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 السقدمة
 

على استعراض السدتجدات التعليسية محليًا  ،شتسلت نرؾص الكتابا     
إلى تظؾير العسلية لسقترحات التي تدفع كأبدت بعزًا مؽ ا ..ً.اكعالسي

إلى مراؼ ما يجري في دكؿ  تتسكؽ مؽ االرتقاء...حتى  ...التعليسية
 تظؾير التعليؼ مؽ قبلشا... التي خاضت غسار ...العالؼ
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ما يربؾ إليه  ،نأمل أف يجد القارئ الكريؼ.... بيؽ طيات هذا الكتاب   

يذتسل هذا الكتاب في صفحاته.... على         كيرضي طسؾحاته...
مجسؾعة مؽ السؾاضيع التعليسية كالتربؾية... التي تشاكلت نذأة، كمدتقبل 

بلؿ ذلػ إلى استعراض كافي... التعليؼ، في الدؾداف... كتعرضت مؽ خ
 لكل األطؾار التي مر بها التعليؼ... مع إبراز أكجه اإليجاب كالقرؾر
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ترمػي  ...مقرػؾدة كهادفػةالقؾؿ بأف التعليؼ هػؾ عسليػة مشغسػة ك  شايسكش 
 .(1)إلى إحداث التعلؼ لدى مؽ تتؼ معه تلػ العسلية

فػنف التعلػيؼ التقليػدي نالشغػاميل كالػذي ال زاؿ مت عػًا  ...مسا ال شػػ ييػه 
في السؤسدات التعليسية على نظاؽ بلػداف العػالؼ حتػى اليػؾـ، لػاف لػه الفزػل 

اعػل فػي تشغػيؼ حيػاة لسػا لػاف لػه الػدكر الف ،في نذر السعرفػة فػي السجتسعػات
فػػي لهيػػر مػػػؽ  ،األفػػراد كاسػػتهسارهؼ تربؾيػػًا مسػػػا دفػػع بعجلػػة التقػػدـ كاالزدهػػػار

 البلداف الرائدة في مجاؿ التعليؼ.
إف الجهػؾد التػي بػذلت مػؽ أجػل تعلػيؼ أفزػل لػاف لهػا األ ػر الكبيػر فػػي  

مهػػل التخظػػي   ،كذلػػػ بنت ػػاع الدػػبل الكفيلػػة بػػذلػ ...ترقيػػة البشيػػة التعليسيػػة
بهػػدؼ السؾاة ػػة كتقشيػػة  ،دػػليؼ السدػػامر لستظل ػػات العرػػر مػػؽ ح  ػػة ألخػػرى ال

كبأبدػ  الؾسػائل للستعلسػيؽ علػى  ،بتؾصيل السعلؾمة في أسػرع كقػت ،السعرفة
 اختبلؼ قدراتهؼ كعركفهؼ الفردية، كمؾاطشهؼ السختلفة.

ذات  ،أف دكر التعلػػػيؼ التقليػػػدي لبيػػػر جػػػدًا فػػػي خلػػػ  األطػػػر ناألنسػػػا ل 
ائقػة التػي قػادت السجتسعػات مشػذ بػدايات هػذا الشػؾع مػؽ التعلػيؼ فػي القدرات الف

كأف اختلفػػت كتفاكتػػت الػػشغؼ التعليسيػػة مػػؽ مجتسػػع  ،مختلػػف مجتسعػػات العػػالؼ
 آلخر.
كند ة للسعالجات الستبلحقة التي يقؾـ بهػا التربؾيػؾف فػي مجػاؿ التعلػيؼ  

غػؼ التعلػيؼ التقليدي ألكجه القرؾر التي تشذػأ مػؽ كقػت آلخػر، أمكػؽ تظػؾير ن
 حتى تفي بحاجة الفرد كحاجة السجتسع.

                                     
 .29م، ص 1999طه الحاج الياس، التعميؼ غير الشغامي تعميؼ الكبار، عسان، دار مجدالوي لمشذر، الظبعة األولى (1)
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رغػػؼ مػػا بذلػػه التربؾيػػؾف مػػؽ تخظػػي  كمعالجػػة كتقػػؾيؼ لهػػذا الشػػؾع مػػؽ  
التعليؼ إال أف  سة صؾر مؽ القرؾر كالدلبيات ال زالػت تبلحػ  مدػيرة التعلػيؼ 

مػؽ بيشهػا عػدـ اإليفػاء بستظل ػات السجتسعػات  ،كتلقي بغبللهػا مػؽ كقػت آلخػر
 صة للراغبيؽ في التعليؼ في شتى أنؾاع التعلؼ.كإتاحة الفر 

كقد أدى ذلػ القرػؾر مػع الدػلبيات إلػى عهػؾر مػا يعػرؼ بػالتعليؼ عػؽ  
بعد كهؾ نؾع مؽ التعليؼ الذاتي الذي خرج عؽ الشس  التقليدي للتعليؼ، فهػؾ 
ال متقيػػد بالزمػػاف كال السكػػاف بػػل متػػيت الفػػرص للػػتعلؼ لكػػل راغػػ  فػػي الؾقػػت 

يػػة التػػي مريػػدها. كمػػؽ أهػػؼ خرائرػػه الت اعػػد بػػيؽ السعلػػؼ كالسكػػاف كالكي 
 كالستعلؼ أ شاء عسلية التعليؼ.

قد أتاح التعليؼ عؽ بعػد مجػاالت كاسػعة للػتعلؼ عجػز عػؽ تشفيػذها نغػاـ  
التعليؼ التقليدي الست ع مسا جعله متسسًا له كمداندًا في تجػاكز أكجػه القرػؾر 

 كالرعؾبات التي كاجهته.
مؤسدات التعليؼ عؽ بعد في العالؼ اليؾـ حتػى أصػ ت كقد اتدعت رقعة  

 كاقعًا ملسؾسًا معترفًا به جش ًا إلى جش  مع التعليؼ التقليدي.
إف التعلػػػػيؼ مهلػػػػه مهػػػػل أي مشذػػػػ  مػػػػؽ مشاشػػػػ  الحيػػػػاة لػػػػه إيجابيػػػػات  

كسلبيات، فالتعليؼ أةهر السشاش  عرضة لغهؾر الدلبيات كمجابهة الرػعؾبات 
كاقع التظؾر السدتسر كاإليقاعات الشذظة فػي مجػاؿ كذلػ لسا مترت  عليه مؽ 

السعرفة كالكؼ الهائل الستزامد مؽ السعلؾمات على نظاؽ العالؼ، كالرغ ػة الزائػدة 
للػػػػتعلؼ بػػػػيؽ األفػػػػراد علػػػػى اخػػػػتبلؼ أنسػػػػاطهؼ كحاجػػػػات األفػػػػراد كالسجتسعػػػػات 

 الستبلحقة.
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الػذي بػدأ عليه فقد تبشت السجتسعات السختلفة الستعاق ػة عسليػة التعلػيؼ ك  
فػي أبدػ  صػؾرب ابتػداًء مػؽ األسػرة كالسجتسػع حتػى كصػل إلػى مػا يعػرؼ اآلف 
بالتعليؼ التقليدي كالذي شسل التعليؼ ما قبل السدرسي كتعليؼ األسػاس كالتعلػيؼ 
الهانؾي كالتعليؼ العالي، كتبشى مشاهج مختلفة متفاكتة حد  أعسار الستعلسػيؽ 

 ع.كخرائرهؼ ملبيًا لحاجات الفرد كالسجتس
عؽ طريػ ، التعلػيؼ عػؽ بعػد، كرغػؼ مػا يدػؾدب مػؽ سػلبيات، تػؼ تجػاكز  

 الكهير مؽ هذب الرعؾبات بنتاحته إمكانية التعلؼ الذاتي في نظاٍؽ ديسقراطي.
مؽ خبلؿ عسلي   في مهشة التدريس الحغت أف التعليؼ عؽ بعػد مؾاجػه  

العلسػي انتقادات حادة مؽ جان  بعض السعلسػيؽ اللػذمؽ يذػككؾف فػي مػردكدب 
كالتربؾي كبالتالي جاءت هذب الدراسة لت ػف علػى فاعليػة التعلػيؼ عػؽ بعػد فػي 

 مجاؿ التعليؼ مقارنة بالتعليؼ التقليدي. 
يدػػعدني لهيػػرا أف يجػػد القػػارئ الكػػريؼ  بعزػػا مػػؽ السعػػارؼ التػػي لػػاف         

يرػػبؾ إليهػػا بػػيؽ طيػػات هػػذا الكتػػاب كالػػذي جمػػل أف يكػػؾف مرجعػػا فػػي مجػػاؿ 
 التعلؼ . التعليؼ ك 

 
 
 
 
 
 

 

 ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ك٢ حُٔٞىحٕ
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 االعزٓذاف -

 َظبو انزؼهٛى انزمهٛذ٘ -

 َجزح ربسٚخٛخ -

 ظٕٓس انكزبثخ -

 رطٕس انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ -

 انزؼهٛى فٙ انخالٔ٘ -

 يُٓج انخهٕح -

 يذاس ط انًغبجذ -

 

 :حالٓظٜيحف 

ترمػػي إلػػى  ، لسػػا أسػػلفشا،التعلػػيؼ هػػؾ عسليػػة مشغسػػة كمقرػػؾدة كهادفػػة 
يجابي للفئات السدتهدفة كهؾ مػا يحػدث تسامػًا فػي نغامػا التعلػيؼ إحداث تعلؼ إ

ألبشػػائهؼ أك  اآلبػػاء  التقليػػدي لػػدمشا فػػي الدػػؾداف، أك يحػػدث حتػػى فػػي تؾجيػػه 
السرشدمؽ كرجاؿ الدمؽ أك رجاؿ الدياسة أك اإلعبلمييؽ كغيرهؼ مسؽ مػؤ ركف 

 .في تعدمل سلؾؾ الستعلسيؽ انظبلقًا مؽ أهداؼ معيشة بغية بلؾغها
بهذا السفهؾـ يسكؽ تشاكؿ أكجه التعليؼ التقليدي فػي الدػؾداف مػؽ حيػ   

نذػػأته كتأريخػػه كأهدافػػه كأكجػػه القرػػؾر ييػػه كليػػو يسكػػؽ أف نتجػػاكز ذلػػػ 
 القرؾر عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.

 
 ٗظخّ حُظؼ٤ِْ حُظو٤ِي١:

نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي هػػؾ نغػػاـ التعلػػيؼ الػػذي عػػل يسارسػػه العػػالؼ مشػػذ  
 دايات العسليات التعليسية الشغامية كحتى اليؾـ.ب
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فهؾ نغاـ التعليؼ الذي يجلس ييه الستعلسؾف داخػل خػبلكى أك لتػاب أك  
فرؾؿ أك قاعات أك أي مؾقع تعليسي، أماـ شػي  أك فكػي أك معلػؼ أك مػدرس 
أك محاضر يقؾـ بعسلية التلقيؽ للستعلسيؽ بهدؼ نقل السعلؾمة عؽ عهػر قلػ  

أف يدػػػتعيؽ علػػػى ذلػػػػ بؾسػػػائل تعليسيػػػة مدػػػاندة كمعيشػػػات  يسكػػػؽ ةسػػػا كقػػػد 
لتؾصػػيل السػػادة التعليسيػػة، كييػػه متلقػػى الستعلسػػؾف مػػؽ الذػػي  أك الفكػػػي أك 
السعلػػؼ أك السػػدرس أك السحاضػػر م اشػػرة، كمػػؽ غيػػر حػػؾاجز، محتػػؾى السػػادة 

 التعليسية.
 مشاشػ  ك كلشغاـ التعليؼ التقليدي أسػس كنغػؼ كقػؾانيؽ كلػؾائت كمشػاهج 

 جؾان  مختلفة مؽ السعرفة كالهقافة علت تظب  مؽ كقٍت ليس بالقرير. يف
كقػػد سػػاد نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي التظػػؾر نتيجػػة التفاعػػل مػػع متظل ػػات  

 الحياة الستعددة كمتغيراتها حتى كصل إلى ما هؾ عليه اليؾـ.
يسػػػػارس نغػػػػاـ التعلػػػػيؼ التقليػػػػدي بسفهؾمػػػػه الحػػػػدم  فػػػػي لػػػػل السراحػػػػل  

ًا بالتعليؼ ما قبل السدرسػي تػؼ تعلػيؼ األسػاس فالهػانؾي كالجػامعي التعليسية بدء
كمػػا فػػؾؽ الجػػامعي إضػػافة للتعلػػيؼ فػػي الخػػبلكي كعػػل هػػذا الػػشس  الؾحيػػد مػػؽ 

 التعليؼ حتى بزكغ فجر التعليؼ عؽ بعد في القرف التاسع عذر. 
نغاـ التعليؼ التقليػدي لػه مؤيػدكب كمشغػركب كاختراصػيؾب فػي لػل جانػ   

مسػا أدي إلػى االهتسػاـ بػه كبتظػؾيرب حتػى تجػاكز معغػؼ الدػلبيات  ،مؽ جؾان ه
كالتي علػت تبلزمػه طيلػة السدػيرة التعليسيػة كأصػ ت لػه مػؽ اإليجابيػات الكهيػر 
مسػػا أدي للتسدػػػ بػػه كالعسػػل علػػى ترقيتػػه كتدػػخيرب لتلبيػػه رغ ػػات الستعلسػػيؽ 

 كمجتسعاتهؼ.
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 :طخ٣ٍو٤شٗزٌس 

كالزمتػه عسليػة التعلػيؼ كالتػي لانػت اإلندػاف مشػذ بػدء حياتػه بػدأت معػه  
تتؼ عؽ طريػ  الرػدفة السحزػة فػي البيئػة نتيجػة األحػداث كالتجػارب، كلانػت 

 ل1نالسذػاهدة كالتقليػد كالسحاةػاة كالسػراس هػي األساسػية هأدكاته ككسائل تعليس
كت عًا لذلػ بدأت عسلية التعليؼ كهي عسلية نقل السعرفػة إلػى األجيػاؿ الحاضػرة 

تقؾداف    معا ؽ قد تكؾف غريزية كبدائية. كعسليتا التعليؼ كالتعلؼكالقادمة بظر
 -فهػؾ يسارسػهسا كلأنػه ي ػيش أبػداً  ا إلى شغف اإلنداف بالحياة كالتسدػ بهػ

يعلسػه ألجيالػه  بسػا   مساتػه   ةسا انه في نفس الؾقت يدعى لتخليد ذلراب بعػد
ي غال ػًا مػا كبسا يخلدب مػؽ رسػؾمات كنقؾشػات علػى جػدراف أمػاةؽ سػكشه كالتػ

تكؾف في الج اؿ كالسشاط  السحسية مشها بالذات مهػل الكهػؾؼ كاألغػؾار، كهػي 
أمػػػاةؽ ال تظالهػػػا عؾامػػػل الفشػػػاء الدػػػريع مػػػع الظبيعػػػة مهػػػل الريػػػاح كاألمظػػػار 
كدرجات الحرارة العالية كدرجات الرطؾبة السرتفعة جمبًل في ذلػػ ب قائهػا ألجيػاؿ 

التعبير عؽ كاقع حياته في تلػػ الفتػرة  كأجياؿ كلاف القرد مؽ هذب الرسؾمات
 مؽ الزماف.

تحؾي الرسؾمات كالشقؾشات لهيػرًا مػؽ مشاشػ  اإلندػاف فػي تلػػ الح  ػة  
مػػؽ حقػػ  حياتػػه الستتاليػػة كهػػي تعكػػس الؾاقػػع الػػذي لػػاف ي يذػػه اجتسا يػػًا 
كاقترػػاديًا كبيئيػػًا كمػػا إلػػى ذلػػػ مسػػا مػػشعكس علػػى كاقػػع حياتػػه. مػػؽ غيػػر مػػا 

ؾمات كالشقؾشػػات مػػؽ مػػؾاد تعليسيػػة ذات طػػابع بػػدائي فهػػي تحؾيػػه هػػذب الرسػػ
تذير إلى أف عسلية التعلػيؼ رافقػت اإلندػاف مشػذ بػدايات حياتػه كالتػي أصػ حت 

                                     
 15م، ص 1993لتكشؾلؾجيا في عسمية التعميؼ، دار العمؼ، عسان، دار الذروق بذير عبد الرحيؼ الكمؾب، ا (1)



 
 
 

 

11 

 

في تظؾر مدتسر مع مركر الزمؽ، قػاد ذلػػ إلػى نذػؾء حزػارات لهيػرة قديسػة 
سادت في زمانها كخلدت طابع حياة يختلف مؽ حزارة ألخرى لؼ مزؿ الػ عض 

 بالتحليل كالتدقي  حتى اليؾـ. متشاكله
مػػا خلػػدب اإلندػػاف فػػي األغػػؾار كالكهػػؾؼ يعتبػػر رسػػائل تعليسيػػة ألجيػػاؿ  

 متبلحقة فهي رسالة صيغت حد  اإلمكانات الستاحة كقتئذ.
إذا لػػاف هػػذا هػػؾ دمػػدف اإلندػػاف مشػػذ القػػدـ فػػي تفعيػػل عسليػػة التعلػػيؼ  

الة فػػي التػػأري  مػػؽ أكؿ رسػػ نعتبرهػػا  كالػػتعلؼ كالػػذي عهػػر فػػي إرسػػاؿ رسػػالة 
علػى  شػاهدناباألجداد إلى األحفاد، فننه ال زاؿ يذد ب  زته على الحياة كمسػا 

شاشػات التلفزيػؾف فػي سػتيشيات القػػرف الساضػي أف ركاد الفزػاء فػي السرل ػػة 
ل عشػدما حػ  أرمدػتركنج برجليػه علػى سػظت القسػر عػاـ 11األمريكية نأبؾللػؾ 

ت القسػر بعػض السخظؾطػات التػي ـ لاف مبرمجًا لػه أف يزػع علػى سػظ1969
تتحػػدث عػػؽ بشػػي ال ذػػر كلػػؾلبهؼ ناألرضل مرػػاغة بلغػػات مختلفػػة لػػاف مػػؽ 
بيشهػػا اللغػػة العربيػػة، إلمكانيػػة التؾاصػػل مػػع لائشػػات أخػػرى، إف كجػػدت، كهػػؾ 
عسلية تعتبر اترااًل تؼ بيؽ اآلباء إلى األحفاد كأحفػاد األحفػاد كهػذا يذػير إلػى 

 على االتراؿ يعسل على الخلؾد.أف اإلنداف بالتعلؼ السبشي 
ةانػػت السخظؾطػػات التػػي كضػػعها الػػركاد علػػى سػػظت القسػػر   ػػارة عػػؽ  

 رسالة لسدتقبل قادـ مؽ مرسل حاضر سير ت ماضيًا بعد حيؽ.
إف الرسػػؾمات كالشقػػؾش التػػي أشػػير إليهػػا كجػػدت فػػي لهيػػر مػػؽ البلػػداف  

زائػر كفػي أمػاةؽ العربية في السغاكر كالكهؾؼ خاصػة فػي الجزيػرة العربيػة كالج
 متفرقة مؽ أفري يا كإس انيا.
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كالغار مشذ القدـ هؾ أةهر مكاف جمؽ للحفظ كال ُمشدى أف الرسؾؿ الكػريؼ  
ةاف متعبد فػي غػار حػراء كعشػد الهجػرة للسدمشػة لجػأ إلػى غػار  ػؾر، فالغػار إذًا 
مكػػاف معػػد للحسايػػة كاالخت ػػاء كالخلػػؾة كيػػذلر هشػػا أف أصػػحاب الكهػػف كالػػرقيؼ 

كال زالػػػت األجيػػػاؿ  ل1نا فػػػي لهفهػػػؼ  ػػػبلث مائػػػة سػػػشيؽ كازدادكا تدػػػعًالنكل دػػػؾ 
كاألجداد فكػاف ذلػػ إقػرارًا لسػا أرادب  اآلباءالحاضرة تسارس عسليات متؾار ة مؽ 

تست كأخذ بهػا كال زالػت  فقداألجداد بعسلية الخلؾد مؽ خبلؿ الرسائل التعليسية 
  ية في حياة اإلنداف.تسارس عسليات التؾ ي  كالتخليد بالكي ية كالؾاق

 
 ظٍٜٞ حٌُظخرش:

تظؾرت مع الزماف كتؾالي الحق ، الرسؾمات في مرر، إلى لغػة، فكػاف  
ةل رسؼ أك رمز مرمز به لسعشى معيؽ فهؾ يعبر عؽ حاٍؿ مؽ األحؾاؿ كقد أدى 

كالتػػػي تػػػؼ اةتذػػػافها علػػػى جػػػدراف  الهيركغلؾييػػػة ذلػػػػ إلػػػى عهػػػؾر الكتابػػػة 
األ ريػػة األخػػرى الستفرقػػة مشػػذ جالؼ الدػػشيؽ قبػػل  األهرامػػات بػػالجيزة كالسؾاقػػع

 السيبلد.
ةسا يبلحظ التظػؾر التػدريجي كاالخػتبلؼ فػي نؾ يػه الرػؾر كالرسػؾمات  

ةل يسهل ح  ة زمشية معيشة سادت فيها  قافة مجتسػع معػيؽ كيغهػر ذلػػ جليػًا 
إلػػى لغػػات  ترجسػػة اللغػػة الهيركغلؾييػػةبعػػد أف تسػػت  التاريخيػػةفػػي الستػػاحف 

أجيػػاؿ األمػػس  بػػيؽمشهػػا العربيػػة كاإلنجليزيػػة كذلػػػ لتدػػهيل التؾاصػػل  مختلفػػة
 كاليؾـ كالغد.

                                     
 .25قرآن كريؼ، سؾرة الكىف، آية  (1)
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نتيجػػة لهػػذا االمتػػداد كالتؾاصػػل خلػػدت هػػذب السعػػاني كأدت إلػػى عهػػؾر  
الحزارات السختلفة كالتي امتدت حتػى اليػؾـ تحكػي عػؽ سػسات حياتيػة معيشػة 

 لها طابعها الخاص بها أ شاء تلػ الحق  الساضية.
الحزػػػارات الحزػػارة السرػػػرية فػػػي كادي الشيػػل كالتػػػي خلػػػدت  مػػؽ هػػػذب 

الحياة في معابدها كمدنها يغهر ذلػ جليًا في األنغسػة الزرا يػة كأنغسػة الػري 
ةسا عسدت أيزًا لتخليد الركح لسا يذاهد في السقابر القديسػة كمػؽ بيشهػا تلػػ 

راضػه التي في الستاحف كفي األهرامات حي  تدفؽ مع السيت لػل حاجياتػه كأغ
التي لاف يدتخدمها في حياته الدنيؾية عشًا مشهؼ أنه سيتؾاصل العسل بها بعػد 

 دفشه.
عزػػػدت هػػػذب الدػػػسات الحزػػػارية بالسخظؾطػػػات علػػػى الجػػػدراف كالتػػػي  

 طالتها الترجسة إلى لغاتشا الدائدة اليؾـ.
فػػػي     نتعػػػرضكندػػػ ة لسػػػا للكتابػػػة مػػػؽ أ ػػػر فاعػػػل فػػػي نقػػػل السعرفػػػة  

 تأري  نذأة الكتابة.الدظؾر التالية إلى 
/ أكؿ أنؾاع الكتابة الشاتجة عػؽ الػتعلؼ مػؽ الؾاقػع البيئػي للحزػارة القديسػة 1ن

، الشاتجػػة عػػؽ أبجديػػة أكغاريػػت أقػػدـ األبجػػديات الهيركغلؾييػػةةانػػت الكتابػػة 
السعركفػػة فػػي العػػالؼ، كهػػي معتسػػدة حتػػى اآلف كأصػػ حت لغػػة تػػدريس، فعػػؽ 

رسػات الحياتيػة السختلفػة فػي الحزػػارات طريقهػا تػؼ تفدػير لػل الغػؾاهر كالسسا
 الدابقة.

/ فػػي مشظقػػة الرافػػدمؽ سػػادة الحزػػارة الدػػؾمرية كعهػػرت الكتابػػة السعركفػػة 2
بػنالكتابة السدساريةل كالتػي يذػ ه شػكل حركفهػا السدػامير كهػي مػؽ الكتابػات 

 الرمزية ذات السعشى.
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ة لبشػاف / في مشظقة ساحل ال حر األبيض الستؾس  الذػرقي كبػاألخص مشظقػ3
عهر نالفيشيقيؾفل كهؼ شع  ذك تراث حزاري مسيز كهؼ الػذمؽ كضػعؾا أسػس 

 .(1)ناألبجديةل كالتي قادت العالؼ إلى اةتذاؼ الكتابة الفعلية
مػؽ اللغػة اإلنجليزيػة فػي عػدد  ةيبلحظ أف األبجدية الفيشي ية أقرب مكانػ 

 فها.حركفها حي  أمكؽ كضع األحرؼ اإلنجليزية مقابل لل حرؼ مؽ حرك 
مؽ الدرد الداب  يسكؽ أف نؾضت في خظؾات تظؾر الكتابة عؽ طريػ   

الرسػػػؾمات التػػػي تؾضػػػت مسارسػػػات الفػػػرد كالجساعػػػة فػػػي حقػػػبهؼ كحزػػػاراتهؼ 
 السختلفة.

 أكاًل: الكتابة عؽ طري  الرسؾمات كالرمؾز.
 الهيركغلؾيية انيًا: الكتابة 

  الها: الكتابة السدسارية.
 . (1)ة نبداية األبجدياتلرابعًا: الكتابة الفيشي ي

 خامدًا: الكتابة البلتيشية.
عػاـ بعػد  200سادسًا: األبجدية العربية لغة القػرجف الكػريؼ كالتػي بػدأت حػؾالي 

 السيبلد.
بغهػؾر  (2)سابعًا: الكتابة عؽ طري  أبجػديات اللغػات السختلفػة السؾجػؾدة اآلف

مكاف تدكيؽ السعلؾمػة الكتابة بدأت العسلية التعليسية في التظؾر، أص ت في اإل

                                     
األولاااى  الالذقياااة، دار السؾاسااااة لمظباعاااة والشذااار، الظبعاااة –جساااال حداااؽ حيااادر، أوغارياااآل التاااأري  وا  اااار، ساااؾريا  (1)

 .28م، ص: 2003
 .28جسال حدؽ حيدر، مرجع سابق، ص:  1
 .29جسال حدؽ حيدر، مرجع سابق، ص:  (2)
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فعليًا كأص حت عسلية التعلػيؼ ال تخزػع للغػركؼ البيئيػة العذػؾائية أك تخزػع 
 للسسارسات الفردية أك لعسليات الردفة.

عليه فاف للكتابة فزبًل لبيػرًا فػي تؾصػيل السعرفػة علػى الشظػاؽ األكسػع  
ة. لسػا كحفظ السعرفة في عسلية التعليؼ كالتعلؼ مسػا جعلهػا ترػ ت كسػيلة فعالػ

 أنها جعلت عسلية التعليؼ كالتعلؼ أةهر سهؾلة كيدرًا.
 

 ططٍٞ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش:

في لل ح  ة مؽ الحق  الستتاليػة فػي حيػاة اإلندػاف لػاف هشالػػ تجدمػد  
كتظؾر في عسلية التعليؼ كذلػ لسا يسليه كاقع الحيػاة كمتغيراتهػا علػى العسليػة 

 ػػة لؤلحػػداث الجاريػػة فػػي السجتسػػع التعليسيػػة حتػػى مػػتسكؽ اإلندػػاف مػػؽ السؾاة
السعػػيؽ كحؾلػػه كحتػػى مػػؤدي التعلػػيؼ دكرب فػػي تلبيػػة الظلػػ  االجتسػػاعي كتلبيػػة 
رغ ػػة الستعلسػػيؽ كأسػػرهؼ، فكػػاف التفكيػػر الجػػاد فػػي تشغػػيؼ التعلػػيؼ مشػػذ بدايػػة 
عسليات التعلؼ التػي قادهػا السريػدكف الستؾاجػدكف فػي أمػاةؽ ال  ػادة مػؽ غيػر 

فكاف لل مشهؼ مدلي بدلؾب في نذر السعرفة الدمشية كقػد نغاـ تعليسي أك مشهج 
 ساعد إق اؿ الستعلسيؽ أنفدهؼ إلى تلػ الدكر أك حيشسا مؾجهؾف إليها.

أيزًا أف عهؾر الخبلكي بسشهجها السشغؼ كالػذي متزػسؽ عسليػة تح ػيظ  
القرجف الكريؼ كدراسة علؾمه كتعلؼ م ادئ القػراءة كالكتابػة مدػتخدمة فػي ذلػػ 

اليػػػؾـ بدائيػػػة، لػػػاأللؾاح الخذػػػبية كالكتابػػػة علػػػى  _ بس يػػػار _ عتبػػػركسػػػائل ت
األرض كالتلقيؽ كالحفظ الس اشػر الستػدرج لعسليػة حفػظ القػرجف الكػريؼ مرػحؾبًا 
بػػتعلؼ لتابػػة األحػػرؼ الهجائيػػة كقراءتهػػا كالكلسػػات الس دػػظة حتػػى تظػػؾر األمػػر 

لسختلفػة حدػ  إلى لتابة اآليات كقراءتها كتجؾيػدها مذػكلة بحرلػات الهجػاء ا
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مؾاقعهػا مػؽ اإلعػػراب، لػاف لػػذلػ أ ػرب الكبيػر فػػي العسليػة التعليسيػػة جنػذاؾ فقػػد 
ّخرجت هذب الخبلكي رجػااًل مػؽ خيػرة العلسػاء الحفغػة الػذمؽ سػاهسؾا لهيػرًا فػي 
عسليػػػات التعلػػػيؼ كنقػػػل السعرفػػػة الدمشيػػػة فػػػي نظػػػاؽ أكسػػػع مػػػؽ نظػػػاؽ الخلػػػؾة 

كمرلحيؽ اجتساعييؽ كمػا إلػى ذلػػ فأص حؾا أئسة للسداجد كفقهاء في الدمؽ 
 مؽ السشاش  الدمشية في مجاؿ نذر السعرفة.

 
 

 حُظؼ٤ِْ ك٢ حُوال١ٝ:

 أهػػدافالػػه  أف الشػػػ أف التعلػػيؼ فػػي الخػػبلكي نغػػاـ مؤسػػس مػػشغؼ، لسػػا 
كلػػػه طرائػػػ  فػػػي التػػػدريس كفػػػي نقػػػل السعرفػػػة فكػػػاف نغػػػاـ التعلػػػيؼ فػػػي  كقيسػػػا

الكػريؼ إلػى جانػ  تعلػيؼ أجػزاء مػؽ التلقيؽ كتح يظ القػرجف  إلى مهدؼالخبلكي 
 الديرة كالقراءة كالكتابة.

متسيز نغاـ التعليؼ في الخبلكي باالنز ا  في زمؽ الدراسػة السحػدد لهػا  
بفترتيؽ ص احية كمدائية. تبدأ الفترة الر احية مؽ بعد صبلة الرػ ت م اشػرة 

 بدايػةكحتى كقت الغهيػرة كالفتػرة السدػائية تبػدأ مػؽ بعػد صػبلة العرػر كحتػى 
صبلة العذاء كفي بعض األكقات تػدمج الفترتػاف كفػي لػبل الفتػرتيؽ الذػي  أك 

كهػؾ الػذي يقػؾـ بكػل شػيء مهػل عسليػة  ، الفكي هػؾ محػؾر العسليػة التعليسيػة
التح ػػيظ كعسليػػة االنزػػ ا  كعسليػػة التدػػسيع نالعػػرضل كعسليػػة الكتابػػة علػػى 

كإصػػدار اإلرشػػادات  ، اءة األلػػؾاح للسبتػػدئيؽ الػػذمؽ ال يجيػػدكف الكتابػػة كال القػػر 
كدكر  . كالتؾجيه البلـز كالهؾاب كالعقاب كالذي يعد أساسػيًا فػي عسليػة التعلػيؼ

الظال  هشا التلقي كالحفظ كالتظبي  تحػت إمػرة الذػي  أك نالفكػيل كالػذي لػاف 
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هػػؾ القاضػػي كالسػػأذكف كاإلمػػاـ كالظبيػػ   ، بسهابػػة السربػػي كالسؾجػػه كفػػي الحػػي
سذػػرؼ االجتسػػاعي مسػػا أةدػػ ه نفػػؾذًا كسػػلظة ركحيػػة كاألخرػػائي الشفدػػي كال

جعبلب مشفرد بشذػر السعرفػة إلػى جانػ  حفػظ القػرجف كبعػض مػؽ أنػؾاع السعرفػة 
هشالػ أيزػًا متػدرب الظػبلب علػى مػا  . التي متلقاها الظبلب عؽ طري  التلقيؽ

 تلسيذًا في الخلؾة: لشتعشدما  لسدتهملي مؽ التعاليؼ كذلػ مسا 
 لدلؾؾ./ حدؽ الدير كا1
يستػػد ذلػػػ إلػػى احتػػراـ الكبيػػر  ، / التػػأدب مػػع الكبيػػر مػػؽ الشػػاس فػػي محيظػػه2

 برفة عامة.
 للسعرفة. ا/ الظاعة الكاملة للذي  أك الفكي كالؾالء له لكؾنه مردر 3
 / اإللساـ بالجؾان  الدلؾلية اإليجابية لدى السجتسع كالشابعة مؽ  قافته. 4
 ؾضة لدى السجتسع كالتي تعؾد سل ًا عليه./ اإللساـ بالجؾان  الدلؾلية السرف5
 / التعاكف بيؽ األفراد مؽ األقراف في مؾقع الدراسة كخارجه.6
 / تعلؼ أخبلقيات التكافل االجتساعي.7
 في الحلقات كالخلؾات. ما مؤدى/ التدرب على ذلػ بؾسائل مختلفة مهل 8
 يػػة كلي ، / معرفػػة مػػا هػػؾ حػػبلؿ كحػػراـ حدػػ  نرػػؾص الذػػريعة اإلسػػبلمية9

 مزاكلة ما هؾ حبلؿ كلي يه تجش  ما هؾ حراـ.
 / تعلؼ أداء اآلذاف في أكقاته السختلفة.10
 / تعلؼ لي ية أداء الرلؾات كاإللساـ بقؾاعدها.11

دخل نغاـ التعليؼ عؽ طريػ  الخػبلكي مػع دخػؾؿ العػرب السدػلسيؽ إلػى  
ء كاسػػتقرارهؼ علػػى ضػػفاؼ الشيػػل حيػػ  السػػا شػػساله ،كخاصػػة فػػي  ، الدػػؾداف

كالسرعى، كند ة ألف الهقافػة التػي تسيػز مجتسػع العػرب كالسدػلسيؽ جنػذاؾ هػي 
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القػػرجف  بتح ػػيغهؼ   الهقافػػة اإلسػػبلمية فقػػد اهػػتؼ السدػػلسؾف بتعلػػيؼ أبشػػائهؼ 
كلػػاف مػػا يسيػػز الفػػرد  . الكػػريؼ، كالػػذي لػػاف حقػػًا علػػى لػػل فػػرٍد حفغػػه، كالفقػػه

سؾف الدػػؾداف كهػػؼ عشػػدهؼ درجتػػه فػػي حفػػظ القػػرجف الكػػريؼ، كقػػد دخػػل السدػػل
متسدػػكؾف بهقػػافتهؼ اإلسػػبلمية كغيػػرتهؼ علػػى تعػػاليسهؼ كاإلق ػػاؿ الجػػاد علػػى 

 نذرها كتعليسها لغيرهؼ مؽ سكاف السشاط  التي استقركا فيها.
نالخلػػؾة مذػػتقة مػػؽ للسػػة ناخػػتبلءل، كهػػي مكػػاف يختلػػي ييػػه الذػػي  أك  

عزاًل في مكاف مرتفػع الفكي بشفده ليتفرغ ل  ادة ربه فقد تكؾف لهفًا محسيًا كمش
 .(1)مؽ الجبل أك قد يكؾف في أي مبشى مؽ الس اني على أف متسيز بالعزلةل

مكػػػاف التعلػػػيؼ بػػػالخلؾة بهػػػذا االسػػػؼ نتيجػػػة اخػػػتبلء الظػػػبلب  كقػػػد عػػػرؼ 
 كالذي  أك الفكي في مؾقع ما للدراسة.

الؾحيػدة كلانت الخلؾة في الدؾداف في ذاؾ الؾقت هي الؾحدة التعليسية  
لقيػػت االهتسػػاـ الكامػػل مػػؽ السجتسػػع كجػػاءت نتاجػػًا لسجتسػػع مدػػتقر لػػه  التػػي

أساسياته كنغسه كتقاليدب ك قافته. الفكي في ذلػ الؾقت لػاف مػؽ الػذمؽ تلقػؾا 
 تعليسهؼ في مكة أك األزهر أك تعلؼ كتدرب في الدؾداف.

كقػػػد اجتػػػذبت الخلػػػؾة فػػػي تلػػػػ الح  ػػػة العدمػػػد مػػػؽ العلسػػػاء مػػػؽ خػػػارج  
عؾة مػػؽ الزعسػػاء كالدػػبلطيؽ أك بسحػػض إرادتهػػؼ. لػػاف هػػؤالء الدػػؾداف إمػػا بػػد

العلساء ال متلقؾف ركات  محددة مؽ الجهات السدئؾلة إنسا لانؾا متلقؾف بعض 
الهػػدايا مػػؽ طبلبهػػؼ كجبػػائهؼ كقظعػػًا زرا يػػة يعسركهػػا بالزراعػػة لتكػػؾف مرػػدر 

ي  بكل األعسػاؿ الزرا يػة ألرض الذػ يقؾمؾازرؽ لهؼ. لسا أف الظبلب هؼ مؽ 

                                     
دمحم عساار بذاااير، تظاااؾر التعماايؼ فاااي الداااؾدان، بياااروت، الخرطااؾم، دار الجياااب وماتباااة خميفااة عظياااة، الظبعاااة ال انياااة  (1)
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إلػػى اسػػتقرار    الػػذي أدىكهػػذا  ، أك الفكػػي مشػػذ بدايػػة الزراعػػة كحتػػى الحرػػاد
أكلئػ العلساء كأمكؽ االستفادة مؽ علسهؼ كمعرفتهؼ. لسا لػانؾا يعفػؾف رسػسيًا 

 مؽ العذؾر كالزرائ  كأي ت عات رسسية مالية.
نكرد عؽ كد ضيو هللا أف الذي  محسؾد العرلي الذي قدـ الدؾداف مؽ  

ف أكؿ مؽ أقاـ خلؾة للتدريس في ال بلد، بيشسا تقؾؿ بعض السرػادر مرر، لا
األخػػػرى أف غػػػبلـ هللا بػػػؽ عامػػػد هػػػؾ أكؿ مػػػؽ اخػػػت  نغػػػاـ الخػػػبلكي لتػػػدريس 

. كتذػػير السرػػادر إلػػى أف غػػبلـ هللا بػػؽ عابػػد القػػادـ مػػؽ الػػيسؽ فػػي (1)الػػدمؽل
 الشرػػف الهػػاني مػػؽ القػػرف الرابػػع عذػػر مػػؽ جزيػػرة  ػػؾاكة أنذػػأ الخػػبلكي فػػي

مشظقػػة دنقػػبل  ػػؼ انتقػػل أبشػػالب كأسػػبلفه لسشظقػػة الذػػاي ية حيػػ  أسدػػؾا أشػػهر 
 الخبلكي في ذلػ الزماف.

كمهسا يكؽ فنف دكر الخلؾة كالعلساء كالفقهاء كالسترػؾفة لػاف لػه أةبػر  
األ ر في تح ػيظ القػرجف كنذػر العلػؾـ اإلسػبلمية مسػا سػاعد فػي إرسػاء قؾاعػد 

كأصػػ ت مػػؽ الدػػهل انتذػػار الخػػبلكي فػػي  ، الهقافػػة اإلسػػبلمية فػػي تلػػػ ال قػػاع
كدار فػؾر كسػشار.  ال جػاب ية أنحاء الدؾداف فذسلت مشاط  سػؾاةؽ كمشػاط  

إال أف انتذػػارها فػػي جشػػؾب الدػػؾداف لػػاف متؾقفػػًا ندػػ ة الرت ػػا  اإلسػػبلـ لػػدى 
 سكاف الجشؾب بالرؽ كتجارة الرقي .

يػ  تػؼ تعلػيؼ مؽ السشاط  التي تؼ إنذػاء الخػبلكي فيهػا فػي الدػؾداف ح 
 حفظ القرجف الكريؼ كالعلؾـ اإلسبلمية السختلفة على مر الحق :

 . رس فيها سبللة غبلـ هللا ابؽ عامدمدّ  –دار الذاي ية  خبلكى  -
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أسدها إبراهيؼ بؽ جػابر نتلقػى تعليسػه  -خلؾة قرية ترنج بالقرب مؽ لريسة -
 باألزهر الذريول.

بؽ جابر شقي  إبػراهيؼ  أسدهسا عبد الرحسؽ –خلؾتيؽ في لؾرتي كلريسة  -
 بؽ جابر.

أسدػتها أسػرة أكالد  -نؾري ك ؾاكة كدكيؼ كد حػاج كتشقاسػي كالقريػر خبلكى  -
 جابر.

مػدرس فيهػػا العلسػاء كد  يدػى، كدكليػػ   -دنقػبل كالدبػػة كقؾسػتابؽ خػبلكى  -
 كحبي .

 خلؾة بربر أنذأها الذي  دمحم السرري الذي قدـ مؽ مرر.  -
 السجاذم  في الدامر. خبلكى  -
سػػاهؼ فيهػػا الذػػي  أبػػؾ سػػشيشة نةانػػت تزػػؼ حلقتػػه ألػػف  -شػػشدي ى خػػبلك  -

علػػؾدي  كصػػغيركف طالػػ  تقري ػػًال إلػػى جانػػ  السذػػاي  السزػػؾي السرػػري 
 مؽ قبيلة الذاي ية.  كعبد الرحسؽ 

الػذي قػدـ  -يقػؾـ بالتػدريس فيهػا الذػي  البشػداري  -مشظقة الحلفايػا خبلكى  -
فاضلي نغادر الحلفايا مؽ مرر كالذي  حسد كد أـ مريؾـ كالذي  سركر ال

 لدارفؾرل.
مدرس فيها الذي  خؾجلي عبد الػرحسؽ نتلقػى تعليسػه علػى  -تؾتي كى خبل  -

 مد عائذة الفقيرة بشت كد القداؿل.
مػؽ مؤسدػي الخػبلكي بهػا الذػي  إبػراهيؼ  -مشظقػة الجزيػرة كسػشار ى خبلك  -

بػػؽ نرػػير كالذػػي  حدػػؽ كد حدػػؾنة كالذػػي  دفػػع هللا أبػػؾ إدريػػس كالذػػي  
 ؽ عدف.أرباب ب
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مػػؽ مؤسدػػيها الذػػي  السدػػلسي كالذػػي   -مشظقػػة الشيػػل األبػػيض ى خػػبلك  -
 إبراهيؼ بؽ عبؾدي كالذي  حسد العرلي.

أشػػهرها خلػػؾة لببػػي كخلػػؾة نازفػػان  كخلػػؾة جانػػا كخلػػؾة  -دار فػػؾر ى خػػبلك  -
 .(1)ة كابية كخلؾة مشؾاشيل

كهكػػػػذا يبلحػػػػظ أف السشػػػػاط  التػػػػي تقػػػػع علػػػػى ضػػػػفاؼ الشيلػػػػيؽ األزرؽ 
ؽ الخرطؾـ كسػشار هػي التػي أصػابت نؾعػًا مػؽ التظػؾر فػي التعلػيؼ كاألبيض بي

 في القركف الدادس عذر كالدابع عذر كالهامؽ عذر.
كقػػد لػػاف العلسػػاء كرجػػاؿ الػػدمؽ الػػذمؽ كرد ذلػػرهؼ فػػي لتػػاب الظ قػػات  

 سختلػػف اتجاهػػاتهؼ كمذػػاريعهؼ ح يقػػة مػػا لػػاف يجػػري فػػي العػػالؼ ميعكدػػؾف 
إال أف عزلػة الدػؾداف  ، اه  فكرية كركحيةاإلسبلمي كما لانت تدؾدب مؽ مذ

 عشه كتخلف الحالة التعليسية ييه نجؼ عشه ض ف كقلة الدراسة كالظل .
نبيد أنه رغؼ هذب العؾامل، كرغؼ الرلؾد الذي راف علػى العػالؼ اإلسػبلمي  

كقلػة الكتػ  كالسرػادر فقػد لانػت السشجػزات فػي حقػل  التاريخيػةفي تلػػ الفتػرة 
ذات أهسيػػة كأ ػػر لبيػػريؽ إذ اسػػتظاع الفقهػػاء كالعلسػػاء فػػي  التعلػػيؼ بالدػػؾداف

عهد مسلكة الفػؾنج أف يقػدمؾا إلػى الدػؾداف نؾعػًا مػؽ التعلػيؼ مبلئسػًا لغػركؼ 
ال بلد كمتظل اتها كقتئٍذ، األمر الذي جعل ذلػ الشؾع مؽ التعليؼ محتفغًا بكيانػه 

 .ل2نـل1820اف فترة الحكؼ الترلي السرري في عاـ إبّ 
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حتػػى مؾمشػػا هػػذا فعػػااًل حيػػ  ال تؾجػػد اآلف قريػػة أك  ى دكر الخػػبلك الزاؿ  
كإف  ، بهػػا خلػؾة تقػػؾـ علػػى تح ػػيظ القػػرجف الكػػريؼ دػػتمدمشػة فػػي الدػػؾداف كلي

 انتقلت السؾاد األخرى مشها إلى السدرسة الحدمهة كالتي سيتؼ تشاكلها ألحقًا.
 

 ٜٓ٘ؾ حُوِٞس:

 حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔٔظويٓش ك٢ حُوِٞس:

 

 ٞف حُو٘ذ:/ 1ُ
فيهػػا حفػػظ  كتلقيػػت بهػػا  سػػتالتػػي در  ى بػػالخبلك  قيكالترػػا تػػيمػػؽ تجرب 
 ، فنف لؾح الخذ  هؾ   ارة عؽ لؾح خذبي تختلػف مقاميدػه الكريؼ ، القرجف

إال أف الشػػػؾع الستؾسػػػ  السدػػػاحة هػػػؾ الستػػػداكؿ بػػػيؽ الظػػػبلب علػػػى اخػػػتبلؼ 
سػؼ. يدػتخدـ  30×  60كهؾ بالتقريػ  -أعسارهؼ نما بيؽ الظفؾلة كالسراهقةل 

له رق ػة صػغيرة كقرػيرة مػؽ أعػبلب تدػاعد فػي حسلػه كالتعامػل  -مؽ الجانبيؽ
متكػؾف  كهػؾ حبػر يرػشعه الظػبلب  ، معه كتهبيته عشد الكتابػة عليػه نبالعسػارل

مػػؽ مػػؾاد محليػػة نةربػػؾفء صػػسنءماءل، لػػاف الظػػبلب يجسعػػؾف الكربػػؾف مػػؽ 
تػي تدػتخدـ فػي إعػداد مشازلهؼ كهؾ الستجسع على الدظت الخػارجي لؤلكانػي ال

الظعػػاـ،  الشػػار ألعػػداداألطعسػػة نتيجػػة اسػػتخداـ الحظػػ  أك العذػػ  فػػي إشػػعاؿ 
كب الكربؾف في ماء قليل في داخل نالدكايةل كهػي يدسيه ال عض نالدكؽل. مذّ 

  ارة عؽ محبرة صغيرة مرشؾعة مؽ الزجاج أك الظيؽ السحركؽ أك القػرع  ػؼ 
الكربػػؾف السػػذاب بالسػػاء عشػػد  يزػػاؼ إليػػه صػػسن محلػػؾؿ يدػػاعد فػػي تهبيػػت

 استخدامه في الكتابة على لؾح الخذ .
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يدتخدـ قلؼ مؽ القر  غال ػًا أك البػؾص كتدػؾى مقدمتػه بالسؾسػى أك  
أي شػػفرة حػػادة لترػػ ت لػػه سػػشة لػػالتي نؾجػػد فػػي الريذػػة التػػي تدػػتخدـ فػػي 

 الكتابة بالسدارس في الداب . 
ذمؽ ال يجيػػػدكف الكتابػػػة يقػػػؾـ الذػػػي  أك الفكػػػي بالكتابػػػة للسبتػػػدئيؽ الػػػ 

كالقػػػراءة، أمػػػا الظػػػبلب الستقػػػدمؾف ييسلػػػي علػػػيهؼ الذػػػي  أك الفكػػػي عشػػػدما 
متحلقؾف حؾله فهؾ حافظ للقرجف الكريؼ يدقي الجسيع في كقػٍت كاحػد مػؽ ن ػع 

 كاحد.
كالخلػػػؾة ناالسػػػؼ فػػػي الدػػػؾدافل مػػػػؾازي الكتػػػاب فػػػي عػػػدد مػػػؽ الػػػػدكؿ  

جعلها ال  الخبلكى ي ألماةؽ إقامة اإلسبلمية، كفي الدؾداف أدى الزحف الدكان
تتستع برفة االختبلء التاـ. إال أف االختبلء مؽ الشاحية السعشؾية الزاؿ مؾجؾدًا 

فػػي أمػػػاةؽ بعيػػدة عػػػؽ السشػػػاط   الخػػػبلكى كعليػػه يسكػػػؽ أف نبلحػػظ أف إقامػػػة 
أعظػػى مكانػػة سػػامقة للعلػػؼ مػػؽ ناحيػػة  -الدػػكشية لسػػا هػػؾ الحػػاؿ فػػي األدمػػرة

 به. التفرغ له كاالهتساـ
 

 حإلٓ٘خى ك٢ حُوِٞس: 
يقػػػدـ إسػػػشاد لامػػػل للظالػػػ  مػػػؽ ناحيػػػة اإلسػػػكاف كاإلعاشػػػة كالؾسػػػائل 
التعليسية إلى جان  اإلرشاد كالتؾجيه كالتربية، فالظالػ  ال يرػرؼ علػى نفدػه 

تؾفر في م هؾ متؾفرًا، ييه ما كمدكؽإنسا يجد لل ما يظل ه مؽ مأةل كمذرب 
فػي  للظػبلبفر مػؽ أهػل الخيػر مػؽ إمػؾاء كمشػه مػا متػؾ  الخػبلكى ،مكاف إقامة 

كذلػػػػ باستزػػػافتهؼ استزػػػافة لاملػػػة أ شػػػاء فتػػػرة  للخػػػبلكى السشػػػازؿ السجػػػاكرة 
 تعليسهؼ بالخلؾة.
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 ُِوِٞس : حألٛيحف حُظَر٣ٞش

 أف أهؼ األهداؼ للتعليؼ في الخبلكي هي:  
 للحياة . / تربية الششء تربية سليسة كإعدادب إعدادًا لامبلً 1
 ستعلؼ نبالحؾارل لها صلة بالحؾارييؽ./ تدسية ال2
 / القدكة الحدشة نالفكي أك الذي ل.3
 / الستابعة اللريقة لدلؾؾ الحيراف داخل الخلؾة كخارجها.4
/ الرب  بيؽ األسرة كالخلؾة متسهل في الشفقة السسشؾحة مػؽ األسػر للذػي  فػي 5

 تربية أبشائهؼ.
 / تكيو الحؾار مع السجتسع حؾله.6
 ؾار على االعتساد على الذات./ إعداد الح7
 

 حُوِٞس ًٔئٓٔش طؼ٤ٔ٤ِش:
/ التفرد في التعلػيؼ: حدػ  القػدرات التحرػيلية لكػل مػتعلؼ نحػؾارل كالسيػؾؿ 1ن

 كاالستعداد كالزمؽ الذي يسكؽ أف مشجز ييه مهامه الدراسية.
/ اإلتقػػاف فػػػي التعلػػػيؼ: كذلػػػػ بستابعػػػة الحػػؾار حتػػػى مػػػتقؽ مهستػػػه الدراسػػػية 2

 يسكؽ مشحه ناإلجازةل. السحددة حتى
 / تخظي حاجز العسر في التعليؼ: ليس هشالػ سؽ محدد لبللتحاؽ بالخلؾة.3
/ رفع اإلنداف بػالعلؼ: ال مهػدؼ لتأهيػل اإلندػاف لبللتحػاؽ بعسػل مػا أك أداء 4

 مهسة معيشة إنسا االرتقاء بشفده فق .
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ـ أف يقػػؾّ / التقػػؾيؼ كال يػػاس: بعػػد إةسػػاؿ الدراسػػة يدػػتظيع الذػػي  أك الفكػػي 5
طبلبه حتى انه يسكؽ أف يحدد نؾ ية السهشة التي سيقؾمؾف بهػا كذلػػ حدػ  

 .ل1نقدراتهؼ كشخرياتهؼ التي يعلؼ عشها الكهيرل
بسعاكنة قدامى الظبلب –على الظال  أف يقؾـ بحفظ ما لت  على لؾحه  

في كقٍت محدد كمؽ  ؼ يعرض على الذػي  أك الفكػي نعسليػة  -إذا لاف مبتدئاً 
يعل كعشػػدما متأةػػد الذػػي  مػػؽ عسليػػة الحفػػظ يػػأمر الظالػػ  بسحػػؾ اللػػؾح التدػػس

بالساء إلزالػة اآليػات السكتؾبػة  ػؼ يحزػر مػرة أخػرى ليتلقػى السزيػد مػؽ اآليػات 
الستقدمػػة كالتػػي تكتػػ  علػػى لؾحػػه ليقػػؾـ بحفغهػػا مػػرة أخػػرى. كهكػػذا تدػػتسر 

 عسلية التح يظ إلى أف متؼ الظال  القرجف حفغًا.
شة تزيَّؽ عشد لتابتها بسػا يعػرؼ بالذػرافة نعسليػة تلػؾيؽ هشالػ سؾر معي 

كزخرفة علػى جش ػات اللػؾح كأعػبلب بػألؾاف تعػرؼ نبػالزيلقؾفل كهػؾ لػؾف أحسػر 
 فاتت.

عػػادة يدػػػتغل الظػػبلب هػػػذب الذػػرافة فػػػي التجػػؾاؿ بهػػػا فػػي األسػػػؾاؽ أك  
األحيػػػػاء العػػػػامرة كذلػػػػػ لجسػػػػع بعػػػػض الحاجيػػػػات لالخزػػػػار كاللحػػػػؾـ كالػػػػبلت 

  ت كالشقؾد كغيرها مسا متؾفر لدى الستبرع.كالحلؾيا
متحػػرؾ الظػػبلب فػػي جسعهػػؼ هػػذا يحسػػل أحػػدهؼ اللػػؾح السػػزّيؽ بالذػػرافة        

كاآليات القرجنيػة فػي مقدمػة السجسؾعػة كيت ػادلؾف أناشػيد بشغسػات معيشػة تحػتؼ 
علػػي مػػؽ يدػػسعها أف مػػدفع شػػيئا مسػػا عشػػدب فػػي أمػػدمهؼ ، كمػػؽ أمهلػػة تلػػػ 

 األناشيد : 
 ياربؾح ....................ةؾمي ن مرددها الجسيع ل  ربؾح

                                     
 .83م، ص2003سمسان عمى سمسان، دراسات تربؾية، السركز القؾمي لمسشاوج والبحث التربؾي، بخآل الرضا  (1)
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 ةل  العرب السشبؾح ..............ةؾمي 
 أمه جات ت كي كتشؾح .............ةؾمي 
 قالتلؾ ياكلدي .....................ةؾمي 
 سل سيفػ الزردي ................ةؾمي 
 سكيشػ الخؾصى ..................ةؾمي 

 سة .............ةؾمي في األرض كخدؾ 
 ياطالع الذجرة ...................ةؾمي 
 جي  لي معاؾ بقرة ..............ةؾمي 
 ال قرة حبلبة .....................ةؾمي 

 تحل  تعذيشي ....................ةؾمي 
 بي معلقة صيشي ..................ةؾمي 
 الريشي كقع اتكدر ...............ةؾمي 

 حبي  هللا ...................ةؾمي  لقيت
 قاعدلؾ في بشبر ...................ةؾمي 

 تحته حساـ أخزر ..........ةؾمي 
 بلقسلؾ في سكر .............ةؾمي 
 قاؿ لي تعاؿ ضؾقه ........ةؾمي 
 أريتشي لاف ضقته ..........ةؾمي 
 حتى الرسؾؿ زرته ........ةؾمي 

يدػت أناشػيد كللسػػات قػد تحسػل معشػى أك ال تحسػػل ،ال أنهػا أناشػيد كل         
أحػػد أف يجسػػع ييسػػا بيشهػػا مػػؽ معػػاني أك  عيعػػرؼ مػػؽ قػػاـ بتأليفهػػا كال يدػػتظي
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ربػػا  أيػػا لػػاف كلكػػؽ لػػاف لهػػا كقعهػػا الجيشػػي ذلػػػ بارت اطهػػا بتح ػػيظ القػػرجف 
كالخلػػػؾة ، فكانػػػت تدغػػػدغ مذػػػاعر السدػػػتسعيؽ كيلهبهػػػا ييدتحدػػػشها الجسيػػػع 

 ؾف عؽ صاح  الذرافة كألي سؾرة لانت . كغال ا مايدأل
يحسل الظػبلب لػل الخيػرات التػي جسعػت ،بكػل الرػدؽ كألمانػة ،لسشػزؿ         

الذي  أك الفكي ،كهشاؾ تقػؾـ زكجتػه نأـ الفقػراء ل لسػا لانػت تػدعى ، بنهػداء 
بعزػػها للظػػبلب الػػذمؽ يذػػعركف بػػأنهؼ قػػامؾا بعسػػل كإنجػػاز صػػادؽ فػػرحيؽ بسػػا 

 .نالؾا مؽ الخيرات 
   حٌُظخرش ػ٠ِ حألٍٝ:/ 2

الكتابػػػة علػػػى األرض لانػػػت كسػػػيلة مدػػػاندة للػػػؾح حيػػػ  لػػػاف الظػػػبلب  
 -أك األرض التػي فػرش عليهػا الرمػل -غال اً  –يقؾمؾف بسدت األرض الرملية 

ب ػػػاطؽ أقػػػدامهؼ لتدػػػؾيتها فػػػي خػػػ  مدػػػت يؼ يذػػػ ه أ ػػػر إطػػػار الدػػػيارة علػػػى 
ات الشحػػؾ السختلفػػة كمػػؽ يكتػػ  عليػػه الظػػبلب األرقػػاـ كاألحػػرؼ كأدك  -األرض

 أمهلة ما يكتبؾف:
 جاب ألف نحالة الشر ل. -نَبا 
 جاب يا نحالة الجرل. _ ِبي
 (1)جاب كاك نحالة الزؼل  -ُبؾ 

 مع لفظ السخارج حد  التذكيل.
 ةسا يقؾمؾف بكتابة بعض اآليات القرجنية كمحؾها تسهيدًا لحفغها. 

 
 

   حألٗ٘طش حُٜٔخكزش:
                                     

 ( فيىا  درسآلم. )الخمؾة التي 1954خمؾة الذي  أحسد عؾض هللا، الرفيراية، الشيب األبيض،  (1)
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ذػػظة السرػػاح ة للعسليػػة التعليسيػػة فػػي الخلػػؾة هشالػػػ مجسؾعػػة مػػؽ األن 
 مشها:

 / حُلِػش:1
هي عسلية خركج الظبلب إلى األكدية السجاكرة السعذ ة إلحزػار حظػ   

بعػػض الذػػجيرات الرػػغيرة مدػػتعيشيؽ علػػى ذلػػػ بػػ عض األدكات مهػػل نالفػػأس، 
 ابل كللها أدكات قاطعة كسهلة االستخداـ كذات أكزاف خ يفة.ار، الدكّ الفرّ 

سػػع الفزعػػة فػػي فشػػاء الخلػػؾة كتتػػرؾ لتجػػف كتدػػتخدـ لؾقػػؾد لحلقػػات تج 
القػػراءة الليليػػػة حيػػػ  تذػػػعل الشػػػار فػػي مؾقػػػع كسػػػ  يعػػػرؼ بػػػػ"التقابة" متحلػػػ  
الظػػبلب حؾلػػه فػػي شػػكل دكائػػر متداخلػػه حتػػى مشػػاؿ الجسيػػع قدػػظًا مػػؽ الزػػؾء 
ليتسكؽ مؽ رلية ما خ  على لؾحه مؽ جيات قرجنية. كيدتسر ذلػ الحػاؿ حتػى 

قبيػل صػبلة اية جذاف صبلة العذاء حي  تظفػأ الشػار التػي يعػؾدكف إلشػعالها بد
 الر ت مؽ اليؾـ التالي .

 
 / ًَحٓش حألٍرؼخء )حُز٤ِِش(:2

هػػي   ػػارة عػػؽ إحزػػار بعػػض الحبػػؾب غال ػػًا مػػا تكػػؾف ذرة، مػػؽ بيػػؾت  
 الظبلب أك مؽ الهدايا كالتبرعات مؽ الخيريؽ كالسزارعيؽ. 

ًا متدع لجؾاؿ مؽ الذرة تقري ًا أك اصغر مؽ ذلػ يحزر الظبلب إناء لبير  
يعرؼ بػنالراجل كيؾضع على حجارة لبيرة تحسله بعيدًا عؽ األرض حي  مترؾ 
فراغػػًا تؾضػػع تحتػػه األعػػؾاد السذػػتعلة مػػؽ أعػػؾاد الفزعػػة. ُيسػػؤل الرػػاج بالػػذرة 
كالساء كيترؾ ليغلي حتى مشزج كيتخذ بسهابػة كج ػة خ يفػة لكػل الحزػؾر مػؽ 

كغيػػرهؼ حتػػى أف العظػػاء يستػػد إلػػى األسػػر السجػػاكرة كعػػابري الدػػبيل.  الظػػبلب
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اختيػػػر مػػػؾـ األربعػػػاء للكرامػػػة ألنػػػه فػػػي تقػػػؾيؼ الخػػػبلكي تؾجػػػد عظلػػػة ليػػػؾمي 
 الخسيس كالجسعة فهي بسعشى جخر نهاية األسبؾع.

 
 / حٍُِحػش:3

فػػي مؾسػػؼ الزراعػػة مػػذه  الظػػبلب لسػػدة مػػؾـ كاحػػد للعسػػل الزراعػػي فػػي   
مػػؽ عسػل بػػركح تعػػاكٍف  إلػػيهؼأك الفكػػي فيشجػزكف لػػل مػػا مؾلػل مزرعػة الذػػي  

 كتفاٍف عالية.
السزرعػػة بكػػل طؾا يػػة  بحرػػادكفػي مؾسػػؼ الحرػػاد أيزػػًا يقػػؾـ الظػػبلب  

ةبيرهؼ كصغيرهؼ كلل حدػ  طاقتػه. يعتبػر هػذا الشذػا  الزراعػي تػدري ًا عسليػًا 
أف الظػبلب  لسػا ، كمشاشظها مؽ الزراعةللظبلب إذ أنهؼ يجشؾف  سار السعرفة 

يسكػؽ اسػتهسارب مػع أسػرهؼ فػي  مؽ أبشاء السزارعيؽ مشالؾف قدػظًا مػؽ التػدري 
 مزارعهؼ.  

  
 / كِوخص حًٌَُ:4

كهػؾ الؾقػت الػذي يعػرؼ بػػنليلة  ، في أمدػيات الخسػيس مػؽ لػل أسػبؾع 
الجسعػةل متحلػػ  السريػػدكف مػػؽ الرػػؾيية كالػػدراكيش الػػذاةريؽ فػػي فشػػاء الخلػػؾة 

شؾبػةل كالػدفؾؼ كهػؼ مػرددكف اسػؼ هللا سػ حانه كتعػالى، مدتخدميؽ الظبػؾؿ نال
يػػأتؾف خػػبلؿ ذلػػػ بحرلػػات راقرػػة كأصػػؾات صػػارخة يسجػػدكف بهػػا رب العػػزة، 
يذارؾ الظبلب في الذلر مسا مؤدي إلػى نذػا  ركحػي محبػ  لػدمهؼ يقػؾي مػؽ 

 رباطهؼ الدمشي كيداعدهؼ على الشذأة الدمشية الدليسة.
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 ٓيحٍّ حُٔٔخؿي:

كػاف الدراسػة أك الػتعلؼ أك السكػاف الػذي يقػرأ ييػه الػدرس السدرسة هػي م 
كهي مكاف ُأعد أصبًل لتتؼ ييه العسلية التعليسية كيحتؾي علػى الغػرؼ الخاصػة 
بالدراسة كالكت  كاأللؾاح. لسا مت ع ذلػػ التشغػيؼ الخػاص بالدراسػة مػؽ نؾ يػة 

سػػاتذة السػػؾاد الدراسػػية كتحدمػػد أكقػػات مشاسػػ ة لتلقػػي السعػػارؼ كأف متػػؾفر األ
حدػػ  مػػؾادهؼ الدراسػػػية كتحػػدد لهػػؼ الركاتػػػ  كاألجػػؾر نغيػػر مػػػا  لسخترػػيؽا

 يقدمؾنه مؽ جهؾد تعليسية.
 فقد أكرد محسؾد قسبر كجخراف في هذا السعشى:

نالسدرسة لفظ مؾلد عشػد العػرب مػأخؾذ مػؽ العبرانيػة أك اآلراميػة كأصػله 
رس مػػؽ راش أك مػػدراس أك مػػدرس كجسعػػه مػػداريس،  ػػؼ خ ػػف فأصػػ ت مػػدا

 .(1)كمفردها مدرسةل
نكيرى جخركف أف هذا اللفظ نمدرسةل اشتقاؽ عربي سليؼ، كقد جاء في   

الحػػدم  الذػػريو: تدارسػػؾا القػػرجف، أي مدرسػػه بعزػػكؼ علػػى بعػػض كمػػؽ هشػػا 
عػػرؼ السدػػلسؾف السدرسػػة، كهػػؾ البيػػت الػػذي مػػدرس ييػػه القػػرجف. لسػػا عرفػػت 

اللهػؾ، كهػذا السعشػى قريػ   السدرسة في الجاهلية بأنها البيت الذي مػدرس ييػه
 .(2)مؽ السعشى اإلغريقي األكؿ للسدرسة كالذي جعل مشها نبيت الراحة كاللع ل

ند ة ألف السدػاجد تعػددت أغراضػها كأصػ حت السكػاف الػذي متلقػى ييػه  
الظػبلب دركسػػًا إضػايية غيػػر تح ػػيظ القػرجف لسػػا هػػؾ فػي الخػػبلكي. يسكششػػا أف 
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ة مدارس كذلػ في الفترة التي تلت تلقػي نظل  على السداجد في الدؾداف للس
 .ى التعليؼ في الخبلك 

كقد لاف كد ضيو هللا، صاح  الظ قات، يظل  للسة مدرسة على مكاف  
 اجتساع الظبلب لدراسة العلؼ في أي جزء مؽ السدجد.

يسػػارس فيهػػا   أصػػ حت السدػػاجد مدارسػػًا بػػالسفهؾـ الػػذي أشػػير إليػػه،  
فػػػي الؾعػػػائف األخػػػرى  التػػػاريخيلػػػى دكرهػػػا تعلػػػيؼ العلػػػؾـ السختلفػػػة عػػػبلكة ع

 السشؾطة بها.
ييسػػا ملػػي بعػػض السػػدارس التػػي نذػػأت فػػي مشػػاط  الدػػؾداف السختلفػػة  

كمؤسدػػؾها كنؾ يػػة السػػؾاد الدراسػػية التػػي لػػاف الظػػبلب متلقؾنهػػا علػػى أمػػدي 
 أساتذتهؼ مؽ السؤسديؽ أك غيرهؼ مؽ األساتذة. 

 
 ٓيٍٓش أٝالى ؿخرَ:/ 1

كفي لؾرتي كالدفار كهؼ أربعة  الدؾدافذاي ية بذساؿ أنذئت في ببلد ال 
مػػؽ األخػػؾة الستفقهػػيؽ نذلػػر كد ضػػيو هللا عػػؽ أكالد جػػابر قػػاؿ: نكأكالد جػػابر 
ةالظ ائع األربعة، أعلسهؼ إبراهيؼ، كأصلحهؼ عبد الرحسؽ، كأكرعهؼ إسػساعيل، 

نغيػػػرتهؼ فػػػي  ف صػػػغير ككأعبػػػدهؼ عبػػػد الػػػرحيؼ، كأخػػػتهؼ فاطسػػػة أـ الذػػػي  
 .(1)الدمؽل
درس إبػػراهيؼ فػػي األزهػػر علػػى مػػد الذػػي  دمحم البشػػؾفري الفقػػه كاألصػػؾؿ  

كعبػػد الػػرحيؼ درس علػػى مػػد أخيػػه إبػػراهيؼ الفقػػه كسػػائر الفشػػؾف كخػػتؼ القػػرجف 
 أربعيؽ ختسه.
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أما عبد الرحسؽ فتؾلى القزاء في فترة ما نفي عهد السلػػ دلػيؽ كلػاف  
قد ماؿ إسساعيل للترػؾؼ . ك (2)له معرفة في علؼ القزاء كفرل الخرؾماتل
 كدرس على الفقه على مد أخيه عبد الرحسؽ.

كيتزت مؽ نذا  هذب السدرسة أف السؾاد التػي لانػت تػدرس إلػى جانػ   
تح يظ القرجف كالقراءة كالكتابة لاف مدرس الفقه كعلؾـ الترؾؼ كعلؼ القزػاء 
 كغيرهػػا، كندػػ ة لتفػػاكت الظػػبلب فػػي أعسػػارهؼ كمدػػتؾياتهؼ فقػػد درس بعزػػهؼ

 كالستقدمؾف مدرسؾف نالخليلل. ، نالرسالةل كهي للسبتدئيؽ
مؽ طرؽ التدريس الست عة فػي هػذب السدرسػة طريقػة عسليػة تدػاعد فػي  

فهؼ ما مرمي إليه الذػي  مػؽ معػاني كمعػارؼ السػيسا أف الستلقػيؽ هػؼ حػدمهي 
العهػػد باإلسػػبلـ كتعاليسػػه. كقػػد ذلػػر نأف إبػػراهيؼ البػػؾالد لػػاف ملجػػأ إلػػى طريقػػة 

سية عشد شرحه للدرس، فكاف للسا تكلؼ عؽ رلؽ مؽ أرلػاف اإلسػبلـ يجلػس عل
فػػػي عػػػل عسػػػؾد مػػػؽ عسائػػػد السدػػػجد لتؾضػػػيت أرلػػػاف اإلسػػػبلـ الخسدػػػة مػػػؽ 

 .(1)الذهادتيؽ إلى حج بيت هللا الحراـل
 / ٓيٍٓش حُلٔظ٣ٞخد:2

مؽ مدارس دار الذاي ية كقد أسدها عبػد الػرحسؽ كلػد حسػدتؾ الستتلسػذ  
 شؾفري بسرر كلانت السدرسة تعشى بتدريس القرجف كأحكامه.على الذي  الب

 / ٓيٍٓش ٓؼي ح٢ٌَُ٘ٓ:3

كهػػي مػػؽ مػػدارس دار الذػػاي ية أيزػػًا كقػػد أسدػػها الذػػي  سػػعيد  
ة كاإلعهػار لػالكرسشي كالذي لاف مهتؼ لهيرًا بتػدريس الذػد كالسػد كالهسػزة كالقلق
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أجػػػادكا السعػػػارؼ كاإلدغػػػاـ كالغشػػػة، كلػػػاف الذػػػي  ال مػػػدرس القػػػرجف إال للػػػذمؽ 
 السذلؾرة.

 / ٓيٍٓش ح٤ُ٘ن ػزي حَُكٖٔ رٖ كخؽ حُي٣ٝل٢:4

مدرسػػػة بػػػدار الذػػػاي ية أسدػػػها الذػػػي  عبػػػد الػػػرحسؽ بػػػؽ حػػػاج  
الػػدكيحي نالػػذي درس القػػرجف كأحكامػػه علػػى مػػد الذػػي  عبػػد الػػرحسؽ بػػؽ أسػػيد 

 .(2)كلاف يقؾـ بتدريس السخترر كالرسالةل
 وخ٢ٓ:/ ٓيٍٓش ح٤ُ٘ن دمحم رٖ ػيالٕ ك٢ ط5٘

مػػؽ مػػدارس دار الذػػاي ية مؤسدػػها الذػػي  دمحم بػػؽ عػػدالف الػػذي درس  
علؼ الكبلـ كالسشظ  كاألصؾؿ العربية بالسدمشة السشػؾرة، اعتشػت السدرسػة أيزػًا 

 بالترؾؼ كعلؾمه.
 
 ٓيٍٓش ٓٞحٍ حٌُٛذ:/ 6

أنذئت السدرسة بسشظقػة دنقػبل كمؤسدػها هػؾ الذػي  دمحم  يدػى سػؾار  
أكالد جػػابر كدرس الخليػػل علػػى كالػػدب كدرس التؾحيػػد  الػػذه  الػػذي تتلسػػذ علػػى

كالسشظػػ  كعلػػؾـ القػػرجف علػػى الذػػي  دمحم السرػػري كعلػػى التلسدػػاني السغربػػي، 
جسػػع سػػؾار الػػذه  بػػيؽ العلػػػؼ كالترػػؾؼ كبػػيؽ السرػػدر السرػػري كالسرػػػدر 

 السغربي. كقد قاـ بتدريس لل تلػ العلؾـ.
 
 ٓيٍٓش رَرَ حأل٠ُٝ:/ 7

ـ، قػاـ بتػدريس 1563ؽ على بؽ قـر الكهياني عػاـ أنذأها الذي  دمحم ب 
 الفقه الذافعي كخاصة لتاب نالسشهجل نكالسشاهجل كهسا مؽ لت  الذاف ية.

                                     
 .119يحي دمحم إبراهيؼ، مرجع سابق، ص  (2)



 
 
 

 

34 

 

 
 رَرَ حُؼخ٤ٗش:ٓش ٓيٍ/ 8

أنذأها الذي  دمحم السرري القشػاكي كلػاف يقػؾـ بتػدريس الفقػه كالتؾحيػد 
 كالشحؾ كسائر العلؾـ الدمشية.

 
 ٓيٍٓش حُـزٖ:/ 9

الذػػػي  عبػػػد هللا األغػػػ ش البػػػدمري كالػػػذي درس القػػػرجف  مؤسدػػػها هػػػؾ 
كعلؾمه على مد الذػي  دمحم  يدػى سػؾار الػذه  فػي دنقػبل كدرس العلػؼ علػى 

 مد أكالد جابر.
ةاف مدرس علؾـ القرجف كعلؾـ الدمؽ كلاف للسدرسة فزل لبير في نذر  

 هذب العلؾـ.
 

 ٓيحٍّ حُيحَٓ:/ 10

تعػرؼ بسػدارس السجاذمػ ، لانػت أنذأها الذي  دمحم السجذكب كأصػ حت  
مرلزًا لئلشعاع الدمشي كقردها الظبلب مؽ دار فؾر كبرنؾ كسشار كبػبلد الشؾبػة 

 كغيرها.
شػػػسلت السدرسػػػة تػػػبلكة القػػػرجف كتجؾيػػػدب كحفغػػػه كعلػػػؼ القػػػرجف كالفقػػػه  

كالتفدير كالتؾحيد كجسيع الفشؾف كاألحكػاـ كالدػلؾؾ. جسعػت السػدارس مػا بػيؽ 
 مرر. قافة الحجاز ك قافة 

 
 ٓيٍٓش ٗ٘ي١:/ 11
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أسدػػها الذػػي  السزػػؾي السرػػري كلػػاف يقػػؾـ بتػػدريس الرسػػالة كالشحػػؾ  
 كعلؼ الكبلـ كاألصؾؿ كالسشظ .

أخري في مشظقة ششدي اهتست بتدريس الفقػه  مدارسعلى إ رها  متكقا 
 كالعقائد كالترؾؼ.

ةسػا أسػس الذػي  دمحم صػغيركف مرلػزًا دمشيػًا فػي الفجيعػة جشػؾب شػشدي  
 اعتبر مدرسة مؽ السدارس كالذي

 
  ٓيٍٓش حٓالٗؾ:/ 12

نييسا نعلؼ فنف تأسيس أكؿ مدجد فػي جزيػرة اسػبلنج مرجػع إلػى عهػد الذػي  
هػػػل، الػػذي بشػػاب للذػػي  1610 -1562ن –ـل 118 -970عجيػػ  السانجلػػػ ن

 . اهتست السدرسة بتدريس القرجف الكريؼ كتح يغه.ل1نحسد الشجيض الجسؾعيل
 

 :ٓيٍٓش حُلِلخ٣ش/ 13

أسدها الذي  البشداري كهؾ مؽ أصل شامي، كاهتست السدرسة بتػدريس  
 كتح يظ القرجف كالفقه كاألحكاـ كالفتؾى إضافة إلى لت  الذاذلية كأحزابها.

 
 ٓيٍٓش حُو١َّٞ رل١َ:/ 14

أسدػػها الذػػي  حسػػد كلػػد زركؽ القػػادـ مػػؽ حزػػرمؾت كسػػكؽ مشظقػػة  
 الر ابي كلانت الدراسة قاصرة على القرجف فق .

 ٓيٍٓش أٍرخد حُؼوخثي:/ 15
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نأسدػػها الذػػي  أربػػاب العقائػػد فػػي تػػؾتي كالسقػػرف كسػػشار كالػػذي تلقػػى  
علؾـ الفقه على مد الذي  الزيؽ صغيركف كتلقى علػؼ العقائػد علػى مػد الذػي  

 .ل1نعلى كلد بريل
اهتسػػػت السدرسػػػة بتػػػدريس العقائػػػد بعػػػد تح ػػػيظ القػػػرجف كعلؾمػػػه كعلػػػؼ الكػػػبلـ 

 كالترؾؼ.
 

 كٔي ٝى ٣َّٓٞ: ٓيٍٓش/ 16

مؤسدػػها الذػػي  حسػػد كد مريػػؾـ كفػػي بعػػض الركايػػات كد أـ مريػػؾـ فػػي  
مدمشة بحري الحالية. اهتست السدرسة بتدريس الفقه كالعقائػد إلػى جانػ  علػؾـ 

ؽ كالربا كمخالظة الشداء مع الرجاؿ، كالخفاض كالردقة كغيرها الزكاج كالظبل 
 حدد.ةسا لاف يحذر مؽ الربا كالشسيسة كالكذب كال

 
 ٓيٍٓش حُوُٞ:/ 17

أسدػػها دمحم بػػؽ مدػػلؼ كهػػؾ مشتدػػ  إلػػى أكالد جػػابر مػػؽ أمػػه، اهتسػػت  
السدرسػػة بتػػدريس الفقػػه كالعقائػػد كلتػػاب الحكػػؼ البػػؽ عظػػاء الدػػكشدري كشػػراب 

 القؾـ نالزهد كالترؾؼل كالفتاكى كاألحكاـ.
 

 ٓيٍٓش ًظَحٗؾ:/ 18

دػػادس عذػػر أسدػػها الذػػي   يدػػى بػػؽ بذػػارة األنرػػاري فػػي القػػرف ال 
السػػػيبلدي، درس فػػػي األزهػػػر العلػػػؾـ السعقؾلػػػة كالسشقؾلػػػة كبػػػرع فػػػي السػػػذهبيؽ 
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الذػػافعي كالسػػالكي. لػػاف مػػدرس بهػػا تح ػػيظ القػػرجف كعلؾمػػه كاللغػػة كال بلغػػة 
 كالترؾؼ.

 
 ٓيٍٓش حُؼ٤٤ًَٖ:/ 19

أسدها الذي  محسؾد العرلي، تلقى العلؼ علػى مػد الذػي  شػسس الػدمؽ  
ريس الفقػه السػالكي كالشحػؾ كالفتػاكى إلػى جانػ  علػؾـ اللقاني، كلاف مهػتؼ بتػد

 أخرى.
 

 ٓيٍٓش أٍرـ٢:/ 20

أسدػػها الف يػػػه حسػػػد بػػػؽ أبػػػي زيػػد الحزػػػري كالػػػذي أشػػػتهر بالترػػػؾؼ  
كبتدريس الرسالة. اهتست السدرسة بتدريس الترؾؼ كالرسالة كلتابي السػشهج 

 .كالسشهاج كلبلهسا مؽ لت  الذاف ية
مشاط  متفرقة مؽ الجزيػرة كأدلػؾا بػدلؾهؼ  كقد اشتهر علساء لهيركف في 

فػي تػدريس العلػؾـ الدمشيػة كتح ػيظ القػرجف كالعلػؾـ الرػؾيية، كلػاف لهػؼ األ ػػر 
 ال الن في نذر الهقافة اإلسبلمية كانتذاؿ الشاس مؽ قؾقعة الجهل كاألمية.

 
 َٓحكَ حُيٍحٓش:

ف إف االلتحػػاؽ بحلقػػات مػػدارس السدػػاجد لػػاف مػػتؼ دكف الخزػػؾع ألي امتحػػا
ل يػػاس السدػػتؾى األةػػاديسي، لسػػا أنػػه ليدػػت هشالػػػ مػػدة محػػددة للدراسػػة أك 
صػػفؾؼ معيشػػة مشتقػػل الظالػػ  فيهػػا مػػؽ فرػػل لفرػػل، إنسػػا لػػاف الػػزمؽ متاحػػًا 
للظال ، كللظال  الخيار في أف مداكـ على حزؾر تلػ الحلقات دكف الخزؾع 

ى على أستاذب المتحاف للشقل كيسيز لل طال  بقدرته كميؾله التي لانت ال تخف
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نتيجػػة الرػػلة الدائسػػة الستؾاصػػلة بيشػػه كبػػيؽ الظالػػ  مسػػا يسكشػػه مػػؽ معرفػػة 
 مدتؾيات طبلبه أجسعيؽ.

كيشتقػل الظالػ  بسحػض إرادتػه مػؽ حلقػة شػي  إلػى أخػرى اعتسػادًا علػػى  
سرعته في االستيعاب كبعد أف يأنس فػي نفدػه الكفػاءة كنهلػه لسقػدار مرضػي 

زة في تلػ السادة التي لاف يقؾـ بتلقيهػا معػه مؽ العلؾـ يظل  مؽ شيخه اإلجا
ييسشحه اإلجازة التػي تػدؿ علػى أهليتػه للتػدريس. كقػد عػاني لهيػر مػؽ الظػبلب 
مؽ جراء التشقل مؽ شي  آلخػر كمػؽ مكػاف آلخػر بحهػًا عػؽ الذػيؾخ السسيػزيؽ 

 في علؼ ما قد ال متؾفر في بلدانهؼ.
 إف الظال  عادة ما يكؾف في إحدى حالتيؽ:

دئًا، كهذب مرحلػة مػا بعػد الخلػؾة م اشػرة كلػاف مػدرس نالرسػالةل كبعػض أ/ مبت
 العلؾـ التي تتشاس  مع قدراته.

تقػػدمًا كتعقيػػدًا كيدرسػػؾف  أةهػػردراسػػية  كمػػؾادب/ متقػػدمًا، كلػػاف مػػدرس العلػػؼ 
 مخترر الخليل.

ةػػل السػػؾاد كبشؾعيهػػا لػػاف مػػدرس الذػػي  الؾاحػػد فػػي السدرسػػة الرػػغيرة  
السدارس الكبيػرة، كلػاف الظػبلب متعػاقبؾف فػي حلقػاتهؼ  كالذي  كمداعدكب في

 على الذي  ييأتي السبتدئؾف  ؼ مشررفؾا ليحل محلهؼ الستقدمؾف.
تظػػؾيرًا مػػؽ نغػػاـ الخلػػؾة كالػػذي متحلػػ  ييػػه لػػل  أةهػػريعتبػػر هػػذا الشغػػاـ  

 أةهػرالظبلب حؾؿ الذي  على اختبلؼ قدراتهؼ كمدتؾياتهؼ كيعتبر هذا الشغاـ 
 ًا.تخررًا كتسيز 

نكمهل هذا أكردب أحسد شلبي، إذ ذلر أف الربي السدلؼ لاف إذا التحػ   
في السدجد بحلقة مػؽ الحلقػات مػدرس لت ػًا سػهلة التشػاكؿ فػنذا قظػع فػي هػذا 
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الػػدكر شػػؾطًا اسػػتظاع أف ملتحػػ  بحلقػػات أخػػرى فػػي السدػػجد نفدػػه، أك فػػي 
يػػة مدػػجد جخػػر حيػػ  يجلػػس إلػػى مذػػاهير الذػػيؾخ الػػذمؽ مدرسػػؾف لت ػػًا عال

 .ل1نالسدتؾى، لهيرة التفاصيل كالتعلؼ كاإلحاطةل
 

 أٓخ٤ُذ حُظي٣ٍْ:
إف األسلؾب الذي لاف مت عًا لدى األسػاتذة عشػد إلقػائهؼ لدركسػهؼ علػى  

على األرض، كقد  مربلبطبلبهؼ هؾ أف يجلس األستاذ على فركة أك برش أك 
ًا يجلػػس علػػى سػػرير نعشقريػػ ل كطبلبػػه متحلقػػؾف مػػؽ حؾلػػه، كهػػذا يعػػد نسظػػ

سؾدانيًا جاء نتاجًا لسا لػاف يجػري فػي مرػر كالبلػداف اإلسػبلمية السجػاكرة، إذ 
أف الذيؾخ في غال  ببلد اإلسبلـ األخرى لانؾا يجلدؾف في لراسي مؽ خذ  

 جؾار أحد أعسدة السدجد كيتردركف الظبلب أ شاء إلقائهؼ للدرس.
 ةاف سير الدرس متؼ عبر الخظؾات التالية:

 تاذ بال دسلة كالحسدلة كالربلة على الشبي نصل./ لاف مبدأ األس1
 / مبدأ األستاذ في اإللقاء.2
 / بعد نهاية اإللقاء يختؼ بقراءة الفاتحة.3
 / يعيؽ للظبلب مؾضع الدرس السقبل.4

 في بعض اللقاءات:
 / يعسد ألحد الظبلب قراءة الفقرة السراد شرحها.5
 ذلؾرة./ يقؾـ الذي  بعسلية الذرح لاملة للفقرة الس6
 / يختؼ حدمهه بقراءة الفاتحة.7

                                     
 .152جع سابق، ص يحي دمحم إبراهيؼ، مر  (1)
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 / يعيؽ للظبلب مؾضع الدرس السقبل.8
في دركس الحدم  لاف األستاذ مت ع الخظػؾات التاليػة كهػي أسػلؾب مػؽ  

 أسالي  التدريس أك ما يعرؼ نبالظريقةل اليؾـ:
 / البداية بتبلكة جيات مؽ القرجف الكريؼ.1
 مؽ السادة العلسية./ يقؾـ األستاذ بنمبلء الظبلب ما عشدب 2
 /  ؼ يقؾـ بالذرح كاإليزاح.3

في حالة اإلمبلء السذار إليهػا لػاف األسػتاذ يسلػي بػ  ء فقػرة ففقػرة إلػى  
 نهاية ما مراد إمبللب.

نغػػرة لسػػا ذلػػر سػػابقًا ييسػػا يخػػص طريقػػة التػػدريس نجػػػد أف  شػػاإذا ألقي 
تػدريس الظرؽ تختلف حتى ما بيؽ شػي  كجخػر، فلػيس هشالػػ طريقػة كاحػدة لل

 بل لانت الظرؽ كاألسالي  تتراكح ما بيؽ القراءة كالذرح كالسشاقذة كاإلمبلء.
كلتقليػػل للفػػة التػػدريس فقػػد لجػػأ معغػػؼ الذػػيؾخ للقػػراءة مػػؽ الكتػػ  مػػع  

 إت اعها بالذرح بداًل مؽ األمالي كالتي لانت تتظل  كرقًا كحبرًا كقلسًا.
كمدعاة للخلػ  كاالبتكػار  ةسا أف طريقة القراءة كالذرح فيها إذلاء للفكر 

 كتشسية الداف ية للتأليو.
تظػػؾرًا  أةهػػريبلحػػظ أف أسػػالي  التػػدريس الست عػػة فػػي مػػدارس السدػػاجد  

كمؾاة ػػة لتظلعػػات كقػػدرات الظػػبلب، لسػػا أنهػػا أيزػػًا تؾاةػػ  التظػػؾر الػػذي سػػاد 
مجػػاؿ التعلػػيؼ كالػػذي أدى إلػػى سػػد حاجػػة الفػػرد كالسجتسػػع كعسػػل علػػى ترسػػي  

 السجتسع كازدهارها. قؾاعد  قافات
 ٝٓخثَ حُظل٤َٜ:

 مؽ كسائل التحريل الستعددة لدى الظبلب اآلتي:  
 / حُللع:1
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جػػاءت عسليػػة الحفػػظ مػػؽ نتػػاج مػػا لػػاف يجػػري فػػي الخلػػؾة مػػؽ عسليػػة  
الظبلب يحفغؾف ما جاء في الكت  كالسخترػرات،  فأص تتح يظ القرجف الكريؼ 

مدع للظال  إال أف يحفظ فق ، لسػا ةسا أف الغياب عؽ االجتهاد كاالستش ا  لؼ 
مؽ مرة كذلػ لترسي  عسليػة الحفػظ. لػذا فقػد أصػ ت  أةهرأف القرجف لاف يختؼ 

 الحفظ كسيلة فعالة مؽ كسائل التحريل لدي الظبلب.
 / حُٔ٘خه٘ش ٝحُٔئحٍ ٝحُـٞحد:2

ةانػػػت تػػػتؼ علػػػى نظػػػاؽ كاسػػػع فػػػي السػػػادة السقػػػررة ييسػػػا بػػػيؽ األسػػػاتذة  
الؾديػػة الدػػائدة فػػيهؼ تظػػرح لهيػػر مػػؽ األسػػئلة كيقػػؾـ كالظػػبلب كلػػاف للػػركح 

األساتذة باإلجابة كيشقل  الؾضع إلى مشاقذة هادفة تداعد الظبلب على تبشػي 
 األفكار كالتأليو كالذجاعة األدبية كمقارعة الحجة بالحجة.

قد تؤدي السشاقذة في بعض الحاالت إلى أف مترؾ الظال  حلقة أسػتاذب  
 مؽ الزمؽ كهذا مدؿ على أهسية السشاقذة. متسدكًا برأيه لفترة

ةسا أف بعػض جؾانػ  السشاقذػة لػاف مػدكر مػا بػيؽ الظػبلب أنفدػهؼ فػي  
 الدركس السقررة كالسدائل الفقهية األخرى.

 
 حُٔٞحى حُيٍح٤ٓش ٝحٌُظذ:

لؼ يكػؽ التعلػيؼ خاضػعًا لجهػة رسػسية جنػذاؾ، كلكػؽ لػاف الست ػع فػي لػل  
سػػؾاد الدمشيػػة السختلفػػة أك لػػاف لذػػهرة الذػػيؾخ البلػػداف اإلسػػبلمية هػػؾ دراسػػة ال

كذياع صيتهؼ أ ر في إق اؿ الظبلب عليهؼ، كلاف لل شي  مختص في علؼ ما 
متحلػػ  حؾلػػه طبلبػػه ليشهلػػؾا مػػؽ علسػػه فتعػػددت العلػػؾـ كالتخررػػات كحلقػػات 

 الدراسة، كمؽ السؾاد التي لانت تدرس في تلػ الحلقات ما ملي:
 لرسالةل كنالسختررل./ الفقه: كلانت مؽ لت ه نا1
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 / التؾحيد.2
 / علؾـ القرجف.3
 / الحدم .4
 / علؾـ اللغة العربية: نحؾ كصرؼ كمشظ  كببلغة.5
 / الديرة كاألخ ار.6
 / الفلدفة:7

كعلى أ ر لت  السقررات بدأت عسلية تأليو الكت  تأخذ حيزًا فتؼ تػأليو  
 ةت  لهيرة في مجاالت:

 / الفقه.1
 / التؾحيد.2
 لقرجف./ علؾـ ا3
 / الترؾؼ.4
 

 ٗ٘ؤس ٗظخّ حُظؼ٤ِْ حُلي٣غ ك٢ حُٔٞىحٕ

 
 عهؾر السدرسة -

 التعليؼ في الغهد الترلي السرري  -

 التعليؼ في فترة الهؾرة السهدية -

 التعليؼ في عهد الحكؼ الهشائي -

 انذاء للية غردكف  -

 السعهد العلسي -
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 دكر الحرلة الؾطشية في التعليؼ -

 تظؾر التعليؼ -

 التعليؼ الجامعيدكر الحرلة الؾطشية في  -

 التعليؼ في جشؾب الدؾداف نسابقًال -

 تظؾر التعليؼ في جشؾب الدؾداف -
 

 :ظٍٜٞ حُٔيٍٓش 
كمػػػدارس السدػػاجد كذلػػػػ بعػػػد أف  للخػػػبلكى عهػػرت السدرسػػػة لشتػػػاج ضػػركري 

تشغيسػػًا  أةهػػرازدادت رقعػػة التعلػػيؼ كإدخػػاؿ بعػػض السػػؾاد الجدمػػدة، فهػػي تعتبػػر 
ة إلػى جػؾار تح ػيظ القػرجف الكػريؼ كدراسػة كانز اطًا فقد تشاكلػت معػارؼ متعػدد

 علؾمه.
 السدرسة مكاف الدراسة كأهؼ عشاصرها: 

 / السعلؼ.1
 / الستعلؼ.2
 / السحتؾى التعليسي أك السشهج.3
 / الكتاب السدرسي.4

فػالسعلؼ هػؾ الػذي يقػؾـ بتؾصػيل السػادة الدراسػية للسػتعلؼ مدػتعيشًا علػى  
 فػي التعريػو الحػدم  ، يعتبػر علؼ فهؾذلػ ب عض الؾسائل كالسعيشات، أما الست

محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة بعػػد مػػا لػػاف متل يػػًا فقػػ . كالسػػشهج هػػؾ الػػذي يسهػػل 
أمػا الكتػاب السدرسػي فهػؾ الؾسػيلة  خرائص السجتسع كترا ه ك قافتػه كجمالػه.

 كالردم  السبلزماف للستعلؼ .
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 كمػػدارس السدػػاجد تؾقيػػت خػػاص مشػػتغؼ لل يػػاـ للخػػبلكى للسدرسػػة لسػػا  
كمكاف خاص لجلؾس الستعلسيؽ لتلقي السعارؼ السختلفة.  ، بالسهسة التعليسية

كند ة التدػاع رقعػة كتعػدد السػؾاد الدراسػية كالتػي أصػ حت تزػؼ مػؾادًا تتعلػ  
كتذعبت هذب السؾاد حتى كصلشا لسا نحؽ  ، بحياة الستعلؼ كتظلعاته كطسؾحاته

إلػػى حرػػص مجدكلػػة عليػػه اآلف مسػػا أكجػػ  تقدػػيؼ الؾقػػت الخػػاص بالدراسػػة 
كمراحل تعليسية متعددة مسػا أدي إلػى تػأليو الكتػ  الدراسػية السقػررة لسختلػف 

لكػل مرحلػة أصػػ ت  السػؾاد مػع العسػل علػى تظؾيرهػا كتش يحهػا مػؽ كقػٍت آلخػر.
هشاؾ برنامج للعسل اليؾمي كالسرحلي مع كضع السيزانيات كالتسؾيل الػبلـز لكػل 

العامػة إلنجػاح السهػاـ السدرسػية كلػل  مشذ  مؽ السشاش  كتحدمد السدػئؾليات
 ما متعل  بالعسلية التعليسية.

أصػػ ت تػػدري  السعلسػػيؽ أةهػػر أهسيػػة للشهػػؾض بالعسليػػة التعليسيػػة، كتػػؼ  
كضػػع الهػػـر اإلداري فػػي السدرسػػة بهيكلػػه مهلػػى يذػػسل تحدمػػد السدػػئؾليات 
كالؾاج ػػات كالرػػبلحيات لكػػل فػػرٍد أك فئػػة مػػع كضػػع لػػؾائت مدرسػػية مشزػػؾي 

هػػػا العسػػػل اإلداري برػػػفة عامػػػة، لسػػػا تػػػؼ إلػػػزاـ الستعلسػػػيؽ بػػػزي مؾحػػػد تحت
ككضػػعت أيزػػًا أسػػس كطػػرؽ ال يػػاس كالتقػػؾيؼ السختلفػػة كالتػػي مػػؽ بيشهػػا 
االمتحانات كهي شر البد مشه مؤمل أف مؾجد مخرج جخػر مدػت  بًل مؤخػذ بػه 

 ةس يار للتقؾيؼ الشاجت.
 
 

 حُظؼ٤ِْ ك٢ حُؼٜي حُظ٢ًَ ح١َُٜٔ:
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كػػؼ الترلػػي السرػػري فػػي الدػػؾداف ازداد إق ػػاؿ الدػػؾدانييؽ علػػى بعػػد قيػػاـ الح
األزهر الذريو، حتى أنه تؼ إنذػاء ركاؽ خػاص للدػؾدانييؽ فػي األزهػر أسػؾة 

ـ كأطلػػ  عليػػه اسػػؼ 1846باألركقػػة األخػػرى للػػدكؿ اإلسػػبلمية كلػػاف ذلػػػ عػػاـ 
 معانًا مؽ الحكؾمة السررية إعانة لاملة. الدشارية   ركاؽ

ى باشػػا قػػد اهػػتؼ بػػالتعليؼ فػػي مرػػر كلػػذلػ فػػي الدػػؾداف كلػػاف دمحم علػػ 
كأرسل الس عؾ يؽ مػؽ الدػؾدانييؽ لتلقػي العلػؾـ فػي مرػر لسػا بعػ  بسرػرييؽ 

 ألكركبا لتلقي الدراسة هشاؾ أمبًل أف يخل  مؽ مرر دكلة حدمهة.
ـل كالػػذي اشػػتهر بكراهيتػػه 1854 -1848كفػػي عهػػد الخػػدمؾي   ػػاس ن 

التعليسيػػة بنيجابيػػة سػػؾاًء أف لػػاف فػػي مرػػر أك  للتعلػػيؼ كعػػدـ تبشػػي الدياسػػة
الدػػؾداف، كنتيجػػة لػػذلػ فقػػد أصػػاب الدػػؾداف الكدػػاد اإلداري كالتعليسػػي فػػي 
سشؾات حكؼ الخدمؾي   اس حتػى جػاءت فرصػة إبعػاد رفاعػة رافػع الظهظػاكي 
مؽ مرر. عليه فقد تؼ إنذاء مدرسة ابتدائية في الخرطػؾـ عػيؽ رفاعػة نػاعرًا 

 ـ.1853عاـ  ف ذلػ فيالها كل
خظ  لسدرسة الخرطؾـ االبتدائية أف تدير على نفس نهج مهيبلتها مػؽ  

السػػػدارس السرػػػرية كتػػػؼ اسػػػتيعاب أبشػػػاء زعسػػػاء ال  ائػػػل مػػػؽ مشػػػاط  دنقػػػبل 
كالخرطػػؾـ كلدػػبل كمػػدة الدراسػػة فيهػػا  ػػبلث سػػشؾات، كهػػي مػػا لانػػت تدػػسى 

حتػؾي علػى السدارس الرػغرى أك السجلدػية، كلانػت مدرسػة داخليػة أي أنهػا ت
 سكؽ لجسيع الظبلب إذ أنهؼ يأتؾف مؽ مشاط  متفرقة كمت اعدة.

سشة كذلػ لشدرة الظبلب كعػدـ كجػؾد  12 – 7سؽ القبؾؿ لانت ما بيؽ  
العػػدد الكػػافي كقتهػػا كلسؾقػػو الدػػؾدانييؽ الػػرافض للسػػدارس جنػػذاؾ كذلػػػ لسػػا 

 مركنه فيها مؽ فداد كابتعاد عؽ التربية الدمشية الدليسة.
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 سقرر بالسدرسة يذتسل على السؾاد:ةاف ال
 / الحداب4  / العربي 3  / الكتابة2  / القراءة 1

عػػدد السعلسػػيؽ بهػػا أحػػد عذػػر معلسػػًا عػػبلكة علػػى الشػػاعر رفاعػػة رافػػع  
الظهظػػاكي، سػػ عة مػػؽ هػػؤالء السعلسػػيؽ ضػػ ا  بػػالجيش كا شػػاف مػػؽ خريجػػي 

يػ  يعسػل علػى األزهر الذريو كمهلهؼ كمهل الشاعر رفاعػة، لػاف بالسدرسػة طب
عبلج الحاالت السرضية، لاف السعلسؾف الز ا  مؽ أصحاب السخالفات بسرر 
فأبعدكا للعسل بالدؾداف، كلعل مدرسة الخرطؾـ االبتدائية هي أكؿ مدرسػة مػؽ 
نؾعهػػا كتعتبػػر نػػؾاة للسػػدارس التقليديػػة الحدمهػػة بالدػػؾداف إال أنػػه بعػػد تػػؾلي 

ة كذلػػػ بعػػد عػػاـ كاحػػد مػػؽ الخػػدمؾي سػػعيد عػػرش مرػػر أمػػر بػػنغبلؽ السدرسػػ
 إنذائها كذلػ ناتج لػ:

 / عدـ اهتساـ الخدمؾي سعيد بالتعليؼ.1
 / تذمر كشكاكي متبلحقة مؽ ناعر السدرسة رفاعة رافع الظهظاكي.2

ـل لػػاف االهتسػػاـ بػػالتعليؼ 1879 -1863فػػي عهػػد الخػػدمؾي إسػػساعيل ن 
ـ كبربػر كدنقػبل كاضحًا، فقد تؼ فتت خسدة مدارس ابتدائية في لل مػؽ الخرطػؾ 

ـ في بداية عهػد الخػدمؾي إسػساعيل 1863كلردفاف كلدبل كلاف ذلػ في عاـ 
 تؼ عق  هذب السدارس افتتاح مدرستيؽ في لل مؽ سؾاةؽ كسشار.

طال ػًا أمػا بالشدػ ة  124نعدد الظبلب بسدرسػة الخرطػؾـ االبتدائيػة لػاف  
 .(1)مدرسةل طال ًا في لل 75للسدارس األخرى فكاف الحد األعلى للظبلب 

هذب السدارس التي ذلرناها لانت تت ػع م اشػرة لػؾزارة السعػارؼ السرػرية  
 كلاف السشهج السرري هؾ الست ع فيها كللؾزارة اإلشراؼ العاـ كالتاـ عليها.

                                     
 .44دمحم عسر بذير، مرجع سابق، ص:  (1)
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ةسا تؼ إنذػاء مدرسػتيؽ مهشيتػيؽ فػي لػل مػؽ الخرطػؾـ كلدػبل فػي عػاـ  
ؼ التػي أنذػئت فػي ذلػػ ـ كذلػ لتخريج فشييؽ ليعسلؾا في خظؾ  التلغرا1870

الؾقت في مرحلة أعبل مؽ السدارس االبتدائيػة حيػ  أنػه لػاف مػتؼ القبػؾؿ فيهػا 
 مؽ الظبلب الذمؽ أةسلؾا السرحلة االبتدائية.

كفي نفس الؾقت أنذئت مدرسة ابتدائية في سؾاةؽ ألبشاء الرقي  الػذمؽ  
 حررتهؼ الحكؾمة كلانت أكؿ مدرسة خاصة بفئة معيشة في الدؾداف.

قامت أيزًا فرؽ تدريبية في مرػلحة الؾابػؾرات لتخػريج حػرفييؽ كعسػاؿ  
 مهرة، لسا نغست فرؽ في الظ  كالريدلة مسؽ أةسلؾا التعليؼ االبتدائي.

ـل تؼ تأسيس مدرسػة للظػ  1892 -1879كفي عهد الخدمؾي تؾفي  ن 
كأخػػػرى للرػػػيدلة لتحػػػل محػػػل الفػػػرؽ التدريبيػػػة التػػػي لانػػػت قائسػػػة فػػػي عهػػػد 

   اس. الخدمؾي 
كقػػد قػػاـ الخػػدمؾي تؾفيػػ  بننذػػاء مدرسػػة ابتدائيػػة فػػي جشػػؾب الدػػؾداف  

 ليلتح  بها أبشاء الز ا  كالجشؾد هشاؾ.
عبلكة على السدارس التي ذلرت في لل عهؾد الحكاـ األتراؾ كالتي لاف  

للحكؼ الترلي السرري اليد الظؾلي في إدخاؿ نغاـ التعلػيؼ الحػدم  بالدػؾداف، 
تعليؼ اإلرساليات الت ذيرية كانتذرت اإلرسػاليات فػي لهيػر مػؽ فقد شجع أيزًا 

 مدف الدؾداف، نالخرطؾـ، أمدرماف، الخرطؾـ بحري، سشار كلاةا كالقبلباتل.
ـ اعتقػػػدت 1898حتػػػى أنػػػه بعػػػد معرلػػػة لػػػرري كسػػػقؾ  أـ درمػػػاف عػػػاـ  

جس يات الت ذير السديحية أف الظري  سالكة إلى فرض ركاب  جدمدة كتحقي  
رسػػػاليات القػػػديؼ بنقامػػػة سلدػػػلة مػػػؽ السحظػػػات الت ذػػػيرية نمػػػؽ رأس حلػػػؼ اإل 
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بػه ج. لرابػت رائػد ال عهػات  ناديالرجاء الرالت إلى القاهرةل، ذلػ الحلؼ الذي 
 .ل1نالت ذيرية في أفري يال

الكشائس كالسدارس السلحقة بها كلانت تدرس القراءة كالكتابػة  أنذئت ؼ  
اؿ اليدكية،  ػؼ جػاء األب دانيػاؿ لسبػؾني كاإلنجيل كالحداب كالسؾسيقى كاألعس

ـ كلػاف لػه الفزػل الكبيػر فػي إنذػاء مػدارس لسبػؾني كالتػي ال 1857في عاـ 
 تزاؿ حتى اآلف في عظاء مدتسر.

 
 حُظؼ٤ِْ ك٢ كظَس حُؼٍٞس حُٜٔي٣ش:

عشدما اندلعت الهؾرة السهدية فػي الدػؾداف أكقػو نذػا  اإلرسػاليات الت ذػيرية 
إلػػى إرسػػاء قؾاعػػد التعلػػيؼ الػػدمشي ففتحػػت الخػػبلكي فػػي تسامػػًا. كعسػػدت الهػػؾرة 

مؾاقػع مختلفػة لتح ػيظ القػرجف حتػى أنػه فػي مدمشػة أمػدرماف فقػ  لانػت هشالػػ 
  سانسائة خلؾة في عهد الخليفة عبد هللا.

نأما التعليؼ الحدم  الذي كضع أساسه إباف الحكؼ الترلي السرري، فقد  
كد مػؽ الخػبلكي، التػي أصػ حت تؾقػو، كحػل محلػه تعلػيؼ دمشػي فػي عػدد محػد

 هي السشهل الؾحيد للتعليؼ في الس
 .ل2 ن ـل1898كداف، حتى دخؾؿ جيؾش االحتبلؿ اإلنجليزي السرري في عاـ 

 ّ(:1920 -1898حُظؼ٤ِْ ك٢ ػٜي حُلٌْ حُؼ٘خث٢ )

                                     
م، 1990ناصار الداايد، تااأري  الدياسااة والتعماايؼ فااي الداؾدان، دار جامعااة الخرطااؾم لمشذاار، الخرطااؾم، الظبعااة ال انيااة  (1)

 .67ص 

(
2

 .57دمحم عسر بذير، مرجع سابق، ص  (
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ـ تبشػػى نغػػاـ الحكػػؼ عسليػػة تظػػؾير 1899بعػػد اتفاقيػػة الحكػػؼ الهشػػائي فػػي عػػاـ 
أف تؾقفػت مدػيرته إبػاف فتػػرة الهػؾرة السهديػة إال مػػؽ  التعلػيؼ برػفة عامػة بعػػد

 .ى التعليؼ الدمشي كالذي لاف متسهبًل في نغاـ التعليؼ عؽ طري  الخبلك 
كلقػػػد رأت إدارة الحكػػػؼ الهشػػػائي أف يقلػػػص التعلػػػيؼ الػػػدمشي الػػػذي خلفتػػػه  

السهدية تدريجيًا فقد أدخلت بعض السؾاد في السدارس مهػل مػادة الحدػاب لسػا 
ليػػل عدديػػة الظػػبلب السلتحقػػيؽ بالسػػدارس كذلػػػ كفػػ  نغػػرة سياسػػية عسػدت لتق

ضػػ يفة هػػي العسػػل علػػى لػػ ت جسػػاح الحرلػػة الؾطشيػػة السشاكئػػة لشغػػاـ الحكػػؼ 
األجشبي إذ أنه للسا تعلست أعداد لبيرة مؽ الذع  مؤدي ذلػػ إلػى خلػ  ط قػة 

تػؼ متعلسة تتحد كتتؾحػد لتقػؾيض نغػاـ الحكػؼ األجشبػي فػي الػ بلد، كعليػه فقػد 
 التؾجيه أف يكؾف التعليؼ قاصرًا على نفر تحتاج إليهؼ الدكلة في كعائفها. 

كقد أكرد دمحم عسػر بذػير فػي لتابػه تظػؾر التعلػيؼ فػي الدػؾداف: نكلػاف  
اعتراض لركمر على تػدريس اللغػة اإلنجليزيػة فػي السػدارس دكف الؾسػظى أك 

لسحكؾمػػة سػػبلحًا االبتدائيػػة بدػػب  اعتقػػادب بػػاف دراسػػتها تعظػػي تلػػػ الذػػعؾب ا
 .ل1نفتاةًا ضد األجان  الذمؽ ي يذؾف بيؽ عهرانيهؼل

كلانت أهداؼ التعليؼ التي كضعها نغػاـ الحكػؼ الهشػائي مسػهبًل فػي مػدمر  
 ـ كالتي عسل على تح يقها هي:1900مرلحة السعارؼ نةريل عاـ 

 / خل  ط قة مؽ الرشاع السهرة التي ليس لها كجؾد في الؾقت الحاضر.1
نؾع مؽ التعليؼ بيؽ الشاس بالقدر الذي يداعدهؼ على معرفة القؾاعد  / نذر2

 األكلية لجهاز الدكلة كخاصة ييسا يختص بعدالة كحيدب القزاء.

                                     
 .57دمحم عسر بذير، مرجع سابق، ص  (1)
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/ تدري  ط قة مؽ أبشاء ال بلد لذغل الؾعػائف الحكؾميػة الرػغرى فػي جهػاز 3
 اإلدارة.

 / تدري  سؾدانييؽ ليخلفؾا السررييؽ في الجيش.4
إلدخػػاؿ  ى رة الحكػػؼ الهشػػائي بتذػػجيع نالفكيػػافل فػػي الخػػبلك كقػػد قامػػت إدا 

السعانػة مػػؽ الدكلػة نغيػر راتػػ  شػهري لهػؼ. كلقػػد  ى مػادة الحدػاب فػػي الخػبلك 
السعانػة أساسػًا  ى أص ت نغاـ التعليؼ العلساني في الكتاتي  كالدمشي فػي الخػبلك 

 لشغاـ التعليؼ في الدؾداف كالذي ال زاؿ يسارس حتى اليؾـ.
ذلػػػ نذػػ  عسػػل اإلرسػػاليات السدػػيحية حتػػى كصػػلت مرحلػػة إلػػى جانػػ   

استيعاب أبشاء السدلسيؽ فيها. كتبلييًا للدلبيات التي ربسا تظل بؾجههػا سػؾى 
أف لػػاف تجػػاب الدػػلظة الحاةسػػة أك السدػػلسيؽ كنغػػرتهؼ لتعلػػيؼ اإلرسػػاليات أك 

فقػػد أسػػتقر  ، للسدػػيحييؽ كنغػػرتهؼ للسدػػلسيؽ كاإلسػػبلـ علػػى أنػػه مش ػػع للذػػر
أي أخيرًا على إنذاء نغاـ للتفتيش على مدارس اإلرساليات كمؽ  ؼ كضعت الر 

 القؾاعد التالية:
للظالػػ  السدػػلؼ بااللتحػػاؽ بسدرسػػة إرسػػالية، متعػػيؽ علػػى  ت/ قبػػل أف يدػػس1ن

الشػػاعر التحقػػ  مػػؽ إدراؾ أبػػاء كأكليػػاء أمػػؾر الظل ػػة بػػأف السدرسػػة ت ذػػيرية 
 مديحية.

سدرسة على مؾافقػة األب أك كلػي األمػر، / كيج  أف يحرل مدمر أك ناعر ال2
قبػػل أف متلقػػى الظالػػ  أي دركس دمشيػػة برػػرؼ الشغػػر عػػؽ جشدػػية الؾالػػد أك 

 ديانته.
/ كيج  عشد الذركع في تدريس العلؾـ الدمشيػة، أال م قػى فػي الفرػل سػاعة 3

 الدرس تبلميذ غير أكلئػ الذمؽ سجل جبالهؼ إقرارًا بالسؾافقة السظلؾبة.
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ة مفتؾحة في لل األكقات للتفتيش عليها بؾاسظة الحاةؼ العاـ / تغل السدرس4
 أك مؽ مشؾب عشه.

/ مػػػػدمر السدرسػػػػة أك ناعرهػػػػا هػػػػؾ السدػػػػئؾؿ عػػػػؽ مبلحغػػػػة كإت ػػػػاع هػػػػذب 5
 .(1)القؾاعدل
كلػػاف مػػؽ جػػراء تلػػػ الدياسػػة التعليسيػػة أف تظػػؾر فػػي الذػػساؿ نغػػاـ  

ؼ يخزػع إلشػراؼ تعليسي، تؾجهه كتػدمرب الحكؾمػة، كتعلػيؼ تقليػدي كت ذػيري لػ
 الحكؾمة.

 حُٔيحٍّ ٝح٤ٌُِخص:
 عل التعليؼ محدكدًا كقليل االنتذار في ال بلد كذلػ لؤلس اب اآلتية:

/ خػػؾؼ الشػػاس مػػؽ انتذػػار التعلػػيؼ السدػػيحي عػػؽ طريػػ  السػػدارس التػػي تػػؼ 1
إنذالها، فقد عزؼ معغسهؼ عؽ إرساؿ أبشػائهؼ إليهػا مسػا جعػل هشالػػ خانػات 

يها أبشػاء السرػرييؽ حتػى أنهػؼ أصػ حؾا يسهلػؾف عذػر شاغرة لهيرة استؾع  ف
ـ كبلن عددهؼ في السدارس 1911العدد السؾجؾد في السدارس األكلية في عاـ 

االبتدائية ربع العدد الكلي للتبلميػذ. حتػى أنػه كفػي مدرسػة الخرطػؾـ االبتدائيػة 
 .تلسيذاً  108تلسيذًا لاف عدد التبلميذ السررييؽ  241كحدها حي  لانت تزؼ 

 / عدـ كجؾد السعلسيؽ السدربيؽ.2
 / قلة السؾارد السالية.3

بػدأت الحكؾمػة فػي العسػل علػى تؾسػيع رقعػة التعلػيؼ فػي الػ بلد كتجػػاكز  
 الرعؾبات التي ت ف دكف ذلػ التؾسع كقد تؼ بالفعل اآلتي:

 اٗ٘خء ٤ًِش ؿَىٕٝ:

                                     
 .67مرجع سابق، ص  دمحم عسر بذير، (1)
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ـ كلانػت 1899أنذئت لتخليػد ذلػري غػردكف بعػد مؾقعػة أـ درمػاف عػاـ  
 ات إنذائها:مبرر 

نأ/ لؽ متسكؽ الدؾدانيؾف مؽ تظؾير الحكػؼ فػي ببلدهػؼ فػي كضػعهؼ التعليسػي 
 الراهؽ.

ب/ عػػػدـ تسكػػػؽ األفػػػراد مػػػؽ السذػػػارلة فػػػي الحكؾمػػػة مذػػػارلة فعالػػػة دكف أف 
 متعلسؾا.

 ج/ لؽ متسكشؾا مؽ تكؾيؽ جيش لبير كقؾي.
 كمسا ساعد في تشفيذ فكرة إنذاء الكلية:

لرػػػحافة البريظانيػػػة علػػػى لتذػػػشر علػػػى قدػػػؾته فػػػي أ/ الهجػػػؾـ الػػػذي شػػػشته ا
 معاملة أنرار السهدي.

أمػر بشػ ش قبػر السهػدي كإرسػاؿ جسجستػه إلػى  عشػدماب/ الشقػد الػذي كجػه لػه 
 ةلية الجراحيؽ السلكية ببريظانيا.

ـ كتػػؼ افتتاحهػػا رسػػسيًا فػػي 1900مشػػامر  5كضػػع حجػػر األسػػاس للكليػػة فػػي 
 ـ.1902
 نذاء للية غردكف في إنذاء:ساعدت التبرعات التي جسعت إل  

 ـ.1900/ مدرسة ابتدائية بأـ درماف في 1
 ـ.1901/ مدرسة ابتدائية بالخرطؾـ في 2
 ـ.1901/ مدرسة الرشاعة في أـ درماف في 3
 ـ.1900/ للية السعلسيؽ كالقزاة بأـ درماف في 4

السػػدارس األربعػػة التػػي ذلرناهػػا لانػػت هػػي بسهابػػة الهيكػػل التعليسػػي فػػي  
 ـ.1901ف للعاـ الدؾدا
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مدة الدراسة بالسدارس أربع سشؾات ماعدا السدرسة الرػشا ية فكانػت  ػبلث  -
 سشؾات كللية القزاة خسس سشؾات.

 مقررات الدراسة هي السقررات السظ قة في السدارس السررية. -
 الغرض مؽ التعليؼ في هذب السدارس هؾ تخريج صغار الكت ة. -
س قبػػؾؿ مػػؽ تلقػػؾا تعلػػيؼ كافػػر شػػر  القبػػؾؿ فػػي بدايػػة إنذػػاء هػػذب السػػدار  -

 بالخلؾة.
 كتحؾؿ شر  القبؾؿ الحقًا ليكؾف إتساـ الدراسة بالسدرسة األكلية الحكؾمية.

ففػػي فتػػرة الحقػػة نقلػػت لليػػة السعلسػػيؽ إلػػى لليػػة غػػردكف كالتػػي تؾسػػعت  
ـ 1905حتى شسلت مؾاد السداحة كتذييد الس اني لسا أضػيو إليهػا فػي عػاـ 

ث ال كتركلؾجيػػة كالتحاليػػل الظبيػػة بغػػرض تظػػؾير قدػػؼ جدمػػد هػػؾ قدػػؼ األبحػػا
ال حػػ  العلسػػي. كفػػي نفػػس العػػاـ أنذػػأ متحػػف اقترػػادي بالكليػػة لسػػا أنذػػئت 
مكت ػػة صػػغيرة بالكليػػة، لسػػا أفػػرد جشػػاح فػػي الكليػػة كخرػػص للسدرسػػة الحربيػػة 

 .(1)ـل1905التي أنذئت في 
 

 حُٔيحٍّ حُظ٢ أٗ٘جض ػوذ اٗ٘خء ٤ًِش ؿَىٕٝ:
 ـ.1906مدني كبربر في  / مدرسة كسظى في1
 / مدارس كسظى في لل مؽ أمدرماف كالخرطـؾ كسؾاةؽ كحلفا.2

 ةانت الدراسة في هذب السدارس تتؼ باللغة اإلنجليزية.

                                     
 .89، 88دمحم عسر بذير، مرجع سابق، ص  (1)
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أنذػػئت أكؿ مدرسػػة للبشػػات فػػي الخرطػػـؾ فػػي شػػكل فرػػل إضػػافي  -
 بسدرسة الخرطـؾ األكلية للبشيؽ.

أف الغػػي  ُسػػست ل ػػابكر بػػدري بننذػػاء مدرسػػة بشػػات فػػي رفاعػػة بعػػد -
الفربلف اللذاف الحقا بسدرسة الخرطـؾ األكليػة للبشػيؽ معارضػة مػؽ 

 اإلرساليات فأغلقتها.
كمؤخرًا بدأت الحكؾمة في إنذاء مدراس بشػات فػي لػل مػؽ الكػامليؽ  -

كمػػػركي كدنقػػػبل كاألبػػػيض، عػػػبلكة علػػػى مدرسػػػة رفاعػػػة كلػػػؼ تفػػػتت 
يػػة ـ كلانػػت ملحقػػة بكل1921مدرسػػة بشػػات بػػأـ درمػػاف إال فػػي عػػاـ 

 السعلسات.
كيسكػػؽ القػػؾؿ هشػػا أف الهيكػػل التعليسػػي السقػػاـ بالدػػؾداف كحتػػى 

 ـ لاف يزؼ:1908عاـ 
 / السدارس األكلية.1
 / السدارس الؾسظى.2
 / السدارس الهانؾية.3
 / السدارس الظبية.4
 / السدارس الحربية.5

سار رل  التعليؼ بظيئًا في الدػؾداف حتػى نهايػة الحػرب العالسيػة  
 األكلى.
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 حُٔؼٜي حُؼ٢ِٔ:
ةػاف العلسػاء فػي الدػؾداف يقؾمػؾف بتػدريس الظػبلب الػراغبيؽ فػي تلقػػي  

العلؾـ الدمشية في مشازلهؼ، كلاف لل طال  يختار الذي  الذي مرى انه سيجشي 
مشه السعرفػة كالعلػؼ. فكانػت مشػازؿ العلسػاء عػامرة بػالظبلب الػذمؽ ال مشقظعػؾف 

 عؽ التؾافد إليها طل ًا للعلؼ.
علسػػاء مشزػػؾكف تحػػت لجشػػة كاحػػدة برئاسػػة الذػػي  البػػدكي كبعػػد ةػػاف ال 

كفاتػػه عيشػػت الحكؾمػػة الذػػي  أبػػؾ القاسػػؼ أحسػػد هاشػػؼ رئيدػػًا للعلسػػاء. كلػػاف 
 حيشذاؾ قاضيًا في مدمرية الشيل األزرؽ.

كقد عسل الذي  أبؾ القاسؼ على جسع العلساء في مكاف كاحد كفي كقٍت  
ظػػبلب مػػؽ االلتقػػاء بكػػل العلسػػاء أك كاحػػد فػػي مدػػجد أـ درمػػاف حتػػى مػػتسكؽ ال

مػػؽ مػادة دراسػػية فػػي اليػػؾـ الؾاحػػد بػػدؿ  أةهػػرمعغسهػؼ حتػػى مػػتسكؽ أف مػػدرس 
 ـ.1912مادة كاحدة فق  كعلى مد عالؼ كاحد فق ، لاف ذلػ في عاـ 

اعتبػػر هػػػذا السػػػشهج هػػؾ بسهابػػػة كضػػػع حجػػر األسػػػاس للسعهػػػد العلسػػػي  
 السعهد على ضؾئها:بأمدرماف كلانت مؽ األساسيات التي تؼ إنذاء 

/ الحرؾؿ على مؾافقة الحكؾمة بتأجير مشػزؿ قػرب جػامع أـ درمػاف الكبيػر 1ن
 ليكؾف استراحة للعلساء كالسدرسيؽ.

/ بدء الدراسة بالظبلب الذمؽ تقدمؾا لبللتحاؽ باإلضافة إلى الذمؽ سب  لهػؼ 2
 الدراسة على الذي  البدكي كالعلساء.

 دراسة كإببلغهؼ بكل خظؾاتها./ التذاكر مع العلساء في خظة ال3
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/ حرػػر التػػدريس فػػي العلػػؾـ الدمشيػػة فػػي لػػل مػػؽ جػػامع أـ درمػػاف كجػػامع 4
 .ل1نالخرطؾـل

استعاف الذي  أبؾ القاسؼ في كضػع هيكلػة للسعهػد علػى ضػؾء مػا لػاف  
ـ بػػاألزهر الذػػريو كجػػاءت الهيكلػػة 1911لدػػشة  10يجػػري فػػي القػػانؾف رقػػؼ 

 ةاآلتي:
  ة مراحل بالسعهد:/ قدست الدراسة إلى  بل 1

 أ/ السرحلة االبتدائية.

 ب/ السرحلة الهانؾية.
 ج/ السرحلة العليا.

/ مػػدة الدراسػػة بكػػل مرحلػػة مػػؽ السراحػػل الهبل ػػة أربػػع سػػشؾات، اسػػتسر العسػػل 2
 ـ.1948بهذب الهيكلة حتى العاـ 

 إنذاءات كخظؾات لهيرة مشها: تستفي الفترة التي أعقبت تأسيس السعهد 
 ر السذيخة./ إنذاء دا1
 / إنذاء مكت ة.2
/ تكػػؾيؽ لجشػػة مػػػؽ األهػػالي لبشػػاء جػػػامع أـ درمػػاف الػػذي لػػػاف مذػػيدًا مػػػؽ 3

 البركش كالذكاب.
 / فرض ضري ة على السؾاشي التي ترد إلى سؾؽ أـ درماف.4
 / فرض ضري ة على الذرة.5
 / تعييؽ لات .6
 / تعييؽ أميؽ للسكت ة.7

                                     
 .358 -357يحيى دمحم إبراهيؼ، مرجع سابق، ص  (1)
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 / تعيؽ كليل للسعهد.8
 :إلدارة السعهد مكؾف مؽ العلساء/ تأليو مجلس 9

 أ/ الذي  الشذمر خالد.
 ب/ الذي   يدى دكلي .

 ج/ الذي  دمحم األميؽ.
 أال شػػيتسػػت لػػل اإلنجػػازات التػػي ذلػػرت مدػػ قًا فػػي فتػػرة كجيػػزة لػػؼ تتعػػد  

ـ لبير األ ر 1920عذرة عامًا، لسا لاف لتخرج أكؿ دفعة مؽ السعهد في عاـ 
مؽ لل أنحاء القظر مسا جعػل السعهػد يعػد رمػزًا في تدف  الظبلب نحؾ الدراسة 

 مؽ رمؾز تلقي السعرفة بالدؾداف.
فػػي فتػػرات متبلحقػػة كندػػ ة لعػػدـ كركد إعانػػات مػػؽ الحكؾمػػة للظػػبلب  

كإلدارة السعهػد كندػػ ة لعػدـ حسػػاس الحكؾمػة علػػى التعلػيؼ الػػدمشي فقػد أصػػابت 
لقلػة مػا يقػدـ  بشية السعهد لهير مؽ الدػلبيات فػي عػدـ اسػتقرار الظػبلب ندػ ة

لهؼ مؽ إعانات كاةتغاظ مؾاقع سكشهؼ كعدـ صبلحية البيئة الدراسية حي  بدأ 
متجسػػع السعػػاقؾف كالسذػػردكف حػػؾؿ الجػػامع السبشػػي مػػؽ الظػػيؽ بعػػد أف تغيػػر 
كجهه مػؽ البػركش كالذػكاب، كاعتسػاد اإلدارة فػي تدػيير دفػة التعلػيؼ بالسعهػد 

لػػت مظال ػػػات الظػػبلب للحكؾمػػػة علػػى األهػػالي كالخيػػػريؽ مػػؽ السػػػؾاطشيؽ. كتتا
 بسذلرات مختلفة متعاق ة إال أنها لؼ تهسر.

اسػػتسر الحػػاؿ علػػى هػػذا الػػشهج حتػػى تدػػلؼ الذػػي  دمحم الس ػػارؾ مذػػيخة  
كمسػا  ، السعهد كالذي كفد إليه مؽ األزهػر الذػريو بعػد أف تلقػي العلػؾـ هشػاؾ

 بداية تعليسه بالسعهد.   مذلر أنه تلقى
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إلصػػػبلحات تػػػدب فػػػي بشيػػػة السعهػػػد العلسيػػػة ففػػػي عهػػػدب بػػػدأت بعػػػض ا 
 كالعسرانية نذلر مشها:

/ استقداـ طليعة مؽ خريجي األزهػر للعسػل بالسعهػد كلػاف لهػؼ أ ػر لبيػر فػي 1
 نهزة السعهد الحدمهة كتظؾيرب إلى جامعة. كمؽ ج ارهؼ:

 أ/ تعدمل السشاهج.
 ب/ كضع أسس جدمدة لبلمتحانات.
 بيقات.ج/ إدخاؿ األعساؿ التحريرية كالتظ

 د/ استفاد الزمبلء مؽ العلساء مؽ كجؾد علساء األزهر بيشهؼ.
هػ/ استفاد السجتسع مػؽ كجػؾدهؼ  قاييػًا فػي مجػاؿ الهقافػة اإلسػبلمية كالعربيػة 

 عؽ طري  السحاضرات كالشدكات.
 / إنذاء الداخليات.2
 / كافقت الحكؾمة على مشت السعهد قظعة أرض مع إعانة إلقامة الس اني.3
تذػػييد معاهػػد باألقػػاليؼ فػػي نػػؾري كلريسػػة كحفيػػر مذػػؾ تابعػػة للسعهػػد / تػػؼ 4

 العلسي بأمدرماف كلاف القدؼ السؾجؾد بها هؾ القدؼ االبتدائي فق .
 / تكؾيؽ اتحاد لسعاهد األقاليؼ.5
/ تػؼ الترػػدم  بقبػػؾؿ طػػبلب السعهػػد بقدػػؼ الذػػريعة بكليػػة غػػردكف كقػػد لػػاف 6

 ـ.1950محغؾرًا كلاف ذلػ في عاـ 
كالجغراييػػة كالتػػأري  كاألدب  ياتأ السعهػػد فػػي تػػدريس الفلدػػفة كالرياضػػ/ بػػد7

 كلانت اللغة اإلنجليزية مؽ السؾاد االختيارية.
 / إنذاء للية للذريعة كاللغة العربية.8
 / إنذاء قدؼ للتخرص.9
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 / مداكاة شهادات السعهد الهبلث بسهيبلتها في مدارس الحكؾمة.10
 ظبلب./ تعييؽ مذرؼ ليرعى شئؾف ال11
 / خل  درجات جدمدة ليترقى عليها السدرسؾف حد  األقدمية.12
/ التحاؽ طبلب السعهد الحػائزيؽ علػى الذػهادة الدػؾدانية بجامعػة القػاهرة 13

 ـ.1957فرع الخرطؾـ في عاـ 
 / إنذاء فرقة للتدري  العدكري.14
 / تػؼ تحؾيػل احتفػاالت جخػر الدػشة الدراسػػية إلػى مهرجػاف لبيػر مت ػارى ييػػه15

 الذعراء كاألدباء.
 / إقامة السعارض العلسية كالفشية.16

 مؽ مقترحات الذي  دمحم الس ارؾ كالتي لؼ تشفذ في عهدب:
أ/ دعػػا إلػػى إنذػػاء معهػػد للتربيػػة لخريجػػي السعهػػد ليتدػػشى لهػػؼ الؾقػػؾؼ علػػى 

 أسس التربية الحدمهة كطرؽ التدريس.
 ب/ السظال ة بننذاء معهد للبشات ليتفقهؽ في الدمؽ.

تتالػػت الفتػػرات علػػى مدػػيرة السعهػػد كالػػذي لػػؼ تهػػدأ ييػػه ركح السظالػػ   
كالؾقؾؼ في كجػه اإلدارة االسػتعسارية كذلػػ بغيػة فػي تحدػيؽ أكضػاع السعهػد 
العسلية كالترقي به إلى مراؼ ما مدكر فػي األزهػر الذػريو كالعسػل علػى ربػ  

سؾاجهػػػة العلسػػاء بسجتسعػػػاتهؼ كإذلػػػاء نػػػار التحػػرر الػػػؾطشي مػػػؽ السدػػػتعسر كال
الجػػادة إلدارة الحكػػؼ البريظػػاني فػػي حػػيؽ أف السعهػػد أصػػ ت يعػػد مش عػػًا للحرلػػة 

 الؾطشية مهلسا لاف يجري في األزهر الذريو.
 

 ّ:1946 -1936ىٍٝ حُلًَش ح٤٘١ُٞش ك٢ حُظؼ٤ِْ 
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ةػػاف للظ قػػة الستعلسػػة دكر فاعػػل فػػي تظػػؾير كنسػػؾ التعلػػيؼ فػػي الدػػؾداف، فقػػد 
ى نذػر السقػػاالت فػي السجػػبلت التػي لانػػت عسػد بعػػض أعزػاء هػػذب الظ قػة إلػػ

سائدة ساعتئذ مهل مجلة الفجر كقد تؼ انتقػاء الدياسػة التعليسيػة السعلشػة فػي 
ذلػ الؾقت كالتي تؾقفت عشد إنذاء السدارس األكلية لتخريج مؾعفيؽ فحد . 
كيػػرى الستعلسػػؾف أف ذلػػػ ال يفػػي بػػالغرض التعليسػػي فػػي الدػػؾداف بػػل كصػػلت 

 لية غردكف لتر ت مدرسة  انؾية لسهيبلتها بننجلترا.السظال ة في أمر ل
ـ 11/11/1934في مقاٍؿ بسجلػة الفجػر للدػيد/ دمحم أحسػد محجػؾب فػي  

 أشار إلى:
/ تقليل السلتحقيؽ بكلية غردكف مؽ الدػؾدانييؽ كالػذي بدأتػه الحكؾمػة مشػذ 1ن

 ـ.1932العاـ 
تكػؾف قاصػرة علػى / تعدمل برامج الكلية لتذػسل دراسػات طؾيلػة األمػد كأف ال 2

 التجارة كالسكات ات التجارية.
 / عدـ إيقاؼ إرساؿ السدرسيؽ للجامعة األمريكية ببيركت.3
 / زيادة عدد الظبلب في للية غردكف.4
 / السظال ة بفتت مدرسة لسبؾني كمدرسة األق ا  الهانؾيتيؽ.5
 / إرساؿ ال عهات إلى بيركت كاف ال تكؾف قاصرة على السعلسيؽ.6
 بننذاء لليات للزراعة كالهشدسة كالقانؾف. / طال 7

أدى اهتسػػػاـ الجسػػػاهير بػػػالتعليؼ إلػػػى تذػػػييد مزيػػػد مػػػؽ السػػػدارس غيػػػر  
ـ أصػ ت عػدد السػدارس األهليػة فػي الدػؾداف سػ عة 1935الحكؾمية ففي عاـ 

ـ كتزامػػد عػػػدد 1932مػػدارس لسػػا نقلػػت مدرسػػة األحفػػػاد إلػػى أـ درمػػاف عػػاـ 
 .الظبلب بالسدارس
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ـ لػػاف 1935دد السػػدارس الت ذػػيرية فػػي ازديػػاد ففػػي عػػاـ ةسػػا أصػػ ت عػػ 
ـ فأصػػ ت كاحػػدًا 1938عػػددها سػػ عة عذػػرة مدرسػػة بشػػيؽ كبشػػات أمػػا فػػي عػػاـ 

 كعذريؽ مدرسة. 
ـ أسس مؤتسر الخريجيؽ كلاف له الفزل كاليػد الظػؾلي 1938عاـ  في       

صػػة فػي تظػؾير التعلػػيؼ كالسظال ػة بحقػؾؽ السػػؾاطشيؽ ييػه كقػد شػػكلت لجشػة خا
للتعليؼ بعد شهريؽ فقػ  مػؽ تأسػيس السػؤتسر لكتابػة مػذلرة بخرػؾص التعلػيؼ 
كلاف مؽ أعزائها أحسد دمحم صالت، دمحم عهساف السيرغشي، ميرغشي حسزة، دمحم 
صالت الذش يظي كعبد الساجد أحسد كجسيعهؼ مؽ خريجي للية غردكف. قدمت 

تلػػػػ السػػػذلرة  أكرد السػػػؤتسر فػػػي ،كقػػػدـ 1939السػػػذلرة للحكؾمػػػة فػػػي مؾليػػػؾ 
 مجسؾعة مؽ السقترحات كالشقا  مؽ بيشها:

/ عبػػر عػػؽ امتشانػػه للحكؾمػػػة لقبؾلهػػا لكػػل مقترحػػػات التؾسػػع فػػي التعلػػػيؼ 1 
 .ـ1946 -1938الستزسشة في خظة 

/ كذلػػر السػػؤتسر بأنػػه مػػدمؽ أيزػػًا لسدػػتر س.ك. لػػؾلس، مػػدمر السعػػارؼ، 2"
ؾسيع التعليؼ مشذ كصؾله لسجهؾداته العغيسة الدائ ة في العسل على إصبلح كت

 القظر. لهذا 
 / تأميد الحكؾمة في اتجاها إلعادة تشغيؼ للية غردكف.3
 / كصف عركؼ التعليؼ بالحالة السذيشة.4
/ ال يقلل السؤتسر مؽ قيسة السداهسة التػي قامػت بهػا اإلرسػاليات الت ذػيرية 5

 في حقل التعليؼ بالجشؾب.
 ت التعليؼ حقًا مذاعًا لكل مؾاطؽ كلكػل / ال سبيل لرقي ال بلد إال بعد أف ير6

 مؽ هؾ في سؽ التعليؼ.
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/ التعليؼ في الجشؾب هؾ الؾسيلة الؾحيد التي متسكؽ األهالي بهػا مػؽ معرفػة 7
 التعامل بالشقؾد كمؽ  ؼ التقدـ في مزسار الحزارة.

/ أف متجػػه التعلػػيؼ صػػؾب الحزػػارة اإلسػػبلمية كالعربيػػة كليتجػػه نحػػؾ الهقافػػة 8
 .األفري ية

/ إنذػاء مػدارس فػػي جشػؾب الدػؾداف علػػى أف تكػؾف اللغػة العربيػػة هػي لغػػة 9
 السخاط ة.

 / فتت ال اب على مررا يه للذسالييؽ لدخؾؿ الجشؾب مؽ دكف قيؾد.10
 / أف تهدؼ الدياسة التعليسية إلى محؾ األمية بيؽ جسيع أفراد الذع .11
 / التؾسع في جسيع السراحل التعليسية.12
لقرػػػد مػػػؽ التعلػػػيؼ بلػػػؾغ مدػػػتؾى عػػػاٍؿ رييػػػع مػػػؽ السعرفػػػة / أف يكػػػؾف ا13

 اإلندانية.
 / أف يداهؼ التعليؼ في سعادة الفرد كرفاهية السجتسع.14
/ تخرص سؽ القبؾؿ للسدارس األكلية على أف تكؾف ست سػشؾات للبشػيؽ 15

 كخسس سشؾات للبشات.
 / إصبلح برامج التعليؼ.16
 ية كاالبتدائية./ إنذاء تدري  مهشي في السدارس األكل17
 / إرساؿ بعهات للخارج لتدري  معلسي الهانؾي.18
/ تكؾيؽ مجالس استذارية للسدارس الهانؾية كللكلية الجام ية بذر  تسهيل 19

 الدؾدانييؽ فيها.
كفػػي مجػػاؿ السعهػػد العلسػػي فقػػد أهػػتؼ السػػؤتسر اهتسامػػًا لبيػػرًا بػػه كأكرد  

 أيزًا في السذلرة التي أسلفشا ذلرها:
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 ادة اإلعانة زيادة لبيرة./ زي1 
 / تعييؽ رئيس للسعهد مدرب مؽ علساء األزهر.2
 / تعييؽ أساتذة جدد.3
 / إصبلح مشاهج السرحلة االبتدائية كالهانؾية.4
 / يسشت خريج السعهد شهادة علسية مداكية لذهادة األزهر.5
 / تذييد بيت للظبلب.6
 ./ تكؾيؽ لجشة عليا لئلشراؼ كإدارة أعساؿ السعهد7

كرأى السؤتسر فػي السػذلرة بخرػؾص السعهػد العلسػي انػه إذا لػؼ تدػتظع  
حكؾمة الدؾداف االستجابة لكل السظال  السذلؾرة فانه متؾج  عليهػا أف ترفػع 

 األمر لدلظاف األزهر تظل  ييه الهيسشة على السعهد كإدارته كالررؼ عليه.
لسػػػا اسػػػتجابت الحكؾمػػػة لػػػ عض مػػػؽ السقترحػػػات التػػػي كردت بالسػػػذلرة  

رفزػػت بعػػض السقترحػػات كالتػػي لانػػت لهػػا صػػلة بدياسػػة الحكؾمػػة كتتعػػارض 
معهػػػا مهػػػل التعلػػػيؼ فػػػي الجشػػػؾب كإنذػػػاء بيػػػت للظػػػبلب كالتؾسػػػع فػػػي التعلػػػيؼ 

 االبتدائي.
كاستسر السؤتسر في نهجه اإلصبلحي الؾطشي مع الحكؾمة حتػى بعػد أف  

ؼ كقد كرد الشػداءاف أص ت اهتسامه بالدياسة أةبر إال انه لؼ مهسل هسؾـ التعلي
ـ كهسػػػا خاصػػػاف 1942اآلتيػػػاف ضػػػسؽ مػػػذلرة سياسػػػية رفعػػػت للحكؾمػػػة عػػػاـ 

 بالتعليؼ:
أ/ تكػػؾيؽ مجلػػس عػػالي للتعلػػيؼ تكػػؾف أغلبيػػة أعزػػائه مػػؽ الدػػؾدانييؽ، لسػػا  

 % مؽ السيزانية لذئؾف التعليؼ.12متعيؽ تخريص 
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التعليؼ في لل  ب/ إلغاء اإلعانات للسدارس اإلرسالية الت ذيرية كتؾحيد مشاهج
 .مؽ مدارس الذساؿ كالجشؾب

كمػؽ مدػاهسات السػػؤتسر التعليسيػة فػػي مجػاؿ التعلػيؼ األهلػػي فقػد تسكػػؽ  
مؽ جسػع التبرعػات كإدخػاؿ الرغ ػات لػدى السػؾاطشيؽ بننذػاء السػدارس األهليػة 

 كتسهل ذلػ في اإلنجازات التالية:
بػػه كرشػػة / إنذػػاء معهػػد القػػرش الرػػشاعي فػػي أـ درمػػاف خرػػص لؤلمتػػاـ ك 1

 للتعليؼ الحرفي.
 ـ.1943/ تأسيس مدرسة كسظى في أـ درماف 1
 .1943/ تأسيس مدرسة كسظى في األبيض في 3
 ـ.1944/ تأسيس مدرسة كسظى في عظبرة  في 4
 ـ.1944/ تأسيس مدرسة كسظى في القؾلد في 5
 ـ.1943/ إنذاء القدؼ الهانؾي بسدرسة األحفاد بأـ درماف في 6
 ـ.1944لهانؾي بالسدرسة األهلية بأـ درماف في / إنذاء القدؼ ا7
مدرسة كسظى أهلية في شػتى  31ـ أسدت 1952 -1940/ في الفترة مؽ 8

 أرجاء ال بلد.
 ـ.1956مدارس  انؾية أهلية حتى العاـ  4/ تؼ تأسيس 9

إلى جان  نذا  مؤتسر الخريجيؽ في إنذاء السدارس األهلية التػي أدت  
مدػتؾى أفزػل كأعلػى فػي جسيػع ربػؾع الدػؾداف فقػد إلى انتذار التعليؼ كعلػى 

ـ بنعػادة مدارسػها بالدػؾداف كفػتت 1931ساهست الحكؾمة السررية بعد عاـ 
ـ 1936باب الدؾدانييؽ لبللتحاؽ بها كبلؾغ عدد مدارسها بالدؾداف فػي عػاـ 

 مسهلة في مدارس األق ا  بشيؽ كبشات.  س عة مدارس
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القبػػػؾؿ لعػػػدد مػػػؽ الظػػػبلب  ةسػػػا أف الحكؾمػػػة السرػػػرية فتحػػػت أبػػػؾاب 
الدػػؾدانييؽ فػػي السػػدارس السرػػرية بسرػػر بالسجػػاف فػػي مجػػاالت مختلفػػة كقػػد 
سػػػاعد علػػػى ذلػػػػ بعػػػض الدػػػؾدانييؽ األخيػػػار الستؾاجػػػدمؽ بسرػػػر مهػػػل رجػػػل 
األعساؿ السعركؼ على البرير الػذي أصػ ت رئيدػًا للسػؤتسر بسرػر، كعليػه فقػد 

العلؼ كلاف ذلػ متؼ تحت رعاية  ةاف يدافر لل عاـ  بل ؾف طال ًا لسرر لتلقي
السػػؤتسر فػػي السػػدارس كالسعاهػػد كالجامعػػات السرػػرية. كقػػد أسدػػت الحكؾمػػة 

ـل إلقامػػة الظػػبلب الدػػؾدانييؽ 1945السرػػرية نبيػػت الدػػؾداف بالقػػاهرة عػػاـ 
 بالقاهرة.

كتزامػػد عػػدد الظػػبلب الدػػؾدانييؽ بالسػػدارس السرػػرية كمػػدارس األق ػػا   
% بالتقريػػػ  مػػػؽ العػػػدد الكلػػػي 50ؼ يعػػػادؿ مجسػػػؾعه أصػػػ تبالدػػػؾداف حتػػػى 

 ـ.1946للظبلب بالسدارس في عاـ 
نالجػػدكؿ التػػالي مؾضػػت لشػػا تزامػػد أعػػداد الظػػبلب الدػػؾدانييؽ بسػػدارس  

 ـ.1946 -1935األق ا  كالسدارس األهلية الدؾدانية خبلؿ الفترة ما بيؽ 
ا  مؾضػػػت تزامػػػد إعػػػداد الظػػػبلب الدػػػؾدانييؽ بسػػػدارس األق ػػػ (:1ؿددديٍٝ ٍهدددْ )

 ـ.1946 -1935كالسدارس األهلية الدؾدانية في الفترة ما بيؽ 
ػيى حُطالد  حُٔـٔٞع ػيى حُطخُزخص ػيى حُطالد حُؼخّ

 حُٔٞىح٤٤ٖٗ

1933 2005 1966 3791 1340 
1935 2793 2288 5081 1579 
1936 3152 2195 5347 2200 
1937 3732 2478 6210 2092 
1938 4397 2622 7019 3345 
1946 8707 3560 12267 8700 
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ـ كبسقػدار 1933% فػي عػاـ 33كيسهل ذلػ االزدياد في ند ة الظػبلب بسقػدار 
 .ل1نـل1946% في عاـ 81

كللسقارنػػة بػػيؽ أعػػداد الظػػبلب كالظال ػػات بالسػػدارس األهليػػة كالسػػدارس  
السرػػػرية مقارنػػػة بأعػػػدادهؼ بالسػػػدارس الحكؾميػػػة فقػػػد أرتفػػػع عػػػدد الظػػػبلب 

ؽ فػي السػدارس األهليػة كالسػدارس السرػرية فػي الفتػرة مػا كالظال ات الدػؾدانيي
% تقري ػًا مسػا لػاف عليػه الحػاؿ ييسػا 40ـ إلػى ندػ ة 1945ـ إلػى 1936بيؽ 

قبػػل. كقػػد ارتفػػع عػػدد الظػػبلب كالظال ػػات الدػػؾدانييؽ الػػذمؽ التحقػػؾا بالسػػدارس 
طال ػػػًا كطال ػػػة إلػػػى  17750الحكؾميػػػة الدػػػؾدانية فػػػي نفػػػس تلػػػػ الفتػػػرة مػػػؽ 

 % تقري ًا.200طال ًا كطال ة أي بشد ة  34630
عليػػه فػػنف نسػػؾ الحرلػػة الؾطشيػػة مسهلػػة فػػي مػػؤتسر الخػػريجيؽ كاسػػتعادة  

مرػػر لسرلزهػػا فػػي الدػػؾداف، لػػاف مػػؽ العؾامػػل الرئيدػػية الدافعػػة للتؾسػػع فػػي 
 التعليؼ الحكؾمي كاألهلي على الدؾاء.

 ّ:1956 -1946  ططٍٞ حُظؼ٤ِْ 

يؼ في شساؿ الدؾداف عرفػت بالخظػة الهانيػة كضعت خظة عذرية لتظؾير التعل
بشاًء على رغ ة الػرأي العػاـ فػي إصػبلح التعلػيؼ كتظػؾيرب كعرضػت هػذب الخظػة 

 ـ. أةدت هذب الخظة على:1946على السجلس االستذاري في عاـ 
 لي بشاًء على أسس اقترادية كإدارية./ ضركرة التؾسع في التعليؼ األكّ 1
 كالهانؾي./ إصبلح التعليؼ االبتدائي 2
 / رفع السدتؾى الهقافي كاألةاديسي للسدارس الهانؾية.3
 / حرؾؿ خريجي السدارس االبتدائية على تعليؼ ذي كزف لبير.4
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ةانػػت الؾسػػػيلة للؾصػػػؾؿ لتشفيػػػذ كتظبيػػ  تلػػػػ الخظػػػة السظركحػػػة علػػػى  
السجلس التذريعي االستذاري هي تظبي  خظة نبراكفل الذي لاف يعسػل نػاعرًا 

الهانؾيػػة كهػػي الخظػػة التػػي جػػاءت بدػػلؼ تعليسػػي جدمػػد علػػى  لسدرسػػة حشتػػؾب
 الشحؾ اآلتي:

 سشؾات 4      التعليؼ األكلى 
 سشتاف     التعليؼ اإلعدادي

 سشؾات 4 التعليؼ الهانؾي في السدارس الهانؾية الرغرى 
 أك   

 سشؾات 6 التعليؼ الهانؾي في السدارس الهانؾية العليا
أك هيكلته للتعليؼ هػي شػبيهة لتلػػ التػي خظة براكف أك سلسه التعليسي  

ـ 1926ـ إال أنهػا جػاءت فػي شػكل جدمػد كلانػت خظػة 1926رسست في عػاـ 
 ترمي إلى:

تأهيػػل الظل ػػػة بقػػػدرات فشيػػػة كعسليػػػة تلػػػػ التػػػي يحتػػػاج إليهػػػا الفشيػػػؾف   
 .كاإلداريؾف لبدمل عؽ السعلؾمات األةاديسية كاألدبية

ظػػػة نبػػػراكفل فػػػي نهايػػػة الدػػػشة يعقػػػد امتحػػػاف الذػػػهادة العػػػاـ كفقػػػًا لخ 
الخامدػة علػػى أف يعػػد الظػػبلب خػػبلؿ الدػػشة الدادسػػة لسدػػتؾى أرقػػى للدراسػػة 

الخظػػة تعتبػػر السدرسػػة الهانؾيػػة الرػػغرى مرحلػػة إعػػداد  أّف  الجام يػػة. لسػػا 
 للظال  للتعليؼ الزراعي كالتجاري كالرشاعي.

 كيبلحظ أف الخظة العذرية الهانية نتج عشها: 
 ـ.1956% في عاـ 6% إلى  5.4قات التعليؼ مؽ / زيادة نف1 
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/ نفقػػات اإلدارة كالسدرسػػػيؽ كالكت ػػػة كاإلداريػػػيؽ كالهيئػػػات االستذػػػارية بلغػػػت 2
 ـ.1936% عاـ 73% بالسقارنة مع 48

ـ بعػػد أف لانػػت 1956جشيهػػًا فػػي عػػاـ  16.000/ نفقػػات ال عهػػات أصػػ حت 3
 ـ.1946جشيهًا في عاـ  12.952

 4580دارس األكليػػة ييسػػا عػػدا مػػدارس اإلرسػػاليات / إعانػػات الحكؾمػػة للسػػ4
 .ـ1956جشيهًا عاـ  20.000ـ كأص حت 1946جشيهًا عاـ 

ـ لسػا بػيؽ 1946مؾضػت عػدد السػدارس السشذػأة حتػى عػاـ  (:2حُـيٍٝ ٍهدْ )
 .(1)ـ1956السدارس الستؾقع إنذالها حتى عاـ 

ػدددددددديى حُٔدددددددديحٍّ  / ٓيحٍّ حُز٤ٖ٘:1

1946ّ 

ػددديى حُٔددديحٍّ كددد٢ 

 1956ّ حُٔٔظوزَ

 469 192 السدارس دكف األكلية
 244 187 السدارس األكلية

 21 13 السدارس الؾسظى كاإلعدادية
 5 2 السدارس الهانؾية الرغرى 

 3 2 السدارس الهانؾية العليا
 ؟ 4 السعاهد الفشية

   / ٓيحٍّ حُز٘خص:2
 150 69 السدارس األكلية

 6 3 السدارس الؾسظى
 1 - السدارس الهانؾية
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كقد شكلت لجشة برئاسة ميرغشػي حسػزة مشبهقػة مػؽ السجلػس االستذػاري  
كلانػت  1947تتكؾف مؽ  سانية سػؾدانييؽ كتقػدمت اللجشػة بتقريرهػا فػي مػامؾ 

 أهداؼ التقرير تتسهل في أربعة أهداؼ هي:
أ/ تغيير سياسة التعليؼ مؽ سياسػة لانػت تزػع فػي االعت ػار األكلػى لتخػريج  

العسؾمية، إلى سياسة راميػة إلػى تعلػيؼ السػؾاطؽ لتظػؾير طبلب لسلء الؾعائف 
أخبلقػػه كغػػرس ركح الحزػػارة ييػػه فزػػبًل عػػؽ ركح السدػػئؾلية كاالعتسػػاد علػػى 

 الشفس كاإلقداـ كالس ادرة.
ب/ إنذػػاء السػػدارس األكليػػة، فػػي شػػتى أنحػػاء الػػ بلد فػػي أسػػرع كقػػت مسكػػؽ، 

رس  انؾية كعليا كتذييد مدارس كسظى في جسيع السدف الكبرى، كتأسيس مدا
 لتخريج الظبلب البلزميؽ للعسل بالحكؾمة أك مسارسة األعساؿ الحرة األخرى.

ج/ إت اع مبدأ البلمرلزية في إدارة التعليؼ كذلػ لكي مشػا  بالحكؾمػات السحليػة 
 سلظات أكسع لتكييو سياسة التعليؼ كالبرامج كفقًا لحاجيات البيئة السحلية.

كذلػػ بتذػييد م ػاني بدػيظة، كاسػتخداـ معلسػيؽ د/ تخريص تكاليو التعلػيؼ، 
مؽ ذي قبل للتعليؼ بالسدارس الهانؾية كزيادة عدد التبلميػذ فػي  أةهرسؾدانييؽ 

السػػػػدارس، كتخرػػػػيص السرػػػػركفات كالسجهػػػػؾدات علػػػػى األبحػػػػاث كالتجػػػػارب 
 .العلسية

 ةسا أف اللجشة أكصت برفض خظة براكف لؤلس اب التالية:
 ادة التشغيؼ يج  أف متؼ بعد التؾسع ييه كليس قبله.نأ/ اعتقاد اللجشة بأف إع

ب/ كألف الخظة ستحد مؽ عػدد الظػبلب الػذمؽ يسكػؽ لهػؼ االلتحػاؽ بالسػدارس 
تعتبر قيدًا على عدد الظبلب الذمؽ يحغػؾف   الهانؾية كالسدارس العليا، كمؽ  ؼ

 بسدتؾى رييع مؽ الهقافة.
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ما اقترحت الخظػة، سػيكؾف أمػرًا ج/ كأف االختيار الس كر للتعليؼ الهانؾي، على 
 غير عسلي، بل ضارًا مؽ ناحية تعليسية كتربؾية.

عليػػػه تحسػػػل مزيػػػد مػػػؽ السرػػػركفات  سػػػيترت د/ كأف تغييػػػر نغػػػاـ التعلػػػيؼ، 
 إلحاحًا. أةهركالسجهؾدات التي يحتاج لتؾجيهها في طاقات كمجاالت أخرى 

ا علػى حلهػا. ذلػػ هػ/ كأف السدارس األهلية ستؾاجه بسذػاةل معقػدة ال قبػل لهػ
ألف السػػػدارس األهليػػػة الؾسػػػظى سػػػتجد مػػػؽ العدػػػير عليهػػػا إف لػػػؼ يكػػػؽ مػػػؽ 

 السدتحيل، إت اع الشغاـ الجدمد.
ك/ كأف التؾسػػع فػػي السػػدارس لػػاف أمػػرًا مذػػكؾلًا فػػي نتائجػػه بالشدػػ ة للتعلػػيؼ 

 .ل1ناألكليل
كنتيجػػة لتؾصػػيات هػػذب اللجشػػة كالراميػػة للتؾسػػع فػػي التعلػػيؼ فقػػد بلغػػت  

% 50جشيهػًا أي بزيػادة  1.256.000ـ 1956ت التعليؼ الدشؾية في عػاـ نفقا
 للسبلن الذي اقترحته الخظة األصلية. 

أما في مجاؿ السعهد العلسي فقد تؼ االهتساـ بػه لهيػرًا كقػد أكصػت لجشػة  
ـ بػػنجراء مزيػػد مػػؽ اإلصػػبلحات فػػي 1945ةؾنتهػػا مرػػلحة السعػػارؼ فػػي عػػاـ 

األةفػاء، كقػد تػؼ فػتت فػركع للسعهػد فػي مؾاقػع  برامج التعليؼ كتعيػيؽ السعلسػيؽ
متعددة مؽ الدؾداف عبلكة على الهبلث فركع التػي ذلػرت سػابقًا فػي الفتػرة مػا 

ـ فػػػي لػػػل مػػػؽ لؾسػػػتي كحلفػػػا كأرقػػػؾ كشػػػشدي كالػػػدامر 1955ـ ك 1943بػػػيؽ 
 كتشقاسي.

 كقد اهتست اللجشة باآلتي في سبيل إصبلح السعهد:
 / إصبلح السشاهج.1
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 التدريس. / تعدمل طرؽ 2
/ تػػدريس مػػؾاد جدمػػدة حدمهػػة فػػي جسيػػع السدػػتؾيات كالسراحػػل كعلػػى أكسػػع 3

 نظاؽ.
 

 ىٍٝ حُلًَش ح٤٘١ُٞش ك٢ حُظؼ٤ِْ حُـخٓؼ٢:

أمػػا فػػي مجػػاؿ التعلػػيؼ الجػػامعي لانػػت الحاجػػة السلحػػة هػػي تظػػؾير السشػػاهج 
كتشغيسهػػا كتشغػػيؼ البػػرامج كتظؾيرهػػا كتظػػؾير جسيػػع فػػركع الجامعػػة للسدػػتؾى 

 . كقد تؼ في هذا السشحى:السظلؾب
 أ/ رفع مدتؾى السدارس العليا إلى السدتؾى الجامعي.

ـ كالػذي نػص علػى ضػؼ 1951ب/ صدكر قانؾف جامعة الخرطؾـ في سػبتسبر 
 ةلية غردكف التذلارية كمدرسة لتذشر الظبية للجامعة.
 ج/ جامعة الخرطؾـ تت ع في إدارتها إلى جامعة لشدف.

ؽ أف تكؾف الكلية الجام ية جامعة مدتقلة كقد كاف  مجلس الجامعة ع 
 ـ.1955في أكؿ مؾليؾ 

كشػػسل التظػػؾير للجامعػػة فػػي الدرجػػة األكلػػى لليػػات الهشدسػػة كالفلدػػفة  
 ـ.1956كالجيؾلؾجيا كالتي تؼ تأسيدها في العاـ 

كفي نفػس العػاـ أجيػز مقتػرح بننذػاء جامعػة أخػرى فػي الخرطػؾـ فأنذػأ  
ـ لسػا أشػير لػذلػ مدػ قًا. كبػدأت 1957عػاـ  فرع جامعة القاهرة بالخرطؾـ في

للسدرسػة  رػتالجامعة بكليات التجارة كاآلداب كالحقؾؽ في الس ػاني التػي خر
الهانؾيػػػة السرػػػرية بػػػالخرطؾـ كالتػػػي سػػػسيت ييسػػػا بعػػػد مدرسػػػة عبػػػد الشاصػػػر 

 الهانؾية.



 
 
 

 

72 

 

الذػهادات الدراسػػية التػػي يسشحهػػا فػرع الجامعػػة بػػالخرطؾـ هػػي شػػهادات  
 القاهرة كلانت الدراسة تتؼ فيها مداًء. صادرة مؽ جامعة

 لجامعة القاهرة فرع الخرطؾـ مسيزات مشها:
/ الشد  التي تقبل بها أقل مؽ تلػ التي مػتؼ بهػا القبػؾؿ فػي جامعػة القػاهر 1

أك جامعػػػة الخرطػػػؾـ، عليػػػه تعظػػػي فرصػػػة ألكلئػػػػ الػػػذمؽ لػػػؼ يجػػػدكا الفرصػػػة 
 لبللتحاؽ بأي مؽ الجامعتيؽ.

 ة تتيت الفرصة للسؾعفيؽ الراغبيؽ في التعليؼ.سة السدائيا/ الدر 2
/ تعتبػر الجامعػػة مزيػدًا مػػؽ السدػػاهسة التػي قػػدمتها مرػػر فػي مجػػاؿ تظػػؾير 3

 التعليؼ بالدؾداف.
 

 :)ٓخروخً( حُظؼ٤ِْ ك٢ ؿ٘ٞد حُٔٞىحٕ

ـ عسلت الحكؾمة القائسة جنػذاؾ نحكؾمػة الحكػؼ الهشػائيل علػى 1902مشذ عاـ 
كذلػػػػ محاكلػػػة إلبعػػػاد الشفػػػؾذ اإلسػػػبلمي عػػػؽ تفريػػػن الجشػػػؾب مػػػؽ الذػػػسالييؽ 

 الجشؾب، فقد تست ترتي ات لذلػ مشها:
 ـ.1917/ إبعاد جخر جشدي شسالي عؽ الجشؾب في عاـ 1
 / فرض مؾـ األحد عظلة رسسية أسبؾ ية لل  ادة.2
 ـ.1918/ جعل اللغة اإلنجليزية هي اللغة الرسسية كذلػ في عاـ 3
 قفؾلة./ اعت ار جشؾب الدؾداف مشظقة م4

أصػ ت نغػػاـ الحكػػؼ فػي جشػػؾب الدػػؾداف حكسػًا غيػػر م اشػػر اسػػتظاع أف  
مػػػؤ ر فػػػي التعلػػػيؼ كنغسػػػه كنؾعيتػػػه فقػػػاـ نغػػػاـ الحكػػػؼ غيػػػر الس اشػػػر بتقػػػديؼ 
اإلعانػػات لئلرسػػاليات لتػػتسكؽ مػػؽ أداء رسػػالتها، كلانػػت اإلرسػػاليات قػػد أبػػدت 
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ء ذلػػػ أنذػػأت اهتسامػًا فػػي ذلػػػ الؾقػػت بالػػذات بػػالتعليؼ فػػي أفري يػػا كعلػػى ضػػؾ 
 ـ.1910عاـ  أدنبرةمجلس تعليسي لئلرساليات بسؾج  اجتساع 

كاسػػتؾؾ مجسؾعػػة مػػؽ   ـ زارت لجشػػة فيليػػ 1921ـ ك 1920فػػي عػػاـ  
األقظار األفري ية أصدرت تقريريؽ انتقدت فيهسا الدياسة التعليسية في أفري يػا 

بلءـ مػع على الرعيدمؽ الحكؾمي كالت ذيري إذ أف الظػرؽ الست عػة لػؼ تكػؽ تػت
 احتياجات األفارقة.

ـ انعقد مػؤتسر الجس يػات الت ذػيرية ككافػ  علػى تقريػر 1924كفي عاـ  
مػػؽ الػػدلتؾر جػػيس جػػؾنز رئػػيس لجشػػة فيليػػ  كاسػػتؾؾ كلػػاف التقريػػر بعشػػؾاف 

 نسياسة تعليسية للسدتعسرات األفري يةل كجاءت مظال ة التقرير باآلتي:
  ./ أف يكؾف التعليؼ مبلئسًا لبيئة الظال1
 / أف ملبي التعليؼ حاجة السجتسعات األفري ية.2
 / ضركرة استعساؿ اللغات كاللهجات السحلية.3

كعلى ضؾء السؤتسر السسهل للهيئػات الت ذػيرية فػي بريظانيػا كامرلشػدا تػؼ  
تكؾيؽ لجشة استذارية للتعلػيؼ األهلػي فػي أفري يػا االسػتؾائية التابعػة لبريظانيػا 

 كلانت مهامها:
 لسذؾرة لؾزير السدتعسرات./ تقديؼ ا1
 / السداعد في تحديؽ مدتؾى التعليؼ.2

 كقدمت اللجشة تقريرًا ييسا يخص التعليؼ اشتسل على الشقا  اآلتية: 
 / االعتراؼ بالدمؽ كم ادئ األخبلؽ لأسس صالحة للتربية كالتعليؼ.1 
  / الحاجة للتعاكف بيؽ الحكؾمة كاإلرساليات في دائرة التعليؼ.2
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هػػذا كقػػد قبلػػت حكؾمػػة الدػػؾداف هػػذب التؾصػػيات كعسلػػت بهػػا كقػػررت         
تقػػديؼ اإلعانػػات لئلرسػػاليات. كتػػدري  الجشػػؾبييؽ الػػذمؽ أةسلػػؾا تعلػػيسهؼ لسػػدة 

 سشتيؽ في اللغة اإلنجليزية ليحلؾا محل الذسالييؽ.
كقػػػد كضػػػعت أهػػػداؼ للتعلػػػيؼ بسؾجػػػ  تقريػػػر نهيللدػػػؾفل مغػػػامرة لتلػػػػ  

 لتعليؼ في الذساؿ:األهداؼ التي أعسلت في ا
 نأ/ إعداد ط قة أفزل مؽ رلساء العذائر ككلبلئهؼ.

 ب/ تحديؽ مدتؾى العسل السحلي كذلػ بنعظاء تسريؽ عقلي كبدني.
 ج/ إعداد ط قة ترلت للعسل لدعاة في خدمة البؾليس.

 .ل1ن د/ تعدمل السهل كالسدتؾيات السحلية عؽ طري  التربية األخبلقية كالدمشيةل
 ػ التقرير فقد تؼ اتخاذ قراٍر بتقديؼ السدارس الت ذيرية إلى:كبسؾج  ذل 

 / مدارس معترؼ بها.1
 / مدارس غير معترؼ بها.2

كما مهؼ هشا السدارس السعترؼ بها كيتزػت ييسػا ملػي مالهػا كمػا عليهػا  
 مؽ كاج ات:

 أ/ لها الح  في اإلعانة.
 ب/ لها الح  في الترحيل السجاني للسعلسيؽ.

 سحلي لحاجياتها.ج/ التسؾيل ال
 د/ االلتزاـ بالبرامج السحددة بيؽ مرلحة السعارؼ كأصحاب السدرسة.

 هػ/ للحكؾمة الح  في انتداب السدرسيؽ ألي مدرسة.
 ك/ للحكؾمة الح  في رفض إقامة السدرسة في السؾقع غير السشاس .
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 ز/ للحكؾمة الح  في تعييؽ مدرسيؽ أق ا  بالذساؿ.
 ؽ مفتش تعليؼ م يؼ بالجشؾب.ح/ للحكؾمة الح  في تعيي

هذا كقد حددت فئات اإلعانات للسػدارس السختلفػة لػل حدػ  تخررػها  
كنؾ ية الخػدمات التػي تقػدـ لهػا. فكانػت اإلعانػات تقػدـ إلػى السػدارس األكليػة 
كالسػػػدارس الفشيػػػة فػػػي شػػػكل إعانػػػة تأسػػػيس كإعانػػػة ترحيػػػل بالعربػػػات كإعانػػػة 

رس إلى جان  تخ ػيض أجػؾر الدػفر خدمات طبية كمشت األراضي إلقامة السدا
 على البؾاخر الشيلية كالدكػ الحدمدية.

كارتفعػػػت فئػػػات اإلعانػػػة بازديػػػاد عػػػدد السػػػدارس السشذػػػأة كالتػػػي بلغػػػت  
 .ـ1927جشيهًا في عاـ  1765ـ بعدما لانت 1930جشيهًا في عاـ  7450ن

 :(1)ـ1932ـ ك 1926مؾضت عدد السدارس في عامي  (:3حُـيٍٝ ٍهْ )
1926ّ 1932ّ 

 مدراس أكلية للبشيؽ  4أ. 
 تلسيذاً  630  

 مدرسة أكلية للبشيؽ 33
 تلسيذاً  1303

 مدارس أكلية للبشات 9ب. 
 

 مدرسة أكلية للبشات 11
 تلسيذة 547

 ج. مدرسة تجارية
 تبلميذ 10

 مدارس تجارية 3
 تلسيذاً  128

 د. مدرسة كسظى 
 تلسيذاً  35

 مدارس كسظى  3
 تلسيذاً  280

 لتدري  السعلسيؽمعاهد  3 
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 تلسيذاً  82
ـ لؼ تكػؽ هشالػػ إال مدرسػة حكؾميػة كاحػدة فقػ  هػي 1932كحتى العاـ  

مدرسػػػة الدػػػير لػػػي سػػػتاؾ التذلاريػػػة فػػػي مدمشػػػة كاك كالتػػػي تػػػؼ إنذػػػالها عػػػاـ 
ـ. لػػاف مػػػتؼ فيهػػػا تػػػدري  للغػػػة اإلنجليزيػػة لسػػػدة عػػػاميؽ كتػػػدرس فيهػػػا 1925

 األعساؿ السكتبية.
كمجػالس اإلرسػاليات السػتخداـ اللغػة العربيػة فػي برغؼ محاربة الحكؾمة  

التعلػػيؼ أك حتػػى فػػي لغػػة التخاطػػ  بػػيؽ أفػػراد ال  ائػػل السختلفػػة كالتػػي تتستػػع 
بؾجػػؾد لهجػػة محليػػة لهػػا إال أف اللغػػة العربيػػة لانػػت مؾجػػؾدة فػػي لػػل مؾقػػع 

 ـ:1927كيعزد ذلػ ما جاء ييسا ذلرب الحاةؼ العاـ في 
أةاف ذلػ علػى ذرى ج ػاؿ األمػاتؾنج أك  نأمشسا تؾغلت في الجشؾب سؾاء 

علػػػى حػػػدكد الكشغػػػؾ البلجيكيػػػة فػػػننشي لشػػػت أجػػػد اللغػػػة العربيػػػة مشتذػػػرة للغػػػة 
 للتخاط  بيؽ الشاس. 

كفػػػي مؾاجهػػػة هػػػذا الخظػػػر متؾجػػػ  عليشػػػا أف نفكػػػر جيػػػدًا فػػػي األمػػػؾاؿ  
 كالجهؾد التي نبذلها للقزاء على اللغة العربية تسامًا في الجشؾب.

فػػي الح يقػػة أف نفكػػر فػػي األسػػ اب التػػي تحػػؾؿ دكف أف كيجػػ  عليشػػا  
 .ل1نتكؾف اللغة العربية هي الؾسيلة للتخاط ، رغؼ ما في ذلػ مؽ مخاطرل

انظبلقػػًا مػػؽ قػػؾؿ الحػػاةؼ العػػاـ السبػػيؽ أعػػبلب فقػػد عقػػد مػػؤتسر يعػػرؼ  
ـ ترأسػػه مػػدمر مرػػلحة السعػػارؼ إلػػى جانػػ  1928بسػػؤتسر الرجػػاؼ فػػي عػػاـ 

مشدكبيؽ مؽ حكؾمات الدؾداف كيؾغشدا كالكشغؾ البلجيكيػة مشادم  اإلرساليات ك 
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كمشدكب السؤسدة الدكلية للغات كالهقافة األفري ية الدلتؾر نكسػترمافل انتهػى 
 السؤتسر إلى الشتائج اآلتية:

 / االعتساد على اللغات السحلية.1
 / اختيار ست لغات للتعامل بها في مجاؿ التعليؼ ل  ائل مختلفة.2
 داـ اللغة العربية في التعليؼ./ رفض استخ3
 / رفض استخداـ اللغة العربية في حقل اإلدارة.4
 / إف استخدمت اللغة العربية للزركرة ييج  لتابتها باألحرؼ البلتيشية.5

لػػػؼ يكػػػؽ مػػػؽ الدػػػهل القزػػػاء علػػػى اللغػػػة العربيػػػة كخاصػػػة فػػػي بعػػػض  
شيؽ الجشػؾبييؽ السدمريات الجشؾبية مهل بحػر الغػزاؿ كيعػزى ذلػػ الخػتبل  السػؾاط

بػػػالسؾاطشيؽ الذػػػسالييؽ فػػػي مجػػػاالت التجػػػارة كالرعػػػي كالزراعػػػة كالتػػػزاكج بػػػيؽ 
 ال  ائل العربية في الذساؿ كال  ائل الجشؾبية.

لتكهيػػو محاربػػة تؾاجػػد كتػػداكؿ اللغػػة العربيػػة كالتػػي ضػػعفت أمامهػػا لػػل  
اللهجػػػات القبليػػػة كعلػػػى قلتهػػػا فقػػػد فرضػػػت الحكؾمػػػة اللغػػػة اإلنجليزيػػػة للغػػػة 
أساسػػػية كعقػػػدت فرػػػؾؿ لهيػػػرة للعػػػامليؽ بالحكؾمػػػة لػػػتعلؼ اللغػػػة اإلنجليزيػػػة 
كاعتبرت معرفة اللغة اإلنجليزية بالشد ة للجشؾبييؽ فرصة للترقي في الؾعػائف 
بالشد ة للعامليؽ في الحكؾمة. لسػا أنػه ابتعػ  بعػض رجػاؿ اإلرسػاليات لتلقػي 

ؿ اإلرسػاليات الشاطقػة ةؾرسات في اللغة اإلنجليزية بلشدف كتؼ العسل على إحبل 
باللغة اإلنجليزية كلانت اإلرساليات غير الشاطقة بها مهل اإلرساليات اإليظالية 

 كالشسداكية كالركماف كالكا ؾليػ.
امتد تظبي  هذب الدياسػات إلػى السشػاط  الستاخسػة للسػدمريات الجشؾبيػة  

 شية كلكػؽ في مشظقة ج اؿ الشؾبة بسدمرية لردفاف كلانت معغؼ ال  ائل هشاؾ ك 
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مػؽ  كأصػ تباحتكاةهؼ بال  ائل العربية تذ عؾا مػؽ الهقافػة العربيػة كاإلسػبلمية 
العدير جدًا أف تظب  نفس الدياسة التعليسية السظ قة في الجشؾب بػيؽ ق ائػل 
ج اؿ الشؾبػة ففذػلت مهسػة اإلرسػاليات الت ذػيرية حتػى أف الحػاةؼ العػاـ أعلػؽ 

ليات كدعػػي إلػػى أف تبػػذؿ الحكؾمػػة انػػه بعيػػد عػػؽ الرضػػاء عػػؽ أعسػػاؿ اإلرسػػا
نذػػاطًا م اشػػرًا فػػي حقػػل التعلػػيؼ عدػػى أف يكػػؾف دافعػػًا لئلرسػػاليات ألف تقػػؾـ 

 بأداء مهاـ تعليسية فعالة في الجشؾب كفي ج اؿ الشؾبة.
 

 ططٍٞ حُظؼ٤ِْ ك٢ ؿ٘ٞد حُٔٞىحٕ:
أةػػػد مػػػؤتسر جؾبػػػا الخػػػاص بتظػػػؾير التعلػػػيؼ فػػػي الجشػػػؾب كالػػػذي انعقػػػد فػػػي 

 ى اآلتي:ـ عل16/4/1932
 / الحاجة إلى تؾفير مدرسيؽ محلييؽ خبلؿ فترة قريرة.1ن
 / تديير سياسة التعليؼ كف  سياسة الحكؾمة.2
 / عدـ القزاء على السؤسدات األهلية كاالجتسا ية.3
 / عدـ عزؿ السه ف الجشؾبي عؽ بيئته.4
 / العسل على تعليؼ السه ف الجشؾبي.5
 .(1)في قبيلتهل/ تعليؼ الفرد لير ت عزؾًا صالحًا 6

على ضؾء ما ذلرنا أدخلت مؾاد جدمدة مهل السؾسيقى كالرقص كالحػرؼ  
اليدكيػػة لسػػا تػػؼ االهتسػػاـ بػػالشؾاحي الزرا يػػة كالرعؾيػػة، لسػػا تػػؼ تظػػؾير بعػػض 
السػػدارس السؾجػػؾدة فػػي السشػػاط  الشائيػػة كالعسػػل أيزػػًا علػػى دخػػؾؿ السػػدارس 
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ظػبلب الك ػار فػي اإلرسػاليات كالقبؾؿ إليها في سػؽ م كػرة، لسػا تقػرر ترحيػل ال
 إلى مشاط  ق ائلهؼ لسا فرض الزي القؾمي الرسسي في السدارس.

كجدت هذب الدياسة بعػض السعارضػة مػؽ اإلرسػاليات كلػؼ مػتؼ تظبيقهػا  
بالكامل، لسا أف استخداـ اللهجات السحليػة فػي اإلرشػاد كالتؾ يػة بػاء بالفذػل 

 أيزًا.
ذلر كذلػػ لعػدـ كفػرة كعػدـ قػدرة أةبػر لؼ تحرز اللغة اإلنجليزية نجاحػًا مػ 

اإلرساليات كهي اإليظالية على تدريس اللغة اإلنجليزية. أما اللغػة العربيػة فقػد 
 انتذرت بدرعة فائقة كذلػ لؾجؾد الذسالييؽ السكهف بيؽ أبشاء الجشؾب.

كتؾصػػلت الحكؾمػػة إلػػى أف هشالػػػ أخظػػاء رئيدػػية فػػي نغػػؼ التعلػػيؼ فػػي  
 جشؾب الدؾداف مؽ بيشها:

 / قلة عدد السدرسيؽ الؾطشييؽ السدربيؽ.1
 / الترليز على تعليؼ الدمؽ كالسؾاد األدبية.2
 / نقص هيئة التدريس بالسدارس اإلرسالية.3

كقد عاقت الدلبيات إمكانية تظؾير كإصبلح التعليؼ في الجشؾب حتى أف  
غرس الظبلب لؼ يدتفيدكا لهيرًا مؽ السعلسيؽ غير السدربيؽ كالذمؽ عجزكا عؽ 

 الفزائل الحسيدة بيؽ التبلميذ.
ةػػػاف إلصػػػرار اإلرسػػػاليات الت ذػػػيرية علػػػى تػػػدريس السػػػؾاد الدمشيػػػة دكف  

سؾاها له األ ر الفاعل في التقليل مؽ فاعلية تظؾير التعليؼ كزاد مؽ ذلػ عػدـ 
 اهتسامها بؾضع الظرؽ الرحيحة للتعليؼ.

 كلتبلفي هذب الدلبيات كتجاكزها فقد ركعي اآلتي: 
 على اإلرساليات أف تتخذ الخظؾات الدريعة في تظؾير التعليؼ./ 1
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 / على اإلرساليات أف تعتبر التعليؼ كاج ًا أساسيًا هادفًا.2
 / الترليز على التجسع أةهر مؽ الترليز على التذتت.3
 / تدري  السدرسيؽ السحلييؽ.4
 / تذدمد الرقابة على اإلرساليات.5
 / إنذاء مدارس زرا ية حكؾمية.6
 / إنذاء مدارس فؾؽ األكلية حكؾمية.7
 / إنذاء مدارس  انؾية محلية.8

يبلحظ في هذب الفتػرة أف لئلرسػاليات دكرًا بػارزًا فػي عػدـ تظػؾير التعلػيؼ  
كذلػ للخبلؼ الشاش  بيشها كبيؽ الحكؾمة في خلظها ما بيؽ التعليؼ كالدياسة 

سقركنػػة بالفاشػػية كالت ذػػير السؾجػػه كخاصػػة مػػؽ قبػػل اإلرسػػاليات اإليظاليػػة ال
كالستسرلزة في مشظقة جشؾب الدؾداف كأ يؾبيا ، فعليه لهرت القرارات مؽ جان  
الحكؾمة الخاصة بالتعليؼ كتظػؾيرب كتحجػيؼ اإلرسػاليات تػارة كتػارة تكػؾف تحػت 

 الرقابة.
علػػى ضػػػؾء ذلػػػػ عقػػػدت عػػػدة اجتساعػػات بهػػػدؼ إعػػػادة تشغػػػيؼ أعسػػػاؿ  

يػػػة حتػػػى يسكػػػؽ أف تتساشػػػى مػػػع أهػػػداؼ ال عهػػػات الت ذػػػيرية التربؾيػػػة كالتعليس
 الدياسة التعليسية السعلشة.

ـ أعلشػػػت خظػػػة خاصػػػة بتظػػػؾير التعلػػػيؼ فػػػي جشػػػؾب 1938ففػػػي عػػػاـ  
الدؾداف مذتسلة على أهداؼ اإلرساليات التعليسية كقد كأة  ذلػ التؾسػع فػي 

 :ل1نـ لاآلتي1937التعليؼ حتى بلن عدد السدارس في عاـ 
 ـ1937لسدارس في عاـ مؾضت عدد ا(: 4ؿيٍٝ ٍهْ )
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 ٗٞع حُٔيحٍّ ػيى حُٔيحٍّ

 مدارس القرى  585
 مدارس أكلية للبشيؽ 34
 مدارس أكلية للبشات  18
 مدارس كسظى للبشيؽ 3
 مدرسة كسظى للبشات 2

كلكهير مؽ األسػ اب التػي ذلػرت خػبلؿ هػذا العػرض نجػد أف  سػة أشػياء  
لحكؾمػػػة كاإلرسػػػاليات أدت إلػػػى عػػػدـ تظػػػؾير التعلػػػيؼ حدػػػ  مػػػا لانػػػت ت غػػػي ا

بالدػػرعة السظلؾبػػة كالكفػػاءة. لػػذلػ فقػػد بقػػي التعلػػيؼ رهػػيؽ الرػػراعات مػػا بػػيؽ 
الحكؾمة كاإلرساليات على اختبلفهػا كهػؾاجس السػد الهقػافي اإلسػبلمي كالعربػي 
كاللهجات السحلية كتؾحيد السقػررات كنؾ يػة السػؾاد التػي يسكػؽ أف تػدرس كمػا 

 ت التعليؼ في جشؾب الدؾداف.إلى ذلػ مؽ الرعؾبات التي كاجه
 

  
 

 1956ُّظؼ٤ِْ ك٢ حُلظَس رؼي حٓظوالٍ حُٔٞىحٕ ح                 

 

 ط٤ٜٔي -

 حُظؼ٤ِْ حُل٢٘ ٝحُظؼ٤ِْ حُظو٢٘ -

 حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢ -

 حُظؼ٤ِْ ح١ُٞٔ٘ -

 طؼ٤ِْ حُز٘خص -

 ٓلٞ حأل٤ٓش -

 ٓلٞ حأل٤ٓش ك٢ حُلًَش ح٤٘١ُٞش -

 رجشثخ أو كذادح فٙ يذٕ األيٛخ -
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 انًذسعٙ ثًفٕٓيّ انٕٛو انزؼهٛى يب لجم -

 انًُٓج ٔانًذزٕٖ فٙ نزؼهٛى يب لجم انًذسعٙ -

 انزؼهٛى يب لجم انًذسعٙ فٙ انغٕداٌ -

 انزؼهٛى األعبعٙ ٔانثبَٕ٘ -

 أًَبغ انغهى انزؼهًٛٙ -

 أًَبغ انغهى انزؼهًٛٙ فٙ انغٕداٌ -

 انًُٓج فٙ َظبو انزؼهٛى فٙ انغٕداٌ -

 انًؼهى فٙ َظبو انزؼهٛى -

 رذسٚت انًؼهًٍٛ -

 ًذاسط انًُٕرجٛخ فٙ ٔالٚخ انخشغٕورجشثخ ان -

 اإلداساد انزؼهًٛٛخ انذبنٛخ -

 انزخطٛػ انزشثٕ٘ انغهٛى ٔدٔسِ فٙ انزؼهٛى -

 َظى انمجٕل ثًؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ -

 أٔجّ انمصٕس انزٙ رٕاجّ َظبو انزؼهٛى انزمهٛذ٘ -

 

 ط٤ٜٔي:
 

بػاف إف نغاـ التعليؼ الػذي كر ػه الدػؾداف بعػد اسػتقبلله كالػذي لػاف سػائدًا إ   
العهػػؾد الدػػابقة لػػاف نغامػػًا معقػػدًا تعقػػد األنسػػا  القبليػػة بالدػػؾداف كاالتدػػاع 
السلحػؾظ فػي مدػاحة القظػر كامتػدادب عبػر مشاخػات متعػددة شػسلت الرػحراكي 

كاالسػػتؾائي. لسػػا كرث تعػػدد اللهجػػات كاللغػػات التػػي لانػػت سػػائدة  اكالدػػا فشػػ
كاالتجاهػػات كالسيػػؾؿ خاصػػة فػػي أطرافػػه مػػع تعػػدد الهقافػػات كالشعػػرات القبليػػة 

كغيرها مسا يجعل أمر تديير التعليؼ ص  ًا كمشهكًا فػي بلػد لانػت ندػ ة األميػة 
 % مؽ عدد الدكاف.98ييه كقتئذ ما يقارب 

ةسػػا أف كضػػع التعلػػيؼ كهيكلتػػه كتعػػدد مرػػادرب لػػاف لػػه أةبػػر األ ػػر فػػي  
 ت اطؤ عسلية التظؾير إذ لانت هشالػ أنغسة للتعليؼ كهي:
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 ليؼ في الخبلكي.أ/ نغاـ التع
 ب/ نغاـ التعليؼ عبر اإلرساليات الت ذيرية.

 ج/ نغاـ التعليؼ عبر السشاهج السررية كمدارس األق ا .
 د/ نغاـ التعليؼ عبر السشهج القؾمي في السدارس الحكؾمية.

كقد لاف لزامًا على مؽ يقؾمؾف بأمر التعليؼ في ذلػ الؾقت العسل الجاد  
 كضعه في السدار الرحيت.في سبيل تظؾير التعليؼ ك 

ةاف في التعليؼ السؾركث عشد االستقبلؿ تفاكت في بيئته كعدالة تؾزيعه  
 في مشاط  ال بلد السختلفة أك بيؽ األفراد ييبلحظ أف:

 / التعليؼ بيؽ الذلؾر لاف أكسع كأةبر عددًا في السدتؾعبيؽ.1
 ؽ./ التعليؼ بيؽ اإلناث لاف محدكدًا كأقل عددًا في السدتؾعبي2
 انتذارًا. أةهر/ التعليؼ في الذساؿ لاف 3
 / التعليؼ في الجشؾب لاف أقل انتذارًا.4
/  قػػل التعلػػيؼ كلهافتػػه العاليػػة فػػي مػػدمريات الخرطػػؾـ كالشيػػل األزرؽ كلدػػبل 5

 كالذسالية.
 / التعليؼ في دار فؾر لؼ يكؽ أحدؽ حااًل مسا هؾ في الجشؾب.6
 خرطؾـ كالذسالية برفة خاصة./ ترلز انتذار التعليؼ األكلى في ال7

كعليػػه فقػػد لػػاف التعلػػيؼ برػػؾرته السذػػار إليهػػا ال يفػػي بتظلعػػات أمػػة  
تحررت مؽ قيؾد االستعسار حدمهًا تدػعى إلػى تشسيػة االقترػاد كالسجتسػع كالتػي 

تؼ إال بتشسيػػػة القػػػؾى ال ذػػػرية عػػػؽ طريػػػ  التعلػػػيؼ كالػػػذي يعػػػد الفػػػرد ييػػػه تػػػال 
 استهسارًا ناجحًا.
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ػ استؾعبت لجشة نعكراكيل كهػؾ خبيػر مػؽ اليؾندػكؾ فػي على ضؾء ذل 
ـ أي بعػػد عػػاميؽ مػػؽ االسػػتقبلؿ كلانػػت تزػػؼ أحػػد عذػػر سػػؾدانيًا 1958عػػاـ 

 كتسخزت عؽ اجتساعات تلػ اللجشة القرارات اآلتية:
 / تر ية السدارس دكف األكلية.1
 / أف تكؾف فترة الدراسة األكلية ست سشؾات.2
 هانؾية على مرحلتيؽ:/ أف تكؾف فترة الدراسة ال3

 أ/ السرحلة الهانؾية العامة.
 ب/ السرحلة الهانؾية العليا.

 / أف تزؼ السرحلة الهانؾية العليا نؾعيؽ مؽ السدارس:4
 أ/ نؾع يغل  عليه الظابع األةاديسي.
 ب/ نؾع يغل  عليه الظابع السهشي.

 لى:/ يقدؼ التعليؼ الهانؾي العالي الذي يغل  عليه الظابع السهشي إ5
 أ/ فشي.

 ب/ زراعي.
 ج/ تجاري.

 / إدخاؿ نغاـ التعليؼ الزراعي في الريو كنغاـ التعليؼ التجاري في السدف.6
 / االعتشاء بالتعليؼ الرحي كاليدكي.7
 / اللغة العربية هي اللغة الرسسية للدراسة حتى السرحلة الهانؾية.8
 / أف تدرس اللغة اإلنجليزية في الدشة الرابعة األكلية.9

 / أف متؼ الترليز في السرحلة الهانؾية على العلؾـ كالعسل التجريبي.10
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/ للذمؽ مرغبؾف في االلتحاؽ بالسدارس األكلية لسدرسيؽ عليهؼ أف مدرسؾا 11
 فترة أربعة سشؾات بعد السرحلة الهانؾية العامة.

/ على مدرسي السػدارس الهانؾيػة العامػة كمدرسػي السػدارس الهانؾيػة العليػا 12
 رؾؿ على درجة جام ية أك ما يعادلها.الح

كلانػػت لجشػػة عكػػراكي: ترمػػي فػػي مقترحاتهػػا هػػذب كالتػػي تسهػػل سياسػػة  
 تعليسية جدمدة اآلتي:

 أ/ تؤدي إلى مزيد مؽ الؾحدة بيؽ الذساؿ كالجشؾب.
 ب/ تذم  الفركؽ بيؽ تعليؼ الرجل كالسرأة.

 ج/ تتبلءـ مع الغركؼ االقترادية كاإلدارية كاالجتسا ية.
لقد تؼ تظبي  بعزًا مػؽ هػذب السقترحػات السػذلؾرة إال أف بعزػها لػؼ مػر  

الشػػؾر إال فتػػرات متػػأخرة مػػؽ تػػأري  التعلػػيؼ فػػي الدػػؾداف كالػػذي سػػادب التظػػؾر 
الستبلح  في لل بشياتػه مػؽ مشػاهج كهيكلػة كمحتػؾى تعليسػي متعػدد األغػراض 

قبػل السدرسػي  كأنؾاع مختلفة مؽ السؤسدات التعليسية متدرجػة مػؽ التعلػيؼ مػا
 كحتى التعليؼ الجامعي كما فؾؽ الجامعي.

ةػػاف ذلػػػ يدػػير جش ػػًا إلػػى جشػػ  مػػع التشسيػػة االقترػػادية فػػي الػػ بلد فػػي  
مختلػػف السػػؾارد كالتخررػػات حتػػى كصػػل التعلػػيؼ التقليػػدي إلػػى مػػا هػػؾ عليػػه 

 اليؾـ.
سادت مديرة التعليؼ التقليدي لهير مؽ أكجه القرؾر التي أمكػؽ تبلفػي  

فػػي فتػػرات متبلحقػػة قػػد تكػػؾف متقاربػػة أك مت اعػػدة، أمػػا مػػا بقػػي دكف بعزػػها 
معالجػػة فقػػد تشاكلػػه نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كالػػذي يعتبػػر نغامػػًا مدػػاندًا لشغػػاـ 

 الحقة.التعليؼ التقليدي كسيؾضت ذلػ في فرؾؿ أخرى 
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 : حُظؼ٤ِْ حُل٢٘ ٝحُظؼ٤ِْ حُظو٢٘ 
نذػاء أكؿ مدرسػة صػشا ية بدأ فػي الدػؾداف مشػذ عهػد الحكػؼ الهشػائي كذلػػ بن

ـ، كالتعليؼ الفشي هؾ العسليػة التعليسيػة التربؾيػة 1901عاـ  بدأت في أـ درماف
التػػي تحػػؾي دراسػػة التقشيػػات عػػبلكة علػػى عسليػػة التعلػػيؼ العػػاـ كالغػػرض مشهػػا 
اةتداب كتظؾير السهارات كاالتجاهات كلل ما هؾ مشزؾي تحت التعليؼ العسلػي 

ر هي لل مػا يخػص السهشػة فػي مختلػف مشػاحي كليس الشغري فق ، بسعشى جخ
 الحياة.
أمػػا مػػا يعشيػػه التعلػػيؼ الفشػػي هػػؾ مؾاصػػلة كتظػػؾير الدراسػػة الفشيػػة فػػي  

 التعليؼ العالي كاةتداب معارؼ جدمدة أةهر تظؾرًا.
 كيهدؼ التعليؼ الفشي في السقاـ األكؿ إلى اآلتي: 

بالسهارات التػي تدػاعدهؼ / إعداد الستعلسيؽ إعدادًا لامبًل كمشاس ًا كتزكيدهؼ 1
 في مدتقبل حياتهؼ الخاصة كحياة السجتسع.

 / فتت السجاالت للستعلسيؽ لسؾاصلة الدراسة في التعليؼ العالي.2
 / تذجيع الستعلسيؽ على تدري  أنفدهؼ كاالرتقاء بأدائهؼ.3
 / مداعدة الستعلسيؽ على تشسية ركح االبتكار كالتجدمد.4

 اع التالية مؽ التعليؼ:التعليؼ الفشي يذسل األنؾ  
 / حُظؼ٤ِْ حُٜ٘خػ٢:1

كهؾ الذي متبشى عسلية إعداد العساؿ السهرة مع ب  الركح فػيهؼ لتظػؾير  
مهػػػاراتهؼ سػػػؾى أف لػػػاف ذلػػػػ فػػػي الػػػؾرش أك السرػػػانع نفػػػي القظػػػاع العػػػاـ 
كالخػػاصل لسػػا يدػػاعد هػػذا الشػػؾع مػػؽ التعلػػيؼ فػػي تظػػؾير الرػػشاعات البيئيػػة 

جلػػؾد، الشدػيج، الدػ ف للعسػػل علػى تظػؾير السجتسػػع السختلفػة مهػل صػشاعة ال
 كزيادة الدخل.
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 / حُظؼ٤ِْ حُظـخ١ٍ:2
مهدؼ هذا الشػؾع مػؽ أنػؾاع التعلػيؼ إلعػداد العػامليؽ فػي السجػاالت االقترػادية 
كالتجاريػػػة كهػػػؾ مهػػػدؼ أيزػػػًا إلػػػى سػػػد حاجػػػة السجتسػػػع مسػػػا يحتاجػػػه مػػػؽ 

كإمكانيػػة اسػػتخداـ أجهػػزة السحاسػػبيؽ كاإلداريػػيؽ كالسكتبيػػيؽ كمهػػارات الظ اعػػة 
الحاسؾب مع تشػؾير الستعلسػيؽ بذػتى الػشغؼ الساليػة كاإلداريػة كنغػؼ السحاسػ ة 

 لسا مشسي في الستعلؼ ركح تعلؼ لغة األرقاـ. هؼ،في العالؼ مؽ حؾل
 / حُظؼ٤ِْ حٍُِحػ٢:3

مهدؼ إلػى خلػ  نػؾع مػؽ السػزارعيؽ الػذمؽ متستعػؾف بػالؾعي الزراعػي ليتسكشػؾا 
اـ الزراعػػػي كاإلنتػػػاجي، كيهػػػدؼ أيزػػػًا لسدػػػاعدتهؼ إلدخػػػاؿ مػػػؽ تظػػػؾير الشغػػػ

التقشيات الستظؾرة كالتي تدػاعد لهيػرًا فػي مجػاؿ التشسيػة فػي الػ بلد لسػا يحػدث 
فػػي مجػػاالت األبحػػاث الزرا يػػة كالتجػػارب فػػي الجامعػػات كفػػي مذػػركع الجزيػػرة 

 كمذاريع إنتاج الدكر بالدؾداف.
 / حُظؼ٤ِْ ح١ُٞٔ٘:4

لشؾع مؽ التعليؼ إلى إعداد السرأة الدؾدانية إعدادًا بسؾج ه مهدؼ هذا ا        
يسكؽ أف تداعد في دفع عجلػة التشسيػة فػي الػ بلد. فهػؾ أكاًل مزكدهػا بالسعرفػة 

 يها كعلى مجتسعها بالفائدة.علكإةدابها السعارؼ كالسهارات التي تعؾد 
كمػػػؽ أهػػػؼ هػػػذب السعػػػارؼ كالسهػػػارات هػػػؾ مػػػا مشظبػػػ  علػػػى األسػػػرة مػػػؽ  

جابيػػات التػػي مشػػتج عشهػػا خلػػ  أسػػر متساسػػكة اقترػػاديًا كاجتسا يػػًا، أسػػر اإلي
 تعسل على تزكيد السجتسع بالسؾاطؽ الرالت الذي يعسل لخير مجتسعه.

يحتػػاج التعلػػيؼ الفشػػي إلػػى إمكانػػات هائلػػة كميزانيػػات ضػػخسة كذلػػػ لسػػا  
ت يقتزيه األمر مؽ اإلعداد الكامل للؾرش سؾى أف لاف بالسدارس أك الجامعا
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كالتي تحتاج إلى أجهزة متعػددة كمختلفػة فػي نؾ ياتهػا كفػي ترػاميسها لتلبيػة 
 أغراض التعليؼ كأهدافه.

كمسا مؤسف له أف التعليؼ الفشي في الدؾداف مؾاجه صعؾبات شػتى فػي  
مجاالت التقشية كفػي مجػاؿ السخترػيؽ مػؽ الفشيػيؽ كالعسػاؿ السهػرة كذلػػ مسػا 

لسؤسدات التعليسية أقرب إلػى الشغػري أدى إلى تدهؾرب حتى أص ت في بعض ا
 مشه إلى العسلي.

كقػػد جػػرت محػػاكالت عػػدة فػػي تظػػؾير التعلػػيؼ الفشػػي كذلػػػ بدايػػة بفرػػل  
إدارته عؽ إدارة التعليؼ العاـ، ت ع ذلػ اسػتحداث مػا يعػرؼ بالسدرسػة الذػاملة 

 تداعى لل ذلػ كلؼ يفرخ عؽ شيء.   ؼ السدرسة الجدمدة كقد
تعلسيؽ على التعليؼ الفشي ض يفًا كحتى مؽ أكلياء أص ت اإلق اؿ مؽ الس 

األمؾر الذمؽ يفزلؾف انخرا  أبشائهؼ فػي مجػاؿ التعلػيؼ األةػاديسي كال ملجػأكف 
للتعليؼ الفشي إال اضظرارًا، فأص ت الستعلسؾف الذمؽ مشخرطؾف في مجاؿ التعليؼ 

لقبؾؿ الفشي هؼ الحائزكف على أقل الشد  أك الدرجات أك مؽ يعرفؾف بظبلب ا
 السظل  كهؾ أدنى درجة في نغاـ القبؾؿ للسدارس الهانؾية.

السػػدارس الرػػشا ية كالسعاهػػد الحرييػػة كالسػػدارس التجاريػػة كالشدػػؾية ال  
تجػػد أدنػػى دعػػؼ مػػؽ كزارة التربيػػة كالتعلػػيؼ فػػي إحيػػاء بيئتهػػا األساسػػية كالتػػي 

علسػيؽ الػذمؽ تكلف لهيرًا، مسا جعلها أقل تأهيبًل كتهيئة كانعكس ذلػػ علػى الست
 تعرضؾا لعسلية تداق  مدتسرة كتأهيل كإعداد ض يفيؽ.

 
 طؼ٤ِْ حُز٘خص:
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ةانت بداية تعليؼ البشات مع بداية دخؾؿ السدلسيؽ العرب إلى الدؾداف إال انػه 
، ى لؼ مشتذر كلؼ يذػغل حيػزًا لبيػرًا لسػا هػؾ الحػاؿ فػي تعلػيؼ األكالد فػي الخػبلك 

ةػػاف قاصػػرًا علػػى األكالد كيعػػزى ذلػػػػ  ى كيسكػػؽ القػػؾؿ أف التعلػػيؼ فػػي الخػػبلك 
لعػػػادات كتقاليػػػد السجتسػػػع التػػػي لانػػػت سػػػائدة جنػػػذاؾ كالتػػػي ت ػػػف حػػػائبًل دكف 

إال في حػاالت نػادرة. كقػد عػل ذلػػ إر ػًا حتػى  للخبلكى التحاؽ كانزساـ البشات 
نهايػػة الحػػرب العالسيػػة الهانيػػة حيػػ  لػػؼ متغيػػر السجتسػػع إلػػى مجتسػػع يذػػجع 

، التػي لانػت السؤسدػة التعليسيػة الؾحيػدة ى  فػي الخػبلك كيتبشى تعلػيؼ البشػات ال
عشػػد دخػػؾؿ العػػرب للدػػؾداف أك حتػػى فػػي السػػدارس التػػي أنذػػئت فػػي العهػػؾد 

 السختلفة كالتي تتالت فيها حكؾمات متعددة في حكؼ الدؾداف.
كعلػػى سػػبيل السهػػاؿ الحكػػؼ الترلػػي السرػػري، السهديػػة، الحكػػؼ الهشػػائي.  

ي هذب العهؾد خاصة بسدارس األكالد كعلى قلتها ةانت السدارس التي أنذئت ف
كحتى عشدما أنذئت للية غردكف التذلارية كحتى افتتاحها لؼ تلتحػ  بهػا فتػاة 

 ـ بعد نهاية الحرب العالسية الهانية.1945كاحدة إال في عاـ 
ةانػت الحكؾمػػات فػي تلػػػ العهػػؾد تتحاشػى  ػػؾرة السجتسػػع الػذي لػػؼ يكػػؽ  

ؼ تتبؽ عسليػة إنذػاء مػدارس خاصػة للبشػات كهػؾ أمػر مؤمؽ بتعليؼ الفتاة لذا ل
 قد مؤدي إلى عؾاق  ال تحسد ع  اها. 

أف التأري  مذلر لشا بعض الشداء اللؾاتي تبشيؽ عسليات تعليسية كأنذأف  
للبشػات كللبشػيؽ أمهػاؿ فاطسػة  ى مؤسدات تعليسية في شكل مػؽ أشػكاؿ الخػبلك 

 بت جابر كعائذة بت القداؿ.
ع الفرص الستاحة للبشيؽ في التعليؼ نجد أف فرص تعليؼ لكؽ بالسقارنة م 

 البشات ال تداكي شيئًا مذلر.
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كبعػػد إنذػػاء مػػدارس لسبػػؾني بؾاسػػظة القػػس دانيػػاؿ لسبػػؾني، كقػػد ذلػػر  
ذلػ جنفًا، التحقت بعض الفتيات بهذب السدارس الت ذيرية كهؽ مدلسات كلػاف 

 ها قاصرًا على:السشهج الدراسي بالشد ة لهؽ سؾاء بالسدرسة أك خارج
 / التدبير السشزلي. كالذي لاف يزؼ لل األعساؿ السشزلية كرعاية األسرة.1
 / الخياطة كالتظريز.2
 / صشاعة الظؾاقي.3

في مجاؿ نغاـ التعليؼ التقليدي لانت مدرسة الذي  بابكر بػدري األكليػة  
دم  للبشات بسدمشة رفاعة هي بداية تعليؼ البشات فػي الدػؾداف علػى الػشس  الحػ

ـ لؾحػدها فػي الدػاحة إلػى أف قامػت الحكؾمػة 1911كالتي استسرت حتى عاـ 
 بننذاء خسس مدارس أكلية في مدف متعددة بالدؾداف.

لي ذلػ إنذاء للية تدري  السعلسات بأمدرماف  ػؼ مدرسػة تػدري  أكليػة م 
ملحقة بها كلػؼ يكػؽ القبػؾؿ بالكليػة مشتغسػًا فقػد بػدأت الكليػة نذػاطها بخسػس 

بعػػد مزػػي سػػتة أشػػهر مػػؽ  أخريػػاتي البدايػػة انزػػست إلػػيهؽ خسػػس فتيػػات فػػ
تاري  اإلنذاء، كيبدك أف االلتحاؽ بالكلية لؼ يكػؽ محػددًا بػزمؽ معػيؽ تدػهيبًل 

 للسؾاطشيؽ كتذجيعًا لهؼ لي مرسلؾا بشاتهؼ إليها.
ةػػاف السؤهػػل السظلػػؾب للقبػػؾؿ بالكليػػة إةسػػاؿ السرحلػػة األكليػػة كيدػػتسر  

 بعد ذلػ تعسل الستدربة لسعلسة بالسدارس األكلية. التدري  لسدة عاـ  ؼ
بسػركر الػػزمؽ تزامػػدت أعػػداد السعلسػػات حتػػى أنػػه أصػػ ت ن سانيػػة كسػػتيؽ  

 .(1)ـل1931معلسة في عاـ 

                                     
م، ، ص 2002ساعاد إباراهيؼ سيداى، تعماايؼ الفتااة الداؾدانية باايؽ التسيياز والتسياز، الخرطااؾم، الظبعاة األولاى، نااؾفسبر  (1)

21. 
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ةسػػا أف أعػػػداد السػػػدارس تزامػػدت ت عػػػًا لػػػذلػ فػػي مػػػدف لهيػػػرة بالدػػػؾداف  
حػػاء كخاصػػة فػػي أـ درمػػاف كالخرطػػؾـ، لسػػا أنذػػئت مػػدارس اإلرسػػاليات فػػي أن

 متفرقة مؽ ال بلد شسلت السدف التالية:
الخرطؾـ، أـ درماف، الخرطؾـ بحري، كد مػدني، عظبػرة، بػؾر، الليػري، كهي ػاف 

 بج اؿ الشؾبة، إضافة للسدارس التي سب  إنذالها.
مدرسػة فػي  206ـ لاف عدد مدارس البشات 1956نفي بداية االستقبلؿ  

% مػػػؽ مػػػدارس 37أي بشدػػػ ة تلسيػػػذة  34150أنحػػػاء الػػػ بلد السختلفػػػة تزػػػؼ 
 .1)البشيؽ تقري ًال

أخذت عسلية إنذاء مدارس للبشات في ارتفػاع مدػتسر حتػى بلػن عػددها  
تلسيذة نالسردر: اإلحرػاء  126477مدرسة تزؼ  616ـ 68/1969في عاـ 

 التربؾي كزارة التربية كالتعليؼل.
ؾاضػت إف لتغير عػادات كتقاليػد السجتسػع نحػؾ تعلػيؼ البشػات كالتدػاب  ال 

في تعليسهؽ أدى إلى ازدياد األعداد السشد ة مؽ البشػات للسؤسدػات التعليسيػة 
 حتى أص ت عددهؽ اآلف يزاهي إعداد البشيؽ في نفس السؤسدات التعليسية.

كقػػد عشيػػت االسػػتراتيجية الذػػاملة لقظػػاع التربيػػة كالتعلػػيؼ ييسػػا يخػػص  
 تعليؼ البشات باآلتي:

ـ كالعسػل علػى إلزاميتػه بحلػؾؿ 1995ؿ عػاـ / تعسيؼ التعليؼ األساسػي بحلػؾ1ن
 سشؾاتل. 6ـ بحي  يدتؾع  جسيع األطفاؿ في سؽ التعليؼ ن1998عاـ 

                                     
 .24سعاد إبراهيؼ سيدى، مرجع سابق، ص  (1)
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ـ إلػى 2001/ خفض معدالت األمية بيؽ الك ػار بحيػ  تػشخفض بحلػؾؿ عػاـ 2
% مػػع التأةيػػد علػػى محػػؾ أميػػة الشدػػاء، كذلػػػ إلجػػراء تخ ػػيض فػػي 10ندػػ ة 

 ألمية بيؽ الذلؾر كاإلناث.التفاكت القائؼ حاليًا في معدالت ا
/ تؾسيع نظاؽ التربية األساسية مؽ خبلؿ التؾسع في التعلػيؼ قبػل السدرسػي 3

القرجف الكريؼ كمؽ خبلؿ التعلػيؼ غيػر الشغػامي لتسكػيؽ األفػراد كاألسػر  ى كخبلك 
مؽ نيل السعارؼ كاةتداب السهارات كال يؼ السحققػة للحيػاة الكريسػة عبػر لافػة 

 ـ.2000لستاحة كالعسل على تعسيسها بحلؾؿ عاـ القشؾات التربؾية ا
/ الشهؾض بالسداكاة في فرص التعليؼ بنعظاء عشاية خاصة للفئات التػي لػؼ 4

تشل حغها لامبًل مؽ الخدمات التعليسيػة الستاحػة كبالقزػاء علػى التفػاكت بػيؽ 
 ـ.2000الجشديؽ في فرص التعليؼ بحلؾؿ عاـ 

ي  السعلسيؽ كرفع مدتؾاهؼ األةاديسي / تحديؽ نؾ ية التعليؼ األساسي بتدر 5
 .(1)كتؾفير الكتاب السدرسي كتحديؽ البيئة السدرسيةل

رغػػؼ مػػا شػػسل التعلػػيؼ األساسػػي فػػي مجػػاؿ تعلػػيؼ البشػػات مػػؽ إيجابيػػات  
 1370653كبالذات في األعداد الكبيرة مؽ البشات السدتؾ  ات إذ بلن عددهؽ 

ـل إال انه مؽ السؤسػف أف 98/1999تلسيذة نإدارة اإلحراء التربؾي في العاـ 
 ما جاء في بشؾد االستراتيجية السذلؾرة لؼ مر الشؾر حتى في كالية الخرطؾـ.

 ٓلٞ حأل٤ٓش:
محػػؾ األميػػة رافػػد مػػؽ ركافػػد التعلػػيؼ األساسػػي فػػي الدػػؾداف، كالسقرػػؾد بسحػػؾ 

أك مػؽ هػؼ  ، األمية هؾ محؾ األمية األبجدية أي القراءة كالكتابة، تعليؼ الك ػار
عػػاـ. كالفئػػة  14 -6سػػؽ أةبػػر مػػؽ سػػؽ االسػػتيعاب فػػي التعلػػيؼ الشغػػامي  فػػي

                                     
 الخرطؾم. -م1992االستراتيجية الذاممة لقظاع التعميؼ،  (1)
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عامًا كعليه فهػي تزػؼ  45 – 15السدتهدفة هي التي تتراكح أعسارها ما بيؽ 
أطفػااًل يػػافعيؽ كتزػػؼ ل ػػار الدػػؽ مػشهؼ كالعػػاطليؽ عػػؽ العسػػل أك السعػػؾقيؽ أك 

دػػػيرة مػػػؽ حالػػػت عػػػركفهؼ االجتسا يػػػة أك االقترػػػادية مػػػؽ االنزػػػؾاء تحػػػت م
 التعليؼ التقليدي. ندسيه هشاالتعليؼ الشغامي كهؾ ما 

كقػػد بػػدأت مدػػيرة التعلػػيؼ تحػػت االسػػؼ نمحػػؾ األميػػةل مشػػذ دخػػؾؿ العػػرب  
السدػػلسيؽ الدػػؾداف كاسػػتقرارهؼ علػػى ضػػفاؼ الشيػػل، أشػػير إلػػى ذلػػػ مدػػ قًا، 

متشػاكؿ إلػى جانػ  حفػظ القػرجف الكػريؼ عسليػة  الخػبلكى كند ة ألف التعلػيؼ فػي 
مراةػزًا لسحػؾ األميػة كانتذػرت هػذب  ى القػراءة كالكتابػة فقػد اعتبػرت الخػبلك  تعلؼ

 في جسيع ربؾع الدؾداف كفي فترات متبلحقة. ى السراةز بانتذار الخبلك 
كمسا مذلر في التػأري  أف مػؽ أكائػل الخػبلكي التػي عشيػت بسحػؾ األميػة  

اؿل في عهد الفػؾنج كالتػي لػا ف لهػا األ ػر في الدؾداف خلؾة الذي  نحسد الشحَّ
الكبيػػر فػػي محػػؾ أميػػة أعػػداد لبيػػرة مػػؽ الشػػاس. كنػػذلر أيزػػًا خلػػؾة أمؾنػػة بػػت 
عبؾد كهي ش يقة الذاعرة الذهيرة نمهيرة بت عبػؾدل كقػد ُذةػر أف أمؾنػة بػت 
عبػػؾد لانػػت مػػؽ الشدػػاء الرػػالحات كالتػػي لتبػػت السرػػحف لػػامبًل بخػػ  مػػدها، 

عػبلكة علػى أدكار الخلػؾة  كلاف لهذب الخلؾة دكر فاعل فػي محػؾ األميػة جنػذاؾ
 السعركفة دمشيًا كاجتسا يًا.

خظػػا التعلػػيؼ عػػؽ طريػػ  نغػػاـ محػػؾ األميػػة كتػػدرج كانتذػػر لكػػؽ بظريقػػة  
بدائيػػػة تقليديػػػة لػػػؼ تفػػػرخ عػػػؽ تعلػػػيؼ أعػػػداٍد لبيػػػرة مػػػؽ الشػػػاس جنػػػذاؾ كذلػػػػ 
النذػػػغالهؼ بػػػأمؾرهؼ االقترػػػادية مػػػؽ زراعػػػة كرعػػػي لسػػػا أنػػػه لػػػؼ تكػػػؽ هشالػػػػ 

سجتسعػػات القائسػػة حيشهػػا نحػػؾ التعلػػيؼ طالسػػا أف شػػيخًا كاحػػدًا الداف يػػة فػػي ال
يسكػػؽ أف يقػػػؾـ بكػػػل أ  ػػػاء مجتسعػػػه ييسػػا يخػػػص التعلػػػيؼ مػػػؽ قػػػراءة كلتابػػػة 
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كاألمؾر الدمشية التي متظلع إليها السجتسع في ذلػ الؾقت كالستعلقة في الغالػ  
سجتسػع بأرلاف اإلسبلـ الخسدة كبعض الفتػاكى فػي السدػائل الستعلقػة بحيػاة ال

 السحدكدة أصبًل.
 
 

 ٓلٞ حأل٤ٓش ك٢ حُلًَش ح٤٘١ُٞش:
مشذ بداية الحرلة الؾطشية كالستسهلة في مؤتسر الخريجيؽ، بدأ االهتسػاـ كاضػحًا 
جليًا بسحؾ األمية إذ أنه تقرر أف ال حيػاة لريسػة كتظػؾر فػي حيػاة السجتسعػات 

ذمؽ يسهلػؾف الدؾدانية إال عػؽ طريػ  التعلػيؼ كخاصػة محػؾ أميػة السػؾاطشيؽ الػ
العسػػؾد الفقػػري فػػي إدارة ببلدهػػؼ كتشسيتهػػا كالشهػػؾض بهػػا إلػػى مرػػاؼ األمػػؼ 

 الستحزرة.
ـ تػػؼ إنذػػاء أكؿ مرلػػز لسحػػؾ األميػػة فػػي الدػػؾداف فػػي 1946ففػػي عػػاـ  

، كلاف مرلزًا تخرريًا يختلف عػؽ ذلػػ (1)قرية نأـ جرل بسشظقة الشيل األبيض
رلػز  بل ػة فرػؾؿ فقػ . لانػت تػتؼ الشس  الذي لاف قائسًا في الخبلكي. ضؼ الس

فيهػػػا الدراسػػػة بظريقػػػة نةػػػل كاحػػػد يعلػػػؼ كاحػػػدل تحػػػت إشػػػراؼ أحػػػد األسػػػاتذة 
 السختريؽ.

 كلانت األهداؼ التعليسية تتسهل في اآلتي:
 أ/ نتعلؼ كنزرع.

 ب/ نتعلؼ كنرشع.
 للشداء. -ج/ نتعلؼ كندبر
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تػه صيغت األهداؼ على نحؾ ال يفرل الستعلؼ عػؽ طبيعػة عسلػه كتظلعا 
كجمالػػه فكانػػت عسليػػة التعلػػيؼ تػػتؼ فػػي الؾقػػت اإلضػػافي كحدػػ  طبيعػػة حيػػاة 

 السجتسع.
ةػػاف معهػػد التربيػػة ب خػػت الرضػػا هػػؾ الراعػػي لػػذلػ السرلػػز الستسهػػل فػػي  

مكت  تعليؼ أنذأ لػذلػ الغػرض خريرػًا،  ػؼ اتدػعت رقعػة التعلػيؼ عػؽ طريػ  
زيػػرة كذلػػػ فػػي نغػػاـ محػػؾ األميػػة فتخظػػى مكتػػ  التعلػػيؼ ب خػػت الرضػػا إلػػى الج

الخسدػػيشات مػػؽ القػػػرف الدػػاب  حيػػ  تؾجػػػد لهافػػة عاليػػة تتسهػػػل فػػي جسػػػؾع 
السزارعيؽ كأسرهؼ كعليػه تظػؾر السكتػ  إلػى إدارة تابعػة لػؾزارة السعػارؼ جنػذاؾ 
سسيت نإدارة تعليؼ الك ػارل كذلػػ مػع بدايػة الحكػؼ الػؾطشي كالتػي أصػ حت لهػا 

ت نمجلػة الرػبيافل كلػاف مػؽ برامجها كمشاهجها كلجزء مؽ تلػ البرامج صػدر 
محرريها الذخرية السذهؾرة كالسألؾفة نعسػ تشقؾل كهػؾ األسػتاذ دمحم عهسػاف 

 تشقؾ مؽ سكاف الجشيشة كلاف قبلها طال ًا في معهد بخت الرضا.
نمػػع مػػركر الؾقػػت كاتدػػاع رقعػػة نغػػاـ التعلػػيؼ فػػي محػػؾ األميػػة تظػػؾرت  

ت هػػذا االسػػؼ أصػػ ت الهػػدؼ اإلدارة إلػػى نالسجلػػس القػػؾمي لسحػػؾ األميػػةل كتحػػ
قؾميًا كاعتبر هػذا السجلػس مؤسدػة مدػتقلة كيقرػد بػذلػ أف السؤسدػة غيػر 
تابعػػة لػػؾزارة التربيػػة كالتعلػػيؼ لكػػؽ كزيػػر التربيػػة كالتعلػػيؼ هػػؾ رئػػيس مجلػػس 

 .(1)إداراتها غير أف ميزانيتها تعتسد م اشرة مؽ كزارة الساليةل
 هاـ هذا السجلس:عزؾًا كلاف مؽ م 44ةاف السجلس متكؾف مؽ  

 أ/ كضع الدياسات العامة للتعليؼ.
 ب/ إجازة البرامج.
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 ج/ متابعة األمانة العامة في أدائها.
 كيشقدؼ السجلس فشيًا إلى:

 / األمانة العامة كمقرها مدمشة الخرطؾـ.1
 كمقرب مدمشة ششدي. –/ مرلز تدري  قيادات محؾ األمية 2

د كفػد مػؽ اليؾندػكؾ كقػد راعػى تؼ اختيار مدمشة شػشدي بعػد أف زار الػ بل 
 الؾفد في مدمشة ششدي اآلتي:

 / فيها مبلمت القرية.1
 / فيها إمكانات السدمشة.2
 / تتسيز بذيء مؽ الؾعي.3
 / إمكانية كسهؾلة التشقل مشها كإليها.4

أمانػػة السجلػػس القػػؾمي  –كقػػد أفػػاد األسػػتاذ/ عبػػد العزيػػز عبػػد اللظيػػو  
 ـ ل : 2005ن  ة في السقابلة السذلؾرةلسحؾ األمية بالسعلؾمات التالي

 - سػػػػشة 45 -15نأ/ عػػػػدد األميػػػػيؽ اآلف فػػػػي الفئػػػػة السشتجػػػػة فػػػػي األعسػػػػار 
 أمي. 7925600

 312500 - سشة 14– 9ب/ عدد األمييؽ في الفئة الغير مشتجة في األعسار 
 أمي نيافع في سؽ السدرسةل.

 أمي. ألف 15ج/ عدد األمييؽ في الجيش الذعبي مؽ اليافعيؽ فق  
 د/ تتسرلز األمية بكهافة عالية في دار فؾر كجشؾب الدؾداف.

قامت حؾالي خسس حسبلت قؾمية لسحؾ األميػة مشػذ نذػأتها كحتػى اآلف   
ـ، كالتػي اسػتهدفت 1996 -1992كلانت جخػر الحسػبلت فػي الفتػرة مػؽ العػاـ 

حػؾالي عذػرة مبلمػيؽ شػخص مػؽ الفئػة العسريػة السشتجػة كلانػت ندػ ة األميػػة 
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ـ إلػػى 1996% كتسخزػػت الحسلػػة بخفػػض تلػػػ الشدػػ ة فػػي عػػاـ 71.9هؼ بيػػش
47.8.% 

 يعزى عدـ الشجاح لتلػ الحسبلت إلى:
 / عدـ الحساس مؽ الدكلة في مجاؿ التسؾيل.1
/ فتػػػػػػػؾر الداف يػػػػػػػة لػػػػػػػدى الدارسػػػػػػػيؽ لغػػػػػػػركفهؼ الحياتيػػػػػػػة االقترػػػػػػػادية 2

 .(1)كاالجتسا يةل
 ّ:1996طـَرش أّ ًيحىس ك٢ ٓلٞ حأل٤ٓش 

جربة أـ لدادة مؽ أنجت التجارب السعاصرة في مجاؿ محؾ األميػة فهػي تعتبر ت
ألػف دارس سػخرت لهػا لػل اإلمكانػات البلزمػة كالتحفيػز  197حسلة اسػتهدفت 

د داف يه لبيرة لدى الدارسيؽ لئلق اؿ على الدراسة كقػد تسكشػت الحسلػة الذي كلّ 
 دراسية. ألف دارس تؼ تخريجهؼ رسسيًا كمشحؾا شهادات 176مؽ محؾ أمية 

 كمسا ساعد على هذا الشجاح:
/ جهل السشظقة كسكانها بالحياة الحزرية كالقؾانيؽ كعدـ الؾعي مسا سػاعد 1

في إرساء قؾاعد كإنفاذ بعض القؾانيؽ التػي ال يسكػؽ تشفيػذها فػي مؾاقػع أخػرى 
تقػػػدمًا كك يػػػًا مسػػػا سػػػاعد الشػػػاس علػػػى االنرػػػياع لؤلكامػػػر حتػػػى تسكػػػؽ  أةهػػػر

 مؽ تشفيذها بالشد ة السذلؾرة. القائسؾف على الخظة
 / تحفيز السدرسيؽ كتذجيعهؼ.2
 / اإلعفاء مؽ الزرائ  الخاصة بالقظعاف.3
 / تدخير الفرؽ الذعبية إلعهار سلبيات األمية في السجتسع كالتغشي بها.4
 / استغبلؿ اإلمكانات الستاحة مهل الكتابة على األرض فق .5
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لس القػؾمي لسحػؾ األميػة أنسؾذجػًا ند ة لشجاح التجربة فقد اتخذها السج 
خظؾاته في بػرامج محػؾ األميػة السقبلػة. كقػد أشػار  بنت اعيسكؽ االستفادة مشه 

األستاذ/ عبد العزيز عبد اللظيو إلى أف هػذب التجربػة أصػ حت تجربػة عالسيػة 
 في مجاؿ محؾ األمية.

ـ خظػػػػة جدمػػػػدة لسحػػػػؾ األميػػػػة 2005 – 2000نكضػػػػعت فػػػػي الفتػػػػرة  
يؾف أمي في الدؾداف تؼ التخظي  لها كصياغة برامجها على مل 11استهدفت 

ؾف حسلػػة قؾميػػة إال أف الحسلػػة لػػؼ تػػر الشػػؾر كذلػػػ لعػػدـ تكػػأسػػاس اتحػػادي ل
االهتساـ بها كتسؾيلها كمؽ  ؼ إنفاذ برامجها لسا هػؾ مخظػ  لهػا. نتيجػة لػذلػ 

لؾجه القرؾر حؾلت إلى حسلة كالئية لؼ تدتظع الؾاليات ال ياـ بننفاذها على ا
األةسل كذلػ لئلمكانات السالية الز يفة فخرجت هذب الخظة القؾمية مؽ دائػرة 
الحسلة الذاملة إلى برامج محددة في أماةؽ محددة كباستهداؼ أعداد محدكدة 

 .(1)كلسدة محدكدةل
ـ أدخػػػػل نغػػػػاـ محػػػػؾ األميػػػػة ضػػػػسؽ اإلدارات الؾزاريػػػػة 2003فػػػػي عػػػػاـ  

ـ كقد لقي التذجيع كالتحفيػز البلزمػيؽ السختلفة كهؾ نغاـ عل ساريًا حتى اليؾ 
للدػػير بػػه قػػدمًا كمسػػػا سػػاعد علػػى ذلػػػ بعػػػض القػػرارات كالخظػػؾات التػػي تػػػؼ 

 اعتسادها لسكافحة األمية في داخل اإلدارات السختلفة مشها:
 / إدخاؿ الخدمة الؾطشية في مجاؿ محؾ األمية.1
ميػػة / فػػرض علػػى معلسػػي الخدمػػة الؾطشيػػة بالسػػدارس فػػتت فرػػؾؿ لسحػػؾ األ2

 بسدارسهؼ.
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/ اسػتخداـ مذػركع محاربػة ال ظالػػة بػيؽ الخػريجيؽ كهػػؾ مذػركع تػابع لػػؾزارة 3
ألف جشيه في الذهر لسػا تقػؾـ  100الرعاية االجتسا ية بسشت لل خريج مبلن 

الػؾزارة بتقػديؼ دعػؼ مػػالي ألي مذػركع اسػتهسار يقدمػه الخػػريج فػي نهايػة فتػػرة 
يج شػػهادة إعفػػاء مػػؽ الخدمػػة عسلػػه فػػي مجػػاؿ محػػؾ األميػػة لسػػا يسػػشت الخػػر 

 الؾطشية.
 / إلغاء معدكرات عزة الدؾداف كتحؾيل لل إمكاناتها لبرامج محؾ األمية.4
/ التجدمدات التربؾية في مجاؿ طرؽ التدريس مؽ األبجدية التي تحؾلػت إلػى 5

الظريقػػػة الكليػػػة  ػػػؼ إلػػػى طريقػػػة أخػػػرى هػػػي السػػػزج بػػػيؽ األبجديػػػة كالكليػػػة  ػػػؼ 
 عًا للتظؾر في مجاؿ التكشؾلؾجيا.األسالي  الحدمهة ت 

/ ابتػػداع طريقػػة ناقػػرأ باسػػؼ ربػػػل كهػػي طريقػػة تحليػػل الدػػؾرة آليػػات كتحليػػل 6
 اآليات لكلسات  ؼ تحليل الكلسات لحركؼ حتى تدهل عسلية التعلؼ.

/ طرح بعض السؾاضػيع التػي تخػص الدارسػيؽ فػي حيػاتهؼ للسشاقذػة كت ػادؿ 7
رل. اآلراء كذلػ ب يادة أستاذ يعرؼ بػ  نالسيدِّ

/ استخداـ الظريقة القرائية الحدمهة في محؾ األمية هي فترتاف دراسػيتاف فػي 8
 العاـ مدة لل فترة ستة أشهر كيدرس فيها اآلتي:

 أ/ الفترة األكلى:
 يسشت للدارس. -/ مقرر مؽ لتابيؽ 1
 للسعلؼ. يسشت –/ مرشد التربية اإلسبلمية 2

 ب/ الفترة الهانية:
 يسشت للدارس. –يدة نالجزء األكؿ كالهانيل كالرياضيات / القراءة السف1
 للسعلؼ.يسشت  –/ مرشد التربية اإلسبلمية 2
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 / مرحلة الستابعة:2
ط اعػػػػة كتؾزيػػػػع لتي ػػػػات صػػػػغيرة تحػػػػؾي بعػػػػض السؾاضػػػػيع التػػػػي تهػػػػؼ  

 الدارسيؽ تسكشهؼ مؽ متابعة ما درسؾب.
طػػة كصػػشاعة / ربػ  بػػرامج محػػؾ األميػة بسهػػؽ كحػػرؼ مػػدرة للػدخل مهػػل الخيا3

 الحلؾيات.
هشالػػػ سػػلبيات كاجهػػت مدػػيرة بػػرامج محػػؾ األميػػة كحػػّدت مػػؽ فعاليتهػػا  

 نذلر مشها:
أ/ الزغؾ  االقترادية كأكلؾيات الؾاليات للررؼ على التعلػيؼ الشغػامي كالػذي 

% مؽ مؾارد الدخل في الؾالية. مسػا أدى إلػى كضػع بػرامج محػؾ 60يرل إلى 
 بعض الؾاليات الغشية. األمية في مرات  متأخرة ماعدا

 ب/ عدـ تؾفر الداف ية لدى الدارسيؽ لغركفهؼ االقترادية كاالجتسا ية.
 ج/ الشغرة االجتسا ية الدلبية للدارس.

 د/ ال مؾجد هيكل كعيفي للعامليؽ في مجاؿ محؾ األمية.
 هػ/ عدـ االهتساـ مؽ ل ار السدئؾليؽ بالكؾادر السؤهلة للعسل.

 األمية القرائية في الدؾداف؟متى تشتهي برامج محؾ -
سؤاؿ كجه لؤلستاذ/ عبد العزيز عبد اللظيو أميؽ عاـ السجلس القؾمي  

 لسحؾ األمية كتعليؼ الك ار كلانت إجابته لاآلتي:
 فرت لل الستظل ات. تؾ ـ إذا 2010/ بشهاية عاـ 1ن
 ـ بسؾج  قرار مؤتسر نداةارل.2015/ بشهاية عاـ 2
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ادًا علػى تشفيػذ كتظبيػ  السعظيػات الجدمػدة مهػل ـ اعتسػ2008/ بشهاية عػاـ 3 
 .(1)الخدمة الؾطشية كغيرهال

فرػبًل لسحػؾ  36كفي تظؾر جدمد لبرامج محؾ األمية فقد بدأ في إنذػاء  
األميػة، كذلػػػ ألكؿ مػرة مشػػذ إنذػػائها، فػي بعػػض السػدارس كسػػاحات السدػػاجد 

 ؾ األمية.العامة على أف تكؾف فرؾؿ متعددة األغراض إال أنها تابعة لسح
ةسا تست اتفاقية أخرى مػع البشػػ اإلسػبلمي للتشسيػة إلنذػاء سػتة مراةػز  

 متكاملة لسحؾ األمية كقد بدأ إنذاء:
 مراةز في الخرطؾـ. 4 -
 مرلز كاحد في ششدي. -
 مرلز كاحد في الجزيرة. -

لهؼ شػأف  أص تمؽ الذمؽ خاضؾا مزسار محؾ األمية مشذ بداياته حتى  
 لخبراء في هذا السجاؿ مؽ الدؾدانييؽ: على مدتؾى العالؼ العربي

 / األستاذ/ محجؾب أبذر.1
 / األستاذ/ الذي  محسؾد. 2
 / األستاذ/ هاشؼ أبؾ زيد الرافي.3
 / د. أحسد الزيؽ صغيركف.4
 / د. قرن ع.5
 الخرطؾـل. -نالسجلس القؾمي لسحؾ األمية كتعليؼ الك ار / د. دمحم زامد برلة6
 

 ٔلٜٞٓٚ ح٤ُّٞ:حُظؼ٤ِْ ٓخ هزَ حُٔي٢ٍٓ ر
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سػػشؾات  6 – 4هػػؾ رافػػد مػػؽ ركافػػد التعلػػيؼ األساسػػي كيقػػع فػػي الفتػػرة العسريػػة 
كهػؾ مرحلػػة التعلػػيؼ التػػي تدػػب  مرحلػة األسػػاس كتعتبػػر مرحلػػة إعػػداد للتلسيػػذ 
كتسهيػدي للػدخؾؿ فػػي التعلػيؼ األساسػي الػػذي يدػتؾع  األطفػاؿ مسػػؽ هػؼ فػػي 

 سؽ الدادسة فسا فؾؽ.
لػػة الظفؾلػػة الس كػػرة كفيهػػا يكػػؾف الظفػػل أةهػػر هػػذب السرحلػػة تعتبػػر مرح 

قابليػػة للتغيػػر كالتػػأقلؼ الشفدػػي كالبيئػػي، ففػػي هػػذب السرحلػػة يرػػ ت مػػؽ الدػػهل 
تذكيل شخرية الظفػل بسػا يسكػؽ غرسػه مػؽ أكجػه  قاييػة أك تعػاليؼ دمشيػة أك 
سلؾليات اجتسا ية كفيها مبػرز الظفػل مقػدرة فائقػة للػتعلؼ فهػي مرحلػة إذا مػا 

لها مػػؽ قبػػل التربػػؾييؽ تدػػاعد لهيػػرًا فػػي بشػػاء شخرػػية الظفػػل أمكػػؽ اسػػتغبل 
كالخػػركج بػػه مػػؽ الذاتيػػة إلػػى السجتسػػع حيػػ  مػػدرؾ معػػاني التعػػاكف كالتفاعػػل 
االجتساعي كتتغير نغرتػه ألفػراد السجتسػع مسػا مدفعػه الحتػرامهؼ كاحتػراـ الشغػاـ 

 الدائد في السجتسع.
لػػدى األطفػػاؿ كتهيئػػتهؼ فػػي هػػذب السرحلػػة يسكػػؽ تشسيػػة السػػؾارد اللغؾيػػة  

 ، للسهسات التعليسية الر  ة البلحقة إذ أف الفترة تتسيز بالشسؾ العقلي الدػريع
كعليه فنف لل العسليات السعقدة مؽ كأنجع حي  تكؾف عسلية االستيعاب أسرع 

كتشزج مع اةتساؿ نزؾج العقل في هذب الفترة العسريػة  ترس مجاالت السعرفة 
هسر الظفػػل هػػذب السرحلػػة تربؾيػػًا سػػيكؾف أقػػرب مػػؽ مػػؽ حيػػاة الظفػػل. إذا اسػػت

إذ أنػػه يسكػػؽ أف يجػػد لػػه مؾضػػعًا ييػػه كتذػػجيعًا  ، تفػػاعبًل ييػػه كأةهػػرمجتسعػػه 
كيرػػػ ت إيجابيػػػًا فػػػي مشػػػاحي سػػػلؾله  ، يدػػػاعدب فػػػي بشػػػاء قدراتػػػه كشخرػػػيته

 السختلفة بدؿ أف يكؾف سلبيًا مهسذًا ال حؾؿ له كال قؾة.
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علػيؼ مػا قبػل السدرسػي كهػي مرحلػة ريػاض بشاء على ذلػ فنف مرحلة الت 
األطفاؿ تعتبر مؽ أهؼ السراحل في حياة اإلندػاف السفيػد لشفدػه كلسجتسعػه فػي 

يعتبػر مػؽ أهػؼ  أ شاءهػامختلف أنسا  السعرفة أك الدلؾؾ. كأف االهتساـ بػالفرد 
كذلػػ ألف األطفػاؿ يجػ   ، السعامير التي يقاس بهػا تحزػر األمػؼ كالسجتسعػات

سػػػػػليسة تسكػػػػػشهؼ مػػػػػؽ الرقػػػػػي  ك السدػػػػػتقبل باسػػػػػتعدادات قؾيػػػػػةأف مؾاجهػػػػػؾا 
قابليػػة لتحسػػل  أةهػػربسجتسعػػاتهؼ إلػػى مرػػاؼ السجتسعػػات الستحزػػرة كيكؾنػػؾا 

 السدئؾليات االجتسا ية كالتي يسكؽ أف نلخرها في الخظؾات التالية:
 / جداب الدلؾؾ.1
 / االعتساد على الشفس.2
 / السذارلة.3
 

 ٓخ هزَ حُٔي٢ٍٓ: حُٜٔ٘ؾ ٝحُٔلظٟٞ ك٢ حُظؼ٤ِْ
مهػتؼ السػػشهج أساسػػًا باألنذػػظة السختلفػػة كالتػي تتساشػػى مػػع قػػدرات كاتجاهػػات 
األطفاؿ حدػ  الفػركؽ الفرديػة لهػؼ. فػالسشهج مهػتؼ بكػل األنذػظة التػي تسكػؽ 

 الظفل مؽ:
 / استخداـ أطرافه كحؾاسه.1
 / تشسية السفاهيؼ األساسية في جؾان  اللغة كالفؽ كالرياضيات كالعلؾـ.2
 / تشسية السفاهيؼ الستعلقة بالشؾاحي الخل ية كاالجتسا ية كالرحية.3

يدػػتخدـ السػػشهج الكتي ػػات الرػػغيرة الجذابػػة للظفػػل كالتػػي تحتػػؾي علػػى  
عدة مفاهيؼ بسا تحؾيه مؽ قرص كمعلؾمات مختلفة عؽ أشياء تتعلػ  ببيئػة 

لػػػه كالتػػػي تدػػػاعدب لهيػػػرًا فػػػي إطػػػبلؽ العشػػػاف لخيا ، الظفػػػل كبحياتػػػه اليؾميػػػة



 
 
 

 

104 

 

تػػػتؼ العسليػػػة التعليسيػػػة بؾجػػػؾد معلسػػػة  كتدػػػاعدب فػػػي تعلػػػؼ القػػػراءة كالكتابػػػة.
متخررة في مجاؿ رياض األطفاؿ مسهلة لؤلمؾمة كاألسرة، حيػ  أف السعلسػة 
تقؾـ بدكر عغيؼ في اةتذاؼ استعدادات لػل طفػل كمػؽ  ػؼ العسػل علػى تشسيػة 

 قدراته كاتجاهاته كتدييرها في السدار الدليؼ.
ي ريػػػاض األطفػػػاؿ غال ػػػًا مػػػا تكػػػؾف لرػػػيقة بالظفػػػل جػػػاهزة السعلسػػػة فػػػ 

لسداعدته كتقديؼ الشرت كاإلرشاد له بظريقة يدتؾعبها كال متزجر مشها حتػى 
كهػػػي تقػػػؾـ بسهامهػػػا التربؾيػػػة كالتػػػي يسكػػػؽ أف  ، تدػػػتح  أف تشػػػادى بػػػػنمامال

 تشقدؼ إلى قدسيؽ:
 / قدؼ األنذظة مؽ لع  كقرص كأدكات تعليسية.1
 اصة باألطفاؿ./ الكت  الخ2

كفػػي تعػػاطي العسليػػة التربؾيػػة لهػػؤالء األطفػػاؿ يجػػ  أف تػػدرؾ السعلسػػة  
الخرائص التي متسيز بها أطفاؿ مرحلة التعلػيؼ مػا قبػل السدرسػي كهػي تتسهػل 

 في:
 / الخرائص االجتسا ية كاالنفعالية.1ن
 / الخرائص الجدسية الحرلية.2
 .(1)/ الخرائص العقلية كالسعرييةل3

لهػػذب الستابعػػة اللرػػيقة مػػع تدػػخير الخبػػرات التربؾيػػة فػػي هػػذا كلشتػػائج  
يسكػؽ أف يحقػ  تعلػيؼ هػذب السرحلػة  ، السجاؿ مؽ جانػ  السعلسػة الستخررػة

 بالشد ة لؤلطفاؿ اآلتي:

                                     
، يؾنيااؾ 12بمقاايس بااآل إسااساعيب، دراسااات تربؾيااة ، السركااز القااؾمي لمسشاااوج والبحااث التربااؾي، بخااآل الرضااا، العاادد  (1)

 م.2005
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 / تحقي  الشسؾ الذامل للظفل.1
 / تعلؼ مهارات جدمدة.2
 / تقؾية الركاب  بيؽ الظفل كاألسرة كالسجتسع.3
طفاؿ كإتاحة الفرص لشسػؾ خبػراتهؼ الذاتيػة فػي جػؾ مذػ ع / تؾسيع مدارؾ األ4

 بالح .
 / تعلؼ الظفل أف يعبر عؽ نفده بحرية.5
 / حرؾؿ الظفل على معغؼ خبرات التعلؼ في هذب الفترة.6
 / تقؾية خاصية كطريقة السبلحغة في التعلؼ.7
 / تعلؼ الظفل لي ية العسل الجساعي.8

درسػي فػػي جسيػػع أنحػػاء الدػػؾداف انتذػرت مؤسدػػات التعلػػيؼ مػػا قبػػل الس 
كأص حت مؽ األهسية بسكاف حتى أف قبؾؿ التبلميذ في مرحلة األساس يذتر  

 هشا في كالية الخرطؾـ إبراز شهادة التعليؼ ما قبل السدرسي.
هشػاؾ عػدد  أصػ تةسا تعػددت ريػاض األطفػاؿ الحكؾميػة كالخاصػة حتػى  

يسا بيشها سسة حزارية مشها في لل حي مؽ أحياء السدمشة كأضحى التشافس ي
 بسا تؾفرب مؽ إمكانات كبسا لها مؽ مزايا لكد  مزيد مؽ األطفاؿ.

كقػػػػد أسدػػػػت بعػػػػض السؤسدػػػػات التعليسيػػػػة الخاصػػػػة بظريقػػػػة نتعػػػػدد  
األغراضل أي أف السؤسدػة تذػتسل علػى: دكر حزػانة، ريػاض أطفػاؿ، تعلػيؼ 

اض أساسػػػي، تعلػػػيؼ  ػػػانؾي ، لػػػل علػػػى حػػػدب مسػػػا يجعػػػل الفػػػرد يبلحػػػظ أف ريػػػ
األطفاؿ أك التعليؼ ما قبل السدرسي أص ت جزءًا هامًا مؽ هيكلة مشاهج التعلػيؼ 

 في الدؾداف.
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بعػػد االنتذػػار السلحػػؾظ لريػػاض األطفػػاؿ كإبػػداء االهتسػػاـ بهػػا مػػؽ قبػػل  
األسػػر كالسدػػئؾليؽ فػػي الدكلػػة فقػػد تػػؼ إنذػػاء إدارة خاصػػة بهػػا تعػػرؼ بػػندارة 

ع مشػاهج خاصػة بهػا كهيكلػة إداريػة التعليؼ ما قبل السدرسي كالتي قامت بؾضػ
هرميػػة إداريػػيؽ كمػػؾجهيؽ كمعلسػػػيؽ إلػػى جانػػ  ميزانيػػػة مذػػتقة مػػؽ ميزانيػػػة 

 التعليؼ العاـ.
 حُظؼ٤ِْ ٓخ هزَ حُٔي٢ٍٓ ك٢ حُٔٞىحٕ:

ـ قبػل عػاميؽ مػؽ الػدخؾؿ لسدرسػة األسػاس لػاف 1990نبدأ بقرار في نؾفسبر 
تسػػاعي،  ػػؼ تحػػؾؿ إلػػى تػػابع للحكؾمػػات السحليػػة تقػػؾـ بػػه البلػػديات لتػػرؼ اج

الذػػ اب كالرعايػػة االجتسا يػػة  ػػؼ تعلػػيؼ الك ػػار  ػػؼ الفبلحػػة كالتغذيػػة،  ػػؼ أخيػػرًا 
يػػاض لر  للعسػػل لسذػػرفاتللدػػيدات  خدمػػة تقػػدـ باعت ارهػػاالرعايػػة االجتسا يػػة 

 ألطفاؿ.ا
لدػػػػؾداف عػػػػؽ طريػػػػ  الجاليػػػػات أك دخػػػػل التعلػػػػيؼ مػػػػا قبػػػػل السدرسػػػػي ل 

،بدايػة بجزيػرة أـ جػر مؽ التجار كالسهاجريؽالؾافدمؽ  كعؽ طري    اإلرساليات
 بدأته إحدى األكركبيات بننذاء ركضة هشاؾ.  -كبدأ لعسل يقشؽ ، 

كساهؼ الحكؼ الذعبي السحلي في ذلػػ بننذػاء ميػادمؽ عامػة، بهػا لعػ   
 بػػدأغرفػػة صػػغيرة فػػي السيػػداف.  كبعػػض الستظل ػػات األخػػرى مهػػل بشػػاءكأدكات 

ـ 2005ـ كحتػػى 1998يػػاض األطفػػاؿ مشػػذ لكػػل معلسػػات ر   تػػدريس التجؾيػػد ب
يدتسر تجؾيد الجزء شهرًا لامبًل كلكؽ بعض السعلسات يغللؽ في التجؾيػد حتػى 

 16290فػػي هػػذب الدػػشؾات تخػػريج  كتػػؼ  ، تهؽامػػدة أربعػػة سػػشؾات حدػػ  قػػدر 
 . (1)في جزء ت ارؾل 4324في جزء عؼ ك  أةسلؽ التجؾيد معلسة

                                     
 م.2005، إدارة التعميؼ ما قبب السدرسي، والية الخرطؾم، مقابمة أحسد فزب الديد (1)
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الخاصػػة بػػالتعليؼ مػػا قبػػل  تكاإلحرػػاءاكييسػػا ملػػي نػػؾرد بعػػض الشقػػا  
   -السدرسي بالدؾداف:

 -معلسػػة 596عػػدد السعلسػػات  –ركضػػة  198/ عػػدد الريػػاض الحكؾميػػة: 1ن
 السؤهل نجاح  انؾي أص ت اآلف جامعي.

معلسة  4786عدد السعلسات  -ركضة خاصة 1629عدد الرياض الخاصة:  -
 السؤهل نجاح  انؾي أص ت اآلف جامعي.

 مؾجه.  222/ التؾجيه الفشي: 2
 / اإلدارييؽ: خسدة إدارييؽ في لل محلية مؽ السحليات الد عة.3
ـ نكاليػػة الخرطػؾـ فقػػ ل 1993ـ كعسػػل بػه 1992/ السػشهج: كضػع فػػي عػاـ 4

مػػشهج مؾحػػد لكػػل الدػػؾداف  العسػػل جػػار لؾضػػع كلػػيس فػػي الدػػؾداف عامػػة. 
 آلفمػشهج الخرطػؾـ اكقد طػرح ،  كسائ  التكشؾلؾجيا الحدمهة  ،تداعد في ذلػ

السقتػرح أف يقدػؼ السػشهج  مؽ كلاف ، لل السؾاقع في الدؾداف   للعسل به في
 لؾحدات إال أف ذلػ لؼ متؼ.

كيػػؾزع لجسيػػع أنحػػػاء  ؾاليػػة الخرطػػؾـبيظ ػػع  ، فهػػؾ الكتػػاب قؾميػػاً  يعتبػػر/ 5
 الدؾداف  

       . نعسليل السعلسيؽتدري  ل امردر  يعتبر الكتاب/ 6
يػات األخػرى لكشهػا لػؼ تدػتسر مهلسػا اسػتسر / كضعت بعض السشاهج في الؾال7

 مشهج كالية الخرطؾـ.
فػػػي  ، مؾمػػػاً  ل 45 – 30 ن دكرات تدريبيػػػة قرػػػيرةلػػػ تسػػػت عسليػػػة تػػػدري / 8

  بؾرتدؾداف كمدني. 
 / الخبرات التدريبية متؾفرة.9
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التػػدري  فػػي اإلبػػداع كالسهػػارات كالػػذلاء كتػػدري  علػػى التحػػدث باللغػػة  /10  
 العربية الس دظة.

ه بسػا شػبي . كهػؾلالسعاقيؽ  ، الحاالت الخاصة  استخدـ قياس الذلاء في/11
 مدارس السؾهؾبيؽ اآلف.هؾ معسؾؿ به في 

 فالتقؾيؼ سلؾلي كأةاديسي. –/ هشالػ مراق ة سلؾلية في الركضة 12
اال يقبػل لػه األطفػاؿ مػؽ سػؽ أربعػة سػشؾات  –/ السشهج يغظػى فػي عػاميؽ 13

ة سػػشؾات كنرػػف كذلػػػ نتيجػػة لتغيػػر سػػؽ  فأصػػ ت  مػػؽ سػػؽ  بل ػػ أنػػه تغيػػر
 القبؾؿ إلى خسدة سشؾات كنرف في السدارس الخاصة.

/ أصػػ ت االهتسػػػاـ بالظفػػػل مذػػػترؾ مػػؽ مػػػدرس مدرسػػػة األسػػػاس كمػػػدرس 14
 الركضة.

/ أعيد نغاـ الدجل التراةسػي كهػؾ مبػدأ مػؽ الدػجل السبػدئي بدراسػة لحالػة 15
 الظال  األسرية كالعزؾية كغيرها.

 ـؾ ير الشهائي كهؾ في نهاية العاـ الدراسي كالذي يسكؽ أف يقّ هشاؾ التقر 
 به الظفل. 

 تعييؽ السعلسات بسؾج  السؤهبلت اآلتية: متؼ/ 16
 علؼ نفس. في / شهادة بكالؾريؾس1
 االجتساع. في / شهادة بكالؾريؾس2
 رياض األطفاؿ. في / شهادة بكالؾريؾس3
 ات.ةل التخرر  ،تربيةل في ا / شهادة بكالؾريؾس4

 / تعيؽ السعلسة خريجة الجامعة في الدرجة الهامشة.17
 االختيار.  فا/ متؼ التعييؽ عؽ طري  لج18
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  -/ يج  تؾفر الذرك  اآلتية للتقدـ إلقامة ركضة أطفاؿ خاصة:19
علػػػى الذػػػهادة الدػػػؾدانية أك أف يكػػػؾف  ا/ أف يكػػػؾف صػػػاح  الركضػػػة حػػػائز 1

  ذك خبرة لايية .معلسًا 
 دارة التعليؼ ما قبل السدرسي./ يقدـ الظل  إل2
 اآلتي: على الظال  أف مؾفر/ 3

 أ/ مكاف الركضة بالسؾاصفات السظلؾبة.
 ب/ بيئة الركضة الدليسة.

 بشجاح على األقل. أةساؿ السرحلة الهانؾية ج/ السعلسة السدربة
 سشؾي. لتدري    د/ أف تخزع السعلسة

فرل السعلسة عؽ   عليه مؽ األس اب مترت هػ/ الغياب لسدة عاميؽ ألي سب 
 العسل.

 ل1ل نك/ تظبي  كتشفيذ السشهج لامبًل.
 :  حُظؼ٤ِْ حألٓخ٢ٓ ٝحُؼخ١ٞٗ 

، تعلػػيؼ األسػػاس مرحلػػة  ، يقرػػد بػػالتعليؼ األساسػػي التعلػػيؼ مػػا قبػػل السدرسػػي
ة ػػار كمحػػؾ أميػػة، أمػػا التعلػػيؼ الهػػانؾي فهػػؾ السرحلػػة التػػي تلػػي مرحلػػة التعلػػيؼ 

يؼ يأخذ طابعًا كطشيًا إذ أف الركح الؾطشية العالية التي األساسي. بدأ نغاـ التعل
ةػػاف متستػػع بهػػا السدػػئؾلؾف فػػي مظلػػع االسػػتقبلؿ أدت إلػػى االهتسػػاـ الكبيػػػر 
بػالتعليؼ كتجلػى ذلػػ فػي فػتت السػػدارس األكليػة فػي مشػاط  متعػددة مػؽ الػػ بلد 
كاالهتسػػاـ بتػػدري  السعلسػػيؽ كالعسػػل علػػى صػػياغة ككضػػع السشػػاهج الذػػاملة 

 ابعة مؽ  قافة أهل الدؾداف على اختبلؼ بيئاتهؼ كمؾاطشهؼ.الش
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كقػػد تعػػرض التعلػػيؼ العػػاـ فػػي حقػػ  متتاليػػة ألنػػؾاع مختلفػػة مػػؽ أنػػؾاع  
ـ كحتػػى الدػػلؼ 1900الدػػلؼ التعليسػػي ابتػػداًء مػػؽ ترػػؾر جػػيسس لػػري عػػاـ 

 اآلف. مؤخذ بهالتعليسي الذي 
 

 أٗٔخ١ حُِْٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ:
 تشحرر في اآلتي:آلف ااألنسا  الدائدة في العالؼ 

كهؾ أةهر شيؾعًا كيدؾد في تدع مؽ الدكؿ العربية مؽ  3ء  3ء  6/ نس  1ن
 بيشها الدؾداف.

 .(1) دكلة مؽ بيشها الرؾماؿ لدكلة عربيةل 14مظب  في  4ء  8/ نس  2
هشاؾ عدة أنسا  تقع ييسا بيؽ هذمؽ الشسظيؽ كتتفاكت مؽ دكلػة ألخػرى  

لسختلفػػػػة كالغػػػػركؼ االقترػػػػادية كاالجتسا يػػػػة كذلػػػػػ الرت اطهػػػػا بالقؾميػػػػات ا
 كالهقايية كالدياسية.

كمؽ السبلحظ أنه بتظؾر الدكؿ فننها دائسًا تزيد مؽ السرحلة األكلػى مػؽ  
الدلؼ التعليسي ففي بعض الدكؿ الستظؾرة نجػد أف السرحلػة األكلػى قػد كصػلت 

 سشؾات مع تظبي  إلزامية هذا الشؾع مؽ التعليؼ. 9ك  8إلى 
 
 

 خ١ حُِْٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢ حُٔٞىحٕ:أٗٔ

ييسا ملي سػرد لسػا طػرأ علػى الدػلؼ التعليسػي مػؽ تغييػرات كترػؾرات مػا  
 بعد االستقبلؿ كحتى اليؾـ:
                                     

سان، مقتظفات مؽ إعالن الدامؼ التعميساي الجدياد، دراساات تربؾياة، بخاآل الرضاا، العادد ال اامؽ، يؾنياؾ معمى س سانسم (1)
 .154م، ص 2003
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ء  4ء 4/ ات ع الشغاـ البريظاني في الدلؼ التعليسي هؾ ما يعػرؼ بشغػاـ الػػ 1
 يعشي ذلػ: 4
 أعؾاـ للسدرسة األكلية. 4
 أعؾاـ للسدرسة الؾسظى. 4
 اـ للسدرسة الهانؾية.أعؾ  4

 ـ.1970استسر هذا الشغاـ حتى العاـ 
ـ كضػػع نغػػاـ جدمػػد فػػي عهػػد حكؾمػػة مػػامؾ التػػي تقلػػدت 1970/ فػػي عػػاـ 2

 ـ كبسؾج ه تؼ تقديؼ السراحل الدراسية لاآلتي:1969مشاص  الحكؼ في مامؾ 
 سشؾات للسرحلة االبتدائية. 6
 سشؾات لسرحلة الهانؾي العاـ. 3
 لهانؾي العالي.سشؾات لسرحلة ا 3

كيبلحػػػظ هشػػػا أف تدػػػسية جدمػػػدة للسراحػػػل الهبل ػػػة حلػػػت محػػػل التدػػػسية  
ـ حي  تؼ كضع نغػاـ 1992الدابقة، كاستسر هذا الشغاـ كعسل به حتى العاـ 

 جدمد للدلؼ التعليسي.
 :لاألتيـ تؼ تقديؼ مراحل الدلؼ التعليسي 1990/ في عاـ 3
 سشؾات لسرحلة األساس. 8
 لهانؾية.سشؾات للسرحلة ا 3

 هشالػ تغيير طرأ بسؾج  هذا الشغاـ: 
أ/ دمػػج السرحلػػة االبتدائيػػة مػػع مرحلػػة الهػػانؾي العػػاـ أصػػ حت تدػػسى بسرحلػػة 

 األساس.
 ب/ أص حت السرحلة الهانؾية العليا تدسى بالسرحلة الهانؾية.
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 عامًا. 12عامًا بداًل مؽ  11ج/ تقليص فترة التعليؼ العاـ إلى 
 ما ملي: كقد قرد بهذا التقليص

 أ/ زيادة عسر السؾاطؽ الدؾداني عاميؽ لدى التخرج مؽ التعليؼ العالي.
ب/ زيادة فترة اإلنتاج بالشد ة للسؾاطؽ في الحياة العسليػة، كهػي فتػرة الذػ اب 

 مسا مشعكس إيجابيًا على السجتسع.
كمسا يعزػد ذلػػ فقػد تقػرر أف تكػؾف سػؽ القبػؾؿ لسرحلػة األسػاس هػي  

نسػ  مػؽ هػذب األنسػا  إيجابيػات، لسػا كلػه أكجػه قرػؾر  عسر الدادسة. كلكل
 مشها:

 / الغرض الدياسي مؽ كراء فرض الدلؼ التعليسي على السؾاطشيؽ.1
 / التدرع في تظبيقه مؽ غير تؾفير اإلمكانات البلزمة.2
 / عدـ تدري  السعلسيؽ التدري  الكافي قبل تظبيقه.3
بلزمػة بالسرحلػة السعيشػة قبػل / عدـ التسكؽ مؽ إنذاء الفرػؾؿ كالسلحقػات ال4

 تظبي  الدلؼ التعليسي.
 / عدـ تؾفير الكت  السدرسية البلزمة قبل تظبي  الدلؼ التعليسي.5
 / عدـ تؾفير الكؾادر الستخررة في كضع السشاهج كمتابعتها.6
 التعليسي. / عدـ تؾفير الساؿ البلـز لتظبي  الدلؼ7
لستظل ػػات الخاصػػة بتظبيػػ  الدػػلؼ / االعتسػػاد علػػى السػػؾاطؽ كإلزامػػه بتػػؾفير ا8

 التعليسي.
إف أكجه القرؾر التي أشػير إليهػا انعكدػت سػل ًا علػى السػشهج كالسعلػؼ  

كالسػػتعلؼ. فقػػد لػػاف التظبيػػ  للسػػشهج ضػػ يفًا كأصػػ ت السعلػػؼ مذػػتتًا مػػا بػػيؽ 
السفركض عليه فرضًا كما بيؽ رليته التربؾية، أمػا السػتعلؼ فكػاف هػؾ الزػحية 
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متلقاب مؽ معرفة مؽ معلسيؽ غير متخرريؽ أك مدربيؽ أك األكلى بسا أص ت 
مؤهليؽ كمػع عجػز لبيػر فػي إعػداد السعلسػيؽ السشػا  بهػؼ تظبيػ  السػشهج كمػا 
إلى ذلػ مؽ نقص في لت  السؾاد الدراسية أك األخظاء السظ  ية الشاجسة عػؽ 

 التدرع في ط اعتها.
فة عامػة انعكس لل ذلػ على التعليؼ برفة خاصػة كعلػى السجتسػع برػ 

مسػػػا جعػػػل اآلبػػػاء كأكليػػػاء األمػػػؾر متدػػػابقؾف علػػػى مػػػؾاطؽ السعلسػػػيؽ الػػػذمؽ 
يعتبػػػركنهؼ صػػػفؾة فػػػي السػػػدارس الخاصػػػة أك السشػػػازؿ أك حتػػػى فػػػي السػػػدارس 
الحكؾميػػة أ شػػاء أكقػػات الفػػراغ كقػػد دفػػع ذلػػػ بعػػض السعلسػػيؽ كالتجػػار بالعسػػل 

ةهػػر علػػى الحرػػؾؿ علػػى ترػػادم  لفػػتت مػػدارس خاصػػة حتػػى أصػػ حت اآلف أ
لػ عض  عددًا مؽ السدارس الحكؾمية القائسة مع سؾء كرداءة البيئات التعليسية

كانعداـ الػركح  ، كالركح السادية للتكد  مؽ كراء إنذائها ، تلػ السدارس  مؽ
كأص حت العسلية التعليسية عسليػة تجاريػة تهػتؼ بالتحرػيل  ، التربؾية كاند ارها

كالترؾرات التػي يػأتي بهػا السعلسػؾف  الشاتج عؽ حل االخت ارات كعؽ التؾقعات
لشؾ ية كلي ية االمتحاف الشهػائي سػؾى أف لانػت شػهادة األسػاس أك الذػهادة 

 الدؾدانية على حٍد سؾاء.
كصػػل بعػػض السعلسػػيؽ كإدارات السػػدارس إلػػى إهسػػاؿ بعػػض األبػػؾاب أك   

أبؾاب السشاهج، بؾزارة التربية كالتعليؼ كالترليز على  ةالفرؾؿ السقررة، مؽ إدار 
 معيشة جريًا كراء نجاح الستعلؼ.

كيسكػؽ تلخػيص ذلػػ بؾصػف أدؽ فقػد أصػ ت السجتسػع، بسػا يحؾيػه مػؽ  
حيػػػ  لػػػؼ متػػػرؾ  ،مػػػشهج تعليسػػػي، أصػػػ ت مجتسعػػػًا تحرػػػيليًا كلػػػيس ابتكاريػػػاً 
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كقػػد  ،لترقيػػة مهاراتػػه كابتكاراتػػه كتحقيػػ  تظلعاتػػه كطسؾحاتػػه الللسػػتعلؼ مجػػا
 دكدًا استهساريًا.فات عليه أف مدرؾ أف للتربية مر 

 
 ك٢ حُٔٞىحٕ حُٜٔ٘ؾ ك٢ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ

 

 طؼ٣َق حُٜٔ٘ؾ:
 متكؾف السشهج مؽ عشاصر هامة تتسهل في: 

/ 5/ التشغػػػػػػػيؼ  4/ األهػػػػػػػداؼ  3  / الخبرات 2  / السحتؾى 1ن
 (1)التقؾيؼل
تشاكؿ لهير مؽ العلساء التربؾييؽ السشهج بالتعريو فػاختلف التعريػو مػا  

دي كالحدم  كتتابعت التعريفات مع مركر الزمؽ على حدػ  بيؽ السشهج التقلي
 ما تقتزيه حاجات السجتسعات ككفقًا للتظؾر كلبلنفجار السعرفي الستزامد.

ارتػػ   تعريػػو السػػشهج بػػالخبرات الكامشػػة كبالسعرفػػة كبػػالخبرات التعليسيػػة  
السكتدػػػ ة، كخظػػػػة التعلػػػػيؼ، كجؾانػػػػ  التعلػػػػيؼ السختلفػػػػة كباالهتسػػػػاـ بالشتػػػػائج 

 سيؽ.لغايات كبخبرات الستعلكا
عرفه ال عض بأنه مجسؾعة مؽ السؾاد الدراسية أك محتؾى تعليسػي يقػدـ  

 للستعلسيؽ كهي نغرة ضيقة لكهير مؽ التربؾييؽ مؽ إدارييؽ كمعلسيؽ كغيرهؼ.
كتش ػػع أهسيػػة السػػشهج فػػي أنػػه كسػػيلة السجتسػػع فػػي تحقيػػ  أهدافػػه كهػػؾ  

لسػػػا أنػػه يعبػػر عػػػؽ  ،صػػر كالسدػػتقبلالدػػبيل إلعػػداد اإلندػػاف للسجتسػػػع السعا

                                     
م، ص: 1998ربياة، الظبعاة األولاى، دمحم الديد عماي، األساس والتشغيساات فاي ضاؾء السؾدياؾالت، السشراؾرة، كمياة الت (1)

78. 
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 السجتسع مؽ جؾانػ  عػدة مهػل الهقافػة كال ػيؼ كالعػادات كالتقاليػد كمػا إلػى ذلػػ
 مؽ سسات السجتسع.

هػػذا كقػػد أبػػدت لػػل محتؾيػػات الدػػبللؼ التعليسيػػة الستعاق ػػة فػػي الدػػؾداف  
كالتي أشير إليها مد قًا اهتسامًا بالسشهج حدػ  الح  ػة الزمشيػة التػي عاشػتها 

 سجتسعػػات جنػػذاؾ إال أنػػه يبلحػػظ أف هشالػػػ بعػػض أكجػػه القرػػؾر فػػي كضػػعال
 تقؾيسه. كتظبيقه  كالسشهج  كصياغة

 بالدػػػؾداف هػػػؾ مػػػشهج السػػػؾاد الدراسػػػية شاالسػػػشهج السظبػػػ  فػػػي مدارسػػػ 
كالذي يعتبر مؽ أقدـ أنؾاع السشاهج إف لؼ يكؽ أكلها فهؾ أةهرها  السشفرلة،

عليه مدارس اإلغري  في الداب  مشذ أف  انتذارًا كقبؾاًل كهؾ إرث لسا سارت
قػػػػدمت مػػػػشهج الدػػػػ عة فشػػػػؾف الحػػػػرة كهػػػػي مػػػػا لانػػػػت تعػػػػرؼ بالهبل يػػػػات 

 ،كالربا يات. فالهبل يات لانت تهتؼ بفشػؾف الكػبلـ مػؽ نحػؾ كمشظػ  كببلغػة
أمػػػا الربا يػػػات فكانػػػت تعشػػػى بػػػالسشهج العقلػػػي كتذػػػسل الحدػػػاب كالهشدسػػػة 

ؾعيؽ فذػػسل مػػؾادًا إضػػايية مػػع تقػػدـ كالفلػػػ كالسؾسػػيقى. كقػػد اتدػػع لػػبل الشػػ
 .الزمؽ

 الدراسية  بل ة أنؾاع هي :كمشهج السؾاد  
   أ/ مشهج السؾاد الدراسية السترابظة. 

 ب/ مشهج السجاالت الؾاسعة.
 ج/ مشهج السؾاد الدراسية السشفرلة.
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إف مشهج السػؾاد الدراسػية السشفرػلة هػؾ السػشهج الػذي مهػؼ الجسيػع فػي  
الػػذي يسهػػل الشػػؾع الست ػػع تظبيقػػه مشػػذ بدايػػة التعلػػيؼ فػػػي الدػػؾداف ألنػػه هػػؾ 

 الدؾداف كحتى اليؾـ.
 يسكششا تعريو هذا الشؾع مؽ السشاهج على أنه:

نيقرػػػد بسػػػشهج السػػػؾاد الدراسػػػية السشفرػػػلة تلػػػػ السػػػؾاد مهػػػل الجغراييػػػا   
كالتأري  كالحداب كالكيسياء كالشحؾ التي تدرس بسعػزؿ عػؽ السػؾاد األخػرى أي 

اة لسػػػا تحتؾيػػػه السػػػؾاد األخػػػرى مػػػؽ معلؾمػػػات فقػػػد مػػػدرس السػػػتعلؼ دكف مراعػػػ
جغرايية دكلة معيشة في سشة مؽ الدػشؾات كيػدرس تأريخهػا فػي لتػاب جخػر أك 

 .(1)في سشة أخرىل
فهذا الشؾع مؽ السشاهج الذي مرلػز علػى محتػؾى السػادة كيهػتؼ بالسعرفػة  

علسػػيؽ مهػػل مػػؽ أي جانػػ  جخػػر بػػل مهسػػل جؾانػػ  أخػػرى هامػػة لػػدى الست أةهػػر
 الؾجدانيات كالسهارات.

كهػؾ الشػػؾع مػػؽ السشػػاهج الػػذي مهػػتؼ بػػالتراث اإلندػػاني كالػػذي مرتػػ  ييػػه  
هذا التراث في شػكل مػؾاد مشفرػلة ترتي ػًا مشظ يػًا، كترػ ت لػدمشا مػؾاد مختلفػة 

 كغيرهؼ مؽ السؾاد. مهل الرياضيات، الجغراييا، التأري 
خرائص تسيزب عؽ غيرب مػؽ السشػاهج متسيز مشهج السؾاد الدراسية السشفرلة ب

 نذلر مشها:
 / الفرل بيؽ السؾاد الدراسية التي يذتسل عليها السشهج.1
 / الكتاب السدرسي هؾ الرليزة األساسية التي مرتكز عليها السشهج.2

                                     
(1) Com/ correculvem%20 ofer %20 primary, %20 school, %20 lect %20 (4)%202001-

2002 htm%8/14. 
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/ السعلػػؼ هػػؾ محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة الػػذي يقػػؾـ بذػػرح السػػادة كت دػػيظها 3
 للستعلسيؽ.

ليدػػت جػػزءًا مػػؽ السػػشهج إنسػػا هػػي أنذػػظة مرػػاح ة  / األنذػػظة السدرسػػية4
 للسشهج فق .

 / مهتؼ بالسعلؾمات بذكل رئيدي.5
 / مؾضع بؾاسظة متخرريؽ في فركع السعرفة السختلفة.6
 / يخظ  مد قًا دكف اعت ار الختيارات كاهتسامات الستعلؼ.7

مؽ الخرائص السذلؾرة جنفًا يبلحظ أف مشهج السؾاد الدراسية السشفرػلة  
متجاهل الستعلؼ في مشاحي لهيػرة مػؽ اتجاهػات كمهػارات كقبػؾؿ كرغ ػات، لسػا 
أنػػه يجعػػل مػػؽ السعلػػؼ محػػؾرًا للعسليػػة التعليسيػػة فػػالسعلؼ بتعبيػػر أدؽ هػػؾ مش ػػع 
السعرفة كالذي يعتسػد لهيػرًا علػى محتػؾى الكتػاب السدرسػي أك مرشػد السعلػؼ إف 

السػػشهج ال مػػؾلي عشايػػة  ةسػػا أف كجػػد كعلػػى  قافتػػه كإلسامػػه بالسػػادة الدراسػػية.
بالسشاش  داخػل أك خػارج السدرسػة لجػزء مػؽ محتؾياتػه حتػى يدػتظيع الظالػ  

 أف يحدد كيشسي مهاراته في عل السشهج الدراسي.
 أما ييسا يخص نغرة السشهج للؾسائل التعليسية فقد أكرد جؾدت أحسد سعادة:

شاكلهػا علػى نمشغر هذا التشغيؼ إلػى الؾسػائل التعليسيػة نغػرة ضػيقة إذ مت 
 .(1)أنها كسائل معيشة أك كسائل إيزاح فق ل

قرػؾر عػػدة فػي مػشهج السػؾاد الدراسػػية السشفرػلة نػذلر مشهػا مػػا  أكجػههشالػػ 
 ملي:

                                     
م، ص 2001جؾدت أحسد سعادة وآخر، تشغيسات الشاوج وتخظيظىا وتظؾيروا، نابمس، الذروق، الظبعة األولى  (1)

730. 
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 ما مدرس ييه قد ال يحتاجه الستعلؼ.  .1
 يخرص لكل مادة معلؼ.  .2
 تذجيع الظبلب على الحفظ في معغؼ الحاالت.  .3
  مؽ التشافس الجساعي.تذجيع الظبلب على التشافس الفردي بدالً   .4
 ضركرة التزاـ الظبلب بالهدكء كالشغاـ خبلؿ العسلية التعليسية.  .5
 فذل الظبلب في مؾاجهة مذاةلهؼ التي تؾاجههؼ كالعسل على حلها.  .6
قلػػة مراعػػاة الفػػركؽ الفرديػػة بػػيؽ الظػػبلب إذ علػػيهؼ جسيعػػًا إتقػػاف السػػادة   .7

 الدراسية.
 بلنذغاؿ بالسادة الدراسية.إهساؿ إرشاد الظبلب كتؾجيههؼ كذلػ ل  .8
 ض ف التفاعل بيؽ البيئة السحلية كالسدرسة.  .9
تظبي  كسائل العقاب البػدني للؾصػؾؿ للهػدكء التػاـ كذلػػ مػا متظل ػه نغػاـ  .10

 التعليؼ.
انتذػػػار الكراهيػػػة بػػػيؽ الظػػػبلب كالسدرسػػػة كإدارييهػػػا كمعلسيهػػػا كاعت ػػػار أف  .11

 السدرسة طاردة كغير جاذبة.
 ية مهل الجس يات كغيرها.إهساؿ األنذظة التعليس .12
 ترليز السعلؼ على نقل السعلؾمات فق  بأسهل الظرؽ للظال . .13
 اللجؾء إلى التلخيص للسادة الدراسية للظبلب. .14
 السعلؼ يسهل أهؼ مرادر السعرفة. .15
 إهساؿ جؾان  االبتكار كاإلبداع لدى الظبلب. .16
 عدـ تذجيع الظبلب على ال ح  بأنفدهؼ. .17
 ب كميؾلهؼ كرغ اتهؼ.عدـ االهتساـ بحاجات الظبل .18
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العزلة ما بيؽ السجتسع كبيئته كالظال  كبيئته السدرسية كما متلقاب بهػا مػؽ  .19
 معارؼ.

 ةهرة عدد السؾاد الدراسية السختلفة. .20
 ض ف التراب  بيؽ السؾاد الدراسية السختلفة. .21
 اعت ار كعيفة السادة الدراسية الشجاح في االمتحانات. .22
تػػػرض أف السعرفػػػة تػػػؤدي إلػػػى خلػػػ  يقػػػؾـ علػػػى فلدػػػفة غيػػػر سػػػليسة إذ يف .23

 الذخص الرالت الذي يفهؼ شئؾف الحياة.
 اإللقاء مؽ السعلؼ فق  كالتذجيع مؽ جان  الستعلؼ. .24
 اقترار التقؾيؼ على جان  التحريل فق . .25
 االقترار على أداة كاحدة للتقؾيؼ كهي االخت ارات التحريلية. .26
 الدبللؼ التعليسية كضعفها. .27
سػػشهج تظػػؾيرًا معرييػػًا فقػػ  عػػؽ طريػػ  اإلضػػافة نيكػػؾف التظػػؾير فػػي هػػذا ال .28

كالحػػػذؼ كالتعػػػدمل فػػػي الرػػػياغة أك الترتيػػػ ، دكف أف يكػػػؾف  سػػػة تظػػػؾير 
مرػػاح  فػػي أداء السعلػػؼ كإعػػدادب أك تدري ػػه أك تظػػؾير مسا ػػل فػػي عسليػػة 

 .(1)التقؾيؼ، األمر الذي يفقد التظؾير مغزابل
التعلػػيؼ عػػؽ  ق أمػػا ييسػػا يخػػص مراةػػز القػػؾة فػػي هػػذا السػػشهج فكهيػػرة ك

لتؾقفػػت مدػػػيرة التعلػػػيؼ الػػػذي يسػػارس اليػػػؾـ فػػػي السػػػدارس  تؾافرهػػػابعػػد، لػػػؾال 
كيبلحػػظ أف لسػػشهج السػػؾاد الدراسػػية السشفرػػلة ج ػػار سػػلبية         .كالجامعػػات

 على لل مؽ:

                                     
 .78مرجع سابق، ص  جؾدت أحسد سعادة وآخر، (1)
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البيئػػػة هػػػػ/    السدرسػػػةج/   السادة الدراسيةج/  لسعلؼب/ ا   الستعلؼ أ/
 .السدرسية

الدػػػلبية مػػػؽ السفهػػؾـ للسػػػشهج التقليػػدي الست ػػػع فػػػي تػػشجؼ هػػػذب اآل ػػار  
 ذلػ الدلتؾر دمحم الديد على قائبًل: أكردالسؤسدة التربؾية اليؾـ في الدؾداف، 

نمتسهػػل السػػشهج السدرسػػي التقليػػدي فػػي مجسػػؾع السعػػارؼ أك السعلؾمػػات  
كالحقائ  كالسفاهيؼ التي تعسل السدرسة جاهدة على إةدابها للظبلب مػؽ أجػل 

هؼ للحياة العسلية. كبسػا أنػه مػتؼ تشغػيؼ هػذب السعػارؼ أك السعلؾمػات فػي إعداد
مػؾاد دراسػية مشفرػلة كعلػى أمػػدي خبػراء متخررػيؽ، فػنف السفهػؾـ التقليػػدي 
للسػػشهج يعشػػي مجسػػؾع هػػذب السػػؾاد الدراسػػية التػػي مػػتؼ تؾزيعهػػا علػػى سػػشؾات 

ر عػػؽ الدراسػػة كمراحلهػػا السختلفػػة، كيظلػػ  مػػؽ الظػػبلب دراسػػتها برػػرؼ الشغػػ
حاجػػػاتهؼ كاهتسامػػػاتهؼ كميػػػؾلهؼ مػػػؽ جهػػػة أك مػػػدى مبلءمتهػػػا للحيػػػاة التػػػي 

مفهؾـ السشهج مرادفًا لسفهػؾـ السقػرر  أص تيحبؾنها مؽ جهة أخرى، كلذا فقد 
الدراسي، كتشؾعت السشاهج حدػ  الس احػ  السختلفػة فهػذا مػشهج للعلػؾـ كهػذا 

ك للجغراييػػا، كهكػػذا. مػػشهج للرياضػػيات، كذاؾ مػػشهج للغػػة العربيػػة أك للتػػأري  أ
كقػػد سػػيظرت هػػذب الشغػػرة الزػػيقة للسػػشهج علػػى عقػػؾؿ لهيػػر مػػؽ الشػػاس علػػى 
قظػػاع ال يدػػتهاف بػػه مػػؽ العػػامليؽ فػػي ميػػداف التربيػػة كالتعلػػيؼ مػػؽ معلسػػيؽ 

 .(1)كمدمريؽ كمذرفيؽ تربؾييؽ كباحهيؽل
متظلػػػ  السػػػشهج السدرسػػػي التقليػػػدي مػػػؽ مشفذيػػػه، االهتسػػػاـ بالسعلؾمػػػة  

في حد ذاتها، مع ضركرة إتقاف الستعلسيؽ لها بذػتى الظػرؽ،  غايةلكالسعارؼ 

                                     
 .27 -26دمحم الديد عمي، مرجع سابق، ص  (1)
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كمؽ هشا طرأت تغييرات لهيرة على مفهؾـ السشهج علػى مػر الػزمؽ كلعػل اشػسل 
 كأحدث هذب السفاهيؼ ما أكردب جؾدت أحسد سعادة: 

نهؾ مخظ  تربؾي متزسؽ عشاصر مكؾنة مػؽ أهػداؼ كمحتػؾى كخبػرات  
ة مػػػؽ أسػػػس فلدػػػ ية كاجتسا يػػػة كنفدػػػية تعليسيػػػة كتػػػدريس كتقػػػؾيؼ، مذػػػتق

كمعريية، مرت ظة بالستعلؼ كمجتسعه، كمظ قة في مؾاقو تعليسية تعلسيه داخػل 
السدرسة كخارجها تحت إشراؼ مشها بقرد اإلسهاـ في تحقي  الشسؾ الستكامػل 
لذخرػػية السػػتعلؼ بجؾانبهػػا العقليػػة كالؾجدانيػػة كالجدػػسية كتقػػؾيؼ مػػدى تحقػػ  

 .(1)لؼلذلػ لله لدى الستع
إف اسػػتسرارية مػػشهج السػػؾاد الدراسػػية السشفرػػلة، الستؾاصػػلة حتػػى اآلف  

مرجػػع لؾجػػؾد مزايػػا ارتزػػاها القػػائسؾف علػػى العسليػػة التعليسيػػة فػػي السؤسدػػات 
السختلفة في التعليؼ العاـ كالتعلػيؼ العػالي كذلػػ مهػل سػهؾلة إجػراءات التعػدمل 

في االقتراد في الؾقت كالجهد كالتظؾير في السشهج كلذلػ التقؾيؼ لسا يداعد 
كما إلى ذلػ مؽ السحاسؽ، إال أنه بالتسعؽ كالتفحص بدقة يبلحظ أف سػلبياته 

   كسشتعرض لذلػ الحقا.كأكجه قرؾرب أةبر بكهير مسا مترؾر 
   

 : ُِٜٔ٘ؾ   حُٔلظٟٞ حُٔؼَك٢
 ل: 1تعريو ن
سشها السحتػػؾى السعرفػػي للسػػشهج هػػؾ نالسعلؾمػػات كالسعػػارؼ التػػي تتزػػ       

خبرات كنذاطات السشاهج بسا فيها الكتاب السدرسي كتهدؼ إلى تحقي  أهداؼ 
تعليسيػة تربؾيػػة مشذػػؾدة. كهػذب السعلؾمػػات كالسعػػارؼ تعػرض للظالػػ  مظبؾعػػة 

                                     
 .82جؾدت أحسد سعادة وآخر، مرجع سابق، ص  (1)
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على صؾرة رمؾز كأشكاؿ أك صؾر أك معادالت أك تقػدـ إليػه بقالػ  سػسعي أك 
 .(2)سسعي برريل

إندػػانًا ناجحػػًا فػػي عسليػػة  مػػؽ األمػػؾر السهسػػة التػػي تجعػػل مػػؽ السعلػػؼ
التدريس هؾ أف يكػؾف ملسػًا بػالسحتؾى التعليسػي كأف يكػؾف متسكشػًا مػؽ لي يػة 
تحليله إلػى مكؾناتػه الرئيدػية بهػدؼ معرفػة لػل السعلؾمػات التػي يحتؾيهػا مػؽ 
معارؼ كأفكار كم ادئ كاتجاهات  ؼ يقؾـ بعسلية تشغيسها بظريقػة يدػهل عليػه 

 الرياغة التي يفهسؾنها.تؾصيلها إلى الستعلسيؽ في 
 إذا لاف السعلؼ ملسًا بأجزاء السحتؾى التعليسي فننه يدهل عليه: 

 / تحدمد األهداؼ التعليسية السشاس ة لدركسه.1
/ اختيػػػار الظػػػرؽ التعليسيػػػة التػػػي يسكػػػؽ بسؾجبهػػػا تعلػػػيؼ األجػػػزاء السختلفػػػة 2

 للستعلسيؽ.
 / تحدمد طرؽ التقؾيؼ السشاس ة لسقاـ دركسه.3

ـ السعلؼ بالسحتؾى يدتظيع أف متفحره جيدًا كيدرؾ مدى شػسؾليته بنلسا 
كما يحتؾيػه مػؽ معػارؼ كليػو يسكػؽ أف يرػشفها كيدلدػلها حتػى مػتسكؽ مػؽ 

 تدريدها.
تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػه أف الكتػػػاب السدرسػػػي هػػػؾ جػػػزء أساسػػػي فػػػي  ا مسػػػ 

السحتػػػؾى التعليسػػػي، يكػػػاد يكػػػؾف الؾسػػػيلة الؾحيػػػدة السعتسػػػدة التػػػي يسكػػػؽ أف 
 ،خػػذها السػػتعلؼ كسػػيلة ناجحػػة فػػي مدارسػػشا فػػي مرحلتػػي األسػػاس كالهػػانؾي مت

كذلػ النخفاض سعرب أك مجانيته في بعض األكقات الدابقة، لسا أنه لاف مؽ 
الدهل الحرؾؿ عليه، غير أف هذا الؾاقع تبدؿ فأص ت اآلف الكتػاب السدرسػي 

                                     
 .87م، ص 2000، الشغرية في التدريس وترجستىا عسميًا، عسان، دار الذروق، الظبعة األولى دروزةأفشان نغير  (2)
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حيػػ   غريػ  عػؽ السػدارس فهػؾ فػي نػػدرة مدػتسرة كرفػع عشػه الػدعؼ الحكػؾمي
 أص ت الستعلؼ هؾ الذي مدفع سعر الكتاب إف تؾفرت ط اعته.

هشالػػػ بعػػض الكتػػ  السدرسػػية ال متحرػػل عليهػػا السػػتعلؼ إال بعػػد مزػػي  
نرف الدشة الدراسية كبعزها ال متحرػل عليػه إطبلقػًا كذلػػ لعػدـ تػؾفيرب مػؽ 

 الجهات السدئؾلة.
تػرة ليدػت بالقرػيرة بسهشة التعليؼ كاإلدارات التعليسيػة لف لتعس بسا  أني 

درؾ تسامػػػًا لي يػػػة تؾزيػػػع الكتػػػاب السدرسػػػي علػػػى السحليػػػات كمػػػؽ  ػػػؼ أ يفػػػنن
درؾ تسامًا معاناة الستعلسيؽ مؽ الشقص الحاد في بعض لت  السؾاد أالسدارس ك 
 الدراسية.

يسهل الكتاب السدرسي جزءًا هامًا مؽ محتؾى السشهج إذ أنه يذتسل على  
ريؽ حدػ  طبيعػة السػؾاد الدراسػية السختلفػػة مػؽ كسػائل اإليزػاح كالتسػا بعػض

ةسػػا أنػػه سػػهل التػػداكؿ بػػيؽ الستعلسػػيؽ كالسعلسػػيؽ كهػػؾ ذك فائػػدة عغيسػػة فػػي 
 العسلية التعليسية إذا ما ركعي ييه:

 / بذؿ الؾقت الكافي كالجهد في كضعه كإعدادب كترسيسه.1
دريدػه / السعرفة التامة بكي ية تحليػل محتػؾاب التعليسػي حتػى يدػهل للسعلػؼ ت2

 كللستعلؼ فهسه.
كتبلييًا ل عض أكجه القرؾر التي عهرت في مديرة التعليؼ التقليدي في  

بالؾاليػػػات الستحػػػدة  دهارفػػػار مػػػشهج السػػػؾاد الدراسػػػية السشفرػػػلة قػػػدمت جامعػػػة 
ـل مشهجػػًا أةاديسيػػًا حػػدمهًا طلػػ  ييػػه مػػؽ 1980 -1970األمريكيػػة فػػي الفتػػرة ن

 في خسدة مجاالت هي:الستعلسيؽ إنجاز متظل ات أةاديسية 
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/ التحليػػػػػػل االجتسػػػػػػاعي كالتعليػػػػػػل كالتبريػػػػػػر 3 / التأري  2 / األدب كالفشؾف 1ن
 الخلقي.

 .(1)/ الهقافات األجشبيةل5  / العلؾـ 4
كهػػي التجربػػة التػػي نػػادت بجعػػل ميػػؾؿ الستعلسػػيؽ كحػػدها تحػػدد االختيػػار  

هج نغػػاـ بالشدػػ ة للسػػشهج كيعتبػػر هػػذا نهجػػًا جدمػػدًا فػػي إمكانيػػة إصػػبلح مشػػا
 التعليؼ.

 

 

 :حُٜٔ٘ؾحُز٤جش حُٔي٤ٍٓش ك٢ 
إف بيئػػة السدرسػػة التعليسيػػة جػػزء أساسػػي مػػؽ العسليػػة التعليسيػػة إذ أنػػه  

ةلسا صلحت هذب البيئة كزاد االهتساـ بها ساعدت لهيرًا في تعلػؼ السػتعلؼ كأداء 
ا السعلؼ كالسداهسة في رب  السجتسع بها. كالبيئة السدرسية التعليسية نقرد بهػ

ةػػل مػػا هػػؾ مؾجػػؾد داخػػل كخػػارج السدرسػػة كيذػػسل ذلػػػ الس ػػاني، القاعػػات، 
، اإلدارة، السعلػػػؼ، السجتسػػػع السحػػػي  السشاشػػػ  السعامػػػل، السكاتػػػ ، الحػػػدائ ، 

بالسدرسة كإسهاماته، الكت  السدرسػية، كلػل مػا متعلػ  بهػا مػؽ كفػرة كغيرهػا، 
الخيػر كالحػادبيؽ  اآلباء كأكلياء األمؾر كأصدقاء السدرسػة كصػديقاتها كفػاعلي

م اشػرة أك  ةصػل لهػؼ سؽم أكلئػ على التعليؼ في أي مؾقع مؽ السؾاقع كغير 
 غير م اشرة بالسدرسة.

يبلحظ أف األكضاع في البيئات السدرسية قد اختلفت كأصػ حت السدرسػة  
لسػػػا أف  ،مجسؾعػػػة مػػػؽ الفرػػػؾؿ أك القاعػػػات غيػػػر السؤهلػػػة شػػػكبًل كمزػػػسؾناً 

ت أص حت معزكلػة عػؽ السجتسػع تسامػًا فػبل تؾجػد السدرسة في لهير مؽ الحاال
                                     

 .83جؾدت أحسد سعادة وآخر، مرجع سابق، ص  (1)
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أي أنؾاع مؽ السشاش  أك األعساؿ السذترلة ييسا بيشها كبيؽ السجتسػع السحػي  
حيػػ  متػػدرب هػػذا السػػتعلؼ علػى العسػػل الجسػػاعي للتذػػب  بهقافػػة مجتسعػػه  ،بهػا

 ،متعلسه في السدرسة في بيئة مجتسعه فيزيد مؽ معػارؼ السجتسػع مساكتظبي  
قافات جدمدة له مسا متلقاب علػى مػد معلسيػه مػؽ معػارؼ جدمػدة حتػى كإضافة  

يدػػتظيع أف مػػشهض بسجتسعػػه كيعسػػل علػػى اسػػتسرارية مؾاةبتػػه لسػػا يجػػد  مػػؽ 
 أحداث في العالؼ مؽ حؾله. 

فػػػػي نغػػػػاـ التعلػػػػيؼ فػػػػي الدػػػػؾداف أصػػػػ ت السػػػػتعلؼ بؾتقػػػػة تجسػػػػع فيهػػػػا  
لػيس إاّل. لسػا لػؾحظ  ةالسعلؾمات كتحفظ كتفرغ فػي أكراؽ االخت ػارات الستبلحقػ

أف لسػػػًا لبيػػػرًا مػػػؽ الستعلسػػػيؽ يجهلػػػؾف أبدػػػ  مػػػا مػػػدكر فػػػي مجتسعػػػاتهؼ فػػػي 
حاضرها السعاش أك تأريخها القري  أك ال عيد كهذا بعػض  مسػا يفرضػه السػشهج 
الذي يذجع على عسلية التلقيؽ كالحفظ لسا أكرد ذلػ تحت مغلة نغاـ التعليؼ 

 في الدؾداف.
يؼ السذػار إليػه انػد ار السشاشػ  السدرسػية بػالسعشى يبلحظ في نغاـ التعلػ 

لشغػػػػاـ الجس يػػػػات السختلفػػػػة كنذػػػػاطات السدػػػػرح كالػػػػرحبلت  ،السفهػػػػؾـ لػػػػذلػ
كلػػل ذلػػػ يذػػكل جػػزءًا  ،السدرسػػية كالسذػػارلات فػػي األعسػػاؿ الزرا يػػة كغيرهػػا

هامًا مؽ البيئة السدرسية سؾاء لانت فػي مرحلػة األسػاس أك السرحلػة الهانؾيػة 
ؽ أف تؾصػػف السػػدارس اليػػؾـ بأنهػػا دكر لتلقػػي بعزػػًا مػػؽ السعػػارؼ إذ يسكػػ ، 

 الستسهلة في السؾاد الدراسية السشفرلة كحد .
 :  حُٔؼِْ ك٢ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ
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محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة فهػػؾ مش ػػع السعرفػػة  يعتبػػر السعلػػؼ فػػي هػػذا الشغػػاـ 
تػػابع كمؾصػػلها للستعلسػػيؽ كهػػؾ مػػؽ متػػابع عسليػػة فهسهػػا كحفغهػػا كنػػادرًا مػػا م

 عسلية تظبيقها.
مرحلػة مػؽ مراحػل  لػلهشالػ خرائص للسعلؼ متسيػز بهػا عػؽ غيػرب فػي  

 نػػذلر التعلػػيؼ العػػاـ كهػػي الخرػػائص السظلػػؾب تح يقهػػا بػػأةبر ندػػ ة مسكشػػة
 مشها:

الػػػػتسكؽ مػػػػؽ مػػػػادة تخررػػػػه كاإللسػػػػاـ بػػػػأدؽ أجزائهػػػػا كلي يػػػػة تحليلهػػػػا   .1
 كتدريدها.

 ذي يقؾـ بتدريده.أف يكؾف راضيًا عؽ السشهج أك السقرر ال  .2
أف يػػأنس فػػي نفدػػه الكفػػاءة البلزمػػة فػػي ال يػػاـ بتػػدريس مػػادة تخررػػه   .3

 على الؾجه األةسل مدتخدمًا مختلف طرؽ التدريس كالظرؽ التربؾية.
كأف يج  أف تكػؾف لػه فكػرة كاسػعة عػؽ لي يػة التخظػي  لتػدريس مقرراتػه.  .4

ض الؾاقػع تكؾف لػه السعرفػة فػي لي يػة تشفيػذ دركسػه ككضػع السػادة فػي أر 
 للستعلسيؽ.

 أف يكؾف ذك دراية بظريقة ال ياس كالتقؾيؼ.  .5
 أف يكؾف صبؾرًا ذك قدرة على التحسل كالترّكي.  .6
 أف يكؾف حازمًا كذليًا. .7
 أف يكؾف مخلرًا في عسله.  .8
 أف يكؾف مح ًا لعسله كجادًا في ال ياـ به. .9
 أف يحتـر التقاليد الدمشية كتقاليد السجتسع. .10
 في الدعؾة إلى ما مؤمؽ به كنذرب بيؽ الشاس. أف تكؾف له الرغ ة .11
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 أف يكؾف صحيت البدف متعاييًا كخاليًا مؽ األمراض كالز ف. .12
 أف يكؾف خاليًا مؽ العاهات كالعيؾب الذائشة. .13
 أف يكؾف ذليًا كسريع البدمهة في تعاطيه لؤلمؾر حد  السؾاقو. .14
 أف ملؼ بشفديه طبلبه كميؾلهؼ كنفدياتهؼ. .15
 بل نذظًا كأفر الشذا .أف ال يكؾف لدؾاًل  .16
أف يكػػؾف ملسػػًا بقؾاعػػد التػػدريس كنغرياتػػه كطرقػػه السختلفػػة كالتػػي تتشاسػػ   .17

 مع الظال  كالسادة الدراسية.
 أف يكؾف مغهرب حدشًا نغيفًا كمشغسًا. .18
 أف يعرؼ ليو يقّؾـ نفده قبل طبلبه. .19
 يج  أف تكؾف لديه الرغ ة كالسيل الظبيعي كالسؾه ة لتدريس مادته. .20
 ملسًا بالشؾاحي التربؾية كمسا يداعد في ذلػ:أف يكؾف  .21

 أ/ الشجاح في مهسة التدريس.
 ب/ أف يكؾف له السهل الذي يقتدي به.

 ج/ يحفظ الظبلب مؽ عدـ الؾقؾع في تجارب خاطئة مؽ قبل السعلسيؽ غير 
 السدربيؽ.    

 د/ تقليل السجهؾد كتؾفير الؾقت.

 هػ/ أف يكؾف مهااًل كقدكة لظبلبه.
 صاح  طريقة كمادة.أف يكؾف  .22
 أف يعسل على تجدمد معلؾماته باستسرار. .23
 أف مهتؼ بسا مريد أف يعلسه لظبلبه. .24
 أف متستع بدبلمة الشظ  كالدسع كال رر. .25
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 اله ات كعدـ االنفعاؿ مع السؾاقو. .26
 الشفدي. االتزاف .27
 ال عد عؽ القل  كالتؾتر كالخؾؼ. .28
 السهابرة العالية. .29
 لدريع.أف يكؾف بعيدًا عؽ اليأس كالحزف ا .30
 أف يكؾف ذك شخرية متكاملة متعددة الجؾان . .31
 أف يكؾف ضسيرب يقغًا. .32
 أف يز   نفده عشد الحاجة. .33

هذب بعض  مؽ صفات كخرائص السعلؼ بسراحػل التعلػيؼ السختلفػة كالتػي 
 مؽ السفترض أف متستع بها حتى تدير العسلية التعليسية على ما مش غي لها.

حياتيػػة متقل ػػة يقلقػػه حاضػػرها  هػػل إلندػػاف ي ػػيش عركفػػاً  هػػؾ كالدػػؤاؿ 
 ػيش ييػه، هػل باسػتظاعته أف يجسػع نكيخيفه مدتقبلها في زماف لهػذا الػذي 

 هذب الرفات التي ذلرت أك بعزًا مشها في شخره على الدكاـ؟.
سعلػػؼ ل كالجػػؾاب دائسػػًا بػػالشفي، مهسػػا بلغػػت مهاليتػػه مػػؽ مراتػػ . كبشغػػرة  

ءة كال الكتابػػة كال قؾاعػػد اللغػػة ال يجيػػد القػػرا نجػػدب اليػػؾـ كفػػي بعػػض السػػدارس
األـ. السعلؼ الذي ي يش لحغات بالسدرسة كيسزػي بػاقي مؾمػه خارجهػا يجعػل 

 .التعلؼ كالسعرفة معلقيؽ بأسؾار السدارس كبيؽ طيات الكت  السدرسية 
كرغؼ ما ذلر فنف على السعلؼ مهامًا يج  اإليفاء بها فنلى أي مدى يسكؽ 

 القائؼ اليؾـ، مؽ هذب السهاـ ما ملي: تح يقها في عل نغاـ التعليؼ 
 . تحدمد األهداؼ اإلجرائية للتدريس.1
 . السقدرة على اختيار الخبرات التعليسية التعلسيه التي تشاس  الستعلسيؽ.2
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 . تحدمد ما متظل ه التعليؼ القبلي للستعلسيؽ.3
 تهؼ.ا. تؾفر الداف ية لدى الستعلسيؽ السشاس ة لقدر 4
 التعزيز التي تتشاس  مع استجابة الستعلسيؽ.. اختيار أسالي  5
 أةهػػر. تػػؾفير السشػػاخ السػػادي كالشفدػػي السشاسػػبيؽ ليجعػػل العسليػػة التعليسيػػة 6

 فاعلية.
 . أف يكؾف عسله مشغسًا كمرت ًا.7
 . أف ملؼ بكل ما متعل  بفرله للسزي به إلى األماـ.8
 . أف يختار األسالي  السشاس ة لتقؾيؼ التحريل.9

 درؾ أف التعلؼ الح  هؾ الذي يقؾـ الظبلب بالجزء األةبر مشه.. أف م10
 . أف مراعي الفركؽ الفردية للستعلسيؽ حتى يعد لهؼ عسبًل حد  قدراتهؼ.11
 . أف يداعد الظال  في التفكير بنعظائه قدرًا مؽ الحرية.12
 . أف يعّؾد الستعلسيؽ االعتساد على أنفدهؼ.13
 السدرسية. . أف يعسل على تظبي  اللؾائت14
 . أف يحترس في تعامله مع الظبلب كيتدرج معهؼ في التعامل.15
 . أف يذارؾ في مختلف األنذظة السدرسية.16
 . أف يجيد التعامل مع إدارته تربؾيًا.17
 . أف يعامل أقرانه معاملة حدشة.18

إف ما ذلر يعد جزءًا مػؽ السهػاـ التػي قػد ال يجػد معلػؼ اليػؾـ فػي مراحػل  
سختلفػػة الؾقػػت الكػػافي لتحقيػػ  الجػػزء اليدػػير مشهػػا فكأنهػػا أصػػ حت التعلػػيؼ ال

 عشاكيؽ للسهالية.
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كرغؼ التدني في سلؾؾ كأداء معلؼ اليؾـ كرغؼ السجهؾدات السبذكلة مسػا  
 ،أك فػي إدارات السحليػات ،تقؾـ به اإلدارات السختلفة فػي كزارة التربيػة كالتعلػيؼ

جسة تؾاجه السعلؼ بؾضعه الحالي نجد أف هشالػ صعؾبات  ،أك إدارات السدارس
كربسػػا ت ػػف حػػائبًل دكف أداء مهستػػه علػػى الؾجػػه األةسػػل كهػػؾ مػػا مزيػػد الظػػيؽ 

 بله. مؽ هذب الرعؾبات:
 اةتغاظ الفرؾؿ بالظبلب.  .1
 عدـ تؾفر الؾسائل التعليسية أك عدـ فعاليتها.  .2
 معغؼ إدارات السدارس غير مؤهلة أك مدربة.  .3
  عض أسر الظبلب.الغركؼ االقترادية الديئة ل  .4
 عدـ اةتساؿ البشية األساسية للسدارس.  .5
 عدـ تؾفر معامل مؤهلة.  .6
 إعداد السعلؼ غير الجيد بكليات التربية.  .7
 بيئة السدارس غير الدليسة.  .8
 القرؾر السلحؾظ في مجالس اآلباء كالسعلسيؽ.  .9

الؾضػػع االجتسػػاعي غيػػر السرضػػي للسعلػػؼ مقارنػػة بأقرانػػه فػػي السرػػالت  .10
 األخرى.

 تؾجيه الفشي بنداراته غير السؤهلة أك السدربة.ال .11
 الغركؼ االقترادية الديئة التي ي يذها السعلؼ. .12
 ض ف عسلية التدري  كعدـ استسراريتها. .13
 عدـ تؾفر السراجع للسؾاد الدراسية السختلفة بالسدارس. .14
 عدـ تؾفر لتاب مرشد للسعلؼ. .15
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 طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ:ٓلّٜٞ حُظي٣ٍذ:

رة مػػؽ التربيػػة مػػتؼ بهػػا تعػػدمل أك تحػػدم  مهػػارات نالتػػدري  هػػؾ صػػيغة م اشػػ
سػلؾلية هامػػة للفػرد كالسؤسدػػة التػي يخػػدمها معتسػدًا فػػي ذلػػ بدرجػػة رئيدػػية 

 .(1)على طرؽ كأسالي  عسلية تظبي يةل

 أف للتدري  مزايًا لهيرة تعؾد على الستدرب بفؾائد لهيرة مشها:  
 /  يكتد  الستدرب مؽ عسلية التدري  معارؼ جدمدة.1
 / يكتد  الستدرب مؽ عسلية التدري  مهارات جدمدة.2
 /  يداعد التدري  في إعداد الفرد إعدادًا مسيزًا يسكشه مؽ مؾاجهة مهامه.3
/ متجاكز التدري  لهيرًا مؽ الرػعؾبات كالسذػاةل التػي مؾاجههػا الستػدرب فػي 4

 مجاؿ عسله.
 / مبذر التدري  بذكر الهقة بالشفس لدى الستدرب.5
 لستدرب مؾاة ًا لسا مدكر حؾله مؽ أحداث./ يجعل ا6

يسكؽ القؾؿ أف التدري  هػؾ عسليػة يقػؾـ بهػا الفػرد فػي سػبيل إعػداد نفدػه أك 
قػػدرة  أةهػػريقػػؾـ بهػػا اختراصػػي إلعػػداد كتأهيػػل فػػرد مػػا فػػي مجػػاؿ مػػا ليرػػ ت 

 كلفاءة في إنجاز مهاـ مهشته كيتؼ ذلػ في زماف محدد كمؾقع محدد.
 

 أٗٞحع طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ:
أنؾاع التدري  لهيرة كمتعددة يظبػ  الشػؾع السظلػؾب مشهػا حدػ  عػركؼ  

كعلى ضؾء ذلػ  ،كحد  الغايات السرجؾة مؽ التدري  ،الستدربيؽ كالسؤسدات
 تتعل  بشؾ ية التدري . معيشةيقدؼ التدري  إلى تقديسات 

                                     
زياد حسدان، ترسيؼ وتشفيذ برامج التدريب بأسمؾبه وقيسه وسمؾكه لتحديؽ السؾعف والسؤسدة، عسان، دار  دمحم (1)

 .12م، ص 1992التربية الحدي ة، الظبعة األولى 
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فالتدري  مهبًل يسكؽ أف متؼ كف  كقػت العسػل أك كفػ  عػركؼ الستػدربيؽ  
 جساعات ككف  نؾع الخدمة.مؽ أفراد ك 

مػػتؼ التػػدري  أ شػػاء الخدمػػة أك قبلهػػا، لسػػا يسكػػؽ أف مػػتؼ حدػػ  مؾاقػػع  
مػػتؼ داخػػل السؤسدػػات أـ خارجهػػا؟ كهػػل يكػػؾف داخػػل يسكػػؽ أف  التػػدري  فهػػل 

هذب األشكاؿ مؽ التدري  مدسياتها، كعليػه يسكػؽ مؽ  ال بلد أـ خارجها؟ كلكل
 رشف بعض أنؾاع التدري  لسا ملي:نأف 

 
  / حُظي٣ٍذ حُلَى١:1

هػػؾ تػػدري  ذاتػػي يقػػؾـ بػػه الفػػرد كقػػد مػػدرب لػػل فػػرد علػػى حػػدة بأسػػالي        
مختلفػػػة مهػػػل التػػػدري  عػػػؽ طريػػػ  السراسػػػلة، أك السحاةػػػاة أك التلفزيػػػؾف أك 

 السذاهدة أك الهاتف أك الحقي ة التدريبية أك الرـز التدريبية.
 كللتدري  الفردي مزايا نذلر مشها:

 ستدرب الفرد مؽ اختيار نس  التدري  الذي مريدب.أ/ يسكِّؽ ال
 ب/ يعظي الستدرب الؾقت الكافي للتدري .

 ج/ نتائجه مرضية لؾجؾد الداف ية البلزمة لدى الستدرب.
 د/ يسشت الستدرب الفرد الفرصة لتقؾيؼ نفده.

 هذا الشؾع مؽ التدري : تشتج عؽ هشالػ سلبيات   
 يخزع لزمؽ غير محدكد. أ/ يأخذ التدري  كقتًا طؾيبًل فهؾ

 ب/ عسلية اإلعداد كالتجهيز له ذات للفة عالية.
 
 / حُظي٣ٍذ حُـٔؼ٢:2
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مؾجه مهل هذا الشؾع مؽ التدري  إلى السجسؾعات السراد تػدريبها داخػل أك      
خارج السؤسدة التي تقؾـ باإلعداد لعسلية التدري  كيتؼ هذا التدري  فػي كقػت 

اختراصػػػي تػػػدري  مػػػؽ السػػػؤهليؽ ذكي محػػػدد كمكػػػاف محػػػدد تحػػػت إشػػػراؼ 
 الكفاءات في مجاؿ التدري .

 لهذا الشؾع مؽ التدري  إيجابيات نذلر مشها:
 أ/ للفته أقل بالسقارنة لعسلية التدري  الفردي.

 ب/ مؤدي إلى ت ادؿ األفكار بيؽ الستدربيؽ عؽ طري  الحؾار.
كفعاليػػة  يدػػاعد علػػى تجؾيػػد ك ج/ يخلػػ  جػػؾًا مػػؽ السشافدػػة بػػيؽ الستػػدربيؽ

 التدري .
 د/ عكس التدري  الفردي فنف التدري  متؼ تحت اإلشراؼ الس اشر.

إف هػػذا الشػػؾع مػػؽ التػػدري  مؾاجػػه مذػػكلة إمكانيػػة تفريػػن األفػػراد السػػراد  
تدريبهؼ في كقٍت كاحد مسا قد مػؤدي إلػى خلػل فػي نذػا  السؤسدػة كالسػردكد. 

لشقػػػل كالترحيػػػل كالدػػػكؽ ةسػػػا انػػػه متظلػػػ  جهػػػدًا زائػػػدًا فػػػي عسليػػػة اإلعػػػداد كا
كإمكانيػة مػلء السؾاقػع  ،كاإلعاشة للستدربيؽ كالرعاية االجتسا يػة كالظبيػة لهػؼ

الذاغرة، نتيجة تفرغ الستدربيؽ للتدري ، بػأفراد جػدد أك بالتشدػي  لتبلفػي ذلػػ 
 القرؾر.

 

   / حُظي٣ٍذ حُٔخرن ُِويٓش:3  
 مع أعسارهؼ.أ/ تدري  الربية على بعض السهؽ التي تتشاس          
 ب/ التلسذة الرشا ية كهؾ تدري  على بعض الحرؼ الفشية كالسهارات        

 الرشا ية.           
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ج/ التدري  الداب  لبللتحاؽ بالخدمة. كيعشػى ذلػػ تأهيػل الفػرد لل يػاـ        
 بسهاـ 

 شة.معيّ            
 لتدري  لرفع د/ إعادة التأهيل مهل التدري  األساسي كالتسهيدي كا       

 السدتؾى.          
 
 / حُظي٣ٍذ أػ٘خء حُويٓش: 4

يقرػػد بػػه التػػدري  السدػػتسر الػػذي يجعػػل مػػؽ الفػػرد شخرػػًا مؾاة ػػًا لسػػا          
مدكر حؾله كما يخص مهشته لترقية أدائه. كغال ػًا مػا يكػؾف مهػل هػذا التػدري  

 يػػػة لفتػػػرات قرػػػيرة كفتػػػرات طؾيلػػػة فػػػي بعػػػض األحيػػػاف كحدػػػ  مػػػا تسليػػػه نؾ 
 التدري  كقد يكؾف خارج ال بلد أك داخلها.

  / حُظي٣ٍذ حُيحه٢ِ:5
متؼ داخػل السؤسدػات برػؾرة تػدري  جسعػي تحػت إشػراؼ االختراصػييؽ.     

 كله مسيزات مشها:
أ/ متؼ هذا الشؾع مؽ التدري  أ شاء العظبلت الرسسية أك فػي أكقػات الرلػؾد فػي 

 السؤسدات حي  ير ت العسل قليبًل.
 تقليل لسية العسل السؾللة للفرد الستدرب أ شاء عسلية التدري .ب/ يسكؽ 

 ج/ بداية عسلية التدري  كمدتها تحدد مد قًا.
 د/ متيت مجااًل للحؾار كالشقاش مسا يعؾد بالسشفعة للسؤسدة كللفرد الستدرب.

 هػ/ للفته قليلة.
 مهل:إال أنه يبلحظ أف هشالػ بعض الدلبيات في مهل هذا الشؾع مؽ التدري  
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أ/ ال يدػػػتقدـ لػػػه خبػػػراء كاختراصػػػيؾف مػػػؽ خػػػارج السؤسدػػػة للسدػػػاعدة فػػػي 
 عسلية التدري  كذلػ بنضافة خبرات جدمدة.

ب/ ال يذعر الستدرب بػأي نػؾع مػؽ التغييػر فالتػدري  مػتؼ ضػسؽ ركتػيؽ العسػل 
 اليؾمي.

 

 

  / حُظي٣ٍذ حُيحه٢ِ ربَٗحف أٝ ٓٔخػيس ؿٜش أهَٟ:6
أنػػه يدػػتخدـ خبػػراء كاختراصػػييؽ مػػؤهليؽ فػػي  هػؾ تػػدري  داخلػػي إال         

 السذارلة في عسلية التدري  تدتقدمهؼ السؤسدة.
ةسػػػا أف لكػػػل نػػػؾع مػػػؽ أنػػػؾاع التػػػدري  إيجابيػػػات كسػػػلبيات، فالتػػػدري   

 الداخلي بنشراؼ له مؽ اإليجابيات:
 أ/ األفراد الستدربؾف يغلؾف متؾاجدمؽ في أماةؽ عسلهؼ.

 لكؾادر السدتقدمة مؽ الخارج.ب/ يدتفيد الستدرب مؽ خبرات ا
 ج/ للفته قليلة ندبيًا.

 أما ييسا يخص سلبيات هذا الشؾع مؽ التدري :
 أ/ استقداـ الخبراء يكلف لهيرًا.

 ب/ ند ة لشدرة الخبراء السؤهليؽ ترع  عسلية الحرؾؿ عليهؼ.
 
 / حُظي٣ٍذ حُوخٍؿ٢: 7

د أك خارجهػػػا هػػػؾ نػػػؾع مػػػؽ التػػػدري  مػػػتؼ خػػػارج السؤسدػػػات داخػػػل الػػػ بل       
 كيتظل :

 أ/ أف تكؾف بيئة التدري  مسا لة لبيئة عسل الستدرب.
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 ب/ أف تكؾف السيزانية السرصؾدة له لايية لكل ما متظل ه.
إلػػػى الخػػػارج صػػػحيحًا سػػػليسًا مػػػع التأةػػػد مػػػؽ  الس عػػػ ج/ أف يكػػػؾف الستػػػدرب 

 استعدادب للتدري  خارج ال بلد.
 مؽ التدري :كمؽ السسيزات التي متسيز بها هذا الشؾع 

 أ/ على عكس التدري  الداخلي فنف الستدرب مبتعد عؽ ضغؾ  العسل كأ  ائه.
 ب/ يكتد  الستدرب خبرات أكسع أ شاء كجؾدب خارج ال بلد.
 ج/ عشد عؾدة الستدرب لبلدب متؾقع أف يكؾف عظالب مستازًا.

 إال أنه يبلحظ أف هشالػ بعض الدلبيات في هذا الشؾع مؽ التدري  مهل: 
 ارتفاع للفة األجؾر كالدكؽ كالتغذية كالعبلج في الخارج. أ/

 ب/ تتأ ر السؤسدة في أدائها بغياب الستدرب عشها.
ج/ السكابػػػدة فػػػي الحرػػػؾؿ علػػػى السؾاقػػػع السبلئسػػػة كاألجهػػػزة لل يػػػاـ بعسليػػػة 

 التدري  كفي البيئة السظابقة لبيئة عسل الستدرب.
يفػػاء بػػالغرض السظلػػؾب مػػؽ د/ تػػؾفير كاسػػتخداـ أسػػالي  جدمػػدة للتػػدري  لئل

 عسلية التدري  لشاتج.
هػػػػ/ نػػػدرة اختراصػػػيي التػػػدري  ذكي الكفػػػاءات العاليػػػة تػػػشعكس سػػػل ًا علػػػى 

 التدري .
للتدري  صلة قؾية مع العسلية التعليسية كالسعلػؼ حتػى أف مهسػة التعلػيؼ  

كمػؽ مؤشػرات هػذب الرػلة  ال تؤتي أةلهػا مػؽ غيػر تػدري  السعلػؼ تػدري ًا فعػاالً 
 :نراب  ما حد

 إةداب السعلؼ معارؼ تؾاة  ما مدكر حؾله كيعسل على ته يفه.  .1
 تشسية مهارات السعلؼ كغرس مهارات جدمدة.  .2
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 تعدمل سلؾؾ السعلسيؽ كالستعلسيؽ إيجابيًا.  .3
 استفادة الستعلؼ مؽ السعلؼ السدرب تدري ًا جيدًا.  .4
 خل  السؾاطؽ الرالت.  .5
 خرص السعلؼ.تقؾية الرلة بالسادة الدراسية مجاؿ ت  .6
 تجش  الدلبيات مؽ السعلؼ حتى ال يزار الستعلؼ.  .7
 يداعد التدري  في تحفيز السعلؼ لعظاء متسيز.  .8
 خل  القدكة الحدشة في السعلؼ.  .9
 اةتداب السعلؼ للشغرة العلسية اإليجابية لؤلشياء. .10

 
 أْٓ ػ٤ِٔش طي٣ٍذ حُٔؼِْ:

فعػاٍؿ إال أنػه ال بعزًا مؽ األسس التي يج  تؾفيرها لتػدري    ييسا ملي  
يبلحظ في السؤسدات التربؾية القائسة اليؾـ إنفاذ ل عض مؽ هذب األسػس كقػد 

اإلمكانات السالية أك غيرها مسا ال يسكػؽ تػؾفيرب أ شػاء  بز فيكؾف ذلػ تذرعًا 
كعليه فنف ناتج التػدري  يػأتي ضػ يفًا مذػتتًا مػا بػيؽ السػشهج  ،عسلية التدري 

 كعليه : اهد اليؾـ في السؤسدات التعليسيةكالسعلؼ كالستعلؼ كهؾ ما يذ
يج  أف تكؾف عسلية التدري  مدتسرة ليؾاة  السعلؼ ما يجد مػؽ أحػداث  .1

 تعليسية تربؾية.
تشؾيػػع أسػػالي  التػػدري  كتعدمػػدها لئليفػػاء بػػأغراض تػػدري  السعلػػؼ علػػى  .2

 الؾجه األةسل.
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 بػرامج التػدري  يجػػ  أف تكػؾف مرت ظػػة بؾاقػع السعلػػؼ السعػاش كأف تكػػؾف  .3
متعلقػػػة بسسارسػػػات السعلػػػؼ كتدػػػاعدب فػػػي حػػػل مذػػػاةله أ شػػػاء أداء عسلػػػه 

 كخاصة داخل صفؾؼ الدراسة.
تػدري  السعلػؼ أ شػاء الخدمػة يجػػ  أف يكػؾف عامػًا كشػامبًل لكػل العػػامليؽ  .4

بالسؤسدػػات التعليسيػػة كالػػذمؽ لهػػؼ صػػلة م اشػػرة بسجػػاالت التربيػػة كالتعلػػيؼ 
ألريػاؼ كالسشػاط  ال عيػدة عػؽ كأف يعسل على تغظية حاجات السعلسيؽ في ا

 مؾاقع إدارات التعليؼ.
تظػػؾير أك تعػػدمل أك تغييػػر السشػػاهج يجػػ  أف يدػػير جش ػػًا إلػػى جشػػ  مػػع  .5

 عسلية تدري  السعلؼ بل يج  تدري  السعلؼ على ذلػ بؾقٍت لافي.
 أف يقؾـ بسهسة التدري  خبراء مؤهلؾف مخترؾف في مجاؿ التدري . .6
علؼ بعد التشدي  ما بػيؽ اإلدارات السعشيػة يج  أف تتؼ عسلية التدري  للس .7

فػػػي كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيؼ أك خارجهػػػا مػػػؽ السؤسدػػػات التػػػي مهسهػػػا أمػػػر 
 التدري  كذلػ للحرؾؿ على الدعؼ الكامل لعسلية التدري .

أف تكػػؾف السيزانيػػات السرصػػؾدة لعسليػػة التػػدري  لاييػػة لكػػل الستظل ػػػات  .8
 كالت عات.

ما تحتاجه عسليػة التػدري  قبػل كقػٍت لػاٍؼ تجهيز الؾسائل كاألجهزة كلل  .9
 مؽ بداية التدري .

األجهػػزة كالؾسػػائ  السدػػتخدمة فػػي عسليػػة التػػدري  يجػػ  أف تكػػؾف ذات  .10
 تقشية تؾاة  لسا مدكر في العالؼ مؽ مدتجدات.

جسيع األجهزة كالؾسائل السدتخدمة في عسلية التػدري  يجػ  أف تخزػع  .11
 للتجري  مد قًا للتأةد مؽ صبلحيتها.
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 ج  أف مراف  خبراء التدري  فشيؾ أجهزة مؤهلؾف.ي .12
أف تكػػؾف مؾاقػػع التػػدري  الخارجيػػة بالػػذات مذػػابهة لبيئػػة عسػػل السعلػػؼ  .13

 السراد تدري ه.
إف تػػدري  السعلػػؼ أصػػ ت ضػػركرة ملحػػة كذلػػػ لسػػا أملتػػه عػػركؼ هػػذب 
الح  ػػة التػػي ن يذػػها كالتػػي تسيػػزت بالتجدمػػد الستؾاصػػل كتػػدف  السعرفػػة فػػي 

السختلفة كانتذارها بكػؼ هائػل كسػرعة هائلػة، حتػى أف السعلػؼ  مشاحي الحياة
أص ت أحد مرادرها كليس السعلؼ  ،لسا أشير لذلػ ،الذي لاف مش عًا للسعرفة

الكذكؾؿ لسا لاف يعرؼ. عليه صػار تػدري  السعلػؼ أمػرًا هامػًا كيبلحػظ اآلف 
 األعػػداد الكبيػػرة جػػدًا مػػؽ السعلسػػيؽ غيػػر السػػدربيؽ سػػؾاء لػػاف فػػي مرحلػػة

األساس أك السرحلػة الهانؾيػة، كليػو أف ذلػػ أصػ ت ُيعػد  مػؽ الدػلبيات فػي 
مديرة السراحل التعليسية. كقد أص ت مؽ الرع  تدري  لل هذا الكػؼ الكبيػر 
مؽ السعلسيؽ غير السدربيؽ في كقٍت كاحد أك حتى في كقٍت كجيز فقد يأخػذ 

اليػػة الخرطػػؾـ ذلػػػ زمشػػًا طػػؾيبًل حتػػى أف أحػػد السدػػئؾليؽ عػػؽ التػػدري  فػػي ك 
 قاؿ:
نإذا أردنػػػا تػػػدري  السعلسػػػيؽ السؾجػػػؾدمؽ فػػػي الخدمػػػة اآلف فػػػي مرحلػػػة  

األساس فق  تدري ًا مهل ما يقػدـ فػي معاهػد التأهيػل التربػؾي ألخػذ مشػا ذلػػ 
 .(1)مدة خسدة  كعذريؽ عامًال

مع قلة خبراء التدري  الستؾاجدمؽ اليؾـ في ال بلد فنف اإلمكانات السادية  
 كاألجهزة كالقاعات السؤهلة ت ف عائقػًا أيزػًا دكف التػدري  الفعػاؿ كالؾسائل 

علػػػى ذلػػػػ عػػػدـ اقتشػػػاع بعػػػض السعلسػػػيؽ بعسليػػػة التػػػدري  إذ يعتبركنهػػػا  دز 
                                     

 م.26/10/2005، إدارة التدريب، والية الخرطؾم، مقابمة  أحسد وقيع هللا (1)
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مزيعة للؾقت ألنها غال ًا ما تتعارض مع العسػل فػي مؾاقػع متكدػبؾف مشهػا 
حػػاؿ جريػًا كراء زيػػادة دخػؾلهؼ التػػي يعتبركنهػػا هامذػية. إذا لػػاف هػذا هػػؾ ال

داخل السدف أك السشاط  التي تدهل فيها إقامة الػدكرات التدريبيػة فسػا بالػػ 
مهػػػل البشيػػػة  ،سػػػا مػػػدكر فػػػي السشػػػاط  الشائيػػػة التػػػي يختػػػل فيهػػػا لػػػل شػػػيءب

األساسػػػية للسؤسدػػػات التعليسيػػػػة، البيئػػػة السدرسػػػػية، الترحيػػػل، اإلعاشػػػػة، 
ي السؤسدػات الكت ، كفرة السعلسيؽ كما إلػى ذلػػ مػؽ التػدني القػائؼ اآلف فػ

 التعليسية كالذي كضعته اإلمكانات ذلػ السؾضع.
لسػا أف  فعػاؿ،عليه ير ت تػدري  السعلسػيؽ فػي مهػل هػذب السؾاقػع غيػر  

ترحيل السعلسيؽ إلى مؾاقع أخرى للتػدري  سػيزيد الظػيؽ بلػة لسػا يخلقػه مػؽ 
متسهلة في ترحيػل السعلسػيؽ  لسا أف للفته عالية  ،عداد السعلسيؽأعجز في 

 شاطقهؼ مع تؾفير اإلعاشة كالدكؽ للستدربيؽ.مؽ م
كقد أشار األستاذ أحسد كقيع هللا مدمر إدارة التػدري  فػي كاليػة الخرطػؾـ  

فػػي مقابلػػة معػػه أف التػػدري  الػػذي تقػػؾـ بػػه إدارتػػه تػػدري  يعػػد قرػػيرًا كأف 
السيزانيػػػات للتػػػػدري  متػػػؾفرة كلكػػػػؽ لػػػػيس بالقػػػدر السظلػػػػؾب كأف السشذػػػػ ت 

حػػٍد مػػا إلقامػػة الػػدكرات فيهػػا لسػػا أنػػه أشػػار إلػػى أنػػه تػػؼ كالقاعػػات متػػؾفرة ل
إبتعاث معلسيؽ للتدري  خارج القظػر لسػدة أسػبؾع أك أسػبؾعيؽ علػى األةهػر 
كقد أةد األستاذ أحسد كقيع هللا أف للفػة تػدري  السعلػؼ باهغػة كقػد اسػتعانؾا 

 على ذلػ ب عض السشغسات.
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لػػة تػػدري  لػػل كفػػي سػػؤاؿ عػػؽ لػػؼ مػػؽ الؾقػػت متؾقػػع الؾصػػؾؿ إلػػى مرح 
نغاـ التعليؼ عؽ بعد لػيس أةهػر مػؽ  استخداـ السعلسيؽ بالؾالية أجاب: نبعد

 .(1)خسس سشؾاتل
هذا ما مدكر عؽ تدري  السعلؼ فػي كاليػة الخرطػؾـ حيػ  األكضػاع أةهػر  

يدرًا كسهؾلة فسا الذي يجري فػي أصػقاع الدػؾداف السختلفػة حيػ  ال مؾجػد 
  يانا.أح إال معلؼ كاحد في مدرسة األساس

فػي كاليػة ال حػر األحسػر فػي  أسػاس بزيارة لسدرسة في كقت مزى قست 
قريػػة تدػػسى ندكالب مػػيل فػػي كسػػ  السدػػافة بػػيؽ مػػدمشتي طػػؾلر كمرافيػػت 

 الرؾرة اآلتية: تفؾجد
 ،مؽ ستة صفؾؼ مػؽ األكؿ كحتػى الدػادس يحؾي تبلميذ  نفرل كاحد 

يدة مػؽ الظػيؽ في غرفة كاحػدة مذػ ،مدرسي مؾحد زى ةل التبلميذ مؽ غير 
غيػر  كلػؾح خذػ  ،كمدخل يسهل ال ػاب ،تسهل الذ ابيػعذؾائية بها فتحات 

كمجسؾعة مؽ الحفر لتلػ التػي مػتؼ فيهػا  ،دبؾرةل ا يسهل مذذب كال مظلي 
ُمْدِخل التلسيذ رجليه في الحفرة كيجلس علػى حافتهػا  ، تذييد أعسدة الس اني

 الغرفػة  ظػ   فػي أحػد أرلػافمتجهًا إلى الدبؾرة. لسػا تؾجػد بعػض أدكات الس
كبعض السبلبس السجدكلػة علػى جػدرانها كالخاصػة بػالسعلؼ الؾحيػد السؾجػؾد 

مؤمهػػا  حيػػ  أف  السدرسػػة تتؾسػػ  أحػػد األكديػػة ، هشػػاؾ كمػػؽ غيػػر جيػػراف
 التبلميذ مؽ أصقاع مختلفةل .

 كالدؤاؿ متى كليو كأمؽ مدرب مهل هذا السعلؼ؟.
 

                                     
 م..2005أحسد وقيع هللا، مرجع سابق،  (1)
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 :ٖحُطَم حُٔظزؼش ك٢ طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٔ

هشالػ عدة طرؽ مت عة في تدري  السعلسيؽ على السدتؾييؽ األساسػي      
اإلعػػػداد  ،كالهػػػانؾي كيػػػتؼ تظبيقهػػػا بعػػػد إعػػػداد السعلػػػؼ فػػػي مراحلػػػه الػػػهبلث 

األةػػػاديسي كاإلعػػػداد السهشػػػي كاإلعػػػداد الهقػػػافي. حيػػػ  يكػػػؾف للسعلػػػؼ مػػػادة 
مػػا  تخرػص يقػػؾـ بتدريدػها لظبلبػػه كأف يكػؾف ملسػػًا بأسػرار مهشتػػه فػي لػػل

لسا أنػه يجػ   ،متعل  بها كما متعل  به مؽ كاج ات تربؾية كتعليسية كغيرها
أف يكؾف ملسًا بقدر لاٍؼ مؽ الهقافة التي تسكشه مؽ ال ياـ بسهسة التػدريس 
مهػػػل إجادتػػػه للغػػػة القؾميػػػة إلػػػى جانػػػ  لغػػػة أجشبيػػػة تدػػػاعدب فػػػي اةتدػػػاب 

ة لالتػػػأري  هػػػذا كيجػػػ  أف يكػػػؾف ملسػػػًا بػػػ عض العلػػػؾـ اإلندػػػاني ،السعرفػػػة
كاالجتسػػػػػاع كالدياسػػػػػة كاالقترػػػػػاد كاألدب كقػػػػػدر مػػػػػؽ العلػػػػػؾـ الظبي يػػػػػة 
كالتكشؾلؾجيا كالفشؾف الجسيلة، كسشعرض ييسا ملي لي ية تظبيػ  إحػدى تلػػ 

 الظرؽ:
 

 ٣َ١وش حُظي٣ٍذ حُؼ٢ِٔ:

هػػي مػػؽ الظػػرؽ الست عػػة فػػي معهػػد التػػدري  ب خػػت الرضػػا سػػابقًا فهػػي  
كأ شائهػا كيػتؼ التػدري  فيهػا عػادة بظػريقتيؽ  ترلت لتدري  السعلؼ قبػل الخدمػة

 في بخت الرضا: يأ شاء دراست شهدتهةسا 
   أ/ حُط٣َوش حُ٘ظ٣َش:

تقدـ للسعلؼ الستدرب بعض السػؾاد الدراسػية مهػل علػؼ الػشفس كالتربيػة          
 عبلكة على مؾاد التخرص كالهقافة العامة.

 د/ حُط٣َوش حُؼ٤ِٔش:
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دري  نغري كعسلي معًا كمػؽ خػبلؿ هػذب الظريقػة تذتسل على عسلية ت        
تػػتؼ مسارسػػة عسليػػة التعلػػيؼ حدػػ  خظػػة مدركسػػة تعػػؾد علػػى السعلػػؼ بخبػػرات 
عسلية في التعامل مع مؾاد السشهج الدراسية زيادة على طرائ  كأسالي  التعليؼ 
السختلفػػػة السدعسػػػة باسػػػتخداـ كسػػػائل تقشيػػػة مشاسػػػ ة للسؾقػػػو فػػػي العسليػػػة 

 لرفع مدتؾى عسلية التعليؼ.التعليسية كذلػ 
 تتؼ عسلية التدري  بهذب الظريقة في  بلث مراحل هي: 

   أٝالً: َٓكِش حُٔ٘خٛيس: 
 كفيها:      

أ/ مرافػػ  السعلػػؼ الستػػدرب أحػػد السعلسػػيؽ ذكي الخبػػرة نمذػػرؼ التربيػػة العسليػػةل 
يذػػاهد أحػػد السعلسػػيؽ فػػي مدرسػػة أخػػرى تػػؼ اختيارهػػا مدػػ قًا لسرلػػز لتػػدري  ل

 لسيؽ كهؾ مدرس السادة الدراسية.السع
ب/ يسػػؤل السعلػػؼ الستػػدرب اسػػتسارة محػػددة لهػػذا الغػػرض كيػػتؼ ذلػػػ أ شػػاء سػػير 

 الدرس.
ج/ يجلس السعلسؾف الستدربؾف مع بعزهؼ ال عض لسشاقذة سػير الحرػة مػؽ 

 حي :
/ السبلحغات العامػة عػؽ 3 / األسلؾب كالظريقة2 / السادة الدراسية 1

 مع الظبلب كالؾسائل السدتخدمة. السعلؼ نفده كالتفاعل
    ػخ٤ٗخً: َٓكِش حُظي٣ٍذ ربَٗحف

 كفيها:       
أ/ يظل  مؽ السعلؼ الستػدرب إعػداد مػذلرات لػدركس عسليػة تتؾافػ  كالشغريػات 

 التربؾية في طرؽ التدريس كنغريات التعليؼ.
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ب/ تراح  السعلػؼ الستػدرب نذػرة تؾضػيحية تؾضػت لي يػة الترػسيؼ كاإلعػداد 
 ئل التعليسية حتى متؼ استخدامها.للؾسا

 ج/ يقدـ السعلؼ الستدرب درسًا عسليًا لسجسؾعة مؽ الظبلب بحزؾر السذرؼ.
د/ يقػؾـ السذػرؼ مػع الظػبلب بتؾضػيت اإليجابيػات كالدػلبيات فػي أداء السعلػػؼ 

 الستدرب.
 

  ػخُؼخً: َٓكِش حُظي٣ٍذ حُلؼ٤ِش

 كفيها:      
يأخػػذ ييػػه دكر السعلػػؼ كيسكشػػه ذلػػػ مػػؽ  أ/ يعظػػي السعلػػؼ الستػػدرب صػػفًا معيشػػاً 

 التعامل الس اشر مع الظبلب كالسشهج كإدارة السدرسة.
 ب/ خبلؿ هذب الفترة يقؾـ بزيارة السعلؼ الستدرب لل مؽ:

 الرفؾؼ األخرى  معلسؾ/ 3 / مدمر السدرسة2 / السذرؼ1
 كذلػ بغرض تؾجيهه.

سػراد تدري ػه لتحدمػد ج/ قياـ لجشػة رسػسية مػؽ جهػات اإلشػراؼ بزيػارة السعلػؼ ال
 قدراته على مزاكلة مهشة التدريس.

إيجابيػات إال أف  مػؽ إف هذب الظريقة العسلية في تػدري  السعلػؼ بسػا لهػا 
 هشالػ بعض الدلبيات كالتي يسكؽ أف تلخص في الشقا  التالية:

 / يأخذ تدري  السعلؼ شكبًل فرديًا كقد أشير لدلبياته مد قًا.1
 الظريقة كقتًا طؾيبًل. / متظل  التدري  بهذب2
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/ تكلػػف هػػذب الظريقػػة للفػػة ماليػػة لبيػػرة كيتسهػػل ذلػػػ فػػي ترحيػػل الستػػدربيؽ 3
كالشفقػػات الخاصػػة بهػػؼ أ شػػاء عسليػػة التػػدري  زائػػدًا  ،للسؾاقػػع السحػػددة للتػػدري 

 الشفقات السترت ة على تأميؽ السؾاد التعليسية.
 كمعد إعدادًا تامًا./ تتظل  هذب العسلية تؾفير لادر إشراؼ تربؾي مؤهل 3
/ تتظل  هذب العسلية تؾفير عػدد مػؽ السػدارس كتهيئتهػا السػت  اؿ السعلسػيؽ 5

 الستدربيؽ.
/ تػػشعكس بعػػض الدػػلبيات علػػى السػػتعلؼ مػػؽ عسليػػة التلقػػي مػػؽ معلػػؼ غيػػر 6

 متدرب.
/ مػػتؼ تظبيػػ  هػػذب العسليػػة فػػي عسليػػة تػػدري  أ شػػاء الخدمػػة كلػػذلػ سػػلبياته 7

 مد قًا.كالتي تؼ التعرض لها 
هػػذب الظريقػػة العسليػػة فػػي تػػدري  السعلػػؼ هػػي مػػؽ الظػػرؽ الست عػػة فػػي  

معاهػػد التأهيػػل التربػػؾي تحػػت مغلػػة نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي كبسػػا أنهػػا طريقػػة 
إيجابية في تدري  السعلؼ كإعدادب كما زالػت مت عػة حتػى اليػؾـ إال أنهػا مذػ عة 

ال تؾاةػػ  الػػشس  مػػؽ  بالدػػلبيات لسػػا أشػػير لػػذلػ كهػػي فػػي رأي ال احػػ  طريقػػة
الحياة الذي يعايش اليؾـ ي س يار اليؾـ يسكؽ أف تؾصف بأنهػا طريقػة تقليديػة 

 نؾعًا ما في تدري  السعلؼ كال تفي بحاجة التعليؼ كال السعلؼ كال السجتسع.
كييسػػا ملػػي بعػػض الدػػلبيات لعسليػػة التػػدري  عػػؽ طريػػ  معاهػػد التأهيػػل  

 التربؾي:
 عؽ مدارسهؼ أ شاء عسلية التدري . مبتعد السعلسؾف الستدربؾف   .1
 مؤدي إلى حتسية تؾفير معلسيؽ بدائل للسعلسيؽ الستدربيؽ.  .2
 يحتؼ تؾفير أخرائييؽ مدتديسيؽ للتدري .  .3
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اعتسػػاد البشيػػات األساسػػية عاليػػة الكلفػػة مهػػل تذػػييد القاعػػات كالسػػدارس   .4
 كالسعامل.

الدػكؽ كإقامػة  للفة تدري  السعلسيؽ باهغة إذا كضعشا في االعت ار نفقات  .5
 الدارسيؽ كالسدرسيؽ كإعاشتهؼ.

 طؾيبًل. كقتاً يدتغرؽ التدري    .6
 تدتؾع  الدكرات التدريبية عددًا محدكدًا مؽ الستدربيؽ.  .7
مذػكلة عػػدـ االسػػتقرار هػػي السذػػكلة التػػي تؾاجػػه السعلسػػيؽ الستػػدربيؽ فػػي   .8

 السدف.
 تؾفير السؾاد الدراسية مؽ كسائل كغيرها للفته عالية.  .9
جهات الررؼ بالشد ة للسعلؼ الستدرب لالررؼ على األسػرة كالدػكؽ تعدد  .10

 كالسؾاصبلت كاإلعاشة.
يفقػػد السعلػػؼ الستػػدرب بعػػض األعسػػاؿ الجانبيػػة التػػي لػػاف يسارسػػها كالتػػي  .11

 تداعدب في زيادة دخله.
بسا أف هشالػ تدري  للسعلؼ أ شاء الخدمة لسا كرد في الرػفحات الفائتػة 

قبػػػل الخدمػػػة كذلػػػػ بتػػػدري  طػػػبلب لليػػػات التربيػػػة  فػػػنف هشالػػػػ تػػػدري ًا للسعلػػػؼ
بسػػدارس التعلػػيؼ العػػاـ أ شػػاء دراسػػتهؼ بالكليػػات كهػػؾ يعتبػػر نغػػاـ تتػػابعي فػػي 

 إعداد كتدري  السعلسيؽ.
في هذا الشؾع مؽ التدري  تدلؼ إدارة التعليؼ في السحليات السختلفة مػؽ  

الظػػبلب السػػراد  تحػػؾي أسػػساء قػػؾائؼً بقػػاع الدػػؾداف، حيػػ  تؾجػػد لليػػات تربيػػة، 
كمػؽ  ػؼ مػتؼ تػؾزيعهؼ  ،تدريبهؼ بسدارس السحلية كتخرراتهؼ كمؾاقػع سػكشهؼ

على السدارس مػراعيؽ فػي ذلػػ مؾاقػع الدػكؽ بالشدػ ة للستػدربيؽ، حيػ  تؾلػل 
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لكل ش  ة في إدارة التؾجيه الفشي بالسحلية متابعة كتؾجيه الظبلب فػي مدػاؽ 
للستػدرب خػبلؿ فترتػه التدريبيػة التخرص كيقؾـ السؾجه بسؾج  ذلػ بزيػارتيؽ 

أدالب عػؽ  يقػّؾـمتؼ فيها تدري ه كتؾجيهه كتقديؼ اإلرشاد له، كفي نهاية الفتػرة 
طري  استسارة مقدمة مؽ إدارة الكلية السعشية تسؤل كتدلؼ لرئيس ش  ة التربية 

مشظب  ذلػػػ علػػي بعػػض الجامعػػات ،أمػػا بعزػػها اآلخػػر فػػبل العسليػػة بالجامعػػة.
جهي السحليػػػات فػػػي متابعػػػة طبلبهػػػؼ الستػػػدربيؽ بػػػل تكتفػػػي ملجػػػأ إلشػػػراؾ مػػػؾ 

 بالسذرفيؽ التربؾييؽ العامليؽ بها. 
قلػيبًل يحػاكؿ الظالػ  الستػدرب أف  أةهرفترة التدري  تستد إلى شهريؽ أك  
الحرػؾؿ علػي إدارة السدرسػة كيػشغسس فػي عسلػه حتػى متدػشى لػه  مع متفاعل

 في هذب الفترة القريرة. تدري  مشاس 
أف هذب الظريقة في التدري  تهيئ للظالػ  فرصػة لسعرفػة مػا مػدكر كبسا  

إال أنػػه  ،بػػداخل السػػدارس كلي يػػة التعامػػل فيهػػا مػػع اإلدارة السدرسػػية كالظػػبلب
يبلحظ أف هشالػ سلبيات لهيػرة عشػد ال يػاـ بتػدري  الظػبلب عبػر هػذب الظريقػة 

علػػيؼ شػػغل مشرػػ  مػػدمر الذػػئؾف الفشيػػة بػػندارة التأ لشػػتحػػيؽ  الحغػػت ذلػػػ 
 ،نذلر مؽ هذب الدلبيات ما ملي :الهانؾي 

 قرر فترات التدري .  .1
 عدـ التزاـ الظبلب الستدربيؽ بالحزؾر للسدارس بظريقة مشتغسة.  .2
 ال تقدـ السدرسة السداعدة الكايية للستدرب.  .3
 قد تكؾف حرتاف في األسبؾع. -قلة عدد الحرص التي مؤدمها الستدرب  .4
 كفرة السعدات كاألجهزة كالؾسائل. ض ف إمكانات السدارس مؽ حي   .5
 متزرر الظبلب مؽ جراء تلقي السادة الدراسية مؽ معلؼ غير متدرب.  .6
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 مؤ ر التدري  على خظة تشفيذ السقرر في كقته السحدد.  .7
عدـ الخبرة كالتدري  مؤ راف في تعامل الستدرب مع الظبلب مسا مشػتج عشػه   .8

 ةهير مؽ السذاةل.
ل للسدرسة مؤ ر على تقديؼ الؾاج ػات السدرسػية عدـ تفرغ الستدربيؽ الكام  .9

 بيؽ السعلسيؽ.
كجؾد عدد لبير مؽ الستدربيؽ بالسدرسة الؾاحدة يدػاعد فػي انفػبلت الشغػاـ  .10

 كالستابعة الدقيقة مؽ قبل إدارة السدرسة.
تدػػػي  الظػػػبلب الستػػػدربيؽ أك تػػػذرعهؼ باألسػػػ اب مػػػؤدي إلػػػى تػػػرؾ بعػػػض  .11

 الحرص فارغة مؽ غير معلؼ.

 
 ك٢ ٝال٣ش حُو١َّٞ: حُؼخ٣ٞٗش حًُ٘ٔٞؿ٤شٔيحٍّ طـَرش حُ

ـ مػػػؽ خػػػبلؿ 1992نإنذػػػاء السػػػدارس الشسؾذجيػػػة بػػػدأ لفكػػػرة فػػػي عػػػاـ 
التحزػػػير لبلحتفػػػاؿ بأكائػػػل الظػػػبلب فػػػي امتحانػػػات الذػػػهادة السرحليػػػة جنػػػذاؾ 

 انؾيػػةل كاقتشػػع لػػل السدػػئؾليؽ بػػؾزارة التربيػػة كالتعلػػيؼ  -متؾسػػظة -نابتدائيػػة
لستفػػؾقيؽ كلػػيس االحتفػػاؿ بهػػؼ فقػػ  كمػػؽ هشػػا تبلػػؾرت جنػػذاؾ بزػػركرة رعايػػة ا

 .(1)فكرة السدارس الشسؾذجيةل
بػػدأ القبػػػؾؿ فعليػػًا فػػػي لػػػل مػػؽ محافغػػػة الخرطػػؾـ كمحافغػػػة أـ درمػػػاف 

ـل، كلانت سػعة 1995 -1994كمحافغة بحري كلاف ذلػ في العاـ الدراسي ن
القبػؾؿ مػتؼ طال ًا أك طال ة في الفرل الؾاحد كلاف  50 – 45الفرؾؿ ما بيؽ 

                                     
 م.2/1/2006رة شئؾن الظالب، والية الخرطؾم إدا (1)
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في أكسا  الستفؾقيؽ فق  نففي العاـ األكؿ لاف أقل قبؾؿ مؽ الحاصليؽ على 
 .(2)درجةل 250درجة فسا فؾؽ مؽ مجسؾع الدرجات الكلية كهؾ  235

تػػػؼ افتتػػػاح معغػػػؼ السػػػدارس الشسؾذجيػػػة السػػػذلؾرة فػػػي مؾاقػػػع مػػػدارس 
حتػى  متؾسظة تتسيػز ببشيػات أساسػية غيػر مكتسلػة كتحتػاج للكهيػر مػؽ الجهػد

يسكؽ تحؾيلها لسدارس  انؾية كهذا ما حدث، كمسا ساعد فػي اإلنجػاز مجػالس 
اآلبػػػاء كإدارات السػػػدارس، كقػػػد تحدػػػشت البيئػػػة السدرسػػػية كزاد عػػػدد الفرػػػؾؿ 
كشػيدت السعامػػل كالسكاتػػ  كالسدػاجد كالسبلعػػ  كلانػػت الرليػزة األساسػػية هػػي 

 الدعؼ الذعبي.
الشسؾذجيػػة بؾاليػػة  الهانؾيػة دارسل: مؾضػػت إحرػائية بأعػػداد السػػ5جػدكؿ رقػػؼ ن

 :(1)الخرطؾـ
 العاـ الدراسي عدد السدارس

 ـ1995 – 94 6
 ـ1996 -95 14
 ـ1998– 97 15
 ـ1999 – 98 20
 ـ2000 – 99 23
 ـ2000-2001 27
 ـ2006 – 2005 40

                                     
 م.2005، مقابمة ال انؾية الشسؾذجيةدمحم الدساني إبراهيؼ، مدير مدرسة بذير دمحم سعيد  (2)

 م.2005إدارة شئؾن الظالب، والية الخرطؾم،  (1)
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الشسؾذجيػػػة  الهانؾيػػػة يبلحػػػظ مػػػؽ اإلحرػػػائية أعػػػبلب أف أعػػػداد السػػػدارس 
 رطؾـ أص ت في تزامد ملحؾظ كيعزى ذلػ لدببيؽ:بشيؽ/بشات بؾالية الخ

 / الزيادة السلحؾعة في أعداد الظبلب الجالديؽ لذهادة األساس.1
/ الظلػػ  االجتسػػاعي الستزامػػد لسهػػل هػػذا الشػػؾع مػػؽ السػػدارس، كالػػذي مرضػػي 2

 طسؾح كحاجات بعض أكلياء األمؾر.
ليػػه رأت بعػػد التزامػػد السلحػػؾظ فػػي أعػػداد السػػدارس الشسؾذجيػػة السذػػار إ 

اإلدارة التعليسية أف ترشف السدارس إلى مدتؾييؽ نأل ك نبل كعلى ضؾء ذلػ 
مػػتؼ قبػػؾؿ الظػػبلب/ الظال ػػات األةهػػر تفؾقػػًا فػػي السػػدارس نأل كاألقػػل تفؾقػػًا فػػي 
السدارس نبل إال أف الشؾعيؽ مؽ السدارس متسيػز بػأف درجػة القبػؾؿ ييػه أعػبل 

 ى في السحلية.مؽ درجة القبؾؿ في أي مدرسة جغرايية أخر 
كقد أدى هذا التقديؼ إلى تزجر بعض مػدمري السػدارس الشسؾذجيػة مػؽ  

 السدتؾى نبل كذلػ لؤلس اب التالية:
/ يذعر الظال / الظال ة فيها بالدكنية بالسقارنة مع طبلب/ طال ات السدتؾى 1

 نأل.
/ مػػػرى السعلػػػؼ فيهػػػا أف عليػػػه عبئػػػًا   ػػػيبًل ببػػػذؿ مجهػػػؾد أةبػػػر ليػػػؾازي معلػػػؼ 2
 سدتؾى نأل في الشتيجة الشهائية لتحريل الظبلب/ الظال ات.ال
/ أكليػػاء األمػػؾر مرغبػػؾف فػػي مػػدارس السدػػتؾى نأل إال أنهػػؼ يقبلػػؾف بػػدخؾؿ 3

 .(1)أبشائهؼ/ بشاتهؼ لسدارس السدتؾى نبل على مزضل
أف يكػؾف  ل شػرؽ  ن الشسؾذجيػة الهانؾيػة كتقترح مػدمرة مدرسػة أـ درمػاف 

 الدرجات.  القبؾؿ متداكيًا مؽ حي 
                                     

 م.2005مقابمة ، السدتؾى )ب(، لمبشات الشسؾذجية شرق  ال انؾية رجاء محسؾد فرج، مديرة مدرسة أمدرمان (1)
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الشسؾذجيػػػػة مػػػػا هػػػػي إال مػػػػدارس  الهانؾيػػػػة كيػػػػرى الػػػػ عض أف السػػػػدارس 
للتحريل الدراسي فهي بعيدة لل ال عد عؽ الشس  التربؾي الػذي لػاف يسكػؽ أف 

 الهانؾيػػة يكػػؾف دمػػدنًا لهػػا، كقػػد تؾافػػ  مػػع هػػذا الػػرأي بعػػض مػػدمري السػػدارس
رغ ػػة أكليػػػاء الشسؾذجيػػة مذػػيريؽ إلػػى أف ذلػػػ متساشػػػى مػػع رغ ػػة الظػػبلب ك 

 األمؾر. 
 كأشاركا إلى قلة األنذظة التربؾية بالسدرسة ند ة لآلتي: 

 حرة في األسبؾع. 48/ ازدحاـ الجدكؿ بالحرص ترل إلى 1ن
 رسة ليدتفاد مؽ الزمؽ خارج الجدكؿ.د / عدـ كجؾد داخليات بالس2
 / عدـ رغ ة كاهتساـ أكليا األمؾر باألنذظة.3
 .(1)ة مؽ كزارة التربية كالتعليؼ الؾالئيةل/ عدـ كجؾد اعتسادات مالي4

الشسؾذجيػػة بؾاليػػة الخرطػؾـ إق ػػااًل لبيػػرًا مػػؽ  الهانؾيػة لقػد لقيػػت السػػدارس 
الظبلب كأكلياء األمؾر حتى أف بعض الظػبلب تدػربؾا مػؽ مدارسػهؼ الجغراييػة 
لبللتحػػػاؽ بالفرػػػؾؿ الخاصػػػة داخػػػل السػػػدارس الشسؾذجيػػػة فػػػي سػػػبيل تحقيػػػ  

أضػػفى عبئػػًا ماليػػًا لبيػػرًا علػػى أكليػػاء األمػػؾر كعائػػدًا ماليػػًا  طسؾحػػات أةبػػر مسػػا
 مجزيًا للسدرسة الشسؾذجية كمعلسيها.

الشسؾذجيػة فهػي تتسهػل فػي  الهانؾيػة أما عؽ مرادر الدخل في السدارس 
 اآلتي:

 / نري  السدرسة مؽ عائد الفرؾؿ الخاصة بالسدرسة.1
 مؾر./ ما يجسعه مجلس اآلباء مؽ مداهسات أكلياء األ2
 / تبرعات السؾاطشيؽ كالسحدشيؽ.3

                                     
 م.2005، مقابمة الشسؾذجية بشيؽ ال انؾية ة بذير دمحم سعيددمحم الدساني إبراهيؼ، مدير مدرس (1)
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 / نري  السدرسة مؽ فرؾؿ اتحاد السعلسيؽ السشذأة داخل السدارس.4
 كالية الخرطؾـ مؽ ماؿ التشسية. –/ دعؼ كزارة التربية كالتعليؼ 5

مسػػا يبلحػػظ أف هػػذا الكػػؼ الهائػػل مػػؽ الػػدخل السػػالي أدي إلػػى تحدػػيؽ   
الي مسػا جعلهػؼ أةهػر تسدػكًا بسدارسػهؼ كضع اإلدارات السدرسية كالسعلسيؽ السػ

كفي لهير مؽ األحيػاف مػؤدي نقػل بعزػهؼ للسػدارس الجغراييػة إلػى  ،مؽ غيرها
 ربسا أدت إلى تدخل كزير التربية شخريًا في حدؼ األمر. ،ضجة لبيرة

اإلح ػػػا  بػػػيؽ إدارات كمعلسػػػي  أدى ذلػػػػ إلػػػي بػػػ  كفػػػي نفػػػس الؾقػػػت  
مبػػػذلؾف جهػػدًا مزػػػاعفًا نتيجػػػة تػػػدني  أنهػػػؼالسػػدارس الجغراييػػػة الػػػذمؽ مػػركف 

مدػػتؾى طػػبلب مدارسػػهؼ كضػػ ف درجػػات قبػػؾلهؼ كمػػؽ غيػػر جػػدكى، فهػػؼ لػػؼ 
كال العائػػػد السػػػالي الػػػذي تسيػػػز بػػػه رصػػػفالهؼ فػػػي  ألتحرػػػيلييحغػػػؾا بالعائػػػد 

 السدارس الشسؾذجية.
كعؽ السذاةل التي تؾاجه إدارة السدرسػة الشسؾذجيػة أكرد دمحم الدػساني إبػراهيؼ 

 اآلتي:
 التي ال تدعسها كزارة التربية كالتعليؼ. ك نتهيئة البيئة السدرسية /1
/ األنذػػػػظة التربؾيػػػػة السؾجػػػػؾدة كالغيػػػػر مدعؾمػػػػة أيزػػػػًا مػػػػؽ كزارة التربيػػػػة 2

 كالتعليؼ. 
 / نفقات االمتحانات الدكرية الكبيرة.3
 .(1)/ مقتزيات الرعاية التعليسية كالحلؾؿ السقدمة لهال4
 

 ٘خء حُٔيحٍّ حًُ٘ٔٞؿ٤ش:حُِٔز٤خص حُ٘خطـش ػٖ اٗ

                                     
 م.2005دمحم الدساني إبراهيؼ، مرجع سابق.  (1)
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 .  تكدس الظبلب الستفؾقيؽ أةاديسيًا في مدارس محددة. 1 
 . التقليل مؽ فرص التشافس بيؽ الظبلب في السدارس الجغرايية.2
 . .  يغل  على السدارس الشسؾذجية جان  التحريل كالترليز على السعارؼ3
دي إلػػى ضػػ ف . تؾلػػد اإلح ػػا  لػػدى الظػػبلب بالسػػدارس الجغراييػػة مسػػا مػػؤ 4ن

 نتائجهؼ التحريلية. 
. الظالػ  الػػذي ال يدػػتؾع  فػػي السدرسػػة الشسؾذجيػة يرػػ ت عبئػػًا علػػى كلػػي 5

أك  أمػػرب بػػدفع م ػػالن لبيػػرة السػػتيعابه بالفرػػؾؿ الخاصػػة بالسػػدارس الشسؾذجيػػة
 السدارس الخاصة.

، خاصػة . عدـ كجؾد الفركؽ الفردية الكبيرة بػيؽ طػبلب السػدارس الشسؾذجيػة6
   التحريل. في مجاؿ

 . إذلاء نار التكال  على العائد السالي بيؽ السعلسيؽ.7
 . تؾليد الحدد كال غزاء بيؽ السعلسيؽ.8
 . الذعؾر بالدكنية بيؽ السعلسيؽ.9

لعػػدـ كجػػؾد  ،.تقليػػل نذػػا  بعػػض السعلسػػيؽ كالػػتسكؽ مػػؽ تظػػؾير أنفدػػهؼ10
 الداف ية كالتحفيز البلزميؽ.

فػي األداء مػؽ بعػض السعلسػيؽ فػي  م ػاالة  خل  الركح الدلبية كعػدـ البل.11
 السدارس الجغرايية.

لرػػػالت بعػػػض  التػػػدريس،فػػي مجػػػاؿ  ،. خظػػف األضػػػؾاء كالدػػػسعة الجيػػػدة12
 السعلسيؽ.

 ل..انقداـ السعلسيؽ إلى مدتؾييؽ نأ ل ك نب13
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إف بعزػػًا مػػؽ هػػذب الدػػػلبيات ت ػػف شػػاهدًا علػػػى قرػػؾر بعػػض أكجػػػه 
ل كالػذي يسّهػ كشهرة، ي أةهر السؾاقع تقدماً التعليؼ التقليدي في الدؾداف حتى ف

التفػؾؽ فػي مجػاؿ ة  كالتي تعتبػر قسػ ،عشدنا بالسدارس الشسؾذجية القائسة اآلف
  بأكجػه مػػؽحيػ  أف هػذب الدػلبيات تعػػؾد علػى نغػاـ التعلػيؼ  .التعلػيؼ التقليػدي

 في نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد الػذي الشاجعة السعالجة  تجد يسكؽ أف التيالقرؾر 
 اكله ييسا بعد.سشتش

 
 حإلىحٍحص حُظؼ٤ٔ٤ِش حُلخ٤ُش:

إف كضػػع اإلدارات التعليسيػػة اليػػؾـ كضػػع مريػػع مهػػدد بتػػدني مدػػيرة التعلػػيؼ     
إذ أنه كبعد أف جلت اإلدارة التعليسيػة للسحليػات أصػ ت  ،كالتربية على حد سؾاء

ريؽ األمر متظل  لسًا هائبًل مؽ اإلدارييؽ في مرحلتي األساس كالهانؾي مؽ مدم
السؤهلػػػة  الفئػػػاتمرػػػاح ة، كندػػػ ة لعػػػدـ كجػػػؾد    كفئػػػات أخػػػرى كمدػػػاعدمؽ 

فقد تؼ تعييؽ أك تكليو  ،الؾعائف الجدمدة  ملئ ك تؾلى أمر التعليؼ ل   السدربة
 ػػؼ مػػؽ نػػاؿ بعػػض  ،ةػػٍل مػػؽ هػػؾ مدػػالؼ كمظيػػع لرلسػػائه فػػي السقػػاـ األكؿ

أكلئػػػ مػػؽ  الخبػػرات حتػػى كلػػؾ خبػػرات متدنيػػة فػػي مجػػاؿ التربيػػة كالتعلػػيؼ أك
أصحاب العبلقات الحدشة مع السدئؾليؽ أك الذمؽ تحتؼ مػؾاقعهؼ كشخرػياتهؼ 

 تؾلي تلػ السشاص .
فػػي  ،مسػػا مؤسػػف لػػه لػػؼ تػػراع األقدميػػة أك األهليػػة أك الخبػػرة أك التأهيػػل 

تعييؽ اإلدارييؽ كمداعدمهؼ إال في نفٍر قليل كللزركرة فق . عليه فقػد أصػ ت 
يه إذ أف السعؾؿ الذي بيديه لؼ مترؾ له ما ي ف عليه الكل مشعى ما اقترفته أمد
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حتػػى مػػشهض بػػالتعليؼ أمػػبًل فػػي الرجػػؾع إلػػى كضػػع التعلػػيؼ فػػي الدػػتيشات مػػؽ 
 عيؽ التخلف. هؾ القرف الساضي كذلػ

إف اإلدارات التعليسية سؾاء لانت فػي السكاتػ  التربؾيػة أك السػدارس فػي  
فػػي جسيػػع جؾان ػػه مشهجػػًا كمعلسػػًا  مشػػؾ  بهػػا االرتقػػاء بػػالتعليؼ،التعلػػيؼ العػػاـ 

 بالتربية كالتعليؼ.كمتعلسًا كأي جان  جخر متعل  
كلكػؽ الغالػ  األعػؼ يغظػي  سػليؼ،إف الحكؼ السظلػ  علػى األشػياء غيػر  

حػػ  بعػػض مػػؽ تلػػػ اإلدارات التػػي علػػت  يغسػػ فػػبل يحػػ  أف  ،علػػى الجزئيػػات
 تعسل في عركؼ غير مؾاتية فتحق  لها بعض ما تربؾ إليه.

مػؽ ذكي  ،لسا أشػير لػذلػ ،ف اإلدارات التعليسية الحالية ال متؼ اختيارهاإ 
الخبرة أك األشخاص السػدربيؽ لسػا أنهػا غيػر قػادرة فػي معغسهػا علػى االبتكػار 

أنػػه ال تتػػؾفر لهػػا   لسػػا كتتستػػع بػػركح الدػػلبية فػػي اتخػػاذ القػػرارات ،كالتجدمػػد
 كهػػي أيزػػا ال اتخػػاذب،  السعلؾمػػات الكاييػػة التخػػاذ القػػرار إف لانػػت قػػادرة علػػى

تهتؼ بستابعة تغظيػة السقػررات فقػ    بل تهتؼ بالسشاهج كتظؾيرها كبلؾغ أهدافها
 في الؾقت السحدد لذلػ.

 -كاليػة الخرطػؾـ –كفي مقابلة مع الديد/ مدمر إدارة السرحلػة الهانؾيػة        
 كفي استفدار عؽ مدى تقييسه لئلدارات التعليسية قاؿ:

علػ  بكلسػة  ،كقػددارات التعليسية في التأهيل، كفي لفاءتهانسب  السعلسؾف اإل
 في القدرة اإلدارية قاؿ: نمشقرها التجدمدل. كعؽ ركح االبتكػارأما  نلدرجة مال.

 ك ل ستػؾفرةف ن قػاؿ: نتجربػة غيػر مدعؾمػة بعلػؼل، أمػا الخبػرة  الذي تتحلى بػه
 فهػؾـ التعليسػي نمشعدـل كفي مجاؿ العسل على ترقية السهشػة كالشغػا  التدري  

نكاجػػ  مشقػػؾصل. أمػػا عػػؽ التخظػػي  كالتقػػؾيؼ ييسػػا يخػػص الشغػػاـ التعليسػػي 
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سدػػتقبلية للتعلػػيؼ ال تػػهعػػؽ رلي كالست ػػع قػػاؿ: نال مهػػتؼ بػػه بالقػػدر السشاسػػ ل، 
 كالتظػػؾير نالتغييػػر فػػأكرد:اآلف  كإداراتػػه الحاليػػة التقليػػدي الست ػػع فػػي الدػػؾداف

 .(1)ل  فيهسا. مظلؾبيؽ
 –مع األستاذ/ جابر دمحم عبد الرحسؽ مدمر مرحلػة األسػاس  كفي مقابلة 

 كالية الخرطؾـ كردًا على تقييسه لئلدارات التعليسية مؽ حي  السؤهل قاؿ:
   حتاج إلى جرعات إضايية، كتدري ات لزيادة الشسؾ السهشيلتن

تذػػير السقابلتػػػاف الدػػػابقتاف إلػػػى مػػػدى تخػػػ   اإلدارات التعليسيػػػة كعػػػدـ  
 فاء السقعد الؾعيفي حقه.قدرتها عل إي

في حالة شػغل شػاغل  تجدهافنف معغؼ اإلدارات التعليسية  عايذتهكمسا  
في جسع السدػاهسات كالتبرعػات كالرسػؾـ السقػررة، لسػا أنهػا تدػعى دائسػًا لحػل 
مذػػاةلها بػػػالظرؽ الؾديػػػة كلػػيس باسػػػتخداـ طػػػرؽ أةهػػر فاعليػػػة مػػػؽ الشاحيػػػة 

لػػػ  تلجػػػأ الستذػػارة الرلسػػػاء فػػػي حػػػل بػػػل أنهػػا فػػػي الغا ،التعليسيػػة كالتربؾيػػػة
ال تلتػػػـز بسبػػػدأ الذػػػؾرى بػػػيؽ  كفػػػي نفػػػس الؾقػػػت ،بالػػػذات  مذػػػاةلها اإلداريػػػة

 مؾعفيها أك معلسيها.
إلدارات التعليسيػة تعػؾد سػل ًا علػى ا التػي ذلػرت عػؽإف هذب الخرػائص  

فػي  كانحظاطػه مػؤخرا التعليؼ كقد تكؾف هي الدب  الرئيدي في تدهؾر التعليؼ
 .الدؾداف

 
 : حُظوط٢٤ حُظَر١ٞ ح٤ُِْٔ ٝىٍٝٙ ك٢ حُظؼ٤ِْ 

                                     
 م.2005والية الخرطؾم، مقابمة  -تاج الديؽ الزيؽ صغيرون، إدارة السرحمة ال انؾية (1)
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التخظي  التربؾي هؾ العلؼ الذي م ح  عؽ الظرؽ السهلى كاألفزل في  إفّ   
استخداـ السؾارد التعليسية مؽ الشاحية السالية كال ذرية كمؽ ناحية التكشؾلؾجيا 

كذلػ للؾصؾؿ إلى الذخرية السهلى  ،على أف يكؾف ذلػ مربؾطًا بزمؽ معيؽ
كرفع مدتؾى الظال  العقلي بعد تزكيدب بالسعارؼ العقلية البلزمة إلى جان  
 السعارؼ الحدية كالحرلية مع تشسية الجؾان  الشفدية كالجدسانية االنفعالية.

كيسكػػػؽ القػػػؾؿ أف التخظػػػي  التربػػػؾي هػػػؾ   ػػػارة عػػػؽ الشغػػػرة الذػػػاملة  
رسػسًا مش غػي  لسذكبلت التربية كهؾ رسػؼ الدياسػة التعليسيػة فػي لامػل صػؾرها

أف يدػػتشد علػػى إحاطػػة شػػاملة بأكضػػاع البلػػد الدػػكانية أك الظاقػػة العاملػػة أك 
 األكضاع االقترادية أك االجتسا ية.

نكفي التخظي  التربؾي يج  أف نزع في االعت ار أف التربية أص ت لها  
مػردكد اسػػتهساري كلػػيس اسػتهبلةي لسػػا لػػاف فػػي الدػاب  كيظبػػ  ذلػػػ بس يػػار 

  كالعػػػرض. فالحاجػػػة مػػػهبًل الستسهلػػػة فػػػي حاجػػػة كزارة التربيػػػة الحاجػػػة كالظلػػػ
كالتعلػػيؼ لسعلسػػيؽ لسػػؾاد معيشػػة كذلػػػ لتغظيػػة العجػػز السؾجػػؾد فػػي معلسػػي تلػػػ 
السػػؾاد بدػػب  أك بػػ خر كقػػد يكػػؾف تػػدريس هػػذب السػػؾاد غيػػر مػػرٍض لظسؾحػػات 
فئػػات السعلسػػيؽ أك قػػد تكػػؾف مػػؾادًا هامذػػية أك مػػؾادًا تحػػت التجريػػ  أك غيػػر 

 .(1)ػلذل
عليه فنف الظل  كهؾ الستسهل في رغ ػات األفػراد الػذمؽ مػؾدكف االنخػرا   

في تدريس هذب السؾاد ض يو مؽ حي  العدد أك مػؽ حيػ  السؤهػل كفػي هػذب 
الحالة يج  أف يزع السخظػ  شػركطًا مغريػة حتػى يدػتقظ  األفػراد السػؤهليؽ 

السػػؾاد قليلػػة  كمػػؽ  ػػؼ ال يػػاـ بتػػدريس مهػػل هػػذب ،لبلنخػػرا  فػػي مهشػػة التعلػػيؼ
                                     

(
 م.2004مرظفى، التخظيط التربؾي، محاضرة جامعة الزسيؼ األزوري، الظيب عبد الؾواب دمحم  (1
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مػؽ السعلسػيؽ بالفعػل  العػدد الظل . كعشدها يسكؽ للسخظػ  أف يفكػر فػي زيػادة
 .كذلػ بسا يدتهسرب مؽ ماؿ في معاهد تدري  السعلسيؽ مهبًل 

كأف يكؾف ملسًا بحاجػات التشسيػة  ،السخظ  يج  أف يكؾف غزير السعرفة 
كبالسذػكبلت  ،بػيكالرشاعة كالزراعة كأف يكؾف على علؼ بسذكبلت الشقد األجش

كأف يدتظيع دمج لل هذب العؾامل الهامة مع تشسيػة ، الستعلقة بذرك  التجارة 
 السؾارد ال ذرية.

كالسخظػػ  الشػػاجت هػػؾ الػػذي يقػػؾـ بؾضػػع خظػػة شػػاملة لجسيػػع جؾانػػ   
العسلية التربؾية كأف تأتي األكلؾيػات حدػ  أهسيتهػا، إذ أف السػؾارد الستاحػة ال 

ي جف كاحد كذلػ بعد اإلحرائيات مؽ نتائج السدػت تفي بتغظية لل األهداؼ ف
 ،التربػػؾي فػػي لػػل مرفػػ  مػػؽ السرافػػ  مهػػل القػػؾى ال ذػػرية نالؾييػػات السؾاليػػدل

 الكؼ، الكيو مربؾطًا بذلػ بالدخل القؾمي.
إف تػػػؾفر التخظػػػي  التربػػػؾي الدػػػليؼ مػػػؤدي إلػػػى نتػػػائج ترضػػػي تظلعػػػات 

  التخظػػي  التربػػػؾي السجتسػػع كحاجاتػػه، ففػػػي مجػػاؿ التعلػػػيؼ يسكػػؽ عػػؽ طريػػػ
الدػػليؼ تجػػاكز أكجػػه القرػػؾر التػػي قػػد تشذػػأ فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي كذلػػػ 

مهػل تقليػل للفػة التعلػيؼ مػع  ،بنضافة رلى فعالة كبرامج جدمدة سهلة التظبيػ 
إتاحة فرص أةبر لؤلفراد لبلنخرا  فػي عسليػة التعلػيؼ بسػا متساشػى مػع حاجػات 

مػؽ عػدد العػاطليؽ عػؽ العسػل  للتقليلسختلفة السجتسع في العسالة بالسيادمؽ ال
 الذمؽ غال ًا ما يكؾنؾف عبئًا   يبًل على السجتسعات.

التخظي  التربؾي الدليؼ في كزارة التربية كالتعليؼ له دكر لبيػر إذ أف مػا  
متؼ غرسه فيها مؽ مزايا يجعل ذلػ مشعكس إيجابًا على السجتسع لكػل فيتحقػ  

فهػػؾ يدػػاعد فػػي خلػػ  اإلدارات  ،نػػاتج التعلػػيؼللسجتسػػع مػػا مرجػػؾب مػػؽ جػػراء 
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لسػا أنػه  ،التعليسية الشاجحة كذلػ له مردكد فاعل على الستعلؼ كعلػى السجتسػع
متػػيت فػػرص تػػؾفير السعلسػػيؽ فػػي شػػتى السؾاقػػع كبكػػل التخررػػات كت عػػًا لػػذلػ 

الستػاح للعسليػة  الؾقػتفنف السػتعلؼ الستخػرج يكػؾف أةهػر تػأهيبًل كإعػدادًا خػبلؿ 
 .ية التعليس
كمسا كرد مد قًا يسكؽ صياغة السبررات كالدكاعي التػي جعلػت القػائسيؽ  

بأمر التربية أف مهتسؾا بالتخظي  التربؾي باعت ارب أداة فعالة في بلؾغ األهػداؼ 
 كمؽ هذب السبررات:التربؾية 

/ قيػػػاـ التخظػػػػي  االقترػػػادي كشػػػػعؾر هػػػذا التخظػػػػي  بالحاجػػػة األساسػػػػية 1ن
 للتخظي  التربؾي.

 عت ار التربية تؾعيفًا كمردكدًا مهسرًا لرلكس األمؾاؿ./ ا2
/ ضػػركرة مجػػاراة التربيػػػة للتقػػدـ الدػػػريع كالتغيػػر الدػػريع فػػػي ميػػداف العلػػػؼ 3

 كالرشاعة خاصة.
 / التكامل بيؽ مذكبلت الذاتية كبيؽ الحلؾؿ التي مش غي أف تقدـ لها.4
 سدتقبل./ اإليساف الستزامد بالتخظي  كب يسته في الديظرة على ال5
/ فقػػداف التػػؾازف بػػيؽ مراحػػل التعلػػيؼ السختلفػػة كبػػيؽ فركعػػه كأنؾاعػػه كبػػيؽ 6

 .(1)الخدمات التعليسية كبيؽ الجان  الكسي كالكيفي للتربيةل
 كيقؾؿ د. عبد هللا عبد الدائؼ في تعريو مفهؾـ التخظي  التربؾي: 
 نإنهػا مدػالة كضػػع خظػة للتربيػة تدػػتجي  لحاجػات التشسيػة االقترػػادية 

كاالجتسا يػػة كذلػػػ عػػؽ طريػػ  رسػػؼ أهػػداؼ تربؾيػػة تحقػػ  هػػذب الغايػػة كعػػؽ 
 .(2)طري  رسؼ كسائل تؾصل إلى هذب األهداؼل

                                     
 .20م، ص 2001عبد هللا عبد الدائؼ، التخظيط التربؾي، دار العمؼ لمسالييؽ، الظبعة األولى، إعادة طبع، بيروت  (1)
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 : حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ 
تػػػؼ التعػػػرض فػػػي مجػػػاؿ التعلػػػيؼ العػػػالي مدػػػ قًا إلػػػى إنذػػػاء جامعػػػة          

ي الخرطػػؾـ كجامعػػة القػػاهرة فػػرع الخرطػػؾـ كاللتػػاف تعتبػػراف نػػؾاة للتعلػػيؼ العػػال
 نالجامعيل بالسفهؾـ الحدم .

بعد خركج السدتعسر مؽ ال بلد لؼ يخلِّف إال القليل مؽ مؤسدات التعليؼ  
العالي فأص ت اإلق ػاؿ لبيػرًا مػؽ أبشػاء الػؾطؽ علػى التعلػيؼ العػالي لسػا لػه مػؽ 

كالذي متيت أيزًا للسرأة حقها في التعليؼ فأص ت التظلػع لتعلػيؼ  ،قيسة كأهسية 
سل كأص ت دمدف لل رجل كامرأة فازداد عدد الظبلب السقبؾليؽ عالي أفزل كأش

في السؤسدات السؾجؾدة ألنه لؼ يكػؽ فػي السقػدكر أف تشذػأ مؤسدػات جدمػدة 
 في ذلػ الؾقت.

 كبسركر الؾقت أنذئت بعض السدارس الحريية كالسعاهد مشها: 
 ـ.1960 / مدرسة الخرطؾـ الحريية العليا بسداهسة أمريكية1
 ـ.1961علسيؽ العالي بسداهسة مؽ األمؼ الستحدة ناليؾندكؾل / معهد الس2
 ـ.1966/ للية البشات بقرار مؽ مجلس جامعة أـ درماف اإلسبلمية 3
 ـ.1969/ معهد السؾسيقى كالسدرح بؾاسظة كزارة الهقافة 4
 ـ.1969/ السعهد العالي للتربية الرياضية تحت إشراؼ كزارة التربية كالتعليؼ 5
 

 :رٔئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُٗظْ حُوزٍٞ 

                                                                                                             
 .25عبد هللا عبد الدائؼ، مرجع سابق، ص  (2)
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نغػؼ القبػؾؿ السعسػؾؿ بهػػا هػي التػي تحػػدد مدػتقبل الظػبلب األةػػاديسي         
كاالقترادي كاالجتساعي كتلع  السشافدة بيؽ الظػبلب دكرًا لبيػرًا فػي االلتحػاؽ 

 بسؤسدات التعليؼ العالي. كقد أكردت سعاد إبراهيؼ  يدى: 
رك   بل ة متحدد على ضؾئها عادة لذ -نتخزع السفاضلة بيؽ التبلميذ 

إمكانية التحاؽ التلسيذ بنحدى مؤسدات التعليؼ العػالي أك عػدمها كتتسهػل تلػػ 
 الذرك  في اآلتي:

 / التفؾؽ األةاديسي.1
 / رغ ة التلسيذ في االلتحاؽ بأي مؽ مؤسدات التعليؼ العالي.2
 / حجؼ الفرص الستاحة بسؤسدات التعليؼ العالي.3

ؾؿ لسؤسدات التعليؼ العػالي بالدػؾداف إلػى لهيػر لقد خزعت أسس القب 
مؽ التعدمل كالتبدمل، لل ذلػ س يًا كراء ض   معاميرها كإعظػاء فػرص القبػؾؿ 
السحػػدكدة بتلػػػ السؤسدػػات لسػػؽ يدػػتحقها حقػػًا مػػؽ الستشافدػػيؽ عليهػػا كبقػػدر 

 .(1)اإلمكافل
 ساد نغاـ القبؾؿ السذلؾر كهؾ نغاـ شهادة لسبردج كالػذي يذػتر  فيهػا 

الشجػػاح فػػي لػػل السػػؾاد التػػي يحػػددها الظالػػ  مػػع الشجػػاح فػػي اللغػػة اإلنجليزيػػة 
ةذػػر  أساسػػي لبللتحػػاؽ بسؤسدػػات التعلػػيؼ العػػالي. كنغػػاـ شػػهادة لسبػػردج 
يسػػشت الذػػػهادة الدػػػؾدانية فػػػي حػػدكد  بل ػػػة مدػػػتؾيات: القدػػػؼ األكؿ، القدػػػؼ 

لعػػالي مػػؽ الهػػاني، القدػػؼ الهالػػ ، كيػػتؼ قبػػؾؿ الظػػبلب فػػي مؤسدػػات التعلػػيؼ ا
ـ بدأ العسل 1958أكلئػ الحائزيؽ على السدتؾى األكؿ كالهاني فق ، كفي عاـ 

                                     
الدااؾدان، دار الخرطااؾم لمظباعااة والشذاار، الظبعااة األولااى، الخرطااؾم سااعاد إبااراهيؼ سيدااى، مداايرة التعماايؼ العااالي فااي  (1)

 .75م، ص1996
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بالذهادة السدرسية الدؾدانية لسخرج انتقالي مؽ شهادة لسبردج إلى الذػهادة 
ـ حيػ  أصػ حت الذػهادة السدرسػية 1962الؾطشية كتحق  ذلػ تسامًا في عػاـ 

برؾرة لاملة كبسؾجػ  ذلػػ الدؾدانية تحت إشراؼ مجلس امتحانات الدؾداف 
أصػػ ت كضػػع كترػػحيت االمتحانػػات مػػتؼ داخػػل الدػػؾداف بعػػدما لػػاف مػػتؼ فػػي 
بريظانيػػػا بسؾجػػػ  نغػػػاـ شػػػهادة لسبػػػردج. لكػػػؽ اسػػػتسرت ط اعػػػة االمتحانػػػات 
ببريظانيا ند ة لعدـ تؾفر إمكانات الظ اعة محليًا بالدؾداف، كاستسرت ط اعػة 

 .ـ 1970حتى العاـ  الذهادة السدرسية الدؾدانية في بريظانيا
بعػػػد هػػػذا التظػػػؾر الستبلحػػػ  فػػػي نغػػػاـ االمتحانػػػات كبازديػػػاد األعػػػداد  

الستقدمػػة لبللتحػػاؽ بسؤسدػػات التعلػػيؼ العػػالي تغيػػر نغػػاـ القبػػؾؿ. كقػػد ذلػػرت 
 سعاد إبراهيؼ  يدى:

نأصػػ حت شػػرك  القبػػؾؿ لسؤسدػػات التعلػػيؼ العػػالي تتظلػػ  أف يدػػتؾفى  
 التلسيذ شرطيؽ هسا:

التلسيػػذ الستقػػدـ لبللتحػػاؽ بالجامعػػات كالسعاهػػد العليػػا أف يدػػتؾفي أكاًل: علػػى 
شرطيؽ أحػدهسا شػر  عػاـ كاآلخػر شػر  خػاص. أمػا الذػر  العػاـ متظلػ  مػؽ 

 التلسيذ اآلتي:
 / إحراز الشجاح في الذهادة السدرسية الدؾدانية.1
جيد في خسػس مػؾاد مػؽ بيشهػا اللغػة اإلنجليزيػة كفػي  تقدمر / الحرؾؿ على2

 ف كاحد.امتحا
 أما الذر  الخاص فيتسهل في اآلتي:
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/ أف يحرز التلسيذ الذر  الخاص بالكلية التي مرغ  في االلتحاؽ بها كالذي 1
جيػػد فػػي  ػػبلث مػػؾاد مخررػػة للسجسػػؾع التشافدػػي  تقػػدمريسهلػػه حرػػؾله علػػى 

 ل لتلػ الكلية.Boxingن
مػؽ / متؼ الحرػؾؿ علػى السجسػؾع التشافدػي مػؽ مجسػؾع أحدػؽ  بل ػة مػؾاد 2

 السؾاد السحددة لكل للية.
أما إذا استؾفى التلسيػذ الذػرطيؽ العػاـ كالخػاص كحرػل علػى السجسػؾع  

التشافدػػي للكليػػة التػػي مرغػػ  فيهػػا، كلكشػػه لػػؼ يحػػرز الشجػػاح فػػي مػػادة اللغػػة 
اإلنجليزية فػنف ذلػػ ال يسشػع قبػؾؿ التلسيػذ بػأي مػؽ مؤسدػات التعلػيؼ العػالي، 

اللغػػػة اإلنجليزيػػػة مػػػتؼ عقػػػدب بجامعػػػة  شػػػريظة أف يجلػػػس المتحػػػاف الحػػػ  فػػػي
 الخرطؾـ.

إذا استؾفى التلسيذ الذػرك  العامػة بشجاحػه فػي الذػهادة السدرسػية  كإذا 
جيػػػد فػػػػي خسػػػس مػػػؾاد مػػػؽ بيشهػػػا اللغػػػػة  تقػػػدمرالدػػػؾدانية كحرػػػؾله علػػػى 

اإلنجليزية، غير أنه لؼ مؾف  في الحرؾؿ على مجسؾع القبؾؿ للكلية السحددة 
ه يحػػ  لػػه أف يجلػػس فػػػي أعػػؾاـ الحقػػة لػػ عض مػػػؾاد التػػي مرغػػ  فيهػػا، فننػػػ

الذهادة الهانؾية مع التبلميذ الجالدػيؽ لهػا كذلػػ بغػرض ترييػع شػهادته كهػؾ 
مػػا سػػسي بشغػػاـ تحدػػيؽ الذػػهادة أك مػػا يظلػػ  عليػػه التبلميػػذ بشغػػاـ نترقيػػع 

 الذهادةل كهؾ ذات الشغاـ الذي لاف ساريًا بالشد ة لذهادة لسبردج.
التشافدػػي لسهػػل هػػؤالء التبلميػػذ بػػأف يختػػار لهػػؼ  مػػتؼ حدػػاب السجسػػؾع 

مجسػػػؾع أفزػػػل  ػػػبلث مػػػؾاد مػػػؽ بػػػيؽ مجسؾعػػػة مػػػؾاد الذػػػهادة التػػػي جلدػػػؾا 
 .(1)المتحاناتها، ما داـ أكلئػ التبلميذ قد استؾفؾا الذرك  العامةل

                                     
 .78 – 77سعاد إبراهيؼ سيدى، مرجع سابق، ص  (1)
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الحقػػػًا ألغػػػي شػػػر  الشجػػػاح فػػػي اللغػػػة اإلنجليزيػػػة بسؾجػػػ  قػػػانؾف عػػػاـ  
يات كمؤسدات التعليؼ العالي شريظة أف متؼ ـ كأص ت القبؾؿ متؼ في لل1962

الجلؾس المتحاف اللغة اإلنجليزيػة ييسػا بعػد بالكليػة كاسػتسر ذلػػ الشغػاـ حتػى 
ـ في الكليػات العسليػة حيػ  1980ـ في الكليات األدبية كحتى عاـ 1971عاـ 

ـ كتػؼ إيقافػه 1977تؼ إلغالب. أما نغػاـ ترييػع الذػهادة فقػد اسػتسر حتػى عػاـ 
 بعد ذلػ.

كقػػد تػػؼ تعػػدمل قػػؾانيؽ القبػػؾؿ كأصػػ حت تعػػرؼ بقػػؾانيؽ القبػػؾؿ السعدلػػة  
كالتي بسؾجبهػا الغػي نغػاـ نجيػد فػي خسػس مػؾادل كأصػ ت الذػر  هػؾ الشجػاح 
فقػ  مسػا أتػاح قػدرًا مػػؽ السشافدػة بػيؽ الظػبلب كتػػؼ تعػدمل مػؾاد السشافدػة مػػؽ 

السقبػؾليؽ  بلث مؾاد إلى خسس مؾاد. أدى هذا الشغاـ السعػدؿ إلػى زيػادة عػدد 
 بسؤسدات التعليؼ العالي.

أمػػا داخػػل مؤسدػػات التعلػػيؼ العػػالي فهشالػػػ نغػػؼ لقبػػؾؿ الظػػبلب داخليػػًا  
كتؾزيعهؼ للكليات بأنؾاعها السختلفة حدػ  تخررػاتهؼ ككفػ  شػرك  محػددة 

كفػػػي فتػػػرات الحقػػػة سػػػاد تغييػػػر لبيػػػر فػػػي لي يػػػة القبػػػؾؿ  تحػػػددها السؤسدػػػة.
قتزيات الحاجة التعليسية كاالقترادية كغيرها بسؤسدات التعليؼ العالي ت عًا لس

 كقد تؼ إنذاء مؤسدات جدمدة مشها:
 ـ.1976للية التسريض العالي   .1
 ـ.1976للية الرحة   .2
 ـ.1976معهد السؾسيقى كالسدرح   .3
 ـ.1976بعظبرة  –للية الهشدسة السيكانيكية   .4
 ـ.1976للية أبؾ نعامة للزراعة كالسؾارد الظبي ية   .5
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 ـ.1976بأبؾ حراز  –كالسؾارد الظبي ية  للية الزراعة  .6
 ـ1978السعهد العالي للتربية الرياضية   .7
 ـ.1981للية القرجف الكريؼ   .8
 ـ، كقد بدأت بهبلث لليات:1977جامعة جؾبا   .9

ب/ لليػػة الدراسػػات االجتسا يػػة كالبيئػػة.   ج/ لليػػة  أ/ للية السؾارد الظبي ية.
 التربية.

 بأربع لليات:ـ، كقد بدأت 1978جامعة الجزيرة  .10
 ب/ للية العلؾـ الزرا ية.    أ / للية العلؾـ الظبية.

 د/ للية العلؾـ االجتسا ية.    ج/ للية العلؾـ كالتكشؾلؾجيا.
 ـ.1982أةاديسية نسيري العدكرية  .11
 ـ، تؼ افتتاحها برؾرة رسسية.1986جامعة أـ درماف األهلية  .12

ديدػػسبر  16 -8ؽ هػػذا كقػػد عقػػد السػػؤتسر القػػؾمي للتعلػػيؼ فػػي الفتػػرة مػػ
 ـ كقد خرج السؤتسر بسجسؾعة تؾصيات مشها:1982

 التؾصيات الخاصة بالتعليؼ العاـ ذات الرلة بالتعليؼ العالي.  .1
 التعليؼ الفشي كاالهتساـ بتظؾيرب.  .2
 تؾصيات التعليؼ العالي كأكلها ما يخص التسؾيل.  .3
سا مؾاة  تؾصيات في مجاؿ الظاقة االستيعابية لسؤسدات التعليؼ العالي ب  .4

 التشسية كاحتياجاتها مؽ الكؾادر السدربة.
تؾصػػيات فػػي مجػػاؿ االسػػتقرار فػػي البيئػػة الجام يػػة كذلػػػ بتػػؾفير الرعايػػة   .5

 االجتسا ية كاإلرشاد.
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تؾصػػيات فػػي مجػػاؿ السؤسدػػات التعليسيػػة باعت ارهػػا مؤسدػػات اسػػتهسارية   .6
 لها ميزانيتها التي يج  على الدكلة اإليفاء بها.

جػػػاؿ األسػػػاتذة فػػػي العسػػػل علػػػى تحدػػػيؽ شػػػرك  الخدمػػػة تؾصػػػيات فػػػي م  .7
 بالشد ة لهؼ.

 أما مؽ ناحية التظؾر الكسي في أعداد الظبلب أكردت سعاد إبراهيؼ  يدى:
نعلػػت جامعػػة الخرطػػؾـ كبرػػؾرة كاضػػحة خػػبلؿ الفتػػرة السحػػددة تحػػافظ  

على أعداد الظبلب اللهؼ إال مؽ بعض الزيادات القليلػة هشػا كهشالػػ، باسػتهشاء 
% 9مذػػكبًل ندػػ ة  363ـ حيػػ  ارتفػػع عػػدد طبلبهػػا بسقػػدار 77/1978لعػػاـ ا

ةػأعلى ندػػ ة بلغتهػػا الزيػادة فػػي أعػػداد الظػػبلب بجامعػة الخرطػػؾـ خػػبلؿ الفتػػرة 
% ضػ يفة جػدًا بالشدػ ة 9. تعتبر الزيادة السذار إليها كهي ندػ ة (1)السحددةل

 ؽ بالجامعة.لؤلعداد الكبيرة مؽ الشاجحيؽ الذمؽ لؼ يجدكا فرصة االلتحا
 مؽ القرارات الدياسية التي أ رت في التعليؼ العالي كلانت سل ًا عليه:     

ـ كالػػذي أدى إلػػى ضػػ ف فػػي اللغػػة 1965/ قػػرار تعريػػ  السشػػاهج فػػي عػػاـ 1
اإلنجليزيػػة لػػدى الظػػبلب علسػػًا بػػاف مؤسدػػات التعلػػيؼ العػػالي تػػتؼ فيهػػا عسليػػة 

مػا عػػدا التربيػة اإلسػػبلمية كاللغػػة التػدريس باللغػػة اإلنجليزيػة كجسيػػع السراجػػع، 
 لانت باللغة اإلنجليزية. ،العربية

كمػؽ سػلبياته لػؼ  ل3ء  3ء  6 ن1971/ الدلؼ التعليسي السظب  حتػى عػاـ 2
ؿ السشاهج التعليسية كلؼ تغير، لسػا أف السؤسدػات التعليسيػة لػؼ تهيػأ لػذلػ  تعدَّ

لدػػػلؼ، لسػػػا أف كلػػػؼ مػػػدرب لهػػػذا الػػػشس  الجدمػػػد مػػػؽ ا كأيزػػػا لػػػؼ مؤهػػػل السعلػػػؼ

                                     
 .125سعاد إبراهيؼ سيدى، مرجع سابق، ص  (1)
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اإلمكانات البلزمة لتشفيذ الدلؼ غير متػؾفرة بالسدػتؾى السظلػؾب، زد علػى ذلػػ 
 الستظل ات التعليسية.  لؼ تؾفر الس اني البلزمة كغير ذلػ مؽ 

هذب الدلبيات برمتها أ ػرت علػى أداء الظالػ  الجػامعي كاسػتيعابه، لسػا  
 زاؿ يبلحقها حتى اآلف. أنها أنتجت ضعفًا عاما في مؤسدات التعليؼ العاـ ال

في فترات متبلحقة كبعد التزامد الدكاني الكهيػو فػي جسيػع أنحػاء الػ بلد  
تػؼ إنذػاء لهيػر  ،كتؾلد الرغ ة فػي التعلػيؼ العػالي فػي بقػاع الدػؾداف السختلفػة

مػػؽ الجامعػػات كالكليػػات كمؤسدػػات التعلػػيؼ العػػالي حتػػى أنػػه غظػػى لػػل أنحػػاء 
ؽ السؤسدػات إال أنػه لػؼ يػو حتػى اآلف بتلبيػة ال بلد، كرغؼ ذلػ الكؼ الهائل م

ةػػل رغ ػػات الػػراغبيؽ فػػي التعلػػيؼ مػػؽ الشػػاجحيؽ مػػؽ حسلػػة الذػػهادة الدػػؾدانية 
الزؾاب  الرارمة في عسليػة القبػؾؿ بالجامعػات كنؾ يػة  مؽ كيعزى ذلػ لكهير

 السشاهج السلزمة للظال  لبلنخرا  في دراستها رغ  في ذلػ أـ لؼ مرغ .
 
 

 :حُظ٢ طٞحؿٚ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ حُظو٤ِي١ أٝؿٚ حُوٍٜٞ 

كجد خبراء التعليؼ كعلساء التربية في نغاـ التعليؼ عؽ بعد مخرجًا مػؽ         
عهرات كسػلبيات نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي مػؽ حيػ  أف هػذا الشغػاـ أحػدث تغييػرًا 
نحػؾ األفزػػل فػػي أسػػالي  التعلػػيؼ، لسػػا أنػه أحػػدث ضػػجة فػػي نغػػؼ التعلػػيؼ فػػي 

عػػالؼ حيػػ  أنػػه كفػػر فرصػػًا أكسػػع فػػي إ ػػراء العسليػػة التعليسيػػة مختلػػف دكؿ ال
 ،كأصػ ت أمػػر تظبيػػ  نغػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد ضػركريًا فػػي السػػدارس كالجامعػػات

كلػػػؼ يعػػػد مسكشػػػًا تجػػػاكز نغػػػاـ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد، إذ أنػػػه يعسػػػل علػػػى معالجػػػة 
كذلػػػػ باسػػػػتخدامه لؾسػػػػائ   ،نغػػػػاـ التعلػػػيؼ التقليػػػػدي عسػػػتالدػػػلبيات التػػػػي 

يػػة متعػػػددة فػػػي العسليػػة التعليسيػػػة كالتػػػي تدػػاعد فػػػي تؾصػػػيل السػػػادة تكشؾلؾج
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إذ أف   ،مهسا لانت بعيدة أك ص  ة الؾصػؾؿ ،الدراسية للستعلسيؽ في مؾاقعهؼ
معيشًا أك مدػاندًا أك  تكسائ  االتراؿ أص حت جزءًا مؽ السادة الدراسية كليد

 لبلستستاع كملء الفراغ لسا هؾ في نغاـ التعليؼ التقليدي.
ييسػػا يخػػص  الرػػفحات الدػػابقةأنػػه كبعػػد الدػػرد الػػؾافي الػػذي كرد فػػي  

كلذلػ مسا كرد بخرؾص نغػاـ التعلػيؼ عػؽ ، نغاـ التعليؼ التقليدي بالدؾداف 
، السذػػػار بعػػػد فػػػي الدػػػؾداف، يسكػػػؽ صػػػياغة لي يػػػة تجػػػاكز أكجػػػه القرػػػؾر

 عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.إليها،
 ٓٔخثَ ػخٓش: 

ؼ التقليػػدي لسشذػػ ت مهػػل القاعػػات كالسعامػػل كالسكاتػػ  . يحتػػاج نغػػاـ التعلػػي1
كالرػػاالت كالسرافػػ  العامػػة كالبؾييػػه كالحػػدائ  كالسيػػادمؽ كالسعػػدات الرياضػػية 
كالفشيػػة كالزرا يػػة كمػػا إلػػى ذلػػػ الكهيػػر حيػػ  يعتبػػر ذلػػػ أحػػد مقؾمػػات التعلػػيؼ 

 التقليدي في الدؾداف
دػػات ضػػركرة حتسيػػة . كجػػؾد السػػتعلؼ داخػػل القاعػػات أك الفرػػؾؿ أك السؤس2

 ًً لتتؼ العسلية التعليسية للتؾاصل مع السعلؼ في ذات الؾقت 
. السعلػؼ هػػؾ محػػؾر العسليػة التعليسيػػة فػػي نغػػاـ التعلػيؼ التقليػػدي كهػػؾ الػػذي 3

مؾجػػه السعرفػػة للسػػتعلؼ كالسػػتعلؼ متلقػػى مػػؽ السعلػػؼ كجهػػًا لؾجػػه كهػػؾ مػػا يعػػرؼ 
 .يالؾ جاهبالتعليؼ 

 لتقليدي التعليؼ لكل فئات السجتسع. ال مؾفر نغاـ التعليؼ ا4
. يعػاني نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي مػػؽ كجػؾد ميزانيػػات ضػػ يفة تػػؤدي إلػػى عػػدـ 5

 ااالستقرار 
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. ال مػػػؾفر نغػػػاـ التعلػػػيؼ التقليػػػدي التعلػػػيؼ ألكلئػػػػ السؾجػػػؾدمؽ فػػػي السشػػػاط  6
 الشائية أك الؾعرة أك للرحل على اختبلؼ مؾاقعهؼ.

ئقػًا لبيػرًا فػي سػبيل تعلػيؼ السػرأة باعت ارهػا جػزءًا . كقفت العادات كالتقاليػد عا7
هامػػًا فػػػي السجتسػػػع كذلػػػػ بحرمانهػػا مػػػؽ االلتحػػػاؽ بالسػػػدارس أك السؤسدػػػات 

 التعليسية التقليدية.
. عجز مؤسدات نغاـ التعلػيؼ التقليػدي عػؽ تلبيػة كمؾاجهػة الظلػ  الستزامػد 8

 للتعليؼ.
مبػػدئي تكػػافؤ الفػػرص . عجػػز مؤسدػػات نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي عػػؽ تحقيػػ  9

 كديسقراطية التعليؼ
. عدـ االنز ا  كالسدئؾلية مؽ العامليؽ في نغاـ التعليؼ التقليدي لز ف 10

 األجؾر كتأخير صرفها أحيانًا كعدـ التحفيز.
 .قلة األنسا  ال ذرية السؤهلة كالسدربة11
 

 ك٢ حُٜٔ٘ؾ:
 . السشهج غير شامل ليسهل لل أنسا  الهقافة الدؾدانية.1
بػػػ ء إعػػػداد كتعػػػدمل كتظػػػؾير السػػػشهج مسػػػا يجعلػػػه غيػػػر مؾاةػػػ  للتغيػػػرات  .2

 الدريعة في الحياة التي تظرأ عالسيًا.
 . ندرة خبراء السشاهج مسا يجعل السشهج أقل فاعلية كشسؾلية.3
 . تجري  السشهج متؼ في حدكد ضيقة كلفترات زمشية محدكدة.4
ك فػي حيشػه، كيػتؼ التػدري  . عدـ تدري  السعلسيؽ على السشهج الجدمد قبػل أ5

 أ شاء تشفيذ السشهج مسا يجعل ذلػ سل ًا عليه.



 
 
 

 

170 

 

. السػػؾاد الدراسػػية التػػي يقػػدمها محػػػدكدة كحجسهػػا السعرفػػي ال يفػػي بحاجػػػة 6
 الفرد.

 . ال يذارؾ السعلؼ في كضعه.7
 ك٢ حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ:

. نؾ ية الؾرؽ السدتخدـ فػي الكتػ  الدراسػية ال يعسػر لعػدـ جؾدتػه مسػا قػد 1
مؤدي إلى ضػياع أجػزاء مػؽ السػادة الدراسػية بفعػل التسزيػ  كالتلػف كالسذػارلة 

 بيؽ الستعلسيؽ في لتاب كاحد.
. ال متػػؾفر الكتػػاب السدرسػػي لػػدى الستعلسػػيؽ جسػػيعهؼ كذلػػػ لقلػػة اإلمكانػػات 2

 كلبر عدد الستعلسيؽ.
. ال مؾجػػد لتػػػاب مرشػػػد للسعلسػػػيؽ أك مراجػػع للسػػػؾاد الدراسػػػية للستعلسػػػيؽ أك 3

 علسيؽ.الس
. السػػادة الدراسػػية غيػػر مقشعػػة للستعلسػػيؽ فػػي بعػػض السػػؾاد لغؾيػػًا أك عسليػػًا 4

 ألنها مفركضة عليهؼ فرضًا.
 . تؾجد بالكتاب السدرسي دائسًا أخظاء لغؾية كعلسية.5
. ال يسكؽ للسػتعلؼ االعتسػاد علػى الكتػاب بػدكف معلػؼ ألنػه لػؼ يرػسؼ للتعلػيؼ 6

 الذاتي.
 سًا ذاتيًا بل يعتسد على السعلؼ في السقاـ األكؿ م اشرة.. ال متعلؼ الستعلؼ تعلي7
. الكتاب يقيد السعلؼ كالسػتعلؼ بالسعػارؼ السؾجػؾدة ييػه كال متػيت لهسػا فرصػة 8

 االبتكار أك تلقي معارؼ جدمدة.
 . يذجع الستعلؼ على الحفظ أةهر مؽ الفهؼ.9
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الدراسػية مػع . في لهير مؽ الكت  ال تتساشى اللغة التػي لتبػت بهػا السػادة 10
 إدراؾ الستعلؼ اللغؾي حد  العسر كالسرحلة.

 . ال تتستع السادة الدراسية بالسؾضؾ ية فهي أما كاسعة جدًا أك مختررة.11
. ال تراعػػى الفػػركؽ الفرديػػة فػػي إعػػداد السػػادة الدراسػػية إنسػػا تؾضػػع السػػادة 12

 لسجسؾعة افتراضية مؽ الستعلسيؽ.
 يدية في عسلية التعليؼ.. الكتاب هؾ كسيلة الستعلؼ الرئ13
 

 ُيٟ حُطخُذ:

. مػػتؼ ييػػه قبػػؾؿ الظػػبلب فػػي الجامعػػات بذػػر  السشافدػػة لحػػاملي الذػػهادة 1
 الدؾدانية.

. متؼ استيعاب أعداد محدكدة مؽ الظبلب حد  حاجة الكليات في الجامعات 2
 كالسؤسدات التعليسية األخرى.

كهػي تذػسل الفتػرة  . تؾفير فرص التعليؼ لؤلطفاؿ كمؽ هػؼ فػي سػؽ السراهقػة3
مػػؽ التعلػػيؼ قبػػل السدرسػػي إلػػى التعلػػيؼ الجػػامعي كال مهػػتؼ بسػػؽ هػػؼ خػػارج سػػؽ 

 الدراسة.
 . أعداد الستعلسيؽ محدكدة بسؤسدات نغاـ التعليؼ التقليدي.4
 . ال يدتؾع  لل مؽ هؼ في سؽ التعليؼ.5
 . مؤسدات التعليؼ العالي ال تدتؾع  لل الشاجحيؽ في الذهادة الدؾدانية.6
 . متقيد الظال  بالحزؾر للسؤسدة التعليسية طيلة الفترة الدراسية.7
 . يعتسد الظبلب على التلقيؽ كالحفظ كاالسترجاع.8
 متحسل الظال  نفقات التشقل كاإلعاشة كالدكؽ. 9
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 . الفترة الدراسية قريرة إذا ما قؾرنت بظؾؿ حياة الفرد.10
 علؼ أ شاء عسلية التعليؼ.. ال شيء يغشي عؽ عدـ تؾفر السعلؼ أماـ الست11
 . ال مشسي في الستعلؼ مهارات سؾى مهارات تقليدية بالية.12
 . ال متستع الستعلؼ بالحرية كالديسقراطية في عسلية التعليؼ.13
 . ال يفدت مجااًل للستعلؼ للشقاش كإبداء الرأي في حل السذكبلت.14
لدراسية حد  قدراتػه . ال متيت للستعلؼ الزمؽ الذي يجعله يدتؾع  السادة ا15

 كإنسا يفرض ذلػ عليه فرضًا.
. ال يسكؽ للستعلؼ أف متؾقو عػؽ الدراسػة كيقظعهػا لغػركؼ خاصػة بػه  ػؼ 16

 يكسلها متى ما لاف قادرًا على االنخرا  في الدراسة بل هؾ مقيد بزمؽ محدد.
. ليس للستعلؼ الحرية في اختيار مجػاؿ التخرػص الػذي مريػد الدراسػة ييػه 17

دبته التي تحرل عليها كنؾ ية السػؾاد الدراسػية التػي نجػت فيهػا تحػدد كإنسا ن
 مؾقعه في التعليؼ العالي.

. السػػػتعلؼ فػػػي التعلػػػيؼ العػػػاـ كالتعلػػػيؼ العػػػالي مقيػػػد بعسػػػر محػػػدد لبللتحػػػاؽ 18
 بالسؤسدة التعليسية.

 . الستعلؼ في هذا الشغاـ ملـز بالتؾاجد في زمؽ محدد كبظريقة محددة.19
السػػتعلؼ فػػي هػػذا الشغػػاـ للزػػغؾ  الشفدػػية مػػؽ السعلسػػيؽ أك  . قػػد متعػػرض20

 الزمبلء أك البيئة التعليسية كما إلى ذلػ مسا مؤ ر على تحريله.
. ندػػ ة لبلةتغػػاظ بقاعػػات الػػدرس أك الفرػػؾؿ يرػػ ت ذهػػؽ السػػتعلؼ مذػػتتًا 21

 مشقره الترليز فتذؾب العسلية التعليسية بعض الدلبيات.
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ؽ السحػػدد إللقػػاء الػػدركس أك نتيجػػة العجػػز فػػي . تػػأخر السعلسػػيؽ عػػؽ الػػزم22
أعداد السعلسيؽ تراب العسلية التعليسيػة بالخلػل مسػا مػؤ ر علػى تشفيػذ السػشهج 

 بالكي ية كالدرعة السظلؾبة.
. في هذا الشغاـ متأ ر السػتعلؼ فػي دراسػته بالسشاسػ ات الظارئػة كاإلضػرابات 23

سسي إذ يقتظع ذلػ زمشًا كالسغاهرات كغير ذلػ مسا هؾ طارئ رسسي أك غير ر 
 مؽ زمؽ دراسته.

. فػي نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي تدػتفحل مذػكلة الفػركؽ الفرديػة بػيؽ الظػػبلب 24
 كالتي ال مؾفر نغاـ التعليؼ التقليدي لها حبًل.

 
 ك٢ طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ:

إف سػػػلبيات تػػػدري  السعلسػػػيؽ كاإلداريػػػيؽ تعػػػؾد سػػػل ًا علػػػى العسليػػػة        
ذلػػ سػابقًا كفػي نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي يبلحػظ عػدد مػؽ التعليسيػة لسػا ذلػر 

 .   الدلبيات في عسلية التدري  
لبيػرة جػدًا نمقابلػة إدارة التػدري   السػدربيؽ. أعداد السعلسػيؽ كاإلداريػيؽ غيػر 1

 ـل.2005كالية الخرطؾـ 
سيؽ بػالظرؽ التقليديػة ل. عجز نغاـ التعليؼ عؽ تدري  العدد الكافي مؽ السع2

 .الست عة
     .. يدتغرؽ تدري  السعلسيؽ عؽ طري  هذا الشغاـ كقتًا لبيرًا 3
إلػػػى مؾقػػػع   السعلسػػػيؽ الستؾاجػػػدمؽ فػػػي السشػػػاط  الشائيػػػة  حزػػػؾر . متعػػػذر4

 التدري  في السدف.
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. عشػػػد بدايػػػة فتػػػرة عسليػػػة التػػػدري  للسعلسػػػيؽ يحػػػدث ذلػػػػ فراغػػػًا لبيػػػرًا فػػػي 5
التػػػدري  كبعػػػدهؼ عػػػؽ السػػػدارس كملػػػئ الحرػػػص كذلػػػػ بانذػػػغاؿ السعلسػػػيؽ ب

 مدارسهؼ مسا متظل  إيجاد البدمل لهؼ في بعض األحياف.
 . ال يسكؽ لشغاـ التعليؼ التقليدي تدري  لل السعلسيؽ في كقت كاحد.6
. يعتبػر هػذا التػػدري  عػؽ طريػػ  نغػاـ التعلػػيؼ التقليػدي ذك للفػػة عاليػة مسػػا 7

 ذلػ. يكلفه في اإلعداد للقاعات كالدكؽ كالتشقل كاإلعاشة كغير
. التػػدري  الػػذي مػػتؼ عػػؽ طريػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي قليػػل الفاعليػػة ندػػ ة 8

 لشدرة السدربيؽ السختريؽ.
. اإلمكانات السادية لئلدارات التعليسيػة تعػؾؽ عسليػة تػدري  أعػداد لبيػرة مػؽ 9

 السعلسيؽ أك إتاحة فرصة تدري  فعاؿ لعدد مشهؼ.
سػػائل كالؾسػػائ  البلزمػػة للتػػدري  فػػي .ال تتػػؾافر لشغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي الؾ 10

 السؾاقع السختلفة كهذا يقلل مؽ فعاليته.
. عدد لبير مؽ السعلسيؽ يعتبركف عسلية التدري  هذب مزيعة للؾقت الذي 11

كعليػػه فهػػؼ ال يحزػػركف لسؾقػػع  ،هػػؼ فػػي حاجػػة لػػه للتكدػػ  كتحدػػيؽ الحػػاؿ
 ي حالة حزؾرهؼ.التدري  أك لؽ يدتفيدكا مشه لهيرًا لعدـ قشاعتهؼ بجدكاب ف

 . تؾفير اختراصييؽ برفة مدتديسة في مؾاقع التدري  يكلف لهيرًا.12
. عسليػػة تذػػييد كتجهيػػز القاعػػات كالسؾاقػػع كالسعامػػل للتػػدري  فػػي مؾاقػػع 13

 مختلفة لهيرة الكلفة في نغاـ التعليؼ التقليدي.
. متعػػػرض الستػػػدربؾف فػػػي مؾاقػػػع التػػػدري  فػػػي السػػػدف إلػػػى ضػػػغؾ  عػػػدـ 14

 ار فتؤ ر في تدريبهؼ بشغاـ التعليؼ التقليدي.االستقر 
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. تعػػػدد جهػػػات الرػػػرؼ بالشدػػػ ة للسعلػػػؼ الستػػػدرب لالرػػػرؼ علػػػى األسػػػرة 15
 كالدكؽ، كالسؾاصبلت كاإلعاشة.

. يفقػػد السعلػػؼ الستػػدرب بعػػض األعسػػاؿ الجانبيػػة التػػي لػػاف يسارسػػها كالتػػي 16
 تداعد في زيادة دخله.

 
 ك٢ حإلىحٍحص حُظؼ٤ٔ٤ِش:

ات التعليسية في نغاـ التعليؼ التقليدي تتستع بكهير مؽ أكجػه القرػؾر . اإلدار 1
 مسا يعد سل ًا على العسلية التعليسية.

أك  ، مؽ غير ذكي الخبرة . متؼ اختيار اإلدارات مؽ أشخاص غير مدربيؽ أك2
 مؽ أشخاص مظيعيؽ يظ قؾف سياسات تسلى عليهؼ.

 لقرارات العليا فق .. اإلدارات معغسها مؽ أكلئػ اللذمؽ مشفذكف ا3
 . اإلدارات التعليسية ال تظب  اللؾائت في لهير مؽ األحياف.4
. اإلدارات التعليسية معغسها غيػر قػادر علػى االبتكػار كالحػس اإلبػداعي غيػر 5

 متؾفر لدمها.
. معغؼ القرارات التي تتخذ مؽ جانػ  اإلدارة التعليسيػة سػلبية تزػر بالعسليػة 6

 ءتها.التعليسية كذلػ لعدـ لفا
بالسدػػائل األةاديسيػػة  التعليسيػػة فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي  اهتسػػاـ اإلدارات.7

 كالعلسية قليل.
. تهتؼ اإلدارات التعليسية في نغاـ التعليؼ التقليدي بتغظيػة السقػررات رغػؼ مػا 8

 تتسيز به مؽ خلل في الؾقت السحدد لها.
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 حت مهامهػػػا هامذػػػية . اإلدارات التعليسيػػػة فػػػي نغػػػاـ التعلػػػيؼ التقليػػػدي أصػػػ9
بالشدػػػ ة للعسليػػػة التعليسيػػػة فانرػػػ  اهتسامهػػػا فػػػي جسػػػع الرسػػػؾـ كالتبرعػػػات 
كالسدػػاهسات كبشػػؾد الرػػرؼ كتلقػػي التكػػاليو مػػؽ الرلسػػاء كتشفيػػذها كحزػػؾر 
االجتساعات الستكررة التي ال تخرج عؽ نظػاؽ الدػلبيات كالقػرارات غيػر الفعالػة 

. 
غاـ التعليؼ التقليدي كمتظل ػاتهؼ كاإلنفػاؽ . إف أعداد اإلدارييؽ الكبيرة في ن10

 يعد عبئًا ماليًا لبيرًا ذك للفة عالية. ؼ عليه
. نغاـ التعليؼ التقليدي كبسا متستع به مؽ رقابػة كمتابعػة للسشاشػ  اإلداريػة 11

متػػيت فرصػػة التدػػاهل كعػػدـ االنزػػ ا  كالتدػػي  مػػع عػػدـ االهتسػػاـ مػػؽ ناحيػػة 
 ك العسل اإلداري.اإلدارييؽ بالعسلية التعليسية أ

 
 ُيٟ حُٔؼ٤ِٖٔ:

. العسػػل فػػي فرػػؾؿ كقاعػػات مكتغػػػة بػػالستعلسيؽ يرػػل عػػددهؼ فػػي بعػػػض 1
أمتػار أك أقػل مػؽ  4×  6متعلسًا في مدػاحة فرػل عاديػة  130األكقات  إلى 

ذلػ مسا يخل بترليز السعلؼ كمدى متابعته لكل الستعلسػيؽ داخػل الفرػل كيػؤ ر 
 التعليسية كعلى السعلؼ نفده. ذلػ تأ يرًا سلبيًا على العسلية

. هشالػػػػ إفػػػرازات للغػػػركؼ االجتسا يػػػة أك االقترػػػادية الدػػػيئة لػػػ عض أسػػػر 2
 الستعلسيؽ كالتي متعاطف معها السعلؼ كتذغله لهيرًا عؽ أداء كاج اته العلسية.

. ال مػػػؾفر نغػػػاـ التعلػػػيؼ التقليػػػدي الؾسػػػائ  كالؾسػػػائل البلزمػػػة فػػػي العسليػػػة 3
يعاني مشه السعلؼ معاناة لبيرة تػؤ ر علػى عظائػه كتؾصػيل التعليسية كذلػ مسا 

 السادة الدراسية للستعلسيؽ.
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. كجؾد إدارات تعليسية ال تستلػ الخبرة الكايية أك غير مؤهلة أك غيػر مدربػة 4
 تؤ ر على كضع السعلسيؽ السهشي كاألةاديسي كالفشي.

علػى  ر يػة مػؤ . عدـ اةتساؿ البشية األساسػية بالسػدارس كالسؤسدػات التعليس5
 استقرار كعظاء السعلؼ.

معامػػل مؤهلػة يقلػػ  السعلػؼ لهيػرًا كيػػؤ ر فػي أدائػػه كبالػذات فػػي  عػدـ كجػؾد. 6
 مجاؿ العلؾـ كاللغات.

. بيئات السدارس غير الدليسة تؤ ر على عظاء السعلؼ بسا مشعكس عليه مؽ 7
 أ ر نفدي سلبي.

بكليات التربية فيشعكس ذلػ على . لؼ متل  السعلؼ إعدادًا جيدًا كتأهيبًل لامبًل 8
 أدائه كمؽ  ؼ على العسلية التعليسية سل ًا.

. متلقػػى السعلػػؼ فػػي هػػذا الشغػػاـ التػػدري  كالستابعػػة علػػى مػػد مػػؾجهيؽ غيػػر 9
مػػؤهليؽ أك مػػدربيؽ لل يػػاـ بهػػذب السهسػػة مسػػا مزيػػد مػػؽ مذػػكبلته كيػػؤ ر علػػى 

 أدائه.
التػػي ي يذػػها تػػؤ ر فػػي  . عػػركؼ السعلػػؼ االجتسا يػػة كاالقترػػادية الدػػيئة10

 أدائه كعظائه.
. ضػػ ف عسليػػة التػػدري  فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي كعػػدـ األخػػذ بعسليػػة 11

 يعد قرؾرا في نغاـ التعليؼ. التدري  السدتسر بسعشاب الح يقي
. التداخبلت القائسة بيؽ إدارات التعليؼ كمجالس اآلباء ييسا يخص األ  اء 12

 لؼ.لسعلؼ مؽ حي  كضعه لسعاإلدارية تؤ ر لهيرًا على ا
 
 



 
 
 

 

178 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي

 
 يفٕٓو َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 َجزح ربسٚخٛخ ػٍ َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ أٔسٔثب -

 رٕعغ سلؼخ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ ٔاَزشبسِ -

 رجشثخ انغٕداٌ فٙ انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 
 ٕٞىحٓلّٜٞ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي ٝٓيٟ ططز٤وٚ ك٢ حُٔ

لتعلػػيؼ عػػؽ بعػػد أسػػلؾب مػػؽ أسػػالي  التعلػػيؼ الػػذاتي كهػػؾ تعلػػيؼ سػػاب  ا      
 Openأدى إلػى تعزيػز نغػاـ التعلػيؼ السفتػؾح  -للتعليؼ التقليدي أك السدرسػي

Learning   كالتعلػػػيؼ السدػػػتسرContinuous Learning  كهػػػؾ يعتبػػػر
عػؽ بعػد كالػذي نسػا  تظؾيرًا لشغاـ التعليؼ بالسراسلة كالذي يعتبر بػدايات التعلػيؼ

كترعػػرع فػػي بريظانيػػا كمدػػتعسراتها كب يػػة بلػػداف العػػالؼ كانتذػػر انتذػػارًا كاسػػعًا 
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كبعػدها أيزػًا حيػ  طػرأ عليػه  ،كخاصة بيؽ الحربيؽ العالسيتيؽ األكلى كالهانية
تظؾر لبير في محتؾى السادة الدراسية كترسيسها كطرؽ تقؾيسها كخاصة بعػد 

تكشؾلؾجيا الحدمهة كالتي تعتبر الرلائز األكلى في التظؾر السلحؾظ في كسائ  ال
 تقدـ كتظؾر التعليؼ عؽ بعد.

كقد جاء لغيرب مؽ االتجاهات الحدمهة فػي التربيػة كالتعلػيؼ كالتػي عشيػت  
بسؾاجهة الزيادة الهائلة في حجػؼ السعػارؼ اإلندػانية كالتظػؾر العلسػي كدخػؾؿ 

 التكشؾلؾجيا مجاالت الحياة.
عػػػاؿ فػػػي تػػؾفير فػػػرص الػػػتعلؼ كإ ػػراء الخبػػػرات أمػػػاـ نةسػػا أنػػػه أسػػلؾب ف 

العامليؽ الذمؽ ال يدتظيعؾف االنقظاع عؽ العسل كالتفرغ للػتعلؼ، الػذمؽ حرمػؾا 
 .(1)مؽ التعليؼ الشغاميل

تتؼ دائسًا السؾاجهة بيؽ السعلػؼ كالسػتعلؼ فػي نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي كهػؾ  
الدرس أك السحاضرة أك في كيكؾف ذلػ في قاعات  ،ما يعرؼ بالتعليؼ الؾجاهي

أي مؾقػػع تعليسػػي يجسػػع بػػيؽ السعلػػؼ كالسػػتعلؼ فػػي كقػػٍت كاحػػد، أمػػا فػػي نغػػاـ 
التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فػػنف الؾسػػائ  الدػػس ية كال رػػرية أك الدػػس ية ال رػػرية مهػػل 
الرادمػػؾ كالتلفػػاز كالفيػػدمؾ كالحاسػػ  اآللػػي، تحػػل محػػل السعلػػؼ الػػذي يكػػؾف فػػي 

أمػا فػي الفػرؽ مػا بػيؽ نغػاـ  العسلية التعليسية. الغال  بعيدًا عؽ الستعلؼ أ شاء
التعليؼ التقليدي كنغاـ التعليؼ عؽ بعد ييقػؾؿ الػدلتؾر علػى عهسػاف: نهػؾ فػي 
تشغػػػيؼ تؾصػػػيل العلػػػؼ كالسعرفػػػة إلػػػى طالػػػ  بعيػػػد عػػػؽ السؤسدػػػة التعليسيػػػة ال 

 .(2)يدتظيع أف متفرغ لظل  العلؼ لسا يدتظيع زميله في الشغاـ السدرسيل

                                     
 .290بذير عبد الرحيؼ الكمؾب، مرجع سابق، ص  (1)

 .291بذير عبد الرحيؼ الكمؾب، مرجع سابق، ص  (2)
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التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد مهلػػه مهػػل نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي هػػؾ تعلػػيؼ إف نغػػاـ  
نغػػامي مػػشغؼ كلػػيس لسػػا يرػػفه الػػ عض بأنػػه تعلػػيؼ غيػػر نغػػامي كقػػد قػػاؿ ـ. 
خالد حدشيؽ: نالتعليؼ عؽ بعد هػؾ نغػاـ تعليسػي نغػامي كمػشغؼ، يعشػي إنجػاز 
العسليػػة التعليسيػػة دكف لقػػاء فعلػػي بػػيؽ السعلػػؼ كالػػدارس، أي أف تقػػؾـ الجهػػة 

ل باعتسػاد نالػدارسل ضػسؽ نمشهػاج …تعليسية نالجامعة، السدرسػة، السعلػؼ، ال
محدد كشرك  خاصةل كمشحه شهادة في حاؿ نجاحػه بالؾفػاء بستظل اتهػا. أمػا 
لساذا قلشا أنه تعليؼ نغامي فؤلف الػدارس م قػي علػى صػلة مػع الجامعػة بذػكل 

لتقؾيؼ السدتسريؽ مدتسر عبر مراةزها الدراسية/ التعليسية، كيخزع للستابعة كا
عرضػيًا، كإنسػا هػؾ تعلػيؼ  امؽ قبلها، أما لؾنه تعليسًا مشغسًا فؤلنػه لػيس تعليسػ
 .(1)هادؼ للحرؾؿ على شهادة بعد استيفاء الذرك ل

متؼ نغاـ التعليؼ عػؽ بعػد كالسػتعلؼ فػي مشػأى عػؽ السؤسدػات التعليسيػة  
سلية التعليسية إال كمؽ غير احتكاؾ م اشر كمؾاجهة بيشه كبيؽ السعلؼ أ شاء الع

نادرًا، كبسعشى جخر فنف الستعلؼ ال ملتػـز بالتؾاجػد كالجلػؾس فػي قاعػات الػدرس 
أك السحاضرات إنسا ترل إليه السادة الدراسية في مؾقعه بدؿ أف يرل هؾ إلى 
مكاف السادة الدراسية. كيكؾف ذلػ تحت رعاية مشغسة أك مؤسدة تعليسيػة مػتؼ 

اـ الدراسػة عػؽ بعػد كتدػتخدـ هػذب السشغسػات أك عبرها التدجيل لبللتحاؽ بشغ
السؤسدػػات كسػػائ  االترػػاؿ بذػػتى أنؾاعهػػا باعت ػػار أف االترػػاؿ نغػػاـ كمػػؽ 

/ مرسػػل1السعػركؼ أف عسليػػة االترػػاؿ تػػتؼ عبػػر خظػؾات معيشػػة تتكػػؾف مػػؽ: 
/ مدػتقبل، تتخللهػا االسػتجابة أك التغذيػة 3/ رسالة عبر قشػاة اترػاؿ 2 

كمدى صبلحية أجهزة التؾصػيل كالؾضػؾح كسػبلمة  الراجعة كعسليات التذؾيش
                                     

 .1م، ص 2004خالد حدشيؽ، مفىؾم التعميؼ عؽ بعد، جامعة الدؾدان السفتؾحة، ورقة عسب مايؾ  م. (1)
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ال رر مع سبلمة الدسع. نجد في العسلية التعليسية نجد أنه للسا تحدؽ نغاـ 
االتراؿ للسا تحدشت العسلية التعليسية. أما نحػؽ اآلف فش ػيش زمانػًا أصػ حت 
ييػه عسليػػة االترػاؿ عسليػػة تفاعليػػة فػي ذات الؾقػػت مهلسػػا يحػدث فػػي التعلػػيؼ 

 كني أك التعليؼ االفتراضي.اإللكتر 
عادة ما متؼ اختيار الؾسائ  حد  مؾقع الستعلؼ كعركفه كذلػ لتدهيل  

عسليػػة تؾصػػيل السػػادة الدراسػػية للسػػتعلؼ للتأةػػد مػػؽ عسليػػة نجػػاح التعلػػيؼ عػػؽ 
 طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.

إف القؾؿ باف نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد هػؾ نسػ  مػؽ أنسػا  التعلػيؼ الػذاتي  
إذ أف الستعلؼ ككف  برامج هذا الػشس  مػؽ التعلػيؼ يعتسػد اعتسػادًا  ،تقؾؿ صحي

أساسيًا عل نفده كبحد أدنى مؽ إشػراؼ السعلػؼ كيسكػؽ القػؾؿ إف السػتعلؼ هػؾ 
محؾر العسلية التعليسية كلػيس السعلػؼ لسػا لػاف معركفػًا فػي الدػاب  فػي نغػاـ 

ؼ علػػػى مػػػدى التعلػػػيؼ التقليػػػدي، كيعتسػػػد السػػػتعلؼ فػػػي ذلػػػػ الشػػػؾع مػػػؽ التعلػػػي
اسػػػتخدامه لؾسػػػائ  التقشيػػػة الستعػػػددة بكفػػػاءة كبحدػػػ  مػػػا تقتزػػػيه العسليػػػة 

نجػػد أف اإلندػػاف كلفتػػرات طؾيلػػة مػػؽ تأريخػػه قبػػل عهػػؾر  كتاريخيػػاالتعليسيػػة. 
التعلػػيؼ الشغػػامي كالسػػدارس، يعلػػؼ نفدػػه بشفدػػه مػػؽ خػػبلؿ السبلحغػػة كالتقليػػد 

رػػي  كغال ػػًا مػػا يسػػتهؽ كالسسارسػػة فػػي بيئتػػه كبيتػػه كمػػؽ جبائػػه كمجتسعػػه الل
 االبؽ مهشة أبيه.

مػػشغسس فػػي هػػذا الػػشس  مػػؽ نغػػاـ التعلػػيؼ لػػل راغػػ  فػػي التعلػػيؼ بغػػض  
الشغر عؽ العسػر أك السؤهػل الػذي متأهػل بػه فػي االلتحػاؽ برلػ  نغػاـ التعلػيؼ 
التقليدي كالذي ي ػف عائقػًا دكف تحقيػ  طسؾحػات الشػاجحيؽ مػؽ ذكي الشدػ  

 السشخفزة.
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 ر عهساف الردم :يقؾؿ أ. د. مختا
نإف التعليؼ عؽ بعد ليس شكبًل كاحدًا بل هؾ أشػكاؿ متعػددة كمسارسػات  

متشؾعػػة كيختلػػف عػػؽ التعلػػيؼ التقليػػدي لهيػػرًا فػػي طريقتػػه، حيػػ  يعتسػػد األكؿ 
نالتقليػػديل الظريقػػة الس اشػػرة فػػي الرػػفؾؼ التػػي تجسػػع بػػيؽ السعلػػؼ كالسػػتعلؼ، 

متعػػددة لتحقيػػ  االترػػاؿ  كهشػػا يفرػػل بيشهسػػا كيدػػت يض عػػؽ ذلػػػ بؾسػػائ 
كالتؾاصػػل بيشهسػػا مػػؽ جهػػة كبػػيؽ السػػتعلؼ كالسؤسدػػة مػػؽ جهػػة أخػػرى كذلػػػ 
بهػػدؼ رعايػػة السػػتعلؼ كمتابعػػة تقدمػػه، كتػػذليل الرػػعاب برػػفة مدػػتسرة عػػؽ 
طريقػػه، كلػػل ذلػػػ بهػػدؼ إعانتػػه علػػى بلػػؾغ األهػػداؼ السرجػػؾة كلدػػر عزلتػػه 

 .(1)كتذجيعه باضظراد كخاصة في نس  التعليؼ السفتؾحل
التعلػيؼ عػؽ بعػد  مؤسدػاتكقد أكرد أحسػد إسػساعيل حجػي ييسػا يخػص  
 اآلتي: 

/ االنفرػػاؿ شػػ ه الػػدائؼ بػػيؽ السعلػػؼ كالسػػتعلؼ طػػؾاؿ عسليػػة الػػتعلؼ كهػػؾ مػػا 1ن
 يسيزب عؽ التعليؼ التقليدي.

/ تػػأ ير السؤسدػػة التعليسيػػة فػػي ترػػسيؼ التعلػػيؼ تخظيظػػًا كتشغيسػػًا كإعػػدادًا 2
 تعلؼ كهؾ ما يسيزب عؽ البرامج الدراسية السدتقلة.كتقديسًا كدعسًا للس

/ اسػػتخداـ كسػػائ  تكشؾلؾجيػػة لتقػػديؼ محتػػؾى البرنػػامج التعليسػػي، كاالهتسػػاـ 3
بتؾفير اتراؿ تفاعلي كهؾ ما يسيزب عؽ االستخدامات األخػرى للتكشؾلؾجيػا فػي 

 التعليؼ.

                                     
 مختار ع سان الرديق، التعميؼ عؽ بعد، ورقة عسب، بدون تأري . (1)
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تػي التعلػيؼ / الت اعد ش ه السدتسر لسجسؾعة التعلؼ أك الستعلسػيؽ طػؾاؿ عسلي4
 .(1)كالتعلؼ كإف تبلقؾا عرضًا. كبذلػ فننهؼ متعلسؾف فرادى ال جساعاتل

اتخذ التعليؼ عؽ بعد أسػساء لهيػرة أطلقػت عليػه مهػل التعلػيؼ بالسراسػلة،  
السدرسػػة السشزليػػة، الدراسػػة السدػػتقلة، التعلػػيؼ خػػارج أسػػؾار الجامعػػة، التعلػػيؼ 

مي، التعلػػػيؼ فػػػي الهػػػؾاء، التعلػػػيؼ الػػػذاتي، تعلػػػيؼ الك ػػػار، التعلػػػيؼ غيػػػر الشغػػػا
السفتؾح، كهذب التدسية األخيرة أص ت ال عض يظلقها بديبًل لتعبيػر التعلػيؼ عػؽ 
بعػد كيعبػر الػ عض عػػؽ التعلػيؼ السفتػؾح بأنػه أحػػد الدياسػات التػي تسهػل نغػػاـ 

كمهسػا  التعلػيؼ عػؽ بعػد. التعليؼ عؽ بعد أي أنه يعتبر مسارسة تظبي ية لشغػاـ
ظ أف هشالػػ عسليػة تػػرادؼ كاخػتبلؼ كتػداخل فػػي التعػابير التػػي ةػاف فننػه يبلحػػ

 تظل  على الشغاميؽ مؽ التعليؼ.
كيقؾؿ األستاذ أحسد هاشػؼ خليفػة: نهشػاؾ تػداخبًل عسيقػًا ككاضػحًا بػيؽ التعلػيؼ 
عؽ بعد كالتعليؼ السفتت، كالراجت في تقدمري أف التعليؼ السفتػؾح هػؾ أحػد أبػرز 

ـ التعليؼ عػؽ بعػد فػي الؾاقػع مػؽ ناحيػة إداريػة كأنجت تظبيقات كمسارسات نغا
كعلسية كاقترادية كاجتسا يػة، بػل أةهرهػا انتذػارًا كشػهرة بالدرجػة التػي يجػؾز 
أف نقػػؾؿ أف التعلػػيؼ السفتػػؾح هػػؾ الػػذي أضػػفى علػػى التعلػػيؼ عشػػد بعػػد مكانتػػه 
كنجاحاتػػػه كاالعتػػػراؼ بػػػه عالسيػػػًا مػػػؽ قبػػػل السؤسدػػػات كالػػػدكؿ كالسجتسعػػػات 

 .(1)كاألفرادل

                                     
 م، ص1996أحسد إسساعيب حجي، التربية السدتسرة والتعميؼ مدى الحياة، القاورة، دار الفكر العرباي، الظبعاة األولاى  (1)

231. 

 .2أ. أحسد واشؼ الخميفة، التعميؼ عؽ بعد والتعميؼ السفتؾح، جامعة الدؾدان السفتؾحة، ورقة عسب، بدون تأري ، ص  (1)
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ند ة لسا أشرنا إليه مؽ تعريفات مختلفة كفقػًا لؾجهػات الشغػر الست امشػة  
لشغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد فقػد عهػرت تعريفػات لهيػرة أخػذت حيػزًا مشػذ عهػؾر هػذا 
الشؾع مؽ التعليؼ كالذي سػتغهر فػي الرػفحات البلحقػة مػؽ هػذا ال حػ . ييسػا 

 ملي بعض  مؽ هذب التعريفات: 
 اآلتية: التعريفاترباح أكرد األستاذ ماهر حدؽ 

/ نغػػػاـ تؾصػػػيل خػػػاص بالسحتؾيػػػات التعليسيػػػة بحيػػػ  متحقػػػ  الػػػرب  بػػػيؽ 1ن
عػػػؽ بعػػػد كبػػػيؽ السػػػؾارد كالسقؾمػػػات التعليسيػػػة  التعلػػػيؼ الدارسػػػيؽ فػػػي برنػػػامج

Education Resources  . 
 نفرغليل

/ نتقديؼ التعليؼ أك التدري  مؽ خبلؿ الؾسػائل التعليسيػة اإللكتركنيػة كيذػسل 2
ػ األقسػػػػار الرػػػػػشا ية كالفيػػػػدمؾ كاألشػػػػرطة الرػػػػػؾتية السدػػػػجلة كبػػػػػرامج ذلػػػػ

 الحاسؾبل
 "USALAالجسعية األمرياية لمتعميؼ عؽ بعد "

 Learning/ نذلػ الشغاـ الذي يذير إلى الحػاالت التػي يكػؾف فيهػا الػتعلؼ 3
، ط قػًا لؤلسػلؾب الػذي بسؾج ػه يكػؾف األسػتاذ كالظالػ  Teachingأك التعليؼ 

 جغرافيتيؽ مختلفتيؽل في مشظقتيؽ
" نتعريو مكسل للتعريو USDLAالجس ية األمريكية للتعليؼ عؽ بعد "

 الداب ل
/ نهؾ نغاـ تدريس مرب  الستعلسيؽ بالسرادر التعليسية كهؾ مؾفر للستعلسػيؽ 4

غير السدربيؽ في الئحة طل ة السؤسدات التعليسية نغير مداكميؽل كهؾ يعػزز 
 الييؽ. الفرص التعليسية للظل ة الح
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إف تظبي  التعليؼ عؽ بعد عسليػة تدػتخدـ فيهػا السرػادر الستاحػة كهػي  
 عسلية تتظؾر لتدتخدـ التقشيات الؾليدةل.

 َٗٝع ًخ٤ُل٤ٍٗٞخ ُِظؼ٤ِْ ػٖ رؼيّ
The California distance learning Project “CDLP” 

/ نإف التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد نغػػػاـ مؾجػػػه أك عسليػػػة تػػػرب  الستعلسػػػيؽ بالسرػػػادر 5
 ل عيدة، كيسكؽ للتعليؼ عؽ بعد أف يكؾف كسيلة التعلؼ الرئيدية أك التكسيلية.ا

 AT and Tشرلة 

/ نإيرػػػػاؿ العلػػػػؼ أك التػػػػدري  بػػػػدركس ترػػػػل إلكتركنيػػػػًا باسػػػػتخداـ القسػػػػر 6
الرػشاعي، الفيػػدمؾ، الرػؾت، الرسػػؾـ كالرػػؾر، تكشؾلؾجيػا الؾسػػائ  الستعػػددة، 

 مدافةل.كاألشكاؿ األخرى للتعلؼ عؽ بعد نمؽ على 
 رابظة الؾاليات الستحدة للتعليؼ عؽ بعد 
The United States distance learning Association 

“USDLA” 

/ نالتعليؼ عؽ بعد هؾ نغػاـ لتؾصػيل السػؾاد كاإلمكانيػات التعليسيػة للدارسػيؽ 7
 Faceفي البرامج التعليسية أك التدريبية دكف الحاجة إلػى مقابلػة السدرسػيؽ ن

to Face.ل 
 (1)السؤلفل

إضافة لسا جاء في لتاب نالتعليؼ اإللكتركنيل لؤلستاذ ماهر حدؽ رباح  
فػنف هشالػػ بعػض العلسػاء الػذمؽ أدلػؾا بػدلؾهؼ فػي هػذا السزػسار  تعريفػاتمؽ 

 للتعليؼ عؽ بعد: تعريفاتهؼمؽ  اييسا ملي بعز  

                                     
 .17-16م، ص 2004ماور حدؽ رباح، التعميؼ اإللكتروني، عسان، دار السشاوج لمشذر والتؾزيع  (1)
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/ نالتعليؼ عؽ بعد عائلة مؽ طرؽ التعليسػات، كالتػي تسػارس فيهػا سػلؾليات 8
التعلػيؼ برػػؾرة مشفرػػلة عػػؽ سػلؾليات الػػتعلؼ بسػػا فػػي ذلػػ التػػي تسػػارس أمػػاـ 
الستعلؼ في الغركؼ العادية كلهذا فاالتراؿ بيؽ السعلؼ كالستعلؼ يج  أف مؾفر 
بكػػػل الظػػػرؽ سػػػؾاء عػػػؽ طريػػػ  الكلسػػػة السكتؾبػػػة أك الؾسػػػائ  اإللكتركنيػػػة أك 

 السيكانيكيةل
 ـMoore 1993مؾر 

السػتعلؼ السكػاف األكؿ كالتعلػيؼ عػؽ بعػد مؤلػد  كيقؾؿ مػؾر أيزػًا: نيحتػل 
الستعلؼ كفردمته كلذلػ يكؾف ترليزب على هذا الجان  كالرلة بػيؽ السعلػؼ  ةذاتي

كالسػػتعلؼ ال تػػتؼ م اشػػرة بػػل بؾاسػػظة كسػػائل تعليسيػػة سػػؾاء لانػػت مدػػسؾعة أك 
 .(2)مرئيةل

د / نةافػػة أشػػكاؿ الدراسػػة علػػى لػػل السدػػتؾيات كالتػػي ال تتؾقػػو علػػى كجػػؾ 9
األستاذ في قاعة السحاضرات أك في الجؾار كلكؽ في نفس الؾقت يدػتفاد مشػه 

 في التخظي  كاإلرشاد كاإلشراؼل
 ـHolemberg 1986هؾلسبرج 

/ نأف أهػػؼ خرػػائص التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد أف السػػتعلؼ يكػػؾف فػػي معغػػؼ الؾقػػت 10
 بعيدًا عؽ السعلؼل.

 ـ.Rummple & Harry 1982رمبل كهاري 
 -تلف اآلراء حؾؿ مفهؾـ التعليؼ عؽ بعد في ست نقا :/ صاغ ليقاف مخ11

 /  الفرل بيؽ السعلؼ كالظال .1ن

                                     
(2) More. M. On Atherory of independent study. In sewort, kegan 8 hoimberg (eds) 

distance education international prespectives. 1983. 
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 /  تأ ير السؤسدة التربؾية في تخظي  كتحزير السؾاد التدريدية.2
 /  السذارلة في أشكاؿ التعليؼ السرشعة.3
/ تػػػؾفير اترػػػاؿ مػػػزدكج االتجػػػاب يسكػػػؽ السػػػتعلؼ مػػػؽ االسػػػتفاد مػػػؽ محػػػاكرة 4

 سدة كالسعلؼ.كمشاقذة السؤ 
 /  استخداـ الؾسائ  التقشية للتقارب بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.5
 .(1)/  تعليؼ الستعلسيؽ بؾصفهؼ أفرادًا كليس جساعاتل6

إذ أف  Industrialization/ نمتزسؽ جان ًا هامًا كملحؾعًا مؽ الترػشيع 12
تشؾعػة طبيعة هذا التعليؼ القائؼ على أعداد لبيرة مؽ العػامليؽ ييػه مػؽ فئػات م

ذات تخررػػات مختلفػػة، تشزػػػؾي تحػػت قظاعػػػات كمراحػػل تزػػػؼ أعػػدادًا مػػػؽ 
أخرػػػائي اإلعػػػداد كالترػػػسيؼ كاإلنتػػػاج كفشػػػي اإلخػػػراج كالسذػػػرفيؽ كاإلداريػػػيؽ، 
باإلضػػػافة إلػػػى إنتػػػاج الؾسػػػائ  مػػػؽ مػػػؾاد مظبؾعػػػة كأشػػػرطة تدػػػجيل كفيػػػدمؾ 

ة مػؽ كأقراص مبرمجة ..ال ، بكسيات ضخسة لتغظية حاجة أعػداد لبيػرة كهائلػ
الظػػبلب لػػل ذلػػػ يذػػكل بعػػدًا صػػشا يًا يسا ػػل تسامػػًا الؾضػػع فػػي السؤسدػػات 
الرشا ية الكبرى التي تؾسعت كأص حت تعتسد علػى تقدػيؼ العسػل علػى دكائػر 

   كمرانع متخررة كمتفرعة،  ؼ إعادة تجسيعه مرة أخرىل 
   

 Petersبيترز 
أنه نغاـ يدتخدـ  / نلشغاـ التعليؼ عؽ بعد جاذبية خاصة لبلقترادميؽ ذلػ13

أسلؾب اإلنتاج الجساعي كيؾفر على الدكلة كعلى السجتسػع م ػالن ضػخسة مػؽ 
 جهة لسا مؾفر فرص التعليؼ لجسيع فئات السجتسع العاملة مؽ جهة أخرىل

                                     
(1) Kegan. D. foundation of distance education, London, Croom Helm, 1986. 
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 ـ1987على  يدي 
 / نإف مؽ أكلؾيات التعليؼ عؽ بعد احتراـ حرية كاستغبللية الستعلسيؽل14

 Danial and Morgiusدانيل كمؾرغيؾس 
/ ناالسػتخداـ السػػشغؼ للؾسػػائ  السظبؾعػػة كغيرهػا، كهػػذب الؾسػػائ  يجػػ  أف 15

تكػػؾف معػػدة إعػػدادًا جيػػدًا مػػؽ أجػػل تجدػػيد االنفرػػاؿ بػػيؽ الستعلسػػيؽ كتػػؾفير 
 الدعؼ للستعلسيؽ في دراستهؼل

 ـUnesco 1987اليؾندكؾ 
طريقتػه / نإف نجاح التعليؼ عؽ بعػد يعتسػد علػى لفايػة إمكانياتػه كأهدافػه ك 16

 كالؾسائ  السؾجؾدةل
 ـRace 1986ريس 

كلقد جاء في لتاب التعليؼ عؽ بعد كتقشياته فػي األل يػة الهالهػة لػػ أ. د.  
 الديد محسؾد الربيعي كجخريؽ تعريفات عؽ مفهؾـ التعليؼ عؽ بعد مشها:

/ تعلػػيؼ يقػػؾـ علػػى عػػدـ اشػػترا  الؾجػػؾد الستػػزامؽ للػػدارس مػػع السعلػػؼ فػػي 17
هػػػذا يفقػػػد لبلهسػػػا خبػػػرة التعامػػػل الس اشػػػر، كمػػػؽ هشػػػا تشذػػػأ السؾقػػػع نفدػػػه كب

 الزركرة إلقامة كسي  بيشهسا، كللؾسائ  هذب جؾان  تكشؾلؾجية كتشغيسيةل.
 ـ1999فرجاني 

/ ننػػؾع مػػؽ التعلػػيؼ يعكػػس الت اعػػد السلحػػؾظ بػػيؽ السعلسػػيؽ كالظػػبلب، كهػػؾ 18
بجان  كسائل أكسع في معشاب مؽ التعليؼ بالسراسلة، كهؾ يدتخدـ السظبؾعات 

االترػػػاؿ الحدمهػػػة، كيػػػرى أف هػػػذا نغػػػاـ اإلرشػػػاد للدارسػػػيؽ، كتقػػػديؼ السػػػادة 
التعليسية كنجاحه يعتسد على فري  مؽ السعلسػيؽ، لكػل مػشهؼ مدػئؾلية محػددة 
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كتزفي كسائل االتراؿ التي تغظي السدافات ال عيدة صفة الت اعػد علػى ذلػػ 
 الشس  التعليسيل         

 ـ2000العسري 
أحد أسالي  التعليؼ الذاتي التي أفرزتها تكشؾلؾجيا التعليؼ حدمهًا كهؾ في / ن19

 Openلكشػػػه أدى إلػػػى تعزيػػػز نغػػػاـ التعلػػػيؼ السفتػػػؾح ن ،تعلسػػػًا فرديػػػاً  أصػػػله

learningل كنغػاـ التعلػػيؼ السدػػتسر نLong life learning ل كقػػد عهػػرت
حجػػؼ السعػػارؼ أسػػالي  التعلػػيؼ كالػػتعلؼ عػػؽ بعػػد لسؾاجهػػة الزيػػادة الهائلػػة فػػي 

اإلندانية كالتظؾر العلسي كتظؾر تكشؾلؾجيػا االترػاؿ الحدمهػة، كلتػؾفير فػرص 
الػػتعلؼ لجسهػػػؾر لبيػػػر مػػػؽ الػػػراغبيؽ فػػي التعلػػػيؼ الػػػذمؽ ال يدػػػتظيعؾف التفػػػرغ 

 الكامل لبللتحاؽ بالتعليؼ الشغاميل
 (1)ـل2000صبري 

فيهػػا مػػتؼ / نالتعلػيؼ عػػؽ بعػػد هػؾ عسليػػة تعليسيػػة أةبػر ندػػ ة مػػؽ التػدريس 20
 .(2)عؽ طري  شخص ما في مشأى عؽ الستعلؼ مكانيًا كزمانيًال

 بيراتؾف 
إلػى جانػ  التعريفػات التػي ذلػرت هشالػػ الكهيػر مػؽ التعريفػات تعػج بهػا  

الداحة كذلػ نتيجة لبلهتساـ الزائد بشغاـ التعليؼ عػؽ بعػد عالسيػًا كدلػيبًل علػى 
 الؾضع الستشامي الذي ل يه لدى شعؾب العالؼ.

                                     
الؾطشيااة، الداايد محسااؾد الربيعااي وآخاارون، التعماايؼ عااؽ بعااد وتقشياتااه فااي األلضيااة ال ال ااة، الرياااض، ماتبااة السمااػ فىااد  (1)

 .8-6وا، ص 1425الظبعة األولى 
(2)

 Paul Fordham, education for all, an expanded vision, world conference on education for 

all, monograph2, P. 43. 
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مسا يبلحظ في جسيع هذب التعريفات أف فحؾاهػا مػدكر فػي فلػػ نقظتػيؽ ك  
 جؾهريتيؽ تدتخدـ فيهسا الؾسائ  الستعددة:

 / الت اعد بيؽ السعلؼ كالستعلؼ أ شاء العسلية التعليسية.1
 / اإلشراؼ غير الس اشر بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.2

 كيغهر ذلػ جليًا في اآلتي:
مػػؽ التعلػػيؼ الػػذي ال متظلػػ  حزػػؾر  نالتعلػػيؼ عػػؽ بعػػد هػػؾ ذلػػػ الشػػؾع 

السعلػػؼ برػػفة دائسػػة فػػي قاعػػات الدراسػػة كإنسػػا يسكشػػه التؾاجػػد فقػػ  بؾاسػػظة 
الؾسائل التكشؾلؾجية فػي بعػض األكقػات السحػددة التػي تتظلبهػا عسليػة التعلػيؼ 
بذػر  اسػتخداـ الؾسػائ  التكشؾلؾجيػة فػي عسليػة التعلػيؼ. كيؤلػد هػذا التعريػو 

السعلػػؼ أيزػػًا مػػع إمكانيػػة عقػػد جلدػػات حػػؾار أك  علػػى انفرػػاؿ الظالػػ  عػػؽ
 .(1)مشاقذات أك مقاببلت بيؽ الظال  كالسعلؼ في أكقات معيشةل

التي ذلرت لؼ نلحظ فيها شػيئًا عػؽ التعلػيؼ باالنتدػاب  التعريفاتفي لل  
إذ أف هذا الشؾع مؽ التعليؼ ال يعد نغامًا للتعليؼ عؽ بعد لكشه متؾاف  مع نغػاـ 

عد فػي الكتػ  السظبؾعػة فقػ  أمػا ب يػة الشذػاطات التػي يقػؾـ بهػا التعليؼ عؽ ب
 الستعلؼ أك السؤسدة التعليسية فهي تقع في إطار نغاـ التعليؼ التقليدي.

 
 ػٖ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي: طخ٣ٍو٤شٗزٌس 

نغاـ التعليؼ عؽ بعد بدأ مشذ بداية حياة اإلنداف كتفاعله في البيئة مؽ  
حيؾانات كن اتات كعػؾاهر طبي يػة مػؽ ريػاح  ،حية حؾله بسا تحؾيه مؽ لائشات

                                     
ص م، 2005فىيؼ مرظفى، مدرسة السدتقبب ومجاالت التعميؼ عؽ بعد، القاورة، دار الفكار العرباي، الظبعاة األولاى  (1)

203. 
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كأمظػار كتزػاريس لالج ػاؿ كالكهػؾؼ كاألكديػػة كالػتبلؿ كمػا تذػسله البيئػة مػػؽ 
كمػػؽ غابػػات كن اتػػات علػػى  ،بحػػار كأنهػػار كمرػػادر للسيػػاب فػػي شػػتى أنؾاعهػػا

اخػػتبلؼ أنساطهػػا. لػػاف تفاعػػل اإلندػػاف مػػع لػػل مػػا ذلرنػػا ضػػركريًا فػػي عسليػػة 
ي تشافس مدتسر مؽ أجل ال قاء كس  هذا الزخؼ البئؾي فكاف مسارسة حياته ف

فكػاف  ،لزامًا عليه أف متعلؼ لي ية الدلؾؾ كلي ية الحساية كالؾقاية مؽ األضرار
أي يعلػؼ نفدػػه بشفدػه مدػػتفيدًا مػؽ الحػػؾاس  ا،ذاتيػػ اتعليسػه فػي بداياتػػه تعليسػ

ف تعليسػه تعليسػًا التي يستلكها لؾسيلة للتعلؼ، فدلف للسذاهدة  ؼ السحاةاة كلػا
كجػد  ،عؽ بعد كمؽ خبلله سػعى لتظػؾير حياتػه كالدػسؾ بهػا إلػى جفػاؽ جدمػدة

 فيها سهؾلة ال يش كالحساية كتحقي  طسؾحاته.
أخذ التعليؼ عؽ بعد يأخذ أشكااًل متعددة إلى أف كصػل بػه  الؾقتبسركر  

فػي التػي لػاف لهػا الػدكر الفاعػل   ،الحاؿ إلػى مػا بعػد مرحلػة اةتذػاؼ الكتابػة
 تظؾر نغاـ التعليؼ عؽ بعد.

 بت أف القديس نبؾؿل لاف متؾاصل مع أت اعػه  ،في التأري  السديحي   
كمريديه كقادة الكشائس كل ار القدس في مشاط  مت اعدة عؽ بعزها ال عض 
عػػؽ طريػػ  إرسػػاؿ الخظابػػات نالسراسػػلةل كالتػػي لانػػت تحسػػل فػػي مزػػاميشها 

عسليػػة  تتعػػذرذػػرها بػػيؽ أت اعػػه عشػػدما التعػػاليؼ الدمشيػػة السدػػيحية لؾسػػيلة لش
اللقػػاء، فكػػاف قػػادة الكشيدػػة يقؾمػػؾف بقراءتهػػا أمػػاـ جسػػؾع السدػػيحييؽ الػػذمؽ 

كلػػانؾا يعتسػػدكف فػػي عسليػػة الػػتعلؼ علػػى  ،ةانػػت تتفذػػى بيػػشهؼ األميػػة جنػػذاؾ
حاسػػة الدػػسع فقػػ  لؾسػػيلة سػػس ية فػػي تلقػػي السػػادة العلسيػػة أك السعلؾمػػة أك 

 السعرفة.
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شغاـ الذي ات عه القديس نبؾؿل نسظًا مؽ أنسا  التعلػيؼ عػؽ يعتبر هذا ال 
 بعد كهؾ نغاـ السراسلة.

مهل هذا الخظػاب السؾجػه للسجػاميع كالػذي ال يسكػؽ أف تػتؼ قراءاتػه فػي  
السشازؿ أك عؽ طريػ  األفػراد ندػ ة النغسػاس السجتسػع فػي بؾتقػة األميػة التػي 

مؽ أنؾاع التعلػيؼ عػؽ بعػد كهػؾ سلفًا، يعتبر مهل هذا الخظاب نؾعًا  لها شاتظرق
 يسا ل تسامًا نغاـ الفرؾؿ الست اعدة عشدنا اليؾـ.

يدتشتج مسا سرد مد قًا أف السدػيحية لػؼ تكػؽ بدايػة لشغػاـ التعلػيؼ عػؽ  
بعد إنسا لانت مرحلة متقدمة في هذا الشغاـ كالذي عػل فػي تظػؾر حتػى كصػل 

 به السقاـ إلى العرر الحالي.
 ،ليؼ عػؽ بعػد فػي التػأري  اإلسػبلمي فػي السراسػلةتتسهل صؾرة نغاـ التع 

كذلػ ما يبلحظ في الخظابػات السؾجهػة أك السرسػلة مػؽ الرسػؾؿ الكػريؼ صػلى 
يذػير فيهػػا لسػػا هػػؾ  ،هللا عليػه كسػػلؼ للسسالػػػ كالبلػداف التػػي ال تػػدمؽ باإلسػػبلـ

 مظلؾب مشهؼ لؾاج  يج  تشفيذب حد  الذرع اإلسبلمي.
فرقػػة فيهػػا مػػؽ العلػػؾـ الكهيػػر كفيهػػا مػػا ةػػاف الخظػػاب يحػػؾي تعػػاليؼ مت 

 متعرض بالتفريل للرسالة السحسدية كخرائرها مؽ مهل كقيؼ كم ادئ.
إذ أنػه  ،هذب الخظابات كسيلة تعليسية عؽ طريػ  نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد 

ال متيدر حزؾر لل أهل تلػ السسالػػ كالبلػداف ليتلقػؾا تعليسػًا نغاميػًا فػي مكػة 
إنسػا اسػت يض عػؽ ذلػػ بشغػاـ السراسػلة كهػؾ  ،السشؾرةالسكرمة أك في السدمشة 

 نس  أساسي مؽ أنسا  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.
رسالة الرسؾؿ نصل لسلؾؾ  ،في الذؾاهد على ذلػ ،قاؿ على دمحم شسؾ 
 حسير:
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نبدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ، مؽ دمحم رسؾؿ هللا الشبي، إلى الحارث بؽ عبػد  
الشعساف قيل ذي رعيؽ، كمعافر، كإلى زرعة ةبلؿ كالي ن يؼ بؽ عبد لبلؿ كالي 

بؽ ذي مزف كهسداف. فنني أحسد إليكؼ هللا الػذي ال إلػه إال هػؾ. أمػا بعػد: فننػه 
قد كقع بشا رسؾلكؼ مشقل ًا مؽ أرض الركـ فلقيشا بالسدمشة. فبلػن مػا أرسػلتؼ بػه 

 كخبر ما قبلكؼ، كأن انا بنسبلمكؼ كقتلكؼ السذرليؽ. 
هػػػػداب، إف أصػػػػلحتؼ كأطعػػػػتؼ هللا كرسػػػػؾله كأقسػػػػتؼ كإف هللا قػػػػد هػػػػداةؼ ب 

الربلة، كأتيتؼ الزلاة، كأعظيتؼ مؽ السغانؼ خسس هللا كسهؼ الرسػؾؿ كصػ يه، 
كما لت  على السؤمشيؽ مؽ الردقة مؽ العقار، عذر ما سػقت العػيؽ كسػقت 

 الدساء، كعلى ما سقت الغرب نرف العذر.
 يؽ مؽ اإلبل ابؽ لبؾف ذلر لبؾف، كفي الهبل  ابشةكإف في اإلبل األربعيؽ  

كفػػي لػػل خسػػس مػػؽ اإلبػػل شػػاة، كفػػي لػػل عذػػر مػػؽ اإلبػػل شػػاتاف، كفػػي لػػل 
أربعيؽ مؽ ال قر بقرة. كفي لل  بل يؽ مؽ ال قر تبيع جذع أك جذعة، كفي لل 

 أربعيؽ مؽ الغشؼ سائسة حدها شاة. 
كإنها فريزػة هللا التػي فػرض علػى السػؤمشيؽ فػي الرػدقة فسػؽ زاد خيػرًا  
خيػػر لػػه. كمػػؽ أدى ذلػػػ كاشػػهد علػػى إسػػبلمه، كعػػاهر السػػؤمشيؽ علػػى فهػػؾ 

السذرليؽ فننه مؽ السؤمشيؽ له ما لهػؼ كعليػه مػا علػيهؼ، كلػه ذمػة هللا كذمػة 
 .(1)رسؾلهل
كلقد سار على هػذا الهػدي لػل الخلفػاء الراشػدمؽ كمػؽ حػذا حػذكهؼ فػي  

غيػر السدػلسة نغاـ السراسلة الستسهػل فػي الخظابػات السؾجهػة كالسرسػلة لؤلمػؼ 
 أك حتى إلى أمرائهؼ في اإلمارات السختلفة كالست اعدة أك حتى للسدلسيؽ لافة.

                                     
 .32 -31م، ص 2004الظبعة الولي  يؼ عؽ بعد، الخرطؾم، مظبعة سؾلؾ،عمى دمحم شسؾ، التعم (1)
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هشا أف نغاـ التعليؼ عؽ بعػد كالػذي اتخػذ نغػاـ السراسػلة  نقؾؿيسكؽ أف  
أحد أنساطه ليكؾف مؽ الؾسائ  الهامة في تؾصيل السادة السكتؾبة ليس بؾليػد 

جػػع كال حػػؾث العلسيػػة التربؾيػػة فػػي القػػرف التاسػػع عذػػر لسػػا تذػػير بعػػض السرا
إال أنه يسكػؽ القػؾؿ أف نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد بػدأ يأخػذ  ،ةهير مؽ دكؿ أكركبا

 بل كفي الدؾيد بالتحدمد.  ،ـ في أكركبا1830شكبًل نغاميًا بالتحدمد في العاـ 
 Hansل كمػؽ بعػدب هػانس هيرمػؾدس نMeullerنعشػدما بػدأ مػؾللر ن 

Hermods للتعلػػػػػػيؼ السدػػػػػػتسر ل فػػػػػػي إعػػػػػػداد بػػػػػػرامجContinuing 

Education   للظل ة الذمؽ انقظعؾا عؽ الدراسة السشتغسة في السدارس بدب
فقػد صػسؼ  …رحؾلهؼ إلى أماةؽ متعذر عليهؼ مشها الحزػؾر السشػتغؼ للدراسػة

هانز دركسًا مكتؾبة لترسل إليهؼ في شكل خظابات عبػر البريػد ليظلعػؾا عليهػا 
التسػػاريؽ كالتجػػػارب علػػى مزػػػسؾنها  ػػؼ مرسػػػلؾا كيدػػتذلركها كيقؾمػػؾا بػػػنجراء 

اإلجابػػػة عبػػػر البريػػػد ليقػػػؾـ األسػػػتاذ بترػػػحيحها كمػػػؽ  ػػػؼ يسػػػشحهؼ الشقػػػا  أك 
 .(1)الدرجات السشاس ة لئلجاباتل

 كقد أكرد دمحم محسؾد الحيلة: 
نهؾ مرظلت متزسؽ عددًا لبيرًا مػؽ اسػتراتيجيات التعلػيؼ كالػتعلؼ كالتػي  

 .(2)دتقلة في مدتؾى التعليؼ العاليلمشها الدراسة عؽ بعد الس
 في تعريو مفهؾـ التعليؼ عؽ بعد أكرد دمحم زياد حسداف: 

                                     
 .32عمى دمحم شسؾ، مرجع سابق، ص  (1)

م، ص 2001دمحم محسااؾد الحيمااة، التكشؾلؾجيااا التعميسيااة والسعمؾماتيااة، الراايؽ، دار الكتاااب الجااامعي، الظبعااة األولااى  (2)
543. 
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نعسليػػة تعليسيػػة متػػؾلى التعلػػيؼ فػػي جػػزء هػػاـ مشهػػا شػػخص يكػػؾف بعيػػدًا  
  .عؽ الدارس مؽ حي  الزماف كالسكافل

هذا كقد أدى انتذار كتظؾر كسائ  التكشؾلؾجيا كبالذات تلػ التي تتستػع  
قشيػػػة العاليػػػة كالػػػؾفرة، إلػػػى نسػػػؾ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد كتظػػػؾرب كاتدػػػاع رقعتػػػه بالت

فتعػػػددت أغراضػػػه كلهػػػرت اسػػػتخداماته فدػػػػد لهيػػػرًا مػػػؽ الحاجػػػات التعليسيػػػػة 
 السظلؾبة كالسلحة في ذات الؾقت.

 
 :ٖ رؼي ك٢ أٍٝٝرخٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػ

بعػػد التجػػارب التػػي أشػػير إليهػػا عػػؽ بػػدايات نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فػػي  
يسكؽ القؾؿ أف هذا الشس  مؽ التعليؼ بدأ فعليًا في بريظانيػا كذلػػ بعػد  ،كباأكر 

 ـ.1836إنذاء جامعة لشدف عاـ 
ي عػػػد ذلػػػػ التػػػأري  نسػػػا التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد كانتذػػػر برػػػؾرة كاضػػػحة فػػػي  

كتبشػػى نغػػاـ التعلػػيؼ بالسراسػػلة الػػذي أصػػ ت هػػؾ  ،بريظانيػػا كفػػي مدػػتعسراتها
سية فلقي إق ااًل لبيرًا كبالذات لدى أكلئػػ الػذمؽ الشغاـ الجدمد في الداحة التعلي

لؼ يجدكا فرصة التعليؼ في الشغاـ التعليسي القائؼ كقتئػٍذ بعػدما لػاف مشغػر لهػذا 
كتظػؾر  الشغاـ الدراسي نغرة متدنية فػي بداياتػه باعت ػارب تعليسػًا غيػر متكػافئ.

ج التعليسيػة عػؽ نغاـ التعليؼ بالسراسلة لهيرًا كعهرت جش ًا إلى جش  معه البرام
ل. ي عػػد أف لانػػت البػػرامج BBCطريػػ  الرادمػػؾ كلػػاف مػػؽ أبرزهػػا بػػرامج الػػػ ن

قاصرة على مؾاد دراسية معيشة لاللغػة ازدادت رقعتهػا حتػى أنهػا شػسلت جسيػع 
السؾاد الدراسية التي يسكؽ أف تدرس عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد. كتشامػت 

ةتذػػاؼ الظ اعػػة كالػػذي يدػػر نغػػاـ الرغ ػػة فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ ُبعػػد  بعػػد ا
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السراسلة كذلػ للخظؾ  الؾاضػحة السقػركءة كديسؾمتهػا كسػهؾلة ت ادلهػا كذلػػ 
 بعد الهؾرة الرشا ية في أكركبا.

ةاف التعليؼ متؼ في لليات كمعاهد مجازة لذلػ الغرض فالظبلب مدرسؾف  
معػة لشػدف برنامجًا معيشًا في هذب الكليات أك السعاهد كمػؽ  ػؼ امتحػاف تعػدب جا

 أي أف الجامعة تهيسؽ على البرنامج بكامله.
أي بعػػد مػػركر ا شػػيؽ كعذػػريؽ  1858كتظػػؾر األمػػر إلػػى أف جػػاء عػػاـ  

عامًا على بدايػة نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد الفعليػة عشػدها أصػ ت االنتسػاء م اشػرًا 
للجامعة مؽ قبل الظبلب كذلػ بعد اجتياز امتحاف القبؾؿ للتعلػيؼ العػالي كدفػع 

ؾـ السقػػررة للدراسػػة مػػؽ أي بلػػد لػػاف كقػػد شػػجع ذلػػػ علػػى قيػػاـ لليػػات الرسػػ
 مختلفة كمتعددة تتؼ فيها الدراسة عؽ طري  السراسلة.

 ما هؾ برنامج هذب الكليات؟
 / تهيئ الظبلب المتحاف الدرجة الجام ية األكلى.1
 / الدساح للظبلب بالدراسة الذاتية في بيؾتهؼ.2

الذمؽ مدرسؾف لشيل الدرجة الجام يػة  ـ لاف عدد الظبلب1980في عاـ  
% مػػشهؼ مدرسػػؾف 77طال ػػًا، لػػاف أةهػػر مػػؽ  10348كم يسػػيؽ فػػي السسلكػػة 

 بالسراسلة.
كقد عل التعليؼ بالسراسلة يذغل حيزًا لبيرًا في مجاؿ التعليؼ الػذاتي حتػى  

كأص حت السراسلة نسظًا مؽ أنسا  نغاـ التعليؼ عػؽ بعػد األساسػية  ،مؾمشا هذا
 سابقًا. ةسا ذلر
كقد شسلت رقعة التعلػيؼ عػؽ بعػد لهيػرًا مػؽ الػدكؿ األكربيػة عػبلكة علػى  

السدتعسرات البريظانية مهل نيؾزيلشدا حي  أنذئت جامعة مػاس الجدمػدة كالتػي 
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أص حت تقدـ برامج التعليؼ عؽ بعد لسعغؼ الظبلب في نيؾزيلشدا كلاف ذلػ في 
بعػد مػػؽ جامعػة نيؾزيلشػػدا  كهػي جامعػػة نقػل إليهػػا التعلػيؼ عػػؽ –ـ 1963عػاـ 

 كالتي تعتبر مؽ الجامعات ذات نغاـ التعليؼ السزدكج لسا هؾ في جامعة لشدف.
أما في أكركبا فقد تدرب نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد إلػى ركسػيا كغيرهػا مػؽ  

الدكؿ األكربية كشسل في ذلػ الؾقت كعلى نظاؽ العالؼ استراليا كلشدا كجشػؾب 
 أفري يا كالياباف.

فػػػي بلػػػد مػػػا  Distance Educationذػػار التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد نإف انت 
يعكس تأري  كجغرايية ذلػ البلد. ففي استراليا كلشدا على سػبيل السهػاؿ، حيػ  
يذكل عامل السدافة قيدًا رئيديًا على تظؾر التربية، تر ت الدراسة بالسراسػلة 

 .(1)فيها جزءًا عاديًا مؽ نذاطات الجامعات ككزارات التربيةل
ظ أف التعليؼ بالسراسلة ليس قاصرًا على سكاف األرياؼ إنسا سكاف كيبلح 

السػػدف أيزػػًا يذػػارلؾف فػػي مهػػل هػػذا الشػػؾع مػػؽ التعلػػيؼ، غيػػر أف الغالبيػػة مػػؽ 
الستعلسػػيؽ السشتدػػبيؽ لهػػذا الشغػػاـ التعليسػػي متؾاجػػدكف فػػي السشػػاط  الشائيػػة 

لحػاؿ فػػي كالتػي ت عػد عػػؽ مؾاقػع الجامعػات كبتعبيػػر أدؽ عػؽ السػدف لسػػا هػؾ ا
 السؾضت في األسظر الدابقة.ك استراليا كلشدا 

ـ كهػي تعتبػر أةبػػر 1969تػؼ إنذػاء جامعػة بريظانيػا السفتؾحػػة فػي عػاـ  
 تظؾر جرى بعد الحرب العالسية الهانية في مجاؿ التعليؼ الجامعي.

يقؾؿ أحسد الخظي : نفقد انبهقت الفكرة مػؽ خظػاب أطلقػه هركلػد كلدػؾف فػي 
ـ.  ػؼ تأسدػت بسؾج ػه بػراءة ملكيػة 1963مؽ أملؾؿ سشة غبلسكؾ في الهامؽ 

                                     
ب، الجامعااات السفتؾحااة )التعماايؼ العااالي عااؽ بعااد(، أربااد، دار الكشاادي لمشذاار والتؾزيااع، الظبعااة األولااى، أحسااد الخظياا (1)

 .16م، ص 1999
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ـ كبػدأت 1970ـ، لكؽ تجديدها بدأ بالتحاؽ الظل ة بها ألكؿ مػرة سػشة 1969
ـ حيػػ  ارتفػػع عػػػددهؼ فػػي الدػػشؾات الهبل ػػػة 1971الدراسػػة بهػػا عسليػػًا سػػػشة 
 .(2)ألف طالٍ ل 40البلحقة إلى ما مربؾ عؽ 

أنهػػػا مفتؾحػػػة للجسيػػػع فػػػي  كيػػػأتي معشػػػى الجامعػػػة السفتؾحػػػة هػػػذب إلػػػى 
بريظانيػػػا مػػػؽ حيػػػ  األمػػػاةؽ كاألفكػػػار كاألسػػػالي  لسػػػا أنهػػػا مرنػػػة لستظل ػػػات 
الستعلسػػيؽ فهػػي تتػػرؾ الحريػػة للسػػتعلؼ فػػي أف يدػػرع أك م ظػػئ فػػي تعليسػػه أك 
متؾقو أك يدتسر لسا أف الخيار في أف يجسع بيؽ أةهر مؽ مداؽ في دراسػته 

ا يذػػاء بعػػد أف انقظػػع عشهػػا فتػػرة مػػؽ ةسػػا أنػػه متستػػع بػػالعؾدة للدراسػػة كقتسػػ
 الزمؽ.
كقد ذلر دالد ماهر دمحم في تعريػو الجامعػة السفتؾحػة: نإنهػا شػكل مػؽ  

أشكاؿ التعليؼ مدى الحياة كأسلؾب مػؽ أسػالي  التعلػيؼ الػذاتي، كهػي مؤسدػة 
تعليسية لغيرهػا مػؽ الجامعػات التقليديػة كلكشهػا ذات نغػاـ يختلػف عػؽ مػا هػؾ 

األخػػرى ألنهػػا تتسيػػز بتقػػديؼ الخػػدمات التعليسيػػة كالتػػدري   عليػػه فػػي الجامعػػات
الفشي إلى ركادها مؽ الظبلب كالستدربيؽ عؽ طري  استخداـ نغاـ التعلػيؼ عػؽ 
بعػػػد ألةبػػػر عػػػدد مسكػػػؽ مػػػؽ الدارسػػػيؽ فػػػي ضػػػؾء عػػػركفهؼ الخاصػػػة دكف أف 
مشقظعؾا عؽ أعسالهؼ ليلتحقػؾا بهػا. كهػذا يعشػي أف الجامعػة تشتقػل إلػيهؼ حيػ  

دكف تح يقػػًا للػػتعلؼ التكػػاملي الستعػػدد الؾسػػائ  الػػذي يعتسػػد علػػى التقشيػػات مؾجػػ
الحدمهػػػة ككسػػػػائل االترػػػاؿ السدػػػػسؾعة كالسرئيػػػة كالسػػػػؾاد التعليسيػػػة السقششػػػػة 

 .(1)كالتفاعل مع الستعلسيؽ كغير ذلػل

                                     
 .181 -180أحسد الخظيب، مرجع سابق، ص  (2)

 .88م، ص 1988داؤد ماور دمحم، التعميؼ السدتسر، السؾصب، دار الكتب الؾطشية، الظبعة األولى  (1)
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 كمسا يسيز الجامعة السفتؾحة في بريظانيا عؽ غيرها مؽ الجامعات: 
 رى في نغامها./ ال تت ع ألي جامعة أخ1
 / لها صبلحية مشت الدرجات العلسية.2
 / لها مجلس تشفيذي كمجلس أمشاء.3
/ لهػػا رئػػيس كمػػدمر كنائػػ  رئػػيس كمػػدمر للذػػئؾف الساليػػة ك بل ػػة مدػػاعدمؽ 4

 للرئيس كسكرتير عاـ.
% تػػػدفع مػػػؽ اشػػػتراةات 15% مػػػؽ الشفقػػػات ك85/ تلتػػػـز الحكؾمػػػة بشدػػػ ة 5

 الظبلب.
سفتؾحػػة دكر لبيػػر فػػي إرسػػاء قؾاعػػد التعلػػيؼ عػػؽ للجامعػػة البريظانيػػة ال 

بعد، فقد كسعت مؽ البرامج لتذسل مداحات متعددة لسا أف الدراسة فيهػا تػتؼ 
عؽ بعد. إضافة لشغاـ السراسلة مؽ إرسػاؿ طػركد كاسػتبلمها صػسست الجامعػة 
برامج إذا ية عبر الرادمؾ كالتلفزيؾف مع اإلشراؼ العاـ كالهيسشػة الكاملػة علػى 

كمػؽ أمهلػة الجامعػات  مج مؽ قبل أساتذة متفرغيؽ كجخريؽ غير متفرغيؽ.البرا
السفتؾحة في أكربػا جامعػة هؾلشػدا السفتؾحػة: نخػبلؿ الدػشؾات الساضػية قػررت 
الدلظات الهؾلشدية إنذاء جامعة مفتؾحة على نهج التعليؼ عػؽ بعػد خريرػًا 

عػبلكة علػى أللئػ الظبلب الذمؽ مؾدكف اسػتهسار بعػٍض مػؽ كقػتهؼ فػي الػتعلؼ 
ذلػ ال يقدركف على االنتغاـ في الدراسػة فػي أكقػات أك أمػاةؽ محػددة. لؾنػت 

 . (1)ـل1978لجشة تحزيرية كالتي قدمت تقريرًا أكليًا في العاـ 
 

 طٞٓغ ٍهؼش حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي ٝحٗظ٘خٍٙ:

                                     
(1)  T. M Chang, and others, Distance learning, 378. 1709492, DI 1978. 
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عػؽ طريػ   لػاف أكلهػاالتعليؼ عؽ بعػد  بػدايات علػى نظػاؽ ضػي ،  بدأ  
 فػػي الفتػػرات الستعاق ػػة،إال أنػػه  ،يػػزًا لبيػػرًا مػػؽ الؾقػػتالتػػي أخػػذت ح،السراسػػلة 

الػػذي أصػػ ت فػػي تعػػداد متزػػا و فتػػرة بعػػد فتػػرة ، كندػػ ة لبلنفجػػار الدػػكاني 
تشاكلها سػشالتػي  ند ة لكهيػر مػؽ السبػررات ك كند ة للظل  االجتساعي الستزامد 

عؽ تفريليًا في الرفحات القادمة. أدى لل ذلػ النتذار كاتداع رقعة التعليؼ 
بعػػد كزيػػادة عػػدد مؤسدػػاته كمشغساتػػه عالسيػػًا حتػػى أنػػه أصػػ ت اآلف ال تؾجػػد 

 دكلة في العالؼ كليس بها مؤسدة مؽ مؤسدات التعليؼ عؽ بعد.
أدى ذلػػػػ االنتذػػػار لبلهتسػػػاـ بشغػػػاـ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد كلشسػػػؾ كانتذػػػار  

السؤسدػػػات الخاصػػػة بػػػه، فأصػػػ حت لػػػه إدارات تعشػػػى بػػػأمر تشغيسػػػه كتظػػػؾيرب 
اء بػػػه، كإدارات خاصػػػة بؾضػػػع اللػػػؾائت كالقػػػؾانيؽ السدػػػيرة لػػػه فػػػي لػػػل كاالرتقػػ

مشاشػػػػظه مػػػػؽ قبػػػػؾؿ كتدػػػػجيل كاخت ػػػػارات كغيػػػػر ذلػػػػػ كبػػػػركز إدارات لفػػػػرؽ 
الستخررػػػػيؽ بالسشػػػػاهج كإدارات لؤلسػػػػاتذة كالسعلسػػػػيؽ كإدارات إعػػػػداد السػػػػؾاد 
الدراسػػػػية كترػػػػسيسها كإدارات للؾسػػػػائ  السدػػػػتخدمة كالستاحػػػػة لشقػػػػل السػػػػادة 

سػػػػية مػػػػؽ السؤسدػػػػة إلػػػػى الستعلسػػػػيؽ فػػػػي مػػػػؾاقعهؼ السختلفػػػػة، كإدارات الدرا
لل ذلػ لبلمتحانات كالتقؾيؼ بأنؾاعه كما إلى ذلػ ييسا يخص التعليؼ عؽ بعد. 

هيكلة متشاسقة مترابظة تعسل لفري  كاحػد ألداء مهسػة كاحػدة ذات جؾانػ   مع
 متعددة.
لسجتسعػات كاألفػراد كمسا زاد مؽ أهسية التعليؼ عؽ بعد فننه لبى رغ ات ا 

على حد سؾاء، فأتاح فرص التعليؼ لكل األعسار فػي لػل الفئػات علػى اخػتبلؼ 
أكضػػاعهؼ االقترػػادية كاالجتسا يػػة كالجدػػدية كأصػػ ت قبلػػة لكػػل أكلئػػػ الػػذمؽ 
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سػؽ لهػؼ الرغ ػة فػي مؾاصػلة تعلػيسهؼ ألسػ اب مفاتهؼ قظار التعلػيؼ التقليػدي، 
 كإرضاء أصحاب العسل كما إلى ذلػ.متعددة مهل التأهل كالؾضع االجتساعي 

هشاؾ لهير مؽ الدكؿ كجدت في نغاـ التعليؼ عؽ بعد ضالتها السشذػؾدة  
فتبشتػػػه مشػػػذ نذػػػؾئه لسػػػا كجدتػػػه ييػػػه مػػػؽ السدػػػاعدة فػػػي اإليفػػػاء بستظل اتهػػػا 
التعليسية كحاجاتها لسهل هذا الشغاـ في تغظيػة مػا عجػز عشػه الشغػاـ التقليػدي 

ظ ذلػػ فػي الػ بلد ذات السدػاحات الؾاسػعة كالسشػاط  الست ع في التعليؼ، كيبلحػ
الشائية التي ال يسكؽ إنذاء مؤسدات للتعليؼ التقليدي بها أك لرػعؾبة كصػؾؿ 
الستعلسػػيؽ لسؾاقػػع مؤسدػػات التعلػػيؼ التقليػػدي السشذػػأة مهػػل الؾاليػػات الستحػػدة 

 كاستراليا كالريؽ.
ؿ نغػػاـ هشػػاؾ دكؿ  تتسيػػز مدػػاحة أراضػػيها بػػالؾعؾرة كصػػعؾبة كصػػؾ   

مهل لؾلؾمبيا كمعغؼ الدكؿ االستؾائية في العػالؼ كمشهػا  ،التعليؼ التقليدي إليها
الدػؾداف، كهشالػػ دكؿ بهػا لهافػة سػكانية عاليػة ال يسكػؽ اسػتيعاب الستعلسػيؽ 
بكل أعدادهؼ في مجاالت نغاـ التعليؼ التقليدي السختلفة مهل الهشد كال اةدتاف 

 كالريؽ. 
هذب الدكؿ نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد فػي مؤسدػاتها عليه فقد ط قت أمهاؿ  

الجام ية سؾى أف لانت مدتقلة أك مزدكجة أك معاهد السعلسػيؽ، فتحقػ  مشػه 
الكهير مسا لؼ يكؽ مسكشًا عؽ طري  نغاـ التعليؼ التقليدي السعركؼ، فسهبًل في 
باةدتاف أنذئت جامعة العبلمة إق اؿ السفتؾحة لجامعة مدتقلة، كقد أكرد فػي 

: نللجامعة  بلث لليات هي للية أصػؾؿ التػدريس كتعلػيؼ G.A. Allana ذلػ
الك ػػار كالتعلػػيؼ السدػػتسر، لليػػة العلػػؾـ االجتسا يػػة كاإلندػػانية كلليػػة العلػػؾـ 
األساسية كالتظبي ية، لكل لليػة مػؽ الكليػات السختلفػة عػدد مػؽ األقدػاـ كلكػل 
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. (1)بلبلقدػػػػؼ لجشػػػػة للبػػػػرامج تقػػػػرر بذػػػػأف مػػػػدى صػػػػبلحيتها كتقػػػػديسها للظػػػػ
فالجامعػات السدػتقلة هػي التػي تشفػرد بتظبيػػ  نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد فقػ  بكػػل 

 أنساطه كبهيكلة خاصة لذلػ.
كمػؽ أمهلػػة تلػػػ الػػدكؿ أيزػػًا ناميبيػػا كقػػد أكرد فرانيدػػيس. ج. ميشدػػاب:  

نةلية ناميبيا للتعليؼ السفتؾح نمعهد تعلسيل، مدعؾمػة مػؽ الدكلػة كقػد أنذػئت 
كذلػ لتقديؼ فرص التعليؼ للك ار كمؽ تجاكزكا سؽ التعليؼ عؽ طري  البرلساف 

مػػؽ الذػػ اب كقػػد تحسلػػت الكليػػة مدػػئؾليتها تجػػاب البػػرامج التػػي اختظتهػػا كزارة 
 . ل ـ1998التعليؼ األساسي كالرياضة كالهقافة في أبريل 

أما الجامعات السزدكجة فهي التػي تجسػع مػا بػيؽ نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي  
عؽ بعد كهػي خسدػة أنسػا  لسػا أشػار لػذلػ أ. د مختػار عهسػاف كنغاـ التعليؼ 

 ـل.2004الردم ، التعليؼ عؽ بعد ن
/ نجامعػػات تقػػدـ تدػػهيبلت لبلمتحانػػات الخارجيػػة كال تقػػدـ تدريدػػًا ح ي يػػًا 1

كهذا الشؾع يذسل خدمة الدرجة الجام ية لجامعػة لشػدف كالتػي تعسػل مشػذ العػاـ 
دركس للظبلب الخارجييؽ رغؼ أنها تقدـ  ـ، كال تقدـ الجامعة نفدها أي1836

لهػػؼ خػػدمات استذػػارية كبنمكػػاف الظػػبلب أف م حهػػؾا عػػؽ دركس، أمػػا بظريقػػة 
خاصة، أك أف يدجلؾا لدكرات تدريبية بالسراسلة في مؤسدات مشاس ة، كهشػاؾ 
 سػػة مؤسدػػات مذػػابهة فػػي هػػذا الػػشس  مهػػل برنػػامج الدرجػػة الخارجيػػة الػػذي 

ة نيؾيػػؾرؾ، كهػػػؾ برنػػامج قػػد صػػسؼ لػػػيبلئؼ بؾاليػػ REGENTتقدمػػه جامعػػة 
 كضع الدراسة األمريكي السدتقل.

                                     
(1)

 G.. A. Allana, distance education system and the role of Allama Iqbal open university, 

Islam Abad 1997.  
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/ جامعػػػات تقػػػدـ الدراسػػػة بالسراسػػػلة فػػػي شػػػ  ة كاحػػػدة غيػػػر أف عػػػدد هػػػذب 2
الجامعػػات قليػػل لسػػا هػػؾ الحػػاؿ فػػي الػػشس  األكؿ كيسهػػل هػػذا الشػػؾع لليػػة إدارة 

لة ، حيػػ  تػػدرس السقػػررات السهشيػػة بالسراسػػREGENTالعقػػارات فػػي جامعػػة 
 مع االستعانة بفترات مؽ الدراسة الداخلية بالكلية.

/ جامعػػػات يكػػػؾف مظلؾبػػػًا فيهػػػا أف تقبػػػل طبلبػػػًا مدرسػػػؾف داخلهػػػا كجخػػػركف 3
مدرسػػؾف خارجهػػا كتكػػؾف كحػػدة السراسػػلة نأي التعلػػيؼ عػػؽ بعػػدل فيهػػا جدػػسًا 
إداريػػًا كاستذػػاريًا. كيؾجػػد هػػذا الػػشس  فػػي جامعػػة نيػػؾ انجلشػػد، كجامعػػة زامبيػػا. 

ا الشس  معشي بػأف يكػؾف الكػادر األةػاديسي للجامعػة أك الكليػة مدػئؾاًل عػؽ كهذ
ةل العسلية التدريدية التعليسية مؽ لتابة السقررات كتدريدها، مؽ خبلؿ السزج 
بػػيؽ مػػؾاد الدراسػػة السدػػتقلة نبسعشػػى التػػي مدرسػػها الظالػػ  لؾحػػدبل كالتػػدريس 

تحانػػات الذػػكلية ، كتقػػؾيؼ الظػػبلب بؾاسػػظة االمFace to Faceالؾجػػاهي 
الشسظيػػة، كالتعيشػػات، كلهػػذا فػػنف كحػػدة التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كحػػدة إداريػػة، كبػػذا 
تتكامل كحػدة التعلػيؼ الداخليػة كالتعلػيؼ عػؽ بعػد، فػشفس الكػادر األةػاديسي هػؾ 
الذي مدرس كي يؼ لبل مجسػؾعتي الظػبلب. كالظػبلب السدػجلؾف لػشفس السػؾاد، 

 درجة أك الدبلؾـ.مدرسؾف نفس السقررات كيتأهلؾف لشفس ال
/ جامعات يكؾف التدريس الخارجي فيها مقدمًا في ش  ة مشفرػلة كفػي هػذب 4

الظائفة فنف كحدة السراسلة نالتعليؼ عؽ بعدل ال تكتفي باإلطبلع بندارة الدكرات 
الدراسية فحد  كإنسا تقؾـ بالتػدريس الفعلػي لػذلػ. كيسهػل هػذا الػشس  جامعػة 

، كامتػػد أنسؾذجهػػا ليذػػسل معغػػؼ الجامعػػات ـ1910ةؾيشزالنػػد التػػي بػػدأت فػػي 
 األسترالية.
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/ جامعات تقدـ السقررات بالسراسلة بالتعاكف مع جامعة أخػرى كنسؾذجػًا لهػذا 5
الشس  ماسػي الشيؾزيلشديػة، التػي تتعػاكف مػع جامعػات نيؾزيلشديػة أخػرى لتقػديؼ 
خدمػػة الدراسػػة بالسراسػػلة لظبلبهػػا كطػػبلب الجامعػػات األخػػرى. كنسػػؾذج جخػػر 

ذابه هؾ نسؾذج الجامعات األمريكية التي تدتخدـ التقشية الحدمهة فػي خدمػة م
 .(1)طبلبها الخارجييؽ نالسشتدبيؽل

كيػػػرى بركييدػػػؾر مختػػػار عهسػػػاف الرػػػدم  أف الػػػشس  الهالػػػ  مػػػؽ هػػػذب  
 ـل.2004الجامعات التي ذلرناها هؾ األند  للدؾداف نالردم  

 
 
 

 طـَرش حُٔٞىحٕ ك٢ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:
الدؾداف لغيرب مؽ الدكؿ تجربة التعليؼ عؽ بعد كييسا ملي بعػض خاض  

هػػذب التجػػارب التػػي شػػغلت حيػػزًا فػػي مدػػيرة التعلػػيؼ فػػي الدػػؾداف كفػػي أكقػػات 
 متفاكتة كأماةؽ مختلفة.

 / حُظؼ٤ِْ رخَُٔحِٓش:1
يعتبػػر التعلػػيؼ بالسراسػػلة التجربػػة األكلػػى فػػي الدػػؾداف فػػي تظبيػػ  نغػػاـ  

يعتسػػد علػػى السػػؾاد السظبؾعػػة بنعػػدادها كإرسػػالها  التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فهػػؾ نسػػ 
كمؽ  ؼ استبلمها محتؾية في مزاميشها السادة الدراسية كما مػدكر  ،للستعلسيؽ

 في فلكها مؽ امتحانات أك إجابات أك تقؾيؼ كما إلى ذلػ.

                                     
 .4م، ص:2004مختار ع سان الرديق، التعميؼ عؽ بعد، ورقة عسب  (1)
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فهػػؾ تجربػػة تبشتهػػا الجامعػػات الدػػؾدانية فػػي أكسػػا  الظػػبلب فػػي بػػبلد  
 نفس نهج جامعة لشدف. االغتراب كالظبلب العرب على

رغؼ التظؾر السلحؾظ في كسائ  االتراؿ كالشسؾ السعرفي السكهف إال أف  
التعلػيؼ عػػؽ طريػ  السراسػػلة ال مػزاؿ يقػػؾـ بػدكر لبيػػر كفريػد إذ أنػػه كجػد إق ػػااًل 
غير مدبؾؽ لدى الستعلسيؽ الػذمؽ يفزػلؾف السػادة السقػركءة كالسظبؾعػة عػؽ 

 غيرها.
 / حُظِل٣ِٕٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ:2

ـ نأبػيض، أسػؾدل كقػد 1962بدأ اإلرساؿ التلفزيؾني فػي الدػؾداف العػاـ  
ـ فػػي شػػكل حرػػص تعليسيػػة 1964سػػخر لخدمػػة العسليػػة التعليسيػػة فػػي العػػاـ 

بالتعػػػاكف مػػػع كزارة التربيػػػة كالتعلػػػيؼ خػػػبلؿ أيػػػاـ اال شػػػيؽ مػػػؽ لػػػل أسػػػبؾع فػػػي 
ربػػة ،كقػػد شػػهدت هػػذب التجالدػػاعة العاشػػرة صػػ احًا بتؾقيػػت الدػػؾداف السحلػػي 

 عسليا بحكؼ عسلي لسعلؼ لسادة العلؾـ جنذاؾ.
إذ أف اإلرسػاؿ  ،ةانت التجربة معسسة على مدارس العاصسة السهلهة فق  

التلفزيؾني لؼ يكؽ ليتجاكز حدكد مدمرية الخرطؾـ جنػذاؾ، كهػي مػا يعػرؼ اآلف 
بؾالية الخرطؾـ، لسا أف الب  لاف م اشرًا ألنه ال تؾجػد أجهػزة تدػجيل نفيػدمؾل 

لاف الظبلب متقيدكف بالزمؽ الذي تحػددب  ،ذلػ الؾقت لدى هيئة التلفزيؾف  في
إدارة البػػرامج بػػالتلفزيؾف ييرػػظفؾف داخػػل القاعػػات أك الفرػػؾؿ لتلقػػي السػػادة 
التعليسيػػة بػػشفس الظريقػػة التقليديػػة التػػي تسػػارس فػػي السػػدارس إال أف جهػػػاز 

يػػؾف حيػػ  مبػػ  التلفزيػػؾف فػػي هػػذب التجربػػة أصػػ ت كسػػيظًا بػػيؽ هيئػػة التلفز 
البرنامج كالستعلسيؽ على اختبلؼ مؾاقعهؼ كبسعشى جخر فنف هذب التجربة تؾفر 
عسلية التعليؼ ألعداد لبيرة مؽ الستعلسيؽ كفي مشاط  مختلفػة فػي ذات الؾقػت 
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كهؾ مػا لػؼ يكػؽ فػي اإلمكػاف تظبيقػه عػؽ طريػ  نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي كالػذي 
 عدد.ييه ي ف السعلؼ أماـ طبلبه محدكدي ال

بدأ البرنامج مب  مؾادًا تعليسية في مجاؿ اللغػة اإلنجليزيػة لتجربػة أكلػى  
كرسػػؾخ التجربػػة  الؾقػػتللرػػف األكؿ فقػػ   ػػؼ اتدػػعت الرقعػػة فذػػسلت بسػػركر 

لتذسل مؾادًا تعليسية أخرى في مجاؿ اللغة اإلنجليزية الرف الهال ، كالفيزيػاء 
ف الرابػػع، كاللغػػة الفرندػػية كاألحيػػاء للرػػف الهالػػ ،  ػػؼ األدب اإلنجليػػزي للرػػ

للرػػػف األكؿ، فكػػػاف السعلػػػؼ فػػػي األسػػػتدمؾ يقػػػؾـ بتػػػدريس مادتػػػه أمػػػاـ فرػػػل 
افتراضػػي. لػػؼ يكػػؽ هشالػػػ تفاعػػل بػػيؽ هػػذا السعلػػؼ كالستعلسػػيؽ إذ أف التلفزيػػؾف 
ةاف مؤدي كعيفة التعليؼ في اتجاب كاحػد كذلػػ للقرػؾر فػي األجهػزة الستظػؾرة 

التفاعل متؼ بيؽ معلؼ الرػف فػي لػل مدرسػة مػع . إال أف هذا حالياكالسؾجؾدة 
طبلبه كيتؼ نقاش ما جاء في الدرس الذي تست مذاهدته كبيؽ مدي لل طال  
ةتاب الرف الذي يحؾي مؾضؾع الدرس، فبهذا ترػ ت العسليػة تكافليػة كشػ ه 

 تفاعلية.
 مؽ إيجابيات هذب التجربة:

 / إدخاؿ عشرر التذؾي  لدى الستعلسيؽ.1
 نس  الذرح التقليدي على الدبؾرة./ الخركج عؽ 2
 / كفرة كسائل اإليزاح التي ربسا ال تتؾفر في السدارس.3
 / لدر الحاجز التقليدي مع فتت باب الشقاش على مررا يه.4

ـ كتؾقفػػت بدػػب  1974اسػػتسرت تجربػػة التلفزيػػؾف التعليسػػي حتػػى عػػاـ  
البرنػامج كقػد أكرد عجز كزارة التربية كالتعليؼ عؽ دفع التسؾيل البلـز الستسرار 
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ـل 2004أ. د على دمحم شػسؾ فػي هػذا الخرػؾص فػي لتابػه التعلػيؼ عػؽ بعػد ن
 اآلتي:
نلقد ذلر األستاذ دمحم عهساف أحسد الحػاج أف السدػئؾؿ السػالي فػي كزارة  

التربية قد اعتذر عؽ تسؾيل برامج التلفزيؾف التعليسي كالتػي لػاف مرصػؾدًا لهػا 
ظاع الخدمة مبلػن سػتيؽ ألػف جشيػه أي مػا يعػادؿ في العاـ السالي الداب  النق

دكالر بحدػػاب اليػػؾـ كبػػالرغؼ مػػؽ السحػػاكالت الستكػػررة كالسلحػػة مػػؽ  180.000
األطػػراؼ األخػػرى السكسلػػة للزػػلع الهالػػ  السكػػؾف لعشاصػػر التجربػػة كهسػػا كزارة 
الهقافة كاإلعبلـ كالسجلس البريظػاني فقػد بػاءت جهؾدهسػا بالفذػل كلانػت تلػػ 

   ل.    ةهي القاضي
بعد مركر حؾالي ربػع قػرف مػؽ نهايػة التجربػة الستؾقفػة اسػتسرت تجربػة  

الدػػؾداف فػػي التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، فلقػػد تػػؼ تعسػػيؼ اإلرسػػاؿ التلفزيػػؾني إلػػى جسيػػع 
أنحػػاء الػػ بلد بػػل خارجهػػا فذػػسلت التجربػػة مػػؾادًا دراسػػية لهيػػرة تػػؼ ترػػسيسيها 

قػات الدراسػة الشغاميػة مهػل كإنتاجها كمؽ  ؼ تدجيلها كبهها في أكقات غيػر أك 
بػرامج مدػابقات السػدارس كالحرػػص الشسؾذجيػة فػي السػػؾاد السختلفػة، كقػد تػػؼ 
تدري  بعض السعلسيؽ على إخراج مهل هذب البرامج التربؾية بالتعاكف مع إدارة 

 التلفزيؾف مسهلة لؾزارة الهقافة كاإلعبلـ.
 
 :Solu/ طـَرش ُٓٞٞ 3

الدػػػػؾداف عشػػػػدما نػػػػزح إليػػػػه هػػػػي التجربػػػػة التػػػػي اعتسػػػػدت فػػػػي شػػػػرؽ  
بأسػػ اب الحػػركب أك السجاعػػة. كقػػد تػػؼ تػػؾطيشهؼ فػػي  كاإلريتريػػؾف األ يؾبيػػؾف 
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معدكرات في مشاط  لدبل كالقزارؼ كلانػت أعػدادهؼ فػي تزامػد مدػتسر حتػى 
 ـ بلن عددهؼ خسدة مبلميؽ.1988 -1983أنه في الفترة ما بيؽ 

كل ػارًا كرجػااًل كندػاء  مجتسع البلجئيؽ يحؾي لل األعسار كالفئات أطفاال 
متػزكجيؽ كغيػر متػزكجيؽ أصػحاب حػػرؼ لالزراعػة كالرػشاعة كمػؽ لػيس لهػػؼ 
حرؼ معيشة كلل السدتؾيات الدراسية كمؽ هؼ في سؽ ما قبل السدرسة كمشهؼ 

 مؽ انقظعت دراستهؼ لغركفهؼ.
ةانت اللغة في عسلية التعليؼ تذكل عائقًا لبيرًا لدى الشازحيؽ إال أنػه تػؼ  
بعٍض مشهؼ ليقؾمؾا بعسلية التدريس بلغتهؼ السحلية فػي مػدارس أقيسػت تدري  

 داخل السعدكرات.
بػػدأ الشغػػاـ الدراسػػي بشذػػا  فػػي السدػػتؾى الدراسػػي الشغػػامي كهػػؾ الػػذي  

غظػػى مرحلػػة التعلػػيؼ الهػػانؾي كذلػػػ لتأهيػػل الدارسػػيؽ للجامعػػات علػػى مػػدى 
 ةؾرسيؽ:

 ارس لسدتؾى أعلى.الكؾرس األكؿ: هؾ لؾرس تشذيظي قرد به نقل الد
 .الكؾرس الهاني: هؾ لؾرس عاـ، خاص بالذهادة الدؾدانية

شغػامي، فهػؾ يزػؼ الدراسػات السدػتسرة بلغػات ال غيػر  أما السدتؾى الدراسي  
 التقري كاللغة العربية. كقد تؼ تعزيز هذا السدتؾى بكؾرسيؽ جخريؽ:ك  األمهرة

 / لؾرس لسحؾ األمية.1
 / لؾرس للرعاية الرحية.2

تؼ الدراسة عؽ طري  السراسلة مرة في لل أسػبؾع مػع تػؾفير السذػرفيؽ ت 
السػدربيؽ لسػا تػػتؼ لقػاءات مػػع أسػاتذة أةفػػاء لػل أسػػبؾعيؽ لترػحيت الؾاج ػػات 

 كالسشاقذة.
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بعػد التؾسػػع الكبيػػر انتقػل السرلػػز للخرطػػؾـ ليكػؾف قري ػػًا مػػؽ السدػػئؾليؽ  
 ي التعليؼ.كالسراف  الحكؾمية كالسؤسدات ذات الرلة بهذا الشهج ف

تظػػؾرت تجربػػة سػػؾلؾ بالتعػػاكف مػػع الخبػػرات األجشبيػػة كأصػػ حت مهػػااًل  
بػػػه كانتقلػػػت التجربػػػة لػػػدكؿ أخػػػرى بعػػػد أف طػػػؾرت برامجهػػػا كمؾادهػػػا  يحتػػػذي

 الدراسية حتى أف الدؾداف أص ت رائدًا في هذا السجاؿ.
 حٌُٔ٘الص ٝحُٜؼٞرخص حُظ٢ ٝحؿٜض طـَرش ُٓٞٞ:

دد الظبلب السدػجليؽ كذلػػ نتيجػة لحرلػة % مؽ ع40/ التداق  كصل إلى 1 
الشازحيؽ بحهًا عؽ العسل. لسا أف البرنامج السعد لاف أعلى مؽ مدتؾيات لهير 

 مشهؼ.
 / السداعدات العالسية غير السشتغسة.2
/ عػػدـ كجػػؾد طػػرؽ معبػػدة جنػػذاؾ مسػػا خلػػ  صػػعؾبة فػػي التشقػػل أدى لتػػأخير 3

 كصؾؿ البرامج للسعدكرات.
 نذاؾ قلل مؽ كسائل الشقل./ الذت في الؾقؾد ج4

أما في مجاؿ محؾ األمية فكانت الدراسة تتؼ كجهًا لؾجه كلكػؽ فػي نسػ   
التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد. فػػالسؾاد أعػػدت بظريقػػة جيػػدة يدػػهل تؾصػػيلها كفهسهػػا لػػدى 

 الستعلسيؽ.
فػػػالسؾاد الدراسػػػية أعػػػدت بظريقػػػة تدػػػهل عسليػػػة الشقػػػاش ييسػػػا يخػػػص  

 لؾعيفيل.الشازحيؽ كهؾ ما يعرؼ بػنالتعليؼ ا
مؽ خسدسائة نػازح فػي  أةهرإف العدد الذي شارؾ في هذا البرنامج لاف  
شخرًا مسا دفع السشغسة إلعداد برنامج  170ـ، كقد تؼ محؾ أمية 1988عاـ 

 متقدـ يذسل مهارات الرحة كصحة السرأة.
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ةسػػا أعػػدت السشغسػػة لتػػ  إرشػػادية كمراةػػز تػػدري  فػػي السػػدف الرئيدػػية  
يكؾف مرشد للظل ة كطؾرت مرشد السؾاد التعليسية كنغاـ كأنذأت مرلز مؤقت ل

السؾاد التعليسية كأعظت السشغسة فرصًا لػ عض السشغسػات األخػرى لتعسػل معهػا 
فػػي كسػػ  البلجئػػيؽ، لسػػا تػػؼ تػػدري  السػػؾعفيؽ كالسرشػػدمؽ كأصػػ حت سػػػؾلؾ 

 بسهابة خبير أجشبي في الدؾداف.
 

 

 / طـَرش حُظؤ٤َٛ حُظَر١ٞ:4

علسػػيؽ فػػي الدػػؾداف فػػي مظلػػع القػػرف العذػػريؽ فػػي مدرسػػة نذػأ تػػدري  الس    
كلانػػت هػػذب بػػدايات لعسليػػة التأهيػػل التربػػؾي  ،العرفػػاء بكليػػة غػػردكف التذلاريػػة

 للسعلسيؽ.
ـ كهؾ السكاف الػذي 1934بخت الرضا في عاـ  التربية أعق  ذلػ معهد 

سػة ييػه فكانػت مػدة الدرا ،اعتسد مؽ قبل إدارة التعلػيؼ جنػذاؾ لتػدري  السعلسػيؽ
خسػػس سػػشؾات بعػػد السرحلػػة األكليػػة تعتبػػر الدػػشة الخامدػػة مشهػػا فتػػرة تدريبيػػة 
كلانت مؽ مهاـ معهد بخت الرضا الهيسشة على لل السعاهد كالكليات الخاصػة 

 بتدري  السعلسيؽ كالسعلسات.
ء 3ء 6ـ نغػاـ ن1969عشدما استحدث الدلؼ التعليسي الجدمد فػي عػاـ  

تغيػرت  ،ؽ تؼ تعييشهؼ بعد إةسالهؼ للسرحلة الهانؾيةل كلهر عدد السعلسيؽ الذم3
ت عًا لذلػ طريقػة التػدري  فأصػ ت التأهيػل أ شػاء الخدمػة هػؾ األجػدى إذ أنػه ال 
م عد السعلسيؽ عؽ مدارسهؼ أ شاء فترة التدري  مسا يحدث فراغًا قد مػؤ ر علػى 

 العسلية التعليسية بأةسلها.
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ـ بػدعؼ مػػؽ 1971بػؾي فػي عػاـ عليػه فقػد تػؼ إنذػاء معهػد التأهيػػل التر  
 مشغسة اليؾنديو.

 كقد ذلر األستاذ حدؽ الذي :
نةاف الغرض مؽ التأهيل التربؾي تدري  السعلسيؽ أ شاء الخدمة بأهػداؼ  

 أساسية هي:
تؾجيه الستدرب أةاديسيًا كمدلكيًا ليؤدي كعيفته لسدرب مبلن كرائد اجتساعي -

 كباح  علسي على الؾجه السظلؾب.
بشؾ ية التدري  ليؾاة  أرقى كأحدث ما كصل إليػه العػالؼ مػؽ تظػؾر  االرتقاء-

 في هذا السجاؿ باستخداـ األسالي  الحدمهة في تقشيات التعليؼ.
تعلػػػػيؼ الستػػػػدرب علػػػػى لي يػػػػة الػػػػتعلؼ باسػػػػتسرار لسؾاة ػػػػة التظػػػػؾر كالتقػػػػدـ -

 .(1)العلسيل
 كقػػد نذػػ  دكر التأهيػػل التربػػؾي كتظػػؾر فعقػػدت دكرات تدريبيػػه قرػػيرة 

كطؾيلػػػة لسعلسػػػي السرحلػػػة الستؾسػػػظة الحػػػائزيؽ علػػػى مؤهػػػل تربػػػؾي كلػػػذلػ 
 – 8الدػلؼ التعليسػي إلػى ن بعػد تغييػر السؾجهيؽ الفشييؽ كالسذرفيؽ التربػؾييؽ.

ل كتغييػػر السشػػاهج اسػػشد دكر التػػدري  لكليػػات التربيػػة إال أف معاهػػد التأهيػػل 3
 التربؾي لاف لها دكر متسهل في:

ل بتػأري  38هيل التربؾي حػددب القػرار الػؾزاري رقػؼ ننإبراز دكر جدمد للتأ 
28/ ـ كالػذي أكصػى بػأف يحػتفظ 1994/أغدػظس/ 7هػػ  السؾافػ  1415/محـر

بالسعاهػػػد لسراةػػػز للتػػػدري  كأف تتعػػػاكف رئاسػػػة معاهػػػد التأهيػػػل التربػػػؾي مػػػع 
الجامعػػات فػػي إعػػداد مشػػاهج الػػدكرات كالتعييشػػات الدراسػػية كإدارة كرش العسػػل 

                                     
 .3م، ص 2004أويب التربؾي كشسؾذج لمتعميؼ عؽ بعد، ورقة عسب حدؽ الذي  دمحم خير، تجربة الت (1)
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تربؾيػػػػػة كصػػػػػقل مهػػػػػارات التؾجيػػػػػه كالتػػػػػدري  السقترحػػػػػة مػػػػػؽ كالتجدمػػػػػدات ال
 .(1)الؾالياتل

لقد ساعد التأهيل التربؾي في تدري  أعداد لبيرة مؽ السعلسيؽ في شتى  
السجػػاالت أ شػػاء الخدمػػة كذلػػػ مػػؽ غيػػر أف مشقظػػع السعلسػػؾف عػػؽ مدارسػػهؼ. 

سػػا كبػػذلػ يكػػؾف قػػد لبػػى احتياجػػات السػػدارس مػػؽ كفػػرة السعلسػػيؽ السػػدربيؽ، كم
يسيز مهل هذب الدكرات التدريبية عػؽ غيرهػا قلػة للفتهػا كإ  ػات فعاليتهػا إذ أف 
الفرصة متاحة للسعلؼ الستدرب عسليًا في قاعة الدرس مػع التفاعػل التػاـ أ شػاء 
أدائه كيرس  أسػلؾب الدراسػة الذاتيػة فػي الستػدرب فيزيػد مػؽ معرفتػه كتجؾيػدب 

 لعسله. 
يسكؽ إنذاء فركع للتأهيل التربػؾي فػي كفي مهل هذا الشغاـ مؽ التدري   

مشاط  متعددة مؽ الدؾداف مؽ غيػر أف يكلػف الستػدرب بالتشقػل كتكبػد مذػاؽ 
الدفر لسؾاقع التدري  مسػا مػؤدي إلػى تقليػل أكجػه الرػرؼ كالشفقػات كاسػتسرار 

 ؾاجد السعلؼ أ شاء التدري  لسا أسلفشا.بتالعسلية التعليسية 
يل التربؾي في تدري  السعلسيؽ هؾ أسلؾب إف األسلؾب الذي مت عه التأه 

فهػؾ يجسػع مػا بػيؽ نسػ  الدراسػة بالسراسػلة  ،السشحى التكاملي متعػدد الؾسػائ 
كنس  اللقاءات لتدري  م اشر. فالسػادة الدراسػية تكػؾف عبػر التقشيػات لظريقػة 
نغريػة أمػػا الفهػػؼ كاالسػتيعاب ييكػػؾف أ شػػاء اللقػاءات كالسشاقذػػات كالعسلػػي مػػتؼ 

الزيػارات السيدانيػة أك أ شػاء الػدكرات الرػي ية التػي ي يسهػا التأهيػل عؽ طري  
 التربؾي.

                                     
 .4حدؽ الذي  دمحم خير، مرجع سابق، ص  (1)
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كفػػي مجػػاؿ الظػػرؽ غيػػر الس اشػػرة فػػي عسليػػة التػػدري  يدػػتخدـ التأهيػػل  
 التربؾي الظرؽ اآلتية لؾسيلة للقاء السذرؼ أك السختص مع الدارسيؽ:

 تية/ التعييؽ الدراسي: عؽ طري  السراسلة كهؾ أساس الدراسة الذا1
/ أجهػػػػزة تكشؾلؾجيػػػػا التعلػػػػيؼ: مهػػػػل التلفػػػػاز مغلػػػػ  الػػػػدائرة كأجهػػػػزة صػػػػؾتية 2

 كعارضات أفبلـ كشرائت.
/ السكت ػػات: تدػػاعد الستػػدرب فػػي زيػػادة معرفتػػه كهػػي تعتبػػر سػػشدًا للتعيػػيؽ 3

 الدراسي.
يسكؽ أف يدتخلص مسا سػرد كمسػا هػؾ نػابض مػؽ صػسيؼ نغػاـ التعلػيؼ  

 ل التربؾي في تدري  السعلسيؽ ما يأتي:قه معهد التأهيط ّ  كالذيعؽ بعد 
 تدري  أعداد لبيرة مؽ السعلسيؽ في كقٍت كاحد.   .1
 إقامة دكرات تدريبية متسا لة في جسيع أنحاء الدؾداف.  .2
 عدـ فرل السعلؼ عؽ مؾقع عسله أ شاء عسلية التدري .  .3
 تقليل الكلفة في التدري .  .4
 استخداـ نس  السراسلة في التعييشات.  .5
 اعد التعليؼ الذاتي للستدربيؽ إرساء قؾ   .6
 استخداـ كسائ  التكشؾلؾجيا الدس ية كال ررية كالدس ية ال ررية. .7
 إنذاء السكت ات.  .8
 في مجاؿ التدري . كالسختريؽتؾفير السذرفيؽ   .9
 اللقاءات الدكرية كالسشاقذات مع السذرؼ السيداني. .10
 إقامة نغاـ الدكرات الري ية. .11
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 / طـَرش ٓٞىحطَ:5

 Videoـ أدخلػػػػػػت شػػػػػػرلة سػػػػػػؾداتل أجهػػػػػػزة 1994فػػػػػػي العػػػػػػاـ  

Conferencing  ،كذلػػػػ فػػػي سػػػبيل خدمػػػة السؤسدػػػات الجام يػػػة كالظبيػػػة
 ذلر على سبيل السهاؿ:نك  ،بغرض استخداـ نغاـ التعليؼ عؽ بعد

، الجزيػرة، ؼكالقزػار نترلي  أربعة مؽ هذب األجهزة في جامعات الخرطػؾـ،  .1
 لامل دكف تؾقو.األزهري، بهت مؽ خبللها محاضرات لسدة شهر 

 نقل بعض العسليات الجراحية لعدد مؽ لليات الظ .  .2

ـ 2001العسػػل علػػى ربػػ   سانيػػة مػػؽ الجامعػػات فػػي الدػػؾداف مشػػذ مػػارس   .3
حيػػ  لانػػت تبػػ  أربعػػة محاضػػرات مؾميػػًا تذػػاهد مػػؽ الظػػبلب فػػي جامعػػات 

 مختلفة كفي كقت كاحد.
 .(1)تلتزامد عدد السؤسدات السربؾطة مع بعض الجامعات كالسؤسدا  .4

 يبلحظ في تجربة سؾداتل ما ملي:     
 استخداـ أجهزة كسعت مؽ مجاؿ االتراؿ في الؾقت الؾاحد.  .1
 يقؾـ بتقديؼ السحاضرة محاضر كاحد فق  لكل الظبلب السذارليؽ.  .2
 تؾحيد السعلؾمة كالسعرفة لدى الظبلب في السؾاقع السختلفة. .3
الظػػبلب مػػع بعزػػهؼ تػػؾفير عسليػػة التفاعػػل بػػيؽ السحاضػػر كالظػػبلب كبػػيؽ   .4

 ال عض.
 تقليل عدد السحاضريؽ.  .5
 عدـ االعتساد على السظبؾعات كالتعييشات كحد .  .6
 تقدـ التجربة السعرفة لعدد لبير مؽ الظبلب في كقٍت كاحد.  .7

                                     
 16م، ص:2004 مجال التعميؼ عؽ بعد، ورقة عسب، عاصؼ عبد الؾواب عبد ربه، تجربة سؾداتب في (1)
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 الرب  العالسي مؾسع مجاؿ السعرفة.  .8
 كيؤلد ذلػ ما جاء في مذلرة لجشة التعليؼ عؽ بعد في كزارة التعليؼ العالي: 

أت في التدعيشات كقامت برب  معغؼ السشاط  الحزرية في الدؾداف نبد 
بذػػ كة مػػؽ األليػػاؼ الزػػؾئية مسػػا مكػػؽ الدػػؾداف مػػؽ االسػػتفادة مػػؽ خدمػػة 

مسػػا يسكػػؽ بػػدكرب مػػؽ نقػػل السحاضػػرات كغيرهػػا مػػؽ أكجػػه  ،األقسػػار الرػػشا ية
 .(1)الشذا  العلسي مؽ جامعة ألخرىل

 
 حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي: / طـَرش حُـخٓؼخص حُٔٞىح٤ٗش ك٢ ٗظخ5ّ

إف اسػػتخداـ التعلػػيؼ التقليػػدي فػػي تػػؾفير التعلػػيؼ لفئػػات كشػػرائت عسريػػة  
معيشػػة كمحػػدكدة لػػؼ يعػػد لاييػػًا لتغظيػػة متظل ػػات العسػػل أك االنفجػػار الدػػكاني 

االنفجػػػػار السعرفػػػػي الستدػػػػارع فػػػػي جسيػػػػع السجػػػػاالت زائػػػػدًا علػػػػى  الهائػػػػل أك
تذػػكل كسػػيلة ضػػاغظة فػػي الظسؾحػػات كالتظلعػػات االجتسا يػػة التػػي أصػػ حت 

 شتى مدتؾيات التعليؼ.
ننتيجػػة لهػػذا الػػزخؼ السعرفػػي فقػػد تدػػارع السخظظػػؾف فػػي الدػػؾداف مػػؽ  

 ةعلسػػاء التربيػػة لسؾاة ػػة األحػػداث الجاريػػة فػػي العػػالؼ مػػؽ حػػؾلهؼ فبػػدأت الشغػػر 
الفاحرػػة الدػػليسة بػػرب  التعلػػيؼ بزػػركرات التشسيػػة كتلبيػػة حاجػػات السجتسػػع 

نغاـ التعليؼ عؽ بعد لسرػدر مػؽ مرػادر التعلػيؼ التػي فاتجه السخظظؾف إلى 
 .يسكؽ أف تفي بالغرضل

                                     
لجشة التعميؼ عؽ بعد، مذكرة أوداف ومباررات قياام وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسي، اإلدارة العامة لمتعميؼ عؽ بعد،  (1)

 .3م، ص 2002فرع الجامعة العربية السفتؾحة في الدؾدان 
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شػػرعت العدمػػد مػػؽ الجامعػػات الدػػؾدانية بتظبيػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد  
إف ما بدأته جامعػة  .مشها جامعة الز يؼ األزهري كجامعة الشيليؽ كجامعة جؾبا

الػػذي يؼ عػػؽ بعػػد ك الخرطػػؾـ فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ بالسراسػػلة كهػػؾ أحػػد أنسػػا  التعلػػ
 .مؽ التجارب الدؾدانية في هذا السجاؿ  يعتبر

ييسا ملي بعض تجارب هذب الجامعػات الدػؾدانية فػي مجػاؿ التعلػيؼ عػؽ  
 بعد:

 أ/ ؿخٓؼش حُِػ٤ْ حأل١َُٛ: 
ـ كذلػ 2000أنذأ مرلز جامعة الز يؼ األزهري للتعليؼ عؽ بعد في عاـ 

 تسكػػشهؼ عػػركفهؼ مػػؽ التفػػرغ نبغػػرض إتاحػػة فرصػػة التعلػػيؼ الجػػامعي للػػذمؽ ال
للدراسػة داخػػل كخػارج الدػػؾداف، كتحقيػ  عائػػد مػادي يدػػهؼ فػي عػػبلج بعػػض 

. تحػػػػؾؿ السرلػػػػز إلػػػػى مدػػػػسى لليػػػػة الدراسػػػػات التقشيػػػػة (2)مذػػػػاةل الجامعػػػػةل
 كالتشسؾية، حاليًا.

مػػتؼ القبػػؾؿ علػػى أسػػاس الحرػػؾؿ علػػى الذػػهادة الدػػؾدانية بشجػػاح فػػي  
ػ علػػى حامػػل الذػػهادة الدػػؾدانية لعػػاـ خسػػس مػػؾاد علػػى األقػػل كيشظبػػ  ذلػػ

ـ كمػػا بعػػدب 1993ـ كمػػا قبلػػه. أمػػا حػػاملؾ الذػػهادة الدػػؾدانية للعػػاـ 1992
 يذتر  في قبؾلهؼ الشجاح في س ع مؾاد أربعة أساسية ك بل ة اختيارية.

تعػػد الكتػػ  الدراسػػية متساشػػية مػػع نفػػس السحتػػؾى الػػذي مػػدرس للظػػبلب  
للجامعػة مراةػز  مع نغاـ التعليؼ عػؽ بعػد.الشغامييؽ غير أف الترسيؼ متشاس  

تقػػػؾـ باإلشػػػراؼ علػػػى الظػػػبلب كيتسهػػػل نذػػػاطها فػػػي الػػػرد علػػػى االستفدػػػارات 
السقدمة مػؽ الظػبلب كاسػتبلـ األكراؽ الخاصػة بػالقبؾؿ مػؽ الظػبلب كتدػليسها 
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إلدارة الكلية، كيعتبر هذا الشذا  نػؾع مػؽ أنػؾاع اإلسػشاد األةػاديسي، لسػا تقػؾـ 
 تجهيز األماةؽ الخاصة بجلؾس الظبلب لبلمتحانات.هذب السراةز ب

متؼ التقؾيؼ عؽ طريػ  االمتحانػات السقامػة علػى نسػ  نغػاـ التعلػيؼ عػؽ  
بعد سشؾيًا مرة كاحدة كليس مرتيؽ لسا هػؾ فػي معغػؼ الجامعػات األخػرى كذلػػ 

 لتخ يو الع ء على الدارسيؽ كتقليل الشفقات.
شالػػػ بعػض اإلخفاقػػات الستسهلػػة ندػ ة لحدا ػػة التجربػػة فننػه يبلحػػظ أف ه 

كعػدـ تبلفػي األخظػاء السؾجػؾدة فػي الكتػ  الدراسػية  ،في عدـ تقديؼ التعييشات
 كعدـ فعالية اإلسشاد األةاديسي. ،بالترحيت

 د/ ؿخٓؼش ح٤ِ٤ُٖ٘:
ـ كلػػاف يعػػرؼ بقدػػؼ 1996تػػؼ إنذػػاء إدارة التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فػػي عػػاـ  

سػػل هػػذب اإلدارة علػػى إتاحػػة تع ،ـ2001االنتدػػاب كالػػذي اسػػتسر حتػػى العػػاـ 
الفرصة للدراسة ألكلئػ الذمؽ لؼ يجدكا فرصة في االلتحاؽ بالدراسػة الجام يػة 
فػػػي الجامعػػػات فػػػي نغػػػاـ التعلػػػيؼ التقليػػػدي. تعتبػػػر هػػػذب اإلدارة إدارة مدػػػتقلة 

 كتتكؾف مؽ قدؼ االنتداب مؽ الداخل كقدؼ السراةز الخارجية.
 متؼ القبؾؿ لاآلتي:

ريػػ  السشافدػػة: كذلػػػ خػػبلؿ فتػػرة معيشػػة متقػػدـ فيهػػا جسيػػع / القبػػؾؿ عػػؽ ط1ن
الظبلب الراغبيؽ للقبؾؿ العاـ عؽ طري  مكت  القبػؾؿ كيػتؼ اختيػارهؼ كقبػؾلهؼ 

 حد  السفاضلة بيؽ الذهادات كتقدمراتها.
/ قبػػؾؿ م اشػػر: كذلػػػ بعػػد انتهػػاء فرصػػة السشافدػػة إذ متقػػدـ الظالػػ  لسكتػػ  2

 سلء استسارة التقديؼ في مكت  القبؾؿ.بأك  إدارة التعليؼ عؽ بعد بالجامعة
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/ الس عؾ ػػؾف: كهػػؼ الظل ػػة الػػذمؽ متقػػدمؾف لبللتحػػاؽ بالجامعػػة عبػػر إدارات 3
 السهؽ كالؾعائف التي يعسلؾف بها.

/ الترييع: كفي الشغػاـ مػتؼ قبػؾؿ الظالػ  فػي سػشة أعلػى مػؽ الدػشة األكلػى، 4
 .(1)بذر  حرؾله على دبلؾـ ساب  مؽ أي جامعةل

ت طالػ  االنتدػاب الػداخلي كالخػارجي علػى حػد سػؾاء مػذلرات لتػ  يسػش 
كمذلرات خظ  ال تبلئؼ التعليؼ عؽ بعػد. لسػا يدػست لظالػ  االنتدػاب حزػؾر 

 السحاضرات جش ًا إلى جش  مع الظال  الشغامي. 
تؾجد مراةز لئلسشاد تقػدـ السػؾاد التعليسيػة كتقػدـ اإلرشػاد للظػبلب خػارج  

ف كالدػػعؾدية كال حػريؽ كلػذلػ فػي السرلػز الرئيدػػي الدػؾداف فػي لػل مػؽ األرد
 داخل الدؾداف.

مػػتؼ التقػػديؼ عػػؽ طريػػ  االمتحانػػات كالتػػي تعقػػد مػػرة كاحػػدة فػػي العػػاـ  
كيخزػػعؾف لكػػل اللػػؾائت التػػي يخزػػع لهػػا الظػػبلب الشغػػاميؾف كعليػػه ال تؾجػػد 
تعييشػػات خاصػػة بظػػبلب االنتدػػاب نالتعلػػيؼ عػػؽ بعػػدل كال لتػػ  مػػؾاد تعليسيػػة 

 بشغاـ التعليؼ عؽ بعد. خاصة
 كيبلحظ في تجربة جامعة الشيليؽ اآلتي:

/ تتيت الجامعة الفرصة لسؽ فاتته فرصة االلتحػاؽ بالجامعػات حدػ  الشغػاـ 1
 التقليدي.

/ تتػاح فػرص للظالػػ  السشتدػ  لحزػؾر السحاضػػرات مػع الظػبلب الشغػػامييؽ 2
 متى شاء.

 / ال تؾجد لقاءات للسشاقذة أك االستفدارات.3
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ال تؾجد تعييشات أك لت  خاصة بشغاـ التعليؼ عػؽ بعػد مػؽ حيػ  الترػسيؼ / 4
 كالسحتؾى.

 / تدهيل أمر القبؾؿ في الجامعة مع تذليل لل الرعؾبات. 5
 / كجؾد مراةز خارج الدؾداف كداخله.6
 / ض ف اإلسشاد األةاديسي.7

مؽ الدرد الذي قدـ ييسا يخص جامعػة الػز يؼ األزهػري كجامعػة الشيلػيؽ  
ؽ أف يزاؼ أف التعليؼ عؽ بعػد بػدأ بدايػة متػأخرة فػي لػبل الجػامعتيؽ كلػؼ يسك

تهبت أقدامه بعد إال أف التجربة في حد ذاتها تعتبر خظؾة إلى تعليؼ أفزػل فػي 
السدتقبل إذ أنها أضافت بعدًا جدمدًا كتسهل ذلػػ جليػًا فػي إتاحػة فػرص التعلػيؼ 

لػػؼ متدػػشى لهػػؼ االلتحػػاؽ  ألعػػداد لبيػػرة مػػؽ حػػاملي الذػػهادة الدػػؾدانية الػػذمؽ
بالجامعات لعدـ اجتيازهؼ للسشافدة محدكدة العدد. لسا أف التجربة أسهست في 
إضافة اسؼ الدؾداف ضسؽ قائسة الدكؿ التي تظب  نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد فػي 

 العالؼ.
ةسػػا أنػػه ال مشكػػر الػػدكر الشذػػ  السلحػػؾظ فػػي الجامعػػات الدػػؾدانية مهػػل  

ء علػػى نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كإسػػهاماته فػػي جامعػػة جؾبػػا فػػي إلقػػاء الزػػؾ 
 الدؾداف كذلػ مؽ خبلؿ السؤتسرات كالشدكات كالسظبؾعات.

ةسا أف التجربة أضافت بعدًا جدمػدًا فػي اإلق ػاؿ علػى ال حػ  العلسػي فػي  
ةػػل مػػا متعلػػ  بشغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد مسػػا أدى إلػػى إ ػػراء مكت ػػات الجامعػػات 

 يل مؽ الكت  كال حؾث.كبعض السكت ات األخرى بزخؼ غير قل
 

 ؽ/ ؿخٓؼش حُٔٞىحٕ حُٔلظٞكش:
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يعػػد إنذػػاء جامعػػة الدػػؾداف السفتؾحػػة مػػؽ أعغػػؼ اإلنجػػازات فػػي مجػػاؿ  
التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد أك التعلػػيؼ السفتػػؾح فػػي الدػػؾداف. إذ أنهػػا جامعػػة تخررػػيه 
مدتقلة ال تت ع في إدارتها ألي جامعة أخرى كهي الجامعة التي أعظت التعليؼ 

عػادًا مرمؾقػة فؾسػعت رقعتػه كأصػ ت التعلػيؼ السفتػؾح كاجهػة للتعلػيؼ عؽ بعد أب
عؽ بعد متبشيًا تظؾيرب كترسي  قؾاعدب فهؾ متيت أسلؾب التعلؼ الذاتي كالفػردي 
كالسدػػتسر لكػػل راغػػ . كمسػػا ال مػػدع مجػػااًل للذػػػ فػػالتعليؼ الػػذاتي هػػؾ أمهػػل 

نفجػار السعرفػي االستراتيجيات في مؾاجهة معظيات العرر كمذاةل التعلػيؼ كاال 
كأصػػ ت بػػديبًل لشغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي القػػائؼ علػػى التلقػػيؽ كالحفػػظ كاالسػػترجاع 
كالذي بدأ مشحدر في معغؼ دكؿ العالؼ. كقد قػدمت جامعػة الدػؾداف السفتؾحػة 
مؽ اإلسشاد األةاديسي ما لؼ تقدمه الجامعػات السزدكجػة فػي الدػؾداف فػي فتػرة 

 ب، فأما ما قبل الدراسة تقدـ:ما قبل الدراسة كما بعدها للظبل
 / معلؾمات عؽ الجامعة كبرامجها.1ن
 / التؾصية باختيار مقررات معيشة.2
 / اإلرشاد حؾؿ طريقة دفع السرركفات.3
 / معلؾمات عؽ الجامعة كعشاكيؽ السراةز كمؾاقعها.4
 / إرشادات عؽ الدراسة عؽ بعد.5

 أما في ما بعد الدراسة فتقدـ:
 سي الس اشر./ اإلشراؼ األةادي1
 / التعييشات.2
 / اإلسشاد التعليسي.3
 / البريد اإللكتركني.4
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تقػػدـ جامعػػة الدػػػؾداف السفتؾحػػة  بل ػػة بػػػرامج أةاديسيػػة هػػي: التربيػػػة،  
 الحاسؾب، كإدارة األعساؿ.

 يذتسل برنامج التربية على مؾاد:
 أ/ اللغة العربية كالدراسات اإلسبلمية.

 ب/ اللغة العربية كالتأري .
 اللغة اإلنجليزية.ج/ 

 د/ التأري  كالجغراييا.
 هػ/ الرياضيات كالحاسؾب.

 ك/ الكيسياء كاألحياء.
 ز/ الفيزياء كالرياضيات.

 ح/ األحياء كاإلنتاج الزراعي كالحيؾاني.
أما برنامج الحاسؾب ييذسل تخرص علؾـ الحاسػؾب كتخرػص تقشيػة  

 كالسحاس ة.السعلؾمات. أما برنامج اإلدارة ييذسل إدارة األعساؿ 
ـل 2004 -2003بلػػن عػػدد الظػػبلب فػػي الدفعػػة األكلػػى للعػػاـ الدراسػػي ن 

 ل طال  كطال ة مؾزعيؽ لاآلتي:6500ن
( ٣ٟٞدق أػديحى ١دالد ؿخٓؼدش حُٔدٞىحٕ حُٔلظٞكدش حُيكؼدش حألُٝد٠ 6ؿيٍٝ ٍهدْ )

(2003- 2004:)ّ 
 ػيى حُطالد حُٔٞهغ

 طال  كطال ة 1040 الخرطؾـ
 ةطال  كطال  1506 أـ درماف

 طال  كطال ة 1028 بحري 
 طال  كطال ة 1250 الجزيرة
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 طال  كطال ة 592 شساؿ لردفاف
 طال  كطال ة 338 نهر الشيل 

 طال  كطال ة 476 الشيل األبيض 
 طال  كطال ة 270  ؼكالقزار 
 (1)طال  كطال ةل 6500 السجسؾع

 
طػؾـ، بدأت تجربة جامعة الدؾداف السفتؾحػة فػي سػتة كاليػات هػي: الخر  

، الجزيػػرة، الشيػػل األبػػيض، شػػساؿ لردفػػاف، كنهػػر الشيػػل،  ػػؼ ت عتهػػا ؼكالقزػػار 
الحقًا كاليات ال حر األحسر، لدػبل، جشػؾب دار فػؾر كبحػر الجبػل،  ػؼ بعػد ذلػػ 

ـ شسلت لل كاليات الدؾداف فأنذئت السراةز في هذب 2004كبالتحدمد في عاـ 
ألحيػاء كتػؼ تعيػيؽ السرشػدمؽ الؾاليات السختلة كالتي أنذأت مراةػز فر يػة فػي ا

كالسذػػرفيؽ األةػػاديسييؽ بسؾاصػػفات معيشػػة مػػؽ أهسهػػا أف يكػػؾف حاصػػبًل علػػى 
درجػػة الساجدػػتير علػػى األقػػل إلػػى جانػػ  الرػػفات الذخرػػية البلزمػػة للعسػػل 

 ةسذرؼ، كتتسهل مهسة السذرؼ في:
/ متابعػػػة السػػػادة العلسيػػػة السرػػػسسة ترػػػسيسًا تعليسيػػػًا مػػػع الظالػػػ  بػػػالسراةز 1
 عليسية.الت
/ تقػػديؼ الػػدعؼ للظػػبلب مػػؽ خػػبلؿ السعامػػل، السكت ػػة، اإلنترنػػت، كالسػػؤتسرات 2

 الدس ية كال ررية.
 / متابعة التعييشات مع الظبلب كتؾفير التغذية الراجعة.3
 / اإلشراؼ على االمتحانات الفرلية كالشهائية.4
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أكرد صػػابر أبػػؾ طالػػ  فػػي السذػػرؼ األةػػاديسي: نهػػؾ الذػػخص الػػػذي  
مػػػع الدارسػػػيؽ عػػػؽ بعػػػد سػػػؾاء كجهػػػًا لؾجػػػه أك بؾاسػػػظة تكشؾلؾجيػػػا  متؾاصػػػل

االترػػػاؿ الستػػػؾفرة كيقػػػدـ خدمػػػة تعليسيػػػة مدػػػاندة للػػػدارس كيػػػزكد السرلػػػز أك 
السشظقة التعليسية بالتقارير البلزمػة حػؾؿ الؾضػع الدراسػي كالتحرػيل الدراسػي 

يػة فػي بدأت السراةز أعسالها في مدارس األساس  ؼ السػدارس الهانؾ   عؽ بعدل
مشاط  الدؾداف السختلفة كغال ػًا مػا تختػار السراةػز قػرب سػكؽ الظػبلب بالقػدر 

 السسكؽ.
ل مرلػػػزًا تعليسيػػػًا 108نبلػػػن عػػػدد السراةػػػز التعليسيػػػة حتػػػى اآلف حػػػؾالي ن 

للظبلب بكل سهؾلة كيدر ترل جسيع الخدمات لجسيع الظبلب فػي كقػٍت كاحػد 
صػعؾبات فػي الترحيػل كبعػد دكف تأخير رغؼ عركؼ الدؾداف التي ي يذها مؽ 

 . السدافاتل
تتؼ اللقػاءات اإلشػرايية مػرتيؽ أك  بل ػة أسػبؾ يًا ملتقػي خبللهػا الظػبلب  

بالسذرؼ في الفترات السدائية كهؾ كقت مشاسػ  الجسيػع متساشػيًا مػع عػركؼ 
العسل بالدؾداف كالتي غال ًا ما يكؾف الفرد مذغؾاًل بهػا أ شػاء سػاعات الشهػار. 

قػػاءات فػػي شػػكل لػػؾرس مكهػػف كذلػػػ لعػػدـ تػػؾفر مذػػرؼ فػػي تشعقػػد بعػػض الل
السشظقة أك نتيجة الغركؼ الظبي ية بالسشظقػة كالتػي تحػؾؿ دكف تشغػيؼ انعقػاد 

 اللقاءات الدكرية. 
تقدـ الجامعة إضافة للسرشدمؽ كالسذرفيؽ الؾسائل التعليسيػة التػي تقػدـ  

 للظال  كهي:
 يؼ عؽ بعد./ الكتاب السرجعي: كهؾ مرسؼ على نغاـ التعل1
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/ نذػػرات الظػػبلب: تعسػػل علػػى تػػد يؼ التؾاصػػل بػػيؽ الجامعػػة كطبلبهػػا مهػػل 2
التعريػو بالجامعػة كنذػأتها كفلدػفة الجامعػة كأهػدافها كغيػر ذلػػ مسػا يحتػػاج 

 الظال  معرفته عؽ السؤسدات التعليسية التي مشتسي إليها.
 / الؾسائل الدس ية:3

سػػػيس إذاعػػػة خاصػػػة بالجامعػػػة أ/ اإلذاعػػػة كيقرػػػد بهػػػا الرادمػػػؾ، كقػػػد تػػػؼ تأ
 ـ.2006السفتؾحة 

 ب/ األشرطة السدسؾعة كهي أشرطة الكاسيت.
 ج/ الهاتف.
 كهؾ كسيلة سس ية بررية. -د/ التلفزيؾف 

أيزػػًا فػػي مجػػاؿ األشػػرطة السرئيػػة كهػػي أشػػرطة الفيػػدمؾ. فقػػد عسػػدت  
الجامعػة السػػتيراد اسػػتدمؾ تلفزيػػؾني لهػػذا الغػرض. كأيزػػًا تبػػ  بعػػض األعسػػاؿ 

خبلؿ تلفزيؾنػات الؾاليػات فػي الفتػرات السدػائية فػي أكقػات محػددة كبػرامج  مؽ
 محددة تؾزع على الظبلب مد قًا.

 استخداـ األقراص السدمجة لسؽ تتؾفر لهؼ أجهزة الحاسؾب. -هػ/ الحاسؾب
 / البريد اإللكتركني: يداعد على سرعة االتراؿ بالسذرؼ.4
 ؽ االتراؿ./ الرسائل عبر السؾبامل: كهؾ نس  جدمد م5
 / السكت ة اإللكتركنية: متؼ الدخؾؿ إليها عبر ش كة اإلنترنت.6

 متؼ التقؾيؼ عؽ طري :
ـ تػػػؼ  2002، فػػػي العػػػاـ أ/ التعييشػػػات التػػػي تدػػػلؼ للدارسػػػيؽ أ شػػػاء الدراسػػػة

األستيعاض عؽ التعييشات ب حؾث يقدمها الظال  فػي لػل مػادة دراسػية بشهايػة 
 الفرل الدراسي .
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 اتي بحل التساريؽ في الكتاب السرجعي.ب/ التقؾيؼ الذ
 ج/ التقؾيؼ عؽ طري  االمتحانات في نهاية الفرل الدراسي.

تعد تجربة جامعػة الدػؾداف السفتؾحػة مػؽ التجػارب العالسيػة الشاجحػة إذ  
أنهػا غظػت لػل ال قػاع فػي الدػؾداف كعلػى مدػتؾى القػرى كاألحيػاء كهػي التػي 

 األماـ كبخظى راسخة. أدت إلى دفع عسلية التعليؼ الذاتي إلى
بعػد هػذب التجربػة فقػػد أصػ ت الدػؾداف يخظػؾ نحػػؾ التعلػيؼ عػؽ بعػد فػػي  

الجامعػػات االفتراضػػية أك بسػػا يعػػرؼ بػػالتعليؼ اإللكتركنػػي كهػػؾ جخػػر مػػا تشاكلػػه 
 .العلؼ الحدم 

 ٓخًح ػٖ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي                         

 
 خصبئص َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 و انزؼهٛى ػٍ ثؼذيجشساد َظب -

 رمُٛبد َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 كٛفٛخ رطجٛك ثشايج َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 يٍ انًغزفٛذ يٍ َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ -

 َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ أصجخ ٔالؼب   -

 دٔس َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ فٙ رذس ٚت انًؼهًٍٛ -

 دٔس َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ كًغبَذ نُظبو انزؼهٛى انزمهٛذ٘ -

 َظبو انزؼهٛى ػٍ ثؼذ ػٕايم َجبح -

كٛفٛخ رجبٔص أٔجّ لصٕس َظبو انزؼهٛى انزمهٛذ٘ ػٍ غشٚك َظبو انزؼهٛى  -

 ػٍ ثؼذ

-  

 

 هٜخثٚ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي
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تعػػػددت السحػػػاكالت كالكتابػػػات حػػػؾؿ إيجػػػاد خرػػػائص أك سػػػسات        
محددة لشغاـ التعليؼ عؽ بعد متفرد بها عػؽ تلػػ التػي متسيػز بهػا نغػاـ التعلػيؼ 

 دي فتؾصل االختراصيؾف لسجسؾعة مؽ الخرائص مشها:التقلي
 متؼ الفرل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ أ شاء العسلية التعليسية.  .1
إتاحة الحرية الكاملة للستعلؼ في اختيار الزماف كالسكاف للتعليؼ مػع تحدمػد   .2

 نؾ ية الكؾرسات الدراسية كأكقات االمتحانات كمدة الدراسة.
طريػػ  فريػػ  مػػؽ الستخررػػيؽ لػػل حدػػ  ترػػسيؼ السػػؾاد الدراسػػية عػػؽ   .3

تخرره كعليه يكؾف قد تؼ تجري  السؾاد الدراسية التػي أخػذت حغهػا مػؽ 
اإلتقاف مؽ ناحية إعدادها كترسيسها فهػي ذات صػفة تربؾيػة ح ي يػة لسػا 
أنها تعد قبل كقػت طؾيػل قبػل تشفيػذها، قبػل عػاـ مػهبًل، كلػيس لسػا هػؾ فػي 

 تحزير الدرس مؾميًا. نغاـ التعليؼ التقليدي الذي ييه متؼ
أص حت الؾسائل التعليسية جزءًا مؽ السػادة الدراسػية كليدػت مدػاندة لسػا   .4

 هؾ الحاؿ في نغاـ التعليؼ التقليدي.
 تعليؼ ذاتي فالستعلؼ هؾ محؾر العسلية التعليسية.   .5
تؾفير االتراؿ السزدكج ما بػيؽ السؤسدػة التعليسيػة كالسػتعلؼ عبػر كسػائ    .6

 هة أك نغاـ السراسلة السعركؼ.التكشؾلؾجيا الحدم
تغيػػر دكر السعلػػؼ الشسظػػي فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي ليرػػ ت دكرًا إشػػراييًا   .7

 كتؾجيهيًا في نغاـ التعليؼ عؽ بعد.
نغاـ التعليؼ عؽ بعد أقػل للفػة مػؽ نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي إذ أنػه ال تؾجػد   .8

ككسػػائ  الشقػػل مػػدخبلت تعليسيػػة متعػػددة مهػػل الس ػػاني كالسعامػػل كالسكت ػػات 
 كمداةؽ الظبلب مع كجؾد أعداد لبيرة مؽ السعلسيؽ كالفشييؽ كغير ذلػ.
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يدتؾع  نغاـ التعليؼ عؽ بعػد أعػدادًا لبيػرة جػدًا مػؽ الستعلسػيؽ بالسقارنػة   .9
مػػع مػػا يدػػتؾ  ه نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي كأنػػه مػػؽ السعػػركؼ للسػػا زاد عػػدد 

 الظبلب قلت التكلفة.
حرل عليهػا السػتعلؼ عػؽ طريػ  نغػاـ التعلػيؼ عػؽ السؤهبلت العلسية التي ي .10

بعػػد تزػػاهي أك تفػػؾؽ تلػػػ التػػي يسشحهػػا نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي كهػػذا مػػؽ 
 خبلؿ دراسات أقيست في هذا السجاؿ.

نغػػػرًا ألف الستعلسػػػيؽ ال متعلسػػػؾف بػػػشفس الظريقػػػة فػػػنف اختيػػػارهؼ الفػػػردي  .11
يات، الهؾائيػات، لؾسائ  االتراؿ العلسي نالسراسلة، الحاس  اآللي، البرمج

اللقػاءات كمػا إلػى ذلػػ مػؽ كسػائ ل يعػد ذلػػ سػسة أساسػية لشغػاـ التعلػػيؼ 
 عؽ بعد.

إتاحة الفرص للقاءات بػيؽ الستعلسػيؽ كالسذػرؼ مػؽ أجػل تحقيػ  األهػداؼ  .12
 التعليسية كاالجتسا ية كالهقايية.

 سهؾلة استخداـ برامج نغاـ التعليؼ عؽ بعد لكل متعلؼ. .13
 سة التعليسية لسردر للتعليؼ.كجؾد السؤسدة أك السشغ .14

ـل حدػػػػ  مػػػػا أكردب أ. د. الدػػػػيد محسػػػػؾد الربيعػػػػي 2000أضػػػػاؼ العسػػػػري ن
 كجخركف:

التحػػرر الكامػػل مػػؽ الع  ػػات التػػي يفرضػػها الشغػػاـ التقليػػدي لاالنفتػػاح فػػي  .15
 .(1)القبؾؿ أك مدتؾى السشاهجل

 كقد أكرد فهيؼ مرظفى:

                                     
 .39الديد محسؾد الربيعي وآخرون، مرجع سابق، ص  (1)

 ( 

 ( 
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الػتعلؼ فػي مجسؾعػة كاحػدة متسيز نغاـ التعليؼ عؽ بعػد بأنػه مػتؼ مػؽ خػبلؿ  .16
أك أةهػػر مػػؽ مجسؾعػػة، كأف التؾاجػػد فػػي هػػذب السجسؾعػػات متظلػػ  تؾعيػػو 
أدكات تكشؾلؾجيػػػة لبلترػػػاؿ كذلػػػػ بهػػػدؼ حػػػدكث التفاعػػػل السظلػػػؾب فػػػي 

 العلسية التعليسية بيؽ الظال  كالسعلؼ كعشاصر السشهج أك السقرر الدراسي.
عػؽ بعػد أهػدافًا محػددة  تزع السدرسة أك الجامعة التي نغست نغاـ التعليؼ .17

 لظريقة التدريس للظبلب.
يعتسػد نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد علػػى الؾسػػائ  التكشؾلؾجيػػة فػػي تشفيػػذ البػػرامج  .18

 كالسشاهج كالسقررات.
متظلػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد إنتػػاج البػػرامج كالسشػػاهج كالسقػػررات الدراسػػية  .19

، كالسػػؾاد بؾاسػػظة السدرسػػة أك الجامعػػة أك السعهػػد مهػػل نالكتػػ ، كالسراجػػع
السظبؾعػػػة، كالذػػػرائ  السدػػػسؾعة، كشػػػرائ  الفيػػػدمؾ، كالذػػػرائت الذػػػػفافة، 
كالسعامل السشزلية.. ال ل كيعتبر إنتاج البرامج كالسشاهج كالسقررات الدراسية 

 مؽ أهؼ العؾامل التي تحق  فعالية نغاـ التعليؼ عؽ بعد.
بػػػرامج التعػػػرؼ علػػػى طبيعػػػة كاحتياجػػػات الظػػػبلب الػػػراغبيؽ فػػػي االلتحػػػاؽ ب .20

التعليؼ عؽ بعد. فبلبػد مػؽ إجػراء دراسػة تحليليػة تهػدؼ إلػى تحدمػد أعسػار 
هػؤالء الدارسػيؽ كترػػشيو هػذب األعسػػار فػي مجسؾعػػات متجاندػة كالتعػػرؼ 
علػػى خل يػػاتهؼ الهقاييػػة كخبػػراتهؼ الدػػابقة كمدػػتؾيات تعلػػيسهؼ كرغ ػػاتهؼ 

 .(1)التعليسيةل
 أما الدلتؾر أحسد إسساعيل حجي فأضاؼ:

 لية تعليؼ كتعلؼ تحق :نأنه عس
                                     

 .205 -204فىيؼ مرظفى، مرجع سابق، ص  (1)
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التشسيػػة، بتؾسػػيع فػػرص التعلػػيؼ لكػػل مػػؽ مريػػدب أيػػًا لانػػت عركفػػه كتكػػؾيؽ   .21
 أبشاء السجتسع تكؾيشًا مرفع مؽ مشزلتهؼ لهدؼ للتشسية ككسيلة لها.

الديسقراطيػػة، تسكػػيؽ الجسيػػع مػػؽ االنخػػرا  فػػي مجػػاؿ التعلػػيؼ، مهسػػا تكػػؽ  -
 هؼ أك عشررهؼ.عركفهؼ كأكضاعهؼ الدياسية كاالقترادية كط قت

الرفاهيػػة االقترػػادية، إذ أف التعلػػيؼ، كمػػا مػػؤدي إليػػه مػػؽ اةتدػػاب خبػػرات  -
جدمدة بسزاميشها السعريية كالسهارية كالؾجدانيػة بجانػ  إشػ اعها لحاجػات 

 الفرد كالسجتسع ترفع مؽ شأنهسا معًا.
الحراؾ االجتساعي كالسهشي، بسػا يعشيػه مػؽ إمكانػات االنتقػاؿ مػؽ كضػع أك  -

ك مشزلػػة أك كعيفػػة أك ط قػػة إلػػى غيرهػػا. كلػػذلػ دخػػؾؿ مهشػػة ألكؿ مكانػػة أ
 مرة أك تغيير السهشة الحالية للفرد.

التحدم  الهقافي، بسا متزسشه مؽ أصالة كتأصيل الهؾيػة، كاالنفتػاح  علػى  -
 اآلخريؽ فالتعليؼ هؾ السدخل إلى هذا كذاؾ جسيعًا.

ؼ كالسعرفػة كيدػتخدـ تؾجهات التقدـ العلسي التكشؾلؾجي، ألنػه يدػتخدـ العلػ -
معظيػػػػات تظبيقاتهػػػػا التكشؾلؾجيػػػػة سػػػػؾاء فػػػػي ذلػػػػػ تكشؾلؾجيػػػػا السعلؾمػػػػات 
كاالتراالت، بل تكشؾلؾجيا التعليؼ كالتعلؼ كما تعشيه مػؽ تظبيقػات الشغريػات 

 .(1)التربؾية الحدمهة في عسليات التعليؼ كعسليات التعلؼل
 :أما طه الحاج الياس فأشار إلى أبرز الخرائص ييسا ملي

تكاملػػػه العسػػػؾدي حيػػػ  مػػػتعلؼ اإلندػػػاف طػػػؾاؿ سػػػشي حياتػػػه سػػػؾاء داخػػػل  .22
 السؤسدة التربؾية أك قبلها أك بعدها.

 تكامله األفقي حي  متعلؼ اإلنداف طؾاؿ حياته. .23
                                     

 .20-19م، ص2003 عالؼ الكتب، الظبعة األولى ،القاورة أحسد إسساعيب حجي، التعميؼ الجامعي السفتؾح عؽ بعد، (1)

( 
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استشادب إلى معرفػة سػابقة تدػاعد الفػرد علػى الػتعلؼ اعتسػادًا علػى مهاراتػه  .24
فػي أف يحقػ  تقػدمًا فػي الذاتية كلي يػة االسػتفادة مشهػا فػي الػتعلؼ كرغبتػه 

 (2)تعلسهل
 كذلر هيهؼ البيظار عؽ خرائص نغاـ التعليؼ عؽ بعد اآلتي:

 نكيتسيز التعليؼ عؽ بعد بسا ملي:
 أكاًل: الفرل بيؽ السدرس كالظال .

  انيًا: متؼ ذلػ بنشراؼ إحدى السشذ ت السدرسية.
  الهًا: متؼ ذلػ باستخداـ الؾسائ  التقشية.

 ل بيؽ السدرس كالظال  في االتجاهيؽ. رابعًا: متؼ التؾاص
كبفزل التعلػيؼ عػؽ بعػد يسكػؽ للستػدربيؽ اختيػار زمػاف كمكػاف، كسػرعة  
 .(1)التعلؼل
كيبلحظ أف الشسؾذج الرشاعي هؾ أحػد خرػائص نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد  

نأي  ال يػػاـ بشذػػا  تعليسػػي أةهػػر تذػػبهًا بقظػػاع الرػػشاعة مػػؽ حيػػ  تظبيػػ  
شغيؼ كاإلنتاج بالجسلة في عسلية إعداد كتؾزيػع السػؾاد م ادئ تقديؼ العسل كالت

 :(2)التعليسيةل
 كقد ذلر معترؼ مؾسف أيزًا: 

/ القدرة علػى تلبيػة االحتياجػات االجتسا يػة كالؾعي يػة كالسهشيػة للسلتحقػيؽ 1ن
 لسا متستع به مؽ مركنة.

                                     
 م.1999طه الحاج الياس، التعميؼ غير الشغامي تعميؼ الكبار، عسان، دار مجدالوي لمشذر، الظبعة األولى،  (2)

 .13م، ص 2003لمشذر، الظبعة األولى  وي ؼ البيظار، آفاق التعميؼ عؽ بعد، دمذق، دار الرضا (1)

 .4معترؼ يؾسف، ورقة عسب، مرجع سابق، ص  (2)
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 / انتفاع هذا الشس  مؽ التعليؼ بالهؾرة التكشؾلؾجية ك ؾرة االتراالت.2
/ استجابة هذا الشس  مػؽ التعلػيؼ لعػدد مػؽ م ػادئ التعلػيؼ اإلندػاني الحدمهػة 3

مهل تػؾفير الداف يػة للػتعلؼ كالسركنػة فػي بيئػة التعلػيؼ كمراعػاة أسػالي  التعلػيؼ 
عشػػد األفػػراد، كارت ػػا  التعلػػيؼ بحاجػػات األفػػراد الؾعي يػػة كالسهشيػػة كالذخرػػية 

 كاالجتسا ية.
يؼ لكهيػػر مػػؽ العؾائػػ  التػػي تحػػد مػػؽ إمكانيػػات / تجػػاكز هػػذا الػػشس  مػػؽ التعلػػ4

 االلتحاؽ بالتعلؼ مهل االنتغاـ كالتؾقيت الراـر للدراسة.
/ استجابة هذا الشس  مػؽ التعلػيؼ لحاجػات الظل ػة كقػدراتهؼ كالفػركؽ الفرديػة 5

ييسا بيشهؼ، نغرًا العتسادب على التعليؼ الفردي كالدراسة الذاتية، كاعتسادب على 
 .(3)ـز التعليسية لؾسائ  للتعلؼ الذاتيلالحقائ  كالر 

كفي التحرر مؽ قيؾد الزماف كالسكاف أكرد تيدير الكيبلني: نإف العسليػة  
 (1)التعليسية يسكؽ أف تتؼ في أي كقت كفي أي مكاف مؾجد ييه طبلبل

 : ٓزٍَحص ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي 
لالدػؾداف إنه نتيجة للتزامد الدكاني السزػظرد فػي بلػد مترامػي األطػراؼ  

كتزامد جماؿ كطسؾحات السؾاطشيؽ كتزامد الرغ ات في التعلػيؼ الػذي أصػ ت هػدفًا 
لكػػل شػػخص قػػادر علػػى الػػتعلؼ، كندػػ ة لبلنفجػػار السعرفػػي الستؾاصػػل كالػػذي 
متدافع بيؽ لحغة كأخرى كيغهر للؾجؾد كند ة لرغ ة الشاس لسؾاة ػة مػا مػدكر 

اف مشعػػزاًل عػػؽ ب يػػة حػػؾلهؼ مػػؽ أحػػداث حتػػى ال يرػػ ت مجػػتسعهؼ فػػي الدػػؾد
السجتسعات في العالؼ، كند ة لبركز شتى األنسػا  كاألنػؾاع مػؽ أجهػزة التقشيػة 

                                     
 .6– 5معترؼ يؾسف، مرجع سابق، ص  (3)

تيداااير الكيالناااي، التعمااايؼ عاااؽ بعاااد فمدااافته وومااناتاااه وركاااائزن ووساااائظه التعميسياااة، السشغساااة العربياااة لمتربياااة وال قافاااة  (1)
 .4م، ص 1999والعمؾم، تؾنس، 
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الحدمهػة كالتػي أصػ ت التعامػػل معهػا فرضػًا، فقػد دعػػت لػل الزػركرات الدػػالفة 
الػذلر كغيرهػا إلػى تظػؾير نسػ  التعلػيؼ القػائؼ فػي الػ بلد بذػتى الؾسػائل كالػذي 

رغ ػػات كالظسؾحػػات التػػي ذلػػرت، فقامػػت فػػي أصػػ ت عػػاجزًا فػػي أف ملبػػي لػػل ال
ال بلد  ؾرة تعليسية شسلت لل السراحل كالسدتؾيات كطالػت مػد التغييػر السشػاهج 
التي استحد ت كتؾسعت دائرتها لسا تظؾرت أسػالي  التػدري  فاعتسػد التػدري  

كلعػػل تجربػػة التأهيػػل التربػػؾي  ،السدػػتسر للسعلسػػيؽ فػػي لػػل أصػػقاع الدػػؾداف
ت ف شاهدًا على ذلػ. فتزامػد عػدد السعلسػيؽ  شرنا إليها مد قا،أاألخيرة كالتي 

بغيػػة أضػػعافًا  كأصػػ تلسػػا زاد عػػدد الستعلسػػيؽ  ،كاإلدارات التعليسيػػة فػػي الػػ بلد
 الرغ ة لكل مؽ هؾ راغ  في التعليؼ. تحقي 
رغػػؼ لػػل السحػػاكالت كالسجهػػؾدات التػػي بػػذلت فػػي سػػبيل مػػا ذلػػر إال أف  

عه الػػػذي نعايذػػػه اآلف أصػػػ ت عػػػاجزًا فػػػي تػػػذليل نغػػاـ التعلػػػيؼ التقليػػػدي بؾضػػػ
الرػػعاب التػػي ت ػػف أمػػاـ معغػػؼ الػػذمؽ مرغبػػؾف فػػي التعلػػيؼ، عليػػه أصػػ ت أمػػر 
اللجؾء إلى نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد فػي السدػاندة كتػذليل الرػعاب أمػرًا ضػركريًا 
لسا في نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد مػؽ أسػالي  تتجػاكز لػل الرػعؾبات التػي تؾاجػه 

 التقليدي أك معغسها. نغاـ التعليؼ
بعزػًا مػؽ السبػررات التػي أدت إلػى إدخػاؿ نغػاـ التعلػيؼ  نذلركييسا ملي  

 عؽ بعد في مؤسداتشا التعليسية:
 ؾرة التعليؼ العػالي كالتػي أدت إلػى تعػدد الجامعػات كالتخررػات كاإلق ػاؿ   .1

 الزائد على التعليؼ. 
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  مػػؽ أنسػػا  عهػػؾر داف يػػة لػػدى الشػػاس تجػػاب التعلػػيؼ السدػػتسر كهػػؾ نسػػ  .2
التعليؼ عؽ بعد فهؾ ال متقيد بعسر معيؽ أك سؽ معيؽ لبلنخرا  فػي عسليػة 

 إنسا يكؾف امتدادب مؽ السهد إلى اللحد. ،التعليؼ
التغيرات الهقايية كاالجتسا ية كاالقترادية التي سادت في السجتسعات فػي   .3

 هذا العرر.
ندػاف الدػؾداني عهؾر تقشيات حدمهة أكج  العرر استخدامها لسؾاة ة اإل   .4

 لغركفه الحياتية.
ارتفاع للفة نغاـ التعليؼ التقليدي كند ة لسا فرضػته الغػركؼ االقترػادية   .5

 السلحػػة فقػػد لجػػأ الكهيػػركف لبلنخػػرا  فػػي مجػػاؿ نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد ذك
    الكلفة األقل.

نغاـ التعليؼ عؽ بعػد متػيت فرصػة التعلػيؼ لكػل أكلئػػ الػذمؽ ال يدػتظيعؾف   .6
فػػي قاعػػات الػػدرس مهػػل رجػػاؿ األعسػػاؿ كربػػات البيػػؾت كالسعػػاقيؽ  االنتغػػاـ

 كأكلئػ الذمؽ متشقلؾف لهيرًا.
نغاـ التعليؼ عؽ بعد مؾاة  عركؼ الحيػاة الحدمهػة مػؽ مدػتجدات سػريعة   .7

متتابعة ال تسكؽ الفرد مؽ التؾقيت الدػليؼ لبلنتغػاـ فػي الدراسػة علػى نحػؾ 
 نغاـ التعليؼ التقليدي.

سهتسػػيؽ مػػؽ العلسػػاء بشغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كالػػذمؽ عهػػؾر لهيػػر مػػؽ ال  .8
 استظاعؾا إقشاع الكهيريؽ بجدكى مسارسة التعليؼ عؽ طريقه.

متػػيت للسػػتعلؼ قػػدرًا مػػؽ الديسقراطيػػة فػػي اختيػػار السػػادة التػػي مريػػد تعلسهػػا   .9
 كحد  التخرص الذي مرغ  ييه.
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علػيؼ عػؽ الشجاح الكبير الذي حققته جامعة الدؾداف السفتؾحة في مجاؿ الت .10
بعػػد كبعػػض الجامعػػات السزدكجػػة كلػػذلػ الشجػػاح الػػذي تحقػػ  عالسيػػًا فػػي 

 جامعات بريظانيا كلشدا كالؾاليات الستحدة.
ال يحتػاج الظالػػ  لكلفػة الدػػفر كالدػكؽ كاإلعاشػػة فػي مشػػأى عػؽ كطشػػه أك  .11

 مكاف عسله لسا هؾ الحاؿ في نغاـ التعليؼ التقليدي.
 كقد أكرد دمحم عبد هللا الشقرابي:

 في سياؽ مبررات التعليؼ عؽ بعد في الدؾداف:
 الشغرة اإلندانية كهي تتسهل في نالتعليؼ للجسيعل. .12
الشغػػػػرة الشف يػػػػة كهػػػػي تتسهػػػػل فػػػػي نحاجػػػػة الدكلػػػػة للستخررػػػػيؽ أط ػػػػاء،  .13

 ال ل.…مهشدسيؽ
يسكػػؽ تؾصػػيل السػػادة الدراسػػية إلػػى  -الهجػػرة السكهفػػة مػػؽ الريػػو للسدمشػػة .14

 السشاط  الشائية في األرياؼ.
سيػػة التظػػؾر االقترػػادي كاالجتسػػاعي للسػػؤهليؽ كهػػؼ الػػذمؽ ال مػػؾفر لهػػؼ أه .15

نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي عسليػػة التعلػػػيؼ، فػػي الؾقػػت السشاسػػ ، فػػي السػػػادة 
 التعليسية كسرعة التخرج.

 أص ت التعليؼ عؽ بعد نؾعًا مؽ االستهسار. .16
 .(1)اإليفاء بأغراض التعليؼ السدتسرل .17
 يسكؽ أف تؤسس في لل مشاطقه مؤسدات الدؾداف بلد متشامي األطراؼ ال .18

 نغاـ التعليؼ التقليدي.

                                     
 (، بدون تأري .1 عبد هللا الشقرابي، جامعة أفريقيا العالسية، إصدار رقؼ )دمحم (1)

( 
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هشالػ أماةؽ كعرة كص  ة الؾصػؾؿ إليهػا مسػا ال يسكػؽ تأسػيس مؤسدػات  .19
 تعليسية على نس  نغاـ التعليؼ التقليدي فيها.

التعليؼ عؽ بعد بسؤسداته كمركنته يسكؽ أف يرل لكل األطراؼ مػؽ الػ بلد  .20
عؾاملها الظبي ية القاسية مؽ أمظار كج اؿ كمهسا لانت درجة كعؾرتها أك 

 ككدياف كأكحاؿ كغيرها.
اسػتخداـ كسػائ  التكشؾلؾجيػا الحدمهػة أدى إلػى تجػاكز السدػافات كهػي مػػؽ  .21

 أساسيات نغاـ التعليؼ عؽ بعد.
 أضاؼ الديد محسؾد الربيعي كجخركف السبررات التالية: 

ليًا تلجأ إلى إنذاء ـل إلى أف الكهير مؽ الدكؿ حا2001نكيذير عاطف قاسؼ ن
مؤسدػػات نغػػؼ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد. كذلػػػ للتغلػػ  علػػى أكجػػه الػػشقص كالعجػػز 

 كالسذكبلت الكهيرة التي تؾاجه نغاـ التعليؼ التقليدي مهل: 
 العجز الستزامد مؽ السؾاد التعليسية أك العامليؽ في قظاع التعليؼ. .22
 الستزامد. عدـ القدرة لسدامرة نغؼ التعليؼ التقليدية للشسؾ الدكاني .23
عػػػدـ كفػػػرة السدػػػتلزمات التعليسيػػػة للجساعػػػات السحركمػػػة مهػػػل األفػػػراد أك  .24

 نالسعؾقيؽ، السدجؾنيؽ، األقليات العرقية، ساةشي السشاط  الشائيةل.
 عدـ لفاية الخدمات التعليسية برفة خاصة. .25
 العجز في بعض فئات معيشة مؽ العسالة الساهرة في السجتسع. .26
لجدمػػدة بدػػب  التكشؾلؾجيػػا كالتغيػػرات السدػػتحد ة الظلػػ  الستزامػػد للبػػرامج ا .27

 كالجدمدة كلذلػ االنفجار السعرفي.
الشغػػػرة إلػػػى التعلػػػيؼ الجػػػامعي علػػػى أنػػػه أهػػػؼ سػػػبل التشسيػػػة االجتسا يػػػة  .28

 كاالقترادية كالهقايية كالدياسية.
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عهؾر مفاهيؼ جدمدة على الداحة التربؾية في مختلػف أنحػاء العػالؼ تػدعؾ  .29
 ات التعليؼ، كالتعليؼ السدتسر، كالتعليؼ الذاتيل.كتؤلد على نديسقراطي

ما أحد ه تزاكج بعض التخررات العلسية، بحيػ  أصػ ت هشػاؾ العدمػد مػؽ  .30
التخررػػات التػػي تحتػػاج إلػػى إحػػداث التػػزاكج بيشهػػا كبػػيؽ غيرهػػا، كمػػؽ  ػػؼ 

ل كعلى ذلػػ يحتػاج Interdisciplinaryنذأت ما عرؼ بالعلؾـ البيشية ن
راتػػه فػػي مرحلػػة الحقػػة مػػؽ مراحػػل العسػػل أك الخبػػرة الػػدارس إلػػى تشسيػػة مها

 العسلية.
عهؾر تخررػات جدمػدة كدقيقػة علػى الدػاحة التعليسيػة كالعسليػة لػل مػؾـ  .31

مسا يجعل الحاجة إلػى التعلػيؼ السدػتسر مؾجػؾدة دكف إمكانيػة التفػرغ التػاـ 
 .(1)للدراسة مهل ما يحدث في السراحل التعليسية األكلىل

 لربيعي: كيزيو الديد محسؾد ا
ـل إلػى أف للتعلػيؼ عػؽ بعػد مجسؾعػة مػؽ 1998نكبالسهل يذير نذؾاف ن 

 السبررات يسكؽ ترشيفها على الشحؾ التالي:
 أ/ حُٔزٍَحص حُــَحك٤ش:

 كتتسهل تلػ السبررات ييسا ملي:
 بعد السدافة بيؽ الستعلسيؽ كالسؤسدة التربؾية.  .1
 ج اؿ الذاهقة.كجؾد مشاط  معزكلة جغراييًا لالرحاري كالجزر كال  .2
صػػػعؾبة كصػػػؾؿ الدارسػػػيؽ إلػػػى السؤسدػػػات التربؾيػػػة بدػػػب  عػػػدـ كجػػػؾد   .3

 الظرؽ كالسؾاصبلت.

                                     
 .46 -45الديد محسؾد الربيعي وآخرون، مرجع سابق، ص  (1)
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عػػدـ قػػدرة السؤسدػػات التربؾيػػة علػػى تقػػديؼ الخػػدمات التربؾيػػة لقلػػة عػػدد   .4
 الدكاف في بعض السشاط .

 كجؾد الدكاف في مشاط  نائية كعدـ استقرارهؼ في مكاف معيؽ.  .5
 

 ٝحُؼوخك٤ش: د/ حُٔزٍَحص حالؿظٔخػ٤ش

 مؾاجهة التغييرات االجتسا ية كالهقايية عؽ طري  التعليؼ عؽ بعد.  .1
 التؾجه نحؾ تعليؼ السرأة السيسا في الدكؿ الشامية.  .2
 الحرص على السحافغة على ال يؼ االجتسا ية للسجتسع.  .3
العسػػػل علػػػى حػػػل السذػػػكبلت االجتسا يػػػة الشاجسػػػة عػػػؽ التقػػػدـ العلسػػػي   .4

 .يكالتكشؾلؾج
 تيعاب التغيرات العلسية كالتكشؾلؾجية كالتعايش معها.ضركرة اس  .5
 ضركرة اإلسهاـ في التشسية االجتسا ية كالهقايية.  .6
 الدكر الجدمد للسرأة في السجتسع كانخراطها في العسل.  .7
 استيعاب العامليؽ في السؤسدات العامة كالخاصة.  .8
ارية اإلسػػهاـ فػػي بػػرامج محػػؾ األميػػة كتعلػػيؼ الك ػػار كمحػػؾ األميػػة الحزػػ  .9

 كالسعلؾماتية.
 ؽ/ حُٔزٍَحص حالهظٜخى٣ش:

 تقديؼ الخدمة التعليسية لذرائت السحركميؽ مؽ السجتسع.  .1
 ازدياد للفة التعليؼ الشغامي.  .2
 ازدياد السذكبلت االقترادية في العدمد مؽ الدكؿ الشامية.  .3
 تؾفير الؾقت كالجهد كاإلسهاـ في اإلنتاج.  .4
 الجسع بيؽ التعليؼ كاإلنتاج.  .5
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 بذرية لخدمة التشسية االقترادية. أنسا رة تؾفير ضرك   .6
 إمكانية تعليؼ أعداد لبيرة بتكاليو أقل.  .7
 تقديؼ برامج تعليسية مبشية على الحاجات الح ي ية للسجتسع.  .8

 
 ى/ حُٔزٍَحص حُ٘ل٤ٔش:

 مراعاة الفركؽ الفردية ألف التعليؼ عؽ بعد يعتسد على التعلؼ الذاتي.  .1
 الك ار بقدرتهؼ على متابعة التعليؼ.إعادة الهقة للستعلسيؽ   .2
 تلبية حاجات نفدية للدارسيؽ مؽ خبلؿ انخراطهؼ في التعليؼ مؽ جدمد.  .3
 زيادة الداف ية للتعليؼ.  .4
 مراعاة قدرات كرغ ات الدارسيؽ ييسا يختاركف مؽ تخررات.  .5
 إزالة الحاجز الشفدي بيؽ الستعلؼ كرغبته في االلتحاؽ بالتعليؼ.  .6
سيع األفراد بغض الشغر عؽ العسػر أك السهشػة أك الجػشس تلبية طسؾحات ج  .7

 في التعلؼ مؽ جدمد.
 .(1)تشسية مذاعر الفرد بقدرته على اإلنجاز كاإلسهاـ في خدمة السجتسعل  .8

 كأكرد معيؽ حلسي الحسبلف هذا السبرر:
نالتعلػػيؼ عػػؽ بعػػد يػػأتي ليحقػػ  جمػػاؿ كطسؾحػػات أبشػػاء السشػػاط  التػػي ال 

 .(2)يسية دكف االضظرار إلى الهجرة للسدمشة للتعليؼلتتؾفر فيها مؤسدات تعل
الدياسػػية أف الػػ بلد تعػػاني مػػؽ لهيػػر مػػؽ  كمسػا تجػػدر إضػػافته للسبػػررات

،كالتي تعػػػؾؽ الحػػػركب الدياسػػػية كالقبليػػػة كالهجػػػرات كاإلعتقػػػاالت الدياسػػػية
                                     

 .48 – 46الديد محسؾد الربيعي، مرجع سابق، ص  (1)

العرباي، تؾجىاات مداتقبمية، معيؽ حمسي الحسالن، التعميؼ عؽ بعد ودورن في دعؼ مؤسدات التعميؼ العالي في الاؾطؽ  (2)
 .298م، ص 1998، تؾنس، 33مجمة اتحاد الجامعات العربية، العدد 
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هشالػػػ فئػػات ال تلتحػػ  بػػالتعليؼ إال فػػي ك  الػػ عض فػػي االلتحػػاؽ برلػػ  التعلػػيؼ،
فشغػاـ  ،سؾى أف لانؾا أطفااًل أك ل ارًا كغير ذلػ مػؽ الفئػات ،سؾاتيةالغركؼ ال

التعليؼ عؽ بعد مؾفر لهػذب الفئػات الفرصػة فػي التعلػيؼ كااللتحػاؽ بالسؤسدػات 
 التعليسية.

إف السبػػػررات التػػػي ذلػػػرت تتظػػػاب  تسامػػػًا مػػػع بيئػػػة كقػػػدرات كضػػػركرات  
علػى نغػاـ التعلػيؼ  الدؾداف في تظبي  نغاـ التعليؼ عػؽ بعػد  كهػذا مػا يزػفي

عؽ بعد صفة الؾحدة الكاملة في جسيع أنساطه كبرامجه التي ترلت لكل زمػاف 
كمكاف، لسا أنهػا قابلػة لعسليػة التظػؾير كالتعػدمل كالتغييػر متػى مػا أملػت حالػة 
العرر أك حاجات كتظلعات الشػاس علػى اخػتبلؼ بيئػاتهؼ كأعسػارهؼ كمػؾاطشهؼ 

 ذلػ.
 

 :طو٤٘خص ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي

يعتسد نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد فػي تشفيػذ برامجػه علػى كسػائ  التكشؾلؾجيػا  
كالتي شهدت في اآلكنة األخيرة، األل ية الهالهػة، تظػؾرًا هػائبًل فػي تقشيتهػا مسػا 
ساعد لهيػرًا فػي انتذػار نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد كترسػي  برامجػه، إذ أنػه أصػ ت 

السدػتهدفة أمشسػا لانػت مػع  مؽ الدػهل جػدًا أف ترػل السػادة التعليسيػة للفئػات
إمكانية الحرؾؿ على التغذية الراجعة الفؾرية في ذات الؾقت مع التفاعل بيؽ 
الستعلؼ كالسذرؼ أك السؤسدة التعليسية مسػا يدػهل علػى السػتعلؼ تقػؾيؼ أدائػه 

 حي  أنه متعلؼ تعليسًا ذاتيًا.
لػػى كيقػرر بيػػتس أنػػه نال تؾجػد هشػػاؾ الؾسػػيظة التعليسيػة التػػي تتفػػؾؽ ع 

غيرها كلل كسيظة تدتظيع أف تؤدي عددًا مؽ الؾعائف السختلػف كعليػه فػنف 
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الؾسائ  ال تختلف لهيرًا ييسا بيشها مؽ حي  مبلءمتهػا مػع السهػارات التعليسيػة 
السختلفة أك السداخل التعليسية الست امشة كلل كسيظة تهػري العسليػة التربؾيػة أك 

 .(1)تزيو إليها شيئًا جدمدًال
نتظػرؽ للتقشيػات كالؾسػائ  التكشؾلؾجيػة السدػتخدمة فػي نغػاـ ييسا ملػي  

 التعليؼ عؽ بعد:
 / حُٔخىس حُٔطزٞػش:1

بشػي عليهػا نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد بالسراسػلة البريديػة فػي بػدايات عرػر  
التعليؼ عؽ بعد في القرف التاسع عذر. ترسل البرامج مؽ السؤسدة التعليسية 

بتؾزيعها على الستعلسػيؽ لسػا  السرشدكف قؾـ للسراةز السشتذرة في ال بلد حي  ي
أنه يسكؽ إرساؿ السادة السظبؾعة م اشرة للستعلسيؽ مػؽ الجامعػات عػؽ طريػ  

 البريد لسا هؾ مأخؾذ به في جامعة لشدف اآلف.
يعتبر التعليؼ السبشي على السادة السظبؾعة مؽ أبدػ  أنػؾاع التعلػيؼ عػؽ  

ليل الجامعة زائػدًا السػادة الدراسػية فػي كتتكؾف السؾاد السرسلة غال ًا مؽ د ،بعد
شػػػػكل لتي ػػػػات كدكريػػػػات كصػػػػؾر كرسػػػػؾـ بيانيػػػػة كرسػػػػؾـ تؾضػػػػيحية كرـز 

 السعلؾمات.
تػػتؼ لتابػػة كترػػسيؼ السػػؾاد السظبؾعػػة بكفػػاءة عاليػػة فػػي األسػػلؾب حيػػ        

 متسكؽ الدارس مؽ االستيعاب كفهؼ السادة نفدها.
 ـل: 2000ن ألغامديمة لسا بيشها السادة السظبؾعة تذتسل على  بل ة نقا  ها

 نأ/ األهداؼ: كتذسل األهداؼ اإلدراةية كالسهارية كالؾجدانية.

                                     
(1)

 Bates, E. W. the role of technology in distance education, London, Crom Holm 1984. 
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ب/ السحتؾى: كيقرػد بػه مػادة الؾحػدة كالػشص الرئيدػي كيحتػؾي علػى كسػائل 
 تؾضيحية ت د  السادة إضافة لعرضها بأةهر مؽ   ارة كأسلؾب.

السختلفػػة جػػزءًا مػػؽ السػػادة  ج/ التػػدري ات كالتقشيػػات: تعػػد التػػدري ات بأنؾاعهػػا
التعليسية فهي تقؾـ بدكر التقػؾيؼ كالتعلػيؼ فسشهػا مػا يحػل كيػؤتي اإلجابػات فػي 

 .(1)مؾضع معيؽ مؽ الؾحدة الدراسية، كمشها ما مترؾ للدارسل
 مؽ سلبيات نغاـ السراسلة:

 أ/ االتراؿ فيها تتابعي ال جني.
 ب/ تعتسد على كضع نغاـ البريد في البلد الؾاحد.

 
 / حُٞٓخث٢ حُٔٔؼ٤ش ٝحُز٣َٜش:2

التعليسيػػة الدػػس ية تقشيػػات االترػػاؿ بالهػػاتف كعبػػر  الؾسػػائ  تتزػػسؽ 
التخاطػػ  الرػػؾتي الجسػػاعي. كيؾجػػد نػػؾع  ػػاني مػػؽ الؾسػػائل الرػػؾتية غيػػر 

 التفاعلية كهي الؾسائ  ذات االتجاب الؾاحد مهل أشرطة التدجيل.
 ها:/ فالؾسائ  السبشية على عسلية الدسع نذلر مش1

 د/ األقراص السدمجة ج/ الهاتف ب/ أشرطة الكاسيت أ/ الرادمؾ
 السبشية على الرليا نذلر مشها: ال ررية /أما الؾسائ 2

 ج/ أقراص الفيدمؾ    ب/ األشرطة ال ررية  أ/ التلفاز
 هػ رسائل السؾبامل  د/ الفاةس 

تدػسى / هشاؾ كسائ  تجسع ما بيؽ الرؾت كالرػؾرة مهػل التلفػاز كالفيػدمؾ ك 3
 الؾسائل الدس ية/ ال ررية.

                                     
 .190-189الديد محسؾد الربيعي، مرجع سابق، ص  (1)
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 / حُلخٓذ ح٢ُ٥: 3

 يذسل:
 أ/ التعليؼ السعاف بالحاسؾب كييه متؼ التفاعل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.

ر بالحاسػػؾب كييػػه مػػزكد السػػدرس بنحرػػائيات كمعلؾمػػات ب/ التػػدريس السػػدمّ 
 لتقشيؽ السداؽ كالستعلسيؽ.

 / ش كات اإلنترنت السحلية كالقؾمية كالعالسية.4
 / البريد اإللكتركني.6
 / مراةز مرادر التعلؼ.7
 / برمجيات اللقاءات الدكرية.8

لكل مؽ الؾسائ  التي ذلرت دكرها الظليعي في عسلية التعليؼ عبر نغاـ  
كحدػػ  كفػػرة  ،حدػػ  الغػركؼ التػػي متؾاجػد فيهػػا الستعلسػؾف  ،التعلػيؼ عػػؽ بعػد

بػػػيؽ السؤسدػػػة  الؾسػػػائ  السعشيػػػة كصػػػبلحيتها كإمكانيػػػة اسػػػتخدامها لؾسػػػي 
 التعليسية كالستعلؼ.

كيرى ال اح  أف أحدث ما استخدـ مؽ التقشيػات فػي مجػاؿ نغػاـ التعلػيؼ  
مػؽ اسػتخداماته فػي هػذا السجػاؿ  اعؽ بعد هؾ الحاس  اآللي كييسا ملي بعزػ

 مهااًل لتقشيات التعليؼ عؽ بعد:  عتبر نكالذي 
كالذي ساعد لهيرًا فػي  إنتاج السؾاد التي يقؾـ بها الحاس  اآللي السحسؾؿ  .1

 جؾدة كسرعة اإلنتاج للسؾاد السظبؾعة، بدكف زيادة في التكلفة، كتظؾيرها.
متيت الجهاز للسدتخدـ السراجعة السدػتسرة للػدركس كتسحيرػها كتحػدمهها   .2

 كتعدملها.
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 يداعد في تخزيؽ السعلؾمات الخاصة بالسؾاد الدراسية كاسترجاعها.  .3
 بديبًل للسكت ة الؾرقية.اعت ار السكت ة اإللكتركنية   .4
ؽ السػتعلؼ مػؽ االترػاؿ بػالسعلؼ أك السذػرؼ خدمات البريد اإللكتركني تسّكػ  .5

 أك السؤسدة التعليسية أك زمبلئه مؽ الستعلسيؽ.
مػػؤتسرات الحاسػػػ  اآللػػػي تعتبػػر كسػػػيلة نقػػػل للسعلؾمػػات يدػػػتظيع األفػػػراد   .6

عيشػػػة بؾاسػػػظتها ت ػػػادؿ الشرػػػؾص كالؾ ػػػائ  ييسػػػا بيػػػشهؼ لتحقيػػػ  أهػػػداؼ م
خاصػػة بهػػؼ، هػػذا األمػػر متظلػػ  أحيانػػًا تؾاجػػد السذػػارليؽ عشػػد السحظػػات 

 الظريية في جٍف كاحد.
السدػػاعدة فػػي تػػدريس السػػادة الدراسػػية عبػػر برمجػػة محػػددة تذػػسل السػػادة   .7

 الدراسية كالسراجعة كالتظبي  العسلي كالشرت كاإلرشاد.
التجزئػػػة السدػػاعدة فػػي التػػدريس باسػػتخداـ قػػػدرات الحاسػػ  اآللػػي علػػى   .8

كالتخزيؽ كاالسترداد في تشغيؼ عسلية التػدريس كمتابعػة الدػجبلت الخاصػة 
 .Power Pointبالظبلب كمؽ البرامج السدتخدمة في ذلػ 

 استخداـ الؾسائ  الستعددة عبر الحاس  اآللي.  .9
 السداعدة في تحدمد الدرعة السشاس ة للتعلؼ لدى الستعلؼ حد  قدراته. .10
مهػػل تقشيػػة الفيػػدمؾ كالظ اعػػة كالرػػؾت كالرسػػؾـ مػػرب  بػػيؽ تقشيػػات متعػػددة  .11

 البيانية لكل ذلػ دكر فاعل في التعليؼ عؽ بعد.
مزيد الحاس  اآللي مؽ فرص الحرؾؿ على السعلؾمات للظػبلب كالسعلسػيؽ  .12

كيغهر ذلػ في الذ كات السحلية كاإلقليسية كالقؾميػة كالعالسيػة كالتػي تقػؾـ 
 سدافة.بربظهؼ بسرادر السعلؾمات مهسا بعدت ال
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اسػػػػتخداـ الذػػػػ كة العشكبؾتيػػػػة الدكليػػػػة كفػػػػتت صػػػػفحات خاصػػػػة بػػػػالستعلؼ  .13
 كالسؤسدات التعليسية كالتي تقبل التعدمل كالترحيت كالحذؼ.

 كقد أكرد دمحم محسؾد الحيلة في هذا السجاؿ: 
نكحدػ  جخػر اإلحرػائيات فػنف اإلنترنػػت يقػؾـ بؾصػل مػا يقػارب العذػػر 

لػػة فػػي العػػالؼ كلػػذلػ الحػػاؿ بالشدػػ ة مبلمػػيؽ حاسػػؾب، فػػي أةهػػر مػػؽ مائػػة دك 
مليؾنػػًال مػػؽ  145لؤلشػػخاص الػػذمؽ يدػػتخدمؾف اإلنترنػػت حيػػ  بلػػن عػػددهؼ ن

 (1).ـل1997بداية عاـ 
 

 ٤ِٔٓحص حٓظويحّ حُلخٓذ ح٢ُ٥ ك٢ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

 مؽ هذب السسيزات اآلتي:     
 مزكد الستعلؼ بالتغذية الراجعة الفؾرية.  .1
 لحاس  اآللي في الزماف كالسكاف السشاسبيؽ.إمكانية استخداـ ا  .2
 متسيز بؾجؾد عشرر التذؾي .  .3
 قابليه الحاس  اآللي لتخزيؽ استجابات الستعلؼ كرصد ردكد أفعاله.  .4
 ؽ الحاس  اآللي الستعلؼ مؽ التقؾيؼ الذاتي.يسكّ   .5
يسّكػػػػؽ السػػػػتعلؼ مػػػػؽ التعامػػػػل الفعػػػػاؿ مػػػػع الخل يػػػػات السعرييػػػػة الست امشػػػػة   .6

 يحق  مراعاة الفركؽ الفردية.للستعلسيؽ مسا 
 يجعل الستعلؼ مدرؾ أف التعلؼ عسلية دمشاميكية نذظة.  .7

                                     
يؼ باايؽ الشغريااة والتظبيااق، عسااان، دار السيداارة لمشذاار والتؾزيااع، الظبعااة ال انيااة، دمحم محسااؾد الحيمااة، تكشؾلؾجيااا التعماا (1)

 .360 -350م، ص 2000
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اشتساله على كسائ  متعددة لالرؾت كالرػؾرة كالرسػؾمات تقػرب السػتعلؼ   .8
 مؽ البيئة التعليسية الؾاق ية.

 مؾفر الجهد كالؾقت بالشد ة للستعلؼ.  .9
 لتعليسي.يداهؼ في مشت الهقة للستعلؼ كيؾجهه نحؾ التفاعل ا .10
 كسيلة ناجحة في التعليؼ السبرمج. .11
 إمكانية تحاكر الستعلؼ مع الحاس  اآللي بخرؾص مادة التعلؼ. .12
 يداعد في تهبيت معلؾمات سابقة تعلسها الستعلؼ مد قًا. .13
مؾفر للستعلؼ أشياء ال يسكؽ التعامل معها في الؾاقع مهل ما ال مػرى بػالعيؽ  .14

 السجردة مهل التفاعبلت الكيسيائية.
سكػؽ أف يرػػدر مػػؽ خبللػه برنػػامج تعليسػػي لامػل يذػػسل الدراسػػة كالتحليػػل ي .15

كالترسيؼ كعشاصر التذؾي  كالجػذب عػؽ طريػ  الرػؾت كالرػؾرة كتؾجيػه 
 التعليؼ كاإلنتاج كالتقؾيؼ.

عالسية أك قؾمية نإنترنتل كمؽ خبللها  عشكبؾتيهيسكؽ رب  األجهزة بذ كة  .16
فرصػًا لبيػرة للستعلسػيؽ إذ أف  تتؼ عسلية برمجػة للتعلػيؼ عػؽ بعػد مسػا متػيت

عبر اإلنترنت يسكؽ الحرؾؿ على السعلؾمػة الستػؾفرة فػي السؾقػع التعليسػي 
السعيؽ كالتفاعل معها بؾاسظة الستعلؼ، كتعتبر شػ كات اإلنترنػت مػؽ خػبلؿ 
الحاس  اآللي أةهر الؾسائ  فعالية في عسلية التعليؼ كالتعلؼ إذ أنها كفػرت 

 هد قليل.السعلؾمة في كقت كجيز كج

 
 ٤ًل٤ش ططز٤ن رَحٓؾ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

 عسلية التعليؼ عؽ بعد بنت اع الخظؾات التالية: تكتسل
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ال ياـ بترسيؼ السؾاد الدراسية سؾاء لانت مكتؾبة نمظبؾعةل أك مدػسؾعة   .1
كذلػػػ  ،أك مرئيػػة مرلزيػػًا بؾاسػػظة السخترػػيؽ فػػي السػػؾاد الدراسػػية السختلفػػة

 دفة مؽ البرنامج.حد  حاجة الفئات السدته
ال يػػاـ بتؾزيػػع السػػؾاد الدراسػػية فػػي أكقػػات محػػددة مػػع مػػا ملػػـز مػػؽ بػػرامج   .2

 تعليسية للدارسيؽ كتعريفهؼ بؾسائ  الشقل كالؾقت السحدد لذلػ.
تعريػػػو الدارسػػػيؽ بالسذػػػرفيؽ فػػػي مشػػػاطقهؼ حتػػػى مػػػتؼ التؾاصػػػل بيػػػشهؼ   .3

 لبلستذارات البلزمة كتؾزيع السؾاد الدراسية.
 قؾيؼ الظبلب.كضع نغاـ لت  .4
 متابعة البرامج كتقؾيسها كإجراء ما ملزمها مؽ تعدمل أك تظؾير أك تغيير.  .5
الرادمػؾ كالتلفػاز،  كفػرةاالستغبلؿ األمهل لؾسػائ  االترػاؿ الستاحػة كأةهرهػا   .6

 كيسكؽ تقديؼ الؾسائ  لسا ملي:
 أ/ الؾسي  الؾاحد مهل السظبؾعات.

 ب/ استخداـ كسي  مع بعض السعيشات.
 التعليؼ السكتؾبة مدعسة ببرامج تلفزيؾنية أك مقاببلت. / مادة1
 / برامج إذا ية مدعسة باإلرشادات السكتؾبة.2

 ج/ استخداـ الؾسائ  الستعددة.
 / التلفاز كالسحاضرات.1
 / التلفاز كالسؾاد السظبؾعة.2
 / التلفاز كالسؾاد السظبؾعة كالسحاضرات.3
 / الرادمؾ كالسؾاد السظبؾعة كالسحاضرات.4

 االستعانة بشغاـ الرـز التعليسية.  .7
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 ٓـخالص حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

 / الجامعات كالجامعات السفتؾحة.1
 / تدري  السعلسيؽ أ شاء الخدمة.2
 / برامج التدري  العامة.3
 / السدارس.4
 

 ٖٓ حُٔٔظل٤ي ٖٓ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

 اآلتي:يسكؽ ترشيفهؼ على الشحؾ  إف الذمؽ يخدمهؼ نغاـ التعليؼ عؽ بعد 
الظػبلب الػػذمؽ لػيس لهػػؼ السقػدرة علػػى مؾاصػلة تعلػػيسهؼ فػي نغػػاـ التعلػػيؼ   .1

 التقليدي ألس اب اجتسا ية أك سياسية أك اقترادية أك جغرايية.. ال .
الظػػبلب الػػذمؽ لػػؼ مػػتؼ قبػػؾلهؼ فػػي الكليػػات أك الجامعػػات الرسػػسية ندػػ ة   .2

 النخفاض معدالتهؼ الدراسية.
 بسفردهؼ أي التعليؼ الذاتي في مشازلهؼ. الظبلب الذمؽ يفزلؾف التعليؼ  .3
األفػػػراد الػػػػذمؽ ي يذػػػػؾف فػػػػي مجتسعػػػات أجشبيػػػػة كيرغبػػػػؾف فػػػػي مؾاصػػػػلة   .4

 تعليسهؼ. 
 ربات البيؾت.  .5
الشداء اللؾاتي تحكسهؽ التقاليد االجتسا ية كتحد مؽ إمكانيػة انزػسامهؽ   .6

 للكليات أك الجامعات.
تعلػيسهؼ الهػانؾي أك  ةالعاطلؾف عؽ العسل كلػدمهؼ إمكانػات ماديػة لسؾاصػل  .7

 الجامعي.
أصػػػحاب األعسػػػاؿ التجاريػػػة الخاصػػػة الػػػذمؽ لػػػدمهؼ الرغ ػػػة فػػػي مؾاصػػػلة   .8

 تعليسهؼ الجامعي أك ما فؾؽ الجامعي.
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الدػػػجشاء الػػػذمؽ لػػػيس باسػػػتظاعتهؼ مغػػػادرة الدػػػجؾف كلهػػػؼ الرغ ػػػة فػػػي   .9
مؾاصلة دراستهؼ الهانؾية أك الجام يػة كااللتحػاؽ فػي البػرامج التػي تػؤهلهؼ 

 ندماج في السجتسع حاؿ إطبلؽ سراحهؼ.لبل 
كيزػػيو علػػى دمحم شػػسؾ فػػي لتابػػه نالتعلػػيؼ عػػؽ بعػػدل  ػػبلث فئػػات مػػؽ 

 السدتفيدمؽ هؼ:
 / الحكؾمات.1ن
 / الذرلات كالسؤسدات التعليسية.2
 .(1)/ اإلنداف في أي عالٍؼ لافل3
 

 

 ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي أٛزق ٝحهؼخً:

فًا لبيرًا كمدتجدات هائلة عسا لاف إف الستأمل في كاقع الحياة يجد اختبل
فقد أص ت اإليقاع سريعًا كالكؼ السعرفي زاخرًا كأخػذت السعلؾمػة  ،سائدًا مؽ قبل

تقفػػز مػػا بػػيؽ لحغػػة كأخػػرى إلػػى الؾجػػؾد مهسػػا ت اعػػدت السدػػافات فقػػد أصػػ ت 
العػػالؼ اليػػؾـ لأسػػرة كاحػػدة، مسػػا سػػاعد فػػي ذلػػػ الػػزخؼ الهائػػل مػػؽ الؾسػػائ  

هػة ذات التقشيػة العاليػة فقربػت السدػافات كنذػرت السعلؾمػات التكشؾلؾجية الحدم
كلذفت لػل مػا هػؾ مخ ػأ، كعليػه فقػد أصػ ت االترػاؿ بػأي جهػة لانػت مسكشػًا 

 كأص ت ذلػ حاؿ العرر عرر االتراؿ.
اتخذ نغاـ التعليؼ عؽ بعد هذب التقشيات معبرًا للؾصؾؿ إلى الراغبيؽ فػي  

فػػالتح  بسؤسدػػاته لػػؼ هائػػل مػػؽ التعلػػيؼ علػػى اخػػتبلؼ سػػحشاتهؼ كمػػؾاقعهؼ 

                                     
 .300عمى دمحم شسؾ، التعميؼ عؽ بعد، مرجع سابق، ص  (1)
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ال غشػى  كأصػ تال ذر الذمؽ حالت عركؼ حياتهؼ دكف االستسرار في تعليسهؼ 
 عؽ نغاـ التعليؼ عؽ بعد لكل هؤالء.

االرتفاع السلحؾظ فػي عػدد السدػجليؽ لػدى مؤسدػات نغػاـ التعلػيؼ عػؽ  
خػل بعد، أعظاب ليشؾنته ككضعه العالسي كالذي تػؼ االعتػراؼ بػه رسػسيًا مسػا أد

جشػػؾا  سػػار تعلسهػػؼ بشػػيلهؼ  أنهػػؼالدػػركر فػػي نفػػؾس الخػػريجيؽ الػػذمؽ أيقشػػؾا 
 لذهادات معترؼ بها.

إف نغاـ التعليؼ عؽ بعد، كالذي يدػير اليػؾـ جش ػًا إلػى جشػ  بسؤسدػاته  
مع نغاـ التعليؼ التقليدي يذد مؽ أزرب كمدػاندًا لػه، سيرػ ت فػي مػؾـ مػا هػؾ 

يشغل  بػػػاب اعتػػػاد الكهيػػػركف الػػػدخؾؿ نغػػاـ التعلػػػيؼ الؾحيػػػد الستفػػػ  عليػػػه كسػػ
كالخػػركج مشػػه كالػػذي لػػانؾا يعتبركنػػه مػػدخبًل كمخرجػػًا لشغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي 

 كالذي سير ت مكلفًا للدكؿ كغير مقشع للستعلسيؽ.
 

 ُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي ك٢ طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔىٍٝ ٗظخّ ح
 طؼ٣َق طي٣ٍذ حُٔؼِْ:

 يعرفه جبرائيل بذارة بأنه: 
 . (1)ة التي متلقاها السعلؼ لزساف مؾاة ة التظؾر االجتساعيلنالعسليات الشسائي

ةسػػا أف تجربػػة التأهيػػل التربػػؾي كالتػػي كرد الحػػدم  عشهػػا مدػػ قًا ت ػػف 
شاهدًا على مدى جدكى نغاـ التعليؼ عؽ بعد في تدري  السعلسيؽ كلفاءته في 

سػا كإضػافة ل ،تدري  األعداد البلزمة مؽ السعلسيؽ لدد العجز كفي كقػٍت كجيػز
 كرد ذلرب عؽ دكر نغاـ التعليؼ عؽ بعد الفعاؿ في هذا السجاؿ اآلتي:

                                     
جبرائيب بذارة، تكؾيؽ السعمؼ العربي وال ؾرة العمسية والتكشؾلؾجية، بيروت، السؤسدة الجامعية لمدراسات والشذر  (1)
 .27م، ص 1986التؾزيع، و 
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مػػتؼ عػػؽ طريػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد تخظػػي  كترػػسيؼ البػػرامج التعليسيػػة   .1
التدريبية كمؽ  ؼ استخداـ أحد كسائ  االتراؿ فػي نقلهػا للسػتعلؼ نالسعلػؼل 

 السراد تدري ه في مجسؾعته أك مدرسته في الؾقت السشاس .
ؾـ بعسليػػػة لتابػػػة كتحزػػػير كترػػػسيؼ السػػػؾاد التدريبيػػػة اختراصػػػيؾف يقػػػ  .2

 أةاديسيؾف.
في بعض األحياف يقؾـ اختراصيؾف كفشيؾف في مجػاؿ تكشؾلؾجيػا التعلػيؼ   .3

 مؽ خارج كزارة التربية كالتعليؼ بتخظي  كترسيؼ السؾاد التدريبية. 
لتدػػػير عسليػػػة التػػػدري  فػػػي الخػػػ  الدػػػليؼ يقدػػػؼ الستػػػدربؾف عػػػادة إلػػػى   .4

 مجسؾعات حد  مؾاد تخررهؼ أك مؾاقعهؼ أك ما تحددب نؾ يه التدري .
يذػػرؼ علػػى لػػل مجسؾعػػة مذػػرؼ تػػدري  للستابعػػة كالتؾجيػػه كالتأةػػد مػػؽ   .5

كصػػؾؿ السػػادة التدريبيػػة كالؾقػػؾؼ علػػى التغذيػػة الراجعػػة كمػػؽ  ػػؼ عسليػػة 
 التقؾيؼ كالتي ربسا أدت إلى التعدمل أك التظؾير للسادة التدريبية.

ييؽ السذرفيؽ مؽ ذكي الخبرة مؽ التربؾييؽ الستخرريؽ في مجػاؿ متؼ تع  .6
 التربية كالتعليؼ.

السرسسؾف الستخررؾف غير األةاديسييؽ يسكػؽ أف يكؾنػؾا مػؽ العػامليؽ   .7
 بؾزارة التربية كالتعليؼ أك مؽ مؤسدات أخرى.

أما في الجان  العسلي ييقؾـ نغاـ التعليؼ عؽ بعد بعسلية تدري  م اشػر 
 ؽ اآلتية:عبر الظر

عقػد حلقػات دراسػية تجسػع بػػيؽ السذػرؼ علػى السجسؾعػة كأفػراد مجسؾعتػػه  .1
مؽ السعلسيؽ الستدربيؽ لفترة ساعتيؽ أك أةهر كذلػ للسشاقذة كإبػداء الػرأي 
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كاالستذارات كاالستفدارات حؾؿ مػا يخػص عسليػة التػدري  كمػؽ  ػؼ متلقػى 
 الستدربؾف التؾجيه السشاس  مؽ السذرؼ.

ؾزيػػػع لتي ػػػات كهػػػؾ مػػػا يعػػػرؼ بػػػالتعييؽ، يحػػػؾي بعػػػض يقػػػؾـ السذػػػرؼ بت  .2
السعلؾمات كالتؾجيهات التي صيغت بظريقة شيقة كمشدقة قبل بداية انعقاد 
الحلقػػػة الدراسػػػية. يدػػػاعد هػػػذا الكتيػػػ  فػػػي عسليػػػة الشقػػػاش كت ػػػادؿ اآلراء 
كيكؾف معيشًا لعسلية التدري  لسا يسكؽ اإلطبلع عليه أةهػر فػي السدرسػة أك 

 السشزؿ.
السذػػرؼ بزيػػارات دكريػػة للسػػدارس التػػي مؾجػػد بهػػا معلسػػؾ مجسؾعتػػه  يقػػؾـ  .3

 مؽ الستدربيؽ للؾقؾؼ على سير عسلية التدري .
 إنذاء مذاريع داخل السدرسة تداعد في تحديؽ البيئة التعليسية.  .4
تقػػػػدـ بحػػػػؾث إجرائيػػػػة للسعلسػػػػيؽ الستػػػػدربيؽ تدػػػػاعدهؼ فػػػػي لي يػػػػة حػػػػل   .5

 مذكبلتهؼ القائسة.
ت الرػػي ية لسػػدة  بل ػػة أسػػابيع كهػػي بسهابػػة لؾرسػػات تقػػاـ دكرات للّقػػاءا  .6

عسلية للؾقؾؼ على الشذا  العسلي للستدرب كتكؾف تحػت إشػراؼ السذػرؼ 
السيػػداني كمػػؽ أغراضػػها تكهيػػو كتشذػػي  كتكامػػل السعرفػػة السكتدػػ ة عػػؽ 
طريػػػػ  التعلػػػػيؼ الػػػػذاتي كالسذػػػػارلة فػػػػي التػػػػدري  الجسػػػػاعي، مػػػػتؼ خبللهػػػػا 

 لتعليسية الدس ية كال ررية.االستغبلؿ األمهل للؾسائل ا
فهػػي  ،إقامػػة السكت ػػات كهػػي ذات عبلقػػة إضػػايية م اشػػرة بعسليػػة التػػدري   .7

تدػػاعد لهيػػرًا فػػي لتابػػة الستػػدربيؽ لل حػػؾث كتدػػاعد لهيػػرًا فػػي زيػػادة قػػدرات 
 الستدربيؽ كتحريلهؼ العلسي كدراساتهؼ السختلفة.
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بلؿ زيػػػاراتهؼ التػػدري  علػػى التػػػدريس كيػػتؼ عبػػػر السذػػرفيؽ السيػػػدانييؽ خػػ  .8
لتبلفػػػػػي أكجػػػػػه القرػػػػػؾر كتقػػػػػديؼ السدػػػػػاعدة السسكشػػػػػة للستػػػػػدربيؽ الػػػػػذمؽ 

 يحتاجؾنها.
يقدـ الستدربؾف بحؾ ًا علسية ييسا يخص السؾاقو الرػ  ة التػي يسكػؽ أف   .9

تؾاجػػه لػػل متػػدرب خػػبلؿ عسلػػه اليػػؾمي، مػػع كضػػع دراسػػة مشهجيػػة للتغلػػ  
رفؾف السيػػدانيؾف علػػى هػػذب السؾاقػػو أك الرػػعؾبات. كعػػادة مػػا يعقػػد السذػػ

حلقػػات لسشاقذػػة هػػذب ال حػػؾث نقاشػػًا جسا يػػًا كذلػػػ لتػػد يؼ الدراسػػة التػػي 
متلقاهػػا الستػػدربؾف لسػػا تكدػػبهؼ تجػػارب عسليػػة ككاق يػػة تعيػػشهؼ علػػى أداء 

 عسلهؼ بظريقة علسية مدركسة.

 
 ٓزٍَحص طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ ػٖ ٣َ١ن ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

 مؽ السبررات ما ملي:     
 اد غير السدربة مؽ السعلسيؽ لبيرة جدًا.األعد  .1
 أص ت مؽ الزركري تأهيل السعلؼ أةاديسيًا كفشيًا.  .2
عجػػز نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي فػػي تػػدري  العػػدد الكػػافي مػػؽ السعلسػػيؽ لدػػد   .3

 حاجة السدارس.
تقشيػػة كيتػػيت للسعلػػؼ التػػدرب علػػى طػػرؽ  أةهػػريعػػد السعلػػؼ إعػػدادًا مهشيػػًا   .4

  كأسالي  التدريس الحدمهة.
يدتغرؽ كقتًا كجيزًا في تدري  السعلسيؽ إذا ما قؾرف بذلػ الػذي يدػتغرقه   .5

 نغاـ التعليؼ التقليدي.
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يرػػع  علػػى السعلسػػيؽ الستػػدربيؽ الحزػػؾر لسؾاقػػع التػػدري  فػػي السشػػاط    .6
 الشائية كالؾعرة، إال أف نغاـ التعليؼ عؽ بعد يرل للستدرب في مؾقعه.

لسػػػيؽ أةاديسيػػػًا كتقشيػػػًا كفػػػي لػػػل يسكػػػؽ تأهيػػػل كتػػػدري  معغػػػؼ أك لػػػل السع  .7
 السؾاقع في جف كاحد عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.

يسكؽ تأهيػل كتػدري  السعلسػيؽ فػي بعػض السػؾاد الجدمػدة مهػل الرياضػيات   .8
 كغيرها بأقل جهد ككقت كللفة عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.

 
 ٤ِٔٓحص طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ ػٖ ٣َ١ن ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

    بعض هذب السسيزات: سا ملييي    
بقاء السعلؼ بسدرسته أ شاء عسلية التػدريس مسػا ال يدػتدعي تػؾفير البػدمل   .1

 له أك ترؾ مكانه شاغرًا بل يسارس مهسته التدريدية لالسعتاد.
يعتسػػػد التػػػدري  علػػػى االختراصػػػييؽ فػػػي كضػػػع بػػػرامج كمػػػؾاد التػػػدري    .2

، مسػػػػا ال يزػػػػظر الدراسػػػػية مػػػػع اإلشػػػػراؼ الكامػػػػل علػػػػى عسليػػػػة التػػػػدري 
 السدئؾليؽ لتعييؽ أساتذة أك اختراصييؽ دائسيؽ فذلػ يكلف لهيرًا.

متدؼ هػذا الشػؾع مػؽ التػدري  بقلػة الكلفػة مقارنػة مػع التػدري  عػؽ طريػ    .3
 نغاـ التعليؼ التقليدي.

متشاسػػ  مػػع الحاجػػة العاجلػػة لتػػؾفير السعلسػػيؽ الستػػدربيؽ إذ أنػػه يخترػػر   .4
 زمؽ التدري .

 د لبير مؽ السعلسيؽ في جٍف كاحد يسكؽ تدري  عد  .5
 يسكؽ للسعلؼ أف متدرب في مؾقعه أمشسا لاف.  .6
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مؾفر ضساف بقاء السعلؼ بسدرسته مؽ غيػر أف يكػؾف عرضػه للتدػرب فػي   .7
حالة أف يكػؾف التػدري ، كحدػ  نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي، فػي مؾقػع متظلػ  

 تحرؾ السعلؼ.
فػاز للستػدربيؽ يفيػد السجتسػع عسلية بػ  السػؾاد التدريبيػة عبػر الرادمػؾ كالتل  .8

 ةكل كليس الستدرب كحدب.
 يفي بحاجات السعلسيؽ لبلستقرار كيقلل ركافد الررؼ السالي.  .9
يسكػػؽ السعلػػؼ الستػػدرب مػػؽ مسارسػػػة أي نذػػا  جخػػر يعػػؾد عليػػه بالفائػػػدة  .10

 ةالزراعة مهبًل نتيجة لبلستقرار.

 
 ىٍٝ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي ًٔٔخٗي ُ٘ظخّ حُظؼ٤ِْ حُظو٤ِي١:

يغهر دكر نغاـ التعليؼ عؽ بعد جليًا لسداند لشغاـ التعليؼ التقليدي فػي  
الدػػػؾداف فػػػي جؾانػػػ  لهيػػػرة مػػػؽ مجػػػاالت التعلػػػيؼ كخاصػػػة مؤسدػػػات التعلػػػيؼ 

تلبيػة الظلػ  الستزامػد علػى التعلػيؼ كالػذي تعجػز الجامعػات  عبلكة عليالعالي، 
تعليسيػة حيػ  أف لكػل التقليدية عؽ اإليفػاء بػه لسحدكديػة إمكاناتهػا الساديػة كال

جامعػػة عػػددًا محػػددًا يسكػػؽ قبؾلػػه فػػي للياتهػػا كهػػؾ قليػػل جػػدًا بالشدػػ ة ألعػػداد 
 الشاجحيؽ مؽ حسلة الذهادة الدؾدانية.

 نيقؾؿ أحسد لشك   في هذا السزسار:
نإف معغػػؼ الجامعػػات العربيػػة الرسػػسية لػػؼ تعػػد تدػػتظيع تلبيػػة احتياجػػات  

السػػيسا كأف هػػذب الجامعػػات تعتسػػد بذػػكل الظلػػ  الستزامػػد علػػى التعلػػيؼ العػػالي 
رئيدي على التسؾيل الحكؾمي باإلضافة إلى إمراداتهػا مػؽ الرسػؾـ السحػددة إف 
كجدت كالتي ال تتغير إال ييسا ندر، كأنػه لػيس بسقػدكر هػذب اإلمػرادات أف تلبػي 
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تظلعػػات هػػذب الجامعػػات فػػي التظػػؾر كالتؾسػػع السدػػتقبلي، لسػػا أف معغػػؼ هػػذب 
كالجامعات الدػؾدانية هػي جػزء مػؽ الجامعػات  .(1)ة بالظبلبلالجامعات مكت ي

العربيػة كتدػػير علػػى نسػػ  مذػػابه لهػػا. يبلحػظ أف نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كلسػػا 
أسػػلفشا يدػػاعد فػػي اسػػتيعاب أعػػداٍد لبيػػرة مػػؽ الستعلسػػيؽ بسػػا متسيػػز بػػه مػػؽ 
تدػهيل للقبػؾؿ فػػي شػتى السدػػاقات كبػذلػ ملبػػي رغ ػات الكهيػػريؽ فػي التعلػػيؼ، 

ذلػ يكؾف قد أصػ ت سػشدًا لشغػاـ التعلػيؼ التقليػدي. كيسكػؽ تؾضػيت الجؾانػ  كب
التػػي يدػػاند فيهػػا نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي متسسػػًا لػػه فػػي 
بعض الجؾان  التػي ال يسكػؽ تشفيػذها تحػت مغلػة نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي كهػي 

 ةسا ملي:
التعليؼ يقػؾـ نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد / إةسااًل لعسلية تلبية رغ ات السجتسع في 1

كألعػػداد  ،بتػؾفير أنػػؾاع مختلفػة مػػؽ أنػؾاع التعلػػيؼ كلػيس فػػي مجػاالت محػػدكدة
 ةبيرة مؽ الراغبيؽ، كفي كقٍت كجيز.

/ مسا يجعل نغاـ التعليؼ عػؽ بعػد قػادرًا علػى مدػاندة نغػاـ التعلػيؼ التقليػدي 2
عد لهيرًا في نذر التعليؼ هؾ استخدامه لؾسائ  التكشؾلؾجيا الستعددة كالتي تدا

كتؾصيله إلى السشاط  ال عيدة حيػ  أف أعػدادًا لبيػرة مػؽ الػراغبيؽ فػي التعلػيؼ 
 في انتغارب كبذلػ تزيد رقعة التعليؼ كأعداد الستعلسيؽ في جٍف كاحد.

/ يدػػاند نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي فػػي تػػدري  األعػػداد 3
كمػػػؽ غيػػر تفريػػػن  ،لػػف مػػػؾاقعهؼ كبأقػػل تكلفػػةالكبيػػرة مػػؽ السعلسػػػيؽ فػػي مخت

أحػػد األكجػػه التػػي عجػػز نغػػاـ التعلػػيؼ  ؾكهػػ ،للسعلسػػيؽ كإبعػػادهؼ عػػؽ مدارسػػهؼ
 التقليدي عؽ اإليفاء بها.
                                     

 .37م، ص 2004مىدي حديؽ التسيسي، الحياة الجامعية، دار السشاوج لمشذر والتؾزيع، الظبعة األولى، عسان  (1)
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/ مػػؽ الجؾانػػ  التػػي كقػػو عشػػدها نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي عػػاجزًا ككجػػد نغػػاـ 4
يػرة مػؽ السجتسػع إتاحة فرصة التعليؼ لفئػات له ،التعليؼ عؽ بعد سشدًا له فيها 

 مهل:
أ/ ل ػػػار الدػػػؽ الػػػذمؽ ال يدػػػتظيعؾف االنتغػػػاـ فػػػي الفرػػػؾؿ كالقاعػػػات لتلقػػػي 

 السعرفة.
 ب/ رجاؿ األعساؿ الذمؽ ال تدست عركؼ عسلهؼ بالتفرغ للتعليؼ.

ال تدػػػػست عػػػػركفهؽ بالػػػػذهاب لقاعػػػػات الػػػػدرس أك  البلئػػػػيج/ ربػػػػات البيػػػػؾت 
 السؤسدات التعليسية.

 ست لهؼ بسغادرة سجؾنهؼ.د/ السداجيؽ الذمؽ ال يد
 هػ/ السعاقيؽ الذمؽ ال تدست عركؼ إعاقتهؼ باالنتغاـ في قاعات الدرس.

ك/ العاطليؽ عؽ العسػل الػذمؽ ليدػت لهػؼ القػدرة الساديػة لبللتحػاؽ بسؤسدػات 
 التعليؼ.
كهؾ  ،إف نغاـ التعليؼ التقليدي كجد سشدًا لبيرًا مؽ نغاـ التعليؼ عؽ بعد 

ؾيرب كاالرتقػاء بػه ليؾاةػ  مػا مػدكر فػي الدػؾداف مػؽ ما سؾؼ يداعد على تظػ
كهػؾ مػا قػد مػدؽ الظبػل فػي  ،أحداث كمعارؼ جدمدة تشهاؿ بيؽ الفيشة كاألخػرى 

 إت اعهجذاف السدئؾليؽ كالقائسيؽ على أمر التعليؼ باالهتساـ الكبير الذي كج  
كالعسػل علػى  ،للشهؾض بالسجتسع الدؾداني إلػى مرػاؼ السجتسعػات الستقدمػة

الػذي  ؾير مشاحي التعليؼ السختلفة جش ًا إلى جش  مػع نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػدتظ
الدػبيل الؾحيػد للحػاؽ برلػ  األمػؼ  فهؾأص ت سسة مؽ سسات العرر الحالي 

 التي س قت في هذا السزسار.
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 ػٞحَٓ ٗـخف ٗظخّ حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي:

متؾقو نجاح نغاـ التعليؼ عؽ بعد على عػدة عؾامػل يجػ  تؾافرهػا حتػى  
 كمؽ هذب العؾامل:بلؾغ األهداؼ التعليسية السخظ  لها.  سكؽ لهي

 دقة إعداد البرامج التعليسية الخاصة بشغاـ التعليؼ.  .1
 مراعاة البرامج التعليسية لظبيعة الستعلؼ كميؾله كرغ اته.  .2
اختيػػار أندػػ  قشػػؾات االترػػاؿ لشقػػل لبػػرامج التعليسيػػة إلػػى السػػتعلؼ كقتسػػا   .3

 كليفسا شاء.
زة اإلرسػاؿ كاالسػت  اؿ التػي يسكػؽ للسػتعلؼ مػؽ خبللهػا التفاعػػل تػؾافر أجهػ  .4

 مع مردر التعلؼ نالسؤسدة التعليسية أك السشغسةل.
 لفاءة أجهزة االتراؿ.  .5
 انخفاض تكلفة االتراؿ.  .6
 رغ ة الستعلؼ كجدمته في التعلؼ كمدى الستابعة.  .7
 التقؾيؼ السدتسر لخظؾات تشفيذ التعليؼ عؽ بعد.  .8
 هيرات لجذب انت اب الستعلؼ كتذؾيقه.مدى تشؾيع الس  .9
كفرة الكؾادر السؤهلة مؽ مذرفيؽ كمرسسيؽ كفشييؽ كغيرهؼ مسؽ لهؼ دكر  .10

 في العسلية التعليسية.
 تؾافر نغاـ اإلسشاد للستعلسيؽ. .11
 تؾافر الؾسائ  التفاعلية بيؽ السعلؼ كالستعلؼ كبيؽ الستعلؼ كزميله. .12

 كقد ذلر فهيؼ مرظفى:
( 
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عؽ بعػد باسػتخداـ مرػادر الػتعلؼ التػي تشاسػ  طػرؽ تحديؽ طرؽ التعليؼ  .13
اإلرسػػػاؿ مػػػؽ خػػػبلؿ قشػػػؾات االترػػػاؿ التػػػي تقػػػؾـ بػػػبؽ البػػػرامج كالسشػػػاهج 

 الدراسية.
تزكيػد مرلػز مرػادر الػتعلؼ بالسدرسػة نمكت ػة السدرسػةل بتكشؾلؾجيػا التعلػػيؼ  .14

 عؽ بعد في تحليل السشاهج الدراسية.
عؽ بعد لدى الظال  كتدري ه على تشسية مهارات استخداـ تكشؾلؾجيا التعليؼ  .15

 إنجاز ال حؾث الس دظة في شكلها كمزسؾنها.
تظػػؾير عشاصػػر السػػشهج الدراسػػي أهػػدافًا كمحتػػؾى كطػػرؽ تػػدريس كأنذػػظة  .16

         (1)تقؾيؼ في ضؾء أنؾاع تكشؾلؾجيا التعليؼ عؽ بعدل كأسالي 

                                     
 .223فىيؼ مرظفى، مرجع سابق، ص  (1)

 
 في نغاـ التعليؼ التقليديةي ية تجاكز أكجه القرؾر 

 عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد          
 ٓٔخثَ ػخٓش:

 في نغاـ التعليؼ مظلؾبال يحتاج نغاـ التعليؼ عؽ بعد لسشذ ت لسا هؾ  .1
التقليػػدي إنسػػا يسكػػؽ أف تػػتؼ العسليػػة التعليسيػػة فػػي أي مؾقػػع أك حتػػى   .2

 داخل السشازؿ.
ال يذػػػتر  كجػػػؾد السػػػتعلؼ مػػػع السعلػػػؼ فػػػي مؾقػػػع كاحػػػد أ شػػػاء العسليػػػة  .3

 التعليسية 
بػيؽ السعلػؼ كالسػتعلؼ  بل أنه مؽ خرائص نغاـ التعليؼ عؽ بعػد الت اعػد .2

 أ شاء العسلية التعليسية.
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. السػػتعلؼ هػػؾ محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد إذ تتػػاح 3
عسليػػة التعلػػيؼ الػػذاتي لػػه حيػػ  تسكشػػه مػػؽ االبتكػػار كالػػتعلؼ بحريػػة فػػي نظػػاؽ 

الػػػذي  الؾقػػػتفػػػي اختيػػػار السػػػادة الدراسػػػية التػػػي مريػػػدها ك  ،ديسقراطػػػي مكفػػػؾؿ
 في دراستها.يدتغرقه 

. مػؾفر التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد التعلػيؼ لكػػل فئػػات السجتسػػع مهػل ربػػات البيػػؾت كمػػؽ 4
تسشعهؽ التقاليد االجتسا ية مؽ الجلؾس في قاعات الدرس كالفرؾؿ، كلرجػاؿ 
األعساؿ كالسداجيؽ كالسعاقيؽ كالعاطليؽ عؽ العسل الذمؽ مرغبؾف في مؾاصلة 

 تعليسهؼ.
فػػي الجامعػػات كبعائػػدب مػػؽ الرسػػؾـ يدػػاعد . إدخػػاؿ نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد 5

 الجامعات في االستقرار األةاديسي.
. مػػؾفر نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد التعلػػيؼ لكػػل الستؾاجػػدمؽ فػػي السشػػاط  الشائيػػة 6

 كالؾعرة كلكل الرحل على اختبلؼ مؾاقعهؼ
. أتاح نغاـ التعليؼ عؽ بعد الفرص للسرأة في مؾاة ة مديرة التعليؼ مؽ غير 7

 ؽ جان  العادات كالتقاليد االجتسا ية.تحجيؼ م
 . نغاـ التعليؼ عؽ بعد مؾفر فرص التعليؼ تسذيًا مع الظل  الستزامد للتعلؼ.8
. نغاـ التعليؼ عؽ بعد مدعؼ تكافؤ الفرص كديسقراطية التعلػيؼ بسػا متستػع بػه 9

 مؽ مركنة كشسؾلية.
هؼ مػع دفػع . ند ة الستخداـ أشػخاص معػدمؽ إعػدادًا خاصػًا لل يػاـ بسهػام10

مدػػتحقاتهؼ دكف تػػأخير تدػػؾد ركح االنزػػ ا  كالسدػػئؾلية بػػيؽ العػػامليؽ فػػي 
 .نغاـ التعليؼ عؽ بعد
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 .كفرة األنسا  ال ذرية السؤهلة كالسدربة11
 

 ك٢ حُٜٔ٘ؾ:
 . مشهج مفتؾح كقابل لزيادة السعرفة.1
 . يعد السشهج كيعدؿ سريعًا كمؾاة ًا للتغيرات الدريعة في الحياة عالسيًا.2
 . تؾفير الشس  السختص يدهل عسلية ترسيؼ السشاهج بفاعلية كشسؾلية.3
. السشهج في حالة تجري  مدتسر كبظريقة أكسع قابل للتغيير فػي أي لحغػة 4

 التعدمل. ة كحد  السقتزيات كقابل لئلضاف
. كجؾد فري  مؽ التربؾييؽ السدربيؽ كالفشيػيؽ معػًا فػي كضػع السػشهج الجدمػد 5

 سيؽ التدرب ييه.الذي متيت للسعل
محدكدة ترضي طسؾح األفراد في شتى التخررػات  . يقدـ مؾادًا دراسية غير6

 كتفي بحاجاتهؼ.
 . السعلؼ يذارؾ في كضع السشهج.7

 ك٢ حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ:

. الكتي ات كالتعيشات كالسظبؾعات ترسؼ في نؾ ية مستازة مؽ الؾرؽ تتحسل 1
 كاحد فق  ال يذارله أحد.التداكؿ كتعسر لهيرًا كتكؾف في مد متعلؼ 

. الكتي ػػػات كالسظبؾعػػػات متػػػؾفرة لكػػػل مػػػتعلؼ علػػػى حػػػدب مهسػػػا لبػػػر عػػػدد 2
 الستعلسيؽ.

 . تؾجد مراجع لهيرة كمكت ات كمراشد للستعلسيؽ كالسذرفيؽ.3
. السادة الدراسية يختارها الستعلؼ فتكؾف محل قشاعته التامة كليس مفركضػة 4

 عليه فرضًا.
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 ة أك علسية في الكتي ات كالسظبؾعات إطبلقًا.. ال تؾجد أخظاء لغؾي5
. يعتسػػػد السػػػتعلؼ اعتسػػػادًا لبيػػػرًا علػػػى الكتي ػػػات كالسظبؾعػػػات ألنهػػػا صػػػسست 6

 للتعليؼ الذاتي.
 . متعلؼ الستعلؼ تعليسًا ذاتيًا مؽ غير اعتساد م اشر على السعلؼ.7
لهيرًا إذ . ال متقيد الستعلؼ أك السذرؼ بسا جاء في مظبؾعات السادة الدراسية 8

 تتاح له فرص االبتكار كتلقي معارؼ جدمدة.
 . يذجع الستعلؼ على الفهؼ أةهر مؽ الحفظ.9

. لكػػػل فئػػػة مػػػؽ فئػػػات الستعلسػػػيؽ طريقػػػة ترػػػسيؼ لتي اتهػػػا كمظبؾعاتهػػػا 10
 كتتساشى لغة الكتاب مع إدراؾ الستعلسيؽ حد  فئاتهؼ.

 . السادة الدراسية ترسؼ حد  قدرات الستعلؼ.11
الفػػػركؽ الفرديػػػة فػػػي إعػػػداد السػػػادة الدراسػػػية مػػػؽ مشغػػػؾر تفريػػػد  . تراعػػػى12

 التعليؼ.
. الكتاب لػيس هػؾ كسػيلة السػتعلؼ الرئيدػية فػي عسليػة التعلػيؼ إنسػا هشالػػ 13

كسائ  أخرى مهل الؾسػائ  الدػس ية كال رػرية كالدػس ية ال رػرية كالحاسػؾب 
 كغيرها.

 
 
 

 ُيٟ حُطخُذ:

ؽ فػي الذػهادة الدػؾدانية كبذػرك  أةهػر . تدهيل عسلية القبؾؿ لكل الشاجحي1
 مركنة.
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. اسػػتيعاب أعػػداد لبيػػرة مػػؽ الظػػبلب غيػػر محػػدكدة فػػي الكليػػات بالجامعػػات 2
 .كالسؤسدات التعليسية 

 . متيت فرص التعليؼ لكل مؽ هؾ راغ  مؽ الظفؾلة إلى الذيخؾخة.3
 .. أعداد الستعلسيؽ بسؤسدات نغاـ التعليؼ عؽ بعد غير محدكدة4
   لل مؽ هؼ في سؽ التعليؼ.. يدتؾع5
. مؤسدػػػات نغػػػاـ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد تدػػػتؾع  لػػػل الشػػػاجحيؽ فػػػي الذػػػهادة 6

 الدؾدانية.
 .. ال متقيد الظال  بالحزؾر للسؤسدة التعليسية إال نادراً 7
 . متعلؼ الظبلب عؽ طري  التعليؼ الذاتي.8
 . ال تؾجد نفقات تشقل كإعاشة أك سكؽ.9

 طؾؿ حياة الفرد. . الفترة الدراسية طؾيلة10
. يدػػت يض السػػتعلؼ عػػؽ الت اعػػد بيشػػه كبػػيؽ السعلػػؼ بؾسػػائ  التكشؾلؾجيػػا 11

 الستؾفرة.
. مشسػػػػي فػػػػي السػػػػتعلؼ مهػػػػارات عاليػػػػة أبدػػػػظها لي يػػػػة اسػػػػتخداـ كسػػػػائ  12

 التكشؾلؾجيا.
 . متستع الظال  بالحرية كالديسقراطية في عسلية التعليؼ.13
 قاش كإبداء الرأي في حل السذكبلت.. يفدت مجااًل كاسعًا للستعلؼ للش14
. متػػػيت للسػػػتعلؼ الػػػزمؽ فػػػي عسليػػػة التعلػػػيؼ الػػػذي يجعلػػػه يدػػػتؾع  السػػػادة 15

 الدراسية حد  قدراته كال يفرض عليه فرضًا.
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. يسكػػؽ للسػػتعلؼ أف متؾقػػو عػػؽ الدراسػػة كيقظعهػػا لغػػركؼ خاصػػة بػػه  ػػؼ 16
 يكسلها متى ما لاف قادرًا على االنخرا  في الدراسة.

لستعلؼ مظل  الحرية في اختيار مجاؿ التخرص الذي مريد الدراسػة ييػه . ل17
 كليس مقيدًا في اختيارب.

. لػػيس للسػػتعلؼ فػػي التعلػػيؼ العػػاـ كالتعلػػيؼ العػػالي عسػػرًا محػػددًا يقيػػدب فػػي 18
 االلتحاؽ بالسؤسدة التعليسية.

. ليس هشالػ كقت ملـز للسػتعلؼ للدراسػة بػل يسكػؽ أف يختػار كقػت دراسػته 19
 احًا مداءًا أك غير ذلػ كبظريقته الخاصة.ص 
. ال متعرض الستعلؼ في هذا الشغاـ ألي ضػغؾ  نفدػية مػؽ أي جهػة لانػت 20

ألنه متعلؼ تعليؼ ذاتي في معزؿ عسا مدكر داخل السؤسدة التعليسية مؽ تؾاجد 
 للسعلسيؽ أك الزمبلء أك البيئة التعليسية كعليه فلؽ متأ ر تحريله.

الذاتيػة خػارج قاعػات الػدرس كالفرػؾؿ يغػل ذهػؽ السػتعلؼ  . ند ة للدارسػة21
 صاييًا مؽ غير تذتت كيعد ذلػ إيجابًا في العلسية التعليسية.

. ال متأ ر الستعلؼ بغياب السعلسػيؽ إذ أنػه مػتعلؼ تعليسػًا ذاتيػًا كيسكشػه إةسػاؿ 22
 السشهج السحدد في الؾقت الذي يذاء.

سػ ات الظارئػة كاإلضػرابات كالسغػاهرات . ال متأ ر السػتعلؼ فػي دراسػته بالسشا23
كغير ذلػ مسا هؾ طارئ رسسي أك غير رسسي إذ أنػه يسكػؽ أف مػزاكؿ دراسػته 

 كقتسا شاء.
. يعسػػل نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد لحػػل مذػػكلة الفػػركؽ الفرديػػة جػػذريًا بػػيؽ 24

 الظبلب.
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 ك٢ طي٣ٍذ حُٔؼ٤ِٖٔ:

 . لل السعلسيؽ كاإلدارييؽ مدربيؽ تدري ًا فعااًل.1
نجاح هذا الشغاـ في تدري  أعداد لبيرة كلاييػة مػؽ السعلسػيؽ بظػرؽ نغػاـ  .2

 التعليؼ عؽ بعد.
 . يدتغرؽ تدري  السعلسيؽ عؽ طري  هذا الشغاـ كقتًا قريرًا.3
. يرػػل التػػػدري  للسعلػػػؼ فػػػي مؾقعػػػه فػػي السشػػػاط  الشائيػػػة كال يكلفػػػه مذػػػقة 4

 التشقل.
اعد على عدـ خل  أي فراغ أك . التدري  ال م عد السعلؼ عؽ مدرسته مسا يد5

 إهساؿ ل عض حرص السؾاد الدراسية كال متظل  ذلػ إيجاد بدمل.
 . يسكؽ لشغاـ التعليؼ عؽ بعد تدري  لل السعلسيؽ في كقٍت كاحد.6
. التػػدري  للسعلسػػيؽ عػػؽ طريػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد ذك للفػػة غيػػر عاليػػة 7

زاتهػػػا كالدػػػكؽ كنقػػػل كذلػػػػ لعػػػدـ الػػػدخؾؿ فػػػي اإلنفػػػاؽ علػػػى القاعػػػات كتجهي
 السعلسيؽ الستدربيؽ ألماةؽ التدري  كاإلعاشة كغير ذلػ.

. يعتبػػر التػػدري  عػػؽ طريػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فعػػااًل لؾجػػؾد نخ ػػة مػػؽ 8
االختراصييؽ في التدري  لسا أف السعلؼ يعتسد على نفده في التدري  الذاتي 

 كتظبي  ما تلقاب مؽ تدري  على فرله م اشرة.
لئلمكانػػات الساديػػة أ ػػر لبيػػر فػػي تػػدري  السعلسػػيؽ إذ أف التػػدري  ال . لػػيس 9

يكلف اإلدارة التعليسية إال القليل في مجاؿ تؾصيل الكتي ات كالسظبؾعات كالبػ  
عبر الؾسائل الدس ية أك ال ررية أك الدس ية ال ررية كالحاسؾب لسؽ متؾفر 

 لهؼ.
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عسليػػة التػػدري  عبػػر . كفػػرة الؾسػػائ  فػػي مرلػػز التػػدري  يدػػاعد علػػى بػػ  10
 األجهزة مهل التلفاز مهبًل لكل مؾاقع الستدربيؽ كفي ذات الؾقت.

. عدد لبير مؽ السعلسيؽ يعتبركف التدري  عؽ طرؽ نغاـ التعليؼ عؽ بعػد 11
كيسشحهؼ الهقة في الؾقؾؼ أماـ طبلبهؼ  ،إضافة جدمدة لهؼ في حياتهؼ العسلية

 لتي تعتبر جدمدة عليهؼ.ةسا أنهؼ يدتفيدكف مؽ الخبرات التقشية ا
 . ليس بالزركرة تؾفير اختراصييؽ مدتديسيؽ في مراةز التدري .12
تذػػييد قاعػػات أك  ،عػػؽ طريػػ  نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد ،. ال يحػػتؼ التػػدري 13

 مؾاقع أك معامل خاصة بالتدري .
فػػي مدارسػػهؼ كبػػيؽ  أنهػػؼ. لػػيس للستػػدربيؽ مذػػكلة خاصػػة باالسػػتقرار إذ 14

 أهليهؼ.
تؾجػػد جهػػات للرػػرؼ جدمػػدة علػػى الستػػدرب ألنػػه متؾاجػػد فػػي مؾقػػع  . ال15

 عسله.
. ال يفقد السعلؼ الستدرب بعزػًا مػؽ األعسػاؿ الجانبيػة التػي يسارسػها كالتػي 16

 تداعد في زيادة دخله.
 

 ك٢ حإلىحٍحص حُظؼ٤ٔ٤ِش:

. اإلدارات التعليسيػػة ال تتستػػع بأكجػػه قرػػؾر تػػذلر مسػػا يجعلهػػا أةهػػر إيجابيػػة 1
 لية التعليسية.في العس

 . متؼ اختيار اإلدارات مؽ ذكي الخبرة2
 . اإلدارات التعليسية للها تتستع بح  اتخاذ القرار السدركس لدمها.3
 . اإلدارات التعليسية تظب  اللؾائت برمتها مع تزكيدها بالسقترحات البشاءة.4
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 ا.. اإلدارات التعليسية قادرة على االبتكار كالحس اإلبداعي متؾفر لدمه5
ل العسليػػػة . القػػػرارات التػػػي تتخػػػذ مػػػؽ جانػػػ  اإلدارة التعليسيػػػة إيجابيػػػة تفّعػػػ6

 التعليسية كذلػ لسا تتستع به مؽ لفاءة.
. اإلدارات التعليسيػػػة فػػػي نغػػػاـ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد نجػػػد اهتسامهػػػا بالسدػػػائل 7

 األةاديسية كالعلسية لبيرًا جدًا.
بعػػد ببػػ  السعرفػػة الستقشػػة  . تهػػتؼ اإلدارات التعليسيػػة فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ8

 الستسيزة كإةساؿ السقرر متؾقو على الستعلؼ.
. مشر  اهتساـ اإلدارات التعليسية في هذا الشغاـ بالعسليػة التعليسيػة أكاًل فػي 9

شات كالستعلسيؽ كالسذرفيؽ كالسرشدمؽ كالسراةز يمهل الكت  كالتعي ،ةل مجاالتها
متحانػػػػػات كاسػػػػػتبلـ اإلجابػػػػػات كتهيئتهػػػػػا كلي يػػػػػة نقػػػػػل السػػػػػادة الدراسػػػػػية كاال

 كاالستفدارات كغير ذلػ.
 . األعداد القليلة مؽ اإلدارييؽ كالخبراء قليلة الكلفة.10
. نغاـ التعليؼ عؽ بعد كبسا متستع به مػؽ رقابػة كمتابعػة للسشاشػ  اإلداريػة 11

ال متػػيت فرصػػة التدػػاهل كعػػدـ االنزػػ ا  كالتدػػي  كعػػدـ االهتسػػاـ مػػؽ ناحيػػة 
 عسلية التربؾية أك العسل اإلداري.اإلدارييؽ بال

 
 ُيٟ حُٔؼ٤ِٖٔ:

. عػػػدـ اةتغػػػاظ القاعػػػات كالفرػػػؾؿ كتػػػؾفير الؾسػػػائ  السختلفػػػة لسجسؾعػػػات 1
الستعلسػػيؽ فػػي أمػػاةشهؼ يجعػػل العسليػػة التعليسيػػة أةهػػر إمتاعػػًا كفاعليػػة كتسكػػؽ 

 السعلؼ مؽ الستابعة للستعلؼ داخل الفرل برفاء ذهشي تاـ.
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ذػػة كجدانيػة للغػركؼ االجتسا يػػة كاالقترػادية ألسػػر . ال تؾجػد عػركؼ معاي2
الستعلسيؽ مسا يخل  عبئًا جدمدًا على السعلػؼ يذػغله عػؽ أداء رسػالته العسليػة 

 التعليسية.
حيػ   ،. كفرة الؾسائ  كالؾسائل تتػيت مجػااًل أةبػر للعظػاء بؾاسػظة السعلسػيؽ3

التعلػػيؼ  يسكػؽ السعلػؼ مػػؽ تؾصػيل السػادة الدراسػػية بدػهؾلة كيدػر حدػػ  نغػاـ
 عؽ بعد.

 . اإلدارات التعليسية ال تؤ ر سل ًا على السعلؼ لكفاءتها.4
. ال يحتاج عظاء كاستقرار السعلؼ إلى بشية أساسية لهيػرًا إذ أف التعلػيؼ ذاتػي 5

 ال يحتاج لذلػ لهيرًا.
. تتؾفر السعامل في كسائ  التكشؾلؾجيا حي  متؼ إجراء لل التجػارب بدػهؾلة 6

 جسيع الستعلسيؽ كيدعد السعلؼ بذلػ لهيرًا. كيدر كفي متشاكؿ
. ال مجػػػاؿ لبلنعكػػػاس البئػػػؾي الدػػػلبي علػػػى السعلػػػؼ مػػػؽ جػػػراء سػػػؾء البيئػػػة 7

 السدرسية.
. يعد السعلؼ عػؽ طريػ  التعلػيؼ عػؽ بعػد إعػدادًا كتػأهيبًل مسيػزيؽ يجعػل مشػه 8

 معلسًا ناجحًا.
مػدربيؽ علػى . اإلشراؼ بالشد ة للسعلسيؽ مسيػز مػؽ قبػل مذػرفيؽ مػؤهليؽ ك 9

 عسلهؼ كيعسل على حل لهير مؽ مذاةل السعلسيؽ.
في التأ ير على تؾصيل السادة الدراسية التػي   . ليس لغركؼ السعلؼ مجاؿ10

 متلقاها الستعلسؾف مؽ مؤسدتهؼ التعليسية.
 . تدري  السعلؼ تدري  مدتسر ال متؾقو.11
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 التعليؼ عؽ بعد                            
 في تشسية التفكير لدى الستعلسيؽ                     

 لسردوداال -

 اكتذاف الكتابة -

 سدسياتال -

 أوداف ومسيزات التعميؼ عؽ بعد -

 الستعمسؾن  -

 السؤسدة التعميسية -

 التعميؼ عؽ بعد وؾ -

 التعمؼ الذاتي -

 تحديد األوداف التعميسية -

 االستعداد -

 الدافعية -

 الدافعية الفاترة -

 الدافعية الؾاصمة -

 الخبرات الدابقة   -

                                                                                                             

 عليؼ عؽ بعد.. ال مؾجد أ ر لسجالس اآلباء على السعلسيؽ في نغاـ الت12
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-  

 فعاالتاالن -

 االستعداد الشفدي -

 الجانب ال قافي -

 الجانب االجتساعي -

 تعريفات -

 أوسية التعمؼ الذاتي -
 
 

 السقدمة
جػػاء معزػػدًا لكتػػابي الدػػاب " التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد  إّف هػػذا الدػػرد الػػذي بػػيؽ أمػػدمشا،      

كالتعلػػيؼ التقليػػدي فػػي السيػػزاف"، كييػػه تػػؼ التعػػرض لػػ عض األبػػؾاب التػػي لػػؼ تظػػرؽ، فػػي 
لدػػاب ، كهػػي ذات أهسيػػة لبيػػرة بالشدػػ ة لستعلسػػي التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، فػػي تلبيػػة الكتػػاب ا

حاجاتهؼ، كتحقي  طسؾحاتهؼ الخاصة بهؼ، لأفراد متعلسيؽ، أك التي تخص مجتسعاتهؼ، 
 على إختبلؼ مدتؾياتها.

لسا أّف الكتاب تعرض في بعض فرؾله األربعة، إلى عسلية الػرب  بػيؽ نهػج التعلػيؼ     
يسػػػي، كالتفكيػػػر كمهاراتػػػه الستعػػػددة، مػػػؽ حيػػػ  األهسيػػػة، كاإلخترػػػاص، عػػػؽ بعػػػد التعل

كالتظبيػػػػ ، كإتخػػػػاذ التفكيػػػػر مشظلقػػػػًا لتشفيػػػػذ السهسػػػػات التعليسيػػػػة، الستعلقػػػػة بالسعرفػػػػة، 
كالسعلؾماتية، كحػل السذػكبلت، كغيػر ذلػػ مػؽ اإلهتسامػات، التػي متبشاهػا السػتعلؼ خػبلؿ 

 فترة تعلسه.
لػػذاتي، لػػشس  مػػؽ أنسػػا  التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، معػػددًا فؾائػػدب، نتشػػاكؿ هشػػا عسليػػة الػػتعلؼ ا   

كإيجابياتػػه، كتعػػرض للسػػتعلؼ الػػذاتي، مؾضػػحًا لي يػػة تؾاصػػله التعلسػػي، مػػع ذاتػػه، كمػػع 
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مرػػادر السعلؾمػػات الستػػؾافرة، كمػػدى اإلنغسػػاس فػػي مجتسعػػه، كلي يػػة تظؾيػػع معارفػػه، 
 فراد كالجساعات.كمقتشياته التعلسية، في تظؾير ذاته، كتظؾير مؽ حؾله مؽ األ

لقػػػػػد كرد فػػػػػي هػػػػػذا الكتػػػػػاب، تعدمػػػػػد شػػػػػامل، لكػػػػػل األدكات، كالستظ ػػػػػات، التػػػػػي      
تحتاجهاعسليػػة الػػتعلؼ، سػػؾاًء لانػػت متعلقػػة بذخرػػية السػػتعلؼ، أك بالسرػػادر الخارجيػػة 
السرػػاح ة، كالسعيشػػة، فػػي نفػػس الؾقػػت، لبلػػؾغ غايػػات العسليػػة التعلسيػػة، مهػػل كسػػائ  

 ألجهزة السختلفة، التي تتعل  بعسلية التعلؼ ، كغيرها.التقشيات الحدمهة، كا
تظرؽ الكتاب للعدمد مؽ جراء التربؾييؽ، السختريؽ في مجاؿ التربية الحدمهة، التػي     

علػػت تسهػػل دافعػػًا جدمػػدً، كقؾيػػًا، سػػاعد كسيدػػاعد فػػي التحرػػيل السعرفػػي، السبشػػي علػػى 
 لسهارات، لشاتج لعسلية التعلؼ الذاتي.تفعيل مهارات التفكير، السؤدي إلى إبراز، كتفعيل ا

يذير الكتاب في العدمػد مػؽ صػفحاته، إلػى تحػدم  العسليػة التعلسيػة، كيؾضػت جليػًا     
ةيو متعاطى الستعلؼ السعرفة، كيؾاة  التظؾرات الستجددة، في العػالؼ مػؽ حؾلػه، كيعسػل 

ه الفػرد الرػالت، في ذات الؾقت، على تعليؼ نفده ذاتيًا، بظػرؽ مهسػرة كفّعالػة تجعػل مشػ
 السبتكر، كالسبدع، في جؾان  نذاطات حياته السختلفة.

يغػػل نغػػاـ التعلػػيسؼ عػػؽ بعػػد، كبسػػا يحسلػػه مػػؽ إسػػتسرارية فػػي الػػتعلؼ، أك مػػا يعػػرؼ     
بالتعلؼ مدى الحياة، نغامًا متجددًا، كمتظؾرًا، مدفع بالستعلسيؽ إلى جفػاؽ تعلسيػة أرحػ ، 

علؾمهؼ، كفي سلؾلهؼ، كإلسامهؼ السعرفي الستدف ،الذي كيجعل مشهؼ أفرادًا مسيزيؽ، في 
سؾؼ يدهؼ إسهامًا فّعااًل، في بشاء السجتسعات السترقية، كالستظلعة، لكل مػا هػؾ أفزػل 

.  كأقـؾ
ال يفؾتشي أف أتقدـ، بذكري الجزيل كالؾافر، لؤلستاذ الدلتؾر عرػاـ الػدمؽ بريػر جدـ،    

بلمية، لسػػا أكالب مؤلفػػاتي التربؾيػػة مػػؽ عشايػػة عسيػػد لليػػة التربيػػة، جامعػػة أمػػدرماف اإلسػػ
 كاهتساـ فائ .

ندأؿ هللا س حانه كتعالى، أف مشفػع القػاريء الكػريؼ، بسػا جػاء فػي طيػات هػذا الكتػاب،   
كأخص بذلػ الستعلؼ الذاتي، الستظلع، كال اح  دكمًا عؽ األحدؽ، مػؽ خػبلؿ مسارسػاته 

 التعلسية، تحت مغلة نغاـ التعليؼ عؽ بعد..  
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 أكالً : تقدمة
متزػػسؽ نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد مفػػاهيؼ لهيػػرة، للهػػا ترػػ  فػػي قالػػ           

كاحد ، مؤدي إلي نفس السعشى، كيعزى ذلػ لكهرة أكلئػ، الذمؽ مدلؾف بػ رائهؼ، 
صػػت ، أك مػػؽ مبػػدأ مػػػؽ التربػػؾييؽ ، علػػي حدػػ  مشغػػؾر مػػا يعتقػػدكف أنػػه األ

التجدمػػد كالخػػركج عػػؽ نسػػ  الػػركح التقليديػػة الدػػائدة فػػي التعلػػيؼ، التػػي سػػادت 
كتقلدت م اديء التعليؼ في مراحله األكلية، كاألساسية، كفي مراحله الستقدمة، 
كذلػػػ باسػػتخداـ نسػػ  التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد لػػشهج جدمػػد، أك ألنػػه يعتبػػر أحػػد فػػركع 

لؾـ اإلجتسا ية، كالتي غال ًا مػا تتدػؼ بعػدـ السعرفة التي تشزؾي تحت فلػ الع
التحدمػػد كاإلنزػػ ا  فػػي مرػػظلحاتها، عػػبلكة علػػى أنػػه متعلػػ  بعسليػػات حيػػة 
كمعقدة في نغامه التعليسي . هذا إلػى جانػ  تعػدد السػدارس كاإلتجاهػات، لسػا 

 أسلفشا، التي تحسل شتى كجهات الشغر كالسداخبلت الستجددة على الدكاـ.  
لهيػػر مػػؽ الشػػاس كبعػػض مػػؽ التربػػؾييؽ، أّف نغػػاـ "التعلػػيؼ عػػؽ  يعتبػػر        

بعػد"  اةتذػاؼ جدمػد، كنػؾع مػؽ أنػؾاع التعلػيؼ كنغسػه، أطػّل عليشػا كهػؾ يحسػل 
رلى مدػػتحد ة، كأفكػػارًا متظػػؾرة، غيػػر مدػػبؾقة، مػػذه  بشػػا بعيػػدًا عػػؽ مدػػارنا 

ي التعليسػػي السػػؾركث ، الػػذي بػػات يعػػرؼ بشغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي. لكػػؽ، ك فػػ
ح يقة األمر، فنّف نغاـ  التعليؼ عػؽ بعػد، متسػهبًل فػي لي يػة الػتعلؼ الػذي لػاف 
يسػػارس كقتئػػٍذ، يعػػد سػػابقًا ألسػػلؾب التعلػػيؼ التقليػػدي. كندػػ ة لعػػدـ اسػػتخدامشا 
ألسالي  نغاـ التعليؼ عؽ بعد، الستعارؼ عليها حاليًا في مؤسداتشا التعليسية، 

ا، بالظريقػة التربؾيػة السبرمجػة، أدى القديؼ مشهػا كالحػدم ، بسختلػف مدػتؾياته
إلػػى عػػدـ معرفػػة أّف هػػذا الشغػػاـ مػػؽ التعلػػيؼ لػػاف يسػػارس فعليػػًا بظريقػػة غيػػر 
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م اشرة، فػي بعػض السؾاقػو التعليسيػة، مسػا مؤصػل كجػؾدب فػي حيػاة اإلندػاف 
 كطرؽ تعلسه. 

إعتسػػػد نغػػػاـ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد، الػػػتعلؼ الػػػذاتي نهجػػػًا لػػػه، كهػػػؾ أّكؿ         
ت التي بػدأ بهػا األندػاف حياتػه التعلسيػة، فكانػت طريقػة تعلسػه ذاتيػة، السحاكال

يعتسد فيها إعتسادًا لامبًل علي نفده، في الؾصػؾؿ إلػي السعلؾمػة، عػؽ طريػ  
السذػػاهدة كاإلةتذػػاؼ، كمػػؽ بعػػدها السحاةػػاة كالتقليػػد، كمػػؽ  ػػؼ العسػػل علػػي 

خػػرى، التػػي إيرػػاؿ السعلؾمػػة الػػي غيػػرب مػػؽ أفػػراد مجتسعػػه، أك السجتسعػػات أأل
تربظه بها الركاب  الحياتيػة السختلفػة، عبػر نفػس القشػؾات التػي تعلػؼ بهػا، مػع 

 العسل على تظؾيرها، مؽ كقت آلخر، حد  ما تقتزيه الحاؿ. 
بسركر الؾقت أص ت اإلندػاف يعػد نفدػه إلػي عسليػات تعليسيػة، تشػتغؼ         

لػيؼ األفػراد، بعزػهؼ أفراد السجتسع الذي ي يش ييه، أي أنه بات مؽ الؾاج  تع
بعزًا، كمؽ هشا بدأ نغاـ التعليؼ ، الذي لػاف مهػدؼ للتخليػد كنقػل السؾرك ػات 
الحزارية لؤلجياؿ القادمة،  قايية، كمجتس ية علي حٍد سؾاء، كيعشػي ذلػػ أّف 
العسليػػة التعليسيػػة، كهػػي عسليػػة تعلػػيؼ تعتسػػد علػػي الفػػرد السػػتعلؼ ال يػػاـ بهػػا، 

 بعد إةتذاؼ الكتابة.  أص حت ش ه نغامية ، كخاصة
عسليػػػة التعلػػػيؼ التػػػي أشػػػرنا إليهػػػا، عسليػػػة بدائيػػػة حتػػػى علػػػي أعلػػػى        

مدػػتؾياتها، فهػػي نذػػا  ال يعتسػػد الجلػػؾس فػػي القاعػػات أكالفرػػؾؿ، التػػي لػػؼ 
يكت  لها الؾجؾد جنػذاؾ، كال يعتسػد فيهػا اللػؾح أك القلػؼ، إنسػا مػتؼ ذلػػ بتػداكؿ 

غاية ذلػ نقل السعلؾمة كنذرها كبهها بػيؽ السعلؾمة بيؽ األشخاص عؽ بعد، ك 
أفػػراد السجتسػػع، مػػؽ غيػػر تؾاجػػد للسعلػػؼ كالسػػتعلؼ فػػي مؾقػػع كاحػػد ا شػػاء عسليػػة 

 التعليؼ،أك في اي كضع يحق  السؾاجهة بيشهسا. 
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 اٗخٍحص: 

كمؽ أمهلة نقل السعلؾمات بظريقػة تعليسيػة كإعبلميػة فػي نفػس الؾقػت،        
أحػػداث بعيشهػػا أك بػػ  معلؾمػػة ألمػػاةؽ مت اعػػدة  إسػػتخداـ الشػػار لنشػػارة لؾقػػؾع

تتؾاجد فيها فئات مؽ السجتسػع، تجسػع بيشهسػا ركابػ  مجتس يػة معيشػة، متعػرؼ 
بها أفرادب على مجريات األحداث مؽ غير اللجؾء إلى أسلؾب الكتابة أكالرسائل 
السقركءة، التي لؼ متؼ إةتذافها بعد، أك حتى خبلؿ تلػػ الفتػرات البلحقػة التػي 

ؼ متسكؽ اإلنداف فيها مؽ اإللساـ بس اديء القراءة أكالكتابة، مشذ القدـ كحتى ل
القري ، حي  لانت كطػأة األميػة سػائدة كقاسػية، مسػا جعػل الشػاس متحرػلؾف 
على معلؾماتهؼ بنشارات متعارؼ عليها ، تؾحي لهؼ بسعػاٍف كمفػاهيؼ أصػ حت 

لسعلؾمػات، التػي قػد رلائز في التؾاصل، لػل إشػارة أك سػلؾؾ، يحسػل لسػًا مػؽ ا
 تدتغرؽ كقتًا غير قليل في الدرد، كالذرح، كالتؾصيل، لؤلطراؼ األخرى. 

يقػػؾـ أفػػراد محػػددكف ، فػػي أي مجتسػػع مػػؽ السجتسعػػات، فػػي السؾاسػػؼ        
كالسشاس ات القؾمية ، بنشعاؿ الشار في قسؼ التبلؿ أك الج ػاؿ، أك أي مرتفعػات 

عؽ حدكث أمر قؾمي ،ةالسشاسػ ات ،  متاحة في محيظهؼ، لرمز لئلتراؿ، تشؼ
 أك الغارات أك الكؾارث أك أّي أمر متعل  بحياة السجتسعات.  

متعػػرؼ الستؾاجػػدكف فػػي السؾاقػػع األخػػرى الست اعػػدة، علػػى الحػػدث عشػػد        
رليػػتهؼ للشػػار، كيػػتؼ تفدػػير األمػػر حدػػ  الخبػػرات الدػػابقة لػػدمهؼ عػػؽ نؾ يػػة 

شار أيزَا، ليتسكؽ مػؽ رليتهػا الجساعػات اإلشتعاؿ كشدته، ييقؾمؾف بنشعاؿ ال
في السؾاقع التي تليهؼ، بذلػ تكػؾف السعلؾمػة قػد إنتقلػت فػي كقػت كجيػز، مػؽ 
مؾقع آلخر، مسا مؤدى إلي حدكث عسلية تعلؼ بيؽ األفػراد، مػؽ غيػر للفػة فػي 
اإلنتقاؿ، إلى مؾطؽ الحدث،أك إهدار للؾقت، كيكؾف األفراد قد تؾصلؾا للسعرفة 
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قظاعاتهؼ كفي نفس الؾقت كبأسهل الؾسائل، مؽ غير جسعهػؼ فػي ، في لافة 
مؾاقع محددة لتلقي السعلؾمة مؽ أحد أفراد السجتسع،الػذي يسهػل السعلػؼ، كالتػي 

 قد تكبد األفراد مذاؽ التشقل كهدر الؾقت. 
 

 اًظ٘خف حٌُظخرش:

بعػػد إةتذػػاؼ أألبجديػػة كمػػؽ  ػػؼ الكتابػػة، كعشػػدما لانػػت األميػػة متفذػػية       
  عالية في السجتسعات ، كأّف الذمؽ لانؾا يجيدكف فشؾف القراءة كالكتابػة، بشد

قلػػػة ، لػػػاف السلػػػؾؾ، كالحكػػػاـ، كزعسػػػاء العذػػػائر، كقػػػؾاد الجيػػػؾش، كالؾعػػػاظ، 
كالقداكسػػػة، كرجػػػاالت الػػػدمؽ برػػػفة عامػػػة، كغيػػػرهؼ مػػػؽ أصػػػحاب الذػػػػأف 

سػيؼ، أك اإلجتساعي، في لافة أنحاء العالؼ، مرسلؾف كافػدهؼ برسػائل تحسػل مرا
معلؾمات أك إرشادات هامػة، أك أكامػر، أك تؾاشػيت كتعػاليؼ دمشيػة، أك أي أمػر 
مهؼ الحيػاة اإلجتسا يػة فػي مختلػف جؾانبهػا. مترػل الؾافػد بالجهػة السقرػؾدة 
بالرسالة، متجسع حؾلػه السعشيػؾف بػاألمر، ييقػرأ علػيهؼ محتػؾى الرسػالة، الػذي 

فهي تعتبر بسهابة تعليؼ تؼ عؽ طريػ  يسهل السادة التعليسية كالسعرفة الجدمدة، 
 السراسلة، كهؾ أحد أنسا  التعليؼ عؽ بعد. 

 
 ح٥ػخٍ: 

يعتبر التعلؼ الشاتج عؽ الزيارات العلسية الفردية، أك الجسا ية، لزيارات        
السؾاقػػػع األ ريػػػة كالتأريخيػػػة، التػػػي تحفػػػل بالرسػػػؾمات كالسخظؾطػػػات القديسػػػة 

اف ، سػػؾاء لانػػت لهؾفػػًا أك م ػػاف، أك لانػػت كالرمػػؾز، السشقؾشػػة علػػى الجػػدر 
مشقؾشػػة علػػى جش ػػات األكانػػي كاأل ا ػػات، فػػي الستػػاحف التأريخيػػة كالظبي يػػة. 
يعتبر لل الذي ذلرنا، أدكات مػؽ أدكات الػتعلؼ الػذاتي، كهػؾ الػشس  مػؽ التعلػيؼ 
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الػػذي إنتهجػػػه نغػػػاـ التعلػػيؼ عػػػؽ بعػػػد، كالػػذي ييػػػه مػػػتؼ الػػتعلؼ حدػػػ  رغ ػػػة، 
، كإمكانػات السػػتعلؼ، دكف التقيػد بفئػػات معيشػة مػػؽ األفػػراد، أك كسػرعة، كقػػدرات

بفئػػات عسريػػة محػػددة ، أك تحدمػػد أكقػػات أك أمكشػػة بػػذاتها، تػػتؼ فيهػػا عسليػػة 
التعلؼ، كيعتسد الستعلؼ فيها ،إعتسادًا لامبًل ، على ذاته في تعلسه، مدتعيشًا في 

 ذلػ بؾسائ  التكشؾلؾجيا الستاحة له لئلنراؿ كالتفاعل . 
نحػػؽ نتحػػدث اآلف عػػؽ نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، فػػي ذات الؾقػػت الػػذي       

أصػػ حت ييػػه السجتسعػػات تتػػؾؽ إلػػي التعلػػيؼ السهسػػر، الستظػػؾر، الفّعػػاؿ، الػػذي 
يفػػي بحاجاتهػػا، كإلػػي مكافحػػة األميػػة فػػي لافػػة أشػػكالها، كإلػػى التظلػػع لشذػػر 

يتهػا، للؾصػؾؿ  قافاتها كمعارفها، كإلي التدارع الكذفي، فػي سػبيل تظػؾير ذات
إلػػى إسػػتقرار حيػػاة أفرادهػػا، كمػػؽ  ػػؼ رفػػاهيتهؼ. مسػػا حػػدا بهػػا أف تتخػػذ نغػػاـ 
التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، نهجػػًا لهػػا فػػي تعلػػيؼ أفرادهػػا ، مػػؽ أجػػل تجػػاكز لػػل الع  ػػات 
كالرعؾبات، التي قد تعترضػها فػي حالػة تظبيػ  أنسػا  التعلػيؼ التقليديػة، التػي 

جات األمػؼ كتظلعاتهػا، مػؽ حيػ  الكػؼ تسارس اليؾـ، كالتي أص حت ال تفي بحا
 كالكيو.

ند ة لكل السسيزات التي كردت في األسظر الدابقة، كالتي تسهل دافعػًا قؾيػًا    
للستعلسيؽ، لي مشخرطؾا فػي الػتعلؼ، عػؽ طريػ  نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد، أصػ ت 
هذا الشغاـ التعليسي جاذبًا، كمرضيًا، لكهير مؽ الفئات، التػي كجػدت مػا ترػبؾ 

 يه متسهبًل في تحقي  الظسؾحات، كبلؾغ األهداؼ السشذؾدة. إل
لقػػد أصػػ ت نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد متظل ػػًا عالسيػػًا، فقػػد تكالبػػت األمػػؼ علػػى    

إختبلؼ أنساطهػا، كسػحشاتها، كعاداتهػا، ك قافاتهػا، علػي فػتت أبؾابػه مذػرعة، 
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سػيؽ فػي لكل مؽ مرغ  في التعلؼ السيدر، الذي ملبي لػل الرغ ػات، لكػل الستعل
 جف كاحد.   

 
 السدسيات: 

أسػػتخدمت مرػػظلحات كمدػػسيات متعػػددة فػػي اإلشػػارة للتعلػػيؼ عػػؽ بعػػد،      
   حد  جراء التربؾييؽ، لسا أشرنا لذلػ مد قًا، مهل : 

 
 Distance Education التعليؼ عؽ بعد

 Open Education التعليؼ السفتؾح

 Independent التعليؼ السدتقل
Education 

 Home Study عليؼ السشزليالت

   Tele - Teaching التدريس عؽ بعد

  Indirect Learning  التعليؼ غير الس اشر

 Extension Study التعليؼ السستد

 Continuous التعليؼ السدتسر
Education   

 A . Education التعليؼ في الهؾاء

 Self Education التعليؼ الذاتي

 Out Class Education التعليؼ خارج الحجرة

  Free Education التعليؼ الحر

  Long Life Learning  التعليؼ مدى الحياة
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  Mail Learning التعليؼ البريدي

 Correspondence التعليؼ بالسراسلة 
Education 

   External Education التعليؼ الخارجي

 
ؽ السعلػؼ كالسػتعلؼ مؽ أساسيات نغاـ التعليؼ عؽ بعد، تحقي  الت اعد بي

أ شاء عسلية التعلؼ. قد يستد هذا الت اعػد مػؽ الحجػرة السجػاكرة لحجػرة الػدرس، 
كإلػػػى جالؼ األميػػػاؿ، فػػػي أي مؾقػػػع جغرافػػػي لػػػاف، كتحػػػت أي سػػػ ف أك فػػػي 

 الهؾاء.
 

 أٛيحف ٤ِٔٓٝحص حُظؼ٤ِْ ػٖ رؼي :

يػزات للتعليؼ عػؽ بعػد لسػا لغيػرب مػؽ أنػؾاع التعلػيؼ األخػرى، أهػداؼ كمس       
خاصػػة بػػه، ت ػػف شػػاهدًا علػػى أنػػه نسػػ  تعليسػػي، يذػػغل حيػػزًا مهسػػًا فػػي نغػػؼ 
التعليؼ الستعددة، التي تؾصلت إليهػا اإلندػانية كمارسػتها. يعتبػر نغػاـ التعلػيؼ 
عػػػؽ بعػػػد سػػػشدًا قؾيػػػًا، كمعيشػػػًا هامػػػًا، للتعلػػػيؼ التقليػػػدي، الػػػذي أصػػػ ت ال يفػػػي 

 بلية.بتظلعات السجتسعات كحاجاتها الحاضرة أكالسدتق
إّف الزخؼ السعرفي السعاش اليؾـ في حيؾاتشا السعلؾماتية، كاإلق اؿ الكبيػر       

على التعلػيؼ كاقتشػاء السعػارؼ، مػؽ أةهػر مػؽ مرػدر، كزيػادة متظل ػات الحيػاة 
لكػل أفػراد السجتسعػات، صػػغيرها كلبيرهػا، غشيهػا كفقيرهػػا، كالتػي أصػ ت التعلػػيؼ 

هػػا، كلػػذلػ الزيػػادة السظػػردة فػػي أعػػداد عػػامبًل هامػػًا فػػي إمكانيػػة الؾصػػؾؿ إلي
الدػػػكاف، كتػػػؾزيعهؼ العذػػػؾائي الستشػػػؾع، الػػػذي فرضػػػته الغػػػركؼ اإلقترػػػادية، 
إضػػافة إلػػى قلػػة السػػؾارد، كتشػػافس ال ذػػر السدػػتسر فػػي الحرػػؾؿ علػػى لقسػػة 
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ال يش، كالتظلع إلى حياة أفزل. ساعد لػل ذلػػ فػي عػدـ جػدكى نغػؼ التعلػيؼ 
محػػػػدكد اإلمكانػػػػات، فػػػػي إجتيػػػػاز الحػػػػؾاجز التقليػػػػدي الػػػػذي أصػػػػ ت قاصػػػػرًا ك 

اإلجتسا يػػة، كالجغراييػػة، كاإلقترػػادية، كغيرهػػا مػػؽ العؾائػػ  التػػي تذػػير إلػػى 
محدكدمته، كعدـ مبلءمته لؤلكضػاع اإلندػانية الراهشػة، مسػا يخلػف لسػًا هػائبًل 
مػػؽ األفػػراد غيػػر الستعلسػػيؽ، كالػػذي مػػؤدي بػػدكرب إلػػى زيػػادة ندػػ ة األميػػة فػػي 

التالي قلة اإلنتاج الػرابت، كالػدخؾؿ فػي متاهػات ال ظالػة، كذلػػ السجتسعات، كب
بتؾفير أعداٍد مهؾلة مؽ العاطليؽ عؽ العسل، فلػ عزيػزي القػاريء أف تترػؾر 

 مدي التدهؾر اإلقترادي كاإلجتساعي الذي سؾؼ مشتج مؽ جراء ذلػ.
لتقليػدي، إذا ما أخذنا جان  الكلفة كاإلنفاؽ، فننشػا نجػد أّف نغػاـ التعلػيؼ ا     

يحتػػػػاج إلػػػػى بشيػػػػات أساسػػػػية لتفعيلػػػػه، مهػػػػل الس ػػػػاني كالسشذػػػػ ت الزػػػػركرية 
ةالفرػؾؿ، كالقاعػات، كالسكاتػ ، كالسعامػل، كالسكت ػات، كغيرهػا مػؽ السلحقػات 
التػي متحػػتؼ تذػػييدها، مهػل البؾفيهػػات كالحسامػػات كالرػاالت كاإلسػػتراحات كمػػا 

 إلى ذلػ مؽ السدتجدات التي تظرأ مؽ كقت آلخر. 
يحتػاج مهػػل هػػذا الشغػػاـ مػػؽ التعلػػيؼ، أيزػػًا، إلػػى األ ا ػػات الستشؾعػػة كالػػبل      

زمة، الخاصة بالفرؾؿ، كالقاعات، كلػل السشذػ ت داخػل السؤسدػة التعليسيػة. 
كللقػػاريء الكػػريؼ أف يدػػتؾحي أألعػػداد مػػؽ السؤسدػػات التعليسيػػة، التػػي يخظػػ  

ؽ الؾقػػت يدػػع لتذػػييدها، كالسذػػيدة أصػػبًل، لػػؼ هػػي عغيسػػة الكلفػػة؟ كلػػؼ مػػ
إلنذػػائها؟ كلػػؼ هػػي للفػػة األ ا ػػات كالسػػدخبلت األخػػرى، مػػؽ معلسػػيؽ، كلتػػ ، 
كمػػذلرات، كمػػؾعفيؽ، كفشيػػيؽ، كعسػػاؿ؟ مبػػدك أف األرقػػاـ تكبػػر كتكبػػر مػػع لػػل 
مشذأ جدمد، إضافة إلى نفقات التشقل ما بيؽ السؤسدة التعليسية كمؾاقع سػكؽ 

 ات الدراسية السبرمج لها.     الستعلسيؽ، الستعددة، كالستكررة، طيلة الفتر 
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على عكس ما ذلرناب جنفًا، فنّف نغاـ التعليؼ عؽ بعد، يعد أةهر يدػرًا كأقػل     
ةلفة كإنفاقًا، زيادة على لبر سعة مؤسداته اإلستيعابية للستعلسيؽ، التي تلبي 
ةػػل الرغ ػػات  فػػي التعلػػيؼ، لكػػٍل مػػؽ رغػػ  فػػي تحدػػيؽ كضػػعه التعليسػػي، أك 

يػػ  أي طسؾحػػات أخػػرى، لػػؼ يدػػتظع تح يقهػػا مػػؽ خػػبلؿ نغػػاـ إةسالػػه، أك تحق
 التعليؼ التقليدي، كحالت بيشه كبيؽ التعليؼ بعض العؾائ  مهل:

عػػػدـ القػػػدرة علػػػى اإلنتغػػػاـ كالجلػػػؾس داخػػػل الفرػػػؾؿ، أكداخػػػل قاعػػػات       
الدرس، ند ة لتقدـ العسر، أك تعػذر ذلػػ لػ عض مػؽ قظاعػات السجتسػع، التػي 

إلجتسا يػػة أك القانؾنيػػة أك الجغراييػػة دكف إلتحػػاقهؼ ت ػػف بعػػض الرػػعؾبات ا
بالسؤسدػػػػات التعليسيػػػػة  لالدياسػػػػػييؽ، كرجػػػػاؿ األعسػػػػػاؿ، كربػػػػات البيػػػػػؾت، 
كالسداجيؽ، كالسعاقيؽ، كالسرضى، كالعامليؽ بالقظاعات السختلفػة فػي الدكلػة، 
كسكاف السشاط  التي متعذرإنذاء السؤسدات التعليسية فيها، لسػا هػؾ ملسػؾس 

رحػػل، كالستؾاجػػدمؽ فػػي السشػػاط  الشائيػػة، أك أعػػالي السرتفعػػات، أك فػػي عشػػد ال
الغابات، أك أكلئػ الستؾاجػدمؽ فػي مشػاط  السدػظحات السائيػة، أك الجشػؾد فػي 
مؾاقػع الحػػركب، أك حػػراس الحػدكد، أك لػػل أكلئػػػ الػذمؽ ال مشعسػػؾف باإلسػػتقرار 

دػػكانية، كقليلػػة فػػي مػػؾطؽ محػػدد، أك سػػكاف القػػرى الستشػػا رة، قليلػػة الكهافػػة ال
عػػدد مػػؽ هػػؼ فػػي سػػؽ التعلػػيؼ، مسػػا ال يدػػاعد فػػي إنذػػاء مؤسدػػة تعليسيػػة، 
 لتر ت خالية مؽ الستعلسيؽ، لل ذلػ متؼ حد  طبيعة البلداف كتزاريدها.    

تتسيػػػز مؤسدػػػات التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد بقلػػػة مشذػػػ تها، كتعػػػدد متظل اتهػػػا،       
ػ إلي عدـ الحاجػة إلسػتخدامها، اإلنذائية لتديير العسلية التعليسية، كيعزى ذل

بنعت ارها حاجة غيػر ماسػة فػي مسارسػة عسليػة التعلػيؼ، فالسؤسدػة التعليسيػة 
تحتػػاج فقػػ  لػػ عض مػػؽ السكاتػػ ، كالقاعػػات، التػػي مؤمهػػا الستعلسػػؾف، حدػػ  
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تخررػػاتهؼ السختلفػػة، كحدػػ  حزػػؾرهؼ اللقػػاءات، غيػػر السبرمجػػة بظريقػػة 
داء مهػػامهؼ التعليسيػػة، لسػػا أّف نغػػاـ دكريػػة، فهػػي تعتبػػر لاييػػة إلسػػت  الهؼ أل

التعليؼ عؽ بعد يرػل إلػى السػتعلؼ فػي مؾقعػه، مػؽ غيػر حاجػة السػتعلؼ للتشقػل 
إلػػػى مؾاقػػػع التعلػػػيؼ السختلفػػػة، لالسػػػدارس، كالجامعػػػات، كغيرهػػػا مػػػؽ السؾاقػػػع 
التعليسية. أضف إلى ذلػ، أّف السؤسدة التعليسيػة فػي نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد، 

رامج التعليسيػة، كإرسػالها للسػتعلؼ فػي مؾقعػه، عػؽ طريػ  نغػؼ تقؾـ بنعداد البػ
السراسػػػلة الستػػػؾافرة لػػػذلػ. كبسهػػػل هػػػذا الػػػشس  مػػػؽ التؾاصػػػل، تدػػػتلؼ الرسػػػؾـ 
الدراسػػية مػػؽ الستعلسػػيؽ، كترسػػل التعيييشػػات البلزمػػة لهػػؼ، كمػػؽ  ػػؼ اسػػتبلمها 
مػػشهؼ، لسػػا تقػػؾـ السؤسدػػة بنعػػداد اإلخت ػػارات، كترػػحيحها، كرصػػد درجاتهػػا، 
كاستخراج الشتائج للستعلسيؽ، كهػؼ بعيػدمؽ لػل ال عػد عػؽ السؤسدػة التعليسيػة. 
متاح للستعلؼ، عػؽ طريػ  السؤسدػة، أيزػًا إسػتخداـ كسػائ  التعلػيؼ الستعػددة، 
مهػػػل الرادمػػػؾ، كالتلفػػػاز، كأجهػػػزة الحؾاسػػػي  نأإلنترنػػػتل، كاألقػػػراص السدمجػػػة، 

تتفاعػل بهػا السؤسدػة كشرائ  الكاست، كغيرها مؽ الؾسػائ ، التػي تتؾاصػل، ك 
 التعليسية مع الستعلؼ، عؾضًا عؽ السعلؼ.

إّف ما تؾفرب السؤسدة التعليسية للستعلؼ، يعتبر قليل الكلفة، إذا مػا قػؾرف      
بحجػػؼ الستظل ػػات الساليػػة، التػػي يظرحهػػا نغػػاـ التعلػػيؼ التقليػػدي، كذلػػػ يزػػفي 

هيػر مػؽ الػراغبيؽ على التعليؼ عؽ بعد،  مسيزات خاصة به، تجعل مشه قبلػة لك
في اإلنخرا  في مديرة التعليؼ، كخاصة أكلئػ الذمؽ تجبرهؼ عركفهؼ الخاصة، 
علػػى عػػدـ مسارسػػة عسليػػة التعلػػيؼ، بالقػػدر الػػذي تتيحػػه فػػرص نغػػاـ التعلػػيؼ 
التقليػػدي السحػػدكدة، أك ندػػ ة للكلفػػة العاليػػة مػػؽ اإلنفػػاؽ، لسػػا متظل ػػه التعلػػيؼ 

 .ػ مد قاً مؽ ماؿ، لسا تظرقشا لذلالتقليدي، 
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 :حُٔظـؼِــٔـٕٞ
يدع التعليؼ عؽ بعد لل شكل مؽ أشكاؿ الستعلسػيؽ أفػرادًا أك جساعػات، 
مػػػؽ الػػػذلؾر كاإلنػػػاث، ل ػػػار الدػػػؽ كالسػػػراهقيؽ كالرػػػبية كاليػػػافعيؽ، مػػػؽ لػػػل 
الجشدػػػػيات كاألعػػػػراؽ بسختلػػػػف لغػػػػاتهؼ، كلهجػػػػاتهؼ، ك قافػػػػاتهؼ، كعػػػػاداتهؼ، 

ة، كطبيعػػػػة حيػػػػؾاتهؼ، كأنذػػػػظتهؼ، كانتسػػػػاءاتهؼ، الدمشيػػػػة كالدياسػػػػية كالقبليػػػػ
كمسارسػػػػاتهؼ الستشؾعػػػػة، كرغ ػػػػاتهؼ، كتظلعػػػػاتهؼ، كقػػػػدراتهؼ، كميػػػػؾلهؼ، مػػػػؽ 
أصػحاب الحاجػػات ،فػػي البيػػؾت أك الدػجؾف، مػػؽ رجػػاؿ األعسػػاؿ، كالسػػؾعفيؽ، 
كالعػػامليؽ، كالعػػاطليؽ عػػؽ العسػػل كلػػدمهؼ إمكانػػات ماديػػة لسؾاصػػلة تعلػػيسهؼ 

فػاتتهؼ فرصػػة اإلسػتيعاب فػي السؤسدػػات  الهػانؾي أك الجػامعي، الظػػبلب الػذمؽ
التعليسية الشغامية، التي تت ع نغاـ التعليؼ التقليدي، أمهاؿ أكلئػ الذمؽ لػؼ مػتؼ 
قبػػؾلهؼ فػػي الكليػػات ، أك الجامعػػات الرسػػسية ، إلنخفػػاض معػػدالتهؼ الدراسػػية، 
أك أكلئػػػ الظػػبلب الػػذمؽ يفزػػلؾف التعلػػيؼ بسفػػردهؼ، أي مرغبػػؾف فػػي التعلػػيؼ 

بسشازلهؼ، أك أكلئػ الذمؽ ي يذؾف في مجتسعػات أجشبيػة، كيرغبػؾف فػي الذاتي 
مؾاصلة تعليسهؼ القائؼ في بلدانهؼ ، كأكلئػ الػذمؽ تحػؾؿ عػركفهؼ اإلقترػادية 
، دكف إلتحاقهؼ بسؤسدات التعليؼ التقليدي، أك أكلئػ الذمؽ هؼ في حاجة إلى 

لسؤسدػات التعليسيػة العسل، أك أكلئػ الستؾاجدمؽ في أماةؽ بعيدة عػؽ مؾاقػع ا
القائسة، لسا يدع التعليؼ عؽ بعد لل راغ  في التعليؼ ، مهسا صعبت عركفه، 

 كتعددت رغ اته، كطسؾحاته ، كت امشت مقاصدب مؽ التعليؼ.
يقبػػػل الستعلسػػػؾف علػػػى مؤسدػػػات التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد حدػػػ  رغ ػػػاتهؼ ،      

هيػػر فػػيهؼ ركح كبسحػػض إرادتهػػؼ، مسػػا مشسػػي فػػيهؼ الداف يػػة القؾيػػة للػػتعلؼ، كي
الفزؾؿ  ، كح  اإلستظبلع للسعرفػة، مسػا يجعلهػؼ مشغسدػؾف إنغساسػًا لػامبًل، 
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فػػي تحرػػيل السعػػارؼ الشغريػػة كالسهاريػػة، التػػي تدػػاعدهؼ فػػي التظبيػػ  الفّعػػاؿ 
لها، في مشاحي كمتظل ات أنذظتهؼ اإلجتسا يػة السختلفػة، يرػشع هػذا الذػب  

سكشػػيؽ فػػي علػػؾمهؼ، كفػػي سػػلؾلهؼ التعليسػػي مػػؽ هػػؤالء الستعلسػػيؽ، أفػػرادًا مت
اإلجتسػػػاعي الفاعػػػل، يسيػػػزهؼ لهيػػػرًا عػػػؽ أكلئػػػػ الستعلسػػػيؽ الػػػذمؽ جشػػػؾا  سػػػار 
السعػػارؼ عػػؽ طريػػ  التلقػػي، كالجلػػؾس الرػػؾري داخػػل قاعػػات الػػدرس. يعتبػػر 
الستعلؼ في نغاـ التعليؼ عؽ بعد، مدئؾاًل عؽ تعلسػه كعػؽ نػاتج تعليسػه، الػذي 

لػػذلػ متسيػػز السػػتعلؼ فػػي هػػذا الشغػػاـ مػػؽ  مشزػػؾي تحػػت مدػػئؾليته الذخرػػية،
التعليؼ بالشزؾج الذي يراح  لل خظؾاته التعليسية كالتظبي يػة للسعػارؼ التػي 
جشاها جراء تعلسػه، لسػا يجعػل مػؽ السػتعلؼ قػدكة فػي التذػ ع بالسعػارؼ كاألداء 
السسيػػػز فػػػي مجػػػاؿ عسلػػػه أك فػػػي مجتسعػػػه، لسػػػا يدػػػاعد ذلػػػػ لهيػػػرًا فػػػي حػػػل 

لػػه كلغيػػرب مػػؽ الستعلسػػيؽ، أك أفػػراد السجتسػػع الػػذي ي ػػيش السذػػكبلت بالشدػػ ة 
 ييه.

يعد السػتعلؼ فػي نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد، بسػا يستلكػه مػؽ قػدرات كمسيػزات       
إيجابية، أةهر إبداعًا، كإبتكارًا، أ شاء مسارساته الحياتية، ذلػ لسا متستع به مػؽ 

سارسػات، كتػدري  أف  كاسع، كخياؿ شفاؼ، كقدرة تذلر عالية، نتجت عػؽ الس
 القدرات السهارية، التي تعرض إليها أ شاء تعلسه.

يسػػارس السػػتعلؼ فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، لهيػػرًا مػػؽ األنذػػظة، التػػي       
جعلتػػه يفكػػر لهيػػرًا فػػي إعسػػاؿ عقلػػه، فػػي شػػتى السدػػائل التػػي تػػرت   بالشذػػا  

عسػل، ييجعػل مشػه الفكري، مسا جعله أةهر تسعشًا، كترليزًا، ييسا ُيقدـ عليه مػؽ 
ذلػ فردًا متظلعًا فػي سػبيل الؾصػؾؿ إلػى األحدػؽ، أةاديسيػًا، أك إجتسا يػًا، أك 

  قاييًا، أك غير ذلػ.
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 :حُٔئٓٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش

تتسرلػػز مؾاصػػفات السؤسدػػة التعليسيػػة، فػػي خسدػػة أنسػػا  تكػػّؾف اإلطػػار      
 العاـ السؤسدي للتعليؼ عؽ بعد . نؾضت ذلػ لسا ملي:

 
 :حُٔٔظوَح٢ُٔ٘  -1

تتؼ عسلية التعليؼ عؽ بعد، مؽ خبلؿ مؤسدة تعليسية ، تقؾـ على تؾفير      
ةل الستظل ات التي يحتاجها الستعلسؾف أةاديسيًا ، مهل تػؾفير كإعػداد السقػررات 
الدراسػػػػػية، كالتعييشػػػػػات ، كاإلخت ػػػػػارات، كاإلمتحانػػػػػات، كإرسػػػػػالها للستعلسػػػػػيؽ 

ائجهػا، كإعػداد السظبؾعػات الخاصػة كاستبلمها، كمػؽ  ػؼ ترػحيحها كإعػبلف نت
بالسقرر الدراسي، كإرسالها للستعلسيؽ، حد  تخررػاتهؼ كمدػتؾياتهؼ، كربػ  
الستعلسيؽ بالسؤسدػة التعليسيػة، كربظهػؼ مػع السذػرفيؽ، كربظهػؼ مػع بعزػهؼ 
ال عض، بنستخداـ الؾسػائ  التكشؾلؾجيػة الستعػددة، كالستػؾافرة، لػدى الستعلسػيؽ 

ادمػػؾ، كالتلفػػاز، كأشػػرطة الكاسػػت، كأشػػرطة الفيػػدمؾ، أكفػػي محػػيظهؼ، مهػػل الر 
كأجهػػزة الؾسػػائ  الستعػػددة، مهػػل جهػػاز الحاسػػ  اآللػػي، كالفيػػدمؾ لػػؾنفرانس، 
كالهاتف، كاللقاءات الدكرية، كغيرالدكرية، مع السذرفيؽ كالسرشدمؽ، كاإلدارات 

اعدات السالية، كإدارة اإلسشاد بالسؤسدة التعليسية، التي تقدـ الكهيػر مػؽ السدػ
للستعلسػػيؽ، قبػػل، كأ شػػاء، كبعػػد التدػػجيل للدراسػػة، مسػػا يجعػػل مهسػػة السػػتعلؼ 

 سهلة كميدرة.  
يدت يض الستعلسؾف مؽ جراء ت اعدهؼ عؽ السعلؼ، بنستخداـ شتى أنؾاع      

الؾسائ  التكشؾلؾجية الستؾافرة لػدمهؼ أك فػي محػيظهؼ، حدػ  كفرتهػا، كحدػ  



 
 
 

 

285 

 

ا فػػي بيئػػة السػػتعلؼ التعليسيػػة، كحدػػ  إمكانػػاتهؼ، كحدػػ  إمكانيػػة إسػػتخدامه
السػػادة التعليسيػػة كمتظل اتهػػا، كحدػػ  قػػدرات السػػتعلؼ كرغبتػػه فػػي إسػػتخدامها، 

 كحد  ما تتستع به مؽ سهؾلة في اإلستخداـ ، كحد  ناتج التعلؼ مشها.
تقؾـ السؤسدة التعليسية، بنعداد السقررات الدراسية في لػل التخررػات       

دػة أف تخظػ  لػذلػ مدػ قًا، قبػل طػرح محتػؾى السقػررات الستاحة، فعلى السؤس
للستعلسػػيؽ، حتػػى متدػػشى لهػػا التأةػػد مػػؽ مػػدى صػػبلحيتها، كمػػؽ  ػػؼ نجاحهػػا، 

 كبذلػ تؾفر الكهير مؽ الؾقت كالجهد كالساؿ.
 متؼ التخظي  لكل ذلػ بات اع الخظؾات التالية: 

دراسػػة خرػػائص الستعلسػػيؽ الستقػػدميؽ للدراسػػة عػػؽ بعػػد، كذلػػػ بجسػػع 
 أةبر قدر مؽ  السعلؾمات الخاصة بهؼ، عبر الؾسائل الستاحة، الستسهلة في:

 أعداد الستعلسيؽ الستقدميؽ. -

 جشس الستعلسيؽنذلؾر إناثل. -

 ند ة الذلؾر لئلناث. -

 نؾ ية كعائف الستعلسيؽ الستقدميؽ. -

 خرائص نسؾ الستعلسيؽ الستقدميؽنحد  الفئات العسريةل. -

 أعراؽ الستعلسيؽ الستقدميؽ. -

 فة الستعلسيؽ الستقدميؽ. قا -

 أقرب مراةز التعلؼ إليهؼ. -

 أعداد السعاقيؽ كنؾع إعاقتهؼ. -
 تداعد هذب السعلؾمات في:

 .إختيار السؾاد التعليسية السشاس ة للستعلسيؽ 
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 .إختيار أسلؾب اإلتراؿ بالستعلسيؽ 
 .إختيار أسلؾب اإلسشاد للستعلسيؽ، كاست  اؿ التغذية الراجعة 
 ية لدى الستعلسيؽ للػتعلؼ عػؽ بعػد، تتسهػل معلؾمات تختص بالداف 

 في:
 لساذا مريدكف التعلؼ؟ 
 ةيو يكؾف البرنامج التعليسي متربًل بحياتهؼ أك أعسالهؼ؟ 

 ما هي إتجاهاتهؼ نحؾ هذا الشؾع مؽ التعلؼ؟ 

 ما هي إتجاهاتهؼ نحؾ البرامج السظركحة؟ 

 ما هي البرامج التي تحق  جمالهؼ كطسؾحاتهؼ؟ 

  هي مخاكفهؼ؟ما هي جمالهؼ كما 

 * معلؾمات تختص بالخبرات كالسهارات الدابقة للستعلسيؽ، تتسهل في:
 ما السعارؼ كالسعلؾمات الدابقة التي تداعد على التعلؼ؟ 
 ما السهارات الدابقة التي متقشؾنها؟ 

 * معلؾمات عؽ أسالي  التعلؼ، كمرادرب، كعركفه، تتسهل في:
 بأسالي  التعلؼ عؽ بعد؟* ما مدى معرفة الستعلسيؽ              
 * ما هي أح  أسالي  التعلؼ لدى الستعلسيؽ؟             
 * ما هي مرادر التعلؼ السبلئسة لغركؼ الستعلسيؽ؟             
 * ما هي األكقات السشاس ة للتعلؼ لدمهؼ؟             
 ليسية * ما هي التدهيبلت الستؾافرة لدمهؼ إلستخداـ السؾاد التع             

 السختلفة؟  
 * ما هي مرادر التعلؼ التي تشاس  إمكانات الستعلسيؽ؟             
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بعػػد ال يػػاـ بػػالتخظي  السشاسػػ ، الػػذي أشػػرنا إليػػه فػػي الخظػػؾات التػػي         
ذلرناها، ير ت مؽ الدهل قيادة دفػة التعلػيؼ عػؽ بعػد، بدػهؾلة كيدػر، بعيػدًا 

السؤسدة التعليسية مؽ ذلػ لهيػرًا،  عؽ األخظاء التي إف كقعت، فدؾؼ تعاني
كير ت ناتج العسلية التربؾية هذًا، ال متؾاة  مػع التؾجهػات كالتظلعػات، التػي 

 ترمي إليها األهداؼ التعليسية، التي تدعى السؤسدة لبلؾغها.
 
 الشس  السزدكج: -2 

كهؾ نسؾذج متؾاجد داخل مؤسدػة تعليسيػة أك تدريبيػة معيشة،فقػد مؾجػد        
داخل جامعة أك للية أك معهد أك مرلز للتدري ، كيدسى في هذب الحالة:  مهبلً 

قدػػػؼ أك مرلػػػز التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد. يقػػػؾـ القدػػػؼ أكالسرلػػػز بسدػػػئؾلية التخظػػػي  
كالبرمجة الآلزمة ألنذظة التعلػيؼ عػؽ بعػد السختلفػة، كإداراتػه داخػل السؤسدػة 

ا السحػػددة السعلشػػة. التػػي مشتسػػي إليهػػا، كذلػػػ ط قػػًا لدياسػػاتها العامػػة كأهػػدافه
تقؾـ السؤسدة بتقديؼ خدمات التعليؼ أكالتػدري  التقليػدي، جش ػًا إلػى جشػ  مػع 
الخدمات التي تقدمها للتعليؼ عؽ بعد، كمػؽ أمهلػة هػذا الػشس  مػؽ السؤسدػات 
التعليسيػػة: نجامعػػة دايكػػؽ فػػي أسػػتراليا كجامعػػة القػػاهرة فػػي مرػػرل ندمحم عظػػا 

 ل ـ2007مدني
   :الشس  السعتٍسد -3

يقػػؾـ هػػذا الػػشس  علػػى شػػكل جامعػػة، تتػػؾافر فيهػػا معغػػؼ مقؾمػػات الػػشس        
ل،حي  تعتبر السؤسدة مدػتقلة فػي إدارتهػا، كفػي إصػدار 1السدتقلنالشس  رقؼ

قراراتها، إاّل أنها تعتسد إعتسادًا لامبًل في ترسيؼ مقرراتها الدراسية، كمشاهجهػا 
لة، التػػػػي تتستػػػػع بالعراقػػػػة التعليسيػػػػة، علػػػػى أحػػػػد الجامعػػػػات األخػػػػرى السدػػػػتق
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كاألصػالة. كمػػؽ أمهلػة هػػذا الػشس  مػػؽ السؤسدػات: الجامعػػة العربيػة السفتؾحػػة 
 في الكؾيت، التي تعتسد برامج الجامعة البريظانية السفتؾحة.

 الشس  الذ كي أك التعاكني: -4
متخذ هذا الػشس  شػكل الترتيػ  التعػاكني، بػيؽ عػدة مؤسدػات، بػداًل عػؽ       

مػػػع مؤسدػػة كاحػػػدة فقػػػ  . تقػػؾـ السؤسدػػػة بننذػػػاء هيئػػػة التعػػػاكف ك  اإلعتسػػاد
تشدي  داخلية، مؾلل إليها ال ياـ بجسع كتشدي  الخبػرات، فػي لػل السؤسدػات 
التعاكنية، كالعسل علػى تشذػي  التعػاكف بػيؽ السؤسدػة كهػذب السؤسدػات، فػي 

 السجاؿ التعليسي السذترؾ، محليًا كدكليًا، بشغاـ ش كي متشاعر.
مػػؤخرًا نسػػ  خػػامس، يجسػػع مػػا بػػيؽ شػػكل الػػشس  األكؿنالسدػػتقلل،  إسػػتجد -5

 كالشس  الرابعنالتعاكنيل، كمهاؿ لذلػ جامعة أندمرا غاندي السفتؾحة في الهشد.
 

 السكؾنات األساسية لسؤسدة التعليؼ عؽ بعد
مػػؽ هيكػػل  -علػػي إخػػتبلؼ مدػػسياتها -تتكػػؾف مؤسدػػة التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد     

 ارية كفشية. إداري في عدة مدتؾيات إد
فػػي الجامعػػات كالسراةػػز العربيػػة الستخررػػة فػػي  -متػػؾلى إدارة السؤسدػػة     

مجلس إدارة تت عه عدة مكاتػ  إداريػة كفشيػة، يسكػؽ تقدػيسها  -التعلؼ عؽ بعد
 إلى قدسيؽ رئيدييؽ: 

 الجان  السالي كاإلداري كيرأسه أميؽ الجامعة أك السرلز. -     
 مدمر مرلز تكشؾلؾجيا التعليؼ. الجان  الفشي كيراسه -     
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مت ػػع الجان ػػاف م اشػػرة لػػرئيس مجلػػس اإلدارة، الػػذي يعاكنػػه نائػػ  لػػه، كيحػػي  
برئيس مجلس اإلدارة، عدد مؽ السكات  السداعدة مهل الدػكرتارية، كالعبلقػات 

 العامة، كالهيئات اإلستذارية، كالذئؾف القانؾنية كغيرها.
 -ة الجامعػػػػة البريظانيػػػة السفتؾحػػػػةخاصػػػ -أمػػػا فػػػػي الجامعػػػات األجشبيػػػػة    

ييفزػػلؾف لقػػ  رئػػيس الجامعػػة، لسػػا يزػػيفؾف إلػػى مجلػػس اإلدارة عػػددًا مػػؽ 
 الذخريات العامة ذات الفعالية اإلجتسا ية، كعزؾيؽ مؽ الظل ة. 

كمؽ أهػؼ أقدػاـ مؤسدػة التعلػيؼ عػؽ بعػد، مرلػز تكشؾلؾجيػا التعلػيؼ، كهػؾ     
رسيؼ، كإنتاج، السؾاد التعليسية بسختلف السرلز الذي يقؾـ بعسليات تخظي ، كت

أنؾاعها، كإعدادها للتداكؿ، عؽ طري  قشؾات اإلتراؿ، كالتؾزيع، التي تختارها 
السؤسدػػة.  كيظلػػػ  علػػػى مرلػػػز تكشؾلؾجيػػا التعلػػػيؼ، فػػػي الجامعػػػة البريظانيػػػة 
السفتؾحة إسؼ: معهد تكشؾلؾجيا التعليؼ كهؾ متكؾف مؽ  بل ة مراةز متخررػة 

 هي: 
تكشؾلؾجيػػا التعلػػيؼ كالسعلؾمػػات التربؾيػػة، كهػػؾ السخػػتص بعسليػػػات مرلػػز  - أ

 ترسيؼ البرامج. 
مرلػػػز التػػػدريس كاإلشػػػارات، كهػػػؾ الػػػذي يذػػػرؼ علػػػى عسليػػػات تخظػػػي   - ب

 السقررات كالتدريس. 

 مرلز بحؾث الظبلب.  - ت
 
 
 

 

 الذؤكف القانؾنية

 مجلس اإلدارة

 عبلقات عامة

 رئيس مجلس اإلدارة

 نائ  مجلس اإلدارة

 لجشة اإلشراؼ األةاديسي  الهيئة االستذارية

 السكت  الفشي
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 ل مؾضت الهيكل االداري لسؤسدة التعليؼ عؽ بعد1شكل ن
 ل51السردر نمدني ص 
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د كحدة انتاج السؾا
 السظبؾعة

 قدؼ تكشؾلؾجيا التعليؼ

 السدمر العاـ

 الدكرتارية نائ  السدمر

قدؼ ترسيؼ السؾاد 
 التعليسية 

قدؼ التشسية 
 السهشية كالتدريس 

مرلز مرادر  قدؼ اإلنتاج
 التعليؼ

 السكت ة

قدؼ ال حؾث 
كالتقؾيؼ 
كمراق ة 
 الجؾدة 

كحدة ط اعة 
السؾاد التعليسية 

 CDsأفبلـ 

 السظ عة
 العامة  

كحدة 
 الشد 

 العادي  
 كالحرارى  

قدؼ 
الريانة 
   كالتذغيل

كحدة ترسيؼ 
 السؾاد الحاسؾبية 

كحدة ترسيؼ 
 اإلفبلـ التلفزيؾنية

كحدة ترسيؼ 
الؾسائل الدس ية 

 ال ررية  
معسل الحاسؾب 

 كاإلنترنبت 

استدمؾ إنتاج 
 الفيدمؾ

كرشة الترسيؼ 
 الفشي كالرسؼ

معسل الترؾير 
 الفؾتؾغرافي   

الشذر 
 اإللكتركني  
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 ل مؾضت مرلز تكشؾلؾجيا التعليؼ في جامعة تعليؼ عؽ بعد2شكل ن
 ل54السردر نمدني ص 

 
 ٍإ٣ش:

 بالشغر لسا كرد في األسظر الدابقة نبلحظ: 
أّف نغاـ التعليؼ عؽ بعد، يجعل مؽ الستعلؼ محؾرًا في العسليػة التعليسيػة 

الػتعلؼ، كبػذلػ مشػأى بشفدػه عػؽ الػدكر  ، أي أف دكرب يعتبر الدكر الػرئيس فػي
الدػػلبي السشػػؾ  بػػالتلقي الس اشػػر مػػؽ السعلػػؼ، الػػذي مترتػػ  علػػى حزػػؾرب أمػػاـ 
السػػػتعلؼ، أنذػػػظة التلقػػػيؽ، كالحفػػػظ ، كاإلسػػػترجاع، كللهػػػا مؾاقػػػو تػػػؤدي إلػػػى 
ندػػياف السعلؾمػػة، كعػػدـ القػػدرة  لتظبيػػ  مػػا تلقػػاب السػػتعلؼ مػػؽ معػػارؼ، علػػى 

زج بػػػه فػػػي قائسػػػة الزػػػعفاء فػػػي السجتسعػػػات، بػػػل أرض الؾاقػػػع، كمػػػؽ  ػػػؼ الػػػ
كالس يقيؽ لسديرتها نحؾ التظلع، كالتظؾر، كنحؾ إرتياد مشابر التعليؼ األفزػل، 

 الذي يسيز األمؼ بعزها عؽ بعض كيرتقي بها. 
إف نغػاـ التعلػيؼ عػػؽ بعػد، ال يحػتؼ تفػػرغ السػتعلؼ للدراسػة، بػػل عكػس ذلػػػ     

ة العاملػػػة أك غيرهػػػا، مػػػؽ ذكي الحػػػاالت تسامػػػا، فهػػػؾ يدػػػاعد الفئػػػات السختلفػػػ
الخاصة، في مزاكلة التعلػيؼ، خػبلؿ أكقػات فػراغهؼ، مػؽ غيػر إلػزامهؼ بػالتؾقيع 
فػػي قػػؾائؼ الحزػػؾر كاإلنرػػراؼ، فػػالتعليؼ عػػؽ بعػػد يرػػل السػػتعلؼ فػػي مكانػػه، 
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كليس عليه مهسة التشقل الي مؾاقع التعلػيؼ، مهػل السػدارس كالجامعػات كغيرهػا 
 ؼ األخرى.مؽ مؤسدات التعلي

إّف اإلختبلفػػات األساسػػية بػػيؽ التعلػػيؼ عػػػؽ بعػػد كالتعلػػيؼ التقليػػدي، كالتػػػي    
 متستع التعليؼ عؽ بعد بالجان  اإليجابي مشها، تتسهل في:

يقؾـ التعليؼ عؽ بعد على مفهؾـ التعلػيؼ الػذاتي، كالػذي سػشتظرؽ إليػه  -
 الحقًا في صفحات هذا الكتاب.

داـ الؾسائ  التكشؾلؾجية الحدمهة، فػي يقؾـ التعليؼ عؽ بعد، على استخ -
العسليػة التعليسيػػة، بسختلػف أنؾاعهػػا، حدػػ  السؾقػو التعليسػػي، لبػػدمل 

 للسعلؼ.

متؼ التعليؼ عؽ بعد في مشاى عؽ السعلؼ، أي تأميؽ الت اعد بيؽ السعلؼ  -
 كالستعلؼ أ شاء عسلية التعليؼ، مكانيًا كزمانيًا.

ؾـ علػى التشغػيؼ كالتشدػي  متؼ التعلػيؼ عػؽ بعػد فػي كجػؾد مؤسدػة، تقػ -
بيشها كبيؽ الستعلسػيؽ كالسعلسػيؽ، يذػسل ذلػػ البرمجػة البلزمػة، تؾزيػع 
كإرسػػػاؿ الكتػػػ  كالتعييشػػػات للستعلسػػػيؽ، إعػػػداد اإلمتحانػػػات، اسػػػتخراج 

 الشتائج، كغير ذلػ مؽ السهاـ التعليسية ، التي ستتعرض لها الحقًا.

للتعليؼ عػؽ بعػد، نػذلر  في ضؾء هذب اإلختبلفات عهر لهير مؽ التعريفات
 مشها ما ملي:

 التعليؼ عؽ بعد هؾ:
  اإلسػػػتخداـ السػػػشغؼ للؾسػػػائ  التكشؾلؾجيػػػة، كالسظبؾعػػػات السعػػػدة إعػػػدادًا

سليسًا. التي تؾفر قدرًا مؽ التؾاصل بيؽ الستعلسيؽ كالسعلؼ، كتعسل علػي 
 تؾفير حاجات الستعلسيؽ الدراسية. 
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 رػػػػػػاؿ كالتؾاصػػػػػػل   مؾقػػػػػػو تعلسػػػػػػي تعليسػػػػػػي تحتػػػػػػل ييػػػػػػه مؾاقػػػػػػو اإلت
ةالسظبؾعػػات،كالهؾاتف، كالػػتلكس، كالرادمػػؾ، كالتلفػػاز، كالحاسػػ  اآللػػي، 

الدكر األساسي فػي التغلػ  علػي عسليػة  –كاألجهزة الدلكية كالبلسلكية 
الت اعػػػد بػػػيؽ الستعلسػػػيؽ كالسعلػػػؼ، كتعسػػػل علػػػي إتاحػػػة فرصػػػة التفاعػػػل 

 بيشهسا. 
  ي قاعة كاحدة، متلقى أ شػاءب التعلؼ الذي ال ملتقي ييه السعلؼ كالستعلؼ ف

الستعلؼ مؽ السعلؼ م اشرة، بل مشفربلف تسامػًا لسدػافات قػد ترػل جالؼ 
األميػاؿ، كهػذا هػؾ اإلخػتبلؼ الجػؾهري مػػا بػيؽ التعلػيؼ عػؽ بعػد كالتعلػػيؼ 
التقليػػدي، ففػػي الػػشس  األكؿ، يستلػػػ السػػتعلؼ الحريػػة الكاملػػة فػػي إختيػػار 

لػيؼ، لسػا يسكشػه التؾاصػل مػع أقرانػه، السكاف كالزماف، لسزاكلة عسلية التع
كالسعلؼ أك السذرؼ، كالسؤسدة التعليسية، كقت ما شاء، كهػؾ فػي بيتػه 

 أك مقر عسله. 
   نؾع مؽ أنؾاع التعليؼ السدتسر، متاح لكل مؽ مرغػ  فػي اإلسػتزادة مػؽ

التعليؼ، أك لسؽ أراد أف يكسل تعليسه الذي إنقظع كلؼ يدتظع إةساله، أك 
ة التعليؼ ألي سب  لاف، أك لسؽ مشعته عركفه لسؾاصػلة لسؽ فاتته فرص

تعليسه، ند ة لسا متيحه التعلػيؼ عػؽ بعػد مػؽ فػرص فػي اإلترػاؿ، عبػر 
 األجهزة الستعددة كالستؾافرة. 

   األسلؾب الذي متلقى ييه الستعلؼ دركسػه، بعيػدًا عػؽ السعلػؼ فػي معغػؼ
لػي السقػػرر األكقػات، معتسػػدًا فػي ذلػػػ علػي السظبؾعػػات، التػي تذػػتسل ع

الدراسػػػي، الرػػػادرة عػػػؽ السؤسدػػػة التعليسيػػػة، كالؾسػػػائ  التكشؾلؾجيػػػة 
 كالسعيشات األخرى. 
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   نغػػاـ متستػػع بالسركنػػة كالحريػػة الآلزمتػػيؽ، فػػي إختيػػار الزمػػاف كالسكػػاف
السشاسبيؽ للستعلؼ لي متعلؼ، كبػذلػ يعتبػر بػديبًل للتربيػة الس اشػرة، التػي 

كاف محددمؽ، كيعتسد التعليؼ عؽ بعد متؼ التعليؼ مؽ خبللها في زماف كم
 على كسائل إتراؿ معيشة. 

 تؾصػػيلنdelivery ل للسػػؾاد التعليسيػػة أك التدريبيػػة عبػػر كسػػي  تعليسػػي
ل، يذػػسل   instruction electronically mediatedإلكتركنػػين

ل، video tapesكأشػػرطة الفيػػدمؾن ل،satellitesأألقسػػار الرػػشا ية ن
ل، كالحاسػ ات، كتكشلؾجيػا الؾسػػائ  sound tapesكاألشػرطة الرػؾتيةن

ل أك غيرهػػػػا مػػػػؽ الؾسػػػػائ  multi-media technologyالستعػػػػددةن
 الستاحة لشقل السعلؾمات.

  ذلػػػ الػػشس  التعليسػػي الػػذي مػػتسّكؽ السػػتعلؼ مػػؽ خبللػػه، أإلطػػبلع علػػى
الشغػػػاـ العػػػالسي مػػػؽ خػػػبلؿ شػػػ كة اإلترػػػاؿ كاألقسػػػار الرػػػشا ية، التػػػي 

مسػػا متػػيت للسػػتعلؼ اإلسػػتفادة مػػؽ السحاضػػرات، تظػػؾؽ الكػػرة األرضػػية، 
كاللقػػاءات، كالسشاقذػػات، الست ادلػػة بػػيؽ معاهػػد التعلػػيؼ الجام يػػة كغيػػر 
الجام يػػة، كذلػػػ إلػػى جانػػ  تعػػاكف العلسػػاء فػػي إجػػراء األبحػػاث كت ػػادؿ 
األفكػػار، رغػػؼ إتدػػاع السدػػافات كت اعػػدها، كلعػػل مجػػاؿ إجػػراء العسليػػات 

بعد، كالحرؾؿ على الدرجات العلسية العليا الجراحية السسارس اآلف عؽ 
 حاليًا، خير دليل على تلػ اإلستفادة كمدى الحاجة إلى التعليؼ عؽ بعد.

  نسػػ  تعليسػػي يقػػدـ عشػػدما تفرػػل السدػػافات الظبي يػػة، مػػا بػػيؽ السعلػػؼ
كالسػػػتعلؼ، خػػػبلؿ حػػػدكث العسليػػػة التعليسيػػػة، حيػػػ  يدػػػتعاض بؾسػػػائ  

كالسعلؾمػػات، كالسػػؾاد السظبؾعػػػة، التكشؾلؾجيػػا مهػػل الرػػؾت، كالرػػؾرة، 



 
 
 

 

296 

 

إضافة لعسلية اإلتراؿ التي قد تتؼ كجهًا لؾجػه، لدػد الفجػؾة فػي مجػاؿ 
 تؾجيه الستعلؼ. 

  أسلؾب لتقديؼ خدمػة التعلػيؼ، ال ملػـز معهػا السػتعلؼ بالحزػؾر فػي نفػس
السكاف كالزماف مع السعلؼ، كهؾ ما يسيزب عؽ التعليؼ التقليدي، إسػتخداـ 

التػػػي ت عهػػػا البػػػ  اإلذاعػػػي مػػػؽ الرادمػػػؾ كالتلفػػػاز،  ػػػؼ نغػػػاـ السراسػػػلة، 
األشػػرطة الرػػؾتية كالسرئيػػة، أمػػا فػػي الؾقػػت الحاضػػر فيبػػرز اإلنترنػػت 
ةؾسي  إقترادي مؤهل، لتظؾير مفهؾـ نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد، كتحػدم  
عسلياتػػػه كاسػػػتخداماته، كمػػػؽ  ػػػؼ تشػػػامي أهسيتػػػه علػػػي مدػػػتؾى األفػػػراد 

 كالسجتسعات.

 تعلػػيؼ الػػذي يغظػػي مختلػػف صػػؾر الدراسػػة، فػػي لافػػة ذلػػػ الشػػؾع مػػؽ ال
السدػػتؾيات التعليسيػػة، التػػي ال تخزػػع فيهػػا العسليػػة التعليسيػػة إلشػػراؼ 
مدتسر كم اشر، مؽ السعلؼ أك السؾجه، في قاعة الدراسة، أك أي مكػاف 
أتخذ لسؾقع لسسارسة العسلية التعليسية، لكشها تخزع لتشغيؼ مدب  مؽ 

الجامعة، أك السؤسدة، التػي تقػؾـ بتشفيػذ بػرامج السدرسة، أكالسعهد، أك 
 التعليؼ عؽ بعد.

  ،طريقة لشذػرالسعرفة بػيؽ الستعلسػيؽ، بهػدؼ إةتدػاب السهػارات السعرييػة
 كالسهارات الحياتية عؽ طري  إستخداـ الؾسائ  التكشؾلؾجية الستعددة.

  ذلػػػ الشغػػاـ الػػذي يقػػؾـ بتزكيػػد الستعلسػػيؽ غيػػر السدػػجليؽ فػػي الكليػػات
اهػػد الجام يػػة،مسؽ لػػؼ تػػتت لهػػؼ فرصػػة اإللتحػػاؽ بهػػا، بالؾسػػائل كالسع

كالؾسػػائ  التعليسيػػة،  التػػي تدػػاعدهؼ فػػي الحرػػؾؿ علػػى نفػػس الفػػرص 
 التعليسية الستاحة، لغيرهؼ مؽ الستعلسيؽ السشتدبيؽ إليها. 
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  نؾع مؽ أنؾاع التعليؼ، الذي اتخذ ييه الستعلؼ التعلؼ الذاتي نهجًا له، أي
فػػي عسليػػة الػػتعلؼ مػػؽ السرػػادر العلسيػػة السختلفػػة،  يعتسػػد علػػي نفدػػه

حد  تخرره، مدػتعيشًا فػي ذلػػ باسػتخداـ كسػائ  تكشؾلؾجيػا التعلػيؼ 
 الستاحة.

  ذلػ الشؾع أك الشغاـ مؽ التعليؼ، الذي يقدـ فرص تعليسيػة كتدريبيػة إلػى
السػػتعلؼ، دكف إشػػراؼ م اشػػر مػػؽ السعلػػؼ، كدكف اإللتػػزاـ بؾقػػت كمكػػاف 

يدػػتظع إسػػتكساؿ، أك ي يقػػه العسػػل، عػػؽ اإلنتغػػاـ فػػي محػػدد، لسػػؽ لػػؼ 
التعليؼ الشغامي، كيعتبر بديبًل للتعليؼ التقليدي أك مكسػبًل لػه، كيػتؼ تحػت 
إشراؼ مؤسدػة تعليسيػة مدػئؾلة عػؽ إعػداد السػؾاد التعليسيػة، كاألدكات 
البلزمػػة للػػتعلؼ الفػػردي، إعتسػػادًا علػػى كسػػائ  تكشؾلؾجيػػة عدمػػدة، مهػػل: 

ادمػػػػػؾ، كالتلفزيػػػػػؾف، كالفػػػػػاةس، كالػػػػػتلكس، كالكسبيػػػػػؾتر، الهػػػػػاتف، كالر 
كاإلنترنػػت، كالفيػػدمؾ التفػػاعلي، التػػي يسكػػؽ أف تدػػاعد فػػي اإلترػػاؿ ذي 

 اإلتجاهيؽ بيؽ الستعلؼ كعزؾ هيئة التدريس. 

مؤلد هذا التعريو األخير، عدة خرائص متستع بها نغاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد، 
 ـل2007نذلر مشها ما ملي: ن إبراهيؼ 

تبػػػر نغامػػػًا أك مشغؾمػػػة تعليسيػػػة لهػػػا مػػػدخبلتها ، كعسلياتهػػػا، يع -
كمخرجاتها، بحي  يعسل هذا الشؾع مؽ التعلؼ لتحقي  أهداؼ هػذب 

 السشغؾمة.
ال يذػػتر  تؾاجػػد السػػتعلؼ فػػي فرػػل دراسػػي علػػى عكػػس التعلػػيؼ  -

التقليػػػدي، فليدػػػت هشػػػاؾ مؾاجهػػػة بيشهسػػػا، حيػػػ  تفرػػػل بيشهسػػػا 
 مدافات مكانية قد تكؾف بعيدة.
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أهسيػػػة اإلشػػػراؼ كالتخظػػػي  مػػػؽ قبػػػل مؤسدػػػة تعليسيػػػة، تكػػػؾف  -
مدػػػػئؾلة مدػػػػئؾلية لاملػػػػة، عػػػػؽ تحقيػػػػ  أهػػػػداؼ هػػػػذا الشغػػػػاـ، 
كالتدػػػجيل،  كإعػػػداد السػػػؾاد التعليسيػػػة، كالػػػدليل، لدػػػهؾلة إتسػػػاـ 

 عسلية التعلؼ، كلذا تقؾيؼ ناتج التعلؼ.

، يعد تعلسًا ذاتيًا، يعتسد على نذػا  السػتعلؼ الفػردي، كعلػى قدراتػه -
 كاستعداداته للتعلؼ.

 يعتسد على إستخداـ الؾسائ  التكشؾلؾجية، مهل: -

اإلذاعػػػػة نالرادمػػػػؾ كالتلفزيػػػػؾفل، كالحاسػػػػؾب كاإلنترنػػػػت، كالبريػػػػد 
، كالقشػؾات interactive videoاإللكتركنػي، كالفيػدمؾ التفػاعلي 

 videoالفزػػػػائية، كاألقسػػػػار الرػػػػشا ية، كمػػػػؤتسرات الفيػػػػدمؾ 

conference. 
ر الؾسػػػائ  التكشؾلؾجيػػػة، التػػػي تػػػؾفر اإلترػػػاؿ ذي يحػػػاكؿ تػػػؾفي -

 اإلنجاهيؽ  بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.
يرػػل إلػػى السػػتعلؼ فػػي أي مكػػاف متؾاجػػد ييػػه: فػػي العسػػل، أك فػػي  -

 أماةؽ نائية.

إذا تػػػؾافرت فػػػرص السقابلػػػة، يسكػػػؽ للسػػػتعلؼ مقابلػػػة عزػػػؾ هيئػػػة  -
 التدريس للسشاقذة كالحؾار، في شكل لقاءات غير دكرية،

لسؤسدػػة التعليسيػػة، مدػػئؾلة عػػؽ ترػػسيؼ كإنتػػاج السػػؾاد تعتبػػر ا -
التعليسيػػػة، كالسقػػػررات الدراسػػػية، التػػػي تكػػػؾف فػػػي صػػػؾرة مػػػؾاد 
مظبؾعػػة، لػػالسؾدمؾالت التعليسيػػة، كالكتػػ ، كالحقائػػ  التعليسيػػة، 
كالسؾاد السدسؾعة كالسرئية، كبرمجيات الحاسؾب، كترسيؼ مؾاقػع 
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web  نترنػػػتل ، لتدػػػهيل عبػػػر الذػػػ كة العالسيػػػة للسعلؾمػػػات ناإل
 مهسة التعليؼ الذاتي لسا أشرنا لذلػ مد قًا.

 ملبي إحتياجات األفراد التعليسية كالسهشية كاإلجتسا ية. -

 ال ملتـز بأعسار معيشة للدارسيؽ كال يسيز بيؽ البشيؽ كالبشات. -

 
  انيًا: التعلؼ الذاتي 

ي نفدػه ، في هذا الشس  مػؽ الػتعلؼ، يعتسػد السػتعلؼ إعتسػادًا شػ ه لامػل علػ
في سبيل تعلسه أنؾاعًا مؽ الدلؾؾ، أك السعارؼ، أك السهارات الجدمدة، بسعشػى 
جخر ير ت الستعلؼ هؾ السدؤكؿ األكؿ عػؽ تعلػيؼ نفدػه بشفدػه،.فيتحتؼ علػى 
السػػػتعلؼ، اإلنغسػػػاس فػػػي البػػػرامج، كاألنذػػػظة التعليسيػػػة، بذػػػكل تػػػدريجي، لػػػي 

، التي ُخظ  لها، مؽ قبل الخبػراء متسكؽ مؽ معرفة القرارات التربؾية كالتعليسية
كالسخترػيؽ التربػؾييؽ  فػي السشهػػاج الدراسػي، بسػا يحؾيػػه مػؽ كحػدات دراسػػية 
مختلفة، كأنذظة تعليسية، ليتبيؽ كيكتذف عدـ مشاسػ ة بعزػها، أك صػعؾبتها 
مػػػؽ حيػػػ  عػػػدـ مؾاةبتهػػػا لقدراتػػػه العقليػػػة، حدػػػ  الفئػػػة العسريػػػة، كمرحلػػػة 

يعابها كمػؽ  ػؼ تشفيػذها. مػؤدي ذلػػ إلػى دخػؾؿ الشسؾ،حي  متعذر فهسها، كاست
السػػتعلؼ فػػي السجػػاؿ الشذػػاطي، الػػذي يدػػاعدب فػػي تظػػؾير قدراتػػه لػػي مػػتلسس 
الحقػػػائ ، كاسػػػتحداث الظرائػػػ  الستعػػػددة، كالسحػػػاكالت الجػػػادة، فػػػي الؾصػػػؾؿ 
للسعرفة الدليسة لسحتؾى السادة الدراسػية، كمػؽ  ػؼ العسػل علػي تظبيقهػا، مسػا 

ي، فػػي تفهػػؼ السدػػؤكليات، كالستظل ػػات السشؾطػػة بػػه، كبػػذلػ مػػدعؼ دكرب السهػػار 
مؾفر للسعلؼ، الؾقت، كالجهػد، الػذي لػاف سيقزػيه فػي سػبيل تػؾفير، كإيرػاؿ، 
السعرفة للستعلؼ، على حداب مهامػه األخػرى، كمتظل ػات عسلػه الكهيػرة. مػؤدي 
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مهل هذا الػشس  مػؽ السسارسػات التعليسيػة، إلػى مدػاعدة السػتعلؼ فػي الحرػؾؿ 
ى البيانات، كالسعلؾمات البلزمة، للسهسة التعليسية بيؽ مديػه، مػؽ السرػادر عل

الستاحة في بيئته التعليسية، كفػي محػي  السجتسػع الخػارجي، كالتػي تسكشػه مػؽ 
إتقػاف إسػػتخداـ األجهػزة، كالتقشيػػات السدػاعدة، مػػؽ الحرػؾؿ علػػى السعلؾمػػات 

العلسيػة ألي عػاهرة  البلزمة، لسا تسكشػه فػي ذات الؾقػت، مػؽ صػياغة التقػارير
يقػػؾـ بدراسػػتها.  كفػػي هػػذب الحػػاؿ يعفػػي السػػتعلؼ  معلسػػه، مػػؽ ال يػػاـ  بػػدكرب 
التقليػػػدي السعػػػركؼ، فػػػي العسليػػػة التعليسيػػػة، ليقػػػؾـ بػػػدكر السذػػػرؼ كالسؾجػػػه 

 كالسرشد كالسداعد للستعلؼ في عسلية تعلسه. 
اـ هشالػ أشياء يج  تؾافرها لدى الستعلؼ، تعسل على مداعدته فػي ال يػ

 بسهاـ التعلؼ الذاتي نذلر مشها ما ملي:
 
 :تحدمد األهداؼ التعليسية 

إف لكػػل عسليػػة تعليسيػػة هػػدفًا ترمػػي إلػػى بلؾغػػه، برػػؾرة كاضػػحة جليػػة،      
تدػػاعدب فػػي ترتيػػ  مؾاقفػػه التعليسيػػة، حتػػى متدػػشى لػػه الؾصػػؾؿ إلػػى غامتػػه، 

لؼ،إةتدػػاب كبلػؾغ أهدافػه. كمػؽ أهػػؼ األهػداؼ التػي مش غػػي أف مهػدؼ لهػا الستع
مهػػارات كعػػادات الػػتعلؼ الػػذاتي ، التػػي تدػػاعدب لهيػػرًا فػػي تحسػػل مدػػئؾليته فػػي 
متابعة تعليؼ نفده، حتي متدشى له أمػر السؾاة ػة لسجريػات األحػداث العالسيػة، 
التي تتجدد جراء تفجر السعرفة الستؾاصل، كبذلػ يدتظيع خلػ  كسػيلة داعسػة 

  للتعليؼ السدتسر أك التعليؼ مدى الحياة.
 ـل1999أكجز محسؾد الديد أهداؼ التعلؼ الذاتي ييسا ملي: ن الديد 

 إةتداب مهارات كعادات التعلؼ السدتسر. -
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 تحسل الفرد مدئؾلية تعليؼ نفده بشفده. -

 السداهسة في عسلية التجدمد الذاتي للسجتسع. -

 بشاء مجتسع دائؼ التعلؼ. -

 تحقي  التربية السدتسرة مدى الحياة. -

 بعة التفجر السعرفي العالسي.تسكؽ الفرد مؽ متا -

تحقيػػػ  مبػػػدأ التربيػػػة الذاتيػػػة مػػػؽ خػػػبلؿ تزكيػػػد الفػػػرد بالؾسػػػائل  -
 كاألدكات التي تسكشه مؽ تعليؼ نفده خبلؿ حياته بأةسلها.

 إةتداب إتجاهات جدمدة نحؾ التعلؼ الدائؼ. -

 جعل الستعلؼ قادرًا على تؾعيو السعارؼ كالحقائ  التي تعلسها. -

اةتدػبها السػتعلؼ، للؾصػؾؿ إلػى أسػسى مػا  تؾعيو السهػارات التػي -
 يسكؽ أف ترل إليه طاقاته.

رغؼ إعتساد الستعلؼ علي نفده في الػتعلؼ، إاّل أّف ذلػػ ال يعشػي إنفرػاله 
كاسػػتغشالب تسامػػػًا عػػػؽ السعلػػؼ، الػػػذي يسهػػػل لػػػه الدػػشد القػػػؾي عشػػػد اإلستذػػػارة 

يسهػل هػذا كاإلرشاد كقت الحاجة، تحت مغلة متظل ات، كأسػس الػتعلؼ الػذاتي. 
الدعؼ للستعلؼ قاعدة صل ه، تسكشه مؽ اإلنظبلؽ نحػؾ جفػاؽ أرحػ  فػي الػتعلؼ، 
كتدؾقه إلي مرحلة متجددة، كمتظؾرة، في سبيل إةتدػاب السعرفػة، كتخػرج بػه 
مػػؽ قؾقعػػػة التعلػػيؼ التقليػػػدي السقيػػدة لحريػػػة الػػتعلؼ، إلرتيػػػاد مدػػالػ السعرفػػػة 

جية التعلؼ الػذاتي، التػي يسكػؽ عػؽ كاإلبداع. إّف السخرج إذف، هؾ تبشي إستراتي
طريقها أف نسزي بتعليسشػا إلػى األمػاـ، كنحػررب مػؽ بػرا ؽ الػشس  التقليػدي فػي 

 التعليؼ، الذي دائسًا ما مزج باألمؼ  في ذمل القائسة.
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 :اإلستعداد 

هؾ أف يكؾف الفرد الستعلؼ قد كصل درجة مػؽ الشزػج، الػذي متسهػل فػي 
ؾجية، كمػػػا لهػػػا مػػػؽ كعػػػائف، نتيجػػػة تكؾيشػػػه التغيػػػرات البيؾلؾجيػػػة، كالفدػػػيؾل

الػػؾرا ي، دكف إحتياجػػه لتسػػريؽ أك تػػدري  أك متابعػػة. كبسػػا أف الشزػػج صػػادر 
عؽ العؾامل الؾرا ية ،ةسا أشرنا، فهػؾال يحتػاج إلػى جهػؾد خارجيػة تدػاعد فػي 
تح يقه، ألنه ليس فػي إسػتظاعة السػتعلؼ أف يدػرع، أك م ظػئ أك مؾقػو، مهػل 

األمػػػر لػػػذلػ فننػػػه لػػػيس مػػػؽ السدػػػتح  أف يحػػػاكؿ الفػػػرد هػػػذا الشسػػػؾ. طالسػػػا 
السػػتعلؼ، أك الجهػػات التػػي مهسهػػا أمػػر الػػتعلؼ الػػذاتي، أف تشفػػ  السػػاؿ، كتهػػدر 
الؾقت، في مدائل لؽ يجشي مشها الفرد الستعلؼ شػيئًا، إذا لػؼ يكػؽ فػي مدػتؾى 
الشزج الذي يسكشه مؽ مسارسة تعليؼ نفده ذاتيًا، كذلػ بػأف ترػ ت لػه القػدرة 
الكاملة في إستخداـ طرائػ  التعلػيؼ السختلفػة، لتحقيػ  معػارؼ أك مهػارات، أي 
أف يكؾف قادرًا على تعلسها، أك تتؾافر لديه القابلية لي متعلسها، لبلػؾغ أهػداؼ 
الػػػػتعلؼ. كيذػػػػسل الشزػػػػج أيزػػػػًا، الشزػػػػج العقلػػػػي، كاإلجتسػػػػاعي، كالعػػػػاطفي، 

م يارًا لدرعة، كجػؾدة كاإلنفعالي،الذي متفاكت مؽ شخص آلخر ، كيعتبر ذلػ 
الػػتعلؼ الػػذاتي لػػدى الفػػرد السػػتعلؼ. كتػػتؼ لفػػاءة الػػتعلؼ، متػػى مػػا بلػػن السػػتعلؼ 
السدتؾى السظلؾب مؽ الشزج فػي هػذب السجػاالت، التػي تؤهلػه للػتعلؼ الػذاتي. 
إّف قدرة الفػرد علػى الػتعلؼ، يجػ  أف ترػاحبها الرغ ػة األةيػدة مػؽ قبلػه، نحػؾ 

ف ية، فػي مدػتؾى يذػعل حساسػه، كيؤلػد إسػتجابته التعلؼ، حي  تتؾلد ييه الدا
 للتعلؼ ذاتيًا.

لكػػي تسزػػي مدػػيرة الػػتعلؼ الػػذاتي قػػدمًا علػػى الؾجػػه األةسػػل، يجػػ  أف 
تتؾافر بعض العؾامل الداخلية في شخرية السػتعلؼ، كبعػض السسارسػات، التػي 
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تداعد في تكؾيؽ جؾان  تلػ الذخرػيه، كالتػي تعتبػر عػامبًل هامػًا، فػي بلػؾرة 
 يات نجاح التعلؼ الذاتي، كمؽ بيؽ تلػ العؾامل ما ملي:  عسل

  :الداف ية 

عرفهاالػػدلتؾر محسػػؾد الدػػيد نحالػػة داخليػػة لػػدى السػػتعلؼ ،تدػػتهير سػػلؾله 
ـل، 1999كتعسػػل علػػى إسػػتسرارب كتؾجيهػػه نحػػؾ تحقيػػ  هػػدؼ معػػيؽ .لنالدػػيد 

ا تدػػهؼ الداف يػػة فػػي دفػػع السػػتعلؼ نحػػؾ أهػػداؼ محػػددة، يعسػػل جاهػػدًا لبلؾغهػػ
ةشاتج لعسلية التعلؼ، فالتعلؼ لؽ يحدث ما لػؼ تتػؾافر ييػه الداف يػة الكاملػة، أي 
الرغ ة الستؾلدة التي تدفع به إلى األماـ، كالتي بغيرها لؽ متحق  التعلؼ الذاتي 

 السشذؾد، لدى الستعلؼ.
يسكششػا أف نرػشف الداف يػة إلػى  بل ػة أنػؾاع مػؽ حيػ  فاعليتهػا، كأ رهػا 

 لدى الستعلؼ: على عسلية الشعلؼ
 أكاًل:

 الداف ية الؾا  ة:
هي ذلػ الشػؾع مػؽ الرغ ػة الؾ ابػة فػي الػتعلؼ، التػي تػدفع بػالستعلؼ دفعػًا 
قؾيػػًا، نحػػؾ بلػػؾغ أهدافػػه التعليسيػػة. لسػػا أنهػػا تسهػػل نؾعػػًا متجػػددًا مػػؽ الداف يػػة 
طػػؾاؿ فتػػرة الػػتعلؼ، التػػي يقتزػػي أف يسػػارس السػػتعلؼ فػػي نظاقهػػا ذركة قدراتػػه 

، فهي تعتبر أرضًا خر ًة لذلػ، مش غػي أف ُيغهػر فيهػا السػتعلؼ لػل مػا التعلسية
يجؾس بداخله مؽ الرغ ات، كالظسؾحات، كالسيؾؿ، كالسهارات، البلزمة لتحريػ 
محػػاكر الػػتعلؼ التػػي متستػػع بهػػا، كمػػؽ  ػػؼ إخراجهػػا فػػي شػػكل إبػػداعات مهاريػػة 

يػػة، لػػه سػػليسة، تقػػؾدب إلػػي الؾجهػػة الرػػحيحة، فػػي مختلػػف نذػػاطاته الحيات
 كلسجتسعه، لسخرجات أساسية لعسلية التعلؼ. 
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تعتبر الداف ية الؾا  ة كقؾدًا للتعلؼ الػذاتي إذا مػا أحدػؽ إسػتخدامها فػي 
حيشهػػا، فاإلنجػػازات التػػي يحققهػػا السػػتعلؼ مػػؽ خبللهػػا، تذػػهد علػػى أنهػػا  ػػركة 
قيسػػة فػػي مجػػاؿ العلػػؾـ السختلفػػة، مشبشػػي عليهػػا السدػػار الرػػحيت، كالتخظػػي  

 ؼ، إلعادة صياغة البرامج التعليسية السدتقبلية.الدلي
يػػػأتي هشػػػا دكر السػػػتعلؼ الستعلػػػ  بنخسػػػاد جػػػذكة هػػػذب الداف يػػػة الؾا  ػػػة، 
أكتفعيلها كإشعالها، مؽ مشظل  عدـ إستجابته أكإسػتجابته للػتعلؼ، بسػا يستلكػه 

 مؽ إستجابات إيجابية محفزة.
 

  انيًا:
 الداف ية الفاترة:

 يػػة الػػذي تخبػػؾ نػػارب، كيقػػل أكارهػػا، مػػع إمتػػداد هػػي ذلػػػ الشػػؾع مػػؽ الداف
كقت التعلؼ، ند ة لسا يراح  ذلػ مؽ عؾامل خارجية مؤ رة، سل ًا، يدػتجي  
لهػػا السػػتعلؼ، كيشفلػػت ت عػػًا لػػذلػ، مػػؽ كاقػػع الػػتعلؼ الػػذي يسارسػػه، كيشذػػغل بسػػا 
سػػؾاب. تدػػتسر فاعليػػة هػػذب الداف يػػة فػػي التػػدني مػػا لػػؼ يعسػػد السػػتعلؼ لتغييػػر 

التعلسي، كالعسل على تجدمد رغ اته، كتظلعاته، فيدفع بشفده في نظاؽ سلؾله 
 الداف ية الؾا  ة. 

إّف التدػػاق  فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، تبػػدأ خظؾاتػػه مػػؽ هػػذب الح  ػػة، 
ح  ة الداف ية الفاترة، كالتي لهيرًا ما تتشػامى أعػداد الدػؾاق  فيهػا، كتتبػدد مػؽ 

 كالسادية على حد سؾاء.جراء ذلػ جماؿ الستعلسيؽ التعليسية 



 
 
 

 

305 

 

إّف السخرج مؽ التقؾقع في هػذا الشػؾع مػؽ الداف يػة، ال متػأتى إاّل بات ػاع 
الؾسػػائل كالظػػرؽ، التػػي تدػػاعد فػػي تخظػػي الحػػؾاجز، بتفعيػػل دكر السػػتعلؼ أك 

 السؤسدة التعليسية، لدكر داعؼ في عسلية التعلؼ الذاتي.
 

 
  الهًا:

 الداف ية الؾاصلة:
داف يػػة الػػذي متؾاصػػل فػػي نسػػؾب اإليجػػابي، بخظػػى هػػي ذلػػػ الشػػؾع مػػؽ ال

 ابتة، تدعؾ الستعلؼ ألف يكؾف ملتزمًا كصادقًا مع نفده، أ شػاء عسليػة الػتعلؼ، 
ال مجاؿ لديه للزجر أكالتكاسل، متؾغل كيتفاعل في خزؼ التعلؼ، كيتحرؾ مؽ 

 مؾقو تعلسي آلخر برؾرة مرت ة.
فهػػي  -ف يػػة الؾاق يػػةالدا -يسكششػػا أف ندػػسي هػػذا الشػػؾع مػػؽ الداف يػػة

كسػػظية ال تخبػػؾ نارهػػا كال متعػػالى لهيبهػػا. فيش غػػي مػػؽ السػػتعلؼ الحفػػاظ علػػى 
رغ اته الستزنة ، فػبل مشجػرؼ إنجرافػاً أعسػى نحػؾ الخيػؾ  الؾاهسػة الؾاهشػة، كال 
متقؾقع، تارلًا كراء عهرب، التظلعات كاإلبتكػارات التػي مشبشػي عليهػا نتػاج الػتعلؼ 

 الذاتي.  
 دابقة:الخبرات ال 

تداعد الخبػرات الدػابقة فػي بشػاء اإلسػتعداد، فهػي تهػيء الفػرد السػتعلؼ 
للػػتعلؼ، كتدػػهل عليػػه السزػػيء قػػدمًا، فػػي بلػػؾغ األهػػداؼ السرسػػؾمة للعسليػػة 
التعلسيػػة . تسهػػل الخبػػػرات الدػػابقة، القاعػػدة الرػػػل ة لئلنظػػبلؽ بػػالستعلؼ فػػػي 

 ػرة، تػتؼ عػؽ طريقهػا  مجاالت السعرفة، بسا تحؾيه مؽ مدخرات معريية تراةسية



 
 
 

 

306 

 

بلؾرة السعارؼ، كتفكيكها، كترليبها، في قال  هشدسػي متساشػى، كيتؾاةػ ، مػع 
السحتؾى الدراسي السدتهدؼ، كالذي غال ًا ما يقؾد إلى اإلبتكار كالتجدمد، كهؾ 
سسة مؽ سسات ناتج التعلؼ. كيسكػؽ أف تعسػل الخبػرات الدػابقة فػي إتجػاهيؽ، 

عسليػة الػتعلؼ، فػي حالػة مػا إذا لػاف الفػرد السػتعلؼ فقد تدّهل الخبرات الدابقة 
يستلػ اإلهتساـ اإليجابي نحؾ التعلؼ، لسػا أنهػا قػد تعيػ  عسليػة الػتعلؼ إذا لػاف 
لديه إتجػاب سػلبي نحػؾ الػتعلؼ، لكػؽ كبػرغؼ ذلػػ تعتبػر الخبػرات الدػابقة شػرطًا 

 للتعلؼ الذاتي الفّعاؿ. 
 اإلنفعاالت 

ًا عؽ نس  الدػلؾؾ العػادي الػذي تتسيػز يعد أإلنفعاؿ لدى الستعلؼ، خركج
بػػه شخرػػيته فػػي مدػػيرة حياتػػه السعتػػادة، مػػؽ غيػػر التػػأ ر بػػأي مػػؽ العؾامػػل 
السحيظة به، أك الشاتجة، لدلؾؾ كرد فعل، لشذا  قاـ به. كالدؤاؿ الذي يظرح 

 نفده هؾ:    
 هل تدفع اإلنفعاالت التعلؼ الذاتي أـ تعؾقه؟  

 
 أكاًل:

علؼ الذاتي، بؾاسظة السػتعلؼ، فننػه كمػؽ الظبيعػي عشد مسارسة عسلية الت
يحتاج إلي الهدكء التاـ، كعدـ التذؾيش، كاإلزعاج، كالرخ ، لػذا فهػؾ غال ػًا 
مػػا يقرػػد أألمػػاةؽ الهادئػػة، ليػػتسكؽ مػػؽ الخلػػؾ إلػػى نفدػػه، حتػػى يدػػتظيع أف 
يقػػؾـ بنعسػػاؿ تفكيػػرب فػػي إستقرػػاء السعلؾمػػة كالسعرفػػة، لػػي مػػتسكؽ مػػؽ تعلػػيؼ 

يًا. إف الهدكء م عد الستعلؼ عؽ إ ارة اإلنفعاالت، التي غال ًا مػا تحػؾؿ نفده ذات
بيشػػه كبػػيؽ اهتساماتػػه كأنذػػظته، الستعلقػػة بػػالتعلؼ، كتػػزج بػػه فػػي دكامػػة مػػؽ 
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الفؾضػى، كالقلػ ، كاإلرت ػاؾ، كبػػذلػ تعسػل علػى إبعػادب عػػؽ جػؾ الػتعلؼ الػػذاتي 
 الفّعاؿ، كالتحريل السظلؾب.

قػػؾؿ، بػػأّف اإلنفعػػاالت تعتبػػر عائقػػًا لعسليػػة مػػؽ هػػذا السشظلػػ  يسكششػػا ال
الػػتعلؼ الػػذاتي، كأف السػػتعلؼ سػػؾؼ مهػػدر كقتػػًا  سيشػػًا مػػؽ جػػراء عػػدـ الترليػػز، 

 كاإلنفبلت السدتسر، كبهذا ير ت ناتج التعلؼ ض يفًا كغير فّعاؿ.
 

  انيًا:
مؽ زاكية أخرى، مرى بعض التربؾييؽ، أنه مؽ الزركري أف يبلـز التعلؼ 

لػػػل خظؾاتػػه، إذ أنهػػػؼ يعتبػػركف الػػػتعلؼ   ػػارة عػػػؽ عسليػػة تحسػػػل إنفعػػاؿ فػػي 
إشػػارات اإل ػػارة كالتقلػػ ، فػػي خزػػؼ تفكيػػر متؾاصػػل ال متؾقػػو، يحسػػل إشػػارات 
الشجػػاح، كالشرػػر، كنذػػؾة بلػػؾغ األهػػداؼ، لسػػا أنػػه قػػد يحسػػل إشػػارات الخي ػػة 
كاإلةتػػ ب، كعػػدـ الرضػػاء عشػػد الفذػػل، كقػػد تحػػدد هػػذي السؾاقػػو مػػدى شػػدة 

ك ؾرتػػػه، ففػػػي السػػػتعلؼ متػػػؾافر حػػػ  اإلسػػػتظبلع، كتتؾافرالرغ ػػػة فػػػي  اإلنفعػػػاؿ
الؾصػػؾؿ إلػػى السعرفػػة، لسػػا متػػؾافر القلػػ ، كالذػػػ، كحػػاالت الزػػي ، كالكفػػاح، 
كيتػػؾافر اليػػأس، كخي ػػة األمػػل، لسػػا تتػػؾافر نذػػؾة الشجػػاح، كتتؾا ػػ  التظلعػػات، 

 كركح التجدمد، كاإلبداع.
 

  الهًا:
بأف اإلنفعاالت، تعتبر أمػرًا يدػاعد فػي دفػع نخرج مؽ الرأميؽ السذلؾريؽ 

عسلية التعلؼ الذاتي، إذا ما لانت في قػؾة ال تػؤ ر أك تخػل بأسػتجابات السػتعلؼ 
للتعلؼ، بحي  تسكشه مؽ السزي في عسلية تعلسه الذاتي بدهؾلة كيدر، يعشػي 
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ذلػػ أف الؾسػظية فػي حرلػػة كهيسشػة اإلنفعػاالت فػػي الػتعلؼ الػذاتي، تعتبػػر ذات 
 لبيرة. أهسية

تتدع فاعلية اإلنفعاالت مؽ مؾقو آلخر، إذ أنها أمػر مشػتج عػؽ سػلؾؾ 
الفػػرد السػػتعلؼ، بحدػػ  مػػا متعػػرض إليػػة مػػؽ إيجابيػػات، كسػػلبيات، فػػي مدػػيرة 

 حياته، بسا تذتسل عليه مؽ أنذظة تختلف في شكلها كمزسؾنها.
 

 : اإلستعداد الشفدي 

ًا بالستعلؼ، كيعتسد نجاحها طالسا أف عسلية التعلؼ الذاتي تتعل  تعلقًا تام
أك فذػػلها عليػػه، كجػػ  أف متستػػع السػػتعلؼ بشزػػج الجانػػ  الشفدػػي لديػػه، أي 
تػػؾافرب، كحذػػؾب بالرغ ػػات كاإلنفعػػاالت اإليجابيػػة، كترتي ػػه ترتي ػػا يبلئػػؼ كيتشػػاغؼ 
مػػع مجريػػات أحػػداث الػػتعلؼ الػػذاتي، أي أف يكػػؾف السػػتعلؼ مػػدرلا، ككا يػػًا، لسػػا 

ًأ نفدػػيًا لئلنغسػػاس فػػي مجريػػات، كمتظل ػػات التعلػػيؼ مريػػد الخػػؾض ييػػه، كمهيػػ
 الذاتي.

إف اإلستعداد الشفدي الدليؼ، يجعل الستعلؼ أةهر  قة بتفده، فػي تشاكلػه 
تشفيذ برامج التعلؼ الذاتي السشاطة بتعلسه، لسا يسهل دافعًا بشاًء له في تحرػيله 

تقرػػي، السعرفػػي كالتعلسػػي، برػػفة عامػػة، كهػػؾ مػػدعاة للؾلػػؾج فػػي سػػاحات ال
كإدراؾ الحقائ ، في تأٍف ك  ات تاميؽ، كهؾ ما مػدفع بػالستعلؼ ألف يدػتفيد مػؽ 

 كقته، الستاح للتعلؼ، فائدة  لاملة.   

 

 :الجان  الهقافي 

تعرض لهير مؽ العلساء التربؾييؽ لسفهؾـ الهقافة كتؾصػل معغسهػؼ إلػى أف 
 الهقافة هي:
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 الخلف عؽ الدلف" " شكل مشغؼ للتفاهؼ الجسعي الستعارؼ عليه يأخذب
 ةسا أنها:

" تسهل جسيع طرائ  الحياة، التي طؾرها الشػاس فػي السجتسػع، كتعشػي بػذلػ 
طريقػػػة الحيػػػاة السذػػػترلة برمتهػػػا، لػػػدى شػػػع  معػػػيؽ، بسػػػا فيهػػػا طػػػرقهؼ فػػػي 
التفكير، كالتررؼ، كمهلهؼ العليا، لسا يعبر عشها في الدمؽ، كالقانؾف، كاللغة، 

كتذػػػسل لػػػذلػ السشتجػػػات الساديػػػة، مهػػػل السشػػػازؿ، كالفػػػؽ، كالعػػػرؼ، كالتقاليػػػد، 
 ـل.1997كالسبلبس، كاألدكات."نمرسي 

أمػػا الذػػخص السه ػػف، فهػػؾ ذلػػػ الفػػرد الػػذي يسدػػػ مػػؽ لػػل، أك معغػػؼ 
مجاالت السعرفة، بظرؼ، حتى متسكؽ مؽ اإلدالء بدلؾب، إذا ما أستهير أمُر ما، 

للسػا لػاف إلسامػه مػؽ  أك طرح إلبداء الرأي أك السسارسة، كتعلؾ درجة السه ػف
العلػػؾـ أةبػػر كمػػؤ ر، كهػػؾ الػػذي يدػػتظيع تقليػػ  األمػػؾر بكػػل سػػهؾلة كيدػػر، 

 كاجتياز لل السدافات التي تبدك ص  ة، لغيرب مؽ الشاس.  

يعدالجان  الهقافي مؽ أهؼ جؾان  اإلسػتعداد للػتعلؼ الػذاتي، إذ أنػه للسػا 
يػػًا، ذلػػػ ألف الهقافػػة ةػػاف السػػتعلؼ ذك  قافػػة عاليػػة، للسػػا سػػهل أمػػر تعلسػػه ذات

تسهل قاعدة صل ة لئلنظبلؽ، بسا تتزسشه مؽ خبرات سابقة في مجػاالت حيػاة 
الستعلؼ السختلفة، التي تعتبر رليزة، كذخيػرة، تدػهؼ إسػهامًا لبيػرًا فػي التؾصػل 

 إلي السعرفة، كترتي  عشاصر التعلؼ. 
       

 :الجان  اإلجتساعي 

مزيد مؽ دافعيته تجاب التعلؼ في  الذعؾر بحاجات السجتسع لدى الستعلؼ،
سػػػبيل تحقيػػػ  تلػػػػ الحاجػػػات، برػػػفته أحػػػد أفػػػراد السجتسػػػع، كهػػػؾ يعتبػػػر أكؿ 
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السدػػتفيدمؽ مػػؽ ذلػػػ. يعػػد السػػتعلؼ جػػزءًا ال متجػػزأ مػػؽ السجتسػػع، الػػذي يدػػاهؼ 
مداهسة لبيرة في تعدمل سلؾله، كلسا متف  لهير مؽ التربؾييؽ، فنف الفرد هؾ 

ؽ جساعػة مشتسػي إليهػا، كهػؾ فػي نفػس الؾقػت "أنػا" جزء مؽ "نحؽ" أي جػزء مػ
متفردة. كعليه فنّف تشذئة األفػراد تشػتج أنساطػًا إجتسا يػة، بسػا تتيحػه لهػؼ مػؽ 
سػػبل الػػتعلؼ، فهػػي تسػػد الفػػرد بالتؾقعػػات كالظسؾحػػات ككسػػائل تح يقهػػا، التػػي 
يقبلهػػػا أعزػػػاء السجتسػػػع، لسػػػا أّف التشذػػػئة اإلجتسا يػػػة، تدػػػاعد الفػػػرد علػػػي 

ء بحاجات السجتسع الذي ي يش ييه، لػ عض مػؽ إلتزامػه نحػؾب، بنعت ػار اإليفا
 ذلػ مردكدًا للقدرات كالظاقات التي مشحه إياها، كتر ت بذلػ دافعًا للتعلؼ.

 
 تعريفات:    

 ييسا ملي ندرد بعزًا مؽ تعريفات التعلؼ الذاتي: 
 هػػػؾ الشذػػػا  التعلسػػػي الػػػذي يقػػػؾـ بػػػه السػػػتعلؼ مػػػدفؾعًا برغبتػػػه الذاتيػػػة ،

كإقتشاعػػػػه  الػػػػداخلي، بهػػػػدؼ تشسيػػػػة إسػػػػتعداداته، كإمكاناتػػػػه، كقدراتػػػػه، 
مدػػػتجي ًالسيؾله، كإهتساماتػػػه، بسػػػا يحقػػػ  تشسيػػػة شخرػػػيته كتكاملهػػػا، 
كالتفاعل الشاجت مػع مجتسعػه، عػؽ طريػ  اإلعتسػاد علػى نفدػه، كالهقػة 

 بقدراته، في عسلية التعليؼ كالتعلؼ. 
 سركر بشفدػػه، علػػى العسليػػات هػػؾ األسػػلؾب الػػذي يقػػؾـ ييػػه الفػػرد، بػػال

التعليسية السختلفة، الةتداب السعلؾمات كالسهارات، بحيػ  مشتقػل محػؾر 
اإلهتساـ مؽ السعلؼ إلى الستعلؼ، فالستعلؼ هؾ الذي يقرر متى كأمؽ مبدأ،  
كمتػػػػى مشتهػػػػي، كأي الؾسػػػػائل كالبػػػػدائل يختػػػػار، كمػػػػؽ  ػػػػؼ يرػػػػ ت هػػػػؾ 
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كالسعرفػػػي، كعػػػؽ السدػػػؤكؿ عػػػؽ تعلسػػػه كعػػػؽ صػػػشاعة تقدمػػػه الهقػػػافي 
 الشتائج كالقرارات التي متخذها. 

  هؾتهيئة السؾقو التعليسي كعشاصرب كمكؾناته، على الشحؾ الذي يدتهير
دكافػػع الفػػرد إلػػى الػػتعلؼ، كيزيػػد مػػؽ قدرتػػه فػػي اإلعتسػػاد علػػى نفدػػه فػػي 
تعّلسػػه، متفػػػاعبًل مػػع مرػػػادر الخبػػرة حؾلػػػه، كيػػؾفر لػػػه قػػدرًا أةبػػػر مػػػؽ 

دة تعلسػػه، كيعيشػه علػى إةتدػاب مهػارات الػػتعلؼ السذػارلة فػي إختيػار مػا
 الذاتي، كالقدرة على تقؾيؼ مدى تقدمه نحؾ تحقي  أهدافه. 

   هػػؾ مجسؾعػػة العسليػػات التػػي تدػػاعد علػػى تحدػػيؽ التعلػػيؼ، عػػؽ طريػػ
تأةيػػد ذاتيػػة األفػػراد، مػػؽ خػػبلؿ بػػرامج تعليسيػػة معيشػػة، تعسػػل علػػى خلػػ  

 تعلؼ على الدؾاء. إتجاهات كمهارات ضركرية، لدى السعلؼ كالس

   العسلية التي يقؾـ فيهػا السػتعلؼ بتعلػيؼ نفدػه بشفدػه، مدػتخدمًا أسػالي
التعلػػيؼ السبػػرمج، أك أي مػػؾاد أخػػرى، أك مرػػادر تعلػػؼ ذاتيػػة، لتحقيػػ  

 أهداؼ كاضحة، دكف عؾف م اشر مؽ السعلؼ. 

  هؾ نغاـ تعليسي ميدر للستعلؼ ال ياـ بدراسػة يختارهػا، متحػررًا مػؽ قيػؾد
 اف كالسكاف كاإللتزامات، التي متظلبها الشغاـ التعليسي. الزم

  هؾ األسػلؾب الػذي يختػار ييػه السػتعلؼ األنذػظة كالسهػاـ التعليسيػة التػي
 تداعدب في تحقي  األهداؼ. 

 ـ: 1977في هذا الدياؽ أكرد دالدنعزيز حشال 
 نإّف مفاهيؼ الػتعلؼ الػذاتي، تؤلػد علػى ذاتيػة السػتعلؼ فػي الػتعلؼ، بيػد أفّ 

الستعلؼ في التعلؼ الذاتي، لؽ تكؾف له الحرية الكاملة كالسظلقة لعسل مػا مريػد، 
بػػػل البػػػد مػػػؽ ضػػػ   كإرشػػػاد كتؾجيػػػه البيئػػػة التعليسيػػػة، كالسؾاقػػػو التعليسيػػػة 
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التعلسيػػػة، بحيػػػ  تػػػتبلءـ مػػػع طبيعػػػة كاسػػػتعداد كقػػػدرات السػػػتعلؼ علػػػى الػػػتعلؼ، 
اجػة ماسػة إلػي إةتدػاب كتدتشد هػذب السقؾلػة إلػي أّف جسيػع الستعلسػيؽ هػؼ بح

القػػدرة علػػى الػػتعلؼ الػػذاتي ليؾاصػػلؾا الػػتعلؼ مػػدى الحيػػاة، أي أف مػػتعلؼ السػػتعلؼ 
ةيو متعلؼ، أهؼ مؽ أف مػتعلؼ الحقػائ  السجػزأة كالسحػددة، ألنػه إذا تعلػؼ ليػو 

 متعلؼ فننه يدتظيع أف يرل إلى الحقائ  كالسعارؼ في أي زماف كمكافل.
 ـل1999كأكرد الدلتؾر محسؾد الديدن

نإّف التعلؼ الذاتي، طريقة تربؾية تزػع السػتعلؼ كجهػًا لؾجػه أمػاـ نفدػه، 
كأمػػاـ السعرفػػة كالحيػػاة، كتجعلػػه يحػػس بالقػػدرة علػػى تحدػػيؽ حاضػػرب، كرسػػؼ 
مبلمت مدتقبله العلسي، كالفكري، كتقؾدب إلى التعلؼ داخل السدرسة، لسا مػتعلؼ 

كػري، لػذا يعػد الػتعلؼ الػذاتي خارجها، كيغدك الستعلؼ صػانع تقدمػه الهقػافي، كالف
طريقة فعالة، للتكيو مع التغيرات العلسية كالتكشؾلؾجية الستدارعة. كمسا مبرر 

 هذا الرأي:
إّف قدرة اإلنداف علػى الػتعلؼ غيػر محػدكدة، فػي أي زمػاف كمكػاف، لػذا  -

مش غي إستهسار هذب القدرة في التعلؼ لتحقي  تعلؼ فّعاؿ يحقػ  األهػداؼ 
 السرغؾبة.

عالؼ يذهد تراةسًا معرييًا ال تدتؾ  ه نغؼ التعلؼ كطرائقها الحالية، إّف ال -
األمر الػذي يفتػرض كجػؾد إسػتراتيجية تربؾيػة بعيػدة السػدى تدػعى إلػى 
تسكيؽ الستعلؼ مػؽ إتقػاف مهػارات الػتعلؼ الػذاتي، أي تسكػؽ السػتعلؼ مػؽ 

 ةي ية التعلؼ كف  قدراته كاستعداداته مدى الحياة.

، يسّكػػؽ األفػػراد مػػؽ تشسيػػة أنفدػػهؼ باسػػتسرار، بحيػػ  إّف الػػتعلؼ الػػذاتي -
تغدك هذب التشسية ح يقة كاقعة، ي يذها في لل مكاف، في السشزؿ، فػي 



 
 
 

 

313 

 

العسػػل، فػػي الحديقػػة، فػػي السكت ػػة، فػػي الشػػادي. لػػذا يظالػػ  السربػػؾف 
السعاصػػػركف السدرسػػػة، بػػػأف ال يقترػػػر دكرهػػػا علػػػى تلقػػػيؽ السعػػػارؼ، 

لػػػيؼ الستعلسػػػيؽ، السهػػػارات البلزمػػػة، كالحقػػػائ ، بػػػل أف يستػػػد ليذػػػسل تع
 لتسكيشهؼ مؽ ال ياـ بتعليؼ أنفدهؼ ذاتيًا، داخل السدرسة كخارجها. ل

نخلػػص مػػؽ ذلػػػ إلػػى أّف نسػػ  كأسػػلؾب الػػتعلؼ الػػذاتي، يجعػػل السػػتعلؼ 
مدػػؤكاًل مدػػؤكلية لاملػػة عػػؽ نتلػػئج تعلسػػه، كتؾعيفهػػا فػػي بلػػؾغ أهدافػػه، بسػػا 

قػػدر الػػذي إسػػتفادب مػػؽ السعلػػؼ مػػؽ تحرػػل عليػػه مػػؽ مهػػارات كمعػػارؼ، كبال
 اإلرشاد كالتؾجيه كالسداعدة، في ترتي ه لخظؾات التعلؼ الذاتي التي تبشاها.

 
 أهسية التعلؼ الذاتي: 

لؼ تعد السدرسػة الجهػة التػي يسكػؽ أف يدػشد إليهػا دعػؼ السػتعلؼ، كتبشػي 
ي تعليسػه، بالظريقػة الشسظيػػة التػي ن يذػها اليػػؾـ، فػي كسػ  هػػذا الػزخؼ السعرفػػ

الستػدف ، كذلػػػ لقرػػؾرها فػػي تلبي ػػة حاجػات السػػتعلؼ الستجػػددة باسػػتسرار، بسػػا 
تتستػػػع بػػػه مػػػؽ إمكانػػػات ضػػػ يفة، تتعلػػػ  بكافػػػة متظل ػػػات العسليػػػة التعليسيػػػة 
كالتربؾية أةاديسيًا كفشيًا كماليًا، مقارنة بالكؼ الهائل مؽ حاجات الستعلسػيؽ قبػل 

يػػة كالهقاييػػػة كاإلجتسا يػػة، كمػػػا كأ شػػاء عسليػػة الػػػتعلؼ، الشفدػػية مشهػػػا كالسعري
متخللها مؽ إبداع كابتكار كتظؾير كمؾاة ة، كلسا مدكر في فلػ الستعلؼ البئؾي، 
الحدي مشػه كالسعشػؾي، الجدمػد كالسػؾركث، فػي السحػي  الػداخلي أك الخػارجي، 
في القري  كال عيد، اآلجل كالعاجل كغير ذلػ. لقػد أصػ حت حاجػات الستعلسػيؽ 

تؾالػػد بػيؽ الفيشػػة كاألخػػرى، تتظلػ  حراةػػًا متدػػارعًا متساشػػى متذػ  ة كمستػػدة، ت
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كتلبية تلػ الحاجات التي أشرنا إليها، عليه ال بػد مػؽ برمجػة سػليسة، مفرػلة 
 كم دظة تداعد الستعلؼ في تشسية سلؾله التعلسي .  

إّف السدرسة األنسؾذج في نغر الكهيريؽ، هي التي ترعػى حقػؾؽ السػتعلؼ 
ي السقػػرر الدراسػػي، السعلػػؼ الكػػفء، الؾسػػائل التعليسيػػة، األةاديسيػػة متسهلػػة فػػ

األجهػػزة كاألدكات السدػػاعدة فػػي تظبيػػ  السعػػارؼ كطرحهػػا علػػي أرض الؾاقػػع. 
متؼ لل ذلػ عؽ طري  التلقي كالتلقيؽ في أغل  األحؾاؿ، كالذي لؼ يعد مجػديًا 
ند ة لسا متظل ه مؽ كقت، كمسا  يرػاح ه مػؽ تجاهػل لحقػؾؽ الستعلسػيؽ فػي 

سذػػارلة الفعليػػة فػػي أمػػر تعلسهػػؼ، إذ يعتبػػرهؼ هػػذا الشغػػاـ مػػؽ التعلػػيؼ أك يػػة ال
 إست  اؿ للسعارؼ كليس إاّل. 

كجػػد الفػػرد السػػتعلؼ نفدػػه، فػػي بيئػػة أملػػت عليػػه انتهػػاج سػػبل السؾاة ػػة 
 الفعلية، لسجريات العرر، كالتي ساعدت فيها :

زيػػع التظػػؾرات الكبيػػرة فػػي مجػػاؿ الظ اعػػة كالشذػػر، كالتػػي جعلػػت تؾ  -
السػػؾاد السكتؾبػػة أسػػهل كأسػػرع، كجعلتهػػا أةهػػر كضػػؾحًا، كصػػحة، ال 

 يعاني الستعلؼ لهيرًا في الحرؾؿ عليها أك إستيعابها. 
التظػػؾرات الدػػريعة فػػي اإلترػػاالت السرئيػػة كالسدػػسؾعة، سػػؾاء بػػيؽ  -

شػخص كجخػػر أك بػػيؽ مجسؾعػة كأخػػرى، فػػي أنحػاء العػػالؼ السختلفػػة. 
 لتزاريس أك أي نؾع مؽ الحؾاجز.التي ال تتقيد بالظبيعة كال ا

تػػػؾافر أشػػػكاؿ مختلفػػػة كسػػػريعة مػػػؽ أنغسػػػة اإلترػػػاؿ غيػػػر السكلفػػػة  -
ندػػػبيًا، كالتػػػػي جعلػػػػت التفػػػػاعبلت الحيػػػػة مسكشػػػػة لحػػػػد لبيػػػػر كغيػػػػر 

 مدبؾؽ.
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إزديػػػاد سػػػعة تخػػػزيؽ، كاسػػػتعادة السعلؾمػػػات، فػػػي أشػػػكالها الهابتػػػة  -
شيػػات كالسحسؾلػػة، عػػؽ طريػػ  أجهػػزة الحؾاسػػي  الستشؾعػػة، ذات التق

 العالية، سهلة اإلستخداـ. 

إندح  لل ذلػ علي أهسيػة الػتعلؼ الػذاتي كإمكانيػة تح يقػه، إذا مػا     
 تؾافرت  القدرات، كالسسيزات الخاصة بذلػ في الستعلؼ،مهل:

القػػدرة علػػى اإلطػػبلع الدػػليؼ، كالػػدخؾؿ فػػي أغػػؾار السعلؾمػػة كالعسػػل  -
 على تفتيتها كاستيعابها.

 السحي  السجتسعي السحلي كالعالسي. القدرة على التفاعل مع -

القػػدرة علػػى نذػػر أفكػػارب كإبداعاتػػه الفشيػػة فػػي نظػػاؽ أكسػػع متجػػاكز  -
 السحلية إلى العالسية.

إمكانية تل يه جراء اآلخريؽ حػؾؿ إسػهاماتهؼ فػي مػا يفيػد فػي التقػدـ  -
 الحزاري.

قدرته على تظؾير إهتساماته إلػى أي مدػتؾى مريػدب، كبالدػرعة التػي  -
 راته.تتشاس  كقد

قدرتػػه علػػى اإلنتقػػاؿ مػػؽ نذػػا  آلخػػر، خػػبلؿ مدػػيرته الحياتيػػة، فػػي  -
 مهل هذا العرر، الذي متسيز بالتغيرات الدريعة.

قدرته على تشغيؼ كقته كتؾعيفه ييسا يفيد، بحي  يقع جّله في نظاؽ  -
 التعلؼ حد  البرمجة الخاصة به.

 شعؾرب بالسدئؾلية التي تسهل داف ية مدتسرة للتعلؼ. -

بالسركنه البلزمة، في تشاكؿ األفكار كالسعلؾمات التي تداعدب  التذ ع -
 على التعلؼ.
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مؾاعبتػػه فػػي اإلسػػتعانة بسعلسيػػه، لسرشػػدمؽ كمػػؾجهيؽ كاستذػػارييؽ،  -
 لتأميؽ مدار تعلسه.

قدرتػػه علػػى اإلبتكػػار، كاإلبػػداع السدػػتسر، كالػػذي يعتبػػر  سػػرة تعلسػػه  -
 كمؾاةبته لسا مدكر حؾله.

بػػالؾاقع الػػذي ي يذػػه، كتظبيػػ  مػػا يسكػػؽ العسػػل علػػى ربػػ  مػػا تعلسػػه  -
 تظبيقه عسليًا.

يبلحػػظ فػػي الدػػرد الػػذي أسػػلفشا أف السػػتعلؼ يعتسػػد اإلعتسػػاد األةبػػر علػػي 
نفدػه فػي عسليػة الػتعلؼ الػذاتي، الػػذي يعتبػر نهجػًا أساسػيًا لشغػاـ التعلػيؼ عػػؽ 
بعد، مسا يحتؼ عليه إعساؿ التفكيػر العلسػي الفاعػل ، فػي لػل مػا يقػؾـ بػه مػؽ 

ؾات في سبيل تعلسه، كبالتالي تشسؾ قدرته علػى التفكيػر الػذي سػيقؾدة إلػى خظ
 الؾجهة الرحيحة في التعلؼ.

مؽ هذا السشظل  أص حت عسلية تعلػؼ التفكيػر، ضػركرة حتسيػة للسػتعلؼ، 
ةي تتيت له مسارسة التفكير العلسي الرحيت، متي ما لػاف ذلػػ مظلؾبػًا، كهػؾ 

 ، مؽ خبلؿ عسلية التعلؼ الذاتي. ما مرمي إليه نغاـ التعليؼ عؽ بعد
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 الفرل الهاني

 التفكير
 تؾطئة -

 أنؾاع التفكير -

 التفكير االبداعي -

 التفكير األساسي -

 التفكير التباعدي -

 التفكير التقاربي -

 التفكير الجانبي -

 التفكير العمسي -

 التفكير السشظقي -

 التفكير الرأسي -

 التفكير الشاقد -

 مىارات التفكير -

 مىارة التخظيط -

 حديد األودافمىارة ت -

 مىارة جسع السعمؾمات -

 مىارة تشغيؼ السعمؾمات -

 مىارة الؾصف -

 مىارة التمخيص -
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 مىارة الربط -

 مىارة التظبيق -

 مىارة التحميب -

 مىارة الترشيف -

 مىارة السقارنة -

 مىارة التركيب -

 مىارة التقؾيؼ -

 مىارة التعرف عمى األخظاء -

 مىارة الترسيؼ -

 مىارة االستشباط -

 مىارة االستقراء -

 الستداللمىارة ا -

 مىارة السالحغة -

 مىارة وضع الفروض -

 مىارة التجريب -

 مىارة الظالقة -

 مىارة السرونة -

 مىارة األصالة -

 مىارة اإلفاضة والتؾسع -
 تؾطئة:
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يعػػد التفكيػػر لػػدى الفػػرد السػػتعلؼ ذاتيػػًا، فػػي نغػػاـ التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد، رلشػػًا       
ًا لػػامبًل فػػي تعلػػيؼ أساسػيًا فػػي عسليػػة الػػتعلؼ، طالسػػا أّف السػتعلؼ، يعتسػػد إعتسػػاد

نفدػػػه، بحيػػػ  أنػػػه ال مشتغػػػر طرفػػػًا جخػػػر، لػػػالسعلؼ مػػػهبًل، ليسػػػدب بالسعلؾمػػػات، 
كالسعارؼ، كالحقائ ، التي متظلع إلى اإللساـ بهػا، كالسهػارات التػي يعسػل علػى 
إةتدابها، إاّل في أكقػاٍت محػددٍة يحػددها السػتعلؼ نفدػه، أك تكػؾف مزػسشة فػي 

ل السؤسدػػػة التعليسيػػػة. تغهػػػر هشػػػا قيسػػػة محتػػػؾى السقػػػرر الدراسػػػي، مػػػؽ قبػػػ
التفكيػػر، الػػذي يقػػؾد السػػتعلؼ، نحػػؾ بلػػؾغ األهػػداؼ السعلشػػة لتعلسػػه ذاتيػػًا، عبػػر 

 التسعؽ الجاد، كالتأمل العسي .
لقد أجسع لهير مؽ العلساء التربؾييؽ على أّف التفكير، ال يخرج عؽ لؾنػه      

دكف تؾقػو، عشػد الشغػر إلػى جهد أك نذا  عقلػي، مبذلػه الفػرد السػتعلؼ ذاتيػًا، 
مدائله التعليسية، كيبرز هذا الجهد في صؾر عدة، مهل السقارنة، كاإلستش ا ، 

 كالتحليل، كالترلي ، كالتقؾيؼ. 
إّف التفكيػػر، كبسعشػػًى جخػػر، مػػا هػػؾ إاّل تؾجػػه الفػػرد السػػتعلؼ ذاتيػػًا، تؾجهػػًا     

ليػػة، فػػي تقرػػي ةػػامبًل نحػػؾ إعسػػاؿ فكػػرب، كذلػػػ بػػنطبلؽ العشػػاف لظاقاتػػه العق
 كاةتذاؼ الجدمد الستعل  بالسدألة التعليسية، بتحليلها كترليبها كتقؾيسها.

لقػػد تظػػرؽ لهيػػر مػػؽ العلسػػاء التربػػؾييؽ، إلػػى صػػياغة بعػػض التعريفػػات      
للتفكيػػر، كهػػي إجتهػػادات لتؾضػػيت ماهيتػػه للقػػراء، كالسهتسػػيؽ، بهػػذا الذػػأف، 

 نذلر ييسا ملي بعزًا مؽ تلػ التعريفات:
 

 ؾ الشذػػا  الػػذي يقػػؾـ بػػه الػػدماغ، عشػػدما يحػػاكؿ الفػػرد السػػتعلؼ حػػل هػػ
 السذكبلت.
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 لmayer 1983ن                                               

 
  التفكيػر مكػػؾف مػػؽ تراةيػ  معرييػػة، كجليػػات ضػ  ، تتفاعػػل جسيعهػػا مػػع

 العالؼ الخارجي، إلنتاج الفكرة.
                                                              

 لcroopley2001ن
  هؾ ذلػ اإلجراء الذي تقػدـ بػه الحقػائ ، لتسهػل حقػائ  أخػرى، السػتقراء

 معتقد ما.
                                                               

 .john d)ن 
 

  هػػػؾ عسليػػػة كا يػػػة تحػػػدث فػػػي العقػػػل، كُتخزػػػع السؾاقػػػو للسحاةسػػػة
 للؾصؾؿ إلى نتيجة.العقبلنية 

 لdebono1976ن                                                       
 
 .هؾ السهارة الفعالة التي تدفع بالذلاء الفظري للعسل 

 لdebono 1976ن                                                   
 
 ركسػة مػؽ هؾ رلية داخليػة تؾجػه نحػؾ الخبػرة لل يػاـ بعسليػة تقرػي مد

 أجل غرض ما.
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 لdebono 1976ن                                                          
 

  هػؾ إستكذػػاؼ للخبػػرة، مػؽ أجػػل الؾصػػؾؿ إلػػى الهػدؼ، الػػذي قػػد يكػػؾف
 إتخاذ قرار أك حل مذكلة.

 ل  debono 1976ن                                                          
 ة الذهشية، التي يرشع بها الفرد السعشي، مدتخلرػًا إيػاب مػؽ هؾ الؾعيف

 الخبرة.
 ل2003نعرر،                                                             

 
 .هؾ نذا  عقلي يقؾـ به الدماغ، عشدما متعرض لسؤ ر حدي 

 ل1999نجركاف،                                                       
  ،هؾ   ارة عؽ عسلية التفاعل، التي تجري بيؽ األبشية العقلية للذخص

 كبيؽ العالؼ الخارجي.
 ل2009نالحار ي                                                       

 .هؾ الشذا  الذهشي، الذي يقؾـ به الدماغ، إستجابة لستظل ات الحياة 
 ل2009نالحار ي                                                           

 
 أنؾاع التفكير:

للتفكيػػر أنػػػؾاع، كمدػػسيات مختلفػػػة، تختلػػػف بػػاختبلؼ الحػػػاؿ، كالتظبيػػػ ،     
 كنؾ ية السسارسة التفكيرية، مؽ قبل متعلؼ التعليؼ عؽ بعد نالستعلؼ ذاتيًال.
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جػاء سشعرض ييسا ملي بعزػًا مػؽ هػذب األنػؾاع  التػي أشػرنا إليهػا، كالتػي     
 بها لهير مؽ العلساء التربؾييؽ:

 creative thinking* التفكير اإلبداعي         
هؾ نذا  عقلي، مترف بعدـ الشسظية، لسا مترف بالخركج عؽ مدار        

التفكير  السعتاد السألؾؼ، كيؤدي إلى إنتاج الجدمد الذي يحسل صػفة أإلبتكػار، 
لظبلقػػػػة، كالسركنػػػػة، كاألصػػػػالة، كالجػػػػدة، كاإلبػػػػداع . كيتكػػػػؾف مػػػػؽ مهػػػػارات: ا

 كاإلفاضة أك التؾسع.
  التفكير األساسيbasic thinking    

هؾ مجسؾعة مؽ الشذاطات العقلية، غير السعقدة، التي تتظلػ  مسارسػة 
مهػػارة أك أةهػػر مػػؽ مهػػارات التفكيػػر األساسػػية ن السعرفػػة، اإلسػػتيعاب، 

 ا كالسرت ظة بها.التظبي ل، زائدًا على السهارات الفر ية الشاتجة عشه
  التفكير الت اعديdivergent thinking   

هػػؾ طريقػػة إلنتػػاج أةهػػر عػػدد، مسكػػؽ، مػػؽ األفكػػار، عػػؽ طريػػ  تفحػػص 
السذػػكلة مػػػؽ زكايػػػا متعػػػددة، كبسػػػا متشاسػػػ  مػػػع قػػػدرات الفػػػرد السػػػتعلؼ، 

 كخبراته الدابقة.
يعتبػػػر هػػػذا الشػػػؾع مػػػؽ التفكيػػػر، أساسػػػًا للعدمػػػد مػػػؽ إسػػػتراتيجيات حػػػل 

 ت،  كالتفكير اإلبداعي.السذكبل
   التفكير التقاربيconvergent thinking  

هؾ القدرة على إختيار الؾضع، أك الفكرة، أك الحل األمهل، كف  شػرك ، 
 كمدتؾيات، محددة سلفًا، مؽ قائسة مؽ األفكار.

   التفكير الجانبيlateral thinking   
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، كتقليػػ  اآلراء هػػؾ عسليػػة ال حػػ  فػػي البػػدائل، كالظرائػػ ، كاإلقتراحػػات
السختلفػة قبػل إتخػاذ القػرار. مػدفع مهػػل هػذا الشػؾع مػؽ التفكيػر، السػػتعلؼ، 
إلػػى أف يقحػػؼ نفدػػه فػػي عسليػػات التخيػػل، كالترػػؾر، كإعػػادة الؾصػػف، 

 كالحؾار مع األقراف عشد اللقاءات، أك في مؾاقع التعليؼ الشغامي.
   التفكير العلسيscientific thinking   

هدؼ إلى دراسة الغؾاهر، كتفديرها، كاةتذاؼ القؾاعػد هؾ تفكيرمشغؼ، م
العلسيػػػػةنالقؾانيؽل التػػػػي تحكسهػػػػا، كذلػػػػػ باإلعتسػػػػاد علػػػػى السبلحغػػػػة، 

 كال ياس، كالتجري ، للتحق  مشها. كتأتي خظؾاته في:
 اإلحداس بالسذكلة، كتحدمدها بدقة. -         

 جسع السعلؾمات ذات الرلة بالسذكلة. -
 الدا بقة، حؾؿ السؾضؾع نفده.التعرؼ على الدراسات  -

 كضع الفركض،نأي الحلؾؿ أك األس اب السحتسلة للسذكلةل. -

 إخت ار صحة لل الفركض. -

 تظبي  الفركض. -

 الؾصؾؿ إلى الشتائج. -

  التفكيرالسشظقيlogical thinking 
هؾ الذي يقؾـ على مدلسات صحيحة، أك مفترضة، كيعالجها مؽ خبلؿ 

متزسؽ السقدمات، كمػا مترتػ  عليهػا  ما يعرؼ بال ياس السشظقي، الذي
مػػؽ نتػػائج. كهػػؾ أقػػرب إلػػى السشظػػ  الرػػؾري، أي صػػؾرة الفكػػر، بغػػض 

 الشغر عؽ صدؽ السقدمات.
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   التفكير الرأسيvertical thinking 
هؾ نؾع مؽ التفكير قري  الذ ه بالتفكير السشظقي،كالتفكير العلسي، كقػد 

تػائج، كالؾقػائع الساديػة، متػداخل معهسػا. فهػؾ مرلػز علػى السقػدمات، كالش
كال مهتؼ بغير ذلػػ مػؽ الفػركع الجانبيػة األخرى.هػؾ إذف جحػادي اإلتجػاب 

 كليس متعدد اإلتجاهات.
   التفكير الشاقدcritical thinking 

هػػؾ نذػػا  عقلػػي متأمػػل كهػػادؼ، يقػػؾـ علػػى الحجػػج السشظ يػػة، كغامتػػه 
جسؾعػة الؾصؾؿ إلى أحكػاـ صػادقة، كفػ  معػامير مقبؾلػة. متػألف مػؽ م

مهارات، يسكؽ إستخدامها برػؾرة مشفػردة، أك مجتسعػة، كترػشف ضػسؽ 
  بلث فئات:

 التحليل. -
 الترلي . -

 التقؾيؼ. -

 

 مهارات التفكير:
يعتبػػػر التفكيػػػر مػػػؽ أرقػػػى األنذػػػظة التػػػي يسارسػػػها اإلندػػػاف، فػػػي حػػػل      

مذكبلته الحياتية السختلفة، التي تعترضه ما بػيؽ الفيشػة كاألخػرى، كتفيػد هػذب 
عانة، إعانة التفكير لئلنداف في حل مذكبلته، فػي تخظػي الرػعؾبات التػي اإل

قػػد تسهػػل عائقػػًا لبيػػرًا، للعسليػػات التعليسيػػة التػػي يقػػؾـ بهػػا الفػػرد السػػتعلؼ ذاتيػػًا، 
كبتخظػػي تلػػػ الرػػعؾبات كتجاكزهػػا، تدػػهل عسليػػة الػػتعلؼ، كتتحقػػ  الرغ ػػات، 

 .كالظسؾحات، كالتظلعات، التي يدعي الستعلؼ لبلؾغها
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إّف للتفكيػػر مهػػارات متعػػددة، يختلػػف األفػػراد فػػي لي يػػة مسارسػػتها، كيعػػزى     
ذلػػػ اإلخػػتبلؼ، إلػػى إتقػػاف الفػػرد لسهاراتػػه الشاتجػػة عػػؽ خبراتػػه الدػػابقة، التػػي 
تدرب عليها، كأص حت مؽ السهارات الحياتية الهابتػه لديػه، كالتػي تؾصػل فيهػا 

 إلى مدتؾى اإلتقاف كالدقة السظلؾبة.
الفرد الستعلؼ الػذاتي، أف يحػرص علػى تػدري  نفدػه، علػى الخظػؾات على     

األساسية لكل مهارة مؽ مهارات التفكير، فػي أكضػاع تعليسيػة مشاسػ ة. نقرػد 
بػذلػ مهػػارات التفكيػػر األساسػية كالعليػػا علػػى حػٍد سػػؾاء، تلػػػ التػي تػػتحكؼ فػػي 

الترػػشيو، العسليػػات العقليػػة، بنتقػػاف كدقػػة، لسهػػارات السبلحغػػة، كالسقارنػػة، ك 
 كالتحليل، كالترلي ، كالتقؾيؼ.

نتظرؽ ييسػا ملػي، إلػى بعػض السهػارات، التػي متحػتؼ علػى السػتعلؼ ذاتيػاً،      
 إتقانها، كالتدرب عليها، لتر ت معيشًا له، في تعلسه، ال عائقًا له:

 planningمهارة التخظي : 
ؼ السظلؾبة، هي   ارة عؽ مجسؾعة مؽ ألؾاف الدلؾؾ، البلزمة لبلؾغ األهدا  

كتحدمػد السػػدخبلت البلزمػػة لتلػػ أألهػػداؼ، كاإلشػػارة إلػى التفػػاعبلت السحتسلػػة، 
 بيؽ تلػ السدخبلت، حتى يسكؽ بلؾغ أةبر قدر مسكؽ مؽ السخرجاتناألهداؼل.

 قد يكؾف التخظي :   
 قري  السدى.  -
 متؾس  السدى. -

 بعيد السدى. -

ات، السػتعلؼ التعليسيػة، يحدد مدى التخظي  حد  قدرات، كإمكانات، كتظلع    
كحد  الؾقت الستاح له للتعلؼ الذاتي. قد يكػؾف السػدى هػؾ   ػارة عػؽ نذػا  
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محػػدد، أكقػػد يكػػؾف كحػػدة دراسػػية معيشػػة، أكقػػديكؾف برنامجػػًا تعليسيػػًا ، يحػػددب 
 الستعلؼ، أك مؤسدة التعلؼ الذاتي التي مشتسي إليها.

الخظػػػؾات التاليػػػة، أك أي لتتشفيػػػذ مهػػػارة التخظػػػي ، يسكػػػؽ للسػػػتعلؼ إت ػػػاع     
 خظؾات مسا لة، تداعد في تشفيذ البرنامج السخظ  له:

 تحدمد نؾ ية العسل الذي مشؾي تشفيذب. -
 تحدمد نؾ ية السدخبلتناألهداؼل لتشفيذ العسل. -

 تحدمد لي ية مسارسة كأداء هذا العسل. -

 تحدمد مكاف تشفيذ العسل. -

 تحدمد اإلمكانات السظلؾبة لتشفيذ العسل. -

 كقت العسل. تحدمد -

تحدمد عدد، كنؾ ية، األفراد الذمؽ سؾؼ متؼ التعاكف معهؼ لتشفيذ  -
 العسل.

بعد صياغة هذا التحدمػد السبػرمج لػه مػؽ قبػل السػتعلؼ، أك مؤسدػة الػتعلؼ     
الػػذاتي، مػػتؼ كضػػع خظػػة  شػػاملة للتشفيػػذ، تتزػػسؽ بعػػض الشذػػاطات العسليػػة، 

 لخظة.مت عها تشفيذ البرنامج السخظ  له حد  خظؾات ا
 

  stating goalsمهارة تحدمد األهداؼ:  
نعشي بتحدمد األهداؼ، ذلر األغراض السقرؾدة مؽ إنجاز عسل ما، قبل       

الذػػػركع فػػػي تشفيػػػذب، كذلػػػػ للػػػتسكؽ مػػػؽ ضػػػ   مجريػػػات التشفيػػػذ، كفقػػػًا لتلػػػػ 
 األهداؼ،

 مؽ غير زيادة أك نقراف.
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تيػًا، إت ػاع الخظػؾات التاليػة، لتشفيذ مهارة تحدمد األهداؼ، يسكؽ للسػتعلؼ ذا    
 أك أي خظؾات مسا لة ، تداعد في تشفيذ البرنامج السدتهدؼ:

 تحدمد الهدؼ العاـ للعسل السدتهدؼ. -
 تجزئة الهدؼ العاـ إلى أهداؼ أقل عسؾمية. -

تحدمػػد مجسؾعػػة مػػؽ اإلجػػراءات، لبلػػؾغ لػػل هػػدؼ مػػؽ األهػػداؼ  -
 السعلشة.

ؾء اإلمكانػػػػات إعػػػػادة ترتيػػػػ  األهػػػػداؼ األقػػػػل عسؾميػػػػة، فػػػػي ضػػػػ -
 الستاحة.

التأةد، مؽ قبػل السػتعلؼ، بػيؽ حػيؽ كجخػر، أنػه يدػير فػي الظريػ   -
 السحدد لبلؾغ الهدؼ.

يقػػؾـ السػػتعلؼ ذاتيػػًا، أك مؤسدػػة الػػتعلؼ الػػذاتي، بؾضػػع خظػػة محكسػػة،       
تظبػػ  بكاملهػػا فػػي سػػبيل بلػػؾغ الهػػدؼ السظلػػؾب، متزػػسشة بعػػض األنذػػظة 

 دًا في تشفيذ الخظة.العسلية، التي تسهل عامبًل مداع
  data collectingمهارة جسع السعلؾمات: 

تتسهػػل هػػذب السهػػارة فػػي قػػدرة الفػػرد السػػتعلؼ ذاتيػػًا، علػػى جسػػع السعلؾمػػات،     
كالحقائ ، كالتؾجهات، كاألحداث ، الستعلقة بسذكلة أك عاهرة ما، حتى متزػت 

 مقدار العسل، السراد تشفيذب، كمتظل اته.
هػػارة جسػػع السعلؾمػػات، يسكػػؽ للسػػتعلؼ ذاتيػػًا إت ػػاع الخظػػؾات لل يػػاـ بتشفيػػذ م   

 التالية، أك أي خظؾات مسا لة، تداعد في جلية جسع السعلؾمات:
 ترليز اإلنت اب، فكل فكرة تشتج عشها معلؾمة معيشة. -
 تدكيؽ السعلؾمات الستؾافرة للستعلؼ. -
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 تدكيؽ السعلؾمات البلزمة التي لؼ متؼ تؾفيرها. -

 ؾمات غير الستؾافرة، التي تهؼ الستعلؼ معرفتها.الدؤاؿ عؽ السعل -

 ال ح  عؽ مرادر السعلؾمات التي يسكؽ اإلستفادة مشها. -

ال ياـ بؾضع  خظة متكاملة لجسع السعلؾمػات، مػؽ قبػل السػتعلؼ ذاتيػا، أك مػؽ 
قبل مؤسدة التعليؼ الذاتي، للسداعدة في جسع السعلؾمات البلزمة، مع بعػض 

 األنذظة العسلية.
 data organizingتشغيؼ السعلؾمات   مهارة
متسهل في القدرة على ترتيػ  السعلؾمػات، التػي تػؼ جسعهػا، برػؾرة تحقػ       

 اإلستفادة مشها ، في تفدير كتحليل السذكلة أك الغاهرة.
تعتسػػد مهػػارة تشغػػيؼ السعلؾمػػات، علػػى أف يقػػؾـ السػػتعلؼ ذاتيػػًا، أك مؤسدػػة     

لتاليػػة أك أي خظػػؾات مسا لػػة، لتفعيػػل مهػػارة الػػتعلؼ الػػذاتي، بات ػػاع الخظػػؾات ا
 تشغيؼ السعلؾمات:

معرفػػة أنسػػا  تشغػػيؼ السعلؾمػػات،كهي: األهسيػػة، الػػزمؽ، الدػػب ،  -
 اإلجراء.

 إعداد البيانات إعدادًا مبدئيًا. -

 إدراؾ العبلقات التي ترب  أكجه السؾضؾع. -

تشغػػيؼ السعلؾمػػات، كفػػ  أحػػد التشغيسػػات الدػػابقة، بحيػػ  تدػػهل  -
 كتفديرها، كتحليلها. قراءتها، 

تؾضع خظة، محتؾيػة علػى بعػض األنذػظة العسليػة، لتشفيػذ جليػة تشغػيؼ 
السعلؾمػات بؾاسػظة السػتعلؼ ذاتيػًا، أك مؤسدػة الػتعلؼ الػذاتي، لتشفيػذ السظلػؾب 

 بسؾج  هذب الخظة.



 
 
 

 

329 

 

 describingمهارة الؾصف:  
أمػػاـ تتعلػػ  بتحدمػػد سػػسات كمؾاصػػفات السؾضػػؾع، أك الغػػاهرة، لسػػا تبػػدك     

 األعيؽ
 بغرض الؾصؾؿ إلى السؾاصفات ال اطشة، كتحدمد السيزات كالعيؾب ييسا بعد.

تعتسد مهارة الؾصف على أف يقؾـ الستعلؼ ذاتيًا، أك مؤسدة التعلؼ الذاتي،    
 بنت اع الخظؾات التالية أك ما يسا لها مؽ خظؾات لتفعيل مهارة الؾصف: 

التػي تسهػل مؾقعػػًا  عػرض بعػض الرػؾر أك الخػػرائ  أك الرسػؾمات -
 ما.

 تؾجيه اإلنت اب إلى مراعاة التفاصيل كاألجزاء الؾاردة فيها. -

 التأةيد على تراب  األفكار في الذيء السؾصؾؼ. -

ال يػػػاـ بؾضػػػع خظػػػة تتشػػػاكؿ مهػػػارة الؾصػػػف، عػػػؽ طريػػػ  الستعػػػاـ الػػػذاتي أك 
مؤسدة التعلؼ الذاتي، إلنفػاذ مهػارة الؾصػف، مذػتسلة علػى بعػض الشذػاطات 

 ية.العسل
 summarizingمهارة التلخيص:  

هػػي إسػػتخراج األفكػػار الرئيدػػة للسؾضػػؾع، كالتعبيػػر عشهػػا بنيجػػاز ككضػػؾح     
 للفكرة السظلؾبة.

يقػػؾـ السػػتعلؼ ذاتيػػًا، أك مؤسدػػة الػػتعلؼ الػػذاتي، بنت ػػاع الخظػػؾات التاليػػة أك    
 الخظؾات السسا لة لها لتحقي  مهارة التلخيص:

 لية، مؽ أجل فهؼ السعشى اإلجسالي.قراءة السؾضؾع  قراءة أك  -
 الترليز على األفكار الرئيدة في السؾضؾع. -

 كضع خ  أك إشارة تحت لل فكرة رئيدة. -
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 تلخيص السؾضؾع باألسلؾب الخاص للستعلؼ. -

اإلسػػػػتعانة بالرسػػػػؾـ التؾضػػػػيحية، أك البيانيػػػػةأ أك الخػػػػرائ ، فػػػػي  -
 التلخيص.

، ال يػاـ بؾضػع خظػة مػتؼ فيهػا على الستعلؼ ذاتيػًا، أك مؤسدػة الػتعلؼ الػذاتي  
 تشاكؿ مهارة التلخيص، مؽ أجل تشفيذ خظؾاتها السذلؾرة.

   combiningمهارة الرب :  
يعشي الرب  ضؼ أجػزاء السعرفػة بعزػها بػ عض بنحكػاـ، كتدلدػل،كمؽ دكف     

فجؾات، أك تشاقض، بحي  تعظيشػا معشػًى، أك قيسػًة جدمػدًة ذات فائػدة إضػايية، 
 ذلػ:كمؽ األمهلة على 

 الرب  بيؽ البيت كالديارة، أدى إلى إنتاج نالبيت الستحرؾل.  -
 الرب  بيؽ الدراجة الهؾائية، كالؾقؾد، أدى إلى إنتاج دراجة نارية. -

يقػػؾـ السػػتعلؼ ذاتيػػًا، أك مؤسدػػة الػػتعلؼ الػػذاتي، بات ػػاع الخظػػؾات التاليػػة، أك 
 الخظؾات السسا لة لها، إلنفاذ متظل ات مهارة الرب :

 ؾقو قرير مدكر حؾؿ السفردات اآلتية:ةتابة م -
 الؾالد، الؾاج  التدامت، الرف ، الظفل.         

 أرب  بيؽ الكات  كالبشّاء. -
 أرب  بيؽ الذسس كالعسارات الحدمهة العالية. -

 أرب  بيؽ األمؽ كالرحة. -

يقػػؾـ السػػتعلؼ ذاتيػػًا، أك مؤسدػػة الػػتعلؼ الػػذاتي، بؾضػػع خظػػة إلسػػتكساؿ تشفيػػذ 
 رب ، إضافة إلى صياغة بعض األمهلة، كالشذاطات العسلية.خظؾات مهارة ال
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 applyingمهارة التظبي :  
هػػػػػي تلػػػػػػ السهػػػػػارة التػػػػػي مػػػػػتؼ فيهػػػػػا إسػػػػػتخداـ السفػػػػػاهيؼ، أك القؾاعػػػػػد    

العلسيػػػةنالقؾانيؽل، الحقػػػائ ، أك الشغريػػػات، لحػػػل مذػػػكلة تعػػػرض فػػػي مؾقػػػو 
 جدمد.

إت اع الخظؾات التالية، أك تلػػ على الستعلؼ ذاتيًا، أك مؤسدة التعليؼ الذاتي،  
 السسا لة لها، في إنفاذ متظل ات مهارة التظبي :

 فهؼ طبيعة السؾضؾع. -
 تقديؼ السؾضؾع إلى عشاصر. -

 ترتي  العشاصر في خظؾات مفهؾمة. -

تحدمػػػد القؾاعػػػػد العلسيػػػػة، كالشغريػػػػات التػػػػي يسكػػػػؽ تظبيقهػػػػا فػػػػي  -
 السؾضؾع.

سية، أك الشغرية مػؽ إستخراج السعظيات التي تتظلبها القاعدة العل -
 السؾضؾع.

 تظبي  السعظيات في القاعدة العلسية أك الشغرية. -

 الدير كف  خظؾات القاعدة العلسية، أك الشغرية عشد التظبي . -

تؾضع خظة مؽ قبل الستعلؼ ذاتيًا، أك مؤسدة التعلؼ الذاتي، تداعد في تشفيػذ 
 يسية السعركفة.خظؾات مهارة التظبي ، إستشادًا على مختلف الشذاطات التعل

 
 analyzingمهارة التحليل:  
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تعشػػػى هػػػذب السهػػػارة بتجزئػػػة السعلؾمػػػات إلػػػى األجػػػزاء التػػػي متكػػػؾف مشهػػػا    
السؾقػػػو، أك  الغػػػاهرة، أك الحػػػدث، بغػػػرض إقامػػػة عبلقػػػات جدمػػػدة بػػػيؽ تلػػػػ 

 األجزاء، أك رلية العبلقات السؾجؾدة فعبًل بيشها.
الػذاتي، إت ػاع الخظػؾات التاليػة، أك  على الستعلؼ الذاتي، أك مؤسدػة التعلػيؼ  

 تلػ التي تسا لها، إلنفاذ متظل ات مهارة التحليل:
 قراءة السؾضؾع بهدؼ الفهؼ الؾاعي. -
 الشغر بذسؾؿ ألجزاء السؾضؾع لافة. -

التعرؼ على القؾاعد كاألسس، التػي يسكػؽ مػؽ خبللهػا، الؾصػؾؿ  -
 إلى تحليبلت صادقة، كمؽ أبرزها:

 مات، اإلستشتاج، اإلستقراء.السشهجية، مردر السعلؾ 
 تحدمد األجزاء الرئيدة، التي متكؾف مشها السؾضؾع. -
 تحدمد اإلستشتاجات السهسة، كغير السهسة، في السؾضؾع. -

التدري  على طل  األدلة، كالبراهيؽ، للتحلػيبلت التػي تػؼ التؾصػل  -
 إليها.

 التؾصل إلى تحليبلت مقبؾلة، مرت ظة بالسؾضؾع. -

ي، أك مؤسدة التعلؼ الذاتي، بؾضع خظػة مػتؼ مػؽ خبللهػا، يقؾـ الستعلؼ الذات 
تشفيذ الخظؾات الستعلقة بستظل ات مهارة التحليل، إضافة إلى بعػض الشذػاطات 

 العسلية.
 

 classifyingمهارة الترشيو:  
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هػػي   ػػارة عػػؽ عسليػػة مػػؽ عسليػػات التفكيػػر، تقػػؾـ علػػى مبلحغػػة الغػػؾاهر    
اج سػػػػساتها الغػػػػاهر، كالسجػػػػردة، كضػػػػؼ الساديػػػػة، كاألمػػػػؾر السعشؾيػػػػة، كاسػػػػتشت

الستذػػابهات مشهػػا إلػػى بعزػػها. كتكػػؾيؽ أصػػشاؼ مػػؽ لػػل هػػذب الستذػػابهات، 
كتحدمد أكجه اإلختبلؼ بيؽ الغؾاهر، للتسييػز بؾاسػظتها بػيؽ األصػشاؼ، فزػبًل 

 عؽ تحدمد األمؾر الستزسشة بيؽ الغؾاهر، كاألمؾر السلحؾعة.
 ه، كأكجػػه إخػػتبلؼ، كمتزػػسشات، يفهػػؼ مسػػا سػػب  ذلػػرب أّف هشػػاؾ أكجػػه شػػ   

فأكجػػػػه الذػػػػ ه تكػػػػّؾف األصػػػػشاؼ، كأكجػػػػه اإلخػػػػتبلؼ تسيػػػػز بػػػػيؽ األصػػػػشاؼ، 
 كالستزسشات تحدد تداخل األصشاؼ.

هشالػػػ عػػػدة خظػػؾات يجػػػ  إت اعهػػا بؾاسػػػظة السػػتعلؼ الػػػذاتي، أك مؤسدػػػة    
 التعليؼ الذاتي، في تشفيذ متظل ات مهارة الترشيو مشها:

 الترشيو.تحدمد الهدؼ مؽ مهارة  -
 التعرؼ على طبيعة السؾضؾع. -

 إستشتاج سسات السؾضؾع الغاهرة، ككضع عشاكيؽ لها. -

ضؼ جسيع العشاصػر التػي تشتسػي إلػى العشػاكيؽ لتكػؾيؽ مجسؾعػات  -
 تختص لل مشها برفات متذابهة أك متسا لة.

متؼ كضع خظة بسؾجبها يعسل الستعلؼ الذاتي، أك مؤسدة التعلؼ الذاتي، 
 مهارة الترشيو، مع إضافة بعض الشذاطات العسلية.بتشفيذ متظل ات 

 comparingمهارة السقارنة:  
هي القدرة على تحدمد أكجه اإلتفاؽ، كأكجه اإلخػتبلؼ، بػيؽ األشػياء السػراد    

السقارنػػة بيشهػػا. كتتظلػػ  السقارنػػة قػػدرة علػػى التحليػػل، كالتفدػػير، كاإلسػػتشتاج، 
 لى عؾاهر أخرى.كالرب ، كالخركج بتعسيسات يسكؽ تظبيقها ع
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الخظؾات التي يدتحدؽ إت اعها، بؾاسظة الستعلؼ ذاتيػًا، أك مؤسدػة الػتعلؼ    
 الذاتي، في تشفيذ متظل ات مهارة السقارنة:

 تحدمد الهدؼ مؽ مهارة السقارنة. -
 تحدمد مجاالت الذ ه، كاإلختبلؼ، في عسلية السقارنة. -

 ترسيؼ الجدكؿ البلـز لذلػ، للتحدمد الداب . -

 ـ جسيع الؾسائل، كالتقشيات، البلزمة لعسلية السقارنة.إستخدا -

 الكذف عؽ جسيع أكجه الذ ه. -

 الكذف عؽ جسيع أكجه اإلختبلؼ. -

 التؾصل إلى إستشتاجات تحق  هدؼ القارنة. -
 تتسهل الخظة في كضع أكجه للسقارنة مهل:

 الخلية الش اتية، كالخلية الحيؾانية. -
 ر اإلسبلـ.خرائص الذعر في العرر الجاهلي، كفي عر -

 الفقاريات، كالبلفقاريات. -

 خظؾ  العرض، كخظؾ  الظؾؿ. -

 
 compositingمهارة الترلي :  

 التعريو:   
هػػي نذػػا  عقلػػي يسكػػؽ السػػتعلؼ مػػؽ التػػأليو بػػيؽ عشاصػػر أجػػزاء             

السؾضؾع، بحي  تذكل بشية معريية جدمدة، تختلف عػؽ الدػابقة، األمػر الػذي 
 مزسؾنات جدمدة، أك إقتراح خظة، أك مذركع جدمد. يسّكؽ الستعلؼ مؽ إنتاج

 الخظؾات:
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إختيػػػػػار مؾضػػػػػؾع لػػػػػؼ تدػػػػػب  مشاقذػػػػػته، بحيػػػػػ  يكػػػػػؾف    -               
 السؾضؾع:

 *  مفهؾمًا للستعلؼ.             
 *  مرت ظًا بالبيئة السحلية.             

حػػبًل  إعػػادة صػػياغة السؾضػػؾع، فػػي صػػؾرة مذػػكلة، تتظلػػ   -               
 غير

 مدبؾؽ.      
 إستخبلص األفكار، كإعادة صياغتها بلغة مختلفة عؽ لغة  -

 السؾضؾع األصلية.    
الؾصف الذفؾي اللغؾي، أك السكتػؾب للخظػؾات الست عػة فػي   -              

 إنتاج
 مؾضؾع جدمد.                  

 
 

 الخظة كانذاطات:
 للسؾضؾعات اآلتية: على الستعلؼ الذاتي تقديؼ حلؾالً       

 عاهرة ض ف الستعلسيؽ في بعض السؾاد التعليسية. -
 عاهرة رمي بقايا الظعاـ في فشاء بعض السدارس. -

 مذكلة الدهر في الليل، كالشؾـ في الشهار، أ شاء اإلجازة. -

 أزمة الظاقة العالسية. -
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 assessingمهارة التقؾيؼ:  
 التعريو:      

علؼ الػػذاتي علػػى إصػػدار حكػػؼ علػػى عسػػل، أك هػػي قػػدرة السػػت                
 مؾقو، أك شخص ما، كفقًا لسعامير معيشة.

 الخظؾات:
 اإللساـ  بجسيع السعلؾمات الستعلقة بالسؾضؾع. -
 كضع قائسة للسعامير التي متؼ في ضؾئها التقؾيؼ. -

اإلسػػػػتفادة مػػػػؽ السعػػػػامير التػػػػي كضػػػػعها اآلخػػػػركف لسؾضػػػػؾعات  -
 مذابهة.

 لسجتسع.مبلءمة السعامير لهقافة ا -

 كضع تدرج لهذب السعامير. -

 التحلي بالسؾضؾ ية. -

 تحؾيل األحكاـ الكي ية التي تؼ التؾصل إليها، إلى أحكاـ لسية. -

 الخظة كالشذاطات:
 أف يقّؾـ الستعلؼ نذاطه. -
 أف يقؾـ الستعلؼ أداءب. -

 إبداء الستعلؼ لرأيه في لل خظؾة قاـ بها. -

 identifying errorsمهارة التعرؼ على األخظاء:  
 التعريو:       
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هػػػػي الكذػػػػف عػػػػؽ السغالظػػػػات، أك نقػػػػا  الزػػػػ ف فػػػػي اإلسػػػػتدالالت 
السشظ يػػة، كييسػػا مترػػل بػػالسؾقو أك السؾضػػؾع مػػؽ معلؾمػػات، كالتفريػػ  بػػيؽ 

 اآلراء، كالحقائ ، كالرؾاب كالخظأ.
 الخظؾات:

 قراءة السؾضؾع قراءة فاحرة. -
سهػػا، عػػؽ تظبيػػ  القػػؾانيؽ، كالشغريػػات، كالقؾاعػػد التػػي سػػب  تعل -

 السؾضؾع.

 تحدمد األفكار غير السشدجسة مع بعزها. -

 التفري  بيؽ الرأي كالح يقة. -

 التأةد مؽ مدى تراب  السعلؾمات مع بعزها ال عض.     -
 الخظة كالشذاطات:

يقػػرأ السػػتعلؼ نرػػًا، ليتعػػرؼ مػػؽ خبللػػه علػػى األخظػػاء الشحؾيػػة،  -
 كاإلمبلئية.

كيدػػتخرج بعػػض  يّظلػع السػػتعلؼ علػى بعػػض الرسػػؾمات، كالرػؾر، -
 األخظاء مشها.

متسعؽ الستعلؼ في لل ما حؾلػه مػؽ نذػاطات، إلسػتخراج األخظػاء  -
 مشها.
 redesigningمهارة الترسيؼ:  

 التعريو:   
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هػػػؾ تعػػػدمل األبشيػػػة السعرييػػػة القائسػػػة، إلدمػػػاج معلؾمػػػات جدمػػػدة، فػػػي 
معلؾمػػات سػػػابقة، أك إعػػػادة ترتيػػػ  معلؾمػػات متػػػؾافرة، للحرػػػؾؿ علػػػى أبشيػػػة 

 يية جدمدة، مؽ مشغؾرات مختلفة.معر 
 الخظؾات:
 تحدمد الهدؼ مؽ عسلية إعادة الترسيؼ. -
 الشغر للسؾضؾع كالتفكير ييه مؽ إتجاهات متعددة. -
تحدمػػػد العشاصػػػر الرئيدػػػػة للسؾضػػػؾع، كالعبلقػػػػات القائسػػػة حاليػػػػًا          -

 بيشهسا.
 التفكير إلعادة ترتي  السؾضؾع بظرؽ غير مألؾفة. -

 شذاطات:الخظة كال
 إعادة ترسيؼ السكؾاة الكهربائية لتر ت أةهر فاعلية. -
 إعادة ترسيؼ لسختلف األشياء مؽ حؾله. -

 

 deducingمهارة اإلستش ا :  
 التعريو:    

هػػػؾ القػػػدرة علػػػى التؾصػػػل إلػػػى نتيجػػػة مختلفػػػة، أك ضػػػسشية مػػػؽ              
الستػؾافرة، معلؾمات سابقة، كذلػ عػؽ طريػ  معالجػة السعلؾمػات، أك الحقػائ  

كذلػػػ إنتقػػااًل مػػؽ الكػػل إلػػى الجػػزء، كمػػؽ العسؾميػػات إلػػى الخرؾصػػيات، كمػػؽ 
 القؾاعد إلى التظبيقات.           

 الخظؾات:
 الترليز على عرض القاعدة أك القانؾف العلسي. -
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 تحليل القاعدة أك القانؾف العلسي، للتعرؼ على خرائره. -

 تشغيؼ السؾاقو لتظبي  القاعدة أك القانؾف. -

تقديؼ األمهلة السؾضحة لعسلية اإلسػتش ا ، فػي صػؾرتها السشظ يػة  -
 الس اشرة.

التدرب على ذلر أةبر عدد مؽ األمهلة لئلسػتش ا  مػؽ القاعػدة أك  -
 القانؾف.

 الخظة كالشذاطات:
تحدمد مجسؾعة مؽ القؾاعد العلسية في شتى السجاالت، لي مبشػي  -

 الستعلؼ عليها أةبر عدد مؽ األمهلة.
سب  غرؽ مدسار مؽ الحدمد في الساء، كعدـ غػرؽ  التفكير في -

 سفيشة مرشؾعة مؽ الحدمد.
 

 
 inducingمهارة اإلستقراء:  

 التعريو:     
هؾ إستعراض أمهلة لهيرة لسفهؾـ كاحد، أك حاالت عدمدة مؽ                  

قاعػػدة كاحػػدة، كلكػػل حالػػة أك مهػػاؿ خرػػائص القاعػػدة أك بعزػػها، كلػػل ذلػػػ 
 إلى نتيجة جدمدة، أك التحق  مؽ نتيجة سابقة. بغرض الؾصؾؿ

 الخظؾات:    
إلسػػػاـ السػػػتعلؼ بػػػأةبر قػػػدر مػػػؽ األمهلػػػة التػػػي تتزػػػسؽ الرػػػفات  -

 كالخرائص.
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 التدرب على دقة السبلحغة. -

 التدرب على مهارات السقارنة، كالترشيو، كالتعسيؼ. -

 تشؾيع األمهلة. -

 إستخداـ الؾسائل التعليسية. -

 ستش ا  للتأةد مؽ صحة اإلستقراء.اإلستفادة مؽ مهارةاإل -

 
 

 الخظة كالشذاطات:    
التدرب علػى التؾصػل للشتػائج الجدمػدة، مػؽ عػرض أةبػر قػدر مػؽ  -

 األمهلة.
 reasoningمهارة اإلستدالؿ:  

 التعريو:   
هؾ عسلية ذهشية تتزسؽ كضع الحقائ ، أك السعلؾمات بظريقة مشغسة،  

ل لسذػكلة، كال يكػؾف هػذا اإلسػتدالؿ بحي  تؤدي إلى إسػتشتاج، أك قػرار، أك حػ
إاّل بتحدمد اإلستشتاج، أك التعسيؼ، أك الحكؼ أكاًل،  ؼ تقديؼ الدليل على الجػؾدة، 
أك الردؽ أك الرؾاب، أك الخظأ، بذر  أف يكؾف الدليل، أك األدلة مػؽ داخػل 

 السؾضؾع نفده، أك مؽ مرادر عقلية، أك مؽ مرادر نقلية.
 الخظؾات:

 ت.تشغيؼ السعلؾما -
اإلستفادة مؽ جسيع السعلؾمات الستؾافرة، للتؾصل إلى إستشتاجات  -

 صحيحة. 
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 الؾصؾؿ إلستشتاج. -

 تقديؼ أةهر عدد مؽ األدلة، على صحة اإلستشتاجات. -

 

 الخظة كالشذاطات:
 كضع خظة لئلستدالؿ على اآلتي:       

 كجؾب الرياـ مؽ: -
 القرجف الكريؼ.           
 ة.الدشة الشبؾي           

 فؾائد الرياـ مؽ: -
 أقؾاؿ العلساء.          
 التقارير الظبية الحدمهة.          

 

 observingمهارة السبلحغة:  

 التعريو:         
هي السذاهدة الدقيقة، الؾا ية، السقرؾدة، لغاهرة مؽ الغػؾاهر،  -

كمحاكلػػػػة فهسهػػػػا، كتحليلهػػػػا، للتعػػػػرؼ علػػػػى تفاصػػػػيلها، كذلػػػػػ 
 ال ح  التي تتبلءـ مع طبيعة تلػ الغاهرة.  باإلستعانة بأسالي 

 الخظؾات:
 تحدمد الهدؼ العاـ مؽ السبلحغة.   -             
 بشاء قائسة أكلية لؤلمؾر التي مهدؼ الستعلؼ لسبلحغتها.   -             
 إختيار الؾسيلة التعليسية السشاس ة، لتشسية السهارة.   -             
 كيؽ السبلحغات.تد   -             
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 الرجؾع إلى السبلحغات التي تؼ تدكيشها.   -             
 التؾصل إلى أبرز السبلحغات كمؽ  ؼ تدكيشها.   -             

 الخظة كالشذاطات:
 عرض عسل تعليسي مدكف الستعلؼ بسؾج ه مبلحغاته. -
 عرض عسل ما مدكف الستعلؼ بسؾج ه األخظاء الؾاردة ييه. -

 إلى الكرة األرضية كيدكف مبلحغاته عؽ القارات.مشغر الستعلؼ  -

 

 
 hypothesizingمهارة كضع الفركض:  

 التعريو:   
هػػؾ تحدمػػد الستغيػػرات السػػؤ رة فػػي حػػدكث عػػاهرة مػػا، فػػي صػػؾرة              

تخسيؽ مبػدئي، قػد يرػدؽ، كقػد ال يرػدؽ، كيحػدد فػي تلػػ التخسيشػات نؾعػاف 
 مؽ التغيرات هسا:

 .الستغيرات التابعة -
 الستغيرات السدتقلة. -

كيرسؼ أسػلؾب التحقػ  مػؽ تلػػ التخسيشػات فػي ضػؾئها، مػع ضػ   الستغيػرات 
 الؾسيظة.
 الخظؾات:

 يقؾـ الستعلؼ بظرح أةبر عدد مؽ الفرضيات، الستعلقة بالسؾضؾع. -
تحدمد فرض أك فرضيؽ، مسا طرح، يسكؽ بسؾجبهسا تفدير عاهرة  -

 ما.        
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 فرض.التأةد مؽ إمكانية إخت ار ال -
 التأةد مؽ أحد الفرضيؽ عؽ طري  التجري . -

 تحزير بعض األسئلة التي تداعد في كضع الفرضيات. -

 

 الخظة كالشذاطات:
 كضع أةبر عدد مؽ الفركض: -

 لتفدير ذكباف الدكر في الساء. -
لتفدػػير التغيػػرات الكيسيائيػػة، التػػي تحرػػل نتيجػػة إلضػػافة  -

 الخل إلى نذا الذرة.
 عظل سيارة في طري  ما.للتعرؼ على أس اب ت -

 experimentingمهارة التجري :  
 التعريو:    

هؾ سلدلة مؽ اإلجراءات الشغرية، أك العسلية التػي تلػـز للتحقػ               
مؽ صدؽ الفركض، أك عدـ صدقها، بهدؼ إ  ات القاعدة العلسية نالقػانؾفل، 

 ستغيرات الؾسيظة.كذلػ مؽ خبلؿ التحكؼ، في الستغيرات التابعة، مع ض   ال
 الخظؾات:

 التخظي  للتجربة، كذلػ بتحدمد خظؾات تشفيذ التجربة. -
 تحدمد األدكات كالسؾاد البلزمة للتجربة. -

 التأةد مؽ مبلءمة األدكات كالسؾاد السدتخدمة. -

 مراعاة إجراءات األمؽ كالدبلمة. -

 تحدمد الستغيرات في التجربةنالستغير السدتقل كالستغير التابعل. -
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 لستغيرات الستداخلة.ض   ا -

 اإلستفادة مؽ مهارة السقارنة كالسبلحغة. -

 ترسيؼ جداكؿ السبلحغات كالشتائج. -

مش غػػػي مبلحغػػػة مػػػاذا يحػػػدث بدقػػػة، مػػػع تػػػدكيؽ مػػػا تبلحغػػػه فػػػي  -
 الجداكؿ التي سب  إعدادها.

 ةتابة تقرير مفرل عؽ التجربة. -

 تفدير الشتائج، بشاًء على القؾانيؽ كالشغريات العلسية.  -

 قبؾؿ الفرض، أك رفزه، أك تعدمله. تحدمد -

 الخظة كالشذاطات:
 تحدمد أ ر التدخيؽ على الرئتيؽ كالبيئة السحيظة. -
 ال ياـ بتجربة للتعرؼ على األجداـ، التي تظفؾ على الدؾائل. -

 ال ياـ بتجربة للتعرؼ على مزايا األندجة الحيؾانية. -

اعػػػل ال يػػػاـ بتجربػػػة لتحدمػػػد العؾامػػػل، التػػػي تػػػؤ ر فػػػي سػػػرعة التف -
 الكيسيائي.

 

 fluencyمهارة الظبلقة:  
 التعريو:      

هػػػي القػػػدرة علػػػى اإلتيػػػاف بػػػأةبر عػػػدد مسكػػػؽ مػػػؽ األفكػػػار، أك               
البدائل، أك السقترحات ذات العبلقػة بسؾقػو أك مفهػؾـ، أك حالػة مػا، فػي زمػؽ 

 محدكد.
 الخظؾات:
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 صحيحة.طرح أسئلة معيشة يسكؽ اإلجابة عشها، بأةهر مؽ إجابة  -
 يقؾـ الستعلؼ بذلر أةبر عدد مسكؽ مؽ األفكار. -

متدرب الستعلؼ علػى الدػرعة، فػي طػرح األفكػار، أك السرادفػات، أك  -
 فؾائد أشياء محددة.

 تقبل جسيع األفكار. -

 الخظة كالشذاطات:
 ذلر جسيع الشتائج السترت ة على دفع الشاس لزلاة أمؾالهؼ. -
 مؽ العشاكييؽ لها. تحدمد قرة أك قريدة كذلر أةبر عدد -
 مذلر الستعلؼ جسيع األشياء السدتظيلة. -
يعػػدد السػػتعلؼ أةبػػر عػػدد مسكػػؽ مػػؽ األفكػػار، للقزػػاء علػػى  -

 مذكلة الحرارة.
 

              
 flexibilityمهارة السركنة:  

 التعريو:    
،   (open-minded)هي قدرة الفرد على التفكير بعقلية مفتؾحة             

رػػدر مشػػه، إسػػتجابات متعػػددة، فػػي مجػػاالت متشؾعػػة، أي أف يدػػلػ بحيػػ  ت
 الفرد، أةهر مؽ مدلػ، للؾصؾؿ إلى األفكار لافة، أك اإلستجابات السحتسلة.

 الخظؾات:  
 تؾجيه الستعلؼ لتفكيرب، ألةهرمؽ جهة. -
 إنتاج أةبر عدد مسكؽ مؽ األفكار. -
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 يقؾـ الستعلؼ بظرح أةهر عدد مؽ البدائل األخرى. -

 أنسا  التدري .تشؾيع  -

 الخظة كالشذاطات:
يظػػرح السػػتعلؼ أةهػػر عػػدد مسكػػؽ مػػؽ الدػػلؾلات، التػػي تزيػػد مػػؽ  -

 التراب  اإلجتساعي، كتقؾي الؾحدة الؾطشية.
يقؾـ الستعلؼ بتؾزيع مجسؾعة مؽ األشػكاؿ، إلػى أةهػر عػدد مسكػؽ  -

 مؽ السجسؾعات.

يقػػػػؾـ السػػػػتعلؼ بػػػػذلر أةهرعػػػػدد مػػػػؽ اإلسػػػػتعساالت لعل ػػػػة الحليػػػػ   -
 غة.الفار 

يقؾـ الستعلؼ بذلرأةهر عدد مسكؽ مػؽ السهػؽ التػي تحتاجهػا بػبلدب  -
 مدت  بًل.

 
 originality:  مهارة األصالة

 التعريو:    
هي القدرة علػى اإلتيػاف بفكػرة جدمػدة، بالشدػ ة لػه، كلسػؽ حؾلػه،              

في زماف كمكاف محددمؽ. كهذب الفكػرة قػد ال تكػؾف جدمػدة علػى اآلخػريؽ، فػي 
 ع كزماف مختلفيؽ.مؾق

 الخظؾات:
يقؾـ الستعلؼ بالتدرب على عدـ اإلقترار، على األفكار أك الحلؾؿ  -

 العادية.
 التدرب على رلية العبلقات بظريقة مختلفة. -
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 تذجيع األفكار كالحلؾؿ الجدمدة. -

 الترليز على قيسة تلػ األفكار كحدا تها. -

 الخظة كالشذاطات:
 ستعساله.إبتكار جهاز لتؾفير الساء كإعادة إ -
 إبتكار جهاز تحدمد القبلة بنستخداـ الغل. -

إقتػػػػراح مذػػػػركعًا إسػػػػتهساريًا غيػػػػر مدػػػػبؾؽ، يدػػػػتفيد مػػػػؽ ريعػػػػه  -
 السعاقؾف كالسحتاجؾف.

 
 elaboratingمهارة اإلفاضة كالتؾسع:  

 التعريو:    
هي القدرة على إضافة عدد مؽ التفريبلت البلزمة، لجعل الفكػرة              
 كضؾحًا كفائدة، كت  بًل لآلخريؽ. الجدمدة، أةهر

 الخظؾات:
 تحدمد عشاصر الفكرة. -
 الشغر إلى الفكرة مؽ زكايا متعددة. -

 العسل على مد الفكرة إلى مجاالت أةهر تفريبًل. -

التفكير بأةهر عدد مسكؽ مؽ اإلضافات التي يسكؽ إضافتها لفكػرة  -
 ما لتكؾف أةهر فائدة.

 الخظة كالشذاطات:
افات أك إقتراحػات جدمػدة لتحدػيؽ أداء جهػاز أف يقدـ الستعلؼ إض -

 رياضي لتخ يض الؾزف.
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الؾصػػػؾؿ إلػػػى إقتراحػػػات كتعػػػديبلت تكسيليػػػة، علػػػى بعػػػض الػػػشغؼ  -
 السدرسية تؤدي بدكرها إلى زيادة فاعلية هذب الشغؼ.

إدخػػاؿ بعػػػض التعػػديبلت علػػػى الدػػػخاف التقليػػدي، كتحؾيلػػػه إلػػػى  -
 سخاف فؾري.

 ؼ في الدبلمة السركرية.تقديؼ إقتراحات لشغاـ السركر تده -

 
يدػػعى السػػتعلؼ ذاتيػػًا، لػػتعلؼ مهػػارات التفكيػػر السختلفػػة، كيعسػػل فػػي ذات      

الؾقػػت علػػى تظؾيرهػػا كتشسيتهػػا، بنعت ارهػػا أسػػاس السهػػارات التعليسيػػة، فجسيػػع 
 أعساله مشظؾية في أفكارب، فبل مؾجد عسل إاّل ككراءب فكر يقؾد إليه. 
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 حُلَٜ حُؼخُغ                              

                                        
 ط٤ٔ٘ش حُظل٤ٌَ ُيٟ حُٔظؼ٤ِٖٔ                       

 

 انًمذيخ -

 يُطهمبد نزًُٛخ انزفكٛش -

 انًًبسعبد انًصبدجخ -

 يًبسعخ انًٕعٛمٗ -

 يًبسعخ انشٚبظخ -

 انًشبسكخ االجزًبػٛخ -

 إسرٛبد انًُزذٚبد -

 فٙ انشدالد انًشبسكخ -

 رفؼٛم انضٚبساد -

 يًبسعخ انزذسٚت -

 انًؤثشاد انغبنجخ -

 انًؤثشاد انًٕججخ -

 رًُٛخ انزفكٛش ػٍ غشٚك انمجؼبد انغزخ -

 رفكٛش انمجؼخ انجٛعبء -

 رفكٛش انمجؼخ انذًشاء -

 رفكٛش انمجؼخ انغٕداء -

 رفكٛش انمجؼخ انصفشاء -

 رفكٛش انمجؼخ انخعشاء -

 رفكٛش انمجؼخ انضسلبء -
 

 :السقدمة 
لتفكير لأي مهارة أخرى ، يحتاج إلى تظػؾير كتشسيػة ، كنقرػد بػذلػ أّف ا      

الفػػرد السػػتعلؼ ، هػػؾ السدػػئؾؿ أكاًل كأخيػػرًا عػػؽ ذلػػػ ، كالتفكيػػر لالشبتػػة السهسػػرة 
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السغركسة ، إذا لؼ تجد العشاية كالرعاية التامة ، ييسا متعل  بالتربػة الرالػػػػحة  
بػػػه السػػػزارع مػػػؽ نذػػػاطات ، تجػػػاب  كالدػػػقاية ، كالشغافػػػة ، كلافػػػة مػػػا يقػػػػػػؾـ

إصػػبلحها ، لػػػي يقظػػف  سػػػارًا مرضػػية ككفيػػػرة ، كقػػت الحرػػػاد ، فػػنّف الشبتػػػة 
مريرها الذبؾؿ ، أك قلة عائدها مؽ الهسار. كلذلػ التفكير ، فننه مشسؾ كيهسػر 
، إذا ما أحدؽ الستعلؼ تشاكؿ مهاراته الستعددة بنهتساـ ، ال يقل بػل مزيػد علػى 

ارات الحياتيػػة األخػػرى ، ألف مهػػارة التفكيػػر هػػي األسػػسى ، بػػل إهتساماتػػه بالسهػػ
 هي سيدة السهارات كأساسها على اإلطبلؽ.

إّف أي مهارة لدى الستعلؼ ، لؽ تأتي أةلها ، ما لؼ يراحبها شحذ تاـ ،      
كتشػػاكؿ فاعػػل ، لسهػػارات التفكيػػر عشػػدب، كخاصػػة السػػتعلؼ الػػذاتي ، كالػػذي لسػػا 

ده إعتسادًا لامبًل أك ش ه لامل ، في تعلسه . فهؾ يقؾـ أسلػفشا  يعتسد على نف
بتفعيل لل مهػارات التفكيػر ، إنظبلقػًا مػؽ لؾنػه راغػ  فػي الػتعلؼ ، الػذي دخػػل 
مجاله بنرادته  مػؽ مشظلػ  حريػة األفػراد فػي الػتعلؼ . فلكػي يكػػػؾف أدالب مسيػزًا 

يخظؾهػا ،  كفاعبًل ، البد له مؽ أف متفحص ، كيتسعؽ ، في لػل خظػؾة تعلسيػة
كذلػ بتقلي  أمؾرب التعلسية بتفكير عسي  ك اق  ، مؤهلػه لفػتت أبػؾاب السعرفػة 

 أمامه كتسكيشه مؽ إرتياد طرؽ التظبي  السهاري السظلؾب. 
يعتبر هذا التقليػ  ، كالػدخؾؿ الشػافع ، فػي متاهػات كأضػابيرالتفكير ، لػدى     

ر كتظؾيرب، كالذي مػؤدي فػي الفرد الستعلؼ ، أحد أنجع الدبل ، في تشسية التفكي
خاتسػػػة السظػػػاؼ إلػػػى تعلػػػؼ أفزػػػل. لسػػػا أّف عسليػػػة إدمػػػاف التفكيػػػر ، كتفعيػػػل 
مهاراتػػه بؾاسػػظة السػػتعلؼ ، تجعػػل مشػػه فػػردًا ذليػػًا، يدػػتظيع تفحػػص مدػػائله 
التعلسيػػة ، بتعسػػ  كدرايػػة تامػػة ، تدػػاعدب لهيػػرًا فػػي إسػػتهسار كقتػػه ، كتقليػػل 
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ؼ  لسا يداعدب ذلػ في الحرؾؿ على السبتغى الجهد السبذكؿ في عسلية التعلػػ
 األمهل مؽ التعلؼ ، لشاتج لهذا الحراؾ التفكيري السهسر.

إّف السػػتعلؼ الشػػاجت ، هػػؾ ذلػػػ الفػػرد الػػذي يدتخػػػػدـ لػػل أنػػؾاع التفكيػػر     
الستاحػػة ، كمهاراته ، بتعس  كتدبر ، حتػى مػتسكؽ ، تسكشػًا لػامبًل ، مػؽ الػتعلؼ 

لػع إليػه. فكػل مهػارة مػؽ مهػارات التفكيػر ، تتستػع بػدكرها السشذؾد ، الػذي متظ
السختص في التعلؼ ، إذا ما تسػت تشسيتهػا ، كتظؾيرهػا ، التظػؾير األمهػل ، فػي 
العسلية التعلسية ، كإذا ما استظاع الستعلؼ ، اإللساـ بسحتؾى أهدافها ، كلي ية 

 .أألخذ بها ، كأقبل بكلياته لتعلؼ التفكير كمهاراته الستعددة
فػػي مجػػاؿ الػػتعلؼ الػػذاتي ، ُيغهػػر السػػتعلؼ تفؾقػػًا ملحؾعػػًا فػػي تشسيػػة ،     

كتظػػػؾير، السهػػارات التفكيريػػة ، كذلػػػ بسػػا متستػػع بػػه مػػؽ ال يػػاـ بػػدكر الستعػػػػلؼ 
السفكػػر ، الػػذي يجعػػل مشػػه مشظلقػػًا إلعسػػاؿ مهػػارات التفكيػػر السختلفػػػػة ، برليػػة 

ؼ ، مسػػا يدػػاعد لهيػػرًا فػػي تشسيػػة ذاتيػػة ، تش ػػع مػػؽ إرادتػػه كدافعيتػػه نحػػؾ الػػتعل
 التفكير لديه.

يكفل نغػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد ، الستسهػل فػي نسػ  الػتعلؼ الػذاتي للسػتعلؼ ،     
الحرية الكاملة ، في التعلؼ، كذلػ بتسكيشه مؽ إختيػار السػادة التعليسيػة ، التػي 
 مرغػ  فػي تعلسهػا ، كيتػيت لػه ذلػػػ التحليػ  فػي الدػسؾات الفزػائية ، الػػذاخرة

بالسعػػػارؼ ، عبػػػر لػػػل الؾسػػػائ  الستاحػػػة ، لػػػي مرتػػػاد بنمكاناتػػػه ، التفكيريػػػة 
بسهاراتها السختلفة ، لل مشابع السعلؾمات، التي متؾؽ لسعرفتها، بحرية لاملة. 
كال شػ مؽ أنه سيشفض الغ ار ، عؽ لهير مسا لاف يسهل له نؾعًا ، مؽ أنؾاع 

 أرض التعلؼ.الغياب السعلؾماتي ، الذي عل م عدب لهيرًا عؽ 
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إّف تفكيػػػر السػػػتعلؼ ، كحػػػدب، مػػػدّعسًا بخبراتػػػه الدػػػابقة، كتفاعلػػػه مػػػع     
عؾاطفػػه كأحاسيدػػه كمذػػاعرب ، هػػؾ الػػذي سيدػػاعدب ، فػػي اإلختيػػار األمهػػل ، 
كالسشاسػػ  ، ليػػتعلؼ لػػل مػػا هػػؾ مفيػػد ، كالػػذي سػػيقؾدب مػػؽ غيػػر شػػػ ، نحػػؾ 

 ساحات اإلبداع.
 

 مشظلقات لتشسية التفكير:
ا متعلسه الفرد الستعلؼ ، مػؽ جانػ  جخػر ، عػؽ طريػ  التعليػػػؼ عػؽ إّف م      

بعد ، سيدهؼ في تشسية، كتظؾير، تفكيرب إلػى األفزػل ، لسػا متزػت فػي ضػؾء 
 ل.2007مجدي ، ( السشظلقات اآلتية: 

 :تشسية التفكير الشقدي الذي يسّكؽ الستعلؼ مؽ 
 فهؼ األس اب كالترابظات التي تكسؽ كراء الحقائ . -
 العالؼ قراءة ناقدة. قراءة -

 عدـ إستئشاس الؾعي كتدجيشه. -

  تحدمد جليات العسلية السترلة بالعبلقة ، الجؾهرية الؾ يقة ، بيؽ التفكير
كالفعل ، كالكتابة كالقراءة ، كالفكر كاللغة ، حي  تقؾـ تلػ اآلليات علػى 

 تحقي :
 ال قاء في حالة كعي ككضؾح. -
 فكير ييه.التفكير كإعادة التفكير ييسا سب  الت -

 خل  التؾاصل اإلجتساعي ، بيؽ اللغة كالفكر كالؾاقع . -
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فػتت األبػػؾاب أمػػاـ األفكػػار التػػي ال تعتبػػر أداة مهسػػة فحدػػ  ، بػػل  -
ضركرية إلدراؾ الؾاقع ، كلسعرفة عركؼ الزماف ، كحػػدكد السكػاف 

. 

عػػدـ اإلقترػػػار علػػى الفهػػؼ فقػػ  ، بػػل أيزػػًا إستيعػػػاب ، بدرجػػة  -
 دالالته، عشدما تتذابػ كتتداخل السعاني.أعس  ، لقؾة الفهؼ ك 

  إدراؾ أّف مهسة السعلؼ ، الذي هؾ في الؾقت ذاته متعلسػًا ، مهسػة تتدػؼ
 باآلتي: 

 مفرحة كدقيقة جدًا . -
 تتظل  العسل الجاد كالدلكب . -

تقػػػؾـ علػػػى أسػػػاس اإلعػػػداد الكامػػػػػل كالستكامػػػل ، فػػػي الجؾانػػػ   -
 العلسية، كالبدنية، كالؾجدانية.

 هائلة مؽ الح  ، تذسل عسلية التعلؼ ذاتها.لها قدرة  -

 ل أيزًا بأنها:  2007كيزيو نمجدي               
تؤلد أهسيػة مسارسػة  شائيػة السعرفػة كالعاطفػة ، ألنهػا تقػؾـ علػى  -

مجسؾعة مؽ السذاعر، بعزها متػ لف، كالػ عض اآلخػر متشػافر ، 
ػ ، كذلػ مهل : مذاعػػر العؾاطف ، كالرغػػػ ات ، كالخػؾؼ ، كالذػ

 كالذغف ، كهي جسيعًا تقترف بعسلية ناقدة.
ال تقؾـ فق  علػى مؾاقػو الؾالديػة السدللػة العظؾفػة ، كالتػي تقػؾد  -

إلػػى التدػػي  ، كالتدػػاهل ، كالتكيػػو أك التسػػػاشي ، مػػع أكضػػاع 
خاطئػػة ، كإنسا بجان  ذلػ ، تعترؼ بأهسية الحـز ، كتظبي  مبدأ 



 
 
 

 

354 

 

دـ حيؾدهػػػا ، عػػػؽ الهػػؾاب كالعقػػػاب ، كغيػػػر ذلػػػػ مسػػػا يزػػػسؽ عػػػ
 مدارها الظبيعي السرسؾـ لها.

  علػػػى أسػػػاس أّف السػػػتعلؼ يعلػػػؼ نفدػػػه بشفدػػػه ، يجػػػ  أف يدػػػيظر علػػػى
مهػػارات تعّلػػؼ الػػتعلؼ ، كذلػػػ الػػذي مػػدعؾ السػػتعلؼ ، إلػػى مسارسػػة ال حػػ  
السستػػع عػػؽ السعرفػػة ، كهػػي مسارسػػة أقػػل مػػا تؾصػػف بػػه ، أنهػػا مهسػػة 

لؼ ، بؾضؾح الفكػر ، كالجديػة ليدت يديرة ، لذلػ يج  أف مترف الستع
الفكريػػة ، كالقػػدرة علػػى التفكيػػر ، كالشقػػد جنيػػًا ، كأيزػػًا ليكػػؾف السػػتعلؼ 

 معلسًا ، يج  أف يكؾف:
 نسؾذجًا كقدكة ل يؼ الديسقراطية. -
 تقدميًا في تفكيرب. -

 رافزًا الهيسشة كالقؾة السظلقة كجيات التدل . -

 مت عًا التؾجيهات الحدمهة في اإلدارة. -

 مدتسرًا لتقييؼ أعساله كأقؾاله. مسارساً  -

 مدتشيرًا سياسيًا كمشفتحًا دكمًا نحؾ السعرفة. -

 متسكشًا مؽ قؾاعد إستخداـ ، كتذغيل ، التقشيات التربؾية. -

عػبلكة علػى ذلػػ ، يسكششػػا إضػافة مػا قػد تحؾيػػه السشظلقػات التاليػة ، مػػؽ      
 تفاصيل تؾضيحية ، مسا لة لسا ذلر في األسظر الدابقة:

   ّالسػتعلؼ يجػػ  أف مػػتعلؼ ليػػو يعلػػؼ نفدػه ، عليػػه أف يفكػػر مليػػًا فػػي  أف
 السغزى الشاقد للتدريس كالتعلؼ.

إّف التدريس بذكله الشسظي السعركؼ ، كالذي متؼ بشقل السعرفػة مػؽ     
السعلػػؼ إلػػى السػػتعلؼ جليػػًا ، عػػؽ طريػػ  التلقػػي ، كالتح ػػيظ ، تجعػػل دكر 
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ًا ال يدػاعدب علػى  إعسػاؿ قدراتػه الستعلػؼ  في التعليؼ الشغػامي ، محػدكد
التفكيرية الشاقػػدة ، التي تسكشه مؽ تشاكؿ معارفة ، بالظريقػة التػي ترػل 
بػه ، إلػػى فهػػؼ جزيئاتهػػا السختلفػػة ، تسهيػدًا لتظبيػػ  مػػا جػػاء فيهػػا علػػى 
أرض الؾاقع. كالمشظب  ذلػ على الستعلؼ الذاتي ، الذي نأى بشفدػه عػؽ 

أخػذ لشفدػه نؾعػًا مسيػزا ، فػي الحرػؾؿ  مدال  التدريس التقليدي . فقد
 على السعارؼ ، التي تزيد مؽ قدراته التعلسية بنستسرار.

 . ال يعتسد التعليؼ عؽ بعد أسلؾب التدريس 
يعتبر أسلؾب التدريس في نغػػاـ التعلػيؼ عػؽ بعػد ، مرفؾضػًا رفزػًا         

 شػػاء عسليػػة تامػػًا ، إذ أنػػه كمػػؽ أكلؾياتػػه ، الفرػػل بػػيؽ السعلػػؼ كالسػػتعلؼ ، أ
التعلؼ ، كذلػ ما جش ه الكهير مؽ اإلخفاقات ، فػي عسليػات الػتعلؼ الػذاتي . 
إذا مػػا تػػؼ لقػػػاء السعلػػؼ بػػػالستعلؼ ، فػػي اللقػػاءات ، غيػػػر السبرمجػػة ، فػػػنّف 
أسػػػلؾب تشػػػاكؿ السعلؾمػػػة ، يختلػػػف إختبلفػػػًا بائشػػػًا ، عػػػؽ طرائػػػ  التػػػدريس 

ار، بسذػػارلة فاعلػػة مػػؽ التقليديػػة ، بػػل يسيػػل إلػػى أسػػلؾب الشقػػاش ، كالحػػؾ 
 الستعلؼ .

 . أّف عالؼ التعليؼ عؽ بعد ، كاسع كمتجدد 

تعتبػػػػػر السػػػادة التعليسػػػػػية فػػػي نغػػػػػاـ التعليػػػػؼ عػػػؽ بعػػػػد ، كاسعػػػػة ،        
كمتسددة ، كمتظؾرة ، برفة دائسة ، مسػا يجعػل السػتعلؼ مؾاة ػأ باسػتسرار ، 

العسيػ  ، لتػدري  نفػػػده ،  مشق  في جؾانبها السعػريية ، مسا مدفعه للتفكير
الستخبلص السعلؾمة ، كفهسها ، الفهػؼ الجيػد ، عليػه يسكػؽ أف نقػؾؿ: إّف 
ذلػػ يدػػػاعد لهيػرًا ، فػي تشسيػة تفكيػر السػتعلؼ ، كتظػؾير ذاتيتػه. إّف إتدػاع 
نس  التعليؼ عؽ بعد ، مدفع بالستعلؼ، لػي يدػتخدـ أةبػر عػدد مػؽ الؾسػائ  



 
 
 

 

356 

 

ل علػى إةدػابه السعرفػه البلزمػة. إّف إسػتخداـ التعليسية الستاحػة ، مسػا يعسػ
هػػذب الؾسػػائ  التعليسيػػة ، لػػيس بالذػػيء الدػػهل ، إنسػػا تتظلػػػ  ، عسليػػة 
اإلستخػػداـ هذب ، تشسية السهارات التي متستػػع بهػا السػتعلؼ ، كالتػي تخزػػػع 
في ذات الؾقت ، لتفعيل مهارات التفكير البلزمة لديه. مؽ هشػا نخلػص إلػى 

عػػػؽ بعػػػد ، بسادتػػػه التعليسيػػػة ، كالؾسػػػائ  السدػػػتخدمة ييػػػه ، أّف التعلػػػيؼ 
 يداعد في تشسية كتظؾير تفكير الستعلؼ.   

   ، تظػػؾير تفكيػػر السػػتعلؼ ، الػػذي يسكػػؽ أف متحقػػ  مػػؽ خػػبلؿ فرضػػيات
 كحيهيات ، التعليؼ عؽ بعد.

في هذا السشحى يدتظيع الفرد الستعلؼ ذاتيػًا ، أف يدػتحؾذ علػى اإلمتػػبلؾ   
الػػذي يدػػاعدب فػػي تكػػؾيؽ ذاتػػه ، أي يدػػتظيع أف مرقػػى بشفدػػه ،  الشقػػدي ،

مػػؽ التكػػؾيؽ الجدػػدي العػػادي لئلندػػاف ، إلػػى قػػؾة نذػػظة تػػتكلؼ ، كتقػػرأ ، 
 كتكت  ، كبذلػ ير ت أةهر تفاعبًل في مجتسعه ، بل ير ت فردًا مؤ رًا ييه.  

  فػػي التعلػػيؼ التقليػػدي ، قػػد متجلػػى خػػؾؼ السػػتعلؼ ، مػػؽ لؾنػػه غيػػر قػػادر
فهػػػؼ جؾانػػػ  أي مؾضػػػؾع دراسػػػي ، فهسػػػًا شػػػامبًل ، كضػػػركريًا ،  علػػػى

 الةتذاؼ جؾان ه.

هشا تغهر علػة عػدـ تػؾافر الهقػة، بػيؽ السػتعلؼ كبػيؽ ذاتػه ، فػي نغػاـ   
التعليؼ التقليدي ، مؽ خبلؿ ما يجشيػه مػؽ  سػار الػتعلؼ ، فهػؾ غال ػًا مػا 

قلػػػػه ، يكؾف في حالة شػ ، في معلؾماتػه ، التػي لػؼ تكػؽ مرلػػزة فػي ع
مع مركر الؾقت ، إنسا اند رت تحػت أةػؾاـ الشدػياف ، حتػى كلػؾ تحرػل 

 عليها في اليؾـ الداب  .

 . إّف السسارسة التعليسية مؽ خبلؿ التعليؼ عؽ بعد لها جسالها كأهسيتها 
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إّف مهػػػػل هػػػػػػذب السسارسػػػػة التػػػػي متيحػػػػػها نغػػػػاـ التعلػػػػػيؼ عػػػػؽ بعػػػػد        
علػػػػؼ علسيػػػًا ، ككجػػػدانيًا ، كسػػػلؾليًا ، للستعلسػػػيؽ ، تعسػػػل علػػػى نسػػػاء الست

كانفعػػاليًا ، كيدهؼ هذا الشسػاء فػي تظػؾير تفكيػر السػتعلؼ ، الػذي سيدػاعدب 
 ةهيرًا في:
 مؾاصلة الشسؾ كالتظؾر. -
 اإلستعداد كالجدية. -

 اإلختيار األمهل لسؾاد التعلؼ. -

 بع  الهقة بالشفس. -

 إستهارة الشذا  كالحيؾية. -

 التظلع السدتسر للسعرفة. -

  .الشغر إلى عسلية إنتاج السعرفة كخرائرها 
يجعػػػل نغػػػاـ التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد ، مػػػؽ السعرفػػػة ، عسليػػػة إجتسا يػػػة    

مفتؾحػػة ، تجعػػل السجتسػػع أةهػػر انفتاحػػًا ، كتبػػرز جهػػؾد ال ذػػر ، التػػي 
بذلت مؽ أجل رفاهية اإلنداف ، كسعادته ، كضساف مدتقبله ، كتداعد 

رؼ ، علػػى بلػػؾغ أهدافػػه ، إذا مػػا الفػػرد السػػتعلؼ ، كبسػػا تلقػػاب مػػؽ معػػا
استخدـ معارفه إستخدامًا ذليًا كصػالحًا ، كأتػاح لذهشػه أف مشظلػ  ، فػي 

 مجاالت التفكير السختلفة.
 

 حُٔٔخٍٓخص حُٜٔخكزش:

ال يقترػػر نذػػا  السػػتعلؼ الػػذاتي ، فػػي إطػػار السػػادة التعليسيػػة ، التػػي      
فػػي مجػػاالت تعلسيػػة مشػػؾي تعلسهػػا فقػػ  ، إنسػػا يذػػسل ذلػػػ، بعػػض الشذػػاطات 
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أخرى، تسهل مداحة كاسػػعة ، كاتداعًا مأ ؾرًا للسػتعلؼ ، لػي مبػرز ييػه محتػؾي 
السػػػػدى الهقػػافي  ، كالعسػػ  اإلجتسػػاعي ، اللػػذمؽ مؤهبلنػػه ، لئللسػػاـ السعػػػرفي 
السرغػػػػػؾب  كيسكشانػػػه مػػػؽ مزاكلػػػة عسليػػػة الػػػتعلؼ الػػػذاتي بكفػػػاءة. تسهػػػل هػػػذب 

، فػػي السسػػػػػارسات السراحػػػػػػ ة سػػش ًً دًا قؾيػػًا ، كأرضػػًا صػػػػل ة ، كمشظلقػػًا هامػػًا
مزاكلػػة الػػتعلؼ الػػذاتي ، كمػػؽ  ػػؼ تشذػػي  التفكيػػر كمهاراتػػه ، مػػؽ خػػبلؿ تلػػػػ 

 السسارسات ، كمؽ بيؽ هذب السسارسات:
 ٓٔخٍٓش ح٤ُٓٞٔو٠:  

تؾصػل العلسػاء التربؾيػؾف إلػي أّف  للسؾسػيقى ، أ ػرًا لبيػرًا ، فػي عسليػة        
ستعلسيؽ ، كنقرد بذلػ السؾسيقى ذات اإليقاعات الهادئػة ، التػي التعلؼ لدى ال

تؤ ر  تأ يرًا إيجابيا ، في دفع عجلة التعلؼ الذاتي لدى الستعلؼ ،  إذ أنها تعسل 
علػػى تهدئػػة الػػذات الداخليػػة. ي سػػا تذػػسله مػػؽ تؾصػػيبلت عرػػبية ، مخترػػة 

تذػسل لػل أجػزاء  كمتفرعة، مؽ أةبرها سػسكًا كإلػى أدؽ أجزائهػا تكؾيشػًا ، كالتػي
الجدؼ ال ذري ، كتتستػع بشقػل السػؤ رات الشاتجػة ، فػي صػؾرة أكامػر دماغيػة ، 
إرسػػػااًل كاسػػػتجابة ، لكػػػل أطػػػراؼ الجدػػػد، الداخليػػػة كالخارجيػػػة ، فػػػي جسيػػػع 

 مؾاقعها.
يحتاج التعلؼ ، لسا تظرقشا لذلػ مد قًا ، إلػى إبتعػاد السػتعلؼ عػؽ السؾاقػع      

لتػي تتسيػز بسرػادر ضؾضػاء عاليػة ، فػي أي شػكل الراخ ة ، كهي األماةؽ ا
مػؽ أشػػكالها الستاحػػة ، كالتػػي تػػؤدي إلػى إنفػػبلت السػػتعلؼ ، مػػؽ نظػػاؽ رسػػالته 
التعلسية. كبسا أّف السؾسيقى ال تخرج عؽ لؾنها ذبػذبات صػؾتية ، تتػردد علػى 
الجهاز الدسعي ، لدى اإلنداف. فنّنه كللسا تتابعػة كتدػارعت هػذب الذبػذبات ، 

ددها ، كأص حت عبئًا   يبًل ، على الجهاز الدسعي ،  بدءًا بظبل األذف قؾي تر 
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، كانتهاءًا بالعر  الدسعي في األذف الداخلية، ييدتحدؽ أف يسارس السػتعلؼ  
كيدتسع ، إلى األنؾاع الهادئة مشها ، التي تشظلي بػردًا كسػبلما علػى الػشفًس ،  

فػػس الؾقػػت ، فػػي إ ػػراء فتزيػػد مػػؽ محتػػؾى معارفػػه لسػػتعلؼ، كتدػػاعدب ، فػػي ن
 العسلية التعلسية.

إّف ما يدتؾقفشا اليؾـ ، مؽ السهاترات السؾسي ية ، التي تتكػاتف كتتزػافر     
فيها اآلالت السؾسي ية السختلفة ، كاألجهزة الرؾتية، العادية مشها كالكهربائية 
، تت لف جسيعها في غؾغائية فردية كجسا ية ، إلحداث كإصدار أصؾات مخلة 

سػػتجابة الستعلسػػيؽ ، علػػى اخػػتبلفهؼ ، لعسليػػة الػػتعلؼ، األةهػػر فائػػدة كأعسػػ  إل
أ رًا. يغهػر هػذا الخلػل جليػا، إذا مػا مػارس السػتعلؼ هػذا الشػؾع مػؽ السؾسػيقى، 

 عسليًا أك سسا يًا ، كتلػ األصؾات الستردية ، الزارة بعسلية التعلؼ .
سػة الشذػػػا  السؾسػيقي الذي نقردب هؾ: أف متؾجه الفرد الستعلؼ إلى مسار     

ةعلؼ ، أك هؾاية ، أك نذػا  مرػاح  ، لػدعؼ عسليػة الػتعلؼ ، كلػيس الجتهػاث 
جػػذكرها. إّف اإللسػػاـ بالؾصػػفات السؾسيقػػػية اإليجابيػػة ، الهادفػػة ، تسهػػل بيئػػة 
سليػػسة ، كمعافاة ، للتعلؼ ، سؾاء لاف ذلػ بالسسارسة أك اإلستساع. لسا أنهػا 

نرػػػراؼ إلػػػى إسػػػتخداـ طاقاتػػػه، كقدراتػػػه الذهشيػػػة ، تدػػػاعد السػػػتعلؼ ، فػػػي اإل 
لسؾاة ػة عسليػػة التفكيػػر الدػليؼ ، فػػي مدػػائله التعلسيػة ، كالعسػػل علػػى تشسػػػػية، 
كتظػػؾير تفكيػػرب ، كتؾجيهػػه الؾجهػػة الدػػليسة ، فػػي حػػل مذػػكبلته، التػػي ت ػػف 

 حائبًل أكعائقًا في تؾجهه التعلسي.
أكقػات السسارسػات السؾسػي ية ،  على الستعلؼ أف يزع برنامجًا ، يحدد ييػه   

حد  ما تقتزيه الحاؿ ، بحي  المؤ ر ذلػ سل ًا على تعلسه ، في صؾرة مػؽ 
صػػػؾر هػػػدر الؾقػػػت ، أك اإلنرػػػراؼ التػػػاـ عػػػؽ الػػػتعلؼ ، كذلػػػػ بنهسػػػػاؿ دكرب 
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التعلسػػي الػػذى ارتزػػاب ، أك تجسيػػدب ، حتػػى لػػؾ لػػاف ذلػػػ مؤقتػػًا ، فػػي مدػػيرة 
لػػه إلػػى سػػاعات ، أك أقػػل ، أسػػبؾ يًا ، أك  تعلسػػه . قػػد يستػػد الؾقػػت السبػػرمج

شهريًا ، أك غير ذلػ ، بحي  مترؾ ذلػ أ رًا محسؾدًا، لدى الستعلؼ، في مرضاة 
 ذاته.

 مسارسة الرياضة:
الكل يعلؼ ، أّف للر ياضة دكرًا هامػًا ، فػي إصػحاح بشيػة الجدػؼ ، ليػتسكؽ      

، فػػي دكرتػػه الحياتيػػة.  مػػؽ ال يػػاـ بالشذػػاطات السختلفػػة ، التػػي متظلبهػػا الفػػرد
فالتسػػاريؽ الرياضػػية بسختلػػف أنؾاعهػػا ، تدػػاعد فػػي تشذػػي  الػػدكرة الدمؾيػػة ، 
التي مشبشي عليها لامػل نذػا  األجهػزة السكؾنػة لجدػؼ اإلندػاف ، مهػل الجهػاز 
الهزػػػسي ، كالجهػػػاز العرػػػبي ، كب يػػػة األجهػػػزة التػػػي تػػػدمر حيػػػاة اإلندػػػاف ، 

عسرب. تر ت مسارسة التسػاريؽ الرياضػية كتحدد مدي فاعلية نذاطاته ، طؾاؿ 
، بالشد ة للستعلؼ ، في غايػة األهسيػة ، فهػي كمػؽ مشظلػ  مدػاعدتها للجدػؼ 
في إستقرارعسل كعائفه ، تفتت للستعلؼ طريقًا مسهدة ، لتحريػ دافعػية الػتعلؼ ، 
كال ياـ بالشذاطات السختارة كالبلزمة ، في تفعيػل جليػات الػتعلؼ لديػه . كتسشحػه 

رة الكاملػػة فػػي تفعيػػل السهػػارات التفكيريػػة السختلفػػة ، كتؾعيفهػػا التؾعيػػو القػػد
الهادؼ ، الذي يعسل علػى دعػؼ عسليػة الػتعلؼ لػدى الستعلػػؼ ، كلػذلػ تدػاعدب 
فػي تعلػػؼ التفكيػػر الدػػليؼ ، الػذي يرػػ ت لػػه مشظلقػػًا ، فػي ترقيػػة سػػبل تعلسػػه ، 

 بأقل الجهؾد .
ل رياضػة الجػري ، كرياضػة السذػي للرياضة أشكاؿ مختلفة كمتعددة ، مه     

، كرياضة لرة القػدـ ، كلػرة الدلػػة ، كالكػرة الظػائرة ، كلػرة الػػيد ، كلػرة السػاء  
كلػػػرة الظػػػػػاكلة ، إضػػػافة إلػػػى رياضػػػة التدػػػل  ، كالدػػػ احة، كرلػػػؾب الخيػػػل ، 
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كرلؾب الهجؽ ، كما إلى ذلػ مؽ أنؾاع الرياضة التي لؼ نذلرها. فعلى الستعلؼ 
ًا مشهػػا، حدػػ  قدراتػػه البدنيػػة، كالعقليػػة، كالسزاجيػػة. فهشالػػػ مػػؽ أف متخيػػر أيػػ

يسيل إلى مسارسة الرياضة الفردية ، كمشهؼ مؽ تدتهؾيه الرياضة الجسا ية ، 
كمشهؼ مؽ مهؾى السخاطػرة ، ييسارس تلػ األنػؾاع مػؽ الرياضػػة ، التػي تتسيػز 

هلة ، السحليػة بالرعػػؾبة ، كهشاؾ مؽ مرغ  في مسػػػارسة أنسػا  الرياضػة الدػ
، لالتساريؽ الخ يفة ، كتختلف مسارسة الرياضػة ، بػاختبلؼ مػؤهبلت كقػػدرات 
األفراد مؽ ال ذػر ، الرحػػػػية ، كالجدػسانية ، كعػركفهؼ اإلجتسا يػة  كيشظبػ  

 ذلػ على األفراد مؽ الستعلسيؽ برفة خاصة، كهؼ مجاؿ دراستشا.
ر ، يفزػل أف يختػار الشػؾع ليشخر  الستعلؼ في مجاؿ تعلسػه بدػهؾلة كيدػ     

األندػػ  مػػؽ أنػػؾاع الرياضػػات ، التػػي ال تقػػؾدب إلػػى الجهػػد السزػػشي ، كالػػذي 
سػػؾؼ يرػػ ت عائقػػًا لػػه فػػي تعلسػػه ، أك مػػا قػػد مشجػػرؼ بػػه بعيػػدًا عػػؽ مدػػارب 
التعلسي . كغال ًا ما متؼ هذا اإلختيار عؽ طري  التعس  في التفكػػير ، كإعسػاؿ 

هػذا الفػرد السػتعلؼ بػيؽ األشػياء، كيخػرج بقػراءة  الفكر بدقة متشاهية  لػي يسيػز
 سليسة ألفكارب، التي سؾؼ تقؾدب نحؾ السدار الرحيت في تعلسه.

 
 حُٔ٘خًٍش حإلؿظٔخػ٤ش:

للفػػرد السػػتعلؼ دكر بػػارز كهػػاـ ، فػػي السذػػارلة السجتس يػػة ، علػػى إخػػتبلؼ     
  نذػػػاطاتها ، كال يسكػػػؽ تجػػػاكز هػػػذا الػػػدكرالعغيؼ ، الػػػذي مػػػؽ خبللػػػه تتحقػػػ
 طسؾحات السجتسع ، كيتؼ بلؾغ األهداؼ ، السدتقاة مؽ كاقع حاله ك قافته.

بانغسػػاس السػػتعلؼ فػػي قزػػايا السجتسػػع ، يدتظػػػػػيع أف مؾعػػف جهػػؾدب ،      
كطاقاته، مؽ أجػل حػل السذػكبلت ، التػي تؾاجػه السجتسػع فػي مدػيرته ، نحػػؾ 
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، كالسدػػاهسة  التظلػػػع ، كالترقػػي ، فػػي مزػػسار مؾاةبتػػه للسجتسعػػات مػػؽ حؾلػػه
بندخػػػاؿ الجدمػػػد السفيػػػد لل ذػػػرية جسعػػػاء ، مػػػؽ مخػػػزكف  قافاتػػػه ، كندػػػيجه 

 اإلجتساعي الذي يحسل خرؾصيته. 
بدءًا مؽ إختيار الستعلؼ لسادته الدراسية ، كمسارساته التعلسيه ، يدػتظيع      

أف يقحػػػػؼ نفدػػػه فػػي قزػػايا السجتسػػع ، الػػذي ي ػػيش ييػػه ، بتلبػػػية متظل اتػػه 
يسية ، كالهقاييػػػة ، كغيرهػػػا ، ييسػػػا متشاكلػػػه مػػػؽ علػػػؾـ فػػػي دراسػػػته . األةػػػػاد

فبتظؾيرب لذاته متظؾر السجتسع ت عًا لػذلػ ، كال يدػت يؼ التظػؾير إال مػؽ خػػػبلؿ 
هذا السجهؾد ، الذي يقدمه الستعلؼ ، بسا متسيػز بػه مػؽ رجاحػة فكػر، كذلػاء ، 

للقيػؾد التػي تعسػل علػى ناجؼ عؽ التحليل الدليؼ لسؾاقفه التعلسيػة ، بتحظيسػه 
حجػػ  مشظلقاتػػه التفكيريػػة ، التػػي تدػػؾؽ إلػػى الفهػػؼ الػػؾاعي ، كاإلبػػداع، فػػي 
تشاكؿ السهػارات التفكيػرية ، بؾعي تاـ ، مؤدي في نهػػاية السظاؼ ، إلى تفعيل 
مهػػارات التفكػػػير، كاسػػتخدامها اإلسػػتخداـ األمهػػل ، فػػي إرتيػػاد حلقػػات اإلبػػداع 

 يجابًا في مديرة السجتسع السدتهدفة. الستتالية ، التي تر  إ
مدعؼ الشذػا  اإلجتسػاعي ، مؾقػو السػتعلؼ التعلسػي ، بسػا مػؾفرب لػه مػؽ     

دعؼ مادي ، كمعشؾي ، مذارلًا في تكؾيؽ شخريته السسيزة لػه ، لسػا أفػرد لػه 
مداحات كاسعة ، ليتجلى نذا  تفكيرب فيها ، لتجعل مشه أةهر رغ ة كداف يػة، 

كأةهػر إق ػااًل علػى التجدمػد ، كاإلبتكػار ، كاإلستكذػاؼ ، كمػؽ  ػؼ نحؾ التعلػؼ ، 
 التظؾير التلقائي عشدب. 

يدػػػاعد الشذػػػا  الهػػادؼ ، الستؾاصػػػل ، فػػي إ ػػراء التفكيػػر الؾاعػػد ، لػػدى     
السػتعلؼ ، مػؽ خػبلؿ التجػدد السدػتسر ، للسؾاقػو التعلسيػة ، كمػؽ خػبلؿ بػػركز 

ه ، ال سػيسا كهػػؾ مػتعلؼ تعلسػػًا ذاتيػػًا ، السذػكبلت ، التػػي متحػتؼ حلهػػا مػؽ جان ػػ
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كهؾ أحد ركافد التعلػيؼ عػؽ بعػد ، لسػا نعلػؼ ذلػػ ، كالػذي مشسػي فػي السػتعلؼ ، 
خاصية ، السعلؼ الستعلؼ. كيعتبػر الػدخؾؿ فػي عسليػة حػل السذػكبلت ، تسريشػًا، 
كتدري ًا ، لشذاطات العقل ، كمؽ بيشها التفكير الؾاعد ، مع التدبر ، كالتسعؽ ، 

 السدائل العالقة التي تتظل  حبًل.  في
إّف تستػع الستعلؼ بالرغ ة الهػائرة ، فػي التفاعػل مػع السجتسػع الرػغير ، أك     

الكبيػر ، إبتداًء مػؽ األسػرة ، كالسجتسػع السحػي  بهػا ، كمػؽ  ػؼ السجتسػع علػى 
الرػػعيد القػػػؾمي ، أك القػػاري ، أك العػػػالسي ، كالػػذي متجلػػػى فػػي التحػػػرر مػػػؽ 

كبلػػػة للفػػػرد السػػػتعلؼ ، التػػػي تحػػػؾؿ بيشػػػه كبػػػيؽ تظلعاتػػػه التعلسيػػػة ، القيػػػؾد الس
كإنتساءاته نحؾ مجتسعه ، كذلػ بشبذ لل السؤ رات الجانبيػة ، التػي تظفػت علػى 
سظت السجريات الحياتية ، بالشد ة للسجتسع ، مؽ نزاعػات ، كنعػرات التعشرػر 

غ ػػػػات ، فػػػػي ، كالسيػػػػؾؿ كاإلنتسػػػػاء القبلػػػػى أكالفئػػػػؾي ، مسػػػػا يخسػػػػد شػػػػرارة الر 
اإلنظػػبلؽ إلػػى األمػػاـ ، فػػي فزػػاءات عسليػػة الػػتعلؼ ، كفػػي قزػػايا السجتسػػع ، 

 كتبشي حل مذكبلته.
 إرتياد السشتديات:

إّف ارتيػػػاد السػػػتعلؼ للسشتػػػديات ، مؾلػػػد ييػػػه الػػػركح الجسا يػػػة ، التػػػي تقػػػؾد     
السجتسػػع إلػػى غاياتػػه ، كذلػػػ ببلػػؾرة التفاعػػل السجتسعػػي بػػيؽ أفػػرادب ، كخلػػ  

ح التعاكنيػػة األصػػيلة الكاملػػة ، بػػيؽ الستعلسػػيؽ ، كذلػػػ عػػؽ طريػػ  ت ػػادؿ الػػرك 
األفكػػار ، كالسعػػارؼ ، الشابعػػة مػػؽ مخػػزكف لػػل فػػرد مػػؽ األفػػراد ، كيػػؤدي هػػذا 
التبلحؼ الفكري ، إلى ته يو األفراد كزيادة  ركاتهػػؼ السعلؾماتيػة ، لسػا يدػػاعد 

اإلبدا يػػػة لػػػدى األفػػػراد ذلػػػ فػػػي خلػػػ  األفػػػػػكار الجدمػػػدة ، التػػػي تسهػػػل الػػػركح 
الستعلسيؽ ، كتهبت لدمهؼ الرغ ة في التجدمد ، كاإلبتكار ، فكل فكػػػرة تقػؾد إلػى 
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فكػػرة أخرى ، كإلى بعػ  جدمػد ، كترػ ت ركح التفكيػر مشظلقػًا جسا يػًا ، يعسػل 
علػػػى نذػػػر السعػػػارؼ ، كمػػػؽ  ػػػؼ تدػػػهيل عسليػػػة الػػػتعلؼ ، كتفعيلهػػػا ، كتعسػػػيؼ 

 فؾائدها بيؽ األفراد.
يدتسد األفراد ، مؽ السختريؽ في الجؾان  الحياتية السختلفة ، مؾاضػػيع      

شػػتى ، تػػذخر بالسعػػارؼ ، كالسعلؾمػػات ، التػػي قػػد تكػػػػؾف غائ ػػة عػػؽ بعػػض 
األفػػراد  فتهػػري لػػدمهؼ السخػػزكف السعرفػػي، الػػذي مزيػػد مػػؽ خبػػراتهؼ فػػي مشػػاحي 

ليػات الػتعلؼ ، لسػا الحياة الستعددة  كي قى لخبرات سابقة، تداعد لهيرًا فػي عس
 أشرنا لذلػ سابقًا.

تسهل السشتديات بيئة تجدمديػة للسػتعلؼ ، إذ أنػه مشتقػل أ شػاء عسليػة تعلسػه ،    
إلى مؾاقع يختلف تكؾيشها ، كيختلف محتؾاها العلسػي كالتعلسػي ، عػؽ مػا لػاف 
يجري في بيئته التي يسارس فيها الػتعلؼ ، ييعسػل ذلػػ علػى تجدمػد مػا يجػؾس 

، كيقؾد ذلػ إلى كضع ، مؤهل الستعلؼ لتلقي السزيد مؽ السعارؼ ،  في دخيلته
كيداعدب في نفس الؾقت على إعساؿ تفكيرب ، في صؾرة صحية ، تدػاعد فػي 
تعلسه ، حي  يدتظيع أف يجشي الكهير ، الذي قد يفؾت عليه اإللساـ به ، فػي 

 بيئته التعلسية السألؾفة.
 

 حُٔ٘خًٍش ك٢ حَُكالص:

اع الػػرحبلت ، كتختلػػف ، حدػػ  الهػػدؼ مػػؽ اإلعػػداد للرحلػػة ، تتعػػدد أنػػؾ     
 فهشاؾ رحبلت :

علسيػػة تخػػتص بسؾاقػػع معيشػػة لتشفيذهػػػا ، كنذػػاطات خاصػػػػة بجانػػ  تعليسػػي 
تعلسػػي ، متعلػػ  بدراسػػة السػػتعلؼ  ، كغال ػػًا مػػا تػػشغؼ مهػػل هػػذب الرحػػػبلت علػػى 
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التشغيسيػػػة ، الرػػػعيد الرسػػػسي ، حيػػػ  تؾفػػػػر لهػػػػػا لػػػػل اإلمكانػػػات الساليػػػة ، ك 
كالعلسيػػػػة  كاإلجتسا يػػة ، كيحػػدد لهػػا كقػػت بعيشػػه ، تبػػرمج ييػػه الشذػػاطات ، 
الستفػػ  عليهػػا ، كتخزػػع مهػػل هػػذب الػػرحبلت للتقػػؾيؼ ، مػػؽ قبػػل السخترػػيؽ ، 
كالسذػػارليؽ ، للؾقػػؾؼ علػػى أهػػؼ الشتػػائج ، التػػي يسكػػؽ أف تظبػػ  محتؾاياتهػػا 

ي إ ػراء العسليػػة التعلسيػػة ، علػى أرض الؾاقػػع ، كالتػي سػػؾؼ تدػػاعد لهيػرًا ، فػػ
 التي تشدح  إيجابًا ، على األفراد، كالجساعات ، في مختلف السجتسعات.

هشالػػػ رحػػبلت إجتسا يػػة ، تهػػدؼ إلػػي التغييػػر ، كإمتػػاع األفػػراد كتزليػػة       
نفؾسهؼ ، كهي ما تعرؼ بالرحبلت الترفيهيػة ، التػي تدػاعد الفػرد للخلػؾد إلػى 

التعلسية العلسية، إلى مرػاؼ الشذػاطات التركيحيػة ، الراحة ، كنقل الشذاطات 
التػػي تدػػاعد لهيػػرًا فػػي تفتيػػت التػػؾترات ، كالذػػد العرػػبي ، الػػذي مشػػتج عػػؽ 
السعانػػاة السدػػتسرة ، أ شػػاء عسليػػات الػػتعلؼ ، كمػػؽ الظبيعػػي سػػيخل  مهػػل هػػذا 

 الدلؾؾ ، أرضًا خر ة لعسليات التعلؼ السدتقبلية. 
ًا مريحًا ، كنقلة لبيػرة ، لسدػيرة تعلسػه ، إذ تسهل الرحبلت للستعلؼ ، مهد

أنه مؽ خبللها متلسس كضعًا جدمدًا ، يداعدب علػى تظػؾير ادائػه ، بسػا يحػس 
به مؽ راحة نفدية ، كهدكء عربي ، إلى جان  التفت  الػذهشي ، الػذي يػبلـز 
ذلػػػ ، لسػػا اّف إذلػػاء ركح الحيػػاة الجسا يػػة ، التػػي ي يذػػها ، تػػدفع بػػه دفعػػًا 

، إلقتشاء ما تجػؾد بػه الجساعػة ، مػؽ نفحػات علسيػة ، تزيػد مػؽ ذخيرتػه  ك اباً 
التعلسية. كتدفع بػه ، لسػا أسلفػػشا ، إلػى تعلػؼ أفزػل ، ألّف ذلػػ يسهػد للسػتعلؼ 
طريقا قؾيسة ، كيفدت له مداحة كاسعة، للتأمل ، كإشعاؿ جذكة التفكير الجاد 

رتكػػزات عقليػػة  ابتػػه ، ، السهسػر ، التػػي تجعػػل مػػؽ عسليػػة الػتعلؼ عسليػػة ذات م
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تؤتي ُأةلها ، في كقت كجيز ، كبجهد زهيد ، كقيسة عالية ، متسيز بها الستعلؼ 
 ، عؽ غيرب مؽ الستعلسيؽ ، بالتسكؽ كاإلنجاز الهر كاإلبداع.

 
 

 طلؼ٤َ ح٣ُِخٍحص:

تترلز الزيارات ، دائسًا، في إرتياد الستعلؼ مشػاط  معيشػة ، تتعلػ  بسجػاؿ 
اشػػرة ، أك غيرم اشػػرة ، متؾقػػع السبػػرمج لهػػذب الزيػػارات أك دراسػػتة ، بظريقػػة م 

الستعلؼ ، إةتداب قدر جدمد مؽ السعارؼ ، تزاؼ إلى حريلة التعلؼ السعريية 
، أك إضافة مهارية ، تداعد الستعلؼ في تظبي  ، ما نالػه مػؽ مهػارة جدمػدة ، 

جتسػع كما متستع به مؽ مهارات سابقة ، في مزسار حياتػه، لفػرد، أك إلػى الس
 الذي ي يش ييه.

تتيت الزيارات إلى الستعلؼ ، إمكانية السقارنػة بػيؽ مػا تعلسػه ، أك مػا مشػؾي     
تعلسػه ، كالؾاقػػع الذي يسارسه ، مؽ خػػبلؿ مػا مبػرز مػؽ معػػارؼ ، كمعلؾمػات 
، كمهارات ، مؽ الشذاطات الستعددة ، التػي تػؾحي بهػا مزػاميؽ الزيػارة  مسػا 

أك ما يجشيه مؽ تجارب أقرانه مؽ الستعلسيؽ ، إذا لانػت  قد يدتشتجه الستعلؼ ،
 الزيارة جسا ية ، تزؼ أةهر مؽ متعلؼ .

تتعدد أغراض الزيػارة لػدى السػتعلؼ ، بسػا تحؾيػه مػؽ جؾانػ  ، مشفػرد لػل 
جان  مشها، بتغظية أهداؼ معيشة، مؽ خبللها ، يدعى الستعلؼ للؾصؾؿ إليهػا 

كالتسعؽ الستؾالي ، كتقلي  األفكػار الرػادرة  ، بسا يسليه عليه التفكير السرلز ،
عؽ ذاته  التػي يخالظهػا التظلػع ، كتشسيػة ركح اإلبتكػار ، كالتجدمػد ، يرػاح  
ذلػػػ ، معالجػػػة  كتشقيػػ  ، كقؾل ػػة ، مهػػارات التفكيػػر ، التػػي تقػػؾد إلػػى بلػػؾغ 
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األهداؼ ، التي مشتج عشها التعلؼ السيدػر ، كالػذي سيرػ ت الفػرد مػؽ خبللػه، 
، يدػػتظيع أف مهػػري سػػاحات السعرفػػة ، كجفػػاؽ السعلؾماتيػػة، فػػي أكسػػا   رقسػػاً 

 السجتسعات ، على إختبلؼ مدتؾياتها.
 

 ٓٔخٍٓش حُظي٣ٍذ:

إةسااًل لهذب الشذاطات السراح ة ، مشخر  الستعلػػؼ الػذاتي فػي مجػاؿ تػدري     
نفده ، التدري  الفاعل ، في لي ية تشػاكؿ مهػارات التفكيػر ، كفػي لي يػة تعلػؼ 
التفكيػػر، كلي يػػة تعلػػؼ ليػػو يفكػػر ، مػػؽ أجػػل تشسيػػة قدراتػػه التعلسيػػة ، كالعسػػل 
على حل مذكبلته ، بسؾج  إستخداـ الظاقات ، كالقدرات ، السبشية علػى لافػة 

 الشذاطات السذلؾرة. 
إف التػػدري  الػػذاتي ، الشػػاجؼ عػػؽ نذػػػػا  الفػػرد السػػتعلؼ ، هػػؾ مػػؽ أنجػػت ،    

دري  ، التػي تقػػػؾد السػتعلؼ، إلػى إتسػاـ نجاحاتػه ، كأجػػدى ، كأنجػع ، أنؾاع التػ
كتشفيذ خظظه التعلسية ، كذلػ بشاًء على ما تست مسارسته ، أ شاء التعلؼ ، في 

 مادة تعلسه األساسية ، أك مؽ خبلؿ الشذاطات السراح ة ، لعسلية التعلؼ.
 إّف التدري  لدى الستعلؼ ، يعكػس مػدى مػا اسػتسدب مػؽ إيجابيػات ، نتجػت    

عػػؽ نذػػاطاته السرػػاح ة لعسليػػة الػػتعلؼ ، أك مػػا اسػػتسدب مػػؽ نذػػاطات الػػتعلؼ 
السبرمجػػة ، فالتػػدري  يجعػػل مػػؽ الفػػرد السػػتعلؼ ، شخرػػًا أةهػػر قػػدرة ، كأكفػػر 
طسؾحػػًا ، فػػي تحقيػػ  جمالػػه ، كتشسيػػة قدراتػػه العقليػػة ، مػػؽ حيػػ  تفعيػػل ذاتيػػة 

مػػػؽ  ػػػؼ تػػػؾفير تفكيػػػرب ، التػػػي سػػػؾؼ تػػػدعؼ عسليػػػة التػػػدري  الػػػذاتي لديػػػه ، ك 
مدػػػاحات ، لسسارسػػػة تكػػػؾيؽ الػػػذات ، كتحدمػػػد مقؾمػػػات السسارسػػػات التعلسيػػػة 

 الهادفة.
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مشبشي التدري  الذاتي ، على الخبرات الدابقة لدى الستعلؼ ، كمدى تؾافرها     
، كفاعليتها ، كمدى تؾافر الرغ ة الجػادة لديػه، فػي عسليػة التخظػي  ، لبػرامج 

له ، كفػػي تعلسػػه ، كفػػي اإلسػػتعداد لشقػػل تلػػػ تدريبيػػة  ترتقػػي بػػه ، فػػي سػػلؾ 
 .التجارب، الشاتجة ، السفيدة ، إلى أفراد السجتسع مؽ حؾله

 
 حُٔئػَحص حُٔخُزش:

إّف مػػا قػػد يحيػػل مػػا بػػيؽ التفكيػػر كاألداء السشذػػؾد للسػػتعلؼ ، فػػي عسليػػة    
التعلؼ ، ما تخلفه السؤ رات الظبي ية ، مؽ ج ار سال ة ، تسهل ع  ػات ح ي يػة 

ي مديرة التعلؼ ، السبشي على نتائج التفكير الستتابع ، كالهادؼ ، الذي يقػؾـ ف
به الستعلؼ كقت التعلؼ ، كهي تلػػ الع  ػات التػي ت عػد السػتعلؼ عػؽ خػ  الػتعلؼ 
الدػػػلس ، السخظػػػ  لػػػه قػػػ بًل ، كلسهػػػاؿ لتلػػػػ الحػػػؾاجز الظبي يػػػة: إرتفػػػاع أك 

فػػي ، التػػي تعسػػل علػػي إنخفػػاض درجػػات الحػػرارة ، حدػػ  مؾقػػع السػػتعلؼ الجغرا
تقليػػل الداف يػػة التعلسيػػة ، لػػدى السػػتعلؼ ، لسػػا تخلػػف ج ػػارًا سػػال ة فػػي ليسيػػاء 
الجدد الداخلية ، التي تبرز لأ ر خارجي ، يعيػ  عسليػة الػتعلؼ ، كيعسػل علػى 
هدر الؾقت لػدى السػتعلؼ ، عشػد ال يػاـ بنصػبلحه أك معالجتػه . كمػؽ بػيؽ تلػػ 

 مظار السفاجيء كالديؾؿ كالرياح كاألعاصير.السؤ رات الظبي ية ، هظؾؿ األ
عبلكة على السؤ رات الظبي ية ، فهشاؾ أيزًا ، الكؾارث ، كالغؾاهر ، التي     

تزفي علي البيئة العامة للتعلؼ ، ج ارًا سال ة ، كالتػي تغهػر فػي شػكل أحػداث 
،  غير مبرمج لها ، لالحرائ  ، كحؾادث كسائ  الشقل ، لالظائرات ، كالقظػارات

 كالبؾاخر ، كالديارات ، كما إلى ذلػ مؽ أنؾاع الؾسائ  .
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أضػػػػف إلػػػػى ذلػػػػػ األمػػػػراض ، كاألكبئػػػػة ، كشػػػػتى التػػػػأ يرات ال امؾلؾجيػػػػة ،    
العارضة  كالدائسة ، التي تشتذػر ، حدػ  البيئػ ت السشاخيػة السختلفػة ، كالتػي 

، تتفػػاكت مػػدد مكافحاتهػػا ، مػػؽ نػػؾع آلخػػر ، لسػػا يختلػػف مػػدى تػػؾافر أدكات 
ككسائل السعالجة الخاصة به، كمدى سهؾلة إنتذارها بػيؽ األفػراد ، كمػدى مػا 

 تخلفه مؽ ج ار صحية  على األفراد مؽ الستعلسيؽ.
إنشػا ال ندػػت عد أيزػػًا ، مػػؽ هػػذب السػؤ رات الدػػال ة ، إسػػتقرار بيئػػة الػػتعلؼ      

 الدياسػػية كمػػا متخللهػػا مػػؽ حػػركب ، كمشاكشػػات ، بػػيؽ الجساعػػات كاألفػػراد ،
كالتي غال ًا ما تؤدي إلى اإلنهيار األمشي ، كبالتالي عػدـ اإلستقػػرار الشفدػي ، 
بالشد ة للفرد الستعلؼ ، كاأل ر العاـ على مدى صبلحية عسلػية التعلؼ ، كمػدى 

 إيجابية نتائجػػها، كفائدتها ، للفرد الستعلؼ كالسجتسع.
ؼ ، يغهر أ رب جليًا فػي إّف لل ما تعرضشا له ، مؽ ج ار سال ة لعسلية التعل    

حاضر ، كمدتقبل ، التعلؼ كالستعلؼ ، لسػا أنػه ، كبسػا يخلفػه مػؽ عؾامػل عػدـ 
اإلستقرار ، كخل  البيئة الرػالحة للػتعلؼ ، يجعػل مػؽ التفكيػر ، كالتأمػل ، فػي 
السدائل التعلسية ، أمرًا ص  ًا، لسا يجعل مؽ تفعيػل مهػارات التفكيػر السختلفػة 

لتالي مرمي بالستعلؼ ، في متاهات عدـ القدرة ، علػي تعلػيؼ ، أمرًا أصع  ، كبا
نفدػػه بشفدػػه ، كيرػػ ت عػػاجزًا تسامػػًا ، عػػؽ بلػػؾغ أهدافػػه التعلسيػػة ، كتحقيػػ  
الحد األدنى مؽ تظلعاته ، أك طسؾحات ، مجتسعه الرغير أك الكبير، على حػد 

 سؾاء. 
ليػة الػتعلؼ ، فقػد تعتبر الكلفة السالية ، مؽ أهؼ األس اب التي قد تعيػ  عس    

ال تتػػؾافر لػػدى السػػتعلؼ الرسػػؾـ الدراسػػية ، أك قيسػػة اإلنفػػاؽ علػػى لتػػ  السػػؾاد 
السقػػررة ، كالسػػذلرات ، كاألدكات ، كاألجهػػزة الخاصػػة بعسليػػة الػػتعلؼ ، أك قيسػػة 
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إسػػتخداـ بعػػض السرػػادر ، كالتقشيػػات ، كالؾسػػائ  ، التابعػػة لػػ عض مؤسدػػات 
 التعلؼ الذاتي.

ف النشدػػى التقاليػػد ، كالعػػادات ، فػػي السجتسعػػات السختلفػػة ، يجػػدر بشػػا أ     
التي تفرض نفدها فرضًا ، على الفرد الستعلؼ ، للتقيد بها ، كهي تعتبػر معػؾاًل 
هّدامػػًا  يعترض سبيل السػتعلؼ فػي تفرغػه ، كانزػ اطه، مػؽ أجػل إتسػاـ عسليػة 

سؽ لهػا الشجػاح التعلؼ ، في الؾقت السحدد لهػا ، كبالظريقػة السهلػى ، التػي تزػ
التاـ ، كلسهاؿ لتلػ العادات ، كالتقاليد ، ما يجػري فػي السشاسػ ات اإلجتسا يػة 
العامػػة مهػػل : مراسػػؼ الػػزكاج ، كإقامػػة السػػ تؼ ، كزيػػارات السرضػػى الستكػػررة ، 
كلفتػػػػػرات طؾيلػػػػػة ، كمشاسػػػػػ ات الػػػػػؾالدة ، كالحػػػػػج ، كاألسػػػػػفار ، كاأل يػػػػػاد ، 

حزؾر األفراد ، كتؾاجدهؼ ، أ شاء الحػدث كالسهرجانات ، كغيرها ، مسا متظل  
، مسػا مترتػ  عليػه ، إصػػابة برنػامج عسليػة الػػتعلؼ ، بالخلػل أك إيقافػه ، لفتػػرة 

 قريرة ، أك طؾيلة ، حد  ما تتظل ه مراسؼ السشاس ة.
  

 حُٔئػَحص حُٔٞؿزش:

الشػ أّف هشالػ مؤ رات مؾج ة ، في مديرة السػتعلؼ التعلسيػة ، تعسػل فػي      
التعلؼ لديه ، مؽ جؾان  عػدة ، فلكػي تدػير عسليػة الػتعلؼ سػيرًا حسيػدًا ، إ راء 

يج  أف مؾفر الستعلؼ بعزًا مؽ الستعلقات ، الزركرية ، كالهامة ، لتدػهيل ، 
كتفعيػل ، عسلية الػتعلؼ ، بظريقػة إيجابيػة ، لسػا أّف عليػه أف ملتػـز بفعػل ، أك 

السعيشػػة لػػه فػػي عسليػػة  أداء ، بعػػض الؾاج ػػات، الستعلقػػة بذخرػػه ، أك تلػػػ
التعلؼ ، كالتي متعيؽ على الستعلؼ الذاتي ، تؾفيرها ، أك تحدمد مؾاطؽ تؾاجدها 
، لئلسػتعانة بهػػا إذا مػػا لػػـز األمػػر ، مهػػل األجهػػزة ، كالتقشيػػات باهغػػة الػػهسؽ ، 
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كالتي ال تتؾافر ، إاّل لدى جهات معيشة ، كلػذلػ بعػض األدكات ، كالترػسيسات 
 يسكػػػؽ إقتشالهػػػا برػػػؾرة مؤقتػػػة ، أك دائسػػػة ، أك ال يسكػػػؽ السعيشػػػة ، التػػػي ال

إستعارتها ، إّما لشدرة تؾاجدها ، أك لقلة أعدادها ، كييسا ملي نػذلر بعزػًا مػؽ 
 تلػ الستعلقات بالعسلية التعلسية :

 
 الستعلقات الذخرية:

 نجسل هذب الستعلقات ييسا ملي:   
 لتعلؼ .أف تتؾافر لدى الستعلؼ الرغ ة في ا  -       

 أف متحلى الستعلؼ بالذلاء الذي مؤهله للتعلؼ في الحد األدنى . -
 أف يستلػ الستعلؼ القدرة على تعلؼ التفكير كمهاراته . -

 أف متسيز الستعلؼ يدعة األف  في تشاكؿ السعارؼ كتقريها . -

 أف متسيز الستعلؼ بالسهابرة قبل كأ شاء عسلية التعلؼ . -

 علسًا في ذات الؾقت .أف متعلؼ ليو يكؾف معلسًا كمت -

 أف يكؾف ملسًا بس اديء التخظي  الدليؼ . -

أف مػػدرب السػػتعلؼ نفدػػه ، علػػى تظبيػػ  معارفػػه، كمعلؾماتػػه ، الشاتجػػة  -
 عؽ عسلية التعلؼ ، في كاقع حياته .

أف متعلؼ الستعلؼ ، قؾل ػة السعػارؼ السكتدػ ة ، كبههػا بظريقػة سػليسة ،  -
 لغيرب مؽ األفراد .

 ر الحيؾية .أف يكؾف نذظًا لهي -

 أف مشغؼ كقته تشغيسًا سليسًا، كال يعسد إلى هدرب . -

 أف مهتؼ بشفده مؽ ناحية :  -
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 السغهر كالهشداـ.  -   
 الرحة العامة.  -    
 الدلؾؾ الحزاري، تجاب األفراد كالجساعات.  -         
 حدؽ الخل .  -         
 إحتراـ الشفس كالغير.  -         
 تؼ أةاديسيًا بسا ملي:أف مه  -         

 تحدمد جاهزية نفده للتعلؼ الذاتي .  -           
 تجهيز لل الستظل ات التعلسية .  -          
 تجهيز كتحدمد مؾاقع التعلؼ .  -        

تحدمد السؤسدة التعليسية ، في حالة عدـ مسارسػة الػتعلؼ فػي   -            
 حُٔئٓٔخص حُ٘ظخ٤ٓش .

 إجتسا يًا لسا ملي: أف مهتؼ -     
 أف متفاعل مع السجتسع الذي ي يش ييه.  -  
 أف يدتفيد مؽ  قافة السجتسع في تعلسه.  -     
 أف يعسل على مداعدة السجتسع، في تحقي  طسؾحاته.  -          
 أف متعلؼ فشؾف ال يادة اإلجتسا ية.  -          
السختلفػػػة ، أي أف يكػػػؾف أف مهػػػتؼ بػػػأمر الدياسػػػة، كتؾجهاتهػػػا   -         

سياسػػيًا مهلػػه كمهػػل أي إندػػاف فػػي الؾجػػؾد ، ال نعشػػي بػػذلػ أف يكػػؾف مشتسيػػًا 
لجهة معيشة ، تتعػاطى نؾعػًا مسيػزًا مػؽ التيػارات الدياسػية ، فػي السجتسعػات ، 
إنسػػػا نقرػػػد أف ملػػػؼ السػػػتعلؼ بالسسارسػػػات الدياسػػػية ، فػػػي الدػػػلؾؾ ، كلػػػيس 

 السسارسات الحزبية السعركفة.
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لي يكؾف الستعلؼ إيجابيًا ، في أمر تعلسه الػذاتي ، فػي داخػل مؤسدػات       
التعليؼ الشغامية ، أك خارجها ، ال بد له مؽ إستخداـ التفكير ، كمهاراته ، في 
الؾصؾؿ إلى غاية الػتعلؼ ، فػي السدػتؾى السرضػي لػه ، كلسجتسعػة الرغيػػر ، 

تعلؼ ، فػي كضػع خظظػه إّف اإلهتساـ بػالتفكير ، يدػاعد السػ أك الكبير .  
التعلسية الفاعلة. كإلسػتخداـ التفكيػر ، كبلػؾرة مهاراتػه ، السذػار إليهػا ، ال بػد 
أف يخزع الستعلؼ نفده  لعسلية تعلؼ التفكير ، كمهاراته ، حتى تر ت عسليػة 

 التعلؼ لديه سهلة كمهسرة.
 
 

 حُٔظؼِوخص حُؼخٓش:

فػي عسليػة الػتعلؼ ، كتلعػ  دكرًا هشالػ متعلقات عامة ، تؤ ر تأ يرًا م اشرًا     
 هامًا  في تكؾيؽ حياة الستعلؼ ، نذلر مشها ما ملي:

 على الستعلؼ أف يعسل على تؾفير البيئة السشاس ة السعافاة للتعلؼ. -
التحرػػل علػػى لػػل السعيشػػات السدػػاعدة فػػي عسليػػة الػػتعلؼ ، كتدػػخيرها  -

 إلنفاذ مهامه التعلسية.

لتي سيسارس معها نذاطاته التعلسية تحدمد األفراد ، أك السجسؾعات ، ا -
 ، كقت الحاجة.

تػػؾفير السػػاؿ الػػبلـز لتغظيػػة نفقػػات الػػتعلؼ ، مػػؽ رسػػؾـ دراسػػية كنفقػػات  -
 تتعل  بالتجهيزات ، ذات الرلة بعسلية التعلؼ .

تحدمػػد مؾاقػػع مرػػادر الػػتعلؼ ، التػػي تهػػري ، بظريقػػة م اشػػرة ، عسليػػة  -
 التعلؼ لدى الستعلؼ.
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دػ قًا ، ييسػا يخػص الػتعلؼ الػذاتي ، كهػؾ أحػد مجػػاالت يبلحػظ مسػا سػردنا م   
التعليؼ عؽ بعد ، الذي متسيز بفؾائد تشظ ع إيجابػًا ، علػى السػتعلؼ فػي تعلسػه ، 
كفي دفعه لسسارسة تعلؼ التفكير كمهاراته ، كمػؽ  ػؼ تشسيتػه ، كتظػؾيرب ، كهػؾ 

مشدؾبي هدؼ مؽ أهداؼ نغاـ التعليؼ عؽ بعد ، كالذي به متسيز األفراد ، مؽ 
التعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد ، بدػػػعة األفػػػ  ، كمسارسػػػة عسليػػػات التفكيػػػر السختلفػػػة ، 
كمهاراته ، بقدرات عالية  تجعل مشهؼ متعلسيؽ ، أةهر لفاءة مؽ غيػرهؼ ، مػؽ 
الستعلسيؽ . فهؼ متسيزكف بقدرات تفكيرية عالية ، كذلػ مؽ لهرة اإلستخدامات 

 على الدكاـ .العقلية ، في حل مذكبلتهؼ التعلسية الستجددة 
 

 تشسية التفكير عؽ طري  ال  عات الدتة:
ل ، 1993تعرؼ هذب الظريقػة بظريقػة إدكارد دكبؾنػؾن دكبؾنػؾ ، الخيػا  ،      

فهي ترتكز علػى سػتة أنػؾاع ، مشفػرد لػل نػؾع  مشهػا ، بنيزػاح نؾ يػة التفكيػر 
 .الذي متؾقع تعلسه كمسارسته ، بؾاسظة الستعلؼ ، في سبيل تشسيته كتظؾيرب

نتظرؽ ييسا ملي لهذب األنؾاع الدتة مؽ التفكير ، لػل علػى حػدة ، حدػ      
 نؾع كلؾف قيعته السسيزة له :

 تفكير ال  عة البيزاء:  -1
هؾ نؾع التفكير الذي يدتشد إلى الحقائ ، كاألرقاـ، كاإلحرائيات، 
كالػػذي يقترػػر علػػى السعلؾمػػات السفيػػدة. كعليػػه يجػػ  تحدمػػد الحاجػػة 

علؾمػات السظلؾبػة ، مػع طػرح التدػالالت ، حػؾؿ مػدى السرجؾة، مؽ الس
جػدكى تلػػػ السعلؾمػػات ، كالكسيػػات السظلؾبػة مشهػػا ، لسػػا أنػػه يجػػ  أف 

 نزع في الحد اف ، التسييز بيؽ نؾعيؽ مؽ الحقائ :
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 الحقائ  الؾاق ية السلسؾسة.  -         
 الحقائ  التي نعتقدها أك نرغ  في كجؾدها.  -         

مهل هذا الشػؾع مػؽ التفكيػر ، يقػؾـ الفػرد السػتعلؼ بشذػاطه ، لسػا  في          
لؾ لاف حاس ًا جليًا ، بسعشًى جخر ، يكؾف مجردًا مؽ العؾاطػف ، كاألحاسػيس ، 

 كالسذاعر ، كهؾ ما يرع  التجرد مشه بدرجة لبيرة.
 تفكير ال  عة الحسراء: -2

 فػػػػي هػػػػذا الشػػػػؾع مػػػػؽ التفكيػػػػر ، تػػػػدخل العؾاطػػػػف ، كالسذػػػػاعر،     
كاألحاسيس ، في حيز التفكير ، بحي  تكؾف بعزًا مؽ فعالياتػه ، كجػزءًا 
مؽ عسلية التفكير الكلية ، التي تذػسل كتحػؾي ، لػل السؾضػؾع السظػركح 
، ذلػػػ ألف العؾاطػػف ، كالسذػػاعر ، كاألحاسػػيس ، تسهػػل جػػزءًا مػػؽ ليػػاف 
الفػػرد السػػتعلؼ  فػػبل يسكػػؽ إسػػت عادها بحجػػة السؾضػػؾ ية ، بػػل بػػالعكس ، 

ج  إبرازها ، كلكؽ مػؽ غيػر تعسػ  . فهػي ، كلسػا نعلػؼ ، أنهػا مػؽ أهػؼ ي
السسارسات لػدى السػتعلؼ ، كالتػي يعسػد علػى إدخالهػا فػي نذػاطات حياتػه 
السجتس يػػة العامػػة ، لكششػػا اليسكػػؽ أف نجعلهػػا رلشػػًا أساسػػيًا ، مػػؽ أرلػػاف 
 عسليػػػة التفكيػػػر ، لسػػػا أنشػػػا اليسكػػػؽ إبعادهػػػا ، أك تجاهلهػػػا، أك إلغالهػػػا

بالكامل ، حتى تر ت في لحغة مؽ اللحغات ، مػؽ العؾامػل الدػال ة فػي 
عسليػػة التفكيػػر ، بػػل يجػػ  إعت ارهػػا نؾعػػًا مػػؽ أنػػؾاع التفكيػػر ، التػػي قػػد 

 يسارسها الستعلؼ في تعلسه.
 
 تفكير ال  عة الدؾداء: -3
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هذا الشؾع مؽ التفكير ، هؾ التفكيػر الشاقػد ، الػذي مهػتؼ  ، فقػ  ،         
الدلبية ، مؽ السؾضؾع السظػركح ، فهػؾ تفكيػر مشظقػي ، سػلبي بالجؾان  

، في نفس الؾقت . ي سا أّف الشقػد ، الػذي متسيػز بػه التفكيػر ، فػي ال  عػة 
الحسراء ، يدتشد إلى العؾاطػف ، كاألحاسػيس ، كالسذػاعر ، إاّل أنػه مشبشػي 

 هشا ، في ال  عة الدؾداء ، على األس اب كالسبررات السشظ ية.
 ح  مهل هذا الشؾع مؽ التفكير ، عؽ األسػ اب التػي تجعػل الفكػرة م       

غير مجدية كال يسكػؽ تشفيػذها ، كيػتؼ الحكػؼ عليهػا مػؽ الجانػ  الدػلبي ، 
 بشاًء على أس اب مشظ ية.

إّف اإلنغسػػاس فػػي مهػػل هػػػذا الشػػؾع مػػؽ التفكيػػػر ، يعسػػل علػػى قتػػػل       
ذا ترؾ كلؼ مؤخذ به. السؾضؾع  كفي نفس الؾقت يعسل أيزًا على قتله ، إ

لذا فنّف التفكير الشاقد ، الذي تتسيز به ال  عة الدؾداء ، يعتبر جزءًا مهسًا 
مػػؽ عسليػػة التفكيػػر ، ألنػػه يدػػاعد فػػي جعػػل صػػؾرة السؾضػػؾع أك الفكػػرة 
كاق ية ، كمتكاملة  كلكشػه ال يسهػل لػل التفكيػر ، بػل هػؾ صػشف كاحػد مػؽ 

إلغػػالب ، أكجعلػػه مدػػيظرًا علػػى  أصػػشاؼ التفكيػػر ، ال يسكػػؽ للفػػرد السػػتعلؼ
 نذاطاته.

 تفكير ال  عة الرفراء: -4
هؾ التفكير اإليجابي الستفائل ، كهػؾ عكػس تفكيػر ال  عػة الدػؾداء        

، فهؾ م ح  في الجؾان  اإليجابية في السؾضؾع ، أك الفكػرة السظركحػة . 
غر نغرة فهؾ يسهل العقل اإليجابي الستفائل ، الذي يجعل الفرد الستعلؼ ، مش

إيجابية لسا قد يحدث مدت  بًل ،  يعتبر هػذا الشػؾع  مػؽ التفكيػر جػزءًا مػؽ 
أنػػػػؾاع التفكيػػػػر ، كلػػػػيس إاّل ، ألّف  الخػػػػؾض فػػػػي مهػػػػل هػػػػذا الشػػػػؾع مػػػػؽ 
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التفكيركالس الغػػة فػػي التقيػػد بػػه  مػػؤدي إلػػى مايذػػ ه أحػػبلـ اليقغػػة ، التػػي 
، يخػرج السػتعلؼ  تحل  بالفرد الستعلؼ لهيرًا ، في فزػاءات فارغػة السحتػؾى 

مؽ جراء مسارسته ، لهذا الشؾع مؽ التفكير ، صفر اليدمؽ . قد مؤدي هذا 
الشؾع مؽ التفكير ، كالشؾع الذي تظرقشا له فػي ال  عػة الدػؾداء ، إلػى نػؾع 

 مؽ التؾازف ، الذي يداعد الفرد الستعلؼ في تشسية قدراته التفكيرية .
 تفكير ال  عة الخزراء: -5

ر اإلبتكػػػػاري ، اإلبػػػػداعي ، كهػػػػؾ الػػػػذي يظػػػػرح البػػػػدائل هػػػػؾ التفكيػػػػ       
السختلفػػة ، كاألفكػػػار الجدمػػدة ، غيػػػر العاديػػة ، للسػػػتعلؼ ، أ شػػاء مسارسػػػة 
العسلية التعلسية لديه . كإنه لسؽ السعركؼ ، أّف العػادة ، هػي التػي تجعػل 
الستعلؼ يقبل الحل ، الذي يغهػر لػه مػؽ أكؿ كهلػة ، أمػا السظلػؾب ، فهػؾ 

السػػتعلؼ عسليػػة ال حػػ  عػػؽ البػػدائل ، كالحلػػؾؿ األخػػرى ، التػػي  أف يسػػارس
يختار مشهػا مػا مؾافػ  حاجاتػه ، كإمكاناتػه لسػتعلؼ . مرتكػز هػذا الشػؾع مػؽ 
التفكيػػر ، إلػػى أّف  اإلبػػداع ، يسكػػؽ تشسيتػػه ، كتعلسػػه ، كأنػػه لػػيس مجػػرد 

 مؾه ة يسارسها الستعلؼ .
 تفكيرال  عة الزرقاء: -6

فكير ذاته ، كيعتبر هذا الشؾع مؽ التفكير ، ضابظًا هؾ تفكير في الت       
، كمؾجهػػًا ، كمرشػػدّا ، مػػتحكؼ فػػي أنػػؾاع التفكيػػر الخسدػػة ، التػػي ذلرناهػػا 
مدػػ قا ، فهػػؾ الػػذي يقػػرر األنتقػػاؿ مػػؽ نػػؾع إلػػى جخػػر ، كيقػػرر فػػي نفػػس 
الؾقت ، متى مبدأ نؾع معيؽ مؽ أنؾاع التفكير ، كمتى مشتهي . كليس مؽ 

دأ التفكيػػر بتدلدػػل معػػيؽ ، بػػل يسكػػؽ إسػػتدعاء ال  عػػة الزػػركري أف مبػػ
 السشاس ة ، أك نؾع التفكير السشاس  ، حد  الحاجة لذلػ. 
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نزػػع هػػذب األنسػػا  الخسدػػة مػػؽ أنسػػا  التفكيػػر ، بػػيؽ مػػدي الفػػرد            
السػػتعلؼ ، كالتػػي سػػترقى بػػه إلػػى تشسيػػة ، كتظػػؾير ، عسلياتػػه التفكيريػػة ، التػػي 

 ته ، كتظلعاته ، التعلسية . تعتبر جؾهر نذاطا
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 الفرل الرابع
 التظبي  السهاري 

 
 أدوات ومتظمبات -

 الفزؾل -

 الذخرية -

 الذغف -

 العزيسة -

 ال قة -

 حب السذاالت -

 التأمب -

 التؾاصب -

 االستخدام -

 وفرة الغذاء -

 في العرر القديؼ -

 في العرر الزراعي -

 في العرر الرشاعي )الحديث( -

 تؾفير األمؽ -

 الرحة -

 الرحة العقمية -

 لشفديةالرحة ا -
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 الرحة الجدسية -

 التسؾيب -

 خالصة -

 الخاتسة -

 السراجع -

 
 أدكات كمتظل ات:

يعتبر التعلؼ عسلية مدتسرة إستسرار الحيػاة، لػدى ال ذػر، كعليػه البػد          
لؤلفراد مؽ الستعلسيؽ، إمتبلؾ األدكات، كاإلمكانات البلزمػة، للسزػي قػدمًا، فػي 

ؾصػؾؿ إلػى الغايػات السدػتهدفة، تغظية متظل ات التعلؼ الستشؾعة، في سػبيل ال
كتراح  هذب الستظل ات، كضع األهداؼ  لغاية مؽ غايػات الػتعلؼ، مدػتؾحاة 
مؽ إرادة األفراد، حد  ميؾلهؼ، كقدراتهؼ اآلنية، كتظلعاتهؼ السدتقبلية، لبلػؾغ 
السدػػتؾيات التعلسيػػة التػػي مشذػػدكنها،مع إعتسػػاد تغظيػػة الحاجػػات التػػي سػػؾؼ 

سدػػيرة الػػتعلؼ الدائسػػة كالسدػػتسرة، لسػػا ترػػح  ذلػػػ، تغهػػر، كتتجػػدد، نتيجػػة ل
رلى اإلبداع، كالتظؾير، في ما متشاكله األفراد الستعلسؾف، مؽ علؾـ، كمعػارؼ، 

 متؾقعة، كغير متؾقعة. 
لتؾفير هذب الستظل ات جنفة الػذلر، كمػؽ أجػل تظبيػ  السفػردات التعلسيػة،      

تعلسه، نفرد ييسا ملي، بعزًا مؽ التي تؾصل إليها الفرد الستعلؼ، لشاتج لعسلية 
هػػذب األدكات، كالستظل ػػات، التػػي تتعلػػ  بػػالفرد السػػتعلؼ، ك نذػػاطاته الداعسػػة، 
لعسلية التعلؼ، السبشي على التفكير الدليؼ، كاإللسػاـ التػاـ بػه، كمعرفػة مهاراتػه 

 السختلفة:
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 أكاًل:
 الفزؾؿ:      
أساسػػػػػات الفلدػػػػػفة أكرد العػػػػالؼ اإلغريقػػػػػي أرسػػػػظؾ، فػػػػػي أطركحتػػػػه: ن      

الظبي يةل أف: " ال ذر لائشات فزؾلية بظ عها" كيفهػؼ مػؽ ذلػػ، أف الفزػؾؿ، 
هؾ الذي يعسل على تحريػ األفراد، للتحرؾ فػي مجػاالت الحيػاة السختلفػة، مشػذ 
كالدتهػػؼ كحتػػى لحغػػة مسػػاتهؼ. يبلحػػظ ذلػػػ، فػػي الرػػغار الػػذمؽ تسلػػؤهؼ ركح 

فػي مراق ػة مػا مػدكر حػؾلهؼ مػؽ  الفزؾؿ، كالذغف، كالؾلع الػذي مبػدك مػشهؼ،
أحػػداث، مت ػػع ذلػػػ رغبػػتهؼ بسعرفتػػه، كمحاكلػػة تظبيقػػه فػػي أنفدػػهؼ، بأنفدػػهؼ، 
كاإلندماج ييه بكلياتهؼ، كمحاكلة اإلنتفاع ب عزه، مسا قد يزفي على حياتهؼ 
نؾعًا مؽ الجػدة، كالسعرفػة، كالسشفعػة.               متزػت ذلػػ جليػًا، فػي مػا 

فننهؼ متدخلؾف في لل شيء، كبكل جرأة كعدـ إستئذاف. أما نراب عشد األطفاؿ، 
الذػػ اب، فهػػؼ ال متؾقفػػؾف عػػؽ طػػرح األسػػئلة التػػي تخظػػر ب ػػالهؼ، كلػػؾ لهػػرت، 
كلػذلػ لػػدى السػػراهقيؽ، الػػذمؽ ملجػػؾف مؾاقػػع الرػػعاب، كيظرقػػؾف أبؾابػػًا تتسيػػز 
بالخظؾرة، كالسغامرة، أما الراشدكف،  فهؼ ال يكفؾف عػؽ الخػؾض فػي متاهػات 

 التجارب الجدمدة، كاستحداث القديؼ مشها.
إّف لل ما ذلرنػا، ال يخػرج عػؽ نظػاؽ الفزػؾؿ، الػذي ال يخػرج عػؽ لؾنػه،     

داف ية ذاتيػة، مرػدرها الفػرد السػتعلؼ، لػذا فالفزػؾؿ ال يحتػاج إلػى تحفيػز مػؽ 
حهػػات خارجيػػة، كعليػػه فػػبل يسكػػؽ تحدمػػد الشذػػا  الفزػػؾلى، بأيػػة معػػامير، أك 

ل حػه لػدى األفػراد، كسػيكؾف مػؽ أةبػر األخظػاء اإلجتسا يػة، نغؼ، تعسل علػى 
كمػػا مترتػػ  عليهػػا مػػؽ مدػػال ، أف مشذػػيء السجتسػػع، سػػياجًا حػػؾؿ الفزػػؾؿ، 
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يعسػػل علػػى ح دػػه داخػػل الػػشفس ال ذػػرية، لتشفيػػذ مػػ رب، كتظلعػػات، تخػػتص 
 ب عض شرائت السجتسع، التي ترمي لتحقي  بعض م ربها الخاصة.

 
  انػيًا:
 الذخرية:     
هي الكيشؾنة، التي تتؾغل في دخيلة لل فرد متعلؼ، كالتي تؼ اإلعتراؼ بهػا     

مشذ أزماف سػحيقة، كهػي بسهابػة سػر مػؽ أسػرارالعالؼ الغامزػة، لسػا هػي التػي 
تحدد لي ية، كمدى ال ح ، كاإلبتكار، كالتجدمد، في نفس الستعلؼ، كتزسؽ لػه 

يحافظ، على دكافعه، لسػا تحػدد التؾجيه التاـ، كتشسية السهارات، التي بسؾجبها 
لػػه الػػشهج السخػػتص بػػه، لفػػرد مػػؽ أفػػراد السجتسػػع الػػذي ي ػػيش ييػػه، لسػػا أنهػػا 
تؾلػد السيػػؾؿ الخػاص بػػالفرد، كتػدفع بػػه نحػؾ تحدمػػد إتجاهاتػه، فهػػي إذًا تؾجػػه 
ملكة الفزؾؿ، لدى السػتعلؼ، الؾجهػة الرػحيحة، كمعشػى ذلػػ فػنّف الفزػؾؿ ال 

كجهػػة قػػد ال تتدػػؼ بالؾاق يػػة، أك الفعػػل السرضػػي  مؾجػػه الفػػرد، إّنسػػا مدفعػػه فػػي
 عشه إجتسا يًا.

مػػؽ هشػػا يسكششػػا أف نخلػػص إلػػي: أّف لكػػل فػػرد شخرػػيته السسيػػزة لػػه، كالتػػي    
متفػػرد بهػػا عػػؽ ب يػػة األفػػراد، كبهػػا تتحػػدد مػػدى قػػؾة عزيستػػه، أك دافعيتػػه نحػػؾ 

ترسػػي  اإلنجػػاز، السبػػرمج، الهػػادؼ، كنحػػؾ إدارة السيػػؾؿ، كالتظلعػػات، كمػػدى 
القػػػدرة، كاإلصػػػرار، فػػػي التغلػػػ  علػػػى التحػػػديات، كتحقيػػػ  الرغ ػػػات، كمػػػدى 
التجػػػاكب، كالتعػػػاكف، مػػػع غيػػػرب مػػػؽ األفػػػراد، فػػػي تفعيػػػل، كبلػػػؾغ األهػػػداؼ، 

 الذخرية كالسجتس ية.
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لسا أسلفشا، فالذخرية تؾلد مع الفرد، كيسكششا أف نلحظ ذلػ كاضحًا، مػؽ     
تػػداءجت الظفػػل فػػي حياتػػه، فلكػػل مػػشهؼ ترػػرفات، كسػػلؾليات األطفػػاؿ، مشػػذ إب

مزايػػا، كصػػفات فريػػدة، تخػػتص بػػه فقػػ ، فهػػي إذف مؤشػػرات شخرػػيته التػػي 
شخرته عؽ غيرب، كهي تغهرمؽ خبلؿ الكي ية التي متحرؾ، كيرضع، كيشغػر، 

 كيدتسع، كيبتدؼ، كي كي، كيشاـ بها.
إّف مهػػل مخترػػػات هػػػذب الذخرػػية، قػػػد تربػػػػ أفػػراد األسػػػرة، حتػػػى أنهػػػؼ      

يحػػاكلؾف مقارنػػة مؾاصػػفات مؾلػػؾدهؼ الجدمػػد، حدػػ  مػػا لػػاف، ذلػػرًا أـ أنهػػى، 
بأشخاص مؽ أفراد أسرتهؼ، فقد اليجدكف أكجهًا مؽ الذ ه، مػؽ قريػ  أك مػؽ 
بعيػػد، فيرجعػػؾف بأنفدػػػهؼ ألػػى مقؾلػػػة: " إنػػه ال يذػػػ ه أحػػدًا مشػػػا" كهػػذا دليػػػل 

رػيته السسيػزة، كاضت، أف هذب الذخرية متفرد بهاهذا السؾلؾد، كتسهل لشا شخ
 كالتي سيشبشي عليه مدتقبل تعلسه، كتظؾرب الحياتي.

بشاًء علػى ذلػػ، ندػتظيع أف نرػشف عشاصػر شخرػيات األفػراد، كنسيػزهؼ      
عػػػػؽ بعزػػػػهؼ الػػػػ عض، بغػػػػض الشغػػػػر عػػػػؽ عبلقػػػػاتهؼ الستذػػػػابكة ب عزػػػػها، 
 كالستداخلة ييسا بيشهؼ، مهل: العبلقات البيؾلؾجيػة كغيرهػا، كالتػي بػدكرها تحػدد

أدكات، كقػػػدرات الػػػتعلؼ، لػػػدى لػػػل فػػػرد علػػػى إنفػػػراد، كمػػػدى إسػػػتجابة الفػػػرد 
لستظل ػػات تعلػػيؼ نفدػػه ذاتيػػًا، حدػػ  السقؾمػػات التػػي أسػػلفشا ذلرهػػا، بسػػا ملبػػي 

 طسؾحاته كجماله .
  

  الها:
 الذغف:     
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يعد الذغف مؽ األدكات البلزمػة للفػرد السػتعلؼ، لػي مػتعلؼ بفاعليػة،يعشي ذلػػ  
الستعلؼ، هؾ اإلق ػاؿ البلمحػدكد، السش عػ  مػؽ غيػر قيػؾد، مػؽ  أّف الذغف لدى

أجل تحقي  هػدؼ مػا. فهػؾ مؾلػد طاقػة لبيػرة، تػدفع بػالفرد السػتعلؼ إلػى تحدمػد 
األهػػداؼ، كالدػػعي إلػػى بلؾغهػػا بفعاليػػة، تزػػسؽ نتائجهػػا اإليجابيػػة، فقػػد يقبػػل 

ؿ إلػى الفرد الستعلؼ بسا متحلى به مؽ ترػسيؼ، كإخػبلص فػي الستابعػة، للؾصػؾ
مامرجؾب، مؽ غير إعظاء األهسية البلزمة، للؾقت كللجهػد، كيشظبػ  ذلػػ علػى 
ةػػل الشذػػاطات التعلسيػػة، التػػي يقػػؾـ بهػػا، كبهػػذا يرػػ ت الذػػغف أحػػد األدكات 

 الداعسة لعسلية التعلؼ لدى األفراد.
 

 رابعًا:
 العزيسة:     
مشػػؾي تعلسػػه، هػػي التػػي تسػػد الفػػرد السػػتعلؼ، بالقػػدرة علػػى اإلسػػتسرار ييسػػا     

حدػ  مػا خظػػ   لػه مدػػ قًا، بغػض الشغػر عػػؽ الكلفػة السترت ػػة علػى ذلػػػ، أك 
العؾائػػ  التػػي قػػد تعتػػرض طريػػ  الػػتعلؼ، فهػػؾ متحلػػى بداف يػػة ك ابػػة، ال تعػػرؼ 
اإلح ػا ، كال التػػردد، طالسػا أنػػه يستلػػػ خرػلة ذات جػػذكر متعسقػة، فػػي دكاخػػل 

 شخريته. 
ت شخرػية الفػرد السػتعلؼ، كهػي بسهابػة بنعت ار أّف العزيسة جػزء مػؽ مكؾنػا   

أحد األدكات الزركرية السؤ رة، في عسلية التعلؼ مشذ نذأة الفرد، فننهػا تتجػدد 
مؽ كقت آلخر، حد  مقامات التعلؼ كمراحله الستبلحقػة. فالظفػل مبػذؿ الكهيػر 
السزشي، في شكل محاكالت، الؾاحدة تلؾ األخرى، لي متسكؽ مػؽ إتقػاف مهػارة 

رة الحبؾ مهبًل، فهؾ يغل في محاكالتػه التػي ال تتؾقػو فهػؾ متػرنت كاحدة، لسها
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حيشًا، كحيشًا مرجع إلى الخلف، كتارة متؾقو ليجدد الحاكلة، بعػد كقفػة تفكيريػة 
الزمػػة، إلعػػادة السحاكلػػة، فهػػؾ اليعيػػر الؾقػػت أك الجهػػد أي إعت ػػار، كرغػػؼ مػػا 

أنػػه دائسػػًا  مبذلػػه مػػؽ جهػػد مزػػشي متؾاصػػل، قػػد يدػػتغرؽ سػػاعات طؾيلػػة، إالّ 
 يغهر العزيسة البلزمة لتحقي  الشجاح.

يدري مهل هذاالدلؾؾ الذي متعل  بالعزيسة، خبلؿ لل الفترات العسرية لػدى    
الستعلؼ، حتى أّف الراشدمؽ تتعسػ  فػيهؼ ركح العزيسػة، عشػد مسارسػتهؼ للػتعلؼ، 
فػػي أي كجػػػه مػػؽ الؾجػػػؾب، فتجػػد الفػػػرد مػػشهؼ مبػػػذؿ قرػػارى الجهػػػد، كال مػػػدع 

جر كال اإلح ا  مجااًل، يعترض عسلية تعلسه، فشجدة دائؼ السدػعى لتحقيػ  للز
جماله، التي تؤدي إلى بلػؾغ أهدافػه السعلشػة، كذلػػ متزػت لشػا فػي تعلػؼ بعػض 
السهارات عشد الراشدمؽ، لتعلؼ مهػارة الدػ احة، كمهػارة تدػل  الج ػاؿ، كمهػارة 

تبرها الفرد الستعلؼ، صػ  ة قيادة الديارة كغيرها مؽ السهارات التعلسية، التي يع
 في بدايات إق اله على التعلؼ.

 
 خامدًا:
 الهقة:      
تعتبػػػر الهقػػػة شػػػرارة الحيػػػاة لػػػدى األفػػػراد، بكؾنهػػػا تسػػػد الفػػػرد السػػػتعلؼ،       

بنحدػػاس داخلػػي باله ػػات، كت عػػ  ييػػه اإلطسئشػػاف، بػػأّف جهػػؾدب السبذكلػػة فػػي 
ه ػاًء، كسػتتجدد لديػه الفرصػة  التعلؼ، مؽ أجل بلؾغ أهدافه الفردية، لؽ تذه 

في الشجاح. تداعد الهقة في تجدمد األمل، كالتحفيز، للبدأ مؽ جدمد، إذا ما لؼ 
مػشجت الفػػرد السػػتعلؼ، فػػي الؾصػػؾؿ لهدفػه السشذػػؾد، فت عػػ  ييػػه ركحػػًا جدمػػدة، 
تدفع به لبلؾغ الهدؼ. إًف الهقة تهبت لػدى الفػرد السػتعلؼ، أًف جهػؾدب السبذكلػة 
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ؼ، لؽ تكؾف بدكف جدكى، لسا أنها ستدفعه لتكرار السحاكلػة عشػد مؽ أجل التعل
 الفذل.

ال يسكششػػا اإلدعػػاء، بػػأّف لػػل فػػرد يحسػػل فػػي شخرػػيته خرػػلة الهقػػة، فقػػد     
تتبلشػػػى هػػػذب الخرػػػلة مػػػؽ جػػػراء التربيػػػة الدػػػيئة للشذػػػيء، كالسػػػدارس غيػػػر 

ذب السبلئسػػة، كاإلضػػظرابات الدياسػػية، كالفقػػر، مػػؤدي لػػل ذلػػػ إلػػى تحظػػيؼ هػػ
الخرػػلة فػػي السػػتعلؼ، كتػػؤدي بػػه للؾقػػؾع فػػي شػػ اؾ اليػػأس، لػػذا فػػنّف علػػػى 
، لكػػي يرػػ ت عالسػػًا ناجحػػاً،  السػػتعلؼ، أف يذػػعر بػػأّف عليػػه ال يػػاـ بكػػل مػػا ملػػـز
كير ت مرجة للهقة، بعكس ذلػ الذي يذعر بأنػه ال جػدكى مػؽ أي شػيء يقػؾـ 

 به. 
القدرة على اإلستسرار ( أنهاإذا ما نغر الفرد الستعلؼ إلى الهقة، مؽ مشغؾر     

ل، فننػه 2009بذكل مػا بغػض الشغػر عػؽ التجػارب الحياتيػة السػدمرةلن جةػؾؼ 
 سيقؾـ بعسلية تعلسه على الؾجه األةسل، كسيدعى جاهدًا لبلؾغ أهدافه.

تتػػيت الهقػػػة للفػػرد السػػػتعلؼ، الفرصػػة فػػػي التػػدبر، كالتفكيػػػر السؾسػػع، الػػػذي    
 يحق  جماله كجماؿ مجتسعه. سيؤدي به حتسًا، إلى تعلؼ أفزل،

 سادسًا:
 حل السذكبلت:

إّف مػػؽ السدػػلؼ بػػه، أّف السػػتعلؼ قػػد كلػػد كهػػؾ مػػزكد بالقػػدرة علػػى حػػل        
السذػكبلت، كذلػػػ ألّف طريقػة الػػتعلؼ لديػػه، تعسػل علػػى إزالػػة لػل الع  ػػات التػػي 
تعترض سبيل تعلسه، فهؾ يعسل جاهدًا لتجاكزها، متخظيًا بػذلػ لػل الدػلبيات، 

 هدؼ الؾصؾؿ إلى غاياته، كتحقي  طسؾحاته. ب
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لقػػػد إةتذػػػف العلسػػػاء التربؾيػػػؾف، كالحكسػػػاء لهيػػػرًا مػػػؽ الظرائػػػ  كالدػػػبل      
الشاجعة، التي تدػاعد لهيػرًا فػي حػل مذػكبلت األفػراد، كالتػي خزػعت للتجربػة، 

 بغرض تعزيز الشجاحات في التعامل مع السذكبلت. 
لع  ػػات التػػي تجعػػل السػػتعلؼ، فػػي كضػػع تتخلػػل عسليػػة الػػتعلؼ، لهيػػر مػػؽ ا     

يحػػتؼ عليػػه مؾاجهػػة تلػػػ الع  ػػات، كالعسػػل علػػى إزالتهػػا، بالسحػػاكالت الجػػادة 
لحلهػػا، فهػػي تسهػػل مذػػكبلت تعتػػرض طريػػ  تعلسػػه، كالتػػي تتجػػدد مػػؽ خظػػؾة 
تعلسيػػة إلػػى أخػػرى، فسػػا أف تجػػاكز السػػتعلؼ ع  ػػة، إاّل كعهػػرت مذػػكلة أخػػرى 

الع  ػات الستؾلػدة، مػؽ قبػل السػتعلؼ، السػرة تلػؾ  تشتغر حبًل. كنغػرًا لتخظػي تلػػ
األخرى، فنّف ذلػ مدلل على أّف الستعلؼ، يستلػ القدرة على حل مذكبلته، كهذب 

 سسة تسيز الشاس جسيعًا، في مختلف مراحلهؼ العسرية.
إّف سػػسة القػػدرة علػػى حػػل السذػػكبلت لػػدى السػػتعلؼ، تتظلػػ  بػػذؿ قػػدرات 

اًل، مػػع الحػػدث، كمػػؽ  ػػؼ العسػػل علػػى تفكيػػػ تفكيريػػة عاليػػة مشػػه ليتفاعػػل، أك 
 بشؾدب، كتحليلها في سبيل 

الؾصؾؿ إلى الحػل الدػليؼ. إّف حتسيػة الػدخؾؿ فػي مجػاالت التفكيػر السختلفػة، 
تؾفر للستعلؼ، فرصة مؾاتية للؾصؾؿ إلى الحلؾؿ الشاجعة لسذكبلته، في جسيع 

 السراحل العسرية التي يسر بها أ شاء عسلية التعلؼ. 
 

 عًا:ساب
 التأمل:        
إّف جػػؾهر الؾجػػؾد اإلندػػاني، متسهػػل لحػػد لبيػػر فػػي مقؾلػػة ديكػػارت:" أنػػا        

أفكر، إذف أنا مؾجؾد" فهي تسهل جؾهر الؾجؾد اإلنداني. إّف الكهير مػؽ أفعػاؿ 
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السػتعلؼ تسزػي بظريقػة عاديػة، غيػر متكلفػة، بػل سػهلة فػي إندػيابها، إاّل أنػه 
ة عسليػات التفكيػر، كالتأمػل، فػي مؾاجهػة الرػعاب ُيسزي ُجّل عسػرب فػي مزاكلػ

 التي تعترضه أ شاء تعلسه، كدمجها في عسلية فهسه الستظؾر للعالؼ.
إّف السكؾنػػات العاط يػػة، كالجساليػػة، كالفكريػػة، كاإلبدا يػػة، لػػدى السػػتعلؼ،     

تلع  دكرًا لبيرًا كحيؾيًا، في لل لحغػة مػؽ لحغػات حياتػه، مػؽ غيػر أف تكػؾف 
لأحػػد البشػػؾد الجؾهريػػة، فػػي مؾاقفػػه الحياتيػػة الؾاضػػحة. لكشهػػا تبػػدك ملسؾسػػة، 

عػػاهرة، كمحدؾسػػة، عشػػد إمتػػاع ناعريػػه بسذػػهد الغػػركب مػػهبًل، أك عشػػد قػػراءة 
ةتاب شي ، أك عشد الؾلؾج في متاهػات أحػبلـ اليقغػة، أك عشػد رليػة الجسػاؿ، 

نغؼ  أك عشد لقاء شخص جدمد، أك لقاء صدم  قديؼ، أك سساع خبر مفرح، أك
مظػػرب، كغيػػر ذلػػػ، مسػػا قػػد يدتحزػػرب السػػتعلؼ فػػي لحغػػة مػػا، أ شػػاء عسليػػة 

 تعلسه.
مسػػا تظرقشػػا إليػػه، فػػنّف التأمػػل مؾجػػؾد كحاضػػر، فػػي مختلػػف أكقػػات حيػػاة     

الستعلؼ، أ شاء عسلية التعلؼ التػي يسارسػها، أك فػي السدػاحات، مػا بػيؽ جلدػة 
حػد سػؾاء. يعتبػر التأمػل تعلسية كأخرى، كبرفة عامة في يقغته كمشامه علػى 

نذا  يسّكؽ الستعلؼ مػؽ تؾاجػدب، لذخرػية متكاملػه، فػي مجتسعػه، بسػا م عهػه 
ييػػػه مػػػؽ نذػػػا  حيػػػؾي، مؤهلػػػه للتفاعػػػل مػػػع السجتسػػػع، فػػػي مجريػػػات حياتػػػه 

 السختلفة.
نخلص مسا تظرقشا إليػه، أّف السػتعلؼ، كفػي السراحػل العسريػة لافػة، مشخػر      

نذػظة، حػؾؿ مػا مػدكر مػؽ أحػداث فػي حياتػه،  طؾاؿ الؾقت، في عسلية تفكيػر
 كييسا مدكر في العالؼ.
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  امشًا:
 التؾاصل:      
إّف ملكػة القػدرة علػػى التؾاصػل لػػدى السػتعلؼ، تعتبػػر مػؽ األدكات الفاعلػػة       

التػي متستػع بهػا فظريػًا، فهػي فػػي حالػة تظؾرمدػتسر، كهػي تزػسؽ الكهيػر مػػؽ 
تؾاصل ال رري، كالعاطفي الس اشر، مػؽ أشكاؿ التفاعل، التي ال تتؾقو عشد ال

 خبلؿ لغة الجدد، كنبرة الرؾت، كالتؾاصل الجددي.
متؼ التؾاصل عامة عؽ طري  اللغة، سػؾى أف لانػت لغػة مشظؾقػة، أك لغػة     

مكتؾبة، أك لغة حرلية، كما متؼ عؽ طري  اللغة هؾ   ارة عؽ تجديد للرؾر 
حسلهػػػا اللغػػػة، فػػػي أشػػػػكالها العقليػػػة، كاألفكػػػار، عػػػؽ طريػػػ  الرمػػػؾز التػػػي ت

 السختلفة.
إّف ما تقدمه اللغة للستعلؼ في مديرته التعلسية، التي تدتسر مػدى حياتػه،     

يعػػػد ميػػػزة عاليػػػة الفائػػػدة، فػػػي كصػػػؾله للسعلؾمػػػات، كالسعػػػارؼ، كالػػػتسكؽ مػػػؽ 
التؾاصل بيته كبيؽ غيرب مؽ الستعلسيؽ، كأفراد السجتسع، على اختبلؼ فئػاتهؼ، 

ل:القدرة على التؾاصل مع عسلية التفكيػر، كالتعلػيؼ لػدى اآلخػريؽ، ةسا أنها تسه
 كبالتالي إغشاء مقدرة الفرد 

الخاصة على التعليؼ كالتعلؼ. لسا أنها تزخؼ قدرات الفرد العقليػة، علػى إيجػاد 
 معشى

 لحياته، بنعهار مرادرب الخاصة، كالسرادر العقلية للجشس ال ذري برمته. 
دمدة مؽ رمػؾز األشػكاؿ اللغؾيػة، فقػد تجدػدت قػدرات " مع تظؾر أشكاؿ ج    

اللغػػػة الكامشػػػة، فػػػي تظػػػؾير أنغسػػػة متفؾقػػػة، برػػػؾرة متزامػػػدة، تػػػرتي  بػػػالفكر، 
كالسشغسػػػات اإلجتسا يػػػػة، كاإلنتاجية،كاإلقترػػػػادية، كأسػػػالي  الحيػػػػاة الستػػػػأ رة 
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بالهقافػػة. كمػػع إبتكػػار الكتابػػة، كاألبجديػػة، كالكلسػػة السظبؾعػػة، كإنتػػاج الػػؾرؽ، 
كإبتكار كسائل الظ اعة الدريعة، كنقل السعلؾمػات لهربائيػًا، كنقلهػا إلكتركنيػًا، 
كاإلتراالت السرئيػة كالسدػسؾعة، كمدػتؾدعات السعلؾمػات السحسؾلػة، بؾسػائ  
مادية، حققت نقلة نؾ ية، في مقدرة الشاس علػى ته يػو أنفدػهؼ، عػؽ طريػ  

 مهارات اإلتراؿ الفظرية، التي يستلكها لل مشهؼ.
إّف التظػػؾرات األخيػػرة فػػي شػػ كة اإلنترنػػت، حؾلػػت السػػؾركث الكػػامؽ فػػي      

اإلتراالت بيؽ ال ذر، إلى كاقع، حيػ  أنػه كمشػذ فجػر ال ذػرية، إمتلػػ الشػاس 
قػػدرة متؾار ػػة علػػى التؾاصػػل مػػع جخػػريؽ، مػػؽ فرػػيلتهؼ، كتحؾلػػت إلػػى مقػػدرة 

أداة  علػى التفاعػل مػع أي شػخص فػي العػالؼ. إفّ  -غير متحققة بعػد -عسلية
التعلؼ السظلقة، التي نستلكها، أال كهػي التؾاصػل مػع اآلخػريؽ، كبالتػالي إغشػاء 
فرصػشا التعليسيػة، تقػارب اآلف إمكاناتهػا العغيسػة، فػي إحتػؾاء الجػشس ال ذػري 

 ـل.2009بكامله."نجةؾؼ 
إّف جسيػػػػع هػػػػذب األدكات، التػػػػي أكردنػػػػا ذلرهػػػػا، تسػػػػشت السػػػػتعلؼ القػػػػدرة،      

، كتدفعػه للدػير فػي طريػ  الػتعلؼ السشذػؾد، لسػا تعتبػر، فػي كاإلستعداد الكامػل
نفس الؾقت، أدكات كمتظل ات حتسية، ال يدتظيع الستعلؼ أف يقؾـ بعسلية تعلػؼ 

 ناجحة، ليرل بسؾجبها إلى األهداؼ السعلشة.
 

 اإلستخداـ:
إّف لي يػػػة إسػػػتخداـ أدكات الػػػتعلؼ التػػػي ذلرناهػػػا مدػػػ قًا، تتظلػػػ  اإلنتسػػػاء     

عسليػػػة الػػػتعلؼ، مػػػؽ جانػػػ  السػػػتعلؼ، جش ػػػًا إلػػػي جشػػػ  مػػػع الستظل ػػػات الفعلػػػي ل
الخاصػػػة بػػػذلػ، كالرػػػفات كالدػػػسات، التػػػي كردت مدػػػ قًا فػػػي صػػػفحات هػػػذا 



 
 
 

 

391 

 

الكتػػػاب، الستعلقػػػة بذػػػخص الفػػػرد السػػػتعلؼ، أك مػػػا مػػػدكر حؾلػػػه مػػػؽ عػػػركؼ 
كأحداث، على مدتؾى السجتسع الرغير الػذي ي ػيش ييػه، أك السجتسػع الكبيػر 

القػػؾمي أك العػػالسي. نػػذلر ييسػػا ملػػي بعزػػًا مسػػا يدػػاعد علػػى  علػػى السدػػتؾى 
 إستخداـ األدكات البلزمة للتعلؼ:

 كفرة الغذاء: -1
لػي يساشػػي السػتعلؼ األحػػداث، كيؾاةػ  عسليػػات الػتعلؼ كمدػػتجداتها، مػػرى      

ةهيػػر مػػؽ التربػػؾييؽ، أّنػػه علػػى السػػتعلؼ، الػػتخلص مػػؽ بعػػض الس يقػػات، التػػي 
بًل مذتتًا للترليز، كلئلنخرا  في عسلية التعلؼ، كمؽ أهؼ تسهل له هاجدًا، كعام

تلػػػ الس يقػػات، اإلنذػػغاؿ بال حػػ  عػػؽ لقسػػة ال ػػيش، كالتػػي تذػػفل جػػّل كقتػػه، 
 كتفكيرب، بل كإق اله، حتى على نذاطات أخرى، غير التعلؼ.

إّف تؾفير الحد السشاس  لستظل ات األمػؽ الغػذائي، تدػاعد، إلػى حػد لبيػر،     
لستعلؼ لشفده، لئلنخرا  في عسليػة الػتعلؼ. كلعلشػا نلحػظ ذلػػ لهيػرًا، في تفرين ا

فػػي األمػػؼ التػػي ت ػػيش فػػي مدػػتؾى خػػ  الفقػػر، أك تحػػت مدػػتؾى خػػ  الفقػػر، 
مقارنػػة بؤلمػػؼ التػػي ت ػػيش فػػي البلػػداف الغشيػػة، حيػػ  تخلػػص الفػػرد، كبشدػػ ة 

ه أف ةبيرة، مؽ الرلض كالدعي الدلكب، مؽ أجل الكفاية الغذائية، مسا أتيت لػ
يظرؽ أبؾابًا أخػرى، مهػل اإلنخػرا  فػي عسليػات الػتعلؼ، التػي لػؼ تػزؿ مؾصػؾدة 
أماـ أفػراد جخػريؽ، تدػاككا كالحيػؾاف فػي الجػؾع، كالجػري، كالتشػافس، مػؽ أجػل 

 الحرؾؿ على الغذاء.
 

 في العرر القديؼ: 
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إّف التػػأري  يقؾدنػػا إلػػى تفدػػير الحقػػائ ، التػػي ذلرناهػػا جنفػػاً، فػػالفرد الػػذي     
اش في العرر الحجري، كالعرؾر القديسة، برفة عامػة، لػؼ تتجػاكز رليتػه ع

عركؼ الحاؿ التػي لػاف ي يذػها، متسهلػة فػي الرغ ػة، كالتظلػع، لحسايػة نفدػه 
كتؾفير األمؽ لها، مع استخداـ كسائل م دظة كبدائية للغاية، يرارع بها مػؽ 

فلػؼ يعػد هشالػػ أجل الحرؾؿ على مؾاردب الغذائية، التي اسػتؾعبت جػّل كقتػه، 
مجااًل لئلستكذاؼ أك التظلػع، لسجػاالت أخػرى لػالتعلؼ مػهبًل، كالػذي سيدػاعدب 
في تدهيل عسلية الؾصؾؿ إلى مبتغػاب الحيػاتي، إاّل عػؽ طريػ  الرػدفة فقػ ، 
أك عػؽ طريػػ  السحاةػاة، أكالتقليػػد، الػذمؽ أخػػذا مؾضػعًا فػػي حياتػه، ييسػػا بعػػد، 

كال يقلل مؽ هدر كقته، في سبيل الحرؾؿ كذلػ بالظ ع، ال يكلف جهدًا لبيرًا، 
على غذائه. مؽ هشا متزت لشا أف إنذغاؿ الفرد بال ح  الجاد كالسدتسر، عػؽ 
مػػػؾرد الغػػػػذاء، لػػػػؼ يسشحػػػه الفرصػػػػة كالؾقػػػػت الستػػػاح الػػػػبلـز لعسليػػػػات الػػػػتعلؼ 

 السشذؾدة.
 في العرر الزراعي:

هشالػػػ طػػاريء إذا مػا انتقلشػػا إلػػى عرػر مػػا بعػػد أةتذػػاؼ الزراعػة، نجػػد اّف    
تعلسػي جدمػد، أطػل علػػى حيػاة الفػرد، مػؽ خػػبلؿ مسارسػته للعسليػات الزرا يػػة، 
، الذي قد يحرل عليه بسفػردب، أك بالتعػاكف  ييسػا  التي كفرت له الغذاء البلـز
بيشه كبيؽ أفراد مجتسعه، مسا أتاح له الكفايػة الغذائيػة البلزمػة، التػي انعكدػت 

في عسليات تعلسيػة جدمػدة كاعػدة، فػتعلؼ  علي تفرغه، ل عض الؾقت، لئلنخرا 
علػػى أ ػػر ذلػػػ ليػػو مػػزرع، كليػػو مشسػػي محاصػػيله الزرا يػػة، كليػػو سػػيجشي 
كيحرػد عائػػدها مػػؽ الهسػػار، كليػػو سيحّدػػشها، كليػػو سػػيّدخر كليػػو سػػيشغؼ 
عسلياتػػه الغذائيػػة، كمػػؽ  ػػؼ ليػػو سػػيدمر كقتػػه، حتػػى أصػػ حت عسليػػة الػػتعلؼ، 
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علػػى أّف كفػػرة الغػػذاء بالشدػػ ة للفػػرد،  جػػزءًا مػػؽ نذػػاطات حياتػػه، مػػدلل ذلػػػ
كسػػهؾلة الحرػػؾؿ عليػػه، تدػػاعدب لهيػػرًا فػػي الػػتعلؼ، كاإلبتكػػار، كالتجدمػػد، فػػي 
طريقػػة تشاكلػػه لؤلشػػياء، كتدػػخيرها لػػه كألفػػراد مجتسعػػه، مسػػا أدى إلػػى إتدػػاع 

 رقعة التعلؼ لدى األفراد، كتظؾيرها ح  ة بعد ح  ة.
 

 في العرر الرشاعينالحدم ل:
تهػػت مدػػيرة الكدػػ  الغػػذائي فػػي عرػػر مػػا بعػػد إةتذػػاؼ الزراعػػة، إلػػي أن     

السزاكلة السدتسرة، للحرؾؿ على الغػذاء كتأميشػه، لػدى جسيػع أفػراد السجتسػع، 
كذلػػػػ مػػػع بػػػزكغ فجػػػر العرػػػر الرػػػشاعي، الػػػذي يعتبػػػر، بػػػبل مشػػػازع، العرػػػر 

مػؽ الحدم ، كالذي تجددت ييه حياة األفراد، كأصػ ت التكػاتف، كالجػري الػشهؼ، 
 أجل الحرؾؿ على الغذاء، صفرًا،

لػػدى بعػػض األمػػؼ، مسػػا أتػػاح لؤلفػػراد كال ذػػرية جسعػػاء، تشغػػيؼ كإدارة الؾقػػت،  
برؾرة مهالية، تحدد لكل نذا  مؽ نذػاطات السجتسعػات كأفرادهػا، جػزءًا لاييػًا 
مػػتبلءـ كطبيعتهػػا، كمػػؽ بػػيؽ ذلػػػ إتاحػػة الفرصػػة الكاملػػة، كمػػؽ غيػػر قيػػؾد، 

لسشهجية كالبرمجة البلزمة، في طريقة الػتعلؼ كتظػؾيراألداء للتعلؼ، مع صياغة ا
 ييه.
متؾافر لكل فرد مؽ األفراد، القد  مؽ التعلؼ، الذي سيداعد ييػه الػتخلص     

مػػػؽ ك ػػػاؽ الجػػػري كراء الغػػػذاء، كالتقيػػػد ببرامجػػػه السكبلػػػة لؤلفػػػراد، مػػػؽ إرتيػػػاد 
  الؾلػؾج فػي دنيػا مجاالت أةهر تظؾرًا، كإبػداعًا، يجشػي الفػرد  سارهػا، عػؽ طريػ

 التعلؼ الذاتي، الذي متيحه نغاـ التعليؼ عؽ بعد.
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 تؾفير األمؽ:   -2
إّف ما يربؾ إليه الفرد الستعلؼ، عبلكة على سهؾلة الحرؾؿ على الغذاء،      

كعدـ هدر الؾقت في سػبيل الحرػؾؿ عليػه، هػؾ الؾجػؾد األمشػي، الػذي إذا مػا 
كعػؽ طريػ  ذهػؽ صػافي، مػؽ الذػؾائ ،  تؾافر له كلذكيه كأفػراد مجتسػه، فنّنػه

كالتؾقعات السذؤمة الديئة، سيشررؼ إلى تعليؼ نفده ذاتيًا، في مشأى عؽ ما 
قد يذغله، مؽ ال ياـ بنجرجت تأميؽ نفده كمؽ مدكركا فػي فلكػه، لسػا أسػلفشا. 
مهله كمهل الغذاء يعد األمػؽ، لػدى األفػراد الستعلسػيؽ غػذاًء، مػؽ خػبلؿ تػؾافرب، 

الكهير، كيتجاكز ع  ات لاف مؽ السسكؽ أف تعترضه، كتهدر لهيػرًا يجشي الفرد 
مؽ كقت التعلؼ لديه، مسا قد مؤدي إلى خلل تشسؾي، إبداعي، كتظػؾيري، للفػرد 

 الستعلؼ، كالسجتسع على حد سؾاء.
 
 الرحة: -3

إّف تؾافر مدتؾى الرحة السعافى بأنؾاعها، للفرد الستعلؼ، يعشػى الدػبلمة      
لفّعػػاؿ، كالجػػؾدة فػػي العظػػاء السسيػػز، كالتخظػػي الرػػحيت للسدػػال  فػػي األداء ا

 األدائية، كالتظل ية، الفردية كاإلجتسا ية.
 
 الرحة العقلية: -4

بسػػا أّف التفكيػػر، كإعسػػاؿ العقػػل، هسػػا األداتػػاف اللتػػاف مشبشػػي عليهسػػا الػػتعلؼ    
لؼ الػػذاتي، فػػي جسيػػع نذػػاطاته، فالرػػحة العقليػػة ترػػ ت رقسػػًا هامػػًا فػػي الػػتع

الدليؼ، كمؽ غيرب تر ت عسلية التعلؼ، نسظػًا مػؽ أنسػا  الػتعلؼ فػي مؤسدػات 
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التعليؼ التقليدي، ذات الدلبيات التي أشرنا إليها مد قًا، في صػفحات سػابقات 
 مؽ هذا الكتاب.

 الرحة الشفدية: -5
أّف الرػػحة الشفدػػية، تؾفرمهػػدًا مؾاتيػػًا، لعسليػػات الػػتعلؼ الهادفػػة، بسػػا تسػػدب    

ؼ، مػػؽ اله ػػات، كالهقػػة، كاإلسػػتقرار الشفدػػي، كمػػا يرػػح ه مػػؽ تفػػالؿ، السػػتعل
 كتجدمد للرغ ات، 

كتعزيز للداف ية، كإحياء لعشاصر السيؾؿ، كتشسية السهارات. لل ذلػ مؤدي إلػى 
أف ير ت التعلؼ تعلسًا معػافى، مػؤدي فػي السدػتقبل، إلػى تشفيػذ بشػؾد التخظػي  

       السبرمجة، كإلى بلؾغ األهداؼ السعلشة.
  

 الرحة الجدسية: -6
يذػػتسل حدػػؼ اإلندػػاف علػػى لػػل األجهػػزة، بأعزػػائها السختلفػػة، كأندػػجتها     

الستشؾعة، كخبلياها السخترة فػي شػتى نذػاطات الجدػؼ. تعسػل جسيعهػا، بسػد 
جسيػػع أطػػراؼ الجدػػؼ بسػػا تحتاجػػه مػػؽ غػػذاء، كأكلدػػجيؽ، كبسػػا تخرجػػه مػػؽ 

أشػػكالها السختلفػػة، الرػػل ة،  فزػػبلت، كمػػؾاد سػػامة، إلػػى خػػارج الجدػػؼ، فػػي
 كالدائلة، كالغازية. 

متبػػيؽ لشػػا كمسػػا ذلرنػػاب، أّف الرػػحة الجدػػسية تعتبػػر فػػي غايػػة األهسيػػة، إذ    
 أنها تجعل مؽ الفرد الستعلؼ، قؾة مؤ رة، كفاعلة، في عسلية التعلؼ الذاتي.

 
 التسؾيل: -7
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يقػؾـ بعسليػػة الػػتعلؼ، يعتبػر التسؾيػػل أمػرًا هامػػًا، فػي تسكػػيؽ السػتعلؼ مػػؽ أف     
يذسل التسؾيػل الرسػؾـ الدراسػية، التػي تقػدـ إلػى مؤسدػة الػتعلؼ الػذاتي، التػي 
مشتسي إليها الستعلؼ، لسا أنػه يذػسل قيسػة السػذلرات، كالكتػ ، كقيسػة إسػتخداـ 

 مرادر التعلؼ 
السختلفػة، مػؽ أجهػػزة، كأدكات، ككسػائ  إترػػاؿ، لسػا قػد يذػػسل التسؾيػل قيسػػة 

لػػدى بعػػض الستعلسػػيؽ، مهػػل أجهػػزة الحؾاسػػي  السحسؾلػػة،  بعػػض السقتشيػػات،
كاآلالت الحاسػػ ة، كبعػػض األدكات السدػػتخدمة فػػي عسليػػة الػػتعلؼ، كغيرهػػا مػػؽ 

 السقتشيات األخرى التي تتعل  بسؾاد التعلؼ السختلفة. 
 

 خػبلصػػة: 
تتفاعل هػذب العؾامػل السدػاعدة، كاألدكات كالستظل ػات، لعسليػة الػتعلؼ مػع      
ا، مؽ أجل بلػؾغ السدػتؾى التعلسػي السرغػؾب، لػذلػ فسػؽ الزػركري، أف بعزه

متفاعل الستعلؼ، التفاعل التاـ، مؽ أجل الؾصؾؿ إلى مبتغاب مؽ عسلية التعلؼ، 
كذلػ بالتحلي بالجدية، كالرغ ة، كاإلنتساء بكلياته، لعسليات التعلؼ، التي تعتسد 

دػػػتحد ات كاإلستكذػػػافات إرتيػػػاد سػػػاحات الػػػتعلؼ، كاإلطػػػبلع الػػػدائؼ، علػػػى الس
الجدمدة، كالتفاعل اإلجتساعي، الذي يذكل لدى الستعلؼ، الداف ية الهادفة، لسا 

 ذلرنا ذلػ مؽ قبل.
إّف لل ما تظرقشا له فػي هػذا الفرػل، ال يخػرج عػؽ لؾنػه أحػد ركافػد نغػاـ     

التعليؼ عؽ بعد، الذي يجعل مؽ الػتعلؼ الػذاتي أساسػًا، مػؽ خبللػه ترػل األمػؼ 
غاياتها، السبرمج لها، لسا أنه مهري الداحة العالسيػة، بستعلسػيؽ مسيػزيؽ، إلى 

متدشى لهؼ قيادة امسهؼ على صػعيد التظػؾر، كالترقػي، فػي السجػاالت الحياتيػة 
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السختلفة، لسا أنه يداعد، كبدرعة فائقػة، فػي محػؾ ج ػار األميػة، ذلػػ الذػ ت 
مشػػذ فتػػرات طؾيلػػة الػػذي عجػػزت قشػػؾات كنغػػؼ التعلػػيؼ التقليػػدي فػػي تجػػاكزب، 

 مزت.
عليػػه فػػنّف األنغسػػة التعليسيػػة الحاليػػة يجػػ  أف تتحػػؾؿ إلػػى أنغسػػة تسكػػؽ     

األفراد مؽ لي ية التعلؼ بذكل فّعاؿ، حتػى تتحػدد الرليػة الؾاضػحة نحػؾ نؾ يػة 
 الشغاـ التعليسي السدتحدث.

ذي نإّف إعادة ترسيؼ نغاـ تعليسي ما لير ت مهاليًا تعشي ترسيؼ الشغاـ ال    
سيدػػػتبدؿ بػػػه مرػػػسسؾب الشغػػػاـ القػػػائؼ حاليػػػًا إذا مػػػا لػػػانؾا يسلكػػػؾف الحريػػػة 

 ـ ل.2009الستبداله بأي نغاـ مريدكنهل نجةؾؼ 
 لترسيؼ نغاـ تعليسي جدمد يج  تلبية  بل ة متظل ات في العسلية كهي:   

يج  أف يكؾف الشغاـ السرسؼ مسكشًا تقشيًا كأف ال متزسؽ أي نؾع  -1
غيػر متػؾفر فػي الؾقػت الحػالي أي أف ال تتػاح أي  مؽ أنؾاع التقشيػات

 فرصة للخياؿ العلسي. 
 أف يكؾف الشغاـ الجدمد قاببًل للتظبي  . -2

 يج  أف يكؾف الشغاـ السرسؼ قاببًل للتظؾير باستسرار. -3

 يج  أف يعسل الشغاـ على تشسية تفكير الستعلسيؽ. -4

فهػؾ الشغػاـ تشظب  هذب الرلى السذلؾرة، على نغاـ التعليؼ عؽ بعد،     
التعليسػػػػػي الؾحيػػػػػد، الػػػػػذي يفػػػػػي باإلحتياجػػػػػات التعلسيػػػػػة السدػػػػػتقبلية، 

 للسجتسعات على إختبلؼ أنساطها،بفعالية كفي كقت كجيز.
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نخلص مؽ ذلػ، إلى أّف نغاـ التعليؼ عؽ بعػد، هػؾ الشغػاـ التعليسػي     
الػػذي يسكػػؽ أف ملبػػي الرغ ػػات، كالتظلعػػات التعليسيػػة لؤلمػػؼ، فػػي الؾقػػت 

        الحالي.
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 الخاتسة
                                             

 خلجات في دكاخل متعلؼ: 
 

 هدية...   
 

 إذا أردت أف تهدمشي جسيبًل،
 فدعشي أفكر كأتأمل. 
 
 
 زنزانة... 
 

 إّف حجرات الدرس لالزنازيؽ،
 قؾتها يفتقد السلت. 
 

 باح ...
 

 الزلت أبح  عؽ نفدي،
 بالسدرسة فلؼ أجدها. 

                     
 مرير...
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 أستاذي... ال تجرعشي السعارؼ قدرًا،

 فديكؾف مريرها الشدياف. 
 

 محل ...
 

 ال تكبلشي بدبلسل السشاهج الكبلسيكية،
 فنني أريد أف أحل  في جفاؽ السعرفة. 
 

 قراري...
 

 مريدكنشي أف أتخذ قراري كهؼ ال مدرلؾف،
 كلساذا؟. لؼ هؾ ُبعد السدافة بيشي كبيؽ ليو؟ 
 

 ةؾابت...
 

 إذا لاف التعليؼ ال يعشى بانتذاؿ الستعلسيؽ مؽ الغرؽ،
 فبل داعي إذف لؾجؾد الكؾابت في الديارات، 
 التي تتجاكز قؾانيؽ الحرلة. 
 

 ترؾي ...
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 دعشي أصّؾب أخظائي بشفدي،

 فكلسا حهشي السعلؼ على ترؾيبها، 
 قادني نحؾ الجهالة. 
 

 قدراتي...
 

 سًا مشي،إف تكؽ أرفع عل
 فهل مؤهلػ ذلػ، 
 لتفرض علّي، 
 ما هؾ فؾؽ قدراتي؟.ً  
 

 تفكير...
 

 عشدما أفكر أ شاء عسلية التعلؼ،
 فسؽ السؤلد أّني أتعلؼ علسًا نافعًا. 
 

 دركس...
 

 إّف الدركس الخرؾصية،
 ليدت كقفًا على الستعلسيؽ، 
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 بل هي أهؼ بكهير لدى الراشدمؽ، 
 رغؼ أنها لؼ تعد ذات فائدة، 
 للشؾعيؽ معًا. 
 

 الفقر...
 

 إّف التربؾي الذي يدير عكس تيار اإلبداع كالتظؾير،
 يدعى ليشدج حؾله، 
 ش اؾ الفقر كالخشؾع. 
 

 قيؾد...
 

 أستظيع أف أدرب نفدي بشفدي إذا ما،
 تحررُت مؽ قيؾد التلقيؽ كاإلسترجاع. 
 

 فذل...
 

 إذا أردت نجاحي فعلسشي التفكير،
 فذل.كال تعلسشي ليو أفكر فأ 
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 قراص...
 إذا لؼ تعلسشي ليو أتعلؼ،

 فتلػ خيانة تدتؾج  القراص. 
 

 تأهيل...
 

 إّف معلسي مؤهل أةاديسيًا،
 لكشي فذلت أف أعلسه، 
 ليتعلؼ لي ية تعليسي. 
 

 إةتذاؼ...
 

 إةتذفت أني قد تعلست،
 خارج أسؾار السدرسة، 
 أضعاؼ ما تعلسته بداخلها.  

 إنت اب...
 

 هؾا لتشسية ذاتي السهارية،مؽ علسؾني لؼ مشتب
 فأص حت مؾاطشًا مؽ الدرجة الهانية. 
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 تشقي ...
 دعؾني أنق  في مهارات التفكير،

 فقد أةؾف مفكرًا مؾمًا ما. 
 

 األبجدية...
 علسشي األبجدية كاطل  سراحي،

 فتعلسي مرهؾف لذاتي. 
 

 حرية...
 نفدي ال تظاكعشي،

 أف أةؾف رهيؽ أفكار، 
 التعلؼ.مقيدة لحريتي في  
 

 مدئؾؿ...
 لؾ لشت السدئؾؿ،

 ألشرلت الستعلؼ، 
 في إختيار مؾاد التعلؼ. 
 

 عؽ بعد...
 ةؽ لي مذرفًا كمدتذارًا،

 كمتابعًا كناصحًا في تعلسي، 
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 كلكؽ عؽ بعد. 
 

 تقؾقع...
 حد شي عؽ الساضي،

 كلكؽ ال تحذرني، 
 متقؾقعًا في أضابيرب. 
 

 مزسؾف...
 ة لذا،أستاذي... ال تامرني بفتت صفح

 في لتابي السدرسي، 
 ألجدها بيزاء، 
 خالية مؽ السزسؾف. 
 

 عرفاف...
 دعشي أبح  كأفتش،

 عؽ مراجعي كمرادر تعلسي، 
 فذلػ عرفاف لؽ أنداب لػ. 
 

 سؤاؿ...
 إذا أردت أف تدأؿ عؽ كطؽ،

 فابدأ بالدؤاؿ عؽ رأس ماله، 
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 كهؾ الستعلؼ. 
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 غحَُٔحؿــــــــــ

 
عسر دمحم العسػاس،التعليؼ عػؽ بعػد كالتعلػيؼ التقليػدي فػي  -1

السيزاف،الخرطؾـ،مظ عػػة إفري يػػا العالسية،الظ عػػة األكلػػى 
 ـ.2009

راسػػػػل ؿ. جّةػػػػػؾؼ كجخػػػػػر، تؾجيػػػػػه التعلػػػػػيؼ رأسػػػػػًا علػػػػػى  -2
عقػػػػػ ،بيركت، لبشاف،الػػػػػدار العربيػػػػػة للعلػػػػػؾـ ناشػػػػػركف، 

 ـ.2009الظ عة األكلى 

ي،دمذػػػػػ ،ألف بػػػػػا عػػػػػدناف سػػػػػلساف زيتػػػػػؾف،التعلؼ الذات -3
 ـ.1999األدم ،الظ عة األكلى 

دمحم عظا مػدني، الػتعلؼ مػؽ بعػد، عسػاف، السدػيرة للشذػر  -4
 ـ.2007كالتؾزيع كالظ اعة،الظ عة األكلى 

أمل األحسد، التعلؼ الذاتي في عرر السعلؾمات، بيركت،  -5
مؤسدة الرسالةللظ اعة كالشذر كالتؾزيع، الظ عة األكلى 

 ـ.2002

دم  كجخػػركف، التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فػػي مختػػار عهسػػاف الرػػ -6
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 التؾجيه التربؾي ا                           
 الفرل األكؿ                            

  
 السقدمة -

 مفهؾـ التؾجيه التربؾي  -

 التفتيش -

 التؾجيه الفشي -

 تؾجيه التربؾي ال -

 تعريو حدم  -

 أهداؼ التؾجيه التربؾي  -

 مهسات التؾجيه التربؾي  -

 مبررات التؾجيه التربؾي  -

 خرائص التؾجيه التربؾي  -

 ما هي أهسية التؾجيه التربؾي للسعلؼ -
 

  السػقػػدمة
إنشا ن ػيش  فػي عرػٍر محاصػٍر بالتحػديات بكػل أنؾاعهػا ، عرػر متسيػز 

تتاليػػػة التػػػي تفػػػرض نفدػػػها فرضػػػًا علػػػى بػػػالتغيرات الستػػػؾاترة كبػػػالتظؾرات الس
السجتسعات بذتى  قافاتها كألؾاف طيفهػا السختلفػة. مشػتج عػؽ ذلػػ كقػؾؼ تلػػ 
السجتسعػػات الؾقفػػة العلسيػػة الفّعالػػة أمػػاـ هػػذب التحػػديات للؾصػػؾؿ إلػػى غاياتهػػا 

سهػاـ الجدػاـ مهسا لبرت أك صغرت ، مؾاة ػًة كانفتاحػًا كشػعؾرًا بالسدػئؾلية كال
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فػػي جانػػ  العسليػػة التعليسيػػة التربؾيػػة عهػػر ذلػػػ جلَيػػاً، لاهلهػػا، السلقػػاة علػػى 
 لبيػػراً شابيعهافرػػار فالسعػػارؼ تتزامػػد كتشبهػػ  بذػػراهٍة كبكافػػة أنؾاعهػػا ك لافػػة م

الرػسؾد عليهػا اإلدارات التعليسية كالتربؾية على حد سػؾاء ، كصػار لزامػًا على 
 متػػأتى إال عػػؽ كالسؾاة ػػة مػػؽ اجػػل التغييػػر كالتظػػؾير الحتسػػي الػػذي أصػػ ت ال

طري  التؾجيه التربػؾي الدػليؼ ، كالػذي أصػ ت ضػركرة  فػي الترػدي للترػدع 
الذي طاؿ السؤسدات التعليسية كالتربؾية ، كالػذي بػدأ مرمػي بالدػلبيات كأكجػه 
القرػػؾر عشػػد لػػل مػػدخل مػػؽ مػػداخل التعلػػيؼ كالتربيػػة . لػػذا أصػػ ت االهتسػػاـ 

ليرػػػل إلػػػى نقظػػػة التعامػػػل مػػػع  بالتؾجيػػػه التربػػػؾي لبيػػػرًا، كالعسػػػل علػػػى دفعػػػه
التغيرات التي أشػرنا إليهػا كاج ػًا ، كذلػػ بتحؾيػل مفهؾمػه مػؽ قائسػة السفػاهيؼ 
ال الية التي سادت في زماف غير هذا الزماف كالتي جلت إلى حالة مػؽ التقؾقػع 
كالخسؾؿ ال مرقياف بها للسفاهيؼ الجدمدة السؤ رة في الحياة التعليسيػة كالتربؾيػة 

 لدى مجتسعات اليؾـ الستظلعة لكل ما هؾ جدمد .كالهقايية 
نتشاكؿ في هذا الكتاب مفهؾـ التؾجيه التربؾي كأهدافه كأسػالي ه كمدػيرة 
تظؾراتػػػه كمدػػػسياته إلػػػى جانػػػ  التظبيقػػػات كالسسارسػػػات السختلفػػػة مػػػؽ ِقبػػػل 
اإلدارات التعليسية كالتربؾية كمؽ قبػل التؾجيػه التربػؾي ك السػؾجهيؽ التربػؾييؽ، 

ل الؾصػؾؿ إلػى تعلػيؼ أفزػل.في تظبيػ  كتشفيػذ مهػاـ السؾجػه التربػؾي في سػبي
سشتخذ مؽ كالية الخرطؾـ مشظلقا كمهاال لذلػ برػفتها الؾاليػة األةهػر خبػرة فػي 
مجػاؿ التعلػيؼ برػػفة خاصػة، كهػي الرائػػد فػي العسػل علػػى تػدري  كتظػػؾير أداء 

 السعلسيؽ في السرحلة الهانؾية.  
يؼ فػػي طيػػات هػػذا الكتػػاب مػػا مشذػػدب مػػؽ معرفػػة  نأمػػل أف يجػػد القػػارئ الكػػر    

تدسؾ به في سساكات التعلؼ كالتعليؼ  كالتربية ، كاف مؾفقشػا هللا فػي سػد الػدمؽ 
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كرد الجسيػػل الػػذي طػػؾؽ التعلػػيؼ بػػه أعشاقشػػا مشػػذ نعؾمػػة أعفارنػػا ، كاف يدػػبل 
الخيػػر كالبرلػػة فػػي مػػؽ علسؾنػػا أحيػػاء لػػانؾا أك أمؾاتػػًا ، كيدػػدد خظػػا أبشائشػػا 

بشا في تخظي صعؾبات السدػتقبل التػي سػتؾاجه مدػيرة التعلػيؼ فػي ببلدنػا كطبل
 كفي لافة ببلد السدلسيؽ كالعرب . 

  
  التؾجيه التربؾي:مفهؾـ 

 ـل1990جاء في لداف العرب البؽ مشغؾر ن
: عبلب كتذرؼ عليه  الذيءكعلى  الذيءإف اإلشراؼ االنتراب ، كأشرؼ ن

رتفع ، كالسذركؼ : الذي قد شرؼ : عبلب كا الذيء: لأشرؼ ، كأشرؼ 
: دنا مشه ،  الذيءأمكشػ ، كشارؼ  الذيءعليه غيرب ، كأشرؼ لػ 

علؾته كأشرفت عليه : اطلعت  الذيءكاإلشراؼ : الحرص ، كيقاؿ : أشرفت 
 .لإذا رفعت رأسػ أك بررؾ تشغر إليه الذيءعليه مؽ فؾؽ ، كاستذرفت 

اف األساسية لئلشراؼ في مجاؿ األرل أحدالتؾجيه التربؾي يعتبر         
ضسشا إلي التؾجيه الذي بدكرب  ػالتعليؼ، عليه فعشدما نعرؼ اإلشراؼ نذير بذل

العسلية التعليسية التربؾية إف لؼ يكؽ  كهؾ أهؼ عشاصر يأخذ نفس السعشى.
 كمعلؼ كمتعلؼ.أهسها على اإلطبلؽ مشذ أف لاف هشاؾ تعليؼ كتعلؼ 

لها ما عليها مؽ  ،ي قيادة تربؾية قائسة بذاتهاالتربؾ  هيعتبر التؾجي        
هؾ تحديؽ  ،مهاـ ككاج ات كنغؼ تعسل جسيعها للؾصؾؿ إلي مبتغى كاحد

كذلػ بتقديؼ  ، في لل مشاحيها بكاملها كالعسل علي تظؾيرها، العسلية التعليسية
 الشسؾفي متابعة السعلسيؽ كإرشادهؼ كمداعدتهؼ على خترة خدمة إشرايية م

ؾاألةاديسي كالذخري في لل السجتسعات اإلندانية . بتفريل أةبر سالسهشي 



 
 
 

 

412 

 

ترمي  ،شاملة ،إندانية ،قيادية ،شؾرية ،التربؾي عسلية فشية التؾجيهيعتبر 
فكؾنها فشية  . إلي تقؾيؼ كتظؾير العسلية التعليسية التربؾية في لل جؾانبها

كؼ بيئية فهي مؽ جان  الستابعة اللريقة للسعلؼ كالظال  في تؾفير عر 
مؤ ر فيها  ،تسهل كسظًا خر ًا للسشاش  التعليسية السختلفة ،تعليسية جيدة

 التربؾي تأ يرًا م اشرًا على أداء السعلؼ كالظال  في جف كاحد . السؾجه
التربؾي  السؾجهفالتعامل فيها بيؽ  ،أما مؽ ناحية لؾنها شؾرية        

سقراطية في الحدكد السدسؾح كالركح الدي ،كالسعلؼ يكؾف مبشيًا على الذؾرى 
مسا يقؾد إلى االبتكار كالتجدمد في  ،كذلػ باحتراـ الرأي اآلخر  ،بها تربؾياً 

 األسلؾب التربؾي السؤدي إلى بلؾغ الهدؼ .  
فهؾ  ،أما لؾنه عسلية إندانية فعؽ طري  التعامل اإلنداني السسيز        

التربؾي  السؾجهامله مع جعله متفانى في تعيمبذر بذكر الهقة في السعلؼ ك 
 التعليسية.كمع أي شخص جخر يعسل على الشهؾض بالعسلية  ،بدخاء

كالذسؾلية ييه أنه يدع لل الجؾان  السشؾ  بها ترقية كتحديؽ         
كلل العشاصر التي تداهؼ في ذلػ ضسؽ األهداؼ العامة .  ،العسلية التعليسية

على  ياً التربؾي مبش تؾجيهالؽ على أف مفهؾـ كهذا الذسؾؿ يجعلشا نؤمّ 
فهؾ ال مشتهي بزيارة أك زيارتيؽ أك أةهر للسعلؼ خبلؿ عاـ دراسي  ،االستسرارية

التربؾي عسلية مداعدة  هيعتبر التؾجيإنسا  ،أك حتى بعد عسلية التقؾيؼ ،محدد
كليس االةتفاء  ،في تشسية السعلؼ مهشيًا كتحديؽ أدائه فشيًا كأةاديسيًا كتربؾياً 

التربؾي ما هؾ إال  فالتؾجيه ،أك تقؾيسه ،إلى أخظائه أك قرؾر أدائهبالؾصؾؿ 
 كإتسامهامهسة كج  إعظالها لل األهسية في سبيل ترسي  جسيع جؾانبها 

 على الؾجه األةسل .
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التربؾي  لسا أجسع لهير مؽ العلساء التربؾييؽ ما هؾ إال التؾجيه         
تعليسية التي قد تتؼ بيؽ هؾ تحديؽ العسلية ال ،عسلية ذات غرض رئيس

تشاكؿ الدلؾؾ تل كهي ذات كجؾب متعددة Interpersonalاألشخاص ن
التعليسي كالسشهاج الدراسي التربؾي ، كالبيئات التعليسية السختلفة ، إلى جان  

 استغبلؿ جهؾد السعلسيؽ كتظؾيرهؼ مهشيًا .
  

التربؾي مجسؾعة مؽ السعلسيؽ السختريؽ في التؾجيه قد يدتهدؼ 
لسا  محددة ،أ شاء اللقاءات التي تعقد في مشظقة تعليسية  ،مادة دراسية معيشة

لسعلؼ كاحد مهبًل تحت مدسى ما يعرؼ  ،أنه قد يدتهدؼ أفرادًا مؽ السعلسيؽ
كذلػ  ،لClinical Supervisionباإلشراؼ ال يادي أك اإلةليشيكي ن

عامة لكل لسداعدة السعلؼ في لي ية تحزير دركسه كالتخظي  لها برفة 
أك مداعدته في كضع  ،الؾحدات الدراسية السختلفة السؾلل إليه تدريدها

أك أي  ،برامج التقؾيؼ أك لي ية التعامل مع أكلياء األمؾر أ شاء االلتقاء بهؼ
أك أي انجاز  ،التربؾي  السؾجه عسل جخر أك مشذ  قد مؾلل إليه مؽ قبل

  .قد تكؾف خاصة به سهاـٍ ل
  

ربؾي السعلؼ أيزًا على لي ية بلؾرة العسل مع الت التؾجيهيداعد 
كذلػ  ،كطبلب أك أي فئات أخرى لها صلة بالعسل التربؾي  أقرافاآلخريؽ مؽ 

لاف اهتساـ  ،لبلؾغ األهداؼ التي أعلشت مد قًا . في بدايات العسلية التعليسية
في  ،كهؾ الظال  ،السعلؼ مشر  في لي ية تؾصيل السادة الدراسية للستلقي

 ،عرؼ بالتعليؼ " الؾجاهي " أي كجهًا لؾجه في حجرة مخررة لذلػة تُ عسلي
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فكاف السعلؼ مبذؿ لل  ،أك أي مؾقع مسيز لتلقي الدركس عؽ طري  التلقيؽ
طاقاته كجهدب كما في كسعه مؽ معارؼ ك قافة كعلؾـ للؾصؾؿ إلى هذب 

حات التربؾي متسهل في تحقي  طسؾ  للتؾجيهالغاية . لذلػ أص ت الهدؼ األكؿ 
هات كاإلرشادات التي تداعد في تؾصيل السادة يرار مدعسه بالتؾجف ،السعلؼ

مع مراعاة إت اع طرؽ التدريس البلزمة  ،بأسهل األسالي  ،الدراسية للظال 
كالظرؽ التي تجعل االندجاـ كالتعاكف بيؽ السعلؼ كالظال  نافذة بالقدر  ،لذلػ

ار كالسشاقذة كإبداء الرأي كليس للحؾ  ،كذلػ في إطار التلقي فق  ،السسكؽ
 مذلر .  اآلخر دكر

مرظلحات سابقة  ك التربؾي مؽ مزاميؽ عدة التؾجيه نتج مرظلت        
 مغلتها.تست مسارسة نذاطات تربؾية مختلفة تحت 

علت تلػ الشذاطات تدكر في نفس الفلػ التربؾي الذي ما زاؿ قائسًا         
كاةبت  ،لانت في الداب  أك حالياً  ءافالسدسيات التي أطلقت سؾ  ،حتى اآلف

، سياسية أك اجتسا ية أك  قايية نؾعها، لافمهسا أكضاعًا مختلفة في حيشها 
كلانت تحسل مدلؾالت تتساشى كتتؾاة   ،ادت لل السجتسعات على مر الحق س

 مع األكضاع الدياسية كاالجتسا ية كالهقايية التي لانت قائسة جنذاؾ.
مؽ التفريل  يءلي السدسيات التي أشرنا إليها بذنتشاكؿ ييسا م        

 . التؾجيهيةالسؾجز للؾقؾؼ على خؾاصها كأدكارها 
 

  Inspectionالتفتيش  أكاًل:
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ةاف هؾ السدسى األكؿ إلدارة نذاطات الستابعة كالتقري مشذ ما قبل استقبلؿ 
أي بح  كنق  في مدألة ما  ، شلالتفتيش مذت  مؽ الفعل نفتّ .  الدؾداف

               مخرجاتها.كمؽ ّ ؼ متابعة  ،ؾصؾؿ إلى محتؾاها كمعرفة خرائرهالل
 ،ةاف التفتيش في ذلػ الؾقت يحسل معشى القؾة كالجبركت كالهيسشة        

فرض فرضًا في فالتفتيش يُ  ، الستدلظة للدلظة الحاةسةة كيعشي لذلػ القؾ 
كبسعشى جخر فهؾ يعشي  ،أ كالسجهؾؿ كالسسشؾع أحياناً سبيل الؾصؾؿ إلى السخ ّ 

 مسارسته. مشعت قد أك ،الؾصؾؿ إلى لل ما هؾ محغؾر كمسارس في الخفاء
مؽ سلع كبزائع  فيهشاؾ تفتيش السؾاقع التجارية لسعرفة ما هؾ مخ       
 ،كهشاؾ أيزًا تفتيش السشازؿ ، مؽ الدلظات الحاةسة بقانؾف  محغؾرة

اجتسا يًا مهل الخسؾر  كمشاط  الدكؽ السختلفة للؾصؾؿ لسا هؾ محغؾر
كأيزًا هشاؾ تفتيش خاص بالسؤسدات العامة أك الخاصة  ، كالسخدرات

كهشاؾ التفتيش األمشي أك الدياسي كالذي يذسل  ،كالسكات  كالجهات السالية
  خلف عيؾف الدلظة.ةل السؾاقع كلل السسارسات كلل األنذظة السسارسة 

أف التفتيش عسل فؾقي  ،اهابلحظ مؽ أنؾاع التفتيش التي ذلرني        
كهي مؽ الرفات الؾاج  إت اعها  .رسسي متسيز بالعشف كالقؾة في التعامل

 للؾصؾؿ إلى السبتغى . 
استعاركا اصظبلح  ،مسا مؤسف له أف التربؾييؽ كاختراصي التعليؼ        

نالتفتيشل لتسارس تحت مغلته األنذظة التربؾية السختلفة كخاصة في متابعة 
فأص ت مدسى الفرد الذي مؾلل له أمر الستابعة كالتدري   .السعلسيؽكتدري  

أف تتخيل مدى  ، فلػهؾ نالسفتشل كبريغة تعليسية نمفتش التعليؼل
غير  ،رةبها مهامه ، ال شػ أنها مشفّ  سارُس الربلحيات كاألسالي  التي لاف يُ 
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تي ال مخرج إال أنها في مشزلة اإللزامية ال ،مقبؾلة كغير محب ة لدى السعلسيؽ
فالتقرير الذي مرفعه السفتش مترت  عليه ترقية السعلؼ كالرعؾد به  ،مشها

أك الشزكؿ به إلى درجات دنيا قد ترل إلى  ،للسرات  ال يادية في ميداف عسله 
لاف السفتش هؾ  ذلػ ألف التقرير لاف ملزمًا كفاعبًل . ،الفرل عؽ الخدمة

فة للسؾاد الدراسية كفشؾف تدريدها، قسة السعارؼ، كالديد األكؿ كاألخير معر 
كهؾ الذي يردر أكامرب للسعلسيؽ كما عليهؼ إال أف مشراعؾا إليها دكف 
مشاقذة أك إبداء رأي، بافتراض أف السعلؼ قاصر في قدرته كإلسامه بالسعارؼ، 
كيحتاج دكمًا للسراق ة كالتؾجيه، كهؾ السدئؾؿ كالسحاس  على تحريل 

لعلسي، ألّف هدؼ التعليؼ في ذلػ الؾقت هؾ التحريل التبلميذ كرفع مدتؾاهؼ ا
 كالحفظ، كعلى السفتش قياس حريلة التلسيذ مؽ السعارؼ كالسعلؾمات.

أنحرر التفتيش في معرفة ما يحفغه التبلميذ عؽ عهر قل ، كلاف  
دخؾؿ السفتش للسدارس تحي  به هالة مؽ الكبرياء كالغركر، كهسه األكؿ 

كالهفؾات. هذا الشؾع مؽ التفتيشْ اتدؼ  بالتدل  كاألخير ترّيد األخظاء 
 كتريد األخظاء ،فكاف مؽ ج ارب ما ملي:

 فقداف الرلة بيؽ السفتش كالسعلسيؽ. -ن
 هركب السعلسيؽ مؽ السدرسة في فترة الزيارة التفتيذية. -
 بعض السعلسيؽ ترؾ السهشة. -
 نقل السعلسيؽ إلى مشاط  الذدة. -
 التخظي في الترقيات. -
  ل 1جؾ السدارس أ شاء التفتيش جؾ ال يخلؾ مؽ الرياءلن -

                                     
 م.2001. الظيب دمحم البذير، لسحات مؽ نذأة التؾجيه الفشي في الدؾدان، ورقة عسب، أكتؾبر 1
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كهي لسا ذلرنا فترة ما  ،الح  ة التي ساد فيها نغاـ مدسى نالتفتيشل        
حي  كر شا مؽ االستعسار أسالي  القؾة  ،عدة بدشؾاتبلؿ كما بعدب ققبل االست
اإلبقاء على ك  ،السدتعسر الذي أراد ال قاء في مدتعسراته كهؾ أسلؾب كالتدل ،

التي  ،ناسيًا أك متشاسيًا لل األسالي  التربؾية ،سياساته الخاصة بالسدتعسرات
ةاف يسكؽ مؽ خبللها الؾصؾؿ بالسؾاطؽ الدؾداني إلى مراؼ درجات الكساؿ 

 ال ذري .
الجدمر بالذلر أف السجتسع الدؾداني ، في تلػ الحق  السذلؾرة كالتي         

ل ، لاف يحتاج ل عض االنز ا  قبل االستعداد سادت فيها تدسية نالسفتش
 ،كذلػ ناتج تربية االستعسار ال غيض ، الكامل لسسارسة الحريات كالديسقراطية

الذي تسيز بالقسع كالذدة كالذي ترعرع كنسا مشذ حكؼ الدؾداف في حقبتي 
التي انر   ،مدت عدمؽ فترة حكؼ الدكلة السهدية ،الحكؼ الترلي كالحكؼ الهشائي

 فق  . ى في الخبلك  الدمشي سامها بالتعليؼاهت
جزءًا مؽ الدياسة السعلشة  قاد التدل  االستعساري نالسفتشل لير ت        

 ،كهؾ سلظة تتستع بقؾانيشها الرادعة ،فأص ت لل نمفتشل يسهل الحاةؼ ،للدكلة
مسا أدى إلى مؾاجهة السؾاطشيؽ لها بالرد كعدـ الرضا كالقشاعة بجدكى 

 عليسية السعلشة جنذاؾ .الدياسة الت
سلؾؾ  ض   مؽ جان  السفتذيؽ على كال  زة القؾيةإف التدل          

ؾف سُ ـ كيدْ ،دكف عسلهجعلهؼ يجؾّ  ،أفؾاههؼتكسيؼ ك  ،السعلسيؽ األةاديسي
متحدر الستعلسؾف القدامى على ةهيرا ما  التسيز.بسدارسهؼ إلى مقامات 
كيتداءلؾف أمؽ خؾر طقت ؟  ،التي ُصّفيت سياسيا فقدانهؼ ل عض مدارسهؼ

هؼ الجهة  ةانؾا يعشي ذلػ أف السفتذيؽ هلنأمؽ حشتؾب؟ أمؽ كادي سيدنا ؟ 
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 الؾحيدة السدئؾلةالؾحيدة السدئؾلة عؽ تسيز السدرسة ؟ أـ هل هؼ الجهة 
 لعؽ تسيز السعلسيؽ ؟

فأمؽ الشاعر؟ كأمؽ نائ  الشاعر؟ بل كأمؽ رئيس الذ  ة كالسعلؼ نفده         
 فؾؽ لل ذلػ أمؽ اإلدارة التعليسية ؟؟ ك 

إاّل أف دكر السفتش لاف هؾ الدكر  ،لل أكلئػ لهؼ أدكارهؼ جنذاؾ        
كذلػ بترليزب في ، حد  الرأي الدائد، السؤ ر كالسؤدي إلى الررا  السدت يؼ

   بل ة عشاصر في العسلية التعليسية هي:عسله على أهؼ 
 السشهاج. الظال ، السعلؼ،        

هشالػ صفات كخرائص أص حت الظابع السسيز للسفتش التي يج  أف 
 متقسرها حتى يدتظيع انجاز مهامه على الؾجه األةسل نذلر مشها :

 السرمؾقة.الدرجة الؾعي ية  .1
 السسيز.السؤهل العلسي   .2
 الخبرة الؾاسعة في مجاؿ التعليؼ . .3
 .فر صفات اإلداري الشاجت اتؾ  .4
 مة.كالرراالجدية  .5
 التقيد باللؾائت . .6
 الهشداـ السقبؾؿ. .7 

 القدكة الحدشة في الدلؾؾ. .8
 األقدمية في العسل . .9

كالذي لاف  ،إف التفتيش السؤ ر على مجريات التعليؼ في الدؾداف        
هؾ ذلػ التفتيش الذي بدأب دمحم  ، مرت ظًا ارت اطًا ك يقًا بالسجتسع الدؾداني
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اف الحكؼ الترلي السرري على الدؾداف ، فقد طب  علي باشا في مرر أب
السدارس القائسة في  لل دمحم على نغامًا تفتيذًا على السدارس بأنؾاعها شسلت

 الدؾداف .
حديؽ العجسي  أكرد األستاذ الدلتؾر حدؽ دمحم إبراهيؼ كالدلتؾر دمحم        

  ذلػ:في 
هد دمحم علي كبخاصة عهر التفتيش مع نذأة نغاـ التعليؼ في ع كفي مرر ن 

مع إنذاء مدارس نل ستديافل كهي السدارس االبتدائية التي تحدد هدفها 
 ،أساسًا في تحفيز التبلميذ كتهيئتهؼ إلى مدارس التجهيز نالسدارس الهانؾيةل

كالتي لانت  ،كلاف دمحم على مهتؼ بالتقارير التي لاف يكتبها إليه السفتذؾف 
باعت ارها السدارس السشذأة  ،االبتدائيةتزؼ لل صغير كلبير عؽ السدارس 

ـ كجاء في صدر هذب 1883 ؼ أصدر الئحة نالتفتيشل في عاـ  ،باإلقليؼ
البلئحة أف نالسفتذيؽ هؼ أعيؽ ناعر "كزير" السعارؼ م ررهؼ أحؾاؿ 
السدرسيؽ كيتحق  لديه بؾاسظتهؼ دكاـ إت اع البركجرامات كانتغاـ الدير 

نكيعشيل لاف فحؾى التفتيش مراق ة العسلية  ،مةكأحؾاؿ الشغار كالسعلسيؽ عا
لعقاب  ،كالتبلين عؽ أي تقرير أك مخالفة بتقرير ،التعليسية بكافة مكؾناتها

 السخظئ .
للؾقؾؼ  ،كلانت إدارة التفتيش ككسيلته أسلؾب نالزياراتل السفاجئة        

كمؽ ناحية نحزؾرل الحرص  ،على حاؿ السدرسة في كضعها نالظبيعيل
كسائل  ،الستساعل إلى شرح السعلؼ كإلقائه كفحص سجبلت السدرسةنكا

بل لاف هشالػ مؽ السفتذيؽ مؽ يغالي في تلسس نعيؾبل  ،أساسية للتفتيش
 السعلؼ كالسدرسة كنتدجيلل األخظاء كاإلببلغ عشها رسسيًا .
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إذ  ،ضاعت العبلقات اإلندانية ،كفي إطار هذب العسلية كهذا السفهؾـ        
 بالسدارس.سفاجأةل خلقت جؾًا مؽ الرع  كالتؾتر الشفدي بيؽ العامليؽ أف نال

كذلػ أف الرغ ة في تحديؽ  ،كمؽ هشا ارت   التفتيش بالجبر كاإلةراب        
 ،أداء السعلؼ دفعت بعض السفتذيؽ إلى نإج ارل السعلسيؽ على تشفيذ أكامرهؼ

  1سعلسيؽلباعت ار أف هذا األسلؾب سيؤدي إلى تظؾير للتعليؼ كال
بيرتؾف كبركلشر  كصفكقد ذلرت الدلتؾرة أكجيشي مدانات كبرزب لساؿ أّف 

لجاف مؽ السؾاطشيؽ العادميؽ تؼ تعييشهؼ ن ـ لئلشراؼ بأنه   ارة عؽ1966
كما تحؾيه مؽ معلسيؽ كطبلب كم اني كأ اث  ،لتفتيش السؤسدات التعليسية

 . لكلل التجهيزات الخاصة بالسؤسدة
 ليز اللجاف مشر  في مدى إنجاز السعلسيؽ ألعسالهؼ .فعليه لاف تر 

تؤخذ عليه بعض الس خذ في  فق ، اإداري اكيعتبر مهل هذا التفتيش تفتيذ
  - الس خذ:كمؽ هذب  ،مجاالت التربية

كيشقرهؼ  السهشية،ف تشقرهؼ الكفاءة ؾيعتبر السفتذؾف مؾاطشؾف عادم .1
 اإللساـ بالسدائل التربؾية .

علؼ فهؼ ال مبذلؾف هذب اللجاف أف مهارة التعليؼ ال يسكؽ أف تُ في اعتقاد  .2
 التعليسية.جهدًا مرئيًا في سبيل حل السذاةل أك تحديؽ أكضاع العسلية 

ال اهتساـ لهذب اللجاف بالشؾاحي اإلندانية الخاصة بعؾاطف كشعؾر  .3
 معها.حتى يعسلؾا على التفاعل  ،كمعشؾيات السعلسيؽ

ة تحريل دمؽ السعلؼ الهدؼ الذي يفرض عليه زياهذب اللجاف تجعل  .4
 التجدمد. الظبلب مؽ غير السذارلة في التظؾير أك 

                                     
1   م.2007األولى حدؽ دمحم إبراهيؼ، وآخر، اإلدارة التربؾية ، دار السديرة لمشذر والتؾزيع ، َعسان ،الظبعة 
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 كمؽ عيؾب التفتيش أيزا:
يعسل السعلؼ على إخفاء عيؾبه خؾفًا مؽ السحاس ة الستؾقعة دائسًا مؽ  .1

 السفتش.
ؼ قلة اإلبداع لدى السعلسيؽ الهتسامهؼ األكؿ بالتعليسات السشزلة عليه .2

 حي  ال مجاؿ لبلبتكار كاإلبداع.
يدؾد التؾتر كالتؾجس العبلقة بيؽ السفتش كالسعلؼ كذلػ بسا يغرسه  .3

 سلؾؾ السفتش في نفس السعلؼ مؽ الخؾؼ كالترق  لؤلسؾأ.
 ديسؾمة الخؾؼ لدى السعلؼ مسا يعظل قدراته كمؾاه ه . .4

سار كالتظلع إلى ند ة لتغيير سلؾؾ السجتسعات بعد التحرر مؽ االستع       
أنسا  جدمدة مؽ الدلؾؾ الديسقراطي السذ ع بقدر غير يدير مؽ الحريات 

بدأت حدة التفتيش في التحؾؿ إلى ما دكف ذلػ مؽ  كمسارساتها ،العامة 
في متابعة السعلسيؽ إلى صين مؽ التعامل متخلله  القابزة التذدد كالهيسشة
 " التؾجيه أك اإلشراؼ " إلى كعليه تغير مدسى التفتيش ،اإلرشاد كالتؾجيه

غير أف ركح التفتيش ال زالت تتقسره كال زاؿ السؾجهؾف مشاطحؾف ج ار 
التفتيش بغية العبؾر إلى ما هؾ أةهر ديسقراطية كأند  مؾاة ة لركح 
السجتسعات الجدمدة الستظلعة إلى الحرية كإبداء الرأي كالسذارلة في اتخاذ 

 القرار .
عرفت ب استحد ت في إدارات التعليؼ إدارة فر ية في ح  ة الحقة         

على تؾزيع السعلسيؽ  ؼباإلشراكهي التي تهيسؽ  " إدارة الذئؾف الفشية"
 ىلعإلشراؼ كا ،كالسذارلة في حل مذاةلهؼ ،كتشقبلتهؼ مؽ مؾقع آلخر
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حي  أص ت للتؾجيه  قاد ذلػ إلى التدسية الجدمدة ، السعلسيؽ بسدارسهؼ
 ي .الفش بالتؾجيهيعرؼ 

 
 التؾجيه الفشي : .2

أال أنها لؼ تخرج  ،الفشي متعددة التؾجيه أص حت جؾان  مدئؾليات        
"الذي اتخذ في الدؾداف بديبل للتفتيش،  أك التؾجيه " عؽ إطار التفتيش

 :لكؽ هشالػ بعض اللسدات الفشية مهل فأص ت السفتش هؾ السؾجه الفشي.
 ،ص كمتابعة الجداكؿ ككضعهاالحر كأعدادالتخظي  كإحراء السدارس 

لذا أص حت التدسية  .كاالمتحانات كتش يحها إلى جان  العسل الركتيشي القائؼ 
كالذي أص ت ، الفشي السؾجه الجدمدة تتشاس  مع الشذاطات التي يقؾـ بها 

أص ت التؾجيه الفشي مهتؼ ب ياس مدتؾى تفكير  أةهر مركنة مؽ ذي قبل .
اتهؼ في الشذا  التربؾي، فتحرر التلسيذ الدؾداني التبلميذ كمذارلاتهؼ كمسارس

مؽ الب غاكية كالحفظ ، ككفرت له الحرية الذهشية بفزل الشغرة العلسية التي 
تبشاها معهد التربية ب خت الرضا للتؾجيه الفشي، الذي يعزز الهقة في 

 السعلسيؽ، كيقؾـ علي السذارلة كالخبرة كت ادؿ الرأي. 
 : لهال ايأتي بعد ذلػ السدسى 

 التؾجيه التربؾي: .3
كذلػ بعد أف ُهسِّش دكر  ،كجاء االسؼ القتراف التربية مع التعليؼ        

زارة فؾ  ،بالتدسية مشفرداحي  أص ت التعليؼ  ،التربية في السؤسدات التعليسية
صارت في أحياف لهيرة تعرؼ بؾزارة التعليؼ العاـ . أص ت  التربية كالتعليؼ 

كالتي بدأت مؾازيشها تختل  ،لهيرًا في مجاؿ التربية ي التربؾ  هالسؾج يّعؾؿ على
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متأرجحة ما بيؽ السدرسة كالسشزؿ كالذارع ككسائ   ،في الفترات األخيرة
 العؾلسة . 

 للتؾجيه التربؾي:ها علساء التربية غييسا ملي نؾرد بعض التعريفات التي صا
نغاـ سلؾلي  ،لسا يفترض أف يكؾف  يالتدريد التؾجيهيهؾ الدلؾؾ ن .1

إضافي تؾفرب السشغسة نالسدرسةل بذكل رسسي لغرض التفاعل مع 
الشغاـ الدلؾلي التعليسي على نحؾ يزسؽ اإلبقاء على، كتغيير 

 .لكتحديؽ كتؾفير الفرص التعليسية للتبلميذ كتح يقها بالفعل
 لؾفيل كاملز ك

(Wiles and Lovel) 

 6ص  
 هيئة العامليؽ في السدرسةالتدريدي هؾ ما تفعله  التؾجيهإف  ن .2

للسحافغة على ، أك تغيير ، العسلية التي تقؾـ بها السدرسة بظرؽ تؤ ر 
 بذكل م اشر في عسليات التعليؼ السدتخدمة في تذجيع تعلؼ التبلميذ".
 بؽ هارس
(Ben Harris) 

  11 –10ص  ـ1975
كأف  هي تعليؼ السعلسيؽ ليو يعلسؾف  التؾجيه نحؽ نعتبر أف مهساتن .3

مهشية في  مهسة كقيادةالعسل فيها مع السعلسيؽ لنقرار كعيفة فر ية 
بسشاهجه كطرؽ تدريده كأشكاله على  –إعادة صياغة التعليؼ العاـ 

 .لكجه التحدمد
 مؾشر ك بيربل 
(Mosher & Purpel)  
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 3 –2ص ـ 1972
يج  إيبلء مزيد مؽ االهتساـ لدمج الحاجات الزركرية مع أهداؼ  ن .4

عسلية يدتخدمها أكلئػ ن :هؾ التؾجيه لسا أفّ  لهساتهاالسدرسة كم
السدئؾلؾف في السدارس عؽ تحقي  جان  مؽ أهداؼ السدرسة كالذمؽ 

 .ليعتسدكف م اشرة على اآلخريؽ لسداعدتهؼ في تحقي  هذب األهداؼ
 سيرجيؾفاني ك ستارت

 لSurgioovanni & Starrattن
 15ك 12ص  ـ1972

التي مبذلها السدئؾلؾف ل يادة السعلسيؽ هؾ جسيع الجهؾد السشغسة ن .5
 .لكالعامليؽ في الحقل التربؾي في مجاؿ تحديؽ التعليؼ مهشياً 

هؾ مهسة قيادية تسد الجدؾر بيؽ اإلدارة كالسشاهج كالتدريس كتشدي  ن .6
 .لالشذاطات السدرسية ذات العبلقة بالتعليؼ

لتؾجيه السعلسيؽ هؾ الجهؾد التي مبذلها القائسؾف على شئؾف التعليؼ ن .7
 .لكلسراجعة األهداؼ التربؾية كأسالي  التعليؼ كاخت ارها كتقؾيسها

  ك لؼتحديؽ أداء السع ك هدؼ إلى تحديؽ التدريسمكهؾ فعل كتجري  ن .8
 .لجزءًا يديرًا مؽ مهاـ اإلشراؼ التربؾي  ذلػ يعتبر

املة هؾ عسلية فشية مشغسة تؤدمها قيادات لها خبرات تربؾية متشؾعة شن .9
لسداعدة مؽ هؼ في مؾقع العسل رغ ة في تسكشهؼ مؽ الشسؾ السهشي 
كالهقافي كالدلؾلي كلل ما مؽ شأنه أف مرفع مدتؾى عسلية التعليؼ 

 .لكالتعلؼ كيزيد مؽ الظاقات اإلندانية
 تعريو حدم :
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هؾ العسلية التي متؼ فيها تقؾيؼ كتظؾير العسلية التعليسية كمتابعة ن .10
تعل  بها لتحقي  األهداؼ التربؾية كهؾ يذسل اإلشراؼ تشفيذ لل ما م

على جسيع العسليات التي تجري في السدرسة تدريبية لانت أـ إدارية أـ 
تتعل  بأي نؾع مؽ أنؾاع الشذا  التربؾي في السدرسة أك خارجها 

 .لكالعبلقات كالتفاعبلت السؾجؾدة فيها
يسية جسة حتى أنه ال إف اإلشراؼ التربؾي يحسل معاف تربؾية تعلن  .11

السهاـ  دراؾيسكششا أف نزع له إطارًا خاصًا به ، في داخله متؼ التحرؾ إل
للتظؾر الدريع الستتابع في العسلية التعليسية  ند ة الستعلقة به ، ذلػ

التربؾي عسلية مدتسرة متجددة التؾجيه بسختلف عشاصرها . لذا ير ت 
اء طسؾحات السجتسعات اء بستظل ات العسلية التربؾية كإرضيفلئل

 .لكحاجاتها الستجددة دكماً 
 للقاني ك جخركف ا                                                     

 ـ1999
عسلية قيادية نـل اإلشراؼ التربؾي بأنه :2001كيعرؼ الدكيػ كجخركف ن .12

ديسقراطية تعاكنية مشغسة ، تعشي بالسؾقو التعليسي التعلسي ، بجسيع 
اصرب مؽ مشاهج ككسائل كأسالي  كبيئة كمعلؼ كطال  ، كتهدؼ عش

دراسة العؾامل السؤ رة في ذلػ السؾقو ، كتقييسها للعسل على تحديشها 
 .لكتشغيسها ، مؽ أجل تحقي  أفزل ألهداؼ  التعلؼ كالتعليؼ

 ـ1998 الدكيػ كجخركف  
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ؼ بيؽ فرد أك أفراد التربؾي ما هؾ إال عسلية تفاعل تت التؾجيه أفّ  :يسكششا القؾؿ
مسا مشعكس إيجابًا على تحديؽ تعليؼ  ،بقرد تحديؽ أدائهؼ ،كبيؽ السعلسيؽ

 - اآلتي:كال متأتى ذلػ إال بسراعاة  ،الستعلسيؽ
 األساسي . السؾجه كهؾ عسل ايجابيا تغيير سلؾؾ السعلؼ  أ.

متؼ ذلػ دكريًا بنضافة أك حذؼ بعض الجؾان  التي  تعدمل السشهاج  ب.
يعشي ذلػ أف  ،أك الجؾان  السدتجدة في حياة السجتسعات ،زها الزمؽتجاك 

الستدف  اليؾـ بغير  ألسعلؾماتيحتى يجاري الزخؼ  ،يكؾف التعدمل مدتسراً 
زبلة في الس ال الية كيؾاة  السدتجدات التي ترمي بكهير مؽ الدلؾليات ،تؾقو

                          . 
 ة السدرسية .البيئ كتظؾير عادة تذكيل جػ.

له صلة ك يقة بهقافة كعادات كتقاليد  كتظؾيرها تذكيل البيئة التعليسية        
دفػع إلػي العسػل باالهتسػاـ بهػا  ا، مسالسجتسعات مؽ حؾؿ السؤسدات التعليسية

فتقػػؾيؼ البيئػػة  حؾلهػػا،بغيػػة مؾاة ػػة السدػػتجدات التعليسيػػة مػػؽ  كاستشهاضػػها،
ر كاالبتكػػػػار كاالرتقػػػػاء بالعسليػػػػة يللتظػػػػؾ فػػػػتت السجػػػػاؿ يالتعليسيػػػػة كتذػػػػكيلها 

 التعليسية.
 

 أهداؼ التؾجيه التربؾي 
هشالػ الكهير مؽ األهداؼ التربؾية كاإلدارية كاالجتسا ية كالهقايية، التي 
مرمي لها اإلشراؼ التربؾي مؽ خبلؿ مسارساته السختلفة مع السعلسيؽ، راميًا 

ؼ في أداء مهامه بفعالية . إلى ب  االيجابيات كالخبرات التي تداعد السعل
 كمؽ هذب األهداؼ نذلر ما ملي : 
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صقل السعلؾمات الشغرية األةاديسية أك السهشية أك الهقايية لدى السعلؼ  .1
. 

تظؾير لفاءة السعلؼ في التعامل كالتجانس مع الظبلب كاإلدارة   .2
 السدرسية  

 تظؾير لفاءة السعلؼ في مهارات التدريس .  .3
 اءة السعلؼ في إدارة الرف .تظؾير لف .4

 تظؾير لفاءة السعلؼ في عسليات التقؾيؼ . .5
 خل  السعلؼ السخلص الستفاني . .6
 خل  السعلؼ الذي يعي دكرب االجتساعي.  .7
 غرس م ادئ كأخبلقيات مهشة التدريس في السعلسيؽ . .8
 تدري  السعلؼ على التخظي  كالتحزير الجيد لدركسه .  .9
 أكجه القرؾر لدى السعلؼ .معالجة   .10

 العسل على بشاء شخرية السعلؼ مع إعدادب نفديًا كتربؾيًا .  .11
 استخبلص السؾاه  كالقدرات الكايية في ذات السعلؼ .  .12
 السداهسة في تظؾير السشهج الدراسي .  .13
 تقؾيؼ عسل السؤسدة التربؾية.  .14
 تظؾير الشسؾ السهشي للسعلسيؽ .  .15
 ل السعلؼ ألحدؽ الظرؽ كاألسالي  في التدريس .تؾصي .16

 تحديؽ العبلقات االجتسا ية بيؽ السعلسيؽ . .17
 تذجيع السعلسيؽ لسسارسة األنذظة التربؾية بسدارسهؼ .  .18
 بلؾرة ركح التعاكف ما بيؽ السعلؼ كإدارته . .19
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 دعؼ اإلدارة السدرسية كتزكيدها بالجرعات التربؾية البلزمة .  .20
 الشهؾض بسجتسع الظبلب إلى األحدؽ .  .21
 الؾصؾؿ إلى مؾاه  الظبلب السختلفة كتشذيظها .  .22
 االهتساـ ب راء كأنذظة أكلياء األمؾر كمجالس اآلباء كالسعلسيؽ . .23
 تظؾير الكفاءات العلسية كالعسلية كالخبرات لدى العامليؽ.  .24
 لعامليؽ .تعزيز االنتساء لسهشة التربية كالتعليؼ ل  .25

التعاكف مع الجهات السخترة على تظؾير العسلية التربؾية في جسيع  .26
 جؾانبها .

 العسل على نقل الخبرات كالتجارب الشاجحة بيؽ السدرسيؽ .  .27
 ترسي  ال يؼ التربؾية لدى العامليؽ في السدارس .  .28
ة تحقي  االستخداـ األمهل إلمكانات السدارس كمرادرها ال ذري  .29

 كالسادية .
تفعيل الشذاطات التربؾية التي تداعد الظبلب في تدريع التعلؼ كتعسي   .30

 مهاراته. 
 نقل أفكار اإلدارة كتؾجهاتها كرلاها إلى السعشييؽ مؽ معلسيؽ كطبلب.  .31
مداعدة السعلسيؽ في الحرؾؿ على السؾاد كالسرادر البلزمة للتعليؼ  .32

 كالتعلؼ .
سعلؼ. لسا نعلؼ فعؽ طري  السعلؼ الكفء يرلت حاؿ ترقية أداء ال  .33

التعليؼ كتكتسل جؾان  العسلية التعليسية ، عليه يج  أف نزع في ُخظة 
تظؾير التعليؼ إت اع الظرؽ العلسية كالتدريبية للشهؾض بالسعلؼ كتحديؽ 
أدائه لسعلؼ للؾصؾؿ إلى السدتؾى السظلؾب السشذؾد ألداء مهسة 
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متأتى ذلػ إال بالتدري  السدتسر كالستابعة  التدريس كمذتقاته كال
 اللريقة عبر كسائ  التؾجيه التربؾي .

السشهاج. ترقية أداء السعلؼ كتحديؽ مدتؾاب أةاديسيًا كفشيًا ال مشفرل  .34
بأي حاؿ مؽ األحؾاؿ عؽ السشهاج الذي مدّرس ، فالسشهاج الدليؼ هؾ 

على ترحيت  ذلػ الذي يظاله التعدمل بالحذؼ كاإلضافة كالعسل
األخظاء الؾاردة به ، أك بالتغيير الكامل كإبداله بالسشهاج الذي ُيدتؾحي 
مؽ  قافة كعادات كتقاليد السجتسع كأف يكؾف مؾاة ًا لسا مدكر حؾؿ 
السجتسع مؽ معارؼ جدمدة أك أسالي  حياتية مدتحد ة كال متؼ ذلػ إال 

 ؾي الفاعل .عؽ طري  السعلؼ الكفء الذي ي ف كراءب اإلشراؼ الترب
الظال  نالسؾاطؽل نعشي به ذلػ الفرد الستلقي السذارؾ السبتكر جش ًا إلى  .35

جش  مع السعلؼ، كالذي تتسهل ييه بدايات خل  السؾاطؽ الرالت لؾطشه، 
فكريًا كعلسيًا ك قاييًا كسياسيًا كاجتسا يًا، كالذي سيلبي رغ ات 

يعتبر الشؾاة األكلى كتظلعات كجماؿ السجتسع الذي ي يش ييه، إذ أنه 
 في خل  مجتسع معافى بسداندة فاعلة مؽ التؾجيه التربؾي .

 
لل األهداؼ التي ذلرناها أهداؼ عامة كاضحة السحتؾى، كهشاؾ         

غيرها الكهير. تتجدد األهداؼ بتجدد الرلى التربؾية التعليسية مؽ كقت آلخر، 
ي، كبذلػ تر ت أهداؼ حد  ما تقتزيه الحاؿ كالؾاقع اآلتي أك السدتقبل

التؾجيه التربؾي في حالة تجدمد مدتسر، لسا هؾ الحاؿ في العسلية التعليسية 
ةكل. كحيشسا نؾضت األهداؼ التي تخص التؾجيه التربؾي، إنسا نعشي بذلػ 
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تحدمد فترة سريانها لفترة زمشية محددة، متؼ فيها بلؾغ تلػ األهداؼ حد  
 مقتزيات ذلػ الؾقت. 

    
 لتؾجيه التربؾي:مهسات ا

تتعل  باإلشراؼ التربؾي مهسات لهيرة، تجعل مشه رليزة مؽ رلائز العسل         
التربؾي، كتقلدب كساـ الترقي بالعسلية التربؾية كتظؾيرها، بكل ما تحتؾيه مؽ 
عشاصر، مهل السشهاج كالسعلؼ كالستعلؼ، كما مرت   بها مؽ طرؽ تدريس 

 هذب السهاـ:  كتدري . نذلر ييسا ملي بعزا مؽ
 االنتقاؿ بالعسلية التربؾية مؽ التعليؼ إلى التعلؼ . .1
االنتقاؿ مؽ السعرفة إلى تشسية أنذظة التفكير كيبرز هشا دكر السؾجه  .2

 التربؾي في ترسيؼ ككضع السشاهج كمداهسته في إعداد السعلسيؽ.
 االنتقاؿ مؽ ترسيؼ معلؾمات السعلؼ إلى بشاء نغاـ قيسي لديه . .3

يأتي هذا بأف يداعد السؾجه التربؾي السعلؼ في حل مذاةله الستعلقة به 
 كالجؾان  األخرى. ةفي مخاط ة كجداف الظبلب كالجؾان  الحس حرلي

االنتقاؿ مؽ الترسيؼ الخاص بالسعلؼ إلى الترسيؼ الخاص بالسدرسة  .4
 كتفاعلها مع البيئة .

فرل مهاـ السؾجهيؽ كيعشي ذلػ  أف التربية عسلية متكاملة فبل يسكؽ 
 التربؾييؽ عؽ بعزها يير ت اهتسامها بجان  دكف اآلخر .

 االنتقاؿ مؽ دراسة السدرسة إلى الشغاـ التعليسي لكل كعبلقاته بغيرب . .5 
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الشغاـ التعليسي هؾ نغاـ مرت   بالسجتسع ارت اطًا م اشرا، مؽ جؾان ه         
ة ، لذا فالسعلؼ ال مشظل  في أداء االقترادية كاالجتسا ية كالهقايية كالدمشي

 رسالته مؽ فراغ، أي دكف التقيد بالشغاـ التعليسي السعشي .
 

 مبررات التؾجيه التربؾي : 
أدى الزخؼ السعرفي الستؾاصل إلى العسل، لبلستعداد لتلقي السعارؼ   .1

بذتى أنؾاعها، كمؽ ّ ؼ ترشيفها كترتيبها، كإعادة صياغتها كمشهجها، 
الستشاكؿ للستعلسيؽ، كلسؽ مشذدكف العلؼ في مختلف  لتر ت سهلة

صؾرب . يأتي هشا الدكر الرائد للتؾجيه التربؾي، حي  يداعد لهيرًا 
كبرؾرة متفردة في ال ياـ بسهل هذب السهاـ بعد إص اغ الجرعات 
التربؾية عليها، كمؽ ّ ؼ متابعة سيرها، حتى تأتي ُأةلها، لذا كج  أف 

اإلشراؼ التربؾي، كالذي يداعد في استهسار تهتؼ إدارات التعليؼ ب
 الستعلسيؽ استهسارًا تربؾيًا صحيحًا. 

ند ة للتغيير الستتابع في  قافة السجتسعات، كتغير ترتي اتها االجتسا ية  .2
كاالقترادية كالدياسية، مسا مؾج  االهتساـ بالسشهج كأنذظته 

الستجدد  السختلفة، لاف البد مؽ كجؾد جهة تهتؼ بكل هذا الجدمد
باستسرار كمتابعته، فكاف للتؾجيه التربؾي القدح السعلى في ريادة مهل 

 هذب التغيرات .
األعداد السهؾلة مؽ السعلسيؽ غير السدربيؽ الذمؽ يسلئؾف ساحات  .3

السدارس، يعدكف سل ًا على العسلية التعليسية، لذا كج  تدريبهؼ 
دريس، كتؾجيه الستعلسيؽ التدري  األمهل لل ياـ بالسهاـ الر  ة في الت
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في السدارات الرحيحة للتعلؼ كالدلؾؾ القؾيؼ . فالسعلؼ الستدرب هؾ 
الدشد الح يقي، كالعسؾد الفقري للعسلية التعليسية التربؾية الدليسة . 
كلسا أسلفشا فالتؾجيه التربؾي هؾ الذي ي ف خلف السعلؼ في سبيل 

يعي في الظليعة، ال تدري ه التدري  السظلؾب، ككضعه في مكانه الظب
سيسا فهشاؾ تفاكت لبير في مؾاصفات السدارس مؽ حي  البشية التحتية 
، البيئة السدرسية ، ازدحاـ الفرؾؿ ، قلة أك انعداـ الؾسائل التعليسية 
، قلة أك عدـ كجؾد معيشات مؽ إدارات التعليؼ كمؽ كزارة التعليؼ العاـ 

 دارس .للسدارس ، عدـ كجؾد إدارات ِمدربة في الس
الدعي لسؾاة ة األمؼ مؽ حؾلشا، كالتي لاف لها قر  الدب  في الترقي  .4

كاالبتكار كاالستهسار التربؾي . ال شػ أف لكل أمة  قافتها كعاداتها؟، 
كلكؽ ند ة لت امؽ الهقافات بيؽ بعض السجتسعات مهل: الهقافة 

الختبلؼ الدؾدانية كالهقافة العربية برؾرة عامة، نجد أكجه لهيرة مؽ ا
، كعليه يسكؽ األخذ ب عض ما تؾصلت إليه تلػ السجتسعات كتعدمله بسا 
متساشى، ك الهقافة الدؾدانية بشد  أعلى .أف السؾجه التربؾي السه ف 
كالسلؼ بسا يجري مؽ حؾله، يسكشه تحؾيل سلؾليات مجتسعه إلى ما 
يسكؽ أف متساشى كالسجتسعات األخرى مؽ حؾله بالرؾرة التي تتشاس  

 مع  قافة مجتسعه.
التظلع إلى نبذ بعض الدلؾليات كالعادات الدائدة في السجتسع  .5

كاالستغشاء عشها في لهير مؽ ألحؾاؿ، كالتي لؼ تعد ذات فائدة بل إف 
 الزرر الشاتج عشها ربسا مؤ ر سل ًا على السجتسع .
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التظلع إلى تقري  السدافات بسا هؾ معسؾؿ به تربؾيًا، مع ما يجري   .6
ي السجتسعات العالسية حتى يسكؽ االستفادة مؽ الخبرات كاألنسا  ف

ال ذرية، القادرة على السداعدة في إعداد السعلؼ كالظال  كالسجتسع 
 برفة عامة.

مؾاة ة الجدمد مؽ السخترعات في مجاؿ الؾسائ  كالؾسائل التكشؾلؾجية  .7
ي  السعلسيؽ الحدمهة، التي سادت في معغؼ ببلد العالؼ مؤخرًا، ذلػ بتدر 

كالستعلسيؽ، كجسيع ما تتعل  خؾاص مهشته مع السهؽ التعليسية في 
 الداحة مهل: فشيي السعامل كمعدي البرامج التعليسية كالسدربيؽ.

مؾاة ة التخظي  السدتسر مؽ ِقبل التربؾييؽ عالسيًا، لبلستفادة مؽ  .8
 الستؾقع السفيد كالعظاء السسيز.

سكؽ لشا أف نتداءؿ هل هشاؾ حاجة للتؾجيه على ضؾء السبررات السذلؾرة ي
 التربؾي؟

 
أكاًل : إف تحدمد الهيئة التدريدية في السدرسة متخذ أهسية متزامدة كذلػ 
بخركج بعض السعلسيؽ عؽ سلػ التدريس أك الترقي إلى كعائف أعلى قد 
تكؾف كعائف إدارية مسا يحدث فجؾة في الهيئة مؽ جراء العجز الشاتج ، 

 ت ملئ األماةؽ الذاغرة بالسعلسيؽ ، كهؾ يعتبر بسهابة تجدمد كبالتالي ير
 لهيئة التدريس ، أمرًا ضركريًا يقؾـ به التؾجيه التربؾي .
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 انيًا: تر ت برامج تظؾير أعزاء هيئة التدريس ضركرية إذا ما ُأريد تحريض 
السعلسيؽ كالسذرفيؽ كاإلدارييؽ ليعسلؾا بظرؽ جدمدة أفزل مؽ الدابقة كذلػ 

 تؼ أيزًا عؽ طري  إدارة التؾجيه التربؾي.م
 

 الهًا : قد يحتاج بعض السعلسيؽ ، بعد الترقي للدرجات العليا ، إلى الحفز 
لتشسية مهاراتهؼ كقدراتهؼ كمعارفهؼ باستسرار حتى يدتظيعؾا أف يقدمؾا 
لتبلميذهؼ ما مرجؾنه مشهؼ كال متؼ ذلػ إال بدفع خارجي متسهبًل في التؾجيه 

 . التربؾي 
ـ مقترحًا قدؼ ييه حاجات السعلسيؽ Katz   1972كقد اقترح لاتز        

 إلى مراحل : 
 :Survival Stageمرحلة ال قاء  ل1

يحتاج السعلؼ إلى الفهؼ كالظسأنة كالتذجيع السدتسر كعليه فنف تعلسه 
 لسهارات الدلؾؾ كمدب اته ير ت ذا فائدة لبيرة.

 :Consolidationمرحلة اإلدماج  ل2

تبدأ بعد اةتداب السعلؼ خبرة قليلة في التدريس في هذب السرحلة متظل  
السعلؼ ترليزًا كاضحًا في التعلؼ الفردي بالشد ة لتبلميذب عليه ير ت 

بالسدرسة لي تداعدب في  ؽأةهر حاجة لخبرات االختراصيؽ الس يسي
 الؾصؾؿ إلى طرؽ تدريس مفيدة كمسيزة كمرضية.

  :Renewal Stageمرحلة التجدمد  ل3

هي السرحلة التي تعؾد إلى الركتيؽ السسل كهي مرحلة تكرار األشياء 
عؽ طري    Stimulationكلذلػ ير ت السعلؼ محتاجًا لبلستهارة 
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كالزيارات الر ية   Teacher Centersالزيارات لسراةز السعلسيؽ 
كاالجتساعات السهشية كالتعرؼ إلى طرؽ تدريس جدمدة مهل استخداـ 

الذي يداعد السعلؼ في تحليل ما قاـ به مؽ عسل للؾقؾؼ على  التلفاز
  Self analysisطريقة أدائه 

  Stage of Maturityمرحلة الشزج  ل4

تذسل هذب السرحلة االتجاب للدراسات العليا كالتخرص كالشدكات 
 كالسؤتسرات العلسية لسرادر تداعد في التظؾر السهشي .

اجة مدتسرة لئلشراؼ التربؾي كير ت تذير الح يقة السا لة أف هشاؾ ح
كجؾد السذرؼ التربؾي بالسدارس أساسي لسداعدة السعلسيؽ في تحديؽ 
أدائهؼ كتحفيزهؼ للشسؾ السهشي كتظؾر السشهاج السدرسي لل ذلػ يداعد في 

 تحديؽ التعلؼ لخل  السؾاطؽ الرالت لؾطشه .
 

 خرائص التؾجيه التربؾي: 
التربؾيػة األخػرى، بخرػػائص   ؽ الجؾانػػمتسيػز التؾجيػه التربػػؾي لغيػرب مػ

تسيػػػزب كترػػػ ن عليػػػه صػػػفته السسيػػػزة لػػػه. ييسػػػا ملػػػي نػػػؾرد بعزػػػا مػػػؽ هػػػذب 
 الخرائص:  

 يعسل على تظؾير كترقية أداء السعلؼ، بالتدريس كالتؾجيه السدتسريؽ. .1
 متؼ عؽ طريقه تش يت كتجدمد السشاهج الدراسية . .2
 مد كمجّؾد كمدركس.إفادة الظال  كإمدادب بكل ما هؾ جد .3

 التؾجيه التربؾي مرب  الظال  بسجتسعه . .4
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داخليػة  تالتربؾي في خل  بيئة مدرسية جيدة سؾاء لانػ هيداعدا لتؾجي .5
 أك خارجية.

 يعسل على تظؾير العسلية التعليسية . .6
 مرب  السعلؼ بسدرسته كطبلبه كمادته الدراسية . .7
 مرب  السعلؼ بندارة السدرسة . .8
 مرب  السعلؼ باإلدارة التعليسية . .9

 يداعد السعلؼ في الترقي للسرات  العليا مهشيًا.  .10
 

 ما هي أهسية  التؾجيه التربؾي للسعلؼ؟ 
  -يداعد التؾجيه التربؾي السعلؼ لهيرًا في عدة مجاالت نذلر مشها:         

 فهؼ كعيفته كاالنتساء إليها  . .1
 ت الحدمهة في مجاؿ عسله .مداعدته في معرفة التظؾرا .2

 يداعد في تدري ه   في بدايات حياته العسلية . .3
 التشسية السهشية لدى السعلؼ . .4
 مداعدته في حل السذكبلت التي تؾاجهه . .5
 يداعدب في لي ية إعداد ال حؾث التربؾية . .6
 يجعل مؽ السعلؼ شخرًا مذارلًا في مجتسعه . .7
 .م ع  ييه الهقة بالشفس  .8

 يداعدب في تجؾيد عسله كإتقانه .   .9
 يداعدب في خل  صبلت اجتسا ية تدّعؼ العسلية التربؾية.  .10
 م ع  ييه ركح التعاكف . .11
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 يداعد السعلؼ في إدراؾ الفركؽ الفردية بيؽ الظبلب . .12
تظػػػػػؾر خبػػػػػرة السعلػػػػػؼ الجدمػػػػػد فػػػػػي مجػػػػػاؿ االسػػػػػتراتيجيات كالتكشيكػػػػػات    .13

 التعليؼ كالتعلؼ .السختلفة في مجاؿ 
 تظؾير اإلعداد غير الكافي في لليات التربية أ شاء دراسة السعلؼ. .14
 صقل قدرات السعلسيؽ السختلفة . .15
 عهؾر السذكبلت التعليسية مؽ كقت آلخر كالعسل على حلها .  .16
 كجؾد السؾجه التربؾي يكؾف دافعًا إلى السشافدة الفردية لدى السعلسيؽ.  .17
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 الفرل الهاني                              
 السؾجه التربؾي كدكرب في العسلية التربؾية

 
 مؽ وؾ السؾجه التربؾي  -

 مىام في جانب السعمؼ -

 مىام تجان العسب العام -

 مىام السؾجه التربؾي العامة -

 دور السؾجه التربؾي في تقؾيؼ أداء السعمؼ -

 دور السؾجه التربؾي في معالجة السذاالت -

 ؾجه التربؾي خرائص الس -

 العالقات اإلندانية في عسب السؾجه التربؾي  -

 وسائب وأساليب التؾجيه التربؾي  -

 الرعؾبات والسذاكب التي تؾاجه التؾجيه التربؾي  -

 رؤية شخرية -

 رؤية عالجية -

 ترشيو السؾجهيؽ التربؾييؽ -

 السؾجه التربؾي فشيًا كأةاديسياً  -

 الزؾاب  السدتحد ة -

 تدري  السؾجه التربؾي  -

\ 
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 : أكاًل 
 السؾجه التربؾي 

 مؽ هؾ السؾجه التربؾي؟
هؾ الخبير التربؾي السه ف الذي يستلػ مجسؾعة مؽ خرػائص ال يػادي 
الكفء قيادة كأداء كقدكة في الدلؾؾ، كهؾ السخظ  السذ ع بالسعارؼ كالدراية 
التامػػة بخظػػ  العسػػل السشػػؾ  بهػػا بلػػػؾغ األهػػداؼ فػػي لػػل السذػػاريع التربؾيػػػة 

تقػع تحػت مهامػه مػؽ خػبلؿ سػلؾله ال يػادي يدػتظيع أف  السؾللة إليػه، كالتػي
يظػػؾر مػػؽ تعاملػػه مػػع معلسيػػه بظريقػػة مدػػتسرة تتػػؾافر فيهػػا الهقػػة كاالحتػػراـ 
الست ادليؽ في نظاؽ متظل ات العسل التربؾي، لسا أنه الخبير السشػؾ  بػه تقػؾيؼ 
عسل السعلؼ مؽ خبلؿ الخظ  السؾضؾ ية بسعامير معيشة تدػاعد فػي الؾصػؾؿ 

 السبتغى. لذلػ
يذػػػتر  أف متػػػؾافر فػػػي السؾجػػػه التربػػػؾي اإليسػػػاف الكامػػػل بعسلػػػه حاضػػػرًا 
كمدػت  بًل فػي نظػػاؽ السػشهج التربػؾي السعسػػؾؿ بػه كالسخظػ  لػػه مدػ قًا، حيػػ  
متؾقع مشه تظبي  السشهج تظبيقًا تامًا مػؽ خػبلؿ تؾجيهػه كإرشػادب فػي معالجػة 

 ة السظاؼ.كتشفيذ لل جؾان ه السشرؾص عليها كتقؾيسها في خاتس
يبلحظ مسا كرًد أف جّل العسل التربػؾي يقػع علػى لاهػل السؾجػه التربػؾي، 
مسػا جعػػل دكرب التربػػؾي التعليسػي هامػػًا كأساسػػيًا فػي العسليػػة التربؾيػػة، كيغهػػر 

 ذلػ جليًا مؽ خبلؿ السهاـ اآلتية السلقاة على لاهله:
 السداعدة الفشية للسعلسيؽ. .1
 لتؾجيه كاإلرشاد كالتقؾيؼ.متابعة العسلية التربؾية با .2
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ارت اطػػػه الؾ يػػػ  بالعسػػػل اإلداري مػػػؽ خػػػبلؿ التقػػػارير كالتؾصػػػيات التػػػي  .3
 يقدمها بذأف السعلسيؽ.

 تسهيله دكرًا بارزًا في التخظي  كالتشفيذ لبرامج تدري  السعلسيؽ.  .4
 السداهسة في تسليػ السعلسيؽ خبرات كتجارب تربؾية جدمدة. .5

ؾجيه التربؾي أص ت يسهل إدارة قائسة بذاتها هػي يسكؽ أف نزيو أف الت
إدارة التؾجيه التربؾي أك ما يعػرؼ حػدمهًا بػندارة الذػئؾف الفشيػة، أسػؾة بػندارات 
السراحػػػػل التعليسيػػػػة أك إدارات السػػػػدارس أك أي إدارة تربؾيػػػػة أخػػػػرى، فالسؾجػػػػه 

، لسػا التربؾي هؾ نتاج لل التفاعبلت بيؽ هذب اإلدارات، فهؾ مشتسي لها جسيعػاً 
 أف دكرب اإلشرافي ال بدمل له.

سشتظرؽ في صفحات قادمات ل عض مهاـ السؾجه التربػؾي التػي تعزػد 
 الفكرة التي ذلرناها كهي ت ف شاهدًا على أهسيته.

أهسية السؾجه التربؾي تعلؾ فؾؽ لل السهػاـ، لسػا لهػا مػؽ ت عػات تتعلػ  
فقػػد صػػيغت مهػػػاـ بػػالسعلؼ كالظالػػ  كالعسليػػة التعليسيػػػة، كمػػؽ هػػذا السشظلػػػ  

محػػددة يقػػؾـ بهػػا السؾجػػه التربػػؾي لئليفػػاء بسػػا تقتزػػيه مهستػػه التربؾيػػة نػػذلر 
 مشها:

 
 مهاـ في جان  السعلؼ: 

 أف يعسل على تدري  السعلؼ التدري  األمهل.  .1
 أف يعظي السعلؼ لامل اهتسامه في سبيل ترقية أدائه. .2
 ماـ.أف مؾجه السعلؼ التؾجيه الفعاؿ الذي يقؾدب لؤل .3

 أف يداعد السعلؼ في تشسية قدراته كمؾاه ه. .4
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 أف يجعل مؽ السعلؼ شخرًا يعتسد عليه مجتسعه. .5
 أف مؾف  بيؽ السعلؼ كالبيئة السدرسية الداخلية كالخارجية. .6
 أف يدتؾع  كيحلل رمؾز احتياجات كاستفدارات السعلؼ. .7
 غرس لل الرفات السسيزة للسعلؼ في معلسيه. .8
 دفع السعلؼ لبلعتساد على نفده.أف م .9

 أف مؾجه السعلؼ لبلهتساـ بسغهرب. .10
 أف يداعد في حل مذكبلت السعلؼ التربؾية كاالجتسا ية. .11
 أف يخل  في السعلؼ ركح التعاكف بيشه كبيؽ زمبلئه كبيشه كبيؽ طبلبه. .12
 

 مهاـ تجاب العسل العاـ:
 كالداخلية.إبداء رأيه في البيئة السدرسية الخارجية  .1

 التأةد مؽ إنفاذ الخظة الدراسية على الؾجه األةسل. .2
إعداد اإلحراءات الدكرية للسعلسيؽ بسدارسػهؼ مػع اإلشػارة إلػى الػشقص  .3

 أك الزيادة في أعدادهؼ حد  التخررات.
 مراق ة تشفيذ تشقبلت السعلسيؽ التي كصي بها. .4
 الترقيات كال عهات.أف مبدي رأيه عشد االستذارة في االنتدابات ك  .5

  
قياـ السؾجه التربؾي بسهامه على الؾجػه األةسػل، مهػري العسليػة التربؾيػة 
بكل جؾانبها، ال سيسا الجان  الذي متعل  بالسعلؼ فػي مدػيرته التربؾيػة. عليػه 
أف مػػتؼ اختيػػار السؾجػػه التربػػؾي اختيػػارًا مبشيػػًا علػػى أسػػس كضػػؾاب  كاضػػحة، 

 التعليسي كالتربؾي. تتؾخى الدقة العلسية في السجاؿ
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لقد تعرضشا سابقًا لكل الرفات كالسؾاصفات التػي تسيػز السؾجػه التربػؾي   
عؽ غيرب، علػي أف ال مػتؼ التعيػيؽ لسػلء الؾعيفػة مسػؽ ال درايػة لهػؼ بالتؾجيػه 
التربػػػؾي أك مسػػػؽ ال متستعػػػؾف بالرػػػفات السػػػذلؾرة، ييرػػػ ت مجػػػاؿ التؾجيػػػه 

ئػ الػذي ضػاقت بهػؼ أحػؾالهؼ، كفذػلؾا التربؾي يزؼ الشظيحة كالستردية مؽ أكل
في إعظاء كعائفهؼ حقها، فُقذؼ بهؼ في إدارة التؾجيه التربؾي، أك مؽ أكلئػػ 

 األصدقاء الذمؽ تربظهؼ ركاب  كأكاصر بالسدئؾليؽ. 
 مهاـ السؾجه التربؾي العامة:

 التعاكف مع مرلز التدري  كالدراسات التربؾية في تشفيذ البرامج التربؾية. /1
 مداعدة السعلسيؽ في تحليل مؾاد السشهاج الدراسي إلى عشاصر. /2
تشؾيػػػػػع األسػػػػػالي  اإلشػػػػػرايية لالزيػػػػػارة الرػػػػػ ية كاللقػػػػػاءات الفرديػػػػػة   /3

 كالجسا ية.
مذػػػارلة السعلسػػػيؽ فػػػي تحدمػػػد الرػػػعؾبات العلسيػػػة للظػػػبلب الزػػػعاؼ،   /4

 ككضع خظ  السعالجة.
كتعسيػػػ  مهػػػاراتهؼ  تؾجيػػػه السعلسػػػيؽ إلػػػى مدػػػاعدة الظػػػبلب األقؾيػػػاء، /5

 الفكرية العليا.
مدػػػػاعدة السعلسػػػػيؽ فػػػػي مؾاجهػػػػة الرػػػػعؾبات التعليسيػػػػة كاالجتسا يػػػػة  /6

 كالذخرية التي قد تؾاجههؼ.
 تدري  السعلسيؽ على استخداـ األسالي  الحدمهة في التدريس. /7
 مداعدة السعلسيؽ على تحديؽ األداء كتظؾير مدتؾاهؼ. /8
 داء طبلبهؼ.متابعة تقؾيؼ السعلسيؽ أل /9

 متابعة السعلسيؽ كتقؾيؼ أدائهؼ. /10
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مدػػاعدة السعلسػػػيؽ فػػي ت ػػػادؿ الخبػػرات التعليسيػػػة الشاجحػػة عػػػؽ طريػػػ   /11
 الزيارات الست ادلة بيشهؼ.

التعػػػاكف مػػػع السعلسػػػيؽ فػػػي إعػػػداد الظػػػبلب للسذػػػارلة فػػػي السدػػػابقات  /12
 السدرسية.

ألداء كاألفكػػػار حػػػؾؿ عقػػد لقػػػاءات مػػػع معلسػػػي السػػػادة الؾاحػػػدة لت ػػػادؿ ا /13
 السادة.

 تهيئة السعلسيؽ الجدد لعسلهؼ. /14
 عقد الدكرات التدريبية للسعلسيؽ أ شاء الخدمة كمشها: /15

دكرات في استخداـ التقشيات التربؾية الحدمهػة مػؽ أجهػزة ككسػائل  أ.

 تعليسية.
كرشة عسػل فػي ال يػاس كالتقػؾيؼ التربػؾي لتػد يؼ خبػرات السعلػؼ   ب.

 خت ارات كاالمتحانات السختلفة.في كضع  اال
كرشػػػة عسػػػل لتػػػدري  السعلسػػػيؽ علػػػى اسػػػتخداـ السػػػؾاد الستػػػؾافرة  جػ.

 كالستاحة في بيئة السدرسة لرشع كإعداد الؾسائل التعليسية.
 دكرة لتدري  السعلسيؽ على إ ارة اهتساـ الظبلب باألنذظة. د.
يفهؼ دكرة للسعلسػػػػيؽ السذػػػػرفيؽ علػػػػى السكت ػػػػات السدرسػػػػية لتعػػػػر  هػ.

 باألسالي  السشاس ة لتفعيل دكرها كجذب الركاد إليها.
 دكرة لتدري  السعلسيؽ على طرؽ التدريس الجدمدة. ك.
دكرات تتعل  برياغة األهداؼ العامة كاألهداؼ الدلؾلية كلي ية  ز.

 ترجستها إلي أهداؼ أدائية. 
 دكرات تتعل  بالفركؽ الفردية بيؽ الظبلب . ح.
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 شسؾ الذامل للظبلب .دكرات تتعل  بال  .
دكرات تتعلػػػ  بالسذػػػكبلت الدػػػلؾلية للظػػػبلب كالدػػػبل السقترحػػػة  ي.
 لعبلجها.
 دكرات تتعل  بالتقؾيؼ الذاتي للسعسل كلي ية تحديؽ أدائه . ؾ.

 تشغيؼ االجتساعات بسختلف أنؾاعها مع السعلسيؽ. /16
د قد يكؾف االجتساع قبػل بدايػة العػاـ الدراسػي لسشاقذػة خظػة العسػل، كقػ

يكؾف قبل بػدء االمتحانػات الشهائيػة، لسػا يسكػؽ أف يكػؾف االجتسػاع بعػد 
انتهاء االمتحانات. قد يأخذ االجتساع شكل الؾرشة لتحليل األسئلة التػي 

 استخدمها السعلسؾف في االمتحانات.
 العسل على تظؾير السشهج. /17
 عرض نساذج للسحاةاة في إدارة الرفؾؼ. /18
تجػػاكز إطػػار الكتػػػاب السدرسػػي السقػػرر لتحقيػػػ  تذػػجيع السعلسػػيؽ فػػػي  /19

أهػػػداؼ السػػػشهج، إخػػػراج السعلػػػؼ مػػػؽ هػػػذا الشفػػػ  ضػػػركرة لكػػػي ال يغلػػػؼ 
الظال  كيفقد اإللساـ بالسعرفة ألف نرؾص الكتاب ما هػي إال مقتظفػات 

 كج  تؾسيعها كزيادتها بؾاسظة السعلؼ.
كالسعلسيؽ في استهسار السؾجه التربؾي لسؾقعه لحلقة اتراؿ بيؽ اإلدارة  /20

 العسل على تكامل دكريهسا.
 السذارلة في اختيار السعلسيؽ كتؾزيعهؼ على السدارس. .21
 إعداد التقرير الشهائي لتقؾيؼ السعلؼ. .22
 

 دكر السؾجه التربؾي في تقؾيؼ أداء السعلؼ: 
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لقػػد تغيػػر مفهػػؾـ أداء السؾجػػه فػػي العرػػر الحػػدم  فأصػػ ت مرلػػز علػػي 
ي جسيػػع الشػػؾاحي الفشيػػة الدػػلؾلية ، كمػػؽ أسػػس خدمػػة السعلػػؼ كمدػػاعدته فػػ

 التغيير ما ملي: 
 كضؾح أهداؼ الدرس. .1
 مدتؾي التحريل السعرفي للظبلب . .2
 طريقة عرض السادة الدراسية كتؾصيل السلؾمات للظبلب . .3
 التفاعل كالتجاكب بيؽ السعلؼ كالظال  داخل الفرل . .4
 ةفاءة السعلؼ السهشية كالعلسية . .5
 مدي مركنة السعلؼ كتجاكبه داخل الفرل . .6
 

 دكر السؾجه التربؾي في معالجة مذكبلت السعلسيؽ كالظبلب:
 كمؽ أمهلة مذكبلت السعلسيؽ في داخل الرف :

 سرعة االنفعاؿ. .1
 عدـ كضؾح الرؾت كعدـ نظ  الكلسات برؾرة سليسة . .2
 الدرعة في الكبلـ أ شاء سير الدرس . .3
 شفس. عدـ الهقة بال .4

كهشالػػػ دكر جخػػر للسؾجػػه التربػػؾي تجػػاب مذػػكبلت  الظػػبلب كالسذػػكبلت 
التػػي تتعلػػ  باألسػػرة كالسجتسػػع كغيرهػػا الكهيػػر مػػؽ السذػػكبلت التػػي تظػػرأ فػػي 
حيشهػػا . كهشالػػػ دكر لبيػػر للسؾجػػه التربػػؾي فػػي تقػػؾيؼ الظػػبلب مػػؽ الشػػؾاحي 

قػػؾيؼ السػػادة السعرييػػة كالؾجدانيػػة كالجدػػدية كالعلسيػػة عػػبلكة علػػي دكرب فػػي ت
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الدراسية كتظؾيرها فيهير في السعلؼ الرغ ة في التقػؾيؼ بظػرح عػدد مػؽ األسػئلة 
 مهل : 

 هل السادة الدراسية الحالية أفزل مؽ سابقتها؟ -
هل يسكؽ حذؼ شيء مشها لتر ت أفزل ؟ اذا لانػت اإلجابػة باإليجػاب  -

 أذلرب .
 ضت ذلػ .هل يسكؽ إضافة شيء إليها لتغدكا أةهر تكامبًل ؟ ك  -
 هل أهدافها كاضحة كمحددة . -
 هل محتؾي السشهج الحالي متؾازف . -
 ةيو يسكؽ تحديؽ هذا السشهج. -

 خرائص السؾجه التربؾي:
ةػػأي مهشػػي جخػػر متحلػػى السؾجػػه التربػػؾي بػػ عض الرػػفات كالخرػػائص 
التي تسيزب عؽ غيرب مػؽ السهشيػيؽ. صػفات تربظػه بسهستػه الستفػردة كالستعلقػة 

ذخرػػي كالعػػاـ كالستعلقػػة بشكػػراف الػػذات كالعسػػل الػػدءكب فػػي لػػل بالدػػلؾؾ ال
ال عيػػدة كالقري ػػة فػػي أي زمػػاف كمكػػاف،  -الستاحػػة كغيػػر الستاحػػة –الغػػركؼ 

بعيدًا عؽ القيؾد السادية التػي تحّجػؼ بعػض السهشيػيؽ عػؽ العسػل، كتػؤدي بهػؼ 
مؽ إلػى التراخػي كالبلم ػاالة، كمػؽ  ػؼ إلػي الزػ ف فػي األداء كناتجػه الدػلبي.

 بيؽ  هذب الرفات كالخرائص:
 االهتساـ بالهشداـ كالشغافة في نفده كمل ده. .1
 أف يكؾف مؤهبًل أةاديسيًا كتربؾيًا. .2
 أف يكؾف قد تلقى تدري ًا مؤهله للعسل لسؾجه تربؾي. .3
 أف يكؾف مهقفًا كملسًا بأطراؼ السعرفة نةذكؾؿل. .4
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 أف يكؾف اجتسا يًا مؽ الظراز األكؿ. .5
 ف يكؾف لساحًا ذليًا.أ .6

 أف يكؾف ملسًا بسادة تخرره. .7
أف يكػػؾف قػػد تلقػػى تػػدري ًا فػػي التعامػػل كاسػػتخداـ الؾسػػائ  التكشؾلؾجيػػة  .8

 الحدمهة.
 أف يكؾف بعيدًا عؽ الغز  كالتزجر كاليأس كاإلح ا . .9

 أف يكؾف مسؽ يحدشؾف التعامل مع الغير. .10
معانػاة كأسػئلة كاستفدػارات، كحػدة أف يدتؾع  لل ما يفرزب السعلؼ مػؽ  .11

في التحدث كغز  كعدـ رضا عػؽ مهشتػه، كمػا إلػى ذلػػ مػؽ اإلفػرازات 
 الدال ة.

أف يكػػػؾف قػػػادرًا علػػػى اإلجابػػػة عػػػؽ لػػػل االستفدػػػارات التػػػي تبػػػدر مػػػؽ  .12
 السعلسيؽ أك غيرهؼ مسؽ تذسلهؼ البيئة التعليسية.

 .أف يكؾف مبتكرًا كمجددًا لسدخبلت كمخرجات عسله .13
 أف يحدؽ تقسص دكر ال يادي الشاجت. .14
 أف يكؾف مشز ظًا في مؾاعيدب. .15
 أف يحتـر كقت اآلخريؽ مؽ السعلسيؽ كالظبلب كاإلدارات التربؾية. .16
 .هأف يحدؽ أسالي  الستابعة لسرلكسي .17

 أف يكؾف مخلرًا كنزيهًا في تقؾيسه للسعلسيؽ. .18
 أف ال مؤجل عسل اليؾـ إلى الغد. .19
 أف يكؾف مردر  قة لرلسائه. .20
 أف يكؾف سليؼ الشظ  كالحؾاس. .21
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 أف يكؾف سليسًا مؽ العاهات الجددية. .22
 أف يكؾف غيؾرا على مهشته. .23
 أف ال يسيل ألسلؾب التسييز كالتحيز في قراراته. .24
 أف يظب  اللؾائت التعليسية لاملة بالظريقة الرحيحة. .25
 ابرًا.أف يكؾف صبؾرًا كمه .26

 أف مبتعد عؽ الحدد كإغسا  حقؾؽ اآلخريؽ. .27
 أف يعسل على تذكي  الحؾاجز الجليدية بيشه كبيؽ معلسيه. .28
 أف مراعى الحالة الشفدية كالغركؼ االجتسا ية لسعلسيه. .29
 أف متفاعل تفاعبًل لامبًل مع مجتسعه. .30
 أف يكؾف عؾنًا لكل مؽ يحدؽ الغؽ ييه. .31
 لسًا بأسالي  التحليل كالترلي  كالتقؾيؼ للسدائل التربؾية.أف يكؾف م .32

 أف يكؾف ملسًا بقدر كافي مؽ علؼ اإلحراء التربؾي. .33
 أف يكؾف ملسًا بقدر لبير مؽ علؼ التخظي  التربؾي. .34
 أف يكؾف جذابًا كغير مشفر. .35
 أف يكؾف ملسًا بأسس ال ياس كالتقؾيؼ. .36
 صيل حياة معلسيه لل على حدب.أف يكؾف ملسًا بكل تفا .37
 أف يكؾف ملسًا بكي ية كضع االمتحانات كاالخت ارات.  .38
 

 العبلقات اإلندانية في عسل السؾجه التربؾي:
لقد لاف اإلعتقػاد فػي الساضػي بسػا تعشيػه العبلقػات اإلندػانية هػؾ مجػرد 

قػات عؾاطف ككجدانيات كمجامبلت، إال أف ذلػ لاف تفديرًا خاطئًا، إذ أف العبل
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اإلندانية ما هي إال نغريات إدارية جادة تقؾد مجسؾعة العسػل إلػى أداء الفعػل 
 بؾعي كانز ا  نحؾ بلؾغ األهداؼ السذترلة في إطار إنداني لريؼ.

تخلػؾ مػؽ الجؾانػ  اإلندػانية، كذلػػ  ؼةانت عبلقػة العػامليؽ بسرلكسػيه
اف ال متعػػدى عشػد بدايػػة الهػػؾرة الرػشا ية، مػػا تلتهػػا مػػؽ حقػ ، إذ أف األمػػر لػػ

زيادة اإلنتاج، كالعائد مؽ العسل، كذلػ بننفاذ تعليسات كأكامر بؾاسظة العامليؽ 
في عل جديه قاسية تذابه لهيرًا ما لاف يجري فػي عرػر اإلقظػاع، فكػاف أجػر 
العامل يحدد بشد  تتساشى كمخرجات اإلنتاج، فيزيد أجرب عشػدما مزيػد اإلنتػاج 

مراعػاة الغػركؼ الشفدػية كالدػيكؾلؾجية أك كال مجاؿ لغير ذلػػ، مسػا يدػتدعى 
االجتسا ية، فقد لاف هذا الفهػؼ مخالفػًا لسػا أ بتتػه الدراسػات العلسيػة بعػد ذلػػ 
بأف األجر كحػدب ال يكفػي لتحريػػ سػلؾؾ العػامليؽ أك تغييػرب إيجابيػًا، كأف لػاف 
يذ ع الحاجات الفديؾلؾجية للعامليؽ مػؽ مأةػل كمذػرب كملػ س كمدػكؽ، إال 

األمر ال يذ ع الحاجػات الشفدػية كاالجتسا يػة للعػامليؽ مهػل: حػاجتهؼ أف هذا 
 لؤلمؽ كتحقي  الذات كالتقدـ.

ارتػػػ   العسػػػل كاإلنتػػػاج حػػػدمها، بكػػػل عػػػركؼ العػػػامليؽ علػػػى اختبلفاتهػػػا 
الجدػػػسية أك الؾجدانيػػػة أك الهقاييػػػة أك االجتسا يػػػة كأصػػػ ت االهتسػػػاـ بتعلػػػيؼ 

اد السكهف سؾى أف لاف ماديًا أك معشؾيًا، األفراد كته يفهؼ يداعد في البذؿ الج
تعليسيًا أك تربؾيًا، كمؽ هشػا جػاء دكر السؾجػه التربػؾي اإلندػاني حيػ  مشفرػل 
عػػػؽ لػػػل أبجػػػديات كأسػػػس التؾجيػػػه الرػػػشاعي أك الزراعػػػي السػػػرت   باإلنتػػػاج 
كزيادته إلى ما هؾ أةهر رفعه، كألظف أفقًا. السؾجه التربػؾي الشػاجت هػؾ الػذي 

ألمؾر، كيعسل على تظبيقاتها، كنغير ذلػ يدهل عليه أداء السهسة مدرؾ هذب ا
 التربؾية السؾللة إليه.
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تشتقػػػل هػػػذب الدػػػلؾليات التربؾيػػػة مػػػؽ السؾجػػػه التربػػػؾي إلػػػى السعلػػػؼ  ػػػؼ 
الظالػػ ، كمػػؽ  ػػؼ إلػػى السجتسػػع. فلػػػ أف تلحػػظ إلػػى ماهيػػة ترليػػ  السجتسػػع 

 الجدمد السحا  كالسذ ع بالدلؾؾ اإلنداني الكامل.
عتبػػر هػػذا العرػػر الػػذي ن ػػيش ييػػه عرػػر انتذػػار السعرفػػة كسػػيادتها، ي

فاألمة الستقدمة الستظؾرة تقػاس بسػا تحؾيػه مػؽ معػارؼ، كأقػل األمػؼ نسػؾًا هػي 
تلػػػػ التػػػي ال تسلػػػػ مػػػؽ السعػػػارؼ إال القليػػػل، مػػػا نبلحغػػػه اآلف هػػػؾ تظبيػػػ  

جػه لسدخبلت الؾسائ  التكشؾلؾجية الستظؾرة التي أصػ حت تزػاهي مػا لػاف مشت
اإلندػاف بؾسػػائله البدائيػة. عليػػه فقػد تحػػؾؿ العػالؼ عػػؽ تلػػ الؾسػػائل البدائيػػة 

 كأص حت األمؼ تتداب  في استخداـ تلػ الؾسائ  في مزسار التربية.
يسكششا القؾؿ بأف الجؾان  اإلندانية تكاد تكؾف معدكمة مسا يجعلها أقػل 

ؾانػ  اإلندػانية، شفايية، كذلػ بانفرالها عػؽ الػركح الؾجدانيػة الحيػة فػي الج
عليه أص ت لزامًا على السؾجه التربؾي اإللساـ بسا يجري، كمحاكلػة تفعيػل تلػػ 

 الؾسائ  في ركح إندانية لاملة.
مسػػػا سػػػب  يسكششػػػا تحدمػػػد الرلػػػائز التػػػي قامػػػت عليهػػػا حرلػػػة العبلقػػػات 

 اإلندانية في اآلتي:
ال عػػد  رفػػض مشظػػ  اإلدارة العلسيػػة، أي أف اإلندػػاف لػػائؽ جلػػي، كتأةيػػد .1

 اإلنداني في تظؾير األداء كترقية معدالتها امرأ هاما.
الحػافز السػػادي لػيس هػػؾ الؾاقػػع الؾحيػد الػػذي يدػػتجي  لػه العامػػل، فقػػد  .2

ةذفت الدراسات أف إنتاج العامػل مػرت   بننتػاج زمبلئػه، كيترػل م اشػرة 
 بسذكبلته الذخرية كاالجتسا ية داخل السؤسدة كخارجها.
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ي  للسؾاقو السختلفة لفرد مشعزؿ، ذلػ أف تجسع األفػراد العامل ال يدتج .3
برػػؾرة دائسػػة كمدػػتسرة فػػي العسػػل يخلػػ  تشغيسػػا اجتسا يػػًا تدػػؾد ييػػه 

 عبلقات السرلحة السذترلة.
نجسػل القػؾؿ بػأف العبلقػػات اإلندػانية فػي خاتسػػة القػؾؿ ليدػت إال تحيػػزًا   

لعبلقات اإلندانية تظّب  مرادفًا لديسقراطية التؾجيه، كأف لاف هشالػ فارؽ بأف ا
الديسقراطية على الؾاقع كتحّؾؿ اإلجػراء الفلدػفي الشغػري إلػى الجانػ  العسلػي، 

 كالذي يدتشد إلى األسلؾب العلسي الجاد في إطار إنداني.
 

 كسائل كأسالي  التؾجيه التربؾي:
 الزيارة الر ية: /1

 الزيارة السفاجئة. أ. 
 الزيارة السبرمجة. ب. 
 لى طل  السؾجه التربؾي لدب  ما.زيارة ع جػ. 

 الشذرات. /2
 السداكالت التؾجيهية الفردية. /3
 الحرص الشسؾذجية. /4
 ت ادؿ الزيارات بيؽ السعلسيؽ. /5
 الدكرات التجدمدية أ شاء الخدمة. /6
 السؤتسرات التربؾية كالسعارض التعليسية. /7
 إجراء ال حؾث.  /8
  



 
 
 

 

452 

 

 ؾجيه التربؾي:  الرعؾبات كالسذاةل التي تؾاجه الت
التؾجيػػه التربػػؾي فػػي حػػد ذاتػػه عسػػل ملػػئ بػػالكهير مػػؽ الرػػعاب، علػػى 
عكس التؾجيه التجاري كالرشاعي الذي متعل  بالدلع كاألصشاؼ التجاريػة فػي 
عسليتػػي البيػػع كالذػػراء فػػي الستػػاجر كالسرػػانع كالسشاشػػ  التجاريػػة العذػػؾائية 

الرػػعؾبة بسكػػاف أف مػػتؼ كاألسػػؾاؽ، فهػػؾ متعلػػ  باإلندػػاف السػػتعلؼ الػػذي مػػؽ 
تقؾيسه بالدهؾلة الستؾقعة، فالعسل التؾجيهي الستعل  به عسل متسيز قد يكؾف 
علػػػى السػػػدى القريػػػ  أك السػػػدى ال عيػػػد، عليػػػه فػػػالسجهؾد التػػػؾجيهي السبػػػذكؿ 
يرع  كصػفه نتيجػة للسػدخبلت الستؾاصػلة كالستذػابكة مػع بعزػها فػي سػبيل 

فنف تزافر الجهؾد مؽ قبل السدئؾليؽ  بلؾغ األهداؼ التربؾية السشذؾدة. عليه
التربؾييؽ فػي لػل مػؾاقعهؼ، كلػل التربػؾييؽ حتػى أكلئػػ الػذمؽ طػالتهؼ لعشػة مػا 
يعرؼ بالتقاعد اإلج ػاري، السفػركض علػيهؼ فرضػا، علػيهؼ جسيعػًا بػذؿ العظػاء 
الدخي في ترسػي  قؾاعػد التؾجيػه التربػؾي الػذي أصػ ت هػؾ األمػل الؾحيػد فػي 

بؤرة التقؾقع، التي ي  ػع فيهػا، إلػى مرػاؼ التسيػز كالترقػي  انتذاؿ التعليؼ مؽ
مػػؽ أجػػل بشػػاء أمػػة ال زالػػت تتظلػػع إلػػى تعلػػيؼ مرضػػي طسػػؾح أبشائهػػا حاضػػرًا 

 كمدت  بل.
هشالػ صعؾبات لهيرة ت ف حجر عهرة أماـ أداء السؾجه التربؾي متجددة   

ربؾيػػة مؾمػػا بعػػد مػػؾـ يحدػػؽ الؾقػػؾؼ عشػػدها، كالعسػػل علػػى معالجتهػػا معالجػػة ت
 سليسة، نذلر مشها على سبيل السهاؿ:

 ةبر عدد السعلسيؽ تحت إشراؼ السؾجه الؾاحد. .1
عػدـ تظبيػ  اللػػؾائت تظبيقػًا لػامبًل مسػػا يغهػر بعػض الزػػ ف فػي نتػػائج  .2

 التؾجيه التربؾي كتقؾيؼ األداء.
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، فقػػػد مػػػتؼ العسػػػل ؽعػػػدـ التشدػػػي  بػػػيؽ مجسؾعػػػة السػػػؾجهيؽ التربػػػؾيي .3
 فردية تختلف مؽ مؾجه تربؾي آلخر.التؾجيهي بظريقة 

 قرؾر التخظي  الجيد لبرامج التؾجيه التربؾي. .4
 ض ف كندرة كسائل التقؾيؼ. .5
قلػػػة عػػػدد السػػػؾجهيؽ التربػػػؾييؽ العػػػامليؽ فػػػي الحقػػػل فػػػي معغػػػؼ فتػػػرات  .6

 التؾجيه.
 قلة عدد السعلسيؽ السدربيؽ تدري ا فاعبل. .7
 علؼ.ةهرة األ  اء السلقاة على عات  الس .8

 ض ف الكفاءة السهشية لدي بعض السعلسيؽ. .9
 قلة الدكرات التدريبية الستاحة للسعلسيؽ. .10
ضػػ ف الرغ ػػة فػػي مهشػػة التعلػػيؼ لػػدي بعػػض السعلسػػيؽ الػػذمؽ ندػػسيهؼ  .11

نعػابري الدػػبيلل الػػذمؽ متخػذكف مػػؽ مهشػػة التعلػيؼ محظػػة عبػػؾر لغيرهػػا 
 مؽ فرص العسل األخرى أك فرص  االغتراب.

 اكف السعلسيؽ في تشفيذ التؾجيهات التي مبدمها السؾجه التربؾي.ته .12
قلة الؾسائل التعليسية كاألجهزة التي تدػاعد فػي عظػاء السؾجػه التربػؾي  .13

 كالسعلؼ.
عدـ كجؾد معامل للسػؾاد العلسيػة كحجػرات خاصػة بػ عض السػؾاد لحجػرة  .14

 الفشؾف كحجرة السكت ة.
السؾجػه التربػؾي لهيػرة لسػا هػؾ الحػاؿ لػدي األ  اء السلقاة على لاهل      15

 السعلؼ فهشاؾ أ  اء لهيرة متحسلها السؾجه التربؾي كتر ت عبئًا عليه.
  قلة الدكرات التدريبية التي تدهل مهسة السؾجه التربؾي. .16
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 عدـ متابعة تشفيذ التؾجيهات مؽ قبل السؾجه التربؾي أك السعلؼ. .17
 كف بيؽ السؾجهيؽ التربؾييؽ.عدـ كجؾد عبلقات راسخة كتعا .18

 عدـ كفرة كسائل الشقل لتحريػ السؾجه التربؾي أ شاء تأدية مهامه. .19
 قلة الدعؼ السالي السقدـ مؽ قبل اإلدارات التعليسية للسؾجه التربؾي. .20
 عدـ إدراؾ لهير مؽ السعلسيؽ ألهسية التؾجيه التربؾي. .21
 ر يعي  عسلية التؾجيه التربؾي.ةهرة األعذار كغياب السعلسيؽ الستكر  .22

 عدـ قشاعة بعض السعلسيؽ بسؾاصفات شخريات مؾجهيهؼ التربؾييؽ. .23
 عدـ التخلص الكامل مؽ سلبيات السؾجه التربؾي نالسفتشل القديسة. .24
التعامل مع السؾجه التربؾي لسهشي مؽ الدرجة الهانيػة مػؽ قبػل رلسػائه  .25

 مؽ اإلدارييؽ.
 بيئات السدرسية لسسارسة مهاـ السؾجه التربؾي.عدـ صبلحية ال .26

 عدـ التعاكف مؽ جان  اإلدارة السدرسية مع السؾجه التربؾي. .27
 اةتغاظ الفرؾؿ بالظبلب. .28
التػػػدخل غيػػػر البلئػػػ  لػػػ عض السدػػػئؾليؽ التربػػػؾييؽ فػػػي عسػػػل السؾجػػػه  .29

 التربؾي بنرساء قؾاعد القؾانيؽ السقيدة له في أداء مهامه.
ؽ أبػؾاب السػدارس، فػي مشاسػ ات قػد ال تكػؾف متؾقعػه، تعسػل علػى إغبل  .30

 تعظيل العسل     كتغيير خظة عسل السؾجه التربؾي.
 رلية تذخيرية:  

قػػد متحػػؾؿ التؾجيػػه التربػػؾي إلػػى عسليػػة ركتيشيػػة إذا تؾقفػػت الرغ ػػة فػػي  .1
التجدمػد كالستابعػػة  السدػػتسرة لتحقيػػ  أةبػػر قػػدر مػػؽ التظػػؾر فػػي عسليػػة 
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التربػػؾي، كقػػد بػػدأ ذلػػػ يأخػػذ مؾقعػػه فػػي بعػػض جؾانػػ  التؾجيػػه التؾجيػػه 
 التربؾي.

الزالت زيارات السػؾجهيؽ التربػؾييؽ تتدػؼ بذػيء مػؽ طػابع التفتػيش، إذ  .2
أف السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ لػػؼ متخلرػػؾا بعػػد مػػؽ أسػػلؾب التفتػػيش إال قلػػة 

 مشهؼ، لسا أسلفشا فقد يدتغرؽ هذا التخلص كقتًا لبيرًا.
يقزػػيه السؾجػػه التربػػؾي فػػي السػػدارس أ شػػاء فتػػرة الزيػػارات  الؾقػػت الػػذي .3

السحددة للتؾجيه قليل، فهػؾال يكفػي السػتفادة السعلػؼ مػؽ خبػرات السؾجػه 
التربؾي في نؾاحي تربؾية متعددة، كيغهر ذلػ جليًا عشػدما تكػؾف قاعػدة 
الػرب  للسؾجػه التربػؾي لبيػػرة إذ أنػه يغػل فػي محاكلػػة دائسػة لتغظيػة لػػل 

 خاصة بأعداد السعلسيؽ الكبيرة داخل محي  إشرافه.السهاـ ال
انذػػػغاؿ اإلدارات الفشيػػػة كالتعليسيػػػة بسذػػػاةل تربؾيػػػة أخػػػرى أك اقترػػػار  .4

مهستها في دراسة التقارير الؾاردة مؽ السؾجهيؽ التربؾييؽ كالرد على ما 
 جاء فيها، كبذلػ مرمؾف بأهداؼ التؾجيه التربؾي بعيدًا.

 .ؽض السؾجهيؽ التربؾييض ف خبرات كقدرات بع .5
نجػػػد أف بعػػػض السػػػؾجهيؽ التربػػػؾييؽ هػػػؼ مػػػؽ ذكي الكفػػػاءات السهشيػػػة  .6

 الز يفة.
قلػػػة الػػػؾعي بسدػػػتؾى العسػػػل التربػػػؾي السشذػػػؾد لػػػدي بعػػػض السػػػؾجهيؽ  .7

 التربؾييؽ.
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 رلية عبلجية:
تؾسػػيع رقعػػة كمدػػاحة التؾجيػػه التربػػؾي كذلػػػ باسػػتخداـ البلمرلزيػػة فػػي   أ.

ؾي، كيعشػػي ذلػػػ زيػػادة عػػدد السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ كترتيػػ  التؾجيػػه التربػػ
جهػػؾدهؼ السذػػتتة، مػػع تحدمػػد عػػدد محػػدكد مػػؽ السػػدارس تحػػت قاعػػدة 

 الرب  بالشد ة لكل مؾجه تربؾي.
أفػراد مدػػاحات للتؾجيػػه الػذاتي مػػع تػػؾفير الؾسػائل كالؾسػػائ  السدػػاعدة  ب.

 على ذلػ للسعلسيؽ في مؾاقعهؼ السختلفة.
 ر السؾجه الس يؼ كهؾ مدمر السدرسة.االهتساـ بدك  جػ.
إعظػػػاء السػػػدارس مدػػػاحة زمشيػػػة لبيػػػرة مػػػؽ التؾجيػػػه التربػػػؾي تدػػػاعد  د.

 السعلسيؽ في التؾاصل مع السؾجهيؽ التربؾييؽ.
 العسل على تقؾية الركاب  ما بيؽ السؾجه التربؾي كالسعلؼ. هػ.
إقامػػػة دكرات تدريبيػػػة مدػػػتسرة للسػػػؾجهيؽ التربػػػؾييؽ مػػػؽ أجػػػل صػػػػقل  ك.

 خبراتهؼ كتزكيدهؼ بالجدمد السقدر في فشؾف التربية.
علػي ضػػؾء مػا جػػاء فػػي الرػفحات أعػػبلب يسكػػؽ ترػشيو السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ 

 ةالبلتي:
قػػػد يكػػػؾف السؾجػػػه التربػػػؾي مػػػؽ أكلئػػػػ السػػػؾجهيؽ مػػػؽ ذكي الخبػػػرات  -

التراةسية التػي لػؼ تشػ ش أك تهػار مزػاميشها حتػى تؾاةػ  مػا يجػري اآلف 
دريس فػػي العػػالؼ مػػؽ حؾلشػػا، كذلػػػ عػػؽ طريػػ  مػػؽ معػػارؼ كطػػرؽ تػػ

بالتدري  السدتسر الذي يرقل هذب الخبرات كيجعلها أةهػر فاعليػة. هػذب 
الخبػػػرات قػػػد ترػػػ ت ليدػػػت ذات جػػػدكى إنسػػػا ت قػػػى فقػػػ  مشبػػػرًا الجتػػػرار 

 الذلريات في مجالس السؾجهيؽ التربؾييؽ.
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لػذمؽ ال قد يكؾف السؾجه التربؾي مؽ أكلئػ السؾجهيؽ مؽ صغار الدؽ ا -
يسلكػػػؾف خبػػػرات تراةسيػػػة إال القليػػػل مشهػػػا، كلػػػؼ يخزػػػعؾا لتػػػدري  أمهػػػل 
بيؽ، كهػؼ يعسلػؾف علػى تشسيػة  مدتسر مشقلهؼ إلى مراؼ نغػرائهؼ السػدرَّ

 قدراتهؼ عؽ طري  محاةاة الك ار كالتذب   بخبراتهؼ التي أشرنا إليها.
حة كمػػؽ السسارسػػات السيدانيػػة فػػنّف السؾجػػه التربػػؾي الستؾاجػػد فػػي سػػا

التعلػػيؼ حاليػػًا ال يفتػػأ متحػػدث عػػؽ أشػػياء قػػد يكػػؾف تػػؼ تجاكزهػػا نتيجػػة التظػػؾر 
كالتجدمد في البيئة السدرسية أك في السشهاج أك غيرب مؽ الجؾان  الهامة التي 
تتعلػػ  بالعسليػػة التعليسيػػة، كلسهػػاؿ لػػذلػ مػػدخل السؾجػػه التربػػؾي حجػػرة الػػدرس 

الفرػل. نحػؽ نعتبػر مهػل هػذب كفي ذهشه أشياء مهل التهؾية كاإلضاءة كضػ   
البشؾد قد تؼ تجاكزها تساماً، فسهبًل نجػد فػي السرحلػة الهانؾيػة أف معغػؼ حجػرات 
الػػدرس تدػػتخدـ فيهػػا السػػراكح كبعزػػها أجهػػزة تكييػػو الهػػؾاء نالسكيفػػاتل أمػػا 
اإلضػػاءة التػػي تفػػتت لهػػػا شػػ ابيػ الحجػػرة، كالتػػي مػػػؽ خبللهػػا مشهػػاؿ الغ ػػػار 

الحجػػرة، أصػػ حت إضػػاءة داخليػػة بأشػػكاؿ متعػػددة  كالعؾالػػ  الجؾيػػة إلػػي داخػػل
كأنؾاع مختلفة مؽ أدكات اإلضاءة تزاهي اإلضاءة خػارج حجػرة الػدرس. كأمػا 
عػػؽ ضػػ   الفرػػل فأصػػ ت تكسػػيؼ أفػػؾاب الظػػبلب غيػػر مجػػدي ال سػػيسا كنحػػؽ 
نتؾجػػػه لتعلػػػيؼ يحتػػػاج فػػػي السقػػػاـ األكؿ للسشاقذػػػة كت ػػػادؿ اآلراء بػػػيؽ السعلػػػؼ 

تلقيؽ  كالدعؾة للحفظ كاالسػتغهار مػؽ سػسات التخلػف فػي كالستعلؼ، كأص ت ال
العسلية التعليسية، عليه فعلى السؾجػه التربػؾي أف مػتفحص عسليػة ليػو يدػير 
الدرس؟ كليس ليو قهر السعلؼ الستعلسيؽ كأسكاتهؼ. حتى أف السؾجه التربؾي 
يقػػؾؿ فػػي بعػػض األحيػػاف لزمبلئػػه ندخلػػت أحػػد حجػػرات الػػدرس مػػع األسػػػتاذ 

ل كحزرت معه حرة لاملة لؼ اسسع صؾتا غير صػؾته فكػأف الفرػل ن.......
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يخلػػؾ مػػؽ الستعلسػػيؽل، يعشػػي بػػذلػ االنزػػ ا ، أي الػػدعؾة للرػػست كالدػػكؾف 
كعػدـ التحػدث إال بػنذف مدػب ، كيعػد ذلػػػ تقييػدًا لػدكر السػتعلؼ كتحجيسػه عػػؽ 

 علؼ. إبداء أرائه مؽ خبلؿ السذارلة الفاعلة كالحرية كالديسقراطية البلزمة للت
يعسل السؾجه التربؾي ناليؾـل بسا تسليه عليه إرادته معتسػدًا علػى خبراتػه  

فػػػي لي يػػػة التؾجيػػػػه  ؽفقػػػ  فلػػػيس هشالػػػػ تشدػػػػي  بػػػيؽ السػػػؾجهيؽ التربػػػػؾيي
التربػػؾي،فهؼ ال يسلكػػؾف اإلجابػػة علػػي الدػػؤاؿ:ةيو نؾجػػه؟ إنسػػا هشالػػػ خظػػؾ  

تربػؾي الخاصػةل، عريزة مهل: دخؾؿ الحرة، تؾجيه السعلؼنبظريقة السؾجػه ال
سير السقرر ، السلخص، ترحيت الكراسات كما إلػى ذلػػ مػؽ البػدمهيات. لكػؽ 
كمػػؽ كجهػػة نغػػري فعلػػى السؾجػػه التربػػؾي أف يعسػػل علػػى تحدػػيؽ أداء السعلػػؼ 
حتى ير ت فػي السدػتؾى السؾاةػ  الستظػؾر دائسػًا، كذلػػ بالعسػل علػى تدري ػه 

 التدري  السدتسر في هذا السشحى. 
سؾجػه التربػؾي مػؽ ذلػػ يجػ  أف مػدرب نفدػه تػدري ًا ذاتيػًا لكي متسكؽ ال

يعسل ييه على تظؾير نفدػه أةاديسيػًا كفشيػًا ك قاييػًا، كأف ال مػرلؽ إلػى جلدػات 
 هالتدري  الشسظي التقليدي غير السجدي فتر ت تلػ الجلدات دعؾات للػؾ ندػ

في سػبيل كاجترار األحادم  عؽ ما جؿ إليه كاقع التعليؼ، كليس إلى ماذا نعسل 
الؾصػػؾؿ إلػػى تعلػػيؼ أفزػػل أةهػػر فاعليػػة كأكفػػر نفعًا،عشػػد ذلػػػ يرػػ ت السؾجػػه 

 التربؾي أداة تشفيذ فعالة ترقى به إلى مدتؾى السدئؾلية.
فػػػي أحيػػػاف لهيػػػرة مترػػػرؼ السؾجػػػه التربػػػؾي حدػػػ  ميؾلػػػه كانظ اعاتػػػه 
كرغ اته الذخرية ال حتة، ي سا تحسله تلػ السزاميؽ مؽ اسػتلظاؼ كمحابػاة 

يؼ انظ ػػاعي، كبسػػا يجػػري فػػي دكاخلػػه مػػؽ لراهيػػة كحقػػد كعػػدـ رضػػا تجػػاب كتقػػؾ 
السعلػؼ ، كبسػػا مػػدكر فػي خلػػدب ، عػػؽ تقػؾيؼ السعلػػؼ، كبسػػا مؾصػي بػػه لتابػػًة أك 
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شفاهة، كبسا يجؾد به مؽ درجات أك ند  تتفاكت لهيرًا ما بيؽ هػذا كذاؾ مػؽ 
ئػز كالدػلؾؾ السعلسيؽ حد  أرائه الخاصة، يجري لل هذا ضسؽ الشزعػات كالغرا

 في داخل لل إنداف. 
بهذب السسيػزات يرػ ت السؾجػه التربػؾي نمفتذػًال فػي صػست، لػذا صػارت 
السؾجهػات العامػة فػي لي يػػة التؾجيػه التربػؾي كتقػػؾيؼ السعلسػيؽ ضػركرة ملحػػة 

 لتقري  الفارؽ التقؾيسي كإ  ات مرداقيته بالقدر السعقؾؿ.
ؾ يقػػؾـ بتأديػػة مهامػػه إف انذػػغاؿ السؾجػػه التربػػؾي بالعائػػد السػػالي، كهػػ

التربؾية التؾجيهية، مؤ ر لهيرًا في مدى االهتساـ كتكريس الرغ ات كالجهػد مػؽ 
أجػػل إةسػػاؿ دكرة بالرػػؾرة الشافعػػة. ال سػػيسا كأف مقػػدار الػػدخل السػػادي أصػػ ت 
يذكل أهسية لبيرة في نهج الحياة القاسػية التػي نسػارس فيهػا مشاشػظشا اليػؾـ. 

سػل ًا علػى العظػاء مهسػا تسدػػ السؾجػه التربػؾي  العائد السادي الز يو مػؤ ر
بػػال يؼ كنكػػراف الػػذات، كأعتػػرؼ بأنػػه شػػسعة تحتػػرؽ لتزػػيء لآلخػػريؽ ، إال أفَّ 
هشالػػػ ت عػػات فػػي الحيػػاة ال تعػػالج إال بالسػػاؿ رضػػي ذلػػػ أـ لػػؼ مػػرض. لقػػد جف 
األكاف إلزالػة كتشحيػػة التفكيػر السػػادي عػػؽ ذهػؽ السؾجػػه التربػؾي حتػػى مػػشغسس 

فػػي خزػػؼ مهامػػه الدػػامية، التػػي تػػتسخض دائسػػًا فػػي كالدة السػػؾاطؽ بكلياتػػه 
 الرالت الغيؾر على كطشه عشد خاتسة السظاؼ. فهل مؽ مجي ؟ 

إف عدـ التفػرغ الكامػل للسؾجػه التربػؾي ألداء السهػاـ السؾللػة لػه، كذلػػ 
بانذغاله بسشاش  جانبية تأخذ مشه الكهير مؽ الؾقت أمبًل في زيادة دخله، لأف 

ألي مؤسدػػػة تعليسيػػػة أك غيرهػػػا مػػػؽ السؤسدػػػات لبلػػػؾغ هػػػذا الهػػػدؼ.  مشتسػػي
عػػبلكة علػػى الزػػغؾ  االجتسا يػػة الشاتجػػة عػػؽ كضػػعه لنندػػاف، أك متظل ػػات 
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السجتسػػػع الػػػذي ي ػػػيش ييػػػه مػػػؽ تكافػػػل كخػػػدمات كمذػػػارلات فػػػي السشاسػػػ ات 
 السختلفة كغير ذلػ.

سؾللػة إف عدـ اإليساف كالرضا مؽ جانػ  السؾجػه التربػؾي عػؽ السهػاـ ال
له أك عدـ االقتشاع ب عض جؾانبهػا كيشػتج ذلػػ إمػا لعػدـ مذػارلته الفعليػة فػي 
صػػياغتها أك أنهػػا تتسيػػز بجؾانػػ  مػػؽ أكجػػه القرػػؾر التػػي تػػؤ ر علػػي بلػػؾغ 
األهداؼ السعلشة مؽ إدارة التؾجيه التربؾي، أك مػا يعػرؼ حػدمهًا بػندارة الذػئؾف 

 الفشية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  انيًا: 
 السؾجه التربؾي فشيًا كأةاديسياً 

عشػػد اختيػػار السؾجػػه التربػػؾي هشػػاؾ قؾاعػػد كأساسػػيات يجػػ  مراعاتهػػا،          
هي في السقاـ األكؿ تتعل  برفات كمسيزات السؾجه التربؾي التػي تجعػل مشػه ك 

شخرا مؤ را في مدار تدري  كتحديؽ أداء السعلؼ، كترقيػة العسليػة التعليسيػة 
التربؾيػة برػفة عامػػة،  فػالسؾجهؾف التربؾيػػؾف الػذمؽ مػػتؼ اسػتيعابهؼ بالسعرفػػة 

السدػئؾليؽ، أك أكلئػػ الػذمؽ كالعبلقة التي ترب  ييسػا بيػشهؼ كبػيؽ اإلداريػيؽ أك 
أراد رلسالهؼ في إدارة تعليسيػة معيشػة الػتخلص مػشهؼ، لعػدـ لفػاءتهؼ أك سػؾء 
سلؾلهؼ أك ألي سب  جخر، فُيرمى بهؼ في ساحة التؾجيه التربػؾي. أك زج لػل 

خزػؼ التؾجيػه  يمؽ مشقره التػدري  الكػافي لل يػاـ بسهػاـ السؾجػه التربػؾي، فػ
 ية للحالة الرحية للستقدـ للعسل بالتؾجيػه التربػؾي، التربؾي، أك بالشغرة العاط

مؽ قبل السدئؾليؽ، عشا بأّف مجاؿ التؾجيه التربؾي مفركش باألزاهير كالػؾركد 
 ةسشتجع للراحة كاالستجساـ.   
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هذا التررؼ غير السدئؾؿ مؽ قبػل اإلدارات التعليسيػة أدى إلػى تلػؾث         
قدرتػػػه فػػػي ال يػػػاـ بسهامػػػه التربؾيػػػة  بيئػػػة التؾجيػػػه التربػػػؾي مسػػػا زاد فػػػي عػػػدـ

السؾللػػة إليػػه. مػػؤدي ذلػػػ تلقائيػػًا إلػػى انحظػػا  كتهسػػيش دكر السعلػػؼ الػػذي لػػؼ 
يدػػعدب الحػػظ فػػي تلقػػي السعػػارؼ البلزمػػة كالتػػدري  الفّعػػاؿ فػػي مجػػاؿ مهشتػػه، 
ييرػ ت بػذلػ عبئػا علػى السدػيرة التعليسيػػة كالتربؾيػة. ك سػاعد لهيػرًا فػي ذلػػػ 

لػػيؼ، لسػػا نذػػاهدب اليػػؾـ، كذلػػػ جػػراء التػػردي فػػي الػػدكر تػػدني مدػػتؾيات التع
 التربؾي التعليسي الستسهل في السؾجه التربؾي السذ ع بالقرؾر.       

سارعت اإلدارات التعليسية لتحديؽ دكر السؾجه التربؾي بعد ما تبيؽ لها 
عدـ جدكاب في كضعه الحػالي، كذلػػ باتخػاذ بعػض الزػؾاب  التػي تدػاعد فػي 

ضيه السذرؽ، كال يخفى على أحد أف ذلػ لؽ مهسر إال بعػد إضػاعة إعادته لسا
الكهيػػػر مػػػؽ الؾقػػػت الػػػذي تتظل ػػػه العػػػؾدة إلػػػى الساضػػػي. لسػػػا متظلػػػ  الجديػػػة 

 اللريقة لبلؾغ ذلػ الهدؼ.ة السدتسرة كالستابع
 مؽ الزؾاب  التي استحد ت ما ملي: 

بػل سػتة زيادة عدد جؾالت التؾجيه التربؾي مؽ مرتيؽ إلػي خسػس مػرات  /1
مرات حاليا في الفترة الدراسية الؾاحدة. يقؾـ فيها السؾجه التربؾي بزيػارة 
معلسيه في مدارسهؼ فيرت  برنامج عسل مع لٍل مػشهؼ ليرػل فػي نهايػة 
الجػػؾالت الدػػتة إلػػى مػػا تػػؼ التخظػػي  إليػػه، لتغييػػر سػػلؾؾ السعلػػؼ إلػػى 

 األحدؽ، كإةساؿ الدكر التربؾي كاألةاديسي بشجاح.
برأي السؾجه التربؾي عشد ترقية السعلؼ مهشيًا ، فكاف التقرير الػذي األخذ  /2

ُيعتسد عليػه هػؾ تقريػر مػدمر السدرسػة فقػ  . لكػؽ مػؽ مشظلػ  الزػؾاب  
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الجدمدة فقػد ُخرػص للسؾجػه التربػؾي جػزءًا لػامبًل مػؽ اسػتسارة التؾجيػه 
 يحد  لها لل الحداب عشد ال ياـ بتقؾيؼ أداء السعلؼ.

لػػة لدػػير السقػػررات خػػبلؿ الفتػػرات الدراسػػية السعتسػػدة كضػػع ُخظػػة متكام /3
بالتعاكف مع إدارة التعليؼ .ُتظ ع هذب الُخظة في لتيػ  ُتدػلؼ ندػخة مشػه 
لكػػل مػػؽ إدارة التعلػػيؼ ، كإدارة السدرسػػة كالسؾجػػه التربػػؾي، ليػػتسكؽ مػػؽ 

 عسلية الستابعة لسعلسيه، كالؾقؾؼ على أدائهؼ حد  الُخظة السعلشة.

خاص لزيارة السؾجه التربػؾي للسدرسػة ليكتػ  مبلحغاتػه أك  ترسيؼ دفتر /4
حد  نؾع الزيارة كغرضها. ُيحفظ هذا الػدفتر لػدى إدارة السدرسػة  هقرارات

حتى تتسكؽ إدارة الذػؤكف الفشيػة مػؽ متابعػة السؾجػه التربػؾي فػي أدائػه 
 كاالستفادة مؽ أرائه في تحديؽ العسلية التعليسية التربؾية كالترقي بها .

كضع األسس الخاصة لتػشقبلت السعلسػيؽ داخػل كخػارج السحليػات حدػ   /5
قيػػػد زمشػػػي معلػػػؽ، متساشػػػى مػػػع الػػػدرجات الؾعي يػػػة السختلفػػػة حدػػػ  
مقتزيات العسل كبرمجته، مسا م عد السؾجػه التربػؾي عػؽ العذػؾائية فػي 
اتخػػاذ القػػرار. مراعػػى فػػي ذلػػػ كضػػع االعت ػػار الػػبلـز لغػػركؼ السعلسػػيؽ 

 نقلهؼ أك عدمه.  الخاصة التي تحتؼ 

كضػػع أسػػس معيشػػة لسذػػارلة السعلسػػيؽ فػػي ترػػحيت الذػػهادة الهانؾيػػة  /6
كتحدمد لي ية اختيارهؼ. بسؾج  هذب األسس مبتعد السؾجػه التربػؾي عػؽ 
التخػػ   فػػي االختيػػار، فعػػادة مػػا مػػتؼ ذلػػػ كفقػػًا لقػػؾانيؽ إدارة امتحانػػات 

 الدؾداف التي تحدد لفاءة السذارليؽ مؽ السعلسيؽ.

في فترات محددة خبلؿ العاـ الدراسي أك في  ككضع ُخظة تدري  جنية، أ /7
بدامته أك عشد نهامته، للسعلسيؽ غير السدربيؽ أك فػي اسػتهداؼ شػريحة 
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معيشة مؽ السعلسيؽ بغية تػدريبهؼ فػي مشحػى معػيؽ مػؽ مشػاحي التعلػيؼ. 
يداعد في كضع تلػ الخظ  كتشفيذها، السؾجػه التربػؾي بسػا يستلكػه مػؽ 

 ت كخبرات تجعل مشه رقسا ال يسكؽ تجاكزب في هذا السزسار.قدرا

يذارؾ السؾجه التربؾي في برامج التػدري  برػؾرة فاعلػة، كذلػػ باختيػار  /8
نؾ يػػػػة السحاضػػػػرات أك الشذػػػػرات أك السشاشػػػػ  العسليػػػػة التػػػػي يحتاجهػػػػا 

 الستدرب فعليًا .

 العسػػػل علػػػى الترليػػػػز فػػػي السحاضػػػػرات التربؾيػػػة جش ػػػًا إلػػػػى جشػػػ  مػػػػع /9
 السحاضرات األةاديسية حد  التخررات السختلفة .

تقػؾـ إدارة الذػػؤكف الفشيػػة بجػػؾالت ميدانيػة بالتشدػػي  مػػع إدارات التعلػػيؼ  /10
بالسحليػػات للؾقػػؾؼ علػػى أمػػر تشفيػػذ سػػير ُخظػػة السقػػررات التػػي يذػػرؼ 

 عليها كيتابعها السؾجه التربؾي.

التربػػػؾي كنقػػػل نترػػػسيؼ اسػػػتسارات تخػػػتص بالترشػػػيت للعسػػػل بالتؾجيػػػه  /11
 لل1السعلسيؽ داخل كخارج السحليات.نةسا في استسارة رقؼ ن

تؾضيت أسس نقل السعلسػيؽ فػي لذػف مشفرػل. نةسػا فػي اسػتسارة رقػؼ  /12
 لل2ن

تؾضػػيت أسػػس الترشػػيت لترػػحيت امتحػػاف الذػػهادة الهانؾيػػة فػػي لذػػف  /13
 لل 3مشفرل . نةسا في استسارة رقؼ ن
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 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 كزارة التربية كالتعليؼ  –كالية الخرطؾـ 

 الذئؾف الفشية  –للتعليؼ الهانؾي اإلدارة العامة 
 استسارة ترشيت للعسل بالتؾجيه التربؾي للعاـ ن                ل

سدػػػتخدمة لػػػدى إدارة الذػػػؤكف الفشيػػػة فػػػي ييسػػػا ملػػػي بيػػػاف باالسػػػتسارات ال
الستعػػػددة بؾاليػػػة الخرطػػػؾـ لسهػػػاؿ لؾاليػػػات الدػػػؾداف  امجػػػاالت مشػػػا شػػػظه

 ل1ن السختلفة نالسرحلة الهانؾية ل:
 ل تؾضت الترشيت للعسل بالتؾجيه التربؾي 1استسارة رقؼ ن

                                     
 م.2009الذؤون الفشية، والية الخرطؾم .  (1)

 أكاًل : بياف السرشت
 
 

 ..........................................................................: .رباعياً  سم/ اال1
 
 / تاريخ التعاقد ...............................3:............................/ تاريخ الميالد 2
 
 ...................................................: ...................... / الدرجة الحالية4
 
 : (  ( مدير مدرسة ) ( وكيل ) / سنوات الخدمة معلم )5
 /         ( عام جامعة : .....................   بكالوريوس تربية / علوم تخصص )/ 6
 ( عام جامعة : .....................     /    / ليسانس /بكالوريوس علوم تخصص )7

 (.  + دبلوم تربية عام )
 ..../       ( عام جامعة : .................    / ليسانس / بكالوريوس آداب تخصص )8

 (  + دبلوم تربية عام )
 / موقع العمل الحالي :.....................................................................9
 / المحلية : ..............................................................................10

 

   انيًا : لفاية السرشت

 

 الدرجة التي تحرل عليها  جة القرؾى الدر  بياف الكفايات
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 تؾصية اللجشة
  

 ...........المادة  :............ المساعد الفني  ............ مدير التعليم بالمحلية  : . كبير موجهي

 :...................... االسم :......................... االسم :.............................االسم 
 التوقيع :.........................:...................... التوقيع :.........................  التوقيع

 
 : ...................................................................... رأي المساعد الفني بالوالية 

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

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

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

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

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

 
 : ........................................................ رأي مدير اإلدارة العامة للمرحلة بالوالية

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

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

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

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

....................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
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 تعليؼ، كالية الخرطؾـ السردر: إدارة الذئؾف الفشية ، كزارة التربية كال
 ملحؾعات :

 يذتر  أف يكؾف السرشت في الدرجة الرابعة فسا فؾؽ . .1
يذتر  أف يكؾف السرشت حاصبل على بكػالؾريؾس تربيػة أك دبلػؾـ تربيػة  .2

 فؾؽ الجامعة. 

 درجة مؽ مجسؾع الدرجات. 40ال يقل ترشيت مؽ لؼ يحرل على  .3
أنػػه ال مؾجػػد متدػػع لتؾضػػيت رأي لػػل يبلحػػظ فػػي بيانػػات هػػذب االسػػتسارة       

مؽ لبير السؾجهيؽ كالسداعد الفشي بالسحلية كمدمر التعليؼ بالسحليػة إذ 
يسهلػػؾف أهػػؼ الفئػػات فػػي عسليػػة ترشػػيت السؾجػػه التربؾي.ةسػػا تػػؼ حػػذؼ 
ةلسة نبالسحليةل مؽ السدػاعد الفشػي. كيبلحػظ أيزػا محدكديػة الكفايػات 

الخترػار يػػيسكؽ أف ُتدػػب  فهػي اةبػػر مػؽ ذلػػػ بكهيػػر، فػاف لػػاف قرػػد ا
 الجسلة بكلسة نأّهؼل .
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 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 

 ؾـ // كزارة التربية كالتعليؼكالية الخرط
 اإلدارة العامة للسرحلة الهانؾية

 
 /أل تؾضت أسس نقل السعلسيؽ :2استسارة رقؼ ن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ.2009السردر: إدارة الذئؾف الفشية ، كزارة التربية كالتعليؼ، كالية الخرطؾـ 

 
 ةػػشيػػؾف الفػئػالذ

 
 

 التاري  : .../..../...........ـ 
 
 

 أسػس الشػػػقػػل 
 
 
 .عدم النقل إال في حالة عجز حقيقي  .1
 
 . توزيع الدرجات القيادية للمدارس .2
 
 . ق إال إذ طلب ذلك لظروفه عدم نقل المعلم الذي تم نقله العام الساب .3
 
 . طلبات النقل من الريف حسب الفترة المحددة .4
 
 يتم تحريك المعلمين من المدارس النموذجية حسب األقدمية أو رأي اإلدارة في األداء. .5
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 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 

 كزارة التربية كالتعليؼ  –كالية الخرطؾـ 
 اإلدارة العامة للسرحلة الهانؾية

 /بل  نقل مؽ محلية إلي محلية أخرى 2استسارة رقؼ ن
 

 
 
 
 

1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
 

 
 نقل مؽ محلية إلي محلية أخري 

 

 

 أسم المعلم :................. المادة .......................... المحلية : .....................
 

 نسبة لتقدير ظروف المعلم المعلمة:.................................................. مرفقة فال 
 

 ............................................................مانع لدينا من نقله إلي محلية : ...
 

 .......أسم المساعد اإلداري : ...............................................................
 

 ...........التوقيع : .........................................................................
 

 .......المساعد الفني : ..................................................................أسم 

 
 ...............التوقيع : .....................................................................

 

 ..........................مدير التعليم بالمحلية : .............................................
 

 ...............المحلية المنقول إليها : ........................................................

 
تقديرا ً لظروف المعلم / المعلمة وبعد موافقة المحلية التي يعمل بها ولحاجتنا إلي مادة تخصصه / 

 ع حسب اإلحتياج الميداني .تخصصها نوافق علي النقل إلينا علي أن يوز

 
 ...............المساعد الفني : ...............................................................

 

 ....................االسم : ..................................................................
 

 ..........................................................التوقيع : ...........................
 

  مدير التعليم بالمحلية
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 ـ.2009السردر: إدارة الذئؾف الفشية ، كزارة التربية كالتعليؼ، كالية الخرطؾـ 
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 بدؼ هللا الرحسؽ الرحيؼ
 

 كالية الخرطـؾ // كزارة التربية كالتعليؼ
 

 اإلدارة العامة للسرحلة الهانؾية

 ل تؾضت أسس ترشيت السعلسيؽ للترحيت3استسارة رقؼ ن
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السردر: إدارة الذئؾف الفشية كالية الخرطؾـ.

 ةػػشيػػؾف الفػئػالذ
 

 التاري  : .../..../...........ـ 
 

 للترحيت أسس ترشيت السعلسيؽ
 
 
% مددن  10تحديددد نسددبة مددن المددوجهين حسددب عدددد المعلمددين المر ددحين مددن ال ددعب  .1

 الموجهين للتر يح حسب الكوته من االمتحانات .
 

 س الصف الثالث .تعامل إدارات المدارس معاملة المعلمين في التصحيح إذا كانت تدر   .2
 

هين وفي حالة م اركتهم في العدام بالنسبة للمواد ذات الفرص المحدودة يتم تر يح موج .3
 السابق ير ح معلمون فقط .

 

التركيز في التر يح علي معلمدي الريدف مدع مراعداة  دروط االمتحاندات الخاصدة فيمدا  .4
 يختص بتدريس الصف الثالث .
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  ل ن بظاقة تقؾيؼ السعلؼ ل5استسارة رقؼ ن

 
 الرحيؼبدؼ هللا الرحسؽ 

كَف ِإَلى َعاِلِؼ اْلَغْيِ   نَكُقِل اْعَسُلؾْا َفَدَيَرى ّللّاُ َعَسَلُكْؼ َكَرُسؾُلُه َكاْلُسْؤِمُشؾَف َكَسُتَرد 
َهاَدِة َفُيَشبُِّئُكؼ ِبَسا ُلشُتْؼ َتْعَسُلؾَفل  َكالذَّ

صػػػػػػػػػػػػػػػدؽ هللا 
 العغيؼ 

 جمهورية السودان
 ديوان شئون الخدمة

 
ت أ / د ش خ / تقػػػػػػؾيؼ ك ـ           سري للغاية 

  3أداء 
 

 بطاقة تقويم المعلم
 

اإلدارة التعليسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 
............................................................................

............ 
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السؤسدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التعليسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 
............................................................................

......... 
فتػػػػػػػرة التقػػػػػػػؾيؼ : مػػػػػػػؽ ............................................ إلػػػػػػػي : 

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

 القدؼ األكؿ : معلؾمات عؽ السعلؼ الس يؼ 
 أكالً  : بيانات أساسية :

/ اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 1
.................................................................:..........

........................ 
/ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبلد : 2

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

/ تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  اإللتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ بالخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 3
............................................................................

.... 
/  عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾاف الؾعيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 4

............................................................................
........... 
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الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :  /5
............................................................................

............... 
اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدها :  / 6

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

  انياً  الشسؾ األةاديسي 
 السؤهبلت العسلية عشد اإللتحاؽ بالخدمة : /1
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكرات التدريبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  /2

...................................................................... 
اء الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤهبلت العلسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ /3

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

 القدؼ الهاني : عشاصر تقؾيؼ األداء 
 أكاًل : الخبرة في التدريس :

الػػػػػػػػػػرقؼ         طريقة التدريس ل1ن
 السشاس 

فػػػػػػػػػػػػػػػػػػائ  
 السهارة

مػػػاهر إلػػػى  ماهر
 حد ما

ضػػػػػػػػػػػ يو 
 السهارة

  

4 3 2 1  
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الػػػػػػػػػػرقؼ         ؼ الدرسأهدا ل2ن
 السشاس 
   غامزة ناقرة متداخلة كاضحة

4 3 2 1  
  

الػػػػػػػػػػرقؼ        كسائل اإليزاح التعليسية ل3ن
 السشاس 

مشاسػػػػػػػػػػػ ة 
كمرت ظػػػػػػػػة 

 بالدركس

تتشاسػػػػػػػػػػ  
 غال اً 

تتشاسػػػػػػػػػػ  
كتػػػػػػػػػػػػػرت   

 أحياناً 

تتشاسػػػػػػػػػػ  
كتػػػػػػػػػػػػػرت   

 نادراً 

  

4 3 2 1  
  

  انيًا الخبرة بالسادة الدراسية
الػػػػػػػػػػرقؼ       في تشاكؿ السادة الدراسيةالدقة  ل1ن

 السشاس 
دقي  نؾعػًا  دقي  دقي  جداً 

 ما
   غير دقي 

4 3 2 1  
  

    اإلحاطة كالذسؾؿ في تشاكؿ السادة الدراسية ل2ن
 الرقؼ السشاس  
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إلسامػػػػػػػػػػػػػػه 
 ةبير

ملػػػػػؼ إلػػػػػى 
 حٍد ما

قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 التحريل

   ضحل

4 3 2 1  
  

     متابعة ما جد عؽ السادة الدراسية ل3ن
 الرقؼ السشاس  

مظلع على 
 ةل حدم 

مظلع على 
بعػػػػػػػػػػػػػػػػض 

 الحدم 

قليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل 
 اإلطبلع

   ال يظلع

4 3 2 1  
 السهارة في رب  السادة التي مدرسها بحياة التبلميذ اليؾمية ل4ن 

الػػػػػػػػػػرقؼ        كالسؾاد الدراسية األخرى  
 السشاس 

مػػػاهر فػػػي 
 الرب 

كسػػػ  فػػػي  يجيد الرب 
 الرب 

دكف 
 الؾس 

  

4 3 2 1  
  

  الهًا: األعساؿ الفشية التشغيسية
 الرقؼ السشاس        تحزير الدركس ل1ن

يحزػػػػػػػػػػػػػر 
 دائساً 

يحزػػػػػػػػػػػػػر 
 غال اً 

يحزػػػػػػػػػػػػػر 
 أحياناً 

يحزػػػػػػػػػػػػػر 
 نادراً 
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  صفر 2 3 4
 
الػػػػػػػػػػرقؼ        ترحيت لراسات التبلميذ ل2ن

 السشاس 
يرػػػػػػػػػػػػحت 

 دائساً 
يرػػػػػػػػػػػػحت 

 غال اً 
يرػػػػػػػػػػػػحت 

 أحيانًا 
يرػػػػػػػػػػػػحت 

 نادراً 
  

  صفر 2 3 4
  

الػػػػػػػػػػرقؼ        ترحيت االمتحانات ل3ن
 السشاس 

يرػػػػػػػػػػػػحت 
 دائساً 

يرػػػػػػػػػػػػحت 
 غال اً 

يرػػػػػػػػػػػػحت 
 أحياناً 

يرػػػػػػػػػػػػحت 
 نادراً 

  

  صفر 2 3 4
 
 الرقؼ السشاس        أعساؿ إدارية أخرى  ل4ن

متعػػػػػػػػػػػػاكف 
 دائساً 

متعػػػػػػػػػػػػاكف 
 غال اً 

متعػػػػػػػػػػػػاكف 
 أحياناً 

ال يحػػػػػػػػػػػ  
 التعاكف 

  

  صفر 2 3 4
  

 الدراسة رابعًا: الشغاـ كالدلظة في حجرة
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الػػػػػػػػػػرقؼ       طريقة السعلؼ في حفظ الشغاـ ل1ن
 السشاس 

طريقػػػػػػػػػػػػػػػة 
 مستازة

طريقػػػػػػػػػػػػػػػة 
 جيدة

كسػػػ  فػػػي 
 تشاكله

ضػػػػػػػػػػػ يو 
 في تشاكله

  

4 3 2 1  
  

الػػػػػػػػػػرقؼ        استخداـ أسالي  الهؾاب  ل2ن
 السشاس 

مستػػاز فػػي 
 استخدامه

طريقػػػػػػػػػػػػػػػة 
 جيدة

كسػػػ  فػػػي 
 االستخداـ

ضػػػػػػػػػػػ يو 
فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 استخدامه

  

4 3 2 1  
  

الػػػػػػػػػػرقؼ        استخداـ أسالي  العقاب ل3ن
 السشاس 

أسػػػػػػػػػػػالي  
هادفػػػػػػػػػػػػػػػة 

 دائساً 

هادفػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ص\غال ا

هادفػػػػػػػػػػػػػػػة 
 أحياناً 

نػػػػػػادرًا مػػػػػػا 
تكػػػػػػػػػػػػػػػػػؾف 

 هادفة

  

4 3 2 1  
  

 خامدًا: في العبلقات اإلندانية
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الػػػػػػػػػػرقؼ       تشغيؼ جساعات العسل اليؾمي ل1ن
 السشاس 

يحدػػػػػػػػػػػػػػؽ  جيد متسكؽ
 التشغيؼ

   ض يو

4 3 2 1  
  

   تشغيؼ العبلقات االجتسا ية داخل الفرل أك خارجه ل2ن
 الرقؼ السشاس  

مػػػػػػػػػػػػػػػػػشغؼ 
 مستاز

يحدػػػػػػػػػػػػػػؽ  جيد
 التشغيؼ

   ض يو

4 3 2 1  
  

   االهتساـ بتشسية التفكير العلسي كاإلبتكاري في التبلميذ ل3ن
 الرقؼ السشاس  

دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 االهتساـ

مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؼ  مهتؼ غال اً 
 أحياناً 

ضػػػػػػػػػػػػػػػئيل 
 االهتساـ

  

4 3 2 1  
  

     االهتساـ بالفركؽ الفردية بيؽ التبلميذ ل4ن
 الرقؼ السشاس  

ةبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 االهتساـ

مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؼ  مهتؼ غال اً 
 أحياناً 

ضػػػػػػػػػػػػػػػئيل 
 االهتساـ
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4 3 2 1  
  

 سادسًا: الشذا  السدرسي كاالتراؿ بالسجتسع
الػػػػػػػػػػرقؼ       اإلسهاـ في الشذا  السدرسي ل1ن

 السشاس 
كافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 

 الشذا 
مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؼ  مهتؼ غال اً 

 أحياناً 
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 

 اإلسهاـ
  

4 3 2 1  
  

     السذارلة في نذا  السجتسع السحلي ل2ن
 الرقؼ السشاس  

يذػػػػػػػػػػػػػارؾ 
 دائساً 

يذػػػػػػػػػػػػػارؾ 
 غال اً 

يذػػػػػػػػػػػػػارؾ 
 أحياناً 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادر 
 السذارلة

  

4 3 2 1  
  

الػػػػػػػػػػرقؼ      السذارلة في مجالس اآلباء كالسعلسيؽ ل3ن
 السشاس 

يذػػػػػػػػػػػػػارؾ 
 دائساً 

يسيػػػل إلػػػى 
السذػػػػػػارلة 

 ال اً غ

يذػػػػػػػػػػػػػارؾ 
 أحياناً 

عػػػػػػػػػػػػزكؼ 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ 

 السذارلة

  

4 3 2 1  
  



 
 
 

 

481 

 

 سابعًا: تسهيل قيؼ السجتسع
  سلؾؾ السعلؼ داخل الفرل كخارجه كمدى تسدكه بال يؼ الدمشية ل1ن

 الرقؼ السشاس  
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكة 

 حدشة
سػػػػػػػػػػػػػػػلؾؾ 

 طي 
سػػػػػػػػػػػػػػػلؾؾ 

 كس 
سلؾؾ غير 

 مقبؾؿ
  

4 3 2 1  
  

   ية الفاضلة في التدريساالهتساـ بتأةيد ال يؼ الدمشية كاالجتسا ل2ن
 الرقؼ السشاس  

دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 االهتساـ

مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؼ  مهتؼ غال اً 
 أحياناً 

   ال مهتؼ

4 3 2 1  
  

    االهتساـ بسذكبلت السجتسع في التدريس ل3ن
 الرقؼ السشاس  

دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 االهتساـ

مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؼ  مهتؼ غال اً 
 أحياناً 

   ال مهتؼ

4 3 2 1  
  

 األدلة كالذؾاهد السؤيدة:
............................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

  امشًا : مدتؾى أداء السعلؼ
 % التقدمر الكلي للدرجات1
 % مدتؾى الكفاءة2

 مستاز 100-90
 جيد جداً  79 -89
 جيد 68 -78
 كس  67-57
 مقبؾؿ 46 -56
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 ض يو -45
 
ل تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمر أداء السعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ: 3ن

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

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

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

ل التؾصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية: 4ن
............................................................................

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

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

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

تؾقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخص الس ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼ:      
............................................................................

... 
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االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ:    
............................................................................

......................... 
الدرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة:    

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

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري :    
............................................................................

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

تؾقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع السعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ يو: 
............................................................................

.................... 
 ل تعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الؾحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة:3ن
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............................................................................
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............................................................................
.............................................................. 

تؾقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع رئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس الؾحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة:      
............................................................................

...... 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ:    

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

التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري :    
............................................................................

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

نأف ترشيد األداء ليس في الشغؼ كالقؾانيؽ فحد ، كإنسا في قلؾب الشاس 
 كضسائرهؼل.

 
 تدري  السؾجه التربؾي:

السؾجه التربؾي مهله مهل أي مهشي جخر يحتاج للتدري  لترقيػة أدائػه          
ذاته بالسعػارؼ لكشػه يحتػاج فػي السقػاـ األكؿ إلػى تػدري  مدػتسر يسّكشػه  كإ راء

مػػؽ السؾاة ػػة كاالبتكػػار لل يػػاـ بػػدكرب التػػؾجيهي الفعػػاؿ . للتػػدري  أشػػكاؿ لهيػػرة 
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تختلف حد  مقتزيات الحاؿ تعسػل جسيعهػا لخلػ  الفػرد الكػفء الػذي يسكشػه 
 قيادة غيرب بدهؾلة . 

ييػرات فػي السجتسعػات  فػي نػؾاح لهيػػرة بسػركر الؾقػت طػرأت بعػض التغ        
ندػ ة لتغيػر الغػركؼ السحيظػة بهػػا ، كندػ ة لغهػؾر بعػض الحاجػات الجدمػػدة 
فػػي السجتسعػػات، كالتظلعػػات التػػي تتظلػػ  نؾعػػا جدمػػدا مػػؽ الدػػلؾؾ فػػي لي يػػة 
التعامػػل مػػع مذػػاةلها كالعسػػل علػػى إيجػػاد الحلػػؾؿ لهػػا أصػػ ت تؾجػػه التؾجيػػه 

إلػػى تعػػدمل الدػػلؾؾ ايجابيػػا فػػي دكر السعلػػؼ  التربػػؾي فػػي مجػػاؿ التعلػػيؼ مرمػػي
التعليسػػي كالتربػػؾي فػػي ذات الؾقػػت، كالػػذي متظػػاب  لهيػػرا مػػع نؾ يػػة الستلقػػي 
الجدمد، حي  تغير كضعه لهيرا مؽ متلقػي فقػ  إلػي مذػارؾ بدرجػة عاليػة فػي 
عسليػػة الػػتعلؼ . مػػؽ  ػػؼ تتابعػػت التغييػػرات فػػي مدػػيرة التؾجيػػه التربػػؾي ت عػػا 

كالتغيير كالتحؾؿ االجتساعي الستتابع ، حيػ  سػادها لػل مػا  لسقتزيات العرر
هػػؾ جدمػػد فػػي مشاشػػظها كطبيعػػة تكؾيشهػػا، عليػػه يسكػػؽ أف ندػػّلؼ بػػاف التؾجيػػه 
التربػػؾي مػػر بسراحػػل متعػػددة فػػي سػػبيل ال يػػاـ بالػػدكر الفعػػاؿ فػػي خلػػ  كبشػػاء 
السعلػػؼ السسيػػز الكػػفء، الػػذي سيدػػاعد فػػي نهزػػة مجتسعػػة مػػؽ خػػبلؿ عسليػػة 

 ة فاعلة . تعليسي
لقػد أصػ ت تػػدري  السؾجػه التربػػؾي حتسيػا ، كلػذا كجػػ  علػي السؾجػػه          

التربؾي إف يخزع ألنؾاع مختلفة مؽ التدري  السدتسر حتى متسكؽ مؽ ال يػاـ 
 بدكرب لامبل، كانجاز السهاـ السؾللة إليه . 

دػػ  أكرد األسػػتاذ الظيػػ  دمحم ال ذػػير الخبيػػر التربػػؾي السعػػركؼ ، كمش       
مرلز أـ درماف ، في مقابلػة معػه  –التربية العسلية بجامعة الدؾداف السفتؾحة 

 ييسا متعل  بتدري  السؾجه التربؾي : 
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" يختلف تدري  السؾجه التربؾي مؽ مرحلة التعليؼ األساسي إلي مرحلة        
التعلػػيؼ الهػػانؾي إذ أف معلػػؼ التعلػػيؼ األساسػػي مػػدرس عػػؽ طريػػ  السحػػاكر أمػػا 

لسرحلة الهانؾية فيػدرس السػادة الدراسػية السشفرػلة ، فلكػل مشهسػا لي يػة معلؼ ا
 تدري  خاصة . 

في رأمػي كبؾجػه عػاـ ، إذا مػا تػؼ  تػدري  السؾجػه التربػؾي عػؽ طريػ          
إقامػػػة كرش تػػػدري  تجسػػػع مػػػا بػػػيؽ السػػػدربيؽ ، علػػػي قلػػػتهؼ كقلػػػة خبػػػرتهؼ ، 

تربؾيػة سػليسة ،  فدػؾؼ  كالسؾجهيؽ التربؾييؽ الذمؽ تػؼ اختيػارهؼ علػي أسػس
متسكشؾا مػؽ االسػتفادة القرػؾى مسػا متلقؾنػه مػؽ السػدربيؽ . كاسػتظرد األسػتاذ 
الظيػػ  متدػػائبل، فػػي أي الجؾانػػ  مػػتؼ تػػدري  هػػؤالء السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ ؟. 
هشالػ  ؾابت تربؾية يج  أف تؤخذ في االعت ػار عشػد ال يػاـ بتػدري  السػؾجهيؽ 

 تتزسؽ : التربؾييؽ في شكل أكراؽ عسل 
كرقػػػة عسػػػل تتعلػػػ  باألهػػػداؼ التربؾيػػػة العالسيػػػة كالدػػػؾدانية كالسرحليػػػة  .1

 نالسرحلة التي مشتسي أليها السؾجه التربؾي ل 
كرقػػة عسػػل تتعلػػ  بالسشػػاهج برػػفة عامػػة كمشػػاهج السراحػػل التعليسيػػة  .2

 السختلفة . 
 كرقة عسل تختص بالسهارات التربؾية .  .3
 أ شاء إقامة الؾرش التعليسية . إفراد جلدات للسشاقذة  .4

 كرقة عسل عؽ أسالي  التدريس السختلفة كتقؾيسها .  .5
 كرقة عسل عؽ الؾسائل التعليسية تذسل طرؽ استخدامها كترسيسها .  .6
 كرقة عسل عؽ التجارب العلسية في السعامل كلي ية تظبيقها .  .7
 دريس السعتسدة . كرقة عسل عؽ مهارات اللغة العربية برفتها لغة الت .8
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الستابعػػة الجػػادة الفعالػػة مػػؽ قبػػل السػػدربيؽ للؾقػػؾؼ علػػي مػػدى اسػػتفادة  .9
 السؾجهيؽ التربؾييؽ مؽ الؾرش التعليسية التدريبية.

 الحرص الشسؾذجية كأسالي  إعدادها كإدارتها. .10
 التقؾيؼ التربؾي.  .11
ؿ علػػى تقػػؾيؼ عسػػل لػػل كرشػػة مػػؽ الػػؾرش التعليسيػػة التدريبيػػة للحرػػؾ .12

نتػػائج تدػػاعد فػػي ترسػػي  كتظػػؾير مػػا تلقػػاب السؾجهػػؾف التربؾيػػؾف مػػؽ 
 ل  1تدري  "ن

تعتبػػر مهػػل هػػذب الظػػرؽ التدريبيػػة التقليديػػة مفيػػدة كفعالػػة إذا مػػا نالػػت 
اهتساـ السدئؾليؽ التربػؾييؽ، كنالػت الػدعؼ السػادي السشاسػ  رغػؼ أنهػا ال تفػي 

قليلة مػؽ السػؾجهيؽ التربػؾييؽ  بحاجة التدري  الساسة كالستدارعة ألعداد غير
 الذمؽ يعتبركف العسؾد الفقري للعسلية التعليسية . 

 هشالػ بعض الس خذ في تظبي  مهل هذا الشس  مؽ التدري  نذلر مشها : 
معغػػؼ السػػدربيؽ غيػػر مػػؤهليؽ أك مخترػػيؽ أك مػػدربيؽ فػػي مجػػاؿ العسػػل  /1

 التدريبي. 
كاإلداريػيؽ التربػؾييؽ مػهلهؼ  االعتساد فػي التػدري  علػي قػدامى السعلسػيؽ /2

 كمهل السدربيؽ السحلييؽ في الفرؽ الرياضية بعد اعتزالهؼ. 
 عدـ كجؾد مدربيؽ متفرغيؽ .  /3
 عالية.   استقداـ خبراء تدري  مؽ خارج ال بلدةلفة  /4

علػػي اإلطػػبلؽ هػػؾ التػػدري   التػػدري  أهسهػػاهشالػػػ أنػػؾاع أخػػرى مػػؽ         
قا ، الػػذي يقػػؾـ بػػه السؾجػػه التربػػؾي تجػػاب نفدػػه الػػذاتي ، لسػػا كرد ذلػػرب سػػاب

                                     
 م.2009جامعة الدؾدان السفتؾحة،مقابمة –.الظيب دمحم البذير،مشدق التربية العسمية 1
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كالتػػػػي  ،مدػػػػتخدما خبراتػػػػه كقدراتػػػػه السدعسػػػػة بالؾسػػػػائ  التعليسيػػػػة السختلفػػػػة
كفػػي متشػػاكؿ الجسيػػع . مػػؽ خػػبلؿ هػػذا الشػػؾع مػػؽ  متػػؾفرة بقػػدر لػػاؼٍ  أصػػ حت

التدري  يعسل السؾجه التربؾي علي تحديؽ مدتؾاب األةاديسي كالفشػي كالهقػافي 
ه التربؾيػػػة الذاتيػػػة كالتػػػي تسكشػػػه مػػػؽ ال يػػػاـ بػػػدكرب الػػػؾعيفي مػػػؽ اجػػػل لفامتػػػ

 بالظريقة السهلى تجاب معلسيه . 
 هل أنت مؾجه تربؾي؟

هشالػ عدة أشياء يج  العسل بها كإيفائهػا حقهػا السهشػي كاألةػاديسي          
كالتربؾي    كاالجتساعي كالتي تشعكس علي مجريات العسليػة التعليسيػة كالتقػدـ 

ت حهيهة نحؾ مدتقبل مذرؽ مؾاةػ  للعػالؼ مػؽ حؾلشػا . لكػي تكػؾف بها خظؾا
مؾجهػػا تربؾيػػا فػػاعبل البػػد لػػػ مػػؽ التقيػػد كالتسدػػػ برػػفات كخرػػائص تجعلػػػ 
أهبل الرتداء  ػؾب مهشػة مػؽ اشػرؼ السهػؽ كهػي مهشػة التعلػيؼ . إف مهػل هػذب 
الخرػػائص قػػّل أف تجػػدها فػػي مسػػتهؽ جخػػر ألي مهشػػة مهسػػا طؾقتهػػا الجؾانػػ  

نية، فهػي بالسقارنػة إلػي مهشػة التعلػيؼ تعػد األقػل كاألدنػى مرت ػة دائسػا . اإلندا
تعتبر مهشة التعليؼ السردر السذػع الػدائؼ العظػاء السشجػ  لكػل السستهشػيؽ فػي 
شتى ضركب السهشة الستؾار ػة السعركفػة كغيرهػا مػؽ السهػؽ التػي أملتهػا علػى 

اء كالرسػل فهػي دائسػا السجتسعات عركؼ الحدا ة كالتظؾير ، ألنها مهشة األنبيػ
 ل.  1تذغل الرقؼ ن

إلػػي جانػػ  الخرػػائص التػػي كردت مدػػ قا فػػي صػػفحات هػػذا الكتػػاب          
أكرد هشػا بعزػا مػػؽ الشسػاذج التػي تػػؾحي للقػارئ بالػدكر الكبيػػر الػذي يقػؾـ بػػه 

 السؾجه التربؾي مؽ خبلؿ السهاـ السؾلؾلة له في حقل التعليؼ كالتربية :
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تعاؿ  :أخي السعلؼ
  .رنجلس كنتفا ل

أخي السعلؼ : 
معرفتػ لظبلبػ 

 .ةشز  سيؽ

 
ترقية األداء تقؾد إلي ترقية 

 .السهشة

 

أخي السؾجه التربؾي لؽ 
مهقفًا فظشاً  متظلعا 
 .تعظي السهشة حقها

 
ل فكؽ 1أنت رقؼ ن 
 .قائدا ً 

 

 ال تهسل أي حاسة 
 مؽ حؾاسػ أ شاء 

 تأدية عسلػ. 

1 2 

3 

 
 أخي السعلؼ :

 نفدػ  قّؾـ
 أكاًل .

4 

5 
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 السعرفة ء الخبرة ء اإلخبلص
 

 بؾيةزادؾ في مهامػ التر 

السعلؼ أمانة في 
أكفي األمانة   .عشقػ

 .حقها

مػػػػا السظلػػػػؾب مػػػػؽ 
اآلبػػػػػػػػاء كأكليػػػػػػػػػاء 
األمػػػػػػػػػػػؾر لػػػػػػػػػػػدفع 
العسليػػػػة التعليسيػػػػة 

 ؟كالتربؾية 

أعسل علي لد  
 .االحتراـ مؽ اآلخريؽ

 

 ابتدؼ في كجه 
السعلػػػػػػػػؼ كلػػػػػػػػػؽ 

 سسحا كلظيفا 
 معػػػه.      

 
          

 قّؾـ عبلقتػ 
 بسعلسيػ.

6 7 

8 

9 
10 
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أبتعد عؽ الحقد 
كالحدد كالغلؼ في 

 .لسعلسيػ ػتقؾيس

  أنت صاح  رسالة فأع ِ 
 .الرسالة حقها

باعد بيشػ كبيؽ 
الساديات فعسلػ 

إنداني في 
 .السقاـ األكؿ

 
 .تذليلها ىكأعسل علالرعؾبات  تحدّ 

متابعتػ لسعلسيػ كاج  
 شخري.

العبلقات اإلندانية مقؾد فعاؿ في تحقي  
 .الظسؾحات التربؾية

نفدػ .... نفدػ ... نفدػ.... أرض 
 عشها

 كأنت تقؾـ بأداء مهامػ. 

قؾي صلتػ بالسجتسع 
مؽ خبلؿ معلسيػ 

 كطبلبػ.
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الهشداـ الجيد مؾحي 
 .ؾيؼبالدلؾؾ التربؾي الق

 مدمر السدرسة مؾجه م يؼ
 .تعاكف معهف

 
 
ل قبل اتخاذ هست

 .القرار

 
 

تقارير التقؾيؼ هي خاتسة السظاؼ في مهاـ 
 .السؾجه التربؾي 
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يسكشػػػ عزيػػزي القػػارئ اسػػتخبلص العبػػر كالسعػػارؼ كاألهػػداؼ كالرػػفات 
كالسسيزات التػي تترلهػا شخرػية السؾجػه التربػؾي فػي دكاخلػػ، كمػؽ  ػؼ يسكشػه 

 تحليل نتائجها للؾصؾؿ إلي اإلجابة عؽ الدؤاؿ: 
 هل هؾ مؾجه تربؾي ؟

          
تربػػؾي ماديػػا مػػؾفر تػػدري  السؾجػػه التربػػؾي الكهيػػر فػػي سػػاحة العسػػل ال       

كتعليسيا كتربؾيا كاجتسا يا، كيقؾد إلي إصبلح العسليػة التربؾيػة برمتهػا . ييسػا 
 ملي نؾرد بعزا مؽ نؾاتج تدري  السؾجه التربؾي االيجابية : 

 
تقليل التكاليو الساديػة التػي تشفػ  فػي تفعيػل كتظػؾير العسليػة التربؾيػة،  .1

ي أكجػه معيشػة محرػؾرة كذلػ ببذؿ لل الجهؾد  التي تخترر اإلنفاؽ فػ
إذا ما لاف السؾجه التربؾي مػدربا تػدري ا صػحيحا، يقػؾدب المػتبلؾ القػدرة 
في االستفادة مؽ السعارؼ التربؾية التي تلقاها أ شاء تدري ه ، لأف يقػؾـ 
بتدري  السعلسيؽ تػدري ا جسا يػا مػؽ غيػر أف يزػظرهؼ لتػرؾ مدارسػهؼ، 

مع زمبلئهؼ اآلخريؽ إف فتر ت حررهؼ شاغرة بعدـ إمكانية التشدي  
كجدكا .أك بسداعدة السعلػؼ بتػدري  نفدػه ذاتيػا كذلػػ باسػتخداـ كسػائ  

 التكشؾلؾجيا الستاحة لأشرطة الكاسيت كأشرطة الفيدمؾ كغيرها .  
تقليػػل عػػدد الػػدكرات التدريبيػػة للسعلسػػيؽ بسدػػاهسة السؾجػػه التربػػؾي فػػي  .2

 تلفة . إ راء معلسيه بالسعارؼ كاألنذظة التربؾية السخ
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يداعد السؾجه التربؾي في خل  معلؼ متعاكف تؾاؽ الةتداب لل ما هػؾ  .3
جدمد ييؼ يخص حياته السهشية ، إذ ير ت التعاكف بيشه كبيؽ أقرانه في 

 حقل التعليؼ دمدنا متسدػ به طيلة حياته العسلية . 
تقليل الؾقت السدتخدـ في التدري  كتحاشي هدر الؾقػت فػي مػا ال يفيػد  .4
 . 
السؾجه التربػؾي الستػدرب يعسػل علػي االختيػار الدػليؼ للسعلػؼ الػذي مريػد  .5

 تدري ه، بسؾاصفات محددة ، لي يزسؽ فاعلية التدري  . 
يداعد السؾجه التربؾي السؤهل ك السدّرب تدري ا سليسًا فػي إقشػاع السعلػؼ  .6

 بفائدة التدري  كما سيجشيه مشه . 
 دكة الحدشة كالسهل الذي يحتذي به.     السؾجه التربؾي السدرب يسهل الق .7
يدػػاعد السؾجػػػه التربػػؾي السػػػدّرب فػػي تػػػدري  السعلسػػيؽ علػػػي اسػػػتخداـ  .8

التقشيات التعليسية الحدمهة مؽ غير الحاجة إلػي اسػتقداـ خبػراء التػدري  
 مؽ الداخل أك الخارج . 
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 الفرػل الهال                              
 نذػاطػػات تؾجيهيػه

 
 تؾجيه التربؾي في السدارس ال انؾية الحاؾميةال -

 كيضية اختيار السؾجه التربؾي  -

 برامج الزيارات الرضية -

 الزيارات السدحية -

 الزيارات التؾجيىية -

 الزيارات التقؾيسية -

 إدارة الذئؾن الفتية بالسحميات -

 مىام إدارة الذئؾن الفشية بالسحمية -

 ؾميةالتؾجيه التربؾي في السدارس الحاؾمية غير الحا -

 أسس القبؾل بسدارس التعميؼ غير الحاؾمي -

 تجربة جديدة في التؾجيه التربؾي )تجربة أم درمان( -

 تجربتي في التؾجيه التربؾي  -

 مالمح مؽ التجربة -

 تجربة التؾجيه الجساعي -

 فؾائد التؾجيه الجساعي -
 أواًل : 

 :التؾجيه التربؾي في السدارس الهانؾية الحكؾمية
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ربػػؾي فػػي السػػدارس الهانؾيػػة الحكؾميػػة أسػػاس العسليػػة يعتبػػر التؾجيػػه الت      
التعليسيػػة الجيػػدة الستظػػؾرة، ذات األهػػداؼ الؾاضػػحة البشػػاءة، التػػي ترمػػي فػػي 
غاياتهػػا إلػػى خلػػ  السػػؾاطؽ السه ػػف كذلػػػ مػػؽ خػػبلؿ العظػػاء كاألداء السسيػػز 

 السبرمج . 
ركرة ملحػة  بت لئلدارات التعليسية الستعاق ػة أف التؾجيػه التربػؾي ضػ          

فػػي مدػػيرة التعلػػيؼ كالتربيػػة، كبشػػاء علػػى ذلػػػ ُأفػػردت لػػه إدارات مشفرػػلة لهػػا 
 أهدافها كهيكلها اإلداري الخاص لسا اهتست بتظؾيرب كتفعيل أدائه . 

كضعت اإلدارة خظة لعسل السؾجه التربؾي السيداني لتسكشه مػؽ ال يػاـ          
ت البلزمػػة لػػذلػ ، مػػؽ بيشهػػا بسهامػػه علػػى الؾجػػه األةسػػل، ككفػػرت لػػه السعيشػػا

العائد السالي شهريا أك خػبلؿ فتػرات محػددة لػالفترة األكلػى كالفتػرة الهانيػة مػؽ 
العػػػاـ الدراسػػػي، حدػػػ  الدياسػػػة الساليػػػة الست عػػػة لػػػدى اإلدارة الفشيػػػة ،التػػػي 
تتحرػػل علػػى التزاماتهػػا الساليػػة مػػؽ إدارة التعلػػيؼ لكؾنهػػا احػػد ركافػػدها .  فػػي 

اإلدارة الفشية للسؾجه التربؾي كسيلة نقل ألداء مهامػه فػي بعض الحاالت تؾفر 
السدارس الظريية التي تدسى بسدارس الريو . كهي السشػاط  التػي تقػع خػارج 
تغظية ش كة السؾاصبلت العامة بالؾالية مهل: الريو الجشؾبي لسدمشػة أـ درمػاف 

حػػري كمدمشػػة الخرطػػؾـ كالريػػو الذػػسالي لسدمشػػة أـ درمػػاف كمدمشػػة الخرطػػؾـ ب
كالريو الذػرقي لسحليػة شػرؽ الشيػل ، مػدارس مشظقػة العيلفػؾف كأـ ضػؾا بػاف 
كالعدػػيبلت. تعسػػل كسػػائل الشقػػل السػػذلؾرة علػػى نقػػل السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ مػػؽ 
مكات  التعلػيؼ بالسحليػات إلػى تلػػ السػدارس الري يػة فػي شػكل مجسؾعػات مػؽ 

الدراسػػػية ،  السػػػؾجهيؽ التربػػػؾييؽ مػػػؽ ذكي التخررػػػات السختلفػػػة فػػػي السػػػؾاد
ذهابا كإيابا في أياـ معيشػة كأكقػات معلؾمػة لػدى الجسيػع ،كذلػػ ضػسؽ برمجػة 
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خاصة بذلػ . تقدـ اإلدارة الفشية أيزػا للسؾجػه التربػؾي، لجػزء مػؽ السعيشػات، 
 دفتر لتدجيل السعلؾمات الخاصة بالتؾجيه التربؾي كقلؼ حبر جاؼ . 

تربػػؾي أك للعسليػػة التؾجيهيػػة الشػػػ أّف مػػا يقػػدـ مػػؽ معيشػػات للسؾجػػه ال       
ةكػػل ال مرقػػى إلػػي السدػػتؾى الرييػػع الػػذي متستػػع بػػه السؾجػػه التربػػؾي، كالسكانػػة 
االجتسا يػػة كالغػػركؼ االقترػػادية السلحػػة التػػي ي يذػػها، فهػػي تعتبػػر معيشػػات 
متؾاضعة مؽ كجهػة نغػر السؾجػه نفدػه كفػي نغػر اإلدارة التعليسيػة كفػي نغػر 

امػة . إف العائػد السػادي الػذي متدػلسه السؾجػه السعلؼ كنغر السجتسػع برػفة ع
التربؾي بعد فترة انتغار مقلقة ، لأنه يدتجدي العظاء مشكدر الخاطر ، يدػاؿ 
خبللهػػا عػػؽ أسػػ اب التػػأخير ، كيتبلشػػى الدػػؤاؿ إذا مػػا تدػػلؼ ذلػػػ العائػػد غيػػر 
السجزي أصبًل . إف السؾجه التربػؾي ال يحدػ  تحػت قائسػة العػامليؽ العػادميؽ، 

يس عامبل كحدػ ، بػل هػؾ قػامؾس يحسػل ارقػي كأعغػؼ مػؾارد السعرفػة، فهؾ ل
كيذغل الدرجات العليا مؽ العسل الؾعيفي، فهؾ في السقاـ األكؿ يسػتهؽ مهشػة 

 األنبياء كالرسل لسا أسلفشا . 
للسؾجه التربؾي مهاـ جديسة ذات قيؼ عالية، تختلف عؽ معغؼ السهاـ        

اؿ التعليؼ ، لذا إذا لـز اإليفاء لتلػػ السهػاـ األخرى في مجاالت أخرى، غير مج
كالترقػػي بهػػا مػػؽ حيػػ  أنهػػا رأس الػػرمت فػػي العسليػػة التعليسيػػة، كالتػػي تعتبػػر 
أساسػػا للهػػـر التعليسػػي الراسػػ  ، كجػػ  أف يكػػؾف االهتسػػاـ بالتؾجيػػه التربػػؾي 
الهػػدؼ األكؿ الػػذي مترػػدر قائسػػة االهتسامػػات العامػػة كالتربؾيػػة خاصػػة كذلػػػ 

صػػؾؿ إلػػى تعلػػيؼ أفزػػل ، بػػه تحػػل لػػل السذػػكبلت التػػي قػػد تؾاجهشػػا بغيػػة الؾ 
 ةسجتسع نامي متظلع . 
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ل% 1,5بسا نسا إلى علسي فػاف الشدػ ة السخررػة للتعلػيؼ ال تتجػاكز ن       
، نكاحػػد كخسدػػػة مػػػؽ عذػػػرة فػػػي السائػػة مػػػؽ الػػػدخل القػػػؾميل ، كهػػػي ندػػػ ة 

قد ترل إلػي ض يفة جدا إذا ما قؾرنت بشد  أخرى مخررة ل عض الجهات 
 % نخسديؽ في السائة ل مؽ الدخل القؾمي . 50أةهر مؽ  

فػػػي فتػػػرة الخسدػػػيشات مػػػؽ القػػػرف الساضػػػي أطلقػػػت ركسػػػيا ناالتحػػػاد         
الدؾفيتي الداب ل مرل ة فزائية على متشها إنداف ن مؾري قػاقريؽ ل ، لػأكؿ 

فػي رجل فزػاء ، للفزػاء الخػارجي، مسػا ا ػأر ح يغػة السدػئؾليؽ الدياسػييؽ 
الؾاليػػات الستحػػدة األمريكيػػػة، بكػػؾف ركسػػػيا هػػي السشػػافس التقليػػػدي فػػي هػػػذا 
السجػػاؿ، تؾصػػل األمريكػػاف إلػػى أف السشػػاهج التربؾيػػة السعسػػؾؿ بهػػا فػػي ركسػػيا 
ةانت مسيزة كأةهر تظؾرا مؽ تلػ السعسؾؿ بها في الؾاليات الستحػدة . فسػا لػاف 

بتعػػدمل كتغييػػر فػػي  مػػؽ الػػرئيس األمريكػػي الراحػػل جػػؾف لشيػػدي إال أف نػػادي
السشػاهج التعليسيػػة التػػي لانػػت سػػائدة فػػي حيشهػػا فػػي الؾاليػػات الستحػػدة، كعلػػى 
رأس هػػػذا التغييػػػر لػػػاف إلدارة التؾجيػػػه التربػػػؾي الشرػػػي  األةبػػػر مػػػؽ التعػػػدمل 

 كالتغيير باعت ارها مقؾد العسلية التعليسية . 
عليسػػي محكػػؼ نجحػػت الؾاليػػات الستحػػدة األمريكيػػة ، بعػػد تظبيػػ  نغػػاـ ت      

أفردت له ميزانيػات لبيػرة،  مػؽ الؾصػؾؿ كتجػاكز مػا كصػل إليػه الدػؾفيت فػي 
 علؾـ الفزاء .

% 40فػػػي دكلػػػة ماليزيػػػا أفػػػردت ميزانيػػػة خاصػػػة بػػػالتعليؼ كصػػػلت إلػػػي       
نأربعػػيؽ بالسائػػة ل  مػػؽ الػػدخل القػػؾمي . لػػاف الهػػدؼ مػػؽ كراء هػػذب الشدػػ ة 

ؾؿ إلى كضع تعليسي أفزػل يعسػل علػى العالية في اإلنفاؽ على التعليؼ ،الؾص
 معالجات جسيع مذاةل السجتسع أك جّلها . 
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عليه فقد أص ت لزاما علػى السدػئؾليؽ التربػؾييؽ تػؾفير العشايػة الكاملػة        
كاألنفاؽ السعتبر على إدارات ككحدات التؾجيه التربؾي لي ير ت أةهػر فاعليػة 

بػػؾي بػػدءُا مػػؽ طريقػػة اختيػػارب، . لسػػا يجػػ  أف تتغيػػر الشغػػرة إلػػي السؾجػػه التر 
كحتػػى مرحلػػة تقؾيسػػه بسػػا فػػي ذلػػػ التػػدري  السدػػتسر كمتابعػػة أداء السؾجػػه 

 لسهامه الجداـ . 
 

 ةي ية اختيار السؾجه التربؾي : 
اختيػػار السؾجػػه التربػػؾي فػػي كاليػػة الخرطػػؾـ لػػاف متؾقػػو علػػى الدرجػػػة        

الحػػد األدنػػى فػػي تعيػػيؽ الؾعي يػػة التػػي يذػػغلها ، فكانػػت الدرجػػة الرابعػػة هػػي 
السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ، كلػػيس هشػػاؾ م يػػار عػػاهر جخػػر يسكػػؽ أف مؾضػػع فػػي 
اعت ػػارات التعيػػيؽ ، مهػػل االسػػتعداد الذخرػػي كالشفدػػي، كمػػا متستػػع بػػه مػػؽ 
قدرات كسلؾؾ كخبرات أةاديسية كفشية كاجتسا ية ك قايية، كغيرها مؽ الرفات 

يرب مؽ شاغلي الؾعائف الحكؾميػة كالسسيزات التي تسيز السؾجه التربؾي عؽ غ
 . 

أدى ذلػ التخ   إلى تدني مريع في العسليػة التعليسيػة، كتػدرج بهػا إلػى        
أكهاد مغلسة حتى أف السدئؾليؽ التربؾييؽ أص ت هسهػؼ مػتلخص  فػي اإلجابػة 

 على الدؤاؿ : ليو مشهزؾا بسدتؾى التعليؼ كلؾ قليبل ؟ 
ؾييؽ ، كهؾ متقلد مشر ه التربؾي حدمها في شهدُت أحد السدئؾليؽ الترب       

أكائػػل التدػػعيشات مػػؽ القػػرف الساضػػػي ، لػػاف يسّشػػي نفدػػه أف مرجػػع التػػػاري  
بالتعليؼ إلى الؾراء، إلى ح  ة الدتيشات مؽ القرف الساضػي . ي ػف ذلػػ دلػيبل 
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قاطعػػا للتػػردي الػػذي كصػػل إليػػه التعلػػيؼ بكػػل مدػػتؾياته كمػػؽ بيشهػػا التؾجيػػه 
 التربؾي .

نتيجػػػة الهتسػػػاـ السدػػػئؾليؽ التربػػػؾييؽ ، فػػػي كاليػػػة الخرطػػػؾـ بالػػػذات ،       
بندارات التؾجيه التربؾي كالسؾجه التربؾي خاصة، الػذي يسكشػه أف يقػؾد عسليػة 
تربؾية ناجحة كفاعلة ، فأصػ ت االهتسػاـ بأسػس اختيػارب هاجدػا ، كصػار مػؽ 

ي يػػة التػػي الزػػركري االهتسػػاـ بالجؾانػػ  الذخرػػية عػػبلكة علػػى الدرجػػة الؾع
يذغلها . بذلػ ابتعدت إدارات التؾجيه التربؾي عؽ أف تكؾف مزبلػة مرمػى فيهػا 

 الشظيحة كالستردية . 
عليػػه كضػػعت إدارة الذػػؤكف الفشيػػة بؾاليػػة الخرطػػؾـ  الزػػؾاب  التاليػػة 

 الختيار كتعييؽ السؾجه التربؾي : 
 السؤهل التربؾي.   .1
 الدرجة الؾعي ية.  .2
 التخرص.  .3
 خبرات. ال .4

 القدرة علي أداء السهاـ.  .5
 الحالة الرحية.  .6
 الدلؾؾ العاـ. .7
 الرغ ة كالداف ية.  .8
 االستعداد لتلقي تدري  أكفر كمدتسر.  .9
اإليساف بأّف الهدؼ األساسي في عسلػه هػؾ ترقيػة كتحدػيؽ دكر السعلػؼ  .10

 األةاديسي كالتربؾي 
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 برامج الزيارات الر ية:    

لرػػ ية هػػي الزيػػارات التػػي يقػػؾـ بهػػا السؾجػػه التربػػؾي لسعلسيػػه الزيػػارات ا
 بسدارسهؼ ، كهي أنؾاع كلكل نؾع أغراضه كأهدافه ،كهي لاآلتي : 

 الزيارات السدحية  .1
تقاـ في بداية العاـ الدراسي ، ي ف فيهػا السؾجػه التربػؾي علػى الحالػة        

سعلسيؽ كأعدادهؼ السؾجؾدة العامة في السدرسة الستعلقة بسعلسيه. مهل تؾافر ال
بالسدرسة في الذ  ة السعشيػة ، درجػاتهؼ الؾعي يػة كبعػض السعلؾمػات األخػرى 
الخاصػػة بػػالسعلؼ، كالتػػي تدػػاعد فػػي كضػػع خظػػة تشفيػػذ السقػػرر، كالرػػؾؿ إلػػى 
إمكانات كقدرات لل معلؼ كخبراته فػي تػدريس صػف معػيؽ ، أك جػزء مػؽ مػادة 

يؽ بالتػػدريس فػػي الرػػػف األكؿ أك دراسػػية معيشػػة ، لػػأف يقػػؾـ بعػػض السعلسػػ
الهػاني أك الهالػ  . لسػا ي ػػف السؾجػه التربػؾي علػػى السشاشػ  كالسهػاـ السؾللػػة 
إليهؼ مؽ قبل إدارة السدرسة مسا يداعدب لهيرا في الؾقؾؼ علػى أبعػاد العسليػة 

 التعليسية . 
 الزيارات التؾجيهية  .2

كمتابعػػة خظػػة سػػير  تهػػدؼ هػػذب الزيػػارة إلػػى الؾقػػؾؼ علػػي أداء السعلػػؼ      
السقرر مؽ حي  التقديؼ كالتػأخير، كمشاقذػة بعػض أجػزاء السحتػؾى الزػركرية 

 مع السعلؼ . 
يقؾـ السؾجه التربؾي بتدكيؽ مبلحغاته االيجابية كالدػلبية الستعلقػة بػأداء      

السعلؼ في الحرة التي استزافه فيها . كمؽ  ؼ ُتخرػص جلدػة بعػد الحرػة 
غػػات السؾجػػه التربػػؾي، لسػػا يقػػدـ فيهػػا اإلرشػػاد الػػبلـز تػػتؼ فيهػػا مشاقذػػة مبلح
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كالتؾجيػػه للسعلػػؼ ، ك مش غػػي مػػؽ السعلػػؼ أف يأخػػذ معظيػػات تلػػػ الجلدػػة مأخػػذ 
 الجد حي  يعسل على تظبي  ما جاء فيها تظبيقا لامبل .  

 الزيارات التقؾيسية  .3
كجسيػع مػا  في هذب الزيارة يقؾـ السؾجه التربؾي بتقؾيؼ السعلؼ في أدائػه       

يقػػػع ضػػػسؽ مهامػػػه السؾللػػػة إليػػػه. كهشالػػػػ اسػػػتسارة تقؾيسيػػػة خاصػػػة تؾضػػػت 
البيانات السظلؾبة فيها بؾاسظة السؾجه التربؾي، على ضؾء ما استخلرػه مػؽ 
السعلؼ أ شاء تأدية الحرة كأ شاء تؾاجدب معه خارج حجرة الدرس. لسػا تتزػسؽ 

ذلػ ترػػػ ت الشدػػػ ة االسػػػتسارة جػػػزءا خاصػػػا يسػػػؤل بؾاسػػػظة مػػػدمر السدرسػػػة كبػػػ
 % .100الكاملة للتقؾيؼ 

قػػد تكػػؾف هشالػػػ زيػػارات إضػػايية حدػػ  مػػا مػػرى السؾجػػه التربػػؾي الغيػػؾر      
علػػى عسلػػه، متػػابع فيهػػا مدػػيرة تحدػػؽ أداء السعلػػؼ أك إخفاقاتػػه األةاديسيػػة أك 

 الفشية أك الدلؾلية .
و علػػى إف الزيػػارات التػػي تظرقشػػا لهػػا تشظبػػ  علػػى مػػدارس السػػدف كالريػػ     

الدػؾاء. فػي معغػػؼ السحليػات يقػػؾـ السؾجػه التربػػؾي بزيػارة مدارسػػه فػي السػػدف 
باستخداـ كسائ  الشقل العاـ الستؾفرة له ب يسة تدفع له ييسا بعد ، كإنسا تدخل 
ضسؽ السدتح  الذي متدلسه في مؾعػدب السحػدد، كالػذي أشػرنا إليػه مدػ قا ، 

كسائ  الشقل الجساعي الستػؾفرة فػي أما زيارات السشاط  الري ية فتتؼ باستخداـ 
 السحلية لسا كرد ذلرب. 

في حالة التؾجيه الفػردي داخػل السػدف يرػع  علػى السؾجػه التربػؾي أف 
يسّهل دكر القدكة في مجاؿ التعليؼ، إذ أنه غال ا ما يرل إلي السدرسػة السعشيػة 
راجبل مشفض ما عل  مؽ غ ار علػي جدػدب كمل دػه مػبلبل بػالعرؽ فػي أحيػاف 
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يرة ، شاح ا مؽ لفت حرارة الذسس صيفا كمؽ الزمهرير شتاء،  عبلكة على ةه
زحسػػة الظريػػ  السؤديػػة للسدرسػػة السكتغػػة دائسػػا ، السػػيسا كأف معغػػؼ مؾاقػػع 

 السدارس الهانؾية أص حت تتسدد داخل الحارات الدكشية . 
الذخرػػػية  كالسؾجػػػه التربػػػؾي القػػػدكة هػػػؾ صػػػاح  الهشػػػداـ البلئػػػ ، ذ

السغهر الذي متستع بقدر مؽ الشغافػة ، تبػدك عليػه الظسأنيشػة  ؽالسقبؾلة، حد
كراحة ال اؿ ، تغهػر هػذب الرػفات جليػا لػدى أكلئػػ الػذمؽ حغػؾا بؾسػائ  نقػل 

 خاصة بهؼ. 
 نذاطات السؾجه التربؾي:  

هشالػ نذػاطات جانبيػة مؤدمهػا السؾجػه التربػؾي أ شػاء تأديػة مهامػه التؾجيهيػة 
 مشها :

 كتتزسؽ اآلتي : .1
 مدى مذارلة السعلؼ في السشاش  السدرسية؟ .أ 
 ةي ية تعامل السعلؼ مع إدارته السدرسية؟  ب. 
 ةي ية تعامل السعلؼ كتعاكنه مع أقرانه مؽ السعلسيؽ؟ جػ. 
 مداعدة السعلؼ في تحديؽ البيئة السدرسية. د. 
 التعامل  كالتعاكف مع مجالس اآلباء . هػ. 
 األمؾر .التعامل كالتعاكف مع أكلياء  ك. 

 حزؾر اللقاءات الدكرية مع السعلسيؽ. .2
 ترسيؼ حرص معامشة يذارؾ فيها السعلسؾف حد  تخرراتهؼ. .3
 تشغيؼ حرص نسؾذجية للسعلسيؽ. .4
 السداعدة في إقامة السعارض. .5
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 السداعدة في إقامة الدسشارات. .6
 السداعدة في تفعيل دكر اإلدارة السدرسية. .7
 رسة في ال ياـ بدكر السؾجه التربؾي الس يؼ.مداعدة مدمر السد .8
 

 إدارة الذؤكف الفشية بالسحليات :
مػػرأس هػػذب اإلدارة مدػػاعد مػػدمر التعلػػيؼ للذػػؤكف الفشيػػة ، الػػذي مػػتؼ         

اختيػػارب بعشايػػة تامػػة مػػؽ ذكي الخبػػرة كالسعرفػػة كالػػشفس الظؾيػػل ، الػػذي متدػػلؼ 
ير مؾجهي السؾاد بالسحليػة. ُيكتػ  تقارير التقؾيؼ مسهلة في االستسارات  مؽ لب

تقرير كافي عؽ هذب االستسارات بؾاسػظة مدػاعد مػدمر التعلػيؼ للذػئؾف الفشيػة 
كُيدػلؼ إلدارة الذػػؤكف الفشيػة بالؾاليػػة. بسعشػى جخػػر تسهػل إدارة الذػػؤكف الفشيػػة 
بالسحليػػة حلقػػة اترػػاؿ مػػا بػػيؽ إدارة الذػػئؾف الفشيػػة بالؾاليػػة كلبيػػر مػػؾجهي 

دكرب يسهل حلقة اترػاؿ مػا بػيؽ السؾجػه التربػؾي كإدارة الذػؤكف السادة كالذي ب
الفشية بالسحلية، لسا يسهل السؾجه التربػؾي حلقػة اترػاؿ مػا بػيؽ السعلػؼ كلبيػر 

 مؾجهي السادة.

ةبير مؾجهي 
 السادة

 إدارة التعليؼ بالؾالية

إدارة الذئؾف الفشية 
 بالؾالية

إدارة السرحلة 
 الهانؾية بالسحلية

إدارة الذئؾف 
 الفشية بالسحلية

 السؾجه التربؾي 

 إدارية

 إدارية

 إدارية

 فشية  إدارية

 فشية 

 فشية 

 فشية 

 فشية 
 فشية 

عة 
راج

ية 
تغذ

 

عة 
راج

ية 
تغذ

 

 إدارة التعليؼ
 بالؾالية 

إدارة 
الذئؾف 
الفشية 
 بالؾالية

إدارة السرحلة 
 الهانؾية بالسحلية

إدارة 
الذئؾف 
الفشية 
ةبير مؾجهي  بالسحلية

 السادة

إداري
 ة

 فشية
إداري
 ة

إدار 
 ية 

 فشية

 إدارية  فشية

عة 
راج

ية 
تغذ

 

عة 
راج

ية 
تغذ
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مػرأس مدػاعد مػدمر التعلػػيؼ للذػؤكف الفشيػة بالسحليػة عػػددًا مػؽ ل ػار مػػؾجهي 
لؾمػات كالتقػارير السظلؾبػة مػشهؼ السؾاد السختلفة، الػذمؽ يقؾمػؾف بنمػدادب بالسع

حدػػ  تخررػػاتهؼ. لسػػا أف هشالػػػ اجتساعػػًا أسػػبؾ يًا مػػتؼ بيشػػه كبػػيؽ ل ػػار 
السػػؾجهيؽ للتفػػاةر كالتخظػػي  كمشاقذػػة التعليسػػات التػػي تػػرد إلػػى إدارة التعلػػيؼ 
بالسحلية مؽ رئاسة الؾزارة بالؾالية كالؾقؾؼ على لافة السهاـ السؾللة إلػيهؼ . 

ع أعزػػاء لػػل شػػ  ة مػػؽ السػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ مػػع لبيػػر علػػى أ ػػر ذلػػػ يجتسػػ
 السؾجهيؽ بذعبتهؼ للسشاقذة كالؾقؾؼ على سيرة ُخظة السقرر الُسعلشة.

 
 مهاـ إدارة الذئؾف الفشية بالسحلية:

لػػئلدارة مهػػاـ متعػػددة تتزػػافر بكلياتهػػا فػػي سػػبيل تجؾيػػد األداء كبلػػؾغ         
غال ًا ما تغظي العاـ الدراسي برمتػه ، األهداؼ السشذؾدة بشهاية الُخظة، كالتي 

 نذلر مؽ هذب السهاـ :
العسل على تؾزيع السعلسػيؽ علػى السػدارس حدػ  الحاجػة، مػراعيؽ فػي  .1

ذلػػػػ الػػػدرجات الؾعي يػػػة التػػػي يذػػػغلؾنها ، الكفػػػاءة ، الخبػػػرة ، مػػػؾاطؽ 
 الدكؽ كغير ذلػ مسا يداعد في تؾزيع السعلسيؽ .

تػػػؼ تعييػػػشهؼ فػػػي بدايػػػة أك خػػػبلؿ العػػػاـ  تؾزيػػػع السعلسػػػيؽ الجػػػدد الػػػذمؽ .2
 الدراسي على السدارس حد  ُخظة التؾزيع السبرمجة مد قًا.

 حل مذكبلت السعلسيؽ عؽ طري  التشقبلت الداخلية كالخارجية . .3

إعػػداد لذػػؾفات تحريػػػ السعلسػػيؽ مػػؽ مػػؾاقعهؼ لسؾاقػػع أخػػرى كالئيػػًا أك  .4
ـ للسحليات يعرؼ باجتساع محليًا لسشاقذتها أك إجازتها خبلؿ اجتساع عا

 اللجشة االستذارية ُيعقد غال ًا قبل بداية العاـ الدراسي الجدمد .
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التأةػػػػد مػػػػؽ اةتسػػػػاؿ أعػػػػداد السعلسػػػػيؽ حدػػػػ  تخررػػػػاتهؼ بالسػػػػدارس  .5
 السختلفة .

تحدمد العجز في أعداد السعلسيؽ بالسحلية حدػ  التخررػات السختلفػة  .6
. 

 ية حد  التخررات السختلفة .تحدمد الفائض مؽ السعلسيؽ بالسحل .7

إشراؾ بعض السعلسيؽ للتدريس في أةهر مػؽ مدرسػة، فػي حػاالت الشػدرة  .8
 كالعجز في العدد الكافي مؽ السعلسيؽ في التخررات السختلفة.

تقديؼ السعلسيؽ غير السلتزميؽ باللؾائت أك الستغيبيؽ عؽ العسل مؽ غير  .9
 ف الفشية بالؾالية.    أعذار مقبؾلة  للسحاس ة لدى إدارة الذؤك

إعداد لذؾفات السرشحيؽ مؽ السرػححيؽ للسػؾاد السختلفػة فػي امتحػاف  .10
 الذهادة الهانؾية .

 ترشيت السعلسيؽ لل عهات الداخلية كالخارجية . .11

 ترشيت كإعداد لذؾفات تدري  السعلسيؽ. .12

العسػػل علػػى حػػل مذػػاةل السعلسػػيؽ العامػػة كالذخرػػية ك مذػػاةلهؼ مػػع  .13
 دارات السدارس كإدارات التعليؼ.إ

 ملئ التقارير الخاصة بترقية السعلسيؽ للؾعائف العليا. .14

 تحدمد قؾائؼ تدري  السؾجهيؽ التربؾييؽ. .15

العسػػل علػػى تقػػديؼ الترشػػيحات السظلؾبػػة مػػؽ ِقبػػل إدارة الذػػؤكف الفشيػػة  .16
 بالؾالية ييسا يختص بالسؾجهيؽ التربؾييؽ.

السرحلػػػة الهانؾيػػػة بالسحليػػػة ييسػػػا يخػػػتص بالذػػػؤكف  التذػػػاكر مػػػع إدارة .17
 الفشية كاإلدارية.



 
 
 

 

508 

 

السذارلة في السشاش  كالشدكات كالحرص الشسؾذجية كحرص السعامشػة  .18
 بالسدارس.

 اإلشراؼ الكامل على تدري  السعلسيؽ. .19

 اإلشراؼ على تدري  السؾجهيؽ التربؾييؽ. .20

لسعلسيؽ علػػػػى مدارسػػػػهؼ كضػػػػع جػػػػداكؿ لجػػػػؾالت التؾجيػػػػه الخاصػػػػة بػػػػا .21
 السختلفة.

كضػػػع جػػػداكؿ لزيػػػارات السػػػؾجهيؽ التربػػػؾييؽ الخاصػػػة بسػػػدارس الريػػػو  .22
 كالسدارس الظريية.

 تؾفير كسائ  الشقل لزيارات مدارس الريو كالسدارس الظريية. .23

اإلشراؼ على تؾزيع طبلب التربية العسلية مؽ الجامعػات علػى السػدارس  .24
 تخرراتهؼ.     السختلفة حد         

العسػػػل علػػػى كضػػػع الخظػػػ  التػػػي تدػػػاعد علػػػى تحدػػػيؽ أداء السعلسػػػيؽ  .25
 كاالرتقاء بهؼ.

السدػػػاعدة فػػػي تكػػػريؼ السعاشػػػيؽ مػػػؽ مشدػػػؾبي إدارة التعلػػػيؼ بالسحليػػػة  .26
 كاالحتفاء بهؼ.

  انيا: 
 التؾجيه التربؾي في السدارس الهانؾية غير الحكؾمية: 

ي السػػػدارس الهانؾيػػػة الحكؾميػػػة هػػػي تعتبػػػر برمجػػػة التؾجيػػػه التربػػػؾي فػػػ
التجربػػة الرائػػدة كالتػػي القػػت اهتسامػػًا لبيػػرًا مػػؽ السدػػئؾليؽ كذلػػػ لقػػدمها كقػػدـ 
مسارستها، إذ لاف التؾجيه التربؾي مكرسًا عليها ندػ ة لقلػة السػدارس الهانؾيػة 
غيػػر الحكؾميػػة فػػي كاليػػة الخرطػػؾـ كالتػػي لانػػت تتسهػػل فػػي بعػػض السػػدارس 
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ة، لكػػؽ بعػػد انتذػػار التعلػػيؼ غيػػر الحكػػؾمي،  كهػػي تدػػسية األهليػػة فػػي الؾاليػػ
الحقة للتعليؼ األهلي، أص ت التؾجيه التربؾي في هذب السدارس ملزمًا حيػ  أف 
أعػػػػداد السعلسػػػػيؽ أصػػػػ حت لبيػػػػرة تزػػػػؼ فئػػػػات مختلفػػػػة مػػػػؽ السعلسيؽ.هشػػػػاؾ 
السعلسػػؾف الػػذمؽ يعسلػػؾف فػػي السػػدارس الحكؾميػػة كهػػؼ متعػػاكنؾف، كالسعلسػػؾف 

سلػػػػؾف برػػػػفة دائسػػػػة فػػػػي السػػػػدارس غيػػػػر الحكؾميػػػػة، كالسعلسػػػػؾف الػػػػذمؽ يع
الستعاكنؾف مؽ غير الذمؽ يعسلؾف بالسدارس الحكؾمية. لذا لػـز تػؾجيههؼ مػؽ 
أجػػل ترقيػػػة أدائهػػؼ كالدػػػسؾ بهػػؼ كبسدارسػػػهؼ إلػػى مرػػػاؼ السػػدارس الهانؾيػػػة 

 الحكؾمية.
اهتسامهػا،  رأت اإلدارات التعليسية للسدارس غير الحكؾمية أف تؾلي السعلػؼ جػلّ 

فبػػدأت بستابعػػة تعيػػيؽ السعلسػػيؽ فػػػي السدػػاقات السختلفػػة، ككضػػعت شػػػركطًا 
 كجبت مراعاتها عشد التعييؽ كمؽ هذب الذرك :

 أف يكؾف سؾدانيًا مدتؾييًا للذرك  التربؾية التي تحددها كزارة التعليؼ. .1
 .أف يحسل الستقدـ مؤهبًل جام يًا مؽ أحدى لليات التربية السعترؼ بها .2

 أف ال تقل سؽ الستقدـ عؽ عذريؽ سشة كال تزيد عؽ خسدة كستيؽ. .3
 أف يكؾف الئقًا طبيًا. .4
 أف متؼ تعييشه بعد مؾافقة اإلدارات التعليسية بؾزارة التعليؼ. .5
أف مبـر عقد عسل مكتؾب مع السدرسة التي يعسل بها، تدلؼ ندخة مشه  .6

 إلدارة التعليؼ غير الحكؾمي بالؾزارة.
أف ملتـز بالشغؼ التي يردرها السجلس األعلى للتعليؼ غير الحكؾمي مؽ  .7

 الشاحية الفشية كاإلدارية على حد سؾاء.
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تظال  إدارة التعليؼ بالؾاليػة السػدارس غيػر الحكؾميػة برفػع تقػارير بعػد         
نهايػػة لػػل فتػػرة دراسػػية، أك متػػى مػػا ُطلػػ  مشهػػا ذلػػػ، علػػى أف تتزػػسؽ هػػذب 

 ي:التقارير ما مل
 سير أداء السدرسة. أ.

 اإلحراءات الخاصة بعدد الظبلب في الرف. ب.

 عدد السعلسيؽ الستفرغيؽ للعسل بالسدرسة. جػ.
 عدد السعلسيؽ غير الستفرغيؽ للعسل بالسدرسة. د.
 نتائج االمتحانات بكل صف. هػ.
 حالة الس اني كاأل ا ات. ك.
 مؾقو الكت  كمدى صبلحيتها كلفامتها. ز.
 السعلسيؽ. تدري  ح.
 

تػػػتؼ الستابعػػػة مػػػؽ إدارة التعلػػػيؼ بالؾاليػػػة للسػػػدارس، كإلدارات التعليسيػػػة 
الفر ية بالسحليات، متابعة لريقة عبر أجهزتها في الؾالية، للؾقؾؼ علػى لػل 
الستظل ات التي تؼ تشفيذها أك الجاري تشفيذها، لسا ت ف على السذاةل القائسػة 

سدػػاعدة فػػي حلهػػا، لسػػا تقػػؾـ بعسليػػة فػػي السػػدارس، كالسذػػاةل التػػي تظػػرأ كال
 متابعة مدتسرة لتؤلد سرياف نرؾص اللؾائت كالقؾانيؽ.

 
 أسس القبؾؿ بسدارس التعليؼ غير الحكؾمي:

متؼ قبؾؿ الظبلب الجدد كف  قؾانيؽ القبػؾؿ بػؾزارة التربيػة كالتعلػيؼ العػاـ         
لػػيؼ قػػؾانيؽ كال يدػػست بتجػػاكز ذلػػػ ألي سػػب  مػػؽ األسػػ اب. تراعػػي إدارة التع
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الجلػػػؾس المتحػػػاف الذػػػهادة الهانؾيػػػة كمتظل اتػػػه، كعليػػػه مػػػتؼ قبػػػؾؿ الظػػػبلب 
 بالسدارس الهانؾية غير الحكؾمية باستيفاء الذرك  اآلتية:

أف يكػػؾف الظالػػ  مدػػتؾييًا لذػػرك  القبػػؾؿ السعسػػؾؿ بهػػا فػػي السػػدارس  .1
 الحكؾمية لسرحلة التعليؼ الهانؾي.

شػهادة مرحلػة التعلػيؼ األساسػي بشجػاح أف يكؾف الظال  قد حرل على  .2
 أك ما يعادلها إذا أراد الظال  االلتحاؽ بالسرحلة الهانؾية.

أف متؼ تحؾيل الظبلب ما بػيؽ السػدارس الحكؾميػة كغيػر الحكؾميػة كفػ   .3
 ضؾاب  معيشة تزعها إدارة التعليؼ بالؾزارة.

 الدؾداف. أف يدتؾفي الظال  لّل الزؾاب  الرادرة عؽ إدارة امتحانات .4
يقبػػل الظالػػ  عػػؽ طريػػ  لجشػػة تذػػكلها إدارة التعلػػيؼ بالتذػػاكر مػػع إدارة  .5

 السدرسة غير الحكؾمية.
مػػػتؼ قبػػػؾؿ الظػػػبلب السحػػػؾليؽ كفػػػ  الذػػػهادات بالرػػػيغة السعتسػػػدة أك  .6

 الذهادات السعادلة.
 

تدػػشد عسليػػة التؾجيػػه التربػػؾي فػػي السػػدارس غيػػر الحكؾميػػة للسػػؾجهيؽ 
يات السختلفة في كالية الخرطؾـ، الذي أص ت عبئًا   ػيبًل علػى التربؾييؽ بالسحل

ةاهػػل السػػؾجهيؽ، إذ أنػػه يعتبػػر عسػػبًل إضػػاييًا بالشدػػ ة لهػػؼ، عػػبلكة علػػى مػػا 
يقؾمػػؾف بػػه مػػؽ أ  ػػاء تؾجيهيػػه خاصػػة بالسػػدارس الحكؾميػػة. ففػػي السػػدارس 

ة الحكؾمية نجد الحد األدنػى للػرب  الػذي متقيػد بػه السؾجػه التربػؾي، هػؾ خسدػ
كعذػػػػػركف معلسػػػػػًا، فػػػػػي مػػػػػدارس متشؾعػػػػػةنةبيرة ،صػػػػػغيرة،بشيؽ،بشات،جغرايية 
،نسؾذجيػػة كغيػػر ذلػػػ مػػؽ السسيػػزاتل كمت اعػػدة ندػػبيًا داخػػل السحليػػة، علػػى 
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السؾجه التربؾي أف متابع عسلية التؾجيه لكل معلسيه فػي  ػبلث زيػارات ميدانيػة 
ح لػػذلػ هػػؾ فتػػرة ارتفػع عػػددها مػػؤخرًا إلػى سػػتة زيػػارات علسػًا بػػأف الؾقػػت الستػا

دراسية كاحدة ال تتجاكز  بل ة أشػهر، مػتؼ فػي غزػؾف هػذب الفتػرة ال يػاـ بكػل 
السهػػاـ السؾللػػة للسؾجػػة التربػػؾي التػػي يكػػؾف جخرهػػا التقػػؾيؼ بسلػػيء اسػػتسارات 

 تقؾيسية مقدمة مؽ إدارة التعليؼ غير الحكؾمي بالؾالية.
ذب السهسػػة عليػػه يسكششػػا أف نترػػؾر حػػاؿ السؾجػػه التربػػؾي كهػػؾ مػػؤدي هػػ

الرػػ  ة التػػي تحتػػاج للكهيػػر مػػؽ الدقػػة كاالهتسػػاـ، ال سػػيسا كهػػؾ متشقػػل بػػيؽ 
مدرسػػة كأخػػرى عبػػر كسػػػائ  الشقػػل العامػػة التػػي تحػػػتؼ عليػػه دائسػػًا أف يرػػػل 
السدرسػػة السقرػػؾدة راجػػبًل لسدػػافات ترػػل بعػػض األكقػػات إلػػى أةهػػر مػػؽ ليلػػؾ 

إال فػي ذهابػه للسػدارس  متر، كال متستع السؾجه التربؾي باستخداـ كسائ  الشقل
الظريية نالريول حي  يكؾف التؾجيػه تؾجيػه جسػاعي، أي ب يػاـ مجسؾعػة مػؽ 
السػػؾجهيؽ فػػي كقػػت كاحػػد بزيػػارة مؾقػػع تعليسػػي معيؽنمدرسػػةل.هذا هػػؾ حػػاؿ 

 السؾجه التربؾي في السدارس الحكؾمية .
يسكػػؽ لشػػا أف ندػػتخلص مػػدي العػػ ء اإلضػػافي الػػذي متحسلػػه السؾجػػه       

كهؾ يقؾـ بتؾجيه  مشدػؾبي التعلػيؼ غيػر الحكػؾمي مػؽ السعلسػيؽ، فػي  التربؾي 
ذات الؾقػػت الػػذي مػػؤدي ييػػه مهامػػه تجػػاب التؾجيػػه فػػي السػػدارس الحكؾميػػة، 
فبذلػ مزداد الظػيؽ بلػه فػبل يسكششػا أف نتؾقػع تؾجيهػًا فػاعبًل مشغسػًا مػؤدي دكرب 

 ةامبًل.
لحرؾؿ على تؾقيع مدمر في لهير مؽ األحياف مهتؼ السؾجه التربؾي با        

السدرسة السعشية، التي يقؾـ بزيارتها، على االستسارة التؾجيهية، كختسها بختؼ 
السدرسػػػة لترػػػ ت قانؾنيػػػة كمدػػػتؾييه للذػػػرك  السلزمػػػة الػػػؾاردة ضػػػسؽ بشػػػؾد 
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الزيارات التؾجيهية السعلشة كالسبرمجة مد قا، علسًا بػأف السؾجػه التربػؾي قػد ال 
مع السعلؼ أ شاء الزيارة أك لؼ يكػؽ قػد رجب مػؽ قبػل يكؾف قد دخل حجرة الدرس 

أكلؼ تكؽ بيشهسا أيػة معرفػة أك حتػى لقػاء عػابر، فسهػل هػذا الدػلؾؾ يعػد سػل ًا 
 مسيتًا للعسلية التعليسية بكاملها. 

أكد أف أذلر حاد ػة تعزػد مػا أشػرت إليػه مدػ قًا ذلػػ عشػدما لشػت أشػغل      
ة أـ درمػاف، فقػد نسػا إلػى علسػي أف كعيفة مدمر التعلػيؼ غيػر الحكػؾمي بسحليػ

 بل ػػػة مػػػؽ ل ػػػار السػػػؾجهيؽ حسلػػػؾا مجسؾعػػػة لبيػػػرة مػػػؽ اسػػػتسارات التؾجيػػػه 
التقؾيسية كاستخدمؾا الديارة الخاصة بالذئؾف الفشية بالسحلية، كقامؾا بتؾزيػع 
تلػػػ االسػػتسارات علػػى بعػػض السػػدارس غيػػر الحكؾميػػة بغيػػة فػػي تؾقيػػع مػػدمري 

أف تسػػػر عبػػػر السعلسػػػيؽ السعشيػػػيؽ بسختلػػػف  تلػػػػ السػػػدارس عليهػػػا مػػػؽ غيػػػر
تخررػػاتهؼ، كقػػد قػػاـ بعػػض مػػدمرك السػػدارس بسػػلء االسػػتسارات نيابػػة عػػؽ 

 السؾجه كالسعلؼ، ككقعت كختست كأرسلت لك ار السؾجهيؽ.
 

 تجربة جدمدة في التؾجيه التربؾي نتجربة أـ درمافل:
ضػػػػي، ـل نتيجػػػػة للعظػػػػاء،غير السر 2007جػػػػاءت هػػػػذب التجربػػػػة ن           

للتؾجيػه التربػؾي فػي محليػة أـ درمػاف، كهػػي مهػاؿ فقػ  لغيرهػا مػؽ السحليػػات، 
ييسػا يخػتص بالسػدارس غيػر الحكؾميػة، لسػػا لسدػشا ذلػػ فػي األسػظر الدػػابقة 
ةسهػػاؿ لػػذلػ التػػدني، ج رنػػا لػػندارة تعلػػيؼ، أف يكػػؾف هشػػاؾ تؾجيػػه تربػػؾي فّعػػاؿ 

ت مؾاقعشػػا الؾعي يػػة بالسػػدارس غيػػر الحكؾميػػة، كذلػػػ بسػػا تسليػػه عليشػػا كاج ػػا
 كالحس التربؾي الذي الزمشا لدشؾات طؾيلة.  
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بشيػػت الفكػػرة علػػى تأسػػيس كحػػدة تؾجيػػه تربػػؾي فاعلػػه زاخػػرة بالسعرفػػة 
كالخبػرة كالتأهيػل األةػاديسي كالتربػؾي معػػًا، كتجلػت هػذب الرػفات بسجسلهػا فػػي 

دت لهػؼ السعلسيؽ الستعاقدمؽ كبالذات السؾجهيؽ التربؾييؽ الدابقيؽ، الذمؽ شه
الدػػاحات التربؾيػػة بػػالتسيز كالشهزػػة العلسيػػة األةاديسيػػة كالتربؾيػػة، هػػؼ أكلئػػػ 
الذمؽ رمي بهؼ قانؾف التقاعد، في سؽ الدتيؽ التي متسيز أناسها بكل صفات 
التربػػؾي الجػػاد السجػػّؾد ذي التجػػارب الجسػػة فػػي خزػػؼ التعلػػيؼ. فػػدلفشا نشقػػ  

مؽ مػػؽ بػػبلد االغتػػراب الػػذمؽ كنفػػتش  فػػي األحيػػاء كفػػي األريػػاؼ ككسػػ  العائػػد
صقلؾا تسامًا بالخارج. كبدبلمة هللا كعفؾب رجعشا محسليؽ بكػل مسػؽ هػؾ مبػدع 
كمػػػتسكؽ كمذػػػ ع بخبػػػرات زاخػػػرة بالسعػػػارؼ كالتجػػػارب كلػػػل الدػػػسات التربؾيػػػة 
السرغؾبػػة مسػػا سػػاعدنا لهيػػرًا فػػي االرتقػػاء بعسليػػة التؾجيػػه التربػػؾي كمػػؽ  ػػؼ 

 برفة عامة.العسلية التعليسية التربؾية 
تػػػؼ اختيػػػار مػػػؾجهيؽ تربػػػؾييؽ لل يػػػاـ بتؾجيػػػه السعلسػػػيؽ فػػػي لػػػل مػػػادة 

 دراسية، كذلػ حد  الع ء الذي متساشى مع قدرات السؾجهيؽ.
عرضػت األمػر فػػي االجتسػاع الػػدكري العػاـ الػذي يجسػػع مؤسدػي كمػػدمري      

السػػدارس غيػػر الحكؾميػػة بالسحليػػة، فشػػاؿ اإلشػػادة التامػػة كتظلػػع الجسيػػع إلػػى 
البداية التي يعتبركنها األكلى مؽ نؾعها، حي  أنهؼ لػؼ ملحغػؾا العائػد التربػؾي 
أك األةػػاديسي فػػي أنغسػػة التؾجيػػه التربػػؾي الدػػابقة، كقػػرركا دفػػع قيسػػة األجػػر 
السادي مؽ دخؾلهؼ الخاصة، على حداب مدارسهؼ، مػؽ غيػر أف تدػهؼ كزارة 

ر الحكػػؾمي بالؾاليػػة، بػػأي التربيػػة كالتعلػػيؼ العػػاـ متسهلػػة فػػي إدارة التعلػػيؼ غيػػ
ندػػ ة مػػؽ هػػذب األجػػؾر. لػػاف القػػرار  قػػرارًا ديسقراطيػػًا متساشػػى مػػع ديسقراطيػػة 
التعليؼ التي غابت لهيرًا كأص حت غارقة في ردهات كزارة التربية كالتعليؼ العػاـ 
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مؽ غير أف ترى الشؾر، فكل عسل لػاف فؾقيػًا ملزمػًا سػؾى أف لػاف مقشعػًا أـ ال 
 يذ. إنسا كاج  التشف

تست صياغة اللؾائت متساشية مػع لػؾائت التعلػيؼ غيػر الحكػؾمي الرػادرة       
مؽ كزارة التربية  كالتعليؼ العاـ، مبيشػًا فيهػا كاج ػات السؾجػه التربػؾي كمهامػه، 
التقؾيؼ الزمشي، التقػؾيؼ السكتػؾب، عػدد الزيػارات، أعػداد السعلسػيؽ تحػت قائسػة 

التلفؾنػات للسؾجػه التربػؾي الخاصػة بكػل الرب  لكػل مؾجػه تربػؾي، تػؾفير أرقػاـ 
مدرسة، تؾضيت مؾاقػع السػدارس، قػؾائؼ بأسػساء كمػدمري السػدارس مػؽ البشػيؽ 
كالبشػػات، عػػدد الحرػػص بكػػل مدرسػػة كمؾعػػدها، تػػؾفير جػػداكؿ الحرػػص لكػػل 
السػػػػػؾجهيؽ، تعيػػػػػيؽ مذػػػػػرفيؽ ميػػػػػدانييؽ ليرػػػػػ حؾا جػػػػػزءا مػػػػػؽ إدارة التعلػػػػػيؼ 

لسدارس بحكؼ مؾاقع سػكشهؼ، ييسػا اخػتص بالسحليات، تقاسسؾا اإلشراؼ على ا
ةل مؽ السذرفيؽ العامليؽ بالسكت  نكعددهؼ أربعةل بسجاؿ معيؽ مػؽ مجػاالت 
اإلدارة لسداعدمؽ لسدمر التعليؼ غير الحكػؾمي بالسحليػة، مهػاؿ مذػرؼ شػئؾف 
الظػػبلب، مذػػرؼ شػػئؾف السعلسػػيؽ، مذػػرؼ الذػػئؾف الساليػػة، مذػػرؼ الذػػئؾف 

دفتر زيارات بالسدارس إلبداء السبلحغات كالتقارير لكػل اإلدارية. ككفرت اإلدارة 
 السذرفيؽ كالسؾجهيؽ.

ةانػػػت إدارة التعلػػػيؼ بالسحليػػػة، متسهلػػػة فػػػي السذػػػرفيؽ، تقػػػؾـ بجػػػؾالت 
استهشائية ت ف على أداء السؾجهيؽ التربؾييؽ كمتابعة تقاريرهؼ بػدفتر التؾجيػه 

رة تقػػارير مؾميػػة مػػؽ التربػػؾي بالسدرسػػة، دخػػؾؿ الفرػػؾؿ أحيانػػًا، تتدػػلؼ اإلدا
السذرفيؽ ييسا يفيد باألداء كمؾاقو السقرر الذي يج  أف متساشى مػع الخظػة 

 الدراسية السعلشة مؽ كزارة التربية كالتعليؼ بالؾالية.      
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تؼ رفع مقترح التجربة في ملف زاخر بكل التفاصيل البلزمة للجهات العليا      
ي بالؾاليػة، مػدمري التعلػيؼ، مػدمر التعلػيؼ الستسهلة في إدارة التعليؼ غير الحكؾم

 غير الحكؾمي بالسحلية، الذئؾف السالية كاإلدارية بالؾالية.
تؾسعت التجربة في محلية أـ درماف فكانػت مسيػزة كمستػازة أشػاد بهػا لػل      

 مؽ أطلع عليها أك مارس بعض مهامها.
كلػػل تػػؼ االترػػاؿ الذخرػػي بػػيؽ مػػدمر التعلػػيؼ غيػػر الحكػػؾمي بالسحليػػة 

الجهػػات السعشيػػة فػػي إدارات كزارة التعلػػيؼ العػػاـ السختلفػػة كأشػػادكا بهػػا جسيعػػًا. 
مسا مؤسف له لحقت التجربة بغيرها مؽ السقترحات كلاف لزامًا عليهػا أف ت قػى 
داخل األدراج فغابت سشتيؽ عؽ الؾجؾد  ؼ عهرت في  ؾب تبشاب مػؽ تبشػاب، إال 

ذلر، رحػؼ هللا أـ درمػاف كتجربتهػا أنه مدكر في نفس الفلػػ كمػؽ غيػر تعػدمل مػ
التػػي لػػؼ تقػػرأ عليهػػا الفاتحػػة كلػػؼ مػػذلر أحػػدهؼ أف تجربػػة أـ درمػػاف كلػػدت بعػػد 
معاناة مؽ أصحابها الح يقييؽ الذمؽ تؼ نديانهؼ لكؽ العزاء في تبلؾر التجربة 

 مؽ جدمد كفرض أحقيتها التي ال يسكؽ أف تظالها أمد أرادت لها الفشاء.
صػػ ت السؾجػػة التربػػؾي هػػؾ حلقػػة الؾصػػل بػػيؽ إدارة فػػي هػػذب التجربػػة أ

التعلػػػيؼ فػػػي السحليػػػة كالسعلسػػػيؽ، يي ػػػف علػػػى السذػػػاةل الػػػدائرة فػػػي أكسػػػا  
السعلسػػيؽ كالعسػػل علػػى حلهػػا أك رفػػع بعػػض السذػػاةل إلػػى اإلدارة التعليسيػػة إذا 
استعرى حلها، كهؾ أيزػًا فػي متابعتػه لدػير السقػررات مشقػل لػئلدارة السؾاقػو 

سػػؾى أف لانػػت متقدمػػة أك متػأخرة كإبػػداء رأيػػه الخػػاص فيهػػا كلػػل مػؽ السقػػرر 
 ذلػ متؼ عبر ملء االستسارة أدناب:
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 ل متابعة مؾقو السقررات6إستسارة رقؼ ن
تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة : 
............................................................................

............. 
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ السعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ : 

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

السػػػػػادة : .................................................. فػػػػػرع السػػػػػادة : 
................................ 

سؾجػػه  : رقػػؼ الجؾلػػة : ............................................  أسػػؼ ال
.............................. 

 
األداء 
 التربؾي 

درجة  الدرجة
 السعلؼ

مؾقو السقػػرر حػتي تاريػػ  
 الزيارة نبعشؾاف الدرس ل

 مؾقو السقررات %

صياغة 
األهداؼ 
 كدقتها 

الهال   الهاني  األكؿ   7
 أدبي 

الهال  
 علسي 

 علسي  أدبي  الهاني  األكؿ 

أسلؾب 
 التحزير 

5          

          5 التسهيد 
          8التسكؽ مؽ 
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 السادة 
          5 الؾسائل 
إشراؾ 
 الظبلب 

5          

تؾزيع 
 الفرص

5          

مدتؾي 
 الظبلب 

5          

ترحيت 
 الكراسات 

5          

 
مؾقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  : 

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

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

إسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعساؿ السعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل كالؾسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل التعليسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري : 
................................................... 

............................................................................
...................... 
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تؾجيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات السؾجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه : 
............................................................................

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

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

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

 الذػػئؾف الفػػشية 
 كالمػة 

الخرطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـؾ
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كمػػؽ جؾانػػ  تجربػػة امػػدرماف يقػػؾـ السذػػرفؾف التربؾيػػؾف بعقػػد اجتساعػػات 
ةر كالتذػاكر دكرية مػع معلسػيهؼ تحػت إشػراؼ إدارة التعلػيؼ بالسحليػة للتفػا

في السدائل السذترلة، كترت  ال ياـ ب عض السشاش  التربؾيػة مهػل: إقامػة 
حرػص جسا يػة لتلػػ التػي تقػاـ فػي التعلػيؼ الحكػؾمي، كذلػػ ب يػاـ أحػد 
السعلسػػيؽ القػػدامى أك معلػػؼ جدمػػد بتػػدريس حرػػة فػػي مػػادة دراسػػية معيشػػة 

لػػػى مدػػػ قة التحزػػػير تحػػػت إشػػػراؼ السؾجػػػه التربػػػؾي، مػػػؾزع التحزػػػير ع
السعلسػػيؽ كالسػػؾجهيؽ كالزػػيؾؼ الحاضػػريؽ، كالػػذمؽ غال ػػًا مػػا يجلدػػؾف 
خلف الظبلب في حجرة الػدرس ليبػدكا مبلحغػاتهؼ عػؽ سػير الحرػة كعػؽ 

 الدرس كالسعلؼ نفده.
بعػػد نهايػػة الحرػػة، كالتػػي تعػػرؼ عشػػد بعػػض السعلسػػيؽ بػػػ نالحرػػة 

مبػػذؿ ييػػه  الشسؾذجيػػةل إذ أف إعػػدادًا خاصػػًا تسّيػػز بػػه، كأداء خاصػػًا أيزػػاً 
السعلػػػػؼ السعشػػػػى بتػػػػدريس الػػػػدرس قرػػػػارى جهػػػػدب كلامػػػػل خبراتػػػػه، يقػػػػؾـ 
الحاضػػركف بسشاقذػػة مجريػػات الحرػػة متسهلػػة فػػي إيجابياتهػػا كسػػلبياتها 
كمقترحات جدمدة   غال ًا ما مؤّمؽ عليها السؾجه التربػؾي كل ػار التربػؾييؽ 

 الحاضريؽ.
حكػػػؾمي، قػػػاـ السذػػػرفؾف التربؾيػػػؾف، مػػػؽ مشدػػػؾبي التعلػػػيؼ غيػػػر ال

بتشفيذ مهل هذب الحرص التي لانت بسهابة تدريس للسعلػؼ كزيػادة معارفػه 
كدفعه لؤلماـ مؽ الجؾان  السختلفة لسادته الدراسية، عبلكة على ما يجشيه 

 مؽ خبرات تربؾية كتحديؽ في طريقة التدريس لديه.
كمؽ خبلؿ التجربة أيزا قاـ السؾجهػؾف التربؾيػؾف بننذػاء ركابػ    

ابظػة لكػػل مػادة مهػػل: رابظػة معلسػي الرياضػػيات، كرابظػة معلسػػي متعػددة، ر 
اللغة العربية، كغيرها مؽ الركاب  الستعلقة بسختلف السؾاد الدراسية، ساعد 
ذلػػػ فػػي تػػراب  معلسػػي السػػادة الدراسػػية الؾاحػػدة، كت ػػادؿ السعػػارؼ بيػػشهؼ 
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كتؾحيػػد السعلؾمػػة السػػراد تدريدػػها، كترػػحيت بعػػض السعلؾمػػات السغلؾطػػة 
اردة في الكتاب السدرسي، مع العسل على تحديؽ طريقة التػدريس التػي الؾ 

 يظؾرها لل معلؼ حد  قدرات طبلبه كبيئتهؼ السدرسية.
عسلػػت تجربػػة امػػدرماف أيزػػا علػػي إقامػػة اجتساعػػات دكريػػة تزػػؼ 
عسداء السدارس كمػدمريهؼ كالسػؾجهيؽ التربػؾييؽ ، مػتؼ مػؽ خبللهػا ترتيػ  

السدائل التي تظرأ على الداحة، لسا تبػ  البيت الداخلي، كمشاقذة بعض 
مؽ خبللها السؾجهات العامة كالشذرات كاللؾائت كأي معلؾمات أك تعليسػات 
تأتي مؽ قبػل إدارة التعلػيؼ غيػر الحكػؾمي بالؾاليػة أك السحليػة. مػتؼ أحيانػا 
طػػػرح بعػػػض السذػػػكبلت كمػػػؽ  ػػػؼ العسػػػل علػػػى حلهػػػا. تتظػػػرؽ مهػػػل هػػػذب 

التربؾيػػة كالتعليسيػة التػي تتعلػػ  فػي لهيػػر  االجتساعػات لكهيػر مػػؽ السدػائل
مػػػؽ األكقػػػات إلػػػي الزػػػؾاب  الجدمػػػدة التػػػي غال ػػػا مػػػا تفػػػرض فرضػػػا مػػػؽ 
السدئؾليؽ،أك قد تتعرض للكتػ  كالسقػررات، كأهػؼ مػؽ لػل ذلػػ الفرضػيات 
الساليػة التػي مراهػا الػ عض مجحفػػة مقارنػة بػدخؾلهؼ الستؾاضػعة، كعػػركؼ 

اء األمؾر بدفع السرركفات السدرسػية مدارسهؼ مؽ قبؾؿ كمدى التزاـ أكلي
 كغير ذلػ الكهير مؽ الت عات.  

 
 
 
  
  الهًا :

 تجربتي في التؾجيه التربؾي: 
التحقت بندارة التؾجيه التربؾي في كالية الخرطؾـ برغ ػة جامحػة، إذ 
ةشػػت أتػػػؾؽ لذػػػغل مهػػػل هػػػذب الؾعيفػػػة بذػػػغف حيشسػػػا لشػػػت أعسػػػل كلػػػيبًل 
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ية كأنا فػي الدرجػة الؾعي يػة الرابعػة، لشػت بسدرسة أـ درماف األهلية الهانؾ 
أحسل لل مؾاصفات السؾجه التربؾي، ذلػ مؽ كجهة نغري الخاصة، حيػ  
ةشت لهيرًا ما أقػؾـ بسقارنػة نفدػي بأسػاطيؽ السهشػة الػذمؽ قػامؾا بتػؾجيهي 
كإرشادي في مقتبل التحاقي بسهشػة التعلػيؼ، أمهػاؿ األسػتاذ السرحػؾـ هاشػؼ 

فكهيرًا ما لشت أتفحػص شخرػيته كأنػا علػى أعتػاب  عبد هللا مؾجه العلؾـ،
اللحػػاؽ بسهسػػة التؾجيػػه التربػػؾي. الزلػػت أذلػػر بعػػض التعػػابير التػػي لػػاف 
مشهرهػػا األسػػتاذ هاشػػؼ أمػػاـ الظػػبلب بعػػد نهايػػة الػػدرس أك الحرػػة، كلشػػت 
سػػاعتها فػػي مدرسػػة مػػؽ أميػػز السػػدارس الهانؾيػػة بػػال بلد، كهػػي مدرسػػة 

تي تتبؾأ مكانػة سػامية مػؽ الذػهرة، لػاف البػد خؾرطقت الهانؾيةنبشيؽل، كال
لي أف الح  بالهانؾية للسة "بشػيؽ" إذا أنهػا كشػ يقتيها حشتػؾب الهانؾيػة ك 
كادي سيدنا الهانؾية جسيعها نالت مؽ التسيز ما لؼ تشله مدرسة أخػرى مػؽ 
بيؽ السدارس الهانؾية في الدؾداف. كأنػا أةتػ  هػذب الدػظؾر أسػأؿ نفدػي 

السؤسدػػات عػػؽ الؾجػػؾد أدعػػؾ لػػه أـ عليػػه؟ لكػػؽ بكػػل هػػل مػػؽ أزاؿ تلػػػ 
 السقاميس فأنا حزيؽ لسا طالهسا مؽ إبادة كإزالة.

لشعد إلى أستاذي هاشؼ عبد هللا رحسة هللا كهؾ جالس خلف الظبلب 
فػػي الفرػػل حتػػى ال يذػػغلهؼ عػػؽ متابعػػة حرػػة األحيػػاء الخاصػػة بػػدرس 

ر الػدرس، ال سػيسا نالحسامة السشزليةل لػاف ال مشػ س ببشػت شػفه أ شػاء سػي
كلػػػػاف مػػػػؽ يقػػػػؾـ بدػػػػردب معلػػػػؼ فػػػػي مقتبػػػػل الذػػػػ اب، تكدػػػػؾب العشجهيػػػػة 
كاالستعبلء  ؾبًا شدت خيؾطه السرسػلة، فػي خػيبلء كزهػؾ، لػاف غارقػًا فػي 

 مجريات درسه ال يذغله ذلػ الرمز الذي أخذ مقعدًا له خلف الظبلب.
إلػي  ةاف الدرس سلدًا للحزؾر التاـ كالسسارسة الجػادة فػي األداء،

جان  الذاةرة السكتغة بالسعلؾمات كالسعارؼ. إذ أنه كلسا لاف فػي شػرعتشا 
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جنػػذاؾ أّف السعلػػؼ هػػؾ محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة فسػػا مل يػػه علػػى مدػػامع 
 طبلبه لاف أمرا ال مجاؿ للسغالظة ييه.

أةتسل كقت الحرة مع كضع الت اشيرة على السشزدة، مردفػًا القػؾؿ 
قادمػة إف شػاء هللال  ػؼ ُقػرع الجػرس إذ لشػت بكل  قة نسشؾاصػل الحرػة ال

قليبًل ما تجدني لحغة قرع الجرس كأنا مدتسر فػي الػدرس فكانػت سػاعتي 
 الداخلية لها جرس مؾاف  جرس عؼ نخالدل ذا الرنات السسيزة السدكية.

عشدها كقو األستاذ/ هاشػؼ أمػاـ الظػبلب كبعػد أف حيػاهؼ نذػر فػي 
أيػػػاـ شػػ ابي، أنػػػتؼ محغؾعػػػؾف أف أسػػساعهؼ " أف األسػػػتاذ عسػػر ذلرنػػػي ب

يكؾف بيشكؼ مهل هذا السعلؼ،  ؼ شكرهؼ كخرج كت عته لسكت  ش  ة العلؾـ، 
لقػػػد ازددت عغسػػػة، كشػػػعرت أنػػػي أةهػػػر اسػػػتعبلء، كأغػػػزر علسػػػًا، كأنزػػػر 

 مدت  بًل، كأةهر ندية لزمبلئي في ش  ة العلؾـ.
بعد ما سسعته مؽ أستاذي السؾجػه التربػؾي كأمػاـ طبلبػي فػي فرػل 
مؽ فرؾؿ مدرسة خؾر طقت الهانؾية، السدرسة التي حازت علػى الترتيػ  
األكؿ ذلػ العاـ في امتحاف الذػهادة الهانؾيػة. جلدػت متحفػزًا فخػؾرًا أمػاـ 
العسػػبلؽ الزاخػػر بعلؾمػػه، الػػذي ال مشظػػ  للسػػة إال بعػػد أف مزنهػػا بسيػػزانيؽ 

هاشػؼ كبػدأ  ميزاف الح يقة كميزاف األدب الراقي في التحدث، ت ّدؼ األسػتاذ
حدمهة معي:"الحرة لانت مستػازة كأنػا أتش ػأ لػػ بسدػتقبل مذػرؽ إف شػاء 
هللا، فأنػػت مهػػاؿ للسعلػػؼ السستػػاز، إال أف هشالػػػ بعػػض األشػػياء الخ يفػػة، 
كلػػػاف مشظػػػ  للسػػػة الخ يفػػػة برفػػػ ، إذا كضػػػعتها فػػػي الحدػػػ اف اةتسلػػػت 

لخظػػة السدػػألة كهػػي اسػػتخداـ الؾسػػائل التعليسيػػة بظريقػػة أكسػػع كإت ػػاع ا
الدراسػػػية إذ أنػػػػ مدػػػرعن شػػػؾيهل لكػػػؽ تػػػاني مػػػا فػػػي لػػػبلـ". لػػػػ الرحسػػػة 
أستاذينهاشػػؼل فقػػد رضػػعت مػػشكؼ حتػػى ارتؾيػػت كهاأنػػا ذا أرد الجسيػػل إف 

 استظعت إلي ذلػ سبيبل.
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مػػؽ مؾمهػػا لػػؼ أدخػػل حرػػة إال كمعػػي الؾسػػائل التعليسيػػة السظلؾبػػة، 
ا تسامػًا، إذ أف مػا كلؼ أتجاكز مؾاقيت الخظػة الدراسػية التػي لشػت أتجاهلهػ

ةاف مدكر في أذهانشا، نحؽ صغار السعلسيؽ، أف السعلؼ الػذي يكسػل مقػررب 
أكاًل هػػؾ السعلػػؼ الشػػاجت . كقػػد عػػل ذلػػػ كاحػػدًا مػػؽ األخظػػاء الذػػائعة بػػيؽ 

 السعلسيؽ حتى اليؾـ.
أف تجربتي مع األستاذ السرحؾـ / هاشؼ عبد هللا لؼ تكؽ الؾحيػدة إذ 

أمهاله كجشيت الكهير الذي اعتبػرب حتػى اآلف ال  أني تتلسذت على لهير مؽ
ندػػأؿ هللا أف مػػرحسهؼ  – يمرضػي طسػػؾحي كال طسػؾح رلسػػائي أك مرلكسػ

 جسيعًا.
لشعد إلى مؾضؾع  انتسائي ألسرة مؾجهي كالية الخرطؾـ فقػد كجػدت 
جسيع أفراد الذ  ة مؽ زمبلئػي القػدامى فحسػدت هللا علػى ذلػػ لهيػرًا أذلػر 

دمحم صالت كاألستاذ / معترؼ أحسد علي كاألستاذة /  مشهؼ األستاذ/ صالت
قسػػػر  يدػػػى ادـ كاألسػػػتاذة/ علؾيػػػة بػػػابكر كاألسػػػتاذة/  ريػػػا دمحم الحدػػػؽ 
كاألسػػتاذة/ رجػػاء األمػػيؽ عبػػد الػػرحسؽ فكلشػػا أك جلشػػا تعاصػػرنا فػػي فتػػػرة 
دراسػػتشا بسعهػػد السعلسػػيؽ العػػالي بػػأـ درمػػاف. تدػػلست معهػػؼ تؾجيػػه مػػادة 

رػػي األةػػاديسي هػػؾ ليسيػػاء/ أحيػػاء، السػػادتيؽ علػػى األحيػػاء إذ أف تخر
سػؾاء، فكانػػت الفرصػػة الذػاغرة لػػدي إدارة التؾجيػػه تخػتص بسػػادة األحيػػاء 
كبسا أنه لؼ أتل  أي تدري  على عسلية التؾجيه مؽ بعيد أك مؽ قريػ  إال 
ما قد أفدتػه مػؽ مػؾجهي الدػابقيؽ كمػؽ قػدماء السعلسػيؽ بالسػدارس التػي 

قد لاف كافرًا أف متؼ تدريبي على أمدي زمبلئي الذمؽ عسلت بها.أما حغي ف
ذلرتهؼ سابقًا، فقد أعػانؾني كبػذلؾا الكهيػر مػؽ تعػدمل أفكػاري كخظظػؾا لػي 
مدػػػار نذػػػاطاتي السيدانيػػػة كعرفػػػؾني بػػػاإلدارات السدرسػػػية بػػػل بػػػالسعلسيؽ 

 أنفدهؼ العامليؽ بالسدارس التي كلل إلّي أمر التؾجيه فيها.
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لشدػػ ة لػػي إذ كجػػدت مػػؽ يقػػؾدني إلػػى سػػؾاء ةانػت السهسػػة سػػهلة با
الدبيل، كلانػت السهسػة سػهلة إذ أنػي لشػت أمتلػػ سػيارة كقػد لشػت أسػكؽ 
مدمشػة أـ درمػػاف كفػي مشزلػػي الػذي أمتلكػػه. كسػهلت السهسػػة أةهػر بذػػغفي 
كشػػػػؾقي للتفاعػػػػل مػػػػع السجتسػػػػع التربػػػػؾي علػػػػى مدػػػػتؾى ال يادات.بهػػػػذب 

 التدهيبلت بدأت خظؾاتي نحؾ كجهة جدمدة.
 اف نريبي مؽ السدارس مذتت في لل بقاع كالية الخرطؾـ:ة
شػػسااًل حتػػى قلعػػة كد مالػػػ كشػػرقًا أـ ضػػؾًا  -ريػػو الخرطػػؾـ بحػػري: .1

باف نبها مدرستافل كالعديبلت نبها مدرسة مذػترلةل كجشؾبػًا سػؾبا 
شرؽ نبها مدرسةل العيلفؾف نبها مدرسػتافل، كعلػى الشيػل الجريػو 

 ـ نبها مدرستافل.الذرقية نبها مدرسةل كأـ دك 
 الجريو الغربية كبها مدرستاف. -ريو الخرطؾـ: .2
 مجسؾعة مؽ مدارس البشيؽ كالبشات الهانؾية. -داخل الخرطؾـ: .3
 مجسؾعة مؽ السدارس داخل السدمشة -أـ درمػػػاف: .4

 رحلة أك رحلتاف أسبؾ يًا. -الريو الجشؾبي:
 رحلة أك رحلتاف أسبؾ يًا. -الريو الذسالي:

 داخل أـ بدة. -مجسؾعة مؽ السدارس -ـ بػػػػػدة:أ .5
في الدرد الداب  يبلحظ أني قست بتؾجيه مادة األحيػاء فػي    

جسيع أنحاء كاليػة الخرطػؾـ مسػا زادنػي معرفػة بػالسعلسيؽ، كلػل ناشػ  فػي 
 مجاؿ التعليؼ، فقد لشت تؾاقًا لزيادة حريلتي السعريية مشهؼ.

يػػاء كالكيسيػػاء فػػي لهيػػر مػػؽ عسلػػي أيزػػًا لسؾجػػه تربػػؾي لسػػادة األح
السػدارس غيػػر الحكؾميػػة كالتػػي لانػت تعػػرؼ سػػاعتها بالسػػدارس الخاصػػة، 
كقد لشت أتقاضى علػى ذلػػ أجػرًا زهيػدًا مرهؾنػا بقػرار إدارة تعلػيؼ السػدارس 
الخاصة، فكهيرًا ما لاف عسلشػا يحتدػ ، أي ال نتقاضػى عليػه أجػرًا، كحتػى 
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ؽ ذلػ، لكششا لهيػرًا مػا ندػسع للسػة ةتابة هذب األسظر ال أعلؼ ما الهدؼ م
 االحتداب فاحتدبشا، كال ندري مؽ هؾ صاح  الفكرة ندأؿ هللا له السغفرة.

سػػػػأتشاكؿ التؾجيػػػػه التربػػػػؾي فػػػػي السػػػػدارس غيػػػػر الحكؾميػػػػة الحقػػػػًا 
بالتفرػػيل كسػػأبيؽ مالػػه كمػػا عليػػه مػػؽ أكجػػه اإليجػػاب كالدػػل ، ذلػػػ أف 

سية حدمهػػة لسػػا أسػػلفشا، التعلػػيؼ فػػي السػػدارس غيػػر الحكؾميػػة، كهػػي تدػػ
أص ت رقسًا ال يسكؽ تجاكزب إذ أف هشالػ تظػؾرًا ملحؾعػًا فػي بشيػة كأهػداؼ 
السدارس أخذ مؾقعه فػي خارطػة التعلػيؼ رغػؼ كجػؾد بعػض اإلجحػاؼ عليػه 
مػػؽ قبػػل اإلدارات التعليسيػػة، علسػػًا بأنػػه أصػػ ت مرػػدر دخػػل لبيػػر بالشدػػ ة 

رات السشتجػة بعػد مػا لانػت عبئػًا لها، فأص حت كزارة التعليؼ العاـ مؽ الؾزا
علػػى الدكلػػة، أضػػف إلػػى ذلػػػ م ػػالن الرسػػؾـ السلقػػاة علػػى عػػات  أكليػػاء 
األمؾر في السدارس   الحكؾمية في عل مجانية التعليؼ التي لػؼ تلػ  حغػًا 

 كافرًا مؽ التظبي . 
ةانت برمجة كسياسة التؾجيه تقتزي أف مذه  لل مؾجه للسدارس 

بسفردب، كهي غال ًا ما تكؾف مت اعدة عػؽ بعزػها  السؾلل إليه العسل بها،
الػػ عض كقػػد يكػػؾف بالسدرسػػة الؾاحػػدة أةهػػر مػػؽ معلػػؼ أك معلسػػه، إذ لػػاف 
التػػػدريس فػػػي مػػػدارس البشػػػيؽ كالبشػػػات يقػػػؾـ بػػػه الجشدػػػاف أي السعلسػػػيؽ 
كالسعلسػػػات فػػػي مػػػدارس البشػػػيؽ كمػػػدارس البشػػػات .لكػػػؽ بعػػػد قػػػرار ندػػػؾنة 

مػػدارس البشػػات تػػدّرس بهػػا السعلسػػات السػػدارس أفتػػرؽ الذػػرلاء كأصػػ حت 
فق  ماعدا مؾاد الشدرة مهل: الفيزيػاء فكػاف للسعلسػيؽ نرػي  فػي التػدريس 
بػػه، كلانػػت تعتبػػر حػػافزًا لهػػؼ إذ أنهػػؼ مترػػّيدكف بعػػض الظال ػػات البلئػػي 
يحػػػتجؽ إلػػػى دركس خاصػػػة. كلانػػػت هػػػذب الرغ ػػػة للػػػدركس الخرؾصػػػية 

الدل الػذمؽ أصػ حت مدارسػهؼ متؾفرة لدى الظال ػات أةهػر مػؽ الظػبلبن األك 
طػػاردة، كلهيػػرًا مػػا متقػػدـ السعلػػؼ بظلػػ  إلدارة الذػػئؾف الفشيػػة برػػدد نقلػػه 
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لسدرسػة مػػؽ مػدارس البشػػات، إاّل أّف ذلػػ مؾاَجػػه بػالتهكؼ كعػػدـ الرضػا مػػؽ 
السؾجهيؽ التربؾييؽ، كربسا أدى ذلػ إلى فقداف الهقػة فػي السعلسػيؽ الػذمؽ 

 خاصة في ذلػ. متقدمؾف بسهل هذب الظل ات لرلية
أما قبل قرار الشدػؾة الػذي أشػرنا إليػه، لػاف للسؾجػه التربػؾي الحػ   

فػػي ال يػػاـ بسهػػاـ التؾجيػػه التربػػؾي فػػي لػػبل نػػؾعي السػػدارس، كذلػػػ لقلػػة 
إعداد السؾجهيؽ التربؾييؽ ، لسا ذلرت سابقًا فقػد لػاف مػؽ نرػيبي بعػض 

 مؽ مدارس البشات.
ذ لشت قد ألسست، بكل لبيػرة دخلت عالؼ التؾجيه التربؾي بأسشاني، إ

كصغيرة عؽ التؾجيه التربؾي بؾاسػظة زمبلئػي، الػذمؽ جػاء ذلػرهؼ مدػ قًا، 
كقػادني الحسػاس للعسػل بالتؾجيػه التربػؾي إلػى ابتكػار طريقػة خاصػة نالػػت 
استحدػػاف الكهيػػريؽ مسػػؽ قسػػت بتػػؾجيههؼ فػػي مػػادة األحيػػاء، حتػػى أنهػػا 

بعض السعلسيؽ الذمؽ أص حت طريقة يسكؽ تظبيقها، حد  ما علست مؽ 
أص حؾا مؾجهيؽ تربؾييؽ، بأنهؼ قد أت عؾا نفس الظريقة التي تدربؾا عليها 

 فكانؾا يعتزكف بها لهيرًا. 
           

 مبلمت مؽ التجربة: 
 األهداؼ:

 إفراغ ذهؽ السعلؼ مؽ سلؾليات السفتش. .1
 التعامل مع السعلؼ مؽ مشظل  إنداني كلعالؼ في مجاؿ تخرره. .2
دري  السعلؼ على الذجاعة األدبية كذلػ بالتدريس كالتخاط  أمػاـ ت .3

 زمبلئه.
 إ راء ركح الشقد البشاء في نفؾس السعلسيؽ. .4
 استخداـ لل الؾسائ  كالؾسائل في حدكد اإلمكانيات الستاحة. .5
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 تعؾيد السعلؼ على االبتكار كالتجدمد. .6
 مداعدة السعلؼ في تقؾيؼ نفده. .7
لرػػدؽ كاألمانػػة بػػيؽ السعلسػػيؽ كالسػػؾجهيؽ التربػػؾييؽ إرسػػاء ركح ا .8

 كالظبلب.
اعت ػػػار الظالػػػ  مذػػػارلًا فػػػي العسليػػػة التعليسيػػػة كذلػػػػ بال عػػػد عػػػؽ  .9

 التلقيؽ كالحذؾ.
ةسرحلػػة أكلػػى مػػؽ مراحػػل التؾجيػػه التربػػؾي مػػتؼ التفاعػػل مػػع السعلػػؼ 
تسامػػًا للؾصػػل إلػػى أدؽ الحقػػائ  كالرػػفات كالسعلؾمػػات الستعلقػػة بػػه، مػػع 
ةدر الحاجز الجليدي بيؽ السؾجه              التربػؾي كالسعلػؼ، كمػؽ  ػؼ 
التعامل في الحدكد اإلندانية التي تحفظ للسعلؼ إندانيته كمكانته مؽ غير 

 إراقة  لساء كجه السؾجه التربؾي جراء عدـ فهؼ السعلؼ لسا مرمي إليه.
أتي لسرحلػة متؼ هذا التؾاد كهذب اإللفة في بيئة تجعل تقؾيؼ السعلؼ ي

الحقػػة كلػػيس مػػؽ أكؿ دخػػؾؿ للفرػػل كحزػػؾر حرػػة مػػع السعلػػؼ، أك أي 
تعامل خارج الفرل في أي مغهر مؽ مغاهر الدلؾؾ السختلفػة كالػذي قػد 
يكػػؾف عفؾيػػػًا فػػػي معغػػػؼ الحػػػاالت، يحػػاكؿ السؾجػػػه التربػػػؾي اإللسػػػاـ بكػػػل 

ع األكجه لبيرها كصغيرها بدقه تشؼ عؽ يقغته، كعيشػه الهاق ػة التػي تدػتظي
الؾصػػؾؿ إلػػى مػػا كراء مػػا هػػؾ مقػػركء بػػيؽ الدػػظؾر، كالػػذي يسهػػل رليػػزة 
للتقؾيؼ الذي يأتي الحقًا. لهيرًا مػا تكػؾف هػذب الظريقػة مجديػه، إذ أنػه فػي 
الغالػػ  يزػػؽ السعلػػؼ بػػ عض الدػػلؾليات كبعػػض األلفػػاظ ك يكػػؾف متحفغػػًا 
عليهػػا فػػي مؾاجهػػة السؾجػػه التربػػؾي الػػذي غال ػػا مػػا يفاجػػأ بؾجػػؾدب فػػي 

سدرسة، متحفزًا للدخؾؿ معه للفرل كالذي يعد امرأ غير عػادي فػي نغػر ال
السعلػػؼ، كفػػي نغػػر طبلبػػه عامػػة، كفػػي نغػػر الظػػبلب لسعلسهػػؼ كفػػي نغػػر 
السعلؼ للسؾجه التربؾي.هشا يحدث التذتت كعدـ الترليز سػؾى أف لػاف فػي 
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ما يخص السػادة الدراسػية أك فػي طريقػة تؾصػيل السػادة للدارسػيؽ، حيشهػا 
الشدػػياف مكانػػه كاالضػػظراب ك لػػذلػ  السحاسػػ ة الداخليػػة فػػي نفػػس يأخػػذ 

السعلػػؼ، كالتقػػؾيؼ الػػذاتي، كنغػػرات الظػػبلب، كمػػركر مػػدمر السدرسػػة خػػارج 
حجػػرة الػػدرس، أك كجػػؾدب مػػع السعلػػؼ داخػػل الحجػػرة، لػػل هػػذا كغيػػرب يحػػل 
ضػػيفًا علػػى السعلػػؼ كهػػؾ مػػؤدي حرػػته أمػػاـ طبلبػػه مهػػل هػػذا الشػػؾع مػػؽ 

  السفتذػيؽ لهيػرًا إال أنػه سػرعاف مػا بػدأ متبلشػى كتحػل التؾجيه لاف يعجػ
محله طريقه تظبيع السدار التربؾي بيؽ السؾجه التربؾي كالسعلػؼ، كمػؽ  ػؼ 
يرػػ ت لػػل شػػيء مرتػػ  كتػػأتي عسليػػة التقػػؾيؼ أةلهػػا إذ أف مهسػػة السؾجػػه 
التربػػػؾي تشحرػػػر أكاًل فػػػي معرفػػػة معلسػػػة السعرفػػػة التامػػػة كمػػػؽ  ػػػؼ تػػػأتي 

فػػي تػػدرج يرػػ ت ييػػه التقػػؾيؼ أقػػرب للح يقػػة كيتعػػد لهيػػرًا األهػػداؼ األخػػرى 
 عؽ التخسيؽ كاتخاذ القرار السجحف أحيانًا.

 
 اللقاء األكؿ:

إف دخػػؾؿ السؾجػػه التربػػؾي للفرػػل مػػع السعلػػؼ فػػي الحرػػة األكلػػى 
يج  أف يعّرؼ السعلؼ بأّف ذلػػ الشػؾع مػؽ حزػؾر الحرػة هػؾ   ػارة عػؽ 

در كفاعل في مادته الدراسية، كفي عربؾف التعاكف في سبيل خل  معلؼ قا
طريقػة تدريدػػه، عليػػه يكػػؾف السعلػػؼ هػػادئ األعرػػاب، مرتػػاح ال ػػاؿ يسلػػؤب 
األمل كالتفالؿ، يظػرد الخػؾؼ كالترقػ  مػؽ نفدػه، ييعتبػر دخػؾؿ  السؾجػه 
التربؾي معه الفرل كحزؾر حرته أمرًا عاديًا، كيتعامل معه لردم  زارب 

كعلسه الغزير، كمدى ض ظه لظبلبه فػي ليدتعرض أمامه إمكاناته كقدراته 
 ركح تربؾية متسهلة في شخره الكريؼ. 

 
 ماذا يقؾؿ السؾجه التربؾي بعد نهاية الحرة لسعلسه كلظبلبه؟
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 للظبلب: 
أنػػتؼ محغؾعػػؾف لهيػػرًا بؾجػػؾد مهػػل هػػذا السعلػػؼ األسػػتاذ فػػبلف معكػػؼ 

بذلػ،  فؾصيتي لكؼ التسدػ به لهيرًا، كالتعلؼ مشه للسا سشحت لكؼ الفرصة
كالتػػي ال تتػػؾافر للكهيػػريؽ مػػؽ زمبلئكػػؼ فػػي مؾاقػػع أخػػرى، نأك أي حػػدم  
مػرادؼل نتسشػػى لكػؼ التؾفيػػ  كالشجػػاح. فسذػارلتكؼ فػػي الػدرس لانػػت جيػػدة 
أتسشػى أف تكػؾف األمهػػل فػي الحرػػة القادمػة، كالتػي سػػؾؼ أحزػرها معكػػؼ 

 كأنا متأةد ستكؾف األحدؽ ألنكؼ طبلب متسيزكف.
ت ع  ركح الحساس كالتذجيع في نفؾس الظبلب بهذب الكلسات التي 

يغػػادر السؾجػػه التربػػؾي حجػػرة الػػدرس برفقػػة السعلػػؼ إلػػى مكتػػ  السعلسػػيؽ، 
مكت  السدمر، تحػت شػجرة أك فػي أي مكػاف مشاسػ  ليتفػاةرا فػي مجريػات 
الحرػػػة، كهػػػؾ ال مبػػػرح أف يكػػػؾف تسريشػػػًا لجلدػػػات قادمػػػات فػػػي أعقػػػاب 

تربػػؾي كأمػػاـ طبلبػػه، هشػػا مبػػ  حرػػص سػػيؤدمها السعلػػؼ أمػػاـ السؾجػػه ال
السؾجه بعػض الكلسػات كالتؾجيهػات الح ي يػة بذػيء مػؽ الدقػة فػي قالػ  
أدبي متسيز، يحدؽ إلقائه فػي أذف السعلػؼ الػذي سػيقبلها برػدر رحػ  أف 
ةانػػػت مؾج ػػػه أك سػػػال ه، فالسؾجػػػه التربػػػؾي السحتػػػرؼ دائسػػػًا مبػػػدأ حدمهػػػة 

ت سػػػػيتؼ تجاكزهػػػػا فػػػػي بااليجابيػػػػات، كيرمػػػػز إلػػػػى الدػػػػلبيات بأنهػػػػا هفػػػػؾا
السدتقبل. مترؾ السؾجه السعلؼ في هذا الؾضع بعد أف متؼ التشدي  بيشهسا 
على مجريات الدرس القادـ، كتحدمدب حد  ما مريانه مشاس ًا ت عػًا للخظػة 

 الدراسية السعلشة مؽ كزارة التربية ك التعليؼ.
 

 :اللقاء الهاني
حرػػة الستفػػ  حدػػ  التحدمػػد السدػػب  لهػػذا اللقػػاء مػػتؼ حزػػؾر ال

عليها مؽ جهة السؾجة التربؾي مدرس السعلػؼ الحرػة مفرغػًا فػي ذلػػ لػل 
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خبراتػػه زائػػدًا مػػا اسػػتفادة مػػؽ السؾجػػه التربػػؾي خػػبلؿ اللقػػاء الدػػاب ، فػػي 
سبيل إخراج الحرة إخراجًا نسؾذجيًا متجاكز لل الدلبيات كاألخظػاء، علػى 

لي  مشه على أدائػه أف مشاؿ رضاء السؾجه التربؾي، حي  متظلع السعلؼ لتع
برضػػي طسؾحاتػػه كيدفعػػه إلػػى األمػػاـ، علػػى السذػػرؼ أف يقّدػػؼ الرػػفحة 

 الخاصة بالسعلؼ في دفترب الخاص بالتؾجيه التربؾي إلى قدسيؽ لاآلتي:
أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
السعلؼ:.......................الرف................الدرس.............ا

............التؾقيػػػػػػػػػػػػػػػػت لحرػػػػػػػػػػػػػػػػة............. التاري ................
 ................ الفرل الدراسي: ...................

 مدار عسلية التؾجيه :
 

 الجؾان  التي ستذرؽ  الجؾان  السذرقة
1/ 1/ 
2/ 2/ 
3/ 3/ 

 كهكذا ........................................
إّف للسة جؾانػ  مذػرقة تعشػي الكهيػر للسعلػؼ، كللسػة ستذػرؽ أميػز 
مؽ للسة سلبيات، التي تر ن على العسلية التربؾية، كعلػى نفدػية السعلػؼ 
الكهير مؽ السعاني الدال ة كعدـ القشاعة، بػالسشحى التربػؾي الست ػع كالػذي 
يحظؼ في السعلػؼ الكهيػر مػؽ السعػاني الدػامية، التػي مش غػي أف متسيػز بهػا 

سلؤب باألمل لػي السعلؼ كغال ًا ما ترل بالسعلؼ إلى التظلع إلى األحدؽ، كت
 يدتظيع أف يجعل لل عسله مذرقًا.
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علػػى السؾجػػه التربػػؾي أف يذػػرح للسعلػػؼ أف الجؾانػػ  السذػػرفة يجػػ  
اإلبقػاء عليهػا، كأف ال يجعػل مجػااًل للدػلبيات متخلػل أعسػدتها، كفػي نفػس 
الؾقت يجتهد ليجعل مؽ تلػ التي ستذرؼ مذرقة بالفعل حي  متؼ ضسها 

ؿ. كللسػا عهػر فػي اللقػاءات القادمػة مػا هػؾ في الجان  األيسؽ مؽ الجدك
خػػاص بالجانػػ  األيدػػر يدػػجل علػػى أف ذلػػػ سػػيشتقل إلػػى الجانػػ  األيسػػؽ 
باجتهاد السعلؼ كمهابرته، كفي نهاية العاـ الدراسػي ترػ ت صػحيفة السعلػؼ 
ةلهػػا مذػػرقه، كبػػذا يرػػل السعلػػؼ لقسػػٍة أدائيػػة مسيػػزة جػػاءت لشػػاتج ألدائػػه 

التربػؾي إلػى ترقيػة كرفػع مدػتؾى السعلػؼ فػي كاجتهادب، لسا يرل السؾجػه 
 ذات الؾقت كهؾ دليل علي نجاحه أيزا.

ال أشػ أبدًا أف الكهيريؽ مؽ السعلسيؽ استفادكا مؽ هذب التجربة في 
 التؾجيه إما بتحديؽ أدائهؼ أك تحديؽ مسارساتهؼ التربؾية.

 

 تجربة التؾجيه الجساعي:
علسػيؽ لديػه فػي مؾقػع قد متدشى للسؾجػه التربػؾي أف يجسػع بػيؽ الس

كاحػػد لتظبيػػ  عسليػػة مػػا يعػػرؼ ب نالتؾجيػػه الجسػػاعي أك الجسعػػيل. تتػػاح 
الفرصػػػة لؾاحػػػد أك أةهػػػر مػػػؽ السعلسػػػيؽ لتػػػدريس درس أك بعػػػض درس أك 
كحدة دراسية معيشة في كقت محدد متف  عليهن أربعػيؽ دقيقػة أك عذػريؽ 

ة دقيقػػػػة أك اقػػػػل أك أةهػػػػرل أمػػػػاـ زمبلئػػػػه. الػػػػ عض يدػػػػسى ذلػػػػػ الحرػػػػ
الشسؾذجيػػة، كلكششػػا نحػػؽ ندػػسيها نحرػػةل ألنشػػا نعتبػػر أف جسيػػع حرػػص 
السعلسػػػيؽ نسؾذجيػػػة، كإال سيدػػػؾد القرػػػؾر بعػػػض أداء السعلسػػػيؽ الػػػذمؽ 
يدػػتريحؾف تحػػت عػػبلؿ حرػػص ال تػػذلر فيهػػا للسػػةن نسؾذجيػػةل، فترػػ ت 

 الشسذجة هشا تفؾيض لؤلداء الجيد الشاجت فق .
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ي لػػل طاقاتػػه كإمكاناتػػه يذػػحذ السعلػػؼ للحرػػة فػػي التؾجيػػه الجسػػاع
األةاديسيػػػة كالتربؾيػػػة التػػػي مػػػارس بهػػػا التػػػدريس أك تعلسهػػػا عػػػؽ طريػػػ  
السؾجػػه التربػػؾي، فهػػي ليدػػت لقػػاء مهػػل لقػػاء السؾجػػه التربػػؾي معػػه، بػػل 
هشػػػػاؾ مؾجهػػػػؾف تربؾيػػػػؾف متظلعػػػػؾف إلػػػػى معرفػػػػة لي يػػػػة أدائػػػػه، الػػػػذي 

 سيتعلسؾف مشه الكهير، كفي نفس الؾقت يزيفؾف إليه الكهير.
مػػؾزع السعلػػؼ السعشػػي تحزػػيرًا للػػدرس الػػذي سػػيقؾـ بتدريدػػه علػػى 
الحاضػػػريؽ جسيعػػػًا، متزػػػسؽ كقػػػت الػػػدرس لسػػػا أسػػػلفشا كالرػػػف كالفرػػػل 
كترتيػ  سػػير الػػدرس مػػؽ التسهيػػد كحتػػى نهايػػة الػػدرس حدػػ  نػػؾع السػػادة 
الدراسية. متػابع الحاضػركف أداء السعلػؼ عبػر تحزػيرب كسػلؾله كترػرفاته 

فػػي ذلػػػ علػػى الرػػؾت، الحرلػػة، الدػػبؾرة، الخػػ ، داخػػل الفرػػل مؤّمشػػؾف 
القراءة، الكبلـ، التعامل مع الظبلب، تؾزيع الفرص، نؾ ية األسػئلة، تلقػي 
اإلجابات، تلقػي االعتراضػات، مراعػاة الفػركؽ الفرديػة التعامػل مػع الكتػاب 
السدرسي كلراسة الظبلب، استخداـ الؾسائل كالسعيشات حد  نؾع الدرس، 

ؼ بسادتػػػه الدراسػػػية، العبػػػؾس، الزػػػحػ، السػػػرح الزائػػػد، مػػػدى إلسػػػاـ السعلػػػ
الحزف، عدـ الترليز، الهشداـ كغير ذلػ، متجسع الحاضركف مػؽ السعلسػيؽ 
في قاعة كاحدة، كتؾزع لهؼ الفرص للشقاش الهادؼ السبشي علػى اإليجػاب 
كالسقترحػػات الهادفػػة، كمعالجػػة أكجػػه القرػػؾر فػػي الحرػػة. عػػادة يأخػػذ 

لقليػل حيػ  يدػتعرض الحاضػركف لػل صػغيرة كلبيػرة، الشقاش كقتًا ليس با
كيكػػػؾف نػػػاتج هػػػذا الشقػػػاش مبلحغػػػات يدػػػتفيد مشهػػػا الجسيػػػع فػػػي زيػػػادة 
خبراتهؼ، كتؾسيع إدراةهؼ في مجػاؿ التربيػة كاألةاديسيػات كالػذي لػيس مػؽ 
الدػػػػهل التؾصػػػػل إليػػػػه فرديػػػػًا لزػػػػي  الؾقػػػػت الستػػػػاح للتؾجيػػػػه التربػػػػؾي 

 بالسدارس.
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الكامػػل بسادتػػه الدراسػػية كطريقػػة تؾصػػيلها لظبلبػػه بأسػػهل الدػػبل ، لسػػا 
 أف يكؾف بحؾزته اآلتي: نتؾخى في السعلؼ الكفء

 ةيو تدرس؟  أ.
تشحرػػر معغػػؼ مهػػاـ السؾجػػه التربػػؾي فػػي إرشػػاد السعلػػؼ كتدري ػػه         

 علي الظريقة الدليسة في التدريس ، أي ليو مدرس؟  
إف اإلجابة علي هذا الدؤاؿ تعتبر مػرب  الفػرس، كانظبلقػة السعلػؼ         

اقتحاـ أغؾار لي يػة التػدريس إلي جفاؽ أكسع، تداعدب في تشسية قدراته، ك 
، كلكػػي يعػػرؼ السعلػػؼ ليػػو مػػدّرس يجػػ  أف مػػدرؾ أكال أف لػػه دكرا فػػاعبل 
كهامػا مشػؾ  بػػه فػي العسليػػة التعليسيػة ، كاف التؾجيػه التربػػؾي هػؾ السقػػؾد 

 لذلػ .
ند ة لهذا الدكر الفاعل كالهاـ في العسلية التعليسية، كند ة للسهاـ  

إ شاء تأدية دكرب التربؾي كالتعليسػي التػاريخي الجدسية السلقاة على لاهله 
، فقد لاف لزاما على السدئؾليؽ التربؾييؽ كالسجتسع مؽ حؾله االهتساـ به 
كرعامتػػه، كتبدمػػد الرػػعاب التػػي قػػد ت ػػف فػػي طريقػػه كهػػؾ يسػػارس مهػػاـ 
مهشتػػه الكريسػػة ، مهشػػة األنبيػػاء كالرسػػل، كتدػػهيل لػػل مػػا مػػؽ شػػانه دفػػع 

مػػؽ خبللػػه، كهػػؾ الػػذي نػػذر نفدػػه لبػػ  السعرفػػة  عجلػػة التربيػػة كالتعلػػيؼ
 كإصبلح األفراد كترقيه السجتسعات.

مػػؽ أكلؾيػػات االهتسػػاـ بػػالسعلؼ عسليػػة تدري ػػه لتظػػؾير أدائػػه كترقيػػه  
عظائػػه. كمسػػا مهيػػر القلػػ  ، هشػػاؾ إعػػداد لبيػػرة مػػؽ السعلسػػيؽ فػػي مراحػػل 

يسّكػشهؼ مػؽ التعليؼ العاـ في الدؾداف مؽ السعلسػيؽ غيػر السػدربيؽ تػدري ا 
مسارسة مهستهؼ التعليسية/التربؾية على الؾجه األةسل. فالدكرات التدريبية 
القرػيرة أك الجرعػات التدريبيػة التػي نالؾهػا فػي فتػرات متقظعػة كبنمكانػػات 
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متؾاضعة ال تفي بالغرض السشذؾد لخل  معلػؼ لامػل لػوء لامػل التػدري  
 معرفة كتظبيقا. 

عػػارؼ ال تتػػأتى إال عػػؽ طريػػ  يقػػاس تظػػؾر األمػػؼ بسػػا نالتػػه مػػؽ م
التعلػػيؼ السؤسدػػي القػػائؼ علػػى مشػػاهج متكاملػػة ، متظػػؾرة كمؾاة ػػة كمعلػػؼ 
ناؿ حغا مؽ التػدري  السػتقؽ السدػتسر. كمهسػا لانػت للفػة تػدري  السعلػؼ 
عالية إال أنها تعتبر استهسارا للتربية، كالتي مؽ السؤمل أف تؤتي أةلها إذا 

 ما أحدؽ االهتساـ بها.
السدرب تدري ا شامبل كجيدا يعد مؽ أهػؼ األرلػاف فػي العسليػة  السعلؼ 

التعليسية كأةهرها فائدة  كعظاء. فسؽ التدري  الشاجع نأمل أف نتؾصل إلى 
السعلؼ الذي متسكؽ مؽ اةتداب بعٍض مؽ الرفات السػذلؾرة أدنػاب، كالتػي 

 تعتبر مؽ صفات السعلؼ الكفء، كهي في نغرنا غيض مؽ ييض.
 السعلؼ الكفء:صفات كخرائص 

الػػتسكؽ مػػؽ مػػادة تخررػػه كاإللسػػاـ بػػأدؽ أجزائهػػا كلي يػػة تحليلهػػا  .1
 كتدريدها .

أف يكؾف راضيًا عؽ السػشهج أك السقػرر الػذي يقػؾـ بتدريدػه ، كهشػا  .2
 يأتي دكر إشراؾ السعلؼ في كضع السشهج الدراسي .

أف يػػػأنس فػػػي نفدػػػه الكفػػػاءة البلزمػػػة فػػػي ال يػػػاـ بتػػػدريس مػػػادة  .3
ه علػػػى الؾجػػػه األةسػػػل مدػػػتخدمًا مختلػػػف طػػػرؽ التػػػدريس تخررػػػ

 كطرؽ التربية الحدمهة .

يج  أف تكؾف له فكرة كاسعة عؽ لي ية التخظػي  لتػدريس مقرراتػه  .4
 عؽ طري  التحزير اليؾمي لدركسه.

أف تكؾف له السعرفة الكاملة في لي ية تشفيػذ دركسػه ككضػع السػادة  .5
 . الدراسية في أرض الؾاقع للستعلسيؽ
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 أف يكؾف ذك دراية بعسليتي ال ياس كالتقؾيؼ . .6

 أف يكؾف صبؾرًا ذك قدرة على التحسل كالتركي . .7

 أف يكؾف حازمًا كذليًا. .8

 أف يكؾف مخلرًا في عسله . .9

 أف يكؾف مح ًا لعسله كجادًا في ال ياـ به . .10

 أف يحتـر العقائد الدمشية كتقاليد السجتسع . .11

ه الرغ ة في الػدعؾة لسػا مػؤمؽ بػه ، كنذػرب بػيؽ الشػاس، أف تكؾف ل .12
 مؽ الس ادئ كالسفاهيؼ الدامية.

أف يكؾف صحيت البػدف متعاييػًا كخاليػًا مػؽ األمػراض الس يقػة ألداء  .13
 مهشته كمؽ الز ف البدني الزار.

أف يكػػػػؾف سػػػػريع البدمهػػػػة فػػػػي تعاطيػػػػه لؤلمػػػػؾر حدػػػػ  السؾاقػػػػو  .14
 ت. السختلفة كاآلنية مشها بالذا

أف ملػػؼ بسعرفػػة كنفدػػية كميػػؾؿ طبلبػػه إلسامػػًا يسكشػػه مػػؽ التفاعػػل  .15
 معهؼ.

 أف يكؾف حيا كافر الشذا  كال يسيل للكدل. .16

أف يكػػؾف ملسػػًا، بالحػػد األدنػػى لقؾاعػػد التػػدريس كنغرياتػػه كطرائقػػه  .17
السختلفػػة، كالتػػي تشاسػػ  قػػدرات طبلبػػه، كالسػػادة الدراسػػية مؾضػػؾع 

 الدرس.

 حدؽ السغهر كنغيفًا كمشغسًا كمرت ًا. أف يكؾف  .18

 أف يكؾف ملسًا بكي ية تقؾيؼ ذاته قبل تقؾيؼ طبلبه. .19

 يج  أف متحلي بالرغ ة كالسيل الظبيعي كالسؾه ة لتدريس مادته. .20

ًَ بالشؾاحي التربؾية كمسا يداعد في ذلػ :  -يج  أف يكؾف ملسًا

 الشجاح في مهسة التدريس . أ.
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 هل الذي يقتدي به .أف يكؾف له الس ب.

أف يحفػػػظ طبلبػػػه مػػػؽ الؾقػػػؾع فػػػي تجػػػارب خاطئػػػة مػػػؽ قبػػػل  جػ.
 السعلسيؽ غير الستدربيؽ ند ة لخبراتهؼ السحدكدة.

 أف يعسل علي تقليل الجهد كتؾفير الؾقت. د.
 أف يكؾف مهااًل كقدكة حدشة لظبلبه  هػ. 

 أف يكؾف صاح  طريقة كمادة أي أف يكؾف متسكشًا مؽ لليهسا . .21

 أف يعسل على تجدمد معلؾماته كتشسية معارفه باستسرار . .22

 أف مهتؼ بسا مريد أف يعلسه لظبلبه. .23

أف متستػػػع بدػػػبلمة حػػػؾاس الشظػػػ  كالدػػػسع كال رػػػر لػػػدكرها الكبيػػػر  .24
 السؤ ر في العسلية التعليسية.

 أف متحلي باله ات كعدـ االنفعاؿ عشد السؾاقو السختلفة. .25

 زاف الشفدي.أف متستع باالت أ.
 أف متستع بالقدرة على ض   نفده عشد الحاجة . ب.

 أف متستع بالسهابرة العالية . .26

 أف  مبتعد عؽ القل  كالتؾتر كالخؾؼ . .27

 أف مبتعد عؽ الحزف الدريع كاليأس . .28

 أف يكؾف ذك شخرية متكاملة متعددة الجؾان  . .29

 أف يكؾف يغظ الزسير. .30

خرائص كصفات، مرتقي بالسعلؼ لهيرًا عسػؽ سػؾاب ما ذلر جنفًا مؽ  
مػؽ بشػػي ال ذػػر الػػذمؽ يستهشػػؾف أنؾاعػػًا أخػػرى مػػؽ السهػػؽ كالسشاشػػ  قػػد ال 
تدتؾج  شركطها كشرك  االنتساء في سلكها إلى هذا الزخؼ كال يض مؽ 
الرػػفات التػػي أخػػتص بهػػا السعلػػؼ ، مسػػا يجعػػل دكرب متفػػردًا إذ أف مهستػػه 

 ة كهي أةـر الشفؾس . هذب تتعل  بالشفس ال ذري
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هشػػا يجػػيء دكر السؾجػػه التربػػؾي فػػي مدػػاعدة السعلػػؼ للتستػػع بسػػا       
أكردنػػا مػػؽ صػػفات كخرػػائص كذلػػػ بالستابعػػة اللرػػيقة كالحػػرص علػػي 

 االرتقاء به إلي السرات  العليا مهشيا كأةاديسيا كتربؾيا . 
 

 طرؽ التدريس :
فلػؼ مبػ  لػه إال إذا تحلػي السعلػؼ بالخرػائص كالرػفات التػي ذلػرت  

أف ملؼ بظرؽ التدريس السختلفة كالتي جاءت نتػاج تزػافر جهػؾد العلسػاء 
التربؾية ، كهي بسهابة اللبشات التي يسكؽ للسعلؼ أف يدتشير بسا جػاء فيهػا 
كيخرػػػص لشفدػػػه ذاتيػػػة تدريدػػػية سػػػليسة . إذ أف طػػػرؽ التػػػدريس التػػػي 

ابلة للتظػؾير سؾؼ نتعرض ل عض مشها ما هي إال عرارة تجارب تربؾية ق
كالتجدمد حد  السقامات السختلفة كحدػ  الحقػ  كخرػائص السجتسعػات 
كما تتستع به مؽ  قافات دمشية  كاجتسا ية  كاقترادية كغير ذلػػ. نهيػ  
بػالسعلؼ الكػػريؼ أف يظلػػع علػى مػػا جػػاء فيهػػا ييأخػذ بايجابياتهػػا كيّعػػدؿ فػػي 

ؽ ابتكػػار أكجػػه قرػػؾرها بالعسػػل علػػى تحدػػيشها كدعسهػػا بسػػا يجػػؾد بػػه مػػ
 كتظؾير في سبيل الؾصؾؿ لتعليؼ أفزل.

 ما هي طريقة التدريس؟
ًَ مػػؽ التعريفػػات التػػي جػػاء بهػػا العلسػػاء  إليػػػ عزيػػزي السعلػػؼ بعزػػًا

 -التربؾيؾف في تعريو ماهية طريقة التدريس:
" تعّرؼ طريقة التدريس بأنها أسلؾب ، أك كسيلة ، أك أداة للتفاعل  .1

        بيؽ الظال  كالسعلؼ "     
 ـ1986كستؾف كلرانتؾف                                  
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" هي مرظلت عاـ مرجع في معشاب إلى أسس الظرؽ التي تدػتخدـ  .2
لسدػػاعدة أحػػد الشػػاس فػػي الػػتعلؼ . كقػػد تكػػؾف هػػذب الظػػرؽ أسػػالي  

 تعليسية ذاتية تقدـ مؽ الفرد نفده كيعلؼ نفده بشفده " 
 رايجلؾس 

يدػػلكه السعلػػؼ فػػي تؾصػػيل مػػا جػػاء بػػه الكتػػاب  " هػػي الػػشهج الػػذي .3
السدرسػػػي أك السشهػػػاج الدراسػػػي مػػػؽ معرفػػػة ، كمعلؾمػػػات كمهػػػارات 

 كنذاطات ، للتعلؼ بدهؾلة كيدر "  
 ـ2000أفشاف نغير دركزة                                 

" إنهػػػا عسليػػػة تخظػػػي  كدارسػػػة كإشػػػراؼ كإدارة لكػػػل مػػػؽ األهػػػداؼ  .4
شذػػػػاطات السشهجيػػػػة ، كاألدكات كالسػػػػؾاد كالؾسػػػػػائل التعليسيػػػػة ، كال

التعليسيػػػة كالسرػػػادر السرج يػػػة ، كاألدكات التقؾيسيػػػة بحيػػػ  يكػػػؾف 
دكر السعلػػػؼ فيهػػػا دكر السخظػػػ  ، كالسػػػشغؼ ، كالسذػػػرؼ ، كالسػػػدمر 
كدكر الظال  فيها دكر السذارؾ كالسداهؼ كالسشخر  كالستفاعػل مػع 

 ها ".ةل نذا  مؽ أنذظتها كلل مؾقع مؽ مؾاقف
مؽ كجهة نغر اإلداريػيؽ التربػؾييؽ بعػد التعػرؼ علػى ماهيػة طريقػة 
التػػػدريس مػػػؽ كجهػػػة نغػػػر العلسػػػاء التربػػػؾييؽ، يسكششػػػا إضػػػافة أف طريقػػػة 
التػػدريس يسكػػؽ أف تكػػؾف لفغيػػة شػػفؾية لسػػا هػػؾ الحػػاؿ فػػي السحاضػػرات 
كالسشاقذػػات داخػػل الرػػف بسػػا تتزػػسشه مػػؽ حرلػػات كإشػػارات كتؾجيهػػات 

ا أنها قػد تكػؾف سػس ية كبرػرية كذلػػ فػي حالػة اسػتخداـ كغير ذلػ . لس
التربػؾي كاألفػبلـ كأشػرطة  زالؾسائ  الدس ية كال ررية مهل الرادمؾ كالتلفػا

الكاست كأشرطة الفيدمؾ كغيرها مؽ الؾسػائ  الحدمهػة السدػتخدمة اليػؾـ . 
كقػػد تكػػؾف طريقػػة التػػدريس عسليػػة تجريبيػػة يقػػؾـ بهػػا الظالػػ  بشفدػػه لسػػا 

السعامل كالسختبرات كالسزارع كغيرها مؽ السؾاقع التجريبيػة التػي يحدث في 
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تتػػيت للظالػػ  تظبيػػ  مػػا درسػػه نغريػػًا، أك مػػا قػػد متؾصػػل إليػػه مػػؽ كاقػػع 
التجربػػػة. مػػػتؼ لػػػل ذلػػػػ بسدػػػاعدة كمدػػػاندة السذػػػرؼ "السؾجػػػه" التربػػػؾي 
باسػػػتخداـ خبراتػػػػه كالياتػػػه الستعػػػػددة لتؾصػػػيل السعلػػػػؼ السػػػتخداـ الظػػػػرؽ 

 التدريس .الدليسة في 
متزت لشا مسا ذلػر أف طػرؽ التػدريس تختلػف عػؽ بعزػها الػ عض 
في محتؾاها كنؾعيتهػا كلي يػة معالجتهػا للسؾاقػو التعليسيػة قيػد التظبيػ ، 
كعليه يجػ  علػى السعلػؼ تػؾخي الدقػة فػي اختيػار طريقػة التػدريس السهلػى 

لؼ كالسشاس ة لسقاـ الدرس كالتي عػؽ طريقهػا متهشػي تؾصػيل السعرفػة للسػتع
 بدهؾلة كيدر.

 
مؽ العؾامل التي يج  أف يأخذها السعلؼ بعػيؽ االعت ػار فػي اختيػارب  

 -لظريقة التدريس السشاس ة ما ملي :
 الهدؼ التعليسي ألتعلسي . .1

هل السعلؼ مرمي إلي بلؾغ أهداؼ نغرية أـ عسلية ؟ طؾيلة األمػد أـ 
 قرػػيرة األمػػد ؟ كعلػػى أي مدػػتؾى تكػػؾف هػػذب األهػػداؼ؟ هػػل علػػى

مدػػػتؾى التػػػذلر أـ الفهػػػؼ أـ االسػػػتيعاب أـ التظبيػػػ  أـ التحليػػػل أـ 
الترليػػ  أـ التقػػؾيؼ؟ . لػػل هػػذا مػػدفع السعلػػؼ لػػي يكػػؾف دقيقػػًا فػػي 

 اختيار طريقة التدريس السظلؾبة.
 
 السادة الدراسية: .2

هػػل هػػي علسيػػة أـ أدبيػػة ، كهػػل تتظلػػ  مهػػارات نغريػػة أـ عسليػػة ، 
ـ قرػيرة إج اريػة أـ اختياريػة كمػا هل هي ص  ة أـ سهلة، طؾيلة أ
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إلى ذلػ كعلى ضؾء السعلؾمات السذلؾرة يدػتظيع السعلػؼ أف يختػار 
 طريقته في التدريس.

 
 األدكات كالسؾاد التعليسية: .3

هػػل تحتػػاج طريقػػة التػػدريس إلػػى مػػؾاد كأدكات سػػس ية أـ برػػرية ؟ 
كهل سػتؤدي الحرػة فػي الفرػل أـ السعسػل أـ أي مؾقػع جخػر، هػل 

د السظلؾبػػة متػػؾفرة أـ غيػػر متػػؾفرة كمػػا إلػػى ذلػػػ مسػػا متعلػػ  السػػؾا
 باألدكات كالسؾاد.

 
 
 الفرد الستعلؼ: .4

هػل هػؾ طفػػل أـ راشػد كمػػا هػي قدراتػه كمػػا حالػة أسػػرته . كمػا هػػي 
خبراتػػه الدػػابقة إلػػى جانػػ  الحالػػة الرػػحية الشفدػػية كالبدنيػػة كغيػػر 

 ذلػ كأسالي  التعليؼ السفزلة له.
 
 التؾقيت: .5

هؾ الؾقػت الػذي تػتؼ ييػه عسليػه التػدريس ؟ هػل فػي الرػ اح أـ ما 
السدػػاء ؟ كمػػا نؾ يػػة جػػداكؿ الظػػبلب الدراسػػية هػػل هػػي مكهفػػة أـ 
تتخللهػػػا أكقػػػات للراحػػػة ؟ كمػػػا نؾ يػػػة الحرػػػص الدػػػابقة لحرػػػة 
السعلؼ؟ هل هي تربية بدنية أـ فيزيػاء أك غيرهػا ؟ يجػ  كضػع ذلػػ 

علػػى عػػركؼ طبلبػػػه  فػػي الحدػػ اف حيػػ  يسكػػؽ للسعلػػؼ أف متعػػرؼ
 كمدى استعدادهؼ لتلقي السادة الدراسية .
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 حجؼ الرف : .6
هػػل هػػؾ مػػؽ الرػػفؾؼ السزدحسػػة أـ العاديػػة ؟ حيػػ  يحػػدد السعلػػؼ 
الظريقػػػة السهلػػػػى لكػػػل نػػػػؾع مشهسػػػػا إذ أف التػػػدريس فػػػػي الرػػػػفؾؼ 

مػؽ طػرؽ فػي  ةالسزدحسة يختلف اختبلفًا لليًا عؽ مػا يسكػؽ ات ا يػ
 الرفؾؼ قليلة العدد.

هشالػ لهير مؽ الغركؼ كالحاالت التي يج  أف مراعيها السعلؼ قبػل  
الدخؾؿ في أي طريقػة تػدريس، حتػى مػتسكؽ مػؽ الشجػاح الكامػل فػي بلػؾغ 
أهدافػػػه. مػػػؤدي هػػػذا االهتسػػػاـ بظريقػػػة التػػػدريس إلػػػى خػػػركج السعلػػػؼ مػػػؽ 
الركتيؽ كالرتابة، كيدفعػه ذلػػ لبلبتكػار كالتجدمػد، كهػؾ األمػر السبتغػى مػؽ 

 لؼ الشاجت .السع
إف نجاح طريقة التدريس تحددها بعػض السؾاصػفات كالرػفات التػي  

يجػػ  أف تتػػؾافر فيهػػا حيػػ  يدػػتظيع السعلػػؼ الحكػػؼ بسػػدي بلؾغػػه لؤلهػػداؼ 
 السخظ  لها، كنذلر على سبيل السهاؿ جزءًا مشها في ما ملي:

 -مؾاصفات الظريقة التدريدية الشاجحة:
 أف تكؾف كاضحة الهدؼ . .1
 عامل مع مدتؾى تعليسي محدد .أف تت .2

 أف تشؾع فيها الشذاطات التعليسية . .3

 أف متحرل مشها السعلؼ على التغذية الراجعة. .4

 أف تتبلؾر فيها دكافع الظبلب نحؾ السعرفة. .5

 أف تكد  الظبلب مهارات متشؾعة. .6

 أف تدهل عسلية التفاعل بيؽ السعلؼ كالظال  . .7

 ئج السرجؾة بأقل جهد ككقت كللفة.أف تؾصل الظبلب للشتا .8

 كميؾلهؼ كرغ اتهؼ. ؼأف تشاس  قدرات الظبلب كاستعداداته .9
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أف تعػػػرض علػػػيهؼ السعلؾمػػػات بتدلدػػػل مشظقػػػي مػػػؽ الدػػػهل إلػػػى  .10
 الرع  كمؽ السألؾؼ لغير السألؾؼ.

 أف تداعد الظبلب في تؾسيع جفاقهؼ كإعدادهؼ لتعلؼ جدمد . .11

 السسارسة كالتدري  .أف تداعد الظبلب على  .12

 أف تداعد الظبلب في تقؾيؼ أخظائهؼ كمعالجة قرؾرهؼ . .13
 أف تسكؽ الظال  مؽ استخداـ معغؼ حؾاسه.  .14

 
 أنؾاع طرؽ التدريس:

اسػػتشادًا علػػى مػػا ذلرنػػا مػػؽ خرػػائص لظػػرؽ التػػدريس كاختبلفهػػا  
 كإمكانيػػة تظؾيرهػػا بسػػا يدػػاعد فػػي بلػػؾغ األهػػداؼ السرجػػؾة، يسكششػػا تقدػػيؼ

 طرؽ التدريس كتبؾيبها لسا ملي:
 طريقة التدريس السعتسدة على السعلؼ. .1
 طريقة التدريس التي متفاعل فيها السعلؼ كالستعلؼ. .2

 طريقة التدريس الذاتية كالسعتسدة على الستعلؼ. .3

 طريقة التدريس التجريبية بنشراؼ السعلؼ. .4

إيجابيػات  سشتشاكؿ في ما ملي خرائص لػل طريقػة كمػا تحؾيػه مػؽ 
ًَ فػي أداء  كسلبيات، حتى نسكػؽ السعلػؼ مػؽ اإللسػاـ بهػا، لتكػؾف لػه سػشدًا
مهػػاـ كعيفتػػه، كتدػػاعد فػػي دفعػػه إلػػى سػػلؼ الترقػػي كاالبتكػػار مػػؽ خػػبلؿ 

 مسارسته للتدريس.
  أكاًل:

 طريقة التدريس السعتسدة على السعلؼ:
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فػػي هػػذب الظريقػػة يكػػؾف السعلػػؼ هػػؾ محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة كهػػؾ 
رػػدر الػػرئيس للسعلؾمػػات كهػػؾ مش ػػع السعرفػػة، كالتلسيػػذ بسؾجبهػػا الس

 السترجاع، كمؽ أشكاؿ هذب الظريقةمتلقي مدتهدؼ للحفظ كا
 طريقة اإللقاء : أ.

هي طريقة تدريس مؽ جان  كاحد، مهله مهل خظ ة الجسعػة، 
أك الخظػػاب الدياسػػي . فيهػػا يعػػرض السعلػػؼ مادتػػه التعليسيػػة 

لػػ، كهػي طريقػة محػددة بػػزمؽ مػؽ غيػر إشػراؾ الظالػ  فػي ذ
معػػػيؽ . فهػػػي تتشاسػػػ  مػػػع الرػػػفؾؼ الكبيػػػرة، أك مػػػا يعػػػرؼ 
بالرػػفؾؼ السكتغػػة، كفػػي زمػػؽ ضػػي  كمحػػدد لالحرػػة فػػي 
السرحلة الهانؾية ، لسا تسكؽ السعلؼ مؽ تغظية جزٍء لبيػٍر مػؽ 
السادة الدراسية، كتجعل مؽ السعلؼ مهبًل يحتذي به في عسلية 

، غيػػر إنػػه تؾجػػد بعػػض الدػػلبيات الػتعلؼ عػػؽ طريػػ  السحاةػػاة
 في هذب الظريقة نذلر مشها:

ًَ للتفاعل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ. .1  ال تتيت فرصًا
ال تداعد في تشسية السدتؾيات العقلية العليا لػالتظبي   .2

 كالتحليل كالترلي  .

 تؤدي إلى إرهاؽ السعلؼ. .3

 ال تراعي الفركؽ الفردية بيؽ الظبلب . .4

 انفبلت الستعلسيؽ أ شاء اإللقاء .تدهل عسلية  .5

 ال تتيت مجااًل للسشاش  التعليسية.  .6
 السحاضرة : ب.

تذابه طريقة اإللقاء فهي ال تتػيت مجػااًل للشقػاش أك الدػؤاؿ، 
إال بعػد نهايػة السحاضػرة تعتبػر هػذب الظريقػة اقترػادية إذ أف 
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إعػػػدادها قليػػػل الكلفػػػة . لسػػػا يسكػػػؽ أف تّقػػػدـ ألعػػػداد لبيػػػرة، 
تػػؾي تدريدػػي كاسػػع، كهػػي تتػػيت مجػػااًل للتدػػجيل مسػػػا كبسح

 يداعد على االسترجاع أك االستذلار .
 

 كمؽ سلبيات هذب الظريقة التدريدية ما ملي :
 تعتسد على السعلؼ بالدرجة األكلى . .1
 ال تذد انت اب السدتسع فترة طؾيلة مؽ الزمؽ . .2

 ال تراعي الفركؽ الفردية بيؽ الظبلب . .3

 ل.4نت للسعلؼ فرص استخداـ نذاطات تعليسية متشؾعةال تتي .4

كمسا مػدكر فػي فلػػ هػذمؽ الذػكليؽ فهشػاؾ طػرؽ الذػرح ، كالقرػة 
كالؾصف كالعرض كالتسهيل . للها طػرؽ تعتسػد اعتسػادًا لبيػرًا علػى السعلػؼ 

 في تؾصيل السعرفة للستعلسيؽ .
   انيًا:

 : التفاعليةطريقة التدريس 
ا السدػػػاهسة مػػػؽ السعلػػػؼ كالسػػػتعلؼ فػػػي هػػػي الظريقػػػة التػػػي تػػػتؼ فيهػػػ

العسلية التعليسية بكل ما متزسشه مؽ مشاش  كمهاـ في سػبيل بلػؾغ 
 -األهداؼ التعليسية، كمؽ أشكاؿ هذب الظريقة :

 -السشاقذة الر ية: أ.
في هػذب الظريقػة يظػرح السعلػؼ سػؤااًل أك مؾضػؾعًا أك مذػكلة 

مدػب . هػذب متؼ مشاقذتها كإبداء الرأي فيها مؽ غيػر تؾجيػه 
الظريقة تداعد الستعلؼ على االنغساس في العسلية التعليسيػة، 

                                     
 186/ أفشان نغير )دروزة( مرجع سابق ص  4
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كتدػػاعدب لهيػػرًا علػػى فهػػؼ السحتػػؾى كزيػػادة السعرفػػة، كترػػلت 
مهل هذب الظريقة للفرؾؿ الرغيرة قليلػة العػدد، كتدػاعد فػي 
ربػػػ  الظػػػبلب بعزػػػهؼ بػػػ عض لسػػػا أنهػػػا تشسػػػي  قػػػة الظػػػبلب 

  أف السأخذ عليها:  بأنفدهؼ، كتزلي فيهؼ ركح التفكير، إال
تدػػتغرؽ كقتػػًا طػػؾيبًل أةهػػر مػػؽ الؾقػػت السقػػرر لتؾصػػيل  /1

 السادة التعليسية للظبلب.
تتظلػػ  إدارة فائقػػة للشقػػاش كال متػػأتي ذلػػػ إال بتػػدري   /2

 السعلؼ تدري ًا جيدًا.
تتذػػابه هػػذب الظريقػػة مػػع طريقػػة السشاقذػػة الجسا يػػة 

رة مػػػؽ كالتػػػي تػػػؤدي فػػػي الفرػػػؾؿ ذات األعػػػداد الكبيػػػ
 7 – 3الظبلب حي  يقّدؼ الظبلب إلى مجسػؾعات مػؽ 

طبلب ، متؼ الشقػاش داخػل السجسؾعػات كمػؽ  ػؼ يظػرح 
رئػػيس لػػل مجسؾعػػة مػػا تؾصػػلت إليػػه مجسؾعتػػه لشتػػاج 

 للسشاقذة.
 هذب الظريقة تحتاج لؾقت أطؾؿ كإلى إدارة سليسة لدابقتها.

 
 كمؽ األشكاؿ التي تشزؾي تحت الظريقة التفاعلية:

 لظريقة الحؾارية .ا .1
 طريقة السذاريع. .2

 التعليؼ الخرؾصي. .3

 
  الهًا:

 الظريقة السعتسدة على الستعلؼ:
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يكؾف الستعلؼ في هذب الظريقة هػؾ محػؾر العسليػة التعليسيػة ، علػى  
عكس الظريقة السعتسدة على السعلؼ ، كفيهػا أيزػًا يرػ ت السػتعلؼ معتسػدًا 

سية التي تسكشه مؽ أف يعلؼ نفده بشفده أةهر على اآللة أك البرمجة التعلي
كهػػي أقػػرب إلػػى عسليػػة التعلػػيؼ الػػذاتي حيػػ  يرػػ ت السعلػػؼ فيهػػا مؾجهػػًا 

 كمدتذارًا فق .
تتيت هذب الظريقػة مبػدأ الحريػة للسػتعلؼ فػي سػرعة تعلسػه كنؾعيتهػا  

ككقتها، فهي تراعي الفركؽ الفرديػة بػيؽ الظػبلب، لسػا أنهػا تتػيت الفػرص 
الػػراغبيؽ فػي الػػتعلؼ، كفػي السػػؾاد التػي مرغبػػؾف تعلسهػػا، بكػل أنؾاعهػػا لكػل 

 -كمؽ األشكاؿ السختلفة لهذب الظريقة:
 الكتاب السبرمج. .1
 الحقي ة التعليسية السبرمجة. .2

 الحاسؾب التعليسي. .3

 الدراسة السدتقلة. .4

مهسا تعددت طرؽ التدريس فللسعلؼ الػدكر الفاعػل فػي بلػؾغ أهػداؼ 
اء أف لاف بظريقة م اشرة أك غيػر م اشػرة، مػؽ خػبلؿ العسلية التعليسة سؾ 

اإلشػػراؼ كاإلرشػػاد ، كمػػؽ السبلحػػظ أف لػػل أشػػكاؿ طػػرؽ التػػدريس التػػي 
أشرنا إليها تتظل  معلسًا ذا دراية لاملػة، كتػدري  متسيػز، يسّكشػه مػؽ أداء 
رسالته التعليسية . أذًا فالظريقة كحدها ليدت لايية لبلػؾغ األهػداؼ مػا لػؼ 

دعسها تػػدري  فاعػػل مبشػػي علػػى رغ ػػة السعلػػؼ كانتسائػػه لسهشػػة مت عهػػا كيػػ
 التعليؼ.
ما ذلرناب ، بعزًا مؽ طػرؽ التػدريس الكهيػرة السجربػة كالتػي أقشعػت  

ةهيػػرًا مػػؽ السعلسػػيؽ بجػػدكاها كهػػي قػػد أصػػ حت مشظلقػػًا للتجدمػػد كاالبتكػػار 
كالتجريػػ  فػػي طػػرؽ التػػدريس كتقشياتػػه، كالتػػي تهػػدؼ إلػػي تؾصػػيل السػػادة 
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ليسيػػة أك مػػادة التػػدريس بأفزػػل الدػػبل كبأقػػل جهػػد كأقرػػر كقػػت كأقػػل التع
ةلفػػة. كندػػ ة للتظػػؾر السدػػتسر فػػي طػػرؽ كتقشيػػات التػػدريس، فقػػد أصػػ ت 
لكل معلؼ طريقته الخاصة في تؾصيل مادة تخرره، مدتشدًا إلى الس ادئ 
كالسفػاهيؼ التربؾيػػة كاألسػػس العامػػة لظرائػ  التػػدريس السهلػػى. فػػنذا تحققشػػا 

ػ فلؽ ندتظيع حرر طرؽ التدريس السدتخدمة مػؽ قبػل السعلسػيؽ مؽ ذل
 كقد يكؾف ذلػ مؽ ضرب السدتحيل.

 

 السعلؼ في داخل الرف:
 أساسيات:

دخػػؾؿ السعلػػؼ للفرػػل لػػدخؾؿ السرػػلى فػػي الرػػبلة . لػػل متظلػػ   
مؾج ػػات كأساسػػيات كأف اختلفػػت فػػي محتؾاهػػا إال أنهػػا تتذػػابه مػػؽ ناحيػػة 

لػػػه الفرػػػل يجػػػ  أف تتػػػؾافر لػػػه بعػػػض مػػػؽ الجػػػؾهر . فػػػالسعلؼ عشػػػد دخؾ 
الرفات كالتجهيزات ، فؾاج  عليه أف يكؾف مهيئًا ذهشيًا كنفدػيًا كجدػديًا 

 إلى جان  اإللساـ لراسة التحزير كالكتاب السدرسي نإف تؾفرل.
 الؾسيلة التعليسية التي تتشاس  مع الدرس. ب.
 الت اشير بألؾانه السختلفة أك بدائله. جػ.
السدػػػظرة الظؾيلػػػة فػػػي حالػػػة ضػػػركرة اسػػػتخدامها فػػػي  السؤشػػػر أك د.

الػػدرس، لػػدركس الرياضػػيات أك الجغراييػػا أك العلػػؾـ أك غيرهػػا مػػؽ 
 السؾاد.

ماست الدبؾرة.نمؽ الستؾقع أف تكؾف بكل فرػل سػبؾرة  ابتػة كهػي  هػ.
 التي تفرؽ مابيؽ الحجرة العادية كالفرلل.
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ادة الدراسػػية لكػػل مسػػا سػػب  ذلػػرب أهسيتػػه الكبيػػرة فػػي تؾصػػيل السػػ
للظال ، فعلػى السعلػؼ أف متسدػػ بػذلػ لخظػؾة أساسػية فػي سػبيل تحقيػ  
تعليؼ امهل. إليػ عزيزي السعلؼ في ما ملي نسؾذج تحزير السادة الدراسػية 
فػػي لراسػػة التحزػػير كالػػذي نعتبػػرب ضػػركرة كسػػشدًا للعلػػؼ فػػي أداء كاج اتػػه 

 الدراسية:
 نسؾذج مقترح لتحزير مادة دراسية

 
ادة الدراسػػػػػػػية فػػػػػػػرع السػػػػػػػ
 نيدسيها ل

الػػػػػػػػػػػػػػػزمؽ  التؾقيت  الرف  الحرة  التاري  
 الكلي 

      عشؾاف الدرس نيدسيهل
بعد الفراغ مؽ هذا الدرس مش غي أف يكػؾف الظالػ  قػادرًا علػى اإللسػاـ بسػا 

 ملي:
 األهداؼ العامة  .1
 األهداؼ الخاصة  .2

 الؾسائل التعليسية   .3
 نتدسية الؾسيلةل

............................................................أ.:.........
............... 

ب:.....................................................................
.............. 

جػ:.....................................................................
 ............ 
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 لدرس سير ا .4
 كيتؾقع أف يكؾف لسا ملي: 

 إلقاء التحية على الظبلب  أ.
 التسهيد: ب.

الشغػػرة العامػػة للفرػػل كذلػػػ للتأةػػد مػػؽ نالجلدػػة الرػػحيحة  /1
للظبلب، اإلضاءة ، التهؾيةنالتي أص حت فػي كاليػة الخرطػؾـ 
ال تعشي الكهيػرل ، مدػت الدػبؾرة كتقدػيسها،  لتابػة ال دػسلة 

 مكانه السخررةل.كالحرة كالتاري  لل في 
 -التسهيد للدرس: /2

ًَ ندػبيًا إذا مػا قػؾرف بسحتػؾى  نأل. أف يكؾف التسهيد قريرًا
 الدرس.

 أف يكؾف ذك صلة بالدركس الدابقة كالدرس الجدمد. نبل.

 كأف يدتخلص جله مؽ الظبلب بسذارلتهؼ الفعالة . نجل.

 ة عػػرض الػػدرس بالظريقػػة التػػي يختارهػػا السعلػػؼ كالتػػي تكػػؾف مشاسػػ جػ.
 لظبلبه كقدراتهؼ . كيذسل استخداـ الؾسائل التعليسية السختلفة.

 
 سلؾؾ السعلؼ داخل الرف:

يج  على السعلؼ أف مراعي مػاملى كهػؾ داخػل الفرػل نكقػد تحلػي بكػل 
 صفات السعلؼ الكفء التي ذلرت سابقًال.

أك علػػؾب  ةأف يدػػتخدـ صػػؾته اسػػتخدمًا جيػػدًا فػػي حػػاالت انخفاضػػ .1
 حد  مقاـ الدرس.

 أف تكؾف حرلته محدكدة حتى ال مشذغل الظبلب بها. .2
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أف تكؾف حرلة األمدي أ شاء الذرح محدكدة، كال يكهر مػؽ اإلشػارات  .3
الجانبيػػة حتػػى ال يذػػتت انت ػػاب الظػػبلب، لسػػا ال مشغػػر خػػارج الفرػػل 

 إ شاء الذرح.

أف يدػػػػتخدـ الدػػػػبؾرة االسػػػػتخداـ األمهػػػػل، بػػػػاف يقدػػػػسها تقدػػػػيسا  .4
بػػػة السظلػػػؾب فػػػي مؾقعػػػه مشهػػػا، كاف تكػػػؾف مهػػػاال صػػػحيحا،  ػػػؼ لتا

 للتحزير الشاجت للدرس بعد نهاية الحرة.

مدػػػت الدػػػبؾرة بالظريقػػػة الرػػػحية مػػػؽ أعلػػػى إلػػػى أسػػػفل كلػػػيس  .5
 بالجانبيؽ.

 أف مؾاجه تبلميذب عشد الذرح أك الدؤاؿ أك أي نذا  م اشر. .6

حتػػى عشػػد الكتابػػة علػػى الدػػبؾرة يجػػ  أف ي ػػف إلػػى يسػػيؽ الدػػبؾرة  .7
يكذػػػف اةبػػػر مدػػػاحة مػػػؽ سػػػظت الدػػػبؾرة للتبلميػػػذ، أي أف يكػػػؾف 

 كقؾفه جانبيًا.

عشد الكتابة على الدبؾرة يجػ  أف مت ػع الكتابػة التحػدث مػع طبلبػه  .8
 حتى ال مشفلتؾا مؽ الدرس في حاالت الرست.

أف ال مػػؾلي عهػػرب للظػػبلب بالقػػدر السدػػتظاع كاف يحػػاكؿ مػػؾاجهتهؼ  .9
 يع نغراته عليهؼ أجسعيؽ.مؽ كقت آلخر كذلػ بتؾز 

تؾزيع الفرص على طبلبه في جسيع األسػئلة كأنؾاعهػا فػي بدايػة أك  .10
 كس  أك نهاية الدرس بالقدر السسكؽ.

أف يدػتخدـ الت اشػير السلػؾف عشػػد الزػركرة، كفػي مؾقعػه السشاسػػ   .11
 حي  ال يحدث شرخا في تشدي  الدبؾرة.

كتابة على األجزاء الدفلى أف يكؾف خظه كاضحا مقركءا متحاشيا ال .12
 مؽ الدبؾرة.
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أف ال يدئ إلى طبلبه بل يدتخدـ   قريتػه التدريدػية لجػذبهؼ نحػؾ  .13
 التعلؼ كالسعرفة.

 أف يدتخدـ أسالي  التحفيز الشاجحة. .14

كأخيػػرا عليػػه أف متػػؾخى الدقػػة فػػي تؾصػػيل السعلؾمػػة الرػػحيحة فػػي  .15
بػػػا مفتؾحػػػا لػػػدى مهػػل هػػػذا الزمػػػاف الػػػذي أصػػػ حت السعرفػػػة ييػػػه لتا

 الجسيع كمؽ بيشهؼ طبلبه في الفرل.
 

  انيا:
 األسئلة الر ية

للسؾجػػه التربػػؾي الخبػػرة الكاييػػة فػػي ترتيػػ  حيػػاة السعلػػؼ فػػي داخػػل 
حجػرة الػدرس، أي نةيػو مػّدرس؟ل ليػو يدػتخدـ كقتػه فػي السفيػد لظبلبػػه 
 كنفده؟ لسا أنه يسكؽ أف يقؾـ بسداعدة السعلؼ في طريقة تقؾيؼ عسله، ال

سيسا ييسا يخص التقؾيؼ اليؾمي داخل حجرة الدرس، كالتقؾيؼ الشهائي فػي 
نهاية الفترة الدراسية، كالذي متسخض فػي االمتحانػات بأنؾاعهػا ، الرػ ية 
، امتحانػػػات الشقػػػل، كاالمتحػػػاف الشهػػػائي أك مػػػا يعػػػرؼ بامتحػػػاف الذػػػهادة 

ؼ الهانؾيػػة. كمػػؽ ضػػسؽ مػػا يقدمػػه السؾجػػه التربػػؾي للسعلػػؼ فػػي سػػبيل دعػػ
 العسلية التعليسية التربؾية، لي ية تكؾيؽ كصياغة كإلقاء األسئلة الر ية. 

لؤلسئلة الر ية أهسية لبيرب في تفعيل العسليػة التعليسيػة، إذ أنهػا         
تدػػػاعد السعلػػػؼ لهيػػػرا  فػػػي بلػػػؾغ أهدافػػػه، كتشفيػػػذ خظظػػػه التعليسيػػػة، ذلػػػػ 

مؽ  ؼ اختيار طػرؽ بنلسامه التاـ بقدرات طبلبه على اختبلؼ مدتؾياتهؼ ك 
التػػدريس السشاسػػ ة، كلي يػػة عػػرض دركسػػػه فػػي قالػػ  السذػػارلة التامػػػة 

 كالتفاعل بيشه كبيؽ طبلبه، مسا مهرى العسلية التعليسية لهيرا.
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كمؽ جان  جخر فهي تجعل مؽ الظالػ  شخرػا مذػارلا ذك قػدرات        
ظالػػ  متشاميػػة، تػػدفع بػػه إلػػى اإلبػػداع كالتحرػػيل السعرفػػي الهػػر. ييرػػ ت ال

أةهػػر تفػػاعبل مػػع إقرانػػه، ك متحلػػػى بػػركح التشػػافس مشظلقػػًا إلػػى التعدديػػػة 
 كالديسقراطية في التعلؼ .

تدػػػػاعد االسػػػػئله الرػػػػ ية علػػػػى ضػػػػ   الرػػػػف، كتخّلػػػػ  الظػػػػبلب 
بػػاألخبلؽ الحسيػػدة كالدػػلؾؾ االيجػػابي  اللػػذاف مؤديػػاف إلػػي ارتيػػاد مػػػؾارد 

ئػػػػة التعليسيػػػػة السعرفػػػػة كزيػػػػادة التحرػػػػيل فػػػػي سػػػػبيل الؾصػػػػؾؿ إلػػػػى البي
 السرغؾبة.
 

 
 مدتؾيات السعرفة لدى العالؼ ن بلـؾ ل  :

يبلحظ أّف إعداد كطرح األسػئلة الرػ ية يجػرى فػي نظػاؽ مدػتؾيات 
ترػػشيو بلػػؾـ الدػػتة، كقبػػل الخػػؾض فػػي تحدمػػد أنػػؾاع األسػػئلة الرػػ ية 
كلي يػػة إعػػدادها كطرحهػػا، رأمشػػا أف نلقػػي نغػػرة علػػى مػػا يعػػرؼ بسدػػتؾيات 

ية الدتة، كالتي يسهلهػا الذػكل الهرمػي أدنػاب كهػي تستػد مػؽ نبلؾـل السعري
 ل. 6ل حتى السدتؾى األعلى رقؼ ن1السدتؾى األدنى رقؼ ن
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 ل مؾضت ترشيو بلؾـ السعرفي1شكل ن
 

  لالترلي 5 لالتحليل 4 لالتظبي 3 لاالستيعاب2 لالسعرفة1
                              لالتقؾيؼ.                       6

         
مؾضت هػذا الهػـر أف أعلػى مدػتؾيات السعرفػة هػؾ التقػؾيؼ، كأدناهػا 
السعرفػة، كلكػػل مػػؽ السدػػتؾيات السػذلؾرة لي يػػة خاصػػة لرػػياغة األسػػئلة، 
كبهػػا يدػػتظيع السعلػػؼ أف متعػػرؼ علػػى أهدافػػه أ شػػاء كبعػػد نهايػػة العسليػػة 

مػػؽ الكلسػػات التػػي يسكػػؽ بهػػا صػػياغة التعليسيػػة، كييسػػا ملػػي نػػؾرد بعزػػا 
 األسئلة الخاصة بكل مدتؾى :

 مدتؾى السعرفة نالتذلرل:  .1
كتػػدعؾ الظالػػ  أف يقػػدـ دلػػيبل علػػى تػػذلرب كذلػػػ بسعرفػػة معلؾمػػات 

 محددة.
 يعرؼ       يكرر     متذلر     مذلر     يرف

 يحدد       يكت        يحفظ       يختار   يدجل 
 مؽ          أمؽ .....            ماذا            

 مهاؿ:        لؼ ت عد األبيض عؽ الخرطـؾ ؟
مدتؾى االستيعاب ن الفهؼ ل :  كتدعؾ الظال  أف مترجؼ شكل أك  .2

 صيغة إلى شكل أك صيغة أخرى بلغته الخاصة ...
 مهاؿ :  اعد ما قاله الكات  بلغتػ .

 ر الشيل ..انغر إلي الخريظة أمامػ كبيؽ أهؼ ركافد نه  
في هذب الحالة مبيؽ الظال  السعشى االساسى للشص،  ؼ مرب  

 العشاصر مع بعزها ك يريغها مؽ خبلؿ فهسه التاـ لذلػ الشص. 
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مدتؾى التظبي :  في هذا السدتؾى يظب  الظال  ماتعلسه، كيدتخدـ  .3
 السعلؾمات التي يعرفها. 

 مهاؿ :
ت في األسبؾع اةت  قره قريرة تحؾي ماتعلسته مؽ للسا ل1

 الساضي 
ارسؼ لؾحة طبي ية استخدـ فيها األلؾاف السشاس ة التي  ل2    

 تعلستها سابقا . 
مؽ الكلسات التي تدتخدـ لرياغة األسئلة في هذا السدتؾى 

: 
 يجهز    مترجؼ   يدتعسل     يذرح       يحل      

مؾضت    يفحص      يختبر       يختار         ملؾف  
 .... 

مدتؾى التحليل : تدعؾ الظال  أف يذخص كيجزئ السادة العلسية،  .3
أك السؾقو التعليسي، كيردب إلى مكؾناته األساسية، مع عدـ إغفاؿ 

 العبلقة التي ترب  بيؽ هذب األجزاء .مهاؿ: 
 ما خرائص الساء العذب ؟ 

 ما مسيزات القظارات التجارية ؟
 ي هذا السدتؾى :مؽ الكلسات التي تدتخدـ لرياغة االسئله ف

يحلل      يقارف       يدأؿ      يسيز       يرف      يفدر     
 يقدر      يختػػار....

مدتؾى الترلي  تدعؾ الظال  أف مشغؼ ما اةتد  مؽ معلؾمات،  .4
 كيدتخدمه في تؾليد نتائج جدمدة مبشية على ما تعلسه ساَبقَا.  

 مهاؿ :
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 اةت  قره قريرة. .1
 االزدحاـ السركري بالخرطؾـ. فدر عاهرة  .2

مؽ الكلسات التي تدتخدـ في صياغة األسئلة في هذا        
 السدتؾى :

يرسؼ     يقترح    مؤلف     مرت      يحزر      يرؾغ    
 يظؾر    يجسع مشغؼ....

مدتؾى التقؾيؼ مدعؾ الظال  إلصدار حكؼ على شئ ما مؽ خبلؿ  .5
 عرض معيؽ.

 مهاؿ :
 األمهل لهذب العشاصر ؟ ما الترتي  .1
 لساذا يعتبر هذا الفرل نسؾذجيا" ؟ .2

 مؽ الكلسات التي تدتخدـ لرياغة أسئلة التقؾيؼ: 
يختار    يقؾـ     يحكؼ       مرت     مدافع     يقرر    ي يس

 يدجل .... 
كت عا لسدتؾيات ن بلؾـ ل  الدتة التي ذلرناها يسكششا أف نقدؼ 

 طار السعرفي إلى ماملى :   األسئلة الر ية حد  اإل
 األسئلة التجسي ية كتذسل : .1

 األسئلة السعريية كهى السدتؾى األدنى.  أ.
 أسئلة االستيعاب كأسئلة التظبي  كيسهبلف السدتؾى األعلى . ب.

 االسئله ألتذعيبيه كتذسل .2
 أسئلة التحليل كتسهل السدتؾى األدنى . أ.

 تسهبلف السدتؾى األعلى .أسئلة الترلي  كأسئلة التقؾيؼ ك  ب.
 يسكششا تؾضيت  ذلػ في الذكل أدناب:            
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 ل هـر األسئلة التجسي ية ك التذعيبية2شكل ن

   
مؽ كاقػع الهػـر السذػار إليػه أعػبلب يسكششػا التؾصػل إلػى أف األسػئلة  

أخػػرى عليػػا، كالتػػػي التجسي يػػة ك التذػػعيبية تشقدػػؼ إلػػى مدػػتؾيات دنيػػا ك 
تتظلػػ  أف ُيعسػػل الظػػبلب تفكيػػرهؼ بظريقػػه فاحرػػة كناقػػدة  مػػع اسػػتخداـ 
السهارات اللغؾية التي متستعؾف بها . كيبلحػظ فػي الهػـر أيزػا انػه متشػاكؿ 

 أربعة مدتؾيات للتفكير لسا ملي :
السدتؾى األكؿ :االسئله التجسي ية ذات السدػتؾى األدنػى كيدػتخدـ  

كيػر االسػتشتاجى كهػى تشرػ  فػي مجػاؿ تػذلر السعلؾمػات فيها الظال  التف
كاستغهارها كهؾ مامشاعر مدتؾى السعرفػة فػي ترػشيو بلػؾـ كمػؽ األمهلػة 
التي متظلبها هذا الشػؾع مػؽ الدػلؾؾ : ّعػرؼ ّ مّيػز ّ عػّدد ّاسػرد ّ اجػ  

 ببل أك نعؼ . 
السدػػتؾى الهػػاني : األسػػئلة التجسي يػػة ذات السدػػتؾى األعلػػى ك فػػي  
سدتؾى يداعد السعلػؼ الظػبلب علػى تجػاكز مرحلػة التػذلر السظلػؾب هذا ال

كيذجعهؼ على فهسها باستخداـ عقؾلهؼ كالتي تتظلػ  تظبيقػا عسليػا  مػؽ 
الظبلب للسعلؾمػات التػي تعلسؾهػا ّ كيتظلػ  مهػل هػذا الدػلؾؾ تفكيػر أةهػر 
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مؽ السدتؾى األكؿ كهؾ مشػاعر مدػتؾى االسػتيعاب كالتظبيػ  فػي ترػشيو 
 بلؾـ . 

 اؿ :مه
 كضت العبلقة بيؽ الكلسات االتيه :  أ.

 أعظى مهاال للعسل الجساعي في السدرسة .  ب.
السدػػػػتؾى الهالػػػػ  : االسػػػػئله التذػػػػعيبية ذات السدػػػػتؾى األدنػػػػى _  

متظل  هذا الشػؾع مػؽ األسػئلة مػؽ الظالػ  أف يفكػر فػي السعلؾمػات تفكيػرا 
اد األدلػة . كيشػاعر ناقدا بتحليل السعلؾمات الةتذاؼ األسػ اب كالعلػل كإيجػ

 ذلػ مدتؾى ن التحليل ل في ترشيو بلؾـ . 
 مهاؿ :
 التجربة تؾضت أف السحاليل ال تفرل إال بظرؽ ليسيائيه معقدب .  
السدتؾى الرابع :  االسػئله ألتذػعيبيه ذات السدػتؾى األعلػى تتظلػ   

مػػؽ الظالػػ  أف يفكػػر تفكيػػرا عسيقػػا مػػدعسا بػػالتشبؤ كالتحليػػل للسذػػكبلت، 
ر الحكػػؼ علػػى األفكػػار كالسعلؾمػػات كاألفعػػاؿ، كيسهػػل هػػذا السدػػتؾى كيرػػد

أعلى مدتؾى مؽ التفكير الشاقد، كهؾ مشاعر مدتؾى ن الترليػ  كالتقػؾيؼ ل  
 في ترشيو بلؾـ .

 مهاؿ :
 استخدـ الكلسات االتيه في األسئلة :

تش أ ّ اطرح حلؾال ّ تؾقع ّ رل  ّ صسؼ ّ طؾر . ما العشؾاف الجيد لهػذب  
 رة ؟ الق

نخلػػص مػػؽ تؾضػػيحشا للسدػػتؾيات االربعػػه انفػػة الػػذلر أنهػػا تتظػػاب   
ل، كهػي 1كالسدتؾى السعرفي في ترشيو بلؾـ السؾضت فػي الذػكل رقػؼ ن 
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تبػػرز مدػػتؾيات التفكيػػر لػػدى الظػػبلب، كلي يػػة صػػياغة األسػػئلة الرػػ ية، 
 كالتي سشتشاكلها الحقا. 

 
 ماهية االسئله الر ية :

 أسئلة تقؾيؼ قبلي :
رح مهػػل هػذب األسػػئلة ليتعػرؼ السعلػػؼ علػى قػػدرات طبلبػه، كمػػدى تظػ

مذػػارلتهؼ كمدػػػتؾى تفكيػػػرهؼ فػػػي مؾاضػػػيع الػػػدركس الجدمػػػدة ، لسػػػا انػػػه 
متؾصل إلى مدى فهؼ الظبلب للسعلؾمػات الدػابقة كالػتسكؽ مشهػا فػي حػاؿ 
الػػدركس الستقدمػػة السبشيػػة كالسرت ظػػة بسعػػارؼ سػػابقة ، كبهػػا يدػػتظيع أف 

رس الجدمػد كربظػه بالػدركس الدػابقة ، عػرؼ مهػل هػذا يسهد لسؾضؾع الد
 الشؾع مؽ األسئلة بالقرر كاالخترار .

 أسئلة استش اطية :
تظػرح أ شػاء سػير الػدرس لسدػػاعدة الظػبلب فػي السذػارلة كالتفاعػػل 
مع السعلؼ، كإبداء أرائهؼ كهػى غال ػا مػا تكػؾف م اشػرة ككاضػحة كال تخػرج 

 عدد تظرح مؽ كقت ألخرل.عؽ مزسؾف الدرس القائؼ .ن قليلة ال

 أسئلة تشذيظية : 
تظرح  مهل هذب األسئلة لتفعيل دكر الظػبلب فػي الػدرس فػي  جػذب 
االنت ػػػاب كالسذػػػارلة كالسشاقذػػػة كتدػػػاعد فػػػي بػػػ  الحيؾيػػػة كالشذػػػا  بػػػيؽ 

 الظبلب مسا يداعد في إ راء العسلية التربؾية برؾرب اةبر.

 أسئلة تقؾيسية: 
 إلى قدسيؽ :           تظرح في نهاية الدرس كتشقدؼ
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أسئلة تظرح داخل الفرل : يقؾـ الظبلب باإلجابة عليها شفهيَا أك   .1
تحريريػػَا، مػػؤّمؽ السعلػػؼ علػػى مػػدى صػػحة اإلجابػػة عليهػػا، كتعتبػػر 

 مؤشرَا لسدى فهؼ الظبلب للدرس كإلسامهؼ بسحتؾاب.
أسػػئلة خارجيػػة : مهػػل أسػػئلة الؾاجػػ  السشزلػػي كتػػتؼ اإلجابػػة عليهػػا  .2

رج الفرل، كمؽ  ؼ يقؾـ السعلؼ بفحرها كيذير فيها إلى مؾاطؽ خا
 الرحة كالخظأ، مسا يداعد في تعدمل سير السعلؾمة.

 أسئلة بعدية: كهي أسئلة تتعل  بالتقؾيؼ ال عدي .3
 

  صياغة األسئلة الر ية:
يبلقى السعلسؾف عشتا لبيرا في صياغة األسئلة الر ية، إذ أف على  

اؿ الدػػليؼ، رابظػػا  ذلػػػ بالسػػادة الدراسػػية كمدػػتؾيات السعلػػؼ اختيػػار الدػػؤ 
كقػػدرات الظػػبلب، كالغػػركؼ الخاصػػة كالعامػػة الداخليػػة كالخارجيػػة لظبلبػػه، 
كما متعلػ  بػذلػ مػؽ  قافػة كعػادات كتقاليػد السجتسػع مػؽ حؾلػه، لسػا انػه 
يعانى مؽ عشت جخر كهؾ لي ية طرح هذب االسئله على الظػبلب، كهػي قػد 

ؽ صػياغتها خاصػة علػػى السعلسػيؽ حػدمهي التعيػػيؽ تكػؾف أصػع  بكهيػر مػػ
 في مهشة التدريس . 

ييسا ملي نؾجز بعزا مؽ التؾصيات لسداعدة السعلؼ فػي صػياغة    
 األسئلة الر ية : 

 أف يكؾف الدؤاؿ كاضحًا. .1
 أف يكؾف الدؤاؿ مختررًا. .2
 أف يكؾف الدؤاؿ م اشرَا. .3
 أف يحتؾى الدؤاؿ على معلؾمة كاحدة. .4
 أف تكؾف لغة الدؤاؿ سهلة. .5
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 أف اليراغ الدؤاؿ بلغة الكتاب.  .6
 أف يكؾف هادفَا يداعد في بلؾغ احد أهداؼ الدرس.  .7
 أف تكؾف األسئلة مشظ ية ك مدلدلة.  .8
 أف يكؾف الدؤاؿ مهيرًا للتفكير.  .9
تبدأ األسئلة عادة ب : ماذا؟ لساذا ؟ ليو ؟ أمؽ ؟ كهى أسئلة  .10

 جابات متعددة.مفتؾحة ذات إ
تحاِشي األسئلة التي تتؼ إجابتها ببل أك نعؼ ك تعرؼ باألسئلة  .11

 السغلقة.
 أف يجعل الدؤاؿ عقل الظال  مؾّلد أفكارَا خاصة به. .12
ضع الجؾاب أكال  ؼ الدؤاؿ _ يداعد ذلػ في الؾصؾؿ لئلجابة   .13

 السرغؾبة.
 

 طرح األسئلة الر ية:
يدػتخدمؾف أسػلؾب األسػئلة الرػػ ية  يبلحػظ أف لهيػرا مػؽ السعلسػػيؽ

الس اشػرة أ شػاء عػرض دركسػهؼ أمػاـ طبلبهػؼ، كهػى تتفػاكت مػؽ الدػهؾلة 
إلػػػى الرػػػعؾبة، إال أنهػػػا فػػػي مجسلهػػػا أسػػػئلة ركتيشيػػػه يقػػػدمها السعلسػػػؾف 
لترسػػي  السعرفػػة لػػدى طبلبهػػؼ، أك جسػػع السعلؾمػػات مػػشهؼ إل ػػراء العسليػػة 

 التربؾية كتحديؽ سير الدرس .
كؾف الدؤاؿ مؽ جسلة لغؾية تظرح في صيغة االستفهاـ عادة ما مت

أك مدلؾالته كذلػ في سبيل تدهيل كصؾؿ الظبلب السادة التعليسية 
 مؾضؾع الدرس.

 كيهدؼ السعلؼ في األساس مؽ طرح مهل هذب األسئلة لآلتي :
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تذجيع الظبلب إلعساؿ تفكيرهؼ كجرهؼ لل ح ، كترتي  كتجسيع  .1
 الؾصؾؿ للسعرفة السظلؾبة.كتشذي  أفكارهؼ في سبيل 

تذجيع الظبلب على التفاعل في ما بيشهؼ، كذلػ بنبراز أكجه  .2
 التفكير الشاقد في ما مدكر حؾؿ السؾضؾع السظركح.

 
 تقشيات طرح األسئلة الر ية: 

إّف تقشيات كفؽ طرح األسئلة الر ية له أهسية لبيرة فػي تحدػيؽ ك   
فاعػػل الظػػبلب مػػع السعلػػؼ كمػػع أداء كسػػير الػػدرس، لسػػا انػػه مػػؤدى إلػػى ت

السػػػادة التعليسيػػػة. كقػػػد تػػػؤدى طريقػػػة طػػػرح األسػػػئلة، إذا لػػػؼ تػػػراع فيهػػػا 
األسػػالي  التربؾيػػة الجيػػدة، إلػػى إبػػراز أكجػػه سػػلبيات عدمػػدة قػػد تػػؤدى إلػػى 
إخفاؽ السعلؼ في تحقي  خظظه التربؾية في تقديؼ دركسػه لظبلبػه، كقػد ال 

ل العلسػي كالفكػري . عليػه لػاف يجشي الظبلب لل ما هؾ مخظ  له للتحري
 للتقشيات الجيدة األ ر الفاعل في طرح االسئله الر ية . 

نؾرد ييسا ملي بعزا مؽ األسالي  كالسقترحات التربؾية بغرض طػرح   
 االسئله كتؾجيهها:  

 ل أسئلة ضسؽ التحزير اليؾمي قبل دخؾؿ الرف .8-6اةت  ن .1

 اطرح الدؤاؿ بذكل م د .  .2

 دؤاؿ بذكل م اشر.اطرح ال .3

 ؾاني لتلقى اإلجابة كذلػ  5-3اطرح الدؤاؿ لجسيع الظبلب كانتغر  .4
 إلعظاء الظبلب فرصه للتفكير كترتي  األداء. 

 اسأؿ احد الظبلب لئلجابة حتى تتجش  العذؾائية.  .5

كزع فرصة اإلجابة بالذكل الذي مؤدي إلي إشراؾ اةبر عدد مؽ  .6
 الظبلب. 
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 سئلة كقدرات الظبلب على اختبلؼ مدتؾياتهؼ.أف تتشاس  األ .7

اطرح الدؤاؿ األكؿ بحي  يكؾف متعلقا بأةهر شئ كاضت في  .8
 السذكلة الس حؾ ة.

يفزل أف يكؾف الدؤاؿ السظركح مؽ معلؾمات سابقة معركفة عؽ  .9
 السذكلة تحت ال ح .

اسأؿ اةبر عدد مسكؽ مؽ االسئله الستعلقة بالعسليات التفكيرية  .10
اإلبدا ية كاستفد مؽ الكلسات السفتاحية مهل:  قارف ّ لخص ك 

 ّالحظ ّ فدر ّ حلل ّّبررّ طب  ....  

 اطرح أسئلة بأسالي  مختلفة إضافة إلى ماذا ؟ ليو ؟ لساذا ؟  .11
 اطرح أسئلة محددة كتحاشى التعسيؼ.  .12
 أف يكؾف الدؤاؿ السظركح مرت ا مشظ يا ككاضحًا.  .13
نتقاؿ األسئلة مؽ السدتؾى األدنى إلى السدتؾى التدرج في ا .14

 األعلى. 
 أف يعسل الدؤاؿ على زيادة مذارلة التبلميذ داخل الرف . .15

 كلزيادة السذارلة يسكؽ ال ياـ بسا ملي :  
 تؾجيه سؤاؿ كاحد إلي عدد مؽ الظبلب. أ.  
إعادة تؾجيه الدؤاؿ عشد عدـ اإلجابة عليه، أك عشد تلقى   ب.  

 ة غير الرحيحة .اإلجاب
 حدد اسؼ الظال  قبل تؾجيه الدؤاؿ إليه. جػ.  
أطرح الدؤاؿ  ؼ الشغر إلى الظبلب كاختيار الظال  الذي  د.  

 سيجي  .
 تخريص سؤاؿ لكل طال  لزساف مذارلة جسيع الظبلب.  هػ.  
 اطرح الدؤاؿ على هيئة سؤاؿ . ك.  



 

567 

 

 يرية . تجش  األسئلة التي تبدك لجسلة ترريحية تقر  ز.  
 تجش  تكرار الدؤاؿ نفده عدة مرات في نفس الؾقت.  ح.  
 تأةد أف اإلجابة على األسئلة مدسؾعة مؽ جسيع الظبلب.  .  

تجش  تكرار أسئلة الظبلب ما لؼ يكؽ الدؤاؿ غير مدسؾع مؽ  .16
 األصل. 

 تجش  االسئله التي تكؾف إجابتها ن نعؼ ل أك ن ال ل .17
 لتي لها إجابة كاحدة فق .األسئلة السغلقة ا *  
 االسئله الغامزة أك غير السحددة. *  
 مجسؾعة األسئلة الستبلحقة التي تذتت االنت اب. *  
األسئلة التي تتعل  بسعلؾمات متقدمة يعجز الظال  عؽ  *  

 اإلجابة عليها.
 األسئلة التي تلح  الرفات ال ذرية لغير العاقل مهل :  ي.  
 ترؾ الشؾاة ؟  تلكتركنالساذا تحاكؿ اال  -   
 ةيو تذعر االمي ا ؟ -   

 لساذا م ح  الساء عؽ مدتؾاب ؟ -   

 ؾاني بعد طرح الدؤاؿ قبل تحدمد الظال  الذي  5ػ3انتغر مدة  .18
 -سيجي ، كيشتج مؽ مهل هذا االنتغار :

 يجي  الظبلب بأجؾبة أطؾؿ كأةسل.  أ.

 تحدث زيادة في التفكير التاملى كاإلبداعي. ب.

 ترداد مذارلة الظبلب بظيئى التعليؼ.  جػ.

االسئله التي تظرح قليله لكشها تهير تفكير الظبلب برؾرب  د.
 اةبر.

 يقدـ الظبلب عددا اةبر مؽ االستدالالت العلسية السعقؾلة.  هػ.
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 متلقى السعلؼ إجابات أةهر مركنة.  ك.

مزداد عدد اإلجابات السبلئسة مؽ طبلب لؼ تظل  مشهؼ  ز.
 ابة. اإلج

 يقل عدـ القدرة على اإلجابة.  ح.

 تزداد  قة الظبلب بأنفدهؼ.   .

 يقلل التعليؼ الستسحؾر حؾؿ السعلؼ.  ي.

 مزداد التعليؼ الذي متسحؾر حؾؿ الظال .  ؾ.

 مزداد عدد األسئلة التي يظرحها الظبلب.  ؿ.

 مزداد تشؾع اإلجابات.  ـ.

 مزداد رد الظبلب على بعزهؼ.  ف.

 بلت االنز ا  في الرف.تقل مذك س.
 

 سئله الر ية؟ ماذا يجشى السعلؼ مؽ طرح اال
 جذب إنت اة كإ ارة الظبلب للدرس. ل1
 تفعيل مذارلة الظبلب في مجريات الدرس.  ل2
 مراجعة السادة التعليسية الدابقة لسؾضؾع الدرس الحالي. ل3
معرفػػة قػػدرات الظػػبلب كمػػدى اسػػتعدادهؼ لتلقػػى السهسػػة التعليسيػػػة  ل4

 الجدمدة، كالتي يداعد السعلؼ في تشسيتها .
تحدمد الظبلب الذمؽ يستلكؾف معلؾمات ك خبرات سػابقه عػؽ السػادة  ل5

 التعليسية مؾضؾع الدرس.
 دعؼ إسهاـ الظبلب لسجسؾعه كأفراد داخل قاعة الدرس. ل6
 مراعاة ض   سلؾؾ الظبلب ا شا تقديؼ األسئلة كاإلجابات عليها. ل7
 بداع كالخل  مؽ خبلؿ مذارلاتهؼ.دفع الظبلب لئل ل8
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 العسل على زيادة تعلؼ الظبلب بظريقة تفاعلية . ل9
 زرع بذكر الهقة في نفؾس الظبلب. ل10
 تعؾيد الظبلب على الجرأة كالذجاعة، كإبعادهؼ عؽ الخؾؼ كالتردد. ل11
 الخركج بالظبلب مؽ مؾاطؽ الحفظ كاالسترجاع. ل12
 ة بيؽ السعلؼ كالظبلب أنفدهؼ.إذلاء ركح التعاكف كالسذارل ل13
 تسكؽ السعلؼ مؽ تقؾيؼ طبلبه بدهؾلة كلفاءة. ل14
تؾضػػػيت الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيؽ الظػػػبلب كمػػػدى امػػػتبلةهؼ للسعػػػارؼ  ل15

 القبلية كاآلنية أ شاء السشاقذة.
استذارة السعلؼ كذلػ بسعرفة طبلبه مسػا يدػاعدب فػي كضػع خظظػه  ل16

لسشاسػػ ة الستساشػػية مػػع طبلبػػه التدريدػػية كاختيػػار طػػرؽ التػػدريس ا
 مدت  بل. 

 
 

  الظبلب مؽ طرح األسئلة الر ية؟ ماذا يجشى 
 تعلؼ الظبلب أسلؾب االستساع آلراء اآلخريؽ . ل1
 إلساـ الظبلب بشد ة ما عرفؾب في السادة التي درسؾها. ل2
 التعؾد على أسلؾب السذارلة ك الشقاش . ل3
 الز ف.معرفتهؼ ألنفدهؼ مؽ ناحية القؾة ك  ل4
 تزداد داف ية الظبلب كيزداد اهتسامهؼ للتعلؼ. ل5
 تحديؽ سلؾؾ الظبلب اإليجابي. ل6
 اةتداب معاني التعددية ك الديسقراطية ك العسل بها. ل7
 يعسل الظال  على التظلع السعرفي الدليؼ ليشاؿ رضاء اقرأنه . ل8
 خل  ركح التشافس بيؽ الظبلب. ل9
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 يهؼ.تظلع الظبلب إلرضاء معلس ل10
 تخلص الظبلب مؽ الرست كاالنظؾائية. ل11
 تشسية التفكير السدتسر. ل12
 تشسية ركح ال ح  كاالستكذاؼ في الظبلب. ل13
 السداعدة على االستذلار كالتحريل. ل14

                                                                                                                                                                                                                    
 التقؾيؼ 

هشالػػػ بعػػض أسػػئلة التقػػؾيؼ التػػي يسكػػؽ أف يظرحهػػا السعلػػؼ علػػى   
نفده نتقؾيؼ ذاتيل، كذلػ بعد إةساؿ طرح األسئلة الر ية علػى الظػبلب . 

األمانػػة كالرػػدؽ فػػي اإلجابػػة عليهػػا ألنهػػا تػػأتى فػػي تتظلػػ  هػػذب  األسػػئلة 
مرحلة التقؾيؼ ألداء السعلؼ في ما يخص إعدادب كطرحه لؤلسػئلة الرػ ية، 
كبػػذلػ يخػػرج السعلػػؼ بالدػػلبيات التػػي تتظلػػ  التعػػدمل أك التعبيػػر، كلػػذلػ 

 االيجابيات التي يعسل السعلؼ إبقائها كتظؾيرها. 
 مؽ هذب االسئله ماملى : 

كفػػرت جػػؾا غيػػر مرعػػ  كشػػجعت الظػػبلب علػػى طػػرح اى هػػل  ل1  
 سؤاؿ يخظر ب الهؼ ؟ 

هػػل كفػػرت الجػػؾ السشاسػػ  الػػذي يذػػجع الظػػبلب علػػى اإلدالء  ل2  
 ب رائهؼ كإجاباتهؼ ؟ 

 هل لشت فعاال لظارح جيد لؤلسئلة ؟ ل3  

 هل أرشدت الظبلب إلى لي ية طرح األسئلة ؟ ل4  

 ؟ هل تؾصلت إلى معرفة قدرات طبلبػ ل5  
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هل نجحت في ض   الفرػل إ شػاء كبعػد طػرح األسػئلة كتلقػى  ل6  
 اإلجابات مؽ الظبلب ؟

سؤاؿ أخير: هل تدتظيع أف تدرب نفدػػ بشفدػػ علػى إعػداد  ل7  
 كطرح األسئلة الر ية نتيجة تجاربػ الدابقة في هذا السزسار ؟

فػػػي سػػػبيل تظػػػؾير أداء السعلػػػؼ فػػػي مػػػا متعلػػػ  باألسػػػئلة الرػػػ ية نتقػػػدـ 
 قترحات االتيه :بالس

 .ااحتـر أسئلة الظبلب كال ترفزه .1
 حاكؿ إعهار ال يسة الح ي ية للدؤاؿ.  .2
 أشرؾ الظبلب في اإلجابة على الدؤاؿ إذا لاف ذا فائدة عامة.  .3
 إذا لاف الدؤاؿ ذا فائدة خاصة يسكشػ اإلجابة عشه في كقت خاص.  .4
 اإلجابة. ال تحاكؿ اإلجابة على سؤاؿ دكف التأةد مؽ  .5

إذا تعذرت اإلجابة عؽ سؤاؿ معيؽ فأع  نفدػ كطبلبػػ فرصػة مػؾـ  .6
 أك أةهر للحرؾؿ على اإلجابة الرحيحة.

 عليػ تشسية حريلتػ السعريية كالعلسية. .7
 عليػ بالهقة بشفدػ كسعة الردر.  .8
 إبداء ركح التعاكف التاـ كالسذارلة الفاعلة مع طبلبػ.  .9
 

 : الها
 ليسية:الؾسائل التع

 

 -نبذة تاريخية:
ييسا ملي نتشاكؿ استخداـ الؾسائل التعليسية تاريخيا حتػى نػرب  بػيؽ  

 الساضي كالحاضر في نؾ يه كلي ية استخدامها.
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إف أكؿ مػػؽ استػػػخدـ الؾسائػػػل التعليسيػػة ال رػػػرية مػػؽ العػػرب هػػؾ  .1
ـل فكػاف يخػرج بتبلميػذب إلػى برلػة 1039-965الحدؽ ابؽ الهيهؼ ن

ة ييغػػرس فيهػػا قرػػ ة ليؾضػػت لهػػؼ بالسذػػاهدة الس اشػػرة مػاء مجػػاكر 
الؾاق يػػة نغريػػة انكدػػار الزػػؾء فػػي السػػاء. كيبلحػػظ أف الحدػػؽ بػػؽ 
الهيػهؼ اسػػتخدـ اإلمكانػػات الستاحػػة فػي خلػػ  كسػػيلة فعالػػة سػػاعدته 

 ةهيرا في تؾصيل السعلؾمة عسليا إلى تبلميذب.
 – 1099ؾري نقاـ بعض العلساء أمهاؿ أبؾ عبد هللا اإلدريدػي الحسػ .2

ـل برسؼ خرائ  جغرايية بلغت الدػ عيؽ خريظػة تؾضػت مؾاقػع 1116
 البلداف السختلفة.

ـل السعلسػػيؽ فػػي 1406 -1332أكصػػى عبػػد الػػرحسؽ بػػؽ خلػػدكف ن .3
تعليؼ السادة الجدمدة باالعتساد على األمهلػة ألحيػه لتعػيؽ الستعلسػيؽ 

 على اإلدراؾ كالفهؼ الرحيحيؽ.
فػي مشػاهجهؼ لهيػر مػؽ العلسػاء الغػربييؽ الػذمؽ كت ع هؤالء العلساء  .4

أكصؾا باسػتخداـ الؾسػائل التعليسيػة، كالسذػاهدة الحيػة، لسػا مػدرس 
الظػػبلب مػػؽ غيػػر االعتسػػاد علػػى الحفػػظ، أك التدػػسيع، كمػػؽ أمهػػاؿ 

 –هؾلشػدا ، كلؾميشيػؾس  –اس انيا ، كامرازمػؾس  –أكلئػ ن لؾنت اؿ 
ايظاليال. كغيػرهؼ  –ري فرندا ، ك مشذؾ  –تذيكؾسلؾفاةيا، كركسؾ 

الكهيػػر مػػؽ الػػذمؽ لػػاف لهػػؼ الفزػػل فػػي اةتذػػاؼ كتظػػؾير الؾسػػائل 
 التعليسية.

ـ عهرت مدارس الستاحف في أمريكػا، كهػي جػاءت 1908كفي عاـ  
السرئي، كهؾ يعتسػد علػى السعػارض الستشقلػة كتؾزيػع  –بسا يعرؼ بالتعليؼ 

 أخرى. الرؾر كاألفبلـ كالرسؾمات كاللؾحات ككسائل تعليسية
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تػػؼ ط ػػع أكؿ لتػػالؾج لؤلفػػبلـ التعليسيػػة ن سػػس ية /  1910فػػي عػػاـ  *
 برريةل.

ـل عهػػرت الؾسػػائل الدػػس ية 1918 – 1914فػػي مػػا بػػيؽ عػػامي ن  *
مهل الرادمؾ كالدس ية ال رػرية مهػل الدػيشسا. كراجػت ركاجػا عغيسػا 
في استخدامها بؾاسظة السعلسيؽ كالتربؾييؽ في س اؽ لسحػؾ األميػة 

 رب العالسية األكلى.بعد الح
ـل تظػػؾرت الؾسػػائل، 1945 -1939بعػػد الحػػرب العالسيػػة الهانيػػة ن  *

فاسػػػتخدمت اإلذاعػػػة السدػػػسؾعة ن الرادمػػػؾل كالسرئيػػػة/ الدػػػس ية ن 
 التلفازل كلاف لها دكر تعليسي مذهؾد.

في االربعيشيات مؽ القرف الداب  تؼ اةتذاؼ الحاسؾب، الػذي لػاف  *
 ر الحياة السعريية.له الفزل األةبر في تظؾي

مػؽ القػرف الدػاب  أيزػا تظػؾرت كسػائل االترػاؿ  تفي الخسدػيشيا *
 تظؾرا لبيرا حي   ترلزت على الؾسائل الدس ية ال ررية.

مؽ القرف الداب  أيزا تؼ تظػؾير الؾسػائل الدػس ية  تفي الدتيشيا *
/ ال ررية ليحػل محلهػا ترػسيؼ الؾسػائل كاسػتخدامها، كالتػي يسكػؽ 

 لعسلية التعليسية برؾرة أةهر فاعلية.أف تز   ا
 

 لؾسائل التعليسية:تدسية ا
 ةاف يظل  عليها االسؼ على حد  ما تؤديه مؽ أغراض مهبًل: 

 الؾسيلة ال ررية: 
تعتسد على العيؽ كتهسػل ب يػة الحػؾاس إال انػه فػي ذلػػ الؾقػت مػؽ 

 استخدامها لانت العيؽ هي الحاسة األكلى في االستفادة مشها.
 ة الدس ية:الؾسيل
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كسػيلة تعتبػر األذف هػي السدػتخدـ األكؿ لهػا مهسلػة ب يػة الحػػؾاس 
 األخرى، الدسع الذكؽ كال رر كالحس كالعقل كالذؼ.

 الؾسيلة الدس ية ال ررية:
اهتسػػت بحاسػػتي الدػػسع كال رػػر فقػػ  دكف غيرهسػػا مػػؽ الحػػؾاس. 

ت كند ة لهذا االختبلؼ في التدسيات فقد اتف  العلساء على هذا السرػظل
للؾسػػػائل التعليسػػػة نهػػػي كسػػػائل تعػػػيؽ الػػػدارس علػػػى اةتدػػػاب السعػػػارؼ 

 كالسهاراتل كبذلػ تكؾف قد شسلت لل الحؾاس لدى الستعلؼ.
 هشالػ أنؾاع أخرى مختلفة مؽ الؾسائل التعليسية نذلر مشها:

الؾسائل الحية: كهي التي ترب  الظال  بسا يحػي  بػه م اشػرًة ،كهػي  أ.
 ي في السحتؾى التعليسي السظركح.التي تأخذ مؾقعها الظبيع

السجدػػسات: كهػػي التػػي تسهػػل السذػػهد الػػؾارد فػػي السحتػػؾى بظريقػػة  ب.
 مذابهة له تسامًا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكشؾلؾجيا التعليؼ                         
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أطلػػ  هػػذا االسػػؼ علػػى الؾسػػائل التعليسيػػة عشػػدما اتدػػعت كتظػػؾرت 

يػر مجػاالت التعلػيؼ، مسػا أدى الؾسائل التعليسية، كتظؾر استخدامها في غ
إلى اختػزاؿ الؾقػت فػي التعلػيؼ كالػتعلؼ لػدى لافػة الشػاس، كلػيس للسعلسػيؽ 
كمجاالت التعليؼ كحد ، فقد اقبل الجسيػع علػى اسػتخدامها فػي الحرػؾؿ 
على السعلؾمة كمقتشيات ال ح  العلسػي، مهػل: الػدكائر التلفزيؾنيػة السغلقػة 

دكر اآللػة فػي تظػؾير العسليػة التربؾيػة  كاإلذاعة السدرسية، كهؾ إشارة إلى
 كالتعليسية.

الؾسػػيلة التعليسيػػة لسػػا هػػؾ أسػػسها تدػػاعد السعلػػؼ فػػي تػػدريس مقػػرر مػػا 
 كنبلحظ فيها األتي:

إف الؾسيلة التعليسية ال تؤدي العسل لامبل، الف هشالػ جؾان  أخرى  .1
مػػؽ العسليػػة التعليسيػػة تتػػؾلى تشفيػػذها عشاصػػر أخػػرى مشهػػا السعلػػؼ 

 .مهبلً 
يجػػػ  أف تحقػػػ  الؾسػػػيلة التعليسيػػػة الغػػػرض الػػػذي اسػػػتخدمت مػػػؽ  .2

 اجله، أي أف ما تقؾـ به الؾسيلة التعليسية متؼ على الؾجه األةسل.
 

مؽ الستابعات الفعالة التي مشتهجها السؾجه التربؾي في سبيل ترقيػة 
أداء السعلػػػؼ كمػػػا سػػػيشظ ع ايجابيػػػا علػػػى العسليػػػة التعليسيػػػة ، اسػػػػتخداـ 

التعليسيػػػة الستاحػػػة . ذلػػػػ الف التربيػػػة الحدمهػػػة تدػػػعى لتزكيػػػد  الؾسػػػائل
الظػػبلب بػػالخبرات كالسهػػارات فػػي صػػؾرة ايجابيػػة، مسػػا تخلفػػه مػػؽ رسػػؾخ 
للسعارؼ في ذهؽ الستلقي، كهؾ ما أدى إلى االهتساـ بالؾسػيلة التعليسيػة، 
التي أص حت مؽ أهؼ أرلاف العسلية التعليسية التربؾية، إذ أنها تعظي لكػل 

برة معيشة مفهؾمها الرػحيت الؾاضػت فػي ذهػؽ الظالػ ، كذلػػ بتعريفهػا خ
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للح يقػػػة كتعزػػػيدها لسػػػا متلقػػػاب الظالػػػ  مػػػؽ معػػػارؼ. قدػػػست الؾسػػػائل 
  -التعليسية إلى أنؾاع  بل ة هي:

 كسائل بررية.  أ.
 كسائل سس ية.  ب.
 كسائل سس ية بررية.  جػ.

فػػػي العسليػػػة لكػػػل نػػػؾع مػػػؽ أنػػػؾاع الؾسػػػائل السػػػذلؾرة دكرب الفعػػػاؿ  
التعليسيػػة، كغال ػػا مػػا يدػػتخدمه السعلػػؼ حدػػ  ركيتػػه ييسػػا متساشػػى مػػع 
محتػػؾى السػػادة الدراسػػية بػػيؽ مديػػه. فقػػد يقترػػر اسػػتخداـ السعلػػؼ لؾسػػيلة 
برػػرية كاحػػدة أك أةهػػر فػػي تؾصػػيل محتػػؾى محػػدد للظالػػ ، كقػػد يدػػتخدـ 
كسيلة سس ية أك سػس ية/ برػرية فػي مقػاـ جخػر، حدػ  مػا مػراب مشاسػ ًا 

 لتؾصيل كتهبيت السعارؼ بذهؽ الظال .
 -تعريو الؾسيلة التعليسية:

 -يسكؽ أف نعرؼ الؾسيلة التعليسية لسا ملي:
نهػػي أداة أك مػػادة يدػػتخدمها الظالػػ  فػػي عسليػػة الػػتعلؼ، كاةتدػػاب  .1

الخبػػرات كإدراؾ الس ػػػادئ كتظػػؾير مػػػا يكتدػػػ  مػػؽ معػػػارؼ بشجػػػاح، 
ع األسػػالي  كاحػػدث كيدػػتخدمها السعلػػؼ فػػي الؾصػػؾؿ بظبلبػػه بػػأنج

الظػػرؽ، بظبلبػػه إلػػػى الح يقػػة العلسيػػة السدػػػتخدمة بدػػرعة ك اقػػػل 
 تكلفةل.

 ماجدة الديد عبيد                                            
نمػػػػػػؾاد كأدكات تقشيػػػػػػة، مبلئسػػػػػػة للسؾاقػػػػػػو التعليسيػػػػػػة السختلفػػػػػػة،  .2

يؼ يدػػتخدمها السعلػػؼ كالسػػتعلؼ بخبػػرة كمهػػارة لتحدػػيؽ عسليػػة التعلػػ
كالتعلؼ، لسا أنها تداعد فػي نقػل السعػاني كتؾضػيت األفكػار كتهبيػت 
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عسلية االدارؾ، كزيادة خبرات الظػبلب كمهػاراتهؼ كتشسيػة اتجاهػاتهؼ 
 في جؾ مذؾؽ كرغ ة أةيدة نحؾ تعلؼ أفزلل. 

 بذػير الكػلؾب                                           
  أهػػػداؼ الػػػدرس كحػػػل نعشرػػػر مػػػؽ عشاصػػػر نغػػػاـ شػػػامل لتحقيػػػ .3

 السذكبلت التعليسية في مؾقو تعليسي معيؽل.
 الظ جي

 ن استخداـ أشياء باإلضافة إلى اللغة لتؾضيت األفكار كالسدلؾالتل. .4
 فتت البػػاب عبد الحليؼ

نمؾاد ال تعتسد أساسا علػى القػراءة كاسػتخداـ األلفػاظ كالرمػؾز لشقػل  .5
يػادة جػؾدة التػدريس كتزكيػد معانيها، بل هي مؾاد يسكؽ بؾاسظتها ز 

 التبلميذ بخبرات باقية األ رل.
E.DATE  

كيسكػػػؽ أف نقػػػؾؿ أف الؾسػػػيلة التعليسيػػػة هػػػي لػػػل أداة يدػػػتخدمها 
السعلؼ لتحديؽ العسلية التعليسية كتؾضػيت مػدلؾالت ألفاعػه كشػرح أفكػارب، 
أك تدري  طبلبه على مهارة مػا، أك تشسيػة اتجػاب معػيؽ مشتقػل فيهػا السعلػؼ 

للفغية كالظال  مؽ التلقي الس اشر إلػى تظػؾير السهػارات كاالتجاهػات مؽ ا
 إلى العسلية السعسلية في مادة اإلحياء أك العلؾـ برفة عامة. 

كيبلحػػػظ فػػػي الحقػػػ  الستتاليػػػة إلػػػى التظػػػؾر السلحػػػؾظ الػػػذي سػػػاد  
الؾسائل التعليسية حتى كصل به السظاؼ إلى ما نذاهدب اليؾـ مؽ كسائل 

 مة.الكتركنية متقد
 -أهسية الؾسائل التعليسية:

 تقّرب مؾضؾع الدرس إلى الؾاق ية. .1
 تجعل الستعلؼ أةهر استعدادا للتعلؼ. .2
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 تداعد في تشؾيع الخبرات كذلػ باإلشراؾ مع جسيع الحؾاس. .3
 تداعد الستعلؼ على فهؼ األلفاظ. .4
تدػػاعد الستعلسػػيؽ فػػي تعػػدمل الخبػػرات الدػػابقة للسػػا مػػّركا بسػػا هػػؾ  .5
 دمد.ج

 تداعد الستعلؼ في تشسية قدراته كاةتداب الخبرة. .6
تشؾيػػع أسػػالي  التعزيػػز لالتغذيػػة الراجعػػة مػػهبل فػػي معرفػػة الرػػؾاب  .7

 كالخظأ.
 معالجة الفركؽ الفردية بتقديؼ مهيرات مختلفة تهير انت اب الستعلؼ. .8
 تؤدي إلى ترتي  األفكار كتدلدلها لدى الستعلؼ مهل األفبلـ. .9
ؤدي إلػػى تعػػدمل الدػػلؾؾ كتعػػدمل االتجاهػػات مهػػل إت ػػاع العػػادات تػػ .10

 الرحيحة.
 

  أهسيتػها للسعلؼ

 تداعد على رفع درجة لفاية السعلؼ السهشية. .1

 تغيير دكر السعلؼ مؽ ناقل للسعلؾمات لسخظ  كمشفذ كمقدـ. .2

 تداعد السعلؼ على حدؽ عرض السادة كتقؾيسها كالتحكؼ فيها. .3

 مؽ استهبلؾ لل الؾقت الستاح بذكل أفزل. تسكؽ السعلؼ .4

 تؾفر الؾقت كالجهد للسعلؼ في التحزير ك الدرد. .5

 تداعد السعلؼ في إ ارة الداف ية لدى الستعلسيؽ. .6

كذلػػػػ  -تدػػػاعد السعلػػػؼ فػػػي التغلػػػ  علػػػى حػػػدكد الزمػػػاف كالسكػػػاف .7
 بتؾضيت أشياء في الساضي كفي أمكشه غير الفرل.

 
 أهسيتها للستعلؼ
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 تشسي في الستعلؼ ح  االستظبلع. .1
تقؾي العبلقة بيؽ السعلؼ كالستعلؼ، كبيؽ الستعلسيؽ أنفدهؼ، كخاصة  .2

 إذا استخدمها السعلؼ بكفاءة. فهي تؾسع مجاالت الخبرات للستعلؼ.

 تعالج اللفغية كالتجريد، كتزيد مؽ حريلة الستعلسيؽ في األلفاظ. .3

 .تدهؼ في تكؾيؽ اتجاهات مرغؾب فيها .4

تذػػػجع السػػػتعلؼ علػػػى السذػػػارلة كالتفاعػػػل مػػػع السؾاقػػػو الرػػػ ية  .5
 السختلفة.

 تهير اهتساـ الستعلؼ كتذؾيقه إلى التعلؼ. .6

تجعػػػل الخبػػػرات التعليسيػػػة أةهػػػر فاعليػػػة كأنقػػػى أ ػػػرا كاقػػػل احتسػػػاال  .7
 للشدياف.

 تدهؼ في معالجة الفركؽ الفردية. .8

 تؾفر الؾقت كالجهد. .9
 

 تعليسيةأهسيتها للسادة ال
 تداعد في تؾصيل السعلؾمات كالسؾاقو كاالتجاهات كالسهارات. .1
تدػػاعد فػػي إبقػػاء السعلؾمػػات حيػػه كذات صػػؾرة كاضػػحة فػػي ذهػػؽ  .2

 الستعلؼ.

ت دػػػي  السعلؾمػػػات كاألفكػػػار كتؾضػػػيحها كتدػػػاعد الستعلسػػػيؽ علػػػى  .3
 ال ياـ بأداء السهارات لسا هؾ مظلؾب مشهؼ.

 
 يسية الجيدةكصفات الؾسيلة التعل خرائص

أف تكؾف مهيرة لبلنت اب كاالهتساـ، كاف مراعى فػي إعػدادها كإنتاجهػا  .1
 التعلؼ كأسده كمظابقتها للؾاقع.
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أف تكؾف الؾسيلة التعليسية نابعة مؽ السشهاج الدراسػي كتػؤدي إلػى  .2
 تحقي  الهدؼ مشها.

 أف تكؾف مداعدب كسهله لبلؾغ األهداؼ التربؾية. .3

ة لخرػػائص الستعلسػػيؽ، كمشاسػػ ة لعسػػرهؼ الزمشػػي أف تكػػؾف مرا يػػ .4
 كالعقلي كاالنفعالي كالجدسي.

 أف تتدؼ بال داطة كالؾاق ية كالؾضؾح كعدـ التعقيد. .5

أف تكؾف متشاسػ ة مػع الؾقػت كالجهػد الػذي متظل ػه اسػتخدامها مػؽ  .6
 حي  الحرؾؿ عليها.

أف تذػػػػؾؽ السػػػػتعلؼ كترغ ػػػػه فػػػػي االطػػػػبلع كال حػػػػ  كاالستقرػػػػاء  .7
 تداعدب على استش ا  خبرات جدمدة.ك 

أف تتشاس  مؽ حيػ  الجػؾدة كالسدػاحة كالحجػؼ كالرػؾت إف لانػت  .8
 سس ية، كعدد الدارسيؽ في الرف.

أف مراعى في ترسيسها كإنتاجها صحة السحتؾي كالجؾدة كالدقة مؽ  .9
 الشاحية الفشية مسا يسكؽ تداكلها كبقاءها لفترة طؾيلة.

 لدابقة بالخبرات الجدمدة.أف ترب  الخبرات ا .10

 أف تكؾف جذابة بألؾانها. .11

 يفزل أف ترشع مؽ السؾاد الستؾفرة محليا ذات التكاليو القليلة. .12

 أف تحدد السدة الزمشية البلزمة لعرضها. .13

 أف تكؾف مشاس ة ليدتفاد مشها في أةهر مؽ مدتؾى. .14

كاألفكػػػػار أف تكػػػػؾف متقشػػػػة كجيػػػػدة الترػػػػسيؼ مػػػػؽ حيػػػػ  التدلدػػػػل  .15
 كانتقالها مؽ هدؼ تعليسي آلخر.

 أف تكؾف الكتابة السرافقة للؾسيلة مؽ لتاب الستعلسيؽ الدراسي. .16

 أف تتدؼ بالحرلة. .17
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 كالعلسي للسجتسع. يأف تتشاس  الؾسيلة مع التظؾر التكشؾلؾج .18

أف تتشاس  مع البيئة التي تعرض بهػا مػؽ حيػ  عاداتهػا كتقاليػدها  .19
 الرشا ية أك الظبي ية.كمؾاردها 

 أف تكؾف مبتكرب كبعيدب عؽ اإلنتاج التقليدي. .20

 أف تكؾف مشاس ة للدرس كفي مزسؾنه. .21
 أف  ال تكؾف معقدة ك مؽ الرع  على الستعلؼ االستفادة مشها. .22

 ال تكؾف معلؾماتها أةهر مؽ معلؾمات الدرس. .23

تذػػػغل السػػػتعلؼ عػػػؽ أف ال تكػػػؾف براقػػػة لهيػػػرة األلػػػؾاف كالحؾاشػػػي  .24
 الدرس.

 أف تكؾف سهلة الترلي  كالتجهيز. .25

 أف تجرب قبل الدرس خارج الفرل. .26

 أف يكؾف السعلؼ ملسا بخرائص الؾسيلة ك بظريقة تذغيلها. .27

 أف تكؾف كاضحة كم اشرة. .28

أف ال تؾضػػػػع فػػػػي مكػػػػاف يدػػػػهل  للستعلسػػػػيؽ االنذػػػػغاؿ بهػػػػا قبػػػػل  .29
 استخدامها.

 
 -التعليسية:حفظ الؾسائل 

هشالػػػػ طػػػرؽ لحفػػػظ الؾسػػػائل التعليسيػػػة فػػػي السعامػػػل أك حجػػػرات  
 التحزير السلحقة بها كمشها:

الخزانات ن دكالي ل بؾاجهات زجاجية مقدسة إلى رفؾؼ تؾضع فيها  .1
 الؾسائل حد  السؾاضيع كعبلقتها م عزها ال عض.
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ؾ  فهي إما معدنية أك خذػبية أك مػؽ الكرتػؾف السزػغ –الرشادم   .2
ن الفيبػػػػػرل تدػػػػػتخدـ لحفػػػػػظ السجدػػػػػسات كالعيشػػػػػات كالسجسؾعػػػػػات  

 السخبرية.

السذػػاج : عبلقػػات معدنيػػة أك خذػػبية بعزػػها  ابتػػة فػػي الجػػدراف  .3
بارتفاعات تختلف باختبلؼ االستعساؿ كيكؾف بعزها اآلخر متحرلػا 
تحسله أرجل خاصة كمشها مػا يكػؾف علػى شػكل أسػبلؾ أك عػؾارض 

 مؽ الخذ .

شػػػائعة االسػػتعساؿ حيػػػ  تػػػؾفر السدػػاحات كتدػػػتخدـ فػػػي الرفػػؾؼ:  .4
 عرض الشساذج كالسعيشات.

الدراجات: فػي شػكل خزانػات أك رفػؾؼ أك مشاضػد تتحػرؾ علػى أربػع  .5
عجبلت قؾية، كتختلف مداحات رفؾفها كارتفاعاتهػا حدػ  األجهػزة 

 السخررة لحسلها.

 
 حفظ السرؾرات كالسلرقات

 أف تكؾف مقؾاة بالقساش. .1
 تكؾف الحافة العليا كالدفلى بداؽ خذبية أك ال بلستيػ.أف  .2

أف تكؾف بها أداة للتعلي  عشد عرضها للستعلسيؽ لالخي  أك الحلقة  .3
 السعدنية.

 أف مؾجد عشد مشترف احد الداقيؽ شري  لربظها كهي ملفؾفة. .4

 كجؾد حلقة معدنية تهبت بها بعد لفها في مكاف معيؽ. .5

اقة صغيرة مدّكف عليها رقػؼ السلرػقة لتدػهل تلر  على عهرها بظ .6
 الؾصؾؿ إليها عشد الحاجة. 
 ةي ية استخداـ الؾسائل التعليسية
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فػػي مجػػاؿ التعلػػيؼ التقليػػدي تدػػتخدـ الؾسػػيلة لعامػػل مدػػاعد، أك عامػػل 
ترفيهي، أك لتسزية الؾقت أك لئل ارة لدى الستعلسيؽ، عكػس مػا هػؾ كاقػع 

السػادة التعليسيػة السقدمػة للسػتعلؼ.  الؾسيلة التي يج  أف تكؾف جػزءا مػؽ
 مؽ السحبذ أف تدتخدـ الؾسيلة التعليسية بالكي ية اآلتية:

عرض الؾسيلة في الؾقػت السشاسػ  للستعلسػيؽ تسذػيا مػع السؾاقػو  ل1
 التعليسية.

كضع الؾسيلة في مكاف عػاهر تدػهل مذػاهدته بؾاسػظة الستعلسػيؽ  ل2
 مؽ غير معاناة أ شاء استخدامها.

 لة إشراؾ الستعلسيؽ في استخداـ الؾسيلة.محاك  ل3
أف ال تحجػػ  أك تغظػػي بعزػػا مػػؽ معلؾمػػات الػػدرس السدكنػػة علػػى  ل4

 الدبؾرة أ شاء استخدامها.
أف ال تخػػػرج السعلؾمػػػات الػػػؾاردة فيهػػػا عػػػؽ مػػػا جػػػاء فػػػي مؾضػػػؾع  ل5

 الدرس.
حتسيػػػة اسػػػتخداـ السؤشػػػر فػػػي الذػػػرح أك اإلضػػػاءة فػػػي الؾسػػػائل  ل6

 االلكتركنية.
 ؾح الرؾت في الؾسائل الدس ية.كض ل7
 كضؾح الرؾرة في الؾسائل ال ررية. ل8
 كضؾح الرؾرة كالرؾت في الؾسائل الدس ية ال ررية. ل9

إخفاء الؾسيلة مػؽ مكانهػا بسجػرد االنتهػاء مػؽ اسػتخدامها حتػى ال  ل10
 مشذغل الستعلسؾف بها في حالة االنتقاؿ إلى جزء جخر مؽ الدرس.

 
 التجارب العلسية
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تعتبػػػر التجػػػارب العلسيػػػة نؾعػػػا مػػػؽ أنػػػؾاع الؾسػػػائل التعليسيػػػة إال أف      
هشالػػ اختبلفػػات يدػػيرة ييسػػا بيشهػػا سػشتظرؽ لهػػا الحقػػا ،كفػػي اسػػتخدامها 

 يج  مراعاة اآلتي:
 مراعاة قؾاعد الدبلمة عشد ال ياـ بها، إبعاد الرأس كالجدؼ بعيدا. .1
ك أدكاٍت قػػد تكػػؾف إرشػػاد كتحػػذمر الستعلسػػيؽ عشػػد اسػػتخداـ مػػؾاٍد أ .2

 خظرة، لاالشتعاؿ مهبل.

يقػؾـ السعلػؼ بػنجراء التجربػػة مدػ قا قبػل الػػدخؾؿ إلػى الفرػل للتأةػػد  .3
 مؽ إمكانية نجاحها.

تؾضػع األدكات كالسػػؾاد أمػاـ الستعلسػػيؽ فػي مكػػاف كاضػت يسكػػؽ مػػؽ  .4
 الرلية في حالة قياـ السعلؼ بالتجربة.

بسدػػػاعدة كمراق ػػػة السعلػػػؼ ال يػػػاـ بالتجربػػػة عػػػؽ طريػػػ  الستعلسػػػيؽ  .5
 اللريقة في شكل مجسؾعات.  

 تسكيؽ الستعلسيؽ مؽ إبداء مبلحغاتهؼ أ شاء كعشد نهاية التجربة. .6

 مراعاة التدلدل في الؾصؾؿ إلى نهاية التجربة كنتيجتها. .7

 إخفاء كإبعاد األدكات كالسؾاد بعد نهاية التجربة. .8

 
 الؾسيلة كالتجربة

شاء الدرس بيشسا تقدـ التجربػة عشػد بدايػة الػدرس أك تقدـ الؾسيلة أ  .1
 نهامته.

 الؾسيلة ال تتظل  كقتا طؾيبل بيشسا التجربة  تتظل  كقتا طؾيبل. .2

 الؾسيلة م دظة أما التجربة  فسعقدة. .3

ليدػػت بالؾسػػائل خظػػؾرة بيشسػػا تؾجػػد بعػػض الخظػػؾرة فػػي التجربػػة  .4
 كبالذات الكيسيائية أك الفيزيائية مشها.



 

585 

 

التعامل مع الؾسيلة تعامل عادي بيشسػا التعامػل مػع التجربػة يدػؾدب  .5
 الحذر. 

الؾسػيلة قػد تكػؾف مػػؽ مػؾاد بيئيػة معتػادة أمػػا التجربػة فقػد تتزػػسؽ  .6
 مؾادًا ليسيائية غير معتادة.
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 الفرل الخامس                          
 مسػارسػات في التؾجيػه التربػؾي 

 
 لتربية العسميةدور التؾجيه التربؾي في ا -

 أقدام التربية العسمية باميات التربية -

 إدارات السراحب التعميسية )أساس/  انؾي( -

 خبراء تربؾيؾن ومديرو مدارس -

 السعمؼ وودارة الؾقآل -

 كيف يدير السعمؼ وقته -

 إدارة الؾقآل في عب اإلدارة التعميسية -

 إدارة الؾقآل والبيئة السدرسية -

 إدارة وقآل السعمؼ والؾطؽ -

 الخاتسة -

 
 أكال: 

 دكر التؾجيه التربؾي في التربية العسلية
 السقدمة:

ال شػػػ أف الستت ػػع لتػػاري  تكػػؾيؽ كتربيػػة السعلػػؼ فػػي الدػػؾداف ، ال 
مشكر بأف هشالػ مجهؾدات قد بذلت في هذا الجانػ  كلانػت لهػا أ ارهػا فػي 

 تظؾر التعليؼ الحدم  في الدؾداف. 
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تجؾيػػد كتظػػؾير الستابعػػة  لػػاف للتؾجيػػه التربػػؾي القػػدح السعلػػى فػػي       
الفاعلػة إلبػػراز أهسيػة دكر التربيػػة العسليػة فػػي كالدة السعلػؼ السسيػػز ل يػػادة 

 مديرة التعليؼ لبلؾغ الهدؼ السشذؾد .
فػي هػػذب الرػػفحات سػػأعرض فػي لسحػػات سػػريعة أداء السػػؾجهيؽ    

التربػػؾييؽ السيػػداني  إلنفػػاذ التربيػػة العسليػػة فػػي بعػػٍض مػػؽ لليػػات التربيػػة 
ات الدػػؾداف ، علهػػا  تدػػاعد فػػي اتخػػاذ القػػرار لبشػػاء عسػػل تربػػؾي بجامعػػ

ميػػداني يدػػاعد فػػي إعػػداد معلػػؼ السدػػتقبل الؾاعػػد بػػنذف هللا ،تحػػت مغلػػة 
 التؾجيه التربؾي .

للتربيػػة العسليػػة أهسيػػة لبػػرى فػػي ترقيػػة أداء الظػػبلب الستػػدربيؽ          
هسيػػة فقػػد عسلػػت كالسشتسػيؽ إلػػى لليػػات التربيػػة السختلفػػة. كندػ ة لهػػذب األ

هذب الكليات على ترسيخها كتظؾيرها كاالهتساـ بها حتى أنهػا أفػردت لػذلػ 
أقدامًا خاصة بها تقؾـ علػى اإلشػراؼ عليهػا تربؾيػًا كأةاديسيػًا، ُكِلػَل إليهػا 
التشدػػي  مػػع إدارات التعلػػيؼ العػػاـ  أسػػاس /  ػػانؾي فػػي سػػبيل اسػػتيعاب 

 –سحليػػػات السختلفػػػة الظػػػبلب الستػػػدربيؽ حدػػػ  تخررػػػاتهؼ بسػػػدارس ال
كلؤلقدػػاـ أيزػػا فزػػل الستابعػػة باإلشػػراؼ كغيػػرب مػػؽ الشذػػاطات كالتقػػؾيؼ 
الشهائي للظال  الستدرب، حيػ  أنػه ال مػتؼ تخػرج الظػبلب مػؽ غيػر أدائهػؼ 

 للتربية العسلية .
في الكفة األخرى تؾلي إدارات التعليؼ العاـ العشاية الكاملة كالرعايػة  

السدػاحات البلزمػػة حدػ  الستػػؾافر لػدمها مػػؽ  للظالػ  الستػػدرب، فتفػرد لػػه
إمكانػػػات، كذلػػػػ بتػػػؾفير جػػػداكؿ حرػػػص كمعيشػػػات كتدػػػهيبلت كمعلسػػػيؽ 
إلرشػػػاد الظػػػبلب الستػػػدربيؽ ، كرلسػػػاء شػػػع  ، يدػػػهركف علػػػى تػػػدريبهؼ 
كإدارات مػػػدارس تدػػػاعد فػػػي رعػػػامتهؼ، كفػػػؾؽ لػػػل ذلػػػػ فريػػػ  لامػػػل مػػػؽ 

ت التربؾيػة كاألةاديسيػة السؾجهيؽ  التربؾييؽ مؽ أصحاب الخبرات كالسؤهبل
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، حيػػ  يقؾمػػؾف بتػػؾجيههؼ كإرشػػادهؼ كتشػػؾيرهؼ فػػي لػػل السدػػائل التربؾيػػة 
كاألةاديسيػػة حدػػ  تخررػػاتهؼ متػػى مػػا طلبػػت إدارات لليػػات التربيػػة ذلػػػ 
س يًا مشهؼ في تؾفير السعلؼ الكفء حا يؽ بذلػ علػى تؾاصػل األجيػاؿ فػي 

 تقلد مهاـ مهشة مؽ أعغؼ السهؽ.
قؾيؼ تجربة دكر التؾجيه  التربؾي في التربيػة العسليػة ليدهل عليشا ت

ةاف البد مؽ تشاكؿ األمر في محاكر تتيت لشا السقارنة كتداعدنا في كضع 
ترػػػؾر للسدػػػتقبل . كعليػػػه تػػػؼ تشػػػاكؿ دكر التؾجيػػػه التربػػػؾي فػػػي التربيػػػة 
العسليػػة، كقػػد غظػػى أكجػػه عػػدة تتعلػػ  بالتؾجيػػه  التربػػؾي ، فػػتؼ اسػػتخداـ 

عػؽ  تيدانية كالسقاببلت الذخرية السرسسة في شكل اسػت اناالزيارات الس
طري  األسئلة السفتؾحة لأداة في جسع السعلؾمات كشسلت السقابلػة بعزػًا 

 -الدػؾداف للعلػؾـ كالتكشؾلؾجيػا -مؽ لليات التربية بجامعات:  ن الخرطػؾـ
الػػػز يؼ األزهريل.كتزػػػسشت  -أـ درمػػػاف اإلسػػػبلمية –الدػػػؾداف السفتؾحػػػة 

بعض  الكليات األخػرى التػي جػاءت ضػسؽ اإلطػار العػاـ . شػسلت  الزيارات
السقػاببلت إدارات السراحػل بالسحليػات أسػاس /  ػانؾي ، متسهلػة فػي إدارات 
الذػػئؾف الفشيػػة، كتشاكلػػت السقػػاببلت أيزػػا الخبػػراء التربػػؾييؽ يػػيسؽ ال تقػػل 
خبػػراتهؼ عػػؽ سػػ عة ك بل ػػيؽ عامػػًا، كمػػدمري بعػػض السػػدارس فػػي التعلػػيؼ 

سي كالهانؾي، لسا شسلت بعزا مػؽ خريجػي لليػات التربيػة السختلفػة األسا
مسػػؽ تلقػػؾا تػػدري ًا عسليػػًا أ شػػاء دراسػػتهؼ بالكليػػات، كذلػػػ لسػػا هػػؾ مؾضػػت 

 ل .1بالجدكؿ رقؼ ن
 

ل مؾضت الفئات التػي تسػت مقػابلتهؼ بػندارات الذػؤكف 1جدكؿ رقؼ ن
 الفشية

  



 

589 

 

 الفئة           
 رقؼ السلح 

 جسؾعالس معلسات معلسيؽ

1.  6 3 9 
2.  5 5 10 
3.  11 - 11 
4.  1 9 10 

 40 17 23 السجسؾع
 ـ.2008السردر: إدارة اإلحراء، كزارة التربية كالتعليؼ، كالية الخرطؾـ، 

 
 نأل : أقداـ التربية العسلية بكليات التربية 

 تست زيارة أقداـ التربية العسلية في لليات التربية اآلتية: 
 للية التربية جامعة الخرطؾـ. –قدؼ التربية العسلية  .1

لليػػة التربيػػة جامعػػة الدػػؾداف للعلػػؾـ  –قدػػؼ التربيػػة العسليػػة  .2
 كالتكشؾلؾجيا.

لليػػػػػة التربيػػػػة جامعػػػػػة أـ درمػػػػػاف  –قدػػػػؼ التربيػػػػػة العسليػػػػة  .3
 اإلسبلمية.

 للية التربية جامعة الز يؼ األزهري. –قدؼ العلؾـ التربؾية  .4

بحري ن برنامج التربية ل جامعة مشد  التربية العسلية مشظقة  .5
 الدؾداف السفتؾحة.

كتػػؼ تػػداكؿ اآلراء التػػي كردت لشػػاتج للسقػػاببلت تػػداكاًل علسيػػًا كمؾضػػؾ يًا 
 صادقًا كأميشًا. 
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اسػػتقبلتشي إدارات األقدػػاـ التربؾيػػة أنفػػة الػػذلر اسػػت  ااًل مػػدؿ علػػى  
السؾجػه  مدى اهتسامهػا الكبيػر بالتربيػة العسليػة كخاصػة ييسػا متعلػ  بػدكر 

التربػػػؾي ، كعليػػػه فقػػػد لانػػػت إجابػػػاتهؼ علػػػى األسػػػئلة السظركحػػػة تتدػػػؼ 
بالرػػدؽ كالذػػفايية كالتفاعػػل التربػػؾي الح يقػػي مسػػا جعلشػػي أتحرػػل علػػى 

 السعلؾمات اآلتية :
مػػتؼ اختيػػار السؾجػػه التربػػؾي أك السذػػرؼ فػػي جسيػػع لليػػات التربيػػة  .1

السختلفػػة ، مػػؽ السختػػارة لعيشػػة لكليػػات التربيػػة بجامعػػات الدػػؾداف 
بيؽ أعزػاء هيئػة التػدريس مػا عػدا فػي حػاالت نػادرة فيػتؼ التعػاكف 
مع إدارات التعليؼ العاـ، كال يذػسل ذلػػ جامعػة الدػؾداف السفتؾحػة، 
كالتي متؼ االختيار فيها مؽ الخبرات التربؾية الستػؾافرة كالستسيػزة فػي 
السشظقػػػة التعليسيػػػة السعشيػػػة كذلػػػػ حدػػػ  شػػػرك  علسيػػػة/ تربؾيػػػة 

 د قة، كهي التي متؼ بسؾجبها االختيار.   م
نمشدػػ  التربيػػة العسليػػة، جامعػػة الدػػؾداف 

 بحريل  -السفتؾحة 

ييسػػػا يخػػػص اللقػػػاءات التشؾيريػػػة السدػػػ قة  للسذػػػرؼ التربػػػؾي فػػػنف  .2
معغؼ لليات التربية مؽ الكليات السختارة ال تقدـ لقاًء تشؾيريًا مد قًا 

ؼ خبػػراء كتحكسهػػؼ اسػػتسارات مػػع مشفػػذي التربيػػة العسليػػة بحجػػة أنهػػ
تقؾيسيػػة مرػػسسة مػػؽ قبػػل الكليػػة ، ييسػػا عػػدا بعػػض الكليػػات التػػي 
تعقد لقاًء تشؾيريًا ألقدامها السختلفة مهااًل لذلػ لليػة التربيػة جامعػة 

لليػػػػػة التربيػػػػة، جامعػػػػػة  –الخرطػػػػؾـ . ن مشدػػػػ  التربيػػػػػة العسليػػػػة 
مػػؽ  الخرطػػؾـل، لسػػا أف بعػػض لليػػات التربيػػة تقػػدـ كرش عسػػل لكػػل

تكلفه الكلية بتشفيذ برامج التربيػة العسليػة ميػدانيًا مهػل مػا يجػري فػي 
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بحػريل. كجامعػة  -جامعة الدؾداف السفتؾحة نقدؼ التربيػة العسليػة 
 الدؾداف للعلؾـ كالتكشؾلؾجيا 

 ن قدؼ التربية العسليةل.                                         

التربية لسشفذي التربية العسليػة مػؽ  كييسا متعل  بسا يقدـ مؽ لليات .3
معيشػػػات كتدػػػهيبلت إلنفػػػاذ الزيػػػارات السيدانيػػػة فقػػػد اتفقػػػت جسيػػػع 
الكليػات علػػى االسػػتحقاؽ السػالي فقػػ  مػػا عػدا قدػػؼ التربيػػة العسليػػة 
بجامعػػػة الدػػػؾداف السفتؾحػػػة كالػػػذي يقػػػدـ عػػػبلكة علػػػى االسػػػتحقاؽ 

حػؾي اآلتػي ل بحرػيلة ت1السادي تزكيد السذرؼ السيػداني التربػؾي ن
 : 

 دليل السذرؼ التربؾي للتربية العسلية . أ. 
 أسالي  التدريس. ب. 

 مراشد محاكر التعليؼ األساسي. جػ. 
 بحريل       -ن مشد  التربية العسلية       

تتابع بعض لليات التربية سير تشفيذ التربية العسلية السيدانيػة كذلػػ  .4
تربؾيػػة بالكليػػات لسػػا هػػؾ بػػالظؾاؼ السبػػرمج مػػؽ قبػػل قدػػؼ العلػػؾـ ال

الدػؾداف للعلػؾـ  –الحاؿ في لليػات التربيػة مػؽ جامعػات نالخرطػؾـ 
كجامعة الدؾداف السفتؾحةل ن أقداـ التربية لعسليػةل   –كالتكشؾلؾجيا 

أما ب ية الكليػات بالجامعػات فػبل تػتؼ فيهػا متابعػة لشذػاطات التربيػة 
الزيػارات السيدانيػة العسلية السيدانيػة بحجػة أف السؾلػؾؿ إلػيهؼ إنفػاذ 

هؼ مؾقع  قة كخبرب لدى السدػئؾليؽ، كتكتفػي بالتؾاصػل عػؽ طريػ  
االسػػتسارات التقؾيسيػػػة، كمػػػا مشػػتج مػػػؽ مقػػػاببلت القدػػؼ مػػػع طػػػبلب 

 التربية الستدربيؽ لديه.
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مػػؽ ناحيػػة تقػػػؾيؼ لليػػات التربيػػة السختلفػػػة لبػػرامج التربيػػة العسليػػػة  .5
كاضػػت مػػؽ الجسيػػع عػػؽ  السيدانيػػة كإنفاذهػػا فقػػد اتزػػت عػػدـ رضػػاء

 اآلتي:
قرر الفتػرة الزمشيػة السخررػة لتػدري  الظػبلب مسػا ال تتػيت  أ. 

 ةايية لهؼ حرراً 
 للتدري  .

ضػػػ ف السيزانيػػػة السخررػػػة إلنفػػػاذ التربيػػػة العسليػػػة بجسيػػػع  ب.  
 ةليات التربية 

عػػدـ كجػػؾد تشدػػي  ييسػػا بػػيؽ لليػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات  جػ.
فترة التدري  لظبلبهؼ مسا مؤدي إلػى  بالؾالية مؽ حي  اختيار

 تكديس الظبلب الستدربيؽ في مدارس معيشة.

أما الع ء التدريبي لعزؾ هيئة التدريس بالكلية فيتؾقػو علػى عػدد  .6
ل طػػػبلٍب 10-3الظػػػبلب الستػػػدربيؽ كيتػػػراكح فػػػي الستؾسػػػ  مػػػا بػػػيؽ ن

متػػدربيؽ. لسػػا هػػؾ الحػػاؿ فػػي لليػػة التربيػػة جامعػػة الخرطػػؾـ نقدػػؼ 
ة العسليةل كعذريؽ طال ًا لحد أدنػى لسػا هػؾ معسػؾؿ بػه بكليػة التربي

التربية جامعة الز يؼ األزهري نقدؼ العلػؾـ التربؾيػة ل أمػا فػي بعػض 
 –الكليػػات مهػػل : لليػػة التربيػػة جامعػػة الدػػؾداف للعلػػؾـ كالتكشؾلؾجيػػا 

كلليػػػة التربيػػػة بجامعػػػة أـ درمػػػاف اإلسػػػبلمية فتكلػػػف إدارات التعلػػػيؼ 
قدػػػامها الفشيػػػة بالسحليػػػات السختلفػػػة لل يػػػاـ بننفػػػاذ الستسهلػػػة فػػػي أ

الزيػػارات السيدانيػػة السبرمجػػة كمػػؽ  ػػؼ مػػتؼ تؾزيػػع الظػػبلب الستػػدربيؽ 
حدػػػ  تخررػػػاتهؼ كأعػػػدادهؼ علػػػى  مػػػؾجهي السحليػػػة بالتدػػػاكي 
نأقداـ التربية العسلية بالجامعتيؽل  متراكح الع ء التؾجيهي بالشد ة 

 ل طال ًا متدربًا.20-10لجامعة الدؾداف السفتؾحة مؽ ن
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معغػػػؼ لليػػػات التربيػػػة تعسػػػل  فػػػي إعػػػداد كتػػػدري  معلػػػؼ  السرحلػػػة  .7
الهانؾيػػة، كعليػػه لػػاف ُجػػل اهتسامهػػا بالتػػدري  فػػي مػػؾاد التخرػػص 
كبالػػذات التخرػػص الػػرئيس .أمػػا بالشدػػ ة للتعلػػيؼ األساسػػي بكليػػات 
التربيػة السختلفػػة بالجامعػػات فتتعامػػل مػػؽ زاكيػػة التػػدري  بالتخرػػص 

يجري تسامًا في التعليؼ الهانؾي ماعدا جامعة الدػؾداف السفتؾحػة  ةسا
كالتػػي تتػػيت للظالػػ  الستػػدرب فػػي التعلػػيؼ األساسػػي الفرصػػة للتػػدري  

 العسلي في مجاؿ محاكر التعليؼ األساسي بحلقاته الهبلث.

 
 نبل : إدارات السراحل التعليسية نأساس/  انؾيل 

تؼ األتي ييسا يخص التشدي  في إجساع عاـ ما بيؽ لليات التربية م
 للتربية العسلية:  

تخاطػػػ  لليػػػات التربيػػػة مػػػدمر التعلػػػيؼ العػػػاـ إلفدػػػاح السجػػػاؿ  .1
لظبلبهػػػا بالتػػػدري  فػػػي مػػػدارس الؾاليػػػة بذػػػقيها األساسػػػي / 
الهانؾي، كعليه يقؾـ مدمر التعليؼ العاـ بالؾالية بتحؾيل الظال  

لسعشيػػػة إلجػػػراء الستػػػدرب بعػػػد السؾافقػػػة عليػػػه إلدارة السرحلػػػة ا
، كبسؾجػػػػ  ذلػػػػػ تقػػػػؾـ إدارات السراحػػػػل بسخاط ػػػػة إدارة  الػػػػبلـز
التعلػػيؼ السعشيػػة بالسحليػػة، كالتػػي بػػدكرها تقػػؾـ بتؾزيػػع الظػػبلب 
الستدربيؽ على مػدارس السحليػة، بؾاسػظة إدارة الذػئؾف الفشيػة 
لػػػػدمها. تكلػػػػف معغػػػػؼ لليػػػػات التربيػػػػة إدارات الذػػػػئؾف الفشيػػػػة 

يػػار السؾجػػه التربػػؾي إلنفػػاذ نذػػاطات بالسحليػػات السختلفػػة باخت
الزيػارات السيدانيػة، ماعػدا لليػػة التربيػة جامعػة الخرطػؾـ كالتػػي 
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تكلػػػػف أعزػػػػاء هيئػػػػة التػػػػدريس بأقدػػػػامها السختلفػػػػة إلنفػػػػاذ 
 جامعة الخرطؾـل. -الزيارات السيدانية ن قدؼ التربية العسلية

كبػػػػدكرها تكلػػػػف إدارات الذػػػػئؾف الفشيػػػػة بالسحليػػػػات السؾجػػػػه  .2
ربؾي لدمها كالذي متؼ اختيػارب عػؽ طريػ  السؤهػل األةػاديسي الت
عامًا، عبلكة  15كسشؾات الخدمة التي ال تقل عؽ  -جامعي –

على الدرجة الؾعيفػػية، كالتي تتسػهل بالدرجػة الرابعػة فسػا فػؾؽ 
 أـ رماف ل.–ن إدارة السرحلة الهانؾية 

لػػػػى ةسػػػػا أف إدارات الذػػػػئؾف الفشيػػػػة تقػػػػؾـ بتؾزيػػػػع العسػػػػل ع 3/4
التخررػػػات السختلفػػػة، كالتػػػي بػػػدكرها تقػػػؾـ بتقدػػػيسه علػػػى 
مشدػؾبيها بالتدػاكي كحدػ  تخررػاتهؼ بػدكف التقيػد بقاعػدة 
رب  مد قة، بل متحكؼ في التؾزيػع العػدد السدػتقبل مػؽ لليػات 
التربية مقابل عدد السؾجهيؽ التربؾييؽ في لل تخرص ن إدارة 

 لرري ل. –السرحلة الهانؾية 
يػػػات التربيػػػة بتحدمػػػد مؾاقيػػػت الفتػػػرة التدريبيػػػة هػػػذا كتقػػػؾـ لل .5

لظبلبها كالتي تتشاس  مع التقؾيؼ السدرسي بالسحليػات .ن إدارة 
 أـ بدة ل. –السرحلة الهانؾية 

تتيت إدارات السػدارس للظالػ  الستػدرب جػداكؿ حرػص تتػراكح  .6
إال أنه في بعض السػدارس ل حرة أسبؾ يًا 12  -6ما بيؽ  ن

ي  بجػػػداكؿ تحػػػؾي أةهػػػر مػػػؽ حرػػػتيؽ ال تدػػػست فػػػرص التػػػدر 
 .ن مرحلة التعليؼ األساسي أـ درماف ل.فق 

كبدكرب ملتـز الظال  الستػدرب بالػدكاـ اليػؾمي بالسدرسػة ملتزمػًا  .7
بالجػػػدكؿ السخرػػػص لػػػه تحػػػت إشػػػراؼ معلػػػؼ السػػػادة .ن إدارة 

أـ بدة ل. باإلضافة للسذارلة في الشذاطات  –السرحلة الهانؾية 
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ا طبلب بعض الكليات الذمؽ تلػزمهؼ لليػاتهؼ السدرسية ، ما عد
 –بالتؾاجد في أيػاـ معلؾمػة لػل أسػبؾع.ن قدػؼ العلػؾـ التربؾيػة 

 جامعة الز يؼ األزهريل.
كقػػد تػػأ رت إدارات الذػػئؾف الفشيػػة بالسحليػػات بتكػػدس الظػػبلب  .8

الستدربيؽ مؽ لليات التربية السختلفػة فػي جف كاحػد، مسػا مػؤ ر 
الظػػبلب، كذلػػػ بعػػدـ إتاحػػة الفػػرص سػػل ًا علػػى عسليػػة تػػدري  

 –الكاييػػة فػػي الجػػدكؿ اليػػؾمي .نةػػل إدارات التعلػػيؼ بالسحليػػات 
كالية الخرطؾـل.هذا مؤدي إلى ض ف العائػد التػدريبي مػؽ قبػل 
السؾجػػه التربػػؾي، إال أنػػه فػػي الدػػشؾات األخيػػرة تػػؼ التشدػػي  مػػا 
بػػػػيؽ لليػػػػات التربيػػػػة كإدارات التعلػػػػيؼ العػػػػاـ لتفػػػػادي القرػػػػؾر 

ذلؾر كالعسػل علػى تشغػيؼ الفتػرات التدريبيػة بكػل لليػة تربيػة الس
كزارة التربيػة –على مدار العاـ الدراسي .ن إدارة الذئؾف الفشية 

 كالية الخرطؾـل. –كالتعليؼ
تداهؼ إدارات التعليؼ بالسحليات بتؾفير الترحيل السبرمج مد قًا  .9

ف للزيػػػػارات   التؾجيهيػػػػة مسػػػػا متػػػػيت للسؾجػػػػه التربػػػػؾي السكلػػػػ
بالتربية العسليػة اسػتغبلؿ هػذب الفرصػة إلنفػاذ زيارتػه السيدانيػة 
السكّلػػػف بهػػػا .أمػػػا ب يػػػة الظػػػبلب الستػػػدربيؽ بالسػػػدارس خػػػارج 
البرمجػػػة السػػػذلؾرة ييعتسػػػد السؾجػػػه التربػػػؾي علػػػى نفدػػػه فػػػي 
الؾصػؾؿ إلػػى طبلبػه. لسػػا تلػػـز إدارات التعلػيؼ بالسحليػػات معلػػؼ 

التدري ، كأيزًا تقػؾـ إدارات السادة لسبلزمة الستدرب طيلة فترة 
السػػدارس بتزكيػػد الظػػبلب الستػػدربيؽ بالكتػػاب السدرسػػي كبعػػض 
 الؾسائل التعليسية كالسعيشات األخرى حد  ما هؾ متاح لدمهؼ.
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يذػػػجع السؾجػػػػه التربػػػػؾي الظػػػبلب الستػػػػدربيؽ عػػػػل السدػػػػاهسة  .10
كالسذػػارلة الفاعلػػة فػػي األنذػػظة التربؾيػػة السختلفػػة بالسدرسػػة 

ؼ كقػػدراتهؼ ،كيقػػؾـ بػػدكرب بستابعػػة هػػذا التكليػػو حدػػ  ميػػؾله
بالتؾجيهػػات التربؾيػػة الهادفػػة لترقيػػة أداء الستػػدربيؽ فػػي هػػذا 
الذػػأف مسػػا مػػدؿ علػػى أف نذػػاطه التربػػؾي لػػيس قاصػػرًا علػػى 

 الجؾان  األةاديسية كحد .
كفي أحياف لهيرة يقؾـ السؾجػه التربػؾي بػن راء العسليػة التربؾيػة  .11

لسعامشػػػػة . لسػػػا أف مختلػػػف الذػػػػع  بتقػػػديؼ بعػػػض حرػػػص ا
بالسدارس تقؾـ بتحزير كتقػديؼ حرػص نسؾذجيػة مػؽ معلسػي 
التخرص فيها تتاح الفرصػة للظػبلب الستػدربيؽ حزػؾرها مسػا 

 تعتبر ذات عائد مفيد لهؼ.
يدػتؾع  الظالػ  الستػدرب بسػػدارس السحليػة بغػرض تدري ػػه إال  .12

فػػي  أنػػه فػػي أحيػػاف قليلػػة  يدػػتخدـ  فػػي سػػد العجػػز كخػػاص
السدارس الظرييػة حيػ  مؾجػد عجػز فػي السعلسػيؽ كيكػؾف ذلػػ 
لفتػػػرات محػػػدكدة. كيعتبػػػر اسػػػتخداـ الظالػػػ  الستػػػدرب فػػػي سػػػد 
العجز خلػبُل فػي عسليػة التػدري  التػي يذػتر  فيهػا كجػؾد معلػؼ 
السادة أ شاء تأديػة الظالػ  الستػدرب لعسلػه، لسػا أف قلػة خبرتػه 

للسػادة الدراسػية، تؤدي إلى خلػل فػي مػدى اسػتيعاب الدارسػيؽ 
كالتػػػي ربسػػػا تكػػػؾف مغلؾطػػػة، يقػػػع لػػػل ذلػػػػ عبئػػػا   ػػػيبل علػػػي 
السؾجه التربؾي الذي بدكرب مبذؿ جهدا لبيرا فػي عسليػة تػدري  
مهل هذا الظال  الستدرب . كفي بعػض السػدارس تقػاـ حرػص 

 معامشات تلبية لتؾصية مدمر السرحلة أك السؾجه التربؾي.
          



 

597 

 

 
 

 يؾف كمدمرك مدارس نجػل : خبراء تربؾ 
تؼ اختيار الفئة السذلؾرة ند ة لسا يسلكؾف مؽ خبرات تربؾية كتػراث  

تربؾي سليؼ مع مػؾاةبتهؼ للتظػؾر كالتجدمػد الػذي أصػ ت سػسة مػؽ سػسات 
 العسلية التعليسية.        

كمسا الشػ ييه فنف للتؾجيػه التربػؾي أهسيػة عغسػى فػي ترقيػة أداء  .1
لتدري  األمهل ، الذي يسهل له رليػزة قؾيػة الظال  الستدرب كتدري ه ا

 ابتػػة، كيػػؤمؽ لػػه مدػػيرة مدعسػػة أ شػػاء حياتػػه العسليػػة لسعلػػؼ فػػي 
السدتقبل . لكؽ الؾاقع أف االهتساـ به ض يو إف لؼ يكؽ معدكمًا ن 

مػػػدمر إدارة السرحلػػة الهانيػػػة بؾاليػػػة الخرطػػػؾـ  –عػػؾض أحسػػػد أسػػػد 
دري  الظالػػ  التػػدري  سػػابقًال إذ أنػػه ال تؾجػػد متابعػػة تدػػاعد فػػي تػػ

خبيػػػر تربػػػؾيل. لسػػػا أف كاقػػػع  -األمهػػػل ن أ. الػػػزيؽ عبػػػد الػػػرحسؽ 
التدري  السعاش حاليا ال مؤهػل الظالػ  ألف مػؤدي دكرة فػي العسليػة 

خبيػػػػر تربػػػػؾيل.  إف  دكر  –التربؾيػػػػة ن مؾسػػػػف أحسػػػػد دمحم حدػػػػؽ 
السؾجهيؽ التربؾييؽ ض يو ي عض الجامعات تكتفي باإلشراؼ علي 

لستػدربيؽ مػؽ جانبهػػا فقػ  كلكػؽ ذلػػػ اليجػدي ، فبلبػد مػػؽ الظػبلب ا
كجػػؾد السؾجػػه التربػػؾي مػػع الظالػػ  الستػػدرب ند. تػػاج الػػدمؽ الػػزيؽ 

خبير تربؾيل. أمػا عػؽ السدػتؾى التػدريبي الػذي يقدمػه  –صغيركف 
التؾجيػػػه التربػػػؾي لظػػػبلب التربيػػػة العسليػػػة ييحتػػػاج إلػػػي مزيػػػد مػػػؽ 

ربػػؾييؽ مشقرػػهؼ التأهيػػػل العشايػػة، خاصػػة كاف بعػػض السػػؾجهيؽ الت
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الفشػػػي كيفتقػػػركف إلػػػي الخبػػػرات ، فكهيػػػر مػػػشهؼ ال متػػػابع احػػػدث مػػػا 
 خبير تربؾي ل. –كصلػت إليػه األبحاث التربؾية ند. صدم  بابكر 

اجسع معغؼ الخبراء التربؾيؾف لدمشا في كاليػة الخرطػؾـ ،إف الظريقػة  .2
ستػدربيؽ الست عػة اآلف فػي تظبيػ  أسػس التػدري  بالشدػ ة للظػبلب ال

تذػػؾبها بعػػض أكجػػه القرػػؾر كاف لانػػت هػػي طريقػػة فاعلػػة بقػػدر 
 محدكد ، كمؽ أكجه القرؾر فيها ما ملي:

 قرر فترة التدري  .  أ. 
 ال تؾجد متابعة جيدة كال تقؾيؼ فاعل .  ب. 

الظالػ  الستػػدرب ال يجػد متدػػعا مػػؽ الؾقػت للتػػدري  كال عػػددا  جػ.
لسػػادة الدراسػػية ، كافػػرا مػػؽ الحرػػص تدػػاعدب فػػي اإللسػػاـ با

كذلػ ناتج مؽ سؾء تؾزيع الظبلب الستػدربيؽ علػى السػدارس،  
كالذي غال ا مػا مػتؼ فػي كقػت كاحػد لظػبلب لػل لليػات التربيػة 

 السعشية.
مػػؽ الخبػػرات  ةعػػدـ إق ػػاؿ الظػػبلب الستػػدربيؽ علػػي االسػػتفاد د.

الستؾافرة حؾلهؼ متسهلة في معلػؼ السػادة أك رئػيس الذػ  ة أك 
 ة.مدمر السدرس

 االفتقار للستابعة اللريقة كقلة حرص السعامشة.  هػ.
مػػػؽ االيجابيػػػات التػػػي نتجػػػت لػػػدى الظالػػػ  الستػػػدرب بػػػدعؼ كإرشػػػاد  

كتؾجيه مؽ قبل السؾجه التربؾي ، كمّيزته عؽ أقرانه مسؽ لؼ متلقػؾا تػدري ا 
 عسليا ما ملي :   

 انغساس الظال  الستدرب في مهشة التدريس . أ.  
 اعة كلدر الحاجز الجليدي.تعلؼ الذج ب.  
 تظبي  السعلؾمات تظبيقا عسليا .  جػ.  
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 تقؾية األداء الدلؾلي. د.  
 معرفة كسائل التربية الست عة في السدارس. هػ.  
 اإللساـ بظرؽ ككسائل التعامل الجساعي بالسدارس. ك.  
 معرفة دكرب لسعلؼ مدت  بل. ز.  
 التربؾية. االنز ا  كمعرفة القؾانيؽ كاللؾائت ح.  
 الذعؾر باألهسية كالترقي كالراشدية.  .  
 االهتساـ بالهشداـ كالشغافة . ي.  
االنزػػ ا  عشػػػد التحػػػدث خاصػػػة داخػػل الفرػػػل كتحدػػػؽ لغػػػة  ؾ.  

 السخاط ة.
 تسهيل القدكة الحدشة.ل  ؿ.                                    

  انيا:  
 السعلؼ كإدارة الؾقت

عريفه هؾ الفترة ما بيؽ زمشيؽ محددمؽ، كمهااًل لذلػ: الؾقت في ت         
ـ تسهػل كقػت الحكػؼ الترلػي فػي 1885ـ كالعػاـ 1821الفترة مػا بػيؽ العػاـ 

الدػػؾداف، أي هػػؾ الؾقػػت الػػذي شػػغله األتػػراؾ فػػي تدػػيير دفػػة الحكػػؼ فػػي 
الدػػؾداف. أمػػا الفتػػرة مػػا بػػيؽ شػػهري مؾنيػػؾ كأةتػػؾبر مػػؽ العػػاـ، هػػي فتػػرة 

أكاسػػ  الدػػؾداف، أي مؾسػػؼ الخريػػو، كبسعشػػى جخػػر هظػػؾؿ األمظػػار فػػي 
الؾقت الذي متؼ ييػه هظػؾؿ األمظػار فػي الدػؾداف. لسػا أف الفتػرة مػا بػيؽ 
مؾـ الدبت كيؾـ الجسعة مؽ لل أسبؾع، هي فترة ما يعرؼ بأياـ األسػبؾع، 
كهػػي تسهػػل كقػػت العسػػل بذػػتى أنؾاعػػه كأنساطػػه. أمػػا الفتػػرة مػػؽ الدػػاعة 

دادسػػة صػػػ اح اليػػؾـ التػػالي تسّهػػل اليػػػؾـ، أي الدادسػػة صػػ احًا كحتػػى ال
الؾقت اليؾمي، كهؾ السستػد لفتػرة أربعػة كعذػريؽ سػاعة. لسػا أف الدػاعة 
الؾاحدة تذغل كقتًا يداكي ستيؽ دقيقة، كالدقيقة تذػغل مػؽ الؾقػت سػتيؽ 
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 انية، كالتي أص حت ُتقاس بػاألجزاء مشهػا مهػاؿ لػذلػ: كاحػد مػؽ السليػؾف 
 أف الؾقت مشغؼ تشغيسًا دقيقًا ال تذؾبه العذؾائية.مؽ الهانية، هذا يعشي 

لسا نعلػؼ فػنف عسػر اإلندػاف محػدكد مػا بػيؽ مػيبلدب ككفاتػه كهػي         
فترة عسرية يحاسػ  هللا عليهػا الفػرد ، كفػي الحػدم  نكعسػرب ييسػا أفشػابل. 
يسّهل عسر الفرد الؾقت الذي قزاب حيًا، إذًا فالؾقت هؾ الحيػاة، فػنذا أفشػى 

اف كقته أفشى حياته، لذا أصػ ت لزامػًا عليػه إدارة شػؤكف نفدػه بدقػة اإلند
 كحرص كيكؾف بذلػ قد أدار كقته.

اإلدارة تتظلػػػ  عسػػػبًل دءكبػػػًا كدرايػػػة كاسػػػعة كخبػػػرة لبيػػػرة كرليػػػة         
كاضػحة فػي التخظػي  كالتشغػيؼ، كهػي نفػس الستظل ػات التػي تقزػيها إدارة 

ؽ مدػػتهتر أضػػاع حياتػػه مػػؽ الؾقػػت. فكػػؼ مػػؽ لدػػؾِؿ أضػػاع كقتػػه كلػػؼ مػػ
 جراء إهساله إلدارة كقته بظري  فعالة.

إدارة الؾقػػػت مدػػػئؾلية فرديػػػة جسا يػػػة، إذ مترتػػػ  عليهػػػا تحقيػػػ          
تظلعات األفػراد كالجساعػات كاالرتقػاء بػاألمؼ كإسػعادها، كعليػه يجػ  تػؾافر 

لػػى اإلرادة لػػدى الفػػرد فػػي االهتسػػاـ كالعسػػل علػػى إدارة كقتػػه بالظريقػػة السه
 التي تشأى عؽ العذؾائية كالدلبية. 

فػػي مػػا تقػػدـ تعرفشػػا إلػػي قيسػػة الؾقػػت، أمػػا اآلف فدػػشتظرؽ إلػػى         
اإللساـ بكي ية إدارته اإلدارة الشاجعة حتى نتسكؽ مػؽ االسػتفادة مشػه فائػدة 

 ةاملة، كال نترؾ مجااًل للهدر كالزياع ييسا ال جدكى مشه 
ؾاؿ فػػي مجتسعاتشػػا ، لبيرهػػا كصػػغيرها ، قػػد ندػػسع لهيػػرًا مػػؽ األقػػ        

السجتسػػػع الحزػػػري أك الريفػػػي، السهقفػػػيؽ كغيػػػر السهقفػػػيؽ ، السػػػزارعيؽ ، 
العػػامليؽ فػػي شػػتى ضػػركب السهػػؽ ، فػػي البيػػؾت ، لػػدى الرجػػاؿ كالشدػػاء 

 كالذ اب ، كفي لل قظاعات السجتسع السدرلة ، مهل :
 نالؾقت أص ت ص  ًال



 

601 

 

 شالنالؾقت ضي  ال متدع ألداء أعسال
 نالؾقت مشقزي بدرعة فائقةل

 نأص ت األسبؾع لاليؾـل
 نالدشؾف ماضية سريعًال

 نمركر الؾقت سريعًا مؽ عبلمات الداعةل
 نكقت الريو متع ل

الكهيػػر مسػػا يقػػاؿ عػػؽ الؾقػػت خػػاطئ تسامػػًا، خظػػأ مذػػاعًا، إال إف         
بعض ما نرف بػه الؾقػت صػحيحًا، ففػي لػبل الحػاليؽ ترػ ت إدارة الؾقػت 

السخػػرج مسػػا متدػػب  فػػي تبدمػػد حيػػاة األفػػراد كالسجتسعػػات كضػػياعها.  هػػي
نحؽ نعلؼ علؼ اليقيؽ بأف الؾقت يسر سريعًا كما يسزي مؽ كقت ال يسكػؽ 
إرجاعػػػػه، كعليػػػػه فاسػػػػتهسار الؾقػػػػت بػػػػيؽ أمػػػػدمشا أصػػػػ ت ضػػػػركرة حتسيػػػػة 
كاالسػػتهسار متظلػػ  التخظػػي  الدػػليؼ اليػػؾمي أك األسػػبؾعي أك الذػػهري أك 

لشػػا نجشػػي الكهيػػر فػػي أقػػل كقػػت كبأقػػل جهػػد كأقػػل للفػػة. فسػػا الدػػشؾي يجع
متؾقػػع أف مشجػػز فػػي عػػاـ قػػد مػػتؼ انجػػازب فػػي نرػػف عػػاـ كبػػذلػ نكػػؾف قػػد 
كفرنا كقتًا غاليًا ألداء مهاـ أخرى، أك للراحة التػي تعتبػر كقتػًا هامػًا يكػؾف 

 بسهابة االستعداد لبلنجاز السقبل. 
بػالتخظي  كالبرمجػة الدػليسة لكػل  لكي نػشغؼ الؾقػت عليشػا أف نبػدأ        

ما نؾد ال ياـ به مػؽ مشاشػ  نراعػي فػي ذلػػ األكلؾيػة كاألهسيػة لسػا نرمػي 
النجػػازب. فػػاليؾـ الؾاحػػد أي فتػػرة األربعػػة كعذػػريؽ سػػاعة يكػػؾف مذػػحؾنًا 
بالسشاش  بالشد ة لؤلفراد العادميؽ الذمؽ متستعؾف بالقدرة على األداء مهسا 

أنفدػػػهؼ كبالتػػػالي كقػػػتهؼ بكفػػػاءة حتػػػى يفػػػؾا ةػػػاف نؾعػػػه ، فلكػػػي مػػػدمركا 
بالسظلؾب مشهؼ بل أةهػر خػبلؿ اليػؾـ يسكػشهؼ التخظػي  لػذلػ لسػا ملػي فػي 

 هذب الؾصايا :
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 ضع خظتػ األسبؾ ية في متشاكؿ مدؾ أ شاء اإلعداد. .1
 ضع قائستػ في نفس الؾقت مؽ لل مؾـ. .2

 ال تزع أةهر مؽ قائسة صغيرة. .3

 تي تشاس ػ.عد قائستػ الخاصة ال .4

 في القائسة. ػاةت  لل نذاطات .5

 قدؼ كقتػ على مهامػ حد  األكلؾية. .6

 خرص لكل مهسة كقتًا محددًا النجازها. .7

 راجع مهامػ اليؾمية نتخلص مؽ غير الزركريل. .8

 ال تجدكؿ لل دقيقة مؽ كقتػ . . أترؾ كقتًا للظؾارئ. .9

 تعامل جيدًا مع األمؾر الظارئة. .10

 رؾ كقتًا للراحة . . لشفدػ. . ألسرتػ.أت .11

 ضع القائسة دائسا في متشاكؿ مدؾ. .12

 التـز بقائستػ.  .13

 ال تفر  في تشغيؼ القائسة كتدلدلها . .14

مػؽ الؾصػايا فػي التخظػي  السػػذلؾر أعػبلب، تعتبػر إدارة الؾقػت نػػاتج 
ؾ تحكسشا في ذاتشا، أي مراعاة ض   سلؾلشا كترتي ه تحت قائسػة لػل مػا هػ

ايجابي، كعليه فندارة الؾقت تعشي إدارة أنفدشا، كذلػ باستيعابشا لستظل ػات 
الشذػػا  أك العسػػل اليػػؾمي أك الذػػهري أك الدػػشؾي أك الحيػػاتي ، كااللتػػزاـ 
بالتخظي  الدليؼ إلنفاذ تلػ الستظل ات، كالذي دائسًا مشتج مشػه تقليػل كقػت 

مشجػز مػؽ عسػل أك  التشفيذ، كتقليص احتساالت هػدر الؾقػت، فسػا يسكػؽ أف
نذا  في فترة ستة ساعات مؽ غير اعت ار ل يسة الؾقت يسكؽ انجازب في 
أقل مؽ  تلػ الفترة بالتخظي  الدليؼ، كهػي محاكلػة لتػؾفير الؾقػت كلفايػة 
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الفرد الذي دائسًا يذعر بعدـ تؾفر الؾقت كلفامته النجاز مهامػه الستذػ  ة 
 أبدًا. 
قرؾى كج  االلتفات إليها مؽ قبل نخلص مؽ هذا أف للؾقت أهسية      

األفػػراد علػػػي اخػػػتبلؼ هؾيػػػاتهؼ كمدػػػتؾياتهؼ أ شػػػاء تظلعهػػػؼ لحيػػػاة أفزػػػل 
 كأقؾـ. 

 ةيو مدمر السعلؼ كقته؟
مؽ مهاـ السؾجه التربؾي، قيػادة السعلػؼ قيػادة رشػيدة تدػاعدب فػي  

إتسػػاـ دكرب التعليسػػي كالتربػػؾي علػػي أةسػػل كجػػه. كمػػؽ بػػيؽ تلػػػ السهػػاـ 
 يػػػػة إدارة كقتػػػػه اإلدارة الرػػػػحيحة التػػػػي تجش ػػػػه الكهيػػػػر مػػػػؽ اإللسػػػػاـ بكي

 اإلخفاقات كالشؾاقص التي قد تعؾقه في الؾصؾؿ إلي أهدافه .
السعلؼ الكفء هؾ ذلػ الفرد الذي يعظي الؾقت أهسيته كيعسػل علػي 
إدارة نفده باهتسػاـ مػؽ أجػل الػتسكؽ كبلػؾغ مهامػه السؾللػة إليػه بالكفػاءة 

يرػػػ ت عامػػػل إهسالػػػه للؾقػػػت فيهػػػا معػػػؾاًل هػػػدامًا البلزمػػػة ألداة ، كالتػػػي 
 لذخره كلظبلبه كلؾطشه.

مػػا هػػؾ السظلػػؾب مػػؽ السعلػػؼ فػػي هػػذا السشحػػى فػػي تكسلػػة دكرب التدريدػػي 
 كالتربؾي مؽ أجل الدسؾ بظبلبه كتظلعاتهؼ لؤلحدؽ؟

عليه أف مرت  عسله ترتي ًا دقيقًا مشأي بػه عػؽ لػل الدػلبيات كأكجػه  .1
 القرؾر.

عػػؽ الركتيشيػػة فػػي أداء عسلػػه كأف يظسػػت دائسػػًا للتغييػػر  أف مبتعػػد .2
 كالتعدد.

أف يعلؼ بأف طريقة العسل في إنجاز مهامه أهؼ بكهيػر مػؽ السجهػؾد  .3
 السبذكؿ في غير مؾضعه.
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أف يعسػػل علػػى التخظػػي  الدػػليؼ فػػي إنفػػاذ عسلػػه حتػػى مػػتسكؽ مػػؽ  .4
 االستفادة مؽ كقته.

إنجػػػاز، بػػػل عليػػػه أف يكػػػؾف أف ال يسيػػػل إلػػػى االسػػػترخاء مػػػؽ غيػػػر  .5
 مذغؾاًل بسا هؾ أهؼ كبذلػ ير ت كقته مرت ًا أةهر.

أف يقػػػؾـ بتػػػدكيؽ أهدافػػػه الخاصػػػة لدركسػػػه حتػػػى متفػػػادى إضػػػاعة  .6
 الؾقت.

أف يعسػػػل علػػػى تحدمػػػد األكلؾيػػػات فػػػي تشفيػػػذ مهامػػػه داخػػػل كخػػػارج  .7
 السؤسدة التعليسية.

إضػػاعة الؾقػػت  أف متفػادى طػػرؽ التػػدريس السسلػػة كالتػػي تػػؤدي إلػػى .8
 في االسترجاع.

العسػػل علػػى التػػدري  الػػذاتي السدػػتسر لسؾاة ػػة األحػػداث كالةتدػػاب  .9
 الخبرات في اتخاذ القرار.

ترتيػ  عسلػػه كتؾزيعػػه بػيؽ طبلبػػه أك مجتسعػػه حتػى ال يكػػؾف العسػػل  .10
 في مد كاحدة مسا مؤدي إلى إضاعة الؾقت.

الفترة باالسػتفادة مػؽ  أف يعلؼ أف العسر محدكد كعليه أف يعسر هذب .11
 الؾقت الستاح فيها باإلنتاج كالعظاء في مجاؿ عسله لحد أدنى.

أف مػػشغؼ الؾقػػت الستػػاح للسشاسػػ ات االجتسا يػػة كالتػػي تػػؤ ر تػػأ يرًا  .12
 م اشرًا في إنجاز مهامه.

التقليػػل مػػؽ السحاد ػػات التلفؾنيػػة غيػػر الزػػركرية كالتػػي تهػػدر لهيػػرًا  .13
 مؽ الؾقت.

لدخؾؿ في مؾاقع اإلنترنت التي ال يجشي مشها سػؾى إضػاعة تفادي ا .14
 الؾقت.

 التقليل مؽ التؾاجد غير السجدي أماـ أجهزة اإلعبلـ لالتلفاز كغيرب. .15
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التقليػػل مػػؽ الؾقػػت الػػذي يدػػتقظع فػػي تشػػاكؿ الؾج ػػات كالسذػػركبات  .16
 مهل أكقات اإلفظار في خارج السؤسدة أك حتى داخل السكات .

السعلؼ ساعته على األقل خسس دقائ  تداعدب فػي االلتػزاـ أف يقدـ  .17
 بالؾقت السحدد ألداء مهامه.

أف يدػػػػتهسر لػػػػل الؾقػػػػت الستػػػػاح للحرػػػػة أك السحاضػػػػرة أك اللقػػػػاء  .18
 إيجابيًا.

أف يزػع كقتػًا للظػػؾارئ كمفارقػات الفػػركؽ الفرديػة بػػيؽ طبلبػه حتػػى  .19
 متفادى إهدار كقت اإلنجاز.

 ـ التي خظ  إلنجازها في كقت محدد.أف يكسل لل السها .20
أف يدأؿ نفده دائسًا الدؤاؿ: هػل أنجػزت لػل مػا خظظػت إليػه كفػي  .21

 الؾقت السحدد لذلػ؟
 أف يعسل على تقؾيؼ تعامله مع الؾقت. .22
 أف يعسل على تجاكز الدلبيات في التعامل مع الؾقت. .23
 ات السذلؾرة.أف يظؾر لي ية تعامله مع الؾقت انظبلقًا مؽ الدلبي .24
أف يحدث نفده دائسػًا أف الؾقػت الػذي يسزػي ال يسكػؽ أف يعػؾد أك  .25

 يدتهسر  انية.
هشالػ الكهير مؽ الستظل ات الستعلقة بندارة الؾقت مؽ جانػ  السعلػؼ 
كلهير مشها يظرأ أك يدػتحدث فػي حيشػه مسػا متظلػ  الػؾعي الكامػل كيقغػة 

ئ كيػػتؼ ذلػػػ أ شػػاء تأدمتػػه السعلػػؼ فػػي لي يػػة التعامػػل مػػع مهػػل هػػذب الظػػؾار 
 للحرة أك السحاضرة أك اللقاء.

كقػػد مػػتؼ أ شػػاء أدائػػه لػػدكرب فػػي مجتسعػػه الرػػغير علػػى مدػػتؾى األسػػرة أك 
مجتسػػع الحػػػي أك القريػػػة، نجػػد فػػػي لهيػػػر مػػؽ السهػػػؽ أف السستهشػػػيؽ لهػػػا 
يستلكػػػؾف بعػػػض األشػػػياء الخاصػػػة بهػػػؼ، كالتػػػي قػػػد تكػػػؾف مػػػؽ السعيشػػػات 
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لتػػي يسكػػؽ اسػػتخدامها حدػػ  مػػا تسليػػه الزػػركرة األساسػػية أك الجانبيػػة ا
كالحاجة، كللسعلؼ لسا لهؼ أساسيات مهشة تداعدب في التغل  على إهػدار 

 الؾقت، كنذير ييسا ملي إلى بعض مشها:
 أف يحؾز السعلؼ ساعة مد تعسل بحالة جيدة برفة دائسة. .1
 أف تكػػؾف دائسػػًا لػػػدي السعلػػؼ مػػذلرة أك مفكػػػرة أك لراسػػة أك كرقػػػة، .2

إضػافة إلػى قلػػؼ مػدكف فيهػا مػػا قػد يزػاؼ أك يحػػذؼ مػؽ معلؾمػػات 
 كغيرها.

أف يكؾف بحؾزته تؾقيت مكتؾب أك إلكتركني مؾضت األياـ كالذهؾر  .3
 كالعاـ.

 أف يستلػ مكت ة كرقية أك إلكتركنية مشزلية. .4
هػػػذب السستلكػػػات تدػػػاعد السعلػػػؼ لهيػػػرًا فػػػي إدارة كقتػػػه كتػػػؤمؽ لػػػه 

لؾقػػت مسػػا يجعػػل السعلػػؼ أةهػػر انتغامػػًا كعظػػاًء االسػػتفادة القرػػؾى مػػؽ ا
 كيشعكس ذلػ على طبلبه بسا مزيد معارفهؼ كيحدؽ أداءهؼ.

 
   ة الؾقت في عل اإلدارة التعليسيةإدار 

يقرػػػد بػػػاإلدارة التعليسيػػػة تلػػػػ اإلدارة التػػػي تدػػػّير مجريػػػات التعلػػػيؼ 
رسػة، بالسؤسدات التعليسيػة بػدءًا بالسػدمر الس اشػر للسعلػؼ كهػؾ مػدمر السد

 كانتهاء بؾزارة التربية كالتعليؼ االتحادية.
السعلؼ الكفء هؾ ذلػ الفرد الذي يحدؽ التعامل مع اإلدارة التعليسية،     

محافغػػًا بػػذلػ علػػى قػػيؼ كمهػػل كأخبلقيػػات السهشػػة، كمقػػدرًا لشفدػػه كعسلػػه، 
كقائػػدًا لظبلبػػه كمجتسعػػه، كال متػػأتى ذلػػػ للسعلػػؼ إال بندارتػػه الجيػػدة لؾقتػػه، 

سا أسػلفشا إدارتػه لشفدػه كالتػي تتظلػ  السحافغػة علػى العبلقػة الحسيسػة كل



 

607 

 

كالدليسة مع إدارته التعليسية، كالدؤاؿ هؾ: ماذا تريد اإلدارة التعليسية مؽ 
 السعلؼ مؽ خبلؿ إدارته لؾقته؟

 االلتزاـ بجدكؿ الحرص السؾلل إليه تشفيذب أماـ طبلبه. .1
ؤسدػػػة التعليسيػػػة فػػػي الؾقػػػت االلتػػػزاـ باالنزػػػ ا  فػػػي الحزػػػؾر للس .2

 السحدد.
اسػػػػتهسار الؾقػػػػت السحػػػػدد لليػػػػؾـ الدراسػػػػي فػػػػي مػػػػا مشفػػػػع الظػػػػبلب  .3

 كالسجتسع.
عدـ إهدار الؾقت في األشياء الهامذية التي تزر بالؾقت كالظػبلب  .4

 كالسجتسع.
 االلتزاـ بسا مؾلل إليه مؽ مشاش  كانجازها في الؾقت السحدد لها. .5
زػػار مػػع اإلدارة التعليسيػػة مسػػا مػػؤدي إلػػى تػػدني تقليػػل االحتكػػاؾ ال .6

 العظاء في الؾقت السحدد إلنفاذ السهاـ السؾللة إليه.
التعػػاكف التػػاـ السػػشغؼ بيشػػه كبػػيؽ أقرانػػه فػػي التكالػػ  علػػى العظػػاء  .7

 الشافع بغير حدكد.
معاملػػػة الظػػػبلب معاملػػػة لريسػػػة حتػػػى متفػػػادى عسليػػػة االنفػػػبلت،  .8

 إضاعة للؾقت.كالذركد الذهشي، مسا يعد 
 تسزية لل أك أغل  كقت الدكاـ اليؾمي بالسؤسدة التعليسية. .9
 استسرارية تقؾيسه للؾقت كفؾائدب في لل خظؾة يخظؾها. .10

 إدارة الؾقت كالبيئة السدرسية:
نعػػّرؼ البيئػػة السدرسػػية بأنهػػا ن لػػل مػػا متعلػػ  بالسؤسدػػة التعليسيػػة      

دمر كالسعلػػػؼ كالظالػػػ  كالعسػػػاؿ داخلهػػػا أك خارجهػػػا كبسعشػػػى أدؽ فهػػػي السػػػ
كالكتاب السدرسػي كالحديقػة السدرسػية كاإلضػاءة كالسػاء كالفشػاء كالسيػادمؽ 
كالدػػكاف مػػؽ حؾلهػػػا كأكليػػاء األمػػؾر مػػػؽ اآلبػػاء كاألمهػػات كالسؤسدػػػات 
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العامػػة كالخاصػػة مػػؽ حؾلهػػا، الحػػي بس انيػػه كحدائقػػه كصػػحة البيئػػة ييػػه 
انػات كعػادات كتقاليػد كمذػاةل كجسيع ما متعل  بالسجتسع مػؽ  قافػات كدي

 كغير ذلػ.كلل السؤسدات التي تقدـ خدماتها لسجتسع السدرسةل.
للسعلػػؼ عبلقػػة كطيػػدة بكػػل مػػا ذلػػر، كمػػؽ كاج اتػػه ربػػ  طبلبػػه بالبيئػػة     

السحليػػة حتػػى تترّسػػ  السعرفػػة كتتؾ ػػ  الرػػبلت، مسػػا يدػػاعد الظالػػ  فػػي 
كمػػؽ  ػػؼ العسػػل علػػى  االنغسػػاس فػػي مجتسعػػه كالتذػػب  بتقاليػػدب ك قافاتػػه،

تظؾيرب كاالرتقاء به، هػذب العبلقػة تػأتي فػي مشغؾمػة إدارة الؾقػت، فػالسعلؼ 
عشدما يحدػؽ إدارة كقتػه، أي إدارة نفدػه، فهػؾ بػذلػ يسػد مػدب إلػى طبلبػه 
حتػى يحدػػشؾا إدارة أنفدػػهؼ مسػا مػػؤّهلهؼ ل يػػادة مجتسعػاتهؼ كالؾصػػؾؿ بهػػا 

لػػػػ إحداسػػػهؼ باالسػػػتفادة إلػػػى مرافػػػئ التقػػػدـ كاالزدهػػػار، دافعهػػػؼ فػػػي ذ
القرػػؾى مػػؽ الؾقػػت الػػذي مػػؤدي إلػػى مزػػاعفة العظػػاء، كمػػؽ  ػػؼ ازديػػاد 

 سرعة الؾصؾؿ السبتغي.
 

 إدارة كقت السعلؼ كالؾطؽ
تبشػػى األكطػػاف بأمػػدي أبشائهػػا، كالسعلػػؼ هػػؾ مػػؽ خيػػرة أبشػػاء الػػؾطؽ       

كلؤلكطاف دمؽ علػى أبشائهػا كجػ  اسػتيفالب، كالسعلػؼ هػؾ مػؽ أهػل الؾفػاء 
بسا متسيز به مؽ صفات خاصة تجعل مشه رقسػًا كاضػحًا فػي مجػاؿ العظػاء 
كنكراف الذات، فتسيز السعلؼ في إدارة كقته يغػرس ييػه حػ  الػؾطؽ كالعسػل 
على االرتقاء بػه، لسػا أف اهتسػاـ السعلػؼ بػندارة كقتػه يعسػل علػى اسػتهسار 

لسجاالت الؾقت بكفاءة، مسا مؤدي إلى سرعة الترقي كالتقدـ كالتظؾير في ا
السختلفة، حي  أف الظبلب ُيعتبركف جزءًا مؽ هػذا االسػتهسار بػل هػؼ قػادة 
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الػػػؾطؽ فػػػي السدػػػتقبل، ي قػػػدر مػػػا جشػػػؾا مػػػؽ السعلػػػؼ ضػػػاعفؾا عظػػػاءهؼ 
 ألكطانهؼ.

إف إدارة الؾقت لدي السعلؼ أضحت أمرًا ملزمًا له كجزءًا ال متجزأ مػؽ 
ةبر مؽ االهتساـ. نحؽ مهامه الذي ال خيار غيرب، فعليه أف مؾلي القدر األ 

نعؾؿ لهيرًا على السعلؼ إذ أنه مؽ لفػة الؾقػت كإدارتػه يعتبػر اللبشػة األكلػى 
الراسخة في ذلػ كمؽ الكفػة األخػرى هػؾ السؤّهػل األكحػد مػؽ بػيؽ رصػفائه 

 في إدراؾ ناتج بلؾغ األهداؼ.
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 الخػػاتػػسة
  

سليػة لقد هدفت مؽ لتابة هػذا الكتػاب إلػي نفػض الغ ػار العػال  بالع
التربؾية التعليسية ، كخاصة عسليػة التؾجيػه التربػؾي فػي السرحلػة الهانؾيػة 

 علي كجه الخرؾص، التي نالت حغها مؽ اإلهساؿ كالشدياف .
كلسا رأمشا فقد نالت العسليػة الكهيػر مػؽ السدػسيات كذلػػ دليػل علػي 
التجػػارب كالسسارسػػات الستعػػددة، التػػي اسػػتهدفتها، مػػؽ السدػػئؾليؽ كمػػؽ 

القػػرار، جريػػًا كراء كضػػع أسػػس تليػػ  بهػػا، كترقػػي بهػػا، كبالعسػػل أصػػحاب 
 التربؾي التعليسي في الدؾداف، إلي مراؼ دكؿ العالؼ الستقدمة .

ةانت أجهزة التؾجيه التربؾي   ارة عؽ مزبلة مرمي فيهػا مػا مرمػي، 
بدالً  أف تكؾف مسيزة مؽ بيؽ اإلدارات التعليسية ،كتعتبر مشػارة يدػير علػي 

سيػع فػي سػبيل الؾصػؾؿ إلػي تعلػيؼ فّعػاؿ مهسػر للفػرد اإلندػاف ، هداها الج
كلسجتسعه كلؾطشه، إذ أنه ال مرجي الخير مػؽ عسػل بػبل هػدؼ ،كبػبل قيػادة 
رشػػيدة ،تخظػػ  كتشفػػذ مػػؽ خػػبلؿ قػػيؼ اجتسا يػػة كإندػػانية متسهلػػة هشػػا فػػي 

 أجهزة التؾجيه التربؾي .
لػدليل الػذي يعسػل إّف إدارات كأجهزة التؾجيه التربؾي تعتبػر السقػؾد كا

علي كضع التعليؼ كالتربية في مدػارهسا الرػحيت لبلػؾغ األهػداؼ الدػامية 
 مؽ كراء ذلػ. 

باعت ػػار جؾانػػ  التؾجيػػه التربػػؾي لهيػػرة كمتعػػددة سػػؾاء لانػػت فػػي 
مدارس التعليؼ األساسي أك مدارس التعليؼ الهػانؾي ،كال يسكػؽ لشػا حرػرها 

فقػد رأمػت أف يكػؾف هػذا الكتػاب أك حتي التحدث عشها بسا مؾفيها حقهػا ، 
فاتحػَة للكهيػػريؽ الغيػػؾريؽ علػػي التعلػػيؼ كالتربيػػة لػػئلدالء بػػدلؾهؼ، مػػؽ أجػػل 

 إسداء دمؽ عليهؼ كج  اإليفاء به .
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كاآلف جػػػاء دكرؾ عزيػػػزي القػػػارئ، لتحػػػدد بشفدػػػػ ميػػػادمؽ كمعػػػامير 
الربت كالخدارة في التؾجيه التربؾي كأدكاته، سؾاء لانت بذرية أك كسػائ  

ليسيػػػة تقليديػػػة لانػػػت أـ حدمهػػػة، عػػػبلكة علػػػي اإلدارات التعليسيػػػة ذات تع
 الرلة.  

ندأؿ هللا أف يجد القارئ الكريؼ بعزا مسا قػد يدػد رمقػه كاف مشفعشػا 
 كإياةؼ مؽ خير جاء في طياته .

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ٖ ٓ٘ظٍٞ هخٙٓحُظؼ٤ِْ                        
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 السقدمة -

 التربية -

 التعمؼ  -

 التعميؼ -
 

 :حُٔوـــيٓـــــش

التغيير ُسشة مؽ سشؽ هللا عز كجل فالحياة في اندياقها كتتابع 
أحدا ها ، تشزت بكل ما هؾ جدمد ، قد يختلف اختبلفًا بائشا عؽ الشس  
الداب  له ، في القري  أك ال عيد ، كالذي يحتؼ على الفرد أف يجدد مؽ 

كليفًا ، كيعتبر مهل تعاطيه كتفاعله، مع مقتزيات األسلؾب الجدمد لسًا 
هذا التفاعل حتسيًا ، فيشحؾ الفرد ييه إلى تغيير سلؾله بسا متشاس  مع 

 قدراته كطاقاته، كمع متظل اته السجتس ية كالهقايية كالدياسية .
التغيير دائسًا مرهؾف بدلؾؾ الفرد إذ يحدث نتيجة لسا يقؾـ به أك 

ؾارها ، فقد يكؾف يقدمه مؽ مشاش  طيلة فترة حياته ، خبلؿ مختلف أط
التغيير سريعا في طؾر ما ، كقد يكؾف بظيئا ندبيًا في طؾر أخر حد  
ما تقتزيه الحاؿ ، فبل يسكؽ لشا أف نحرر مديرة التغيير أك نؾعيته في 
إطار أك كقٍت محدد ، بل قد يكؾف متبلحقًا ال مد للفرد ييه . كقد شهدنا ، 

ضي كحتى اآلف ، تغيرًا لبيرًا كعلى امتداد الؾقت ، مشذ أكاخر القرف السا
متدارع الخظى في لل أنسا  حياة الفرد ، مسا جعلشا نخظؾ ، ما بيؽ 
لحغة كأخرى ، مؽ تغير إلى أخر ، كذلػ مسا مزيد مؽ معاناتشا ، عقليًا 
ككجدانيًا كحرليًا ، في سبيل السؾاة ة كاالنغساس في خزؼ التغيرات 

 الستجددة .
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تي التغيير كالتغير. فالتغيير مشتج عؽ هشالػ فرؽ كاضت ما بيؽ للس
إرادة الفرد كمشاشظه في مختلف جؾان  حياته أي يكؾف مقرؾدًأ ، كقد 
يكؾف تغييرًا عذؾائيًا غير مقرؾد، يأتي نتيجة إفرازات السشاش  السختلفة 
للفرد ، كفي لبل الحاليؽ ير ت التغيير تغيرًا ، كذلػ يعشي أف التغير هؾ 

 يعد مؾقفًا كحد ًا له سساته كخرائره . ناتج التغيير كبذلػ
أص ت العالؼ في بدايات األل ية الهالهة   ارة عؽ قرية كاحدة 
صغيرة مؽ غير حؾاجز، ال يعتسد الدخؾؿ فيها كالخركج مشها حسل جؾاز 
الدفر أك الهؾية ، أك حتى االستئذاف ، لسا أص حت السعرفة أةهر انتذارا 

قتشائها كصارت األفكار الجدمدة الستجددة ، متاحة للجسيع تتسيز بدهؾلة ا
تتؾا   بيؽ العقؾؿ في شتي صؾرها خيرها كشرها ، السقبؾؿ مشها 

 كالسرفؾض مؽ السجتسعات ال ذرية السختلفة .
الؾضع الذي أشرنا إليه في األسظر الدابقة ، متعل  بحياة اإلنداف 

يسهل أساسًا عسليًا  تعلقًا م اشرًا ، لذا لـز األخذ به بعيؽ االعت ار ، إذ أنه
للسشظل  الجدمد القادـ ، بسا له مؽ خاصية تتعل  بحياة الفرد ، كالذي 
مؤدي في خاتسة السظاؼ إلي صياغة حياة جدمدة له ، تحسل أكجه 
اختبلؼ شتي عؽ حياته الدابقة ، مشقؾلة مؽ جيل آلخر ، متغير بسؾج  

ك ال عد ففي ذلػ تفدير الؾقت ما بيؽ القرر كالظؾؿ كما بيؽ القرب 
خبلؿ العقد الؾاحد مؽ زمانشا هذا ، متذلر الفرد أكقات خلت ليقؾؿ: نةاف 
زماف الؾضع لذا كلذا أك لشا لذا كلذال ، كفي أكقات س قت ذلػ لاف 
كقت التذلر يستد إلى أةهر مؽ  بل ة أك أربعة عقؾد أما اليؾـ فأص حت 

بع اليد الؾاحدة ، ةلسة نزمافل يعد كقتها بالدشؾات التي ال تتجاكز أصا
كأص ت الذي يحكي عؽ الزماف طفبل لؼ مبلن العاشرة مؽ عسرب ، كهي 
فترة تحسل أحدا ا تعتبر أضعاؼ أحداث الفترات الظؾيلة الدابقة ذات 
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السؾاقو الرتي ة الستهاقلة الستشا رة مسا اكج  شحذ األذهاف ، كبلؾرة 
مؽ الكؼ الهائل مؽ معاني اإلدراؾ كإعساؿ التفكير الدليؼ الحتؾاء بعض 

 السعارؼ كاألحداث السرت ظة بالفرد فكرياً  ككجدانيًا كمهارياً  .
إف مراحل نسؾ الفرد أص حت حقبًل خر اً  لتبلقت األفكار كالرلى 
كالسعارؼ ،  تتخللها مجسؾعة مؽ التغيرات الستبلحقة التي سادت مراحل 

ها تدجيل نسؾب كترلزت في ذاةرته ، مؽ خبلؿ عسلية عقلية متؼ في
 الخبرات الساضية كحفغها كمؽ  ؼ متؼ استرجاعها عشد عسلية التذلر .

هشا يختل  التعلؼ بالشسؾ كالتذلر ، فتر ت عشاصر هامة في   
تكؾيؽ الفرد الجدمد الستظلع الذي يعسل على االحتفاظ بالعادات كالسهارات 

لشسؾ كالسعلؾمات الجدمدة ، فتزداد عسلية التعلؼ بسقدار التقدـ في ا
كالتذلر، فبل يدت يؼ أف متؼ تعلؼ بدكف تذلر أك يكتسل تذلر مؽ غير نسؾ 

. 
مؽ أجل الؾصؾؿ إلي تعليؼ أفزل ال بد لشا في البداية التعرض في 
إيجاز إلي أساسياٍت  بل ة هي : التربية، كالتعلؼ، كالتعليؼ، التي تعتبر 

خبللها ن ف رلائز هامة في عسلية التعليؼ العررية السدتقبلية ، كمؽ 
على سسات كأدكار كخرائص السعلؼ كالستعلؼ كالسدرسة السدتقبلية التي 

 نشذدها.
جمبل أف نشتفع جسيعًا بسا مرد في هذا الكتاب، مؽ أجل بشاء صرح 

ًٍ مؽ التعقيد كالقرؾر كالبلم االة .   تعليسي خاِؿ
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 حُلـــٜــَ حألٍٝ

 
 أٓــخ٤ٓــــخص  

 ـؼـ٤ِــْحُظـ  -حُظــؼـِْ   -حُظــَر٤ـش 

 

 حُظــَر٤ـــش أكاًل : 
 :حُٔلّٜٞ حُِـ١ٞ ُِظَر٤ش

ترجػػع للسػػة التربيػػة لغؾيػػًا إلػػي الفعػػل ن ربػػا ل ، قػػاؿ تعػػالي ننَكَمػػا         
ػؽ َزَةػاٍة  ؽ رِّبًا لَِّيْرُبَؾ ِفي َأْمَؾاِؿ الشَّاِس َفبَل َمْرُبػؾ ِعشػَد ّللاَِّ َكَمػا جَتْيػُتؼ مِّ جَتْيُتؼ مِّ

ِ َفُأْكَلِئَػ ُهػُؼ اْلُسْزػِعُفؾَفل ُتِريُدكَف َكْجهَ  كيعشػي أزداد كنسػا ، لسػا يعشػي  ل5نّللاَّ
أرتفع مؽ مؾضعه السألؾؼ إلػى أعلػى، لػأف يرػ ت السكػاف ربػؾة ،ً  قرػدًا 
ًَ يكػػؾف قػػد خػػرج عػػؽ نظػػاؽ  أك بغيػػر قرػػد، كحػػيؽ يرػػ ت الذػػيء مرتفعػػًا

تسيػز  كصفه السعركؼ، أرتفع أي ربا، كهي مهل ارتقى فبلف في تعامله إذا
تعاملػػه باللظافػػة، كهػػي أرفػػع مػػؽ السحدػػؾس، كالسقػػاـ العػػالي هػػؾ السقػػاـ 
السرتفػػع حدػػاً  كمعشػػي فهشالػػػ أصػػحاب السقامػػات مػػؽ الرجػػاؿ كالشدػػاء، 
كهشالػػػ الرجػػل القامػػة، أي ذك السقػػاـ العػػالي، أي الرجػػل الػػذي يجسػػع بػػيؽ 

 قاييًا، الرفات الدامية ،الرجل الستعدد السؾاه  كالسؾاقو، اجتسا يا، أك 
أك علسيػػػػا.ً فالتربيػػػػة إذف  تعشػػػػي الشسػػػػؾ، كالزيػػػػادة، كالتجدمػػػػد، كالدػػػػسؾ، 

 كاالرتقاء، كتعدمل الدلؾؾ إلي األحدؽ .
 :ل6نأكرد الدلتؾر دمحم مشير مرسي في السفهؾـ اللغؾي للتربية 

                                     
 (.39قرآن كريؼ ، سؾرة الروم ، ا ية رقؼ )  (1)

 . 17م ، ص 1997القاورة ، الظبعة األولي ،  دمحم مشير مرسي ، أصؾل التربية ، (2)
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ن إذا بحهشػػا فػػي السعػػاجؼ اللغؾيػػة العربيػػة لتحدمػػد معشػػي التربيػػة، فننشػػا نجػػد 
مربػؾ ل، أي نسػا  –صلها اللغؾي العربػي إلػي الفرػل ن ربػا أنها ترجع إلي أ

ػَؽ اْلَ ْعػػِ   ػػاُس ِإف ُلشػُتْؼ ِفػي َرْيػػٍ  مِّ كزاد، كفػي التشزيػل الحكػػيؼ " نَيػا َأم َهػا الشَّ
ْظَفػٍة ُ ػػؼَّ ِمػْؽ َعَلَقػػٍة ُ ػؼَّ ِمػػؽ م ْزػَغٍة م َخلََّقػػٍة  ػؽ ُتػػَراٍب ُ ػؼَّ ِمػػؽ ن  ػا َخَلْقَشػػاُةؼ مِّ َفِننَّ

َدػػس ى ُ ػػؼَّ  َكَغْيػػرِ  ـِ َمػػا َنَذػػاء ِإَلػػى َأَجػػٍل م  َؽ َلُكػػْؼ َكُنِقػػر  ِفػػي اأْلَْرَحػػا ُمَخلََّقػػٍة لُِّشَبػػيِّ
ُةْؼ َكِمشُكؼ مَّؽ ُمَتػَؾفَّى َكِمػشُكؼ مَّػؽ ُمػَرد  ِإَلػى َأْرَذِؿ  ُنْخِرُجُكْؼ ِطْفبًل ُ ؼَّ ِلَتْبُلُغؾا َأُشدَّ

ْلٍؼ َشػْيئًا َكَتػَرى اأْلَْرَض َهاِمػَدًة َفػِنَذا َأنَزْلَشػا َعَلْيَهػا اْلُعُسِر ِلَكْيبَل َيْعَلَؼ ِمؽ َبْعِد عِ 
أي نسػػت كزادت، لسػػا  ل7ناْلَسػػاء اْهَتػػزَّْت َكَرَبػػْت َكَأنَبَتػػْت ِمػػؽ ُلػػلِّ َزْكٍج َبِهػػيٍجل

بتػػداخلها مػػؽ السػػاء كالش ػػات . كتقػػؾؿ رّبػػي فػػي بيػػت فػػبلف أي نذػػأ ييػػه ، 
كالخل يػة ، كفػي التشزيػل  كالعقليػة كرباب بسعشي نذػأة كنسػت قػؾاب الجدػدية

الحكيؼ أيزاً  قؾله تعالي نَقاَؿ َأَلْؼ ُنَربَِّػ ِفيَشػا َكِليػدًا َكَلِبْهػَت ِفيَشػا ِمػْؽ ُعُسػِرَؾ 
ْحَسػِة َكُقػل  ل8نِسِشيَؽل كأيزاً  قؾله تعالي ننَكاْخِفْض َلُهَسا َجَشاَح الػذ ؿِّ ِمػَؽ الرَّ

بِّ اْرَحْسُهَسا َلَسا َربََّيا  . ل9نِني َصِغيرًال رَّ
كرد في الرحاح  في اللغة كالعلؾـ أف التربية هي: " تشسية الؾعائف      

الجدسية، كالعقلية، كالخل ية، لي تبلن لسالها عؽ طريػ  التػدري ، كهكػذا 
متزسؽ السعشي اللغؾي للتربية، عسليػة الشسػؾ، كالزيػادة، كمػؽ الظبيعػي أف 

س الذػػيء كطبيعتػػه ، كبالشدػػ ة يكػػؾف هػػذا الشسػػؾ، كتلػػػ الزيػػادة مػػؽ جػػش
لئلندػػػاف يكػػػؾف هػػػذا الشسػػػؾ فػػػي جدػػػسه، كعقلػػػه، كخلقػػػه، كلػػػل مقؾمػػػات 
شخريته، كهذا السعشي اللغػؾي للتربيػة علػى أنهػا عسليػة نسػؾ، هػؾ معشػي 

 التربية بسعشاها االصظبلحي في أذهاف السربييؽ.
                                     

 ( . 5قرآن كريؼ ، سؾرة الحج ، ا ية رقؼ ) (3)
 (.18قرآن كريؼ ، سؾرة الذعراء ، ا ية رقؼ ) (1)
 ( 24قرآن كريؼ سؾرة اإلسراء ، ا ية رقؼ )  (2)
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 حُٔلّٜٞ حالٛطالك٢ ُِظَر٤ش

هػػا الذػػخص الفػػرد، ك التربيػػة هػػي مجسؾعػػة مػػؽ األنذػػظة ، يقػػؾـ ب
تغرس غرساً  في السربي، كذلػ في عػدة جؾانػ  سػلؾلية ، تعسػل جسيعهػا 
علػػى تغييػػر أنسػػا  شخرػػيته ، بسػػا فيهػػا مػػؽ الهقافػػة العامػػة السعاشػػة، أك 
السؾرك ة، للسجتسع الذي ي يش ييه ، كمحاةاتهػا، أك تعسيسهػا، للسرغػؾب 

ًا ، يعشػي ذلػػ تحػدم  ييه، الدائد في مجتسعات أخري ، داخلياً  أك خارجيػ
الذخرػػػية، بسػػػػا مؾاةػػػ  السدػػػػتجدات السجتس يػػػة العالسيػػػػة، ذات الرػػػػلة 
الس اشرة أك غير الس اشرة ، كالتي تحتؼ تعامل الفػرد ن اإلندػاف ل، فػي أي 
بقعة لانت في العالؼ ، مع رصػفائه فػي شػتي السشػاحي الستعلقػة بحياتػه ، 

 هل .كذلػ بالعسل على ترقيتها كالدسؾ بها إلي األم
تتعل  هذب األنذظة بجؾان  مختلفة ، تعتبر األساس لبلؾغ  مدالػ 
التربيػة الدػليسة ، ك تتزػافر مؤشػرات هػذب الجؾانػ  مػع بعزػها الػػ عض، 
فػي سػػبيل صػػياغة شخرػػية إندػانية متعػػددة األغػػراض، تعليسيػػا، ك قاييػػا، 

 كانتساء اجتسا يا، كلتؾضيت أةهر لهذب الجؾان  نذير إلي ما ملي :
 لية التعليؼ كالتعلؼ  عس .1
  ذلػػػ ه السعلػػؼ تجػػاب طبلبػػه ،مدػػتخدما تعتبػػر هػػذب العسليػػة نذػػا  يقػػؾـ بػػ  
الؾسائ  التكشؾلؾجيػة، التػي تدػاعد فػي نذػر السعرفػة السظلؾبػة في شتى  

لدي الستعلسيؽ ، عبلكة على اسػتخداـ طرائػ  التػدريس، التػي تػؤّمؽ علػى 
لاملػة بػيؽ السعلػؼ كالسػتعلؼ ، عسلية التعلػيؼ الفعػاؿ ،الػذي أصػ ت مذػارلة 

حي  أف دكر الستعلؼ أص ت جزءاً  فاعبًل، فػي لي يػة تظػؾير ذاتػه، كتشسيػة 
معارفػػػػه، بالتفاعػػػػل مػػػػع معلسػػػػه ،الػػػػذي يقػػػػؾـ بػػػػدكر السيدػػػػر، كالسرشػػػػد، 
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كالسذػػرؼ، كالسؾجػػه، مػػؽ أجػػل ترقيػػة العسليػػة التربؾيػػة كالتعليسيػػة، كبلػػؾغ 
 األهداؼ السشذؾدة .

علػػػيؼ كالػػػتعلؼ، نغػػػرس أساسػػػيات كمتظل ػػػات مػػػؽ خػػػبلؿ عسليػػػة الت
التربية، بذتى أنؾاعها لدي الستعلسيؽ،ييسكششػا القػؾؿ: أف التربيػة أصػ حت 
علساً  مدرس، له أهدافه، كمشاهجه، كغاياته، كله مخترؾب الػذمؽ ُيعرفػؾف 
بعلسػاء التربيػة ، بسػا لهػؼ مػؽ معرفػة  ػرة، كدرايػة تامػة، كإنجػازات تربؾيػة، 

لسهػػػؼ، كخبػػػراتهؼ، كتجػػػاربهؼ العلسيػػػة، فػػػي السحافػػػل ت ػػػف شػػػاهداً علػػػى ع
 التربؾية العالسية السختلفة.

يسكؽ أف نظل  على هذا الجانػ  مػؽ جؾانػ  التربيػة " التربيػة السقرػؾدة" 
 كهي نتاج عسلية التعلؼ كالتعليؼ الس اشر.

 
 السؤسدة االجتسا ية . .2

بيػػة، فالسؤسدػػة إف للسجتسػػع دكراً  لبيػػراً  فػػي ترسػػي  أساسػػيات التر       
االجتسا يػة هػي السؤسدػة األكلػي التػي هيأهػا اإلندػاف ليحػافظ بهػا علػػى 
الس ػػػػادئ، كال ػػػػيؼ، ألفػػػػرادب كأجيالػػػػه البلحقػػػػة، علػػػػى اخػػػػتبلؼ هؾيػػػػاتهؼ، 
كقػػدراتهؼ، كميػػؾلهؼ، عبػػر أهػػداؼ، كطرائػػ ، كأسػػالي ، ككسػػائل، كأشػػكاؿ 

سع بكامػل مختلفة، تتشاسػ  مػع تؾجهاتػه فػي إنفػاذ ذلػػ السبتغػي . فػالسجت
تشغيساتػػػػه، الشابعػػػػة مػػػػؽ األسػػػػرة، كالسدرسػػػػة، كأجهػػػػزة اإلعػػػػبلـ، كالحػػػػي، 
كالدػػػػلظات التذػػػػري ية، كالتعبؾيػػػػة، كالتشغيسػػػػات الخيريػػػػة ، كاإلندػػػػانية ، 
كالؾافدمؽ مؽ الدكاف، كأصحاب السهؽ السختلفػة، ذكي الهقافػات كالعػادات 

داؼ، الست امشػػػػة، ال يدػػػػست هػػػػذا السجتسػػػػع ألفػػػػرادب بػػػػالخركج عػػػػؽ األهػػػػ
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كاألسػػالي ، التػػي ارتزػػاها مشهاجػػا كمدػػارًا لػػه، باختيارهػػا محػػددًا لهؾيتػػه 
 كليشؾنته.

 
 ناتج التربية .3

ناتج التربية هؾ الفرد الذي تلقي تعليساً  تربؾياً  معيشًا، كأةتد  قدرًا       
معيشاً  مؽ الخبرات، كالسعارؼ، كالسهارات، كالهقافة، كالسيؾؿ، كذلػ بالقدر 

عليه مؽ التربية، سؾاء لاف ذلػ عاما أك اختراصيا، فالقػدر  الذي حرل
العاـ هؾ الذي مؤهل الفرد للسؾاطشة بكؾنه احد أفراد السجتسػع الػذي ي ػيش 
ييػػه، أمػػا االختراصػػػي فهػػؾ الػػذي تلقػػػي مػػا يسيػػزب عػػػؽ غيػػرب مػػؽ أفػػػراد 
السجتسع، كذلػ بسا تؾصل إليه مؽ معػارؼ كمهػارات ك قافػة تؤهلػه لل يػاـ 

عسػػاؿ معيشػػة، ال يدػػتظيع غيػػرب مػػؽ السػػؾاطشيؽ ال يػػاـ بهػػا، عليػػه بسهػػاـ كأ
 يسكؽ أف ترشف التربية لشؾعيؽ أساسييؽ هسا : 

 التربية العامة . أ.
 التربية الخاصة. ب.

 
 التربية لعلؼ . .4

أص حت التربية علسًا قائساً  بذاته ، لسػا أشػرنا لػذلػ مدػ قا،ً  فهػي 
علسػػي ، مهلسػػا نقػػؾـ بػػه اآلف ، تتزػػسؽ مؾاضػػيع شػػتي للدراسػػة كال حػػ  ال

فهي تتيت للفرد الحرؾؿ على السعارؼ السختلفة، كالشغريات في التربية ، 
 ةسا تتيت له التخرص في أي جان  تربؾي مظركح .

على سبيل السهاؿ نذلر بعزًا مؽ العلؾـ التربؾية، التػي تعتبػر حقػبًل 
 لل ح  العلسي كالدراسة : 
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 علؼ أصؾؿ التربية. أ. 
 ؼ السشاهج كطرؽ التدريس .عل ب. 
 علؾـ اإلدارة التربؾية . جػ. 
 علؼ الشفس التربؾي . د. 
 علؼ الشفس االجتساعي . هػ. 
 علؼ التخظي  التربؾي. ك. 

لقػػد أدلػػي علسػػاء التربيػػة بكهيػػر مػػؽ التعريفػػات للتربيػػة، التػػي قػػد          
يحسػل مػؽ تختلف في صياغتها، إال أف محتؾاها مؾحي بالتؾاف  التاـ ييسا 

 معشي، متؾاءـ مع األهداؼ العامة للتربية.  
" إف التربية تعشي التغييرات الستتابعة التػي تحػدث للفػرد كالتػي تػؤ ر  .1

  ل10نفي معرفته كاتجاهاته كسلؾله لشتيجة للدراسة كالتعليؼ "
" إف التربية تعشي نسؾ الفرد الشاتج عؽ الخبرة أةهر مػؽ لؾنػه ناتجػًا  .2

 عؽ السشهج "
Good  جؾكد 

" هي مجسؾعة العسليات التي مؽ خبللها يقؾـ الفػرد بتشسيػة قدراتػه،  .3
كاتجاهاتػػه، كصػػؾر أخػػري، مػػؽ الدػػلؾؾ، ذات ال يسػػة اإليجابيػػة فػػي 

 السجتسع الذي يحيا ييه "
Good  جؾكد 

" هي العسلية الخارجية للتؾاف  الدامي مػع هللا مػؽ جانػ  اإلندػاف  .4
يا كعقلياً ، لسا يعبػر عػؽ هػذا التؾافػ  الحر، الؾاعي، الشاضج جدس

 في بيئة اإلنداف العقلية كاالنفعالية كاإلرادية " .

                                     
(1) Wolman   113وولسان ص 
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 هرماف هؾرف . 

" التربية هي تػدري  الفظػرة األكلػي للظفػل علػى الفزػيلة مػؽ خػبلؿ  .5
 السشاس ة " . اةتدابه العادات

                                                                  
 أفبلطػػػؾف  

 
" هشالػ معشياف للتربيػة إحػداهسا كاسػع كالهػاني ضػي  ، أمػا السعشػي  .6

الؾاسع ييعشي أف التربية تعادؿ الخبػرة، أي خبػرة الكػائؽ الحػي فػي تفاعلػه 
اها الزي  ييقرد بها " التعلػيؼ السدرسػي مع بيئته الظبي ية ، أما في معش

. " 
                                                                    

 لػػػؾدج  
 
" التربيػػػة الرػػػحيحة، هػػػي التربيػػػة التػػػي تدػػػاعد الفػػػرد علػػػى تأديػػػة  .7

 كاج اته العامة كالخاصة، في الدلؼ كالحرب برؾرة مشاس ة كماهرة " . 
                                                                     

 مػيػلتؾف. 
" التربيػػػة هػػػي اإلجػػػراء الػػػذي تسارسػػػه األجيػػػاؿ األةبػػػر سػػػشاً  علػػػى   .8

 األجياؿ التي لؼ تدتعد بعد للحياة االجتسا ية " . 
                                                                  

 ػؼدكر لػام 
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" التربيػػة هػػي عسليػػة مدػػتسرة إلعػػادة بشػػاء الخبػػرة، بهػػدؼ تؾسػػيع  .9
  كتعسي  مزسؾنها 

 " التربية هي غرس الفزائل العقلية كالخل ية "  . .10
                                                                  

 تؾماس اإلةؾيشي  
ليص الفػرد مػؽ " التربية هي العسل على تذجيع ركح الجساعة، كتخ .11

 ركح األنانية"  
                                                                     

 هيػجػل  
إف تسعشػػا مليػػًا فػػي لػػل التعريفػػات الدػػابقة، نجػػد أف السقرػػؾد مػػؽ 
التربيػػة، هػػؾ غػػرس السعػػارؼ الشاقرػػة فػػي شخرػػية الفػػرد السػػراد تربيتػػه، 

ا،ً  كيػتؼ ذلػػ مػؽ خػبلؿ جؾانػ  مختلفػة، كالعسل على تعدمل سلؾله إيجابيػ
مهل السؤسدات التعليسية السشغسة، أك مؽ خبلؿ تربية الك ار للرػغار، أك 
مؽ خبلؿ أفراد السجتسع برفة عامة ، كتهدؼ هذب السؤسدات في السقاـ 
األكؿ، إلػػػي خلػػػ  فػػػرد مسيػػػػز مذػػػ ع بالسعػػػارؼ، ذات الرػػػلة بسدػػػػتقبله 

ات الؾقت علػى حػل لػل السذػكبلت كمدتقبل مجتسعه ككطشه، كيعسل في ذ
 التي تعترضه، سؾاء لانت مذكبلته الخاصة أـ مذكبلت اآلخريؽ .

يسكششػػا أف ندػػتخلص أيزػػاً  أف التربيػػة عسػػل إندػػاني، يسيػػزب عػػؽ   
غيرب مؽ الكائشات الحية ، كاف التربية جػاءت نتػاج عسليػة نذػا  خػارجي، 

ة ييػه، كأف التربيػة أك ذاتي، للفرد مهدؼ إلي تشسية لػل الجؾانػ  الذخرػي
الدػػليسة تػػتؼ دائسػػا تحػػت إشػػراؼ بشػػاء فاعػػل، بظريقػػة قدػػرية، تػػدعؾ إلػػي 
الدقػػػة كعػػػدـ إهسػػػاؿ أي جانػػػ  مػػػؽ الجؾانػػػ  الهامػػػة ، إال أنهػػػا قػػػد تػػػأتي 
بظريقػػة غيػػر مقرػػؾدة كهػػي الدػػائدة فػػي مجتسعشػػا كتػػتؼ عػػؽ طريػػ  تقليػػد 
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مؽ ع  اهػػا فػػي كمحاةػػاة الفػػرد لغيػػرب، كهػػي أقػػل دقػػًة كتحدمػػدًا، كقػػد ال مػػؤ 
بعض األحياف ، ذلػ ألنها لؼ تخزػع لدراسػة كبرمجػة علسيػة ذات أهػداؼ 

 محددة .
 

 التربية قديسا كحدمهًا 
 التربية قديساً  .1

إذا رجعشػػا إلػػي الػػؾراء قلػػيبل ً، نجػػد أف السػػشهج الست ػػع فػػي التربيػػة ال 
يخزػػػع للػػػؾائت، أك قػػػؾانيؽ، أك إجػػػراءات محػػػددة كمقرػػػؾدة، تحػػػتؼ علػػػى 

ات التقيػػد بهػػا فػػي سػػبيل الحرػػؾؿ علػػى تربيػػة سػػليسة، إنسػػا لػػاف السجتسعػػ
السجتسع جسيعه يأخذ بجؾان  تربؾية مرى فيها فرد معيؽ ما ال مراب اآلخػر، 
 بػػػػػػل قػػػػػػد يكػػػػػػػؾف العكػػػػػػس تسامػػػػػػًا . يػػػػػػػ عض أفػػػػػػراد السجتسػػػػػػع يعتبػػػػػػػر

الدلتاتؾرية، كالتدػل ، كالفؾقيػة، كفػرض األكامػر، كالتؾجيهػات الرػارمة،  
هؼ أقل عسرًا مشهؼ، مؽ أنجع الدػبل فػي تشذػئتهؼ التشذػئة  لؤلبشاء أك لسؽ

القؾيسة، أي بردهؼ كمشعهؼ عؽ الؾقؾع ييسا يغشؾنه خظأ، فػبل يحػ  لهػؼ 
أف متجاكزكب كيتعدكب بأية حاؿ مؽ األحؾاؿ يرح  ذلػ الستابعػة اللرػيقة 
فػػي سػػبيل رصػػد األخظػػاء كالتجػػاكزات كالجشػػؾح فيشذػػأ األبشػػاء فػػي بؾتقػػة 

اعة كمؽ  ؼ تشفيػذ األكامػر فػبل مجػاؿ إلعسػاؿ الفكػر كالعقػل فػي الؾالء كالظ
ذلػ ، فهؼ متفؾهؾف دائسًا بػ " قاؿ أبػي، كلػاف أبػي ،كعسػي، كفػبلف، فهػي 
فػػي الح يقػػة تربيػػة فؾقيػػة مؾرك ػػة، يرػػحبها أسػػتبلب لكػػل الخرػػػائص، 

كخاصػة اإلنػاث البلتػي  –كالقدرات، كالؾجدانيات، كالسهػارات، لػدي األبشػاء 
كال مذارلة لهؽ، بل الدسع كالظاعة، مع اإلحداس بالخؾؼ كعدـ ال رأي 

اإلطسئشاف، كالترق  الحذر، لسا قد مبدر مؽ قؾؿ أك فعل، مؽ ل ار السربيؽ 
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في السجتسع ال سػيسا الؾالػد كالعػؼ كاألخ األةبػر .أمػا أكلئػػ الػذمؽ مل دػؾف  
ف مػػؽ نؾعػػًا كاهيػػاً مػػؽ  يػػاب الديسقراطيػػة كالسذػػارلة فػػي التربيػػة، ييعػػدك

 أكلياء األمؾر الزعاؼ الذمؽ مؾللؾف أمؾرهؼ لغيرهؼ .
نخلػػػص مػػػؽ ذلػػػػ أف السػػػشهج الست ػػػع فػػػي التربيػػػة فػػػي السجتسعػػػات 
الدابقة هػؾ مػشهج عذػؾائي ال ضػؾاب  تػذلر فػي حقػه، فهػؾ يسهػل جهػؾدًا 
م عهػػػرة، غيػػػر مشتغسػػػة، يقػػػع جلهػػػا فػػػي نظػػػاؽ األسػػػرة كبعػػػض قظاعػػػات 

كفعبلً، فقد تخظيء كتري ، كقد مشذػأ  السجتسع، التي تفرض نفدها قؾال ً 
في ذلػ التذبذب كالتردد في سلؾليات األفراد، كالتأرجت الزار ما بيؽ هػذا 
كذاؾ، كالػػذي ال يقػػدـ للحيػػػاة الفػػرد الرػػالت، الػػػذي مػػدفع بسجتسعػػه نحػػػؾ 
الكسػاؿ. كقػد  أخترػػت التربيػة بػ عض الفئػػات القػادرة إقترػادياً كإجتسا يػػًا 

 يؼ، مهسلة ل  ية أفراد السجتسع.على األنخرا  في التعل
2.  ً  حُظـَر٤ـش كي٣ؼـخ

في تظؾر مدػيرة التربيػة أتخػذ السربػؾف نسظػاً  أةهػر تشغيسػاً  كجديػة 
في تربية الششء، كذلػ بؾضع البرامج كتشغيؼ السذركعات، كبػذؿ الجهػؾد 
التػػػي تفزػػػي إلػػػى إصػػػدار القػػػؾانيؽ كالتذػػػريعات السشغسػػػة لػػػذلػ ، كبػػػذلػ 

ألسػػرة كبعػػض قظاعػػات السجتسػػع للتربيػػة، إلػػى رعايػػة تشظلػػ  مػػؽ إحتكػػار ا
السؤسدػػات الدمشيػػة، كالعدػػكرية، كاإلقترػػادية، كاإلجتسا يػػة، التػػي أنتهػػت 
بغهؾر كإنذاء السدارس، لسشغسات تربؾية أخذت الظابع الرسسي السعترؼ 
   بػػه، كانتقلػػت مػػؽ تعلػػيؼ القلػػة إلػػى العسؾميػػة، فذػػسلت لػػل أفػػراد السجتسػػع، 

إندػػاف، مػػؽ غيػػر تفريػػ  جشدػػي، أك عرقػػي، أك  لكااب حقاااً  كأصػػ ت التعلػػيؼ
دمشػػػي، عليػػػه فقػػػد نسػػػا العسػػػل التربػػػؾي نسػػػؾًا مزػػػظردًا، كأصػػػ ت التشػػػافس 
التربؾي دمػدف األمػؼ فػي سػ اقها نحػؾ الشسػؾ كالتظلػع إلػى األحدػؽ، كبػذلػ 
إزدادت أعػػداد الستعلسػػيؽ، كإزداد اإلق ػػاؿ علػػى اإلنتسػػاء للسػػدارس بسختلػػف 
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ا أعهػػر اآلبػػاء كأكليػػاء األمػػؾر رغ ػػات جامحػػة، كدافعػػة، مدػػتؾياتها ، لسػػ
تتدػػاب  مػػػؽ أجػػل تعلػػػيؼ أبشػػػائهؼ، حتػػى أف التعلػػػيؼ أصػػ ت نهجػػػاً جدمػػػدًا، 
يدػػاهؼ ييػػػه السعلسػػؾف بقػػػدر كالستعلسػػؾف بقػػػدر. فقػػد أنػػػد ر عهػػد الحفػػػظ 
كاإلستغهار، كبزغ فجر الفكر، كإستخداـ العقل، في الؾصػؾؿ إلػي السعرفػة 

ساً  ال يسكؽ تجاكزب في العسلية التعليسة، بالتفاعل التاـ، كأص ت الستعلؼ رق
كالشقاش، كإبداء الرأي في لل رلؽ مػؽ أرلػاف السعرفػة، كتسخػض ذلػػ فػي 
خل  إستسرارية في التعليؼ كالتعلؼ، فأص ت هشاؾ التعليؼ مدى الحيػاة، مػؽ 

 غير تحدمد زمشي أك مرحلي مؾقفه عؽ اإلستسرارية . 
ربية التػي أصػ حت تذػغل السفكػريؽ كالعلسػاء أنظ ع لل ذلػ على الت

مػػػؽ أفػػػراد السجتسعػػػات السختلفػػػة، كتبػػػدلت الشغػػػرة القديسػػػة لهػػػا،ا فرػػػارت 
التربية مهشة لها لل السقؾمات، أسؾة ب  ية العلؾـ لسا أسلفشا، فأسػتقظبت 
ال احهيؽ، كالكتاب، كالسهقفيؽ، فأبلؾا ببلءًا حدشاً  في التقػدـ بهػا، كإرسػاء 

 سبيل بلؾغ أهدافها . قؾاعدها، في 
السعلؼ هؾ أساس تكؾيؽ األفراد في السهؽ السختلفة، فحدؽ إختيػارب 
كرعامتػػه كاإلهتسػػاـ بتدري ػػه، يعػػد مػػؽ أكلؾيػػات الؾاج ػػات فػػي السجتسعػػات 
السختلفة، فهؾ الرليزة التي تقؾـ عليهػا التربيػة الرػحيحة، كالسعلػؼ متسيػز 

كجػػؾدة فػػي األداء أ شػػاء عػػؽ غيػػرب مػػؽ السهشيػػيؽ، بسػػا متلقػػاب مػػؽ معػػارؼ 
ضػػلؾعه فػػي عسليػػة التػػدريس مبتػػدئاً ، مقلػػداً ، كخبيػػراً  تربؾيػػا،ً  بسػػركر 

 الؾقت، في هذا السزسار، كبسا متلقاب مؽ خبرات عسلية . 
 

 حُظـــؼــًًِْ :  انيا 
نتظرؽ في الرفحات التاليات لتؾضيت مفهؾـ التعلؼ، كتعريفه 

 فراد كالسجتسعات.برفة عامة ، ك إلى دكر التعلؼ لدى األ
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ةسػػا نتعػػرض لػػ عض التجػػارب، التػػي أجريػػت فػػي مجػػاؿ الػػتعلؼ، مػػؽ  
مخترػػيؽ تربػػؾييؽ، كعلسػػاء، كمفكػػريؽ ، قػػامؾا بذػػرح إجػػراءات تجػػاربهؼ، 

 كما تؾصلؾا إليه مؽ نتائج كتؾصيات تربؾية. 
نتعػػرض أيزػػًا إلػػى بعػػض مػػؽ نغريػػات الػػتعلؼ ، التػػي أخػػذت مؾقعهػػا،     

ب التػػي أجريػػت علػػى اإلندػػاف كالحيػػؾاف ، كأكضػػحت اسػػتشادًا علػػى التجػػار 
 دكرها في عسليات التعلؼ بالشد ة لئلنداف في أطؾار حياته السختلفة. 

اخػػػتل  علػػػى الػػػ عض معشػػػى مفهػػػؾمي الػػػتعلؼ كالتعلػػػيؼ ، كلهيػػػرًا مػػػا  
تداخلت اآلراء كاألفكار، في تؾضيت السعشى الخاص بكػل مشهسػا، كرغػؼ أف 

بالستعلسيؽ،علي اختبلؼ  أنسػاطهؼ، كمػراحلهؼ  السجاليؽ تربؾييؽ كمتعلقيؽ
التعليسيػػة، كخرائرػػهؼ، إال أف هشالػػػ فرقػػًا لبيػػرًا بػػيؽ السعشيػػيؽ، كاختبلفػػًا 

 ةبيرًا في مفهؾميهسا.
الػػػػتعلؼ، كلسػػػػا سػػػػشرى ييسػػػػا بعػػػػد، أمػػػػر متعلػػػػ  بػػػػالستعلؼ كأنذػػػػظته  

الستعػػػددة، أمػػػا التعلػػػيؼ فيػػػدخل ييػػػه دكر السعلػػػؼ، كالسؤسدػػػة التعليسيػػػة، 
لسشاهج، كغير ذلػ، كهي ذات الستظل ػات بالشدػ ة لعسليػة الػتعلؼ، إال أف كا

 سلؾؾ الستعلسيؽ يختلف تسامًا ييكل مجاؿ مؽ السجاليؽ. 
 تظرؽ الدلتؾرعدناف سلساف زيتؾف لساهية التعلؼ كأكرد: 

نكلػاف افبلطػؾف مػؤمؽ بػأف الػتعلؼ يكتدػ  اةتدػابًا بجهػد شخرػػي، 
شرػت ، كلػيس بػالؾقؾع تحػت أكامػر معلػؼ بسداعدة معلؼ يقؾـ باألرشػاد كال

متعدػػف، بػػل فػػي تعلػػؼ طريقػػة التفكيػػر السدػػتقل، ألف الػػتعلؼ هػػؾ أف مػػتعلؼ 
 ل11السرء ليو يفكر بشفده بتؾجيه مؽ السعلؼلن

                                     
ربؾية معاصرة ، دمذق ، ألف باألديب ، الظبعة عدنان سميسان زيتؾن ، التعمؼ الذاتي إستراتيجية ت (1)

 م1999األولي ، 
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تعد عسلية التعلؼ أةهػر تسيػزًا لػدى السػتعلؼ فػي جسيػع أنذػظته ، مػؽ 
فػػي مؾاجهػػة  عسليػػة التعلػػيؼ التػػي تعتسػػد غال ػػًا علػػى السحاضػػرة، كالتلقػػيؽ،
 بيؽ السعلؼ كالستعلؼ، كهي مشاش  تقليدية عفا عليها الزمؽ.

كقػػد تشػػاكؿ لهيػػر مػػؽ العلسػػاء التربػػؾييؽ عسليػػات الػػتعلؼ بػػالتسحيص 
كالتدقي ، لدكرها الفاعل في ترقية كبشػاء السجتسعػات السعاصػرة، الستظلعػة 

ؼ مػا لؤلحدؽ، فقد عهر ذلػ جليًا مشذ بداية القرف الساضي. فتسػامزت األمػ
بػػيؽ متقػػدـ كنػػامي، كذلػػػ بفزػػل إدراؾ مفػػاهيؼ الػػتعلؼ، كتظبيػػ  كتظػػؾير 

 نغرياته السختلفة.
 

 ٓخ حُٔوٜــٞى رخُظـؼـِْ؟

التعلؼ في مفهؾمه: سلؾؾ يقؾـ به الفرد الستعلؼ، مشتج عشه 
الحرؾؿ على معرفة أك معارؼ، لؼ يكؽ يستلكها مد قًا، كلؼ متعرض 

 إليها قبل أف متفاعل مع
  

أخرى في مجتسعه، كهؾ فهؼ كإدراؾ لسعرفة لؼ تكؽ في الحد اف،  أطراؼ
كلؼ مبرمج لها مد قًا، فقد يكؾف هذا الفهؼ مهارة، ل يادة الديارة، أك 

تسريؽ رياضي،أك العزؼ على جلة مؾسي ية، أك نغرية علسية، أك سلؾؾ 
اجتساعي معيؽ، يسهل عادة أك ترلي ة للسجتسع جدمدة على الستعلؼ، أك 

ا  قد مؤدي إلى زيادة السعرفة، أك ترسيخها لدى الستعلؼ، كتسكيشه أي نذ
مؽ ال ياـ بسهاـ جدمدة قد تتفرع إلى مهاـ أخرى متؾلدة مسا قد تؾصل 

 إليه مؽ معارؼ.
يعتبر التعلؼ مؽ العسليات األساسية في حياة الفرد، مدخل فػي لػل    

ع عركؼ بيئته، مشاشظه، كيزيد مؽ قدراته كخبراته، التي تجعله متساشى م
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بكػػل مكؾناتهػػا، كمػػؽ خػػبلؿ ذلػػػ يدػػتظيع تظػػؾير نفدػػه، بتغييػػر سػػلؾله 
حد  السقتزيات كالستظل ات، التي تدفع به إلى التسيز كالتجدمد كالتعػدمل 
كالتظؾير، كيشظ ع ذلػ على مجتسعه برفة عامة، مسا يداعدب في صعؾد 

يها مػؽ أنػؾاع درجات الترقي، كمؽ  ؼ تيدير سبل الحياة بكل ما مترت  عل
 الدلؾؾ.

كيعػػرؼ نهيلجػػاردل الػػتعلؼ بأنػػه: "العسليػػة التػػي مشػػتج عشهػػا عهػػؾر 
سلؾؾ جدمد، أك تغيير دائػؼ ندػبيًا فػي سػلؾؾ قػائؼ عػؽ طريػ  االسػتجابة، 
إلى مؾقو معػيؽ، شػريظة أف ال تكػؾف صػفات التغييػر ناتجػة عػؽ الغريػزة 

عزػؾية، لالتعػػ  الفظريػة، أك الشزػج الفدػيؾلؾجي، أك الحػػاالت السؤقتػة لل
 كالسرض كالشؾـ كأ ر السخدرات."

 هشالػ تعريفات لهيرة للتعلؼ نؾجز مشها:
 التعلؼ هؾ:

 " اةتداب السعرفة مؽ خبلؿ الخبرة." .1
 "الفهؼ أك اإلنجاز مؽ خبلؿ الخبرة." .2
 "التذلر، أي استرجاع ألي معلؾمات تؼ تعلسها في الداب ."  .3
خبػرات سػابقة مػؽ أجػل الحرػؾؿ علػى "االنتقاؿ، أي تؾعيو الفػرد ل .4

 معرفة جدمدة."
 "اإلدراؾ الس اشر عؽ طري  الحؾاس أك الفعل." .5
"الفهؼ العلسي للذيء مؽ خبلؿ التعامل معه كمؽ خبلؿ السركر  .6

 بالخبرة."
 "خزف السعلؾمات أك األشياء في الذاةرة." .

 "القدرة على التسييز." .8
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ذا لػػؼ تكػػؽ لػػدمشا معرفػػة بالذػػيء ال "القػػدرة علػػى إصػػدار األحكػػاـ فػػن .9
 ندتظيع أف ن يسه."

 "تغير دائؼ كندبي في الدلؾؾ نتيجة الخبرة كالسراف." .10
 كمؽ التعريفات الدابقة يسكؽ لشا أف نذت  التعريو التالي:

"الػػػتعلؼ عسليػػػة مكتدػػػ ة، تذػػػتسل علػػػى تغيػػػر األداء أك الدػػػلؾؾ أك 
ه السػتعلؼ، كالتػدري  الػذي االستجابات، يحػدث نتيجػة الشذػا  الػذي يسارسػ

يقؾـ به، كالسهيرات التي متعرض لها، كالدكافع التي تدهؼ في دفعه بهػدؼ 
 تحقي  الشزج."

التعلؼ متذع  لدى الفرد الستعلؼ، فكل معرفة جدمدة تقؾد إلى أخػرى  
بحي  أنه يرع  ترتي  أك برمجة عسليات التعلؼ لدى الفرد، فهي متجددة 

فرد السػتعلؼ، كيبػرز هشػا دكر الفػركؽ الفرديػة لػدى كمتذابكة، بها متسيز ال
األفػػراد أك الستعلسػػيؽ، الػػذي بسؾج ػػه يرػػّشف الفػػرد مػػؽ حيػػ  إدراةػػه، للكػػؼ 
كالشػػػؾع مػػػؽ السعػػػارؼ كالسهػػػارات علػػػى اختبلفهػػػا، كدرجػػػة الػػػتسكؽ مشهػػػا، 

 كالتفاعل معها. 
ؼ التعلؼ عسلية مدتسرة استسرار الحياة، فتعلؼ الفرد في مراحله األكلى مت
على مدتؾى األسرة، مؽ جان  األـ كاألب، كاألخؾة كاألخؾات الك ار، 
كمؽ الجيراف، كمؽ الذارع في الحي، كمؽ أفراد الحي برفة عامة، 
فتتكؾف لديه خبرات سابقة، مشها الرالت كمشها الظالت، كمشها الذي 

يدتسر معه استسرار حياته، كمشها ما مشدى أك يدت عد لعدـ رغ ة الفرد 
أك أنه مؽ الدلبية بسا ال متساشى مع إدراؾ أك قدرات أك تظلعات ييه، 

الفرد، كتداعد هذب الخبرات الدابقة الستعلؼ في مجاالت تعلسه 
السدتقبلية، حي  أنه بتقدـ العسر الذي يظؾؼ به أطؾارًا متعددة، 
تر ت هذب الخبرات رلائز لتعلسه السدتسر الستجدد، كيشبشي عليها 
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السعرفة كتفعيلها، التفعيل السرغؾب الذي يسّكؽ الفرد الكهير مؽ اةتداب 
مجتسعه مؽ أبؾابه السذرعة. فسؽ األفراد مؽ ملج مجاؿ  مؽ الدخؾؿ في

التعليؼ الشغامي مؽ رياض األطفاؿ كالسدارس كالسعاهد كالجامعات 
كمشهؼ مؽ ال يجد الفرصة في االنتغاـ ييه ألس اب متعددة، قد تكؾف 

لفرد، أك اجتسا ية، أك اقترادية، أك فردية تتعل  بذخرية ا
سيكؾلؾجية، أك غير ذلػ مؽ األس اب، فسهل هؤالء األفراد متذبهؾف بسا 

متساشى كرغ اتهؼ، مؽ مهارات، كمعارؼ، كعادات، في مجتسعاتهؼ، 
 فتتؾلد لدمهؼ الرغ ة في تجؾيدها كتظبيقها.

 
 أٗــٞحع حُظــؼــِْ:

 فراد إلى قدسيؽ:يسكششا أف نقدؼ عسلية التعلؼ لدى األ 
 تعلؼ مقرؾد. .1
 تعلؼ غير مقرؾد. .2

فالتعلؼ السقرؾد هؾ الذي متؾجه إليه الفرد الستعلؼ بهدؼ تحقي   
رغ ات كتظلعات تفيدب في مدتقبل حياته، فهؾ تعلؼ ذك غاية، لأف 

متعلؼ طرؽ تؾصيل اإلمدادات الكهربائية حي  ير ت الستعلؼ لهربائيًا، 
عامل مع ماةيشات الديارات كالذي يقؾدب لير ت أك أف متعلؼ لي ية الت

ميكانيكي سيارات، كهكذا... يعشي ذلػ أف هذا الشؾع مؽ التعلؼ هؾ تعلؼ 
 مقرؾد مؽ الفرد الستعلؼ. 

أما التعلؼ غير السقرؾد فهؾ ذلػ التعلؼ الذي متعرض له الفرد  
  أ شاء عسلية التعلؼ، كنذاطات التعلؼ السقرؾد، أك التفاعل مع السحي
الذي تسارس ييه عسلية التعلؼ، كهؾ نؾع مؽ التعلؼ الذي قد ال يقؾد 
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الفرد إلى الهدؼ أك الغاية السرجؾة مؽ التعلؼ، التي حددها الستعلؼ، 
فهذا الشؾع مؽ التعلؼ غير السقرؾد قد يكؾف ضارًا بالستعلؼ كقد يقؾد 

 إلى ما ال مرجؾب.
 

 ٤ًـق ٣ظـْ حُظــؼــِْ؟

بالذعؾر بالرغ ة ييه، كيعد ذلػ حافزًا أك  متؼ التعلؼ عشد الفرد 
داف ية للتعلؼ، كتتؾلد هذب الرغ ة لتحقي  حاجات أك غايات محددة، 

نتيجة لذعؾر الستعلؼ بتح يقها الستسرار حياته كضساف  يذه، 
 فاإلحداس بالجؾع مهبًل كّلد لديه الرغ ة 

علؼ في تعلؼ الريد، كمعرفة سلؾؾ الحيؾانات، كلي ية اصظيادها، كت
 طرؽ الزراعة 

 
 

السختلفة، كاإللساـ بأنؾاع السحاصيل السختلفة كفؾائدها كمؾعد إ سارها 
كحرادها، كالخؾؼ كّلد لديه الرغ ة في معرفة طرؽ الدفاع اإليجابية، 

ةرشع األسلحة كلي ية استخدامها، كطرؽ الدفاع الدلبية، حي  
مشة، كالجري تؾلدت لديه الرغ ة في لي ية االحتساء في السؾاطؽ اآل

كإبداء الحرلات السزعجة للخرؼ. لسا أف حاجة الفرد الستعلؼ لبلستقرار 
كاالطسئشاف قادته البتداع القؾانيؽ كاألنغسة التي تحسيه، كهشاؾ لهير 

 مؽ األمهلة التي تؾضت ذلػ.
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عليه يسكؽ القؾؿ أف الرغ ة لدى الفرد في تحقي  حاجاته، كالعسل 
زًا كدافعًا قؾيًا للتعلؼ، كند ة ألف حاجات على بلؾغ أهدافه، تعتبر حاف

الفرد متشؾعة كمتجددة على مدى حياته، فالتعلؼ سيغل مدتسرًا مع 
 استسرارية متظل اته طؾاؿ حياته

 
 حُظـؼـِْ حُٔٔــظــَٔ:

 Lifelongهؾ ما يعرؼ بالتعلؼ السدتسر أك التعلؼ مدى الحياة  

Learning  ،كج  عليشا االهتساـ  فالتعلؼ يعتبر غريزة بذرية أساسية
به، كاإلعداد الكامل له مؽ حي  الترليز على السعرفة كالسدتؾيات 

العليا مؽ السهارات كالفهؼ كال يؼ، كمؽ حي  ليو يفكر الستعلؼ كليو 
 يسيز بيؽ الرالت كغير الرالت.

كقد لقي التعلؼ السدتسر أك التعلؼ مدى الحياة، اهتسامًا لبيرًا مؽ  
دم  في هذا السعشى: نأطلبؾا العلؼ مؽ السهد إلى اإلسبلـ، فجاء الح

اللحدل، كمؽ الهيئات كالسشغسات الدكلية التربؾية كغير التربؾية، فقد 
هذا األمر اهتسامًا لبيرًا، كذلػ  UNISCOأكلت مشغسة اليؾندكؾ 

بؾضع الخظ  البلزمة إلدخاؿ التعلؼ مدى الحياة، في لل مجاالت 
شسية القدرات كاإلمكانات الفردية، حي  الحياة، كذلػ بسا متيحه في ت

متسّكؽ مؽ التفاعل كالسذارلة في أنذظة البيئة، التي ي يش فيها، 
كيشتقل بشاءًا على ذلػ، للتخظي  الدليؼ السدتسر، أك التخظي  مدى 
الحياة، ييسا متعل  بحاجات الفرد كتشسيتها على مّر األياـ كالدشيؽ، 

السشاش  السختلفة للفرد جش ًا إلى مدت  بًل، كيتزسؽ التخظي ، جان  
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جش  مع اةتداب السعارؼ كالسهارات البلزمة، لدفع عجلة الحياة إلى 
 األماـ.

ألهسية دكر التعلؼ مدى الحياة، فقد أعلؽ االتحاد األكربي "العاـ 
ـ" ليكؾف العاـ األكربي للتعلؼ مدى الحياة، حي  متعرؼ األفراد 1996

، كليو أنه سيؤ ر على حياتهؼ، بل على ماهية التعلؼ مدى الحياة
 على حياة لل األفراد مدت  بًل.

تراعد االهتساـ بالتعلؼ مدى الحياة، ففي بريظانيا تؼ إنذاء كزارة 
خاصة بالتعلؼ مدى الحياة، كأص ت هشالػ كزيرًا للتعلؼ مدى الحياة 

Minister for lifelong learning  كيعتبر ذلػ مدخبًل جدمدًا،
 دري  للسجتسع.للتعليؼ كالت

للتعلؼ مدى الحياة أ رب ال اقي على مختلف أنسا  الحياة، كليس قاصرًا 
على السؤسدات التعليسية مؽ مدارس كلليات كجامعات، إنسا عبلكة 

على ذلػ فهؾ يذسل السجاالت االجتسا ية كالدياسية كاالقترادية 
 كالهقايية، فأص ت التعلؼ مدى

 
د أص ت مظل ًا لكل فرد كجساعة، لسا أنه الحياة أةهر شسؾاًل كأهسية، كق

أص ت متظل ًا عرريًا ضركريًا، جعل مؽ عرر التعليؼ كالتدري  أمرًا 
إلى  Norman Long worth انؾيًا. كقد أشار نؾرماف لؾنجؾكرث 

 Century ofأف القرف الحادي كالعذريؽ هؾ نقرف التعلؼ 

learning مات ل، حي  أضاؼ نإف عرر التعليؼ كالتدري  قدThe 

age of education and training is dead كإف السدتقبل ،
متجه نحؾ عرر التعلؼ، عرر يكؾف ييه التعليؼ لجسيع الشاس 
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بالظريقة التي مريدكف تل يه بها، بالتكامل معه، كليس باالنفراؿ عشه، 
كيش غي أف يكؾف التعلؼ مرحًا كمرغؾبًا ييه، كمتعة مرغ  فيها الفرد 

للعسل أك الترييه أك للحياة ليكؾف جزءًا مؽ  سؾاء لاف ذلػ
 ".12حيؾاتشال"

 
 طـــخٍد ٝططزـ٤ـوـخص كـ٢ حُظـؼــِْ : 

التظبيقات كالتجارب التي أص حت مشظلقًا لشغريات التعلؼ، التي  
سشتشاكلها الحقًا، تتسهل في ما قامت به مجسؾعة مؽ العلساء التربؾييؽ 

 نذلر مشهؼ ييسا ملي:
 ركسي إيفاف بافلؾؼ:أكاًل: العالؼ ال

                                     
(
 .30، الكؾيآل، دار الفكر العربي، الظبعة األولى، ص: التربية السدتسرة مدى الحياةأحسد إسساعيب حجي،  (1
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ـل بيشسا لاف مهؼ بتقديؼ الظعاـ لكل ه، الحظ أف لعاب 1900في العاـ ن
 الكل 

 
 

قد بدأ يديل بسجرد رليته لظب  الظعاـ، فأدرؾ أف هشالػ صلة بيؽ 
رلية الكل  للظعاـ كحدكث االستجابة لدى الكل ، مسا أدى إلى إسالة 

ياـ بتجربته، على أساس أف اللعاب. دفع ذلػ بالعالؼ بافلؾؼ لل 
التجربة تقؾـ على عسلية االرت ا  الذرطي، بسعشى أف السهير السحامد 

يسكؽ أف يكتد  القدرة على التأ ير في كعائف الجدؼ الظبي ية 
كالشفدية، إذا صاح  ذلػ مهير جخر، يسكؽ له أف مهير استجابة 

 مشعكدة طبي ية أك اشتراطيه، عسدًا أك مرادفة.
 ربة بافلؾؼ ييسا أكردب عبد الحكيؼ الدلؾـ:كتتلخص تج

نإذ أف بافلؾؼ قاـ بنجراء عسلية جراحية بديظة لكل ، فتت بؾاسظتها 
   ًا في خدب، كأدخل ييه أنبؾبة زجاجية، ترل ما بيؽ إحدى فتحات 

الغدة اللعابية، كبيؽ كعاء تتجسع ييه قظرات اللعاب التي يفرزها الكل ، 
قاـ بافلؾؼ بتقديؼ مهير صشعي نمحامدل مهل  كبعد انتهاء هذب العسلية

صؾت الجرس، فلؼ تحدث أية استجابة نحؾ هذا السهير نلؼ تحدث 
 استجابة إفراز اللعابل.
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بعد  ؾاف قليلة مؽ سساع صؾت الجرس، قدـ له الظعاـ كسجل  
جهاز جسع اللعاب الكسية السدالة، كبعد عدد مؽ السزاكجات بيؽ السهير 

كجد بافلؾؼ أف السهير الذرطي أص ت كحدب ألرشعي كالظبيعي، 
يدتهير سيبلف اللعاب في غياب السهير الظبيعي. بعد ذلػ أعاد بافلؾؼ 
هذب التجربة فبلحظ تكرارها. كقد فّدر هذب الغاهرة بأف الكل  تعلؼ تؾقع 

تقديؼ الظعاـ، كأف الجرس قد اةتد  القدرة على إسالة اللعاب، كقد 
لجدمد اسؼ الفعل نالسشعكس الذرطيل. أطل  على هذا االستكذاؼ ا

 لكي متكؾف الفعل السشعكس الذرطي، البد أف تتؾافر له العؾامل التالية:
 العبلقة الزمشية بيؽ السهيريؽ: .1

إف حدكث التعلؼ الذرطي، متظل  أف متلؾ السهير الذرطي السهير  
غير الذرطي بفاصل زمشي قرير، لكي يحدث االقتراف بيشهسا، كقد ُحدد 

هذا الفاصل في بعض الدراسات، ب زعة  ؾاني، كأحيانًا بأجزاء مؽ 
 الهانية.
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 تكرر االقتراف أك التراح  بيؽ السهيريؽ: 0 2

لكي تتكؾف العبلقة الذرطية بيؽ السهير ألرشعي أك الحيادي 
نالجرس في تجربة بافلؾؼل، كبيؽ السهير الذرطي نالظعاـل، البد 

الترتي  مرات عدمدة، علسًا بأنه تبيؽ أف متكرر هذا االقتراف كبشفس 
أف حدكث هذا االقتراف مرة كاحدة، كفي عركؼ معيشة مؤدي إلى 
تعلؼ الرب  بيشهسا، لكؽ الدارسيؽ مركف ضركرة التكرار لزساف 

 تكؾّف هذب العبلقة.
 سيادة االستجابة: .3

لكي يكتد  السهير الذرطي خاصيته الجدمدة، مؽ حي  قدرته على 
بة ما، مؽ خبلؿ اقترانه بالسهير الظبيعي، البد أف إحداث استجا

تكؾف العبلقة بيؽ السهير الظبيعي كاالستجابة، غير الذرطية، 
 عبلقة فظرية أك انعكاسية كذات سيادة.

 است عاد السهيرات األخرى السذتتة لبلنت اب: .4
إف نجاح التعلؼ الذرطي متؾقو على قلة العؾامل السذتتة لبلنت اب 

لتعلؼ، إذ لل ما زاد عدد هذب العؾامل، للسا تظل  األمر في مؾقو ا
 ال ياـ بعدد أةبر مؽ السحاكالت.

 التعزيز: .5
إف العامل الحاسؼ في التعلؼ الذرطي هؾ التعزيز، فلكي ير ت 

الجرس قادرًا على استدعاء إفراز اللعاب، البد مؽ أف يقدـ الظعاـ 
ي سياؽ للكل  إ ر سساعه لرؾت الجرس. اةتذف بافلؾؼ ف
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أبحا ه التي أجراها على التعلؼ الذرطي، عددًا مؽ القؾانيؽ التي 
تفدر العبلقة بيؽ السهيرات الذرطية كغير الذرطية، كييسا ملي 

 مؾجز عؽ لل مشها:
 

 
 قانؾف االستهارة: أ.

متزسؽ هذا القانؾف التعبير عؽ حدكث االشترا  في حالة السزاكجة  
 بيؽ 

، مسا مؤدي إلى أف يكتد  السهير السهير الذرطي كغير الذرطي
 الذرطي خؾاص السهير البلشرطي كيقؾـ مقامه.

 قانؾف الكف الداخلي: ب.
إذا تكرر عهؾر السهير الذرطي لفترة مؽ الزمؽ دكف تعزيز بالسهير  

الظبيعي، فنف الفعل السشعكس الذرطي يز ف كيزسحل تدريجيًا، كفي 
رطية، فنذا تكرر قرع الشهاية مشظفئ، أي ال تغهر االستجابة الذ

الجرس دكف تقديؼ الظعاـ، فنف لسية اللعاب تأخذ بالشقراف شيئًا 
 فذيئًا حتى تتؾقو تسامًا.

 قانؾف التعزيز: جػ.
إف التعزيز شر  البد مشه لتكؾيؽ الفعل السشعكس الذرطي، كيقرد  

بذلػ تتابع السؾقو على نحؾ يكؾف ييه التعزيز هؾ الخي  الذي مؾحد 
 قو، كيجعل مشه لتلة سلؾلية ترابظية.عشاصر السؾ 

  قانؾف التعسيؼ: د.
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كيعشي هذا القانؾف أنه حيشسا متؼ إشرا  االستجابة لسهير معيؽ،  
فنف السهيرات األخرى السذابهة للسهير األصلي، تر ت قادرة على 

استدعاء نفس االستجابة، بعد أف متعلؼ الكل  االستجابة لقرع الجرس 
يدتجي  بعد ذلػ بنفراز اللعاب عشد سساعه  بنفراز اللعاب، فانه

ألصؾات مذابهة لرؾت الجرس. كهذب الغاهرة، عاهرة التعسيؼ، ُتبلحظ 
ةهيرًا في سلؾؾ الحيؾاف كاإلنداف. فالظفل الذي يخاؼ نؾعًا مؽ 

 الحيؾانات، يدتجي  للخؾؼ لحيؾانات مذابهة لهذا الشؾع.
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 قانؾف التسييز:ق . 
ف التعسيؼ، فنذا لاف التعسيؼ استجابة كهؾ قانؾف مكسل لقانؾ 

للتذابه بيؽ السهيرات، فنف التسييز استجابة لبلختبلؼ بيشها، بسعشى أف 
الكائؽ الحي يدتظيع في هذب العسلية أف يسيز بيؽ السهيرات السؾجؾدة 
في السؾقو بذكل ال يردر االستجابة إال للسهير السفرز، كبالتالي ال 

ة، بيشسا تشظفئ االستجابات األخرى غير ت قى إال االستجابة السؤ ر 
 السفرزة.

كتعد عسلية التسييز متأخرة أك تالية لعسلية التعسيؼ، حي  ال يدتظيع  
الظفل، على سبيل السهاؿ، ال ياـ بعسلية التسييز بدقة بيؽ السهيرات، إال 

في مرحلة متقدمة مؽ الشسؾ. ي عد أف لاف الظفل يخاؼ مؽ جسيع 
للحيؾاف الذي لؾف لديه استجابة الخؾؼ، مبدأ في  الحيؾانات السذابهة

 إصدار استجابات الخؾؼ على نفس الحيؾاف فق ل.
 

 : حألٓظــلـخىس ٖٓ ٗـظ٣َش حُظـؼــِْ حُ٘ــ٢١َ ك٢ حُظـَر٤ش ٝحُظـؼـ٤ِـْ
اتقاف ماهؾ متعلؼ: اف لل تعلؼ في رأي التعلؼ الذرطي   ارة عؽ  .1

ستجابات التي يقؾـ بها الستعلؼ استجابة لسهير أك باع ، كاف دراسة اال
ذات أهسية بالغة في اتقاف ما هؾ متعلؼ. كهشا يجدر بالسدرس أف مدكف 

تلػ االستجابات كيقؾـ بدراستها دراسة دقيقة، لسعرفة مدى التحدؽ 
الذي يظرأ عليها. كفي الؾقت ذاته نرى أنه مؽ السفيد أف يظلع السدرس 

 مختلف العلؾـ كالسهارات،تبلميذب علي مدى التحدؽ الذي يغهر في 
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  التحدؽ. اذ أف ذلػ مدعاة ألضظراد
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 لتكرار كالتسريؽ: .  2 

اف التكرار ملع  دكرًا هاما في حدكث التعلؼ الذرطي، اذ بفزله مرت   
السهير الذرطي بالسهير الظبيعي كيكتد  صفته كقدرته علي استحداث 

سا زادت قؾة السهير الذرطي األستجابة، كللسا لانت مرات التكرار أةهر لل
 عشد عهؾرب بسفردب. 

كيسكؽ استخداـ التكرار كالتسريؽ في دركس الحداب مهبًل، كدركس    
األمبلء كحفظ معاني الكلسات في اللغة األجشبية، كلذلػ في دركس 
الجغراييا، كخاصة دراسة الخرائ  كمؾاقع البلداف كالغؾاهر الظبي ية 

غيؼ األ ر في تعلؼ الحؾادث التأريخية السختلفة، كلذلػ للتكرار ع
 كأزمشتها كفي األشغاؿ اليدكية كاستعساؿ اآلالت الكات ة كغيرها. 

 استسرار كجؾد الدافع للسهير:  .3
 مؽ السسكؽ األستفادة مؽ هذا السبدأ كتظبيقه

  



 

644 

 

في غرفة الدراسة عؽ طري  احاطة مؾقو التعلؼ بكهير مؽ السهيرات 
ارة التلسيذ الي أف متعلؼ. لسا تجعل مؾضؾع كالبؾاع  التي تزسؽ ا 

التعلؼ في حالة مؽ التجدمد فبل متعرض ما يكتد ه الفرد مؽ خبرات 
 للشدياف كالزكاؿ. 

حرر عشاصر السؾقو السراد تعلسه: اف حرر عشاصر السؾقو  .4
الذي مراد تعلسه، مدعؾ الي ترليز انت اب الستعلؼ كبذلػ يحدث التعلؼ 

الي زيادة مرات التكرار كالتسريؽ كيعبر عؽ ذلػ بدرعة دكف الحاجة 
العالؼ بتشغيؼ عشاصر السجاؿ الخارجي، فهذا التشغيؼ يداعد علي 

تكؾيؽ ارت اطات تكؾف ذات أ ر بيؽ السهيرات كاألستجابات السظلؾبة. 
أما اذا تعددت السهيرات أةهر مؽ البلـز فاف ذلسػ مؤدي الي ارت اؾ 

 ؼ الجيدل.الكائؽ الحي كلؽ يحدث التعل
  انيًا: تجربة كاطدؾف:

يعتبر كاطدؾف مؤسس السدرسة الدلؾلية، كقد قاـ بعدد مؽ  
التجارب في مجاؿ التعلؼ، مدتشدًا إلى ما جاء به بافلؾؼ في تجربته. 

 كنذلر مؽ تجاربه التجربة اآلتية :
 تجربة الظفل ألبرت:

ت الظفل ألبرت طفل عادي، ليس له مخاكؼ غير عادية غير األصؾا
 القؾية السفاجئة.

أحزر كاطدؾف فأرًا أبيزًا للظفل نألبرتل، فبدأ الظفل ملع  مع  
الفأر مؽ غير إ ارة للخؾؼ لديه، كبسعشى جخر ال تسهل رلية الفأر 

 األبيض للظفل م عهًا للخؾؼ.
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في خظؾة الحقة عشد بداية رلية الظفل للفأر األبيض، أحدث السجّرب 
لػ عدة مرات، فبدت مغاهر الخؾؼ مؽ صؾتًا قؾيًا مفاجئًا، كلرر ذ

الفأر األبيض لدى نألبرتل تأخذ حيزًا في نفده، كأص ت الفأر األبيض 
كالذي لاف مهيرًا حياديًا، أص ت مهيرًا طبي يًا للخؾؼ، فتكؾف بذلػ 

ارت ا  بيؽ الفأر كاستجابة الخؾؼ، كيسكؽ تسهيل خظؾات هذب التجربة 
 في اآلتي:

استجابة نالذعؾر    جئل مهير نصؾت قؾي مفا  أ.
 بالخؾؼل.
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استجابة التؾجه إلى الفأر كعدـ    مهير نرلية الفأرلب.   

 الخؾؼ مشه.
مهير نعهؾر الفأر أكاًل  ؼ إصدار صؾت قؾي مفاجئ كتكرار ذلػل     جػ.

 استجابة الخؾؼ.
 استجابة الخؾؼ.  عهؾر الفأر كحدب بعد ذلػ   د.

بة تتلخص في أنها: عسلية تعلؼ كخلص نكاطدؾفل إلى أّف التجر  
 ت ح  في تكؾيؽ ارت اطات ما بيؽ السهيرات كاالستجابات السختلفة.

كيرى نكاطدؾفل أنه يسكؽ الديظرة على الدلؾؾ بعدة طرؽ عؽ  
طري  السهيرات كاالستجابات، مسا جعله يقؾؿ: نأعظؾني عذرة أطفاؿ 

ؾائيًا،  ؼ أصحاء سليسي التكؾيؽ، كسأختار أيًا مشهؼ أك أحدهؼ عذ
أعلسه فأصشع مشه ما أريد طبي ًا أك مهشدسًا أك محاميًا أك فشانًا أك 

تاجرًا أك مدئؾاًل أك لرًا، كذلػ بغض الشغر عؽ مؾاه ه كميؾله 
 كاتجاهاته كقدراته أك سبللة أسبلفهل.

  الهًا: تجربة  ؾراندايػ نالسحاكلة كالخظأل:
د اإلنداف متؼ عؽ أجرى  ؾرندايػ تجربته إل  ات أف التعلؼ عش 

طري  السحاكلة كالخظأ. ذلػ باإلبقاء على استجابات هي االستجابات 
اإليجابية نالرحيحةل، كالتخلص مؽ استجابات أخرى هي الدلبية 

نالخظأل، كبذلػ تر ت االستجابات الرحيحة أةهر تكرارًا، كهي التي 
سكؽ تؤدي إلى حل السذكلة، أما االستجابات الفاشلة فتدق ، كبهذا ي

 الؾصؾؿ إلى الهدؼ ب قاء االستجابات الرحيحة.
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 كصف التجربة:
كضع ق   جائع  داخل قفص حدمد مغل ، له باب يفتت كيغل    أ.

بؾاسظة سقاطة، عشدما يحتػ الق  بها ُيفتت ال اب، كيسّكؽ ذلػ 
 الق  الخركج مؽ خبلله.

مؾضع خارج القفص طعاـ متكؾف مؽ قظعة لحؼ أك قظعة سسػ أك  ب.
 طعاـ يدتظعسه الق .أي 

يدتظيع الق  أف مدرؾ كيتعرؼ على الظعاـ خارج القفص عؽ  جػ.
 طري  حاستي ال رر كالذؼ.

إذا نجت الق  ت عًا للسحاكالت التي يقؾـ بها أف يخرج مؽ القفص  د.
 فننه يحرل على الظعاـ السؾجؾد خارج القفص.

فص بقدر لبير تتدؼ السحاكالت األكلى التي يقؾـ بها الق  داخل الق هػ.
 مؽ الخربذة كالعض نالدلؾؾ العذؾائيل.

بعد نجاح الق  في فتت باب القفص كالؾصؾؿ إلى الظعاـ كتشاكله   ك.
إياب، ُمترؾ حرًا خارج القفص كبدكف طعاـ جخر، لسدة  بلث ساعات 
على األقل،  ؼ ُمدخل الق  مرة أخرى إلى القفص لي يجدد السحاكلة 

ربة إلى أف ير ت أداء الحيؾاف كقدرته للخركج، كهكذا تتكرر التج
على فتت باب القفص أةهر يدرًا أك سهؾلة، مسا مشتج عشه 

انخفاض كتقليل الفترة الزمشية في السحاكلة، نتيجة الست عاد 
األخظاء بالتخلص مشها، كسرعة الؾصؾؿ إلى حل السذكلة. بالتالي 

كبسجرد أف  فقد تعلؼ الق  على ال ياـ باالستجابة السظلؾبة، إذ أنه
مؾضع في القفص سرعاف ما لاف متؼ الخركج مشه، كيرل بذلػ 



 

648 

 

إلى أقل زمؽ يحتاجه إلجراء هذب االستجابة، كهذا مدؿ على أف 
 الق  كصل إلى أقرى درجات التعلؼ السسكشة.

لقد أراد  ؾرندايػ أف ي يس التعلؼ الشاتج مؽ جراء محاكالت الق  
 ؽ هسا:للخركج مؽ القفص، فأتخذ لذلػ م ياري

 عدد السحاكالت. أ.
 الزمؽ الذي تدتغرقه لل محاكلة.  ب.

هكذا الحظ أف الق  قد استغرؽ في محاكلته األكلى لفتت باب القفص 
 انيةل، أما في السحاكلة الهانية فقد استغرؽ زمشًا أقل بأربعة  160ن

 انيةل كفي السحاكلة الهالهة لاف زمؽ الخركج أقل مؽ  156 ؾاني ن
 لة الهانية، كهكذا فقدزمؽ السحاك 

 
 160الحظ أف الق  قد استغرؽ في محاكلته األكلى لفتت باب القفص ن

 انيةل، أما في السحاكلة الهانية فقد استغرؽ زمشًا أقل بأربعة  ؾاني 
 انيةل كفي السحاكلة الهالهة لاف زمؽ الخركج أقل مؽ زمؽ  156ن

لقفص متشاقص السحاكلة الهانية، كهكذا فقد أخذ زمؽ الخركج مؽ ا
 تدريجيًا في لل السحاكالت البلحقة حتى 
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ل. كمؽ  ؼ استقر في 22 ؾاف فق ل في السحاكلة رقؼ ن 7كصل إلى ن

السحاكلة األخيرة عشد  انيتيؽ، كهشا يغهر الفرؽ في زمؽ خركج الق  
 مؽ القفص جليًا ما بيؽ السحاكلة األكلى كالسحاكلة األخيرة.

شد الحيؾاف هؾ التعلؼ بالسحاكلة كالخظأ، ذلػ مرى  ؾرندايػ أف التعلؼ ع
ألف الحيؾانات غير قادرة علي العسليات العقلية العليا لالفهؼ 

كاألست رار، فحيؽ مؾاجه الستعلؼ مهبًل مؾقفًا أك مذكلة، كيريد أف يرل 
إلى هدؼ أك حل معيؽ، فننه كنتيجة لسحاكالته الستكررة، ُم قي 

ت الرحيحة، كيتخلص مؽ استجابات استجابات معيشة، كهي االستجابا
أخرى كهي االستجابات الخاطئة، كبفعل التعزيز الستكرر تر ت 

االستجابة الرحيحة أةهر تكرارًا كأةهر احتسااًل للغهؾر في السحاكالت 
التالية مؽ االستجابات الفاشلة أك الخاطئة، كالتي ال تؤدي إلى حل 

، كقد كضع  ؾرندايػ عددًا مؽ  السذكلة أك الحرؾؿ على التعزيز البلـز
القؾانيؽ التي تفدر عسلية التعلؼ عؽ طري  السحاكلة كالخظأ، كالتي 
عدؿ بعزها أةهر مؽ مرة، كذلػ س يًا مشه في الؾصؾؿ لئلجابة عؽ 

الدؤاؿ: لساذا متشاقص عدد الحرلات الخاطئة، بيشسا ت قي الحرلات 
 ل1الشاجحة أ شاء معالجة السؾقو كحل السذكلة؟.ن

لقارئ في الرفحات الدابقة مدى أهسية التعلؼ الذي أص ت كضت ل
سسة مؽ سسات العرر الحالي، إذ أنه كمؾاة ة لسا جد كلهر مؽ 

معارؼ متدارعة كمتتابعة، أص ت التعلؼ دمدف ال ذر، للتسكؽ مؽ بلؾغ 
أهدافهؼ مؽ خبلؿ عسلية التعلؼ، ال اعتسادًا على التعليؼ كالتدري ، 

 كإضاعة الؾقت فيهسا.
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إذا أقبلت السجتسعات على دراسة نغريات التعلؼ كتظؾيرها كدعسها  
بكل ما متشاس ، كنذاطات الح  ة التي ت يذها بسختلف متظل اتها، 

كسرعة إنفاذها بنتقاف تاـ، فنف عسلية التعلؼ ستأتي أُةلها، كتر ت أداة 
قادرة على تحقي  تظلعات كرفاهية السجتسعات على اختبلؼ  قافاتها 

 كنغسها.
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صار التعلؼ متعدد األسالي  كاألنسا ، مسا جعل تظبي  األسس      
كاألدكات الخاصة به في مختلف السجاالت كمختلف السجتسعات، فهشاؾ 

 الفرد مؽ أف متعلؼ.
إف التعلؼ كلسا هؾ معركؼ، قديؼ قدـ كجؾد اإلنداف مع بداية حياته،   

عليه، إنسا تتخلل  التي بدأ معها التعلؼ في شتى صؾرب، فهؾ ليس جدمد
عسلية التعلؼ أشكاؿ التظؾير، كالتغيير، سؾى أف لاف ذلػ في السشاش  
أك السدسيات حد  مقتزيات الحاؿ، مؽ بيئات، كحاجات، كتظلعات 

 اقترادية، أك  قايية، أك أمشية أك غيرها.
التعلؼ مرب  الفرد بحياته في الساضي كالحاضر، بربا  أقؾى مؽ  

ؼ لديه، فالفرد متذلر جيدًا ما تعلسه مؽ خبلؿ تاري  عسلية التعلي
األنذظة الرياضية، أك السعدكرات، أك األلعاب األخرى، أةهر مؽ ما 

 تعلسه مؽ السحاضرات كالتلقيؽ الذي غال ًا ما يظاله الشدياف.
لكي تهدي للسجتسع فردًا صالحًا مشتجًا مهقفًا معظاء، ساعدب في  

التدهيبلت للتعلؼ، بدؿ غسده في  تعلؼ أفرادب، بنتاحة أةبر قدر مؽ
 عسليات التعليؼ كمؽ  ؼ التدري .

 

 

 

 

 

 حُظــؼِـ٤ــْ الهاً  :
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 .التعليؼ عسلية مقرؾدة ترمي إلى تعدمل سلؾؾ الفرد ندبيًا كإيجابيا

سشتظرؽ في الرفحات التالية إلى أنؾاع التعليؼ، كمدػسياته السختلفػة، ك  
 ؾير كتعدمل سلؾؾ الستعلسيؽ.تحدمد أهدافه، التي ترمي جسيعها في تظ

سشؾرد لسحات مؽ التعريفات السختلفة للتعلػيؼ، كعسلياتػه كنغرياتػه   
السشبهقة أساسًا مؽ نغريات التعلؼ، كالتي القت اعتراضًا مؽ بعض العلساء 

 التربؾييؽ.
يعتبر التعليؼ مؽ األساسيات التػي الزمػت حيػاة اإلندػاف مشػذ فجػر حياتػه. 

كالسجتسػػػع، كيدػػػاعد فػػػي تحقيػػػ  جمػػػاؿ األفػػػراد  فهػػػؾ مرقػػػى بحيػػػاة الفػػػرد
كالسجتسعات كتحقي  تظلعاتهؼ بسػا مبػ  مػؽ خبللػه مػؽ أفكػار كقػيؼ كمهػل 
فػػػي مشػػػاحي الحيػػػاة السختلفػػػة، الهقاييػػػة مشهػػػا كاالجتسا يػػػة كاالقترػػػادية 
كغيرها، فهؾ مؤدي إلى تفاعل األفراد كالسجتسعات فػي تؾجػه مؾحػد، لبلػؾغ 

 ؾغها مؽ غير تفعيل عسلية التعليؼ.أهداؼ ليس في اإلمكاف بل
كفي العرر الحالي نبلحظ أف التخظي  الدليؼ في التعليؼ مؤدي إلى  

نتػػائج إيجابيػػة، فػػي خلػػ  الفػػرد الستظلػػع لتغييػػر كاقعػػه السعػػاش إيجابيػػًا، 
 كالذي بدكرب يقؾد إلى االرتقاء بالسجتسعات اإلندانية.

 
 ٓلـٜـّٞ حُظؼـ٤ِـــْ:

ليؼ مؽ األساسيات التي الزمت اإلنداف مشذ أف ةسا أسلفشا، يعد التع 
بدأ ليو متعامل مع مكؾنات السحي  الذي ي يش ييه، كبسا أف اإلنداف 

ةائؽ اجتساعي بظ عه، فقد كج  عليه التفاعل كالتداخل مع لل ما يحي  
به في مجتسعه، مؽ لائشات حية أك غير حية، مؽ حيؾانات كن اتات، 

ات كلهؾؼ كأغؾار، كمؽ أمظار كرياح كمؽ جسادات كمرتفعات كمشخفز
كبرد كحرارة، كمع لل ما مشزؾي تحت مدسى الكائشات الحية كالكائشات 
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غير الحية، مسا تذتسل عليه البيئة كالسجتسع الذي يحؾي أماةؽ تؾاجد 
 اإلنداف.

كقد ربظت عسلية التعلػيؼ باإلندػاف ألنػه هػؾ الكػائؽ الؾحيػد السؤهػل  
لعسلية، كال ياـ بها بكل ما تتظل ه مؽ مهاـ. أما جدديًا كعقليًا لسهل هذب ا

ب يػػة الكائشػػات الحيػػة، كنقرػػد بهانالحيؾانػػاتل، تشزػػؾي تحػػت مػػا يعػػرؼ 
 بعسلية التعلؼ كالتدري  كالسحاةاة كالتقليد.

إف للتعليؼ مفاهيؼ تحدد ماهيته، كمعامير تقاس بها مشاشظه  
عامير ال يسكؽ لها كمقؾماته كمعارفه السختلفة، كمهل هذب السفاهيؼ كالس

طري  اإلنداف، الذي جعله هللا خليفة في األرض،  أف تتحق  إال عؽ
يعسرها بحد  متظل ات كغايات تشزؾي تحت إمكاناته الجدسانية 

كالعقلية، كما تحتؾيه مؽ مسيزات تسيزب عؽ ب ية الكائشات الحية، كتسشحه 
السهلى،  القدرة على تحقي  جماؿ كطسؾحات أسسى، تفجر لديه الظاقات

لئلبداع كاالبتكار كالتجدمد كاإلنذاء كالتعدمل، في لل السؾاطؽ التي تهسه 
كتداعدب في تدخير ما يحي  به، كما ي يش ييه مؽ كاقع حتى يرل 

 إلى مرافئ الحياة الدهلة السيدرة اآلمشة.
كالتعليؼ مشذ القدـ يعتبر عسليػة مشغسػة مقرػؾدة، مػؽ خبللهػا تقػدـ  

عػػارؼ التػػي تدػػاعدهؼ علػػى تعػػدمل سػػلؾلهؼ، بظريقػػة ألفػػراد السجتسػػع الس
إيجابيػػة، تدػػاعدهؼ فػػي تظػػؾير كترقيػػة أنفدػػهؼ، كتبػػدؿ أحػػؾالهؼ لؤلحدػػؽ، 
كذلػػػ باإلبقػػاء علػػى مكؾنػػات السعرفػػة اإليجابيػػة،، كترسػػي  قؾاعػػدها، كنبػػذ 
الدػػلبيات، التػػي تقػػاس بسدػػتؾى مػػا تخلفػػه مػػؽ أضػػرار فػػي مدػػيرة حيػػاة 

 األفراد.
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ؽ ال احهيؽ كالعلساء التربػؾييؽ إلػى تعريػو التعلػيؼ لقد تظرؽ لهير م 
كتؾضيت مفهؾمه، إال أنهؼ جسيعًا متفقؾف على أف التعليؼ عسلية مقرؾدة 

 كمشغسة كلها أهداؼ، فعلى سبيل السهاؿ نؾرد األتي:
نيسكؽ القؾؿ باف التعليؼ هؾ عسلية مشغسة كمقرؾدة كهادفة ترمي  

ػ العسلية، لسا يحدث فعبًل في إلى إحداث التعلؼ لدى مؽ تتؼ معه تل
التعليؼ الشغامي كغير الشغامي، كفي تؾجيه اآلباء ألبشائهؼ، أك السرشدمؽ 

 ل13نأك رجاؿ الدمؽ أك رجاؿ الدياسة كاإلعبلـل.
مػػؽ التعريػػو الدػػاب ، يسكػػؽ اسػػتشتاج: أف لكػػل عسليػػة تعلػػيؼ نػػاتج، 

ؼ، الؾصػؾؿ كهؾ نالتعلؼل كعليه فػنف مػؽ األهػداؼ األساسػية لعسليػة التعلػي
إلى عسلية تعلؼ لدى األفراد، كفعالية هذا التعلؼ لدى أفراد السجتسع، تقػاس 
بها ماهية السجتسع، كتحدمد مؾقعه مؽ التقدـ كالتحزر كالتسيػز فػي إطػار 

 حياة اإلنداف. 
  ةسا ندتشتج أيزًا: أف عسلية التعليؼ ليدت قاصرة على التعليؼ في 

امعات، إنسا قد يكؾف تعليسًا غير نغامي، كالسدارس كالسعاهد كالجالقاعات 
ال تقػػػػرع لػػػػه األجػػػػراس، كال تحذػػػػد لػػػػه الظػػػػؾابير، كال تعػػػػيؽ لػػػػه اإلدارات 
كالسدرسيؽ، كهؾ التعليؼ الذي متحرل عليه الفرد مؽ أفراد مجتسعه حدػ  
مؾاقعهؼ في السجتسع، مؽ خبلؿ مدى تفاعله ييه، كمهل هػذا التعلػيؼ غيػر 

ككصػػفشا التعلػػيؼ الشغػػامي بالسقرػػؾد، فسػػؽ السقرػػؾد، إف صػػت لشػػا ذلػػػ، 
السفترض أف تراعى ييه القؾاعد البلزمة لعسليػة التعلػيؼ، حتػى تسكػؽ الفػرد 
مؽ التعليؼ الشافع. كمؽ هػذب القؾاعػد، أف يكػؾف السعلػؼ قػدكة فػي مجتسعػه 
متسيز بكل ما هؾ إيجابي، إذ أف مهل هذا التعليؼ ال يخظ  له مد قًا، إنسػا 

                                     
طه الحاج الياس ، التعميؼ غير الشغامي ، تعميؼ الكبار ، عسان ، دار مسجدالوي لمشذر ، الظبعة  (1)

 م 1999،  األولي
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غة، كجله يعتسد على البشيات السعريية، كالخبرات الدػابقة يأتي نتيجة اللح
 لدى السقتدى بهؼ، فهؾ تعليؼ يسكؽ أف ترفه بأنه تعليؼ عفؾي.

أمػػا التعلػػيؼ السقرػػؾد فهػػؾ ذلػػػ التعلػػيؼ السخظػػ  لػػه، ذك األهػػداؼ 
السحػػددة، فهػػؾ لػػيس قرػػرًا علػػى أمػػاةؽ مخررػػة للتعلػػيؼ كحدػػ ، كإنسػػا 

رى تسهل السعلؼ، كفي مؾاقع عامػة غيػر يسكؽ أف متؼ عؽ طري  أطراؼ أخ
محرؾرة، مهل الذي يقدمه اآلباء في السشازؿ، كاألئسة فػي السدػاجد، كمػا 
يقدمػػػػه اإلعبلميػػػػؾف مػػػػؽ خػػػػبلؿ الؾسػػػػائ  اإلعبلميػػػػة السختلفػػػػة، كيل يػػػػه 
الدياسيؾف في السشابر الدياسية، كما يقؾـ به السعلسػؾف فػي مؾاقػع غيػر 

 السدرسة أك قاعات الدرس.
 

 ؼ٤ِــْ ٓؼــَكـش ٝٓـٜــخٍس:حُظــ

التعلػػيؼ يذػػسل جؾانػػ  مختلفػػػة، فهػػؾ قػػد يكػػػؾف فػػي شػػكل معػػػارؼ  
بأنؾاعهػػػا السختلفػػػة فػػػي السجػػػاالت الستعػػػددة، القػػػديؼ مشهػػػا كالحػػػدم ، أك 
التشبػػؤات السدػػتقبلية، كقػػد يكػػؾف التعلػػيؼ فػػي مجػػاؿ تعلػػيؼ السهػػارات مهػػل 

لتعلػيؼ بسفهؾمػه الرسؼ كالرشاعات كلل ما هؾ مهػاري، فكػل ذلػػ يخزػع ل
الذػسؾلي، الػذي مرضػػي تظلعػات الفػػرد كالسجتسػع فػػي جف كاحػد، فػػالسجتسع 
حريص على اإلبقاء على  قافتػه السسيػزة لػه، كعلػى سػلؾؾ أفػرادب بسؾجػ  
تلػ الهقافات، كيعد لل ما يخرج عؽ هذا الشهج ليس تعليسًا بالسعشى، إنسػا 

 ؾ اإليجابي دكمًا.مفهؾـ التعليؼ لديه هؾ الذي مرقى إلى تحقي  الدلؾ 
إف بلؾغ أهداؼ التعليؼ السخظ  لها تعتسػد اعتسػادًا لبيػرًا علػى مػدى  

ةفاءة كفعالية مؽ يقؾمؾف بسهسة التعليؼ، كللسا ارتفعػت قػدراتهؼ كاتدػعت 
مدارلهؼ ك قافاتهؼ، لانؾا أةهر إلسامًا بظرؽ تؾصػيل السعػارؼ أك السهػارات 

ؽ السهػػػابرة كالرػػػبر، كاترػػػفؾا لؤلفػػػراد الستعلسػػػيؽ، كللسػػػا تستعػػػؾا بقػػػدر مػػػ



 

656 

 

بالرػفات التػػي تسيػػز السعلػػؼ الكػػفء عػؽ غيػػرب، لػػاف بلػػؾغ األهػػداؼ سػػهبًل 
 كأةهر قربًا، كسشتشاكؿ بعض صفات كمسيزات السعلؼ الكفؤ الحقًا.

 

 ٗظــْ حُظؼـ٤ِــْ ٝٓــيحٍٓـــٚ:  

في عررنا الذي ن يذػه اآلف، كالػذي يعتبػر عرػر الػزخؼ السعرفػي،  
لهقافة كالسعلؾمات، العرر الذي أص ت أةهر تعقيدًا بقدر ما كتدف  مشابيع ا

تؾسػػػعت ال ذػػػػرية فػػػي اسػػػػتحداث الؾسػػػائ  السقربػػػػة للسجتسعػػػات، كالتػػػػي 
ساعدت لهيرًا في نذر كتعسيؼ السعارؼ، حتػى أصػ ت يذػار إلػى أف العػالؼ 
أصػ ت أسػػرة كاحػػدة بػػل أسػػرة صػػغيرة، إال أف الؾصػػؾؿ إلػػى بػػؾاطؽ السعرفػػة 

بًل دلكبػًا. كفػي مجػاؿ التعلػيؼ غػاص العلسػاء كال ػاحهؾف متظل  جهػدًا كعسػ
التربؾيػػؾف، لهيػػرًا فػػي أغػػؾارب كأتػػؾا بكػػل مػػا قػػد يدػػاعد فػػي نذػػرب كتجؾيػػدب، 
كاهتسؾا لهيرًا بتدري  السختريؽ التربؾييؽ، مؽ إدارات كمعلسػيؽ، كعػامليؽ 
فػػي حقػػل التعلػػيؼ مػػؽ أجػػل تغظيػػة لػػل أكجػػه القرػػؾر التػػي طالػػت التعلػػيؼ، 

أف أنؾاعًا لهيرة مؽ نغؼ التعليؼ قد طفت علػى الدػظت مهػل التعلػيؼ السيسا 
عؽ بعد كالتعليؼ السدتسر كتعليؼ الك ار كالتعليؼ السفتػؾح كالتعلػيؼ العرضػي 

 السدسيات، التي احتفظ لل نؾع مشها  كالتعليؼ غير الرسسي، كغير ذلػ مؽ 
مؽ أنؾاع كسياساته، كأص حت مؾاة ة هذا الخزؼ الهائل بأهدافه كنغسه  

التعليؼ، الستسهل في معارفه كأنساطه السختلفة تتظل  جهؾدًا متؾاصػلة مػؽ 
 السختريؽ كقد أدى ذلػ إلى تقديؼ مدارس التعليؼ إلى نؾعيؽ رئيديؽ:

 السدرسة التقليدية:
كهػػي السدرسػػة التػػي نعػػايش أسػػلؾبها حاليػػًا، كهػػي الستسهلػػة فػػي التعلػػيؼ   

الذي متشاكؿ كيتيشى عسليات  داعي، كهؾالؾجاهي أك ما يعرؼ بالتعليؼ اإلم
كاالسػػترجاع كالحفػػظ غيػػر السبػػرر، الػػذي لهيػػرًا مػػا يقػػؾد لشدػػياف التلقػػيؽ 
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السعلؾمػػػة بعػػػد الفػػػراغ مػػػؽ االمتحػػػاف الػػػذي يعتبػػػر األداة الؾحيػػػدة لتقػػػؾيؼ 
 الستعلؼ.
سلبيات التعليؼ مؽ خػبلؿ هػذب السدرسػة لهيػرة، شػسلت لػل الجؾانػ   

ؽ، كمعلسػيؽ، كمشػاهج، كلتػ  مدرسػية، كمشاشػ ، الستسهلة ييػه مػؽ إداريػي
 كمدخبلت كمخرجات، كبشيات أساسية، كمحدكدية الستعلسيؽ كأعدادهؼ.

مػػؽ خػػبلؿ هػػذب السدرسػػة عهػػرت لهيػػر مػػؽ اإليجابيػػات، مهػػل نذػػر   
التعلػػػيؼ كالسعرفػػػة، ترقيػػػة السجتسعػػػات، تؾعيػػػو األفػػػراد السػػػؤهليؽ، إرسػػػاء 

طشيػػة، تسهيػػد سػػبل الحيػػاة الدػػهلة قؾاعػػد االقترػػاد، بػػ  ركح التحػػرر كالؾ 
 كالرفاهية ألفراد السجتسع ييحياتهؼ السدتقبلية.

 
 
 السدرسة الحدمهة: .2

في هذب السدرسة يسيز الستعلؼ بقدر لبير مؽ األهسية، إذ أنها  
تعتبر الستعلؼ محؾرًا للعسلية التعليسية، على عكس السدرسة التقليدية 

التعليسية، كهؾ السردر األساسي  التي تعتبر السعلؼ هؾ محؾر العسلية
 للسعلؾمات كمش ع السعرفة.

مؽ السبلحظ أف هذب السدرسة تهتؼ بالسعلؼ، فهي تجعل مشه  مرشدًا  
كمدهبًل كميدرًا كمؾجهًا للستعلسيؽ، إذ أنها تدست للستعلؼ باستخداـ لل 
طاقاته كقدراته في سبيل الحرؾؿ على السعرفة، لسا أنها تعتبر السشاهج 

ًا عريزة كعشاكيؽ، بدؿ مزاميؽ ذات تفاصيل دقيقة، تقدـ في خظؾط
ملعقة للستعلؼ. اتخذت هذب السدرسة مؽ السشاهج أداة مرنة لبلستخداـ في 

سبيل تعليؼ أفزل، يعتسد اساسًا على الستعلؼ، حي  يقؾـ كيفّعل نذاطه 
كيبرز قدراته، كتغهر مع سير عسلية التعليؼ الفركؽ الفردية، حي  يجد 
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علؼ ضالته السشذؾدة مؽ خبلؿ عسلية التعليؼ كمؽ  ؼ الؾصؾؿ إلى ةل م
 مبتغاة.

مؽ اإليجابيات لهذب السدرسة، أنها تهدي السجتسع فردًا قادرًا على    
العظاء  كعلى االنغساس في قزاياب، كحل مذكبلته، نتيجة ما تحرل 
عليه مؽ معارؼ كمهارات، لسا أنها انتذلت الستعلؼ مؽ قؾقعة الحفظ 

 الشدياف، كأص ت متعامل ك 
عسليًا مع السعرفة بحشكة كدراية تامتيؽ. كهي أيزًا تسشت الفرد الستعلؼ 
الهقة في نفده، كفي ح يقة ما تحرل عليه مؽ السعلؾمات كالسهارات، 
كبذلػ يكؾف قد حق  ما لاف يربؾ إليه في تحقي  الحاجات كالتظلعات 

عه، الذي أص ت أةهر بركح تؾاقة كمدئؾلية تامة، تجاب نفده كمجتس
 التراقًا به لشاتج لظريقة التعليؼ التي انتهجها.

 

 ٌٓــٞٗخص حُؼـ٤ِٔــش حُظـؼ٤ِٔــ٤ش:

 تتكؾف العسلية التعليسية مؽ عائد اإلجابة على هذب األسئلة:
 كتسهل اإلجابة الهدؼ التعليسي.  لساذا نعلؼ؟
 كتسهل اإلجابة السدتؾى التعليسي.  ماذا نعلؼ؟
 كتسهل اإلجابة الظريقة كاألنذظة كالؾسائل.  ةيو نعلؼ؟

 كتسهل اإلجابة التقؾيؼ.  هل تؼ التعلؼ؟
عليه يسكؽ القؾؿ أف مكؾنات العسلية التعليسية هي: األهداؼ، 
كالسحتؾى، كطرائ  التدريس، كالتقؾيؼ، كهذب السكؾنات تسهل مشغؾمة 

إال بتفعيلها متفاعلة مع بعزها ال عض، فبل تتؼ العسلية التعليسية بفعالية 
مجتسعة كيتؼ في ذات الؾقت التداخل الكامل مع بعزها ال عض لالجدد 

 الؾاحد، كيسكؽ تؾضيت ذلػ في السخظ  في الرفحة التالية :
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إف التكامل بيؽ هذب السكؾنات يزفي على العسلية التعليسية صفة 

تظؾير كالتعدمل، في الشزؾج كالكساؿ، كتر ت بذلػ مشظلقًا لكل عسليات ال
 سبيل تحقي 

  
طسؾحات األفراد كالسجتسعات، كمؾاةبتها لسا مدكر في السحي  الخارجي 

مؽ علؾـ كاةتذافات. إف تجدمد هذب السكؾنات يعتبر دعؾة لبلنظبلؽ مؽ 
قاعدة صل ة، لبلؾغ أعلى الدرجات كأةهرها فاعلية في سبيل الؾصؾؿ 

 لتعليؼ أفزل.
 

 :ٗـظـ٣َـخص حُظـؼـ٤ِــْ

تعتبر نغريات التعلؼ السشظل  األساسي في الؾصؾؿ إلى افتراضات  
كنغريات خاصة بالتعليؼ، فسعغؼ التعريفات الخاصة بعسلية التعلؼ تذير 

إلى أف عسلية التعلؼ   ارة عؽ تعدمل سلؾؾ الفرد إيجابيًا كذاتيًا. كقد 
ت. ط قت معغؼ هذب الشغريات ذلػ الرأي على أنؾاع مختلفة مؽ الحيؾانا
هذا كقد انتقد لهير مؽ العلساء التربؾييؽ تظبي  نغريات التعلؼ على 

عسليات التعليؼ لهذا الدب . لذا نجد أنه كفي ح  ة الحقة بدأت تغهر 

انًذزٕ
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بعض التعريفات الستعلقة بسرظلت التعليؼ كالتي أص حت ييسا بعد أساسًا 
 لشغريات التعليؼ كإليػ عزيزي القارئ بعزًا مؽ هذب التعريفات:

 ل: 1تعريو رقؼ ن
نالتعليؼ هؾ   ارة عؽ عسلية تذكيل مقرؾد لبيئة الفرد، برؾرة 
تسكشه مؽ تعلؼ ال ياـ بدلؾؾ محدد، أك االشتراؾ في سلؾؾ معيؽ، كذلػ 

 تحت شرك  محددةل.
 لStephen Coreyنستيفؽ لؾري 

 ل: 2تعريو رقؼ ن
ؾعة نالتعليؼ هؾ   ارة عؽ مجسؾعة أفعاؿ االتراؿ كالقرارات السرش 

بذكل مقرؾد أك مشغؼ، ليتؼ استغبللها كتؾعيفها بكي ية مقرؾدة، مؽ 
طرؼ شخص أك مجسؾعة مؽ األشخاص، مدخلؾف كسيظًا في إطار 

 مؾقو تربؾي تعليسيل.
 نالدريجل

 ل: 3تعريو رقؼ ن
نالتعليؼ هؾ   ارة عؽ عسلية التفاعل بيؽ السدرس كتبلميذب في غرفة 

 ي السختبراتلالرف أك في قاعة السحاضرات أك ف
 نأبؾ هبلؿل

 كتبشى نغريات التعليؼ برفة عامة على محؾريؽ أ شيؽ هسا: 
 / م ادئ كأسس ترشيو التغيرات السفركض حدك ها في البيئة الر ية.1
 / التشبؤ بالشتائج كض ظها.2

هشالػ عشرراف مهساف بالبيئة الر ية، هسا السعلؼ كالستعلؼ، كمؽ  
عسلية التعلؼ كاضعيؽ في الحد اف لل  خبلؿ التفاعل ييسا بيشهسا تتؼ

السؤ رات األخرى مؽ بيئة الرف، كبيئة السدرسة الداخلية، كالبيئة 
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السحيظة، كالسجتسع، كالكتاب السدرسي، كالسشهج، كالؾسائل، كلل مقؾمات 
العسلية التعليسية، كالتي تؤ ر سل ًا أك إيجابًا على سير عسلية التعليؼ. 

ؼ للتقؾيؼ عؽ طري  التغذية الراجعة بذتى كيخزع ناتج عسلية التعلي
 أنؾاعها كأساليبها.

يقؾدنا ذلػ لسفهـؾ نغرية التعليؼ مؽ كجهات نغر التربؾييؽ الذمؽ 
 عرضؾا بعض التعريفات لشغرية التعليؼ نػذلػر مشها:

نأنها مجسؾعة مؽ ال  ارات التي تعتسد على بح  علسي سدمد قابل  .1
 أ بكي ية تأ ير متغيرات معيشة في لئلعادة، تدست للسرء بأف متش

 البيئة التعليسية نالرفل خاصة بتعلؼ التلسيذل.
 لGordonـ 1968نجؾردكف 

نأنها نغرية فر ية في التربية مهلها مهل نغرية اإلرشاد الشفدي  .2
 كنغرية اإلدارة كنغرية التقؾيؼل

 لBeauchampنبؾشام  
تؾجه ترتي  الغركؼ نأنها مجسؾعة مؽ الس ادئ الستكاملة، التي  .3

السرت ظة بننجاز األهداؼ التربؾية، مع االفتراض بأف تكؾف هذب 
 الس ادئ قابلة 
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 للتظبي  في السؾاقو التربؾية السختلفةل.
 لSenilbeakerنسشيلبيكر 

كيسكششا أف ندتخلص مؽ هذب التعريفات، أف نغرية التعليؼ تتزسؽ  
لز  ، شأنها في ذلػ شأف عسليات الؾصف كالتفدير إلى جان  التشبؤ كا

 الشغرية العلسية في لل السجاالت السعريية األخرى.
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 حُلـٜـَ حُــؼخٗـــ٢

 
 حُٔئٓٔش حُظَر٣ٞش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُلي٣ؼش 

 حُٔيٍٓش حُٔٔظوز٤ِش
 

 السقدمة -

 بيئة السدرسة السدتقبمية -

 مؾاصفات وترسيؼ السدرسة السدتقبمية -

-  
 السقدمة:

نعشي بذلػ تؾفير لل اإلمكانات عشدما نتحدث عؽ التعليؼ األفزل، 
البلزمة، التي تعتبر البشي األساسية في بشاء صرح تربؾي تعليسي، يعسل 
على الشهؾض بالسجتسع مؽ قؾقعة الرتابة كالتخلف، إلى طرؽ أفاؽ 
جدمدة، تتدؼ بالحدا ة كالتجدمد، تداعد في تحديؽ كتظؾير العسلية 

بها كبكل متعلقاتها مؽ بيئة التربؾية كالتعليسية على حٍد سؾاء، كالدسؾ 
تعليسية، كمعلؼ، كمتعلؼ، كمشهاج، لتر ت في مؾاة ة مدتسرة مع مجريات 
األحداث، كالسدتجدات، كالسؾاقو التعليسية، القؾمية كالعالسية، كيؾاف  
ذلػ السعرفة التامة لؾسائ  التقشية الحدمهة الستاحة، كطرؽ استخدامها 

ليؾـ في تشؾع كتظؾر دائسيؽ ما بيؽ االستخداـ األمهل، كالتي أص حت ا
 الفيشة كاألخرى.

نعشي بالسؤسدة نالسدرسةل، كهي تلػ الجهة التعليسية التي ُتعشى 
ببشاء الستعلسيؽ، تربؾيًا، كأةاديسيًا، كاجتسا يًا، ك قاييًا، كبتشسية الدلؾؾ 
اإليجابي فيهؼ، الذي يدتشد إلى ال يؼ برفة عامة،  كالسجتس ية مشها 
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ة. تعسد السدرسة عادًة إلى بلؾرة كتحديؽ القزايا كالغايات برفة خاص
التربؾية كالتعليسية ، لتؾاة  التظلعات السدتقبلية لؤلمؼ، كالعسل على 
مدامرتها، بجان  االحتفاظ بالهؾابت العقائدية كاالجتسا ية، التي تسهل 
 قافة أفراد السجتسع على الرعيد السحلي أك القؾمي. تعسل السؤسدة 

درسةل أيزًا، في ذات الؾقت، على العشاية بالجؾان  الحياتية السهلى نالس
للفرد، كأهسها الجؾان  العقلية، كالدلؾلية، كالؾجدانية، كالسهارية، مع 
إعدادب لسؾاجهة جسيع التحديات الستبلحقة، الستؾقعة مدت  بًل، في 

 مديرته التربؾية كالتعليسية السدتسرة.
إلى استخداـ األسالي  العلسية التي  تهدؼ السؤسدة نالسدرسةل   

تشاس  الفرد في بلؾغ أهدافه، كذلػ بنت اع الشغؼ التربؾية الستظؾرة مؽ 
حيؽ آلخر، مع تؾفير البيئة التعليسية السهلى، كاستخداـ الؾسائ  
التعليسية، ذات التقشيات الحدمهة، التي تداعد كتدهل عسلية التعليؼ لدى 

اـ بنحتياجات الستعلسيؽ، فنف السدرسة تؾلي األفراد، عبلكة على االهتس
عشاية لبيرة كخاصة لتدري  السعلسيؽ، كتحديؽ كتظؾير أدائهؼ، كذلػ بسا 
تبذله مؽ متابعات إدارية، كإشرايية، كدكرات تدريبية، قريرة كطؾيلة، 
كمداعدتهؼ في إيجاد الحلؾؿ السشاس ة لسذكبلتهؼ اآلنية كالسدتقبلية، 

اديسية، كاالجتسا ية، كالسالية، كغيرها، مسا مؾفر بجسيع أنؾاعها، األة
 بيئة صالحة لهؼ لل ياـ بسهامهؼ على السدتؾى السرغؾب. 

لؼ تعد مهاـ السدرسة قاصرة على التقيد باللؾائت، كمراق ة العسل 
السدرسي، كض   الشغاـ، كحفظ السلفات، كلتابة الخظابات كإرسالها 

سعلسيؽ كالستعلسيؽ كالعامليؽ فيها، كاست  الها، كتظبي  العقؾبات على ال
إنسا تعدى ذلػ إلى اإلشراؼ، كالتؾجيه، كال يادة الدليسة، السشبهقة مؽ 
إدارة تعليسية ذات دراية بالعسل التربؾي كمؤسداته السختلفة، كقد أص ت 
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ذلػ مؽ الدسات األساسية للسدرسة السدتقبلية، عليه فالخركج مؽ الحيز 
سدرسة، صار لزامًا على التربؾييؽ، إذ أف الزي  في تعريو ماهية ال

التغيرات التي أشرنا إليها سابقًا، غيرت في تكؾيؽ ذاتية السجتسعات، 
فرار السجتسع في تغير مدتسر ت عًا لتلػ الستغيرات، كعليه البد مؽ 
إيجاد صين ذات طابع مؾاة  لسا مدكر في الداحة، كخاصة في 

تقة السشاس ة إلعداد عجيشة السعرفة السؤسدات التعليسية، التي تعتبر البؾ 
 كالشسؾ ألفراد السجتسع.

ت عًا لذلػ تغير  ؾب السدرسة التقليدية ال الي، إلى  ؾب جخر سساته 
اإلبداع كالتظلع، يعسل على الدسؾ بالستعلؼ، كالسعلؼ، كالسشهاج، في عل 
السدرسة السدتقبلية، التي تحؾي السشاخ السشاس  الستجدد، كفقًا لؤلحداث 
كالرلى العالسية الستبلحقة، التي ال يسكؽ مدامرتها إال عؽ طري  تعليؼ 

 راشد، متظؾر، كمتظلع لؤلحدؽ.
 

 ر٤جش حُٔيٍٓش حُٔٔظوز٤ِش

أص ت تعريو البيئة السدرسية كاسعاً، يذسل لل ما متعل  بالسدرسة 
داخلها كخارجها، كيذسل لل ما له صلة م اشرة أك غير م اشرة بالسدرسة 

ت التكشؾلؾجيا الحدمهة، شسلت البيئة لل األس اب التكشؾلؾجية . في مجاال
القائسة، مؽ خظ ، كأهداؼ، كش كات اتراالت، كتقشيات، كبرمجيات 
كغيرها، لسا شسلت لل التعاطي كالتعامل كالتفاعل، السحلي كالقؾمي 
كالعالسي، الذي أص ت في الستشاكؿ، سؾى أف لاف مرئيًا أك مدسؾعًا أك 

 مقركءًا.
حدمهشا عؽ البيئة السدرسية في السدرسة السدتقبلية، أص ت ببل إف 

حدكد كببل جدراف، ذلػ مؽ كاقع دكرها السؤ ر الس اشر على السجريات 
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التربؾية، كالتعليسية، داخل السدرسة، فأص حت البيئة السدرسية بيئة 
عالسية، تذسل البيئة السجتس ية السحلية، أك القؾمية ذات التأ ير األةبر، 

لتي يعسل التربؾيؾف فيها جاهدمؽ على ترسي  ال يؼ كالس ادئ الشابعة مؽ ا
 قافة مجتسعاتهؼ لدى الستعلسيؽ بشاة السدتقبل ، غير أف السجريات 
العالسية في البيئة العالسية الؾاسعة، لهيرًا ما نقذت رلاها على جدراف 

ؽ عقؾؿ الستعلسيؽ، كأص حت في مد كجزر مع رلاهؼ السجتس ية، فكؼ م
 متعلؼ نبذ كضعه االجتساعي، كأص ت في مجتسعه نذازًا فكريًا أك سلؾليًا.

 يسكششا تقديؼ األ ر البيئي إلى قدسيؽ: 
: متعل  باألةاديسيات مؽ أهداؼ كمشاهج كطرؽ حألػَ حُٔؼ١ٞ٘ أ.

 تدريس كتقؾيؼ.
 : كيتعل  بالس اني كالسشذ ت بالسدرسة.حألػَ حُل٢ٔ ب.

جهاد إلى عدـ تجاكز الجان  الحدي  هذا كقد أشار الدلتؾر دمحم
في البيئة السدرسية، بسا له مؽ أ ر م اشر في التلقي كالتحريل لدى 

 ل14نالستعلسيؽ:
نعشدما متحدث السخترؾف عؽ بعض أكجه القرؾر في مدتؾى األداء 
كالتحريل العلسي لظبلب السدارس في مراحل التعليؼ السختلفة، يعزك 

شاهج الدراسية أك السعلؼ أك حتى طريقة الكهير مشهؼ سب  ذلػ إلى الس
  التدريس، كقلة مؽ يعزكف ذلػ إلى الذكل الحدي، كدكرب في استقظاب 

تعد مؽ أهؼ العؾامل في  ،نالفرللنفدية الظال  إذ أّف الحجرة الدراسية 
 فتت نفدية الظال  إلى تلقي أي معلؾمة.

 قدسيؽ:كت عًا لذلػ يسكؽ تقديؼ البيئة الحدية التعليسية إلى 
                                     

دمحم جىاد جسب وآخر ، مدرسة السدتقبب ، غزة ، مجسؾعة رؤى وأفكار ودراسات معاصرة  دار الكتاب  (1)
 م 2006الجامعي ، الظبعة األولي ، 
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الحس التربؾي: كهؾ إحداس السدرسة بالسذكبلت كاالحتياجات  .1
التربؾية للسجتسع السحي  بها، مؽ خبلؿ دراسة الحاالت، كمعرفة 

 األس اب، كالذركع في حلها، كالتؾ ية السدتسرة.
الحس الجسالي: كيقرد به السغهر العاـ للسدرسة، كإعظاء الرؾرة  .2

داخل الحي، إذ أنها تعد حيزًا للعلؼ، السهلى لبيئة تربؾية جسيلة 
كلذلػ كج  أف تكؾف َمْعلسًا حزاريًا أصيبًل، عبلكة على أنها َمْعلؼ 
للعلؼ كالسعرفة، ذلػ بتؾفير الجؾ الحدي الجسالي، فعشد إنذاء 

 مدرسة السدتقبل يج  األخذ في االعت ار بالسعامير اآلتية:
 جساؿ الترسيؼ الداخلي كالخارجي للسدرسة. أ.

 استخداـ األلؾاف السشاس ة لكل قدؼ مؽ أقداـ السدرسة. ب.

تذجير األقداـ كالسبلع ، كتؾزيع أشجار الغل في السسرات  جػ.
 ل15نكفي داخل الفرؾؿ، لتعظي راحة نفدية للظال ل.

مؽ غير السرغؾب ييه، أف تؾلي اإلدارات التربؾية جُل اهتسامها 
تشدة في ذلػ إلى إصبلح للسغهر الخارجي للسؤسدة التعليسية فق ، مد

بيئة السدرسة الداخلية، كالتي لسا أسلفشا تؤ ر تأ يرًا م اشرًا على تحريل 
الستعلسيؽ، إنسا السرغؾب ييه في ذات الؾقت، أف تأخذ اإلدارة التعليسية 
في حد انها لل السدخبلت الخاصة بالعسلية التعليسية في لفه كاحدة ، إذ 

 ًا في عسلية التعليؼ، فاإلدارة الحاذقة هي أف إهساؿ أي جان  مشها يعد سل
التي تخظ  كترسؼ كتشفذ في رلية عامة ل يادة العسل التربؾي، في سبيل 
إرضاء طسؾحات كتظلعات الستعلسيؽ كمجتسعاتهؼ، كالدسؾ بالسعلسيؽ إلى 

                                     
 .336م، ص2006دمحم جىاد جسب وآخر، مدرسة السدتقبب، مرجع  سابق ،  (.1)
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مرات  ال يادة كاألداء الستسيز بالتدري  السدتسر الشاجت كالسؾاة ، 
 هقايية العالسية.لئلفرازات العلسية كال

  
 إذا نغرنا لسا مدكر مؽ حؾلشا، اليؾـ، نجد أف االهتساـ الزائد لدى 

اإلدارات التعليسية، متسهل في بشاء كتزييؽ بشيات السؤسدات التعليسية، 
ةالسدارس، كمكات  اإلدارات السدرسية، مع تؾفير األ ا ات البلزمة، بالقدر 

مؾاة ة، لكّشا إذا تؾغلشا في دكاخل السسكؽ لها، كهي ِسسة تقدمية حزارية 
تلػ السؤسدات نجدها خاكية، متبرئة مؽ أهؼ أهدافها، كهي تظؾير 
كتحديؽ العسلية التعليسية، بسا تتزسشه مؽ مقررات دراسية كمعلسيؽ 

 كمتعلسيؽ.
السقررات الدراسية بؾضعها الحالي أص حت لاالجترار، ال تؾاة  ما 

لعدـ تعهدها بالتش يت كالتعدمل، ااّل في  يجري في الداحة التعليسية، ند ة
فترات مت اعدة، فأص ت السعلسؾف مدلؾف بسعارؼ أماـ طبلبهؼ حد  ما 
جاء في مقرر الكتاب السدرسي، كقد تكؾف السعلؾمة قديسة تجاكزها 
الزمؽ، مسا قد ُتدخل السعلؼ في الحرج أماـ تبلميذب، أك تجعله تحت قائسة 

ث، أك تزج به في عدـ التقيد باألمانة العلسية السعلؼ غير السؾاة  لؤلحدا
 السظلؾبة.
حكى لي أحد السعلسيؽ، في مرحلة التعليؼ األساسي ، أنه لاف   

مدرس تبلميذب درسًا يختص بالسجسؾعة الذسدية، كقد ذلر لل الكؾاة  
التي كردت في الكتاب السدرسي لظبلبه، غير أنه، يعلؼ أف عدد الكؾاة  

ية ال يسكؽ حررب، إاّل أف الكتاب السدرسي حررب . في السجسؾعة الذسد
كمؽ ضسؽ مجسؾعة الكؾاة  السذلؾرة ذلر اسؼ الكؾل  "بلؾتؾ" كأّمؽ 
على ذلػ، فانبرى له أحد التبلميذ بترؾيٍ  جاء ييه أّف "بلؾتؾ" ال يعد مؽ 
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الكؾاة  . عج  السعلؼ الستسكؽ مؽ مادته السدعؾمة بسقررب، كالتي كردت 
الكتاب السدرسي السظبؾع بالدؾداف، الرادر عؽ إدارة معلؾماته في 

السشاهج بخت الرضا، كسأؿ التلسيذ مؽ أمؽ جاء بذلػ فأردؼ التلسيذ: 
"مؽ اإلنترنت يا أستاذ"، كجاء إلى أستاذب في اليؾـ التالي بسقاؿ طؾيل 

 كضت ييه اآلتي:
"إف "بلؾتؾ" مؽ حي  الحجؼ كالذكل كالسؾاصفات العلسية الخاصة 

 ؾاة  ال يعد لؾل اً، كأبعد عؽ قائسة الكؾاة  السعركفة".بالك
 ماذا مشتج عؽ ذلػ:

 سيدتسر السعلؼ في ترسي  السعلؾمة الؾاردة في الكتاب السدرسي. أ.
سيجلس الظال  لبلمتحاف كسيجي ، إْف كرد ذلر "بلؾتؾ"، على أّف   ب.

.  "بلؾتؾ" لؾل  
 أص حت السعلؾمة لدي التلسيذ لذبة دفيشة. جػ.

ال مرضى السعلؼ بالتسادي في الكذب لكشه يرر عليه تقيدًا بالسقرر  .د
 الدراسي.

ما مؾقو التلسيذ مدت  بًل أماـ نفده، كمجتسعه، كقؾميته ،  هػ.
 كعالسيته؟

 ما مؾقو التلسيذ مدت  بًل مؽ معلسه كمشهجه كإداراته التعليسية؟ ك.
التجدمد مدفعشا هذا ألف متدؼ السقرر الدراسي، كالسشهج لكل، ب

السدتسر الستاح للسعلسيؽ كالستعلسيؽ على حٍد سؾاء، كأف يكؾف أةهر 
مؾاة ة بالقدر السدسؾح به اجتسا يا، ك قاييًا، على أف ال متعدى حدكد 

 العقيدة كالتؾجيه السجتسعي.
أما بالشد ة للسعلؼ كالستعلؼ، فحغهسا مؽ االهتساـ ليس باألحدؽ 

هشا ال يدست لشا بالخؾض في تفاصيل مؽ حظ السقررات الدراسية. السجاؿ 
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هذا السؾضؾع، إنسا نحرص على أف نحرر دراستشا ييسا يختص بالسعلؼ 
 السدتقبلي، كالستعلؼ السدتقبلي، كالسدرسة السدتقبلية.

 
 ٓٞحٛلخص ٝط٤ْٜٔ حُٔيٍٓش حُٔٔظوز٤ِش

مراعى في تخظي  كترسيؼ مكؾنات السدرسة السدتقبلية، مؾاصفات 
يظة بها، كبذلػ يختلف شكل، كهيكل، السدرسة مؽ كطبيعة البيئة السح

مؾقع آلخر لل حد  بيئته. فهشالػ البيئة الحزرية، التي تتدؼ م انيها 
بالتقشية السعسارية الستشؾعة، ذات األشكاؿ اإلبدا ية، مؽ تراميؼ كألؾاف 
كزخارؼ متشؾعة، كما إلى ذلػ مؽ السؾاصفات الحدمهة كالسدتحد ة، التي 

ها مؽ السؾاقع األخرى، كذلػ ت عًا لشؾ ية الدكاف، الذمؽ تسيزها عؽ غير 
متسيزكف عؽ بعزهؼ في نؾاح لهيرة، مهل الحالة االقترادية، كالهقايية، 

متسامزة. فبلبد  كاالجتسا ية، التي تحؾيهؼ داخل أطر ذات مدتؾيات
للسدرسة أف تؾاة  مهل هذا الغرؼ، بل أف تكؾف أةهر تسيزًا بحي  

ؽ كتحههؼ على التدافع نحؾها كال قاء فيها لفترات، أي تدتقظ  الستعلسي
أف تكؾف السدرسة جاذبة للستعلسيؽ، تسدهؼ بنحداس االنتساء إليها، 
حي  أنها تسهل كسظًا مغامرًا لبيئتهؼ السشزلية. مهل هذب السدارس تتستع 
بالكهير مؽ أس اب الحياة التعليسية الستظؾرة، مهل الشغافة، كالشغاـ، 

مع كفرة الستظل ات السدرسية بأنؾاعها، مهل الحؾاسي  كما  كالتأ ي ،
متعل  بها مؽ تقشيات لفيلة بتؾافر العسلية التعليسية. نالت مشها السدف 
الكبيرة لعؾاصؼ الؾاليات كمهيبلتها، فهي أقل حغًا إال أنها محليًا يج  أف 
تكؾف مسيزة هي األخرى بسا قد تزيفه البيئة مؽ إبداع في التذييد 

لسعساري، كالسؾاصفات الداخلية للسدرسة التي تجعلها في الظليعة، مقارنة ا
 بسا يحي  بها مؽ مجتسع بكل مكؾناته.  
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ما نربؾ إليه في خاتسة السظاؼ، مدرسة مدتقبلية جدمدة متسيزة،      
تحدث عؽ نفدها، رمزًا كاضحًا مشؼ عسا بداخله مؽ بيئة متظؾرة، تسهل 

 ي تظؾير أنفدهؼ كمجتسعاتهؼ.مهدًا يداعد الستعلسيؽ ف
هشالػ أشياء هامة كأساسية يج  مراعاتها عشد تذييد السدرسة 
السدتقبلية، في أي بيئة لانت، ند ة لسا لها مؽ أهسية تعليسية كتربؾية، 

 السيسا كنحؽ نربؾ إلى تعليؼ أفزل . نؾرد ييسا ملي بعزًا مشها:
ي بيئتها، يفزل أف يكؾف شكلها كتخظيظها أميز مسا هؾ مؾجؾد ف .1

أةهر مؽ الزكايا الحادة،  3-1الذكل ذك الزكايا القائسة بشد ة 
كخاصة إذا لانت الفرؾؿ تستد مؽ الذرؽ إلى الغرب، كأف تقدؼ 
إلى مجاميع، مهل الفرؾؿ، كالجدراف، كالسكات ، كالسراف  العامة، 
كتتستع بالسخارج، كالسداخل الدليسة، التي تداعد في التحرؾ، مع 

مخارج للظؾارئ، كأف تكؾف الذ ابيػ كاألبؾاب عشد مداخل كجؾد 
 الهؾاء.

أف تكؾف األرض التي شيدت السدرسة بها مدتؾية، تخلؾ مؽ  .2
االرتفاع كاالنخفاض السعي  للحرلة بداخلها، لدى السعلسيؽ 
كالستعلسيؽ ك العامليؽ فيها، أك ما قد يحدث خلبًل في الس اني 

السبشى بكل الستظل ات في حاالت السذيدة مدت  بًل، مع تجهيز 
الذغ ، كالحركب، كالكؾارث مهل الحرائ ، بحي  تكؾف ملجأ جمشًا 
للستعلسيؽ كالعامليؽ، مع تؾفير مخارج دخؾؿ كخركج للسعلسيؽ 

 كالستعلسيؽ مشفرلة عؽ بعزها.
أف مراعى عشد التذييد سهؾلة الؾصؾؿ للسدرسة، مسا مترت  عليه  .3

ارجية كما تتسيز به مؽ تخظي  كطرؽ، دراسة مؾاطؽ البيئة الخ
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قريرة أك مسهدة، لتداعد في الدير على األقداـ، كخظؾ  
 مؾاصبلت دائسة.

أف تذيد السدرسة في مؾاطؽ الدكؽ، حي  تقرب السدافات بيشها  .4
كبيؽ مشازؿ الستعلسيؽ، لي تدهل تغذمتها بالستعلسيؽ، لؾفرتهؼ، 

هل األسؾاؽ كمراةز ةسا أنها تكؾف أبعد مؽ مشاط  الزؾضاء، م
الرشاعات، كمؽ مشاط  الزحاـ، كحرلة الديارات، ككسائ  الشقل، 

 كالدخاف، كالزؾضاء، كعؽ الركائت الكريهة.
أف تكؾف متدعة، بحي  تتيت للستعلسيؽ الحرلة مؽ أداء السشاش   .5

على اختبلفها، الرياضية، كالهقايية، كاإلعبلمية كغيرها، كأف تكؾف 
فديحة، تتيت للستعلسيؽ الراحة الشفدية التي  بها مداحات خزراء

تداعدهؼ في تعزيز الشؾاحي الؾجدانية كالسيؾؿ.  يقؾدنا ذلػ إلى 
 تجش  األبشية الرأسية التي تر ت عائقًا لكل ما ذلرنا. 

مراعاة الجساليات في الذكل كالترسيؼ للسراف  السختلفة، كهؾ  .6
بالخبرة كالدراية في غال ًا ما متؼ عؽ طري  اختراصييؽ متستعؾف 

هذا السجاؿ. كمسا ال يدست به علي األطبلؽ، التخظي  العذؾائي 
الفردي الذي تقؾـ به إدارات بعض السدارس، كذلػ بنضافة بعض 

 الس اني أك إزالتها.
االهتساـ بالشغافة داخل أسؾار السدرسة كخارجها، كهؾ ما مؾفر بيئة  .7

 صحية سليسة للسدرسة.
لكهرباء كاإلضاءة البلزمة، داخل كخارج القاعات، كفرة الساء كا .8

 كالسكات ، كالسعامل، كالسختبرات.
كفرة األ ا ات البلزمة كمتانتها كجسالها كسبلمة صشاعتها. كسهؾلة . 9

 تحريكها.
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كفرة األسس الرحية كالسراف  العامة، بسا يفي بحاجات الستعلسيؽ  .10
 الريانة السدتسرة.كالعامليؽ بالسدرسة، مع تعهدها بالشغافة ك 

است عاد األشياء السؤذية التي قد تؤدي لئلعاقة كالحرؽ، مع تؾافر  .11
 معدات الدبلمة مهل طفايات الحري  كغيرها.

يج  أف مؤمؽ مؾقع السدرسة سبلمة الؾصؾؿ إليها كالسرجؾع  .12
مشها، كذلػ بدراسة خارطة البيئة التي تقع فيها السدرسة، دراسة 

شعدـ األمؽ،  يير ت الذهاب للسدرسة نؾع مؽ كاضحة بحي  ال م
السخاطرة، كال متؼ إال بالتحؾ  كالترق  كتؾقع األسؾأ، مسا يعد سل ًا 

 على العسلية التعليسية، كرسالة السدرسة االجتسا ية كالهقايية.
أف مراعى في تذييد السدرسة إمكانية ازدياد أعداد الظبلب  .13

الدراسات الدكانية، كلذؾفات مدت  بًل، كذلػ بالرجؾع لتشبؤات 
 التعداد الدكاني السبرمج.

أف السدرسة السدتقبلية، هي التي تذيد على اساس الدراسة 
الدليسة التي تخزع للسعامير الهشدسية، التي تلبي خدمات الستعلسيؽ 
كالعامليؽ بها بجسيع فئاتهؼ كأعسارهؼ، كيداهؼ في ذلػ االختراصيؾف 

رة اإلنذائية كالتربؾية في إبراز الشسؾذج التربؾيؾف، حتى تكتسل الرؾ 
 الرحيت.

 :ل16ننأشار دلتؾر دمحم جهاد جسل في دراسة نسؾذج السدرسة إلى
 التخظي  العسراني كالبيئة السحيظة بالسبشى. .1
 دراسة السداحة الداخلية كالخارجية للسبشى الدراسي. .2
 حيظة به.تؾجيه السبشى داخل السؾقع كمدى تشاس ه مع السراف  الس .3

                                     
 .332دمحم  جىاد جسب،مدرسة السدتقبب،  مرجع سابق  ، ص (.1)
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دراسة اعت ارات الدبلمة في ترسيؼ السسرات كالسخارج، بسا متساشى  .4
 بسا متشاس  مع حجؼ السدرسة كعدد طبلبها.

 دراسة الشسؾذج السدرسي، كإمكانية قابلية اإلضافة للسداحات الداخلية . 5
 كالخارجية في حالة الشسؾ الظبلبيل.

 ية ما ملي:كيراعى في ترسيؼ الفرؾؿ بالسدرسة السدتقبل
دراسة االحتياجات الشفدية للسعلسيؽ كالستعلسيؽ، كدراسة أبعاد  .1

 السيؾؿ كالتظلعات الخاصة بهؼ.
دراسة االحتياجات كالسداحات داخل الفرؾؿ كخارجها، التي تداعد  .2

 السعلؼ كالستعلؼ في أداء مهامهسا.
ز العسل على تؾفير البيئة البلزمة الرحيحة، للسداعدة في ترلي .3

 الستعلسيؽ أ شاء عسلية التعلؼ.
االبتعاد عؽ ترسيؼ فرؾؿ ذات شكل غير مريت، إما لبيرة جدا،  .4

 بالسقارنة مع أعداد الظبلب، أك صغيرة جدًا تؾحي بازدحامها.
 اختيار مؾاد البشاء بسا متشاس  مع البيئة التي تذيد بها السدرسة. .5
يًا، على أف يكؾف جسيبًل االختيار السشاس  للدهانات داخليًا كخارج .6

 كمؾاة ًا كمريحًا للشفس.
 االختيار السشاس  لئلضاءة حد  كفرة إمكاناتها. .7
مراعاة الدبلمة عشد التذييد بسا يظيل عسر السشذ ت، كعدـ  .8

 تعرضها للتردع أك االنهيار.
 

 :ل17نكقد أكرد فهيؼ مرظفى في ترسيؼ الفرؾؿ

                                     
 .28فىيؼ مرظفى، مرجع سابق، ص (.1)
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 د ترسيؼ الفرؾؿ الدراسية:نمش غي مراعاة االعت ارات التالية عش
االبتعاد عؽ الذكل التقليدي للفرؾؿ الدراسية، بحي  تدتؾع   .1

عددًا مشاس ًا مؽ الظبلب، متيت السشاقذة كالتفاعل مع السعلؼ، مع 
 تؾفير االحتياجات كالسداحات السظلؾبة للظال  داخل الفرل.

 اؿ اخت ار نغاـ التهؾية كالتكييو، أك اإلضاءة الظبي ية أك .2
.3 صشا ية، بحي  يكؾف لها التأ ير الشفدي اإليجابي على الظبلب.

اختيار مؾاد البشاء كالتذظي ات الداخلية كالخارجية، التي تشاس  مع  
 السؾقع كالسشاخ، لأف متؼ عسل قؾاطع الفرؾؿ بحي  يدهل ترليبها.

، مراعاة اختيار ألؾاف الدهانات سؾاء الدهانات الداخلية أك الخارجية .4
إلعظاء بيئة مدرسية جسيلة ذات طابع فشي متشاس  مع البيئة 

 السحيظة.
تؾفير مشاخ بيئي مشاس  يداعد على الترليز في العسلية  .5

 التعليسيةل.
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  ـؼحُلـٜـَ حُـؼخُـــ                         
 

 حُٔؼـِْ حُٔٔظــوزــ٢ِ ٝحُٔظـؼِــْ حُٔٔظــوزـ٢ِ
 

 
 حُٔؼِْ حُٔٔظوز٢ِ -
 ٍ حُٔؼِْ حُٔٔظوز٢ِحهظ٤خ -

 ٛلخص ٤ِٔٓٝحص حُٔؼِْ حُٔٔظوز٢ِ -

 حُٔظؼِْ حُٔٔظوز٢ِ -

 
 أٝالً:

 حُٔؼــِْ حُٔٔظـوــز٢ِ  

ال يختلف ا شاف في أف السعلؼ هؾ عشرر أساسي في العسلية 
التعليسية، كهؾ رقؼ ال يسكؽ تجاكزب، إذ أنه أحد الرلائز كالقؾاعد التي 

ًا، كحيؽ نتحدث عؽ السعلؼ نقرد تقؾـ عليها عسلية التعليؼ كالتربية مع
ذلػ الفرد التربؾي السؤهل أةاديسيًا كفشيًا كنفديًا لسزاكلة نذاطات مهشة 
التعليؼ السختلفة بفاعلية كدراية تامتيؽ، أك أنشا نقرد ذلػ الفرد التربؾي 
الذي يعرؼ ليو يقؾد العسلية التعليسية التربؾية كيدمرها رغ ة في 

تربية سليسة، أك أنه ذلػ الفرد الذي متفاعل الؾصؾؿ إلى تعليؼ أفزل ك 
مع الستعلسيؽ على اختبلؼ أنساطهؼ كقدراتهؼ لتحقي  طسؾحاتهؼ، 
كمداعدتهؼ للدعي في حل مذكبلتهؼ، لسا أنه ذلػ الفرد التربؾي الذي 

 متفاعل اجتسا يًا مع مجتسعه سا يًا لبلؾغ غاياته كأهدافه.
الذي انتسى إلى مهشة  السعلؼ الذي نقردب هؾ ذلػ الفرد السؤهل

التعليؼ، تدفعه الرغ ة األةيدة لسزاكلة مهشة التعليؼ بكل ما تتستع به مؽ 
صعؾبات كمذكبلت، كالذي يعي تسامًا أنها مهشة تكليو تؾعفه ألداء 
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رسالة سامية حسلها األنبياء مؽ قبله، لسا كهي مهشة تحتاج إلى نؾ ية 
 مشتقاة مؽ ال ذر كليدت مهشة الجسيع.

أكلئػ الذمؽ مدخلؾف مؽ أبؾاب مهشة التعليؼ لعابري سبيل، أك أما 
لفترة اتكاءب مؤقتة، أك لسلئ فراغ، أك لهدؼ خاص مرمؾف إليه، يعد 
أكلئػ عبئًا   يبًل على التعليؼ كعلى التربية، إذ أنهؼ مزجؾف بالستعلسيؽ 
في قيعاف مغلسة، متلسدؾف فيها طري  الح يقة السشذؾدة، في عذؾائية 

، أك تسليكهؼ معارؼ عفا عليها الزمؽ أك تجاكزها إنداف العرر تامة
 الحالي في العالؼ مؽ حؾلشا، أك تسليكهؼ ما هؾ 

عاٍر عؽ الرحة مشأى بهؼ بعيدًا عؽ التظلعات كاالبتكارات التي مشذدكنها، 
 س يًا مشهؼ في مدامرة أك مؾاة ة ما مدكر حؾلهؼ مؽ معلؾمات كتقشيات.

الذي مرمى به قردًا في مجاؿ التعليؼ، ال أما السعلؼ العابر، 
يدتظيع أف يقشع نفده بأنه ذك نفع لظبلبه، فهؾ إما أف يكؾف كا يًا 
كعارفًا لزعفه في مادته التعليسية، أك قدراته العلسية، أك تأهيله الفاعل 
لسزاكلة السهشة، أك لعدـ قبؾله اجتسا يًا كس  طبلبه أك اقرأنه أك 

عدـ إرضائه لشفده ييسا مبهه مؽ معارؼ أك مجتسعه، كفؾؽ لل ذلػ ل
 تظبيقات بيؽ أمدي طبلبه.

 عليه لـز أف تتؾخى الدقة في:
 اختيار السعلؼ. .1
 تدري  السعلؼ. .2
 
 

 حهظ٤ــخٍ حُٔؼــــِْ  حُٔٔظوز٢ِ
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أص ت اختيار السعلؼ أمرًا ضركريًا لي نأمؽ شر السعلسيؽ العابريؽ، 
ؿ كضع اعت ارات لهيرة للسعلؼ كلشدعى نحؾ تعليؼ أفزل، كذلػ مؽ خبل 

كهؾ يقؾـ بسهامه الجديسة التي تتعل  بالشفس ال ذرية، أعقد الشفؾس 
على اإلطبلؽ، راميًا بكل هسه إلى تعدمل سلؾؾ هذب الشفس ايجابياً، 
بظريقة مشغسة كمقرؾدة، كبذلػ كج  عليه بذؿ الجهد الكافي الستؾاصل 

، نتشاكؿ ييسا ملي بعزًا  -ليؼمهشة التع -في سبيل أداء مهاـ هذب السهشة
مؽ هذب االعت ارات التي مرتكز عليها أصحاب القرار مؽ التربؾييؽ، قسة 
الهـر التعليسي، مؽ خبلؿ التعاكف كالتذاكر مع مؽ هؼ مؽ دكنهؼ مؽ 

 في سلؼ السهاـ التربؾية: ؽالسرلكسي
 االعت ار األةاديسي: أ.

تأهيبًل أةاديسيًا،  مؽ الستؾقع أف يكؾف السعلؼ السدتقبلي مؤهبلً 
كفشياً، ك قاييًا، كمدربًا بالقدر الذي يفي له أف مرقي مؽ على عت ات سلؼ 
التدريس، كذلػ بحرؾله على درجة ال كالؾريؾس مؽ للية تربية تشتسي 
إلى جامعة معترؼ بها عالسيًا، كأف يكؾف تأهيله تأهيبًل شامبًل ليس في 

التدري  ما قبل الخدمة، كهؾ السجاؿ األةاديسي فق ، إنسا يذسل جان  
تدري  نتؾقع أف يذغل فترة زمشية مشاس ة أ شاء الدراسة بكلية التربية، 
عامًا لامبًل على األقل، يقؾد التدري  فيها خبراء تدري ، كليس أساتذة 
الكليات مسؽ يحتاجؾف هؼ أنفدهؼ للتدري ، ذلػ لقلة خبرتهؼ في هذا 

ربية أف تزع نهجًا كاضحًا فعااًل السجاؿ، نتعذؼ في إدارات لليات الت
لعسلية التدري  أ شاء الدراسة، ملزمًا لكل الستعلسيؽ بالكلية،  علي أف 
يكؾف اجتيازب مؽ قبل الظبلب الدارسيؽ متظل ًا رئيدًا مؽ متظل ات 
الجامعة، أي ال نجاح كال تخريج مؽ غير الشجاح في لؾرسات التدري  

 الستف  عليها بشد  عالية.
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الذي أشرنا إليه يحؾي لل السشاش  كالسهارات البلزمة التي  التدري 
تدفع بالظال  الستدرب مؽ تسكيؽ نفده مؽ قيادة طبلبه، مدت  بًل، 
أةاديسيًا كتربؾيًا في بيئة مدرسية جدمدة سيساها االرتقاء بالستعلسيؽ إلى 
مراؼ أقرانهؼ في شتى دكؿ العالؼ الستحزر، يعشي ذلػ أف الظال  

لذي ال يفي باالحتياجات البلزمة كالزركرية في عسليات  الستدرب ا
 التدريس، ال يدتح  أف يقلد كساـ مهشة التدريس في السدارس الحدمهة.

أف السدرسة التقليدية تهدؼ إلى تعليؼ مسيز بالسعلؾمة التي تب  
مؽ جان  كاحد لالش ع الذي ال مشز ، ير  في معيؽ كاحد لالتغذية 

. انتهى هذا الدكر الذي يعسل على  Spoon Feedingبالسلعقة 
استرجاع السعلؾمة كبسعشى جخر مرمي إلى التذلر السفشي لسعارؼ متراةسة 
متراصة بفعل التلقيؽ كمركر الؾقت، حتى أف اجترار مهل هذب السعلؾمات 
أص ت غير ذي نفع في الحياة العسلية السجتس ية للستعلؼ، فهؾ ما فتىء 

ؾمة بعد حيؽ، السيسا كالسعارؼ أص حت أف متذلر إال كتبلشت السعل
بالقدر الذي ال يسكؽ لعقل الستعلؼ أف يعيها جسيعًا، كيعسل على تخزيشها 
حد  طاقته العقلية كذاةرته السحدكدة، التي ستسكشه مؽ استرجاعها مرة 
كمرة كمرات، إنسا أص ت التظبي  بتفعيل السهارات كالقدرات لدى الستعلسيؽ 

للستعلؼ التعامل مع السعلؾمة لسهارة كليس ضركريًا، بحي  يسكؽ 
ةاسترجاع، كلسا نعلؼ فنف السهارات تسارس عؽ طري  التحليل كالترلي  
كالتظبي  فهي تدتخدـ أةهر مؽ حاسة لدى الستعلؼ، كأنه للسا استخدـ 
في التعليؼ أةهر مؽ حاسة ازداد ترليز السعلؾمة، كعلى العكس للسا قلت 

عليؼ متؼ ندياف كزكاؿ السعلؾمة بدهؾلة، الحؾاس السدتخدمة في الت
السيسا كأف هشالػ ارت ا  م اشر ما بيؽ الذاةرة كالتعليؼ، فبل تعليؼ مؽ 

 غير تذلر كال تذلر مؽ غير تعليؼ.
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إف الدكر الذي لاف يقؾـ به السعلؼ تجاب الستعلؼ مؽ تخظي  كسرد      
السدرسة  كحذؾ للسعارؼ كتلخيص كاخت ارات، بجسيع أشكالها، أص ت في

السدتقبلية دكرًا سال ًا، كذلػ لسا تسليه الؾاق ية التعليسية اليؾـ في العالؼ، 
فشحؽ مدمشؾف لهذا الستعلؼ بالكهير فعليتا أف نجتاز به، كعؽ طريقه، لل 
الع  ات التي قد ت ف لسذكبلت في طري  تعلسه، لذا رأمشا أف متشحى 

ير ت مدتذارًا كمؾجهًا السعلؼ عؽ دكرب السحؾري في عسلية التعليؼ، ل
كمذاكرًا للستعلؼ في السشاحي التعليسية السختلفة، فتعدمل الدلؾؾ لؤلحدؽ 
، كالتعليؼ السشغؼ لؼ يعد حقًا ككقفًا على السعلؼ كحد ،  ًً لؼ يعد قدرًا
كالتعليؼ لأمر مقرؾد أص ت للستعلؼ ييه ح  لبير كند ة عالية تجعله 

سلية التعليؼ لؼ تعد  قاصر علي مذارلًا في عسلية تعليسه، طالسا أف ع
السعلؼ بل أص ت السجتسع مرمي مؽ كراء التعليؼ ألشياء لهيرة تداعدب في 

 دخؾؿ عررالتقشيات كالسذارلات العلسية  العالسية.
أف ما تتؾقعه مؽ السعلؼ السدتقبلي أف يكؾف ملسًا إلسامًا كاسعًا 

ى كتفديرًا بسادة تخرره كبكل ما قد متعل  بها مؽ قرب أك بعد معش
كتظ قًا، لسا تتؾقعه أف يكؾف مرت ظًا ارت اطًا ك يقًا مؽ خبلؿ محتؾى هذب 
السادة بسجتسعه، راميًا لتحقي  طسؾحاته كتبشى  قافته، مؽ خبلؿ ما 
يغرسه عسليًا في طبلبه رسل السدتقبل كبشاته، لسا أنه يج  أف يكؾف 

باستسرار، كأف مجددًا في لل ما هؾ داخل أك خارج إطار مادة تخرره ك 
يكؾف باحهًا متقريًا لكل ما هؾ جدمد مكتذف، مؽ شتى السرادر 
الستاحة، كأف يكؾف متظلعًا كمبتكرًا كمتسرسًا في طريقه قيادة طبلبه قيادة 
سليسة مؽ خبلؿ السادة الدراسية كأهدافها، كأف متظلع ألف يعلؼ طبلبه 

ليو يفكركف،  ةيو يدسؾف بأنفدهؼ الي مرافيء التفكير ال أف يعلسهؼ
 كبذلػ يكؾف قد مشحهؼ الفرصة الكايية لتعليؼ أنفدهؼ ذاتيًا.
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أف دفع الستعلسيؽ لعسلية التعليؼ الذاتي يعتبر قسة تظؾر عسلية     
التدريس، إذ أف الستعلؼ ذاتيًا أميز بكهير مؽ أقرانه الستحرليؽ علي 

، السعارؼ بالتلقي، فهشا تختلف الرغ ات كالداف ية نحؾ التعليؼ
كالسسارسات أ شاء عسلية التعليؼ كاالعتساد على الشفس أةهر مؽ االعتساد 
على السعلؼ، كاستهارة إمكانية ال ح  كالتقري أةهر مؽ اإلتكاءة 
كالحرؾؿ على السعلؾمة الجاهزة مؽ السعلؼ، لسا أف الستعلؼ ذاتيًا ير ت 

الظرؽ مردرًا للتعلؼ لغيرب كير ت قدكة حدشة في التؾصل إلى السعارؼ ب
السختلفة التي ليس مؽ الدهل التؾصل إليها مؽ خبلؿ السعلؼ، لسا أف 
التعليؼ الذاتي لدى الستعلسيؽ مدفع بالسعلسيؽ أف يحرركا أنفدهؼ مؽ قيؾد 
الفؾقية التعليسية الست عة في طرائ  التدريس التقليدية، كالتي تر ت غير 

كالستاحة لدى  ذات فائدة لهؼ  في عرر السعلؾمات كالسعارؼ الستدفقة
الجسيع، لسا تتيت للسعلسيؽ األستفادة مؽ طبلبهؼ بسا متحرلؾف عليه مؽ 
معارؼ لؼ تدعفهؼ عركفهؼ للحرؾؿ عليها، لسا أف عسلية التعليؼ الذاتي 
تتيت للجسيع التظلع لؤلحدؽ كتداعدهؼ في التظبيقات البلزمة كاالبتكارات 

 لي.كالتظلعات كالتجدمد في مديرة التعليؼ السدتقب
 

 حالػظــزخٍ حُؼـوــخك٢ ب.
نتؾخى في السعلؼ السدتقبلي التؾشت بهؾب الهقافة الفزفاض،        

الذي يجسع في  شاياب شتى أنؾاع الهقافة العلسية، كالفشية كاالجتسا ية 
كاالقترادية كالتقشية كالدياسية،  كلل أنؾاع الهقافة التي تتظلبها مهشته 

يكؾف ييه السعلؼ مهقفًا مسيزًا، مشاؿ احتراـ  ةسعلؼ مدتقبلي، ي القدر الذي
طبلبه، كمؽ  ؼ مزرع جدرًا مؽ الهقة ييسا بيشه كبيشهؼ ير ت طريقًا 
مسهدًا للحؾار كالسشاقذة، كالتحق  مؽ السعلؾمات، كالؾصؾؿ إلى تلخيص 
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مقشع لسعلؾماتهؼ األةاديسية، كمؽ  ؼ إمكانية تظبيقها التظبي  األمهل في 
 دة خبراتهؼ كتراةسها لتداعدهؼ في االبتكار كاالستكذاؼ.مجتسعاتهؼ، كزيا

السعلؼ السه ف هؾ الذي يأخذ بظرؼ مؽ لل معرفة، حتى ال يذعر 
 بالحرج

حيؽ تهار قزية أك أمر في مجتسع ما، أك أي كقت مؽ األكقات، يقؾـ  
ييه السعلؼ بدكر السذرؼ كالسؾجه كالسدتذار كالقدكة السعريية، كغير 

و التي تؾحي بتسلكه لهقافة عالية، إذا ما قؾرف برصفائه ذلػ مؽ السؾاق
في السهؽ األخرى، بذلػ تعشي الهقافة للسعلؼ زيادة معارفه، ليس 
األةاديسية فحد ، بل في لل ما متعل  بحياته لفرد مؽ أفراد السجتسع، 
أي يج  أف يظرؽ لل أبؾاب السعرفة، كيدلػ سبل التعلؼ، فالسعلؼ، هؾ 

 ى الحياة.بالح ، متعلؼ مد
السعلؼ السه ف ليس ذلػ الفرد السجادؿ الذي مهير القزايا كيجادؿ 
في غير ما هؾ مؾضع للجدؿ، كليس ذلػ الفرد الذي متبشى الحدم  إنابة 
عؽ الغير، كالذي يفتي في لل شيء مؽ غير دراية تامة، إنسا السعلؼ 

ع السه ف، هؾ ذلػ الذي مبدي رأيه الرحيت في  قة لاملة، ألنه مذ 
 بالسعلؾمة السؾاة ة التي قد تقؾد اآلخريؽ إلى الظري  الرحيت.

السعلؼ السه ف ليس ذلػ الفرد الذي يفشي حياته ككقته في 
الحرؾؿ على السعلؾمة، لزيادة حريلته الهقايية فق ، إنسا ذلػ الذي 
متحرل على السعلؾمة في الؾقت السشاس ، كبالظريقة السشاس ة، فقد 

مؽ أجهزة اإلعبلـ السختلفة أك قد يكؾف استقاها يكؾف الحرؾؿ عليها 
مؽ الكت ، كالسجبلت، كالرحف، كالشدكات، كالسحاضرات، أك في 
السداجد، كالسشتديات، كاللقاءات الدياسية كالهقايية كاالجتسا ية، أك مؽ 
الذارع، أك في السقاهي، كاألندية الرياضية كالهقايية، أك حتى في 
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ل مجسعات األفراح، كالس تؼ، كاالحتفاالت، كغير السشاس ات االجتسا ية، مه
 ذلػ مسا هؾ محي  بحياة السعلؼ في البر كال حر كالجؾ.

 
 اػظـزـخٍ حُظـي٣ٍـذ

أف ما يسيز السعلؼ عؽ غيرب مؽ أصحاب الؾعائف هؾ التدري ، 
كتدري  السعلؼ ال يعشي التدري  على أداء عسل ما، حديًا لاف أك معشؾيًا، 

ل ياـ بؾعيفة معيشة كمتظل اتها، أك عسلية معيشة أك التدري  على ا
كمقتزياتها، إنسا تدري  السعلؼ لسعلؼ مدتقبلي، تعشي بذؿ جهد لبير، 
 كمسيز، كفاعل، في خل  شخرية متكاملة،

لل ياـ بسهسة عغيسة كهي مهسة التعليؼ. يقتزي التدري  لهذب السهسة  
در ك مؾاة  عقليًا نؾعًا خاصًا مؽ الترتي  الذي يقؾد لخل  إنداف قا

ككجدانيًا كمهاريًا، مشغسس انغساسًا م اشرًا في قزايا مجتسعه، برؾرة 
مهلى ذات اعت ارية خاصة لسا مدكر مؽ حؾله بل أةهر تظلعًا مؽ ذلػ. 
يقتزي ذلػ التستع برفات كمسيزات، تعد مؽ الستظل ات األساسية، في 

في مهل شخرية فرد مهالي هؾ السعلؼ السدتقبلي، كلكي تدرب شخرًا 
هذا السعلؼ، عليػ أف تزع لل اإلمكانات البلزمة بيؽ مديه، كأف تخزع 
ةل اللؾائت السالية في سبيل تحقي  متظل ات هذب الرسالة، إذ أّف األمر 
يحتاج بالفعل إلى الدعؼ السالي فكذب مؽ تفؾب بالسهل: السعلؼ شسعه 

ا إذا الـز تحترؽ لتزيء سبل اآلخريؽ، كتؾقو، مؽ غير أف ملح  به
ذلػ الدعؼ السالي، ييفترض مؽ الداعيؽ لتدري  السعلؼ السدتقبلي أف 
يفردكا السيزانيات الكبيرة مؽ الدخل القؾمي للتعليؼ السدتقبلي كإال لتكدرت 

 ةل الجهؾد التي مبذلؾنها أمامهؼ.
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فهل يدت يؼ أف نؾلل أمر التعليؼ  -إف فاقد الذيء ال يعظيه
معلؼ ال يعي ما الفارؽ بيؽ الحدم  كالقديؼ، أك  بالسدرسة السدتقبلية إلى

أف نترله يدرح كيسرح بسا يعرفه كبسا ال يعرفه؟ بسا ال يسلكه مؽ مقؾمات 
السهشة، كبسا ال مدرله مؽ معارؼ متجددة مؽ حؾله؟ أـ هل مؽ األمانة 
أف تلحقه بسا يدسى تدري ًا كليس هؾ مؽ التدري  في شيء؟ دكرات 

سعلسؾف كالسدّربؾف ،غير السختريؽ، متشاقلؾف فيها قريرة متجسع فيها ال
بعزًا مؽ األدكار الخاسرة، كبعزًا مؽ الدسشارات كالسشاقذات ال الية، 
فكلها تدكر في فلػ كاحد ال صلة له بالتدري ،كقد تدتخدـ هذب الدكرات 
بعزًا مؽ الخبراء، كهؼ قدامى السعلسيؽ الذمؽ لؼ يخزعؾا هؼ أنفدهؼ إلى 

 ية تؤهلهؼ لي يكؾنؾا مدربيؽ للسعلسيؽ.دكرات تدريب
لقد أص ت التدري  علسًا قائسًا بذاته، كالسيسا تدري  السعلسيؽ،       

كفؾؽ ذلػ تدري  السعلؼ السدتقبلي، فهشالػ جليات خاصة لذلػ تدتخدـ 
في تدري  السعلؼ السدتقبلي كمؽ بيشها التدري  الذاتي الذي أص ت دمدف 

ؽ إلى تدري  أفزل، كيختلف التدري  الذاتي جسيع التربؾييؽ الستظلعي
    للسعلؼ السدتقبلي عؽ أي تدري  جخر للسعلسيؽ، إذ أنه يعظي الفرصة 

نفده، لتدري  ذاته العسلية السبشية على الرغ ة الستؾلدة مؽ السعلؼ مؽ 
مؽ خبلؿ األجهزة كالؾسائ  الستؾفرة مهل التلفاز، كأشرطة الكاسيت، 

شفرانس، كالتعليؼ السرغر، ييه يقّؾـ السعلؼ ذاته، كالفيدمؾ، كالفيدمؾ ل
كيتعرؼ على سلبياته كايجابياته في أدائه التدريدي، كمؽ  ؼ يعسل على 
ترحيت كضعه كتقؾيسه تقؾيسًا ذاتيًا، متاح له ييه نقض نفده، كتعدمل 
سلؾله التدريبي، مؽ نؾاح عدة، تتعل  بالسادة التعليسية، كبالستعلؼ، 

، كالتقؾيؼ، كلل ما متظل ه الدرس الؾاحد، أك الدركس كيك يه التدريس
 السختلفة.
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تر ت عسلية التدري  الذاتي خبيرًا دائسًا مع السعلؼ السدتقبلي،        
متحرل مؽ خبلله على ما يظل ه، كعلى تحقي  طسؾحاته كعلى االبتكار 

 كإدخاؿ ما هؾ مظلؾب،  في خظة تدريده، متظلعًا لؤلدكار العليا دائسًا.
أ شاء عسلية التدري  الذاتي ال مهسل السعلؼ السدتقبلي دكر 
السؾجهيؽ التربؾييؽ، كمدمر السدرسة، كذلػ بنشراةهؼ في تجاربه، كمؾاقفه 
التعليسية، كاالستساع لهؼ كاألخذ بشرائحهؼ، عشد إجراء التعدمل البلـز في 

 مدار العسليه التعليسية، إذا أقتزى األمر ذلػ.
 

 ـ٢٘حالػظــزخٍ حُلـ

 

يعتبر التأهيل الفشي مؽ األساسيات التي يج  أف يخزع له السعلؼ 
السدتقبلي، كيتستع به كنقرد بالتأهيل الفشي: امتبلؾ السعلؼ للخبرة 
الكايية في لي ية التعامل مع السادة الدراسية كالستعلؼ في جف كاحد، 

، مدترح ًا في ذلػ السعرفة التامة بأبجديات الدلؾؾ اإلنداني الدليؼ
الذي يعظي لل السذارليؽ الح  الكامل في األخذ كالعظاء بالسذارلة 
الفاعلة، كيراح  ذلػ أيزًا اإللساـ الكامل، لسا أسلفشا، ببؾاطؽ السادة 
التعليسية، كالسقدرة الهقايية الستشامية، كالتدري  الفّعاؿ كاألمهل. إّف السعلؼ 

، داخل كخارج حجرة الذي يعرؼ ليو يأخذ بزماـ األداء التدريدي الفعاؿ
الدرس، كالذي يعرؼ ليو تداس قؾال  التعامل بيشه كبيؽ طبلبه، كيدرؾ 
 مدى الت امؽ في قدراتهؼ كمعرفة مداحة الفركؽ الفردية بيشهؼ، هؾ السعلؼ

الذي مبشى عليه تظؾير كترقية العسلية التعليسية الهادفة، كهؾ السشا  به  
ة السبيشة على األهداؼ السراد تشفيذ مشاهج كمقررات الدياسة التعليسي

بلؾغها. أف السعلؼ السدتقبلي الذي يعلؼ ليو متعامل كيتفاعل مع نؾ ية 
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جدمدة مؽ الستعلسيؽ، مؽ أكلئػ الذمؽ يستلكؾف قدرات اختلفت لهيرًا عؽ 
سابقاتها، في أكقات مزت ت عًا للحراؾ االجتساعي العالسي، كالذمؽ 

ساعدتهؼ في الحرؾؿ عليها، ما متستعؾف بحريلة كافرة مؽ السعارؼ، 
كقفؾا عليه كتبيشؾب مؽ خبلؿ ما جاءت به  ؾرة االتراالت كمرادر 
السعلؾمات الستدفقة في محيظهؼ، حيؽ يعلؼ لل ذلػ صار لزامًا عليه أف 
يدامر هذب األكضاع الجدمدة، بالجدمد السبتكر سلؾلًا كأداًء، كليعلؼ أف 

سعلؾمة التقليدية ذات الدرعة دكرب القديؼ قد قزي نح ه، كأف عرر ال
ال ظيئة، كذات الربلحيات ال اقية لفترات متتابعة قد انتهى. سيؾاجه 
السعلؼ السدشقبلي زخسًا غير مؾركث مؽ السدتجدات، تتشاطت ييه 
السعارؼ، كالسؾاقو، كالسذكبلت التعليسية ت اعًا، كتشزت ييه العقؾؿ 

ؾالية، لسا أنه سير ت جزءًا ال باألفكار كالشغريات كالتظبيقات العلسية الست
متجزأ مؽ هذا السجتسع، بل يج  أف متفاعل مع معظياته كمخرجاته بدقة 

 كحذر كإدراؾ سليؼ.
على السعلؼ السدتقبلي أف مبدع في طريقة التدريس السدامرة        

لغركؼ الستعلسيؽ كللسجتسع مؽ حؾله، السيسا كأف مجتسعه قد تجاكز 
لسية، ييعسد دائسًا إلى الحؾار كالتعايش الهادؼ مع حدكد السحلية إلى العا

الستعلسيؽ، متخذًا مؽ مؾقعه مشبرًا للتداكؿ كالذؾرى، فلؼ تعد السعلؾمة 
ملكًا له إنسا هي ملػ الجسيع، كيسيل دائسًا لتؾفير القدر الكبير مؽ كقت 
الحرة للستعلسيؽ، حي  أنهؼ سيؾفركف له لسًا غير قليل مؽ السعارؼ 

، التي قد يعاني لهيرًا في الحرؾؿ عليها، إف السذارلة الفعالة كالخبرات
في إدارة شئؾف الدرس نالسادة التعليسيةل بيؽ السعلؼ كالستعلسيؽ تؤتي 
أةلها بظريقة م اشرة كمهسرة، إذ أنها ال تخزع للشدياف الدريع مهلسا لاف 

يؽ في مدكر أ شاء عسليات الدرد السسللة الركتيشية، التي تداعد الستعلس
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سا أف طريقة التفاعل الذركد الذهشي، كالدعؾة إلى الشعاس  ؼ الشؾـ. ل
ركح التفكير الدليؼ، كالجدؿ العلسي الهادؼ،  ءهذي تداعد في إذلا

السعلؾمة لسلخص كناتج للدرس،  كالتردي لآلراء السزادة، كترسي 
 كالسداعدة في حل السذكبلت.

السدتقبلي لخبير في مؽ خبلؿ الشقاش كالحؾار يغهر دكر السعلؼ 
إدارة الحؾار، بتؾزيع الفرص كتحؾيل الشقاش ألفراد جخريؽ، كجسع السفيد 
السهسر مؽ ناتج الشقاش، كترتي ه كالتأميؽ عليه بالحجة العلسية 

 الرحيحة، كبذلػ نتحرل علي مدتخلص مرضي طسؾح الجسيع.
تخلل عسلية التدريس، كمؽ خبلؿ التفاعل الذي تعرضشا إليه ييسا 

يؽ السعلؼ السدتقبلي كالستعلسيؽ، تظبي  دكر التعليؼ السهاري أك ب
السؾاقو السهارية أك السدتؾى الحدحرلي لسا يدسيه العالؼ اليؾـ، يقـؾ 
السعلؼ بسداعدة الستعلسيؽ كالفشييؽ الستؾفريؽ بالسدرسة في شتى أنؾاع 
 السؾاد الدراسية ككسائ  التقشيات الستؾفرة، بتحدمد أنؾاع الشذاطات

العسلية داخل حجرة الدرس أك السعسل اك في فشاء السدرسة أك أي مكاف 
أعد لذلػ  ، ذلػ مؽ أجل كضع السادة الدراسية الشغرية في قؾال  
التظبي ، كالتي تعتبر مرحلة أساسية تدعؼ الستعلؼ لهيرًا في تهبيت 
معلؾماته كتزكيدب بالخبرة العسلية، التي يسكؽ أف تداعدب في تظبي  

ات السادة الدراسية في مجتسعه، كالتي تدفع به ألف يكؾف عالسًا محتؾي
  مبتكرًا.   

أص ت هدؼ العسلية التعليسية مزاكلة األنذظة كتحريػ السهارات     
الفردية، فعلى السعلؼ السدتقبلي أف ملؼ إلسامًا دقيقًا بخرائص طبلبه 

لى كيتعرؼ على اتجاهاتهؼ كقدراتهؼ كطسؾحاتهؼ عؽ له ، كيعسل ع
تؾجيه تلػ السيؾؿ كالقدرات كالظسؾحات الؾجهة الرحيحة، ي اإلرشاد 
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الستؾاصل الفاعل يدتظيع السعلؼ السدتقبلي خل  الفرد السشاس  لسجتسعه 
كلئلندانية برفه عامة، إذف علي السعلؼ السدتقبلي ال ياـ بالستابعة 

ؾقفه اللريقة الهادفة لظبلبه، كت ريرهؼ بأهدافهؼ كلي ية بلؾغها، ال م
عؽ ذلػ األعداد السهؾلة مؽ الستعلسيؽ في قاعات الدرس، أك االةتغاظ 
السسقؾت داخل حجرات الدرس بالستعلسيؽ، فالسعلؼ السدتقبلي يدتظيع 
أداء مهامه في أي شكل مؽ أشكاؿ البيئات السدرسية على اختبلفها، بسا 

قبلية ؼ في الرلية السدتلديه مؽ خبرات ككسائ  تقشية، كعيؽ  اق ة تتحك
سليسة، فظريقة التدريس عؽ طري  السجسؾعات أك كقراءتها قراءة 

الظريقة الفردية أك الجس يات أك حلقات التعايش، أك طريقة العرف 
الذهشي، أك ت ادؿ األدكار، كطرؽ تشسية التفكير السختلفة، للها تداعد في 

 األداء السسيزكإنجاز السهاـ التعليسية علي الؾجه األةسل.
مؽ كاج ات السعلؼ السدتقبلي االهتساـ بسعظيات الخياؿ، فسؽ         

مهامه إطبلؽ عشاف الخياؿ لظبلبه، كأعساله في محاكالت الؾصؾؿ إلى 
الح يقة، فسؽ غير إعساؿ الخياؿ ير ت الستعلؼ مقيدًا كأسيرًا كمتل يًا 

 فق .
حيؽ يرل الستعلؼ، الذي أفرد لشفده مداحة لبيرة مؽ الخياؿ،         

لى السبتغى الرحيت، يذكل له ذلػ دافعًا قؾيًا في أف يدتخدـ قدرته إ
على التفكير البشاء، الذي يداعدب في تحقي  طسؾحاته سؾاء لانت 
معريية أك كجدانية أك مهارية، كمؽ هشا مش غي على السعلؼ أف مدفع 
طبلبه إلى تعلؼ التفكير، كبذلػ مشسى فيهؼ ركح الشذا  العلسي كالتقؾيؼ 

 ي، كبسعشى جخر يجعلهؼ أةهر قدرة على االعتساد على أنفدهؼ.الذات
نبلحظ، مسا سردنا، أف دكر السعلؼ السدتقبلي السذرؼ، السؾجه،          

االستذاري، قد أص ت هامًا في بشاء أفراد قادريؽ على العظاء السسيز، 
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كاألداء الدليؼ، حد  مؾاقعهؼ في مجتسعاتهؼ، لسا أص ت دكرب أساسيًا 
شاء أمة عالسة ببؾاطؽ أمؾرها، أمة مشافدة كمؾاة ة لسا مدكر مؽ في ب

 حؾلها بل أةهر تفؾقًا في لهير السجاالت. 
 

 حالػظـزخٍ حُظــو٘ـ٢

أنشا ال نقرد بالتقشية الؾسائ  كالؾسائل الحدمهة السدتخدمة في 
التعليؼ كالتربية، إنسا نقرد إلى جان  ذلػ تقشية السعلؾمة كإتاحة الفرصة 

ية في قال  يداعد السعلؼ كالستعلؼ في اقتشاء السعرفة، كما متسخض العلس
عشها مؽ علؼ مدركس كتظبي  سليؼ مرتقي بالعسلية التعليسية كالتربؾية، 
ةاستخداـ الؾسائ  التقشية في عسلية التدريس كالتي أص حت ملزمة 
 للسعلؼ السيسا السعلؼ السدتقبلي، إذ أنها تداعد لهيرًا في تقري  السعشى

تعليسية متفردة. فهي  كالسفهؾـ لدى الستعلسيؽ، بسا تتستع به مؽ خؾاص
تتسيز بدهؾلة االستخداـ، مع تؾفير قدر لبير مؽ السفاهيؼ التي يرع  
على السعلؼ اإلتياف بها مؽ غير معاناة، لسا أنها تخترر الؾقت في 
الكذف كالؾصؾؿ إلى األهداؼ العامة كالخاصة بالشد ة للؾحدات 

ة، كنزرب لذلػ مهبًل فالسعلؼ الذي يسزي أربعيؽ دقيقة في إيراؿ الدراسي
السعلؾمة إلى الستعلسيؽ كتقديسها بالظريقة التقليدية، مؽ غير استخداـ 
الؾسائ  التقشية الحدمهة كتلخيرها ، نجدب ال يأخذ مؽ الؾقت السذار إليه 
غير نرفه إذا استخدـ الؾسائ  السعشية في عرض دركسه على 

يؽ، ذلػ ألنها أص حت تكّؾف جزءًا مؽ الدرس كليدت عامبًل معيشًا الستعلس
فق . يبلحظ في الؾسائ  التقشية الحدمهة أنها تقرب الساضي كتجددب 
حاضرًا، كمؽ خبللها يدتظيع الستعلؼ أف يعايش مؾضؾع الدرس، برؾرة 
غير تلػ الرؾرة الخيالية، مهلسا نذاهد عبر شاشات التلفاز مؽ 
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ية مختلفة. كفي لهير مؽ التجارب العلسية كعسليات مؾضؾعات تعليس
التذريت، تجدد هذب التقشيات، العسليات أماـ الستعلسيؽ في أدؽ صؾرها، 
كمكؾناتها، كتفاعبلتها، فتلقائيًا تزيد مؽ مهارة الستعلؼ، كتجعله أةهر 

 معرفة كإلسامًا بالسادة التعليسية السعشية.
اصة بانقداـ الخبليا سؾاء لانت لشأخذ مهبًل الؾحدات التعليسية الخ

خبليا جددية أك خبليا جشدية، إف الذرح الشغري الذي متلقاب الستعلؼ مؽ 
معلسه، كمهسا استخدـ مؽ كسائل تعليسية، لالرؾر كالسخظظات 
كالسجددات فهي ال تفي بالغرض لامبًل، كقد تجعل الستعلؼ في حاالت 

ا تغهرب الؾسائل التعليسية ةهيرة مؽ التردد في التؾفي  ما بيؽ خياله كم
التي أشرنا إليها. ففي حالة العرض االلكتركني مهبًل عؽ طري  التلفاز أك 
جهاز الحاسؾب، تكؾف الرؾرة أةهر لسااًل كأةهر تعبيرًا عؽ الؾاقع، فذكل 
الكركمؾزكمات كطريقة تؾزيعها كانفرالها، مشقدسة كمت اعدة نحؾ 

، كمؽ  ؼ بداية عسلية االنقداـ األقظاب، كعهؾر الخيؾ  الكركماتيدية
التدريجي في مختلف حاالته، لاالنقداـ الفتيلي كاالنقداـ االختزالي، 
كعدد الخبليا الشاتجة مؽ تلػ االنقدامات، متابع الستعلؼ هذب الحرلة 
الستقشة البديعة، بكل ترليز كتفاعل بجسيع حؾاسه، فهؾ مسا الشػ ييه 

كبذلػ تترس  السعلؾمة في ذهشه،  ستتحرؾ عسلية التعلؼ ييه ايجابياً 
بالتجربة الهرة، كمؽ  ؼ ير ت قادرًا على استخداـ هذب األجهزة، كسيشق  
في محتؾاها مدتخدمًا أسلؾب التعليؼ الذاتي الذي يجعله أةهر خبرة كأةهر 
إلسامًا كتف يبًل لسادته الدراسية. إف ركافد كمدارات التقشية الحدمهة 

 إلى تعليؼ أفزل إذا ما أحدؽ استخدامها. أص حت متذ  ة، للها تقؾد
السعلؼ السدتقبلي هؾ خير مؽ مؾجه هذا االستخداـ الؾجهة 
الرحيحة، كذلػ بنلسامه التاـ بها كبكي ية التعاطي لسختلف أكجهها 
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التعليسية، ي سا أنه أص ت مذرفًا كمدتذارا كمؾجهًا كمداعدًا لظبلبه في 
لػ بنقحامهؼ في السجاالت التقشية التحريل العلسي كالعسلي السهاري، كذ

التي تجعل مشهؼ رسل علؼ في مجتسعاتهؼ، كج  عليه أف يقؾدهؼ نحؾ 
مدتقبل مذرؽ بسا لديه مؽ خبرات ازداد نسؾها،  بتفاعله مع طبلبه مؽ 
خبلؿ الحؾار كالسشاقذة كالعسل. إذا استهسر السعلؼ السدتقبلي لل ما هؾ 

مهة، كإذا درب نفده ذاتيًا في عسلية متاح لديه مؽ إفرازات التقشية الحد
تدري  مدتسرة داخل هذا اإلطار التقشي، كإذا تظلع للسزيد مؽ السعارؼ 
إل راء خبراته، كإذا تداخل مع طبلبه بالذؾرى في الحرؾؿ على الرأي 
الرائ  الذي سؾؼ يدتخدـ في األداء السسيز الستظلع، كإذا استظاع نقل 

ى مجتسعاتهؼ، كإذا أحس أنه أبلى ال بلء هذب التجارب مؽ خبلؿ طبلبه إل
الشافع نحؾ لل ذلػ، ير ت لشا أف نظل  عليه اسؼ السعلؼ السدتقبلي 

 التقشي.
 

 حالػظـزخٍ حالؿـظــٔخػ٢

إذا صت لشا أف نقؾؿ إف اإلنداف لائؽ اجتساعي، فنف السعلؼ 
السدتقبلي هؾ أحد األفرع كالرلائز األساسية التي يقؾـ عليها السجتسع، 

ذلػ ير ت عليه مؽ االلتزامات ما يفؾؽ قدرات غيرب مؽ أعزاء كب
السجتسع الذي ي يش ييه، بل متعدى مدئؾلية هذا السجتسع السحلي 
الرغير إلى مجتسع أكسع، هؾ الؾطؽ الكبير، لسا أنه متجاكز ذلػ إلى 
القؾمية إف لانت قؾمية كاحدة، كقد تكؾف قؾميتاف، لسا هؾ الحاؿ عشدنا 

فشحؽ عرب كأفارقة في كقت كاحد كمؽ لبل القؾميتيؽ تجري في الدؾداف، 
 فيشا دماء االنتساء.
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إف السعلؼ السدتقبلي قد متجاكز لل ذلػ، كير ت فردًا مؽ أفراد السجتسع 
العالسي، الذي أص ت مهددًا بالزكاؿ، مؽ جراء الرلف الشابع مؽ أبشائه 

حت اس الحراري في الدكؿ الرشا ية الكبرى كذلػ بسا يدشدكف به كباء اال
 القادـ ال محالة.

لشترؾر عزيزي القارئ كضع السعلؼ السدتقبلي، كالتحديات التي 
ت ف في طريقه، كهؾ يرارع كيعاني لي يرل إلى أهدافه السعلشة. فهل 
يح  لشا كيح  له أف يكؾف أحد األفرع كالرلائز األساسية التي يقؾـ 

 عليها السجتسع؟
فكؼ مؽ مجتسعات طسدت معالؼ  أف اإلجابة دائسًا باإليجاب،

حزاراتها ك قافاتها مؽ جراء التدحرج إلى الؾراء، كذلػ بعدـ دفع العسلية 
التعليسية إلى األماـ، كلؼ مؽ مجتسعات علت ترلض داخل السدارات 
السغلسة في مؾاطؽ الجهل كالتخلف مؽ جراء التقؾقع كعدـ االهتساـ 

 بالتعليؼ كالسعلؼ.
الجتساعي، يسهل حجر الزاكية في االنتفاضة إف السعلؼ السدتقبلي ا

العلسية السدتقبلية، فنذا ما ُأرشد َأرشد كإذا ما ُأشرؼ عليه َأشرؼ على 
غيرب فكل إناء بسا ييه مشزت. على السجتسعات بذعؾبها السختلفة 
بتكريس الجهد األدبي كالسادي، لبلستخداـ في رفعة كترقية أكضاع 

كالتقشية كالتظل ية، كذلػ بحذد لل ما ملـز  السعلسيؽ السدتقبلييؽ العلسية
مؽ تحفيز كتسؾيل كتؾفير الستظل ات البلزمة، نحؾ مدتقبل اجتساعي يفي 

 بحاجات السعلسيؽ، لير ت ذلػ مشظلقًا صل ًا نحؾ تعليؼ أفزل.
في نهاية السظاؼ نترؾ للسجتسعات كضع السعامير البلزمة لتقؾيؼ 

سية في مجتسعاتهؼ داخل مختلف معلسيها، مؽ كاقع مسارساتهؼ التعلي
 السؤسدات كالسؾاقع التعليسية.
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 حالػظــزـخٍ حإلىح١ٍ

نعشي باإلدارة هشا، مدمر السدرسة كالسعلسيؽ كالسؾعفيؽ كالفشييؽ. 
فالسعلؼ السدتقبلي يسهل أحد أفراد اإلدارة السدرسية، ييح  له التذاكر 

ا مدكر داخلها أك كالتفاةر كت ادؿ اآلراء، ييسا يخص السدرسة، في لل م
 خارجها، حد  اللؾائت

 
السعدة لذلػ. لسا تترت  عليه حقؾؽ نحؾ اإلدارة التعليسية يج   

اإليفاء بستظل اتها على الؾجه األةسل. أما اإلدارة الستسهلة في شخص 
مدمر السدرسة نالسذرؼ الس يؼل الذي يدهر على تؾفير لل ما للسعلؼ مؽ 

لسدتحقات السالية أك األدكات كاألجهزة استحقاؽ، سؾاء لاف ماديًا، لا
البلزمة في عسلية التدريس كفي عسلية مسارسة األنذظة السدرسية، أك 
أدبيًا داخل كخارج السدرسة، لسداعدته في حل مذكبلته بأنؾاعها، كلتابة 
التقارير اإلدارية كالسالية كالفشية، كلل ما تظل ه اإلدارات التعليسية األخرى 

ري، كتهيئة البيئة الداخلية ليتسكؽ مؽ أداء مهامه على في الهـر اإلدا
الؾجه األةسل، لالقاعات كحجرات الدرس كالسعامل الخاصة بالعلؾـ أك 
اللغات، كحجرات التربية الفشية في مدارس البشيؽ، أك حجرات العلـؾ 
الشدؾية في مدارس البشات، كالعسل على تؾفير السيادمؽ كالداحات 

، ا لزؾئي كالغلي، كمؾارد السياب كالكهرباء، كاالهتساـ كالتذجير البلـز
بالشغافة كالشغاـ كالترتي  العاـ، كتؾفير الفشييؽ كالعساؿ، كالعسل على 
تعريفه بأكلياء األمؾر كالسجالس التربؾية، كعلى الزكار الؾافدمؽ إلى 
السدرسة مؽ رجاالت السجتسع، كرجاؿ األعساؿ، كالعلساء، كالعسل على 

ة بيشه كبيؽ أقرانه داخل السدرسة، كالسدارس السجاكرة تقري  الذق
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كمدارس السحليات، كالؾحدات التعليسية السختلفة. إف إقحاـ السعلؼ 
السدتقبلي في لل ما كرد ذلرب، بجعله خبيرًا بالقدر الذي مؤهله ألف يكؾف 
اإلداري السدتقبلي، كيسشحه ذلػ أيزًا الهقة كالرغ ة األةيدة في السزي 

ظبلبه نحؾ أفاؽ تعليسية أرح ، لسا مب  ذلػ ييه ركح اإلداري قدمًا ب
الشاجت، الذي يعدؿ مؽ سلؾله كسلؾؾ طبلبه لؤلحدؽ، كيبلؾر ييه 
شخرية اإلداري السسيز، مسا مشظ ع ذلػ إيجابًا على طبلبه كمدتقبلهؼ 
السعرفي كالتحريلي، فكريًا كمهاريًا، لسا م ع  ييه ركح التعاكف 

بلب داخل كخارج حجرات الدرس، كيزرع ذلػ الركح كالسذارلة مع الظ
الديسقراطية في التعامل، كفي ت ادؿ اآلراء، كحرية التفكير، كإطبلؽ عشاف 
الخياؿ، مسا يعظي التعليؼ الهؾية السبلئسة له، كتحسل صفتيؽ، إف تؾفرتا 

 تؾفر التعليؼ األفزل،كهسا: الحرية كالديسقراطية في التعليؼ. 
السدتقبلي نبهذا األسلؾبل عؽ العسل داخل ركح التدل   مبتعد السعلؼ    

كالعشت كاإلرهاب كالكبت كالقدؾة الستعسدة، التي يعاني الستعلسؾف مشها 
ةهيرًا في زمانشا هذا، مسا مشتج عشها متعلسؾف مترددكف، متعهركف، قليلؾ 

 الخبرة كالتظبي  العسلي، لسا درسؾب أك شاهدكب داخل مدارسهؼ.
 
 
 

 ٍ حُ٘٘ــخ٢١حالػظـزـخ

 

اقترنت للسة الشذا  بالحرلة كاألداء العسلي، الستقلص لهيرًا 
بسدارس اليؾـ، كذلػ مسا أدى إلى خل  متعلسيؽ كخريجيؽ حفغه لسؾاد 

 دراسية، سرعاف ما تتبلشى عؽ أذهانهؼ كتر ت في طي الشدياف.
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النذػ أبدًا في أف السعرفة الستشؾعة السدعسة بالعسل كالتظبي ، 
ها ال قاء أمدًا طؾيبًل مقارنة بسعرفة التذلر كالحفظ، الشاتجة عؽ سيكت  ل

التلقيؽ كاالسترجاع. فأجياؿ األمس معغسهؼ مؽ الحفغة الذمؽ متخرجؾف 
مؽ الجامعات كمؤسدات التعليؼ العالي، كهؼ ال يجيدكف تظبي  فقرة 
كاحدة عسليًا مسا درسؾب، كالداحة مليئة بسهل هؤالء السيسا كأنهؼ خريجؾ 
اإلطبلع على الكت  السقررة، كالسذلرات التجارية، كالسذلرات الخاصة 
بأساتذة السدارس كالجامعات، يختؼ اطبلعهؼ االمتحاف، الذي ال يسهل 
م يارًا صادقًا للشجاح كالتسيز. فكهير مؽ الستسيزيؽ الذمؽ حرلؾا على 
درجات عالية مذهلة، في مجاؿ محدد، متخرجؾف في مؤسدات التعليؼ 

لي كيدخلؾف مجاؿ العسل بعد تدريبهؼ، فهؼ ال يدتظيعؾف أف يظ قؾا العا
إال القليل جدًا مسا حفغؾب. أنهؼ يفتؾف في لل ما متعل  بسجالهؼ بتسيز 
عاٍؿ، لكشهؼ في التظبي  فاشلؾف. كليشغر القارئ الكريؼ إلى جسؾع 
الخريجيؽ اليؾـ في لل مجاالت العسل، فبل يدتح  الكهير مشهؼ إال أف 

ًً تؾص فهؼ بأنهؼ يحتاجؾف للسزيد مؽ التدري  كالسعرفة، كير ت ذلػ أمرًا
 كاقعًا.

لشسّيز طبلبشا كنفّعل دكرهؼ التعليسي كالتظلعي كاالبتكاري، كج  
عليشا أف نهتؼ بالسعلؼ السدتقبلي، الذي مهتؼ باألنذظة السدرسية مهلسا 

حجرة الدرس ذلػ ألف السشاش  سؾاًء لانت داخل .. مهتؼ بالسادة الدراسية.
أك خارجها، تشسي في الستعلؼ السهارات كالقدرات التي تحدد مدارب في 
الحياة، فهؾ أي الستعلؼ بانتسائه ألحد األنذظة السقامة بالسدرسة، مشسي 
ذاته أكاًل كيعسل على مداعدة غيرب في التظلع للؾضع الذي مشاس ه. 

س يات: تذسل األنذظة في السدارس نذاطات الجس يات السختلفة لج
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العلؾـ، الرياضيات، الفشؾف، الرحة، الزراعة، اإلصبلحات، الهقافة، 
 الرياضة.

في معهد بخت الرضا ، في ح  ة الدتيشات مؽ القرف الساضي، 
ةانت السجتسعات الدراسية تسهل حكؾمة لاملة تفرد لها السيزانيات، 

عض كتخزع لشقاش الجس ية العسؾمية التي تسهل البرلساف، فتتؼ إجازة ب
البشؾد كتعدمل بعزها، كشظ  بعض البشؾد غير الزركرية. يحدؼ األمر 
في جلدة برلسانية أك جلدتيؽ، بحزؾر السدتذاريؽ نأساتذة السدرسةل 
الذمؽ يجلدؾف خلف أعزاء الجس ية العسؾمية، التي يفّعلها كيدمرها 
الستعلسؾف بأنفدهؼ. تبدأ الجس يات بعد ذلػ في مسارسة نذاطاتها، بهسة 

دراية، فكل فرد يعرؼ كاج اته، كيدرؾ فائدة ذلػ تسامًا له كللسجتسع ك 
 السدرسي.

ةل هذا الزخؼ مؽ الشذا  ال متأتى إال بنيساف كتفعيل السعلؼ 
السدتقبلي الذي مرشد كيذرؼ بهسة، مع دفع عجلة العسل في تعدمل 

 السدار الشذاطي التربؾي، إذا دعا األمر.
لؼ لي يكؾف خبيرًا فاعبًل في مجاؿ إف الشذا  السدرسي، يعد الستع

ما، ييدتظيع أف يقؾد العسل بقليل مؽ الجهد كالتسدػ بعسلية التعليؼ 
الذاتي السدتسرة. ، كعليه لاف لزامًا عليشا أف نحتفي بساضي بخت الرضا 

 كندترح ه في تخظيظشا للسدتقبل ليؾاة  لفايات السعلؼ السدتقبلي
بكؼ ليس بالقليل مؽ األنذظة متسيز السعلؼ السدتقبلي باإللساـ 

كلي ية تظبيقها، كالتي تداعد في تحديؽ أداء الستعلسيؽ، بسعشى جخر، 
فالسعلؼ السدتقبلي شعلة مؽ الشذا  السشغؼ السرت  الذي ال متؾقو عؽ 
العظاء ألي سب  لاف، كهؾ السعلؼ الذي ال يغسض له جفؽ في متابعة 

عسلية الشذا ، التي قد الستعلسيؽ، كذلػ مؽ خبلؿ التفاعل معهؼ في 
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تتظل  تدخله الس اشر للحرؾؿ على ناتج علسي، أك تظبي  لسعلؾمة، 
 صُع  الؾصؾؿ إليها مؽ الستعلسيؽ.

إف السعلؼ السدتقبلي، متخذ مؽ الشذا  مشبرًا لب  محتؾيات كحدته 
الدراسية، أي أنه مدعؾ للتظبي  الدليؼ للسعارؼ التي متلقاها الستعلسؾف، 

بر نفده فاشبًل في أداء مهامه التدريدية، إذا ما فذل كهؾ الذي يعت
الستعلسؾف في مدتؾى التظبي ، فحيشسا يدتظيع الستعلسؾف تظبي  ما 
درسؾب، يعد ذلػ نجاحًا للسعلؼ السدتقبلي كلفرقته مؽ الستعلسيؽ كالفشييؽ 

 كالعساؿ كإلدارة السدرسة بالكامل.
سدتقبلي الحذؽ، إف الشذا  السدرسي متظل  إلى جان  السعلؼ ال

دعسًا ماليًا معتبرًا، كدعسًا معشؾيًا لبيرًا، مؽ الجهات التعليسية التشفيذية، 
التي اتخذت مؽ ذلػ الذأف هدفًا ال مشاص مؽ الؾصؾؿ إليه. يعشي ذلػ 
أف السعلؼ السدتقبلي ليس هؾ الستفرد بداحة الشذا ، إنسا األمر متعل  

 تزافرها معه. بجهات أخرى يأمل السعلؼ السدتقبلي في 
 

 حُٔؼـِـْ ٝحُٔظـؼِٔــ٤ٖ

إف السعلؼ السدتقبلي كبسا يحسل مؽ مفاهيؼ معاصرة تجاب العسلية 
التعليسية كتجاب الستعلسيؽ، الذمؽ يسهلؾف الظرؼ الهاني في عقد اتفاقية 
التعليؼ، مدخل إلى مجاؿ التعليؼ كالتفاعل مع الستعلسيؽ مؽ أبؾاب لهيرة، 

كشه اإليفاء بستظل ات مهامه التعليسية كالتربؾية. كمداخل متعددة، حتى يس
تذسل هذب السداخل الح  في التعليؼ كالحرية ييه، كمؽ  ؼ الديسقراطية 
البلزمة إلتاحة فرص التعليؼ السختلفة. كالسدئؾلية لتكليو رسالي، 
كتظؾير كتعدمل مدارات العسلية التعليسية، كالترقي بالستعلؼ مؽ خبلؿ ب  

لذاتي ييه، كحهه على التظلع كاالبتكار، كتعليسه قيؼ التفكير ركح التعليؼ ا
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بسختلف طرقه، لتعيشه في حل مذكبلته، كمؽ  ؼ مذكبلت التعليؼ التي 
تغهر ما بيؽ الفيشة كاألخرى، لشتاج للسسارسة كالدخؾؿ في السدتجدات، 
كتعليسه لي ية التعامل مع السعظيات التعليسية كالعلسية كالسجتس ية 

للتعليؼ، كمؽ  ؼ لي ية التعامل مع السخرجات مؽ ناحية  ةسدخبلت
   تقؾيسها التقؾيؼ األمهل، كترتيبها كتعدملها، كدفعه نحؾ التحلي بركح 

بالتظبيقات السهلى للعلـؾ بأنؾاعها، ألغراض ال اح  السجؾد الذي يقؾـ 
ال ح  العلسي، كب  ركح التعاكف مع أفراد السجتسع، الذي أص ت مجتسعًا 

ًا في أفكارب يسيل دكمًا لتأخذ معارفه مشحى التظبي ، كليس التشغيؼ حدمه
 كصياغة األحادم  كاجترارها.

مدخل السعلؼ في تفاعله مع الستعلسيؽ كهؾ يحسل هسؾمًا أةهر بكهير 
مسا أشرنا إليه في األسظر الدابقة، فعليه إذًا أف يسدػ بذماـ الس ادرة 

ؾحاته التعليسية كالتربؾية، كطسؾحات كال يادة، كأف يكؾف تؾاقًا لتحقي  طس
الستعلسيؽ كمجتسعه، كذلػ بالتحلي بالربر كالسهابرة كالتزكد بالسعلؾمة 
الرحيحة، كالهقافة العالية التي سؾؼ تدفع به إلى ال يادة الدليسة. مؽ 
أكلى مهامه التفاعل التاـ مع الستعلسيؽ، كذلػ يأتي مؽ كاقع الحؾار 

بؾية الهادفة، كفتت األبؾاب كالظرقات التعليسية كالسشاقذة العلسية كالتر 
كالتربؾية، ليلج مؽ خبللها الستعلسؾف إلى السذارلة الفاعلة في عسلية 
تعليسهؼ، كتعتبر ند  السذارلة العالية مؽ جان  الستعلسيؽ مقؾدًا 
صحيحًا كسليسًا كفعااًل في عسلية التعليؼ، فظرح السدألة التعليسية للشقاش 

بداء اآلراء برؾرة مكهفة ما بيؽ السعلؼ كالستعلؼ تهسر إيجابيًا، مهبًل، أك إل
كتشأى بالستعلؼ عؽ التلقيؽ، كالرضاء بسا جاء به السعلؼ، حتى كإف لؼ 
يكؽ مقتشعًا به، أك مدرلًا حتى لسعشاب. تداعد السذارلة في صقل كتدري  

الحفظ أذهاف الستعلسيؽ على العسليات التعليسية برمتها، ابتداء بسرحلة 
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كانتهاء بسرحلة إطبلؽ العشاف للعقل التفكيري، في األخذ بتبلبي  السعلؾمة 
كتقشيتها كترتيبها كإدراؾ معانيها كترليبها ، كتظبيقها تظبيقًا جيدًا كمؽ  ؼ 
تقؾيسها التقؾيؼ األمهل. فالسعلؼ السدتقبلي السجؾد هؾ الذي يعظي 

األفكار، أك السذارلة الستعلسيؽ الفرصة الؾاسعة كالسشاس ة في ت ادؿ 
الفردية أك الجسا ية في السدألة التعليسية، حي  أف ذلػ مؾلد األفكار 

 األةهر ترتي ًا كيعيؽ على الدير نحؾ تعليؼ مرغؾب.
السعلؼ السدتقبلي هؾ السعلؼ الذي ال يحتكر السعرفة لشفده، فننه 

لعقلية كإف حاكؿ ذلػ سيقع بيؽ برا ؽ الفذل، إذ أنه كمهسا لانت قدرته ا
كالعلسية، كقدرته في حفظ السعلؾمة كاستش اطها، فننه لؽ يدتظيع إدراؾ 
معلؾمات كمعارؼ بالكؼ الهائل الذي نلحغه اليؾـ، فهشالػ لؼ هائل مؽ 

 السعارؼ الستجددة لحغة بلحغة.
 

على السعلؼ السدتقبلي أف يعلؼ أف مؽ بيؽ الستعلسيؽ مؽ يستلػ 
علؼ نفده، فقد تكؾف الفرصة قد معارؼ في مجاؿ معيؽ ال مدرله الس

سشحت لستعلؼ أف يستلػ معلؾمة ما، لؼ تتت الفرصة له في امتبلةها، لسا 
أنه قد يكؾف مؽ بيؽ الستعلسيؽ مجسؾعة مؽ السؾهؾبيؽ الذمؽ متسيزكف 
بظاقات ذهشية أعلى بكهير مؽ أقرانهؼ، أك حتى مؽ بعض معلسيهؼ، كأنهؼ 

ي قائسة السعلؾمات الجدمدة على ربسا يكؾنؾا مردرًا لسعلؾمة تحد  ف
 السعلؼ نفده.

ليعلؼ السعلؼ السدتقبلي أيزًا أف مؽ بيؽ الستعلسيؽ مؽ تيدر له 
امتبلؾ كسائ  التقشية الحدمهة، التي سخرها لتعليسه، مسا زادب معرفة 
بالسقارنة مع قرنائه في نفس السدتؾى التعليسي. كليدرؾ أيزًا أف مؽ 

ياء األمؾر مؽ هؼ مخترؾف في بعض مجاالت بيؽ اآلباء كاألمهات كأكل
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السعرفة التي يقؾـ بنيرالها للستعلسيؽ. لسا ال مشدى السعلؼ السدتقبلي 
أيزًا أف الذارع في السجتسعات السحلية، أص ت مشزت بالكهير مؽ 

 السعارؼ لحغة بلحغة، كأف الستعلسيؽ هؼ جزء ال متجزأ مؽ هذا الذارع.
فتاح جسيع الشؾافذ كالسداخل إلى إف األخظر مؽ ذلػ لله، هؾ ان

عالؼ يزج بالسعرفة أيسا ضجيج، كبذلػ مؤ ر تأ يرًا م اشرًا في الستعلسيؽ 
أمشسا لانؾا، برؾرة أكسع مسا متلقؾنه مؽ معلسيهؼ، كبرؾرة أبقى أ رًا 
ألنها تأتي مؽ مرادر متعددة بؾسائ  متعددة، سس ية، بررية، سس ية 

تداع  جسيع حؾاس الستعلسيؽ، فهي بررية، متحرلة كساةشه محدؾسة 
 إذف معريية ككجدانية كحدحرلية.

ليدرؾ السعلؼ السدتقبلي أيزًا أف هشالػ لغات عررية غير اللغات 
السعركفة، أص حت لغات تخاط  بيؽ الستعلسيؽ محليًا كعالسيًا، قد يغي  
الكهير مؽ معانيها لدى السعلؼ السدتقبلي.على السعلؼ السدتقبلي أف مدرؾ 

يزًا أف هشالػ تؾاصل بيؽ الستعلسيؽ غير مرئي كال مدسؾع، ال يدتظيع أ
 التقاطه حتى الؾالدمؽ في البيت الؾاحد.

ةسا أف السعلؼ السدتقبلي يج  أف يعلؼ أنشا ننزحفل كال نشظل  نحؾ      
مدتقبل مهير كمتجدد، ال مشغر للساضي لهيرًا، كال يعترؼ بالتقاليد 

هل كال يؼ، كال يعترؼ بالست امشات جسيعها كالعادات، كال يعترؼ بالس
السريضل مدتقبل ال  -الز يو، السعافى -الرغير، القؾي  -نالكبير

يعترؼ حتى بالسجتسع كباألسرة كالرداقات كباألعراؼ، مدتقبل يجري 
نحؾ كميض لؽ مدرله أبدًا، كسؾؼ لؽ يعرؼ أمؽ ي ف، ليو يفكر؟ 

الغؾغائية متلسس السعلؼ  كماذا يعسل؟ كلساذا يعسل؟ أنه في خزؼ هذب
السدتقبلي طريقة السليء باألشؾاؾ كاألحراش كالسخاطر، مؽ أجل إذلاء 

 نار الفزيلة، كالتسدػ ب يٍؼ أص حت في مه  ريٍت عاتيٍة.
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يسهل السعلؼ السدتقبلي حزاـ األماف لئلندانية، التي اةتدت 
اف. كهشا بالرعؾنة كالبلم االة، كيسهل طؾؽ الشجاة لعالؼ يغؾص إلى ال يع

يجؾز لشا أف نقؾؿ أف السخرج مؽ هذب السحشة كالشجاة مؽ االنزالؽ هؾ 
السعلؼ السدتقبلي، الذي به سيبشى السدتقبل، الذي يقؾدنا إلى السؾاة ة 

 اآلف كغدًا، كإلى السحافغة على مؾقع الردارة كقت الظؾقاف.
 

 ٛـلـخص ٤ٔٓٝـِحص حُٔؼِـْ حُٔٔظـوزـ٢ِ

سية نحرر مؽ خبللها الرفات اإلندانية نحؽ نعلؼ أنه ال حدكد رق
اإليجابية، لسا أنه يدتحيل على أي فرد أف يحغى بهذا الكؼ الهائل مؽ 
الرفات السسيزة لئلنداف الفاضل، دكف أف متسيز ب عض غير قليل مؽ 
مزاداتها، التي نعتبرها ال إندانية، لكشا نتؾسؼ الخير دائسًا في ذلػ الفرد 

د ارب أةبر قدر مؽ السسيزات الحسيدة، التي التربؾي، الذي يزؼ تحت 
متظلع إليها لل إنداف في سبيل إ راء كتحديؽ الؾضع اإلنداني برفة 

 عامة، كتحديؽ سلؾؾ الستعلسيؽ بشاة السدتقبل برفة خاصة.
نتلسس في هذب الفقرة بعزًا مسا نشذدب مؽ صفات لريسة تشحؾ 

ؾف فاصبًل كاضحًا بيشه نحؾ السهالية في السعلؼ السدتقبلي، كالتي قد تك
ال ذرية، الذمؽ يستهشؾف مهشًا مت امشة كإف عبل قدرها،  كبيؽ غيرب مؽ أفراد

أكلها التؾجه الدمشي اإلسبلمي الدليؼ، كذلػ بتظبي  لل التعاليؼ السداعدة 
في عسلية التعليؼ كالتربية، التذب  باللغة العربية الفرحى، اإللساـ 

ساـ الهقافي الكبير، الدلؾؾ اإليجابي نحؾ العلسي بالقدر السدتظاع، اإلل
الستعلسيؽ، اإليساف برسالته، الرغ ة في تعاطي السهسات التعليسية 
كالتربؾية، نكراف الذات، التفالؿ بالسدتقبل، حدؽ الخل ، العلؼ بس ادئ 
اإلدارة كال يادة كالدياسة، اإللساـ بكل طرؼ مؽ أطراؼ العلؾـ السدرسية 
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ؾار كالشقاش بيشه كبيؽ الستعلسيؽ كغيرهؼ، إجادة إدارة السختلفة، إجادة الح
الحؾار بيؽ الستعلسيؽ أنفدهؼ، إعداد كتحزير دركسه بظريقة سليسة 
كمدتسرة، االستشتاج الدليؼ، سرعة البدمهة كالذلاء الستقد كاإلبداع 
الخبلؽ، عدـ السيل إلى الكدل كإهساؿ الؾاج ات، التسدػ بركح التجدمد 

ظبي  العلسي الرحيت للسعارؼ، التسدػ بركح الحرية في كاالبتكار، الت
التعليؼ كالتسدػ بسسارسة الديسقراطية التعليسية الدليسة، مراعاة الفركؽ 
الفردية بيؽ الستعلسيؽ، القدكة الحدشة كعدـ التسيز بيؽ الستعلسيؽ، 
الحرلة داخل السجتسع كالتفاعل مع أكلياء األمؾر كالخيريؽ كأصحاب 

ب الساؿ، احتراـ اإلدارة السدرسية كاإلدارات التعليسية برفة الرأي كأصحا
عامة، الحزؾر التاـ  أ شاء تأدية مهامه التعليسية كالسحافغة على 
الشغاـ، تظبي  اللؾائت السدرسية كاللؾائت اإلدارية، احتراـ رلسائه 
كمرءكسيه، التسكؽ مؽ تقؾيؼ نفده في لل السجاالت كمحاس ة الشفس 

اجعة، تقؾيؼ أداء الستعلسيؽ، كفؾؽ لل ذلػ االهتساـ الزائد، السحاس ة الش
بالشذا  كالتجارب العسلية كتشدي  الزيارات كالرحبلت كاللقاءات العلسية 

 كالتربؾية للستعلسيؽ.
إنها ببل شػ صفات رسالية ال يحتسلها إال مؽ شاء له هللا ذلػ، 

ريؼ الفزل في كهي مهاـ ص  ة التظبي  إال لسؽ سخر لذلػ، كللقارئ الك
أف يزيو مؽ الرفات مسا لؼ نذلرب فهؾ خزؼ ال ندتظيع اقترافه، لكشا 
تظرقشا لهذا ال عض لشبيؽ ييه أف السعلؼ السدتقبلي فرد تربؾي غير 
عادي، كج  عليشا االعتراؼ بذلػ، كبذؿ لل ما قد ندتظيع به اعانته 
 على إتساـ رسالته على الؾجه األةسل، كذلػ بالرأي

كالشريحة، كقبل ذلػ لله بالساؿ، فلتكؽ السيزانية السخررة كالذؾرى  
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للتعليؼ حكؾميًا كشعبيًا تحتكر أعلى الشد  مؽ الدخل القؾمي، حتى 
 ندتظيع أف نشتقل مؽ مرحلة نالزحفل إلى مرحلة االنظبلؽ. 

 
  حُٔظـؼِـْ حُٔٔظـوزــ٢ِ انيًا: 

ليكؾف رمزًا في هؾ الستعلؼ الذي ندعى إلعدادب إعدادًا سليسًا مسيزًا، 
مجتسعه، كيحق  طسؾحاته كيلبي تظلعاته. كنعتبر إعداد الستعلؼ 
السدتقبلي أمرًا مريريًا، إذ أنه يج  أف تؾفر لل اإلمكانات البلزمة لتلبية 
رغ ات الستعلؼ، التي تعسل على مداعدته في التعليؼ سؾاء لاف التعليؼ 

ساء التربية حدمهًا، مشغسًا في قاعات الدرس أك غير ذلػ، كلقد اتف  عل
أف الستعلؼ السدتقبلي هؾ محؾر العسلية التعليسية، إذ أف دكرب في عسلية 
التعليؼ يعتبر هامًا كفعااًل ، فنشراةه في عسلية تعليسه يعد مؽ أكلؾيات 
االهتساـ به، كذلػ عؽ طري  الحؾار كالسشاقذة، كعؽ طري  مشحه الحرية 

ه، التي تجعل مشه فردًا متسلػ ح  الكايية في التعليؼ كالديسقراطية يي
اختيار ما متعلسه مؽ مؾاد تعليسية، كتحدمد األكقات البلزمة لذلػ، كبذلػ 
نجعل الستعلؼ السدتقبلي مذارلًا مذارلة فعاله في تعلسه، كانتقاله مؽ 
قؾقعة التعليؼ الؾجاهي، الستسيز باإلصغاء التاـ كالحفظ كاالسترجاع، إلى 

، الذي يدتظيع ييه أف يعلؼ نفده بشفده، تحت مرحلة التعليؼ الذاتي
إشراؼ معلسه بظريقة م اشرة أك غير م اشرة، عبر الؾسائ  التكشؾلؾجية 
السختلفة، التي تسشت التؾاصل حقه، كتجعل الستابعة مسكشه، كتداعد في 

 إرشاد كتقؾيؼ الستعلؼ السدتقبلي بالظريقة السظلؾبة.
الرفات التي تجعل مشه  يج  أف متحلى الستعلؼ السدتقبلي بكل

متعلسًا تؾاقًا للسعرفة مؽ تلقاء نفده، فعليه أف م ح  ليحرل ، كيتقسص 
  السعلؾمة التي سعى إليها س يًا دءكبًا، لسا عليه أف متحلى بالجدية في 



 

704 

 

مؽ مرادرب كركافدب الستعددة بذتى مسارسته للتعليؼ كيدعى للشيل  
قؾيًا له في االستعانة به متى  الظرؽ الستاحة، كأف يجعل مؽ معلسه سشداً 

 ما رأي ذلػ الزمًا.
حري بالستعلؼ السدتقبلي أف مشغسس في عسلية تعلسه، كيلؼ 
بالستظل ات السختلفة مؽ مراجع ككسائ  تعليسية حدمهة، مؾاة ة، مع 
ةي ية استخدامها، كإتقاف التعامل كالتفاعل معها، ليدت في أنها معيشًا 

 ًا ال متجزأ مؽ السادة التعليسية.فق ، كإنسا باعت ارها جزء
متؾقع مؽ الستعلؼ السدتقبلي استخداـ كسائ  تقشية بالكؼ الدهل 
كالسدسؾح به، حتى يدتظيع إعساؿ كمذارلة أةبر قدر مؽ حؾاسه، كقد 
 بت علسيًا أنه إذا استخدـ في العسلية التعليسية أةهر مؽ حاسة كاحدة، 

لزًا، أي تظؾؿ مدة بقائه في ذاةرة فنف الشاتج التعليسي سيكؾف كافرًا كمر 
الستعلؼ، مسا يداعد لهيرًا في تظبي  السعارؼ في أكجه الحياة السختلفة، 
كإبرازها في صؾرة فعالة يعؼ نفعها بالظريقة العسلية الفعلية، أةهر مؽ 

 عسليات التذلر الشاتجة عؽ عسليات التعليؼ الشغرية التلقيشية. 
 

  :أٍٝى ٣ٍظـ٘ــخٍى  ا١  ٓخ٣ـَ
نمشعلؼ الظبلب مؽ الكلسات كالرؾر معًا أفزل مسا متعلسؾف مؽ 
الكلسات فق . اّف عرض السادة بالكلسات كالرؾر معًا متيت للظبلب انذاء 
نساذج ذهشية لفغية كترؾيرية كبشاء ركاب  بيشها.اما عرض السادة 
بالكلسات فق  فانه متيت للظبلب فرصة بشاء نسؾذج ذهشي لفغي ، انسا 
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أف متسكشؾا مؽ بشاء نسؾذج ذهشي ترؾيري كأنذاء ركاب  بيؽ  اليحتسل
 ل18نالشساذج الذهش ة اللفغية كالترؾيريةل.

إف الستعلؼ السدتقبلي هؾ ذلػ الفرد ، الذي يدتظيع أف مبتكر 
كيخل  مؽ عسلية تعليسه، ما يفيدب، كيفيد السجتسع برفة عامة 

  لسذكبلت التي كمجتسعه السحلي برفة خاصة، كيداعد لهيرًا في حل ا
معارفه، ككضعها في القال  تظرأ جراء تعامله العسلي التظبيقي مع 

العسلي بجهد فردي أك جساعي مؾفرب الستعلؼ السدتقبلي الحريص على 
 تعليؼ نفده.

الستعلؼ السدتقبلي الذي نريدب ، هؾ ذلػ الستعلؼ الذي ال يكل في 
الية التي تتدلدل عؽ الدعي لئللساـ بالسعرفة، كاةتداب الخبرات الستؾ 

بعزها ال عض، فكل خبرة قد ُتخرج تعلسًا مؤدي إلى خبرة جدمدة، كيعتبر 
ذلػ أمرًا مدتسرًا ما استسرت حياة األجياؿ. نحؽ ندعى إلى الخبرات التي 
تداعدنا في أف تكؾف السشظل  الرل  السداعد في عسليات التعليؼ على 

 اختبلفها كأهسها عسلية التعليؼ الذاتي.
عتبر التعليؼ الذاتي في قسة أنؾاع التعليؼ الستؾافرة حاليًا في ي

الداحة التعليسية، مؽ ناحية الفائدة الخاصة بالستعلسيؽ كالعامة 
بالسجتسعات، إذ انه كمؽ خبللها تشأى بالستعلسيؽ عؽ اإلتكالية، كأس ابها 
التي تعتبر قاصسة الغهر في السجتسعات، كالسحجسة لؤلفراد عؽ العظاء 

الخل  كاإلبداع. لسا أف التعليؼ الذاتي مؾفر الؾقت للستعلؼ السدتقبلي، ك 
كلئلدارات التعليسية في إبراز لفاءة مقرراتها الدراسية، كتعسيؼ الفائدة 
الشاتجة مشها. لسا أف مسارسات عسليات التعليؼ الذاتي تؾفر لهيرًا مؽ 

                                     
ريتذارد أي ماير ، التعميؼ بالؾسائط الستعددة ، الرياض ، مظابع جامعة كامبريدج ، الظبعة األولي ،  (1)
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كالتعليؼ  الجهد كالساؿ، كيغهر ذلػ جليًا في نغاـ التعليؼ عؽ بعد،
 السفتؾح، كالجامعات االفتراضية، كالتعليؼ اإللكتركني برفة عامة.

أقترف التعليؼ الذاتي بالتعليؼ السدتقبلي، الذي مرى في عسلية 
التخلص مؽ سلبيات التعليؼ التقليدي، السسارس اآلف، أمرًا ضركريًا. ييه 

ت السعلؾمة متسكؽ الستعلؼ أف يخرج مؽ بؾتقة التذلر كاالجترار، الذي تر 
ييه نديًا مشديًا بعد االخت ار، الذي يعتبر حدًا لتؾاجدها بذهؽ الستعلؼ، 
كحدًا لسسارسة نؾاتجها بعد فشائها. لسا أف التعليؼ الؾجاهي، يحذؾ أذهاف 
الستعلسيؽ بالسعلؾمات، التي يدتحيل تظبيقها حد  السقرر الدراسي 

سة، كلقلة الخبرات الستاح بيؽ أمدي الستعلسيؽ، ذلػ لقرر مدة الدرا
كالسسارسات العسلية، لذا ير ت الخريجؾف مؽ الستعلسيؽ مؽ غير ذكي 

  ية، السظالبيؽ بتظبي  ما درسؾبالكفاءة في الحياة العسل
    

تعليسية، مؽ خبلؿ مسارستهؼ للسهؽ السعيشة التي متدربؾف مؽ مؽ مؾاد 
 دراستهؼ عسليًا.  خبللها على تظبي 

الؾاقعة التي لشت شاهدًا على أحدا ها، كهي  يجدر بشا أف نذلر هذب
تحكي عؽ نؾع مؽ أنؾاع القرؾر في مقرراتشا الدراسية لدى الخريجيؽ 

 مؽ جامعاتشا كهي لسا ملي:
ناجتسعت مجسؾعة مؽ األصدقاء الدؾدانييؽ ال احهيؽ عؽ العسل، مؽ 

في السسلكة العربية  -للية التربية  -خريجي احدى جامعاتشا في الخرطؾـ
لدعؾدية، كتحدمدًا في مدمشة جدة، ذلػ عشدما لاف االغتراب ضركرة ا

حياتية ملحة لكل األسر الدؾدانية، كلاف مؾضة ذلػ العرر الذي اترف 
بالكداد في السأةل كالسذرب كالعسل، كأص ت لأنه مفركض على ش اب 
ذلػ الزماف فرضًا، حتى اآلباء رفزؾا بقاء أبشائهؼ بجانبهؼ، كشجعؾهؼ أيًا 
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جيع للرحيل عؽ الدؾداف، بالغالي كالش يس ، س يًا كراء الرزؽ علسًا تذ
بأف األب في الدؾداف لاف يحرص على جسع أبشائه مؽ حؾله، كيت اهى 

 بذلػ، أماـ األهل كالعذيرة .
صدر إعبلف في الرحف السحلية عؽ طل  مؽ شرلة تحلية السياب 

ل ات أف يكؾف بجدة، طل ًا لؾعائف معيشة، كمؽ ضسؽ شرك  تقديؼ الظ
 الظل  مراغًا باللغة اإلنجليزية.

كليعلؼ عزيزي القارئ أف مجسؾعة الخريجيؽ السذلؾرة، هؼ مسؽ 
درسؾا السؾاد التعليسية في السدارس الهانؾية باللغة اإلنجليزية، كدرسؾا 
اللغة اإلنجليزية للغة أساسية لسظل  جامعي، يعشي ذلػ أف قبؾؿ الظبلب 

شجاح في اللغة اإلنجليزية. رغؼ ذلػ التفؾؽ للجامعة متؾقو على ال
الدراسي في الجامعة السذلؾرة كالسرمؾقة أيزا ، إال أف السجسؾعة عجزت 
بكاملها عجزًا تامًا عؽ معرفة اسؼ شرلة  تحلية السياب باللغة االنجليزية، 
علسًا بأف أحد أفرادها مؽ خريجي قدؼ اللغة اإلنجليزية كاللغة الفرندية 

ؼ الكيسياء كاألحياء، مسا اضظرهؼ إليفاد أحدهؼ إلى مؾقع كجخر مؽ قد
الذرلة التي ت عد عؽ مكاف سكشهؼ أةهر مؽ س عة ليلؾمترات، لئلطبلع 
 على اللؾحة التي تظل مؽ أعلى بؾابة الذرلة، لسعرفة للستي "تحلية

لسياب" باللغة اإلنجليزية، بعد أف غابت عليهؼ تسامًا، كألفؾا فيها مؽ  
ا ال عيؽ رأت كال أذف سسعت . كجاءهؼ السؾفؾد بكلسة الكلسات م

"DESALINATION.التي تعشي "تحلية"ل " 
فلػ عزيزي القارئ أف تترؾر مدى القرؾر الذي لانت مقرراتشا 
الدراسية تخؾض في كحلة، فقد غابت السقررات الدراسية بكاملها في أف 

ما درسه،  تزيو معلؾمة أك مؾقفًا حياتيًا يداعد الستعلؼ في تظبي 
 كلهير مؽ األمهلة تدير في هذا السشحى.
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إف الستعلؼ السدتقبلي، هؾ غير هذا الستعلؼ العاجز عؽ االستفادة مؽ 
مادته الدراسية في حياته العامة، لسادة تقؾدب إلى اإلبداع كالخل  لتظؾير 

 حياته كحياة مجتسعه كحياة اإلندانية برفة عامة. 
 

 ٓٔخص حُٔظؼِْ حُٔٔظوز٢ِ

ملي نذلر بعزًا مؽ سسات الستعلؼ السدتقبلي التي نتؾخى تؾافرها  ييسا
 ييه : 

 
 : حألػظـيحٍ ٝحألطــِحٕ

رغؼ الغركؼ التي ي يذها الذ اب اليؾـ، ااّل أنه يج  أف متحلى       
بالهدكء كاألتزاف كيشاى بشفده عؽ الظيش كاألندفاع غير السؤسس، كأف 

 لسهالية كالدلؾؾ الحكيؼ. متدؼ الستعلؼ السدتقبلي بالكهير مؽ ا
 

 : حُلــِــْ
نتؾخى في الستعلؼ السدتقبلي التحلي بالقدرة علي الديظرة علي       

األنفعاالت كالغز ، الذي قد يقؾدب الي الدخؾؿ في مذكبلت هؾ في غشًى 
 عشها، مع زمبلئه اك معلسيه. 

 
 : حُل٤ـــخء

قد صشفه الساكردي هؾ حاجز للستعلؼ عؽ فعل القبيت مؽ األعساؿ،ك       
 في  بل ة أقداـ: 

 
 الحياء مؽ هللا.  -
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 الحياء مؽ الشاس.  -

 الحياء مؽ الشفس.  -

 
 : هـٞس حألٍحىس

علي الستعلؼ أف ال مت ع شهؾات نفده، بل يعسل علي ل ت جساحها       
 ، مسا يداعدب لهيرًا في أداء كاج ه السشا  به. 

 الجدية كالعزيسة: 
السدتقبلي، في دراسته ، بالتحلي بالجدية  متسيز الستعلؼ           

 كالعزيسة في اقتحاـ مجاالت السعرفة كالتعليؼ السختلفة. 
 : حُؼِس ٝحٌَُحٓش

اّف الستعلؼ السدتقبلي بحاجة الي أف تتحق  ييه العزة كالكرامة          
 كاإلباء، بالقدر الذي ال يخرجه الي الغلؼ كاحتقار اآلخريؽ. 

 
 : زخٍطٞه٤َ ٝحكظَحّ حٌُ

الستعلؼ السدتقبلي هؾ الذي يحدؽ التعامل مع الك ار، سؾى اف         
 ةانؾا مؽ ل ار الدؽ، أك ل ار القدر، أك الؾجهاء.  

 
 : حُز٘خٗش ٝحُطالهش

بهسا تتؾ   للستعلؼ السدتقبلي الرلة السجتس ية داخل السؤسدة          
 ي مدتقبل حياته. التعليسية ، كبيؽ أفراد أسرته، كتعيشه علي الشجاح ف

 : حُٜيم
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هؾ مؽ الدسات التي يج  أف متحلى بها الستعلؼ السدتقبلي،          
فللردؽ مزايا اجتسا ية، تحدد شخرية الفرد كمدى مرداقيته في حياته 

 .الدمشية كاألجتسا ية
 

 : حٌَُّ ٝحُٔوخء
مؽ الدسات التي يج  أف متحلى بها الستعلؼ السدتقبلي طالسا          

 ه سير ت فردا فاعبًل في مجتسع الغد. أن
 

 : حُٔ٘طن حُلٖٔ
سسة حزارية ، مكسلة لذخرية األنداف في مديرة حياته،          

 كهي سلؾؾ حتسي للستعلؼ السدتقبلي. 
 

الدسات األيجابية التي نراها في الستعلؼ السدتقبلي لهيرة جدًا، كال 
ا بالدلؾؾ األجتساعي يسكؽ حررها بأية حاؿ مؽ األحؾاؿ، ند ة الرت اطه

الستجدد، الذي متظل  تكشيكا معيشًا للتعامل مع اآلخريؽ، فعلي الستعلؼ 
السدتقبلي اذف، أف م ح  جادا في الحرؾؿ علي الدسات التي تداعدب 

 في الترقي مؽ أجل الؾصؾؿ الي أهدافه.
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 حُلـَٜ حُـَحرـــغ

 اػـيحى ٝطـي٣ٍذ حُٔؼــِْ حُٔٔظوـــز٢ِ
 

 انًمذيخ -

 انًٛغش انًؼهى -

 انًؼهى انًغبػذ -

 انًؼهى انًٕجّ -

 انًؼهى انًمٕو -

 انًؼهى ثٍٛ انمذٚى ٔانذذٚث -

 انزذسٚت انزارٙ -

 انزذسٚت انًمصٕد -

 انزذسٚت غٛش انًثصٕد -

 انًؼهى انًغزمجهٙ اإلنكزشَٔٙ -

 انذبعت اٜنٙ -

 إَٔاع اعزخذاو انذبعت اٜنٙ فٙ انزؼهٛى -

 يضاٚب اعزخذاو انذبعت انؼبنٙ كٕعٛهخ رؼهًٛٛخ -

 ح انًؼهى انًغزمجهٙ يٍ انذبعت اٜنٙاعزفبد -

 خبرًخ -

 انًصبدس ٔانًشاجغ -

 

 حُٔويٓش

في سبيل إعداد سليؼ للسعلؼ السدتقبلي، يج  أف مراعى كيؾضع 
في اإلعت ار أف متسيز السعلؼ برفات خاصة ،تجعل مشه شخرًا مسيزًا 
معظاًء ال سيسا كهؾ يخؾض معرلة التجدمد كاالبتكار في مجاؿ التربية 

ؼ السدتقبلي، حي  يسّكشه ذلػ مؽ أف يكؾف ميدرًا ، كمداعدًا، كالتعلي
كمؾجهًا، كمقؾمًا لظبلبه، كلكل ركافد العسلية التعليسية في شتى 

 مجاالتها.
للتأميؽ على ذلػ رأي التربؾيؾف عقد الدكرات التدريبية، ككرش 
العسل، كالشدكات، كتأسيس السكت ات، كدكر الهقافة لتشسية السعلؼ مهشيًا، 
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أ شاء الخدمة، لي مؾاجه الستظل ات التعليسية الستجددة في الحاضر 
كالسدتقبل، لذا لـز تدري  السعلؼ ليكؾف رجل السهسات الر  ة تربؾيًا 
كإجتسا يًا، إذ أف دكرب اإلجتساعي ال مشفرل، بأية حاؿ مؽ األحؾاؿ، عؽ 
دكرب التربؾي، فهؾ في مجتسعه مسيزًا بالدلؾؾ القؾيؼ، سلؾؾ الرجل 
السرشد الذي يداعد في حل مذكبلت مجتسعه، باإلضافة إلى لل ال يؼ 

 كالسهل الستؾقعة، التي متحلى بها لفرد مؽ أفراد السجتسع. 
لتدري  أمهل، يج  إت اع طرؽ التدري  الحدمهة، التي تجعل مشه 
أةهر تظلعًا كتجعله مبتكرًا كمجددًا، ليؾاة  طفرة التعليؼ السدتقبلي الذي 

 في عالؼ اليؾـ، العالؼ الستجدد. ح  برحاله 
 أكرد الدلتؾر / دمحم محسؾد زيؽ الدمؽ:  

ٜٓ٘ش ٗخهش ٝٓؼويس ٝهط٤َس ك٢ إٓ ٓؼخً حألَٓ  –رلٌْ ١ز٤ؼظٚ  -)ٝحُظؼ٤ِْ 

ٖٓ أٗٚ ُظي٣ٍذ حُٔٔظَٔ ُِٔؼِْ ، ٝحُظؤًي ح١ٌُ ٣ظطِذ حألػيحى حُـ٤ي ٝح

ٖٓ أىحء أىٝحٍٙ ُظٌٖٔ ٝحُٜٔخٍحص ٝحٌُلخ٣خص ٓخ ٠٣ٖٔ ح حُٔؼخٍف ٣ٔظِي ٖٓ

 (19حُٔظؼيىس ٝحُٔظـيىس(.)

 
 نتشاكؿ ييسا ملي الجؾان  االربعة السذار إليها، بذكل مخترر:

 
ّٔـــَ  :حُٔـؼـِْ ح٤ُٔ

 
عسلية التيدير في التعليؼ تعشي عسلية تدهيل الرعاب، قؾاًل أك 
فعبًل للستعلسيؽ مؽ قبل الستعلؼ، كيش غي أف نرتقي بالسعلؼ إلى لي ية 

ة التعليؼ للستعلسيؽ، حتى تر ت جاذبة كمستعة بالشد ة لهؼ، تيدير عسلي
                                     

دمحم محسؾد زيؽ الديؽ ، كفايات التعميؼ اإللكتروني ، جدة ، خؾارزم العمسية لمشذر والتؾزيع ، الظبعة  (1)
 .55م ، ص 2007 األولي ،
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كذلػ بتحديؽ طرائ  تشاكؿ السادة التعليسية، التؾاصل الدليؼ بيؽ السعلؼ 
كالستعلسيؽ، كفي ذات الؾقت مشأى بهؼ عؽ التعقيدات الزارة، كاألس اب 
السشفرة، التي تداعد الستعلسيؽ على اإلنفبلت، كقتل الرغ ات التعليسية 

 فيهؼ.
إف إعداد السعلؼ في هذا السشحى متظل  جهدًا لبيرًا، كبرامج  

متعددة، ككاضحة، كمدتسرة، كمتابعة لريقة، مؽ قبل اإلشراؼ التربؾي، 
كجهات اإلختراص في التعليؼ، لسا تتظل  اإليفاء بح  السعلسيؽ أدبيًا 

 كإقتراديًا كإجتسا يًا.
 

 :حُٔـؼِـْ حُٔٔــخػي
تربؾييؽ اإلختراصييؽ، في مجاالت التربية مشادي لل العلساء ال

كالتعليؼ، بسختلف تخرراتهؼ، أف يكؾف السعلؼ عؾنًا كمداعدًا للستعلؼ 
في عسلية التعليؼ، كأف يكؾف سشدًا له في دفعه إلى التعلؼ الفعاؿ، السيسا 
كأف مهل هذا الدلؾؾ، مبذر بذكر الهقة في الستعلسيؽ، التي تعسل على 

سية بيشهؼ كبيؽ معلسيهؼ، كتداعد لهيرًا في التحريل تفكيػ الحؾاجز الؾه
 كاإلبداع.

متظل  أسلؾب السداعدة هشا سلؾلًا تربؾيًا خاصًا مؽ السعلؼ، 
اإللساـ بالفركؽ الفردية بيؽ الستعلسيؽ، كما مترت  عليها مؽ مشه كيتظل  

قدرات كإتجاهات كميؾؿ، تدهل على السعلؼ اختيار نس  السداعدة التي 
 لل فرد أك مجسؾعة مؽ الستعلسيؽ. متظلبها



 

714 

 

إف عسلية تدري  السعلسيؽ على مهل هذا الشؾع مؽ الدلؾؾ، تجاب 
الستعلسيؽ ير ت حتسيًا كأمرًا ضركريًا كفاعبًل، في إستغبلؿ طاقات 

 الستعلسيؽ لتعليؼ أفزل، كفي عل عسلية تعليسية متكاملة.
 

 :ُـْ حُٔـٞؿــٚحُٔـؼـ
ى األحدؽ، كالتؾجيه دائسًا متؼ أ شاء يعشي التؾجيه تعدمل السدار إل

أداء السهاـ في مهشة معيشة بؾاسظة شخص ما، كيقؾـ بعسلية التؾجيه 
شخص جخر، أةهر إلسامًا كتسرسًا في مجاؿ هذب السهشة، يعرؼ بالسؾجه، 
يعسل على متابعة صاح  السهشة في أدائه، كفي لل سلؾؾ متعل  بها، 

مه بالهشاء، اكباإلضافة أك بالحذؼ، يداهؼ في تعدمل مدارب كتأدمته لسها
 كغير ذلػ مؽ األسالي  التي تدفع به إيجاب ًا في األداء.

في مجاؿ التعليؼ يعتبر التؾجيه الفاعل السدتسر، تدري ًا للسعلؼ      
السدتقبلي، كيعتبر أحد رلائز اإلعداد السهشي كالفشي بالشد ة له، فبتحدؽ 

ج ه نحؾ الستعلسيؽ، كذلػ بتؾجيههؼ أداء السعلؼ، تدهل عسلية قيامه بؾا
التؾجيه الدليؼ، الذي مؤدي إلى تعدمل مدالكهؼ التربؾية كالتعليسية، كمؽ 
 ؼ الؾصؾؿ بهؼ إلى غايات أفزل، تشأى بهؼ عؽ األسالي  التقليدية 

 السسارسة في التعليؼ اليؾـ.
 

 ّ ّٞ  :حُٔؼــِـْ حُٔـوــ
ًا في التؾصل إلى إف عسلية التقؾيؼ الفاعل، تداعد السعلؼ لهير 

السردكد التعليسي لتغذية راجعة، هي خبلصة العسلية التعليسية بكاملها، 
كالتي بسؾجبها متسكؽ السعلؼ مؽ معرفة جؾان  اإليجاب كالدل ، التي 
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 يعسل بدكرب على تأهيلها 
اكتعدملها اك حذفها، لسا يعسل على تجدمد أسلؾبه التعليسي، كالدلؾلي 

، كيكؾف ذلػ دفعًا إيجاب ًا، كمداعدة للتخظي  التربؾي مع الستعلسيؽ
السدتقبلي لسهامه. ليقؾـ السعلؼ بدكرب الفاعل في تقؾيؼ الستعليسؽ، يج  
أف تؾلي العشاية الكاملة لتدري ه تدري ًا مدتسرًا، على أسالي  التقؾيؼ 
عامة، كعلى أسالي  التقؾيؼ الذاتي برفة خاصة، لي نؤّمؽ مدار 

 كالتربؾية على حٍد سؾاء.العسلية التعليسية 
 

 :حُٔـؼِـْ ر٤ـٖ حُوـي٣ـْ ٝحُلـي٣ـغ
يعتبر السعلؼ في نغاـ التعليؼ التقليدي، عبئًا   يبًل على العسلية       

التعليسية، حي  أنه لؼ متؼ تدري ه التدري  األمهل، في جؾان  لهيرة مؽ 
في  جؾان  التعليؼ كالتربية السختلفة، لسا لؼ تتت له فرصة السذارلة

التخظي  للسشهج الدراسي الكهيو، الذي مشغسس في تلقيشه للستعلسيؽ، 
داخل حجرات مكتغة، ال تسكشه مؽ متابعة بعٍض مؽ الستلقيؽ، علسًا بأنه 
يسارس ذلػ الشذا  في فترة كقتية كجيزة، هي الحرة الدراسية،لذا كفي 

ؼ، فسهشته مهل هذب الغركؼ، ال يدتظيع السعلؼ إتخاذ القرار التربؾي الدلي
تقترر على إيراؿ السعلؾمة مؽ الكتاب السدرسي، إلى عقؾؿ الستعلسيؽ، 
كمؽ  ؼ حفغها كإسترجاعها مؽ غير إستيعاب، بغية في تفرين ذلػ الكؼ 
الهائل مشها، في أكراؽ اإلجابة لئلمتحانات    بسختلف انؾاعها . 

ي ندتخلص مؽ هذا أف دكر السعلؼ دكر نسظي غير فاعل، بالسعشى الذ
يحسل في طياته، أّف السعلؼ هؾ العسؾد الفقري في العسلية التعليسية، 
متبلؾر لل نذا  عؽ طريقه، بسا يحسله مؽ معاف السرج ية في السؾاد 
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الدراسية، كالدلؾؾ التربؾي الدليؼ، كالتؾاصل مع الستعلسيؽ، كبالتالي مع 
 ا. السجتسع، كغير ذلػ مؽ األنذظة السراح ة داخل السدرسة ك خارجه

أما السعلؼ الفعاؿ ،هؾ السعلؼ الذي يجسع مؽ الرفات، كاالمكانات،      
 كالكفايات، ما مؤهله ألداء السهاـ التعليسية علي الؾجه األةسل. 

أشار ريذارد جي. أريشدس الي أف هشالػ مزايا أربعة متستع بها      
 السعلؼ الفعاؿ: 

عبلقات اندانية تتؾافر للسعلؼ الفعاؿ صفات تدست له بتظؾير  .1
ح ي ية مع طبلبه كمع اآلباء كالزمبلء كقادر علي خل  صفؾؼ 

 مدرسية ديسقراطية لؤلطفاؿ كالسراهقيؽ.
أف يكؾف للسعلؼ الفعاؿ تجاب ايجابي نحؾ السعرفة كأف متستع  .2

بديظرة علي  بل ة أسس معريية كاسعة علي األقل كهي التقدـ 
يدتعسل هذب السعرفة لتؾجيه األنداني كالتعلؼ كطرؽ التدريس، كأف 

 العلؾـ كالفؽ لسسارسة التعليؼ. 
يستلػ السعلؼ الفعاؿ مخزكنًا مؽ السسارسات التعليسية ال ارة كتحفيز  .3

الظال  كتعزيز تقدمه في استيعاب السهارات األساسية كتظؾير 
 التفكير العسي  كالتشغيؼ الذاتي لدمهؼ. 

العسي  كحل السذاةل كيعتبر يستاز السعلؼ الفعاؿ بسيل للتفكير  .4
التعليؼ عسلية تدتغرؽ العسر لله لسا بؾسعه تذخيص السؾاقو 
كتكييو كاستخداـ السعرفة السهشية علي نحؾ مبلئؼ لتعزيز تقييؼ 

  ل 20الظال  كتظؾبر السدارسل.ن
 

                                     
ريتذارد أي  أرنيدس ، الؾعائف التفاعمية والتشغيسة لمتعميؼ ، غزة ، دار الكتاب الجامعي ، الظبعة  (1)

 .  32م ، ص 2005األولي ، 
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 ١َم حإلػيحى ٝحُظي٣ٍذ ُِٔؼِْ حُٔٔظوز٢ِ
 

 رد ما ملي: مؽ بيؽ طرؽ اإلعداد كالتدري  للسعلؼ السدتقبلي نؾ 
 :حُظـي٣ٍـذ حٌُحطـــ٢ .1

يعشي التدري  الذاتي أف يقؾـ السعلؼ السدتقبلي بتدري  نفده       
بشفده، مدتشدًا في ذلػ على لل السفاهيؼ، كالتظبيقات الستاحة في مجاؿ 
التدري  الذاتي، كبهذا يدتظيع أف يخرج نفده مؽ بؾتقة التدري  

ترقية أداء السعلؼ السدتقبلي، كيدتظيع التقليدي، الذي ماعاد ذا نفع في 
أيزًا أف يفهؼ دكرب لتربؾي، في إدراؾ األبعاد التربؾية لعسلية التعليؼ، 
كاإلرتقاء بدكرب الؾعيفي في مجاؿ األداء التربؾي السظلؾب، كالتذ ع 
بال يؼ السرت ظة بعسليات التعليؼ كالتعلؼ.يذسل التدري  الذاتي للسعلؼ 

 بالسدتجدات في مدار التعليؼ، كالعسل على تظؾير السدتقبلي، اإللساـ 
نفده، ليؾاة  تلػ السدتجدات، سؾاء لاف بسفردب أك مؽ خبلؿ السجسؾعة 
 التي تدعى

لبلؾغ ذات الهدؼ، فعلى التربؾييؽ السختريؽ، بذؿ الجهؾد كزيادة  
، كالبرمجة الدليسة، مع تؾفير لل  العظاء، بتؾفير التخظي  البلـز

ة لانت أك أةاديسية أك  قايية، تلػ التي تداعد السعلؼ اإلمكانات مادي
السدتقبلي في عسلية تدري ه الذاتي، كتسكشه مؽ ال ياـ بسهامه على 

 الؾجه األةسل.
التدري  الذاتي يذتسل علي جؾان  متعددة،تدتؾج  الساـ السعلؼ 
السدتقبلي بها، كيعسل جاهدا علي تظبيقها تظبيقا سليسًا، فهي تحسله 

عؽ التقؾقع في الجان  األةاديسي فق  بل متعدى ذلػ ليرل الي بعيدا 
 االهتساـ الشفدي كاألجتساعي . كقد لخرت أمل األحسد ذلػ في اآلتي: 
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تعزيز الذات لدى الستعلؼ: اذ متدؼ سلؾؾ لهير مؽ الستعلسيؽ  -
بالخجل أك الخؾؼ مؽ السعلؼ ، أك التؾتر كالقل  ازاء مؾقو تعلسي 

سلؾؾ بعزهؼ الآلخر بالغركر كالخيبلء كاالفتخار ما ، كربسا متدؼ 
بالذات لسجرد أنه حق  بعض الشجاحات ، كتتسهل مهسة السعلؼ هشا 
 في تسكيؽ الستعلسيؽ مؽ الرشف األكؿ مؽ تعزيز  قتهؼ بأنفدهؼ . 

اما مهسته ازاء الرشف الهاني الذي يعاني مؽ غركر كخيبلء  -
سة األعساؿ التي نجحؾا فتتسهل في التهدئة كالظسأنة كتجدمد قي

 فيها. 
مؽ السهسات األساسية للسعلؼ أيزا: االهتساـ بظبيعة العبلقات  -

الدائدة بيؽ الستعلسيؽ مؽ جهة ، كبيؽ السعلسيؽ مؽ جهة أخرى ، 
اذ مؽ الزركري أف تكؾف هذب العبلقة ايجابية مبشية علي االحتراـ 

 كالتقدمر الست ادليؽ . 
كهذب مهسة مشؾطة بالسعلؼ أيزا اذ عليه  تؾجيه الظل ة كارشادهؼ: -

تقديؼ السداعدة كاالرشاد لكل الستعلسيؽ سؾاء ييسا متعل  مشها 
بأمؾرهؼ الذخرية الخاصة ، أك بعبلقتهؼ مع أسرهؼ أك ذكيهؼ ، أك 
بكي ية معالجة السعلؾمات بغية تسهلها كاستيعابها ، كتسكيشهؼ مشها 

علسهؼ كتشسية مهارات  ؼ مؽ االعتساد علي أنفدهؼ في عسلية ت
الهقة بالشفس لدمهؼ مؽ خبلؿ ابراز الجؾان  االيجابية لحدؽ سيرهؼ 

 كتقدمهؼ الدراسي ، كتعزيز هذب الجؾان  بيؽ الحيؽ كالآلخر .
تذخيص أكضاع الستعلسيؽ كبيئتهؼ التعليسية : كيتشاكؿ تذخيص  -

الي ما السعلؼ للستعلؼ أمؾر هامة مهل : معرفة أمؽ هؾ اآلف ؟ ليو كصل 
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كصل اليه ؟ الي أمؽ يسكؽ أف يرل ؟ كما هؾ السدتؾى الذميسكؽ أف 
  ل21نيرل اليه؟ل

كفي نفس اطار التدري  الذاتي للسعلؼ السدتقبلي أكرد محسؾد الديد      
 : 
تعرؼ قدرات الستعلسيؽ كميؾلهؼ كاتجاهاتهؼ مؽ خبلؿ السبلحغة  .1

تامية كالتذخيرية الس اشرة كاالخت ارات التقؾيسية البشائية كالخ
كتؾعيفها في تقديؼ العبلج السشاس  لكل متعلؼ في ضؾء مؾاطؽ 
الز ف كالقؾة ، كتقديؼ العؾف له في تعرؼ قدراته الذاتية كتشسية 

 ميؾله كاتجاهاته كتظؾيرها نحؾ التعلؼ الذاتي الفعاؿ كالستؾاصل 
مداعدة الستعلسيؽ علي اةتداب مهارات حل السذكبلت الظارئة  .2

جدمدة ، مؽ خبلؿ تقديؼ السداعدة للستعلؼ في جسع السعلؾمات كال
كاعهار العبلقات بيؽ الغؾاهر كتقديؼ الحلؾؿ كف  مشهجية علسية 
سليسة تقؾـ علي أساس تحدمد السذكلة كفركضها كاخت ارها 
كتجري  الحلؾؿ كتشسية القدرة علي ال ح  كالكذف الذاتي باالرشاد 

 مؽ السعلؼ حيؽ الزركرة . 
التعلسية بسا متشاس  مع قدرات كميؾؿ  –تخظي  السؾاقو التعليسية  .3

الستعلسيؽ مؽ خبلؿ اتخاذ القرارات البلزمة بتكييو الخظة الدرسية 
 كابتكار استخداـ األسالي  كالظرائ  لتشاس  السؾاقو السدتجدة . 

تؾعيو تقشيات التعلؼ الذاتي بسهارة كقدرة علي استخداـ التقشيات  .4
 لالتلفاز كالحاسؾب كالرادمؾ . الجدمدة 

                                     
م 2002أمب أحسد ، التعمؼ الذاتي في عرر السعمؾمات ، بيروت ، مؤسدة الرسالة ، الظبعة األولي ،  (1)

 . 112. ص 
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اجراء ال حؾث كالدراسات السيدانية مؽ خبلؿ اطبلع السعلؼ علي  .5
السراجع كال حؾث كالدراسات التربؾية كالعلسية لرفع مدتؾاب العلسي 
كالسهشي كالقدرة علي اجراء ال حؾث التي تشسي التفكير العلسي 

  ل صحيت.كال ح  االجرائي الذي يدهؼ في حل السذكبلت بذك
تؾعيو أسالي  التعلؼ الذاتي في إطار مشغؾمة متكاملة للعسلية . 6

التربؾية مؽ خبلؿ استخداـ السدخل الشغامي في التخظي  كالتشفيذ كالتقؾيؼ 
 . 
تدري  الستعلؼ علي إتقاف السهارات السكتبية كتذسل مهارة الؾصؾؿ  .7

هارة الي السعلؾمات كالسعارؼ كمرادر التعلؼ كمراةزب . كم
اإلستخداـ العلسي الرحيت للسرادر مؽ حي  اإلقت اس كالتؾ ي  
كالتقكير الشاقد كالتشغيؼ، كمهارة استخداـ السعيشات التربؾية الستؾافرة 

 في مكت ة السدرسة أك خارج السدرسة . 
ال ياـ بدكر السدتذار الستعاكف مع الستعلسيؽ في لل مراحل  .8

 شفيذ كالتقؾيؼ . التعليؼ كالتعلؼ في التخظي  كالت
التفاعل االيجابي مع الستعلسيؽ كخل  األجؾاء االجتسا ية الستفائلة  .9

مؽ خبلؿ ابتكار مجاالت التؾاصل بحرية بعيدا عؽ الركتيؽ اليؾمي 
 ل22نللعسل السدرسي التقليدي السقيد بالرف كالسحاضرات كالكتابل. 

 

 : حُظـي٣ٍذ حُٔوٜــٞى
ى أساس البرمجة كالخظ ، التي تحدد هؾ التدري  الذي يقؾـ عل      

مدار العسلية التربؾية بجؾانبها السختلفة، كمؽ بيشها تدري  السعلؼ 
                                     

، التعمؼ الذاتي ، إستراتيجية تربؾية معاصرة ، دمذق ، ألف با األديب ، الظبعة األولي ،  محسؾد الديد (1)
 122م ،ص 1999
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السدتقبلي، كإمدادب بالسفاهيؼ الحدمهة في عسلية التدريس، مذتسلة على 
فشؾف طرائقه الستعددة، في العسلية التعليسية، كند ة لسا للسعلؼ مؽ أدكار 

ف متؼ إعدادب إعدادًا مشاس ًا، كأف يكؾف بظريقة محددة يقؾـ بها، مش غي أ
مدتسرة كمترلة كمتجددة، كذلػ بحكؼ تجدد السيداف التعليسي، يراح  
ذلػ إمتبلؾ السعلؼ لدسات خاصة تجعل مشه أةهر إستعدادًا لسهشة التعليؼ، 
كمدى إمتبلةه للسعارؼ كالسهارات العلسية كالسهشية، التي تجعله أةهر 

 دكارب التربؾية كالتعليسية.ةفاءة في أداء أ
   كند ة لسا تؾاجه التعليؼ السدتقبلي مؽ صعؾبات، تجعل التربؾييؽ      

أةهر إهتسامًا بأخذ مد السعلؼ كتدري ه تدري ًا فاعبًل، حتى مؾاة  
 السدتجدات التعليسية الستدارعة.  نذلر مؽ هذب الرعؾبات:

ترت  على ذلػ مؽ قبؾؿ الشسؾ الستدارع في الكهافة ال ذرية، كما م .1
أعداد لبيرة مؽ الستعلسيؽ، في مدارس  تعاني نقرًا لبيرا في أعداد 
السعلسيؽ، كعجزا مريعا في  السؾارد السالية، كبخاصة في الدكؿ 

 الفقيرة كالدكؿ الشامية.
 ؾرة السعلؾمات التي أدت إلى اإلنفجار السعرفي، في جسيع  .2

 كمعارؼ جدمدة متتابعة.السجاالت، مسا تدب  في عهؾر علؾـ 
ندرة السعلسيؽ السؤهليؽ لعسلية التدريس، مسا مشتج عشه تخري   .3

 طبلب ضعاؼ السدتؾى كغير مؤهليؽ للدخؾؿ في سؾؽ العسل.
عجز الكهير مؽ السعلسيؽ في مراعاة الفركؽ الفردية بيؽ  .4

الستعلسيؽ، حي  أف السشهج مؾحد، كيتؼ تظبيقه على جسيع الظبلب 
تلفؾف في القدرات العقلية، كفي السيؾؿ ك اإلستعداد الذمؽ يخ

 للتحريل الدراسي.
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مشظل  إعداد كتدري  السعلؼ السدتقبلي، مؽ قاعدة تسهلها       
الرعؾبات التي أشرنا إليها، كالتي مراعى فيها االختراصيؾف، الجؾان  

 التالية عشد تشاكلهؼ لخظ  كبرامج التدري :
بالسشهج الدراسي، كمؾاةبته للسدتجدات،  إلساـ السعلؼ السدتقبلي أ.

 علسيًا كإجتسا يًا ك قاييًا.
العسل على تظؾير الشغاـ التعليسي، حد  مقتزيات الحاؿ، في  ب.

العالؼ مؽ حؾلشا، كبالتالي تظؾير قدرات كإمكانات السعلؼ التربؾية 
 كالتعليسية في ذات الؾقت.

 ؼ.تغير محؾرية التعليؼ مؽ السعلؼ إلى الستعل جػ.
 تظبي  نغاـ التعليؼ الذاتي. د.
 تظبي  مبدأ الديسقراطية كالحرية في التعليؼ. هػ.

 قل الستعلسيؽ مؽ الحفظ كاإلسترجاع الى التظبي  كالسسارسة.ك.    
ضركرة استخداـ كسائ  التكشؾلؾجيا الحدمهة في التعليؼ، كخاصة  ز.

، الحاس  اآللي كعلؾمه السختلفة، بؾاسظة السعلؼ السدتقبلي
 إلرضاء طسؾحات الستعلسيؽ السختلفة.

تذسل عسلية التدري  السقرؾد، لل الجؾان  التعليسية كالتربؾية،      
كلل ما مش غي للسعلؼ السدتقبلي أف ملؼ به كيدتؾ  ه، لتحديؽ أدائه، 

 كالدسؾ بدكرب الرائد، نحؾ تعليؼ أفزل.
 
 :حُظي٣ٍذ ؿ٤َ حُٔوٜٞى .3

لسقرؾدة، أ شاء تدري  السعلؼ كهؾ ناتج العسليات التدريبية ا
السدتقبلي، كتذسل لل ما قد يظرأ كيدتجد، مؽ مدائل تعليسية أك 
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تربؾية، مش غي للسعلؼ أف يأخذ بها، كيعدؿ فيها، انظبلقا مؽ محتؾاها، 
برامجه التعليسية السدتقبلية. يداعد التدري  غير السقرؾد السعلؼ 

التي تداعدب لهيرًا في أداء السدتقبلي في التقري كالتشقي  عؽ السعرفة، 
 مهامه، كيسهل هذا التدري  عؾنًا تلقائيًا للسعلؼ كدعسا ألدائه.

ال يحتاج التدري  غير السقرؾد إلى اختراصيؽ، أك خظ  تدتقظع       
كقتًا محددًا لل ياـ به، إنسا يحتاج فق  الستذارة التربؾييؽ، كمؽ  ؼ 

ة الستعلسيؽ، في عسلية التعليؼ التظبي  الدليؼ. لسا أنه بعد دعؾة لسذارل
بالحؾار كالسشاقذة الهادفة، ييسا بيشهؼ كبيؽ السعلؼ كبيشهؼ كبيؽ أقرانهؼ. 
يدتؾج  على التربؾييؽ كاختراصي التدري ، اإلهتساـ بسهل هذا الشؾع 
مؽ التدري ، كترشيدب، كدفع السعلؼ الستهسارب، حي  أنه يجعل السعلؼ 

 ة، كللستعلسيؽ في ذات الؾقت.أةهر إنتساًء لسادته التعليسي
 

 : طٞك٤َ حإلٌٓخٗخص ٝحُظو٤٘خص
يجدر بشا هشا أف نتظرؽ لساهية التقشيات التربؾية كالتقشيات       

التعليسية ، كأ رها علي مدار العسلية التربؾية، فهي مشحى نغامي مهدؼ 
 الي تظبي  السعرفة، كالخبرة العلسية في مجاالت الحياة السختلفة.

 أكرد الدلتؾر دمحم محسؾد الحيلة في هذا السزسار:  كقد     
نالتقشيات التربؾية هي: طريقة مشهجية في التفكير، كالسسارسة،         

تعد العسلية التربؾية نغامًا متكامبًل، كتحاكؿ مؽ خبلله تحدمد السذكبلت 
التي تترل بجسيع مشاحي التعلؼ اإلنداني كتحليلها،  ؼ ايجاد الحلؾؿ 

ة لها، لتحقي  أهداؼ تربؾية محددة، كالعسل علي التخظي  لهذب السشاس 
 الحلؾؿ، كتشفيذها، كتقؾيؼ نتائجها، كادارة جسيع العسليات السترلة بذلػ. 
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أما التقشيات التعليسية، فقد عرفت علي أنها: عسلية مشهجية مشغسة       
أهداؼ في ترسيؼ عسلية التعليؼ، كالتعلؼ، كتشفيذها، كتقؾيسها، في ضؾء 

محددة تقـؾ أساسًا علي نتائج ال حؾث في مجاالت السعرفة السختلفة، 
كتدتخدـ جسيع السؾاد الستاحة ال ذرية،كغير ال ذرية، للؾصؾؿ الي تعليؼ 

 ل23أةهر فاعلية كلفايةل.ن
 

يحتاج السعلؼ السدتقبلي إلى لهير مؽ االمكانات كالتقشيات لل ياـ 
أسلفشا ذلرها، مؽ أدكات، كأجهزة، بدكرب لامبًل، في لل الجؾان  التي 

كمؾاد، كمعامل، كلل ما قد تتظل ه العسلية التعليسية مؽ متظل ات مادية 
 أك مالية أك بذرية.

تؾفير اإلمكانات كالتقشيات يدّهل العسلية التعليسية لدى السعلؼ      
السدتقبلي، كيجعله متفانى في أداء مهامه، بظريقه فعاله كسهلة، ال 

، كال تبدد مااًل، بل ،كفي ذات الؾقت، تداعد الستعلؼ لهيرًا في تهدر كقتاً 
اإلستيعاب كالتظبي  األمهل للسحتؾى الدراسي، داخل كخارج أسؾار 

 السدرسة.
اف تدري  السعلؼ السدتقبلي على اإلستخداـ الرحيت للكؼ الستاح مؽ      

سعلؼ اإلمكانات كالتقشيات، كمعرفتها، كاإللساـ بسحتؾاها، يداعد ال
السدتقبلي لهيرا في التجؾيد، كفي اإلبداع، كفي تظؾير ذاته، كفي 
السؾاة ة السظلؾبة لسا يجري مؽ حؾله، كالشػ أف السدتفيد الرئيس مؽ 

للسعلؼ السدتقبلي في ذلػ،  ذلػ هؾ الستعلؼ، الذي يقؾـ بعسلية السذارلة

                                     
دمحم محسؾد الحيمة ، تكشؾلؾجيا التعميؼ بيؽ الشغرية والتظبيق ، عسان ، مظبعة كمية العمؾم ، الظبعة  (1)

 95م ، ص 1998األولي ، 
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ف كمؽ  ؼ السجتسع، الذي يحرل على ناتج عسلية تعليسية مسيزة، تتر
 بػ:
 ديسؾمة أ ر التعليؼ في ذهؽ الستعلؼ. .1
 إ ارة إهتساـ الستعلسيؽ كجذبهؼ نحؾ السادة الدراسية. .2
 إةداب الستعلؼ مهارات جدمدة تتعل  بجؾان  حياته السختلفة. .3
 مداعدة الستعلؼ في تلقي تدري  متقدـ في الؾسائ  التعليسية.     .4

تقشيات الي الدخؾؿ في عالؼ يقؾدنا الحدم  عؽ االمكانات كال    
التكشؾلؾجيا، التي أص حت تتردد علي لل لداف، كتشتذر كتتسرلز في لل 
جؾان  حياتشا ، فسا مؽ حدث جدمد، اك اةتذاٍؼ حدم ، اال كلانت للسة 
تكشؾلؾجيا خلف ذلػ . قد مت ادر الي الذهؽ اف للسة تكشؾلؾجيا تتعل  

شي اال جزءا يديرا مؽ التعريو. باالجهزة كاستخداماتها،اال اف ذلػ ال يع
 كقد اشار حدؽ شحاتة في هذا السزسار الي أّف : 

نالتكشؾلؾجيا ليدت هدفا في حد ذاتها ،كلكشها كسيلة التقدـ في هذا 
العرر،الذي تقدمت ييه كسائل االنتاج بقفزات يرع  علي الدكؿ الشامية 

سهارات،التي اللحاؽ بها. كالتكشؾلؾجيا تعرؼ بانها مجسؾع السعارؼ كال
تسكؽ السجتسع بافرادب ذاتيا مؽ انتاج الدلع كالخدمات ،كقد تدخل بعض 
الآلالت باعت ارها جزءًا مؽ التكشؾلؾجيا.كهي في   ارة مؾجزة :معرفة 
ةيو؟أكعلؼ أصؾؿ الرشاعة ،حي  التعشي معرفة لي ية التذغيل فق .كهذا 

كالسعارؼ  التعريو متزسؽ ما ملي:جان  معرفي متسهل في السعلؾمات
  ل24نالستاحة،كجان  بذري متزسؽ السهارةل.

                                     
قبب ، القاورة ، الدار السررية المبشانية ، الظبعة األولي ، حدؽ شحاته ، مداخب إلي تعميؼ السدت (1)

 111م ، ص 2004
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تتظؾر التكشؾلؾجيا بظريقة مدتسرة ،فهي تتعل  بحياة االنداف 
،فكل تظؾر يقؾد الي تظؾر اخر ، طالسا متظلع االنداف الي االحدؽ 
دائسا في سبيل ارضاء طسؾحاته كرغ اته الستجددة علي الدكاـ ، يعشي 

ؾة لزيادة السعرفة  كللتظؾر الحتسي، مؾاة ة ذلػ اف التكشؾلؾجيا تقؾد دع
للتغير الستدارع الذي يداعد لهيرا في تحفيز الفكر االنداني لبلبتكار 

 كاالبداع .    
نتيجة لهذا القفز الستتابع الي األماـ، صار مؽ الزركري حدكث  ؾرة     
 في

  
ية غير مجاؿ اةتذاؼ كاستحداث األجهزة كالؾسائ  ، لتؾاة  الهؾرة السعري

السدبؾقة، كبذلػ ير ت أمر التعامل مع مهل هذة األجهزة كالؾسائ  ، 
 كلي ية استخدامها، مؽ األهسية بسكاف . 

بسا أّف السعلؼ السدتقبلي جزء ال متجزأ مؽ ترلي ة السجتسع الذي ي يش    
ييه ، كأحد أهؼ الرلائز في انظبلقته الي األماـ ، ير ت امر تأهيله 

التكشؾلؾجيا، كاقعا ملزما لكل القائسيؽ علي شئؾف  كتدري ه في مجاؿ
 التعليؼ كالتربية . 

أف السعلؼ السدتقبلي التكشؾلؾجي ، الذي يستلػ مؽ اإلمكانات ما 
يجعله يختلف لهيرا عؽ نغيرب في نغاـ التعليؼ التقليدي ، ذلػ الذي يحدد 

لتلقيؽ مهسة السعلؼ فق  ، في تؾصيل السادة الدراسية للستعلؼ عؽ طري  ا
كالتكرار . لكؽ السعلؼ السدتقبلي التكشؾلؾجي، له مؽ السهاـ التي تجعل 
مشه فريقا مؽ السعلسيؽ ، يدتظيع أف يقؾـ بعدة أدكار حد  تعدد 

 األنذظة التعليسية التي مؤدمها . 
 اكرد فهيؼ مرظفى في ذلػ:   
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ليؼ عشدما يقؾـ السعلؼ باستخداـ الؾسائل التعليسية كتكشؾلؾجيا التع *.
ةأسالي  مكسلة لعسله التعليسي داخل غرفة الدراسة ، فاف دكرب 
سيشحرر في التخظي  كاعداد خظة زمشية الستخداـ السؾاد 
التعليسية كتذغيل األجهزة السرافقة . ييسكؽ أف نقؾؿ اف دكر السعلؼ 

 في هذب الحالة يكؾف بسهابة مدمر للتعليؼ كلسدتذار كلسؾجه . 
 Hard Wareباستخداـ الآلالت التعليسية  كعشدما يقـؾ السعلؼ *.

 فاف دكرب مشحرر لسؾجه كمرشد كمدمر . 
كاذا لانت السدرسة التي يعسل السعلؼ بها تحتؾي علي مرلز  *.

للؾسائ  التعليسية فاف السعلؼ ير ت السدئؾؿ عؽ السرلز، كيكؾف 
دكرب األشراؼ علي مجسؾعات الظبلب الذمؽ يدتخدمؾف السرلز 

مشية مجددة مد قا لكي يداعدهؼ علي تحقي  خبلؿ فترات ز 
أهدافهؼ التعليسية . أي أف دكر السعلؼ في هذب الحاالت يكؾف 

 ةسشد  كلسرشد. 
 كفي حالة استخداـ الحاس  اآللي في العسلية التعليسية التي تتظل  *.

 
اإلستخداـ الفردي للظبلب حد  مدتؾياتهؼ كقدراتهؼ كسرعاتهؼ ، فاف 

في تقديؼ احتياجاتهؼ التعليسية كتزكيدهؼ باالرشادات دكر السعلؼ مشحرر 
  ل25نالزركرية كقت الحاجة اليهال.

 

     حُٔــؼِـْ حُٔٔظـوزـ٢ِ حالٌُظــ٢َٗٝ

                                     
 124فىيؼ مرظفي ، مدرسة السدتقبب ومجاالت التعميؼ عؽ بعد ، مرجع سابق ،  (1)



 

728 

 

ير ت السعلؼ السدتقبلي الكتركنيا اذا استخدـ الؾسائ  اإللكتركنية      
 في عسلية التدريس . كيعّرؼ دمحم جهاد جسل، التعليؼ اإللكتركني بأنه: 

ن ذلػ الشؾع مؽ التعليؼ الذي يعتسد علي استخداـ الؾسائ      
اإللكتركنية في االتراؿ بيؽ السعلسيؽ كالستعلسيؽ كبيؽ الستعلسيؽ 
كالسؤسدة التعليسية برمتها ، كهشاؾ مرظلحات لهيرة تدتخدـ بالت ادؿ 

 Online Education ,Web basedمع هذا السرظلت مشها:

Education ,Electronic Education  كغيرها مؽ
  ل26نالسرظلحاتل.

في فترة العذرة سشؾات األخيرة مؽ القرف السيبلدي الداب  ، 
تراعدت مؾجات متتابعة مؽ السعارؼ الستدفقة ، التي كاةبتها 
االةتذافات الستعددة لؾسائ  تكشؾلؾجية حدمهة ، ساعدت لهيرا في 

دهؾلة كيدر. حفغها، ك بهها، ك تؾصيلها، الي الجهات السدتفيدة ب
متخظية بذلػ لل الع  ات كالسعؾقات الحدية كغير الحدية ، جغرايية 
ةانت اـ طبي ية ، لاف لها الفزل في رب  السجتسعات مع بعزها ال عض 
، حتى أص ت العالؼ يذّ ه بالؾطؽ الؾاحد ، بل سار الي أبعد مؽ ذلػ 

اآلف أسرة فأطل  عليه تعبير: نقرية صغيرة كاحدةل . مبدك لي أنه أص ت 
كاحدة ، متداخل بعزها مع ال عض ، فيتأ ر يسيشها بذسالها ، كفؾقها 
بتحتها، كهكذا تداكت األمؾر كتذابهت ، فأص ت أمر التربية ص  ا، 
فبدؿ أف نخظ  للتربية علي نظاؽ األسرة في القرية ، أك علي مدتؾى 

 ء السشظقة أك علي مدتؾى القظر ، أك علي مدتؾى القارة ، ازداد الع

                                     
 . 358دمحم جىاد جسب وآخر ، مدرسة السدتقبب ، مرجع سابق ،  (2)



 

729 

 

عليشا، فررنا نتعهد أمؾر تربيتشا علي مدتؾى العالؼ ، ييا له مؽ ع ء ! 
 تبشته أش اح العؾلسة الجائرة، كالتيارات الجارفة، ل يؼ كمهل ك قافات األمؼ. 
مؽ هشا تبدأ مهسة السعلؼ السدتقبلي الر  ة ، التي يج  اف مشؼ 

نات البلزمة اعدادب لها اإلعداد الكامل ، كتفرد له السداحات كاألمكا
ليتدرب تدري ا سليسًا، في لل ما متعل  بالجان  التربؾي كالتعليسي ، 
الكتركنيا ، كنعشي بذلػ صقل مهاراته ، بالترليز علي مداعدته في 
امتبلؾ السعارؼ العامة كالخاصة، كمؽ  ؼ لي ية التعامل كاالستخداـ 

صة في التظبي  األمهل للؾسائ  االلكتركنية الستاحة ، كبذلػ تتاح له الفر 
 الدليؼ لسعارفه ، مع اتاحة الفرصة له لؤلبداع كاالبتكار. 

 
 :حُلـخٓــذ ح٥ُــ٢

يعتبر الحاس  اآللي مؽ أهؼ كأنفع الؾسائ  الئللكتركنية الحدمهة 
السدتخدمة في مجاؿ التعليؼ ، كذلػ باعت ارب جهازا متعدد االستخدامات 

اسهامات لبيرة في تفعيل كأسهلها تشاكال مؽ قبل السدتخدـ، لسا له 
 كتجؾيد دكر السعلؼ السدتقبلي اإللكتركني.  

الستخداـ الحاس  اآللي في مجاؿ التعليؼ ، هشالػ متظل ات خاصة     
اجرائية كفشية، متحتؼ تؾافرها في السدتخدـ للجهاز، كهؾ السعلؼ 
السدتقبلي كالستعلؼ . اذ اف الحاس  اآللي كسيلة يسكؽ استخدامها في 

ليؼ التفاعلي، الذي يزفي علي العسلية التعليسية صفة الجذب التع
كاالمتاع ، ذلػ بسا تزيفه هذب السسارسة ، مؽ نقاش كحؾار ، كأخذ 
كعظاء ، كسؤاٍؿ بيؽ السعلؼ السدتقبلي كالستعلسيؽ ، عبلكة علي حفظ 
السؾاد الدراسية، كامكانية الرجؾع اليها عشد الظل  ، كامكانية بهها الي 
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ذات الرلة ، كغيرذلػ مؽ االستخدامات الستعددة كخاصة مؾاقع الجهات 
االنترنت الزاخرة بالكهير السهير ، اضافة لذلػ فأف السدتخدـ يجد مؽ 
البرامج ما قد يقرب الساضي ،كذلػ بتجديدب كاقعا مرئيا، مهل الرؾر 
كالرسؾمات كالتسا يل كالخرائ . يدتفيد الستعلسؾف لهيرا مؽ السزايا 

   مية الستؾفرة في جهاز الحاس  اآللي ، مهل التكبير كالترغير ، االستخدا
كالعرض، للسادة الدراسية مؽ جؾان  متعددة ، كالتقري  كالت عيد كالترؾير 

حد  ما متظل ه الدرس ، كيغهر ذلػ جليا في السؾاد العلسية مهل مادة 
السجردة األحياء ، حي  يسكؽ تكبير األجزاء الرغيرة، التي ال ترى بالعيؽ 

، كإبرازها بكامل مكؾناتها أماـ الستعلؼ مؽ غير أية معاناة تذلر . مشظب  
مهل هذا السذهد علي لهير مؽ السؾاد الدراسية ييسا متعل  بها مؽ قراءة 
، كلتابة ، كتجارب ، ككسائل ، كتذريت ، كتفكيػ، كترلي  . متؼ عرض 

ة بشد ة عالية ةل ذلػ في أكضاع مختلفة كجاذبة ، كمشاس ة ، كمؾافق
 لكل الستعلسيؽ، مرا ية  للفركؽ الفردية بيشهؼ . 

 

 :ٓٔـ٤ِحص حٓظوـيحّ حُلخٓـذ ح٢ُ٥ ك٢ ٓــخٍ حُظؼ٤ِـْ 
متسيز بقدرته على تقديؼ العدمد مؽ الخيارات التعليسية كالتقشية التي  * 

 ال تدتظيع باقي الؾسائل التعليسية التقليدية أداءها. 
بيرة كهائلة في التعليؼ كالتعلؼ ، حي  ملع  للحاس  اآللي قدرات ل *

 أدكارًا متعددة
 

 مهل: 
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نةؾنه جلة تعليسية ، كمعلسا ، كمتعلسا ، كذلػ نغرًا لتؾافر البرمجة التي 
تدست بتخزيؽ كإعادة تخزيؽ السعلؾمات ، كالتفاعل بيشه كبيؽ األطراؼ 

 التي تدتخدمهل .

تعليؼ الجامعي ، كمع عهؾر اإلنترنت ، فقد بدأ العاملؾف في ال
االستعانة بخؾاص الحاس  اآللي إل راء العسلية التعليسية ، عبر مرادر 
السعلؾمات الستعددة مهل الكت  اإللكتركنية ، كالدكريات ، كقؾاعد البيانات 
، كالسؾسؾعات ، كالسؾاقع التعليسية األخرى. ناهيػ عؽ أهسية البريد 

، كالسجسؾعات اإلخ ارية،  اإللكتركني الذي يعد مؽ تظبيقات اإلنترنت
كنقل السلفات ، كغير ذلػ مؽ الفؾائد . كللحاس  اآللي مسهبل في  
الئلنترنت مزايا عدمدة في التعليؼ الجامعي ، مشها تؾفير مرادر 
السعلؾمات ، كزيادة الحريلة الهقايية لدى الستعلؼ ، كدعؼ السقررات 

عشرر اإل ارة الدراسية ، كسرعة الحرؾؿ على السعلؾمة ، كتؾافر 
 كالتذؾي  ، كتؾافر السركنة في التعلؼ ، كدعؼ مبدأ التعلؼ الذاتي .    

 :      ٖٝٓ ح٤ُِٔٔحص أ٠٣خ
 تؾفير السعلؾمات بدرعة هائلة .  *
 تخزيؽ السعلؾمات كعرضها بذكل مشظقي .   *

 تؾفير الؾقت كالجهد .  *

الدساح للستعلؼ بالتفاعل معه عؽ طري  تؾفير التغذية  *
 لراجعة . ا

 التعامل مع السدتؾيات السختلفة للستعلسيؽ.  *

تؾفير العدمد مؽ التظبيقات التعليسية ، مهل برامج الرسؼ  *
 كالترسيؼ . 

تؾفير عشرر التذؾي  ، الحتؾائه على الرؾت كالرؾرة في  *
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 جف كاحد . 

 تذجيع التؾاصل بيؽ الستعلسيؽ . *

 . تؾفير بيئة اجتسا ية محفزة داخل الرف  *
 

 

 أٗٞحع حٓظويحٓخص حُلخٓذ ح٢ُ٥ ك٢ حُظؼ٤ِْ
   

 التعليؼ بسداعدة الحاس  اآللي: .1
يعتبر مؽ أهؼ االستخدامات  في التعليؼ ، حي  يأخذ الحاس  اآللي  *

 دكر التعليؼ في حيؽ يأخذ الستعلؼ دكر التعلؼ. 

 كيتخذ هذا االستخداـ عدة أشكاؿ لعرض السادة التعليسية ، مشها: *
ار ، كالتدري  ، كالسسارسة ، كالذرح كاإللقاء ، كالسشاقذة نالتكر  *

 كالحؾار، كالسحاةاة، كاأللعاب التعليسية ، كحل السذكبلتل. 

 ملع  الحاس  اآللي دكرًا لبيرًا في العسلية التعليسية مؽ حي :  *
يزفي عليها حيؾية كبعدًا تقشيًا جدمدًا ، مشاى بها عؽ  أ. 

 في التعليؼ.األسلؾب التقليدي الست ع 
يعسل على مداعدة السعلسيؽ كالستعلسيؽ في تدهيل مدار  ب.

 العسلية التعليسية .
يداعد في حل السذكبلت التعليسية التي قد تؾاجه السعلسيؽ   جػ.

 كالستعلسيؽ.
 يعسل على خل  بيئة مسا لة ، لحد لبير ، للبيئة التعليسية . 

 
 التعليؼ السدار بالحاس  اآللي:  .2

ـ الحاس  اآللي في هذا السجاؿ في ال ياـ ب عض األعساؿ يدتخد *
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 اإلدارية الركتيشية ، التي تخص: 

السقررات الدراسية ، كأمؾر الستعلسيؽ ، كاإلرشاد األةاديسي ، كإعداد 
االخت ارات كترحيحها ، كتشغيؼ العسلية التعليسية . اضافة الي تؾفير 

 مؽ مسارسات تعليسية . الجهد كالؾقت ييسا مؾاجه األدارة كالسعلسيؽ
   الحاس  اآللي لؾسيلة تعليسية: .3

يدتخدـ الحاس  اآللي ػ هشا ػ لؾسيلة فعالة في التعليؼ ، مؽ  *
 خبلؿ: 

 عسلية التدريس. * 

 حل التساريؽ كأسئلة التقؾيؼ كاألخت ارات .  -

 السشاقذة كالحؾار بيؽ السعلؼ كالستعلؼ . *  

 التفاعل كالتذؾي  للستعلؼ . -

 تؾفير فرصة التعلؼ مؽ خبلؿ اللع  .  *  
 تؾضت الكهير مؽ السفاهيؼ كالعسليات الر  ة.  *  

 
 مزايا استخداـ الحاس  اآللي لؾسيلة تعليسية: 

 مؾفر السعلؾمات للستعلؼ بذكل سريع ، كيعرضها بظرؽ مختلفة.  *
 يعسل على التفاعل مع الستعلؼ ، كيدست بالتغذية الراجعة.  *

 ى تحقي  مراعاة الفركؽ الفردية. يعسل عل *

 يعسل على تؾفير خبرة تعليسية مشاس ة للستعلسيؽ. *

 يدهؼ في إعظاء الستعلؼ الهقة بالشفس لسؾاصلة التعلؼ. *

يعسل على إيجاد بيئات تعليسية مشاس ة للستعلسيؽ ، تحفزهؼ على  *
 اإلستكذاؼ  كمؾاصلة التعلؼ .
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كفرص التعلؼ ، عؽ طري   يعسل على تؾفير الخبرات التعليسية *
 السحاةاة كالتقليد . 

 يعسل على تؾفير خيارات متعددة مؽ األنذظة التعليسية للستعلسيؽ .  *

يعسل على تدري  الستعلسيؽ على ال ياـ بسهاـ تحليلية ، كحل  *
 السدائل الر  ة . 

 
 

  

 مؽ الحاسػ  اآلليالسعلؼ السدتقبلي ستفػادة ا
يعسل مشفردًا في التعليؼ بدكف دعؼ ال يسكؽ للحاس  اآللي أف 

 كمداندة مؽ السعلؼ ، فهؾ الذي:
 يقرر حجؼ كنؾع استخداـ الحاس  اآللي في التعليؼ .  -

 يختار البرامج التعليسية للستعلؼ .  -

 يعقد حلقات الشقاش كالحؾار التي تجري عبر الحاس  اآللي .  -

علؼ ، قد ال كلعل الدكر الذي يحتاج إلى مهارات عدمدة مؽ الس *
 متؾافر لدى الكهير مؽ السعلسيؽ ، مسا متظل : 

تدريبهؼ على اإلستخدامات الستعددة للحاس  اآللي في  - 
 التعليؼ . 

تدريبهؼ على لي ية االستفادة مشها في تحديؽ عسليات  - 
 التعليؼ كالتعلؼ.

رغؼ هذة السحاسؽ التي ذلرناها في األسظر الدابقة ، للحاس  
أنشا نرى أف التربؾييؽ قد بالغؾا في االطراء كالتقدمر ل يسة اآللي ، اال 

الحاس  اآللي ، كاالنترنت في مدارسهؼ ، كذلػ بسا قد نسا الي علسهؼ 
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بانها ستكؾف ادكات السدتقبل في تحدم   التعليؼ ، كأنها ستجعلهؼ ، 
كحد  رغ اتهؼ ، يغهركف بسغهر معاصر مؾاة  اخر السدتجدات في 

كعلي ذلػ استعاضؾا بالحاس  الآللي كاألجهزة كالسعدات ، حقل التعليؼ ، 
بديبل عؽ الكت  السدرسية ، اال ال عض مشهؼ ، كتؼ استخداـ هذة األجهزة   

بشفس طريقة استخداـ هذب الكت . متشاسيؽ أف األهؼ مؽ ذلػ ، هؾ طرؽ 
 باب التكشؾلؾجيا ، الذي يعؾؿ الجسيع عليه ، مؽ تربؾييؽ كأكلياء أمؾر

د مجتسعات، الذمؽ متظلعؾف لهيرًا، في سبيل الحرؾؿ علي تعليؼ كأفرا
أفزل لؤلجياؿ القادمة. متؼ ذلػ بتظبي  األسس كالسعاني الؾاردة في 
مفهؾـ التكشؾلؾجيا، الذي تظرقشا اليه سابقا ، مع اإلهتساـ األمهل بتدري  
السعلؼ السدتقبلي، علي ترسيؼ البرامج التعليسية ترسيسا متساشي مع 

سدتجدات العررية مؽ مادة دراسية مؾاة ة ، كطريقة تؾصيل تلػ ال
السادة الدراسية الي الستعلسيؽ،السذارليؽ فعليا في تشفيذها ، عبر مهل 
هذب الؾسائ   ذات التقشيات الفّعالة ،كالعسل علي تدري  السعلؼ السدتقبلي 

التي في لي ية إستخدامها ، كالتعامل معها، كمعرفة مكؾناتها األساسية، 
تداعدب لهيرا في عسلية األداء السظلؾب مشه كمؽ الستعلسيؽ في ذات 

 الؾقت.

لقد أتاحت ش كة األنترنت للستعلسيؽ الكهير مؽ السعارؼ غير تلػ     
السزسشه في السحتؾي الدراسى ، عليه فقد أص حت الفرصة متاحة 
للستعلسيؽ لؤلتراؿ م اشرة بأحدث مرادر السعلؾمات الستعلقة بأي 

ؾضؾع مريدكنه ، أي أنه يسكؽ للذخص الذي مريد أف يعرؼ السزيد عؽ م
أمر ما اليؾـ أف يدتفيد مؽ الخبرات التي ترتقي الي مدتؾيات عالسية ، 
كأف متابعه حتى مبلن تسكشه مؽ السدتؾى الذي مريدب . إنه ال يسكؽ 
 للغالبية العغسى مؽ السعلسيؽ السدتقبلييؽ ، كرغؼ التدري  الذي تلقؾب ،



 

736 

 

أف مؾاةبؾا، بأي شكل مؽ األشكاؿ ، لؼ السعلؾمات الذي مرغ  الستعلسؾف 
 بتل يه مؽ السرادر التي يختاركنها بأنفدهؼ . 

 اكرد راسل ؿ. جّةؾؼ :     
نال يقل تشؾع الفعاليات كاألنذظة العدمدة السهيرة لئلهتساـ            

هذا التشؾع الي كالستاحة لجسيع الستعلسيؽ أهسية عؽ ذلػ ، حي  متعارض 
حد لبير مع الرليا السحدكدة التي تقدمها بزع مؾاد اختارها عدد مؽ 
التربؾييؽ السجهؾليؽ ، كاعتبركا أنها تذكل محؾر ترليز مشاسٍ  لجسيع 
الظبلب . كبالسقارنة مع غشى التشؾع الذي تقدمه ش كة اإلنترنت ، 

إلعبلـ ، كما تظرحه كتدتزيفه كسائل اDVDك CDكاألقراص السدمجة 
األخرى ، مبدك عالؼ الهقافة التقليدي مجدبا كغامزا كغير متراب  . كال 
 يسكؽ ألي شخص جرب متعة اإلبحار في ش كة

األنترنت، أف يعاكد الرجؾع الي صفحات الكتاب الجافة أك الي السهاـ  
الر ية السسلة ، مؽ دكف أف مدرؾ مدى اإل ارة التي انظؾت عليها 

  ل27نترنت مقارنة بهال.تجربته في عالؼ اإلن
لقد أص حت الشغرة لعسلية التعليؼ كالتربية تتدؼ بالكهير السدتجد ،      

لذا أص ت دكر السدرسة السدتقبلية كالسعلؼ السدتقبلي ، يختلف اختبلفا 
ةبيرا عؽ الدكر التقليدي الدائد اآلف ، كقد صار لزاما علي التربؾييؽ اف 

سيأتي بالكهير الستؾقع كغير الستؾقع ، مترفؾا برفة التظلع الي مدتقبل 
 كالعسل علي التشرل مؽ الدسات التقليدية السؾرك ة ، 

                                     
عقب ، بيروت ، الدار العربية لمعمؾم ناشرون ، راسب ل . الكؾف وآخر ، تؾجيه التعميؼ رأساً  عمى  (1)

 .54م ، ص 2009الظبعة األولي ، 



 

737 

 

 وــخطــــٔــــــشحُ

 
، تعرضشا للتعليؼ السدتقبلي  الدرد مؽ خبلؿ سردنا لسحتؾيات هذا

مسهبل في السدرسة السدتقبلية ، كالسعلؼ السدتقبلي، كالسظلؾبات 
عسلية التعليسية، بغية  في السؾاة ة البلزمة السدتقبلية في لل ما يخص ال

الزركرية للسدتجدات العالسية في مزسار التعليؼ كالتربية ، كييسا  قد 
مؤ ر في السجتسع إيجابا أك سل ا، انظبلقا مؽ الس اديء األساسية 
للسجتسع، كال يؼ السذتقة مؽ دمششا الحشيو، كمؽ عركبتشا مسا    يحؾيانه 

لقة بكل مشاش  الحياة اإلندانية التي يعتبر الفرد مؽ قؾاعد صل ة، متع
فيها خليفة هللا في األرض، كفيها مؽ األساسيات التي تدفع باإلنداف الي 
التذب  بالحياة كاألنغساس في مشاشظها لأنه ي يش أبدا، حاضة له علي 
التظلع كالدعي للترقي في دركبها الذائكة،ً في األتجاب اإليجابي دكمًا، 

الؾصؾؿ الي هللا، كقد كرد ذلػ جليا في لهير مؽ اآليات في سبيل 
الكريسة ، كاألحادم  الشبؾية ، التي عل األنداف يدترشد بها كهؾ يدلػ 

 كأمشا، كمعرفة كعلسًا نافعا. ر  راًء سبيل تحديؽ دركب حياته لتر ت أة 
إّف للسسارسات التعليسية السدتقبلية أهدافا يعسل التربؾيؾف 

صياغتها، جخذمؽ في اإلعت ار كاقع السجتسع األنداني السخترؾف علي 
السحلي كالقؾمي كالعالسي، في حاضرب كمدتقبله . انه مؽ السدتحدؽ 
كقبل الخؾض في برمجيات التعليؼ السدتقبلي، أف نرجع خظؾات الي 
الؾراء كنقرر الهدؼ األساسي مؽ السؤسدة التعليسية، كنفهسه في ذات 

ية كتشذئة تعشي اعهار، كاستش ا ، كاستخراج الؾقت، علي أنه عسلية تغذ
السعلؾمة مؽ الستعلؼ ايا لاف طفبل اـ فردًا راشدًا، كهذا ما حدث كتشاكلشاب 

 في صفحات هذا الكتاب . 
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كمسا تشاكلشاب أيزا في محتؾى هذا الكتاب، أّف التعليؼ ال يقترر 
علي مرحلة الظفؾلة فق ، كإنسا هؾ عسلية تدتسر باستسرار حياة 

ألنداف، مؽ الظفؾلة إلي الكهؾلة ، يعشي ذلػ أّف اإلنداف يجد حياته في ا
  ةل مراحل عسرب طاؿ أـ قرر. كيسكششا أف نبلحظ أيزًا أّف ال ذرية تشاقلت 

الشغامية ، كهي تعتبر فترة طؾيلة، تذكلت، تاريخها قبل كجؾد السدارس 
ًً بعرؾ  ر ما قبل كت امشت، كتظؾرت ، فيها  قافات العالؼ بأ رب، بدًأ

التأري ، مركرا بالعؾالؼ القديسة ، كعرر الشهزة، كمظلع العرر الحدم . 
هذا كقد عاشت الغالبية العغسى مؽ ال ذرية أ شاء هذب الح  ة في 
مجتسعات ري ية كق ائلية ، لاف مشخر  األطفاؿ فيها لير حؾا أعزاء 

 عامليؽ فيها . 
ي مرلز دائسا علي تظرقشا أيزًا الي أّف  نغاـ  التعليؼ التقليد

التدريس ، كيتخذ مؽ السعلؼ محؾرًا في العسلية التعليسية ، بيشسا ال يعير 
عسلية التعلؼ انت اهًا، كالتي يجعل مشها التعليؼ السدتقبلي هدفا أساسيًا، 
كذلػ باتخاذ الستعلؼ محؾرًا لعسلية التعليؼ ، يير ت هدؼ التعليؼ هؾ 

 التعلؼ كليس التدريس . 
الذاتي هؾاألبقى أ را، كأةهر فائدة للستعلؼ ، إذا ما قارنا  إّف التعلؼ

ذلػ بالتعليؼ التقليدي الشغامي الذي نتداكله في مؤسداتشا التعليسية ، 
لذلػ أفردنا له السداحة الكايية بيؽ  صفحات هذا الكتاب ، كاتخذناب مؽ 

، فهؾ  أنجع الدبل التعليسية التي يعؾؿ عليها لهيرًا في التعليؼ السدتقبلي
نس  التعليؼ الذي يعظي الستعلؼ حريته  كحقه الديسقراطي، في لي ية 
إختيار نؾ ية كلي ية تعلسه، كيتيت له مجاالت أكسع في تشاكؿ السؾاد 
الدراسية ، كالسشاقذة ، كالحؾار ، كالؾصؾؿ الي الح يقة العلسية التي 

 متظلع اليها . 
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تشا الذخرية إنشا نتظلع الي تعليؼ مدتقبلي يفي باحتياجا
كالسجتس ية ، كيفدت السجاؿ كاسعا أماـ أجيالشا القادمة في جؾان  
حيؾاتها الستعددة، التي تذسل السعرفة كالسعلؾماتية العامة كالسخترة ، 
كالسيؾؿ كالرغ ات ، الي جان  الحياة السهارية السذ عة بالتقشية كسبل 

   مختلفة .  التكشؾلؾجيا الستجددة ، بساتتزسشه مؽ برمجيات ككسائ
ييسا ملي بعزًا مؽ جراء علساء تربؾييؽ ساهسؾا مداهسات فاعلة ، 
في حقل التعليؼ السدتقبلي ، كأبلؾا ببلء العارفيؽ ، مسا ساعد لهيرا في 

 ارساء  قؾاعد التعليؼ، كتعدمل مدارب كالترقي به : 
 

 أكال:  
في عقل  "التعليؼ بالشد ة الّي يعشي إخراج السعلؾمات السؾجؾدة أساسا

الظال  ... ذلػ أنشي ال أدرج عسلية كضع معلؾمات غير مؾجؾدة تحت 
 مدسى التعليؼ، بل هي باألحرى عسلية تدخل " 

 مؾريل س ارؾ  
  انيًا: 

"قد اليكؾف تأ ير التحريل العلسي كالتسل  فؾريًا مهل السؾت،اال أنهسا 
 أشد أ رًا في السدى الظؾيل. 

 مارؾ تؾيؽ 
 

  الها:
ليؼ أمر يدتح  اإلعجاب، لكؽ تذلركا مؽ كقت آلخر أنه اليسكؽ إّف التع

 تعليؼ ما هؾ مهؼ في الحياة ." 
 اكسكار كاملد 
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 رابعا:
 "إّف هدؼ التعليؼ هؾ التعلؼ كليس التدريس." 

 راسل ؿ. جّةؾؼ 
 خامدػًا :

"ال شيء مهير انذهالي في التعليؼ مهل لؼ الجهل الذي متدب  التعليؼ 
 حقائ  جامدة."     بتراةسه في هيئة 

 هشري بركلس جدامز 
 سادسًا:

"مؾطد التعليؼ الح يقي البلمداكاة علي صعيد التفرد،كالشجاح                                   
كالسجد،كالسؾه ة،كال  قرية،ذلػ أف البلمداكاة ال تعشي القدرة الستؾسظة، 

 العالؼ لكل."  أك التفؾؽ الفردي،كال الخزؾع للسعامير،كانسا هي م ياس
 

 فيليكس اي. شيليشن  
 
 

 سابعًا:
"لقد لبرنا كنحؽ مرابؾف بالتخسة مؽ اإلعبلنات السدتسرة عؽ العرؾر 
الجدمدة كالبدايات الجدمدة،لدرجة أنشا لؼ نعد قادريؽ علي تسييز الح يقي 
مشها عشدما ترل أخيرًا. بيد أّف العرر الجدمد قاب قؾسيؽ أك أدنى بالفعل 

 ؾر القديسة ففي طريقها الى التبلشي بدرعة ملحؾعة ." كاما العر
 

 ليزلي غيل   
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  امشا:
" ال مؾجد، باعتقادي، نقظة في فلدفة التعليؼ التقدمي أهؼ مؽ ترليزب 
علي أهسية مذارلة الستعلؼ في صياغة األهداؼ التي تؾجه أنذظته في 

ر مؽ فذله عسلية التعلؼ ، مهلسا ال مؾجد خلل في التعليؼ التقليدي أخظ
في تأميؽ تعاكف فعاؿ يدهؼ مؽ خبلله الظال  في بشاء األهداؼ مؽ 

 دراسته."  
 جؾف دكي 

 
 تاسعًا:

"مدرسؾؾ هؼ أشخاص تسكشؾا مؽ التأقلؼ مع نغاـ فكري ذاتي االستدامة 
أرساب جدكدهؼ، كاف لشت مؽ أكلئػ الذمؽ متسيزكف بأنهؼ أةهر تفردًا 

يعػ علي مغادرة السدرسة، كإيجاد كاندفاعًا مؽ اآلخريؽ، فديتؼ تذج
طرائ  أخرى لتعليؼ نفدػ، بسعشى أف تزفي بعدًا  قاييا علي أحكامػ 
الخاصة بػ. أما ال اقؾف، ييج  أف متذلركا دكما  أنهؼ يخزعؾف للقؾل ة 

 كالشسذجة بسا يبلئؼ احتياجات هذا السجتسع السحددة كضيقة األف ." 
 دكريس ليدشن  

 
 عاشرًا:

الرئيدي مؽ التعليؼ يج  أف يكؾف تذئة رجاؿ كنداء قادريؽ "إّف الهدؼ 
علي فعل أشياء جدمدة، كليس اإلةتفاء بسا فعلته األجياؿ الدابقة، تشذئة 
رجاؿ كنداء مبدعيؽ كمكتذفيؽ كمبتكريؽ بسقدكرهؼ نقد كتسييز لل ما 

 يقدـ اليهؼ كرفزه."   
 جاف بياجيه  
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 أحد عذر:
أهؼ قؾاعد التعليؼ كأةهرها أهسية، سأقؾؿ "اذا ما تجرأت علي ذلر ح يقة 

 انها ليدت تؾفير الؾقت بقدر ما هي تبدمدب."  
 جاف جاؾ ركسؾ 

 ا شاء عذر:
" لؾ تبلءـ تعليؼ األطفاؿ كالدراسات الستعلقة بهؼ مع نزعاتهؼ كقدراتهؼ، 

 ألص ت العدمد مشهؼ أعزاء نافعيؽ في السجتسع."  
 صامؾيل ريتذاردسؾف  

 
 
 

  بل ة عذر:
" التعليؼ هؾ الؾسيلة إلبراز لؾامؽ اإلنداف، كالسداعدة التي نتلقاها مؽ 
اآلخريؽ جلية بحتة مقارنة باةتذاؼ الفظرة فيشا. كما متؼ تعلسه بهذب 

 الظريقة مستع كأ رب باؽ."  
 رالف كالدك ايسرسؾف 

 
 اربعة عذر: 

ه مؽ أجسل ما في ابداعات الظفل هؾ أخظالب، فعسله رائع بقدر ما يحفل ب
األخظاء الفردية كمسل كبعيد عؽ سساته الذخرية بقدر ما مزيل السعلؼ 

 مؽ أخظائه."  
 فرانز سيزيػ 

 خسدة عذر:
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" إّف القاعدة التي مت عها لل إنداف ليدت بأف يعتسد علي التعليؼ الذي 
هيأب له انداف جخر، كال حتى بأف مؾاف  عليه، بل بأف يكافت لرلية 

أف يكؾف هؾ نفده علي طبيعته. اّف الهزيسة األشياء علي ح يقتها ك 
 تكسؽ في االستدبلـ." 

 ككدرك كيدلؾف   
 ستة عذر:

" في كسعي أف أ بت في أي كقت أّف التعليؼ الذي نلته حاكؿ أف يجعل 
مشي شخرا غير الذي أنا عليه اآلف. كلؼ ألؾـ معلسّي علي الزرر الذي 

الذخص الذي أص حت  ةانؾا  سيلحقؾنه بي، كأطالبهؼ بأف مردكا اليّ 
عليه اآلف. كألنهؼ عاجزكف عؽ ذلػ فدؾؼ ألؾمهؼ كأهزأ بهؼ أماـ العالؼ 

 ةله." 
 

 فرانز لافكا 
 

ندأؿ هللا العغيؼ، أف مؾف  القاريء الكريؼ في أف يحرل علي 
مبتغاب أك بعزًا  مشه ، مؽ بيؽ طيات هذا الكتاب، كأف مؾفقشا نحؽ أبشاء 

لخير، كأف يددد خظانا، أمة ، كمدئؾليؽ الدؾداف الغالي ، لسا ييه ا
تربؾييؽ ، كمختريؽ ، كتشفيذ ميؽ، في العبؾر نحؾ تعليؼ أفزل مرضي 

 هللا كالؾطؽ. 
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أحسد إسساعيل حجي ، التربية السدتسرة مدي الحياة ، الكؾيت ،   2

 ـ .1998دار الفكر العربي ، الظ عة األكلي ، 
أمل األحسد ، التعليؼ الذاتي في عرر السعلؾمات ، بيركت ،  .3

 ـ .2002مؤسدة الرسالة ، الظ عة األكلي ، 
د الهادي ، نغريات التعلؼ كتظبيقاتها التربؾية ، عساف ، جؾدة عب .4

 ـ . 2006دار الهقافة للشذر كالتؾزيع ، الظ عة األكلي ، 
حدؽ شحاته ، مداخل إلي تعليؼ السدتقبل ، القاهرة ، الدار  .5

 ـ .2004السررية اللبشانية ، الظ عة األكلي ، 
يا في التعليؼ ، حديؽ حسدي الظؾبجي ، كسائل اإلتراؿ كالتكشؾلج .6
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 ـ .1999دار مجدالكي للشذر ، الظ عة األكلي ، 
عدناف سلساف زيتؾف ، التعلؼ الذاتي ، إستراتيجية تربؾية معاصرة ،  .8
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عسر دمحم العساس ، التؾجيه التربؾي ما بيؽ الربت كالخدارة ،  .9
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 ـ .1998عساف ، مظ عة للية العلؾـ ، 
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 السقدمة -

 مفىؾم التعميؼ السفتؾح -

 أوداف التعميؼ السفتؾح -

 مبررات التعميؼ السفتؾح -

 نذأة التعميؼ السفتؾح وتظؾرن -

 خرائص التعميؼ السفتؾح -

 زات التعميؼ السفتؾحمي -

 السذاالت التي تؾاجه التعميؼ السفتؾح -

 
 السقدمة
على جسيع  كبيرال ير األ بعدة  ؾرات لاف لها  إف مركر العالؼ      

العلسية  كاالجتسا ية ،كالدياسية ،مجاالت الحياة االقترادية
   Industrial Revolutionة؛ فكانت الهؾرة الرشا يةسييعلكالت

ؽ عذر كالقرف التاسع عذر،  ؼ جاءت الهؾرة فى القرف الهام
فى الهسانيشات مؽ القرف  Electronic  Revolution اإللكتركنية

 العذريؽ التي أدت إلى تظؾر صشاعة الحاس ات اآللية

Computersكالبرمجيات ، CD- ROMs  كاألقسار الرشا ية ، 

 Satellites السعلؾمات  بتقشيات عرؼ، كعهر ما
 Information Technology كالتى تعشى الحرؾؿ على

السعلؾمات برؾرها السختلفة كمعالجتها كتخزيشها كاستعادتها كتؾعيفها 
عشد اتخاذ القرارات، كتؾزيعها بؾاسظة أجهزة تعسل إلكتركنيا. كتؾجد 

االتراؿ باألقسار الرشا ية،  :السعلؾمات مشها لتقشياتعدة أشكاؿ 
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ب متعددة الؾسائ ، كمؤتسرات كش كات الهاتف الرقسية، كأجهزة الحاسؾ 
الفيدمؾ التفاعلية، كاألقراص السدمجة، كش كات الحاسؾب السحلية 
كالعالسية. كيعد ذلػ تحؾال مؽ العرر الرشاعي إلى العرر السعلؾماتي 

  .أك عرر السعرفة
 

فى نهاية  Wireless Revolution الهؾرة البلسلكيةبدأت        
 حادي كالعذريؽ حي  لاف الهاتف الجؾاؿالقرف العذريؽ كبداية القرف ال

 Wireless ، كاألجهزة البلسلكيةMobile Telephone الستحرؾ /

Devices   التى انتذرت بدرعة فائقة كبأعداد لبيرة فى العالؼ أجسع
لقد  .أةبر مؤشر على أهسية الهؾرة البلسلكية كدكرها فى الحياةمسا يعتبر 

العسلية الحياة للها كمؽ ضسشها يرا على ةاف لتلػ الهؾرات الهبلث تأ يرا لب
التربؾية، فلؼ يعد الشسؾذج التقليدي فى التعليؼ الذى يعتسد على الحفظ 
كالتلقيؽ كاالعتساد على السعلؼ لسحؾر للعسلية التعليسية كالكتاب لسردر 
أساسي للسعرفة مع السعلؼ هؾ الشسؾذج السشاس ، بل لاف للهؾرة 

لذى الزمها الفزل فى ميبلد نسؾذج جدمد هؾ الرشا ية كالتظؾر التقشي ا
، كلاف  Distance Learning (dLearning)التعلؼ عؽ بعد

لكتركنية فى الهسانيشات الفزل فى استخداـ الحاس ات كش كات للهؾرة اال 
االتراؿ السحلية كالعالسية فى التعليؼ فغهر نسؾذج التعلؼ 

ذى ساعد ال  Electronic Learning (eLearning)اإللكتركني
كهذب التقشيات الحدمهة كجها لؾجه أمرا مسكشا،  السفتؾحفى جعل التعلؼ 

كسرعة تظؾرها جاكلت العسلية التعليسية مؽ السرلزية الى البل مرلزية 
 ل.5003التي انتهجها التعليؼ السفتؾح نعراـ 
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بهذا  يعد التعليؼ السفتؾح مؽ بيؽ السجاالت أك األنسا  الجدمدة  
معي كالتي تداعد الجامعة على خدمة مجتسعها كقد انتذر للتعليؼ الجا

نغاـ التعليؼ السفتؾح في الدشؾات األخيرة لشغاـ للتعليؼ عؽ بعد، حي  
رأت ييه الدكؿ الستقدمة كالشامية كالسشغسات الدكلية أحدث أسلؾب عرري 

عجزت عشها مراعي العدمد مؽ االعت ارات كيحل لهيرًا مؽ السذاةل التي 
الؾجاهية بل مؽ حي  تؾفير فرص التعليؼ دكف قيؾد اجتسا ية  السسارسة

أك زمانية أك جغرايية أك اقترادية أك متظل ات خاصة عدا الرغ ة الكاملة 
لتعليؼ ل في اتاحة الفرصنجحت ل. 5002مؽ الدارس نابؾ غري  

 الجامعي.
 
تعليؼ السفتؾح صيغة تعليسية جدمدة تظل  على مؤسدات التعليؼ ل

التعليؼ  عدالةتي نذأت لتؾج  نغاما تعليسيا جدمدًا يداهؼ في العالي ال
السرت ظة باعت ارب حقا مؽ حقؾؽ اإلنداف، متجاكزًا حدكد التعليؼ التقليدي 

مدتفيدًا مؽ التقدـ التكشؾلؾجي في مجاؿ  بالعؾامل الزمانية كالسكانية
شاكؿ التعليؼ كالعلـؾ كالؾسائل الحدمهة، ليجعل السادة التعليسية في مت

الظال  حي  لاف كمتى شاء مؽ خبلؿ كسائل االتراؿ الحدمهة لاإلذاعة 
التعليؼ بأي سب  متيت فرصة  انية لسؽ فاتهؼ  فزبًل عؽ إنهكالتلفيزيؾف، 

، كليؾاة  بالتعليؼ مؽ األس اب سؾاء لانت اجتسا ية أك اقترادية
، السدتسر التقدـ الحدم  في تخررات العامليؽ دكف انقظاع عؽ العسل

كهؾما مؤدي إلى تشسية السجتسع، كرفع لفاءة العامليؽ، كته يو 
 السؾاطشيؽ بتكلفة تقل عؽ تكلفة التعليؼ التقليدي.
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أماـ بذكل كاسع إلى انفتاح الفرص  مؤديأف التعليؼ السفتؾح 
الزمانية كالسكانية فزبًل عؽ انه عسل على السعلؼ كالستعلؼ بنزالة الحؾاجز 

التي تتسهل في القبؾؿ كالسكانة كاألسلؾب لس يؼ تغيير سسات التعليؼ ا
كاألفكار كذلػ إلحداث تغيرات أساسية في العبلقة بيؽ السعلؼ كالستعلؼ، 
ليدتجي  األكؿ مؽ خبلؿ نغؼ التدريس التربية لحاجات كميؾؿ كمكؾنات 

 الهاني في إطار السجتسع السحلي كغير السحلي الذي ي يش ييه.
 
لفرصة لكل راغ  في مؾاصلة دراسته االتعليؼ الفتؾح متيت   

العلسية أك السهشية، سؾاء لاف في دكرات قريرة أك طؾيلة أك شهادات 
مهشية أك دبلؾمات متؾسظة كحتى الذهادات الجام ية كربسا بعض برامج 
الدراسات العليا لالدبلؾمات العليا كالساجدتير، كال تتظل  السؤسدات 

رامج التعليؼ السفتؾح كخاصة التعليسية عادة مؽ الدارس في بعض ب
التعليؼ الجامعي إلى درجة علسية مهل الذهادة الهانؾية، كقد ملتح  في 
برنامج تدريبي متحؾؿ بعدب إلى برنامج مؤدي إلى درجة جام ية بعد أف 
مهبت الدارس جدارته كجدمته ييسا بدأ مشه، لسا قد ملتح  الظال  غير 

إلى درجة مشذ البداية إذا اقتشعت الستفرغ غال ًا ببرنامج تعليسي مؤدي 
السؤسدة التعليسية السفتؾحة بقدرته على اجتياز قبؾؿ أك مقابلة أك إ  ات 
خبرته التعلسية أك نزجه العلسي، تؾجد مؤسدات تعليسية لهيرة تهتؼ 

، بل تذتر  بلؾغ الدارس سؽ الهاني عذر،  بتقديؼ خدمة التعليؼ السفتؾح 
 ل.5003ريظانية نقظبي كالذاهد في ذلػ الجامعة الب

 
 :مفهؾـ التعليؼ السفتؾح
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التعليؼ عؽ بعد أسلؾب مؽ أسالي  التعليؼ الذاتي كهؾ تعليؼ ساب   
أدى إلى تعزيز نغاـ التعليؼ السفتؾح  -للتعليؼ التقليدي أك السدرسي

Open Learning   كالتعليؼ السدتسرContinuos Learning  كهؾ
لسراسلة كالذي يعتبر بدايات التعليؼ عؽ بعد يعتبر تظؾيرًا لشغاـ التعليؼ با

كالذي نسا كترعرع في بريظانيا كمدتعسراتها كب ية بلداف العالؼ كانتذر 
انتذارًا كاسعًا كخاصة بيؽ الحربيؽ العالسيتيؽ األكلى كالهانية كبعدها أيزًا 
حي  طرأ عليه تظؾر لبير في محتؾى السادة الدراسية كترسيسها كطرؽ 

صة بعد التظؾر السلحؾظ في كسائ  التكشؾلؾجيا الحدمهة تقؾيسها كخا
 كالتي تعتبر الرلائز األكلى في تقدـ كتظؾر التعليؼ عؽ بعد.

كقد جاء لغيرب مؽ االتجاهات الحدمهة في التربية كالتعليؼ كالتي  
عشيت بسؾاجهة الزيادة الهائلة في حجؼ السعارؼ اإلندانية كالتظؾر 

 مجاالت الحياة. العلسي كدخؾؿ التكشؾلؾجيا
نةسا أنه أسلؾب فعاؿ في تؾفير فرص التعلؼ كإ راء الخبرات أماـ  

العامليؽ الذمؽ ال يدتظيعؾف االنقظاع عؽ العسل كالتفرغ للتعلؼ، الذمؽ 
 .(1)حرمؾا مؽ التعليؼ الشغاميل

 
تتؼ دائسًا السؾاجهة بيؽ السعلؼ كالستعلؼ في نغاـ التعليؼ التقليدي  

تعليؼ الؾجاهي كيكؾف ذلػ في قاعات الدرس أك كهؾ ما يعرؼ بال
السحاضرة أك في أي مؾقع تعليسي يجسع بيؽ السعلؼ كالستعلؼ في كقٍت 
كاحد، أما في نغاـ التعليؼ عؽ بعد فنف الؾسائ  الدس ية كال ررية أك 

                                     
 .290بذير عبد الرحيؼ الكمؾب، مرجع سابق، ص  (1)



 

753 

 

الدس ية ال ررية مهل الرادمؾ كالتلفاز كالفيدمؾ كالحاس  اآللي، تحل محل 
 في الغال  بعيدًا عؽ الستعلؼ أ شاء العسلية التعليسية.السعلؼ الذي يكؾف 

 
أما في الفرؽ ما بيؽ نغاـ التعليؼ التقليدي كنغاـ التعليؼ عؽ بعد  

ييقؾؿ الدلتؾر على عهساف: نهؾ في تشغيؼ تؾصيل العلؼ كالسعرفة إلى 
طال  بعيد عؽ السؤسدة التعليسية ال يدتظيع أف متفرغ لظل  العلؼ لسا 

 .(1)له في الشغاـ السدرسيليدتظيع زمي
 

إف نغاـ التعليؼ عؽ بعد مهله مهل نغاـ التعليؼ التقليدي هؾ تعليؼ  
نغامي مشغؼ كليس لسا يرفه ال عض بأنه تعليؼ غير نغامي كقد قاؿ ـ. 
خالد حدشيؽ: نالتعليؼ عؽ بعد هؾ نغاـ تعليسي نغامي كمشغؼ، يعشي 

السعلؼ كالدارس، أي أف تقؾـ  إنجاز العسلية التعليسية دكف لقاء فعلي بيؽ
ل باعتساد نالدارسل …الجهة التعليسية نالجامعة، السدرسة، السعلؼ، 

ضسؽ نمشهاج محدد كشرك  خاصةل كمشحه شهادة في حاؿ نجاحه 
بالؾفاء بستظل اتها. أما لساذا قلشا أنه تعليؼ نغامي فؤلف الدارس م قي 

دراسية/ التعليسية، على صلة مع الجامعة بذكل مدتسر عبر مراةزها ال
كيخزع للستابعة كالتقؾيؼ السدتسريؽ مؽ قبلها، أما لؾنه تعليسًا مشغسًا 
فؤلنه ليس تعليسيًا عرضيًا، كإنسا هؾ تعليؼ هادؼ للحرؾؿ على شهادة 

 .(2)بعد استيفاء الذرك ل
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متؼ نغاـ التعليؼ عؽ بعد كالستعلؼ في مشأى عؽ السؤسدات  
 اشر كمؾاجهة بيشه كبيؽ السعلؼ أ شاء التعليسية كمؽ غير احتكاؾ م

العسلية التعليسية إال نادرًا، كبسعشى جخر فنف الستعلؼ ال ملتـز بالتؾاجد 
كالجلؾس في قاعات الدرس أك السحاضرات إنسا ترل إليه السادة الدراسية 
في مؾقعه بدؿ أف يرل هؾ إلى مكاف السادة الدراسية. كيكؾف ذلػ تحت 

تعليسية متؼ عبرها التدجيل لبللتحاؽ بشغاـ  رعاية مشغسة أك مؤسدة
الدراسة عؽ بعد كتدتخدـ هذب السشغسات أك السؤسدات كسائ  االتراؿ 
بذتى أنؾاعها باعت ار أف االتراؿ نغاـ كمؽ السعركؼ أف عسلية 

/ رسالة عبر 2 / مرسل1االتراؿ تتؼ عبر خظؾات معيشة تتكؾف مؽ: 
جابة أك التغذية الراجعة كعسليات / مدتقبل، تتخللها االست3قشاة اتراؿ 

التذؾيش كمدى صبلحية أجهزة التؾصيل كالؾضؾح كسبلمة ال رر مع 
سبلمة الدسع. نجد في العسلية التعليسية نجد أنه للسا تحدؽ نغاـ 
االتراؿ للسا تحدشت العسلية التعليسية. أما نحؽ اآلف فش يش زمانًا 

ذات الؾقت مهلسا يحدث أص حت ييه عسلية االتراؿ عسلية تفاعلية في 
 في التعليؼ اإللكتركني أك التعليؼ االفتراضي.

 
عادة ما متؼ اختيار الؾسائ  حد  مؾقع الستعلؼ كعركفه كذلػ  

لتدهيل عسلية تؾصيل السادة الدراسية للستعلؼ للتأةد مؽ عسلية نجاح 
 التعليؼ عؽ طري  نغاـ التعليؼ عؽ بعد.

د هؾ نس  مؽ أنسا  التعليؼ إف القؾؿ باف نغاـ التعليؼ عؽ بع 
الذاتي قؾؿ صحيت إذ أف الستعلؼ ككف  برامج هذا الشس  مؽ التعليؼ يعتسد 
اعتسادًا أساسيًا عل نفده كبحد أدنى مؽ إشراؼ السعلؼ كيسكؽ القؾؿ إف 
الستعلؼ هؾ محؾر العسلية التعليسية كليس السعلؼ لسا لاف معركفًا في 
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، كيعتسد الستعلؼ في ذلػ الشؾع مؽ الداب  في نغاـ التعليؼ التقليدي
التعليؼ على مدى استخدامه لؾسائ  التقشية الستعددة بكفاءة كبحد  ما 
تقتزيه العسلية التعليسية. كتأريخيًا نجد أف اإلنداف كلفترات طؾيلة مؽ 
تأريخه قبل عهؾر التعليؼ الشغامي كالسدارس، يعلؼ نفده بشفده مؽ خبلؿ 

رسة في بيئته كبيته كمؽ جبائه كمجتسعه اللري  السبلحغة كالتقليد كالسسا
 كغال ًا ما يستهؽ االبؽ مهشة أبيه.

 
مشغسس في هذا الشس  مؽ نغاـ التعليؼ لل راغ  في التعليؼ بغض  

الشغر عؽ العسر أك السؤهل الذي متأهل به في االلتحاؽ برل  نغاـ 
يؽ مؽ التعليؼ التقليدي كالذي ي ف عائقًا دكف تحقي  طسؾحات الشاجح

 ذكي الشد  السشخفزة.
 
 
 
  

كقد أكرد أحسد إسساعيل حجي ييسا يخص سسات التعليؼ عؽ بعد  
 اآلتي: 

/ االنفراؿ ش ه الدائؼ بيؽ السعلؼ كالستعلؼ طؾاؿ عسلية التعلؼ كهؾ ما 1ن
 يسيزب عؽ التعليؼ التقليدي.

ادًا / تأ ير السؤسدة التعليسية في ترسيؼ التعليؼ تخظيظًا كتشغيسًا كإعد2
 كتقديسًا كدعسًا للستعلؼ كهؾ ما يسيزب عؽ البرامج الدراسية السدتقلة.
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/ استخداـ كسائ  تكشؾلؾجية لتقديؼ محتؾى البرنامج التعليسي، 3
كاالهتساـ بتؾفير اتراؿ تفاعلي كهؾ ما يسيزب عؽ االستخدامات األخرى 

 للتكشؾلؾجيا في التعليؼ.
ؼ أك الستعلسيؽ طؾاؿ عسليتي / الت اعد ش ه السدتسر لسجسؾعة التعل4

التعليؼ كالتعلؼ كإف تبلقؾا عرضًا. كبذلػ فننهؼ متعلسؾف فرادى ال 
 جساعاتل.

  
اتخذ التعليؼ عؽ بعد أسساء لهيرة أطلقت عليه مهل التعليؼ  

بالسراسلة، السدرسة السشزلية، الدراسة السدتقلة، التعليؼ خارج أسؾار 
ك ار، التعليؼ غير الشغامي، التعليؼ في الجامعة، التعليؼ الذاتي، تعليؼ ال

الهؾاء، التعليؼ السفتؾح، كهذب التدسية األخيرة أص ت ال عض يظلقها بديبًل 
لتعبير التعليؼ عؽ بعد كيعبر ال عض عؽ التعليؼ السفتؾح بأنه أحد 
الدياسات التي تسهل نغاـ التعليؼ عؽ بعد أي أنه يعتبر مسارسة تظبي ية 

ننه يبلحظ أف هشالػ عسلية ترادؼ كاختبلؼ كتداخل لشغاـ. كمهسا لاف ف
 في التعابير التي تظل  على الشغاميؽ مؽ التعليؼ.

  
ند ة لسا أشرنا إليه مؽ تعريفات لشغاـ التعليؼ عؽ بعد فقد عهرت  

تعريفات لهيرة أخذت حيزًا مشذ عهؾر هذا الشؾع مؽ التعليؼ كالذي ستغهر 
ييسا ملي بعض  مؽ هذب  في الرفحات البلحقة مؽ هذا ال ح .

 التعريفات: 
 أكرد األستاذ ماهر حدؽ رباح التعاريو اآلتية:
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/ نغاـ تؾصيل خاص بالسحتؾيات التعليسية بحي  متحق  الرب  بيؽ 1ن
الدارسيؽ في برنامج عؽ بعد كبيؽ السؾارد كالسقؾمات التعليسية 

Education Resources . 
 نفرغليل

مؽ خبلؿ الؾسائل التعليسية اإللكتركنية  / نتقديؼ التعليؼ أك التدري 2
كيذسل ذلػ األقسار الرشا ية كالفيدمؾ كاألشرطة الرؾتية السدجلة 

 كبرامج الحاسؾبل
 "USALAالجس ية األمريكية للتعليؼ عؽ بعد "

/ نذلػ الشغاـ الذي يذير إلى الحاالت التي يكؾف فيها التعلؼ 3
Learning  أك التعليؼTeachingلؾب الذي بسؾج ه يكؾف ، ط قًا لؤلس

 األستاذ كالظال  في مشظقتيؽ جغرافيتيؽ مختلفتيؽل
" نتعريو مكسل للتعريو USDLAالجس ية األمريكية للتعليؼ عؽ بعد "

 الداب ل
/ نهؾ نغاـ تدريس مرب  الستعلسيؽ بالسرادر التعليسية كهؾ مؾفر 4

ير للستعلسيؽ غير السدربيؽ في الئحة طل ة السؤسدات التعليسية نغ
 مداكميؽل كهؾ يعزز الفرص التعليسية للظل ة الحالييؽ. 

إف تظبي  التعليؼ عؽ بعد عسلية تدتخدـ فيها السرادر الستاحة  
 كهي عسلية تتظؾر لتدتخدـ التقشيات الؾليدةل.

 
 مذركع لاليفؾرنيا للتعليؼ عؽ بعد

The California distance learning Project “CDLP” 
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بعد نغاـ مؾجه أك عسلية ترب  الستعلسيؽ بالسرادر / نإف التعليؼ عؽ 5
ال عيدة، كيسكؽ للتعليؼ عؽ بعد أف يكؾف كسيلة التعلؼ الرئيدية أك 

 التكسيلية.
 AT and Tشرلة 

/ نإيراؿ العلؼ أك التدري  بدركس ترل إلكتركنيًا باستخداـ القسر 6
الرشاعي، الفيدمؾ، الرؾت، الرسؾـ كالرؾر، تكشؾلؾجيا الؾسائ  

 الستعددة، كاألشكاؿ األخرى للتعلؼ عؽ بعد نمؽ على مدافةل.
 رابظة الؾاليات الستحدة للتعليؼ عؽ بعد 

The United States distance learning Association 

“USDLA” 

/ نالتعليؼ عؽ بعد هؾ نغاـ لتؾصيل السؾاد كاإلمكانيات التعليسية 7
دكف الحاجة إلى مقابلة  للدارسيؽ في البرامج التعليسية أك التدريبية

 ل.Face to Faceالسدرسيؽ ن
 (1)السؤلفل

إضافة لسا جاء في لتاب نالتعليؼ اإللكتركنيل لؤلستاذ ماهر حدؽ  
رباح مؽ تعاريو فنف هشالػ بعض العلساء الذمؽ أدلؾا بدلؾهؼ في هذا 

 السزسار ييسا ملي بعض  مؽ تعاريفهؼ للتعليؼ عؽ بعد:
ة مؽ طرؽ التعليسات، كالتي تسارس فيها / نالتعليؼ عؽ بعد عائل8

سلؾليات التعليؼ برؾرة مشفرلة عؽ سلؾليات التعلؼ بسا في ذلػ التي 
تسارس أماـ الستعلؼ في الغركؼ العادية كلهذا فاالتراؿ بيؽ السعلؼ 
كالستعلؼ يج  أف مؾفر بكل الظرؽ سؾاء عؽ طري  الكلسة السكتؾبة أك 

 يكيةلالؾسائ  اإللكتركنية أك السيكان
                                     

 .17-16م، ص 2004ماور حدؽ رباح، التعميؼ اإللكتروني، عسان، دار السشاوج لمشذر والتؾزيع  (1)
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 ـMoore 1993مؾر 

كيقؾؿ مؾر أيزًا: نيحتل الستعلؼ السكاف األكؿ كالتعليؼ عؽ بعد  
مؤلد ذاتيه الستعلؼ كفردمته كلذلػ يكؾف ترليزب على هذا الجان  كالرلة 
بيؽ السعلؼ كالستعلؼ ال تتؼ م اشرة بل بؾاسظة كسائل تعليسية سؾاء لانت 

 .(2)مدسؾعة أك مرئيةل
لدراسة على لل السدتؾيات كالتي ال تتؾقو على كجؾد / نةافة أشكاؿ ا9

األستاذ في قاعة السحاضرات أك في الجؾار كلكؽ في نفس الؾقت يدتفاد 
 مشه في التخظي  كاإلرشاد كاإلشراؼل

 ـHolemberg 1986هؾلسبرج 
/ نأف أهؼ خرائص التعليؼ عؽ بعد أف الستعلؼ يكؾف في معغؼ الؾقت 10

 بعيدًا عؽ السعلؼل.
 ـ.Rummple & Harry 1982كهاري  رمبل
/ صاغ ليقاف مختلف اآلراء حؾؿ مفهؾـ التعليؼ عؽ بعد في ست 11

 -نقا :
 /  الفرل بيؽ السعلؼ كالظال .1ن
 /  تأ ير السؤسدة التربؾية في تخظي  كتحزير السؾاد التدريدية.2
 /  السذارلة في أشكاؿ التعليؼ السرشعة.3
سكؽ الستعلؼ مؽ االستفاد مؽ محاكرة / تؾفير اتراؿ مزدكج االتجاب ي4

 كمشاقذة السؤسدة كالسعلؼ.
 /  استخداـ الؾسائ  التقشية للتقارب بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.5

                                     
(2) More. M. On Atherory of independent study. In sewort, kegan 8 hoimberg (eds) distance education 

international prespectives. 1983. 
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 .(1)/  تعليؼ الستعلسيؽ بؾصفهؼ أفرادًا كليس جساعاتل6
 Industrialization/ نمتزسؽ جان ًا هامًا كملحؾعًا مؽ الترشيع 12

قائؼ على أعداد لبيرة مؽ العامليؽ ييه مؽ إذ أف طبيعة هذا التعليؼ ال
فئات متشؾعة ذات تخررات مختلفة، تشزؾي تحت قظاعات كمراحل 
تزؼ أعدادًا مؽ أخرائي اإلعداد كالترسيؼ كاإلنتاج كفشي اإلخراج 
كالسذرفيؽ كاإلدارييؽ، باإلضافة إلى إنتاج الؾسائ  مؽ مؾاد مظبؾعة 

ال ، بكسيات ضخسة لتغظية كأشرطة تدجيل كفيدمؾ كأقراص مبرمجة ..
حاجة أعداد لبيرة كهائلة مؽ الظبلب لل ذلػ يذكل بعدًا صشا يًا يسا ل 
تسامًا الؾضع في السؤسدات الرشا ية الكبرى التي تؾسعت كأص حت 
تعتسد على تقديؼ العسل على دكائر كمرانع متخررة كمتفرعة،  ؼ 

      إعادة تجسيعه مرة أخرىل 
 Petersبيترز 

غاـ التعليؼ عؽ بعد جاذبية خاصة لبلقترادميؽ ذلػ أنه نغاـ / نلش13
يدتخدـ أسلؾب اإلنتاج الجساعي كيؾفر على الدكلة كعلى السجتسع م الن 
ضخسة مؽ جهة لسا مؾفر فرص التعليؼ لجسيع فئات السجتسع العاملة مؽ 

 جهة أخرىل
 

 ـ1987على  يدي 
 كاستغبللية الستعلسيؽل/ نإف مؽ أكلؾيات التعليؼ عؽ بعد احتراـ حرية 14

 Danial and Morgiusدانيل كمؾرغيؾس 

                                     
(1) Kegan. D. foundation of distance education, London, Croom Helm, 1986. 
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/ ناالستخداـ السشغؼ للؾسائ  السظبؾعة كغيرها، كهذب الؾسائ  يج  15
أف تكؾف معدة إعدادًا جيدًا مؽ أجل تجديد االنفراؿ بيؽ الستعلسيؽ 

 كتؾفير الدعؼ للستعلسيؽ في دراستهؼل
 ـUnesco 1987اليؾندكؾ 

عليؼ عؽ بعد يعتسد على لفاية إمكانياته كأهدافه / نإف نجاح الت16
 كطريقته كالؾسائ  السؾجؾدةل

 ـRace 1986ريس 
كلقد جاء في لتاب التعليؼ عؽ بعد كتقشياته في األل ية الهالهة لػ أ.  

د. الديد محسؾد الربيعي كجخريؽ تعريفات عؽ مفهؾـ التعليؼ عؽ بعد 
 مشها:

جؾد الستزامؽ للدارس مع السعلؼ في / تعليؼ يقؾـ على عدـ اشترا  الؾ 17
السؾقع نفده كبهذا يفقد لبلهسا خبرة التعامل الس اشر، كمؽ هشا تشذأ 
الزركرة إلقامة كسي  بيشهسا، كللؾسائ  هذب جؾان  تكشؾلؾجية 

 كتشغيسيةل.
 ـ1999فرجاني 

/ ننؾع مؽ التعليؼ يعكس الت اعد السلحؾظ بيؽ السعلسيؽ كالظبلب، 18
شاب مؽ التعليؼ بالسراسلة، كهؾ يدتخدـ السظبؾعات كهؾ أكسع في مع

بجان  كسائل االتراؿ الحدمهة، كيرى أف هذا نغاـ اإلرشاد للدارسيؽ، 
كتقديؼ السادة التعليسية كنجاحه يعتسد على فري  مؽ السعلسيؽ، لكل مشهؼ 
مدئؾلية محددة كتزفي كسائل االتراؿ التي تغظي السدافات ال عيدة 

 ذلػ الشس  التعليسيل       صفة الت اعد على 
   

 ـ2000العسري 
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/ نأحد أسالي  التعليؼ الذاتي التي أفرزتها تكشؾلؾجيا التعليؼ حدمهًا 19
كهؾ في اصله تعلسًا فرديًا لكشه أدى إلى تعزيز نغاـ التعليؼ السفتؾح 

ل Long life learningل كنغاـ التعليؼ السدتسر نOpen learningن
عليؼ كالتعلؼ عؽ بعد لسؾاجهة الزيادة الهائلة في كقد عهرت أسالي  الت

حجؼ السعارؼ اإلندانية كالتظؾر العلسي كتظؾر تكشؾلؾجيا االتراؿ 
الحدمهة، كلتؾفير فرص التعلؼ لجسهؾر لبير مؽ الراغبيؽ في التعليؼ 

 الذمؽ ال يدتظيعؾف التفرغ الكامل لبللتحاؽ بالتعليؼ الشغاميل
 (1)ـل2000صبري 

 
يؼ عؽ بعد هؾ عسلية تعليسية أةبر ند ة مؽ التدريس فيها متؼ / نالتعل20

 .(2)عؽ طري  شخص ما في مشأى عؽ الستعلؼ مكانيًا كزمانيًال
 بيراتؾف 
إلى جان  التعريفات التي ذلرت هشالػ الكهير مؽ التعريفات تعج  

بها الداحة كذلػ نتيجة لبلهتساـ الزائد بشغاـ التعليؼ عؽ بعد عالسيًا 
 على الؾضع الستشامي الذي ل يه لدى شعؾب العالؼ.كدليبًل 
كمسا يبلحظ في جسيع هذب التعريفات أف فحؾاها مدكر في فلػ  

 نقظتيؽ جؾهريتيؽ تدتخدـ فيهسا الؾسائ  الستعددة:
 / الت اعد بيؽ السعلؼ كالستعلؼ أ شاء العسلية التعليسية.1
 / اإلشراؼ غير الس اشر بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.2

 لػ جليًا في اآلتي:كيغهر ذ
                                     

الديد محسؾد الربيعي وآخرون، التعميؼ عؽ بعد وتقشياته في األلضية ال ال ة، الرياض، ماتبة السمػ فىاد الؾطشياة،  (1)
 .8-6وا، ص 1425الظبعة األولى 

(2) Paul Fordham, education for all, an expanded vision, world conference on 

education for all, monograph2, P. 43. 
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نالتعليؼ عؽ بعد هؾ ذلػ الشؾع مؽ التعليؼ الذي ال متظل  حزؾر  
السعلؼ برفة دائسة في قاعات الدراسة كإنسا يسكشه التؾاجد فق  بؾاسظة 
الؾسائل التكشؾلؾجية في بعض األكقات السحددة التي تتظلبها عسلية 

التعليؼ. كيؤلد هذا  التعليؼ بذر  استخداـ الؾسائ  التكشؾلؾجية في عسلية
التعريو على انفراؿ الظال  عؽ السعلؼ أيزًا مع إمكانية عقد جلدات 

 .(1)حؾار أك مشاقذات أك مقاببلت بيؽ الظال  كالسعلؼ في أكقات معيشةل
 

التي ذلرت لؼ نلحظ فيها شيئًا عؽ التعليؼ  اتفي لل التعريف 
للتعليؼ عؽ بعد لكشه  باالنتداب إذ أف هذا الشؾع مؽ التعليؼ ال يعد نغاماً 

متؾاف  مع نغاـ التعليؼ عؽ بعد في الكت  السظبؾعة فق  أما ب ية 
الشذاطات التي يقؾـ بها الستعلؼ أك السؤسدة التعليسية فهي تقع في 

 إطار نغاـ التعليؼ التقليدي.
 
 :أهداؼ التعليؼ السفتؾح 

 

 . ية التعلؼتؾفير فرص التعليؼ لكل مؾاطؽ مع اال يساف ب يسة استسرار   •

 .  الزمانية كالسكانية تؾفير حرية الدراسة للستعلؼ بتحريرب مؽ القيؾد • 

فرص التعليؼ كالتدري  أ شاء الخدمة لتظؾير الكفايات كرفع تؾفير  • 
 مدتؾى األداء للعامليؽ.

 . تؾفير اسالي  ككسائ  تعليسية جدمدة •

 مؤسدات التعليؼ تؾفير فرص التعاكف العلسي كال حهي كالتعليسي بيؽ • 
                                     

فىااايؼ مراااظفى، مدرساااة السداااتقبب ومجااااالت التعمااايؼ عاااؽ بعاااد، القااااورة، دار الفكااار العرباااي، الظبعاااة األولاااى  (1)
 .203م، ص 2005
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 .   في العالؼ العربي

أعداد كتشسية الكؾادر السختلفة في مجاالت الحياة السختلفة حد    •
 . احتياجات السجتسع

االسهاـ في حل السذكبلت الشاجسة عؽ عجز مؤسدات التعليؼ   •
 . التقليدية عؽ استيعاب االعداد الستزامدة الراغ ة بالدراسة الجام ية

للذمؽ تؾقفؾا عؽ الدراسة ألي سب  جخر أضف قدر كلؾ * تؾفير الفرص 
بدي  مؽ السداكاة نحؾ تحقي  مبدأ الديسقراطية في طري  تؾسيع فرص 

 ل 5003التعليؼ العالي نعبدالؾهاب ، 
 . تؾفير فرص التعليؼ كالتدري  السدتسريؽ في ا شاء الخدمة كالعسل • 

 ذلػ. اإلسهاـ في تعليؼ السرأة كتذجيعها على  •
 . اإلسهاـ في محؾ األمية كتعليؼ الك ار • 

يداهؼ هذا الشؾع مؽ التعليؼ في زيادة كحدة الذع  كتساسكه كتحريرب   •
 . مؽ القيؾد االجتسا ية كاالقترادية

 
  :مبررات التعليؼ السفتؾح

 : السبررات الجغرايية 
قد يكؾف السؾقع الجغرافي الذي يقظشه الدارسؾف م يقا لؾصؾلهؼ 

دة التعليسية لذا يحل التعليؼ السفتؾح هذب السذكلة النه إلى السؤس
لسا معسؾؿ به في المتظل  مؽ الظال  الحزؾر مؾميا إلى الجامعة 

علسًا جف الشغاـ الجامعي الس يؼ بل مذه  الى الدارس في بيته أك مكت ه 
  .هشاؾ فئة مؽ الدكاف تدكؽ بعيدا كمعزكلة جغرايياً 
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 : السبررات الدياسية • 
تذهد بعض الدكؿ اضظرابات سياسية كعدـ استقرار كهذا مؤدي  

إلى إغبلؽ السؤسدات التربؾية كالجامعات لذا يفيد التعليؼ السفتؾح في 
مهل هذب الحاالت كهذا لاف الدافع الرئيدي لتأسيس جامعة القدس 

 .السفتؾحة
ةسا يسكؽ استخداـ التعليؼ السفتؾح مؽ اجل ب  البرامج الهقايية 

. لرفع الؾعي الدياسي  ية كتكريس مفاهيؼ الديسؾقراطية كالحريةكالدياس
 للسجتسع.

 

 :السبررات االجتسا ية الهقايية  •
تأخر تعليؼ السرأة كمذارلتها في السجاؿ العاـّ كمؽ انذظة التظؾير 
كالتشسية السجتس ية بدب  عؾامل الجهل كاألمية التي تتسهل في العادات 

باسؼ الدمؽ كلاف البد مؽ ال ح  عؽ بدمل كالتقاليد مؽ قبل األهالي 
للتعليؼ الس يؼ فجاء التعليؼ السفتؾح يحسل ال ذرى بنتاحة فرص التعليؼ 
للسرأة في بيئتها فزبًل عؽ أنه ساهؼ في محؾ األمية السشذر في 

 ل.5003السجتسعات الشائية ناماؿ ، 
 

 :السبررات االقترادية  •

ة بيؽ االقتراد كالتعليؼ مؽ الهابت علسيا أف هشاؾ عبلقة كطيد
كالتعليؼ عامل أساسي مؽ عؾامل التشسية االقترادية كالشسؾ االقترادي 

 . ضركري لتظؾر التعليؼ

تبلن نفقاته نرف نفقات التعليؼ التقليدي ، لذا غال ًا كالتعليؼ السفتؾح 
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السيسا في  الشغامييعرض التعليؼ السفتؾح نفده لبدمل ح يقي للتعليؼ 
 .ة ألنه يقلل مؽ الشفقاتالدكؿ الشامي

 

 السبررات الشفدية:  •
قد ا بتت الدراسات جف بعض الستعلسيؽ يعانؾف الز ف نغرا لؾجؾدهؼ في 

كالذاهد في ذلػ أف لهير مؽ الدراسات قد ا بتت اف عاهرة جساعات ، 
شعؾر الستعلؼ ال ظيء بالحرج كعدـ قدرته  التدرب كاحد مؽ أس ابها  هؾ

لستفؾقيؽ كهذا مؾلد لرب للسدرسة كالجامعة كقد يحل على مجاراة أقرانه ا
التعليؼ السفتؾح بعض هذب السذكبلت كهؾاند  كأةهر مبلئسة لهؤالء 

 التبلميذ. بحياة هؤالء
 

 نذأة التعليؼ السفتؾح كتظؾرب:
بعض العلساء مرى أف التعليؼ السفتؾح مرجع تاريخه إلى مشترف 

ت التعليؼ بالسراسلة القرف التاسع عذر كلاف يدسى في ذلػ الؾق
 Corre spondence Education  كهؾ   ارة عؽ دركس

مظبؾعة على الؾرؽ اك في لت  كترسل عبر البريد كاآلخر مرى التجربتاف 
في التاري  اإلسبلمي كالسديحي بغير أف السفهـؾ الدائد حؾؿ بداية 

في  Prof Ton dodd 1991التعليؼ بالسراسلة نقبًل عؽ شسؾ اكرك 
 The development ofبعشؾاف التعليؼ عؽ بعد رلية تاريخيةمقاله 

distance teaching ; Ahstoric of perspeetive 

 Profإف التقاليد اإلسبلمية اف الرسؾؿ نصلى هللا عليه كسلؼل 

himsele  لاف مرسل العدمد مؽ الخظابات باإلضافة الى تجربة القديس
نهاركلدل رئيس كزراء  أعلؽ 3741في عاـ ل،  كلكؽ 5002بؾر نشسؾ، 
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بريظانيا فكرته عؽ إنذاء جامعة الهؾاء في مجلس العسـؾ البريظاني، 
كهي جامعة تعتسد على الدراسات السشزلية كاستخداـ أجهزة اإلذاعة 

أساسية في العسلية التعليسية، كقد ساعد في دعؼ  لؾسائلكالتليفزيؾف 
ـ 3741ريظانيا عاـ هذب الفكرة تقرير "ركبشز" عؽ التعليؼ العالي في ب

التعليؼ  لدمهؼ الرغ ة فيأشار إلى أف هشاؾ عدد لبير مؽ الك ار حي  
الجامعي، كلكؽ فاتهؼ الفرصة ألس اب مختلفة في مراحل م كرة مؽ 

مدئؾليتها تقديؼ تقرير عؽ جامعة  لانتتذكلت لجشة  على أ ربحياتهؼ، 
ت ييه أف ـ، كقد أةد3747الهؾاء، كقدمت هذب اللجشة تقريرها عاـ 

الغرض مؽ أقامة هذب الجامعة هؾ مشت فرصة  انية ألكلئػ الذمؽ حرمؾا 
دب  أك ألخر، كأةد التقرير لذلػ حاجة هذب الجامعة لمؽ التعليؼ العالي 

 إلى نؾع مؽ البرامج.
 برامج لذوي الخبرة العملٌة لتجدٌد وزٌادة المعرفة. -
 برامج أخرى أكثر اتساعاً  -

انيا مرسؾـ ملكي بنقامة الجامعة ـ صدر بريظ3747كفي عاـ 
السفتؾحة لسعهد متستع باستقبلؿ لامل، كيح  له مشت الدرجات العلسية، 

دارس، كفي  52000ـ مؽ إنذائها التح  للدراسة بها 3753كفي عاـ 
نعامر،  دارس. 33000ـ كصل عدد الدارسيؽ بها إلى 3754عاـ 

 ل5005
الح يقي خبرة تعليسية كالجامعة السفتؾحة في بريظانيا لاف أساسها 

متراةسة أدت إلى بلؾرة الفكرة بدءا مؽ الحرب العالسية الهانية، تسهلت هذب 
لدراسات االخبرة ييسا عرفته انجلترا مؽ تراث في تعليؼ الك ار مهل معاهد 

ـ كاتحاد تعليؼ العساؿ البريظاني 3710اإلضايية التابعة للجامعة مشذ عاـ 
ج التدري  السهشي كالفشي للذ اب كلليات كمؤسدات تعليؼ الك ار كبرام
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كمعاهد التعليؼ السدتسر على نظاؽ السسلكة الستحدة كالتؾسع في خدمات 
اإلذاعة كالتليفزيؾف التعليسي، كلاف الدافع األساسي للجامعة السفتؾحة 
في بريظانيا هؾ نسؾ الؾعي بديسقراطية التعليؼ حتى أخر مراحله، كتحقي  

غ ة الجساهير في تحديؽ أحؾالها  قاييا كاجتسا يا مبدأ تكافؤ الفرص كر 
ـ كزيادة عدد الظبلب في 3722كاقتراديا مع تعسيؼ التعليؼ الهانؾي عاـ 

عل ما ساد أكربا للها تحت شعار التربية للتكيو مع الحياة بحي  تعسل 
التربية على تشسية االتجاهات كال يؼ االجتسا ية للسؾاطشة الرالحة 

 لديسقراطي.كإعادة البشاء ا
كلاف العسل الرئيدي للجامعة السفتؾحة في بريظانيا مترلز على 

سشة، كلانت تجسع بيؽ  53 – 34مابيؽ  تراكح أعسارهؼ تالك ار الذمؽ 
بالرادمؾ كالتليفزيؾف كالسحاضرات السحاضرات عؽ طري  السراسلة 

كاألعساؿ الكتابية التي يقؾـ بها الظال  كترحت ذاتيا أك عؽ طري  
ؼ مؽ الجامعة السفتؾحة كالدرجة التي لانت تسشحها الجامعة مذر 

السفتؾحة درجة عامة تذسل ميدانا كاسعا كليدت محرؾرة في تخرص 
دقي ، كمقرراتها مرنة تدست للظبلب بحرية كاسعة في االختيار، 
كالتدجيل فيها ال يذتر  الحرؾؿ على مؤهبلت أةاديسية سابقة فالشجاح 

 تسرار في الدراسة أك التؾقو.كالفذل هسا م ياس االس
بل كقد نجحت الجامعة السفتؾحة في انجلترا في تحقي  أهدافها 

لهير مؽ الدكؿ على تبشي فكرتها كالعسل على إنذائها،  ساهست في
كيتزت ذلػ مؽ خبلؿ اإلحرائية الخاصة بننذاء جامعات مفتؾحة في 

 بعض بلداف العالؼ. 
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ف برفة خاصة عرؼ  فى الؾطؽ العربى برفة عامة كالدؾدا
التعليؼ بالسراسلة كاستفادكا مشه مشذ فترة الهبل يشات مؽ القرف العذريؽ. 
فقد لانت فرص التعليؼ الشغامي في مراحله السختلفة محدكدة للغاية كال 

قؾف للسزيد مؽ السعرفة كلذلػ اتجه اتفي باحتياجات السؾاطشيؽ الذمؽ تؾ 
السراسلة كخاصة مؽ بعض ال عض مشهؼ إلى االستفادة مؽ التعليؼ ب

السعاهد العربية في مرر كالتى لانت تقؾـ بتشغيؼ كإدارة هذا الشؾع مؽ 
التعليؼ عؽ طري  ش كة بريدية ترب  بيؽ الظال  كالسعهد. كقد أسهؼ 
أكلئػ الذمؽ تعلسؾا بالسراسلة في مجاالت العسل كخاصة في قظاع 

 ل.5002نأبؾ غري  ،  الرحافة.
 
ؿ بدأ الرادمؾ تجربة التعليؼ السشهجي لظبلب السدرس بعد االستقبل       

كلكؽ بظريقة مؾسسية تبدأ قبيل فترة االمتحانات كخاصة للذهادة 
الهانؾية. أما البرامج التعليسية بسعشاها العاـ فقد تسهلت في لهير مؽ 

 السؾاد التي تقدـ في البرامج الفئؾية السختررة لالظفل كالسرأة.
 

 : ؾحخرائص التعليؼ السفت
نقاطًا محددة لسسيزات  أجسلها في ل 2002،نجؾى جساؿ الدمؽ ن أكردت

  :يتالال
 الزمانية كالسكانية التي تعؾؽ الدراسة، فالظال   العؾائ  إزالة

 .متى شاءأي مكاف كفي أي كقت  فيكالستدرب بنمكانهؼ التعلؼ 
 كالستدرب مؽ الجسع بيؽ التعليؼ كالعسل فلؼ يعد  الدارس تسكيؽ

 ضركريًا للتعليؼ. اً شرطللدراسة عائقًا أك  التفرغ
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  الفرص التعليسية ليس فق  بيؽ أبشاء الجيل الؾاحد،  تكافؤ تحقي
فرصة  انية للك ار  تقديؼمؽ خبلؿ السختلفة كلكؽ بيؽ األجياؿ 

 لتعؾيض فرصتهؼ التي ضاعت في سشؾات عسرهؼ الس كرة.
  ل الؾطؽ مكاف سؾاء أةاف داخ أيفي  التعلؼخفض الكلفة اتاحت

 .كاالنتقاؿأك خارجه دكف تحسل مذقة الدفر كتكاليو الس يذة 
 الظال   يجعل مؽلتعلؼ الذاتي الذي ا كتؾطيدالدارس  على الترليز

 محؾر العسلية التعليسية كالسعلؼ ميدر.
 لتتبلءـ مع متظل ات األنسا  الجدمدة مؽ  التدريسطرؽ  تكييو

 الدارسيؽ.
 ؾسائلها الستظؾرة في خدمة العسلية مؽ تقشيات التعليؼ ب االستفادة

مع السركنة التي تتيت التعليؼ الس اشر لحل مدائل الفهؼ  التعليسية.
كعلى سبيل السهاؿ جامعة الدؾداف السفتؾحة التي اعتسدت على 
نغاـ التعليؼ السفتؾح السرف الذي متيت اللقاء بيؽ السعلؼ كالدارس 

 ةسا معسؾؿ في عسلية اإلشراؼ األةاديسي.
 العسلية التعليسية مؽ خبلؿ نذر مراةز دراسية  مرلزيةال  قي تح

رب  في كبسا يداعد أيزًا  الدارسيؽتكؾف قري ة مؽ محل إقامة 
لسا معسؾؿ به في جامعة الدؾداف  التعليؼ بالؾاقع السحلي.

 السفتؾحة.
 ضساف الجؾدة في إعداد كترسيؼ السؾاد التعليسية،  مفاهيؼ تبشي

كبسا يزسؽ في الشهاية  ،التخرراتمتعدد  كإعدادها بؾاسظة فري 
 تحديؽ نتائج العسلية التعليسية.

 التعليسية بكل أشكالها كبرمجتها برؾرة تداعد على  السؾاد ترسيؼ
كسؾاء أةانت تلػ السؾاد مظبؾعة  الحؾاري تحقي  التفاعل كالتعليؼ 
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فالتفاعل هؾ  إليكتركنية،أك مدسؾعة أك مرئية، ميكانيكية أك 
 .السفتؾحا لانت طبيعة الؾسي  السدتخدـ في التعليؼ األساس أي

 كبسا مؤدي في الشهاية إلى  ،ؼ السدتسريالسبلئسة للتعل الفرص إتاحة
 للسجتسع لكل. كالهقاييةتحقي  التشسية التعليسية 

  مؤسدات السجتسع العاملة في مجاؿ التعليؼ كاإلعبلـ  بيؽ التعاكف
 .أخرى كاالتراؿ كغيرها مؽ مؤسدات 

 تسؾيل كمؾارد مالية متعددة. مرادر تؾفير 
 الشادرة في السجتسع لرالت العسلية التعليسية لكل. الخبرات استهسار 
 مقارنة بتكلفة التعليؼ الس يؼ اك التقليدي ،التعليؼ تكلفة تخ يض. 
 التعليؼ ألةبر عدد مسكؽ مؽ الدارسيؽ في أسرع  لشذر استخدامه

 كقت.
  معلسيؽ كمهشدسيؽ تدري ًا  في السجتسع مؽسهسة ال الفئات تدري

بسا يداعدهؼ على مدامرة  الخدمة،في أ شاء  اً تجدمديًا مدتسر 
 التظؾر السدتسر في تخرراتهؼ.

 الشائية كالسحركمة بهدؼ تقديؼ خدمات  السشاط إلى  الؾصؾؿ
كالتشسية ال ذرية بيؽ  الستؾازنةالتعليؼ لها كمؽ  ؼ تحقي  التشسية 

 ب.فرادجسيع أجزاء السجتسع كبيؽ لل أ

ل خرائص مسيزة للتعليؼ السفتؾح لشغاـ تتحدد 2003 اكرد نحجى،  
 ييسا ملي:

  
 ايا لانت عركفة. غ التشسية بتؾسيع فرص التعليؼ لكل مؽ مر   -

الديقراطية فى التعليؼ اى بتسكيؽ الجسيع مؽ االنخرا  فى  -
 التعليؼ.
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الرفاهية االقترادية كهى تتسهل فى الخبرات السكتد ة مؽ  -
 ؼ.التعلي

استعداده لتكوٌن أهداف التعلٌم بطرٌمة تجعلها تخدم كأساس  -
التخاذ المرارات فً تصمٌم التدرٌس وتموٌم التعلٌم، وبطرٌمة 

 تجعل المتعلم مشاركا إٌجابٌا.
 إمكان استخدام طرق تدرٌسٌة ووسائط تعلٌمٌة متنوعة. -
إمكان استخدام التموٌم واالختبارات كأدوات تشخٌصٌة لتحلٌل  -

 ك أهداف التعلم.مدى تحم
لدرته على إٌجاد عاللات غٌر مباشرة بٌن هٌئة التدرٌس  -

 والمصادر والمتعلم.
لبوله للمتعلم وبٌئته كبٌئة للتعلم والتركٌز على إثراء هذه  -

 البٌئة.
لدرته على التعاون الفعال مع المصادر المحلٌة والموجودة فً  -

ً تنمٌة بٌئة المتعلم بما ٌسهم فً إثراء المتعلم وبٌئته وف
 اعتماد المتعلم على مصادر متعددة.

 

تدؿ هذب الخرائص أف التعليؼ السفتؾح نغاـ مهدؼ إلى تزكيد 
الستعلسيؽ بالفرص التعليسية التي تداعد على استسرار تعلسهؼ في بيئتهؼ 
الخاصة، كتشسية قدرتهؼ على التعلؼ السؾجه فرديا، كتشسية الشزج 

التعليؼ السفتؾح استخداما أمهل  السظلؾب لذخرية الستعلؼ كبذلػ يعد
للدراسة السدتقلة متحررًا مؽ القيؾد التي تقلل أك تحد مؽ حرية التعلؼ 
كالستعلؼ كالسعلؼ في أف كاحد كأف التعليؼ السفتؾح مرتكز على عدة أسس 

 مشها:
حاجة المجتمع لتمدٌم فرصة تعلٌمٌة للجمٌع، أو للغالبٌة  .3

 العظمً من أبنائه.
إلى االستمالل فً الدراسة مع التوجٌه بشكل حاجة المتعلمٌن  .5

 ٌتفك وإمكاناتهم وحاجاتهم.
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الفروق الفردٌة بٌن المتعلمٌن وما تنطلبه من تنوٌع فً الفرص  .1
 التعلٌمٌة والوسائط وغٌرها.

 

 :مسيزات التعليؼ السفتؾح  
 متسيز التعليؼ السفتؾح بعدة مسيزات أهسها:

ً تساعد على استمرار تزوٌد المتعلمٌن بالفرص التعلٌمٌة الت .3
 تعلمهم فً بٌئتهم الخاصة.

 تنمٌة النضج المطلوب لشخصٌة المتعلم. .5
ٌعد استخداما أمثل للدراسة المستملة متحرراً من المٌود التً  .1

 تملل أو تحد من حرٌة التعلم والمتعلم والمعلم فً أن واحد.
ٌمتاز التعلٌم المفتوح بالموة المركزٌة الطاردة حٌث تتحدد  .2

اف بما ٌناسب الفرد والعوامل االجتماعٌة حٌث تعتبر األهد
 معاهد التعلٌم جزءا ال ٌتجزاً عن المجتمع.

 تنمٌة لدرة المتعلمٌن على التعلم الموجة فردٌاً. .3
ٌتٌح الفرصة لكل راغب فً مواصلة دراسته العلمٌة أو المهنٌة  .4

سواء كان فً دورات لصٌرة أو طوٌلة أو شهادات مهنٌة أو 
 وسطة وحتى الشهادة الجامعٌة.دبلومات مت

ال تتطلب الدراسة فً المؤسسات التعلٌمٌة إلى درجة علمٌة  .5
 وعلى سبٌل المثال الجامعة البرٌطانٌة. مثل الشهادة الثانوٌة.

تعد مؤسسة التعلٌم المفتوح أحد االستثمارات المشتركة لعدد  .6
من الجامعات البرٌطانٌة إلعداد مواد تعلٌمٌة تتوزع تكالٌفها 

 لى أكثر من جامعة.ع
ٌستخدم لٌعبر عن المؤسسات التعلٌمٌة ذات السٌاسة التعلٌمٌة  .7

 المٌسرة.
ٌمكن أن ٌتم فً إطار نظام تدرٌس وجها لوجه أو نظام  .30

 تدرٌس عن بعد.
ٌترن للطالب حرٌة اختٌار الدراسة فً التخصص الذي ٌمٌل  .33

 إلٌه وٌرتبط بحاجاته وعمله.
 فً التعلٌم. ال توجد حدود لعدد سنوات البماء .35

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          :السذكبلت التي تؾاجه التعليؼ السفتؾح  
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التعليؼ السفتؾح قد خغي باهتساـ لبير مؽ قبل القائسيؽ على أمر 
التعليؼ العالي في معغؼ الدكؿ العربية مشذ القرف العذريؽ لبدمل لحل 

يعابية للجامعات الس يسة التي لها تجاربًا في هذا اشكاليات الظاقة االست
السجاؿ بل اسهست في عجلة التشسية إال اف هشالػ بعض السعؾقات التي 

 اعترضت مديرة هذب التجارب مشها:
العالً )الواجهً للة الدعم المادي الذي تتلماه مؤسسات التعلٌم  .3

 الالزمة. التمنٌاتتوافر  معن بعد وعد ، المفتوح(
الجامعات التملٌدٌة التً تتحلً بشهرة كبٌرة ممارنة منافسة  .5

 .التعلٌم المفتوح الحدٌثة بمؤسسات
له االجتماعٌة  المفتوح من النظرةمعاناة التعلٌم الجامعً  .1

تعلٌما من الدرجة الثانٌة ٌرتاده فمط من لم ٌمدر  باعتباره
 التعلٌم التملٌدي.ب االلتحاقأكادٌمٌا أو مالٌا على 

جامعات العربٌة المفتوحة إلى المحلٌة مع تجاهل اتجاه أغلب ال .2
وعلى سبٌل  البعد اإلللٌمً للتعلٌم المفتوح والتعلٌم عن بعد.

 المثال النظام الثنائً فً الجامعات السودانٌة.
ندرة الكفاءات المتخصصة فً مجاالت إعداد المواد التعلٌمٌة  .3

 المفتوح.بأسلوب التعلٌم 
عات التعلٌم عن بعد فً غٌاب أو ضعف التنسٌك بٌن مشرو .4

 العالم العربً واإلسالمً.
بما ٌؤدي إلى  المفتوحغٌاب التموٌم المستمر للتعلٌم الجامعً  .5

 تحسٌن أدائها ومردودها.عدم 
مد معظم الجامعات العربٌة المفتوحة إلى الرابطة المومٌة مع تتف .6

المؤسسات والشركات الصناعٌة والتجارٌة والخدمٌة الكبرى، 
تخصص مطة من العناصر األساسٌة إلنجاح التعلٌم الوهذه الراب

 والمهنً المتمدم لما لها من أثر فً دعم التنمٌة االلتصادٌة.
وسائل االتصال عن بعد سواء التملٌدٌة منها )مثل  عدم توفر .7

التلٌفزٌون والرادٌو أو المتطورة مثل األلمار الصناعٌة وشبكة 
 ل االلبال علٌه.لمعظم افراد المجتمع مما ٌمل االنترنت(.

مسا ذلر متزت أف كاقع التعليؼ الجامعي السفتؾح في الؾطؽ العربي 
مختلف عسا هؾ سائد في الدكؿ الستقدمة التي يحغى فيها التعليؼ 
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الجامعي السفتؾح بالرعاية كاالهتساـ كالدعؼ الستؾاصل لتظؾيرها كلكؽ مبدك 
عليؼ السفتؾح فزبًل أف هشالػ العدمد مؽ الدكؿ العربية بدأت تتجه نحؾ الت

عؽ كجؾد العدمد مؽ التؾصيات التي خرجت بها كرش العسل كالسؤتسرات 
التي تشعقد مؽ حيؽ إلى جخر كاستجابت لذلػ فهشاؾ لهير مؽ الدكؿ بذلت 
مجهؾدات تسهلت في نهزة تعليسية شاملة في الشرف الهاني للقرف 

العلسية التي  العذريؽ التي تسخزت عشها الجامعات السفتؾحة لدد الفجؾة
عجزت عشها مؤسدات التعليؼ الشغامي كتحقي  ديسقراطية التعليؼ. أما 
الدؾداف برفة خاصة فننه مؽ الدكؿ التي بدأت محاكالتها في االستفادة 
مؽ التعليؼ السفتؾح م كرًا مسهبًل في الشغاـ الهشائي للجامعات. كلكؽ مؽ 

ية جامعة حتى كصل عدد قياـ  ؾرة التعليؼ األكلى التي انذأت في لل كال
جامعة بخبلؼ السعاهد كالكليات كلكؽ رغؼ التؾسع لؼ  54الجامعات الى 

ملبي الرغ ة الستزامدة للتعليؼ فكاف البد مؽ ال ح  عؽ البدمل الستيعاب 
الظل  الستزامد للتعليؼ فتؼ اعتساد التعليؼ السفتؾح مسهبًل في جامعة 

الهانية في الدؾداف التي انذأت  الدؾداف السفتؾحة فهي تعد  ؾرة التعليؼ
مراةز تعليسية في القرى كالسدف بل انتذرت في جسيع أنحاء الدؾداف أي 
عسلت على تغيير مفهؾـ التعليؼ في الدؾداف بداًل أف يقظع طال  العلؼ 

 أميااًل أص حت الجامعة تذه  إليه أمشسا لاف.
 

 

 
 

 الهال الفرل 
 مجاالت التعليؼ السفتؾح فى الدؾداف



 

776 

 

 
 تدريب السعمسيؽ -

 التعميؼ السىشي السدتسر -

 التعميؼ غير الرسسي -

 التعميؼ العالي -

 مسارسات التعميؼ السفتؾح في الدؾدان -

 تريب السعمسيؽ وتجربة معاود التأويب التربؾي  -

 جامعة الدؾدان السفتؾحة -

 جامعة جؾبا -
 

تكسؽ أهسية التعليؼ السفتؾح في رسالة التعليؼ للجسيع أي تقديؼ 
لافة فئات السجتسع دكف أي شكل مؽ أشكاؿ التسييز، كتحاكؿ  التعليؼ إلى

مؤسدات التعليؼ السفتؾح مؽ خبلؿ ما تقدـ مؽ خدمات تعليسية اف تسكؽ 
ةل فرد مؽ أفراد السجتسع الذي تجدب اف يرل الى اقرى ما يربؾا اليه 
مؽ مؾارد السعرفة بكافة الؾسائل الستاحة كنذير هشا إلى أهؼ مجاالت 

 لسفتؾح.عليؼ االت
 

 مجاالت التعليؼ السفتؾح اكال :
 ل : تدري  السعلسيؽ:1ن

يعتبر تدري  السعلسيؽ مؽ أةهر السجاالت التي عؾلجت مؽ خبلؿ 
التعليؼ عؽ بعد كقد شسل تدري  السعلسيؽ لسرحلة األساس كالتأهيل 
الجامعي للسعلسيؽ لسرحلة الهانؾي لسا شسل التدري  قبل الخدمة كأ شاء 

مدتؾى السعلؼ أك في مجاالت معيشة . لسا أف التدري  شسل  الخدمة كرفع
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تدري  السعلؼ أةاديسيا كفشيا . كقد انتذر ذلػ في مختلف بقاع العالؼ . 
كقد أ بت التعليؼ عؽ بعد بخرائره السعركفة أنه يدتظيع الؾصؾؿ إلى 
أةبر عدد مؽ السعلسيؽ كفي مؾاقعهؼ السختلفة كأنه يداعد في مؾاجهة 

قص في السعلسيؽ كتدري  الكفاءات اإلدارية كالفشية كاستظاع مذكلة الش
 أف يدهؼ في تظؾير التعليؼ في العالؼ الستقدـ كالشامي على الدؾاء .

استعسلت معغؼ البرامج الشس  التقليدي مؽ الؾسائل كالذي مرلز على  
السادة السظبؾعة باالضافة الى الؾسائل التعليسية كالتقشية كالتي شسلت 

إلذاعي كالتلفزيؾف كالكاسيت كالفيدمؾ كالسلرقات كغيرها كذلػ الب  ا
 ل . Multi Mediaبرنامت الؾسائػل  الستعددة ن

ل ICTأما في الدشؾات األخيرة كمع تظؾر تقشية االتراؿ كالسعلؾمات ن   
حد ت نقلة لبيرة في تدري  السعلسيؽ حي  حؾلت لهير مؽ البرامج 

مة . كتست االستفادة مؽ تقشيات االنترنيت  التقليدية إلى برامج تقشية متقد
From on - site to on - line) ل كالتقشية االفتراضية كمرادر السعرفة

 - Dataالتقشية لالسكت ات اإللكتركنية كمرادر كمراةز السعلؾمػػات   

base)ل نweb based resouses ل كتست االستفادة مؽ الخبراء عؽ
كفاءة عاليه إلى معلسيؽ لؼ يكؽ مؽ بعد كاستظاع التدري  أف يرل ب

السسكؽ الؾصؾؿ إليهؼ . لسا أف التدري  أص ت أةهر لفاءة كأةهر تلبية 
 للحاجات الستغيرة كمؾاة ة لسعظيات العرر . 

كلكؽ التدري  للسعلؼ  ت امؽ ت انيا لبيرا بيؽ الدكؿ كذلػ حد  مدتؾى 
ادة مؽ تلػ التقدـ كالتظؾر كمدتؾى التقدـ التقشي كإمكانية االستف

 التقشيات الجدمدة .
 
 ل : التعليؼ السهشي كالسدتسر2ن
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لقد كجد التعليؼ الفشي كالسهشي اهتساما مؽ التعليؼ عؽ بعد كن عت أهسيته 
في قدرته على تدريع التشسية كرفع قدرات العامليؽ كتحديؽ مدتؾى 
األداء كقد اسهؼ في تأهيل لهير مؽ العامليؽ كالك ار الذمؽ مرغبؾف في 
تحديؽ مدتؾاهؼ كقدراتهؼ كقد شجعت الذرلات كالسرانع كالسؤسدات 
العامليؽ على االندماج في مهل هذا التعليؼ كالتدري  كالذي مشعكس 
م اشرة على ميداف العسل لسا هؾ الذأف في لهير مؽ الدكؿ مؽ االتحاد 
الدؾفيتي الداب  كبعض دكؿ أسيا حي  انعكدت نتائجه على ميداف 

سية . كالتعليؼ الفشي كالسهشي مسا مكؽ قظاعات مؽ السجتسع اإلنتاج كالتش
مهل العاطليؽ عؽ العسل كالسعؾقيؽ كالشداء األقليات العرقية مؽ اةتداب 

 مهارات كالتخرص في مهؽ جدمػدة .
كقد استفاد التعليؼ عؽ بعد مؽ اإلمكانات الستاحة في الجامعات كالسعاهد 

دري  كالتأهيل كحدث تعاكف بيؽ الفشية كالذرلات كمؾاقع العسل في الت
هذب السؤسدات . كقد شسلت الكؾرسات مجاالت عدمدة لاإلدارة كإدارة 
األعساؿ كالحدابات كالتدؾي  كالتعليؼ الزراعي كالسهؽ الرحية كغيرها 
في لؾرسات طؾيلة لسا أنه قد كفر تدري  كتأهيبل في مجاالت متعددة في 

 فترات قريرة .
تفاد التعليؼ الفشي كالسدتسر مؽ قدرات الحاسؾب كفي اآلكنة األخيرة اس

كالتقشية الستظؾرة في تؾسيع البرامج التعليسية كالتدريبي كجعلها اةهر 
 مؾاة ة بل كأص حت ذات فعالية عالية كأةهر تلبية للحاجات .

 
  Non-formalل : التعليؼ غير الرسسي 3ن 

ير الرسسي كتشسية تست االستفادة لذلػ مؽ التعليؼ عؽ بعد في التعليؼ غ
السجتسع كلكؽ الفائدة لانت محدكدة . كقد ازدهر ذلػ مع نزعة االستفادة 
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مؽ كسائل االتراؿ الجساهيري خاصة الرادمؾ كالتلفزيؾف في التعليؼ 
الرسسي كغير الرسسي كذلػ خبلؿ الدتيشات كالد عيشات مؽ القرف 

ك ار كبرامج الساضي . كمؾرست تجارب متعددة في محؾ األمية كتعليؼ ال
التؾ ية االجتسا ية كالدياسية كالبرامج الزرا ية كالرحية كاألسرة كتربية 
األبشاء كالتربية الدكانية كقد شسلت قظاعات كاسعة مؽ السجتسع رجاال 

 كنداء كرلزت على السجتسعات الري ية برفة خاصة .
لاف التعليؼ عؽ بعد متسهل في برامج إذا ية أك تلفزيؾنية مؾجهة    

لقظاعات معيشة مؽ السجتسع تتشاكؿ قزايا كمذكبلت ذلػ السجتسع تعقد 
في أندية السذاهدة أك االستساع كترح  بسؾاد إضايية لالسلرقات 
كغيرها ، كيعق  عرض البرنامج نقاشات مظؾله كربسا أنذظة مراح ة 
كقد حققت هذب الحسبلت نجاحات مقدرة في بعض مؽ دكؿ العالؼ الهال  

داف كغيرها كاستظاعت أف ترفع مدتؾى الؾعي عشد ةالهشد كالدؾ 
السؾاطشيؽ كت ررهؽ بأسالي  جدمدة لئلنتاج كالحياة كلكؽ معغؼ هذب 
البرامج لؼ تتؾاصل كلؼ تتابع لتحق  لل غاياتشا كانتهت معغسها بعد 
انتهاء فترات الدعؼ الحكؾمي كالخارجي الذي قدـ لها . كنبلحظ أف هشالػ 

في دعؼ تلػ األنذظة كتزافرت جهؾد عدمدة مشغسات عالسية أسهست 
في إنجاز تلػ البرامج كاألمهلة على ذلػ مؾجؾدة في لهير مؽ أنحاء 

 العالؼ الشامي .
 
 ل : التعليؼ العالي4ن

لقد كجد التعليؼ العالي في الدشؾات األخيرة اهتسامًا لبيرًا مؽ التعليؼ عؽ 
دمد كالخدمات بعد كقد لانت بدايات ذلػ م كرة مشذ عهؾر الدكة ح

ل حي  بدأت Dual systemالبريدية كبدأت السسارسة بالشس  السختل  ن
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الجامعات الشغامية تقدـ خدمات تعليسية عؽ بعد للشاضجيؽ كغيرهؼ كذلػ 
برفة خاصة في الدكؿ الحدمهة جنذاؾ لأمريكا كلشدا كاستراليا كجشؾب 

عة كلذلػ مؽ أفري يا كركسيا . كقد استفادت التجربة مؽ السؾاد السظبؾ 
تقشيات االتراؿ لالرادمؾ كالتلفزيؾف كلذلػ التلفؾف ، كمؽ  ؼ عهرت 

كأص حت تتشافس مع  (open universities)الجامعات السفتؾحة 
الجامعات الشغامية في استقظاب الظبلب كعرض الكؾرسات كالبرامج مسا 
 كسع فرص التعليؼ كحدؽ األداء في السشاهج كالعسلية التعليسية . كقد

ازدهرت الجامعات السفتؾحة كفتحت ال اب كاسعا أماـ قظاعات السجتسع 
 Megaالسختلفة كتظؾرت بعزها لتكؾف جامعات عسبلقة ن

Universities ل تدتؾع  الؾاحدة مشها أةهر مؽ مائة ألف طال  كأدى
 ذلػ إلى تؾسيع فرص التعليؼ الجامعي .

 
ة خاصة في التعليؼ أ ر التظؾر التقشي كنغؼ السعلؾمات الحدمهة برف  

الجامعي عؽ بعػد ، كمكؽ مؽ الؾصؾؿ إلى جساعات جدمدة كازدهرت 
مرادر السعرفة كالسكت ات كمرادر السعلؾمات اإللكتركنية كأمكؽ التؾاصل 
الفعاؿ بيؽ الدارس كالسعلؼ . كقد اص ت التشافس حادا بيؽ الجامعات 

دمهة حتى يكاد الشغامية كالجامعات السفتؾحة في استعساؿ التقشية الح
الت امؽ بيؽ الشغاميؽ يختفي أحيانا كقد أسهست التقشيات الحدمهة في 
التجؾيد كتظؾير األداء األةاديسي كفي أداء األساتذة كحؾؿ دكرهؼ إلى 
مرشدمؽ كمؾجهيؽ بل أف لانؾا مردرا رئيديا للسعرفة . لسا انتذرت نغؼ 

قلت السسارسة السعلؾمات كأص حت البرامج أةهر مركنة كمؾاة ة كانت
التقليدية إلى مسارسات افتراضية أ رت في العسلية التعليسية كجعلتها أةهر 
تلبية لبلحتياجات كتؼ الترليز على الظال  كنذأت عبلقات جدمدة بيؽ 



 

781 

 

السؤسدات كمؾاقع العسل كبيؽ الجامعات كالسعاهد األةاديسية . كالذاهد 
اء العالؼ لشغاـ للتعليؼ التعليؼ الجامعي السفتؾح في أنحفي ذلػ انتذار 

مؽ بعد، كرأت ييه الدكؿ الستقدمة كالشامية كالسشغسات الدكلية أسلؾبًا 
عرريا للتعليؼ مرعي العدمد مؽ االعت ارات كيحل لهيرًا مؽ السذاةل التي 

على التعليؼ العالي كالجامعي، كمؽ  ؼ أص ت  الظل نجحت عؽ تزامد 
لتعليؼ جساهير الذع  في لل التعليؼ الجامعي السفتؾح ضركرة حيؾية 

السدتؾيا ت التعليسية في الحاضر كالسدتقبل كذلػ في عل التحؾالت 
الديسقراطية كتأصيل مبدأ حقؾؽ اإلنداف كتكافؤ الفرص التعليسية كنذر 
مغلة التربية السدتسرة، كمؽ  ؼ أص ت التأةيد على فلدفة هذا الشؾع مؽ 

ؽ الذكلية، كيعسل على تحقي  التعليؼ كتفعيله مظل ًا ضركريًا م عدب ع
 فلدفة السجتسع كأهدافه.

 
قد أشارات تجارب العدمد مؽ الدكؿ إلى أف التعليؼ الجامعي ل

السفتؾح أص ت جزءًا أساسيًا اتظؾير التعليؼ كتؾفيرب للجسيع لسؾاجهة 
رغ ات الظبلب الذمؽ مريدكف يذ ع االحتياجات الستغيرة في سؾؽ العسل 

عي لسا مترف به مؽ مركنة في القبؾؿ كطرؽ مؾاصلة التعليؼ الجام
 التدريس كالسقررات.

بهدؼ تحقي  أنذأت الجامعات السفتؾحة في بعض دكؿ العالؼ   
أعسالهؼ أك  مبدأ الديسقراطية في التعليؼ للذمؽ تؾقفؾا عؽ الدراسة بدب 

ؾقت الأسرهؼ لبللتحاؽ بالجامعات العادية على أف تكؾف هذب الدراسة في 
إما في مشازلهؼ أك في مراةز دراسية محلية، لسا  ي مشاسبهؼالؾقت الذ

أنهؼ في الغال  ليس لدمهؼ مؤهبلت أةاديسية رسسية لدخؾلهؼ على 
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اعت ار أنهؼ قد ترلؾا السدرسة في سؽ الخامدة عذر أك م كرًا عؽ ذلػ 
 كهذا ما يحدث في الجامعة البريظانية السفتؾحة.

ؿ التعليؼ السفتؾح، كما أسفرت السحلل للتجارب العالسية في مجاإف 
عشه السؤتسرات كالشدكات في هذا السجاؿ، يجد أف التعليؼ الجامعي السفتؾح 
أص ت خيارًا ضركريًا ليس بالشد ة للدكؿ فحد ،بل كالدكؿ الشامية التي 
ترغ  في تعزيز مكانتها العالسية كتأخذ بأسالي  التقدـ كبخاصة ما مترل 

 ة كالسهشية كاالدارية.مشها بنعداد الكؾادر الفشي
حي  لاف للتعليؼ الجامعي السفتؾح في لهير مؽ دكؿ العالؼ أ رب في 
تؾسيع نظاؽ الخدمات التعليسية في مدتؾي التعليؼ العالي، لالجامعة 

، كللية كالية 3753السفتؾحة في بريظانيا التي بدأت العسل الفعلي 
لؾطشية للتعليؼ عؽ بعد أم امر في الؾاليات الستحدة األمريكية كالجامعة ا

 .3752في أس انيا، كجامعة باةدتاف السفتؾحة التي أنذئت سشة 
 

 الدراسات التي تشاكلت التعليؼ السفتؾح  في الدؾداف:  

بدأ الدؾداف التعليؼ بالسراسلة مشذ الهبل يشات مؽ القرف العذريؽ 
يؽ حي  لانت فرص التعليؼ الشغامي محدكد للغاية كال تفي رغ ة السؾاطش

الذي يظلبؾف السزيد مؽ السعرفة لذلػ اتجه بعض مشهؼ إلى االستفادة مؽ 
التعليؼ بالسراسلة خاصة مؽ بعض السعاهد العربية في مرر كاالجشبية في 

 بريظانيا.
 نذلر مؽ هذب الدراسات ماملي: 
 ل:2004دراسات تشاكلت التعليؼ السفتؾح في الدؾداف نشسؾ- 

للتعليؼ السفتؾح نالتعلؼ بعدل بالترليز على تشاكؿ فيها الخل ية التاريخية 
التجربة الدؾدانية في التعليؼ السفتؾح ابتداء مؽ السراسلة كمركرًا بالرادمؾ 
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كالتلفزيؾف التعليسي فزبًل عؽ الجامعات الس يسة التي تقدـ نالتعلؼ عؽ 
بعد ناالنتدابل بجان  التعليؼ الشغامي كمؽ التؾصيات كالسقترحات التي 

 يها بأف هشالػ بعض الدلبيات كالسداعي جارية في حلها.تؾصل الي
 

 الهدؼ مؽ الدراسة اعظاء خل ية تاريخية عؽ  ل2007العساس ن
تتزسؽ بعض التعاريو التي اتى بها علساء  نغاـ التعلؼ عؽ بعد

تربؾيؾف لتحدمد مهاـ التعليؼ باالضافة الى عرض تجربة الدؾداف 
عد سؾاء عبر الجامعات العسلية في تظبي  نغاـ التعليؼ عؽ ب

السزدكجة نالتي تجسع بيؽ التعليؼ الشغامي كنغاـ التعليؼ عؽ بعدل 
باالضافة الى تجربة سؾلؾ كسؾداتل الذرلة الدؾدانية لبلتراالت 
كاخيرًا الجامعة السفتؾحة كمؽ الشتائج التي تؾصلت اليها الدراسة 

ليؼ عؽ بعد باف التجربة فنف بها الدكر الكبير في ترسي  قؾاعد التع
 كالتؾصيات ضركرة االهتساـ بالسؤسدات التعليؼ السفتؾح.

 
 مسارسات التعليؼ السفتؾح في الدؾداف:

الدؾداف قظر عربي إفريقي مترامي األطراؼ متعدد األعراؽ كالهقافات 
كالغركؼ الجغرايية، كإسبلمي مؽ حي  العقيدة كالحزارة كالتراث، كهؾ 

  متأ ر بكل ما مؾاجه العالؼ مؽ تحديات أيزًا جزء مهؼ في العالؼ الهال
اقترادية كسياسية ك قايية جراء التحؾالت التي افرزها الشغاـ العالسي 
الجدمد  ؼ العؾلسة لؾاحدة مؽ أبرز عؾاهر هذا الشغاـ، كمؽ التحديات 
التي تذغل العالؼ اليـؾ عهؾر الحاجة الساسة إلى نغاـ جدمد للتعليؼ 

الجدمدة الشاشئة عؽ زيادة عدد الدكاف  يدتظيع مقابلة االحتياجات
كارتفاع تكلفة التعليؼ العالي كعدـ قدرة الجامعات كمؤسدات التعليؼ 
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العالي في العالؼ على استيعاب االعداد الستزامدة مؽ الظبلب كهي كاحدة 
مؽ دكاعي لهيرة قد ادت الى قياـ هذا الشؾع مؽ التعليؼ كعل متظؾر في 

اهدافه إتاحة فرص التعليؼ للذمؽ تؾقفؾا عؽ  ةهير مؽ دكؿ العالؼ، كمؽ
الدراسة لعدة أس اب متعلقة بالعسل أك الدؽ أك غيرها، كقد استظاع هذا 
الشس  مؽ التعليؼ اف يظؾر مؽ مشاهجه ككسائظه التعليسية برؾرة لبيرة 
كقد زاد االهتساـ به أخيرًا على مدتؾى لبير نتيجة للتظؾر الكبير الذي 

تراؿ ك ؾرة السعلؾمات، كهؾ تظؾر أتى بتقشيات حدث في كسائل اال 
جدمدة سؾاء على مدتؾى االنفجار السعرفي اك على مدتؾى الؾسائ  
التعليسية التي اص حت متاحة،  اما في الدؾداف فقد بدأ االهتساـ بالتعليؼ 
في اآلكنة  األخيرة، أسؾة بالدكؿ الستقدمة في هذا السزسار باإلضافة إلى 

 ظاع الخاص لبلستهسار في التعليؼ العالي. تذجيع الدكلة لق
 

بعد أف نغرنا في أنسا  التعليؼ عؽ بعد كمجاالته كتقشياته عالسيا 
نشقل للشغر إلى التجربة الدؾدانية حتى نتسكؽ مؽ رسؼ نسؾذج يسكششا مؽ 
االستفادة مؽ مؽ التعليؼ عؽ بعد في تؾسيع دائرة التعليؼ كاسهامه في 

ب الدؾداف. هذا كقد شهد الدؾداف شأنه شأف التشسية ال ذرية في جشؾ 
الدكؿ األخرى أنساطا متعددة في أزمشة مختلفة كمسارسات على مدتؾيات 

 مختلفة كالتي يسكؽ تؾضيحها في اآلتي :
 السسارسات الس كرة للتعليؼ عؽ بعد  

شهد الدؾداف مسارسات م كرة كمتعددة ألنسا  التعليؼ غير الشغامي 
مؽ أكلها أف لهيرا مؽ الدؾدانييؽ قد استفادكا مؽ أك غير الرسسي كلعل 

كجامعات كمعاهد  1836الفرص التي لانت تسشحها جامعة لشدف مشذ عاـ 
بريظانية أخرى تقدـ للتعليؼ عؽ بعد لسدتفيدمؽ مؽ مختلف أنحاء العالؼ 
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. كقد شسلت هذب الخدمة تخررات مختلفة فكاف الظال  يدتلؼ السادة 
ا شخريا  ؼ يجلس لبلمتحاف الذي مؾفر له في الدراسية كيتعامل معه

بلدب كقد فتحت هذب البرامج فرصا لعدد مؽ الدؾدانييؽ كأهلتهؼ لسدتؾيات 
 أعلى .

 
ةسا أف الدراسات اإلضايية في جامعة الخرطؾـ كمعهد الخرطـؾ 
الفشي ناآلف جامعة الدؾداف للعلؾـ كالتكشؾلؾجيال فتحت فرصا كاسعة 

نت بعزها تشتهي بذهادات كاألخرى لؾرسات لكهير مؽ الراغبيؽ كلا
كبرامج تدريبية كنعتقد أف هذب قد فتحت السجاؿ كاسعا للعدمد مؽ 
الدارسيؽ خاصة الدراسات الفشية كالسهشية في معهد الخرطؾـ الفشي جنذاؾ 

فرصا طي ة لكهير  1955. كقد فتحت جامعة القاهرة فرع الخرطـؾ مشذ 
ليؼ أك لتظؾير أكضاعهؼ إلى مدتؾى مؽ الدؾدانييؽ للحاؽ برل  التع

أحدؽ كقد لانت الدراسة فيها أقرب لبلنتداب مشها للتعليؼ عؽ بعدب كقد 
استفادت مشها أعداد غفير مؽ الظبلب الشاضجيؽ .أضف إلى ذلػ العدمد 
مؽ برامج كسائل االتراؿ الجساهيري خاصة الديشسا كاإلذاعة كالتلفزيؾف 

رفع السدتؾى الهقافي كالعلسي كتشسية  كالتي أسهست بدرجات متفاكتة في
 السجتسع للسؾاطشيؽ .

 
 تدري  السعلسيؽ كتجربة معاهد التأهيل التربؾي 

لعل مؽ التجارب الشاجحة في التعليؼ عؽ بعد في الدؾداف تجربة معاهد 
ـ حي  نقلت تجربة مشغسة 1972التأهيل التربؾي كالتي بدأت مشذ عاـ 

لى تدري  األستاذ الفلدظيشي كالذي مؾجد االكنركا بفلدظيؽ كالتي رلزت ع
في دكؿ  كمؾاقع متعددة . استظاعت تجربة معاهد التأهيل التربؾي تلبية 
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احتياجات تدري  أعداد لهيرة مؽ األساتذة أةاديسيا كفشيا . كقد شسلت 
أساتذة السدارس االبتدائية كالؾسظى جنذاؾ كامتدت لذلػ لتذسل مدمري 

 ؾييؽ .السدارس كالسذرفيؽ الترب

ةانت التجربة تدتهدؼ تدري  السعلسيؽ أ شاء الخدمة، أي دكف ترؾ 
مدارسهؼ تدري ا أةاديسيا كفشيا كاستعسلت عددًا مؽ الؾسائل كالؾسائ  

ل Face - to faceالتعليسية بجان  السادة السظبؾعػة كالقاءات الدكرية ن
ستدربيؽ . التي تشاقش السادة التعليسية كتحدث التفاعل بيؽ األساتذة ال

 كقد كجد أف هذب السعاهد تحق  تدري ا أقل تكلفة كأةهر مركنة كمؾاة ة . 

 تجربة سؾلؾ: 

نتيجة للحرب بيؽ أ يؾبيا كإرتريا نزح ما ال يقل عؽ نرف مليؾف 
مؾاطؽ أ يؾبي ك أرتري للدؾداف مكؾنيؽ جالية ضخسة مؽ الشازحيؽ ترلز 

ى ذلػ قياـ مؤسده معغسهؼ في شرؽ الدؾداف كالعاصسة . كقد استدع
 Soloتربؾية ترعى شئؾنهؼ فشذأت كحدة الدؾداف للتعليؼ السفتؾح 

للتردي لسذكلة تعليؼ هؤالء الشازحيؽ كقد اعتسدت أسلؾب التعليؼ عؽ 
بعد كاعدت مادة علسية صسست للدراسة الذاتية كصحبتها بعض الؾسائل 

 تغسة .األخرى حد  الجسهؾر السدتهدؼ زيادة على لقاءات تعليسية مش
رلزت سؾلؾ على التعليؼ الهانؾي حي  أف لهيرا مؽ هؤالء الذ اب لؼ 
يكسلؾا تلػ السرحلة نتيجة للشزكح . لسا أف هشاؾ برامج تشسؾية تذسل 

 محؾ األمية كالرحة كغيرها بجان  برنامج لتدري  السعلسيؽ.
تجربة ناجحة كحققت أهدافا عدمدة كعشدما انتهى  Soloتعتبر تجربة 

أص حت تقدـ برامج لتدري  السعلسيؽ الدؾدانييؽ كاستهدفت لذلػ الشزكح 
جساعات سؾدانية غير مدتقرة بجان  ش اب جشؾب الدؾداف . لقد بشت 
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سؾلؾ خبرة طي ة في مجاؿ أعداد السؾاد التعليسية كاستظاعت أف تشذئ 
 مظ عة بها النتاج السؾاد السظبؾعة كالسداعدة في تسؾيل السؤسدة.

 
 يرة الريفي:تلفزيؾف الجز  

أف فكرة إنذاء تلفزيؾف الجزيرة الريفي في مشظقة الجزيرة في أكاس  
الدؾداف هي جزء مؽ الحسلة العالسية الستعساؿ كسائل االتراؿ 
الجساهيري في تشسية السجتسع خبلؿ الدتيشات كالد عيشات كلاف الغرض 

زارعي مؽ انذاء هذب السحظة التلفزيؾنية تحقي  أهداؼ تعليسية تشسؾية لس
. كقد ملكت القرى للتجربة السختارة أجهزة  1974الجزيرة في عاـ 

است  اؿ تلفزيؾني كمؾلدات لهربائية لخلؾ معغسها في ذلػ الؾقت مؽ 
الكهرباء كتكؾف فري  مؽ التلفزيؾف التعليسي كاإلرشاد الزراعي بسذركع 

بأعداد  الجزيرة العداد برامج تلفزيؾف كتقدمها مؽ ألسانيا . كيقؾـ الفري 
البرامج في مجاالت الزراعة كصحة الحيؾاف كالرحة العامة كصحة البيئة 
كالقزايا األسرية كاالجتسا ية هدفت البرامج إلى احداث تشسية اجتسا ية 

 كاقترادية كرفع مدتؾى السزارعيؽ في السشظقة .
ةانت البرامج تب  مؽ محظة كد مدني كتدتقبل في القرى  ؼ تشاقش 

مج بؾاسظة السذارليؽ بذكل جساعي كدعست بحسبلت محتؾيات البرا
اجتسا ية كتشسؾية اشترؾ فيها السؾاطشؾف كاستسر السذركع لعدة سشؾات 

  كشسل مداحة كاسعة مؽ مشظقة الجزيرة
 

 تجربة جامعات سؾدانية في التعليؼ السفتؾح:
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ؾداف كمحدكدة فى  تجربة التعليؼ الجامعي السفتؾح غير معركفة فى الد 
العربي كاإلفريقى. ففي العالؼ العربي أربع جامعات مفتؾحة أقدمها  العالؼ

جامعة القدس السفتؾحة  ؼ الجامعة الليبية السفتؾحة  ؼ الجامعة العربية 
ؾداف السفتؾحة.كرغؼ أف هشاؾ تجارب عدة للتعليؼ  السفتؾحة  ؼ جامعة الد 

رع الخرطؾـ أك بالسراسلة أك اإلنتداب الذي لاف مّت عًا فى جامعة القاهرة ف
جامعة بيركت العربية كغيرها أك لسا هؾ مّت ع فى بعض الجامعات 

ؾدانية حاليًا كذلػ للشغرة الدائدة حؾؿ هذا التعليؼ باعت ارب تعليسًا مؽ  الد 
الدرجة الهانية كقليلؾف مؽ ُمدرلؾف الفرؽ بيؽ التعليؼ السفتؾح كالتعليؼ 

تعليؼ التقليدي في تؾفير التعليؼ بالسراسلة أك اإلنتدابناال اف استخداـ ال
لفئات كشرائت عسرية معيشة كمحدكدة لؼ يعد لاييًا لتغظية متظل ات العسل 

أك االنفجار الدكاني الهائل أك االنفجار السعرفي الستدارع في جسيع 
السجاالت زائدًا على الظسؾحات كالتظلعات االجتسا ية التي أص حت تذكل 

 التعليؼ. كسيلة ضاغظة في شتى مدتؾيات
 ل2004ن شسؾ،                                             

نتيجة لهذا الكؼ السعرفي فقد تدارع السخظظؾف في الدؾداف مؽ علساء 
التربية لسؾاة ة األحداث الجارية في العالؼ مؽ حؾلهؼ فبدأت الشغر بالعيؽ 

ت السجتسع الفاحرة الدليسة برب  التعليؼ بزركرات التشسية كتلبية حاجا
فاتجه السخظظؾف إلى نغاـ التعليؼ السفتؾح لسردر مؽ مرادر التعليؼ 

 التي يسكؽ أف تفي بالغرضل 
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شرعت العدمد مؽ الجامعات الدؾدانية بتظبي  نغاـ التعليؼ السفتؾح مشها 
جامعة الز يؼ األزهري كجامعة الشيليؽ كجامعة جؾبا في حيؽ إف ما بدأته 

لتعليؼ بالسراسلة كهؾ أحد أنسا  التعليؼ السفتؾح جامعة الخرطؾـ في نغاـ ا
 ؿ يعسل.                      كهؾ مؽ التجارب الدؾدانية في هذا السجاؿ كالذي ال زا

 ل2004نمؾسف                                                         
 ـ

ييسا ملي بعض تجارب هذب الجامعات الدؾدانية التي استخدمت بعض 
 كسائل كأسالي  التقشيات الحدمهة في دعؼ التعليؼ السفتؾح:

 
 

 أ/ جامعة الز يؼ األزهري 
ـ 2000أنذأ مرلز جامعة الز يؼ األزهري للتعليؼ عؽ بعد في عاـ 

كالهدؼ مشه إتاحة فرصة التعليؼ الجامعي للذمؽ تؾقفؾا عؽ الدراسة 
افة الى بسختلف الغركؼ االقترادية كاالجتسا ية كالجغرايية ،باالض

. تحؾؿ السرلز إلى مدسى (تحقي  عائد مادي يدهؼ في تظؾير  الجامعة
 ـل2004نمؾسف،   ةلية الدراسات التقشية كالتشسؾية، حاليًا.

 
متؼ القبؾؿ لهذب الكلية على أساس الحرؾؿ على الذهادة الدؾدانية 
بشجاح في خسس مؾاد في األقل بحي  تكؾف مرت عليها عذرة سشؾات 

ـ كما قبله. أما 2002على حامل الذهادة الدؾدانية لعاـ  كيشظب  ذلػ
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حاملى الذهادة الدؾدانية  الحدمهة يذتر  في قبؾلهؼ الشجاح في س ع 
 مؾاد أربعة أساسية ك بل ة اختيارية.

تعد الكت  الدراسية كف   السحتؾى الذي مدرس للظبلب الشغامييؽ غير أف 
 الترسيؼ متشاس  مع نغاـ التعليؼ السفتؾح.

 
للجامعة مراةز تقؾـ باإلشراؼ على الظبلب كيتسهل نذاطها في الرد على 
االستفدارات السقدمة مؽ الظبلب كاستبلـ األكراؽ الخاصة بالقبؾؿ مؽ 
الظبلب كتدليسها إلدارة الكلية، كيعتبر هذا الشذا  نؾع مؽ أنؾاع اإلسشاد 

جلؾس الظبلب األةاديسي، لسا تقؾـ هذب السراةز بتجهيز األماةؽ الخاصة ب
 لبلمتحانات.

متؼ التقؾيؼ عؽ طري  االمتحانات السقامة على نس  نغاـ التعليؼ السفتؾح 
سشؾيًا مرة كاحدة كليس مرتيؽ لسا هؾ في معغؼ الجامعات األخرى كذلػ 

 لتخ يو الع ء على الدارسيؽ كتقليل الشفقات.
صاحبت  ند ة لحدا ة التجربة فننه يبلحظ أف هشالػ بعض اإلخفاقات التى

الؾاج ات الدراسية كعدـ تبلفي األخظاء السؾجؾدة في الكت  الدراسية 
 بالترحيت كعدـ فعالية اإلسشاد األةاديسي.

 
 ب/ جامعة الشيليؽ

تؼ إنذاء إدارة التعليؼ السفتؾح كالذي مهتؼ بسدئؾلية التعليؼ السفتؾح في 
ـ 2001ـ كلاف يعرؼ بقدؼ االنتداب كالذي استسر حتى العاـ 1996عاـ 
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كتعسل هذب اإلدارة على إتاحة الفرصة للدراسة ألكلئػ الذمؽ لؼ يجدكا 
فرصة في االلتحاؽ بالدراسة الجام ية في الجامعات في نغاـ التعليؼ 
التقليدي. تعتبر هذب اإلدارة إدارة مدتقلة كتتكؾف مؽ قدؼ االنتداب مؽ 

 الداخل كقدؼ السراةز الخارجية.
 متؼ القبؾؿ لاآلتي:

ؾؿ عؽ طري  السشافدة: كذلػ خبلؿ فترة معيشة متقدـ فيها جسيع / القب1
الظبلب الراغبيؽ للقبؾؿ العاـ عؽ طري  مكت  القبؾؿ كيتؼ اختيارهؼ 

 كقبؾلهؼ حد  السفاضلة بيؽ الذهادات كتقدمراتها.
/ قبؾؿ م اشر: كذلػ بعد انتهاء فرصة السشافدة إذ متقدـ الظال  2

بالجامعة أك ملء استسارة التقديؼ في مكت  لسكت  إدارة التعليؼ السفتؾح 
 القبؾؿ.

/ الس عؾ ؾف: كهؼ الظل ة الذمؽ متقدمؾف لبللتحاؽ بالجامعة عبر إدارات 3
 السهؽ كالؾعائف التي يعسلؾف بها.

/ الترييع: كفي الشغاـ متؼ قبؾؿ الظال  في سشة أعلى مؽ الدشة 4
عة.نالعساس األكلى، بذر  حرؾله على دبلؾـ كسي  ساب  مؽ أي جام

 ـل.2009
يسشت طال  االنتداب الداخلي كالخارجي على حد سؾاء مذلرات لت  
كمذلرات خظ  ال تبلئؼ التعليؼ السفتؾح. لسا يدست لظال  االنتداب 

 حزؾر السحاضرات جش ًا إلى جش  مع الظال  الشغامي.
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تؾجد مراةز لئلسشاد تقدـ السؾاد التعليسية كتقدـ اإلرشاد للظبلب خارج 
لدؾداف في لل مؽ األردف كالدعؾدية كال حريؽ كلذلػ في السرلز الرئيس ا

 داخل الدؾداف.
متؼ التقديؼ عؽ طري  االمتحانات كالتي تعقد مرة كاحدة في العاـ كيخزع 
الظبلب لكل اللؾائت التي يخزع لها الظبلب الشغاميؾف كعليه ال تؾجد 

كال لت  مؾاد تعليسية تعييشات خاصة بظبلب االنتداب نالتعليؼ السفتؾحل 
 خاصة بشغاـ التعليؼ السفتؾح.

 كيبلحظ في تجربة جامعة الشيليؽ اآلتي:
/ تتيت الجامعة الفرصة لسؽ فاتته فرصة االلتحاؽ بالجامعات حد  1

 الشغاـ التقليدي.
/ تتاح فرص للظال  السشتد  لحزؾر السحاضرات مع الظبلب 2

 الشغامييؽ متى شاء.
 سشاقذة أك االستفدارات./ ال تؾجد لقاءات لل3
/ ال تؾجد تعييشات أك لت  خاصة بشغاـ التعليؼ السفتؾح مؽ حي  4

 الترسيؼ كالسحتؾى.
 / تدهيل أمر القبؾؿ في الجامعة مع تذليل لل الرعؾبات.5
 / كجؾد مراةز خارج الدؾداف كداخله.6
 / ض ف اإلسشاد األةاديسي.7

ألزهري كجامعة الشيليؽ مؽ الدرد الذي قدـ ييسا يخص جامعة الز يؼ ا
يسكؽ أف يزاؼ أف التعليؼ السفتؾح بدأ بداية متأخرة في لبل الجامعتيؽ 
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كلؼ تهبت أقدامه بعد إال أف التجربة في حد ذاتها تعتبر خظؾة إلى تعليؼ 
أفزل في السدتقبل إذ أنها أضافت فرص التعليؼ ألعداد لبيرة مؽ حاملي 

ؼ االلتحاؽ بالجامعات لعدـ الذهادة الدؾدانية الذمؽ لؼ متدشى له
اجتيازهؼ للسشافدة محدكدة العدد. لسا أف التجربة أسهست في إضافة اسؼ 

 الدؾداف ضسؽ قائسة الدكؿ التي تظب  نغاـ التعليؼ السفتؾح في العالؼ.
ةسا أنه ال مشكر الدكر الشذ  السلحؾظ في الجامعات الدؾدانية مهل جامعة 

لتعليؼ السفتؾح كإسهاماته في الدؾداف جؾبا في إلقاء الزؾء على نغاـ ا
 كذلػ مؽ خبلؿ السؤتسرات كالشدكات كالسظبؾعات.

ةسا أف التجربة أضافت بعدًا جدمدًا في اإلق اؿ على ال ح  العلسي في لل 
ما متعل  بشغاـ التعليؼ السفتؾح مسا أدى إلى إ راء مكت ات الجامعات 

 كال حؾث. كبعض السكت ات األخرى بعدد غير قليل مؽ الكت 
ؾداف للعلؾـ كالتكشؾلؾجيا:  ج/ جامعة الد 

ـ إنذاء قدؼ االنتداب في جامعة 1995-94تؼ في العاـ الدراسي 
ؾداف للعلـؾ كالتكشؾلؾجيا،كقد ُأطل  عليه الحقًا في العاـ  ـّ اسؼ 2001الد 

ؾداف للعلؾـ كالتكشؾلؾجيا.كلسرلز التعليؼ  مرلز التعليؼ السفتؾح بجامعة الد 
تؾح مجلس متكؾف مؽ عزؾية مدمر السرلز زائدًا عسداء الكليات السف

السذارلة في برامج التعليؼ السفتؾح، باإلضافة إلى رلساء أقداـ السرلز، 
كهي أربعة أقداـ "قدؼ السشاهج كالسقررات، قدؼ القبؾؿ كالتدجيل، قدؼ 

مجلس السرلز لذلػ كليل كالذهادات، قدؼ الحدابات"، كيزؼ  االمتحانات
 جامعة كنائ  مدمرها.ال
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كيهدؼ السرلز إلتاحة الفرصة للدؾدانييؽ بالخارج لتحديؽ مدتؾاهؼ 
األةاديسي،كنذر السشاهج العلسية الدؾدانية في الخارجّ إذ إنه متيت 
ؾداف لبللتحاؽ بشغاـ التعليؼ  الفرصة لجشديات مختلفة مؽ خارج الد 

ؾداني مؽ خبلؿ هذا السرلز.كيدهؼ السرلز في دع ؼ الجامعة ماديًا مؽ الد 
 خبلؿ العائد الذي يحققه.

أما مؽ حي  القبؾؿ ييذتر  في الظال  الذي مؾد الدراسة بهذا القدؼّ 
أف يكؾف حاصبًل على الذهادة الهانؾية الدؾدانية أك العربية بشجاح في 

س ع مؾادّ أربع أساسية ك بلث اختيارية،أك الدبلؾـ الؾسي  ذلػ بالشد ة 
 الترييع لسرحلة ال كالريؾس. للذمؽ مرغبؾف في

 
أما مؽ حي  إعداد السشاهج كالسقررات ييقؾـ قدؼ السشاهج كالسقررات    

بتجهيز السذلرات كمراجعتهاّ بالتعاكف مع الكليات السختلفة، لسا يقؾـ 
هذا القدؼ بتؾقيع العقؾدات مع األساتذة الستعاكنيؽ في تأليو السذلرات. 

حكيؼ لسراجعة أي مذلرةّ كتقييسها قبل كتقؾـ لل للية بتكؾيؽ لجشة ت
 إرسالها لقدؼ السشاهج كالسقرراتّ الذي متؾلى تؾزيعها على الدارسيؽ.

 
كمؽ حي  خدمات اإلسشاد التعليسيّ ييسد قدؼ الدراسة عؽ ُبعد بالجامعة 
الظبلب بجسيع الخدمات البلزمة مؽ استذارات كتقديؼ كتدجيلّ كإشراؼ 

تائج، لسا تقؾـ بشفس العسل السراةز السختلفة على عسلية االمتحانات كالش
السشتذرة خارج الدؾداف، كذلػ في لل مؽ الدكحة كالدعؾدية كاألردف 
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كسؾريا،حي  تدهل هذب السراةز على الظبلب االتراؿ بها،كالحرؾؿ 
على السعلؾمات التي مريدكنها،كتسهل حلقة الؾصل بيؽ الظال  كإدارة 

 السرلز الرئيدى بالخرطؾـ.
 

يذرؼ قدؼ الذهادات كاالمتحانات على مدألة التقؾيؼ، كتتسهل     
مدؤكلية هذا القدؼ في إعداد االمتحانات كط اعتها كتجهيزها،كيقؾـ 
ةذلػ باستخراج الشتائج.كيعسل تحت رئاسة رئيس هذا القدؼ مشدقؾف 

يسهلؾف الكليات السذارلة في البرامج السختلفة السظركحة بؾاسظة 
ؽ لجشة االمتحانات كلجشة الستخراج الشتائج مؽ رئيس الجامعة.كيتؼ تكؾي

القدؼّ زائدًا السشدقؾفّ باإلضافة إلى أعزاء هيئة تدريس مرشحيؽ مؽ 
الكليات السذارلة في البرامج. كتعقد الجامعة امتحانًا رئيدًا كاحدًا خبلؿ 
العاـ في شهر مؾليؾّ باإلضافة إلى امتحاف إزالة الرسؾب الذي يعقد في 

مؽ لل عاـ.كال تدست لؾائت الجامعة لبرنامج االنتداب للظال   ديدسبر
بحسل أي مادة ألةهر مؽ سشة كاحدة، بسعشى ال يح  ألي طال  االنتقاؿ 

 للدشة الهالهة مهبًل إذا لانت لديه مادة محسؾلة مؽ الدشة األكلى.
 

يبلحظ في ضؾء هذب السعلؾمات التي قدمشاهاّ أف مرلز التعليؼ    
يقؼ بتدري  مشدؾبيه على نس  التعليؼ السفتؾح، كال مهتؼ  السفتؾح لؼ

بترسيؼ الكت  كالسذلرات ترسيسًا متبلءـ مع خرائص الدارسيؽ عؽ 
ُبعد،كالخدمات التي تقدمها مراةز الجامعةّ ليس مؽ بيشها اإلسشاد 
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التعليسي الذي يحتاجه طال  التعليؼ السفتؾح،كيخلؾ نغاـ التقؾيؼ مؽ 
ةّ كتخلؾ مذلرات الدارسيؽ مؽ أسئلة التقؾيؼ الذاتي التعييشات الدراسي

كالتدري ات كاألنذظة التى تدتهير داف ية طال  التعليؼ السفتؾحّ كتعيشه 
 على تقييؼ مدتؾاب بشفده.

 

 د/ جامعة جؾبا
ـ،كذلػ بهدؼ 1998تؼ إنذاء مرلز جامعة جؾبا للتعليؼ عؽ ُبعد في عاـ 

ظاع مسكؽ مؽ السجتسع الدؾداني نذر السعرفة كالسهارة التقشية ألةبر ق
كالعربي كاإلفريقي،كتأةيد مبدأ ديسقراطية التعليؼّ كذلػ بتؾفير قال  مرف 
للذمؽ لؼ يدتظيعؾا مؾاصلة تعليسهؼ برؾرة نغامية ألس اب اقترادية أك 
اجتسا ية،كتؾفير فرص التعليؼ كالتدري  السشاسبيؽ كصؾاًل لتشسية السؾارد 
 ال ذرية.

سرلز ككاج اته في التركيج كالعبلقات الخارجية، كالقبؾؿ كتشحرر مهاـ ال
كالتدجيل، كالتقؾيؼ الدراسي، كالدكرات التدريدية السكهفة، كاالمتحانات، 
كإنتاج السذلرات كاألدلة التؾجيهية.كلسرلز التعليؼ بجامعة جؾبا مجلس 

أمشاء يكؾف مدمر الجامعة رئيدًا له،كيذارؾ في عزؾيته عسداء الكليات 
ذارلة في برامج الدراسة عؽ ُبعد،كمهسة مجلس األمشاءّ إجازة خظ  الس

السرلز اإلدارية كالسالية.كللسرلز إدارة تشفيذية تتكؾف مؽ مدمر السرلز 
كنائ ه كمدجل السرلز،كهي تقؾـ بتشفيذ الخظ  كالبرامج السجازة مؽ 
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مجلس األمشاء كمجالس الكليات األةاديسية كفقًا لدياسات الجامعة 
 ارية كاألةاديسية.اإلد

 
تعتسد نغؼ القبؾؿ في مرلز جامعة جؾبا للتعليؼ عؽ ُبعد على لؾائت   

كنغؼ مكت  القبؾؿ بالتعليؼ العالي بالشد ة لسدتؾى ال كالريؾسّ حي  
يج  أف يكؾف الظال  الستقدـ ألي مؽ برامج ال كالريؾس حاصبًل على 

أربع مؾاد أساسية  بذر  الشجاح فيلذهادة الدؾدانية أك ما يعادلهاّ ا
 باإلضافة إلى  بلث مؾاد اختيارية.

 
تقؾـ الكليات السذارلة في برنامج التعليؼ السفتؾح بنعداد السشاهج    

ككصف مقرراتها كإجازتها عبر الجهات السعشية،كتزكيد السرلز برؾرة 
مشها بعد اإلجازة الشهائية بؾاسظة مجلس األساتذة.فالكليات هي السدؤكلة 

السذلرات كالسؾجه،كلل الخظؾات الدابقة لذلػ مؽ تعييؽ عزؾ  عؽ إعداد
هيئة التدريس لكتابة السذلرات أك السؾجه كترحيحهاّكإجازتها بؾاسظة 

الذ  ةّ كرفعها للسرلز مدققة كمعتسدة برؾرة نهائيةّ ليقؾـ السرلز فق  
بتجهيز األعداد السظلؾبة،كعلى الكلية إخظار السرلز لتابة بأسساء 

 يئة التدريس السكلفيؽ بنعداد السذلرات كالسؾجهات.أعزاء ه
كنبلحظ أف الكت  السعدة بؾاسظة أساتذة جامعة جؾباّ ال تلتـز بسعامير 

 الترسيؼ التعليسي الذي تحتاجه لت  التعليؼ السفتؾح.
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أما عؽ اإلسشاد التعليسي، فت يؼ الجامعة دكرات مكهفة،كتقؾـ بالتشدي  
بؾضع  –داخليًا  –ئؼ للسرلز،ةذلػ تقؾـ الكلية مع السرلز كإرساؿ تلػ القؾا

الجداكؿ كتحدمد زمؽ السحاضرات،كتجهيز القاعات كالسعيشات الدراسية،مع 
 تؾفير الخدمات السراح ة خبلؿ الدكرة.

متؼ تقييؼ الظبلب في البرامج السختلفة بسرلز التعليؼ السفتؾح بجامعة   
د مرة كاحدة خبلؿ العاـ جؾبا بؾاسظة االمتحانات التحريرية، التي تعق

كعادة ما تكؾف في شهر أةتؾبر.ةسا تعقد امتحانات السبلح  بالشد ة 
للظبلب الذمؽ رسبؾا في بعض مؾاد االمتحانات األساسية أك الذمؽ لؼ 

تدست لهؼ عركفهؼ بالجلؾس ألداء هذب االمتحانات.كنبلحظ غياب نغاـ 
لسا ييه مؽ لدر لعزلة  التعييشات الذي هؾ أصيل في نغاـ التعليؼ السفتؾح

الدارس، كلذا متبلحظ غياب أسئلة التقؾيؼ الذاتيّ كالتدري ات كاألنذظة 
السراح ة للسقرر،كلل ذلػ يعسل على تعزيز استهارة الداف يةّ كيسّكؽ 
الدارس مؽ تقييؼ مدتؾاب أ شاء تحريلهّ كهؾ بعيد عؽ الجامعة التي 

          .مشتسي إليها
نزيؽ العابدمؽ كاخركف ،                                               

 ـ ل 2005
 

بالشد ة لتقييؼ مدتؾى مذلرات الجامعة فقد أغشانا نائ  مدمر مرلز    
 جؾبا للتعليؼ عؽ ُبعد، إذ قاؿ عشها مشتقدًا:
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نجد أف معغسها اليرلت لظبلب التعليؼ السفتؾح،ألف طريقة تشاكؿ    .1
ارئ سؾاًء لاف عؽ بعد أك نغاميًا أك كعرض السادة اليرلت ألي ق

غيرب،كما عدا بعض مذلرات للية التربية التى بها بعض اإلشراقات، كتؼ 
فيها استخداـ بعض تقشيات الرمؾز للسداعدة في القراءة كحل التساريؽ 

 كأماةؽ التعزيز.
نجد في بعض السذلرات ضعفًا في الرياغة كاألسلؾب كالعرض      .2

 كالتبؾي .
سا نجد بعض السذلرات تزؼ كحدات خارج السشهج ة   .3

السظلؾب،أك أقل مؽ السشهج السرسؾـ،أك   تحتؾى على معلؾمات غير 
 صحيحة مؽ ناحية علسية أك تاريخية

أخيرا تؼ انذاء جامعة الدؾداف السفتؾحة بالدؾداف، الستيعاب 
الشاجحيؽ الذمؽ لؼ يحغؾا بفرص االلتحاؽ بالجامعات الشغامية كجاءت 

 1984رة االنذاء بشاء على رغ ة مؽ رجاؿ التعليؼ كاالعبلـ في عاـ فك
كلاف على رأسهؼ السرحؾـ الدلتؾر  1987كتأسدت بالفعل في عاـ 

 اإلعبلمي أبؾ بكر .
 

شهد الدؾداف مؤخرا  ؾرة تعليسية كاسعة في مجاؿ التعليؼ العالي فقد 
كزادت ند ة  26زاد عدد الجامعات لتستد على نظاؽ كاليات الدؾداف الػ 

إعداد الظبلب على ضؾء ذلػ في التعليؼ العالي . كلكؽ هذب الزيادة 
صاحبها مزيد مؽ الظل  استدعى بعض الجامعات في العاصسة كالؾاليات 
أف تظرؽ باب التعليؼ عؽ بعد لتلبية االحتياجات الستزامدة مؽ السؾاطشيؽ 

ـ الهشائي على التعليؼ. كأص حت بعض الجامعات الشغامية تت ع الشغا
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ل بحي  مؾجد طبلب التعليؼ عؽ بعد بجان  الظبلب Dual systemن
 الشغامييؽ.

 

ـ قامت جامعة الدؾداف السفتؾحة، لتحقي  مزيد مؽ 2002كفي عاـ 
التؾسع في التعليؼ كتلبية االحتياجات الستزامدة مؽ السؾاطشيؽ . كتعد هذب 

التعليؼ السفتؾح في الجامعة مؽ أهؼ الجامعات الحكؾمية التي تشتهج نغاـ 
الدؾداف كشهاداتها ال تقل عؽ الذهادات التي تسشحها الجامعات األخرى، 
مؽ حي  السحتؾى العلسي كالشؾ ية كهذب الجامعة ليس الغرض مشها اف 
تكؾف بدملة للجامعات الس يسة كال مشافدة لها بل مكسلة لها في أداء 

 رسالة التعليؼ العالي السذترلة .
 

رسات التعليؼ السفتؾح في الدؾداف في مجاالت تدري  نبلحظ أف مسا
السعلسيؽ كالتعليؼ الهانؾي كالتشسية الري ية قد بدأت مشذ كقت م كر إال اف 
السسارسات على السدتؾى الجامعي لؼ تغهر إال في التدعيشات كحيشها 
تبشت الجامعة كمؽ الؾسائ  الرئيدية التي اعتسدتها هي السذلرات كالكت  

سرحلة الجام ية أما الدراسات العليا فاعتسدت فيها السؾجهات لظبلب ال
التي يقؾـ باعدادها االساتذة، كيسكششا القؾؿ بأف هذب السسارسة يظل  
عليها غال ًا الدراسة باالنتداب كأخيرًا جاءت بعض السؤسدات االستفادة 
مؽ كسائل االتراؿ الجساهيري مسهلة في االذاعة كالتلفزيؾف كالشذرة 

ت حجر الزاكية لجامعة التعليؼ السفتؾحة باالضافة الى االستعانة فسهل
بالخبرات العربية مسهلة في جامعة القدس كاالجشبية في جامعة بريظانيا 

 التي ساهست في قياـ لهير مؽ الجامعات في الدكؿ الشامية.  
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 الرابعالفرل 
 تجربة الجامعة السفتؾحة

 
 عالي ؾرة التعميؼ ال -

 الحاجة لشسط تعميسي غير تقميدي -
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 مرونة التعميؼ السفتؾح وجؾدته -

 أنؾاع مبارة مؽ التعميؼ عؽ بعد -

 نذأة الجامعة وتأسيدىا -

 األوداف -

 الذرائح السدتىدفة -

 الىياب تإلداري  -

 نغام الدراسة -

 
  ؾرة التعليؼ العالي 

لهيركف هؼ الذمؽ يغشؾف أف  ؾرة التعليؼ العالي قد كسعت     
بأةهر مؽ السظلؾب، كأنها لؼ تراع حاجة الدؾؽ للخريجيؽ.  مؾاعيشه

كقليلؾف هؼ أكلئػ الذمؽ يعلسؾف، بالرغؼ مؽ لل ما حدث، أف الدؾداف 
ي  ع في خانة متدنية مؽ حي  إتاحة فرص التعليؼ العالي ألبشائه، كأف 

 -36األعداد السقبؾلة بكل الجامعات الحكؾمية كاألهلية للذريحة العسرية 
% للذريحة 50%، بيشسا تقارب هذب الشد ة 5التزيد عؽ  سشة 52

العسرية نفدها في الؾاليات الستحدة األمريكية. بل إف متؾسظها   للعالؼ 
%، مسا يذير بؾضؾح إلى حاجة الدؾداف إلى 33العربي يرل إلى 

مؾاعيَؽ أكسع، كخ ِّ سير أسرع، للؾصؾؿ إلى العالسية السظلؾبة مؽ 
ًى عؽ القؾؿ بأف معامير القؾة للها قد أص حت مبشية السعرفة. إنشا لفي غش

على    السعرفة. فقؾة االقتراد أص حت قؾة معرفة. كقؾة الجيؾش 
أص حت قؾة معرفة. كهكذا ..... كال مجاَؿ في السقاعد األمامية في العالؼ 

 إال للدكؿ الستقدمة في مجاؿ السعرفة
 س  تعليسي غير تقليديالحاجة ل
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كاالجتسا ية كاتدػاع رقعته بحد  عركفه االقترادية إّف الدؾداف ك   
 الجػغرايية، 

كض ف بشيته التحتية، كاختبلؼ  قافاته كأعراقه، يحتاج إلى نس   
تعليسي غير تقليدي لسخاط ة هذب الغركؼ في مجاؿ تقديؼ السعرفة. كقد 
أشار لهير مؽ السرادر إلى أف الظريَ  التقليديَّ القديؼ لؽ مؤهل الدكَؿ 

شاميَة للحاؽ برل  الدكؿ الستقدمة، كأف الدكَؿ الشامية لؽ تدتظيع ال
تؾسيَع مؾاعيشها السعريية بالرؾرة التى كصلت إليها الدكؿ الستقدمة. 
كذلػ لذت اإلمكانات. بل إف الظرؽ القديسة لؼ تعد اآلف أفزل الظرؽ 

االت، للتعليؼ. فقد أحد ت  ؾرة االتراالت كالسعلؾمات إنقبلبػًا في لل السج
كفي مجاؿ التعليؼ بخاصة، مسا حدا بالدكؿ الستقدمة ألف تعدؿ في 

 .مدتفيدة مؽ هذا التظؾر التقشي الهائلمسارساتها كأساليبها التعليسية 
 
 
 
 

 مركنة التعليؼ السفتؾح كجؾدته كقلة تكلفته
لقد أكجز البركفدير جؾف دانياؿ خبيُر التعليؼ السفتؾح، أهؼَّ   

ؽ التعليؼ، مؽ حي  مركنته الفائقة في استيعاب خرائص هذا الشؾع م
 أعداد لبيرة مؽ الدارسيؽ، 
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كمقدرته على زيػادة الجػؾدة مع تقليل للفة التعليػؼ في الؾقت         
 نفده.  كمهَّػل

لسفتؾح كاآلخُر لذلػ بسهلهيؽ، أحُدهسا متداكي الداقيؽ للتعليؼ ا       
ل. تسهل أضبلع  أعبلبمتداكي األضبلع للتعليؼ التقليدي ن الذكل 

السهلهيؽ  بل ة أشياء. هي للفُة التعليؼ بكل مؽ الشغاميؽ ن القاعدة ل، 
كاألعداُد التي يسكؽ أف يدتؾعبها لل مشهسا كجؾدُة مخرجاتهسا ن الزلعاف 

مهل  حدمدي متداكي اآلخراف ل. كأكضت أف مهل  التعليؼ التقليدي هؾ 
األضبلع ال يسكؽ تغييُر ضلع مشه دكف أيٍّ مؽ اآلخرْيؽ. كخلص جؾف 
دانياؿ إلى أف مهل  التعليؼ السفتؾح هؾ مهل  مرف متداكي الداقيؽ، 
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 الكلفة

مبيؽ الذكػل مقارنًة بيؽ التعليؼ التقليدي كالتعليؼ               
 السفتؾح.

 التعليم التقليدي التعليم المفتوح
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تقل ييه قيسة ضلع التكلفة، كتزداد كبرؾرة لبيرة قيسة ضلعي يسكؽ أف 
 الجؾدة كاألعداد.

تؾح كقلة للفته مع فاعليته في ند ًة لجؾدة أسلؾب التعليؼ السف  
الؾصؾؿ ألعداد لبيرة كأماةؽ مختلفة، فنف لهيرًا مؽ الجامعات العريقة 
تحؾلت إلى استخداـ األسالي  الحدمهة في التعليؼ السفتؾح كالتعليؼ عؽ 

 بعد مدتفيدة مؽ تقشية االتراالت كالسعلؾمات.
 

 أنؾاع م كرة مؽ التعليؼ عؽ ُبعد في الدؾداف
ات القرف الساضي،  شهد الدؾداف أنؾاعًا متعددة مؽ مشذ س عيش

التعليؼ عؽ ُبعد قدمتها مؤسدات حكؾمية كأخرى طؾ ية كعلى مدتؾياٍت 
مختلفة. شسلت محؾ األمية كالتعليؼ العاـ كالتعليؼ الجامعي كفؾؽ 
الجامعي. كذلػ استجابة لحاجة السجتسع السلحة لتؾسيع مؾاعيؽ التعليؼ 

 ل داخل الدؾداف كخارجه.كتشؾعها. كشسلت العس
لقد حققت بعُض هذب السؤسدات نجاحًا مقدرًا مهل "سؾلؾ"    

كمعاهد التأهيل التربؾي كجامعة الدؾداف السفتؾحة اللتزامها بأسس 
التعليؼ عؽ ُبعد كقؾاعدب، في حيؽ اعتسدت بعض الجامعات على أنسا  

 قديسة للتعليؼ عؽ ُبعد، مهل االنتداب.
 

 لتعليؼ السفتؾحالتأصيل لفلدفة ا
 * هل التعليؼ ح  أـ كاج .

 أكؿ جية في القرجف الكريؼ بكلسة أمر. -
 طل  العلؼ فريزة على لل مدلؼ. -
 إنسا يخذى هللا مؽ   ادب العلساء. -
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 * تحرير العلؼ مؽ القيؾد الزمانية.
 اطلبؾا العلؼ مؽ السهد إلى اللحد.
 * تحرير العلؼ مؽ القيؾد السكانية

 كلؾ في  الريؽ. اطلبؾا العلؼ
 * تحرير العلؼ مؽ القيؾد الشؾ ية.

 الحكسة ضالة السؤمؽ اف كجدها فهؾ أكلى الشاس بها.
 . نذأة الجامعة كتأسيدها  5

بدأت الفكرة مؽ كزارة التعليؼ العالي كال ح  العلسي كقد للف  
البركييدؾر أحسد الظي  دمحم أحسد بابرازها حيز الؾجؾد حي  لاف يذغل 

لعاـ الدارة التعليؼ عؽ بعد بالؾزارة كقد لانت البؾابة بنعداد دراسة السدمر ا
دكى للجامعة لفلت بها اليؾندكؾ احد الخبراء البريظانييؽ في هذا 

  السجاؿ.

أبريل  32هػ، السؾاف  3251صفر  5، بتاري  342الؾزراء رقؼ 
لجامعة حكؾمية تتبشى نغاـ كالذي قزى بننذاء الجامعة ـ، 5005
 السفتؾح لتقديؼ رسالتها.التعليؼ 
، 33أما قانؾف الجامعة فقد أجازب السجلس الؾطشي فى جلدته رقؼ  

ـ. كحدد 5002أبريل  56هػ،  السؾاف  3253ربيع األكؿ  7بتاري  
ت أهدافها كهياةلها التشفيذية كالؾاج ات  شخرية الجامعة، ككضَّ

كؿ دفعة بها كالربلحيات التي ُلِفلت للجامعة بسؾج ه. كقبلت الجامعُة أ
ـ. كعلت، في إطار الدياسة العامة 5001في شهر أغدظس مؽ العاـ 

للدكلة كالبرامج التي يزعها السجلس القؾمى للتعليؼ العالى كال ح  
العلسي، تهدُؼ إلى تيدير التعليؼ العالي كال ح  العلسي كتذجيعه 
 كإشاعته فى مختلف مجاالت السعرفة، الشغرية مشها كالتظبي ية. كذلػ
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تكامبًل مع مؤسدات التعليؼ العالي كال ح  العلسي القػائسة، محليًة لانت 
أـ عػالسية، الحكؾمية مشها كاألهلػية، خدمػًة ألهداؼ التشسػية االقترادية 

كقد فتحت جامعة الدؾداف  كاالجتسا ية الذاملة كالسدتدامة فى ال بلد.
سية بالؾاليات ، السفتؾحة الرئيدي في الخرطؾـ كيرت   بالسشاط  التعلي

بدأت الجامعة تشذر في خدماتها في بيئة مشاط   5001كمع بداية عاـ 
ـ قامت بافتتاح اربعة مشاط  5003تعليسية لسرحلة أكلى كفي عاـ 

 قد انتذرت الجامعة في جسيع كاليات الدؾداف. 5003تعليسية اما في 
 

 أهداؼ كرسالة الجامعة
تعليؼ السفتؾح لأساس تدعى تبشت جامعة الدؾداف السفتؾحة نغاـ ال

إلى ترسيخه كتؾطيد  قافته في السجتسع الدؾداني على أف تبدأ مؽ حي  
انتهى اآلخركف أي تؾعيو كسائ  التعليؼ السفتؾح في الؾصؾؿ الى 
السؾاطؽ الدؾداني في لل مكاف بهدؼ االسهاـ في خدمة السجتسع 

ياة مؽ خبلؿ الدؾداني بتؾفير فرص التعليؼ الذاتي كالسدتسر مدى الح
 رسالتها كأهدافها التي تتسهل ييسا ملي:

 

 الرلية كالرسػالة
  :الرلية

 رلية الجامعة هي "التعليؼ للجسيع".    

                                                                                                                                                                                                    الرسػالة                                                                                                                     

 تتسهَّػل رسالُة الجامعة ييسا يأتي:    
 لسشاهج التي تقرها كتظ قها تؾليِد ُهؾية األمة كتأصيلها مؽ خبلؿ ا

 الجامعة.
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  غرِس عاداٍت تعليسيٍة كسلؾليٍة جدمدٍة تشسي قيؼ االعتساد على
الشفِس كالتعليِؼ الذاتي السدتسر، كتشسيِة مؾاه  اإلنداف كملكػاِته 
الذهشية كالشفدية كالبدنية كالجسالية كاإلبدا ية، كقيِسه األخبلقيِة 

 كالركحية.

 ة التعليؼ كتكافؤ الفرص التعليسية كالسداكاة تحقيِ  مبدِأ ديسقراطي
بيؽ السؾاطشيؽ دكف تسييز. كذلػ بتؾسيع فرص التعليؼ العالي 
كالتدريِ  للفئات التي فاتتها هذب الفرص، كتؾفيِر فرِص السزاكجة 

 بيؽ التعليؼ كالعسل.

 .إشاعِة التعليؼ السدتسر كالتعليؼ السجتسعي 

 ادرة لسقابلة احتياجات التشسية تأهيِل القؾى ال ذرية السدربة كالق
 كإعداِدها.

   ـِ في تظؾير نؾ ية التعليؼ كتجؾيدب باستخداـ الؾسائ اإلسها
 التقشية الحدمهة الستعددة.

  إرساِء التعاكف التعليسي كالهقافي مع السؤسدات التعليسية محليػ ا
ا كعالسيػ ا. ًً  كإقليسيػ 

 .السداهسِة في التشؾير كالته يو 
لدؾداف بكل الؾسائل الستاحة مؽ حيُ  مؾركُ ه الهقافي ن تؾ يِ  ا    

السادِّي كالذفهي ل، كبيئُته، كسكاُنه، كاقتراُدب، كم يذُته كغير 
 ذلػ.

 

 األهػداؼ 
تشبه  أهداؼ الجامعة في رليتها كرسالتها بحي  تذكل خارطة 
طري  لسديرة الجامعة كدليل تهتدي به. بؾصفها مؤسدة تربؾية تعليسية 
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ية تهدؼ إلى السداهسة في بشاء االنداف كتشسية السجتسع كالتزامًا تدريب
مؽ الجامعة بهذب الرسالة تدعى جامعة الدؾداف السفتؾحة الى تحقي  

 األهداؼ التالية:
تؾسيُع فرص التعليؼ العالي كاالستجابُة للظل  االجتساعي الستزامد  - أ

 ؿ إليها.عليه، لتشؾيع البرامج األةاديسية كتؾفير إمكانية الؾصؾ
تعؾيُض الفرصة لسؽ فاتهؼ االلتحاُؽ بالتعليؼ العالي لغركٍؼ  - ب

 اجتسا ية أك  قايية أك اقترادية.

تؾفيُر فرص التدري  كالتعليؼ السدتسر أ شاء الخدمة للسشخرطيؽ في  - ت
سؾؽ العسل، كفًقا الحتياجات التشسية السهشية، كلتظؾير الكفايات، 

 كرفِع مدتؾى األداء كاإلنتاج بيشهؼ.

 تؾفيُر التعليؼ للدارسيؽ في أماةؽ إقاماتهؼ. - ث

 تظؾيُر مذارلة السجتسع بفئاته السختلفة ألجل التشسية السحلية. - ج

تهيئُة البيئة السشاس ة للدراسات الجام ية العليا كال ح  العلسي  - ح
 السرت   بحاجات السجتسع السختلفة.

ؿ تؾطيُؽ التقشية الحدمهة كحدُؽ استخدامها في التؾصيل الفعَّا - خ
 للبرامج األةاديسية.

تؾطيُد التعاكف بيؽ نغامي التعليؼ الجامعي التقليدي كالسفتؾح  - د
 لتدهيل حراؾ الدارسيؽ بيؽ السؤسدات التعليسية السختلفة.

تؾ يُ  الرلة بالسؤسدات التعليسية العامة كالخاصة لتلبية  - ذ
احتياجاتها في  تخظي    برامجها كمشاهجها، كفي تقديؼ 

 سية كالفشية لها.االستذارات العل

تأصيُل العلؾـ كتؾليد مكانة اللغتيؽ العربية كاإلنجليزية  - ر
 كاالهتساـ باللغات األخرى كبالترجسة.
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ـُ بالتؾ ي  الترا ي، كالؾجداني، كالبيئي كالدكاني،  - ز االهتسا
 كالس يذي في ال بلد.

 

 الذرائت السدتهدفة 
 :الذرائت السدتهدفة للجامعة هي   
لذمؽ مرغبؾف في تأهيل أنفدهؼ علسيػ ا أك السؾعفؾف اآلخركف ا - أ

ال كالؾريؾس أك الدرجات  على مدتؾى  تغيير مجاالت عسلهؼ،
 العليا. 

السغتربؾف مؽ الدؾدانييؽ كالجشديات السختلفة الذمؽ تحؾؿ قؾانيؽ  - ب
البلداف التي يعسلؾف فيها دكف حرؾلهؼ علي تعليؼ جامعي، 

 بسرحلة ال كالؾريؾس أك الدرجات العليا.

اُة التعليؼ عسؾمػًا، للحرؾؿ على ال كالؾريؾس أك الدرجات هؾ  - ت
 العليا.

 :اإلداري الهيكل 

تعد اإلدارة مؽ العؾامل االساسية التي تداعد على نجاح أهداؼ  
التعليؼ الجامعي فزبًل عؽ دكرها االساسي في تهيئة السشاخ التعليسي 

خاصة بالتعليؼ السبلئؼ في السؤسدة التعليسية كتعتسد إدارة السؤسدات ال
الجامعي على التفاهؼ كالتعامل كاالحتراـ الست ادؿ بيؽ االدارة كاعزاء 
هيئة التدريس. اما التعليؼ السفتؾح فهؾ عبلكة على ذلػ يحتاج لشغاـ 
اداري لوء يكسؽ نجاحه في البلمرلزية كالسركنة البلزمتيؽ لتكامل الداء 

فتؾحة السكؾف مؽ االداري لجامعة الدؾداف السالهيكل دكرب كيذسل 
 :السحاكر اآلتية
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  أكاًل: مجلس الجامعة
كهؾ الجهة ال يسة على الجامعة ماليًا كإداريًا كعلسيًا، كيتكؾف مؽ أعزاء 
مؽ داخل الجامعة بحكؼ مشاصبهؼ، كأعزاء مختاريؽ هؼ: عزؾ مؽ 
هيئةالتدريس، كعزؾ مؽ مداعدي التدريس، كعزؾ كاحد مؽ اإلدارييؽ 

، كعزؾ مؽ الظبلب، ك بل ة أشخاص مؽ الؾزارات كالفشييؽ كالعساؿ
كالهيئات ذات الرلة بعسل الجامعة، ك بل ة مؽ مدمري الجامعات القائسة، 

 باإلضافة إلى عدد مؽ األشخاص مؽ ذكي الكفاءة كاالختراص السهشي.
كالخظ  كضع الدياسات العامة مجلس الجامعة  كتذسل اختراصات

ئها علسيًا كتربؾيًا كإداريًا كماليًا، كتحدم  الرامية إلى تظؾيرها كتجؾيد أدا
طرؽ عسلهاكأسالي ه. باإلضافة إلى سلظته في إنذاء كعائف العامليؽ 
بالجامعة، كتحدمد مدتؾيات شاغلي السشاص  العلسية كال يادية كاإلدارية 
كاختراصاتهؼ، كإجازة السؾازنةالدشؾية للجامعة، ككضع خظة التشسية 

امج األةاديسية. إضافة إلى إبراـ االتفاقيات كالعقؾد للجامعة، كإنذاء البر 
البلزمة لتحقي  أغراض الجامعة، كاستهسار أمؾاؿ الجامعة كإنسائها، 
 كقبؾؿ اله ات كالتبرعات كاألكقاؼ كالؾصايا، كتحدمد أكجه استغبللها.

كللسجلس لجاف دائسة كلكل مشها مدئؾليات كصبلحيات محددة حد  
 قانؾف الجامعة.

 مدمر الجامعة:   انياً 
كهؾ السدئؾؿ األكؿ لدى مجلس الجامعة عؽ األداء العلسي كاإلداري 
كالسالي للجامعة، متؼ تعييشه مؽ ذكي األهلية العالية كالخبرة لسدة أربع 
سشؾات،كيجؾز إعادة تعييشه لفترة أخرى، كيكؾف مدئؾاًل أماـ الراعي عؽ 

علسي عؽ أداء الجامعة. طري  السجلس القؾمي للتعليؼ العالي كال ح  ال
العسل على ترشيد األداء العلسي كالتربؾي  باإلضافة إلى مدئؾليته في
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كاإلداري كالسالي بالجامعة، كعلى حفظ الشغاـ الجامعي، كتسهيل الجامعة 
كالتحدث باسسها، كرئاسة مجلس األساتذة كاللجاف السشبهقة عشه، كلجاف 

جاف تعييؽ السذرفيؽ تعييؽ أعزاء هيئة التدريس كترقياتهؼ، كل
األةاديسييؽ، كلجاف اختيار األساتذة الستعاكنيؽ. عبلكة على الدخؾؿ في 
أية مفاكضات كاتفاقيات علسية أك أةاديسية أك بحهية لها صلة بتحقي  

 أهداؼ الجامعة كرسالتها.
 

 مجلس األساتذة  الهًا :
دمري كممرأسه مدمر الجامعة، كيزؼ في عزؾيته لل  مؽ: نائ  السدمر، 

اإلدارات كأمشاء األمانات كرلساء األقداـ كمؽ يحسلؾف درجة األستاذية 
مؽ االساتذة باإلضافة إلى ستة شخريات مؽ ذكي الكفاءة العلسية 

 كاألهلية كا شيؽ مؽ الظبلب. 
يختص مجلس األساتذة بكل الذئؾف األةاديسية كالعلسية للجامعة مؽ 

يس كمداعدي التدريس حي  تحدمد شرك  تعييؽ أعزاء هيئة التدر 
كترقياتهؼ، كشرك  القبؾؿ في البرامج األةاديسية كالسعاهد كالسراةز، 

بننذاء البرامج األةاديسية كالؾحدات كالسعاهد الجامعة كالتؾصية لسجلس 
كالسراةز ال حهية كالتخررات كاألقداـ العلسية ككحدات التدري  كالبرامج 

علسية للظبلب، كمشت الدرجات الدرجات ال مشتالدراسية. باإلضافة إلى 
العلسية كالفخرية كالجؾائز العلسية، كاختيار كتعييؽ السستحشيؽ الداخلييؽ 
كالخارجييؽ، كإجازة نتائج االمتحانات الشهائية، كتذجيع ال حؾث العلسية 

 كالتأليو كالشذر.
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 لجشة الذئؾف اإلداريةرابعًا : 

تقؾـ مقاـ دارة الجامعة، مرأسها مدمر الجامعة، كهي لجشة استذارية إل
تتستع قراراتها  مجلس العسداء في الجامعات الس يسة لذلػ ال

 \كتؾصياتها برفة اإللزاـ إاّل بعد مؾافقة مدمر الجامعة عليها.
 خامدًا : الؾعائف األةاديسية كاإلدارية:

تتسهل هذب االدارة في مدمري اإلدارات كامشاء األمانات كرلساء 
 لى نائ  السدمر كالؾليل كيسكؽ تفريلها في اآلتي :الؾحدات باإلضافة إ

أكاًل ادارة البرامج األةاديسية كهي بسهابة العسؾد الفقري للجامعة كمؽ 
اختراصاتها اقتراح الخظ  الدراسية كاالشراؼ على اعداد السؾاد 
التعليسية كتظؾيرها باالضافة الى الخظ  التؾجيهية في جسيع العسليات 

 دي  مع ادارة السشاط  التعليسية.األةاديسية بالتش
 انيًا : ادارة السشاط  التعليسية: تتؾلى هذب اإلدارة اإلشراؼ على 
السشاط  التعليسية كمؽ اهؼ اختراصاتها اإلشراؼ على تشفيذ الخظة 
العلسية التعليسية كف  السؾجهات الرادرة مؽ ادارة البرامج االةاديسية 

 سالي للسشاط  التعليسية.باالضافة إلى االشراؼ االداري كال
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 -أمانة الذؤكف العلسية :
 تتكؾف مؽ األقداـ اآلتية:

سجيل، قدؼ شؤكف مجلس األساتذة، قدؼ التدري   قدؼ  ًَ الَقبؾؿ كالتَّ
    .كالتَّقؾيؼ األةاديسي   االمتحانات  كال ح  العلسي، قدؼ

ريز ـ تؼ نقل قدؼ االمتحانات ناستشداخ كتح2004في العاـ مؾنيؾ    
للسشاط  التعليسيةل إلى إدارة البرامج األةاديسية لت قى االمتحانات لكإرساؿ 

أمانة الذؤكف العلسية رقي ًاعلى التَّقؾيؼ األةاديسي مؽ خبلؿ الئحة 
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رجات العلسية كاالمتحانات التي قامت برياغتها. كفي أكؿ اجتساع   الدَّ
ل نذا  إدارة تقرر تفعي 2005لسجلس األساتذة الذي انعقد في مؾليؾ

شؤكف مجلس األساتذة، لسا كرد في الئحة أعساؿ مجلس األساتذة التي 
 تست إجازتها في نفس االجتساع الُسذار إليه.

كتؼ استبداؿ اسؼ قدؼ شؤكف مجلس األساتذة باسؼ هيئة سكرتارية  
  ـ، كذلػ بعد إجازة مجلس األساتذة2005مجلس األساتذة في مؾليؾ 

ـ. 2005في اجتساعه األكؿ في مؾليؾ  2005لعاـ لبلئحة تشغيؼ أعساله 
كتتؾلى بسؾج  تلػ البلئحة أمانة الذؤكف العلسية ال ياـ بسهاـ سكرتارية 
السجلس. كتتكؾف هذب األمانة حاليًا مؽ قدؼ الَقبؾؿ كالتَّدجيل كهيئة 

 سكرتارية مجلس األساتذة كاالمتحانات نرصد الدرجاتل.
  

 

 
 كالتشسيةإدارة ال حؾث كالتخظي    

ـ. مهامها 5002أنذئت إدارة ال حؾث كالتخظي  كالتشسية في  
 هي اآلتية 

تحقي  أهداؼ الجامعة مؽ ال ح  العلسي، كتشفيذ  (أ )
سياساتها ييه، في إطار استراتيجيتها لل ح  العلسي كف  

 الئحته.
إجراء ال حؾث العلسية السعريية كالتشسؾية، القؾمية كغير  (د )

 ي الجامعة كيرقِّي أداءها.القؾمية، كبخاصة ما مشسِّ 

اقتراح ما ُمرى مشاسبػًا مؽ مؾضؾعات ال ح  العلسي  (ؽ )
كالسذركعات لتشهض بها الجامعة مشفردة أك مذترلة مع 
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غيرها، أك تكلِّف بها غيرها، كالشهؾض باسؼ الجامعة 
 بتشفيذ أي عسل علسي تكلَّف به الجامعة مؽ غيرها.

ي ن  ل  تؾ يػ  الدؾداف، مؽ حي  مؾركُ هدن  الهقافي السادِّ
اآل ار كالسرشؾعات الذعبية كنحؾها ل كالذفهي ن 
الذعبي لالدكبيت كنحؾب ل في األك ية السشاس ة، كبلداُنه 
في معجؼ جغرافي، كسكاُنه كمجتسُعه كم يذُته كبيئُته في 

 أطلس سكاني كمرصٍد لؤلسعار. كذلػ 

ب، كتربؾيػ ا باإلضافة إلى تدكيشه ببلؾغرافيػ ا لسرادر            
 كتعليسيػ ا.

االضظبلع بدكر الجامعة، لسؤسدة ال أفرادًا، بتشؾير  (ٝ )
السجتسع كته يفه، بالسحاضرات كالحؾارات كالشدكات 
كاللقاءات كالسعارض كالشذرات كاألفبلـ، كما تبهه الجامعة 

 مؽ ذلػ في إذاعتها في اإلذاعات القؾمية كالؾالئية.

ل السعرفة مؽ مرادرها العشاية بالترجسة كالتعري  لشق (ُ )
السختلفة إلى العربية، كنقل السعارؼ الستسيزة مؽ العربية 
إلي الفرنجية، بسا في ذلػ إصدارات الجامعة كمشاهجها 

 كما يعرِّؼ بها.

الشهؾض بسدئؾليتها نفدها ن لندارة ل في التخظي   (ف )
كاالستراتيجية، مؽ حي  متابعة تشفيذ الجامعة 

مؽ حيؽ آلخر لسعالجة ما الستراتيجيتها، كمراجعتها 
يدتجد مشها مؽ مذكبلت، كلبلطسئشاف إلى مؾاة ة 
االستراتيجية للسدتجدات كالستغيرات، كاتداقها مع 

 االستراتيجية القؾمية كاستراتيجية التعليؼ العالي.
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تؾلِّي الجان  اإلحرائي بالجامعة، بسا في ذلػ خدمة  (١ )
انات إدارات الجامعة كجماناتها ييه. كذلػ بجسع البي

اإلحرائية مؽ إدارات الجامعة كأماناتها كمشاطقها 
التعليسية ، كترجستها بالؾسائل اإليزاحية السعلؾمة، 
كتحليلها، كنذرها كإتاحة الفرصة لئلدارات كاألمانات 

 لبلستفادة مشها قبل نذرها أك بعدب.

اإلحاطة التامة ما أمكؽ بسعامير الجؾدة الذاملة الستؾفرة  (١ )
ارؼ عليها بالدؾداف أك إقليسيػ ا أك عالسيػ ا بالجامعة، الستع

ةذلػ، كإدارة الجؾدة الذاملة بالجامعة، كاتخاذ الدبل 
الكفيلة بنعداد الجامعة كتهيئتها لبلعتساد األكؿ، 

 فالستجدد مؽ حيؽ آلخر.

إصدار اإلصدارات العلػسية السعريية كالتشؾيرية الته ي ية،  (ى )
 مشها مػا 

 لة الجامعة، كمشها ما يردر مؽ حيؽ آلخر.يكؾف برفة دكرية لسج    
 الفئات االجتسا ية السدتهدفة 

تعسل جامعة الدؾداف السفتؾحة على تؾفير فرص كاسعة كمفتؾحة 
لفئات مختلفة مؽ طالبي التعليؼ الجامعي، باإلضافة إلى خريجي السرحلة 

 الهانؾية الذمؽ ال يجدكف فرصة لبلستيعاب في الجامعات الس يسة.
 لجامعة فرصًا كاسعة الستيعاب الفئات اآلتية:تتيت ا

العامليؽ في قظاع الخدمات الفشية كاإلدارية كالعدكرية الذمؽ ال   .1
يدتظيعؾف ترؾ مدؤكلياتهؼ كال التقيد بشغاـ الجامعة التقليدية، 
كيرغبؾف في دعؼ اختراصاتهؼ أك إضافة مؤهبلت أخرى إلى 

 مؤهبلتهؼ القائسة.
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ها الجغرافي بعيدًا عؽ أماةؽ كجؾد فئات مجتس ية يكؾف مؾقع .2
 الجامعات، كتلزمها السهاـ األسرية كاإلجتسا ية بال قاء في مؾاقعها.

الشداء اللؾاتي ال يداعدهؽ كضعهؽ االجتساعي كالهقافي مؽ التعليؼ  .3
الجامعي، كلذلػ ربات البيؾت اللؾاتي يرع  عليهؽ ترؾ 

 البيت.مدؤكلياتهؽ في تربية األطفاؿ كال ياـ بسدؤكليات 

. العامليؽ في مزسار التدريس كالتعليؼ مؽ ذكي االختراصات العلسية 4
ال حتة الذمؽ مرغبؾف في رفع مؤهبلتهؼ إلى السدتؾى الجامعي 

 نمعلسي مرحلة األساسل.

. السغتربيؽ الذمؽ تحؾؿ قؾانيؽ البلداف التي ي يسؾف فيها دكف الحرؾؿ 5
ؾؿ على التعليؼ على تعليؼ جامعي، أك الذمؽ مرغبؾف في الحر

 الجامعي السظب  في الدؾداف.
 نغاـ الدراسة

انتهجت جامعة الدؾداف السفتؾحة الشغاـ الفرلي القائؼ على نغاـ  
الداعات السعتسدة، حي  يجلس الظبلب لبلمتحاف نهاية لل فرل دراسي 
كيشتقلؾف إلى الفرل الدراسي التالي بعد استيفاء السظلؾبات البلزمة لذلػ 

خظة الدراسية لكل برنامج مؽ مقررات مؾزعة على الشحؾ كتتكؾف ال
 اآلتي:
 . مظلؾبات الجامعة: كهي مقررات إج ارية لكل الدارسيؽ.1

. مظلؾبات لل برنامج دراسي: هي مقررات إج ارية لكل  الدارسيؽ 2
 في البرنامج.

 . مقررات تخررية.3
 . مقررات اختيارية.4
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العاـ الدراسي نإذا لاف . مذركع بحهي يقدـ قبل نهاية الفرل/5
 مظلؾبًال.

يذسل العاـ الدراسي للجامعة فرليؽ دراسييؽ، كيدتسر الفرل        
الدراسي خسدة عذر أسبؾعًا، كيتراكح السظلؾب الدراسي الفرلي العادي 

ساعة معتسدة في الفرل الدراسي، كيتؼ تقؾيؼ عسل الظبلب  22-16مؽ 
ية الفرل الدراسي عؽ طري : في لل مقرر برؾرة مدتسرة، تبدأ مؽ بدا

االخت ارات الدكرية، كالتقارير، كحلقات الشقاش، كالؾاج ات، كالسذاريع، 
كتشتهي بنجراء االمتحانات الفرلية أك الشهائية التي ُيِعدها أعزاء هيئة 
التدريس بسرلز الجامعة الرئيدي، كُتْرَسل إلى مراةز الجامعة الستعددة 

الدؾداف لله كيتؼ الترحيت بنشراؼ  لتعقد في كقت كاحد على نظاؽ
 السرلز الرئيدي للجامعة.

 
 عشاصر العسلية التعليسية

إف نغاـ التعلؼ السفتؾح متبشى السشحى التكاملي متعدد الؾسائ ، 
السكّؾف مؽ عدة عشاصر تتكامل معا مؽ أجل تجؾيد العسلية التعليسية، 

 كهذب العشاصر هي:
 

 الكتاب السظبؾع:  -1
بظريقة خاصة، بدءا مؽ كضع خظة السشهاج مؽ  كهؾ لتاب أعدّ 

قبل مجسؾعة مؽ العلساء السختريؽ بسؾضؾع الكتاب،  ؼ متؼ تكليو 
أساتذة متسيزيؽ باعداد السادة التعليسية بشاء على خظة السشهاج،  ؼ متؼ 
تحكيؼ السادة العلسية مؽ قبل أساتذة جخريؽ نلؼ يذارلؾا في االعداد 

 بالظ عل. 
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سادة العلسية تخزع لعسلية الترسيؼ التعليسي بهدؼ كبعد إجازة ال
تحؾيلها إلى مادة قابلة للتعّلؼ الذاتي، كذلػ كفقا لسعامير محددة كمعتسدة 
لدى جامعة الدؾداف السفتؾحة، كبعد إنجاز الترسيؼ التعليسي للكتاب 
بالتعاكف ما بيؽ السرسؼ التعليسي كالسعّد األةاديسي، يخزع الكتاب 

، لعسليات التر سيؼ الفشي ككضع األشكاؿ كالرسؾمات كغيرها مسا ملـز
 كذلػ ضسؽ شرك  كمعامير فشية معتسدة لدى الجامعة.

بعد إنجاز الكتاب برؾرته األكلية مرسل إلى السحرر اللغؾي لز   
اللغة بذكل صحيت،  ؼ يعرض في شكله الشهائي على السعّد األةاديسي 

 العتسادب كإرساله إلى السظ عة.كالسرسؼ التعليسي كالبرنامج األةاديسي 
 

 الؾسائ  السداندة:  -2
يعتسد نغاـ التعّلؼ السفتؾح سلدلة مؽ الؾسائ  السداندة لدعؼ 
السادة التعليسية السظبؾعة، كعلت جامعة الدؾداف السفتؾحة تعسل على 

 تظؾير كانتاج السادة التعليسية في اشكاؿ مختلفة مشها ما ملي:
 أك الكاسيت. الذري  الرؾتي نالدسعيل -
الذري  ال رري نالفيدمؾل أك األقراص السدمجة الفيدمؾية نألف  -

 استخداـ جهاز الفيدمؾ أص ت محدكدال.

البرمجيات الحاسؾبية نكتأتي في العادة على شكل أقراص مدمجة  -
CDsل. 

 صؾرا فؾتؾغرايية أـ شرائت...لالرؾر االيزاحية نسؾاء أةانت  -

الكتاب السظبؾع في حزمة كاحدة  كقد تأتي هذب الؾسائ  أحيانا مع
كتدعى عشدئذ بالحقائ  التعليسية، كتتراف  مع الحقي ة التعليسية تعليسات 

 ةاملة عؽ طريقة استخدامها مع أسالي  متعددة للتقؾيؼ.
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 الب  اإلذاعي كالتلفزيؾني:  -3

على الرغؼ مؽ أف الب  االذاعي كالتلفزيؾني يعتبر مؽ الؾسائ  
أفردته هشا في عشرر مدتقل ألف العدمد مؽ مؤسات  السداندة إال أنشي

التعليؼ عؽ بعد ال تؾفر هذب الؾسائ ، كتكتفي بسا كرد في البشد الداب ، 
إال أف جامعة الدؾداف السفتؾحة بدأت الب  االذاعي بذكل مشتغؼ على 
مدتؾى كالية الخرطؾـ، كاآلف أص ت الب  اإلذاعي متاحا بذكل لامل عبر 

كلذلػ عبر قشاب الجامعة التجريبي على األقسار  ش كة اإلنترنت،
 الرشا ية.

أما بالشد ة للتلفزيؾف فنف االستعدات تجري اليؾـ الطبلؽ الب  
التلفزيؾني، كربسا مع صدكر هذا الدليل سيكؾف الب  التلفزيؾني عبر قشاة 
جامعة الدؾداف السفتؾحة الفزائية قد أص ت كاقعا تذاهدكنه ص اح 

 مداء.
عة كالتلفؾيؾف يسكشهسا أف يجعبل مؽ الجامعة جامعة إف االذا

عالسية، يدتظيع أي انداف متابعتها في أي مكاف في العالؼ، كبالتالي 
فنف   ارة "نريد أف نحّؾؿ الدؾداف إلى فرل دراسي كاحد"   ارة تبدك 
صحيحة، فبل مهؼ أمؽ تدكؽ أك مؽ أمؽ تذاهد السحظة الفزائية، فنف 

معة كبرامجها كالحرؾؿ على مادة تعليسية جيدة عبر بنمكانػ متابعة الجا
 برامجها التي ستب  على مدى أربٍع كعذريؽ ساعة.

 
 

 السشاط  كالسراةز التعليسية:  -4
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تعتبر السشاط  التعليسية مؽ أةهر العشاصر التي تسيز التعّليؼ 
السفتؾح عؽ التعليؼ باالنتداب أك السراسلة، كذلػ ألف الجامعة مؾجؾدة 

ب مؽ الدارس عبر مشاطقها كمراةزها التعليسية السشتذرة في لل بالقر 
كاليات الدؾداف، فالجامعة تفتتت في لل تجسع طبلبي مرلزا تعليسا، كلل 
مجسؾعة مؽ السراةز التعليسية تت ع إلى مشظقة تعليسية، كالسشاط  

 التعليسية تت ع إلدارة تشدي  السراةز كاالسشاد التعليسي في مرلز الجامعة
كبالتالي فنف   ارة "الجامعة تشتقل إلى الدارس بدال مؽ انتقاؿ  .

 الدارس إلى الجامعة" هي   ارة صحيحة ككاق ية.
يقؾـ السرلز الدراسي نعبر السرشد األةاديسيل بالتؾاصل مع 
الدارسيؽ، كتقديؼ خدمات لاملة لهؼ، بدءا بالتدجيل، كترتي  اللقاءات 

ؽ، كتأميؽ الكت  كالسقررات لهؼ، كترتي  الس اشرة مع السذرفيؽ األةاديسيي
 أمؾر االخت ارات كالستابعات األةاديسية السختلفة.

 
 اإلشراؼ األةاديسي كالتؾجيه:  -5

نغاـ التعليؼ السفتؾح يدست باالستفادة مؽ لل االسالي  التقليدية 
في الجامعات الس يسة لتقديؼ السعرفة باالضافة الى اسالي ه الخاصة التي 

زا كمؽ هذب االسالي  التقليدية التعليؼ كالؾجاهي كالذي متظل  ذلرت اي
كجؾد استاذ كطبلب في كقت كاحد كمكاف كاحد كيعرؼ هذا االستاذ في 

حي   يخرص لكل مادة تعليسية  (Tutor)التعليؼ السفتؾح بالسذرؼ 
مذرؼ أةاديسي يقؾـ بدعؼ الدارسيؽ بظرؽ متعددة، إحداها هي اللقاءات 

لدارسيؽ، كاألخرى عبر الهاتف أك اللقاءات في السرلز الس اشرة مع ا
الدراسي لئلجابة عؽ استفدارات الدارسيؽ، لسا يخرص لبرنامج التربية 
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العسلية مدرب لكل دارس، يقؾـ بتدري  العامليؽ عسليًا على طرائ  
 التدريس كفقا لسراشد خاصة تؼ كضعها لغايات التربية العسلية.

رفات االستاذ الجامعي، بل هؾ في مترف السذرؼ األةاديسي ب
الغال  أستاذ جامعي يحسل درجة الدلتؾراة أك الساجدتير في التخرص 
الذي يذرؼ عليه، كأحيانا تزظر الجامعة إلى تكليو بعض الستسيزيؽ 
مؽ حسلة ال كالؾريؾس نمع خبرات عسلية طؾيلةل لئلشراؼ على بعض 

لسهسة االستاذ الجامعي، السؾاد مهل اللغات، إال أف مهسة السذرؼ ليدت 
بل هؾ ميّدر للعسلية التعليسة، ال يقـؾ بذرح لل ما كرد في السقرر 
بالتفريل، كإنسا يكتفي بندارة اللقاءات اإلشرايية عبر نغاـ السجسؾعات، 
كتقؾـ لل مجسؾعة مؽ الدارسيؽ باستعراض جزء مؽ السقرر، كيجري 

 الدارسؾف. حؾله نقاش كمعالجة بعض الرعؾبات التي مؾاجهها 
أما السؾجه اك السدرب فيتؼ اختيارب بعشاية مؽ ذكي الكفاءة كالقدرات 
العالية مؽ اجل متابعة تدري  السعلسيؽ في السيداف. كتجدر اإلشارة إلى 
أف الدارس الذي يدجل لخسدة مقررات في الفرل الؾاحد يكؾف لديه 

ررات خسدة مذرفيؽ نأي مذرؼ لكل مقررل كليس مذرؼ كاحد لكل السق
ةسا لاف يغؽ بعض االخؾة مسؽ قابلشاهؼ في محاضرات التعريو 

 بالجامعة.
 
 اإلرشاد األةاديسي:  -6

لكل مرلز دراسي مرشد كاحد على األقل، كيقؾـ بسهسات لهيرة ، 
فعشدب تبدأ العسلية األةاديسية، كعليه يعتسد نجاحها، فهؾ مسهل الجامعة 

هؼ، متؾاصل مع الدارسيؽ مشذ أماـ الدارسيؽ، كهؾ مدمرها بالشد ة إلي
بداية التحاقهؼ بالجامعة، كيتابع تدجيلهؼ في الفرؾؿ الدراسية السختلفة، 
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كيشغؼ اللقاءات اإلشرايية بيؽ السذرفيؽ كالدارسيؽ، لسا مشغؼ زيارات 
 السؾجهيؽ للدارسيؽ نفي التربية العسليةل.

ها كيذرؼ السرشد لذلػ على الشذاطات غير السشهجية التي يقؾـ ب
الدارسؾف، كذلػ بالتعاكف مع الركاب  الظبلبية، كالسجسؾعات الدراسية 
التي متؼ تذكيلها بيؽ الدارسيؽ في السرلز الدراسي الؾاحد. كيقؾـ السرشد 
بسعالجة أي مذكبلت تعليسية أك نفدية للدارسيؽ بالتعاكف مع السشظقة 

 التعليسية كرئاسة الجامعة.
 

 التقؾيؼ:  -7
سالي  متعددة لتقؾيؼ الدارسيؽ كبياف مدتؾياتهؼ تعستد الجامعة أ

في السقررات السختلفة، فهشاؾ التقؾيؼ الذاتي داخل السقررات نفدها نأي 
داخل الكتاب السدرسي السظبؾعل، حي  هشاؾ مدتؾياف مؽ األسئلة 
التقؾيسية، األكؿ هؾ أسئلة التقؾيؼ الذاتي، كالسدتؾى الهاني هؾ 

قررات على أنذظة كتكليفات تحتاج مؽ التدري ات. كتحتؾى بعض الس
الدارس إلى بذؿ جهد عسلي بهدؼ رب  السادة التعليسية ببيئة الدارس، 

 كتشسية ملكات ال ح  العلسي لديه.
أما الشؾع الهاني مؽ التقؾيؼ فهؾ ما تقـؾ به الجامعة عبر السراةز 

 األةاديسية، كذلػ بظريقتيؽ هسا:
س لي يقؾـ بأدائها كاإلجابة التعييشات: كهي كاج ات تعظى للدار  -

عؽ أسئلتها كإعادتها للسذرؼ األةاديسي مؽ أجل ترحيحها 
كإعادتها للدارس مع مبلحغات السذرؼ حؾؿ ما كرد في االجابات، 

 درجةل مؽ نتيجة السقرر الدراسي. 30كيخرص للتعييشات ن
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اخت ار نهاية الفرل: كهؾ اخت ار تحريلي اعتيادي يجلس له  -
لؾب التقليدي، كيأخذ القد  األةبر مؽ تقؾيؼ الدارسؾف باألس

 درجةل مؽ نتيجة السقرر الدراسي. 70الدارس ن
 
 التعليؼ اإللكتركني:  -8

إف االنتذار الؾاسع لذ كة اإلنترنت كتؾفرها برؾرة السلكية في لل 
قد دفع الجامعة مشذ فترة طؾيلة للبدء بخظؾات فعلية في أرجاء الدؾداف 

ي، كترفع الجامعة اليؾـ شعار "نحؾ جامعة مجاؿ التعليؼ اإللكتركن
 إلكتركنية بالكامل"، كهؾ شعار ال مبدك بعيد السشاؿ.

لقد قظع قدؼ التعليؼ اإللكتركني في الجامعة أشؾاطا باتجاب تحؾيل 
بحي  يدهل  moodleالسؾاد التعليسية كتحسيلها على نغاـ مؾكدؿ 

الدارسيؽ على حد  التعامل معها مؽ قبل السذرفيؽ األةاديسيؽ كمؽ قبل
سؾاء، كقد بدأ القدؼ بتدري  عدد مؽ مذرفي الحاسؾب على استخداـ 
نغاـ مؾدؿ، كسيعسل على تدري  ب ية السذرقيؽ تدريحيًا كفي 

 التخررات السختلفة على ذلػ الشغاـ السيدر لبلستخداـ.
مؾفر التعليؼ اإللكتركني للدارس مادة تعليسية إلكتركنية مع 

، كلذلػ متيت الشغاـ للدارس التؾاصل مع ب ية الدارسيؽ الؾسائ  الستعددة
كمع السذرفيؽ األةاديسييؽ كالتحاكر حؾؿ السادة التعليسية بكل يدر 
كسهؾلة. كقد تؼ تفعيل التعليؼ االلكتركني في بعض السشاط  التعليسية 

 مشها.
 

 تجربة الجامعة في إعداد السادة التعليسية
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امعة حي  تذسل تأليو كتظؾير تعتبر مؽ أهؼ مكؾنات تجربة الج
كترسيؼ كانتاج السادة التعليسية السقررة للبرامج األةاديسية السختلفة 
متسيزة بذلػ على أنغسة التعليؼ السختلفة الشغامي مشها كغير الشغامي مؽ 

 انتداب كمراسلة.
قد اعدت الجامعة السقررات الخاصة بها باللغة العربية التي 

اساسية لتدريس كاستعانت الجامعة في تأليفها اعتسدتها الجامعة للغة 
بأصحاب الخبرات السسيزة باإلضافة الى بعض العلساء مؽ خارج ال بلد 
كأما عسليات الترسيؼ بذتى أنؾاعه متؼ في إدارة الجامعة التي دربت عددًا 
مقدرًا مؽ العامليؽ بها كبالجامعات االخرى لذلػ لل ياـ بهذا الدكر السهؼ 

ادة التعليسية كقد استعانت الجامعة في هذا الردد بسدربيؽ في اعداد الس
 مؽ خارج الدؾداف على رأسهؼ االستاذ خالد حدشيؽ ابراهيؼ.

كتتسهل عسلية التأليو كالتظؾير للسادة التعليسية في عدد مؽ 
 العسليات التي يسكؽ تفريلها ييسا ملي : 

 شرك  التقديؼ كالقبؾؿ في الجامعة
 ريؾسأكاًل: برنامج ال كبل 

فلدفة في اختيار البرامج التعليسية ارت ظت بحاجات تشسية السجتسع      
االجتسا ية كاالقترادية كالجامعه تسشت ال كبلريؾس في التخررات 

 اآلتية: 

 تخرص ل                                      12. التربية.    ن 1

                                  العلؾـ االدارية .2 

 علـؾ الحاسؾب. .3 
 . تقشية السعلؾمات4
 .  القانؾف.5
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 . اللغات6
 شرك  القبؾؿ العامة: 

الشجاح في الذهادة الهانؾية الدؾدانية متزسشة الشجاح في السؾاد  .1
    الد ع السؤهلة للقبؾؿ بالجامعات الدؾدانية أك مايعادلها.   

لبرنامج يسكؽ القبؾؿ بذهادة معاهد التربية كالذهادة األهلية  .2
 التربية فق .

يسكؽ القبؾؿ للحاصليؽ على الذهادة الدؾدانية أك مايعادلها دكف  .3
ل خسس سشؾات 5التقيد بذر  الشجاح في السؾاد الد ع بعد ُمزي ن

 فأةهر. 
يذتر   سشؾات ل خسس5أما الذهادات التي مزى عليها أقل مؽ ن .4

 ضسشها السؾاد  ل س ع مؾاد على األقل مؽ7فيها الشجاح في ن
 األربعة األساسية. 

متؼ الترشيت للقبؾؿ بشاًء على ترتي  الرغ ات السدجلة في استسارة  -
 التقديؼ.

على الستقدـ متابعة السرلز الذي تؼ ييه التقديؼ للتأةد مؽ نتيجة   -
 ترشيحه.

 
 

 

 خظؾات التقديؼ:  
متؼ التقديؼ للجامعة بكافة السشاط  التعليسية طؾاؿ العاـ كالقبؾؿ متؼ        

 لفترتيؽ : 
 مشامر  -األكلي ديدسبر  .1
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 مؾنيؾ. -الهانية مؽ مامؾ  .2

 

  شرك  التقديؼ:
متؼ استبلـ استسارة التقديؼ مؽ مراةز التقديؼ بالسشاط  التعليسية  .1

 بالعاصسة كالؾاليات، 
 على الستقدـ ملء جسيع البيانات السؾجؾدة باستسارة التقديؼ.  .3
باستسارة التقديؼ لحد أدنى على الستقدـ لتابة  بلث رغ ات  . 4

 نللستقدميؽ غير السرشحيؽ مؽ كزارة التربية التعليؼل. 
 على مرشحي كزارة التربية كالتعليؼ التقديؼ لبرنامج التربيه فق . .5
 على الستقدـ إرفاؽ صؾرة مؽ اإليراؿ السالي مع استسارة التقديؼ. .6
 بة، كهي:  متؼ تدليؼ االستسارة بعد إرفاؽ السدتشدات السظلؾ  .7

  .الذهادة الدؾدانية أك ما يعادلها 

 .شهادة الجشدية 

 4 .صؾر فتؾغرايية نمكتؾب على خلفيتها اسؼ الستقدـل 

. الس يسؾف خارج الدؾداف عليهؼ إرفاؽ مامهبت أف أك أكلياء  8
 أمؾرهؼ  مغتربؾف. 

. السعلسؾف غير السرشحيؽ مؽ كزارة التربية كالتعليؼ يسكؽ قبؾلهؼ 9
معتسدة  مؽ  خدمة ج  بكبلريؾس التربية بعد إرفاؽ شهادةفي برنام

 كزارة التربيه كالتعليؼ بالؾالية السعشية.
يقؾـ السؾعف السدؤكؿ بسظابقة صؾرة الذهادة الدؾدانية  .10

 كالجشدية  باألصؾؿ، كإرجاع األصؾؿ للستقدـ م اشرة.
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ة: . عشد التقديؼ بذهادة غير سؾدانية نمعادلة للذهادة الدؾداني11
عربية أك أجشبية أك معاهد تربية...إل ل يقؾـ السؾعف السدؤكؿ 

  بنرفاؽ األصل مع استسارة التقديؼ.
. على السؾعف السدؤكؿ تدليؼ الستقدـ الجزء الخاص به مؽ 12

كرقؼ  استسارة  التقديؼ بعدالتؾقيع عليه، كلتابة الرقؼ الستدلدل
 السرلز على االستسارة.

االستسارة أك التعدمل فيها بعد تدليسها . ال يح  للستقدـ سح  13
 للسؾعف السدؤكؿ. 

 .  متؼ التقديؼ باستسارة كاحدة فق  عليها ِختؼ السشظقه التعليسية.14
 

 السرركفات الدراسية:
تعد السرركفات الدراسية في الجامعة السفتؾحة اقل بكهير مؽ 

اصر السرركفات الست عة في الجامعات الس يسة كتتزسؽ تكلفة جسيع عش
العسلية التعليسية فزبًل عؽ أنها تتسيز بسجسؾعة مؽ التدهيبلت 

 نةالتقدي ل.
 مراةز التقديؼ:

لسا هؾ  بالعاصسة كالؾالياتالسشاط  التعليسية  متؼ التقديؼ للقبؾؿ عبر
 مؾضت في الجداكؿ اآلتية:

 ل  مشاط  العاصسة التعليسية:1جدكؿ رقؼ ن
ت :  –زل  حى الشزهة الرحافة  -الخرطؾـ     مرلز الخرطؾـ ■

0912194118 
 مرلز أمدرماف      ■

    
ت:      امدرماف ، جشؾب صيشية االزهري 

0912194118 
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 0912194118غرب بشػ ييرل ت:   –الذعبية  مرلز بحري        ■
 ل مشاط  الجامعة التعليسية بالؾاليات:2جدكؿ رقؼ ن

 0916702237: التأهيل التربؾى ت  مرلز كالية الجزيرة       ■
مرلز كالية  ■

        القزارؼ
 0911226027القزارؼ ت : 

مرلز كالية الشيل  ■
  األبيض 

 0918074720ةؾستى ت : 

مرلز كالية نهر  ■
      الشيل    

 0912376212-ت عظبرة

مرلز كالية شساؿ ■
 ةردفاف    

  0912732209مدمشة األبيض ت: 

مرلزكالية جشؾب  ■
 دارفؾر   

ة الذؤكف العلسية جامعة نياال ت: أمان
0129114301  

مرلز كالية ال حر  ■
 االحسر         

 0918958630بؾرتدؾداف ت : 

 0912444541ةدبل ت :  مرلز كالية لدبل ■
مرلز كالية شساؿ  ■

 دارفؾر        
 0912337833ت:  الفاشر 

مرلز كالية غرب  ■
 دارفؾر        

 0912479658الجشيشه  ت : 

مرلز كالية جشؾب  ■
 ةردفاف       

  0918003210الدلشج ت: 
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مرلز كالية الشيل  ■
 األزرؽ         

  0122371972الدمازيؽ ت: 

 0912643630سشار ت:  مرلز كالية سشار ■
  0912634434دنقبل  ت:  مرلزالؾالية الذساليه         ■
مرلزكالية غرب  ■

 ةردفاف   
   0911132064الشهؾد ت: 

 
 
 

 التجسيد
متؼ التجسيد بعد سداد رسؾـ التدجيل بتقديؼ طل  ألميؽ الذؤكف      

بداية العاـ الدراسي، مبيشًا ييه مدة   العلسية خبلؿ الذهر األكؿ مؽ
 التجسيد نلعاـ أك عاميؽ دراسيؽل.

 
  انيًا : برنامج الدبلؾـ العاـ

ر لليات التربية دبلؾـ التربية العاـ: يقدـ لحسلة ال كبلريؾس مؽ غي .1
الهانؾيه مؾاد  تخررهؼ األةاديسي في  الذمؽ ُمدِرسؾف في السدارس

 ال كبلريؾس كلكؽ مشقرهؼ اإلعداد السهشي التربؾي.
يقدـ لحسلة ال كبلريؾس مؽ غير  دبلؾـ التربية األةاديسى السهشي: .2

ةليات التربية كُيدِرسؾف في السدارس الهانؾية مؾاد العبلقة لها بسؾاد 
  خررهؼ األةاديسي في ال كبلريؾس، كبذا مشقرهؼ اإلعدادت

 األةاديسي كالسهشي التربؾي.
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  الهًا: برنامج الترعيد

على الستقدميؽ مؽ حسلة الدبلؾـ الؾسي  نغاـ الدشتيؽ كالهبلث  .1
سشؾات الراغبيؽ في التقديؼ للترعيد بالجامعة إرفاؽ الذهادة 

 التفاصيلل.الدؾدانيه باإلضافه لذهادة الدبلؾـ ن
.   يذتر  أف تدتؾفي الذهادة الدؾدانية شرك  القبؾؿ السذلؾرة في 2

 شرك  القبؾؿ العامة.
 اسس القبؾؿ كضؾابظه للدراسات العليا

 
 

 أكال: 
 شرك  القبؾؿ العامة

الحرؾؿ على الدرجة األدنى التي تؤهله للقبؾؿ لدرجة العليا مؽ  -1
ية أخرى معترؼ جامعة الدؾداف السفتؾحة أك أي مؤسدة تعليس

 بها مؽ داخل الدؾداف أك خارجه.
 دراسة مقررات تكسيلية أك تأهيلية لاآلتي: -2

تكسيلية لحامل درجة علسية في التخرص السراد دراسته  -
لكشها أدنى مؽ السشرؾص عليها للدرجة العليا التي مرغ  

 في الحرؾؿ عليها.
تأهيل ألي حامل درجة علسية في غير التخرص السراد  -

 أك الشاضج في التخرص السراد أك غير السراد.دراسته 

 ال يجؾز قبؾؿ أي دارس في برنامجيؽ في كقت كاحد. -3
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  انيا: شرك  القبؾؿ للدبلؾـ العالي
 الحرؾؿ على ال كالؾريؾس في التخرص السراد، أك؛ -1
الشزج كالخبرة الكافييؽ في ميداف التخرص السراد كالشجاح في  -2

 رس، أك؛السقررات التأهيلية السحددة للدا

الحرؾؿ على ال كالؾريؾسأك الشزج كالخبرة الكافيؽ في غير  -3
 ميداف التخص السراد كالشجاح في السقررات التأهيلية.

 

 

  الها: شرك  القبؾؿ للساجدتير
 الحرؾؿ على ال كالؾريؾس بسرت ة الذرؼ في التخرص السراد. -1
الحرؾؿ على ال كالؾريؾس في التخرص السراد بأقل مؽ مرت ة  -2

 ، كالشجاح في السقررات التكسيلية.الذرؼ

الحرؾؿ على ال كالؾريؾس بأي مدتؾى في غير ميداف التخرص  -3
 السراد أك قري ا مشه، كالشجاح في السقررات التأهيلية.

 رابعا: شرك  القبؾؿ للدلتؾراب
الحرؾؿ على درجة الساجدتير في التخرص السراد إال في البرامج  -1

درجة مؽ الدرجات العلسية  التي بها مقررات مذترلة ألةهر مؽ
 الهبلث، أك؛

الحرؾؿ على درجة الساجدتير في التخرص ذي صلة  -2
 بالتخرص السراد، كالشجاح في مقررات تكسيلية.

 
 ارشادات التقديؼ لبرامج الدراسات العليا
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تدتلؼ االستسارة الخاصة بالتقديؼ للدرجة العلسية السعشية مؽ أقرب  -1
 عيد السحددة.مرلز مؽ مراةز الجامعة في السؾا

تسؤل االستسارة مؽ مؾقع الدراسات العليا على ش كة االنترنت ترسل  -2
 على عشؾاف البريد اإللكتركني التالي: 

postgraduate@ous.edu.sd 

ترف  الؾ ائ  األصلية نالسشرؾص عليها للدرجة العلسية السعشيةل  -3
 كصؾر معتسدة عشها.

 مؤهل علسي كاحد أك أةهر. -4

 ر بالشزج كالخبرة الكافييؽ.شهادة كاحدة أك أةه -5

 دفع الرسـؾ السقررة للتقديؼ. -6

 ندختاف مؽ الديرة الذاتية للدارس. -7

أصؾؿ الذهادات الدراسية الدابقة مع تفاصيل نندختاف مؽ لل  -8
 مشهال.

 شهادة السيبلد أك تقدمر العسر كصؾرة عشها. -9

 الجشدية كصؾرة عشها. -10

 صؾرتاف فؾتؾغراؼ للدارس. -11

خدمة السدنية أك إذف تدجيل للدراسات ندخة مؽ بظاقة أداء ال -12
 العليا.

 تدليؼ لل السدتشدات لسكت  السدجل. -13
  ةي ية الدراسة

متظل  الحرؾؿ على الدرجة العلسية دراسة عدد مؽ السقررات في 
التخرص السظلؾب كالشجاح فيها كإعداد بح  تكسيلي  كمشاقذته 

العلسية كتتاح للدارسيؽ  عدة كسائ  تعليسية تتسهل في السراجعة 
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السحددة في لل مقرر دراسي كاإلسشاد البليؾجرافي عبر مؾقع الجامعة 
في اإلنترنت كالسكت ة االلكتركنية للجامعة كالسحاضرات السعدة على 
أقراص مزغؾطة  بالرؾرة كالرؾت كلقاءات األساتذة مع الظبلب 
عبر الفيدمؾلؾنفرس كالتؾاصل بيؽ األساتذة كالظبلب عبر البريد 

ركني، كاإلشراؼ األةاديسي الذي متاح لكل طال  عشد لتابة الئللكت
 بحهه التكسيلي كمشاقذته.

مبلحغة: التقديؼ ال يعشي القبؾؿ إال بعد اعتسادب مؽ اإلدارة 
 .العامة للقبؾؿ كعهؾر الرقؼ الجامعي

 
 الدراسات العليا

أسلؾَب الدراسة بالدراسات العليا متدؼ بالتكافل كالتكامل بيؽ       
امعة  كالدارس مع مراعاة السعاقيؽ كذكي الحاجات الخاصة لتؾفير الج

الخدمات الخاصة لهؼ. كلكلٍّ مؽ الجامعة كالدارس دكرب، على الشحؾ 
 اآلتي.

 دكر الجامعػة
 متسهل دكُر الجامعة، كبنيجاز، في ما يأتي        

ػل عؽ  (أ ) تعريِو الدارس بالسقررات الدراسية في مرشد مفرَّ
ها كلي ية تشاكلها. سيكؾف السرشد متاحػًا في ماهيتها كمراجع

هيئتيؽ؛ إحداهسا كرقية كاألخرى إلكتركنية بسؾقع الجامعة، 
 تحت اسؼ الدراسات العليا،

إسشاِد السقرر الؾاحد بكتاٍب مقرر، كمراجع محددة، كأكراؽ  (د )
غير مجلدة، كأشرطة سس ية كسس  ررية، كمحاضراٍت 
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أك حؾارات  مذاعة أك متلفزة مؽ إذاعة الجامعة،
 بالفيدمؾلؾنفرنس،

 تحدمِ  الكت  السقررة السؤلفة مؽ حيؽ آلخر متى لـز ذلػ، (ؽ )
تؾفيِر قؾاعد بيانات للدارسيؽ ُتؾَدع بالسراةز لخدمة الدارس  (ى )

 بالبريد اإللكتركني،
نهػل  تيديِر استفادة الدارس مؽ السكتبتيؽ التقليدية كاإللكتركنية 

 بالجامعة،   
رس مؽ الخدمات الحاسؾبية لالسؤتسرات تيديِر استفادة الدا (ٝ )

كاللقاءات كالحؾارات مؽ داخل الدؾداف ن أك خارجه في 
 نهاية السظاؼ ل، 

 كرِش العسل بالسراةز، (ُ )
 اإلرشاِد العلسي كحرِص اإلرشاد في السقررات،  (ف )
تحدمِد التكاليو العلسية الؾاج ة على الدارس، كإجراِء  (١ )

ؾيسها كإشعارب بشتائجها اخت اراته في   أكقاتها السعلؾمة  ؼ تق
 في أقرب كقت مسكؽ،

 اإلشراِؼ العلسي على ال حؾث كالرسائل كاألطركحات، (١ )

 مراعاِة عاقات الظل ة كحاجاتهؼ الخاصة.  (ى )
 دكر الدارس

متسهل دكر الدارس، كفي كجهه األةسل إف تيدر، في القدرة على      
 ما يأتي:

 قراءِة السؾاد العلسية كاستيعابها، (أ )
 لؾماٍت مؽ حرص اإلرشاد ككرش العسل،تدكيِؽ أي مع (د )
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تقديِؼ مؾاد مكتؾبة، سؾاًء أةانت تكاليو، أـ دراسة بحهية أك  (ؽ )
 رسالة أك أطركحة، أـ إجابات في اخت ارات تحريرية،

ـِ الحاسؾب، كبخاصة على الشحؾ السبيؽ بعد ن في ي  (ى ) استخدا
 أدناب ل،

 نهػل  االستساِع إلى برامَج مذاعٍة كأشرطٍة سس يٍة، 
 ِر كرش العسل،حزؾ  (ٝ )

إنجاز التكاليو العلسية السفركضة عؽ لل مقرر كتدليسها  (ُ )
للسرشد في ججالها السزركبة لها، إال أف يكؾف الدارس 

رة إلنجازب،  معاقػًا، فتكؾف له استهشاءاته الخاصة السيدِّ

أداِء االخت ارات السفركضة في أزمشتها كأماةشها، إال أف يكؾف  (ف )
رة الدارس معاقػًا، فتكؾف له ا ستهشاءاته الخاصة أيزػًا السيدِّ

 ألدائه،

أيِّ قراءات مد قة يقتزيها أي مقرر، مؾصى الدارس  (١ )
 بقراءتها إف لانت اختيارية، أك ملـز بها إف لانت إج ارية،

اقتشاِء للِّ ما يأتي أك بعزه، أك الؾصؾؿ إليه بظريقة ما  (١ )
 مذركعة، كهي 

اض، جهاُز حاسؾب الستفادة مشه في مختلف األغر  3ي:
ةالكتابة،    كالتراسل بالبريد اإللكتركني مع السرشد أك 
السذرؼ األةاديسي أك مرلزب أك الجامعة، كالدخؾؿ في 

 اإلنترنت، كاالسػتفادة مؽ السكت ة

اإللكتركنية بالجامعة أك أي مكت ة إلكتركنية أخرى 
 متعاكنة مع مكت ة الجامعة؛        
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ري ن فيدمؾ ل،  جهازاف، سسعي ن تدجيل ل كجخر بر 5ي:
 لؤلشرطة   الدس ية كال ررية؛

جهازاف، مذياع كتلفزيؾف، للدركس كاللقاءات  1ي:
 كالحؾارات السذاعة    كالستلفزة،

الحرؾِؿ ن شراًء أك لتابًة ل على السراجع السظلؾبة لتكلسة  (ى )
 الكت  السقررة السؾزعة مجانػًا.

 
 
 

 العسلية التعليسية
ات بالدؾداف كخارجه في إستعانِة بأةفأ أساتذة الجامع (أ )

تأليو الكت  أك تقؾيسها أك في العسليتيؽ معػًا حد  
السشاس . قارب عدد الكت  السشتجة حتى اآلف نحؾ 

ل لتابػًا مقررًا على الظل ة بسدتؾى  100 بل سائة ن 
 ال كالؾريؾس، أْ رت السكت ة الجام ية بالدؾداف. 

ظؾرة للشهؾض بأ  ائها ةاف ال بػدَّ للجامعة مؽ تؾفير التقشيات الست
اإلدارية في السرلز الرئيس بالخرطؾـ كالسشاط  التعليسية خارجها، كفي 

كند ة للدكر الذي أحهته تقشية السعلؾمات في  كبذلػ. العسلية التعليسية 
عسليات خزف كحفظ ك ب  كنذر السعلؾمات بداًل مؽ الؾسائل التقليدية قد 

رها في تقديؼ خدمات تعليسية عالية قظعت الجامعة شؾطًا لبيرًا في إستهسا
الجؾدة إلى الدارسيؽ في أماةشهؼ ال عيدة دكف التقيد بالزماف أك السكاف 
مسا جعلت التعليؼ متاحًا لسؽ مرغ  أمشسا لاف في أي جزء مؽ أجزاء 
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الدؾداف، كقد بدأت الجامعة في إستخداـ التقشيات الحدمهة مؽ حي  
 انتهى األخركف.

 
 

 
 سيةالؾسائ  التعلي

أكاًل : الكتاب السرسؼ ترسيسًا تعليسيًا يذتسل على السهارات 
كالشغريات األساسية الستف  عليها كالتي مش غي أف يعرفها الدارس عؽ 

 Supplemontaryالسجاؿ باالضافة الى السؾاد السداندة السرج ية 

Resourses materials. 
كالسؾاد  كهي تذتسل على نالسؾاد السظبؾعة كالسدسؾعة كال رريةل

الحاسؾبية كالسؾاد التقؾيسية نالؾاح ات الدراسيةل اي لكل مقرر كاجبيؽ 
 كأخيرًا االمتحانات الفرلية.

 
 االسشاد التعليسي:

اإلسػشاد التعليسي هؾ كسيلة الجامعة في تشفيذ سياستها التعليسية        
شاد الدؾداف بالسرحلتيؽ، الجام ية كالعليا. ألهسية اإلس في مختلف أنحاء

التعليسي، كلتح يقه على أةسل كجه، كبالتالي تشفيذ سياسة الجامعة 
 التعليسية، فقد تحق  اآلتي 

إنذاُء إدارة لئلسشاد التعليسي لاف اسُسها األكُؿ هؾ "إدارة تشدي  
السراةز كاإلسشاد التعليسي كالتقؾيؼ"، أص ت اآلف "إدارة السشاط  

 التعليسية". 
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اط  تعليسية في  بلث مراحل ن الجدكؿ اآلتي تقديُؼ لل الدؾداف إلى مش
ـ ل، 5002 – 5001بعُد ل. بدأت بهساني مشاط  في السرحلة األكلى ن 

 .كبلغت إحدى كعذريؽ مشظقة تعليسية في السرحلة الهالهة
ـ. الجدكؿ 5004 – 5003ن                                           

 نفده ل.
 

السػراةز التعليػسية. بلغت السراةز  بكل مشظقة تعليسية عػدد مؽ  
ل مرلزًا تعليسيػ ا في العاـ الدراسي  333مػائة  كخسدة كخسديؽ ن 

ل مرلًزا تعليسيػ ا 110ـ،  ؼ قفزت إلى   لهسائة ك بل يؽ ن5004 – 5003
 ـ.5005 – 5004في العاـ الدراسي   

لشهؾض بسهاـ، تكليػُف إدارِة تشدي  السراةز كاإلسشاد التعليسي كالتقؾبؼ با
 هي اآلتية:

تػزكيُد السشاط  التعليسية كمراةزها بسا ملزمها مؽ األ اث، كمؽ األجهزة 
اإللكتركنية الزركرية للعسلية التعليسية كالتراِلها بسرلز الجامعة الرئيس 

 بالخػرطؾـ.
إيراُؿ السعلؾمات األساسية إلى السشاط  التعليسية عؽ        

اإلشرايية كساعات الب  اإلذاعي لكل فرل  أسساء السقررات كالداعات
 دراسي. 

 
 الؾسائ  السدتخدمة في العسلية التعليسية

تتشؾع الؾسائ  التعليسية كتتكامل كيغهر ذلػ مؽ خبلؿ استعراض 
 الؾسائ  التي تعتسدها الجامعة في العسلية التعليسية.

 السفتؾح.أكاًل : السادة السفتؾحة تسهل السادة السظبؾعة اساسًا للتعليؼ 
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  انيًا : الب  اإلذاعي كالتلفازي الخاص بالجامعة.
 الهًا : التدجيبلت السدسؾعة كالسرئية التي تتسهل في شري  الكاست 

 كالفيدمؾفاست.
اي متاح على لل  Ous.edu.sdرابعًا : مؾقع الجامعة على االنترنت 
 العسليات السرت ظة بالعسلية التعليسية

 
 خامدا: الهاتف السحسؾؿ

يحتاج الدارسؾف في التعليؼ السفتؾح، في لهير مؽ األحياف، إلى  
مراجعة السذرؼ األةاديسي، كهؼ في أماةؽ إقامتهؼ أك عسلهؼ، فقد 
متعذر عليهؼ االنتقاؿ إلى مراةز التعليؼ عؽ بعد، ففي هذب الحالة 
يسكؽ أك مؾعف االتراؿ الهاتفي بيؽ السذرفيؽ األةاديسييؽ 

ألسئلة، كاست  اؿ التفديرات كإصدار كالدارسيؽ، في تؾجيه ا
التؾجيهات، التي تشر  في حل السذكبلت، كتجاكز صعؾبات التعلؼ، 
التي قد تظرأ أ شاء عسلية التعلؼ، كقد يدتفيد الدارسؾف مؽ هذب 

 الخدمة فرادى أك جساعات. 

مؽ بيؽ خظ  الجامعة السفتؾحة، إتاحة أرقاـ هات ية مجانية،     
ها أف ترتقي باالتراؿ كالتؾاصل السزدكج، ييسا للدارسيؽ، حتى يسكش

بيؽ السؤسدة التعليسية، كالسذرؼ األةاديسي، كالدارس. كلقد طؾعت 
جامعة الدؾداف السفتؾحة هذب التقشية في خدمة أهدافها التعليسية 

، S M Sعبر نغاـ للخدمة السذترلة يدسى بشغاـ الرسائل القريرة 
بتجسيع لل  Sudatelدؾدانية كهؾ اتفاؽ بيؽ هيئة االتراالت ال

أرقاـ الدارسيؽ الراغبيؽ في الخدمة، كإرساؿ الرسائل الهامة 
 -كالزركرية لهؼ برؾرة فردية كعاجلة، مهل مؾعد اإلمتحانات
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أية تؾجيهات مهسة كملحة، كهذب  -بداية العاـ الدراسى -الجداكؿ
خدمة عغيسة ند ة لزخامة أعداد السشتدبيؽ للجامعة كت عهرهؼ فى 
ةل بقاع الدؾداف، كأحيانًا لهيرة ال يجدي اإلعبلف عبر الرحف 
كالرادمؾ كالتلفاز في تؾصيل الرسائل الهامة، لكؽ يعد الهاتف 
السحسؾؿ حاسسًا فى مهل هذب الحاالت، إذ أنه يخاط  صاح ه م اشرًة 

  .كفى زمؽ قياسى
 يدتخدـ الهاتف السحسؾؿ في العسلية التعليسية         
 ؾبات التي مؾاجهها الدارسؾف في السادة السقررة. تذليل الرع .1
مشاقذة الدارسيؽ لسؾضؾعات معيشة كتحليل مادة الكتاب   .2

 الدراسينالسقررل. 

مشاقذة السذكبلت الستعلقة بالؾاج ات حدمهة اإلعداد كمراجعة  .3
 كترحيت إجابات الدارسيؽ لسدائل معيشة.  

رات الرمزية  تحدمد كتؾضيت مفاهيؼ في بعض السقرارات كالتعبي .4
 كتقؾيؼ الرسؾمات كمشاقذة البيانات السؾزعة على الدارسيؽ. 

 ادارة العسلية التعليسية كالذاهد فى ذلػ  .5

تؾصيل التقارير الذفهية عبر السكالسات الرؾتية كتأميؽ سير ناقل 
 الؾسائ  التعليسية كاإلمتحانات بالستابعة السدتسرة عبر السحسؾؿ  .

القريرة في رفد السشاط  التعليسية بسؾجهات إستخدـ ال اح  الرسائل 
العسلية التعليسية ، كالقرارات الرادر مؽ اإلدارة كتذليرهؼ بسؾاقيت 
التدجيل كاإلشراؼ األةاديسي كالؾاج ات الدراسية كاإلمتحانات كتبلفي 
األخظاء اإلجرائية أ شاء سير اإلمتحانات ك لانت اةهر الؾسائل إستخدامًا 

 .يسيةفي العسلية التعل
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 سادساً: اإلنترنت 
لقد ساهست عدة عؾامل في تأخير دخؾؿ كبدء خدمة اإلنترنت 

بعض السؾاقع كالرفحات، كلقد  تظل  ذلػ  ىبالدؾداف ، أكلها الرقابة عل
قياـ بشية تحتية ابسقدكرها رقابة هذب السؾاقع كخرؾصًا اإلباحية مشها. إف 

ها للعامة لاف في مشترف البداية الح ي ية لئلنترنت في الدؾداف كتؾفر 
ـ، أشتكى السذترلؾف في بداية الخدمة مؽ انقظاعات متكررة 1997عاـ 

لذ كة اإلنترنت في الدؾداف  ةكب ء في الدرعة. إف بشاء البشية التحتي
ةانت على قدر مؽ الرعؾبة، فجسيع  الخدمات التي يقدمها تؼ تؾعيفها 

 -في الجامعة في اآلتي:
 يسكؽ إرساؿ أي نؾع مؽ الرسائل إلى أي  اإللكتركني حي  البريد

في  ؾاف معدكدة مهسا لاف حجؼ هذب شظقة تعليسية في الدؾداف م
 الرسائل.

  تؾصيل اإلمتحانات ك ت ادؿ السلفات التي تتسهل في التقارير
 .كمؾجهات العسلية التعليسية

 تحسيل السقررات الدراسية في مؾقع الجامعة اإللكتركني. 

  خدمة الفيدمؾ لؾنفرنس .اإلستفادة مشها في 

 . تزكيد قاعدة بيانات الشغاـ اإللكتركني بتائج الظبلب 

 . عرض الشتائج على مؾقع الجامعة اإللكتركني 

 

 الذ كة السحلية
 ،الؾاحدةالسشغسة التي ال تتعدى حدكد  أك السحلية هي الذ كة الداخلية  

ي بلدة أك فى، سؾاء لانؾا في نفس السبش أفراد السؤسدةصسست لخدمة 
السلفات كالسعلؾمات داخل نظاؽ السؤسدة، مع إمكانية  كمذارلة ،أخرى 
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كيذار إليها ، معيشة تحت قيؾد اإلنترنت االتراؿ بالذ كات السؾسعة مهل
. Local Area Network (LAN)لية بذ كات السشظقة السح

معغؼ خرائص اإلنترنت كلكؽ ال تتدؼ بأي عبلقات مع كللذ كة السحلية 
 السشغسةرجية كال تتعدى حدكد العبلقات الداخلية بيؽ أفراد أطراؼ خا

كقد تؼ تؾعيفها فى ت ادؿ السلفات االدارية كالتعليسية  نالذ كةل الؾاحدة
 بيؽ االدارات.

 

 تجربة التعليؼ االلكتركني
تؼ تظبي  تجربة التعليؼ االلكتركني برؾرة جزئية على قظاع الذرؽ مشذ 

ـ كبعد عاميؽ مؽ تظبيقها خرجت 2010 –ـ 2009بداية العاـ الدراسي 
 التجربة بالعدمد مؽ االيجابيات نذلر مشها:

أكاًل : كجؾد السقررات االلكتركنية على مؾقع السشظقة في ش كة االنترنت 
ساهؼ برؾرة لبيرة في حل اشكالية عدـ تؾفر الكتاب الجامعي في الؾقت 

 السشاس .
 

كنية كفر الكهير مؽ الجهد كالؾقت  انيًا : تظبي  تجربة التعييشات االلكتر 
 للسذرفيؽ بالسشظقة التعليسية ، كلذلػ الظبلب.

 الهًا : تؾفر السعلؾمات الستعلقة بالجامعة على مؾقع السشظقة في الذ كة 
ساهؼ برؾرة لبيرة في حل إشكالية التؾاصل مع الجامعة بالشد ة للظبلب 

 كالسذرفيؽ.
 

 سؾب كاالنترنت برؾرة لبيرة.رابعًا : نذر  قافة التعامل مع الحا
 معؾقات التجربة
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رغؼ الشجاحات الكبيرة التي صاحبت تظبي  التجربة بسشظقة الذرؽ 
 التعليسية ، إال أنها تتعرض للعدمد مؽ السعؾقات مشها :

أكاًل : عدـ تؾافر معسل خاص بالداعات االشرايية لسقررات الحاسؾب 
 النترنت.كبالتالي ض ف  قافة التعامل مع الحاسؾب كا

 
 انيًا : عدـ كجؾد مؾعف مدئؾؿ عؽ متابعة تظبي  التجربة بالسشظقة 

 ادى الى ض ف التؾاصل بيؽ ادارة السذؾرع كادارة السشظقة.
 

 الهًا : ض ف البشية التحتية بالسشظقة ادى الى تأخر تظبي  تجربة 
 الفرؾؿ االفتراضية بها، مسا يجعل تظبي  التجربة ناقرًا برؾرة لبيرة.

 
 رابعًا : دراسة مقرر م ادئ علؾـ الحاسؾب في الفرؾؿ الستأخرة.

 
 خامدًا: التخؾؼ مؽ تظبي  تجربة االمتحانات االلكتركنية.

 
 سادسًا : ض ف ترسيؼ مقررات ال كالؾريؾس برؾرتها الحالية.

 
 كسائ  أخرى  

في بداية الجامعة أستخدمت أشرطة الكاسيت، لؾسي  مراح  للكتاب    
سًا تعليسيًا باإلضافة إلى الفيدمؾ لاسيت كاألسظؾانات السرسؼ ترسي

السدمجة التي لانت تقدـ برفة خاصة في السشاط  التعليسية، التي تتؾفر 
فيها خدمات الكهرباء، لسا أستخدمت كسيلة الفيدمؾ لؾنفرنس كالتي بدأت 
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مع قياـ الدراسات العليا بالجامعة كلانت البداية بيؽ مشظقتي الخرطؾـ 
 رة،  ؼ عسست على ب ية السشاط  الحقًا.  كالجزي

كفي الختاـ تعد جامعة الدؾداف السفتؾحة،  ؾرة التعليؼ العالي الهانية في 
 الدؾداف فزبًل عؽ أنها قدمت عسلية تعليسية متسيزة.

 
 تشديُ  حلقات الشقاش 

 تشغيُؼ دكرات تدري  السذرفيؽ األةاديسييؽ كالسرشدمؽ.       
التعليسية الدس ية كالدس  ررية بأفزل الؾسائل لئبل  حفُظ الؾسائ       
 تتلف.

تؾزيػُع الؾسائ  اإلسشادية التعليسية مؽ لت  كأشرطة ن سس ية         
 كسس  ررية ل إلى السشاط  التعليسية في أكقاتها السشاس ة.

إيراؿ التعييشات كالتكاليو العلسية كاالخت ارات إلى السشاط  التعليسية 
 مش غي استبلمه مشها حد  الشغاـ الست ع.  كاستبلـ ما 

رعايُة أنذظة الظبلب غير األةاديسية، الهقايية كاالجتسا ية       
كالرياضية، سؾاًء أةانت بيؽ مراةز السشظقة التعليسية الؾاحدة، أك ما بيؽ 

 أةهر مؽ مشظقة تعليسية كاحدة.
 القػبؾؿُ  

الجامعة، مشفذًة سياسة تزظلع بالقبؾؿ أمانُة الذئؾف العلسية ب       
الجامعة ييه. تتدؼ سياسة الجامعة في القبؾؿ، كمؽ غير تداهٍل، 
بالسركنة التي تقتزيها مشها رسالُتها بأف "التعليؼ للجسيع"، كتيدرب طبيعة 
التعليؼ السفتؾح كالتعليؼ عؽ ُبعد. كذلػ في ضؾء الذرائت السدتهدفة في 

 ما تتدؼ به سياسة القبؾؿ أعبلب ل. أهؼ 4هذا الشؾع مؽ التعليؼ ن 
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بالسرحلتيؽ الجام ية كالدراسات العليا هؾ ما يأتي بنيجاز شدمد. يجد 
 السرء تفاصيله في الئحة لل مرحلة مشهسا.

 
 ال كالؾريؾس

 مػُقبل الدارس لل كالؾريؾس بالسرحلة الجام ية إف لاف      
 حاصبًل على الشجاح في س ع مؾاد مؽ ضسشها السؾاد األساسية ن 

اللغة العربية، الدمؽ، الرياضيات األكلية كاللغة اإلنجليزية ل بالذهادة 
الهانؾية الدؾدانية أك ما يعادلها في الذهادات مسا ال مزيد عسرب عؽ 

 خسس سشؾات.
مجرد الشجاح فق  في الذهادة الدؾدانية التي مّر عليها أةهر مؽ 
خسس سشؾات، دكف شر  لشد ة أك تاري  لها أك عسٍر 

 بها أك صاحبتها. لراح
 جدكؿ مؾضت مراحل انتذار الجامعة في الدؾداف

أطؾار نسؾ السشاط  
 مدلدل التعليسية

السشظقة التعليسية كمقر    
 إدارتها
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 ةؾستي  الشيل األبيض         6

 جؾبا   بحر الجبل   7 

 جؾبا بحر الجبل             30

 بؾرتدؾداف  ال حر األحسر       33

 ةدبل                  ةدبل                  35

 سشار                  سشار                  31 

 الدمازيؽ        الشيل األزرؽ  32

 ملكاؿ  أعالي الشيل           33
 كاك  بحرالغزاؿ             34
 ةادقلي  جشؾب لردفاف        35
 الشهؾد  غرب لردفاف        36
 الفاشر   شساؿ دارفؾر  37
 الجشيشة  غرب دارفؾر  50
 دنقبل   الذسالية    53
 بانتيؾ الؾحدة       55

 جدكؿ بالسشاط  التعليسية حد  أطؾار نسؾها الهبل ة.
ذلػ لتعاطف الجامعة مع حسلة الذهادات القديسة كذكي األعسار 
الكبيرة، كانحيازها لهؼ، ألنهؼ عساد رسالتها كشريحتها 

 السدتهدفة، بعد أف فاتتهؼ
 فرص التعليؼ العالي ألس اب ما أك أخرى.

 ؿ العلسي الذي مرغ  ييه.أك ناضجػًا ذا خبرة لايية في السجا
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 الدراسػات العليا 
متدؼ القبؾؿ للدراسات العليا بالسركنة الكايية، مع مراعاة السدتؾى  

السظلؾب لها. كذلػ كف  حاالت الستقدميؽ كنرؾص الئحة الدراسات 
 العليا السعالجة لكل حالة مشها، سؾاًء أةاف الؾاحد مشهؼ 

لتخرص السراد كللدرجة حاصبًل على السؤهل العلسي السظلؾب ل
 العلسية السرادة.

حاصبًل على السؤهل العلسي في التخرص السراد كلكؽ بسدتؾى أقل 
ر عليه مقررات تكسيلية مدرسها ليشجت  مؽ السشرؾص عليه، فحيشئٍذ تػُقرَّ

 فيها أكاًل.
حاصبًل على السؤهل العلسي بالسدتؾى السظلؾب كلكؽ في غير 

ر عليه مقررات تأهيلية مدرسها ليشجت فيها التخرص السراد، فحيشئٍذ تػُق رَّ
 أكاًل.

 ناضجػًا كذا خبرة طؾيلة في التخرص السراد كللدبلؾـ العالي كحدب.
 

 ال ح  العلسػي

ال ح  العلسي صشؾ التدريس، تؾليه الجامعة ما يدتحقه مؽ عشاية 
 كتذجيع، إيسانػًا مشها بدكرب السهؼ في السداهسة الفكرية في إ راء السعرفة

اإلندانية، كفي تشسية الجامعة كترقية أدائها، لسا في خدمة ال بلد 
بالسذاريع القؾمية، التشسؾية كغير التشسؾية. فأنذأت له إدارة باسؼ "إدارة 
ال حؾث كالتخظي  كالتشسية"، ككضعت له الئحة تدسى "الئحة ال ح  

 العلسي".
صشفت الجامعة ال ح  العلسي في صشفيؽ رئيديؽ باسسيؽ 

يفييؽ للتسييز بيشهسا. أحُدهسا هؾ "العسل العلسي"، كاآلخُر هؾ "السشَتج ترش
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الفشي". عّرفت لل كاحد مشهسا في تفاسير الئحة ال ح  العلسي بها. 
الهاني مشهسا، برفة خاصة، هؾ أي  مشَتج فشي، سسعي أك برري أك 
سس  رري، تساُ لي أك رقسي، ذي ص غة علسية، ُيقرد مشه التؾ ي  

السظل  لغاية في نفده، أك لؾسيلة لغاية تعليسية، تشؾيرية أك  بسعشابُ 
ته ي ية؛ كبخاصة ما لاف مشه متعلقػًا بال بلد. كذلػ مؽ حيُ  مؾركُ ها 
الهقافي ن السػادِّي كالذفهي ل، كبيئُتها، كسكاُنها، كمجتسعاُتها، 
كاقتراُدها، كم يذُتها. لعل جامعة الدؾداف السفتؾحة هي أكُؿ جامعة 

رشِّف السشَتج الفشي، على الشحؾ السذلؾر هشا، مؽ بيؽ األعساؿ العلسية ت
 السشدرجة تحت ال ح  العلسي كالسذسؾلة ببلئحته.

جعلت الجامعُة ال حَ  العلسيَّ في فئات حد  إجرائه كتشفيذب، سؾاًء أةاف 
 هؾ 
 فردمػ ا ألحد مشدؾبي الجامعة، (أ )
ة أك خلي   مؽ جساعيػ ا ألةهر مؽ كاحد، لل هؼ مؽ الجامع (د )

 الجامعة كخارجها،

مسا تشهض به الجامعُة مكلَّفة مؽ جهة ما كاحدة أك أةهر  (ؽ )
 مؽ خارجها،

 مسا تكلِّف به الجامعُة جهًة ما كاحدة أك أةهر مؽ خارجها، (ى )

نهػل   مسا تشهض به الجامعة مذارلة مع جهة ما كاحدة أك          
 أةهر مؽ خارجها.

 ية مشاس ة لل ح  العلسي. ترصد الجامعة سشؾيػ ا ميزان
ببلئحة ال ح  العلسي فرل عؽ السكاف ت لسختلف األعساؿ العلسية 

 كالسشتجات الفشية. 
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 الجػؾدة الذػاملة

 إدراؾ الجامعة ألهسية الجؾدة الذاملة 

أهسية الجؾدة الذاملة في التعليؼ العالي كخاصة أدرلت الجامعُة        
خص لجامعة حدمهة االنذاء في مجاؿ التعليؼ السفتؾح كبرفة ا

كغري ة على السجتسع االةاديسي التقليدي فؾضعت معاميرها الخاصة 
بها السدتسدة مؽ معامير عالسية في هذا السجاؿ بغرض التقؾيؼ 
الذاتي للجامعة كلؾنت لجشة لذلػ هي لجشة الجؾدة الذاملة كالتي 

اآلف  . ما أنجزته حتىتكلف باستسرار على التقديؼ الذاتي للجامعة
هؾ إعداُد دراسة مفرلة عؽ اإلدارات كاألمانات بالجامعة لسعرفة 
الحالة الراهشة للجامعة. تشاكلت الدراسة لل إدارة أك أمانة بالجامعة 
داُتها كالتؾصيات  ُرها كمهام ها كإنجازاُتها كمهدِّ مؽ حيُ  نذأُتها كتظؾ 

دات.  لسؾاجهة السهدِّ
مت فيها أكرا ؽ ذات عبلقة بالجؾدة الذاملة تشغيُؼ كرشة عسل قدِّ

 كعؽ  تجارب بعض الجامعات العالسية فيها.

 هي : استسراُر عسل اللجشة في كضع معامير الجؾدة الذاملة
 للجامعة خارجيالالتقؾيؼ 

في كقٍت م كر مؽ تأسيدها أخزعت الجامعة نفدها لتقؾيؼ        
ي التعليؼ خارجي مبدئي ُتذلر مشه هشا أربعة جراء لجهات ذات خبرة ف

السفتؾح؛ رأي خبير اليؾندكػؾ ، فري  جامعة جشؾب أفري يا ، األستاذ 
الدلتؾر فؤاد القؾاسسة، مؽ جامعة القدس السفتؾحة جنذاؾ ، خبير 

 السجلس البريظاني      ، هي اآلتية نرػ ا:

 رأي خبير اليؾندكؾ

Mr. Mike Aston ( UNESCO ) 
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      It is my considered view that a Sudan Open 
University could become a reality. But 
expectations should be tempered by limited 
resources in terms of skilled personnel in the 
day-to-day running and the availability of 
appropriate distance learning materials. I am 
satisfied that the OUS has gathered a useful and 
influential team to form the first Council and 

support the various committees.  
 

 رأي فري  جامعة جشؾب أفري يا 
THE UNISA REPORT 

• The Unisa delegation saw their purpose 
as fact-finding and advisory…. As far 
as possible they tried to assess the 
delivery mode of teaching and learning 

at grass-root level. 
• OUS is committed to enter the field of 

. right trackdistance education on the 
They have engaged in various 
initiatives to ensure that they learn from 
older and experienced partners in the 

field of higher and distance education. 
• to  OUS has put structure in place

high quality enhance the provision of 
in their teaching  learning and support

strategies. 
• Their collaboration with other 

universities in Sudan is commendable. 
The pooling of resources enhance the    
        “ openness” of education for all in 

Sudan. 
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• We are very grateful for the opportunity 
history of a we had to be part of the 

 new ODL institution on the African
continent. We really believe that OUS 

ne of ohas the potential to join Unisa as 
the leading ODL institutions  in the 

world.  
 

ة القدس السفتؾحة عرأي األستاذ الدلتؾر فؤاد القؾاسسة، مؽ جام
 نجنذاؾل 

ةاف إعجابي عغيسًا بسا شاهدته مؽ التظؾر في التكشؾلؾجيا     
ستدمؾهات في أسلؾب التدجيل كالب  الستقؽ للسادة الحدمهة لدى اال

د بسا لسدته في السدؤكليؽ مؽ استعدادهؼ للتعاكف العلسية، لسا كأشي
الكامل مع الجامعة كالدعؼ كالتذجيع السدتسر لبرامج الجامعة 

 السدتقبلية، كالذي قّل ما تجدب في بلداف أخرى . 
 رأي خبير السجلس البريظاني 

Dr. Keith Williams  لBC, OU, UK ) 

• The staff of the Open University have 
embraced the principles of distance 
education and are developing a 
system that is scaleable to large 
student numbers and with the 

capability of operating nationally.  
• The targets set for the teacher 

education programme are 
particularly ambitious 

• Acquisition of course materials from 
external sources is a valuable 
experiment and may provide a 
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valuable aid to rapid development of 
a sustainable programme. 

 
 
 

 

 ـ 5007جائزة الجسهؾرية للتسيز لعاـ 

ـ. قدمت 5007شارلت الجامعة في جائزة الجسهؾرية للتسيز لعاـ        
 يقة الرسسية الخاصة بالجائزة بعد إجابتها الؾايية على الجامعة الؾ 

ما فيها.  ؼ زارها فري  التفتيش الخاص بالجائزة، كأجرى السقاببلت 
د بسا لاف مشاسبػًا مؽ ك ائ  إضايية.  البلزمة في الجامعة كزكِّ

 جائزة السلكة إليزابي  الهانية للتفؾؽ العلسي ببريظانيا
ـ 5007جازات العلسية للجامعة في عامي لاف مؽ أهؼ اإلن           

ـ  هؾ  مذارلتها الفاعلة في مذركع  "تدري  السعلسيؽ في 5030ك
 Teachers Training inإفري يا جشؾب الرحراء      ن

Sub-Saharan Africa :TESSA  ل"، الذي فاز بجائزة
ـ. تفؾقت الجامعة 5030السلكة إليزابي  الهانية للتفؾؽ العلسي لعاـ 

غيرها مؽ جامعات ما كراء الرحراء بترجستها للسقررات إلى على 
 العربية كتظبيقها في بعض السدرس الدؾدانية. 

 صبلت الجامعة بالجهات الداخلية كالخارجية

 للجامعة صبلت بالجهات الداخلية كالخارجية ألهداؼ تعليسية كفشية.     
 

 جهات الربلت الداخلية

 كزارة التعليؼ العاـ.
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 كبخاصة كزارة التربية كالتعليؼ الؾالئية.الؾاليات 
 الجامعات كالسؤسدات التعليسية الدػؾدانية الس يسة.

 كلالة سؾنا لؤلن اء.

 الهيئة القؾمية لآل ار كالستاحف.
 

 جهات الربلت الخارجية

 جامعة لامبردج ن السسلكة الستحدة ل.
 الجامعة البريظانية السفتؾحة ن السسلكة الستحدة ل.

 ب أفري يا ن جشؾب أفري يا ل.جامعة جشؾ 
 جامعة القدس السفتؾحة ن فلدظيؽ ل.

 جامعة إندمرا غاندي السفتؾحة ن الهشد ل.
 نيركبيل. AVU.الجامعة األفري ية االفتراضية ن 

 الجامعة االفتراضية الدؾرية ن سؾريا ل.

 جامعة حلؾاف ن مرر ل.

 جامعة األندلس للعلؾـ كالتقشية ن اليسؽ ل.

 ـ كالتكشؾلؾجيا ن اليسؽ ل.جامعة العلؾ 
 جامعة جيليؽ ن الريؽ ل.

 السسلكة الستحدة ل.  IEC.للية اإلرشاد العالسية ن         

 السجلس العالسي للتعليؼ عؽ بعد.

 الذ كة العربية للتعليؼ عؽ بعد ن األردف ل.          
 

 اإلنجازات الفعلية كالظسؾحات
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سشؾات دراسػية فعلية، فننها  لئؽ لؼ متجاكز عسر الجامعة أربع        
أنجزت إنجازات  لهيرة ندبيػ ا، كتخظؾ خظؾات مدركسة  ابتة إلنجازات 
مدتقبلية إف شاء هللا تعالى. كهي بذلػ تدعى لتحقي  طسؾحها في 
التكامل مع الجامعات التقليدية بدد الهغرات السا لة هشا كهشاؾ، كتشاكؿ 

السفتؾح، كإيراؿ التعليؼ للفئات التي السؾجؾد القائؼ فيها بأسالي  التعليؼ 
 فاتها أك أقعدتها عشه عركؼ قاهرة.

ففي هذا كذاؾ ُأنِجز اآلتي في مجاؿ التعليؼ كالتدري . كسُيشَجز غيرب     
 ييسا بعد إف شاء هللا.

 

 اإلنجػازات الفعلية
 :أهؼ اإلنجازات هي اآلتية    

رع عبيد ختؼ، الجسيل انتقاؿ الجامعة لسبشى إدارتها الرئيس بذا       
 الجذاب 

السسيز شكله الخارجي،  السشاس  العرري تقديسه                   
 الداخلي.

 كضع أسس راسخة للتعليؼ السفتؾح كالتعليؼ عؽ ُبعد.
اتخاذ السؤسدية مشهجػًا كضابظػًا لؤلداء كحافغػًا للحقؾؽ كالؾاج ات 

ؽ في كقت م كر مؽ عسر الجامعة بنصدار عدد مقدر م
 اللؾائت          ن السرادر أدناب ل.

برامج التربية إتاحُة الفرصة لسختلف فئات الظل ة لبلنخرا  في   
اإلدارية كالحاسػؾب خبلؿ العػاـ الدراسي  األكؿ كالعلؾـ        

 ـ ل. 5002 – 5001ن 
 لانت الغالبية العغسى مشهؼ في برنامج التربية.         
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ـ، سبُ ه 5004 -5003ابتداًء مؽ العاـ  استيعاب  إضافيٌّ للظل ة
التزاـ الجامعة للديد الشائ  األكؿ لرئيس الجسهؾرية بتدري  مػائة كأربعيؽ   

ل ألفػًا مؽ مدرسي مرحلة األساس ليدرسؾا التربية بسرحلة  320ن 
ال كالؾريؾس. كبذلػ تزاعفت أعداد طل ة الجامعة، كبخاصة في برنامج 

 العاـ.التربية ابتداًء مؽ ذلػ 
إنذاُء مرلزيؽ للغات، أحدهسا خاص باللغة العربية للشاطقيؽ   

 بغيرها، كاآلخر للغة اإلنجليزية لؤلغراض الخاصة.

ل  لتاٍب مقرٍر على الظل ة بسدتؾى  100إصدار نحؾ  بل سائة ن   
 ال كالؾريؾس، باألسلؾب السذلؾر في، أ رت السكت ة الجام ية بالدؾداف. 

مؽ مجلة جامعة الدؾداف السفتؾحة. السجلة تشذر إصداُر أكؿ عدد   
 بأي مؽ العربية أك اإلنجليزية أك الفرندية في الؾقت الحاضر.

 خدمُة السجتسع بؾضع برامج هادفػة له، مؽ حيُ    
إنذاُء مرلزيؽ، أحُدهسا لتشسية السؾارد ال ذرية، كجخر   (أ )

 للتؾعيو الذاتي،
 إنذاُء برنامج للتعليؼ السدتسر، (د )
برنامج لتدري  مدمري السدارس كالسؾجهيؽ إعداُد  (ؽ )

 التربؾييؽ،
إعداُد مشهج متظؾر لتأهيل معلسي القرجف الكريؼ، مؽ  (ى )

 الحفغة مؽ خريجي الخبلكي، ليدرِّسؾا في السدارس،

ـُ بتشؾير السجتسع كته يفه، ككضع خظة لذلػ،      نهػل  االهتسا
 بدًءا بالسؾركث الهقافي الذفهي ن الدكبيت ل،

لة تشؾيرية ته ي ية باسؼ "سلدلة الدؾداف إصدار سلد (ٝ )
 الهقايية".
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 .تشفيُذ اإلسشاد التعليسي بأسلؾب متظؾر كمتجدد  باستسرار
 اقتشاُء الجامعة للؾسائل كالسعيشات العلسية كالفشية اآلتية:

 السظ عة، (أ )
 اإلذاعة كالتلفزيؾف، (د )
  .التقشيات كالؾسائ  اإللكتركنية السداعدة  (ؽ )

ـُ بال ح  العلس مؽ مذاريعه القؾمية عدُة  .ي كض ظه ببلئحة االهتسا
مذاريع متعلقة بتؾ ي  الدؾداف مؽ حي  مؾركُ ه الهقافي  ن السادِّي 

 كالذفهي ل، بيئُته، كسكاُنه، كمجتسعاُته، كم يذُته.
إدخاُؿ الدراسات العليا ببرامج معركضة للتشفيذ كأخرى قيد الدراسة، 

 .بيؽ الجامعػة كالدارسكاتخاذ أسلؾٍب تكافليٍّ تكامليٍّ فيها 

إنذاُء قدؼ بندارة ال حؾث كالتخظي  كالتشسية للترجسة كالتعري ، 
للترجسة بشؾعيها السعريية كاالستهسارية معًػا. ترجؼ القدؼ أربعة لت  عؽ 

 الدؾداف في القرنيؽ الدابع عذر كالتاسع عذر السيبلدميؽ. 
أمهات لت   تؾ ي  ج ار الدؾداف كحزارته القديسة بترجسة خسدة مؽ

 اآل ار الدؾدانية عؽ التشقي  األ ري في الدؾداف.
تؾ ي  السؾركث الهقافي الدؾداني بتدجيل فيلسي لسسارسات كحرؼ 

 شعبية تقليدية كأشعار لك ار الذعراء الذعبييؽ السعاصريؽ. 
الذركُع في تهيئة الجامعة للتقؾيؼ الذاتي كالخارجي كاالعتساد بتكؾيؽ 

جؾدة الذاملة"، مهستها كضع معامير الجؾدة الذاملة لجشة باسؼ "لجشة ال
 .كإعداد الجامعة للتقؾيؼ الذاتي كالخارجي كاالعتساد

إنذاُء عبلقػات جدمدة كك يقة بيؽ جهات كمؤسدات تعليسية كبحهية 
 كاترالية مهسة، في الدؾداف كخارجه.
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البدء في تظبي  "الئحة الترقيات" ألعزاء هيئة التدريس التي 
 الجامعة.كضعتها 

   
 
 
 

 الظسؾحات

للجامعة طسؾحات تتسشى أف تحققها على الؾجؾب السهلى التي 
تترؾرها كتربؾ إليها. مؽ هذب الظسؾحات ما خظت ييه خظؾات أكلية 
بلغت أشؾاطػًا ال بأس بها، كمشها ما تخظ  لتبدأ ييه كتشجزب بنذف هللا 

 تعالى.

 ؾحات ما يأتي:لعل مؽ ما يدتح  التشؾيه به اآلف مؽ هذب الظس 
نذر التعليؼ بسختلف مدتؾياته، الجام ية كالعليا، داخل الدؾداف     

كخارجه، كإتاحته للجسيع. يكؾف ذلػ بسزاعفة مشاط  الجامعة التعليسية 
كمراةزها أعدادًا كسعًة داخل الدؾداف، كبننذاء مراةز تعليسية للجامعة 

ف باستخداـ لغات خارج الدؾداف. ذلػ مؽ ناحية. كمؽ ناحية أخرى يكؾ
غير العربية، بدًءا باإلنجليزية، في العسلية التعليسية كال حهية خدمًة لسؽ 

 ال مشظ  أك يحدؽ الكتابة بالعربية، داخل الدؾداف كخارجه أيزػًا.

تحؾيل الجامعة إلى جامعة إلكتركنية بتؾفير السادة التعليسية   
ة باإلنترنت. كذلػ باإلضافة كال حهية كالسكتبية إلكتركنيػ ا في مؾقع الجامع

إلى اإلشراؼ العلسي على ال حؾث كالرسائل كاألطركحات العلسية، كاإلرشاد 
 الظبلبي إلكتركنيػ ا.
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السداهسة الؾاسعة في تؾ ي  الدؾداف في مختلف أكجهه كبأحدث   
 الؾسائل التقشية، كإتاحة السادة للدارسيؽ كال احهيؽ كالسهقفيؽ.

 
 السؤسدات السداندة

 كاًل :أ
 السظ عة 

لسا لانت جامعة الدؾداف السفتؾحة تعتسد على الكتاب السظبؾع 
ةؾسي  تعليسي اساسيؽ لذا لاف البد مؽ قياـ دار للظ اعة خاصة بجامعة 
الدؾداف السفتؾحة تدهؼ في ط اعة الكتاب الذي علت تكاليفه باهغة 

حدث ماةيشات كايزًا تجاكزًا الهدار الؾقت كس يًا للجؾدة مؽ خبلؿ تؾفير أ
الظ اعة كالتغليو كاختيار افزل التغشية في مجاؿ الظ اعة بأف فكرة 
انذاء دار للظ اعة كالشذر مؽ اجل اف تلبي هذب الدار احتياجات جامعة 
الدؾداف السفتؾحة مؽ لتاب جامعي كالكت  التعليسية االخرى ، كلكل هذا 

ي مجاؿ الظ اعة ـ كاص حت كاقعًا ملسؾسًا ف5004ةانت الفكرة في العاـ 
ـ كمؽ  ؼ لانت االنظبلقة في مجاؿ الظ اعة مسهلة في 5005في العاـ 

الكت ، كصحيفة الجامعة كالشذرات كالبؾسترات كلراسات االمتحانات 
كامتحانات جامعة الدؾداف السفتؾحة كامتحانات اخرى، هذا فنف دار 

مؽ جامعة الدؾداف السفتؾحة علت تدير بخظى كخظؾات نحؾ السدتقبل 
خبلؿ برنامج كخظة قد كضعت لها االهداؼ ليتؼ تح يقها مؽ  خبلؿ 

 انذظة تقؼ االدارة بتشفيذها .
 
  انيًا:

 السكت ة اإللكتركنية  
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يسكؽ تعريو السكت ة برفة عامة بأنها مجسؾعة مؽ مرادر السعلؾمات  
ك البيانات كالسعرفة التي ّأحدؽ اختيارها كتشغيسها ك تحليلها، لتلبي 

كلؤلهسية الكبرى التي   الجسهؾر السدتهدؼ مؽ السعلؾمات.حاجات 
تتستع بها السكت ات في السؤسدات األةاديسية، فقد سعت أمانة السكت ات 

ـ ، س يًا حهيهًا 2003بجامعة الدؾداف السفتؾحة مشذ مظلع مارس عاـ 
في سبيل تكؾيؽ مكت ة جام ية تبلئؼ طبيعة العسلية التعليسية التي تتؼ 

اهتست إدارة الجامعة بننذاء مكت ة جام ية تعليسية بحهية    عؽ بعد.
ترلز على الذكل الرقسي في تقديؼ خدماتها لجسهؾرها السدتهدؼ ، ك 

لسسيزاته العدمدة التي تشاس  طبيعة الجامعة السفتؾحة كسياستها   ذلػ
في دعؼ التعلؼ السفتؾح كالتعلؼ عؽ بعد. ك تتكامل هذب السكت ة مع 

ام ية الدؾدانية الس يسة ،باالستفادة مؽ السرادرالتقليدية السكت ات الج
ما مشقرها مؽ مرادر السعلؾمات العلسية  حيشًا، ك تؾفير   الستاحة بها

الحدمهة التي تؾجد في الدكريات اإللكتركنية حيشًا جخر، ك مؽ  ؼ فقد 
اختارت أمانة السكت ات عددًا مؽ قؾاعد البيانات ك عرضتها على 

الخظؾة بخظؾة أخرى   للتقؾيؼ الشؾعي. ك قد ّأت عت تلػالستخرريؽ 
تتسهل في عسلية التفاكض مع مبلؾ قؾاعد البيانات أك كلبلئهؼ مؽ أجل 
الحرؾؿ على أقل للفة لبلشتراؾ في قؾاعد البيانات التي تؼ اختيارها مؽ 

كتتسهل  الفزاء الرقسي لتلبي حاجات جسهؾرها السدتهدؼ مؽ السعلؾمات
 تحقي  اهداؼ الجامعة كهى:خدماتها فى 

  اإلسهام فً تحمٌك أهداف الجامعة بإتاحة مصادر التعلم لكل
 مجتمع الجامعة.

   تلبٌة احتٌاجات المستفٌدٌن بتحمٌك الوصول الواسع والسرٌع
 لمصادر المعلومات العلمٌة الحدٌثة
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   ًتوفٌر النصوص الكاملة والمستخلصات لمالٌٌن المماالت الت
ات العلمٌة وإتاحتها للباحثٌن والدارسٌن تتواجد فً الدورٌ

 وطالب العلم 

   توفٌر إمكانٌة طباعة وتحمٌل وتصفح كافة المصادر والمراجع
فً الزمان   التً توجد فً المكتبة االلكترونٌة  االلكترونٌة

 والمكان المناسبٌن.

   اإلسهام فً دعم برامج التعلم المفتوح والتعلم عن بعد من
أجود المصادر المكتبٌة )تملٌدٌة  خالل توفٌر وإتاحة

 والكترونٌة(.

    تٌسٌر وصول المستفٌدٌن للمصادر المكتبٌة بمختلف أشكالها
 بغض النظر عن أمكان وجودهم.

    توثٌك تجربة الجامعة بجمع وتنظٌم كل ما ٌكتب عن الجامعة
 أو ٌصدر عنها.

  .اإلشتراف على محتوٌات مولع الجامعة 

   تبة ووضع مٌزانٌتها.وضع سٌاسة تزوٌد المك 

   التنسٌك مع مكتبات مؤسسات التعلٌم العالً السودانٌة بغرض
الوصول إلى إتفاق لمشاركة المصادر المكتبٌة اإللكترونٌة 

 والتملٌدٌة.

  .ًمتابعة االشتران فً لواعد البٌانات وتموٌمها كماً وكٌفا 

   ًٌتم متابعة إجراءات المصادر والمراجع المكتبٌة التملٌدٌة الت
 اختٌارها.

   اإلعالم عن لواعد بٌانات المكتبة االلكترونٌة بشتى السبل
 والطرق.

  ( تمدٌم خدمة اإلحاطة الجارٌةCurrent Awareness )

 واإلرشاد المرائً لكل برامج وألسام الجامعة.

   تمدٌم خدمة توصٌل وتسلٌم المصادر المكتبٌة التملٌدٌة
 للدارسٌن.

  لكترونٌة( بغرص تٌسٌر استخدام إعداد األدلة )تملٌدٌة وا
 المكتبات التملٌدٌة وااللكترونٌة.

 .التعرٌف بخدمات المكتبة االلكترونٌة والتروٌج لها 
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ل مؽ السدتفيدمؽ كإفادتهؼ بسا Feedbackمتابعة التغذية الراجعة ن
 ميدر كصؾلهؼ لكافة السرادر السكتبية

 
 
 

  الهًا :
 instructional إذاعة تلفزيؾف جامعة الدؾداف السفتؾحة 

television 
أف اإلذاعة كالتلفزيؾف قدمت تعليؼ جساهيري يرل إلى القظاعات   

السختلفة في السجتسع، كتبرز أهسية الؾسائل الجساهيرية في السجتسعات 
الشامية كالسختلفة برفة خاصة حي  أف أعداد األمييؽ ضخسة كالحاجة 

 اسة كملحة.إلى التدري  كإعادة التدري  كإعادة التدري  م
تعالج اإلذاعة مذكلة قلة عدد السعلسيؽ كالسدرسيؽ السؤهليؽ في  

ال بلد الشامية كالسختلفة إذ أف التعليؼ ير ت مسكشا عؽ طري  استخداـ 
مقدمي برامج مؤهليؽ مع االستعانة بسعلسيؽ كمدربيؽ كمتابعتهؼ لسا أنه 

 هؼ.يسكؽ إعداد برامج لتدري  السعلسيؽ كالسدربيؽ بهدؼ تأهلي
التلفزيؾفل تعليسا  –تؾفير كسائل االتراؿ الجساهيري ناإلذاعة  

جيدًا مهرى خبرات السذاهدمؽ أك السدتسعيؽ، كإذ أف البرامج التي تقدمها 
هذب الؾسائل يقؾـ بنعدادها فري  مؽ الستخرريؽ يدتغلؾف تكتيكات 
الؾسيلة إلى أقرى درجة مسكشة كطبيعي أف ما مؾضع تحت مد هذا 

مؽ إمكانات يفؾؽ بكهير ما يسكؽ تؾفيرب للسعلؼ في الفرل الفري  
 العادي.
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أف استخداـ اإلذاعة كالتلفزيؾف مؤدى إلى تؾفير في كقت التعليؼ  
فالبرامج مرلزة كمقششة كتعكس جهد الفري  الذي يقدـ السعلؾمات في 

 صؾرة مذؾقة كبأسالي  مؾفرة لجهد الستعلؼ.
علي بد  التعليؼ  فعسبل ي  السفتؾحة تلفزيؾف جامعة الدؾداف ك إذاعة   

 . كالتلفاز.   السفتؾح عبر الرادمؾ

أف تؼ  ىـ لسؾجة حرة محدكدة إل2005بداية اإلذاعة في العاـ  تةان   
كبعدها تؼ . تعسيسها إلي العالؼ عبر القسر االصظشاعي نامل سات 

 تجهيز للب  التلفزيؾني الذي يحتاج إلي جهد لبير للسادة التعليسيةال
كبذلػ تكؾف أكؿ فزائية تعليؼ مفتؾح ذات مشاهج مشتغسة متؾفرة التعدد 

كالتي سترى الشؾر عبر القسر الرشاعي عربدات  في السرادر كال حؾث
كذلػ في التاسع عذر مؽ فبرامر للعاـ ا شا عذر كألفيؽ بنذف هللا. كتؼ 

 -تؾعيفهسا في اآلتي :
 . التعرٌف بمفهوم التعلٌم المفتوح 
 ادة التعلٌمٌة للطالب فً جمٌع أنحاء السودان .توصٌل الم 
 . تمدٌم برامج ثمافٌة ومعلوماتٌة لتنمٌة المجتمع 
  اإلعالن عن العملٌات اإلجرائٌة للعملٌة التعلٌمٌة )تسجٌل– 

 الخ..(. –إمتحانات 
 

 رابعًا :
 الستخررة السراةز 

  التالية: سراةزالبالجامعة 
 ها كاللغة اإلنجليزيةمرلزا اللغة العربية للشاطقيؽ بغير  (أ )

تتذابه مهػاـ مرلزي اللغة العربية للشاطقيؽ بغيرها     
كاللغة اإلنجليزية. لذا فننهسا سيعرضاف معػًا مع تبياف 
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الت امؽ بيشهسا. إف السهاـ الرئيدة للسرلزيؽ معػًا هي 
 اآلتية
سعي للٍّ مشهسا للشهؾض باللغة السكلَّف بها، مؽ  .3

لؾسائ  التعليسية حي  مشاهجها كمقرراتها كا
 السدتخدمة فيها.

 إعداد برامج لشيل الدرجات الجام ية في للٍّ مشهسا. .5
تقديؼ دكرات عادية كأخرى مكهفة في أيٍّ مؽ  .1

 اللغتيؽ برفة عامة لرفع القدرات فيهسا.
ترسيؼ معهد اللغة العربية للشاطقيؽ بغيرها برامجه  .2

ي الدراسية جخًذا في االعت ار حاجات العالؼ االسبلم
 برفة خاصة.

تقديؼ مرلز اللغة اإلنجليزية دكراٍت خاصة تكؾف  .3
برعامته، أك أخرى عؽ ُبعد تكؾف برعاية جامعات 
مرمؾقة. كذلػ الجتياز االمتحانات الدكلية لتأهيل 
السبتعهيؽ للخارج؛ مهل امتحانات جامعتي ليسبردج 

      TOEFL 29.ك    28IELTSكأةدفؾرد 

 ن ب ل  مرلز التؾعيو الذاتي 

لسرلز التؾعيو الذاتي مهاـ لهيرة لخدمة األفراد     
كالجساعات كالسؤسدات بسختلف أنؾاعها. مؽ هذب السهاـ 

 ما يأتي : 

                                     
28  International English Language Testing Standard. 
29 Testing English as a Foreign Language. 
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  كضُع برامج التدري  السدتسر كتشفيُذها للعامليؽ
كالسهشييؽ كالفشييؽ كالحرفييؽ كاإلدارييؽ كالتشفيذميؽ 

 في مختلف السجاالت 

 كالتخررات.
  ي  السدتسر كتشفيُذها للخريجيؽ في كضُع برامج التدر

 مختلف 
 تخرراتهؼ كاهتساماتهؼ.

  ترقيُة اإلنتاج الرشاعي كالزراعي كالحرفي كالفكري
كلافة السجاالت االقترادية كالخدمية األخرى كتذجيع 

 ةل ذلػ.

  السداهسُة في تحقي  التشسية االقترادية كاالجتسا ية
 بال بلد.

  رادية كاالجتسا ية السداهسُة في حل السذاةل االقت
على السدتؾيات الفردية كاألسرية كالقظا ية كالسحلية 

 كالقؾمية.

 مرلز تشسية السؾارد ال ذرية ( ؽ)

يقؾـ السرلز بتدري  السؾارد ال ذرية كتظؾيرها عؽ طري   
الدكرات القريرة كالستؾسظة كطؾيلة السدى، كيداهؼ في 

على تقؾيؼ جؾدة السؤسدات كض ظها، كتقديؼ إجازات السيز 
 قؾاعد الجؾدة الذاملة. يكؾف مؽ بيؽ أهدافه ما يأتي:

  ،تشسية السؾارد ال ذرية كتظؾيرها 
  ،تحديؽ األداء السؤسدي 



 

867 

 

   نذر  قافة اإلدارة بالجؾدة
 كالتقؾيؼ السدتسر،

   بشاء القدرات الفردية
 .كالسؤسدية

 
 

 الرابعالفرل 
 مجاالت التعليؼ السفتؾح في الدؾداف

 
 عداد السعمسيؽتجربة الجامعة في إ  -

 إعداد السعمسيؽ -

 واقع إعداد السعمسيؽ في الدؾدان -

 تجربة الجامعة في إعداد السعمسيؽ أ شاء الخدمة -

 إعداد السادة التعميسية -

 تؾصيب السادة التعميسية -

 التقؾيؼ -

 في إلعداد السعمسيؽعالقات الجامعة الخارجية  -
 

 أكاًل :
 في إعداد السعلسيؽ جامعةالتجربة  

 :خبلصة

تبر اإلعداد كالتأهيل الجيدمؽ للسعلسيؽ مؽ التحديات الكبرى يع   



 

868 

 

التي تؾاجه التعليؼ في لل العالؼ . كالدؾداف ؽ شهد أنساطا مختلفة مؽ 
إعداد كتأهيل السعلسيؽ انقدست في نؾعيؽ مؽ مؤسدات إعداد 

 السعلسيؽ.
األكؿ هؾ معاهد تأهيل كتدري  السعلسيؽ السختلفة بؾزارة التعليؼ 

ـ بننذاء 3712لتي بدأت مذؾارها في هذا السجاؿ مشذ العاـ العاـ كا
معهد بخت الرضا. كقد انحرر نذا  هذب السجسؾعة في تأهيل كتدري  
السعلسيؽ للسراحل التعليسية قبل الهانؾية كقد شسل نذا  هذب السؤسدات 
تأهيل كتدري  السعلسيؽ قبل الخدمة كأ شاء الخدمة إلي أف صدر قرار 

لسيؽ في التعليؼ األساسي إلي بكالؾريؾس التربية فتحؾؿ تأهيل لل السع
 أمر التأهيل برمته للجامعات كبقي أمر التدري  بهذب السعاهد.

أما الشؾع الهاني مؽ السؤسدات فهؾ الجامعات كقد بدأ العسل في 
ـ في جامعة الخرطؾـ بعد انزساـ معهد 3752هذب السؤسدات مشذ العاـ 

ؼ في الهسانيشات عظبرة كالجزيرة  ؼ التؾسع السعلسيؽ العالي للجامعة  
 الكبير في التدعيشات حي  أص ت لكل جامعة للية أك أةهر للتربية.

ةاف الترليز في هذب السؤسدات علي تخريج معلسي السرحلة 
الهانؾية في ماعدا بعض الجامعات التي أنذئت لها لليات لتخريج معلسي 

دات برفة أساسية بالتأهيل مرحلة األساس. كقد أنحرر دكر هذب السؤس
% في تأهيل السعلسيؽ بسرحلة 73قبل الخدمة كلؼ تدتظع في أةهر مؽ 

األساس أ شاء الخدمة رغؼ تحؾيل األمر لها بأةهر مؽ عذرة أعؾاـ كأةهر 
% مؽ معلسي الهانؾي نالسعلسيؽ البدالءل كيرجع الدب   في ذلػ 30مؽ 

معات مع عركؼ السعلسيؽ مة أنسا  التأهيل الست عة في الجاءلعدـ مبل
االقترادية كاالجتسا ية كالعسلية.حي  لاف االنزساـ للجامعات يعشي 

 التفرغ كترؾ رعاية األسرة كحرماف السعلسيؽ مؽ مرادر دخلهؼ األخرى.
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أقتزي هذا األمر في طري  جخر غير الظري  السعركؼ في جامعاتشا 
لذي مشاس  عركؼ السعتادة فكاف التفكير في أسلؾب التعليؼ السفتؾح ا

السعلسيؽ االقترادية كاالجتسا ية كالعسلية دكف اإلخبلؿ بجؾدة الخريج 
حد  تؾصية اليؾندكؾ. كيبدك أنه ال سبيل حاليا لتأهيل كتدري  
السعلسيؽ إ شاء الخدمة برؾرة كاسعة إال عبر التعليؼ السفتؾح كهذا ما 

 القائسة حاليًا.  عكفت علي تظؾيرب جامعة الدؾداف السفتؾحة حبًل للسذكلة
 

 إعداد السعلسيؽ

يعتبر إعداد السعلسيؽ مؽ السهاـ األساسية التي تظلع بها الجامعات     
في لهير مؽ دكؿ العالؼ ك قد شهد الدؾداف أكؿ دكر للجامعات في هذا 
السجاؿ بعد ضؼ معهد السعلسيؽ العالي إلى  جامعة الخرطؾـ في العاـ 

للية التربية جامعة الجزيرة في ـ  ؼ للية التربية عظبرة ك 3752
 ؼ تلت ذلػ مرحلة التؾسع الكبرى مع دخؾؿ  .الهسانيشات مؽ نفس القرف 

ال بلد في  ؾرة التعليؼ العالي في التدعيشات  مؽ القرف الساضي حي  
أص ت لكل جامعة مؽ الجامعات الحكؾمية للية أك أةهر للتربية اطلعت  

 (يؾس التربية  ناإلعداد قبل الخدمةل حسلة الذهادة الهانؾية لدرجة بكالؾر 

 ك السعلسيؽ أ شاء الخدمة لدرجة ال كالؾريؾس في التربية 

لقد أبلت الجامعات الدؾدانية ببلًء حدشًا في الجان  األكؿ كهؾ 
تأهيل  السعلسيؽ قبل الخدمة إذ بلن العدد السخظ  للقبؾؿ في العاـ 

ات الدؾداف، غير ـ أةهر مؽ أربعة عذر ألف طال  في لل جامع2006
أف محاكلة الجامعات الدؾدانية في الجان  الهاني إعداد السعلسيؽ أ شاء 
الخدمة لؼ تحظ بشفس الشجاح لعدـ مبلءمة الشغاـ التقليدي إلعداد 
السعلسيؽ في الجامعات الس يسة  لهذا الدكر، نغرًا الرت اطه بالجؾان  
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ك لؼ يرل  . جامعات االقترادية كاالجتسا ية كالعسلية للسعلؼ كهذب ال
  %10اإلنجاز في هذا السجاؿ، كفي خبلؿ أةهر مؽ عذر سشؾات إلى 

مسا هؾ مظلؾب. إذ لاف عدد السعلسيؽ في مرحلة التعليؼ األساسي كحدها 
معلؼ مشهؼ مؽ   10.000معلؼ لؼ متسكؽ إال   130000أةهر مؽ 

ربية االلتحاؽ برل  الجامعات للحرؾؿ على درجة  ال كالؾريؾس في الت
مسا تقبله لليات التربية حاليًا في العاـ   %40كهذا العدد يقل بحؾالي

الؾاحد، رغؼ صدكر القرارات الدا ية لهذا األمر كاتخاذ اإلجراءات اإلدارية 
التي ُعّؽ في كقتها أنها لايية إلحداث  هذا التحؾؿ حي  ُضّست لل 

حؾلت إلى لليات معاهد إعداد  السعلسيؽ كالسعلسات للجامعات الدؾدانية ك 
تربية كُطِل  مؽ الؾاليات تسؾيل هذا العسل كلكؽ الشجاح لؼ يحالف إعداد 

 .السعلسيؽ أ شاء الخدمة لؤلس اب التي ُذِةرت سابقًا 

هذا الؾضع أحدث خلبًل في العسلية التعليسية خاصة بعد تظبي   
ؾب السشهج الجدمد في مرحلة التعليؼ األساس لقد اِستؾج  التفكير في أسل

أسلؾب متدؼ  .مغامر لؤلسلؾب السعركؼ كالسجرب في الجامعات الدؾدانية
ي ادرت جامعة الدؾداف السفتؾحة بتقديؼ حل  .بالجؾدة كالدرعة كالؾسع

 .لهذب السذكلة هؾ محؾر هذب الؾرقة 
 

 كاقع إعداد السعلسيؽ في الدؾداف

عددة شهد إعداد السعلسيؽ في الدؾداف أنساطًا مختلفة كتظؾرات مت    
، كالذي  شهد  1934بدأت بننذاء معهد التربية ب خت الرضا في العاـ

نفده قد تظؾرات مختلفة  ؼ تلى  قياـ معاهد السعلسيؽ في ششديِ كالدلشج 
 ؼ إنذاء معهد السعلسيؽ العالي الذي كضع حجر أساسه الرئيس  الفري  

للية  إلى .1971كالذي تحؾؿ الحقًا في العاـ   1962إبراهيؼ عبؾد في 
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التربية في جامعة الخرطؾـ ؛ كقد سجل ذلػ بداية دخؾؿ  الجامعات 
الدؾدانية في مجاؿ إعداد السعلسيؽ ، كلقد  تلى ذلػ قياـ لليتى التربية 
في عظبرة كالجزيرة  ؼ  في لليات التربية في ب ية الجامعات  األخرى في 

ؾمية كلؼ كقد اقترر أمر إعداد السعلسيؽ على الجامعات الحك .الدؾداف
يذهدب التعليؼ األهلي إال في لليتيؽ أهليتيؽ فق  هسا للية الشرر  كللية 

 .الشيل األبيض األهلية 

كقد تدرج قبؾؿ الظبلب في لليات التربية  في هذب الجامعات   
أةهر مؽ  2006/2007 باضظراد حتى بلن عدد السقبؾليؽ في العاـ 

      .س عة جالؼ معلؼ

 

ل األعداد السخظظة للقبؾؿ كتلػ التي تؼ 5ن مؾضت الجدكؿ رقؼ   
ترشيحها بؾاسظة اإلدارة العامة للقبؾؿ كيتزت مؽ هذا الجدكؿ تقارب 

للعاميؽ األخرييؽ كهذب الشد ة ال  (%94)العدد السخظ  كالعدد السرشت 
تفيد إطبلقًا عزكؼ الظبلب عؽ التقديؼ لهذب الكليات إال في بعض 

كربسا األمر فيها اليقترر على لليات التربية الجامعات بالؾاليات الشائية 
  .بل على ب ية الكليات

غير أف األعداد كحدها ربسا تفيد الحكؼ في هذا السجاؿ فربسا يكؾف 
السقرؾد عزكؼ الظبلب ذكي السدتؾيات الرييعة عؽ التقديؼ لهذب 

مؾضت الشد ة السئؾية الدنيا للقبؾؿ العاـ، دكف  (2)كالجدكؿ رقؼ  .الكليات
 ـ2005لؾالئي، بكليات التربية بالجامعات السختلفة للعاميؽ األخيريؽ ا

 %75كيتزت مؽ هذب الشد  أف أةهر مؽ  .ـ 2007 2006ـ2006

 .%60 مؽ السرشحيؽ للقبؾؿ بكليات التربية تزيد ندبتهؼ السئؾية عؽ

كيتزت لذلػ تدني هذب  الشد ة في لليات  الجامعات بالؾاليات الغربية 
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 .بيًا في ب ية الدؾدافكارتفاعها ند
 في إعداد السعلسيؽ أ شاء الخدمة جامعةالتجربة 

 :مدخل   

التعليؼ السفتؾح نس  مؽ أنسا  التعليؼ معركؼ داخل كخارج الدؾداف     
له أسده كقؾاعدب كمتظل اته كبداهؼ اليؾـ برؾرة لبيرة كمتظؾرة في 

بل  ,في العالؼ كتشتهجه أةبر الجامعات ,تؾسيع مؾاعيؽ  السعرفة عالسياً 
كقد ساعد التظؾر الهائل  . التؾجد جامعات مليؾنية إال تحت هذا الشغاـ

في تقانة اإلتراالت كالسعلؾمات في تظؾير هذا الشغاـ برؾرة لبيرة 
كساهست هذب األنغسة في جؾدته كإتداع رقعته كتقليل للفته برؾرة 

مؽ  مسا حدا بالجامعات الس يسة   (John Daniel 2006 )ةبيرة 
ادخاؿ هذا الشغاـ ضسؽ مشغؾماتها التعليسية كال تكاد جامعة مؽ 
الجامعات السرمؾقة تخلؾ مؽ ادخاؿ نغاـ التعليؼ السفتؾح جزئيًا أك لليًا 
في برامجها التعليسية كذلػ لؤلس اب التي ذلرناها سابقًا كقد أكصت 

بلؿ ـ باستغ2004اليؾندكؾ في مؤتسرها عؽ التعليؼ في بانكؾؾ في العاـ 
العامليؽ بدكاكيؽ الحكؾمة في إعداد برفة عامة أنغسة  التعليؼ السفتؾح 

السعلسيؽ برؾرة خاصة لتبلفي العجز السريع في هذا كاألجهزة األمشية ك 
كيسكششا أف نقت س مؽ هذا  .الجان  كأصدرت دليبًل خاصًا بهذا األمر

 :السؤتسر التالي 

 "UNESCO & Teacher education (Bangkok, 
2004)  

   More of the same is just not going to work. 
Building more classroom, and training more 
teachers to reach those currently unreached by 
education system is unrealistic and will not be 
enough to meet the Education for all (EFA) 
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challenge. In addition, traditional education 
models will no doubt be unable to achieve 
educational empowerment effectively in the 
emerging knowledge societies….(Bangkok, 

2004) " 
 

كمعلؾـ أف الجؾدة في التعليؼ السفتؾح تعتسد على  بل ة محاكر     
  :أساسية هي

 لجيدة في أشكاؿ مختلفةإعداد السادة التعليسية ا (1

 كتقديسها عبر كسائ  متكاملة   (2

  .كتقييؼ عسلية التعليؼ كالتعلؼ برؾرة مدتسرة (3

كلكل محؾر مؽ هذب السحاكر مكؾناته الستعددة كقد بدأت الجامعة في 
تدري  العامليؽ بها داخل كخارج الدؾداف على هذب السحاكر ابتداًء 

لز ف اإلرث العسلي في  مؽ مدمرها كحتى أصغر العامليؽ بها كذلػ
لذا ربظت الجامعة نفدها بعبلقات كطيدة مع  .الدؾداف في هذا الجان 

جامعة جشؾب  أفزل الجامعات في هذا السجاؿ في أفري يا
كفي  (جامعة القدس السفتؾحة )كفي العالؼ العربي  ( Unisaأفري يا

عسل كبسا أف أهؼ مجاؿ ت (الجامعة السفتؾحة بالسسلكة الستحدةل أكربا
ييه الجامعة هؾ مجاؿ إعداد السعلسيؽ  بؾاسظة التعليؼ السفتؾح فقد 
ارت ظت الجامعة لذلػ برؾرة استذارية مع مجلس السعلسيؽ 

 .البريظاني عبر عبلقتها بجامعة لسبردج
 

 :السحؾر األكؿ
 إعداد السادة التعليسية 

اد بدأت الجامعة كضع مشهجها لبرنامج التربية بتكؾيؽ لجشة العد     
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البرنامج مؽ خيرة علساء الدؾداف في هذا السجاؿ بغض الشغر عؽ 
الجامعة التي مشتسؾف إليها فأتاحت بذلػ مدرحًا لتبلقت األفكار كاإلفادة 
مؽ الخبرات الستراةسة لهؤالء العلساء للؾصؾؿ إلى السشهج الستظؾر 

 .السشذؾد

خررات  ؼ اختارت هذب اللجشة الرئيدية لجانًا فر ية في الت      
 ؼ تفريلها في خظة مشهاج  ,السختلفة لؾضع مفردات  السؾاد التعليسية

فكاف اإلختيار في لل  . ؼ اختيار مؽ يكت  هذب  السادة العلسية ,محكسة
مجاؿ لفارسة أك فرسانه كإف دعت الحاجة يكؾف االختيار مؽ خارج 

لي ت ."فالحكسة ضالة السؤمؽ أنى كجدها فهؾ أكلى الشاس بها"الدؾداف 
ذلػ خظؾات مؽ التحكيؼ كالترسيؼ التعليسي لكي متحؾؿ الكتاب الجامعي 

كهذا فؽ كعلؼ عكفت الجامعة على تدري  أةهر  .إلى لتاب للتعليؼ الذاتي
مؽ مائتي أستاذ جامعي عليه بسدربيؽ مؽ خارج الدؾداف كذلػ لقلة أك 
عدـ الستخرريؽ في هذا السجاؿ بالدؾداف، كالذي ال يقؾـ التعليؼ 

كيعق  ذلػ  خظؾات التدقي  اللغؾي كالترسيؼ الفشي ييسا   .السفتؾح إال به
مزيد عؽ  بل يؽ محظة مؽ محظات ض   الجؾدة إلخراج السادة التعليسية 

تعق  ذلػ خظؾات  أخرى مؽ محظات متعددة الخراج السادة  .السظبؾعة
أةهر مؽ التعليسية في صؾرتها اإلذا ية أك التلفزيؾنية أك اإللكتركنية في 

ستيؽ محظة مؽ محظات ض   الجؾدة لؾسائ  التعليؼ السختلفة  كالتي ال 
يدست السجاؿ بذلرها كتفريلها، مكؾنة بذلػ ما يعرؼ بالؾسائ  الستكاملة 

  .للتعليؼ السفتؾح 
 

  :السحؾر الهاني
 تؾصيل السادة التعليسية  
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يركف ةهيركف هؼ الذمؽ ال يفرقؾف بيؽ أنغسة التعليؼ ككسائله كله 
هسؽ الذمؽ ال يفرقؾف بيؽ التعليؼ السفتؾح كالتعليؼ عؽ بعد كاالنتداب 

كجامعة الدؾداف السفتؾحة   .كالدراسة بالسراسلة كيعتبركف الكل شئ كاحد 
إذ تشتهج نغاـ التعليؼ السفتؾح تفتت لل الظرؽ كالؾسائل لتؾصيل مادتها 

السكتؾبة  فهي تذتر  كجؾد السادة .عبر أسلؾب متكامل ,التعليسية
مدعؾمة بأشرطة سس ية لسا يعجز أف  ,بالرؾرة التى ذلرناها مؽ قبل

الكتاب مهل األصؾات كغيرها كنفس هذب السادة السدسؾعة تب   ,مؾصله
عبر إذاعة الجامعة السفتؾحة كعبر اإلذاعة القؾمية كعبر اإلذاعات 

اإلضافة الؾالئية لكى تقدـ خدمة معريية للدارسيؽ بالجامعة كلغيرهؼ هذا ب
إلى الب  التفاعلي الحي عبر اإلذاعات الؾالئية الستعددة لكي تجعل مؽ 

  .الدؾدانكله فربًل أك قاعة للبيرة للسعرفة كالتعليؼ
 

كيت ع ذلػ إنتاج نفس السادة في شكلها التلفزيؾني كإيرالها       
للدارسيؽ إما عبر أشرطة الفيدمؾ أك األقراص السدمجة حي  يسكؽ 

مذاهدتها في أماةؽ سكشهسأك عسلهؼ أك في مراةز الجامعة للدارسيؽ 
أك مبهؾ ة عبر التلفزيؾنات  ,التعليسية السشتذرة في لل أنحاء الدؾداف

كالجامعة اآلف بردد إنذاء قشاتها الفزائية لتعسيؼ الفائدة لكل  .الؾالئية
 .السؾاطشيؽ داخل الدؾداف كخارجه

دتقبل التعليسية األساسية ةسا أف الجامعة قد أدرلت أف كسيلة الس 
هي اإلنترنت فعكفت على رفع مؾادها التعليسية على مؾقع الجامعة على 

 "مؾدؿ  "اإلنترنت مدتفيدة مؽ برنامج التعليؼ اإللكترني مفتؾح السردر 

  :كالذي هؾ

 -CMS)أحد أنغسة إدارة السداقات كالبرامج التعليسية   1
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Course Management System) 

 LMS- Learning)سة إدارة التعليؼ أحد أفزل أنغ 2

Management System) 

 LCMS- Learning)أحد أنغسة إدارة محتؾيات التعليؼ  3

Content Management System) 

 (eLearning Platform)كأحد مشرات التعليؼ اإللكتركني  4

كهؾ برنامج مرف يسكؽ مؽ تظؾير  أنذظة تعليسية عليه كهؾ       
جاللف السؤسدات التربؾية، ك يدتعسل هشا في مدتعسل حاليا مؽ قبل 

جامعة الدؾداف السفتؾحة إليجاد كإنتاج مداقات كبرامج تعليسية على 
كإعظاء صبلحية التدجيل كاالستخداـ  للظبلب  ( On line) الخ  

كمتابعة أنذظتهؼ كأداءهؼ التعليسي كمدى استيعابهؼ كاالستفادة مؽ لافة 
  :ج لدعؼ العسلية التعليسية كهي لالتالى األدكات التي يقدمها البرنام

 إدارة الفرؾؿ كالبرامج  1

 إدارة تدجيل كإتراؿ الدارسيؽ  2

متابعة دخؾؿ الدارسيؽ كنذاطهؼ كنتائج إمتحاناتهؼ ككجج اتهؼ  3
 كتساريشهؼ 

 تقارير متشؾعة لئلدارة  4

 أدكات تأليو السحتؾي التعليسي 5

 ية أدكات إلضافة كإدارة األنذظة كالسرادر التعليس 6

أدكات إتراؿ كتؾاصل مهل السشتديات كغرؼ الدردشة كاالست انات  7
 كاإلقتراعات كالسذلرات 

 سهؾلة إضافة الرؾت كالرؾرة كالفيدمؾ التعليسي  8

كقد قاـ قدؼ التعليؼ اإللكتركني بالجامعة بنعداد كرفع مائة مقرر          
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 ةاديسية،تسهل مداقات مختلفة كتغظي جزءا لبيرا مؽ برامج الجامعة األ 
كلذلػ تؼ تأهيل كإعداد مجسؾعة مؽ الستدربيؽ على لي ية التعامل مع 

 البرنامج 

كتعلؼ الجامعة على اليقيؽ أف اإلنتقاؿ مؽ الشغاـ التقليدي إلى نغاـ 
مختلف يحتاج إلى التدريج فلؼ تهسل الجامعة التدريس الؾجاهي للسعلسيؽ 

لجامعات الدؾدانية لل فأشرلت أةهر مؽ ألفي أستاذ جامعي مؽ مختلف ا
في تخرره بعد أف جرى تدريبهؼ على التدريس ضسؽ التعليؼ السفتؾح 
ليشعتفؾا مؽ نغاـ التلقيؽ كالسحاضرة إلى نغاـ حل السذاةل 

 Problen solving and participatory)كالسذارلة

approach )  

  50السعلسؾف إلى مجسؾعات صغيرة حؾالي / حي  ُقّدؼ الدراسؾف      
رسًا للسجسؾعة يجتسعؾف في السكاف كالزماف الذي مشاس  عركفهؼ دا

إليهؼ في ذلػ  السكاف   (  Tutor) العسلية كاإلجتسا ية كيشتقل األستاذ 
 .بداًل مؽ أف مشتقل إليه الدراسؾف في بيئة للتعليؼ الؾجاهي كتعليؼ األقراف 

ها لسا لؼ يكؽ لجامعة الدؾداف السفتؾحة أف تقبل األعداد التى قبلت 
لؾال تؾعيفها لئلمكانات ال ذرية   (4)هؾ مؾضت في الجدكؿ رقؼ 

كاإلنذائية الستؾفرة في الجامعات األخرى مؽ أساتذة كقاعات كمعامل 
كمكت ات كلذلػ اإلستفادة مؽ فرؾؿ السدارس الهانؾية بل فرؾؿ مرحلة 
األساس مسا قلل للفة التعليؼ الجامعي بدرجة لبيرة كزاد مؽ لفاءة 

  .غبلؿ هذب السؾارد لرالت السؾاطؽ الدؾداني است

ةذلػ فنف الجامعة قد شعرت بز ف السكت ات الجام ية في الدؾداف     
خاصة في مجاؿ الدكريات كالسجبلت العلسية فأنذأت مكت ة إلكتركنية 
ضخسة تزؼ اآلف إشتراةًا في أربعة عذر قاعدة بيانات مؽ ضسشها قاعدة 
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 ERIC (Educational Resources andبيانات 

Information Centre)    الستخررة في مجاؿ التربية  كهي
قاعدة بيانات الغشى لتربؾي عشها هذا باإلضافة إلى الركاب  الستعددة 
للسؾاقع السفتؾحة السجانية مسا يدهل على الدارس كال اح  مهسة 

 كقد أتاحت الجامعة هذب القؾاعد مجانًا  لكل الجامعات .الؾصؾؿ ل غيته
الدؾدانية بل لكل السؾاطشيؽ عبر اإلتراؿ التلفؾني الس اشر أكعبر ش كة 

 .الجامعات الدؾدانية

إف مؽ الجؾان  السهسة التى أكلتها الجامعة عشاية خاصة في مجاؿ 
إعداد االسعلسيؽ جان  التربية العسلية فؾضعت  لها محتؾًى كاضحًا 

يؽ ، كربظت هذا السعلسيؽ  كالسدرب/ضسشته األدلة كالسراشد للظبلب
التدري  بسشهج السرحلة التعليسية،  كقدسته حد  الحلقات التعليسية 
الهبلث السعركفة في التعليؼ األساس؛ كجعلته يدتسر لسدة  بلث فرؾؿ 
دراسية على خبلؼ ماهؾ مت ع في الجامعات الدؾدانية؛ حي   يحرر 

مؽ معلسي هذا الشذا  في فرل دراسي كاحد؛ كعيشت له السدربيؽ األةفاء 
التعليؼ العاـ السقتدريؽ حتى أكلئػ الذمؽ مازالؾا قادريؽ على العظاء مؽ 

كحددت عذريؽ دارسًا   .السعاشييؽ؛ يعاكنهؼ عدد مؽ األساتذة الجامعييؽ
لكل مدرب متابع تظؾرهؼ السهشى على مدى  بلث فرؾؿ دراسية بأدكات 

فيد األكؿ مؽ كربظت لل هذا الشذا  بالسدت .قياس فعالة لهذا التظؾر 
هذا اإلعداد كهؼ السدؤكلؾف في كزارة التعليؼ العاـ اإلتحادية كالؾزارات 
الؾالئية فأشرلتهؼ في لجاف التخظي  كاإلشراؼ على التشفيذ كتقؾيؼ األداء 
حي  جاب السدؤكلؾف بؾازراة التعليؼ العاـ لل السشاط  التعليسية للؾقؾؼ 

 .كاإلطسئشاف على هذب التجربة الستفردة 
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 ؼ أف الجامعة قد أكلت الجان  السعسلي عشاية فائقة فأبرمت  
اإلتفاقيات مع الجامعات السختلفة لتشفيذ هذا الجان  كأعدت لذلػ األدلة 
الخاصة بالجامعة كالسؾاد البلزمة كالرؾر التؾضيحية السشاس ة كتعاقدت 
مع أفزل األساتذة كالفشييؽ إلخراج هذا الجان  في حلة زاهية كجؾدة 

 .غير مدبؾقة 
 

  :السحؾر الهال
 التقؾيؼ 

اعتسدت الجامعة في تقؾيؼ الجان  الشغري للدارسيؽ على الؾسائل 
التقليدية كلؼ تلجًا إلى الظرؽ الحدمهة لغرابتها على مجتسع الدارسيؽ 
كصعؾبة تشفيذها في بيئة الدؾداف فاعتسدت الؾاج ات الدراسية بؾاقع 

سي كامتحاف فرلي بشهاية الفرل كاجبيؽ لكل مادة في الفرل الدرا
أما في جان   .حتى تزسؽ نؾعًا جيدًا مؽ التقؾيؼ السدتسر ,الدراسي

التربية العسلية فقد  كضعت الجامعة استسارات التقؾيؼ السدتسر للتظؾر 
السهشى للدارسيؽ على مدى الفرؾؿ الدراسية الهبلث السخررة لهذا 

مدمري السدارس ك الظبلب الشذا  كيذارؾ في هذا التقؾيؼ السدربيؽ ك 
 .( (1)ملح  رقؼ  )أنفدهؼ 

 ؼ أف الجامعة برمتها قد أخزعت نفدها للتقؾيؼ الداخلي بؾاسظة  
لجشة الجؾدة الذاملة بالجامعة كلذلػ لجشة مذترلة مؽ أساتذة الجامعات 
ككزراة التعليؼ العاـ ل ياس أ ر برنامج جامعة الدؾداف السفتؾحة على 

كلذلػ للتقؾيؼ الخارجي بؾاسظة خبراء مؽ  .علسيؽالتظؾر السهشى للس
جامعات كمؤسدات تعليسية أجشبية أهسها جامعة جشؾب أفري يا كالسجلس 

كخبراء مؽ جامعة القدس السفتؾحة  (البريظاني قدؼ التعليؼ عؽ بعد
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 .لكجامعة لسبردج كمجلس السعلسيؽ البريظانييؽ
 

 إعداد السعلسيؽ عبلقات الجامعة  الخارجية في

لقد استفادت الجامعة مؽ الخبرات الستراةسة داخليًا كخارجيًا في 
مجاؿ اعداد السعلسيؽ كالتى شسلت تجارب الجامعات كالسعاهد األخرى 
ابتداء مؽ معهد السعلسيؽ ب خت الرضا كمعهد السعلسيؽ العالي كمعاهد 
السعلسيؽ السختلفة كمعاهد تدري  السعلسيؽ كهي تجربة لها خرؾصيتها 

ا اعتسدت على نغاـ التعليؼ السفتؾح بشفس الشس  الذي طب  في إذ أنه
 فلدظيؽ حد سا كضعه مشغسة

UNRWA (United Nations 
Rehabilitation……………) 

هذا باالضافة إلى تجارب الجامعات الحكؾمية في الدؾداف كأرادت 
الجامعة أف تبشي على هذا اإلرث الداخلي كتربظه ب عض الشذاطات 

 :تيليسية في هذا السجاؿ فكاف اآلالعالسية كاإلق
    TESSAبرنامج إعداد السعلسيؽ ألفري يا جشؾب الرحراء  .3

 Teachers Education in Sub)االخترار أعبلب يعشي     

Saharan Africa)  كهؾ البرنامج مسؾؿ بالكامل مؽ الحكؾمة
دع كتذترؾ ييه ت .كتذرؼ عليه الجامعة البريظانية السفتؾحة ,البريظانية

كيهدؼ  .دكؿ مؽ بيشها الدؾداف مسهبًل في جامعة الدؾداف السفتؾحة
مجانًا لكل أفري يا بلغات  / البرنامج إلى كضع مادة تدريبية مفتؾحة 

مختلفة ُللفت جامعة الدؾداف السفتؾحة  بترجسة السادة التدريبية به إلى 
 على  اللغة العربية كأقلستها لتشاس  بيئة ك قافة الدؾداف كهي تحتؾي 

كالتي يسكؽ  .TESSA كحدة تدريبية كضعت على مشرة السذركع  15



 

881 

 

   www.Tessaprogramme.org :الدخؾؿ إليها عبر العشؾاف

   TEAMSبرنامج إعداد السعلسيؽ على الشظاؽ الؾاسع  .5

 Teachers Education Atكالحركؼ أعبلب  ترمز إلى      

Maximum Scale  ة البريظانية أيزًا كهؾ برنامج مسؾؿ مؽ الحكؾم
كتذرؼ عليه الجامعة البريظانية لذلػ كيزؼ بلدمؽ فق  مؽ أفري يا هسا 
الدؾداف مسهبًل في جامعة الدؾداف السفتؾحة كنيجريا كالسذركع مهتؼ 
بال ح  التربؾي في مجاؿ إعداد السعلسيؽ للسؤسدات التي تحتؾي على 

مؽ هذا الشس    معلؼ كليو يسكؽ االستفادة/ أةهر مؽ مائة ألف دارس
 .لدد العجز في السعلسيؽ في البلداف السذابهة برؾرة كاسعة كسريعة

كهؾ تحٍد مؾاجه أغل  دكؿ العالؼ خاصة العالؼ الشامي حي  تزدادالحاجة 
 .للسعلسيؽ األةفاء مؾمًا بعد مـؾ

 : DEEP. مذركع 1

 Digital Education Enhancement )االخترار أعبلب يعبر  

) 

بحهي تربؾي تشسؾي م ح  في االستعساالت الحدمهة كهؾ مذركع 
في مجاؿ التعليؼ لخدمة   (ICT ) للسعلؾماتية ككسائل االتراؿ 

السجتسعات الز يفة في العالؼ كتذرؼ عليه الجامعة البريظانية السفتؾحة 
أيزًا كتسؾله الحكؾمة البريظانية كالدؾداف مسهبًل في جامعة الدؾداف 

ال ح  كالذي يذسل في طؾرب األكؿ بالدؾداف  السفتؾحة يداهؼ في هذا
  .مدرسة بسرحلة األساس   15

. م ادرة الجامعة اإلفتراضية األفري ية كهى م ادرة تهتؼ بالتحديات التى 2
تؾاجه تدري  السعلسيؽ باإلستفادة مؽ الفرص التى تشتجها أسالي  تقشية 

األفريقي  كهى م ادرة مسؾلة مؽ البشػ  ICT السعلؾمات كاإلتراالت 
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 للتشسية كقد كضع الدؾداف ضسؽ السرحلة الهانية لهذب الس ادرة .
كنخلص اف تجربة جامعة الدؾداف السفتؾحة برغؼ قرر عسرها إال أنها 
تسكشت مؽ تحقي  نجاحات في معغؼ ما سعت إلى تح يقه مؽ فلدفة 
كاهداؼ كذلػ مؽ خبلؿ أجهزتها األةاديسية كاإلدارية كالفشية كلذلػ مؽ 

بلؿ أنذظتها كعسلياتها تسكشت مؽ ترسي  كتؾعيو تجربة متسيزة في خ
  :التعليؼ العالي السفتؾح. الرليا السدتقبلية للتعليؼ السفتؾح في الدؾداف

 10810التردد  5تؼ بحسد هللا إنظبلقة القشاة الفزائية عبر القسر بدر 
 .27500 3\4بالترميز 

باالضافة للسؾاد  بجاهزية خ  لشتاج الكت  كتدجيل السحاضريؽ
 .السداعدة

عبر اإلنترنت كهي تعسل األف لتجري   ب  السادة التلفزيؾنيةكلدمشا ايزًا 
  .للدراسات العليا

أما بخرؾص تفاعل السشاط  مع البرامج العامة كابراز دكرها نظست في 
 .التعليسية بعد ب  القشاة لخظة إستراتيجيةالسشاط   ىزيادة االنفتاح عل

في الختاـ تعد تجربة جامعة الدؾداف السفتؾحة في الدؾداف في 
مجاؿ التعليؼ السفتؾح تجربة رائدة كس اقة تذكل بداية عسلية النظبلؽ 
ح يقي للتعليؼ السفتؾح في الدؾداف فزبًل عؽ أنها تظؾرت كاسهست في 

ت الذع  الدؾداني خاصة الذمؽ تؾقفؾا تؾفير فرص التعليؼ الجامعي لفئا
 عؽ الدراسة لعدة أس اب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ousmedia.net/tvlive.html
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 الفرب الخامس

 مذركعات جامعة الدؾداف 
 السفتؾحة السدتفبلية

 
 تجربة التعميؼ السدتسر في الجامعة -

 التشسية -

 خدمة السجتسع -

 الظب -

 تأويب مؾعفي الدولة -

 مذامة البظالة -

 التدريب السدتسر -

 ميؼ العاليقشاة الشيب لمتع -

 دراسة لؾاقع التعميؼ العام في الدؾدان -

 الخاتسة -

 السرادر والسراجع -
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   :جامعةالتعليؼ السدتسر في التجربة 
هشا يغهر دكر مؤسدات االتراؿ كتقشيتها فى نفاذ برامج التعليؼ      

السدتسر كذلػ بنستخداـ لافة االجهزة كاالدكات الستعددة مؽ إذاعة 
 افة كغيرها .مدسؾعة كمرئية كصح

مهل : أستخداـ التعليؼ السحؾس    كاالنترنت  كاالةدرنت كالبريد 
االةتركني برؾرب السختلفة  نالدسعي كال رري كاالدلة االرشادية .. كغير 

 ذلػ مؽ الؾسائ  السشتذرة ل.

أف التقشية السعاصرة لبلتراؿ تدتخدـ في التعليؼ ، بسا تتزسؽ مؽ      
ت في االنتذار في لل ربؾع العالؼ ، كلكل الفئات كسائ  متعددة التى أخذ

. كبسا أف الحاجة السجتس ية مرت ظة بزركرة تؾافر التقشية إعدادًا ك 
تدري ًا لل ذر لسؾاجهة تحديات العؾلسة كأنعكاسهاتها على انسا  الحياة 
االقترادية كاالجتسا ية كتؾفير السدخبلت ال ذرية  في التعليؼ السدتسر 

ة للقزاء على بيركقراطية مشت الذهادات برؾرها السعركفة مؾاجهة شامل
. كعلى تعقد التذريعات الخاصة باالعتراؼ االةاديسي كعلى التقلرات 
االترالية نتيجة الس اب اقترادية أك أجتسا ية أك سياسية بيؽ الجهات 
مشتجة الدلظة العلسية مؽ جهه كبيشها كبيؽ السدتهلػ مؽ جهة أخرى 

ات التقؾيؼ مؽ جهه  الهة كحتى تتؼ السؾاجهة ، كحتى كبيشها كبيؽ جه
 -يفاد مؽ السفهؾـ كالتقشية لسا يج  ، فأنه يج  تؾافر أربعة أرلاف:
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 إيساف لافة السجتسع بكل قظاعاته بسفهؾـ التعليؼ السدتسر  -1
إيجاد جليات تشفيذية كبدائل للتؾجهات كالدياسات التى تشتجها  -2

 السؤسدات السذارلة
 اد أسس م يارية لتقؾيؼ دائؼ لؤلداء بكل أبعادب كلل مدتؾياتهإيج -4

 السجاالت التي يسكؽ اف يدهؼ فيها التعليؼ السدتسر برؾرة فاعلة
 التشسية :  -1

تبدأ عسلية التعلؼ مشذ الدشيؽ األكلى مؽ عسر اإلنداف فشجد الظفل   
علؼ الرغير مبدأ بتقليد الك ار كهذا يخل  عشدب عسلية تعلؼ. كعسلية الت

هذب تشسؾ مع اإلنداف حي  تسكشه مؽ تظؾير ذاته إلى األفزل، حي  
يكؾف حجؼ التظؾر متشاس ًا تشاس ًا طرديًا مع التعلؼ. مؽ هشا نرى أهسية 
التعلؼ السدتسر لسا لها مؽ تأ ير لبير في حياة الفرد حتى أنها تكاد تكؾف 

  ما متعلسه مهل الظعاـ كالذراب كالتشفس . كلكل إنداف طريقته في تظبي
في حياته حي  انه يكؾف فكرب كخبرته على قدر ما متعلسه كتكؾف له 

 .طريقته الخاصة في فلدفة
 
 خدمة السجتسع  -2

تتظؾر فكرة السجتسع مؽ مجتسع بذاته  إلى تجسعات  قايية      
كاقترادية كمعلؾماتية كفقًا لسشغؾر العؾلسة التي تعد مؽ أبرز سسات هذا 

تكتبلت االقترادية كالهقايية كالدياسية كغيرها . كالتي العرر ، فشرى ال
تكؾف تجسعات تدتدعي عدـ اله ات نغرًا للتجدد السدتسر كالستدارع 
كالذي يحتاج إلى مؾاة ة تحسي هذب التجسعات كتقؾيسها كتجشبها الفجؾات 

 التي قد تحدؽ بها نتيجة التأخير في عسلية التجدمد .   
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كتعليسًا مدتسرًا ألف عجلة التشسية تدير كقد لل ذلػ يدتدعى تربية    
 تدح  مؽ ال مؾاة  خظاها . 

مسا كرد أف التعليؼ السدتسر يقؾـ على فلدفة تربية تدتسر بنستسرار     
الحياة ، كذلػ لتظؾير الذات الفردية كالتي مؽ خبللها متؾصل إلى تظؾير 

ة التعليؼ السجتسع ، كلأف ذلػ متابعة لكل جدمد في مجاؿ إذ أف فلدف
السدتسر الستغلة بغبلؿ الفلدفة البرجسانية تتيت للفرد حريته في التربية 
، كتظل  لقدراته الخاصة كمؾاه ه العشاف في الؾصؾؿ إلى أقرى ما 
يدتظيع ، كتجدمد خبراته كمعارفه باستسرار ال تتؾقو إال بتؾقو الحياة ، 

ليؼ السدتسر كهذا مؤلد أف لل فرد مشا  بتظؾير ذاته مؽ خبلؿ التع
كالته يو الذاتي سؾاء لاف ذلػ فرديًا أك ضسؽ مؤسدات إجتسا ية معدة 
لهذا الغرض كلل هذا في الشهاية مؾلد لشا مجتسعا متشاسقًا مع عررب 

 كمؾاة ًا له 

 الظ      -3
مهشة الظ  بحكؼ خرؾصيتها الستسهله في ارت اطها الس اشر           

ه مدى الحياة العسلية للسسارس الظبي بحياة كصحة االنداف تتظل  دراس
بداء مؽ مرحلة  التعليؼ الظبي الجامعي مركرا بسرحلة  الدراسات الظبيه 
العليا كصؾال لسرحلة التعليؼ الظبي السدتسر كالذي اص ت بدكرب يذكل 
جزءا مؽ مفهؾـ اشسل كهؾ التشسية السهشية السدتسرة كلعل هذب السرحلة 

لهبلث حي  يكؾف الظبي  فيها بسفردب مع االخيرة هي اخظر السراحل ا
مرضاب مدتعيشًا فق  بخبرته الدابقة كالتي قد تكؾف فيها فجؾات أك ال 
تؾاة  التظؾرات الظبية الحدمهة لسا كأف الظ  مؽ اةهر السهؽ عبلقة بسا 
يظل  عليه نالتعليؼ مدى الحياة ل الذي  أشار إليه قبل قركف الحدم  

علؼ مؽ السهد إلى اللحد لكأص ت ضركرة في  الشبؾي الذريو ن أطل  ال
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هذا العررن عرر السعرفةل ،كالظ  محؾر مهؼ مؽ محاكر هذب الهؾرة 
السعريية لسا تدؿ عليه مدجدات مهل إةتذاؼ لقاحات أك عقاقير فّعالة 
جدمدة ، إسش ا   تذخيرات مختبرية أك سريرة حدمهة ، إجراء العسليات 

لليزر ، الظ  االةتركني مؽ تذخيص الجراحية بؾاسظة الركبؾت أك ا
كعبلج كصرؼ دكاء إستخداـ تقشيات الهشدسة الؾرا ية كاالخراب 

 الرشاعي  كالعبلج بالجيشات ...أل   
  
 تأهيل مؾعفي الدكلة  -4

مع مذاغل العسل الكهيرة كالدائسة ، قد ال يدعى ال عض إلى تظؾير     
ؽ معلؾماتهؼ حؾؿ أمؾر مهاراتهؼ كمؾاجهة تحديات جدمدة تشسي كتزيد م

لؼ يكؽ لدمهؼ أدنى فكرة عشها . كلكؽ بفزل االتراالت كالسؾاقع 
الكتركنية التي تغظي مجاالت عدمدة كمتشؾعة الغشى عشها مؽ أجل 
تظؾير مهارات السؾعف الذخرية كالسهشية . صار اآلف بنمكاف السؾعفيؽ 

ؽ لفاءتهؼ في الدكلة أةتداب مهارات جدمدة تشسي مؽ قدراتهؼ كتظؾر م
الؾعي ية دكف الحاجة ألف يغادركا مكاتبهؼ كااللتحاؽ بدكرات تدريبية 

 خارج مؤسداتهؼ . 
 
 مذكلة ال ظالة -5

بلغت ال ظالة في بعض البلداف معدالت خظيرة تدتدعي قرع ناقؾس     
الخظر . كبالتالي فنف التخظي  السؾضؾعي للتعليؼ كلتحدمد تؾجهات 

لبلداف ، ال يدتظيع أف متجاهل التغيرات السرت  ة التشسية السدتقبلية في ا
 في السفاهيؼ األساسية إلقتراد السعرفة كمجتسع السعلؾمات .
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ـً ، لاف سائدًا في      كهكذا فنف قزية ال ظالة تأخذ مفهؾمًا مختلفًا تسا
مشترف القرف الساضي ، حي  لاف حل مذكلة ال ظالة يدتشد إلى بشاء 

خسة ، أما القزاء على ال ظالة اليـؾ ييعتسد السجتسعات الرشا ية الز
 على برامج إعادة التأهيل. 

 
 التدري  السدتسر-6

متظل   التدري  السدتسر تجاكز االشكاؿ التقليدية للتعليؼ الشغامي ،    
فالحاجات التعليسية يحددها األفراد كفقًا لعدة أعت ارات مشها مدتؾاهؼ 

 عسارهؼ، كمكانتهؼ االجتسا ية إذ أفالتعليسي كالعسل الذي يسارسؾنه ، كا
كتلبية هذب الحاجات لؽ يقترر على فئة عسرية معيشة أك عسل محدد 
كإنسا على التعليؼ كالتدري  السدتسر مدى الحياة ، ألف فرص العسل لؽ 
تتاح في السدتقبل إال للعسالة السؤهلة فق  .كهذا يعشى أف السجتسع 

دمهة كمتجددة كمدتؾى عاؿ مؽ السعاصر يحتاج الى معلؾمات كمعارؼ ح
 السهارات لسؾاجهة حاجات سؾؽ العسل في السدتقبل .

 
التعليؼ السدتسر مدى الحياة يعرؼ غال ًا باعت ارب التعلؼ الذي يحدث     

بعد إنهاء الذ اب للتعلؼ كالتدري  الرسسي ، كفي الدشؾات األخيرة حددت 
لسدتسر مدى الحياة ، حكؾمات السسلكة الستحدة األكلؾيات في التعليؼ ا

كيؾلي التعليؼ السهشي أهسية أةبر . كهشالػ مهارات كاستراتيجيات للتعلؼ 
 السدتسر مدى الحياة في لل مؽ البلداف الؾطشية األربعة .

 
 ؼ العاليقشاة الشيل للتعلي
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تعسل قشاة الشيل للتعليؼ العالي على رفع لفاءة التعليؼ الجامعي كتداعد 
الجغرايية كتتيت فرص التعليؼ  عؽ بعد الجامعي  على تذكي  الت امشات

كالتعليؼ السدتسر ألةبر عدد مسكؽ محليًا كإقليسيا مؽ خبلؿ قشؾات 
كأسالي  مبلئسة لتؾفير متظل ات التحؾيبلت االقترادية كالتشسؾية مؽ 

 السؾارد ال ذرية .
 كهي تهدؼ لرفع لفاءة مشغؾمة التعليؼ الجامعي مؽ خبلؿ :    
العسلية في الكليات التي تعاني مؽ أعداد ضخسة مؽ الظبلب تد يؼ    -
. 
تقديؼ برامج جام ية معدة بؾاسظة أساتذة على مدتؾى عاؿ مؽ    -

 الشاحية العلسية أك الشاحية التربؾية.
لسا أنها تدهؼ برؾرة كاضحة فى برامت محؾ األمية كتعليؼ الك ار  -

 كتعليؼ األساس
 

 جامعة الدؾداف السفتؾحة
تلبية للرغ ة الستزامدة في التعليؼ الجامعي كتؾسعًا للسذارلة ييه بسا     

مشاس  الغركؼ االجتسا ية كاالقترادية كالعسلية الظالبية ، كلسا مؾفرب 
التعليؼ السفتؾح لهؼ مؽ سهؾلة االتراؿ كالتظؾر التقشي ، كتكامبًل مع 

مجلس الؾزراء الدكر الذي يقدمه التعليؼ العالي القائؼ ن التقليديل أصدر 
هػ بنجازة 1423صفر 2ـ السؾاف  2002ل في أبريل  164قرارب رقؼ ن 

 مذركع جامعة الدؾداف السفتؾحة 
الذي مهدؼ الى تعليؼ الجسيع مدى الحياة  قامت بتدري  ما مزيد عؽ 
عذرة ألف معلؼ  مؽ حسلة الذهادة الدؾدانية لسا أهلت أعداد لبيرة مؽ 

تدريس كهؼ يحسلؾف شهادات في تخررات العلسيؽ الذمؽ تعسلؾف فى ال
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اخرى كفي إطار خدمة السجتسع عسلت الجامعة مع كزارة التعليؼ العاـ مؽ 
خبلؿ مذركع التعليؼ العاـ السدتسر لتقليل أعداد الظبلب مؽ الستدربيؽ 
مؽ الدارس عؽ إتاحة التعليؼ لهؼ بسا يدسي بالسشهج التعؾيزي الذي 

ذب الذرائت التي ترلت السدار س ألس اب مهدؼ الى تقليل عدد الدشيؽ له
 مختلفة أص حت أعسارهؼ ال تدست بتؾاجدهؼ داخل الفرؾؿ الشغامية .

 

 لؾاقع التعليؼ العاـ في الدؾداف دراسة
عسل الدؾداف على االستعداد بالدراسات كالتؾقعات للتغيرات الحاد ة     

بهدؼ إعداد  كالسدتقبلية كما تتظل ه مؽ إصبلحات تعليسية جذرية شاملة
 . امؾاطشيه لسؾاجهة هذب التحديات كمؾاة ة  ؾرة السعلؾمات كالتكشؾلؾجي

كإذا نغرنا إلى الدكؿ الكبرى التى تترارع على القسة اليؾـ نجدها     
تظؾر كتجدد في نغسها التعليسية تحاكؿ أف تدرس نغؼ التعليؼ األخرى 

ـ عسل على  2000السؾجؾدة في الدكؿ السشافدة ، كالدؾداف في عاـ 
إنذاء جامعة الدؾداف السفتؾحة التي أةدت في رسالتها أف التعليؼ 

 للجسيع كأف التعليؼ ملع  دكرًا في تكؾيؽ الدكؿ القؾية .
مسا سب  نجد أف التعليؼ يحتل مكانة بارزة في اهتسامات الدكلة مؽ    

مشظل  أف التعليؼ سبلح حاسؼ لتغيير الؾاقع كالذي يداعد في إعداد 
 .       انداف القادر على التعامل مع مدتحد ات العرر كالتكشؾلؾجياإل 
اإلنداف هؾ محرؾ عجلة التشسية ، كهؾ الهركة الح ي ية لكل بلد    

كعبلمة تعريفها . فنف االهتساـ بتعليؼ اإلنداف كته يفه ح  مؽ حقؾقه 
مشه  الذي لفله له هللا كلل القؾانيؽ  الدكلية في لل ببلد العالؼ الستقدـ

 كالشامي ، كعلى لل األصعدة .
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كهشا بدأ عهؾر مفهـؾ التعليؼ السدتسر كاستسرارية التعليؼ ال ذري      
لدى العاملؾف بالسجاؿ التربؾي ، كلكؽ هذا السفهؾـ بدأ متداخبًل أحيانًا 

 كفي أحياف أخرى مترادفة . 
يؼ كمؽ أمهلة ذلػ : التعليؼ مدى الحياة كالتربية مدى الحياة كالتعل

السدتسر كالتربية الدائسة كتعليؼ الك ار كالتعليؼ غير الرسسي كالتربية 
 السجتس ية.                     

كغير ذلػ مؽ السفاهيؼ كالسرظلحات كهي جسيعها تعبر عؽ إتاحة 
الفرصة لتعليؼ الك ار كإ رائهؼ السعرفي كالسهاري ، أك تزكدمهؼ بسعارؼ 

يدر لهؼ مؾاة ة متغيرات العرر كدعؼ جدمدة كبتذكيل مهارات إضايية ت
مديرة التشسية السجتس ية مؽ اجل مؾاة ة هذب التغيرات نقؾـ بدراسة كاقع 
التعليؼ العاـ مؽ خبلؿ دراسة ند ة االستيعاب فى مراحل التعليؼ العاـ مؽ 
الفئات العسرية السدتهدفة بالتعليؼ في لل مرحل مؽ مراحل التعليؼ العاـ 

 في التبلميذ بدب  امتحاف السرحلة الهانؾية كدراسة كايزا دراسة الهدر
 

 الخاتسة                       
 

انشا نعتبر هذا الشص... خظؾة ابتدائية في مدارنا التعليسي، كالذي     
حفل بالعدمد الجؼ مؽ السؾاقو التعليسية، التي تدتح  مشا الغؾص في 

كالكهير مؽ التجارب... مزاميشها، بسا حفلت به مؽ الكهير السدتحدث... 
التي يسكؽ تشاكلها بالتحليل كاالهتساـ، كالتي ال نذػ أبدا في أنها تحفل 

 بالسفيد، الذي مرمي إلى تظؾير كتحديؽ السدارات التعليسية السدتقبلية.
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في ذات الؾقت نعترؼ ببلمدتها ألكجه قرؾر عدة... يسكؽ  
إلى األصلت، أك استربلحها، كذلػ بتعدمل ما جاء فيها مؽ مزاميؽ، 

 االستغشاء عشها بحد  ما تسليه الزركرة التعليسية.
الفائدة ييسا أكردناب مؽ معارؼ في هذا عزيزي القارئ...ندأؿ هللا لػ 

 الكتاب.
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 طو٤٘ش حُٔؼِٞٓخص ك٢ ىػْ حُظؼ٤ِْ              

              

 حُٔلظٞف ك٢ حُٔٞىحٕ                   

 
 انًمذيخ -

 يفٕٓو انًؼهٕيبد -

 رمُٛخ انًؼهٕيبد يفٕٓو -

 أًْٛخ رمُٛخ انًؼهٕيبد فٙ رطٕٚش انزؼهٛى انًفزٕح -

 انًزطهجبد األعبعٛخ إلدخبل انزمُٛبد فٙ انزؼهٛى انًفزٕح -

 انزُظٛى اإلداس٘ -

 انمٕٖ انجششٚخ -

 انًٕاد انزؼهًٛٛخ -

 انجٛئخ األعبعٛخ نزمُٛخ انًؼهٕيبد -

 انؼٕايم االجزًبػٛخ -

 نًغزمجهٛخيغزمجم انزؼهٛى فٙ ظم رمُٛبد انًؼهٕيبد ا -

 رمُٛبد انًؼهٕيبد -

 انٕعبئػ انًزؼذدح -

 انٕالغ االفزشاظٙ -

 انزؼهٛى انًفزٕح -

 يزبثؼخ انطالة ٔرمًٕٚٓى -

 شجكبد انذبعت اٜنٙ -

 االَزشَذ -

 انًزبدخ ػهٗ شجكخ االَزشَذانخذيبد  -

 االَزشاَذ -

 يضاٚب االَزشاَذ -
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  السقدمة:
حي  يدعى  الدؾداف  إلى تحقي  تشسية شاملة كاسعة الشظاؽ، ب   

تغظي لافة القظاعات، االقترادية، كالتعليسية، كاالجتسا ية، في الدكلة، 
كتكسؽ كسيلتها في ذلػ، كغامتها في السؾاطؽ الدؾداني، أيًا لاف نؾعه، 

أك جشده، فكلسا لاف الفرد قادرًا على ال ح  في مجاؿ العلؼ كالسعرفة، 
بكل طاقاته، كفي التظلع لكل ما هؾ جدمد، ير ت قادرًا على السداهسة 

ييسا ير  في قال  العسل مؽ أجل هذا الؾطؽ الغالي، كهؾ ما يح  
عليه دمششا الحشيو، فظل  العلؼ فريزة، ككاج  على لل فرد مؽ أفراد 

السجتسع، ف يه ح  للشفس كح  للؾطؽ، كفي الحدم  الذريو تحريض 
 كاضت لظل  العلؼ، إذ قاؿ رسؾؿ هللا صلؾات هللا كسبلمه عليه:

 ناطلبؾا العلؼ مؽ السهد الى اللحدل        
 كقاؿ الذاعر:

 كلؤلكطاف في دـ لل حر    مد سلفت كدمؽ  مدتح 
سشتشاكؿ في هذا الفرل بالتفريل، السفهؾـ العاـ للسعلؾمات  

كتقشياتها، كأهسيتها كدكرها، في عسلية نظؾير التعليؼ السفتؾح في 
 الدؾداف برفة خاصة.  

    
 مفهؾـ السعلؾمات:

بعػػػػد الهػػػػؾرة  ،زيػػػػادة لبيػػػػرةزاد اإلنتػػػػاج الفْكػػػػري السػػػػدّكف يبلحػػػظ أف       
إلػػى   ،اإلنتػػاج الفكػػري  كقػػد أدت تلػػػ الزيػػادة فػػي ، ، فػػي أكركبػػاالرػػشا ية
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فػػي مزػػاميشها، تذػػابكه السك كالسعػػارؼ الستجػػددة دكمػػًا، تعّقػػد السعلؾمػػات 
 كذلػػػ مػػؽ جػػراء ي،فجػػار السعلؾمػػاتاإلنبعرػػر  كالتػػي نػػتج عشهػػا مػػا يعػػرؼ

اللغػػات  كلهػػرةكتشػػؾع مرػػادرها،  ،كتعػػدد أشػػكالهاالسعلؾمػػات تزػػخؼ حجػػؼ 
حتػى أصػ حت السكت ػات عػاجزة تسامػا عػؽ  تدتخدـ في بػ  السعرفػة،التي 

أماـ الكؼ الهائل مؽ السعلؾمات السشذػؾرة. لسػا  ،اقتشاء لل ما تحتاج  إليه
ه بؾاسػظة مكت ػة كاحػدة أصػ حت شػ  ،أف إمكانية تلبية متظل ػات ال ػاحهيؽ

الحرػػػؾؿ علػػػى اإلنتػػػاج الفْكػػػري فػػػي ندػػػ ة لزػػػ ف مقػػػدرتها  ،مدػػػتحيلة
 .السظلؾبة السشذؾر في شتى السجاالت، كاللغات كاألشكاؿ

شػػػػسلت لافػػػػة  ،تظػػػػؾرات لبيػػػػرة ،شػػػػهدت نهايػػػػة القػػػػرف العذػػػػريؽ
فػػي العرػػر الرػػشاعي، حتػػى الػػذي أخػػذ مؾقعػػًا فاقػػت التظػػؾر  ،السجػػاالت

كعرػػر مػػا  ،رػػر السعلؾمػاتع :مػػؽ بيشهػا ،عليػػه عػدة مرػػظلحات تأطلقػ
قػػد أصػػ حت السعلؾمػػات فػػي هػػذا العرػػر ف. ،كعرػػر الشهزػػةبعػػد الرشاعة

لتظؾر التقشي السدتسر، فأص حت صشاعة ت عًا ل ، ركة تتشافس عليها األمؼ
فػػي اقترػػاديات األمػػؼ الستقدمػػة، بحيػػ   ،السعلؾمػػات تحتػػّل مكانػػة رييعػػة

أّيًا لػاف مػؾقعهؼ فػي  ،أص ت الؾصؾؿ للسعلؾمات ميدر لؤلفراد كالجساعات
كعهػؾر  ،كتعػّدد الؾسػائ  السعلؾماتيػة ، ازدهار الشذػر اإللكتركنػييالعالؼ. 

إلػػػى  ،بػػػدأ التحػػػؾؿ مػػػؽ السجتسػػػع الػػػؾرقي ،الذػػػ كة العالسيػػػة للسعلؾمػػػات
 السجتسع البلكرقي.

فػػي  ـ1992 لقػػد تش ػػأ نالنكدػػترل لسػػا أشػػار لػػذلػ حدػػشي الذػػيسى 
كسػػيشعكس  ،دكر السعلؾمػػات سػػيتعاعؼ . بػػأفً ،ةتابػػه "الؾرقيػػة كالبلكرقيػػة"

كمػػػؽ بيشهػػػا السكت ػػػات كمراةػػػز  ،ذلػػػػ علػػػى مؤسدػػػات السعلؾمػػػات لافػػػة
 .السعلؾمات. كهشاؾ مؽ مرى أف هذا القرف قرف التعليؼ ببل جدراف
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أتزػػػت أف  أخػػػذ مؾقعػػػه فػػػي العػػػالؼ أجسػػػع،بعػػػد هػػػذا التظػػػؾر الػػػذي      
يػػز بػػيؽ القػػؾي السعلؾمػػات هػػي أسػػاس الشهزػػة، بػػل أصػػ حت م يػػارًا للتسي

فرندػػػا كاليابػػػاف  :مهػػػل ،كالزػػ يو، كهػػػذا مػػػا حػػّتؼ علػػػى الػػػدكؿ الستّقدمػػة
االهتسػػاـ بالسعلؾمػػات، كإت ػػاع األسػػالي  الحدمهػػة فػػي  ،كالؾاليػػات الستحػػدة

جتها. إّف كاقع  السعلؾمات في الؾطؽ العربػي كاقػع  متخلػف عّسػا هػؾ المع
لسعلؾمػات بالرعايػة التي تحغى فيها مؤسدات ا ،سائد في الدكؿ الستقدمة

فقػػد شػػهدنا،  كرغػػؼ ذلػػػ .تظؾيرهػػامػػؽ أجػػل  ،كاالهتسػػاـ كالػػدعؼ الستؾاصػػل
بػػػدأت بعػػػض فقػػػد  ،تقػػػّدمًا ملحؾعػػػًا فػػػي العدمػػػد مػػػؽ دكؿ الػػػؾطؽ العربػػػي

كتظػؾير الخدمػة  ،في التحؾؿ نحػؾ الحؾسػ ة، كمراةز السعلؾمات ،السكت ات
التػػػي تتشػػػاكؿ  ،كإقامػػػة العدمػػػد مػػػؽ كرش العسػػػل كالسػػػؤتسرات ،السعلؾماتيػػػة

 مؾضؾع تقشية السعلؾمات.
تعػػاعؼ دكر تقشيػػة السعلؾمػػات  فػػي الدػػؾداف بعػػد قيػػاـ  ػػؾرة التعلػػيؼ      

شػسلت  ،ل جامعة حكؾميػة26العالي، حي  أنذئت أةهر مؽ ست كعذريؽن
بؾاليػة الخرطػؾـ. التػي قامػت لسعاهػد كالكليػات إضافة لةل كاليات الدؾداف 

كتؾسع  ي،السعلؾماتالجان  معات زيادة في الزيادة في عدد الجا تقد ت عف
التعليؼ الجامعي تؾسعًا هذا كقد شهد    ها التي تقدمها.في لخدماتملحؾظ 

 فػػي عػػدد لبيػػر مػػؽ الجامعػػات ،فػػي تقػػديؼ بػػرامج التعلػػيؼ السفتػػؾح ،نؾ يػػاً 
التػي ـ. 2003، تؾج بننذاء جامعة الدػؾداف السفتؾحػة فػي عػاـ السذترلة

ظػػؾير تقشيػػة السعلؾمػػات، عػػؽ طريػػ  التعلػػيؼ تبشػػت الػػدكر األسػػاس فػػي ت
 السفتؾح.

 
 تقشية السعلؾمات  مفهؾـ
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ندبيًا  الحدمهةمؽ السفاهيؼ  ،السفهؾـ العلسي لتقشية السعلؾماتيعد 
 ،ؽيخز تفي علسيات  ،اإللكتركنية ؾسائ تتسهل في استخداـ الالتي ك 

 .يةالتقليد سائ الؾ  عؽبداًل  ،كنذرالسعلؾمات ،كب  ،كاسترجاع ،كحفظ
الدكؿ الكبرى إلى إدخاؿ هذب التقشية في التعليؼ، كقد إتجهت    

كتشسية  ،في السشاهج الدراسية باستهسارها ،قظعت في ذلػ شؾطًا لبيراً 
سعت مؤسدات ةسا . للخارجالقؾى ال ذرية في تظؾير التقشية كتردمرها 

 كخدمات ،تقديؼ خظ  جدمدةل ،التعليؼ العالي في عدد مؽ دكؿ العالؼ
مهسا لانت  مختلف مؾاقعهؼإلى الدارسيؽ في  ،ليسية عالية الجؾدةتع

 :عامليؽ أساسييؽ هساالتقشية  ازالتقد فبعيدة. 
 يؽمسا جعل التعليؼ كالتدري  متاح ،السكافعامل الزماف ك عامل  

في الؾقت الذي  ،العالؼ بقاعمؽ  بقعةفي أي ك  ،لاف أمشساغ  ار  كل ل
ل تقشية السعلؾمات على 2000لهاديل نيعرؼ ندمحم ا      ه.متشاس  مع

 أنها:
"خلي  مؽ أجهزة الكسبيؾتر ككسائل اإلتراؿ، إبتداًء مؽ األلياؼ  

الزؾئية إلى األقسار الرشا ية، كتقشيات السرغرات الفيلسية، 
كاإلستشداخ، كتسهل مجسؾعة لبيرة مؽ اإلختراعات، كالتكشيػ الذي 

عبد الرزاؽ مؾنس لسا قدـ  يدتخدـ السعلؾمات خارج العقل ال ذري".  
 Information Technologyتعريفا شامبل لسرظلت تقشية السعلؾمات 

  :بأنه
حي   مؽفي معالجة السعلؾمات  ،تظبيقات السعرفة العلسية كالتقشية"

 . "اإلنتاج كالريانة كالتخزيؽ كاالسترجاع بالظرؽ اآللية
تعلؼ، مسا أدى إلى عسلية التعليؼ كالفي أحد ت تقشية السعلؾمات  ؾرة   

بذكل عاـ لي تكؾف  ،كأسالي  التدريس ،في أهداؼ التعليؼ الشغرإعادة 
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تظؾير العسلية التعليسية، كلذلػ فنف في  األساسية لعشاصرالتقشية أحد ا
القرف دتجدات مك التي تتؾاف   ،عدد مؽ الستظل ات تحدمدتظل  تالتقشية 

 مشها:نذلر  ،الحادي كالعذريؽ
 على االتراالت الحدمهة كتقشيات الحاس  اآللي،  امدالستز  االعتساد

 كال ح  لدى الظبلب. اإلبداعالتي تداهؼ في تحقي  
 لسردر أساسي للعلؼ كالسعرفة إلى باح ،  السعلؼدكر  تغيير

 طؾاؿ الحياة. كمتعلؼكمدتخدـ للتقشية، كمشتج للسعرفة 
 الخاص كبعض السشغسات السحلية ليكؾف لهؼ دكر  القظاع مذارلة

 .السفتؾح  التعليؼفعاؿ في تظؾير التقشية في 
  الظل ة كالسعلسيؽ كال احهيؽ لترسيؼ السشاهج. بيؽ التعاكف 

  التدري  السدتسر لكل العامليؽ في السؤسدة التعليسية، في لي ية
 اإلستخداـ األمهل للتقشيات.

 
 السفتؾح تقشية السعلؾمات في تظؾير التعليؼ أهسية

هؾ دخؾؿ مخرجات  ،ات أهسية خاصةعظي تقشيات السعلؾمأ مسا
 اً جذري راً يأحد ت تغي، حي  الحياة نذاطاتفي جسيع  يةالسعلؾماتالهؾرة 

يدتخدمها عدد  ،التقشيات مجرد كسائل مداعدة تعد، فلؼ اتفي السجتسع
كعاهرة مؽ  ،كإنسا أص حت كاسعة االنتذار ،قليل مؽ السختريؽ كالعلساء

طبلع لئلاإلنداف في مجاؿ عسله، كأداة  يدتخدمهامغاهر الحياة اليؾمية  
. فخبلؿ الدشؾات القليلة كمشجزاتعلى ما يقؾـ به اآلخركف مؽ أعساؿ 

ملتحقؾف  الذمؽ ،نسؾ عدد الظبلب غير الستفرغيؽيبلحظ زيادة ك الساضية 
. كهشاؾ عدد مؽ العؾامل أدت السفتؾحة بالبرامج األةاديسية في الجامعات

 الء الظبلب مشها:هؤ  عددذلػ التشامي في إلى 
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 الس يسة  الدراسية في الجامعات الفرص محدكدية. 
 التعليؼ الجامعي الخاص. تكلفة ارتفاع 
  بالعسل أك الؾعيفة. الظبلب ارت ا 
 عؽ مكاف إقامة الظال . الجامعاتمؾاقع  بعد 

 .رغ ة بعض الظبلب في التعليؼ السفتؾح 

  التعليؼ تعدد الحاالت الخاصة التي ال تدست للظبلب بسسارسة
في الجامعات الس يسة مهل: السعاقيؽ، كالسداجيؽ، كرجاؿ 

 األعساؿ، كربات البيؾت، كغيرهؼ. 
له عبلقة  الحدمهةأف نجاح تظبي  التقشيات  هامة كهي:مبلحغة   سة  

 التقليديةالجامعات فم اشرة بقبؾؿ كتبشى السدتخدميؽ لهذب التقشيات، 
لتبشى طرؽ  ،ة التدريستؾاجه تحديات مختلفة لتذجيع أعزاء هيئ

 حتى ،تدريسعسليات العلى التقشيات الحدمهة في  السعتسدةالتدريس 
السعتسدة على  االفتراضيةالسشافدة مع الجامعات  الدخؾؿ فيتتسكؽ مؽ 

 ،حساساأهسية أك  بديالتقشيات، كمعشى ذلػ أف الجامعات التي ال ت
 ،اليديرالقدر ية إال تحق  مؽ أهدافها التربؾ لؽ الستخداـ تقشيات التعليؼ 

 .ل2002نالراشد السبذكلة في تحقي  هذب األهداؼ الجهؾدبالرغؼ مؽ 
 حي تقؾـ بدكر مهؼ في السجتسعات الحدمهة، التقشية أص حت 

كدكؿ فقيرة إلى دكؿ  ،ساعدت في تحؾيل دكؿ مدتهلكة إلى دكؿ مشتجة
شاحي الحياة، ممؽ  مشحىلل في السعلؾمات   ؾرةغشية، فقد دخلت 

كحجز األماةؽ بها  ،الظائراتقيادة  :أص حت تدتخدـ التقشية الحدمهة فيف
 محرؾكإصبلح  ،كجدكلة الرحبلت، كض   اآلالت كالسعدات كتحرلاتها

سعادالت كفقاً بعزًا مؽ الكالتشبؤ بالتغيرات الجؾية، كإعداد  ،الديارات
كبالتالي اص حت تقشية السعلؾمات السؾجهة  لشساذج إلكتركنية.
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فيدمؽ ضسؽ إدارة التعليؼ السفتؾح، مؽ أهؼ الخدمات التي تدعؼ للسدت
 عسلياته كانذظتة.   

 تقشياتمعغؼ الحلؾؿ السشهجية كالفشية الزركرية لتظؾير  إف
 ،ذات ارت ا  ك ي  بالتقشيات الرقسية ،السعلؾمات كاالتراالت الحدمهة

السجتسع  لاإلنترنت، كلها جذكر كخل ية عسيقة في ،كالتفاعلية ،رئيةكالس
برفه عامة، قظاع التعليؼ  دّ عمؽ ذلػ يُ  الرغؼالتعليسي كالعلسي. كعلى 

 التقشياتأقل السجاالت استفادة مؽ هذب  كالتعليؼ السفتؾح برفه خاصة،
كما استحد ته مؽ أسالي  رقسية كمرئية. كفي هذا الردد يبلحظ  ،الجدمدة

كج لل مؽ تقشية كالسرئية الشابعة مؽ تبلحؼ كتزا الرقسيةأف التقشيات 
 ،قد أحد ت  ؾرة ح ي ية في مجاؿ التعليؼ الجدمدة،السعلؾمات كاالتراالت 

مسا جعل التعليؼ صشاعة ذلػ ك  ،السفتؾحكعلى األخص في مجاؿ التعليؼ 
 عالسية.

مؽ  الشابع الؾقت الحاضر،أص ت مفهؾـ التعليؼ اإلفتراضي، في 
 حكؼ أف التعليؼ هؾ يعدًا، عامبًل مدا ،التقشيات الرقسية كالسرئية الحدمهة

التقشية كتظؾيرها، فنف إدخاؿ التقشية في مجاؿ نبهاؽ األساسية ال  القاعدة
مؽ السعلؼ  سؾؼ يداعد لبلً  ،مشها في أسالي  التعليؼ كاالستفادة ،التعليؼ

 ،كاةتداب مهارات ال ح  ،السعلؾمات ؿ بسرادركالظال  في االترا
في فهؼ  ،مشها االستفادةعسلية يسكؽ اآلراء كاألفكار إلى حقائ  تحؾيل ك 

     .السؾاد الدراسية
 

 السفتؾح في التعليؼ  التقشياتاألساسية إلدخاؿ  الستظل ات
كليدت  ،التكاليوإدخاؿ التقشية ليدت عسلية سهلة فهي باهغة  إف

مجرد معامل أك أجهزة في الفرؾؿ الدراسية، حي  ال تسهل األجهزة سؾى 
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لتذغيل هذب  ،شاهج كاألسالي  السدتخدمةسس تكاليو السمؽ خُ  أقل
حد  األسس العلسية الحدمهة. لسا أف  ،ال ذريةاألجهزة كتدري  القؾى 

على بعض البرامج  التدري تذغيل األجهزة أك  دالتقشية ليدت مجر 
ليس لسجرد شغل أكقات  ؾجؾدهاف. ل1990نالسش ع  فرة في الدؾؽ االستؾ 

السشاخ  كجؾدقشية متؾقو على الفراغ أك التدلية، كنجاح إدخاؿ الت
فر اإلدارة احي  تتؾ  ؛التعليسي السفتؾح في السؤسدة التعليسية

االستفادة مؽ تتؼ لي  ،الذمؽ لدمهؼ الرغ ة في التظؾير ف ؾكاألةاديسي
 السفتؾح كهي لساملى:تقشيات التعليؼ 

 
  : أكالً 

 لالجام يةالتشغيؼ اإلداري ناإلدارة 
نجاح أهداؼ إساسية التي تداعد على مؽ العؾامل األ اإلدارة دّ عتُ 

السشاخ خل  لئلدارة مؽ دكر بارز في  لسا ،التقشية في التعليؼ العالي
تدؾد العبلقة القؾية بيؽ  حي  ،التعليسي السبلئؼ في السؤسدة التعليسية

هذا الشؾع مؽ  كيعتسدعلى العسل الجاد،  تحفيزهؼ اإلدارة كاألةاديسييؽ ك 
هيئة  كأعزاءلتعامل كاالحتراـ الست ادؿ بيؽ اإلدارة اإلدارة على التفاهؼ كا

كتذجيعهؼ على التظؾير السهشي. لذا فنف الشجاح الفعاؿ للتقشية  ،التدريس
يعتسد على مشاخ تعليسي مبلئؼ لئلبداع كاالبتكار السفتؾح،  التعليؼ في

. كلكؽ عشدما تكؾف اإلدارة مرلزية يكؾف القراراتكالسذارلة في اتخاذ 
 ؛كاللؾائت أةهر مؽ السهاـ التعليسية كاألنغسةعلى السهاـ اإلدارية  الترليز

 .للتعليؼ السفتؾح  السشذؾدمسا متدب  في عدـ تحقي  التظؾر 
مؽ التعليؼ التقليدي، فهؾ يحتاج  ةهر تعقيداً أ السفتؾحالتعليؼ  يعتبر

أف اإلدارة التقليدية تسيل  كالسعركؼتتستع بكفاءة عالية،  كإدارة ألنغسة
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في البلمرلزية السفتؾح نجاح التعليؼ متؼ إللسرلزية كالجسؾد، بيشسا 
في ند   ،يؽ لتكامل عدمد مؽ السكؾنات الست امشةتالبلزم ،كالسركنة
 يدعى لبلؾغ غاية مذترلة.  متكامل

 ،بؾجه خاصمؽ السظلؾب ير ت  السفتؾح،التعليؼ  تبشى عشد
 جسؾدال كالشأي عشها مؽ في دائرة مركنة أةبر، ال يادات اإلدارية تحريػ 

في  ،االهتساـ بالتؾ ية السكهفةهذا األمر يدتلـز ، ك تسدػ بالدلظةالك 
، كالتدري  على إدارة مكؾناته العدمدة، كالتشدي  السفتؾحالتعليؼ مزاميؽ 

مدتؾيات اإلدارة التعليسية السختلفة قبل بدء البرامج.  فيبيشها، خاصة 
في مزسار التشغيؼ كاإلدارة،  عشاية خاصةلالتي تحتاج  األمؾرمؽ ك 

، كتقييؼ السفتؾحالعاملة في ميداف التعليؼ  بالسؤسدات" االعتراؼمدائل "
 .في تلػ السؤسدات السعلسيؽك الستعلسيؽ، 

في مدتؾياتها  ،عسليات التظؾيرفي مؽ السدئؾليؽ  كهيرال متعهر قد
بتة ضع األسس الهاك ك  ،في عسلية التعليؼ للستغيرات تحد اً   ،السختلفة

 .ات التعليسيةالتي تقؾـ عليها هذب الدياس
التي حاكلت  ،أس اب فذل لهير مؽ السذاريع التعليسيةمؽ  إف

تكسؽ في التظبي  غير الستكامل لسفهـؾ  ،الحدمهةتظبي  تقشيات التعليؼ 
اآللي ناألدكات  الجان التقشية، حي  رلزت بعض السحاكالت على 

 كالتقؾيؼلاإلدارة كالتخظي   ،كالسعداتل، كأهسلت األسالي  كالظرؽ 
 ،كالتجري  كالتش يت..ال ، فاالتراالت الذخرية بيؽ السعلؼ كالستعلؼ

كيج  أف تدرس  ،بأهسيتها على لافة مدتؾيات التعليؼ مدلؼعشاصر 
 مذكلة تشغيسية معقدة كمكلفة االتراالتألف تؾفير هذب  ،دراسة متأنية

  .ل2000نمالػ ، 
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 :  انياً 
 القؾى ال ذرية

 ،الحدمهة في التعليؼ بيؽ استخداـ التقشيات ك يقةعبلقة  تؾجد
غير فسؽ  ،هالسدتخدمة يي كالؾسائلعداد األةاديسي بالشد ة لؤلسالي  اإلك 

رغ ة كحساس في التدرب ب التقليديةالسدرس األسالي  مت ع الستؾقع أف 
فئات  ؾاشتر كإ ،على استخدامها الظبلبكتذجيع  ،على التقشيات الحدمهة

في التعليؼ  يشؾعالك  يعددامد التز الك  ذلػ، في فرادتشؾعة، كجدمدة، مؽ األم
عسل ي لكالظال  السدرسن"  شائيسجرد "ال ياـ بمتعدد القشؾات. فبدال مؽ 

أك معلؼ في  معلؼ عؽ بعدن":  الؾثفي الحد األدنى على " السفتؾحالتعليؼ 
ي نغاـ السدتخدمة ف االتراؿاألستؾدمؾ، كمتعلؼ عؽ بعد؛ ككسيلة 

 .السفتؾحلالتعليؼ 
مع تغير دكر  ،األطراؼ الهبل ة لفري  لوء تتفاعلأف  متعيؽ

التعليؼ التقليدي. فالسعلؼ  فيمتعارؼ عليه  سا هؾع ،السعلؼ كالستعلؼ
تعلؼ لل ميدرُ ليس ملقشا لكؼ معيؽ مؽ السعلؾمات، كلكؽ عؽ بعد الكفء 

 مؽ خبلؿ التؾاصل القائؼ بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.
لسادة التعليسية، لفرؽ ترسيؼ كإنتاج جان  هذا الهالؾث تؾجد  إلى

كفى اإلدارة التعليسية على  السفتؾحفي مؾاقع التعليؼ  ف ؾكاإلداريف ؾكالفشي
كمقدمؾ خدمات االتراؿ السختلفة، كغيرهؼ. كهشاؾ  السختلفة،مدتؾياتها 

معرفة لقلة  نتيجة" التقشييؽفي أمدي " السفتؾحأف يقع التعليؼ ؾرة مؽ خظ
إضافة إلى أف افتتانهؼ الذدمد بها.  أكالتربؾييؽ بالتقشيات الحدمهة، 

الهدؼ الترليز على عؾضًا عؽ  كالسعدات،الزائد على التقشيات  هؼترليز 
 األصيل كهؾ االحتياجات التعليسية للستعلسيؽ عؽ بعد.
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على هذب االحتياجات، كأفزل الدبل للؾفاء بها، يج   التعرؼإف 
كتحدمد التؾعيو األفزل لها لتحقي  الغاية  ،التقشياتيار أف يدب  اخت

أف يعاد تؾجيه ب على كجه الخرؾص، الخظر،التعليسية. كيدتلـز درأ ذلػ 
لتتزسؽ مكؾنا قؾيا،  الخدمة،برامج تكؾيؽ التربؾييؽ، الجام ية كأ شاء 

 نغريًا كعسليًا.
كتقشية الحاس   ،عامةإدخاؿ تقشية السعلؾمات برفة  كلتحقي 

 التالي:ال ياـ اآللي برفة خاصة في التعليؼ العالي بشجاح فبلبد مؽ 
  كخاصة  ،اإلدارية على استخداـ تقشيات السعلؾمات ال يادات تدري

كتظبيقاتها في مجاؿ عسل  كاإلنترنتفي مجاالت الحاس  اآللي 
 اإلدارة.

  على استخداـ تقشيات السعلؾمات كخاصة في  األةاديسييؽ تدري
متؼ التؾاصل بيشهؼ كبيؽ  لكي ،س  اآللي كاإلنترنتمجاالت الحا

 الجامعاتالظبلب باستخداـ التقشيات الحدمهة كلتحقي  التؾاصل مع 
 األخرى.

  العامليؽ في مجاؿ اإلدارة الةتداب مهارات استخداـ  جسيع تدري
لتظؾير  ،الحاس  اآللي مجاالت فيكخاصة  ،تقشيات السعلؾمات

 . اإلداري العسل 
  أنه في مجاؿ تقشية السعلؾمات كتظؾيرهؼ، حي   ريؽتالسخ تدري

في هذا  السخرريؽأكلئػ كجؾد ندرة في  ،معركؼكلسا هؾ 
 .السجاؿ

  على التعليؼ الذاتي، كال ح  عؽ السعلؾمات مؽ  الظبلب تدري
 السعلؾمات السحلية كالعالسية. بقؾاعدخبلؿ رب  الفرؾؿ الدراسية 
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  :  الهاً 
 السؾاد التعليسية 

التعليسية، السذؾقة كالفعالة، في  أمر صع   السؾادتظؾير  إف
خبلؿ فرؽ متكاملة تزؼ تربؾييؽ كخبراء، في  مؽكمرل  يج  أف متؼ 

السدتخدمة، كغيرهؼ. كيج   االتراؿككسائ   ،السؾضؾعات كفى التقشيات
، ال ح أف يقؾـ إنتاج السؾاد التعليسية على تبشى نسؾذج "

 .باستسرار" السراجعة،التقييؼ،التظؾير
فري  عسل إنتاج كترسيؼ السؾاد التعليسية مؽ  متكؾف أف  كيسكؽ

كال  ،يعسلؾف في مشغؾمة كاحدة بعزهامجسؾعات متفاعلة كمتكاملة مع 
مشها تقؾـ بؾاجبها  كاحدةلل إف حي   ،على األخرى  اإحداهسيسكؽ تفزيل 

 إدارة .  قبلكفقًا للسعامير الكلية السحددة مؽ  ،السرسؾـ كالسحدد مد قاً 
البد أف  ،كسهؾلة استخدامها ،ترسيؼ السؾاد التعليسية جؾدةأف  ةسا

، كتسهل ندرة السفتؾحعلى التعليؼ  القائسيؽمؽ قبل ةبيرًا  اً ملقى اهتسام
 ،مذكلة خاصة ،العربية باللغة السفتؾحالسؾاد التعليسية الرالحة للتعليؼ 

 ةسا. السزساري هذا متعيؽ العسل على تبلفيها تسهيدًا للدخؾؿ القؾى ف
فعلى سبيل  ،ملـز الشغر إلى تكلفة ترسيؼ كتظؾير السؾاد التعليسيةأنه 

 برامجقدر تكلفة إنتاج الدقيقة الؾاحدة مؽ تالؾاليات الستحدة،  فيف السهاؿ
ما متؼ  اً كهير عليه ف  بل ة جالؼ دكالر. بحؾالي  ،التلفزيؾف التعليسية الجيدة

يج  أف تكؾف مؽ االتداع كالعس  الؾقت، ؽ على أف االستفادة م التأةيد
 معادلة معقؾلة بيؽ التكلفة كالعائد. تتحق بحي  
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  رابعاً 

  السعلؾماتالبشية األساسية لتقشية 
، خاصة التفاعلي مشه، مرتفعة لدرجة السفتؾحالتعليؼ  تكلفة إف

حتى في أنه . إذ اً محدكدمهسا لاف  لبلنتذاريسكؽ أف تكؾف مانعة 
ًً تحؾؿ القيؾد السالية  ،لستحدة األمريكيةالؾاليات ا دكف تؾافر  ،أحيانًا

 مؽلهذا الشؾع  ،كمداخل ش كات االتراؿ البلزمة ،السعدات كالبرمجيات
يزيد مؽ التكلفة على السدى الظؾيل، التقادـ الدريع ك . السفتؾحالتعليؼ 

 .عؽ بعد كالبرمجيات السدتعسلة في التعليؼ التفاعلي السعداتلكهرة 
ستخداـ الفعاؿ للسعدات ئللهشاؾ شرك  عدمدة  لتكلفة،ل اً فكخبل

كالريانة السدتسرة. كيترت  على قلة  ،الفعاؿمؽ أهسها التدري   ،الحدمهة
إلى جان  ط يو  الحدمهةتؾافر هذب الذرك  تزالؿ استخداـ السعدات 

 مؽمؽ إمكاناتها. كقد يرل األمر لبؾار السعدات، كقلة االستفادة 
 .ل1999نفرجاني ،  حت عركؼ البيركقراطية اإلداريةالبرمجيات، ت

 
  : خامداً 

  االجتسا يةالعؾامل 
محددًا جؾهريا لسدى  السفتؾح،للتعليؼ  االجتسا ية العؾامل تسهل

مؽ ناحية،  أةاديسياً  تظل  اعترافاً ت مذكبلتنجاحه، كهشا تغهر عدة 
خفاض كمؾاجهة جادة مؽ ناحية أخرى. حي  في البداية يعانى  مؽ ان

مرتادب فق  مؽ  ،"الهانيةالدرجة  مؽالسكانة االجتسا ية، حي  ُيعد تعليسا "
التقليدي.  التعليؼبأشكاؿ  االلتحاؽلؼ يقدر، أةاديسيًا أك ماليًا، على 

كذلػ مؽ خبلؿ ضساف الشؾ ية  ،كيش غي التخظي  لسعالجة هذب السذكلة
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قليدي. كالدبيل برامج ، خاصة تلػ البدملة للتعليؼ التالفي  الستسيزة
. كتبيؽ فاعلة لذلػ هؾ تظبي  نغؼ االعتراؼ األةاديسي ببرامج األساسي

 التقليديعتراؼ مؤسدات التعليؼ إلاهؾ  دبلالالعسلية أف أحد أهؼ  الخبرة
 برامج . تلػ الالستسيزة بخريجي 

ف االستغبلؿ الشاجت للتعليؼ عؽ بعد، كالتعليؼ أ األمر كخبلصة
يقتزي  ؾرة ح ي ية  ،السعلؾمات تقشياتاستخداـ ب خاصة ،متعدد القشؾات

تكامل تمتعيؽ أف  ،إليها اإلشارةفي التعليؼ لكل. فكل السكؾنات التي سب  
ند  التعليؼ  مع ،في مشغؾمة متشاغسة داخليًا، كتلتئؼ في تشاغؼ أيزاً 

التقليدي القائؼ، األمر الذي مؾج  ضركرة التجري  كاةتداب الخبرة 
 خبلؿ التقييؼ الرصيؽ كالتظؾير السدتسر.مؽ  ،التراةسية
 
 السدتقبليةالتعليؼ في عل تقشيات السعلؾمات  مدتقبل
أ ر تقشية السعلؾمات في التربية  فأ (David 1997) مؾرسشد ى مر 
ال مزاؿ قليبًل مقارنة بسا سيكؾف عليه الؾضع في العذريؽ سشة  ،كالتعليؼ

 :. كخلص مؾرسشد إلى أفالتقشي يدير بدرعة متزامدة فالتقدـالقادمة، 
عدة مرادر تذير إلى أف إمكانيات  مؽتحليل السعلؾمات السدتقاة 

 ،أخرى  ناحيةكعرض نظاؽ السعلؾمات مؽ  ،الحاس ات مؽ ناحية
ض ف خبلؿ العذريؽ سشة القادمة.  500تحدؽ بعامل ال يقل عؽ يس

ـ مؽ التغيير في الشغا مؾرسشد أف يكؾف هشاؾ مقدارُ  متؾقعكفي السقابل 
الحاصلة في مجاؿ تقشية السعلؾمات  الدريعةمؾاة ًا للتغيرات  ،التربؾي 

 كسرعة نقلها.
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 في إمكانات تقشية مؾرسشد سيشاريؾهات كضعلهذب التؾقعات  كفقاً 
خبلؿ  500بداًل مؽ  100نقلها بعامل قدرب فق   كسرعة ،السعلؾمات

 ، كذلػ على الشحؾ التالي:العذريؽ سشة القادمة
أضعاؼ قدرة  10بحاس  شخري تعادؿ قدرته  طال د لل سيتؼ تزكي -1

يتؼ تؾفير فرص س لساالحاس ات متؾسظة األسعار في هذا الؾقت، 
نبسا فيها اإلنترنتل  WAN كالؾاسعة LANللؾصؾؿ للذ كات السحلية 

الظبلب مؽ التفاعل مع  سكؽيُ  Bandwidthلكل طال  بعرض نظاؽ 
 لى ذلػ ما ملي:ع كيترت أفبلـ الفيدمؾ عالية الشؾ ية 

  لدى لل طال  حاس  محسؾؿ الستعساله في  سيكؾف
 البيت كالسدرسة.

  ش كات السلكية محلية ككاسعة في لل فرل  فراستتؾ
 دراسي.

  لؼ لبير مؽ البرمجيات اإلنتاجية لكل طال  مهل  فراسيتؾ
الجداكؿ ك قؾاعد البيانات، ك الشرؾص،  معالجةبرامج 

 كغيرها. الرسؾـامج الحدابية، كالبرامج اإلحرائية كبر 
  لؼ لبير مؽ البرمجيات التعليسية السشاس ة لجسيع  فراسيتؾ

 في جسيع سشؾات التعليؼ. الظبلب
 ركتيشية ال سكؾناتمؽ ال التعلؼ بؾاسظة الحاس  سير ت

 كالتعليؼ في لل مؽ السشزؿ كالسدرسة. التعلؼلبيئة 
م اشر سيكؾف له أ ر  ،إف التظؾر الكبير في سرعة نقل السعلؾمات -2

فسهبًل أ شاء نقاش السعلؼ مع طبلبه في السحاضرة، قد يفكر  التعلؼ،على 
رلية مقظع مؽ فيلؼ مسا له صلة بسؾضؾع الشقاش،  فيالسعلؼ كالظال  
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فننه بنمكاف السعلؼ  ،أك الفأرة ،السفاتيتفسؽ خبلؿ نقرات قليلة على لؾحة 
 كطبلبه مذاهدة هذا السقظع.

كإمكانيات أجهزة الحاس  السادية  رعةسالتقدـ الحاصل في  إف  -3
Hardware في عسلية معالجة التعامل مع اللغة الظبي ية،  سيداعد

 كالترجسة Voice-Inputالسدخل للحاس   ال ذري ف الرؾت إحي  
قدرات الحاس .  مؽمتظل اف قدرًا لبيرًا  ،الدقيقة جدًا مؽ لغة بذرية ألخرى 

ت لايية للتعامل مع اللغة نه عشدما تؾفر إمكانياإكغشي عؽ القؾؿ 
كتظبيقات تعليسية قيسة، كمؽ ذلػ  كؾف له ج ارُ تفنف هذا س ،الظبي ية

 إلدخاؿ Expert Systemترسيؼ نغاـ خبير  السهاؿ،على سبيل 
على القراءة برؾت عاؿ، بحي  يكؾف  الظبلببهدؼ مداعدة  ،الرؾت

هذا  حي  ستكؾف إمكانية ال ذريةللشغاـ الخبير لهير مؽ الخرائص 
الذمؽ  الظبلبكستعسل على زيادة عدد  ،الشغاـ فعالة في التعليؼ

 تعلسؾف بدرعة اةهر مؽ األسلؾب التقليدي الست ع في تعليؼ القراءة.يس
في مداعدة الظبلب في بشاء  الدريعةستعسل الحاس ات  ةسا -3

 فسهبلً نساذج حاسؾبية لحل مذكبلتهؼ كمذكبلت مجتسعاتهؼ. 
ؽ البرمجيات السرسسة لسداعدة الظبلب فر اآلف عدد لبير مامتؾ 

 Simulationsكالسحاةاة  الشسذجةعلى تظؾير أسالي  
 Simالسدمشة  محاةيمهل برنامج " ،البيئية كالسحلية ألنغستهؼ

City” هذب البرمجيات تسكؽ الظبلب مؽ استخداـ البيانات .
يجسعؾنها في مجتسعاتهؼ السحلية. لسا أف  التيكمقاطع الفيدمؾ 

مؽ  ،البيئة السحلية لدراسةالسحاةاة يسكؽ استخدامها  أسالي 
 أجل التؾصل إلى تؾصيات تهدؼ إلى تحديؽ هذب البيئة.
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 السعلؾمات تقشيات  
تذتسل تقشيات السعلؾمات على عدة كسائ ، تكؾف في مجسؾعها       

الؾس  الشذاطي السسيز لها، كالذي يعتبر مؽ أحدث ما تؾصل إليه إنداف 
 ، مؽ مكتذفات، ساعدت لهيرًا في تظؾير كتفعيل لل العرر الحدم

جؾان  العسليات التعليسية، في مختلف السدتؾيات كاألكجه التعليسية، 
كخاصة في مجاؿ التعليؼ السفتؾح، الذي تعتبر مؽ أهؼ رلائزب في الشجاح 

 كالتسيز، عؽ نغيرب التعليؼ التقليدي. مؽ أهؼ تلػ الؾسائ :
 

 الحاس  اآللي: -
هل العسؾد الفقري بالشد ة لتقشيات السعلؾمات حي  أنه متسيز يس      

بسسيزات فريدة مهل الدرعة، كالدقة، كالتخزيؽ، كاإلسترجاع، كسهؾلة 
 اإلستخداـ.

 
 اإلنترنت: -

يعسل على تؾفير السعارؼ كالسعلؾمات بذتى أنؾاعها، عشد      
 الحاجة لها، فعؽ طريقه أص ت العالؼ يذ ه بالقرية الؾاحدة.

 لسحسؾؿ:ا -
يعسل على تدهيل اإلتراؿ بيؽ األفراد، في أي زماف كفي أي 
مكاف، كهؾ مؽ أميز أعسدة التؾاصل الفردي، كبالذات في مجاؿ 

 التعليؼ عؽ بعد كالتعليؼ السفتؾح.
 اإلذاعة: -

مؽ أهؼ الؾسائ  التي تعسل على تؾصيل السعلؾمة مؽ مردرها، 
 ت اعدة، جسا يًا.مؾقع الب ، إلى أكسع مجاؿ ، في عدة مؾاقع م
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 التلفزيؾف: -
هؾ كسي  سسعي برري، مشقل السعلؾمة عؽ طري  الرؾت 
كالرؾرة، في ذات الؾقت، مسا يجعله أةهر فاعلية في مجاؿ التعليؼ 

 السفتؾح.
 السكت ة اإللكتركنية: -

تعتبر نقلة نؾ ية لبيرة، في مجاؿ نقل كتؾصيل السعلؾمات، إذ      
يزفي عليها مسيزات التؾاصل اإللكتركني، أنها تدتخدـ إلكتركنياً، مسا 

 كاسع اإلنتذار الستسيز بالدرعة.
 الفيدمؾ لؾنفرانس: -

مشقل كيؾصل السعلؾمة في صؾرتها القائسة، فهؾ مرب  بيؽ أةهر      
مؽ مؾقع في جف كاحد، مهلسا يجري استخدامه في الجامعات، في رب  

كمع مجاميع الظبلب في مؾاقع مختلفة، مع بعزهؼ ال عض، 
أساتذتهؼ، كيذسل ذلػ الشقل، في نفس الؾقت، عسليات السشاقذات، 

 كاإلستفدارات، كالتدالالت، مع مردر السعلؾمة.
 األسظؾانات السدمجة:

صغيرة في حجسها، خ يفة في كزنها، يسكؽ أف تحؾي جالؼ   
السعلؾمات، فقد تدع األسظؾانة االحدة محتؾيات مكت ة بكاملها، قد 

 ت لتؾصيلها مؽ مؾقع آلخر.تحتاج إلى شاحشا
ييسا ملي نتعرض بذيء مؽ التفريل، لتقشيات السعلؾمات، كمجاالت 

 استخداماتها:
 

 : أكالً 
 Multimediaلؾسائ  الستعددة ا
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ستقدـ في السدتقبل تحديشات إضايية  السعلؾماتتقدـ تقشيات  إف
سهاؿ اآلف، فعلى سبيل ال السعركفةكالؾسائ  الستعددة  ،لؤلدكات التفاعلية

على  السعلقة White Boardسؾؼ تحل اللؾحات الفيدمؾية البيزاء 
 كرسؾماتمحل لتابة السدرس على الدبؾرة، بحركؼ مقركءة  ،الحائ 
كالرؾر  ،مدتقاة مؽ مبلميؽ الرسـؾ التؾضيحية التعليسية ،ملؾنة

ستقـؾ ستعددة الؾسائ  الالؾ ائ  ةسا أف الفيدمؾ. كصؾرالفؾتؾغرايية 
كالسؾاد  كاالخت اراتالدراسية  الشرؾصر التي تؤدمها اآلف ب عض األدكا

ستكؾف مؾصلة بحاس ات  الؾسائ التعليسية األخرى، ألف الؾ ائ  متعددة 
سؾؼ تغل متزسشة ك  ،كالؾي  اإلنترنتش كة  على" Server خؾادـ"

  األحدث باستسرامؽ للجدمد 
 

 :  انياً 
 Virtual Realityالؾاقع االفتراضي 

 ،الدس ية كالسرئية كال ررية العشاصر (Fidelity)ة مع تحدؽ دق
كجؾهه بنحكاـ متزامد، كلكي يعسل  بكلسير ت باإلمكاف محاةاة الؾاقع 

إلى مجسؾعتيؽ مختلفتيؽ مؽ  يحتاجفننه  بشجاحاالفتراضي"  الؾاقع"
يدتجي  للسعلؾمات  كتجعله" السشغرالتقشية: البرمجيات التي تؾفر "

 إلىي تتيت للحاس  إمكانية نقل السعلؾمات الجدمدة، كاألجهزة الت
صف ك  أبرارنا. كسيتعيؽ على البرمجيات أف تحل السذكلة الستعلقة 

حتى أدؽ التفاصيل. بهذا  ،العالؼ السرظشع كجؾمغهر كصؾت 
السحاةاة الحاسؾبية  عسلياتعشدما تر ت  :أنه لجيتسنالخرؾص يقرر 

 لسااالفتراضي"  الؾاقع" دافميقد دخلشا  ،سشكؾف بذلػ ،"الؾاق يةمكتسلة "
ستتؾافر في السدارس  ،ما مرحلةلعلى  قة مؽ أنه عشد  إنشي" :يقؾؿ
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 ،االفتراضي" الؾاقع حجراتبل ربسا "، معدات كأجهزة الؾاقع االفتراضي
 ،للتسهيل اً بالظريقة نفدها التي تسلػ بها بعض السدارس اآلف مدرح

أك مؾضؾع بهذب  إلتاحة الفرصة للظبلب الستكذاؼ مكاف أك شيء
  ل.1998نجيش ،  لبلنت اب السهيرةالظريقة التفاعلية 

 
 :  الهاً 

  Distance Learning السفتؾحالتعلؼ 
 فنفمؾاد رائعة،  كيعدكف عسبًل متسيزًا  مؤدكف السدرسيؽ عشدما  إف

هؼ كحدهؼ الذمؽ  ،العذرات القليلة مؽ طبلبهؼ كزمبلئهؼ السدرسيؽ
ألنه مؽ الرع  بالشد ة للسدرسيؽ في  كذلػ ،عاـيدتفيدكف مشها لل 

مؽ أعساؿ بعزهؼ. كلكؽ مع  يدتفيدكاأف  ،كالست اعدة ،السؾاقع السختلفة
كش كة الشديج العالسية  ،اإلنترانيتاستخداـ ش كات الحاس  ناإلنترنت، 

WEBمؽ التذارؾ في  ،فنف ذلػ سؾؼ يسكؽ السدرسيؽ كالظبلب ،ل
 التعليسية األفزل أف تشتذر. يسكؽ للسسارسات بحي الدركس كالسؾاد 

كمهيرة  ،أف يعد مادة متعسقة للسدرسمؽ الرع  بالشد ة  إنه
على مدار العاـ  مؾميًا،لخسدة كعذريؽ طال ًا، لدت ساعات  لبلهتساـ

طريقة متسيزة  لديهالدراسي. كمع ذلػ فلؾ أف مدرسًا في مدرسة ما، لانت 
سيؽ كالظبلب في في شرح مؾضؾع يرع  شرحه، فدير ت بنمكاف السعل

أرجاء العالؼ الحرؾؿ على ملخص محاضرته كالذركح كاألمهلة  مختلف
ش كات الحاس  السختلفة. كسؾؼ يدتخدـ  طري متعددة الؾسائ ، عؽ 

دكف تعدمل، في  الحاس بعض السدرسيؽ السادة لسا كردت عبر ش كات 
 سهلةحيؽ سيدتخدـ مدرسؾف جخركف السيزة الستسهلة في برامج التأليو 

كاإلضافة مؽ خبلؿ ما يجدكنه مؽ مؾاد مشاس ة.  ،االستخداـ في التعدمل
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 ،الحرؾؿ على تغذية راجعة مؽ السعلسيؽ اآلخريؽ السيدؾركسير ت مؽ 
إجادة الدرس، كخبلؿ فترة قريرة  علىالتي بدكرها ستداعد ك  ،السهتسيؽ

أنحاء العالؼ.  مختلفيسكؽ أف تر ت السادة السحدشة في الفرؾؿ في 
 نظاؽدهل تسامًا معرفة ما إذا لانت السادة قد لقيت إق ااًل على كسي

كاسع، كذلػ ألنه سيكؾف بنمكاف الذ كة أف تحري عدد السرات التي تؼ 
أك أف تجري استظبلعًا بيؽ السدرسيؽ إلكتركنيًا. لسا  إليها،فيها الؾصؾؿ 

 في دعؼ العسلية التعليسية أف تقدـ شهادات ترغ سيسكؽ للذرلات التي 
 مؾاد متسيزة. قدمؾاتقدمر كمكاف ت مالية للسدرسيؽ الذمؽ 

متاحة أماـ  ،بعدستكؾف اإلمكانات التعليسية لشغاـ التعلؼ عؽ  ةذلػ
الظبلب غير السشتغسيؽ في مختلف أنحاء العالؼ. لسا سيكؾف بنمكاف 

التي مدرسها  ،في أي مكاف الحرؾؿ على أفزل الدكرات الدراسية الشاس
بسا في  ،نغاـ التعلؼ عؽ بعد تعليؼ الك ار كسيجعل. مدرسؾف متسيزكف 

متاحًا برؾرة أةهر فعالية  السهشي،كدكرات التظؾير  ،ذلػ التدري  السهشي
السجتسعات  كقيادات ،كسهؾلة. كستتاح الفرصة أماـ لؼ لبير مؽ اآلباء

لؾ  حتىالسحلية أك ال يادات الدياسية، للسذارلة في العسلية التدريدية، 
حدكد ساعة كاحدة بيؽ حيؽ كجخر. كسيكؾف مؽ األند   ةانت في

يقؾدكا  فللحزؾر ألفة بالشد ة إتكلفة كأةهر  أقلعسليًا، لسا سيكؾف 
 ،الفيدمؾ السرئية كالسدسؾعة مؤتسراتأك مشزسؾا إليه عبر تقشية  ،الشقاش

 ل.2009. نمؽ هللا ، مؽ مشازلهؼ أك مكاتبهؼ
 

 Supervising and Evaluatingكتقؾيسهؼ  الظبلب متابعة  

Students   
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سؾؼ تداعد  ،السحلية كالؾاسعة بالذ كاتالحاس ات السؾصلة  إف
يؾاصل السدرسؾف كس ،السدرسيؽ مؽ متابعة كتقييؼ كتؾجيه أداء الظبلب

كصبلتهؼ مؽ إنذاء  الظبلب متسكؽ لساإعظاء كاج ات دراسية للظبلب 
جبهؼ السدرسي عشاصر الؾسائ  الستعددة في كا كيدتخدمؾف  ،الخاصة

للسعلؼ عبر ش كات الحاس . كسيكؾف  ،إلكتركنياً السشزلي، كالذي سيقدـ 
الدراسية السؤداة مؽ  للؾاج اتبدجل تراةسي  االحتفاظبنمكاف السدرسيؽ 

أك  كقتقبل لل طال ، كالذي سير ت مسكشًا الرجؾع إليها في أي 
 التذارؾ فيها مع معلسيؽ جخريؽ.

في تلخيص السعلؾمات الستعلقة  تداعدأف هشاؾ برامج  ةسا
تتؾافر لدى  سالبسهارات الظبلب كتقدمهؼ كاهتساماتهؼ كتظلعاتهؼ، 

مؽ لؼ لبير  حررييحررهؼ ذلػ طال  لل السدرسيؽ معلؾمات لايية عؽ 
 ،فر لدمهؼ الظاقة كالؾقت الكاييافاالؾرقي السشهػ، سؾؼ تتؾ  العسلمؽ 

 لظال .السكتذفة لذلػ ا الفرديةحتياجات اإللتلبية 
 

 ش كات الحاس  اآللي: 
ةهرت السرظلحات التي تذير إلى معاف متقاربة، فقد بتشا ندسع 

كاإلةدترانت  ،لIntranetن تكاإلنتراني ،لInternetمرظلت اإلنترنت ن
تفرل بيشها  ،أك خدمات ش كية متذابهة ،كللها ش كات ،لExtranetن

خر استشادا إلى ما مؽ مؾـ آلاميرها تتغير مع ،حدكد دقيقة كدمشاميكية
اإلنترنت هي أكلى  ش كة كانتف يدتجد في العالؼ التقشي السعاصر.

الذ كات الهبلث، إذ ترب  بيؽ لل السذترليؽ فيها حؾؿ العالؼ عؽ طري  
الذ كة الهات ية نكقد تدتخدـ بعض أجزائها ش كات خاصةل، كت عتها 

كاحدة كتفرل التي ترب  بيؽ مؾعفي شرلة  ،تاإلنترانيييسا بعد ش كات 
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ت ف حائبل  ،لFirewallsن جدراف ناريةبيشها كبيؽ اإلنترنت أجهزة تدعى 
أماـ دخؾؿ السدتخدميؽ مؽ خارج الذ كة، ما لؼ يحسلؾا الترريت 

في الذرلة، كقد عهرت ش كات  تاإلنترانيالؾعيفي للشفاذ إلى ش كة 
التي  تياإلنتراناإلةدترانت في الفترة األخيرة لتظبي  مرب  بيؽ ش كات 

كسشقؾـ ييسا ملي  نتعليؼ، تجارة، تدؾي ، ...ل. تربظها شراةة مؽ نؾع ما
 بدرد بعض السعلؾمات عؽ الذ كات الهبلث.

 أكاًل: 
 INTERNETاإلنترنت 

ـل كبالتحدمد في الؾاليات 1969القرف ن هذانهاية الدتيشات مؽ  في
ذاء ش كة الستقدمة بنن ال حؾثالستحدة األمريكية، قامت كلالة مذاريع 

 Advancedاخترار  كهي ،ARPANETمعلؾمات أطل  عليها 

Research Project Agency Network،  الدفاع  كزارةكبالتعاكف مع
في مجاؿ الدفاع  ،األمريكية لاف هدفها دعؼ السذاريع كال حؾث العلسية

العدكرية. كقد أتاحت هذب الذ كة السجاؿ للتخاط  كاالتراؿ  كالذئؾف 
السذترليؽ مؽ خبلؿ أجهزة الحاس  السزيفة  أعزائهابيؽ  ،عؽ بعد

. كقد تخلل هذب الح  ة كخارجهافي مختلف أنحاء ال بلد  ،كالسدتزافة
هدفت إلى رفع  التيمؽ الزمؽ العدمد مؽ التجارب كالسحاكالت السيدانية 

في السجاؿ العدكري، كصاح  هذب  االتراالتلدعؼ  ،ةفاءة هذب الذ كة
 كتسهلت ،ARPANEدمد مؽ الجامعات إلى ش كة انزساـ الع التجارب

أكلى التؾسعات العالسية نخارج نظاؽ الؾاليات الستحدةل بانزساـ جامعة 
في أكائل الد عيشات.  ،كالسؤسدة السلكية للردار بالشركيج ،بننجلتراشدف ل

 ك ARPANETهذب الذ كة إلى فرعيؽ  انقدستـ 1983كفي عاـ 
MINET (Miltary Network)، لانت في ذلػ الؾقت ما تزاؿ  التي
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حيؽ قامت  ،ـ1986حتى عاـ  األمريكيةصرة على استخداـ كزارة الدفاع اق
 National Science KFoundation Networkمؤسدة 

(NSFNET) بفتت السجاؿ  ،لسؤسدة العلـؾ األهلية األمريكية التابعة
ى نظاؽ عل يؽاستخداـ الذ كة لل احهيؽ كاألةاديسي امتيازاتللحرؾؿ على 

اخترار  كهي INTERNET إلى ARAPNETتحؾلت  بذلػ، ك أكسع
(Interconnected Networks)، الذ كة السعركفة حاليًا التي  كهي

كالتي جعلت العالؼ  ،حؾؿ العالؼ السشتذرةتتسيز بكؾنها ش كة الذ كات 
لبلتراؿ كالحرؾؿ على  سريعةلسا أتاحته مؽ سبل  ؛ةالقرية اإللكتركنية

 السعلؾمات.
على رب  مجسؾعة مؽ الحاس ات  اإلنترنتفكرة ش كة  تعتسد
عبر  ،مسا لة أخرى  بذ كاتتترل  ،لكي تكؾف ش كة كاحدة ،اإللكتركنية

 ،الهاتفمؽ خبلؿ أسبلؾ  ،تؾصيبلت مؾق ية أك بعيدة مترلة مع بعزها
تتيت  برؾرة ،ROUTERS كالسؾجهات MODEMكأجهزة السؾدـ 

أك  خاصةبلغة  ،األخرى حؾؿ العالؼلكل ش كة التخاط  مع الذ كات 
هؾ  االتراؿكأهؼ بركتؾلؾؿ لتحقي   ل،البركتؾلؾؿنبرنامج خاص يدسى 

 Transmission Control اخترار كهي ،(TCP/IP)بركتؾلؾؿ 

Protocol/Internet Protocol، "مراق ة الت ادؿ/بركتؾلؾؿ  بركتؾلؾؿ
راؿ ييسا بيشها دكف لجسيع الحاس ات لبلت اً أص ت م يار  كالذي ،اإلنترنتل

 .اإلنترنتصعؾبة مؽ خبلؿ ش كة 
 
 الستاحة على ش كة اإلنترنت : الخدمات

 اإللكتركني حي  يسكؽ إرساؿ أي نؾع مؽ الرسائل إلى أي  البريد
 في العالؼ في  ؾاف معدكدة مهسا لاف حجؼ هذب الرسائل. مكاف
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 ى حي  يسكؽ الؾصؾؿ إلى هذب السلفات السخزنة عل ،السلفات تحؾيل
كتكؾف هذب  ،كندخها إلى حاس  السدتفيد ،خاصة حاس ات

أك  صؾتيات،أك ، اً صؾر أك برامج، أك السلفات إما نبيانات، 
 ... إل ل.اً أفبلم

 الرفحات حي  يسكؽ لكل السذترليؽ عؽ طري  برامج خاصة  نذر
 على الذ كة كنذر الشذا  كاألعساؿ الخاصة. مؾقعإنذاء 

 اإلنترنت فى الدؾداف 
ست عدة عؾامل في تأخير دخؾؿ كبدء خدمة اإلنترنت لقد ساه

بعض السؾاقع كالرفحات، كلقد  تظل  ذلػ  ىبالدؾداف ، أكلها الرقابة عل
قياـ بشية تحتية بسقدكرها رقابة هذب السؾاقع كخرؾصًا اإلباحية مشها. إف 
البداية الح ي ية لئلنترنت في الدؾداف كتؾافرها للعامة لاف في مشترف 

، أشتكى السذترلؾف في بداية الخدمة مؽ انقظاعات متكررة ـ1997عاـ 
لذ كة اإلنترنت في الدؾداف  ةكب ء في الدرعة. إف بشاء البشية التحتي

ةانت على قدر مؽ الرعؾبة، فجسيع  الخدمات يج  أف تسر مؽ خبلؿ 
 نغاـ متعدد الجهات 

 
  انيًا: 

  INTRANET تاإلنتراني
السشغسة التي ال تتعدى حدكد  أك السحلية هي الذ كة الداخلية

سؾاء لانؾا في نفس  أفراد السؤسدةةسا أسلفشا، صسست لخدمة  ،الؾاحدة
السلفات كالسعلؾمات داخل  كمذارلة ،بلدة أخرى مؾقع أك أك في ى، السبش

 اإلنترنت نظاؽ السؤسدة، مع إمكانية االتراؿ بالذ كات السؾسعة مهل

 Local Areaلية لسشظقة السحكيذار إليها بذ كات ا، معيشة تحت قيؾد
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Network (LAN) .كلكؽ ال  ،معغؼ خرائص اإلنترنتئلنترانيت كل
تتدؼ بأي عبلقات مع أطراؼ خارجية كال تتعدى حدكد العبلقات الداخلية 

مهل اإلنترنت تسكؽ  تكاإلنتراني. نالذ كةل الؾاحدة السشغسةبيؽ أفراد 
كاست  اؿ الرسائل  كلذلػ إرساؿ نكي ل  السدتخدميؽ مؽ بشاء مؾاقع
للسدتخدميؽ مؽ داخل السؤسدة  تاإلنترانيالبريدية اإللكتركنية، كتدست 

خارج  في حيؽ ال تدست للسدتخدميؽ مؽ ،بالؾصؾؿ إلى معلؾماتها
 ؾاأف يدتخدم للسؾعفيؽ،السؤسدة بال ياـ بذلػ، كعبلكة على ذلػ يسكؽ 

لسدتخدميؽ في ت ادؿ الرسائل مع ا ،البريد اإللكتركني نفس برنامج
تشتذر ش كات . تياإلنتران لئلنترنت أك اآلخريؽ سؾاء لانؾا مدتخدميؽ

الحكؾمية. كقد  في السؤسدات الكبيرة كالجامعات كالسرالت تاإلنتراني
 ساعد على انتذارها سهؾلة تهبيتها كإدارتها كقلة تكاليو اإلنذاء

ة عليه كمعغؼ الهيئات تستلػ األساس الذي يسكؽ بشاء الذ ك ،كاإلدارة
مؽ  ،أك غيرهسا HTTP بركتؾلؾؿأك  TCP/IPلؾؿ كهؾ بركتؾ 

وما ٌمىه . البركتؾلؾالت السدتخدمة على ش كة اإلنترنت

أي مه  ،اٌعىس وٌٍسج أن ٌصً ٌإلوخزوج ٌٍإلوخزاو

على الرغؼ مؽ أنه يسكؽ ألي شرلة و .جٍإٌى اإلوخزاو اإلوخزوج
ت، إال أف االتراؿ باإلنترن داخلية ال تترل تإنترانيأف تشذئ ش كة 

 .باإلنترنت يدست بتؾفير مركنة أةبر

في مجاؿ الجامعات العدمد مؽ الخدمات كمؽ  تاإلنتراني تقّدـ ش كةك 
  :ملي أهّسهسا ما

  البريد اإللكتركني لجسيع مشدؾبي الجامعة مؽ طبلب كأعزاء
 .هيئة التدريس
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  الخدمات السكتبية لالفهارس كاالطبلع على الؾ ائ  كتشغيؼ
  .االستعارة يةعسل

 الخدمات اإلعبلمية مهل الرحف كالسجبلت.  

  الخدمات االستعبلمية الخاصة بالظبلب لالشتائج كالتدجيل في
  .السقررات

 

    االنترانت مزايا
  :الحساية

 لمتؾافر مهيمدتؾى مؽ الحساية ال يسكؽ ب داطة أف  تاإلنتراني مؾفر    
في نت ش كة اإلنترانيت ؾ لارى  لكمؽ ناحية أخ. له على اإلنترنت

يج  أف متؼ التدقي  بذدة في نؾع فننه  ،مترلة باإلنترنتالسشغسة 
مؽ خبلؿ اإلنترانيت،  السعلؾمات التي متؼ ت ادلها بيؽ اإلنترنت كش كة

حسي السعلؾمات بداخل اإلنترانيت مؽ عب  الستظفليؽ، يناري  جدارإنذاء 
  .اإلنترنت كيداعد في حرر الدخؾؿ على

 
  : الؾي
كذلػ  بالسشغسةكي " خاص صفحات بننذاء " تاإلنترانييدست    

تجعل صفحات الؾي  متاحة ألعزاء  لكي ،باستخداـ خؾادـ الؾي 
رى مهل السحاد ة، ت أخكيسكؽ أف مزكد اإلنترانيت بخدما، فق السشغسة 
 ، كالفرؾؿ اإللكتركنية كغيرها.يالبريد اإللكتركنكخدمات 

 التكلفة: 



 

924 

 

أك بتكلفة قليلة جدا. كيذسل  مجاناً  تاإلنترانيبرامج  لعدمد مؽتتؾافر ا    
أحد أبرز خؾادـ الؾي ل ن  Apacheالعرض السجاني برنامج أباتذي

 .كالعدمد مؽ برامج البريد اإللكتركني
 فً اٌخاًٌ: اإلوخزاوٍج واإلوخزوج كيسكؽ تلخيص الفرؽ بيؽ 

 اإلوخزاوٍج اإلوخزوج

اٌخً  مٍه اٌمؤسست غٍز ممٍىن ألحد
 حسخضٍفه

أي شخص ٌمىىه 
 إٌٍه اٌىصىي

 ال ٌمىه ألي شخص
اٌىصىي إٌٍه إال اٌذٌه 

 سمح ٌهم بذٌه

ٌمىه اٌىصىي إٌٍه مه 
 أي مىان أو مىلع

ٌعمً فمظ فً مىلع 
 واحد

اٌعدٌد مه  ٌحخىي عٍى
اٌمىالع أو اٌصفحاث 

مخضمىت اٌخً لد حىىن 
 .معٍىماث غٍز الئمت

ٌحخىي عٍى اٌمىاضٍع 
حىافك اث اٌخً واٌمعٍىم

 عٍٍها اٌمؤسست.

 (1-2جدوي )
 اٌفزق بٍه اإلوخزوج واإلوخزاوٍج

وجه اٌشبه بٍه اإلوخزاوٍج وما ٌمىه حٍخٍص أ
 ً أن: واإلوخزوج ف

  صفحاث وخبج بٍغت اٌىظامٍه ٌسخخدمانوال  
HTML  

 ٌسخعمً وً مىها بزوامج حصفح ٌمشاهدة 
 ثاٌصفحا

  وً مىها ٌسخعمً وفس اٌمعاٌٍز
وإرساي  ىالث فً أسٍىب اسخمباياٌبزوحىوو

اٌمعٍىماث وحزوخها عمىما عبز خطىط أو 
  .وسائً االحصاي بٍه أجهزة اٌىمبٍىحز
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على نظاؽ  تاإلنتراني ش كة مشذ عدة سشؾات عشدما بدأ استخداـ
السحؾر أك العسؾد  السشغساتقد أص حت بالشد ة للعدمد مؽ ف ،كاسع

مؤسدة ها رائية قامت بففي إحالسشغسة. الفقري لدير العسل داخل 
أعهرت نتيجة اإلحرائية أف ، شرلة أمريكية 600دملفى األمريكية على 

% 6في حيؽ ذلر ، تإنتراني% مؽ هذب الذرلات لدمها بالفعل ش كة 65
فق  مؽ عيشة ال ح  أنه ليس لدمهؼ أي نية مدتقبلية إلدخاؿ ش كة 

هر مؽ نرف أعهرت نفس اإلحرائية أف أةك  داخل شرلاتهؼ. تاإلنتراني
% مؽ هذب الذرلات مترل بالفعل 45أجهزة الحاس  اآللي لحؾالي 

أنه ت عًا لتؾقع هذب الذرلات فنف حؾالي لذلػ كأكضحت ، تإنترانيبذ كة 
% مؽ 75% مؽ هذب الذرلات مؾضع ال ح  تتؾقع أف يكؾف 82

  .2000حاسبتها متربًل بذ كة اإلنترنت بحلؾؿ عاـ 
السقرؾر  تلئلنترانيستخداـ ضي  الشظاؽ كعلى هذا كنتيجة ال        

أدى هذا إلى جعلها تستد لكي تكؾف أحدث كأسرع  ،على أفراد السؤسدة
معتسدة في ذلػ  السشغسةلت ادؿ السعلؾمات داخل  ،أدؽ طريقة نمؾجؾدةلك 

، اإلنترنت لل ياـ بؾعائفهاقشية على نفس الؾسائل التي تت عها ت
اإلنترنت  اتادلها عبر مترفحفالسعلؾمات الداخلية التي متؼ ت 

بحي  أف أي  ،هي نفدها متؾافقة مع نغاـ اإلنترنت ل،Browsersن
ناري  جدارنبافتراض عدـ كجؾد  ،شخص خارج نظاؽ السؤسدة

Firewallيدتظيع قراءة هذب السعلؾمات بدكف الحاجة إلى إجراء  ،ل
 تحؾيل فيها.

مؤسدة  داخل أي تاإلنترانيك هكذا يسكؽ تلخيص عشاصر تؾافر 
 بأنها:

 خادـ إنترنت مؤمؽ نSecured.ل بحائ  ناري 



 

926 

 

  نمترفحات إنترنتBrowsers مستدة في لل مكاف داخل ل
 السؤسدة.

  مؾقع كي  داخلي يعد نقظة انظبلؽ للؾصؾؿ إلي ملفات ك
 ك ائ  السؤسدة السراد ت ادلها بيؽ أفراد السؤسدة.

   نمحرؾ بحSearch Engine داخلي.ل 

 بيانات متؾافقة مع السترفحات. الؾصؾؿ إلى قؾاعد 

 .نذر جداكؿ أعساؿ السؤسدة على الذ كة 

كبعدب عؽ األطراؼ  تاإلنترانيكلقد عاب ال عض "استقبللية" نغاـ 
مرى ال عض أف نجاح مذركع ما لؽ متأتى إال بعبلقة  ؽفي حي ،الخارجية

ه كالذي مؤدى في الشهاية إلى ئمتؾاصلة كاتراؿ دائؼ مع مؾز يه كعسبل 
أف تتدع لتذسل لها لانت البد  تاإلنترانيهكذا فنف . ك قة متذابكةعبل

أطراؼ خارجية قد تكؾف لريقة بالسؤسدة كتهتؼ نهي كالسؤسدة نفدهال 
 –اإلةدترانت نهذا هؾ عالؼ ، ك باإلطبلع على هذب البيانات

EXTRANETل 
ببل شػ فكسا أف تقشيات االتراالت لالهاتف ك البريد ، في الشهايةك 
فنف اإلةدترانت ، ةس تعد عر  األعساؿ في العرر الحدم ك الفا

مؽ أجل الؾصؾؿ بعالؼ إدارة  ،جدمد لهذب التقشيات اً ستكؾف امتداد
التقشيات في هذب السرحلة مؽ  عباتت مؽ أرك فهي  .21السعلؾمات للقرف 

عرر السعلؾمات، كيتؾقع الدارسؾف أف تحل محل الذ كات ذات الؾعائف 
يا، خاصة في قظاع األعساؿ كالتجارة اإللكتركنية، لسا الخاصة القائسة حال

تقدمه مؽ تقليص في التكاليو كالبشى التحتية البلزمة إلقامة الذ كات 
ذات الؾعائف الخاصة، إلى جان  التدهيبلت الكبيرة في العسليات اإلدارية 

 كالتفاعل مع العسبلء.
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 التعليؼ السفتؾح

 
 السقدمة -

 لتعميؼ السفتؾحنبذة عؽ ا -

 مراحب تظؾر التعميؼ السفتؾح -

 مفىؾم التعميؼ السفتؾح -

 خرائص التعميؼ السفتؾح -
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 محاور التعميؼ السفتؾح الرئيدة -

 أوؼ وسائط تقشية السعمؾمات الحدي ة -

 فؾائد وصب الجامعات والكميات بذباة االنترنآل -

 الحاسب ا لي وأدوات االترال الحدي ة -

 مسيزات استخدام الحاسب ا لي -

 شباات السعمؾمات واالتراالت -

 المؾحات االخبارية االلكترونية -

 البريد االلكتروني -

 نقب السمفات -

 خدمة مجسؾعة السشاقذات -

 السؤتسرات مؽ بعد -

 السؤتسرات عؽ طريق الحاسب ا لي -

 السؤتسرات عؽ طريق الفيديؾ -

 برامج األقسار الرشاسية -

 

 السقدمة
برى، في مجاؿ التعليؼ، الذي يعتبر التعليؼ السفتؾح نهزة كك  ة ل      

لؼ يعد قادرًا، بسؤسداته الحالية، على تلبية رغ ات، كطسؾحات، 
كتظلعات، إنداف العرر الحدم ، بسا يذؾبه مؽ أكجه قرؾر عدة، ت ف 
عائقًا في أمكانية إيفائه، بتلػ الستظل ات ال ذرية الستزامدة، مؾمًا بعد مؾ، 

 بل ساعة بعد ساعة.
فزاءات التعليؼ السفتؾح، كن ف على ما يسيزب عؽ  لشحل  اآلف في    

 التعليؼ التقليدي. كلشت ع هذب الخظؾات: 
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 السفتؾحلتعليؼ نبذة عؽ ا -1

ييه مشذ مشترف القرف  الستبلح كالتغيرات كالتظؾر  دراسةال تدؿ
 ،كالتليفزيؾف  ،كالرادمؾ ،على أف تؾعيو السادة السظبؾعة ،التاسع عذر

كلذا أجهزة  ،كالكسبيؾتر ،كأجهزة الفيدمؾ ،الرشا ية كاألقسار ،كالتليفؾف 
السدسؾع كغيرها، لاف تؾعيفًا تدريجيًا. إال أف لل ذلػ قد تؾج  التدجيل

في شتى السراحل  ،مدتقلة للتعليؼ مؽ بعد تعليسيةغهؾر معاهد ب
العالؼ الشامي على حد سؾاء،  دكؿالتعليسية في بعض الدكؿ الستقدمة أك 

 اً جامعة كمعهد 25ي الهسانيشات نبدامتهال ما يقرب مؽ كقد بلن عددها ف
عبد الجؾاد  كيؤلدل 2000نبكر ،  لهذا الشؾع مؽ التعليؼ. اً دراسي اً كمرلز 

 مؽالبد  ،بعد عؽالجذكر التاريخية للتعليؼ  نحددبكر أنه إذا أردنا أف 
كالتي يسكؽ القؾؿ بأنها صؾر أكلية، كبيؽ  ،الرب  بيؽ صؾرب الستعددة

 في بعض دكؿ العالؼ. كتظؾرهانذأتها  أماةؽ
بالسراسلة حؾالي عاـ  التعليؼ، إنجلترا: عهرت أكؿ أشكاؿ  ففي

 كتؾجيهاتبسجهؾد بيشساف الفردي، حي  بدأ بنرساؿ تعليسات  1840
 ،البريد بؾاسظة   Short– Handدراسية مكتؾبة على طريقة االختزاؿ 

نت بداية عهؾر تشغيسات الذمؽ يعلسهؼ، كلكؽ لا الظبلبإلى مجسؾعة مؽ 
بدأ عدد مؽ الكليات في  حي   ،ـ1890ك  1880معهدية بيؽ عامي 

مهل الكلية الجام ية للتعليؼ بالسراسلة في لشدف  ،بالسراسلةالتعليؼ 
University Correspondence Collage  ككلدي هؾؿ  كلليات

Wolsey Hall  تذامبرز  كChambers   كللف Clough. 
برنامج  أرساهاالقؾاعد التي  دّ عالستحدة األمريكية: تُ الؾاليات  كفي

، أكؿ محاكلة للتعليؼ بالسراسلة في مدتؾى 1874في جامعة أليشؾي عاـ 
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األمريكية، كقد نسا هذا االتجاب نحؾ التعليؼ بالسراسلة ييسا بعد  الجامعات
 University Extensionتبشته حرلة تؾسيع الدراسة الجام ية نك 

Movement.ل 
  سانيشاتل في Hans Hermondالدؾيد: بدأها هيرمؾند ن كفي 

تقري ًا، برنامجًا للتعليؼ بالسراسلة للظبلب  1880القرف التاسع عذر، عاـ 
أك محاؿ إقامتهؼ مؽ أجل  ،يزظركف إلى ترؾ مدنهؼ األصلية الذمؽ

 ،متؼ تشفيذب عؽ طري  إرساؿ الدركس بالبريد البرنامجالدراسة، كلاف هذا 
 Teaching byبالخظاب ن التعليؼل  عليه في ذلػ الؾقت كقد أط

Letter.ل 
ة ػؾف الدراسػاء على قانػس بشػاد الدؾفيتي نسابقًال: أسػاالتح كفي

 1931ل في عاـ The Correspondence Study Actراسلة نػبالس
كرفع مدتؾى التربية العامة بيشهؼ عؽ  ،السشتجيؽ العساؿنغاـ تدري  

لجزء  1939بالسراسلة في عاـ  التعليؼا استخدـ طري  السراسلة، لس
العامة لشغاـ  الدساتمتكامل مع نغاـ الدؾفيت في التعليؼ العالي، كمؽ 

 التعليؼجش ا إلى جش  مع  ،الدؾفيت التعليسي استخداـ التعليؼ بالسراسلة
كذلػ مؽ أجل تعليؼ العامليؽ أك  ،ليسيةفي شتى السدتؾيات التع ،التقليدي
كاحدة مؽ  دّ علسا أف الدراسة بالسراسلة تُ  ،مؽ التعليؼ للجسيع نؾعتؾفير 

مؤهبلت العامليؽ الذمؽ حرلؾا على شهادات  تحديؽصؾر إعداد ك 
التربية الحرة كالعامة في  برامجكيدتخدـ أيزا  متؾسظة، أك فؾؽ  ،عالية

على استسرار  للحفاظكذلػ ، الدشؾات الشهائية مشها، السرحلة الهانؾية
 ل1998نالكليبلني ،  ي أداء كاج اتهؼ الؾعي ية كأعسالهؼ.الدارسيؽ ف

 السستدةليدؾتؾ: ساهست للية لسبردج الدكلية للدراسات  كفي
مع كزارة التعليؼ  باالشتراؾل International Extension Collageن
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 Lesothoفي إنذاء مرلز ليدؾتؾ للتعليؼ مؽ بعد ن ،في ليدؾتؾ

Distance Teaching Centerرسسيػ مؽ أجل تؾفير تعليسي كذل ،ل 
أسلؾب  باستخداـل كذلػ Non-formalن ر غير رسسيل كجخFormalن

 .السفتؾحكأدكات التعليؼ 
 

 :السفتؾحالتعليؼ مراحل تظؾر  – 3
عسلية تؾصيل السعلؾمات كجلياتها مع تظؾر تكشؾلؾجيا  تظؾرت    

رب . كقد قد زامؽ ذلػ لله مراحل تقدـ  كانتذاف ،كاالتراالت السعلؾمات
نؾجزها  أجياؿل هذب السراحل إلى أربعة Taylor, 1995جيسز تيلر ن قدؼ

 ةسا ملي: 
 The Correspondenceنسؾذج السراسلة ن ي: كهالسرحلة األكلى  - أ

Modelن لاف  يعتسد على السادة السظبؾعة اكفيه ،لPrinted 

Material تؾصيل الشرؾص  فيل كاستخداـ السراسبلت البريدية
الدركس كيرسلها مع بعض  يكت لاف السدرس ك ل إلى الدارسيؽ. Textsن

عؽ بعد  الدارسؾف التدري ات بؾاسظة الخدمات البريدية. كبعد أف يجي  
يعيدكنها بشفس الظريقة إلى السدرس لتقييسها  ،على أسئلة التدري ات

انتذر أكؿ األمر في البلداف الدراسة عليها. هذا الشس  مؽ  كالتعلي 
لالهشد كلشدا كاستراليا كالؾاليات الستحدة  ،األطراؼ لذاسعةاالكبيرة 

لاف هذا األسلؾب ك بعد إلى ب ية األقظار األخرى.  ييسااألمريكية،  ؼ انتقل 
في تلػ البلداف  ،نغاـ التعليؼ القؾمي مؽفي التعليؼ يذكل جزءًا رئيدًا 

ادة ربسا لفقداف الس أكلكشه لؼ يكؽ فعاال بدب  ال  ء في االتراالت 
الدارسيؽ  بحاجاتالعلسية أحيانًا، كلذلػ لعدـ معرفة السؤسدة التعليسية 
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 جؾدةكاهتساماتهؼ كخل ياتهؼ العلسية أك الهقايية أك السهشية، لذا فنف 
 محدكدة جدًا. لانتهذا الشس  مؽ التعليؼ  فيالشؾ ية  

 The Multiالستعددة ن الؾسائ نسؾذج  ي: كه السرحلة الهانية _  ب

Media Modelالسادة الدراسية السظبؾعة  جان يعتسد ، إلى  ال كفيه
 Videoل كاألشرطة السرئية نAudio Tapesعلى األشرطة الدس ية ن

Tapesل كالتعلؼ بؾاسظة الكسبيؾترنComputer Assisted 

Learningالسدمجة ن كاألقراص  ،لCD-ROMsكالب  التليفزيؾني  ،ل
 ل.Telephone Callن  استخداـ الهاتف كلذلػكاإلذاعي 

-The Teleعؽ بعد ن التعلؼنسؾذج  ي: كه السرحلة الهالهة  - ج

learning Model ذسل السؤتسرات السدسؾعة نتل كAudio 

Conferencingل كالسؤتسرات السرئية نVideo Conferencing ل
ل، باإلضافة إلى بقاء Satellite Programsقسار الرشا ية نكبرامج األ
راسية السظبؾعة كالتليفزيؾف كالرادمؾ في تؾصيل الد السادةاستخداـ 

الدريع لتكشؾلؾجيا االتراالت أص ت تؾصيل  التظؾرالسعلؾمات، كمع هذا 
 كفاعلية. جؾدةالسعلؾمات كتقديسها للدارسيؽ أةهر 

 The Flexibleالسرف ن التعلؼالرابع : كهؾ نسؾذج  الجيل  - د

Learning Modelما مريدكف مؽ  شاسالكفلدفته تقؾـ على إعظاء  ،ل
 مشاس االعلؼ كبالسكاف الذي مرغبؾف ييه، كالزمؽ نأي الؾقتل الذي مركنه 

 Interactive -يجسع هذا الجيل الؾسائ  الستعددة التفاعلية ن ك لهؼ. 

multimedia ش كة االتراالت  علىل التي تقؾـ بتخزيؽ الرسائل
ف إي  ح ،لقراءتهال حتى يكؾف السدتقبل جاهزا WWWالعالسية ن 

ل كيزؼ A synchronousن ةال عض مشها كسائ  إلكتركنية ال تزامشي
ل، Interactive CD-ROMهذا الجيل األقراص السدمجة التفاعلية، ن
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ش كات االتراؿ بؾساطة ك ل Internetش كة االتراالت نك 
كلذلػ  ،لComputer Mediated Communicationالكسبيؾترن

هشاؾ  أفل. لسا Virtual Classroomالدراسي االفتراضي ن الفرل
السكت ات اإللكتركنية، كالكت  اإللكتركنية كقؾاعد البيانات عشد الظل  

 الس اشرل كالسحاد ات ذات االتراؿ Video-On Demand VODن
 ل كغيرها لهير.On-line Discussionsن

 ،الجيل لهذاش كات االتراالت كالسعلؾمات تظؾرا حدمها  دّ عكتُ  هذا
نها فتحت جفاقا إجيل الخامس للتعليؼ عؽ بعدّ حي  كربسا السدخل لل

كأقل تكلفة مؽ الؾسائل األخرى. فهشاؾ  ،أةهر فاعلية  ألسالي جدمدة 
ل رسالة إلكتركنية تب  مؾميا إلى 20000أةهر مؽ ن السهاؿعلى سبيل 

إضافة إلى  ،بحؾث كتقارير علسية ملخراتل دكلة تتزسؽ 60أةهر مؽ ن
لكل فرد  السعلؾماتكاملة. لسا تتيت ش كات جالؼ ال حؾث بشرؾصها ال

بغض الشغر عؽ  ،مؽ أفراد السجتسع إمكانية الدراسة كالتعلؼ عؽ بعد
 ،تؾاجدب الجغرافي، كلذلػ االستفادة التامة مؽ السكت ات اإللكتركنية مؾقع

 كالبرامج الهقايية السختلفة. ،األخرى  السعلؾماتكخدمات 
بتغلبها التعليؼ هة على انتذار ساعدت هذب التكشؾلؾجيا الحدم لقد

عؽ بعد.  للتعليؼالعائ  األكؿ  دّ ععلى السدافات الؾاسعة التي لانت تُ 
ي فزلها أص ت تؾصيل السادة العلسية إلى الجهات السدتهدفة بدرعة 

مع الحفاظ على جؾدتها الشؾ ية، لسا أنها تؾفر أنؾاعا مؽ  هائلة
ذريؽ في مشاط  جغرايية كالدارسيؽ السشت للظل ةالخدمات التعليسية 

بؾاسظتها التعليؼ كجها  السسكؽمت اعدة. ناهيػ عؽ أنه قد أص ت مؽ 
نرى ذلػ في  ةسا ،بغض الشغر عؽ السكاف الذي متؾاجد ييه الظل ة ،لؾجه



 

934 

 

السؤتسرات السرئية كغرفة الرف االفتراضي. غير أف جؾدة الشؾ ية في 
 ة مؽ أهسها: مهل هذب التقشيات متظل  مدتلزمات عدمد استخداـ

 ميزات كخرائص الؾسائ  اإللكتركنية قبل استخدامها، كذلػ  معرفة
 ،لكل كاحد مشها على أفزل كجه القؾةمؽ أجل استغبلؿ نؾاحي 

إلى  باإلضافة ،ف لكل كسي  تعليسي نقا  قؾة كنق  ض فإ حي 
عدـ كجؾد كسي  كاحد قادر على دعؼ لل األنذظة التعليسية 

تعلؼ. لسا أف اختيار الؾسائ  يج  أف مشاس  ال عسليةالبلزمة لدفع 
هذب الؾسائ  بظريقة  استخدمتكإذا ما  ،مؾضؾع السقرر الدراسي

في  بالتأةيدسليسة فنف لل عشرر في البرنامج التعليسي سيداعد 
 تعلؼ األشياء بظريقة أفزل.

 هيئة أةاديسية مدربة تدري ا جيدا على لي ية استخداـ  كجؾد ضركرة
التفاعل ن خالل على التعليؼ بفاعلية ـ كقادرة ،لحدمهةالتكشؾلؾجيا ا

 األةاديسييؽ. السذرفيؽأك مع زمبلئهؼ  ،عؽ بعد مع الدارسيؽ
  ساسية الستخداـ الؾسائ  األسهارات الالدارسيؽ مجسؾعة تعلؼ

 لي يدتظيعؾا السذارلة في العسلية التعليسية. ،الحدمهة اإللكتركنية
 رمجيؽ للعسل سؾية مع الهيئة مشتجيؽ كمرسسيؽ كمب كجؾد ضركرة

التي تدتخدـ األجهزة  التعليسيةاألةاديسية في تظؾير السؾاد 
 اإللكتركنية الحدمهة.

 نأكقاتل اإلرساؿ لتتؾاف  مع أكقات الدارسيؽ  فترات تشغيؼ
االتراالت الستزامشة  تكشؾلؾجياالسيسا عشد استخداـ ، ك السختلفة

سرئية كالسحاد ات السدسؾعة كال ةالسؤتسراتل Synchronousن
احتياجات الدارسيؽ  لتلبيةالس اشرة كغرفة الرف االفتراضية، كذلػ 

 مؽ اإلرشاد كالتؾجيه أك الرد على استفداراتهؼ كرسائلهؼ.
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 يداعد لهيرا على استخداـ فعاؿ كمفيد  البلزمة تؾفير البشية التحتية
 لسا يحافظ على الجؾدة الشؾ ية للسؾاد كالتعلؼ،لعسلية التعليؼ 

 الدراسية كعسلية تؾصيلها للدارسيؽ. 
 للؾقتذلػ فنف استخداـ التقشيات الحدمهة سير ت مزيعة  كبدكف 

كالجهد كالساؿ. كفي البلداف التي تفتقر إلى تكشؾلؾجيا السعلؾمات 
فنف عسلية تؾصيل السؾاد الدراسية كالسعلؾمات  الحدمهةكاالتراالت 

أشكاؿ التؾصيل. مهل جامعة جخر مؽ  شكبلقد تأخذ  ،كتقديسها للدارسيؽ
 القدس السفتؾحة كسأبيؽ ذلػ عشد الحدم  عشها. 

 
   Open  Education السفتؾحالتعليؼ  مفهؾـ

يعتبر التعليؼ السفتؾح نغاـ تعليسي مؾفر الخدمات التعليسية لراغبيها 
دكف التقيد بالغركؼ الزمانية كالجغرايية، كال متظل  االتراؿ الس اشر 

لظال  لسا في التعليؼ الؾجاهي، كانسا متؼ اةتداب الهارات بيؽ االستاذ كا
 كالقانؾف ل Holmbergن  هؾلسبرجلل مؽ   عرؼكالخبرات بعدة طرؽ 

ل كليجاف Petersل كبيترز نMooreل كمؾر نFrance Lawالفرندي ن
 :  التاليعلى الشحؾ  السفتؾح التعليؼل  Keeganن

(Holmberg 1998)   هؾلسبرجعرؼ  فقد
الشؾع مؽ  ذلػ"بأنه   

في لافة السدتؾيات التعليسية  الدراسةصؾر  مختلفالتعليؼ الذي يغظي 
مؽ السدرسيؽ أك  كم اشرالتي ال تخزع فيها العسلية إلشراؼ مدتسر 

قاعات الدراسة السختلفة، كلكشها تخزع لتشغيؼ  في (Tutors) السؾجهيؽ
 الؾسائلمكانه  يحدد (Institutional Organization)معهدي 

التقشية في العسلية التعليسية مؽ مؾاد مظبؾعة ككسائل ميكانيكية 



 

936 

 

لتقاء كجهًا اال بيؽ السعلؼ كالستعلؼ دكف  االتراؿتحق   كإلكتركنية،
 لؾجه".

هسا   عسليةؽ في يؽ أساسييالتعريو الداب  أف هشاؾ عشرر  كيؾضت
: 

 السعلؼ عؽ الستعلؼ بسعشى أف التعليؼ ليس له عبلقة  انفراؿ
 .بالسكاف

 كيؾفراإلداري الذي مشغؼ كيدمر هذب العسلية التعليسية  التشغيؼ 
 األدكات كالؾسائل التقشية السظلؾبة.

 Loi 71.556du)  ل (Bakr 1997 القانؾف الفرندي كقاـ

Juillet 1971) الشؾع مؽ التعليؼ الذي ال متظل   ذلػ" بأنه  بتعريو
كشه التؾاجد فق  كإنسا يس دراسية،حزؾر السعلؼ برفة دائسة في قاعات 

أك لل ياـ بؾاج ات  التعليؼ،في بعض األكقات السحددة التي تتظلبها عسلية 
 مختارة".

 هذا التعريو على عشرريؽ هسا : كيؤلد
 ذا مؾاف  التعريو الداب  الذي مرى السعلؼ عؽ الستعلؼ كه انفراؿ

 التعليؼ ليس له عبلقة بالسكاف.أف 
 قاببلت بيؽ السعلؼ عقد جلدات حؾار كمشاقذات كم إمكانية

أي أنه مؤلد على صؾرة التعليؼ التقليدي كجهًا لؾجه  ،كالستعلؼ
 كضركرة تؾاجدها في  كلكؽ في أكقات محددة فق .

Michael Mooreر عرؼ مايكل مؾ  ةسا
مؽ  مجسؾعةبأنه "    

التدريس جزئيًا عؽ سلؾليات  سلؾلياتطرؽ التدريس متؼ فيها فرل 
كجؾد الستعلسيؽ برؾرة  في تحدث ليات التيالتعلؼ كمتزسشًا تلػ الدلؾ 
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 كأدكاتبيؽ السعلؼ كالستعلؼ عبر أجهزة  االتراؿجزئية، كيتزسؽ 
 ميكانيكية كإلكتركنية كغيرها".

 هي : مهسةهذا التعريو الزؾء على عشاصر  كيلقي
 بيؽ سلؾليات التدريس كسلؾليات التعليؼ. الفرل 
 بيؽ السعلؼ  التراؿاتؾفير السشاخ السبلئؼ لحدكث عسلية  ضركرة

 .كالستعلؼ
 الؾسائل التقشية في عسلية التعليؼ استخداـ 
 ن  تحقي  عسلية اتراؿ مزدكج احتساالتTwo-Way 

Communication. ل في عسلية 
 بأنه  ،أكؿ رئيس لجامعة ألسانيا السفتؾحة كهؾ بيترز كعرؼ

 ػكذل ،لشذر السعرفة كاةتداب السهارات كاالتجاهات ذات السغزى  طريقة"
 التقشيةبتكهيو العسل في تشغيؼ مكؾنات  إداريًا كفشيًا بؾاسظة الؾسائل 

الستعددة مؽ أجل إنتاج مادة تعليسية ذات جؾدة عالية يسكؽ االستفادة 
كهي بالتالي تسكؽ الدارسيؽ في أماةؽ تؾاجدهؼ  ،عسلية التعليؼ فيمشها 

 "السعرفةمؽ تحريل 
، شتسل على ستة عشاصر هياللتعليؼ عؽ بعد أف تعريو بيترز  نبلحظ

 :أنه 
 صؾرة جدمدة مؽ التعليؼ التقليدي 
 شكل معهدي للتعلؼ أك الدراسة الفردية 
  التدريس نالؾسائ   مداعداتتعليؼ يعتسد بالدرجة األكلى على

 الستعددةل
 مع كجؾد عسلية  كلكؽ ،شكل جدمد مؽ أشكاؿ التدريس بالسراسلة

 تغذية راجعة تعزز عسلية التعلؼ.
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 ة خاصة مؽ تعليؼ الجساهير ك طبيعذ(Mass Education). 
  متؾافر له تشغيسات إدارية مهل التي تدتخدـ في  أفالبد مؽ

، التعليسية بذكل فعاؿ السادةالرشاعة حتى يسكؽ إنتاج كتؾزيع 
 يقؾـ  بؾعيفته على الؾجه األةسل، لكيك 
مؽ  دّ عيُ  كهؾ Desmond J. Keegan فدمزمؾند ليجاأطل  ك 

لاف ك  ،بعددة تعريفات تظؾرت نتيجة رليته للتعليؼ عؽ الركاد في  ع
للتعليؼ عؽ بعد خسس خرائص  الذي أةد ييه إلى أفـ 1986أخرها عاـ 

 أساسية هي:
 بيؽ السعلؼ كالستعلؼ. الفرل 
 كجؾد التشغيؼ التربؾي في التخظي  كإعداد السؾاد  ضركرة

 .التعليسية
 دس ية كال ررية الؾسائ  التقشية نالسؾاد السظبؾعة كال استخداـ

 اآلليل كالحاس 
 التقشياتاتراؿ ذي اتجاهيؽ بيؽ السعلؼ كالستعلؼ باستخداـ  تؾفير 

 الحدمهة.
 عقد لقاءات بيؽ السعلسيؽ كالستعلسيؽ مؽ جف آلخر  إمكانية

 .اجتسا يةتحقي  أهداؼ تعليسية ل
 يعشي  (Distance Education)يسكؽ اإلشارة إلى أف مرظلت   كهشا

الذي يقؾـ على الؾسائ  التقشية الستعددة، كالتي  التعليؼ ذلػ الشؾع مؽ
مزدكج بيؽ السعلؼ كالستعلؼ  اتراؿيسكؽ عؽ طريقها ضساف تحقي  

(Two-Way Communication)  تشغيؼ معهدي  داخل
(Institutional Organization)،  تؾفير فرص اللقاء  أيزاً يزسؽ
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التقليدي  تعليؼالفي  ةسا (Face to Face)الس اشر كجهًا لؾجه 
(Conventional Education).  ، ل.2000بكر 

يسكؽ القؾؿ اف التعليؼ السفتؾح بأنه أسلؾب للتعليؼ الذاتي، متؼ مؽ خبلؿ 
تؾاجد السحاضر كالستعلؼ في اماةؽ مت اعدة، دكف االعتساد الس اشر على 
السحاضر لسا هؾ في التعليؼ الشغامي نالسفتؾحل اي ال يذتر  ييه 

السكاني كلكؽ تتؼ ييه العسلية التعليسية مؽ خبلؿ مجسؾعة مؽ الحزؾر 
 الؾسائ  التعليسية كالتقشية.

 
 السفتؾحالتعليؼ  خرائص

سسيزات لنقاطًا محددة لل 2002،نجؾى جساؿ الدمؽ ن أكردت
  :يتالجسلها في الكالخرائص ن

 الزمانية كالسكانية التي تعؾؽ الدراسة، فالظال   العؾائ  إزالة
 أي مكاف كفي أي كقت مريدكف. فيبنمكانهؼ التعلؼ  كالستدرب

 كالستدرب مؽ الجسع بيؽ التعليؼ كالعسل فلؼ يعد  الدارس تسكيؽ
 ضركريًا للتعليؼ. اً شرطالتفرغ للدراسة عائقًا أك 

  الفرص التعليسية ليس فق  بيؽ أبشاء الجيل الؾاحد،  تكافؤ تحقي
لك ار لتعؾيض فرصة  انية ل تقديؼكلكؽ بيؽ األجياؿ مؽ خبلؿ 

 فرصتهؼ التي ضاعت في سشؾات عسرهؼ الس كرة.
 مكاف سؾاء أةاف داخل الؾطؽ أك خارجه دكف تحسل  أيفي  التعلؼ

 .كاالنتقاؿمذقة الدفر كتكاليو الس يذة 
 الدارس كاإلحبلؿ التدريجي للتعلؼ الذاتي الذي مرلز  على الترليز

 يقدمه السدرس. الذيعلى الظال  محل التعليؼ 
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 لتتبلءـ مع متظل ات األنسا  الجدمدة مؽ  التدريسطرؽ  وتكيي
 الدارسيؽ.

 مؽ تقشيات التعليؼ بؾسائلها الستظؾرة في خدمة العسلية  االستفادة
كال متدخل التعليؼ الس اشر لحل مدائل الفهؼ كعلى سبيل  التعليسية.

 السهاؿ ليس في جامعة الدؾداف السفتؾحة االشراؼ االةاديسي
  العسلية التعليسية مؽ خبلؿ نذر مراةز دراسية  ةمرلزيال  تحقي

كبسا يداعد أيزًا رب  التعليؼ  الدارسيؽتكؾف قري ة مؽ محل إقامة 
 لسا معسؾؿ به في جامعة الدؾداف السفتؾحة. بالؾاقع السحلي.

 ضساف الجؾدة في إعداد كترسيؼ السؾاد التعليسية،  مفاهيؼ تبشي
كبسا يزسؽ في الشهاية  ،التخرراتكإعدادها بؾاسظة فري  متعدد 

 تحديؽ نتائج العسلية التعليسية.
 التعليسية بكل أشكالها كبرمجتها برؾرة تداعد على  السؾاد ترسيؼ

كسؾاء أةانت تلػ السؾاد مظبؾعة  الحؾاري تحقي  التفاعل كالتعليؼ 
فالتفاعل هؾ  إليكتركنية،أك مدسؾعة أك مرئية، ميكانيكية أك 

 .السفتؾحؾسي  السدتخدـ في التعليؼ األساس أيا لانت طبيعة ال
 كبسا مؤدي في الشهاية إلى  ،السبلئسة للتعلؼ السدتسر الفرص إتاحة

 للسجتسع لكل. كالهقاييةتحقي  التشسية التعليسية 
  مؤسدات السجتسع العاملة في مجاؿ التعليؼ كاإلعبلـ  بيؽ التعاكف

 .أخرى كاالتراؿ كغيرها مؽ مؤسدات 
 ارد مالية متعددة.تسؾيل كمؾ  مرادر تؾفير 
 الشادرة في السجتسع لرالت العسلية التعليسية لكل. الخبرات استهسار 
 مقارنة بتكلفة التعليؼ الس يؼ اك التقليدي ،التعليؼ تكلفة تخ يض. 
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 التعليؼ ألةبر عدد مسكؽ مؽ الدارسيؽ في أسرع  لشذر استخدامه
 كقت.

  تدري ًا  في السجتسع مؽ معلسيؽ كمهشدسيؽسهسة ال الفئات تدري
بسا يداعدهؼ على مدامرة  الخدمة،في أ شاء  اً تجدمديًا مدتسر 

 التظؾر السدتسر في تخرراتهؼ.
 الشائية كالسحركمة بهدؼ تقديؼ خدمات  السشاط إلى  الؾصؾؿ

كالتشسية ال ذرية بيؽ  الستؾازنةالتعليؼ لها كمؽ  ؼ تحقي  التشسية 
 ب.جسيع أجزاء السجتسع كبيؽ لل أفراد

 
 

 
 لتعليؼ السفتؾح الرئيدةمحاكرا

يسكؽ تلخيص ادكار السحاكر الرئيدية في عسلية التعليؼ السفتؾح ييسا 
 ملي:
اف تؾفير الحاجات التعليسية للظبلب هؾ حجر الزاكية لجسيع  -

البرامج الفعالة في التعليؼ السفتؾح كهؾ الس ياس الذي متؼ مؽ 
تحديات، اف خبلؿ تقييؼ لل جهد مبزؿ في العسلية التعليسية كمؽ ال

الظبلب في لهير مؽ االحياف م عدكف عؽ بعزهؼ ال عض اضافة 
الى عدـ اتاحة فرصة التفاعل مع السعلؼ لذلػ يعتسد على التقشيات 

 لدد الفجؾة.
اف نجاح التعليؼ السفتؾح يقع على عات  اعزاء هيئة التدريس  -

لذلػ يج  اف يعدكا انفدهؼ لسؾاجهة التحديات باةتداب مهارات 
 ت التعليؼ.تقشيا
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 ادارة التعليؼ السفتؾح التي تذتسل مؽ اآلتي: -

 السرشد الذي يسهل حلقة الؾصل بيؽ الظال  كالجامعة. -1
 الفشييؽ هؼ القائسيؽ على تقشيات التعليؼ . -2

االداريؾف هؼ القائسؾف لؾضع الدياسات ككضع القرار كالخدمات  -3
 عليسية.التي تدعؼ العسلية التعليسية التي تلبي حاجات العسلية الت

 
   أهؼ كسائ  تقشية السعلؾمات الحدمهة 

  INTERNET اإلنترنت ش كة - 1
تعد مؽ احدث التقشيات التي شهدها العرر فهي لكافة السدتفيدمؽ 
في جسيع السجاالت، كحؾلت هذب الذ كة الكرة االرضية الى قربه، اي 
ساعدت في ازالة الحؾاجز بيؽ دكؿ العالؼ ، اتاحت التؾاصل كت ادؿ 
السعلؾمات كالحرؾؿ عليها مؽ اي زماف كمكاف فزبًل عؽ انها لعبت 
دكرا لبيرًا في تغير العسلية التعليسية الستعارؼ عليها  ننادر كجخركف 

 ل.2008
 

 :كصل الجامعات كالكليات بذ كة اإلنترنت فؾائد 
  الؾفرة الهامة مؽ السعلؾمات تتسهل في الكت  ، الدكريات ، قؾاعد

 قع.البيانات  السؾا

 مرادر السعلؾمات، كالحرؾؿ على أحدث األخ ار،  إلى الؾصؾؿ
كاألصؾات، كلقظات  كالرؾر،كأكراؽ ال حؾث، كاإلحرائيات، 

 الفيدمؾ. 
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 كاالتراؿ مع الظبلب مؽ بلداف أخرى، كتدهيل  الخبراء، استذارة
كاألساتذة في السدائل السعقدة،  كالسدرسيؽعسلية الحؾار بيؽ اآلباء 

   عبر اإلنترنت.
 الظبلب مؽ بلداف أخرى، كالتحاكر معهؼ في السؾاد  مع االتراؿ

على بعض السذاريع السذترلة،  معاً الدراسية كالهقايية، كالعسل 
 كاةتداب معارؼ عؽ حزارات أخرى. 

 الحؾار بيؽ اآلباء كالسدرسيؽ، ييسا مترل بذؤكف  عسلية تدهيل
 بؾية. التر  التعليسية/ العسليةأبشائهؼ، مسا يعزز تفاعلية 

 
 الحدمهة  االتراؿكأدكات  اآللي الحاس  - 2

ـ بننذاء أكؿ نغاـ للبرقية 1844عاـ  في االتراالتتقشية  بدأت
هذب التقشية بقؾة بعد  تقدمتبيؽ مدمشتي بالتيسؾر األمريكية ككاششظؽ،  ؼ 

التظؾر مؽ  في االتراالتـ.  ؼ استسرت تقشية 1867الهاتف عاـ  اختراع
 فيتظؾرًا لبيرًا  االتراالتتشا الحالي الذي شهدت ييه ذلػ الحيؽ إلى كق

مجاالت الحاس  اآللي كبرمجياته، كاألقسار الرشا ية، كاأللياؼ ال ررية، 
 كأنغسة السعلؾمات الرقسية. الخلؾية،كالهؾاتف 
الحاس  اآللي  األمريكية  Time مجلةـ اختارت 1983عاـ  في

في عرر الحاس  كأنشا  مؤلدة ح يقة هي أنشا ،شخرية العاـ ليكؾف 
كبعد أف انكسذت أجهزة الحاس  اآللي في  اآلفن يش  ؾرة تقشية. أما 

هائبًل برؾرة مدهذة  انخفاضاالحجؼ كتشامت في القؾة، انخفزت أسعارها 
قد أص حشا ف حياتشاكمهيرة لبلستغراب، كسكؽ الحاس  لل رلؽ مؽ أرلاف 

ص التكلفة على ن ف على أعتاب  ؾرة أخرى ستتسخض عؽ اتراؿ رخي
. فأجهزة الحاس  ستذترؾ للها في مشغؾمة كاحدة مدبؾؽ نحؾ غير 
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الكؾني، كستكؾف ش كة يظل   السدتؾى  عزها ال عض على بلبلتراؿ 
. كالدلف Information Superhighwayعليها السعلؾمات الدريعة 

 ل2000. نحيتس ،  الس اشر لهذب الذ كة هؾ اإلنترنت
في مجاؿ تقشية السعلؾمات قد بدأت  رى لبجيتس بأف رحلة  يقررك 

إلى األماـ  كستدفعهالتؾها، كسؾؼ تدتغرؽ تظؾراتها عدة عقؾد قادمة 
التي  االتراؿأجهزة الحاس  السدتقبلية كتظبيقاتها باإلضافة إلى أدكات 

ستلبى غال ًا حاجات غير متؾقعة حاليًا. كستكؾف الفؾائد كالسذكبلت 
أةبر بكهير مؽ  االتراالتيكة في مجاؿ على هذب الهؾرة الؾش السترت ة

 ؾرة الحاس  الذخري. كال نعرؼ على كجه اليقيؽ  علىتلػ التي ترتبت 
كمع ذلػ مرى جيتس أف هذب  أيزًا،إلى أمؽ ستؤدي بشا هذب الرحلة 

التغيرات  تتسهلكسؾؼ  ،الهؾرة ستؤ ر في حياة أعداد لبيرة مؽ الشاس
 رل بها الشاس بعزهؼ ب عض.الرئيدة القادمة في الظريقة التي مت

الخاـ التي تتعامل معها، كأداتها  مادتهاكأف لكل تقشية  ةسال 200نحيتس 
طاقتها الرئيس الذي  كمردراألساسية التي تعالج بها هذب السادة، 

إلى  تؾصيلهايدتخدمه لتحؾيل تلػ السادة الخاـ إلى مشتجات متؼ 
بد أف تتبلءـ مع طبيعة كالتي ال ،السدتفيد مؽ كسائل التؾزيع السختلفة

السشتجات كعركؼ استخدامها. فنذا ط قشا هذا اإلطار العاـ على  هذب
الخاـ هي البيانات كالسعلؾمات كالسعارؼ،  فسادتهاتقشية السعلؾمات، 

اآللي كبرمجياته كش كاته التي  الحاس كأداتها األساسية هي ببل مشازع 
سلع كخدمات  إلىاـ تدتهلػ طاقته الحدابية في تحؾيل السادة الخ

 Directمعلؾماتية، أما التؾزيع فيتؼ مؽ خبلؿ التفاعل الفؾري 

Interaction الب  الس اشر  أسالي اإلنداف كاآللة، أك مؽ خبلؿ  بيؽ
ش كات  خبلؿكغير الس اشر لسا هي الحاؿ في أجهزة اإلعبلـ، أك مؽ 



 

945 

 

 الحاس  التي ترل بيؽ حاس  كجخر أك بيؽ كحداته الظريية
Terminals.  ل.2007ف \نببلؿ 

 السادية،ف الحاس  الذخري بسكؾناته أجيتس لذلػ  كيرى 
الستؾاصلة التظؾر كتظبيقاته في مجاؿ التجارة كاألعساؿ كبشغؼ خدمة 

اإلنترنت كالبريد اإللكتركني  ككصبلت (On Line) الس اشر االتراؿ
ليزة األساس كالر  هؾكالؾسائ  الستعددة كاأللعاب اإللكتركنية سيكؾف 

 للهؾرة السقبلة.
٣٘ظَٔ حُلخٓذ ح٢ُ٥ ػ٠ِ ٓدخ ٣ِد٢ ٓدٖ طو٤٘دخص ٓؼِٞٓخط٤دش ُٜدخ ىٍٝٛدخ       

 حُظؼ٢ٔ٤ِ حُلخػَ:

 أ/ التعليؼ السعاف بالحاسؾب كييه متؼ التفاعل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ.
ب/ التدريس السدمر بالحاسؾب كييه مزكد السدرس بنحرائيات كمعلؾمات 

 .لتقشيؽ السداؽ كالستعلسيؽ
 / ش كات اإلنترنت السحلية كالقؾمية كالعالسية.4
 / البريد اإللكتركني.6
 / مراةز مرادر التعلؼ.7
 / برمجيات اللقاءات الدكرية.8

لكل مؽ الؾسائ  التي ذلرت، دكرها الظليعي في عسلية التعليؼ،  
عبر نغاـ التعليؼ عؽ بعد، حد  الغركؼ التي متؾاجد فيها الستعلسؾف 

ؾسائ  السعشية كصبلحيتها كإمكانية استخدامها لؾسي  بيؽ كحد  كفرة ال
 السؤسدة التعليسية كالستعلؼ.

إف أحدث ما استخدـ مؽ التقشيات في مجاؿ نغاـ التعليؼ عؽ بعد،      
هؾ الحاس  اآللي كييسا ملي بعض مؽ استخداماته في هذا السجاؿ، 

 كالذي يعتبر ذلػ مهااًل لتقشيات التعليؼ السفتؾح:
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اج السؾاد التي يقؾـ بها الحاس  اآللي السحسؾؿ كالذي ساعد لهيرًا إنت  .1
في جػؾدة كسػرعة اإلنتػاج للسػؾاد السظبؾعػة، بػدكف زيػادة فػي التكلفػة، 

 كتظؾيرها.
متػػػيت الجهػػػاز للسدػػػتخدـ السراجعػػػة السدػػػتسرة للػػػدركس كتسحيرػػػها   .2

 كتحدمهها كتعدملها.
 سية كاسترجاعها.يداعد في تخزيؽ السعلؾمات الخاصة بالسؾاد الدرا  .3
 اعت ار السكت ة اإللكتركنية بديبًل للسكت ة الؾرقية.  .4
خػػػدمات البريػػػد اإللكتركنػػػي تسكػػػؽ السػػػتعلؼ مػػػؽ االترػػػاؿ بػػػالسعلؼ أك   .5

 السذرؼ أك السؤسدة التعليسية أك زمبلئه مؽ الستعلسيؽ.
مؤتسرات الحاس  اآللي تعتبػر كسػيلة نقػل للسعلؾمػات يدػتظيع األفػراد   .6

ؿ الشرؾص كالؾ ػائ  ييسػا بيػشهؼ لتحقيػ  أهػداؼ معيشػة بؾاسظتها ت اد
خاصة بهؼ، هذا األمر متظلػ  أحيانػًا تؾاجػد السذػارليؽ عشػد السحظػات 

 الظريية في جٍف كاحد.
السدػػػاعدة فػػػي تػػػدريس السػػػادة الدراسػػػية عبػػػر برمجػػػة محػػػددة تذػػػسل   .7

 السادة الدراسية كالسراجعة كالتظبي  العسلي كالشرت كاإلرشاد.
في التدريس باستخداـ قػدرات الحاسػ  اآللػي علػى التجزئػة السداعدة   .8

كالتخػػػزيؽ كاالسػػػترداد فػػػي تشغػػػيؼ عسليػػػة التػػػدريس كمتابعػػػة الدػػػجبلت 
 .Power Pointالخاصة بالظبلب كمؽ البرامج السدتخدمة في ذلػ 

 استخداـ الؾسائ  الستعددة عبر الحاس  اآللي.  .9
السػػػتعلؼ حدػػػ  السدػػػاعدة فػػػي تحدمػػػد الدػػػرعة السشاسػػػ ة للػػػتعلؼ لػػػدى  .10

 قدراته.
مرب  بيؽ تقشيات متعددة مهل تقشية الفيدمؾ كالظ اعة كالرؾت كالرسػؾـ  .11

 البيانية لكل ذلػ دكر فاعل في التعليؼ عؽ بعد.
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مزيػػػد الحاسػػػ  اآللػػػي مػػػؽ فػػػرص الحرػػػؾؿ علػػػى السعلؾمػػػات للظػػػبلب  .12
كالسعلسػػػيؽ كيغهػػػر ذلػػػػ فػػػي الذػػػ كات السحليػػػة كاإلقليسيػػػة كالقؾميػػػة 

 ي تقؾـ بربظهؼ بسرادر السعلؾمات مهسا بعدت السدافة.كالعالسية كالت
اسػػتخداـ الذػػ كة العشكبؾتيػػة الدكليػػة كفػػتت صػػفحات خاصػػة بػػالستعلؼ  .13

 كالسؤسدات التعليسية كالتي تقبل التعدمل كالترحيت كالحذؼ.

 
 كقد أكرد دمحم محسؾد الحيلة في هذا السجاؿ: 

يقارب نكحد  جخر اإلحرائيات فنف اإلنترنت يقؾـ بؾصل ما 
العذر مبلميؽ حاسؾب، في أةهر مؽ مائة دكلة في العالؼ كلذلػ الحاؿ 

 145بالشد ة لؤلشخاص الذمؽ يدتخدمؾف اإلنترنت حي  بلن عددهؼ ن
 ـل.2001ـل نالحيلة1997مليؾنًال مؽ بداية عاـ 

 
 :حّ حُلخٓذ ح٤ٔٓ٢ُ٥ِحص حٓظوي

 في هذا السجاؿ الشقا  اآلتية: نؾرد
 ية الراجعة الفؾرية.مزكد الستعلؼ بالتغذ  .1
 إمكانية استخداـ الحاس  اآللي في الزماف كالسكاف السشاسبيؽ.  .2
 متسيز بؾجؾد عشرر التذؾي .  .3
 قابليه الحاس  اآللي لتخزيؽ استجابات الستعلؼ كرصد ردكد أفعاله.  .4
 يسكؽ الحاس  اآللي الستعلؼ مؽ التقؾيؼ الذاتي.  .5
يػػات السعرييػػة الست امشػػة يسّكػػؽ السػػتعلؼ مػػؽ التعامػػل الفعػػاؿ مػػع الخل   .6

 للستعلسيؽ مسا يحق  مراعاة الفركؽ الفردية.
 يجعل الستعلؼ مدرؾ أف التعلؼ عسلية دمشاميكية نذظة.  .7
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اشػػتساله علػػى كسػػائ  متعػػددة لالرػػؾت كالرػػؾرة كالرسػػؾمات تقػػرب   .8
 الستعلؼ مؽ البيئة التعليسية الؾاق ية.

 مؾفر الجهد كالؾقت بالشد ة للستعلؼ.  .9
 شت الهقة للستعلؼ كيؾجهه نحؾ التفاعل التعليسي.يداهؼ في م .10
 كسيلة ناجحة في التعليؼ السبرمج. .11
 إمكانية تحاكر الستعلؼ مع الحاس  اآللي بخرؾص مادة التعلؼ. .12
 يداعد في تهبيت معلؾمات سابقة تعلسها الستعلؼ مد قًا. .13
مؾفر للسػتعلؼ أشػياء ال يسكػؽ التعامػل معهػا فػي الؾاقػع مهػل مػا ال مػرى  .14

 ؽ السجردة مهل التفاعبلت الكيسيائية.بالعي
يسكػػػؽ أف يرػػػدر مػػػؽ خبللػػػه برنػػػامج تعليسػػػي لامػػػل يذػػػسل الدراسػػػة  .15

كالتحليػػػل كالترػػػسيؼ كعشاصػػػر التذػػػؾي  كالجػػػذب عػػػؽ طريػػػ  الرػػػؾت 
 كالرؾرة كتؾجيه التعليؼ كاإلنتاج كالتقؾيؼ.

يسكػؽ ربػػ  األجهػػزة بذػػ كة عشكبؾتيػػة عالسيػػة أك قؾميػػة نإنترنػػتل كمػػؽ  .16
ؼ عسليػػػة برمجػػػة للتعلػػػيؼ عػػػؽ بعػػػد مسػػػا متػػػيت فرصػػػًا لبيػػػرة خبللهػػػا تػػػت

للستعلسيؽ إذ أف عبر اإلنترنت يسكؽ الحرػؾؿ علػى السعلؾمػة الستػؾفرة 
فػػي السؾقػػع التعليسػػي السعػػيؽ كالتفاعػػل معهػػا بؾاسػػظة السػػتعلؼ، كتعتبػػر 
شػػ كات اإلنترنػػت مػػؽ خػػبلؿ الحاسػػ  اآللػػي أةهػػر الؾسػػائ  فعاليػػة فػػي 

إذ أنهػػا كفػػرت السعلؾمػػة فػػي كقػػت كجيػػز كجهػػد  عسليػػة التعلػػيؼ كالػػتعلؼ
 قليل.

 
 

  

  :السعلؾمات كاالتراالت ش كات - 3
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كتقشيات السعلؾمات الحدمهة للستعلسيؽ الفرصة  االتراالت أتاحت
كلل فرد مشهؼ في مشزله  ،مع معلسيهؼ مشاقذة اءاتلعقد اجتساعات كلق

تليفؾف أك بؾاسظة ال السؤتسراتكذلػ عؽ طري  نغاـ  ه،أك مكاف عسل
كسائل إتاحة  مؽييسا ملي تعريو بكل كسيلة ، ك ك الحاس  اآلليأالفيدمؾ 

 السعلؾمات بذ كات السعلؾمات كالتي يسكؽ استخدامها في نغاـ :
 

  Electronic Bulletin Boardsاللؾحات اإلخ ارية اإللكتركنية  -1
 االتراالتاإلخ ارية اإللكتركنية أحد نغؼ  اللؾحةنغؼ  دّ عكتُ 

للسدتخدـ عؽ طري  جهاز  تدستسعتسدة على الحاس  اآللي التي ال
 مرسل أف  ”MODEM“ الحاس  الذخري كخ  تليفؾف كجهاز مؾدـ

كيدتقبل الرسائل، كالغرض الرئيس مؽ استخداـ اللؾحات اإلخ ارية 
لسجسؾعة مؽ  ،تقديؼ خدمة السذارلة في السعلؾمات هؾ ،اإللكتركنية

تدست للسدتخدميؽ أف مرسلؾا  كلذلػذترلة، األفراد ذكي االهتسامات الس
. كعهر جداً كيدتقبلؾا البرامج، كملفات الشرؾص بتكلفة مشخفزة 

استخداـ اللؾحة اإلخ ارية اإللكتركنية في مؤسدات التعليؼ السفتؾح 
 لؾسيلة إتاحة تفاعلية ذات اتجاهيؽ للسعلؾمات ،باستراليا كخرؾصاً 

 ل.2007نالدهذاف ، 

 

 Electronic Mailتركني البريد اإللك -2
مؽ الؾسائل التقشية الحدمهة التي تدتهدؼ  اإللكتركنيالبريد  يعد

صؾت  أك  Textفي شكل نرؾص  الفؾر،السعلؾمات على  ؿتدهيل ت اد
Voice رسؾمات  أكGraphics،  كيتؼ ذلػ باستخداـ نغؼ البريد

مؽ  الرسائل كتخزيشها كنقلها است  اؿدة على الحاس  اآللي في سالسعت
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التعليؼ بذكل  مؤسداتأماةؽ بعيدة. كقد استخدـ البريد اإللكتركني في 
مؽ عشؾاف لها ليدتظيع أف  أةهرحي  تتيت السؤسدة للستعلؼ  ،كاسع

 باستخداـ البريد اإللكتركني كترسل له السؤسدة ردكدًا أيزًا. مراسلها
 

 File Transmission Protocol السلفات نقل -3
كإلى الحاس ات  مؽ FTP شقل السلفاتهذب الخدمة ب تدسى

تدتخدـ في استشداخ لسيات لبيرة مؽ  أفكيسكؽ  السرت ظة باإلنترنت
كتتدؼ هذب البرمجيات  لذلػ،البيانات، كذلػ مؽ خبلؿ البرمجيات البلزمة 

لسا يقدـ لها  تدتجي بالتفاعلية، حي  تؾافي السدتفيد برسالة تشبيه، لسا 
حي  يحدد  ،اـ بركتؾلؾؿ نقل السلفاتإلى استخد تحتاجك  مؽ أكامر.

االتراؿ. كبسجرد أف تكتسل  بتشفيذالسدتفيد الحاس  كيأمر البركتؾلؾؿ 
حي  يسكشه  الحاس ،دائرة االتراؿ مبدأ السدتفيد في التعامل مع 

الحرؾؿ على قائسة بالسلفات الستاحة، أك استرجاع ندخا مؽ ملف أك 
مات اإلنترنت حي  تؾفر عددا الخدمة مؽ أهؼ خد هذب دّ عتُ لسا  .أةهر

أف هشاؾ مؽ يقؾمؾف بتظؾير  لسانقلها، سكؽ ضخسا مؽ السلفات الس
لجسيع مدتخدمي  متاحة لتر ت  FTP البرامج السختلفة كإرسالها إلى

 الذ كة.
 

  Discussion Groupمجسؾعة السشاقذات  دمةخ -4
ة على اآلالؼ مؽ مجسؾعات السشاقذة مرشف اإلنترنتش كة  تحتؾي 

خدمة نأك  لالسشاقذة جساعاتنحد  السؾضؾعات، كيظل  عليها لذلػ 
هذب  كتجسع، للؾحات الشذرات اإللكتركنيةن، كأحيانا تدسى لالسؤتسرات

فرد بنصدار رسالة ليظلع عليها  ألي تدست•اللؾحات الخرائص التالية :
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 بسؾضؾع تهتؼنعلى عدد لبير مؽ السذترليؽ. الرسالة تؾزيع•اآلخركف.
مؽ الرسالة مهل البريد اإللكتركني، لسا تكفل هذب  اً ندخ تشذرل، يؽمع

إلى السحاد ة، أك تؾجيه أسئلة، أك  االستساعالخدمة للسدتفيد فرصة 
 مداخلة. تدجيل

 
 ل:2005، نالسعلؾماتية ، نؾعاف السؤتسراتكهذب  :السؤتسرات مؽ بعد -5
 
 Computerالسؤتسرات عؽ طري  الحاس  اآللي  5-1

Conferencing : 
االتراؿ عؽ طري  لتابة الرسائل كتخزيشها في  أساسعلى  كتقؾـ
حي  متشاقذؾف  ،في أي كقت السدتفيدمؽكتتاح لسجسؾعة  ،مؾقع مرلزي 

مشهسا القراءة كالرد  للفالسعلؼ كالستعلؼ يدتظيع  ،كيتحق  الحؾار بيشهؼ
 مشفذُ في أي كقت كمؽ أي مكاف بحي  يكؾف لكل مذترؾ في الحؾار 

أك عبر اتراالت سلكية أك ال  م اشرة مترل  ”Terminal“ خاُص 
الرسائل إلى  بتحريركيقؾـ هذا الحاس   ،سلكية بحاس  إلكتركني مرلزي 

 الجسيع.
 : Video Conferencingالسؤتسرات عؽ طري  الفيدمؾ  5-2

الرؾت كالرؾرة كاللؾف كالحرلة لجسيع السذارليؽ  نقلمتؼ  كفيها
كيذاهدكف في كقت كاحد،  يدتسعؾف  ،ؾاقع مختلفةفي م االجتساع،في 

في  كيدتخدـ ،حي  تشتقل إشارات الرؾت كالرؾرة بيؽ مؾقعيؽ أك أةهر
أك  ذرؼالسالتعليؼ السفتؾح ك في لقاءات مجسؾعات مؽ الستعلسيؽ مع 

كفي التؾجيه  ،كيدتخدـ في التدري  مؽ بعد في شكل مجسؾعات ،السرشد
“Tutorials”  كالعركض“Demonstrations”  كالسقاببلت
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هيئة  ألعزاءالذخرية، لسا يدتخدـ في التشسية كاإلعداد السهشي 
التدريس. كمؽ الجامعات التي تدتخدـ هذا األسلؾب الجامعة البريظانية 

عؽ بعد بيؽ السعلؼ  االجتساعحي  تدتخدمه في أسالي   السفتؾحة
ةل التي مؾقع مختلف عؽ اآلخر. كمؽ السذا فيكالستعلسيؽ كلل مشهؼ 

عؽ الجامعة كصعؾبة مجيئهؼ  الستعلسيؽ بعد حلها استخداـ هذا األسلؾب:
 كالساؿ كالسرركفات. السدتهلػإليها لظبيعة عركفهؼ باإلضافة إلى الؾقت 

 األساتذة في تخررات معيشة. عدد قلة 
 الظل ة السعاقيؽ جدديًا الذمؽ ي يسؾف في مشازلهؼ أك  تشقل صعؾبة

 في مؤسدات خاصة.
مؽ بعد بأف يقؾـ السحاضر قبل بدء  السؤتسرأسلؾب  كيتؼ

على اتراؿ به  أص حؾاالسحاضرة بالتأةد مؽ أف جسيع طبلبه قد 
 لتابةكذلػ بذلر أسسائهؼ شفهيًا  ؼ  ،باستخداـ التلفؾف الشاقل للرؾت

مسا  مشها؛كتحدمد السشظقة التي متكلسؾف  ،األحرؼ األكلى مؽ أسسائهؼ
كالتأةد مؽ أف الظل ة على استعداد لتلقي  ،هزةاألج الخت ارمتيت الفرصة 

شارلؾا في الحدم  كيسؽ يحتاجؾف إلى  بسؽحتى متؼ التعرؼ  ،السحاضرة
 تذجيع للتحدث.

إال أف  ،السدتخدـ في تشفيذ إجراءات السحاضرة األسلؾبلاف  كهكذا
قد تحتاج بزع  ،يقؾمؾف بها فرديةالسحاضر قد يكلف طبلبه أعسااًل 

فعلى السحاضر  ،كير ت هشاؾ صست لامل االتراؿفيها دقائ ، مشقظع 
كؾف الذاشة أف مراعي مهل هذب الغركؼ، بأف يحرص على أف ال ت

كقد أشارت عسليات  .غيرهااإللكتركنية خالية مؽ رسؼ أك لتابة أك 
 طؾؿ السحاضرة يج  إال مزيد على ساعة كاحدة.أف التقؾيؼ على 
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ي صعؾبة كجؾد السحاضر أف اةبر مذكلة للشغاـ ه ال احهؾف  كجد
حي  يج  عليه أف يكؾف متدربًا  ،األسلؾبالستدرب على استخداـ هذا 

باستخداـ هذب  الجدمدعلى تقديؼ السحاضرة كإدارة السؾقو التعليسي 
 التجهيزات.

 ،عؽ طري  ش كات السعلؾمات كالحاس  اآللي لبلتراالت كبالشد ة
في  ،ات ش كة اإلنترنتمؽ خدم لبلستفادة" ستؾرت تذارلزتتجه جامعة "

عؽ طريقها حي  تتيت اإلطار الخارجي  للستعلسيؽإتاحة السؾاد التعليسية 
الذ كة العالسية  على كذلػ ،”Subject Online“لسؾضؾعات الدارسة 

“World Wide Web”  كأدلة الدراسة  ،اإلضايية القراءاتلسا تتيت
كلل ذلػ عبر  تلفة،السخكفهارس السكت ة كاإلدارة، كأدلة خدمات الجامعة 

للجامعة مكانًا على ش كة  أف حي   ،”On Line“خدمة الخ  الس اشر 
كلي ية  تقديسهاتتيت ييه معلؾمات عؽ الجامعة كالسقررات التي  ،اإلنترنت

 تدريدها.
أك السرشد عؽ طري   ذرؼأف مترل بالس للستعلؼيسكؽ  ةسا

تتؼ االستفادة مؽ على ذلػ  كبشاءفلكل مرشد عشؾاف على الذ كة  ،الذ كة
بالسكت ة كيتابع  مترللسا يدتظيع الستعلؼ اف  ،خدمة البريد اإللكتركني

كتقدـ الجامعة معلؾمات  ،”On Line“فهارسها على الخ  الس اشر 
اإللكتركنية  اإلخ اريةهامة للظبلب مؽ خبلؿ خدمة اللؾحات 

“Electronic Bulletin Boards” الجامعة عدة أنؾاع مؽ  كتيدر
السؤتسرات عؽ  فهشاؾجتساعات أك السؤتسرات بيؽ السعلسيؽ كالستعلسيؽ، اال

 السعلؼمؽ عذرة طبلب مع  أةهرطري  التليفؾف حي  يدتظيع أف متحاكر 
في كقت كاحد، كهؼ في مشازلهؼ، كذلػ مؽ خبلؿ ش كة تليفؾنية مدمرها 

كذلػ مؽ أجل إتاحة فرصة  ،التليفؾنية بالجامعة السؤتسراتمكت  
السؤتسرات أك االجتساعات عادة بيؽ  هذبكتعقد  ،ذة كالتؾجيهالسشاق
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هذا الشؾع  إلى كباإلضافة الداعة الدادسة كالداعة الحادية عذر مداًء.
 السؤتسراتستؾرت"  تذارلزمؽ االجتساعات أك السؤتسرات تقدـ جامعة "

لكل مؽ السعلؼ  تتيت حي  ”Video Conference“عؽ طري  الفيدمؾ 
 السؾاجهة كهؼ في أماةشهؼ. كالستعلؼ فرصة

 
 

 Satellite Programsبرامج األقسار الرشا ية  -6

تدتخدـ برامج األقسار الرشا ية لتدجيل عدد لبير مؽ الظل ة في 
برامج ، مؽ أجل خفض نفقات التعليؼ كتدهيل كصؾؿ السادة العلسية 

 للظل ة خارج الحـر الجامعي مع السحافغة على جؾدتها الشؾ ية.
ب العسلية مرت   القسر الرشاعي بذ كة اتراالت بحاسؾب، كفي هذ

كتكؾف  شائية االتجاب كمدمجًا بها قشؾات سس ية كبررية، لجعل طريقة 
التدريس أةهر تفاعلية كأةهر حيؾية، كلذلػ جعل الظل ة يذعركف بقربهؼ 
مؽ األستاذ السحاضر، على الرغؼ مؽ بعدهؼ عشه. كيذتر  في عسلية 

ؾسيلة التكشؾلؾجية تؾافر البشية التحتية بتجهيز السراةز التدريس بهذب ال
 الدراسية بأجهزة است  اؿ كب  خاص.
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 الفرل الهال 

 تجارب الجامعات كالسؤسدات
 في التعليؼ السفتؾح 

 
 السقدمة -

 التجارب العالسية

 الجامعة البريظانية السفتؾحة -

 جامعة داياؽ بأستراليا -

 جامعة فؾنياس -

 امعة متذجان االفتراضيةج -

 جامعة ويدترن  -

 روجرزجامعة  -
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 التجارب العربية
 جامعة القدس السفتؾحة -

 الجامعة األمرياية السفتؾحة -

 جامعة بيروت السفتؾحة -

 جامعة التعمؼ االفتراضي -

 جامعة لشدن السفتؾحة -

 جامعة العرب االلكترونية -

 الجامعة العربية السفتؾحة -

 تجربة الجامعات الدؾدانية
 الزسيؼ األزوري جامعة  -

 جامعة الشيميؼ -
 سقدمة:ال
  

لها أهسية خاصة في عررنا  ،كما بعد الجام ية الجام ية الدراسة
لسا لها مؽ تأ ير لبير على مدتقبل الفرد مؽ ناحية إعدادب  الحاضر،

 ،يحق  له طسؾحاته كم ربه الذخرية مؽ ناحية سليسًا،إعدادًا علسيًا 
 سع. كيكد ه مؾقعًا مشاس ًا في السجت

الحرؾؿ على شهادة في رغ  شخص  إذاأنه  ،الستعارؼ عليهمؽ 
قري  مؽ  مشزؿاإلقامة في  هالساجدتير في أحد الفركع العلسية، فعلي

كف  جدكؿ زمشي محكؼ، كلكؽ العدمد مؽ الجامعات تؾفر  ،الحـر الجامعي
مجسؾعة مؽ التخررات العلسية ضسؽ الدراسات الجام ية دكف  اليؾـ

الحـر الجامعي. حي  تؾفر ش كة اإلنترنت العدمد  فيالتؾاجد الحاجة إلى 
ضسؽ إعادة  ،الدراسةعؽ بعد أشكاؿمؽ الجامعات السفتؾحة لذكل مؽ 
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التعليسي  التؾجه" عليهكهؾ ما يظل   ،هيكلية التشغيؼ للعسلية التعليسية
كالسحرؾ  ،كالسكاف" بالزمافغير محدكد  تعليؼإطار فلدفة " ضسؽالجدمد" 
التقشيات  باستخداـفالدارسة  ،ي لكل ذلػ هؾ تقشيات السعلؾماتاألساس
بدأت تشسؾ كتتدع لتأخذ مداحتها التي  ،كخاصة اإلنترنت ،الحدمهة

 في فزاء الذ كة العشكبؾتية. يدتحقها
جامعة كمؤسدة تعليسية تسارس  900 مؽفي العالؼ اةهر  ؾجدت

دد الظبلب في دكلة، كيرل ع 90مؽ  اةهرتشتذر في  ،التعليؼ السفتؾح
بعض الجامعات  تؾفرك  ألف طال  كطال ة، 200بعزها إلى أةهر مؽ 

 الشغريةبرنامج دراسي، كال تكتفي بعزها بتقديؼ السشاهج  300أةهر مؽ 
كإنسا تتعداها إلى السشاهج العلسية  كاالجتسا ية،العلؾـ اإلندانية  :مهل
غيرها. كلقد تغلبت كالعسارة ك  ،كالهشدسة ،كالكيسياء ،الظبية العلؾـ :مهل

فسهبًل تسيزت  ،على بعض الجامعات التقليدية السفتؾحةبعض الجامعات 
في مجاؿ علـؾ  ،إةدفؾرد جامعةالجامعة البريظانية السفتؾحة عؽ 

السدتسر  التؾاصلاألرض. كلقد ساعدت الؾسائل التقشية الحدمهة على 
. لهاسشتذرة بيؽ الدارسيؽ كالجامعة مؽ خبلؿ السقر الرئيس كالسراةز ال

 السهاؿكيؾجد العدمد مؽ تجارب التعليؼ السفتؾح ك نذلر مشها على سبيل 
 ال الحرر ما ملي:

 
 العالسيةالتجارب   - أكالً 

 The Open University:  السفتؾحة البريظانية الجامعة
نغاـ التعليؼ البريظاني، بدأت فكرتها  فينسؾذج فريد مؽ نؾعه  هي
لؾضع خظة  لجشةـ شكلت 1967ر عاـ ـ، كفي سبتسب1963في عاـ 
العالي  التعليؼاللجشة عددًا مؽ خبراء  كضست ،مفتؾحة" جامعةإلنذاء "
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 ،ـ1968ديدسبر  31كاإلذاعة كتكشؾلؾجيا التعليؼ حي  قدمت تقريرها في 
أشهر جامعات  خبلؿ  دّ عـ. كهي تُ 1971طبلبها في مشامر  كاستقبلت
خريرًا لتقديؼ فرص التعليؼ سشة األخيرة، حي  أنذئت  ةعذر  الخسدة

بالتعليؼ الجامعي لغركؼ  االلتحاؽتسكشؾا مؽ ملؼ  كالذمؽالجامعي للك ار 
 .أك ألي سب  جخر ،جغراييةاجتسا ية أك اقترادية أك 

على  التعليؼسكؽ نغامها التعليسي عؽ بعد مؽ تؾفير فرص كيُ  
السدتؾى الجامعي لكل القادريؽ عليه بغض الشغر عؽ أعسارهؼ 

أك مؤهبلتهؼ العلسية كبسرركفات كنفقات تعليسية  االجتسا يةكضاعهؼ كأ
نندكة التعليؼ  الجامعات األخرى التقليدية. فيأرخص بسا يقرب مؽ الهل  

جامعة مدتقلة أةاديسيًا كيسكؽ للظال  السلتح   كهي ل2004العالي ، 
ي كلذلػ االستسرار ف ،بها الحرؾؿ على الدرجة الجام ية نال كالؾريؾسل

. كيبلن عدد الظبلب السدتسرالدراسات العليا، باإلضافة إلى برامج التعليؼ 
 األساتذةألف طال  كطال ة، كعدد  200كالظال ات فيها أةهر مؽ 

، كعدد البرامج 8000كعدد األةاديسييؽ غير الستفرغيؽ  ،3000كاإلدارييؽ 
ذرة في مرلزًا تعليسيًا مشت 250برنامج كيت عها  100أةهر مؽ  الدراسية
كهؾنج لؾنج كسشغافؾرة، كتبلن ند ة عدد الظبلب الذمؽ  كأكركبابريظانيا 

 %.80كالؾعائف الحكؾمية  كالذرلاتيعسلؾف في السؤسدات 
 الجامعة السفتؾحة البريظانية بسا ملي: كتتدؼ
 أكؿ تجربة في بريظانيا تعتسد على استخداـ الشغاـ الستعدد  هي

نغامها التعليسي في  في Multi-Media Systems الؾسائل
كالتلفزيؾف  اإلذاعةند  متكامل مؽ خبلؿ مؾاد السراسلة كبرامج 

 كأجهزة السعامل السشزلية كبعض نغؼ التعليؼ التقليدي.
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 تسشت الجامعة ك الجامعة كترسؼ مشاهج الدراسة الخاصة بها  تزع
اآلداب كالعلؾـ اإلجتسا ية كالعلـؾ  التخرراتدرجاتها العلسية في 

 .كغيرها لؾجياكالتكشؾ 
 الظال  الحاصل على ال كالؾريؾس مؽ الجامعة السفتؾحة  متسكؽ

بالجامعات األخرى للحرؾؿ على الدراسات  االلتحاؽمؽ  البريظانية
بيؽ لليات الجامعة كالكليات السشاعرة  التحؾيلكلذلػ يسكشه  ،العليا

 في الجامعات األخرى.
 فهشاؾ  ،تدريسالجامعة نغاميؽ بالشد ة ألعزاء هيئة ال تت ع

في مقر الجامعة  كيعسلؾف  (Full Time) ؾف الدائس األساتذة
. باإلضافة إلى اإلقليسيةبكلياتها السختلفة أك في بعض السكات  

يعسلؾف مؽ للياتهؼ أك  كهؼ (Part Time) السشتدبيؽاألساتذة 
 عؽمعاهدهؼ كيسكؽ لهؼ ال ياـ بعسلهؼ مؽ خبلؿ مشازلهؼ كذلػ 

رها لهؼ الجامعة كمشهؼ فالسختلفة التي تؾ  االتراؿطري  كسائل 
 .(Counselors) كف كالسدتذار  (Tutors) ؾف السؾجه

 كيذسل الس اني كالتجهيزات التي يحتاجها  ،مقر خاص بها للجامعة
ػ التي تلـز التدريس كجهًا لؾجه في باإلضافة إلى تلالجامعة  نغاـ

زاء هيئة السكت ات كالسعامل كمكات  أع فتؾجدالكليات التقليدية 
 ّ كهشاؾ م افٍ كغيرهاالتدريس كاإلدارييؽ كقاعات االجتساعات 

كهي الس اني التي تتؼ فيها عسليات إنتاج  ،خاصة تسيز الجامعة
 .ةيالدراس السؾاد

 مراةز محلية للدراسة  هشاؾ(Local Study Centers) مؾزعة 
كهذب السراةز مزكدة بأجهزة الرادمؾ  ،على أنحاء السسلكة الستحدة

الذي مرب  السراةز بسقر  كالكسبيؾترالتلفزيؾف كالفيدمؾ كالتدجيل ك 
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لعقد  كالسدتذاريؽالجامعة. حي  متقابل الظبلب مع األساتذة 
 .حلقات الدراسة

 الؾاج ات الدراسية  تسهل(Assignment)  في العسلية  مهسا اجان
حي  تكؾف  ،الدراسيةالتعليسية كترسل للظال  في حقي ة السؾاد 

ت   ارة عؽ تظبيقات كأسئلة حؾؿ السشهج الدراسي كيتؼ الؾاج ا
الؾاج ات بؾاسظة الكسبيؾتر أك ترسل إلى معلسي السراسلة  ترحيت

 عليها قبل إعادتها للظال . كالتعلي لكي متؼ ترحيحها 
 السدارس الري ية  تذكل(Summer Schools) مؽ حلقات  حلقة

 لظبلبة كهي ضركر  ،السشهج الدراسي في الجامعة السفتؾحة
الدراسات العسلية كمقر هذب السدارس هؾ مشذ ت الجامعات 

تدتزيفها التي السدارس كالجامعات  هذبكيتحدد عدد  ،التقليدية
ال  فترةعلى عدد الظبلب كتؾزيعهؼ الجغرافي كيقزي الظال  بشاء 

 ،ساعة مؾمياً  12تقل عؽ أسبؾع كبعدد ساعات دراسية ال يقل عؽ 
العسلية باإلضافة إلى حلقات ال ح    اتالتدريكتتزسؽ الدراسة 

 كالسشاقذات مع األساتذة كالسؾجهيؽ.
 السذارلؾف  الظبلب(Associate Students) مؽ ذكي  كهؼ

 خبرتهؼالخبرة الفشية حي  تقدـ لهؼ مشاهج متكاملة تشاس  
كلل برنامج مؽ برامج  ،كحاجاتهؼ الجدمدة في ميداف تخررهؼ

ر، لسا أف السشاهج هذب ليس أشه عذرةهؤالء الظبلب يدتغرؽ 
كضعت  كإنساالسقرؾد مشها الحرؾؿ على الدرجات الجام ية 

أك  ،للدراسييؽ الراغبيؽ في االستزادة مؽ السعرفة في محي  عسلهؼ
 معارؼ في محي  عسل جدمد أك نحؾ ذلػ. الةتدابةذلػ 
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 عؽالجامعة البريظانية السفتؾحة طلبتها بشفقات تقل لهيرًا  تخرج 
إلى ما يقارب الهل  مؽ تكلفة الظال  في  ةالتقليدي الجامعات

 .الجامعات التقليدية

  تتيت للظال  الدراسة عبر اإلنترنت في تخررات دراسية مختلفة
مشهج تعليسي في  300كترل مشاهجها التعليسية إلى ما مزيد عؽ 

 الفيزياء كالرياضيات كالحاسؾب كغيرها.
 اً جدمد مجاالً  تسهلنها إ :ؾؿسكؽ القيخبلؿ التجربة البريظانية  كمؽ

كهي  ،للتعليؼ الجامعي باستخداـ كسائل كطرؽ تعليسية في ند  متكامل
للدراسة األةاديسية باإلضافة إلى إمكانية نقل هذب  اً خر  اً ميدان تسهل

 الخبرة في مجاؿ  إلى التعليؼ الجامعي في السسلكة العربية الدعؾدية.
 

 Deakin University   دايكؽ باستراليا جامعة
مؽ  كاحدةعد هذب الجامعة كتُ  ـ،1974جامعة ديكيؽ عاـ  أنذئت

 Bary K) ا.أهؼ السؤسدات التعليسية التي تقدـ مقررات  في إسترالي

. كمؽ البرامج التي تقدمها الشغاميتقدـ  بجان  التعليؼ  كهي (1994
ية كالتربية كالعلؾـ الدلؾل الفشؾف للتعليؼ عؽ بعد درجة ال كالؾريؾس في 

إلى برامج لسرحلة  باإلضافةكالرحية كاإلدارة كالعلؾـ كالتكشؾلؾجيا. 
كإدارة األعساؿ  كالتغذيةالدراسات العليا كذلػ في التربية كاإلدارة التربؾية 

التي تقدمها  السختلفةكالكسبيؾتر. كهشاؾ برامج للتعليؼ السدتسر في العلؾـ 
مختلفة مهل  ضؾعاتمؾ ةليات الجامعة بأسلؾب  في صؾرة دبلؾمات في 

نحجي  غيرها.ك  الحاس  اآلليك القانؾف، ك الفشؾف، ك الدراسات الرح ية، 
مقرراتها كالسؾاد التعليسية على  إعداد في جامعة دايكؽ كتعتسدل 2005

كيكؾف  ،السشهج مرسؼأعزاء باإلضافة إلى  6إلى  3فري  متكؾف مؽ 
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 التعليسيةلية رئيده مدئؾاًل عؽ السزسؾف األةاديسي كعؽ فعالية العس
ةبرنامج للتدريس مؽ بعد كعؽ إعداد السقررات في الؾقت السشاس  كفي 

 الستاحة. السيزانيةحدكد 
دايكؽ كالجامعات األخرى التقليدية كالسفتؾحة  جامعةبيؽ  كتتكؾف 

لظبلبها بدراسة مقررات دراسية جامعة دايكؽ تدست حي  عبلقة ك يقة، 
جامعات أخرى بدراسة بعض  مؽفي جامعات أخرى، كتدست للظبلب 

 ،األخرى أكجدت تكامبًل مع بعض السعاهد  االسقررات فيها، لسا أنه
ةبر أهذب الجامعة مؽ  عدّ كبخاصة في مجاؿ ت ادؿ السؾاد التعليسية. كتُ 

السهتسة بالتدري  في استراليا، كهي تعسل مع أةهر مؽ خسديؽ  الجامعات
اإلسترالية في السجاالت  ةبر الذرلاتأكتتعاكف مع  لسامشغسة تعليسية 

 ذات العبلقة. 
دايكؽ أسالي  مختلفة في تقديؼ السادة العلسية  جامعة كتدتخدـ

السظبؾعة إلى جان  استعساؿ  السؾادللظبلب فهشاؾ اعتساد لبير على 
في كالية ييكتؾريا ش كة مؽ  كتؾجد. الؾسائل السرئية كالسدسؾعة األخرى 

الرشاعي كالحاس   القسرعة باستخداـ السراةز الدراسية السرت ظة بالجام
 اآللي. 
  
   Phonix Universityفؾنيكس   جامعة
أةبر الجامعات الخاصة في الؾاليات الستحدة األمريكية،  مؽ كهي 

 The University ofـ ما أسسته 1989فقد أنذأت الجامعة عاـ 

Phonix Online Campus، كهؾ   ارة عؽ  ،ساف فرانديدكؾ في
 األخيرةعلى الذ كة، تظؾر على نظاؽ كاسع في الدشؾات حـر جامعي 

. كتؾفر الدراسة الجام ية في التخررات مع تؾسع اإلنترنت كانتذارها
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السختلفة كالدراسات العليا للحرؾؿ على الدبلؾمات كالساجدتير 
كالدلتؾراب، علسًا بأف الذهادات التي تسشحها معترؼ بها مؽ الهيئة 

تر  الجامعة للتدجيل عبر اإلنترنت إجادة اللغة السرلزية للجامعات. كتذ
اإلنجليزية، حتى متسكؽ الظبلب مؽ استخداـ خدمات اإلنترنت السختلفة 
مهل مجسؾعات األخ ار، كمجسؾعات الشقاش، كالبريد اإللكتركني، 
كمؤتسرات الفيدمؾ كغيرها. كتقدـ استسارات التدجيل بالجامعة عبر البريد 

حرها مؽ قبل لجشة متخررة كف  معامير اإللكتركني، لكي متؼ ف
األكلى كالدراسات  الجام يةزؼ حاليًا طبلبًا مدرسؾف دراساتهؼ محددة. كت

 ل.2003. نحجي العليا مؽ مختلف أرجاء أمريكا كالعالؼ
  

   Michigan Virtual Universityف االفتراضية اميتذج جامعة
يؼ التقليدي، كهي ُتعد كاحدة مؽ أعرؽ الجامعات األمريكية في التعل

أيزًا تقدـ خدمات التعليؼ اإللكتركني عؽ بعد. كتقدـ مجسؾعة مستازة مؽ 
الفرؾؿ الدراسية  على ش كة اإلنترنت، حي  تسشت الساجدتير كالدلتؾراب 
في الظبيعة، لسا تسشت درجات جام ية في الهشدسة الكيسيائية كعلـؾ 

لتعريو كتقديؼ  لؾسي  االفتراضيةف اجامعة ميتذج عسلتالحاس . ك 
للية كقدمت  16أفزل البرامج األةاديسية كالفشية بؾاسظة ، فقد شارلت 

خبلؿ  مؽطال   2000في برامج مختلفة لػ  اً ل مؾضؾع124حؾالي ن
للية مؽ لليات السجتسع لكلية مشزلية  28الجامعة. باإلضافة إلى مذارلة 

“Home Colleges”،  بهدؼ مذارلة كدعؼ الظبلب للتعليؼ مؽ
 ل2004نشسؾ  مشازلهؼ.
 

 Western University كيدترف  جامعة
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تهتؼ جامعة كيدترف بالدراسة عبر اإلنترنت، كعلى الرغؼ مؽ تعدد 
التخررات الدراسية بها إال أنها أعدت ش كة تعليسية متكاملة عبر 
اإلنترنت تهتؼ بتظؾير أداء السعلسيؽ كتؾفير التدري  السهشي لهؼ. لسا 

علسيؽ الستخداـ مدتحد ات تقشية التعليؼ في التدريس، تهتؼ بسداعدة الس
كالتكامل بيؽ السشاهج الدراسية كتقشية التعليؼ. تسشت الجامعة شهادات 

 25مدتؾى مؽ الذهادات العلسية مؽ  250علسية معترؼ بها تزيد عؽ 
جامعة مختلفة تذترؾ معها في برامجها عبر اإلنترنت في مجاؿ التعليؼ. 

السذارلة الفعالة في تقديؼ الدرجات  الجامعةأت ـ بد1998عاـ  في
مؽ التعليؼ  ًءاأةاديسية بد برامجكالذهادات الجام ية، حي  قدمت خسدة 

بأسلؾب  عبر  متؾفرةكالتقشية إلى تحليل تظبيقات البرامج مؽ خبلؿ برامج 
  .كاإلنترنتالتلفزيؾف التفاعلي كاألقسار الرشا ية 

 
 

   Rogers Universityركجرز  جامعة
تهتؼ جامعة ركجز بالدراسة عبر اإلنترنت في عدة أقداـ تخررية 
متشؾعة، حي  تعسل على تلبية رغ ات الظال  في دراسة التخرص الذي 
مرغ  ييه، كفي الؾقت السشاس  عبر اإلنترنت، كتدتخدـ في ذلػ خدمات 
اإلنترنت السختلفة مهل مؤتسرات الفيدمؾ كحلقات الشقاش كاالتراالت 

  ية كالبريد اإللكتركني كغيرها.الهات
 
 العربية التجارب

% مؽ الجامعات األمريكية تقدـ 75في الؾقت الذي ُيعتقد ييه أف 
السقررات الدراسية لعدد مؽ للياتها عبر ش كة اإلنترنت. كأف عدد 
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مليؾف طال ، بدأ العالؼ العربي في  6السلتحقيؽ بجامعات اإلنترنت حؾالي 
يؼ اإللكتركني بالبدء في تشفيذ مذركع إنذاء الدخؾؿ إلى عرر التعل

"الذ كة اإلقليسية للجامعات العربية على اإلنترنت" بسذارلة السرلز 
اإلقليسي لتقشية السعلؾمات كهشدسة البرامج "ريديتيػ" كالرشدكؽ العربي 
لئلنساء االقترادي كاالجتساعي بالتشدي  مع اليؾندكؾ. متزسؽ السذركع 

عربية ترب  الجامعات العربية مؽ خبلؿ ش كة بشاء ش كة إقليسية 
اإلنترنت، كتقؾـ بتشفيذ تظبيقات  في السجاالت ذات األكلؾية للجامعات 
العربية، كذلػ لكي تدتفيد جسيع البلداف العربية مؽ تقشية السعلؾمات 
كاالتراالت الحدمهة في عسليات التعليؼ كنذر السعرفة، كمؽ القدرات 

ذعؾب العربية كاإلسهاـ في دفع عجلة التشسية ال ذرية لدعؼ تشسية ال
 ل2005نالسعلؾماتية ،  االقترادية كاالجتسا ية بالسشظقة العربية.

 لقدس السفتؾحةا جامعة
كفي  ،القدس السفتؾحة في الد عيشات جامعةالتفكير في إنذاء  بدأ

كلكؽ نغرًا لغركؼ قاهرة حالت دكف  ،مذركع إنذائها أقرـ 1981عاـ 
في مقرها السؤقت بعساف، العاصسة  الجامعةركع فقد تؼ افتتاح تشفيذ السذ

تقديؼ خدماتها  الجامعة ؼ باشرت  ،ـ1985األردنية في أكاخر عاـ 
لها  الرئيسـ، كمؽ  ؼ تؼ نقل السقر 1991التعليسية في فلدظيؽ في عاـ 
ـ، حي  أص حت الجامعة الرائدة في 1994إلى داخل فلدظيؽ في عاـ 

بل أص حت مؽ بيؾت الخبرة كهي مدعؾة طؾاؿ العاـ إلقامة ، العربيالعالؼ 
ككرش العسل التي تشغسها الجامعات كالسؤسدات العلسية في  الشدكات

مؽ التعليؼ السفتؾح، الجامعة أسلؾب  تدتخدـ. العربيةافة أنحاء الؾطؽ 
في  كالستسهلةخبلؿ تؾفير السؾاد التعليسية البلزمة لهذا الشؾع مؽ التعليؼ 

كاألنذظة السختلفة التي  ،كالؾسائ  الدس ية كال ررية ،الدراسيةالكت  
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كعركؼ الدارسيؽ كإمكاناتهؼ، كتدعى الجامعة للؾصؾؿ للدارسيؽ  تتبلءـ
دراسية لها في مختلف السشاط  الفلدظيشية ليدهل  مراةزمؽ خبلؿ فتت 

 برامجكتقدـ الجامعة خسدة  ،التعليسيةللدارسيؽ الحرؾؿ على الخدمات 
كاألسرية كالزراعة  االجتسا يةحاس ، كاإلدارة كالريادة كالعلؾـ هي ال
 طال  كطال ة. 12000مؽ  أةهر. كيدرس في الجامعة كالتربية

تؼ افتتاح فرع الجامعة في السسلكة العربية الدعؾدية، مرلز 
لأكؿ جامعة مفتؾحة في السسلكة  2002الرياض، في شهر فبرامر سشة 

تأسيس الفرع استجابة لحاجات كتظلعات الظل ة العربية الدعؾدية، كقد تؼ 
الفلدظيشييؽ للتعليؼ العالي األةاديسي، كمؽ أجل تظؾير السجتسع 
الفلدظيشي الذي ي يش في هذب ال بلد العربية الؾاسعة. كهؾ بذلػ يداعد 
على حل مذكبلت لهير مؽ أبشاء فلدظيؽ التؾاقيؽ للتعليؼ الجامعي، 

ادية كاالجتسا ية كالدياسية، مؽ إةساؿ كالذمؽ حرمتهؼ عركفهؼ االقتر
تعليسهؼ. كيزؼ الفرع مرلزيؽ للتعليؼ: كاحد في الرياض كاآلخر في جدب. 
يقدـ الفرع  بل ة برامج أةاديسية للحرؾؿ على درجة ال كالؾريؾس في 

 العلؾـ أك اآلداب. 
إف الشسؾذج التعليسي الذي متبشاب الفرع هؾ نفس الشسؾذج الست ع 

معة األـ كهؾ مبشي على م ادئ التعلؼ الذاتي كاستقبللية مؽ قبل الجا
الستعلؼ، كاللقاءات اإلشرايية التي تشغؼ بذكل أسبؾعي. كقد تعززت طريقة 
التعليؼ السفتؾح في الجامعة باستخداـ مزيج مشاس  مؽ الؾسائ  
الستعددة، مهل السؾاد السظبؾعة كالسدسؾعة، كالسرئية، كاألقراص السدمجة، 

 ، كالذ كة السحلية، كاإلنترنت، هذا باإلضافة إلى اللقاءات كالحؾاسي
اإلشرايية التي تقدـ كجهًا لؾجه مع الظل ة، لسا مؾجد لدى الفركع في 
مختبرات للحاس  اآللي مرت ظة بالذ كة السحلية ناإلنترانيتل، كمؾقعا 
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على ش كة االنترنت يقدـ خدمات تعليسية للظل ة القاطشيؽ خارج مشظقة 
كلذلػ مكت ة جام ية تحتؾي على السراجع العلسية  ض كجدة،الريا

كالهقايية التي لها عبلقة بالبرامج األةاديسية التي تدرسها الجامعة. يزؼ 
ل طال ًا كطال ة، متلقؾف جسيعهؼ اإلرشادات 800مرلز الرياض نحؾ ن

ل مذرفًا أةاديسيًا جلهؼ مؽ حسلة 42كالتؾجيهات كالدركس مؽ قبل ن
أما مرلز جدة ييزؼ مائة كأحد عذر طال ًا كطال ة متلقؾف الدلتؾراب. 

 مذرفا أةاديسيا. 20جسيعهؼ اإلرشادات كالدركس مؽ قبل 
 
 األمريكية السفتؾحة  الجامعة

تعليسية تربؾية، كهي جامعة  مؤسدة السفتؾحة األمريكية الجامعة
 عليها نخ ة كيذرؼ األمريكية، إسبلمية مقرها عاصسة الؾاليات الستحدة

مامؾ  في مؽ الستخرريؽ في العلؾـ الذر ية كالتربؾية. تأسدت 
ـ، كقد استفاد مشها جالؼ مؽ 1996في مشامر  الدراسة كبدأت ـ،1995

 في أمريكا. كبخاصة العالؼ الظل ة كالظال ات في مختلف أنحاء
 غرة عغيسة هي  على ت ف ،مجاؿ  في رائدة جامعة إسبلمية هي

صلى هللا  رسؾله كسشة لسدتشد إلى لتاب هللاأمانة نذر العلؼ الذرعي، ا
 عليه كسلؼ، كإيراله إلى لل راغ  ييه، مع استخداـ أحدث كسائل

 لظريقة ، بزؾابظه التي تقربه مؽ التعليؼ الس اشر، السعاصرة التقشية
إلى تؾفير الخدمات التعليسية للشاس لافة، كنقلها  الجامعةحي  تهدؼ 

برامجها بسا متف  مع أكضاعهؼ  تتكيوإليهؼ في مؾاقعهؼ بحي  
 ال ذرية كالسادية. للظاقةاألمر الذي يعشي تؾفيرًا كاضحًا  ،الس يذية
كمتزنة، حي  صسست الكت    ابتةخظت الجامعة خظؾات  كقد

التعليؼ، باإلضافة إلى  مؽ الشؾع السقررة بظريقة خاصة كمشاس ة لهذا
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ي ترل الدارسيؽ في الت السدمجة، كاألقراص األشرطة السدسؾعة كالسرئية
لسا  العلسية،السادة  استيعاب  أماةشهؼ كتداعدهؼ على سرعة كسهؾلة

يخرص دكاـ األساتذة أ شاء الداعات السكتبية لتؾجيه الدارسيؽ كاإلجابة 
أسئلتهؼ عبر الهاتف كالفاةس كالبريد اإللكتركني كغير ذلػ مؽ  على

ي بؾسائل متعددة، الظال  كأدالب العلس تحريلكسائل التؾاصل. كيقّؾـ 
كاالخت ارات الذاملة التي  كال حؾث،مهل االخت ارات الذفؾية كالتحريرية 

 .الدراسية السقررات تعقد بعد إةساؿ جسيع
السختلفة التي تذسل برنامج  األةاديسيةالجامعة البرامج  كتقدـ

اإلسبلمية باللغة  الدراساتالدبلؾـ التربؾي، كبرامج ال كالؾريؾس في 
كفي  ،اإلسبلمية الذريعةكبرامج الساجدتير في  كاللغة اإلنجليزية،العربية 

 برنامجكالفقه كأصؾله، باإلضافة إلى  ،كاللغة العربية ،أصؾؿ الدمؽ
 الدلتؾراب في العلؾـ الذر ية.

 
 الجامعة األمريكية السفتؾحة: أهداؼ
 الراغبيؽ في التزكد مؽ العلـؾ  أماـ الجام ية فرصة الدراسة إتاحة

 .أخرى  ية مسؽ لؼ متيدر لهؼ ذلػ بؾسائلالذر 
 الذرعي العلؼمع الجامعات اإلسبلمية األخرى في إحياء  التكامل 

 كف  مشهج سليؼ.
 حيهسا  كل راغ ل هكنقل الذرعي، العلؼ رقعة االستفادة مؽ تؾسيع

 ةاف.
 الراغبيؽ في ذلػ مؽ  أماـبحقائ  اإلسبلـ  للتعريو الفرصة إتاحة

 السغلؾطة. الدراساتبعض  أنذأته لل س الذيغير السدلسيؽ كإزالة ا
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 في  كاإلسهاـ كالعسل، الدارسيؽ إلى ضركرة الجسع بيؽ العلؼ تؾجيه
 تلػ خدمة مجتسعاتهؼ، كإيجاد الحلؾؿ العسلية السشاس ة لسا تؾاجهه

 مؽ مذكبلت. السجتسعات

 
 جامعة بيركت السفتؾحة 

كس ، تعد أكؿ مؤسدة أةاديسية للتعليؼ عؽ بعد في الذرؽ األ 
تأخذ على عاتقها مهسة تعليؼ نؾعي للظل ة في العالؼ العربي كترليا 

ـ، كاقترر نذاطها حيشئذ 1994كإمراف. كهي جامعة خاصة أنذئت عاـ 
على األبحاث كاالستذارات،  ؼ أضيفت إلى برنامجها األةاديسي في عاـ 

ـ فعاليات . كتزؼ جامعة بيركت على الذ كة أربع لليات هي: 1998
ة األعساؿ كالعلؾـ اإلدارية، كللية الرحة العامة كعلؾـ الرحة إدار 

 كالتسريض، كللية العلؾـ البيئية كللية الهشدسة.
 

 جامعة التعليؼ االفتراضي  

أعد مرلز الحاسؾب الؾطشي للتعليؼ بالسسلكة الستحدة شهادة 
ال كالؾريؾس في مجاؿ الحاسؾب على اإلنترنت، لجسيع الظبلب في 

األكس ، مؽ خبلؿ جامعة بؾرتدساكث البريظانية  مشظقة الذرؽ 
www.port.ac.uk  عبر مؾقع جامعة التعليؼ االفتراضي

www.ivlu.com  كتعد شهادة ال كالؾريؾس في مجاؿ الحاسؾب عبر ،
راسية البلزمة للحرؾؿ عليها اإلنترنت شهادة خاصة تتؾقو الفترة الد

على عركؼ لل طال ، حي  يسكؽ الحرؾؿ عليها خبلؿ عاـ كاحد 
بالشد ة للظال  السؤهل بذكل مشاس . كيسكؽ الحرؾؿ على السؾاد 

جامعة التعليؼ االفتراضي  عالتعليسية الخاصة بالذهادة الجدمدة عبر مؾق

http://www.port.ac.uk/
http://www.port.ac.uk/
http://www.ivlu.com/
http://www.ivlu.com/
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ؿ السشاهج على على اإلنترنت. لسا يسكؽ للظل ة الحدم  مع نغرائهؼ حؾ
 اإلنترنت عبر غرؼ السشاقذات كالبريد اإللكتركني الخاص. 

مشغسة كمؤسدة  300مسا يجدر ذلرب، أف السرلز متعامل مع نحؾ 
دكلة، كأف عدد الظبلب الذمؽ متقدمؾف للحرؾؿ  30تدري  في أةهر مؽ 

على شهادات مبشية على معامير مرلز الحاسؾب الؾطشي للتعليؼ مزيد عؽ 
طال  سشؾيًا، مسا يجعله أةبر السراةز العالسية في مجاؿ مشت  ألف 15

 الذهادات كالسؤهبلت في مجاؿ تقشية السعلؾمات.
 

 جامعة لشدف السفتؾحة
 

تتيت هذب الجامعة للعرب كغير العرب مسؽ يجيدكف اللغة العربية 
الدراسة عؽ بعد. كتعلؽ الجامعة أنها مؤسدة علسية مدتقلة ال تتؾخى 

عى لتظؾير الدراسات اإلسبلمية كالعربية العليا. كهي تقدـ الربت، كتد
دراساتها باللغة العربية، كلسدتؾيات الدبلؾـ، كالدبلؾـ العالي، 

 كال كالؾريؾس كالساجدتير كالدلتؾراب.
 

   العرب اإللكتركنية جامعة

ـ، 1997على ش كة اإلنترنت في شهر أةتؾبر لعاـ  الجامعة أنذأت 
باللغة العربية عبر اإلنترنت.  للشاطقيؽا، السؾجهة كهي األكلى مؽ نؾعه

علؾـ الكسبيؾتر  مشهاكتتيت للراغبيؽ الدراسة في مجاالت مختلفة 
مهل  جامعاتكاإلنترنت. كمشاهج كشهادات الجامعة م يسة علسيًا مؽ قبل 

 جامعة عيؽ شسس السررية كجامعة تؾرنتؾ الكشدية.
 السفتؾحة ...  العربية الجامعة 

 كاألهليلتظؾير التعليؼ العالي الحكؾمي مذركع 
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 ل2003نحجي ،  في السسلكة 
 السلحة االحتياجاتإنذاء جامعة عربية مفتؾحة لتلبية  فكرة تعؾد

السدتسر  كالتدري في ال بلد العربية كلتؾفير فرص التعليؼ  العالي للتعليؼ
ـ. كقد جَدد صاح  الدسؾ السلكي األمير طبلؿ بؽ عبد 1976إلى سشة 

ـ. كتؼ 1996أطلقها سشة  التي الكريسة هذب الفكرة بس ادرته عزيزال
دكلية عقدت  ندكة أكؿ ـ في1997أةتؾبر سشة  فياإلعبلف عؽ الس ادرة 

 نتائج مؽ العربية السفتؾحة. كلاف الجامعةفي الرياض حؾؿ جدكى إنذاء 
السفتؾحة أص ت ضركرة  العربيةهذب الشدكة اإلقرار بأف إنذاء الجامعة 

العالؼ  تؾاجهالعلسية كالهقايية كاالجتسا ية التي  التحديات لسؾاجهة ةملح
  العربية كالدكلية. بالسداندة السذركع العربي كقد حغي

ـ لِلفت شرلة جر ر كأندرسؽ بنجراء دراسة لجدكى 1998 سشة كفي
أعهرت نتائج الدراسة أف هشاؾ  كقد. السفتؾحة العربية إنذاء الجامعة

العالي في ال بلد  التعليؼ مقاعد على لعرض كالظل فجؾة لبيرة بيؽ ا
السرحلة  خِريجي مؽ كطال ة ل طال 600000العربية تقَدر بدتسائة ألف ن

 السرحلة خريجي األعداد الكبيرة مؽإضافة إلى ـ، 1998الهانؾية لعاـ 
في األعؾاـ الدابقة، مسؽ اضظركا إلى االلتحاؽ بدؾؽ العسل  الهانؾية

الجام ية، كالراغبيؽ في مؾاصلة التعُلؼ  لذهادةا على الحرؾؿ قبل
  العسلية. ةفاءاتهؼ كتظؾير ال كالؾريؾس كالحرؾؿ على

دراسة الجدكى كما ت عه مؽ تعاكف مع الجامعة  نتائج أعقاب كفي
العربية السفتؾحة تحت مغلة برنامج  الجامعة أنذئت السفتؾحة، البريظانية

 بؾصفهااإلنسائية ن أجفشدل،  تحدةالس األمؼ مشغسات الخليج العربي لدعؼ
 االنظبلقة خاص. كمشذ بؾضع تتستع خاصة للتعليؼ العالي عربيةمؤسدة 

 الرئيس بدأ العسل في السقر ،ـ2001األةاديسية للجامعة في شهر مؾنيؾ
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إضافة إلى  ،على استكساؿ مدتلزمات كتجهيزات مراةز التعلؼ كالفركع
 السداندة س يا إلى بداية ميدرة. ؼالتعل كمرادر التعليسية إعداد السؾاد

حققها البرنامج في مختلف السجاالت، تبشى  التي للشجاحات كلشتاج
 فكرة إنذاء الجامعة العربية ،جؿ سعؾد العزيز عبد بؽ سسؾ األمير طبلؿ

للتعليؼ العالي تخدـ لل العرب، كتقـؾ على  مؤسدة بؾصفها السفتؾحة
 الهاني ةانؾف /ديدسبر ـ التاسع مؽ. كفي مؾ السفتؾح التعليؼ أساس مفاهيؼ

. للجامعة ـ أعلؽ سسؾ األمير اختيار الكؾيت مقرًا رئيداً 2000سشة 
لل مشها  في يكؾف، بأفلدكؿ العربية اإلى ذلػ تؼ االتفاؽ مع  كباإلضافة

  فرع للجامعة يعسل لسؤسدة للتعليؼ العالي.
ةتؾبر فتت أبؾابها للدراسة في أ السفتؾحةالجامعة العربية  بدأت

تحدمد  تؼ كقد ،الكؾيتـ كذلػ في السقر الرئيس لها في 2002
بها الجامعة كهي بكالؾريؾس في: إدارة األعساؿ  ستبدأالتخررات التي 

كالدراسات التربؾية نتدري  السعلسيؽ  ،اللغؾيةكالدراسات  ،كالحاس  اآللي
 ةل./دبلؾـ عاـ في التربية ك بكالؾريؾس تربي العسل رأس على كالسعلسات

فركع لها في بلداف عربية مختلفة تذسل لبشاف كاألردف  فتتمتؼ  كحالياً 
قامت الجامعة العربية السفتؾحة  حي كال حريؽ كمرر كالدعؾدية. 

هي تقشية  تخرراتبالرياض بقبؾؿ  بل ة جالؼ طال  كطال ة في أربع 
 تربيةالكدبلؾـ  ،كإدارة األعساؿ ،كاللغة اإلنجليزية كجدابها ،الحاس  اآللي
التخررات كإقرارها بالجامعة بعد دراسة مدحية  اختيارالعالي. كتؼ 

حي  كجد أف متظل ات العسل في السسلكة  ،الدعؾدية العربيةللسسلكة 
مؽ قبل الجامعة. كقامت الجامعة بفتت  السختارةتحتاج إلى التخررات 

لسا تعسل حاليًا على  ،ل2003في صيو عاـ ن ،لها بسدمشة جدة فرعٍ 
ستبدأ  لساأبها. ك سة فتت فركع في لل مؽ مدمشة حائل كخسيس مذي  درا
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ل البدء في برنامج الساجدتير 2003الجامعة اعت ارا مؽ الريو القادـ ن
تخرري إدارة األعساؿ كتقشية الحاس  اآللي. كمؽ السبلحظ  خبلؿمؽ 

في بدامتها مؽ خبلؿ اإلق اؿ الذي كاجهته  لبيراأف الجامعة حققت نجاحا 
 العالي. التعليؼقبل الظبلب كالظال ات الستكساؿ مؽ 

 
 الجامعة العربية السفتؾحة: أهداؼ

إتاحة فرصة التعليؼ العالي  :إلى السفتؾحةالجامعة العربية  تهدؼ
عؽ العسر كالجشس  الشغربغض  ،لكل مؾاطؽ عربي راغ  ييه كقادر عليه

تعليؼ  علىؿ كذلػ للحرؾ ،كالحالة االقترادية كالسؾقع الجغرافي كالعسل
عاؿ كتدري  مدتسر، مسا يداعد في تظؾير السؾارد ال ذرية في جسيع 

كيتيت استخداـ كانتذار التكشؾلؾجيا  ،يحتاجها سؾؽ العسل التيالسجاالت 
نالجامعة العربية  الهدؼ مؽ خبلؿ ما ملي: هذاالحدمهة، كيسكؽ تحقي  

 ل1999السفتؾحة ، 
لسهارات عؽ طري  استخداـ فرص جدمدة للتعليؼ كاةتداب ا تقديؼ -

 الحدمهة. التقشيات
 السهشيةفرص التعليؼ السدتسر كتعزيز الكفايات كالسهارات  تقديؼ -

 للعامليؽ.
مدتؾى التعليؼ لدى السؾاطشيؽ العرب باإلضافة إلى تؾفير  رفع -

 أصحاب العسل. احتياجات
 التعاكف بيؽ الجامعات العربية كالجامعات الدكلية. زيادة -
 على التعليؼ الذاتي. رليزالت -

نبرنامج الخليج  مؽ الجامعة العربية السفتؾحة ؾقعةالست الشتائجبعض 
 ل1997العربية ، 
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لزخامة السذركع كأهسيته للدكؿ العربية فننه مؽ الرع   نغراً 
كلكؽ يسكؽ تحدمد بعض مشها على الشحؾ  ،الشتائج الستؾقعة مشه حرر

 التالي:
 أعدادؾاجهها الجامعات الحالية في قبؾؿ مؽ السذكبلت التي ت الحد -

 مؽ الظبلب كالظال ات التي تفؾؽ الظاقة االستيعابية لهذب الجامعات.

مؽ  ييهعلى التعليؼ العالي لجسيع الراغبيؽ  االجتساعيالظل   لبيةت -
 .االلتحاؽالذلؾر كاإلناث مسؽ تشظب  عليهؼ شرك  

 ال عيدةفي السشاط   تكافؤ الفرص التعليسية للسحركميؽ مشه تحقي  -
 عؽ السدف.

التي تعؾؽ السرأة مؽ مؾاصلة  االجتسا يةعلى الغركؼ  التغل  -
 الجام ية. دراستها

السؾعفيؽ كالعامليؽ على رأس العسل في السجاالت التي  تدري  -
 في تحديؽ األداء كتظؾير العسل. تداعد

ؿ تكلفة التعليؼ العالي مع الحفاظ على الشؾ ية مؽ خبل  تقليل -
 مؽ تقشيات السعلؾمات كاالتراالت الحدمهة. االستفادة

 احتياجات سؾؽ العسل مؽ القؾى ال ذرية السؤهلة. تلبية -
في إعداد السجتسع لسؾاجهة تحديات القرف الحادي  السداهسة -

 .كالعذريؽ
 

 طـَرش حُـخٓؼخص حُٔٞىح٤ٗش ك٢ ٗظخّ حُظؼ٤ِْ حُٔلظٞف:/ 

تؾفير التعليؼ لفئات كشرائت عسرية  إف استخداـ التعليؼ التقليدي في 
معيشة كمحدكدة لؼ يعد لاييًا لتغظية متظل ات العسل أك االنفجار الدكاني 

الهائل أك االنفجار السعرفي الستدارع في جسيع السجاالت زائدًا على 
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الظسؾحات كالتظلعات االجتسا ية التي أص حت تذكل كسيلة ضاغظة في 
 شتى مدتؾيات التعليؼ.

لهذا الزخؼ السعرفي فقد تدارع السخظظؾف في الدؾداف مؽ  ننتيجة 
علساء التربية لسؾاة ة األحداث الجارية في العالؼ مؽ حؾلهؼ فبدأت الشغر 
الفاحرة الدليسة برب  التعليؼ بزركرات التشسية كتلبية حاجات السجتسع 
فاتجه السخظظؾف إلى نغاـ التعليؼ عؽ بعد لسردر مؽ مرادر التعليؼ 

 ل2004سكؽ أف تفي بالغرضل نمؾسف التي ي
شرعت العدمد مؽ الجامعات الدؾدانية بتظبي  نغاـ التعليؼ عؽ بعد  

مشها جامعة الز يؼ األزهري كجامعة الشيليؽ كجامعة جؾبا إف ما بدأته 
جامعة الخرطؾـ في نغاـ التعليؼ بالسراسلة كهؾ أحد أنسا  التعليؼ عؽ بعد 

 ذا السجاؿ كالذي ال زاؿ يعسل.كهؾ مؽ التجارب الدؾدانية في ه
ييسا ملي بعض تجارب هذب الجامعات الدؾدانية في مجاؿ التعليؼ  

 عؽ بعد:
 

 أ/ ؿخٓؼش حُِػ٤ْ حأل١َُٛ: 
ـ 2000أنذأ مرلز جامعة الز يؼ األزهري للتعليؼ عؽ بعد في عاـ 

كذلػ نبغرض إتاحة فرصة التعليؼ الجامعي للذمؽ ال تسكشهؼ عركفهؼ مؽ 
راسة داخل كخارج الدؾداف، كتحقي  عائد مادي يدهؼ في التفرغ للد

. تحؾؿ السرلز إلى مدسى (ـ2004مؾسف .)عبلج بعض مذاةل الجامعةل
 ةلية الدراسات التقشية كالتشسؾية، حاليًا.

متؼ القبؾؿ على أساس الحرؾؿ على الذهادة الدؾدانية بشجاح  
الدؾدانية في خسس مؾاد على األقل كيشظب  ذلػ على حامل الذهادة 

ـ كما 1993ـ كما قبله. أما حاملؾ الذهادة الدؾدانية للعاـ 1992لعاـ 
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بعدب يذتر  في قبؾلهؼ الشجاح في س ع مؾاد أربعة أساسية ك بل ة 
 اختيارية.

تعد الكت  الدراسية متساشية مع نفس السحتؾى الذي مدرس  
 بعد.للظبلب الشغامييؽ غير أف الترسيؼ متشاس  مع نغاـ التعليؼ عؽ 

للجامعة مراةز تقؾـ باإلشراؼ على الظبلب كيتسهل نذاطها في الرد  
على االستفدارات السقدمة مؽ الظبلب كاستبلـ األكراؽ الخاصة بالقبؾؿ 

مؽ الظبلب كتدليسها إلدارة الكلية، كيعتبر هذا الشذا  نؾع مؽ أنؾاع 
صة بجلؾس اإلسشاد األةاديسي، لسا تقؾـ هذب السراةز بتجهيز األماةؽ الخا

 الظبلب لبلمتحانات.
متؼ التقؾيؼ عؽ طري  االمتحانات السقامة على نس  نغاـ التعليؼ  

عؽ بعد سشؾيًا مرة كاحدة كليس مرتيؽ لسا هؾ في معغؼ الجامعات 
 األخرى كذلػ لتخ يو الع ء على الدارسيؽ كتقليل الشفقات.

 ند ة لحدا ة التجربة فننه يبلحظ أف هشالػ بعض اإلخفاقات 
الستسهلة في عدـ تقديؼ التعييشات كعدـ تبلفي األخظاء السؾجؾدة في 

 الكت  الدراسية بالترحيت كعدـ فعالية اإلسشاد األةاديسي.
 

 د/ ؿخٓؼش ح٤ِ٤ُٖ٘:
تؼ إنذاء إدارة التعليؼ عؽ بعد كالذي مهتؼ بسدئؾلية التعليؼ عؽ  

العاـ  ـ كلاف يعرؼ بقدؼ االنتداب كالذي استسر حتى1996بعد في عاـ 
ـ تعسل هذب اإلدارة على إتاحة الفرصة للدراسة ألكلئػ الذمؽ لؼ 2001

يجدكا فرصة في االلتحاؽ بالدراسة الجام ية في الجامعات في نغاـ 
التعليؼ التقليدي. تعتبر هذب اإلدارة إدارة مدتقلة كتتكؾف مؽ قدؼ 

 االنتداب مؽ الداخل كقدؼ السراةز الخارجية.



 

977 

 

 متؼ القبؾؿ لاآلتي:
/ القبؾؿ عؽ طري  السشافدة: كذلػ خبلؿ فترة معيشة متقدـ فيها جسيع 1ن

الظبلب الراغبيؽ للقبؾؿ العاـ عؽ طري  مكت  القبؾؿ كيتؼ اختيارهؼ 
 كقبؾلهؼ حد  السفاضلة بيؽ الذهادات كتقدمراتها.

/ قبؾؿ م اشر: كذلػ بعد انتهاء فرصة السشافدة إذ متقدـ الظال  2
عؽ بعد بالجامعة أك ملء استسارة التقديؼ في مكت  لسكت  إدارة التعليؼ 

 القبؾؿ.
/ الس عؾ ؾف: كهؼ الظل ة الذمؽ متقدمؾف لبللتحاؽ بالجامعة عبر إدارات 3

 السهؽ كالؾعائف التي يعسلؾف بها.
/ الترييع: كفي الشغاـ متؼ قبؾؿ الظال  في سشة أعلى مؽ الدشة 4

امعة.نالعساس األكلى، بذر  حرؾله على دبلـؾ ساب  مؽ أي ج
 ـل.2009
يسشت طال  االنتداب الداخلي كالخارجي على حد سؾاء مذلرات  

ةت  كمذلرات خظ  ال تبلئؼ التعليؼ عؽ بعد. لسا يدست لظال  االنتداب 
 حزؾر السحاضرات جش ًا إلى جش  مع الظال  الشغامي. 

تؾجد مراةز لئلسشاد تقدـ السؾاد التعليسية كتقدـ اإلرشاد للظبلب  
رج الدؾداف في لل مؽ األردف كالدعؾدية كال حريؽ كلذلػ في السرلز خا

 الرئيدي داخل الدؾداف.
متؼ التقديؼ عؽ طري  االمتحانات كالتي تعقد مرة كاحدة في العاـ  

كيخزعؾف لكل اللؾائت التي يخزع لها الظبلب الشغاميؾف كعليه ال تؾجد 
كال لت  مؾاد تعليسية تعييشات خاصة بظبلب االنتداب نالتعليؼ عؽ بعدل 

 خاصة بشغاـ التعليؼ عؽ بعد.
 كيبلحظ في تجربة جامعة الشيليؽ اآلتي:
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/ تتيت الجامعة الفرصة لسؽ فاتته فرصة االلتحاؽ بالجامعات حد  1
 الشغاـ التقليدي.

/ تتاح فرص للظال  السشتد  لحزؾر السحاضرات مع الظبلب 2
 الشغامييؽ متى شاء.

 شاقذة أك االستفدارات./ ال تؾجد لقاءات للس3
/ ال تؾجد تعييشات أك لت  خاصة بشغاـ التعليؼ عؽ بعد مؽ حي  4

 الترسيؼ كالسحتؾى.
 / تدهيل أمر القبؾؿ في الجامعة مع تذليل لل الرعؾبات. 5
 / كجؾد مراةز خارج الدؾداف كداخله.6
 / ض ف اإلسشاد األةاديسي.7

ألزهري كجامعة مؽ الدرد الذي قدـ ييسا يخص جامعة الز يؼ ا 
الشيليؽ يسكؽ أف يزاؼ أف التعليؼ عؽ بعد بدأ بداية متأخرة في لبل 

الجامعتيؽ كلؼ تهبت أقدامه بعد إال أف التجربة في حد ذاتها تعتبر خظؾة 
إلى تعليؼ أفزل في السدتقبل إذ أنها أضافت بعدًا جدمدًا كتسهل ذلػ جليًا 

ي الذهادة الدؾدانية الذمؽ في إتاحة فرص التعليؼ ألعداد لبيرة مؽ حامل
لؼ متدشى لهؼ االلتحاؽ بالجامعات لعدـ اجتيازهؼ للسشافدة محدكدة العدد. 
ةسا أف التجربة أسهست في إضافة اسؼ الدؾداف ضسؽ قائسة الدكؿ التي 

 تظب  نغاـ التعليؼ عؽ بعد في العالؼ.
 ةسا أنه ال مشكر الدكر الشذ  السلحؾظ في الجامعات الدؾدانية مهل 

جامعة جؾبا في إلقاء الزؾء على نغاـ التعليؼ عؽ بعد كإسهاماته في 
 الدؾداف كذلػ مؽ خبلؿ السؤتسرات كالشدكات كالسظبؾعات.
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ةسا أف التجربة أضافت بعدًا جدمدًا في اإلق اؿ على ال ح  العلسي  
في لل ما متعل  بشغاـ التعليؼ عؽ بعد مسا أدى إلى إ راء مكت ات 

 سكت ات األخرى بزخؼ غير قليل مؽ الكت  كال حؾث.الجامعات كبعض ال
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرل الرابع
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 استخدامات                       
 تقشية السعلؾمات في التعليؼ السفتؾح

                       
 السقدمة -

 في الدؾدانفي التعميؼ استخدام تقشية السعمؾمات  -

 نذأة الجامعة السفتؾحة -

 تعميؼالراديؾ وال -

 التمفزيؾن والتعميؼ -

 تجربة تقشية السعمؾمات في الجامعة السفتؾحة -

 الىاتف السحسؾل -

 الذباة السحمية -

 تجربة التعميؼ اإللكتروني -

 الرعؾبات التي واجىآل التجربة -

 راديؾ وتمفزيؾن جامعة الدؾدان السفتؾحة -

 الساتبة اإللكترونية -

 السرادر والسراجع -

 
 
 
 

 أكاًل:
 سقدمػة:ال
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مؾاعيشػه  الذمؽ يغشؾف أف  ؾرة التعلػيؼ العػالي قػد كسػعتةهيركف هؼ 
بأةهر مؽ السظلؾب، كأنها لؼ تػراع حاجػة الدػؾؽ للخػريجيؽ. كقليلػؾف هػؼ 
أكلئػ الذمؽ يعلسؾف، بالرغؼ مؽ لل ما حدث، أف الدؾداف ي  ع في خانػة 
متدنية مؽ حي  إتاحة فرص التعليؼ العالي ألبشائػه، كأف األعػداد السقبؾلػة 

سػشة التزيػد  24 -18امعات الحكؾمية كاألهليػة للذػريحة العسريػة بكل الج
% للذػػريحة العسريػػة نفدػػها فػػي 70%، بيشسػػا تقػػارب هػػذب الشدػػ ة 7عػػؽ 

الؾاليػػات الستحػػدة األمريكيػػة. بػػل إف متؾسػػظها للعػػالؼ العربػػي يرػػل إلػػى 
%، مسا يذير بؾضؾح إلػى حاجػة الدػؾداف إلػى مػؾاعيَؽ أكسػع، كخػ ِّ 15

ؾؿ إلػى العالسيػة السظلؾبػة مػؽ السعرفػة. إنشػا لفػي غشػًى سير أسرع، للؾصػ
عؽ القؾؿ بأف معامير القؾة للهػا قػد أصػ حت مبشيػة علػى  السعرفػة. فقػؾة 
االقتراد أص حت قؾة معرفة. كقػؾة الجيػؾش أصػ حت قػؾة معرفػة. كهكػذا، 
فػػبل مجػػاَؿ فػػي السقاعػػد األماميػػة فػػي العػػالؼ إال للػػدكؿ الستقدمػػة فػػي مجػػاؿ 

لػػػ مسػػا دفػػع بالدػػؾداف، لػػي يحػػذك حػػذك نغراتػػه مػػؽ الػػدكؿ السعرفػػة. كذ
األخرى، في ال ياـ بسا عرؼ ب... " ؾرة التعليؼ العالي"، التي شهدت قياـ 

 أةبر صرح للتعليؼ السفتؾح في الدؾداف كهؾ جامعة الدؾداف السفتؾحة.
إف الدػػػػػػؾداف بغركفػػػػػه االقترػػػػػادية كاالجتسا يػػػػػة كاتدػػػػػػاع رقعتػػػػػه 

شيتػه التحتيػة، كاخػتبلؼ  قافاتػه كأعراقػه، يحتػاج إلػى الجػغرايية، كضػ ف ب
نس  تعليسي غير تقليدي لسخاط ة هذب الغركؼ في مجاؿ تقػديؼ السعرفػة. 
كقد أشارت لهير مؽ السرادر إلػى أف الظريػَ  التقليػديَّ القػديؼ، لػؽ مؤهػل 
الدكَؿ الشاميَة للحاؽ برل  الدكؿ الستقدمة، كأف الدكَؿ الشامية لؽ تدتظيع 

يَع مؾاعيشهػػا السعرييػػة، بالرػؾرة التػػى كصػػلت إليهػا الػػدكؿ الستقدمػػة، تؾسػ
كذلػػ لذػت اإلمكانػات، بػل إف الظػرؽ القديسػة لػؼ تعػد اآلف أفزػل الظػػرؽ 
للتعليؼ. فقد أحد ت  ؾرة االتراالت كالسعلؾمات إنقبلبػًا في لػل السجػاالت، 
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 كفػػػي مجػػػاؿ التعلػػػيؼ بخاصػػػة، مسػػػا حػػػدا بالػػػدكؿ الستقدمػػػة ألف تعػػػدؿ فػػػي
 مسارساتها كأساليبها التعليسية بسا مؾاة  الهؾرة كاالنقبلب على الدؾاء.

الدػػػػؾداف قظػػػػر عربػػػػي إفريقػػػػي مترامػػػػي االطػػػػراؼ متعػػػػدد  االعػػػػراؽ 
كالغػركؼ الجغراييػة، كإسػبلمى مػؽ حيػػ  العقيػدة كالحزػارة كالتػراث. كهػػؾ 
أيزًا جزء مهؼ في العالؼ الهال ، متػأ ر بكػل مػا مؾاجػه العػالؼ مػؽ تحػديات 
اقترادية، كسياسية، ك قايية، جراء التحؾالت التي افرزهػا الشغػاـ العػالسي 

 الجدمد،  ؼ العؾلسة، لؾاحدة مؽ أبرز عؾاهر هذا الشغاـ.
مػػؽ التحػػديات التػػى تذػػغل العػػالؼ اليػػؾـ، عهػػؾر الحاجػػة الساسػػة إلػػى 
نغػػاـ جدمػػد للتعلػػيؼ، يدػػتظيع مقابلػػة االحتياجػػات الجدمػػدة، الشاشػػئة عػػؽ 

لدػػكاف، كارتفػػاع تكلفػػة التعلػػيؼ العػػالي، كعػػدـ قػػدرة الجامعػػات زيػػادة عػػدد ا
كمؤسدػػػات التعلػػػيؼ العػػػالي، فػػػي العػػػالؼ اليػػػؾـ، علػػػى اسػػػتيعاب األعػػػداد 
الستزامػػدة مػػؽ الظػػبلب، كهػػى كاحػػدة مػػؽ دكاعػػي لهيػػرة  أدت إلػػى قيػػاـ نػػؾع 

الػذي عػل متظػؾر فػي لهيػر مػؽ )التعلييم المفتيوح    جدمد مؽ التعلػيؼ كهػؾ
كمػؽ أهدافػه: إتاحػة فػرص التعلػيؼ للػذمؽ تؾقفػؾا عػؽ الدراسػة  دكؿ العالؼ،

لعػػدة أسػػ اب متعلقػػة بالعسػػل أك الدػػؽ أك غيرهسا.كقػػد اسػػتظاع هػػذا الػػشس  
مػػؽ التعلػػيؼ أف يظػػؾر فػػي مشاهجػػه ككسػػائظه التعليسيػػة برػػؾرة لبيػػرة كقػػد 
عاد االهتساـ به أخيرًا علػى مدػتؾى لبيػر، نتيجػة للتظػؾر السلحػؾظ، الػذي 

سػػائل االترػػاؿ ك ػػؾرة السعلؾمػػات، كهػػؾ تظػػؾر أتػػى بتقشيػػات  حػػدث فػػي ك 
جدمدة، سػؾاء علػى مدػتؾى االنفجػار السعرفػي، أك علػى مدػتؾى الؾسػائ  

 التعليسية التي أص حت متاحة.

فػػي اآلكنػػة ب)التعليييم المفتييوح   أمػػا فػػي الدػػؾداف فقػػد بػػدأ االهتسػػاـ
خيػػارات  األخيػػرة، أسػػؾة بالػػدكؿ الستقدمػػة فػػي هػػذا السزػػسار، لخيػػار مػػؽ
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أنسػػا  التعلػػيؼ التػػي يسكػػؽ أف تحقػػ  أهػػداؼ تؾسػػيع دائػػرة العلػػؼ، كتحػػدم  
 كسائظه بل كعبلج بعض مؽ إشكالياته .

خبيػػػػُر التعلػػػػيؼ السفتػػػػؾح، أهػػػػؼَّ جييييون دا يييييا   لقػػػد أكجػػػػز البركفدػػػػير
خرػائص هػذا الشػؾع مػؽ التعلػيؼ، مػػؽ حيػ  مركنتػه الفائقػة فػي اسػػتيعاب 

قدرتػه علػى زيػػادة الجػػؾدة، مػع تقليػل للفػة كم أعداد لبيػرة مػؽ الدارسػيؽ،
التعليػؼ في الؾقػت نفدػه، كمهػل لػذلػ بسهلهػيؽ، أحػُدهسا متدػاكي الدػاقيؽ 
للتعليؼ السفتؾح، كاآلخر متداكي األضػبلع للتعلػيؼ التقليػدي. تسهػل أضػبلع 
السهلهػيؽ  بل ػػة أشػياء. هػػي للفػػُة التعلػيؼ بكػػل مػؽ الشغػػاميؽ ن القاعػػدة ل، 

يسكػػػؽ أف يدػػػػتؾعبها لػػػل مشهسػػػا كجػػػؾدة مخرجاتهسػػػػا ن  كاألعػػػداد  التػػػي
الزلعاف اآلخراف ل. كأكضت أف مهلػ  التعلػيؼ التقليػدي هػؾ مهلػ  حدمػدي 
متدػاكي األضػبلع ال يسكػػؽ تغييػر ضػلع مشػػه دكف أيٍّ كاحػد مػؽ اآلخػػرْيؽ. 
كخلص جؾف دانياؿ إلى أف مهل  التعليؼ السفتؾح هؾ مهل  مرف متداكي 

ة ضلع التكلفػة، كتػزداد كبرػؾرة لبيػرة قيسػة ضػلعي الداقيؽ، تقل ييه قيس
 الجؾدة كاألعداد.

ند ًة لجؾدة أسلؾب التعليؼ ، كقلة للفته، مع فاعليته، فػي الؾصػؾؿ 
ألعداد لبيرة كأماةؽ مختلفة، فنف لهيرًا مؽ الجامعات العريقة، تحؾلت إلػى 
اسػػػتخداـ األسػػػالي  الحدمهػػػة فػػػي التعلػػػيؼ السفتػػػؾح، مدػػػتفيدة مػػػؽ تقشيػػػة 

 االتراالت كالسعلؾمات
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 ل1شكل رقؼ ن                             

 السفتؾح بيؽ التعليؼ التقليدي كالتعليؼ مقارنةً مبيؽ الذكػل 
 
 
 
 استخداـ تقشية السعلؾمات في التعليؼ في الدؾداف:  

د لشػا ةي ن ف على أهسية إستخداـ تقشية السعلؾمػات، علػى لػاف ال بػ
جؾان  مؽ نغػاـ التعلػيؼ الدػائد فػي الدػؾداف، كالتعػرؼ أيزػًا مؽ التعرؼ 

علػػى مبلمػػت مػػؽ نذػػأة جامعػػة الدػػؾداف السفتؾحػػة، لػػي تتػػاح لشػػا فرصػػة 
 إمكانية كلي ية إستخداـ تلػ التقشيات.   

فسشػػذ سػػ عيشات القػػرف الساضػػي، شػػهد الدػػؾداف أنؾاعػػًا متعػػددة مػػؽ  
ة كأخػػػرى طؾ يػػػة، كعلػػػى مدػػػتؾياٍت التعلػػػيؼ، قػػػدمتها مؤسدػػػات حكؾميػػػ

، ؾؽ كفػػ مختلفػػة. شػػسلت محػػؾ األميػػة، كالتعلػػيؼ العػػاـ، كالتعلػػيؼ الجػػامعي
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الجامعي. كذلػ استجابة لحاجة السجتسع السلحػة لتؾسػيع مػؾاعيؽ التعلػيؼ 
 ل2004كتشؾعها. كشسلت العسل داخل الدؾداف كخارجه. نشسؾ 

مشغسػة "سػؾلؾ" لقد حققػت بعػُض هػذب السؤسدػات نجاحػًا مقػدرًا مهػل 
كمعاهػػد التأهيػػل التربػػؾي، كجامعػػة الدػػؾداف السفتؾحػػة، اللتزامهػػا بأسػػس  
كقؾاعػػد التعلػػيؼ السفتػػؾح، فػػي حػػيؽ اعتسػػدت بعػػض الجامعػػات علػػى أنسػػا  

 تقليدية ال صلة لها بالتعليؼ عؽ ُبعد، مهل االنتداب.
 

 نذأة الجامعة السفتؾحة:   
ؾداف السفتؾحة جامعة سؾداني  ة حكؾمية، أنذئت بسؾجػ  جامعُة الد 

 14هػػػ، السؾافػػ  1423صػػفر  2، بتػػاري  164قػػرار مجلػػس الػػؾزراء رقػػؼ 
كنغػاـ التعلػيؼ  ـ، لجامعة حكؾمية تتبشى نغاـ التعليؼ السفتؾح2002أبريل 

 عؽ بعد.
، 11أما قانؾف الجامعة فقد أجازب السجلس الؾطشي فػى جلدػته رقػؼ  

ـ. كحػػػػدد 2004أبريػػػػل  28هػػػػػ،  السؾافػػػػ  1425ربيػػػػع األكؿ  9بتػػػػاري  
ػػػػػت أهػػػػػدافها كهياةلهػػػػػا التشفيذيػػػػػة كالؾاج ػػػػػات  شخرػػػػػية الجامعػػػػػة، ككضَّ
كالربلحيات التي ُلِفلػت للجامعػة بسؾج ػه. كقبلػت الجامعػُة أكؿ دفعػة بهػا 

ـ. كعلػت، فػي إطػار الدياسػة العامػة 2003في شهر أغدظس مؽ العػاـ 
لى كال حػػػ  للدكلػػػة كالبػػػرامج التػػػي يزػػػعها السجلػػػس القػػػؾمى للتعلػػػيؼ العػػػا

العلسػػػي، تهػػػدُؼ إلػػػى تيدػػػير التعلػػػيؼ العػػػالي كال حػػػ  العلسػػػي كتذػػػجيعه 
كإشػػاعته فػػى مختلػػف مجػػاالت السعرفػػة، الشغريػػة مشهػػا كالتظبي يػػة. كذلػػػ 
تكامبًل مع مؤسدات التعليؼ العالي كال حػ  العلسػي القػػائسة، محليػًة لانػت 

تشسػػػية نمشذػػؾرات أـ عػػػالسية، الحكؾميػػة مشهػػا كاألهلػػػية، خدمػػػًة ألهػػداؼ ال
 ل .2003الجامعة 
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نتظرؽ ييسا ملي إلى التقشيات السعلؾماتية، التي تػؼ اسػتخدامها فػي  
العسليات التعليسية في الدؾداف، بعد انبهاؽ ما يعرؼ بهؾرة التعليؼ العالي، 
التي أتاحػت لهيػرًا مػؽ الفػرص السػتخداـ تلػػ التقشيػات، بعػد أف تػؼ إنذػاء 

 بلد، كبالتػػػالي أدخلػػػت التقشيػػػات السعلؾماتيػػػة الجامعػػػات الستعػػػددة فػػػي الػػػ
بسختلػػػف درجاتهػػػا، فػػػي مجػػػاؿ التعلػػػيؼ العػػػالي، كنخػػػص بالتحدمػػػد التعلػػػيؼ 
السفتؾح أةهر مؽ غيرب مؽ أنؾاع التعليؼ التقليدي، كمؽ أنؾاع هذب لتقشيات 

 نؾرد ما ملي:
 

 الرادمؾ كالتعليؼ:
لػ نجد أف برامج يعتسد الرادمؾ أساسًا على عشررالرؾت فق ، لذ        

اإلذاعة في حاجة إلى دقة، كحداسية، كمجهؾد ذهشي، كمقدرة لبيرة على 
التخيل، مؽ مشتجي هذب البرامج، ألنهؼ ال متعاملؾف مع عشرر الرؾت 
فق ، كبالتالي سيدتقبل  الظبلب هذب البرامج بؾاسظة حاسة الدسع، مع 

ذة، كالسبلحغة،  ؼ ترؾراتهؼ الداخلية عؽ طري  التخيل، كالخبرة، كالسعاي
 هػل.1418التعبير عؽ جؾ األحداث نعظار 

متكؾف البرنامج التعليسي عؽ طري  الرادمؾ مؽ عدة أشكاؿ، كهي       
 في لليتها تتستع بالدسة التربؾية كالتعليسية، على حد سؾاء نذلر مشها:

 الحدم  الس اشر. -1
 الحؾار. -2
 برامج السدابقات. -3
 التسهيليات. -4
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الرادمؾ قد اخترع في نهاية القرف التاسع عذر، بالرغؼ مؽ أف   
كشهد تظؾيرًا في بداية القرف العذريؽ، انتهى به إلى تقديؼ خدمات 

ـ، اقتررت تلػ الخدمات على 1920مشتغسة ألكؿ مرة، في أةتؾبر 
األخ ار، كالسعلؾمات، حؾؿ ما يجري في السجتسع. كبالرغؼ مؽ أنه لاف 

سد على العائد السادي مؽ مدار على أساس تجاري محض، كيعت
اإلعبلنات، لتسؾيل الخدمات كالريانة كالتشسية، إال أف التفكير في 
استخدامه لأداة للتعليؼ عؽ بعد، قد بدأ يذغل باؿ الكهيريؽ في نهاية 
العذريشات كأكائل الهبل يشات. فقد أص ت للرادمؾ اهتسامات بالقزايا 

في إنجلترا، كهؾلشدا، اللتيؽ الهقايية، كاالجتسا ية، كالدياسية، كخاصة 
بدأتا في تؾجيه اذاعاتهسا إلى شعؾب مدتعسراتهسا، بغرض ربظها  قاييا 
كحزاريا بهسا.  ؼ تظؾر األمر إلى االستفادة مؽ الرادمؾ في التعليؼ عؽ 

 -بعد، كقد لاف يدسى  في ذلػ الؾقت نالتعليؼ بالرادمؾ
EDUCATIONAL BROADCASTؽ ل كلؼ تكؽ للسة التعليؼ ع

 ل لسرظلت قد استخدمت بعد.DISTANCE EDUCATIONبعدن
استسر هذا الشس  مؽ التعليؼ عؽ طري  الرادمؾ، طؾاؿ حقبتي       

العذريشات كالهبل شيات، كقد لانت أبرز الدكؿ التي استفادت مشه هى: 
الؾاليات الستحدة، إنجلترا، كنيؾزلشدا، كاستراليا، التى اختارته ألس اب 

في السداحات الؾاسعة، كخارطة تؾزيع الدكاف، الذمؽ  مشظ ية، تجددت
يرع  الؾصؾؿ إليهؼ عبر كسائل الشقل التقليدية، باإلضافة إلى التخلف 

 الذي طابع حياة السجتسع في ذلػ الؾقت.بل كحتى اليؾـ.
مسا جعل الرادمؾ ير ت مؽ التقشيات السعلؾماتية الفاعلة، كخاصة في  

 اآلتي:مجاؿ التعليؼ السفتؾح، نذلر 
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يعتسد على عشرر الرؾت فق ، كبالتالي  -1
فنمكانيات التعبير ميدرة سؾاء بالشد ة للسكاف أك الزماف، كبذلػ 

 تتؼ لل السؤ رات كتشفذ بدرعة.
سرعة اإلنتذار، كهذب الخاصية تترت  على  -2

الخاصية األكلى، فرسائل الرادمؾ تدتظيع اإلنتذار في أ شاء كقؾع 
 ؽ تدجيلها م اشرة.األحداث أك عق  اإلنتهاء م

إتداع ش كة اإلرساؿ، بخبلؼ كسائل اإلتراؿ  -3
الجساهيرية األخرى، فانتذار مؾجاته على مداحات لبيرة، التي 

 تتخظى الحدكد كالعؾائ  الجغرايية كالظبيعة.
قلة التكلفة ندبيًا مقارنة مع كسائل اإلتراؿ  -4

 األخرى، سؾاء بالشد ة لتكاليو اإلرساؿ أك اإلست  اؿ، كبذلػ
متحق  عائد إقترادي مقبؾؿ مؽ كراء استخداـ الرادمؾ في 

 التعليؼ.
متيت الفرصة لرسؾخ قؾاعد اإلستساع بيؽ جسهؾر  -5

السدتسعيؽ مؽ السؾاطشيؽ، كللسعلسيؽ دكر مهؼ في اإلفادة مؽ 
 هذب الفرصة، لتعؾيد التبلميذ على حدؽ اإلصغاء.

الرادمؾ هؾ الؾسيلة الؾحيدة التي تتدلل في  -6
هذب الخاصية تفرض حتسية أف الرادمؾ مرفض الرراخ، الغبلـ، ك 

 هػل.1418ألف ذلػ يزام  األذف.نعظار 
 

 التلفزبؾف كالتعليؼ:
ل EDUCATIONAL TVمرجع تاري  استخداـ التلفزيؾف للتعليؼ ن 

أي التلفزيؾف التعليسي كالذي أطل  عليه ييسا بعد التعليؼ عؽ بعد 
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ل DISTANCE LEARNING THROUGH TVبؾاسظة التلفزيؾف ن
ـ. كقد لانت أبرز الدكؿ استخدامًا للتلفزيؾف في التعليؼ 1957إلى عاـ

هى الؾاليات الستحدة األمريكية، كقد لاف االستخداـ ابتداء في التعليؼ 
العاـ، كلاف تد يسًا للسشهج السقرر، باإلضافة إلى برامج أخرى لئل راء 

الهيئة  ل كزيادة السعرفة بالسؾضؾع كقد خررتENRICHMENTن
ل عددًا لبيرًا مؽ القشؾات للتعليؼ بالرغؼ مؽ أف FCCالفدرالية لبلتراالت ن

الشغاـ الدائد هؾ الشغاـ التجاري الذي يعتسد على اإلعبلف، أما القشؾات 
التعليسية فقد لانت تسؾؿ مؽ السيزانيات العامة للؾاليات أك التبرعات 

لسؤسدات االستهسارية كالسداهسات السع ية مؽ الزرائ  مؽ الذرلات كا
 كالتجارية الرخسة.

لاف إنتاج البرامج متؼ داخل السؤسدات التلفزيؾنية التعليسية،       
بالتشدي  مع إدارات التعليؼ . كلانت هشاؾ مراةز متعددة إلعداد السعلؼ 

ل كمشتجي البرامج التعليسية، كاتحادات TV TEACHERالتلفزيؾني ن
لسعلسيؽ كاإلذاعييؽ، الذمؽ يجتسعؾف مهشية تزؼ عذرات اآلالؼ مؽ ا

سشؾيًا للتدارس كالتفكار حؾؿ تظؾير التعليؼ عبر التلفزيؾف، كلانت تدسى 
 NATIONAL ASSOCIATIONباالتحاد األهلي للسعلسيؽ اإلذاعييؽ ن

OF EDUACATIONAL BROADCASTERS(NAEB) ل كقد
زاؿ ةشت عزؾًا في هذا االتحاد كانقظعت صلتي به مشذ مدة كلكشه ما

مؤدي دكرب السهشي لترقية التعليؼ عؽ بعد، عبر الؾسائل اإللكتركنية 
خاصة بعد أف اتدعت الدائرة كتأةدت أهسية هذا الشؾع مؽ التعليؼ 

 ل.2004كالتعلؼ.نشسؾ،
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ـ نأبيض، أسؾدل، كقد 1962نبدأ اإلرساؿ التلفزيؾني في الدؾداف العاـ 
ـ في شكل حرص 1964سخر لخدمة العسلية التعليسية في العاـ 

تعليسية، بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعليؼ، خبلؿ أياـ اال شيؽ مؽ لل 
 أسبؾع في الداعة العاشرة ص احًا بتؾقيت الدؾداف السحلي.    

ةانت التجربة معسسة على مدارس العاصسة السهلهة فق ، إذ أف اإلرساؿ 
، كهي ما يعرؼ التلفزيؾني لؼ يكؽ ليتجاكز حدكد مدمرية الخرطؾـ جنذاؾ

اآلف بؾالية الخرطؾـ، لسا أف الب  لاف م اشرًا ألنه ال تؾجد أجهزة تدجيل 
نفيدمؾل في ذلػ الؾقت لدى هيئة التلفزيؾف. لاف الظبلب متقيدكف بالؾقت 
الذي تحددب إدارة البرامج بالتلفزيؾف، ييرظفؾف داخل القاعات أك 

لتقليدية، التي تسارس في الفرؾؿ لتلقي السادة التعليسية بشفس الظريقة ا
السدارس إال أف جهاز التلفزيؾف في هذب التجربة أص ت كسيظًا بيؽ هيئة 

كبسعشى ج لمستعمسيؽ عمى اختالف مؾاقعىؼ، التلفزيؾف، حي  مب  البرناـ
جخر فنف هذب التجربة تؾفر عسلية التعليؼ ألعداد لبيرة مؽ الستعلسيؽ، 

ما لؼ يكؽ في اإلمكاف تظبيقه كفي مشاط  مختلفة في ذات الؾقت، كهؾ 
عؽ طري  نغاـ التعليؼ التقليدي، كالذي ييه ي ف السعلؼ أماـ طبلبه 

 محدكدي العدد.
بدأ البرنامج مب  مؾادًا تعليسية في مجاؿ اللغة اإلنجليزية لتجربة أكلى، 
للرف األكؿ فق ،  ؼ اتدعت الرقعة فذسلت، بسركر الؾقت، كرسؾخ 

عليسية أخرى في مجاؿ اللغة اإلنجليزية الرف التجربة لتذسل مؾادًا ت
الهال ، كالفيزياء كاألحياء للرف الهال ،  ؼ األدب اإلنجليزي للرف 
الرابع، كاللغة الفرندية للرف األكؿ، فكاف السعلؼ في األستدمؾ يقؾـ 
بتدريس مادته أماـ فرل افتراضي. لؼ يكؽ هشالػ تفاعل بيؽ هذا السعلؼ 

لفزيؾف لاف مؤدي كعيفة التعليؼ في اتجاب كاحد كذلػ كالستعلسيؽ إذ أف الت
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للقرؾر في األجهزة الستظؾرة كالسؾجؾدة اآلف. إال أف هذا التفاعل متؼ 
بيؽ معلؼ الرف في لل مدرسة مع طبلبه، كيتؼ نقاش ما جاء في الدرس 
الذي تست مذاهدته، كبيؽ مدي لل طال  لتاب الرف الذي يحؾي 

 العسلية تكافلية كش ه تفاعلية.مؾضؾع الدرس، فبهذا تر ت 
 مؽ إيجابيات هذب التجربة:

 / إدخاؿ عشرر التذؾي  لدى الستعلسيؽ.1
 / الخركج عؽ نس  الذرح التقليدي على الدبؾرة.2
 / كفرة كسائل اإليزاح التي ربسا ال تتؾفر في السدارس.3
 / لدر الحاجز التقليدي مع فتت باب الشقاش على مررا يه.4

ـ كتؾقفت بدب  1974ة التلفزيؾف التعليسي حتى عاـ استسرت تجرب
عجز كزارة التربية كالتعليؼ عؽ دفع التسؾيل البلـز الستسرار البرنامج كقد 
أكرد أ. د على دمحم شسؾ في هذا الخرؾص في لتابه التعليؼ عؽ بعد 

 ـل اآلتي:2004ن
كزارة نلقد ذلر األستاذ دمحم عهساف أحسد الحاج، أف السدئؾؿ السالي في 

التربية قد اعتذر عؽ تسؾيل برامج التلفزيؾف التعليسي، كالتي لاف مرصؾدًا 
لها في العاـ السالي الداب ، النقظاع الخدمة، مبلن ستيؽ ألف جشيه أي 

دكالر بحداب اليؾـ، كبالرغؼ مؽ السحاكالت  180.000ما يعادؿ 
السكؾف الستكررة كالسلحة مؽ األطراؼ األخرى، السكسلة للزلع الهال  

لعشاصر التجربة، كهسا كزارة الهقافة كاإلعبلـ، كالسجلس البريظاني، فقد 
 ـل.2009باءت جهؾدهسا بالفذل كلانت تلػ هي القاضية نالعساس 

 
 تجربة تقشية السعلؾمات فى الجامعة السفتؾحة
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امتدادًا لهؾرة التعليؼ العالي، كزيادًة في محتؾى مؾاعيشه بسا ُمشاِس  
ا ية كاالقترادية كالعلسية لظالبي التعليؼ العالي، كرغ ًة الغركؼ االجتس

في تحرير التعليؼ العالي مؽ لافة القيؾد الزمانية كالسكانية، لاف البد مؽ 
تؾفير هذا الشؾع مؽ التعليؼ السفتؾح، ذلػ للسسيزات العدمدة التي التتؾاّفر 

تعليؼ الُس يؼ في غيرب مؽ ُنُغؼ التعليؼ، كتكامبًل مع الدكر الذي يقدمه ال
ـ 2002ل في أبريل 164فقد أصدر مجلس الؾزراء السؾقر قرارب رقؼ ن

هػ بنجازة مذركع جامعة الدؾداف السفتؾحة.  ؼ 1423صفر  2السؾاف  
تبل ذلػ إجازة قانؾف الجامعة مؽ ِقبل السجلس الؾطشي في جلدته رقؼ 

 28اف  هػ السؾ 1425ربيع أكؿ  9ل مؽ دكرة االنعقاد الدابع بتاري  11ن
 ـ .2004أبريل 

هذا كفي العاـ نفده تست إجازة مذركع الهيكل التشغيسي للجامعة، الذي  
ـ، 2004جاء مظابقًا لكهير مسا كرد في قانؾف الجامعة السجاز لدشة 

كالذي متكؾف مؽ تدع إدارات كأمانات،  ؼ بدأت الجامعة في استكساؿ 
ًا كنؾعًا، كبؾضع الُشُغؼ هيكلها باستيعاب ما تحتاجه مؽ القؾى العاملة لسّ 
 األساسية كاللؾائت التي تحق  االستقرار الؾعيفي .

كند ة للدكر الذي أحد ته تقشية السعلؾمات في عسليات خزف كحفظ كب  
كنذر السعلؾمات، بداًل مؽ الؾسائل التقليدية، فقد قظعت الجامعة شؾطًا 

سيؽ في أماةشهؼ ةبيرًا في تقديؼ خدمات تعليسية عالية الجؾدة إلى الدار 
ال عيدة دكف التقيد بالزماف أك السكاف مسا جعلت التعليؼ متاحًا لسؽ مرغ  
أمشسا لاف في أي جزء مؽ أجزاء الدؾداف، كقد بدأت الجامعة في إستخداـ 
التقشيات الحدمهة مؽ حي  انتهى األخركف، كنذلر مشها على سبيل 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             السهاؿ:                                  
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 الهاتف السحسؾؿ -1

يحتاج الدارسؾف في التعليؼ السفتؾح، في لهير مؽ األحياف، إلى مراجعة  
السذرؼ األةاديسي، كهؼ في أماةؽ إقامتهؼ أك عسلهؼ، فقد متعذر عليهؼ 

ز التعليؼ عؽ بعد، ففي هذب الحالة يسكؽ أف مؾعف االنتقاؿ إلى مراة
االتراؿ الهاتفي بيؽ السذرفيؽ األةاديسييؽ كالدارسيؽ، في تؾجيه 
األسئلة، كاست  اؿ التفديرات كإصدار التؾجيهات، التي تشر  في حل 
السذكبلت، كتجاكز صعؾبات التعلؼ، التي قد تظرأ أ شاء عسلية التعلؼ، كقد 

 هذب الخدمة فرادى أك جساعات.  يدتفيد الدارسؾف مؽ
مؽ بيؽ خظ  الجامعة السفتؾحة، إتاحة أرقاـ هات ية مجانية،     

للدارسيؽ، حتى يسكشها أف ترتقي باالتراؿ كالتؾاصل السزدكج، ييسا بيؽ 
السؤسدة التعليسية، كالسذرؼ األةاديسي، كالدارس. كلقد طؾعت جامعة 

أهدافها التعليسية عبر نغاـ الدؾداف السفتؾحة هذب التقشية في خدمة 
، كهؾ اتفاؽ بيؽ S M Sللخدمة السذترلة يدسى بشغاـ الرسائل القريرة 

بتجسيع لل أرقاـ الدارسيؽ الراغبيؽ  Sudatelهيئة االتراالت الدؾدانية 
في الخدمة، كإرساؿ الرسائل الهامة كالزركرية لهؼ برؾرة فردية 

أية  -داية العاـ الدراسىب -الجداكؿ -كعاجلة، مهل مؾعد اإلمتحانات
تؾجيهات مهسة كملحة، كهذب خدمة عغيسة ند ة لزخامة أعداد 
السشتدبيؽ للجامعة كت عهرهؼ فى لل بقاع الدؾداف، كأحيانًا لهيرة ال يجدي 
اإلعبلف عبر الرحف كالرادمؾ كالتلفاز في تؾصيل الرسائل الهامة. يعد 

ذ أنه يخاط  صاح ه الهاتف السحسؾؿ حاسسًا فى مهل هذب الحاالت، إ
يدتخدـ الهاتف السحسؾؿ في العسلية          .م اشرًة كفى زمؽ قياسى

التعليسية لتذليل الرعؾبات التي مؾاجهها الدارسؾف في السادة السقررة.  
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مشاقذة الدارسيؽ لسؾضؾعات معيشة كتحليل مادة الكتاب 
 الدراسينالسقررل. 

هة اإلعداد كمراجعة كترحيت مشاقذة السذكبلت الستعلقة بالؾاج ات حدم
 إجابات الدارسيؽ لسدائل معيشة.  

تحدمد كتؾضيت مفاهيؼ في بعض السقرارات كالتعبيرات الرمزية كتقؾيؼ 
 الرسؾمات كمشاقذة البيانات السؾزعة على الدارسيؽ. 

ادارة العسلية التعليسية كالذاهد فى ذلػ، تؾصيل التقارير الذفهية عبر 
كتأميؽ سير ناقل الؾسائ  التعليسية كاإلمتحانات، السكالسات الرؾتية، 

 بالستابعة السدتسرة عبر السحسؾؿ  .
كتظبيقًا لسا ذلرنا فقد قسشا كباستخداـ الرسائل القريرة، برفد       

السشاط  التعليسية بسؾجهات العسلية التعليسية، كالقرارات الرادر مؽ 
إلشراؼ األةاديسي، اإلدارة، كتذليرهؼ بسؾاقيت التدجيل، كمؾاقيت ا

كالؾاج ات الدراسية، كاإلمتحانات، كتبلفي األخظاء اإلجرائية أ شاء سير 
اإلمتحانات، كفكاف السحسؾؿ مؽ اةهر كأسهل الؾسائل إستخدامًا في تلػ 

 .الشذاطات الخاصة بالعسلية التعليسية
 اإلنترنت :- انياً:

نػػت لقػػد سػػاهست عػػدة عؾامػػل فػػي تػػأخير دخػػؾؿ كبػػدء خدمػػة اإلنتر 
بالدؾداف ، أكلها الرقابة على بعض السؾاقع كالرفحات، كلقد  تظل  ذلػ 
قياـ بشيػة تحتيػة بسقػدكرها رقابػة هػذب السؾاقػع، كخرؾصػًا اإلباحيػة مشهػا. 
إف البدايػػة الح ي يػػة لئلنترنػػػت فػػي الدػػؾداف كتؾافرهػػػا لعامػػة الشػػاس فػػػي 

ة ـ. أشػػتكى السذػػترلؾف فػػي بدايػػ1997الدػػؾداف، لػػاف فػػي مشترػػف عػػاـ 
 الخدمة مؽ انقظاعات متكررة كب ء في الدرعة.
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ند ة لسا الـز بشاء البشية التحتية لذ كة اإلنترنت في الدؾداف مؽ  
صػػعؾبات، فقػػد إنظ عػػت سػػل ًا، علػػى ال يػػاـ بالشذػػاطات كالخػػدمات، التػػي 

 قدمتها الجامعة فكانت في مجسلها على الشحؾ التالي:
  أنؾاع الرسائل السظلؾبة، إلى البريد اإللكتركني، فقد أمكؽ إرساؿ لل

أي مشظقة تعليسية في الدؾداف، حي  ال متجاكز زمؽ اإلرساؿ 
 سؾى  ؾاف معدكدة، مهسا لاف حجؼ هذب الرسائل.

  تؾصيل اإلمتحانات كت ادؿ السلفات، التي تتسهل في التقارير
 كمؾجهات العسلية التعليسية.

 ركني.تحسيل السقررات الدراسية، في مؾقع الجامعة اإللكت 
 . اإلستفادة مشها في خدمة الفيدمؾ لؾنفرنس 

 . تزكيد قاعدة بيانات الشغاـ اإللكتركني بتائج الظبلب 

 . عرض الشتائج على مؾقع الجامعة اإللكتركني 

 

 الذ كة السحلية : -2

هػػػػي الذػػػػ كة الداخليػػػػة أك السحليػػػػة، التػػػػي ال تتعػػػػدى حػػػػدكد      
دػػة سػػؾاء لػػانؾا فػػي نفػػس السشغسػػة الؾاحػػدة، صػػسست لخدمػػة أفػػراد السؤس

السلفػػات كالسعلؾمػػات داخػػل نظػػاؽ  السبشػػى، أك فػػي بلػػدة أخػػرى، كمذػػارلة
تحػت  اإلنترنػت السؤسدػة، مػع إمكانيػة االترػاؿ بالذػ كات السؾسػعة، مهػل

 Local Areaمعيشػػة، كيذػػار إليهػػا بذػػ كات السشظقػػة السحليػػة  قيػػؾد

Network (LAN) لكػؽ . كللذػ كة السحليػة معغػؼ خرػائص اإلنترنػت ك
ال تتدػػػؼ بػػػأي عبلقػػػات مػػػع أطػػػراؼ خارجيػػػة، كال تتعػػػدى حػػػدكد العبلقػػػات 
الداخلية بػيؽ أفػراد السشغسػة نالذػ كةل الؾاحػدة كقػد تػؼ تؾعيفهػا فػى ت ػادؿ 

 السلفات االدارية كالتعليسية بيؽ االدارات.
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 تجربة التعليؼ االلكتركني: -3 

ة، على مشظقة شرؽ تؼ تظبي  تجربة التعليؼ االلكتركني، برؾرة جزئي   
ـ كبعد عاميؽ 2010 –ـ 2009الشيل التعليسية مشذ بداية العاـ الدراسي 

 مؽ تظبيقها خرجت التجربة بالعدمد مؽ االيجابيات نذلر مشها:
 :أكالً 

كجؾد السقررات االلكتركنية على مؾقع السشظقة في ش كة االنترنت ساهؼ  
جامعي في الؾقت برؾرة لبيرة في حل اشكالية عدـ تؾفر الكتاب ال

 السشاس .
 

  : انياً 
تظبي  تجربة التعييشات االلكتركنية كفر الكهير مؽ الجهد كالؾقت 

 للسذرفيؽ بالسشظقة التعليسية ، كلذلػ الظبلب.
 : الهاً 

تؾافر السعلؾمات الستعلقة بالجامعة على مؾقع السشظقة في الذ كة،  
معة بالشد ة للظبلب ساهؼ برؾرة لبيرة في حل إشكالية التؾاصل مع الجا

 كالسذرفيؽ.
 رابعًا : نذر  قافة التعامل مع الحاسؾب كاالنترنت برؾرة لبيرة.

 
 الرعؾبات التي كاجهت التجربة:
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رغؼ الشجاحات الكبيرة التي صاحبت تظبي  التجربة بسشظقة شرؽ الشيل    
التعليسية ، إال أنها تعرضت للعدمد مؽ الرعؾبات التي أدت إلى ض ف 

ة  نذلر مشها ما ملي:التجرب  
 أكاًل :

عدـ تؾفر معسل خاص بالداعات االشرايية لسقررات الحاسؾب كبالتالي  
 ض ف  قافة التعامل مع الحاسؾب كاالنترنت.

  انيًا 
عدـ كجؾد مؾعف مدئؾؿ عؽ متابعة تظبي  التجربة بالسشظقة ادى الى  

 ض ف التؾاصل بيؽ ادارة السذؾرع كادارة السشظقة.
  الهًا :

ض ف البشية التحتية بالسشظقة ادى الى تأخر تظبي  تجربة الفرؾؿ  
 االفتراضية بها، مسا يجعل تظبي  التجربة ناقرًا برؾرة لبيرة.

 رابعًا :
دراسة مقرر م ادئ علـؾ الحاسؾب في الفرؾؿ الستأخرة.   

 خامدا:
التخؾؼ مؽ تظبي  تجربة االمتحانات االلكتركنية.   
 

 سادسًا :
مقررات ال كالؾريؾس برؾرتها الحالية.ض ف ترسيؼ    

 رادمؾ كتلفزيؾف جامعة الدؾداف السفتؾحة: - 4

علي بد  التعليؼ  يعسل رادمؾ ك تلفزيؾف جامعة الدؾداف السفتؾحة        
السفتؾح، كتؾصيله لكل راغ  في أي مؾقع لاف. لانت بداية اإلذاعة في 
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ها اتر ت عالسية بعد ـ لسؾجة حرة محدكدة، إلى أف تؼ تعسيس2005العاـ 
إلحاقها القسر االصظشاعي نامل سات . أعقي ذلػ التجهيز للب  
التلفزيؾني، الذي يحتاج إلي جهد لبير، في إعداد السادة التعليسية. كبذلػ 
ستكؾف أكؿ فزائية تعليؼ مفتؾح، ذات مشاهج مشتغسة، كمتؾافرة التعدد 

اإلصظشاعي  في السرادر كال حؾث، التي سترى الشؾر عبر القسر
عربدات، كذلػ في التاسع عذر مؽ فبرامر للعاـ ا شي عذر كألفيؽ بنذف 

 هللا.
 تؼ تؾعيو القشاة لتقؾـ باآلتي : 

 . التعريو بسفهؾـ التعليؼ السفتؾح 
 . تؾصيل السادة التعليسية للظبلب في جسيع أنحاء الدؾداف 

 . تقديؼ برامج  قايية كمعلؾماتية لتشسية السجتسع 

 ؽ العسليات اإلجرائية للعسلية التعليسية نتدجيل اإلعبلف ع– 
 ال ..ل. –إمتحانات 

 

 السكت ة اإللكتركنية : -5

يسكؽ تعريو السكت ة برفة عامة بأنها مجسؾعة مؽ مرادر 
السعلؾمات ك البيانات كالسعرفة التي ّأحدؽ اختيارها كتشغيسها ك تحليلها، 

كلؤلهسية الكبرى التي   لتلبي حاجات الجسهؾر السدتهدؼ مؽ السعلؾمات.
تتستع بها السكت ات في السؤسدات األةاديسية، فقد سعت أمانة السكت ات 

ـ ، س يًا حهيهًا 2003بجامعة الدؾداف السفتؾحة مشذ مظلع مارس عاـ 
في سبيل تكؾيؽ مكت ة جام ية تبلئؼ طبيعة العسلية التعليسية التي تتؼ 

 ة جام ية تعليسية بحهية ترلز اهتست إدارة الجامعة بننذاء مكت عؽ بعد.
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  على الذكل الرقسي في تقديؼ خدماتها لجسهؾرها السدتهدؼ ، كذلػ
لسسيزاته العدمدة التي تشاس  طبيعة الجامعة السفتؾحة كسياستها في دعؼ 
التعلؼ السفتؾح كالتعلؼ عؽ بعد. كتتكامل هذب السكت ة مع السكت ات 

دة مؽ السرادرالتقليدية الستاحة الجام ية الدؾدانية الس يسة ، باالستفا
ما مشقرها مؽ مرادر السعلؾمات العلسية الحدمهة  حيشًا، كتؾفير   بها

التي تؾجد في الدكريات اإللكتركنية حيشًا جخر، كمؽ  ؼ فقد اختارت أمانة 
السكت ات عددًا مؽ قؾاعد البيانات ك عرضتها على الستخرريؽ للتقؾيؼ 

ظؾة بخظؾة أخرى تتسهل في عسلية التفاكض الخ الشؾعي. ك قد ّأت عت تلػ
مع مبلؾ قؾاعد البيانات أك كلبلئهؼ مؽ أجل الحرؾؿ على أقل للفة 
لبلشتراؾ في قؾاعد البيانات التي تؼ اختيارها مؽ الفزاء الرقسي لتلبي 
حاجات جسهؾرها السدتهدؼ مؽ السعلؾمات كتتسهل خدماتها فى تحقي  

 اهداؼ الجامعة كهى:

تحقي  أهداؼ الجامعة بنتاحة مرادر التعلؼ لكل مجتسع اإلسهاـ في 
 الجامعة.

تلبية احتياجات السدتفيدمؽ بتحقي  الؾصؾؿ الؾاسع كالدريع لسرادر 
 السعلؾمات العلسية الحدمهة

تؾفير الشرؾص الكاملة كالسدتخلرات لسبلميؽ السقاالت التي تتؾاجد في 
 كطبلب العلؼ  الدكريات العلسية كإتاحتها لل احهيؽ كالدارسيؽ

تؾفير إمكانية ط اعة كتحسيل كترفت لافة السرادر كالسراجع 
في الزماف كالسكاف   التي تؾجد في السكت ة االلكتركنية  االلكتركنية
 السشاسبيؽ.
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اإلسهاـ في دعؼ برامج التعلؼ السفتؾح كالتعلؼ عؽ بعد مؽ خبلؿ تؾفير 
 يةل.كإتاحة أجؾد السرادر السكتبية نتقليدية كالكتركن

تيدير كصؾؿ السدتفيدمؽ للسرادر السكتبية بسختلف أشكالها بغض 
 الشغر عؽ أمكاف كجؾدهؼ.

تؾ ي  تجربة الجامعة بجسع كتشغيؼ لل ما يكت  عؽ الجامعة أك يردر 
 عشها.

 اإلشتراؼ على محتؾيات مؾقع الجامعة.

 كضع سياسة تزكيد السكت ة ككضع ميزانيتها.

تعليؼ العالي الدؾدانية بغرض الؾصؾؿ التشدي  مع مكت ات مؤسدات ال
 إلى إتفاؽ لسذارلة السرادر السكتبية اإللكتركنية كالتقليدية.

 متابعة االشتراؾ في قؾاعد البيانات كتقؾيسها لسًا كليفًا.

 متابعة إجراءات السرادر كالسراجع السكتبية التقليدية التي متؼ اختيارها.

 كتركنية بذتى الدبل كالظرؽ.اإلعبلـ عؽ قؾاعد بيانات السكت ة االل

ل كاإلرشاد Current Awarenessتقديؼ خدمة اإلحاطة الجارية ن
 القرائي لكل برامج كأقداـ الجامعة.

 تقديؼ خدمة تؾصيل كتدليؼ السرادر السكتبية التقليدية للدارسيؽ.
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إعداد األدلة نتقليدية كالكتركنيةل بغرص تيدير استخداـ السكت ات 
 تركنية.التقليدية كااللك

 التعريو بخدمات السكت ة االلكتركنية كالتركيج لها.

ل مؽ السدتفيدمؽ كإفادتهؼ بسا ميدر Feedbackمتابعة التغذية الراجعة ن
 كصؾلهؼ لكافة السرادر السكتبية.

 كسائ  أخرى : - 6

في بداية الجامعة أستخدمت أشرطة الكاسيت لؾسي  مراح  للكتاب 
إلضافة إلى الفيدمؾ لاسيت، كاألسظؾانات السرسؼ ترسيسًا تعليسيًا، با

السدمجة، التي لانت تقدـ برفة خاصة في السشاط  التعليسية التي 
تتؾافر فيها خدمات الكهرباء، لسا أستخدمت كسيلة الفيدمؾ لؾنفرنس، 
كالتي بدأت مع قياـ الدراسات العليا بالجامعة، كلانت البداية بيؽ مشظقتي 

 على ب ية السشاط  الحقًا.  الخرطؾـ كالجزيرة  ؼ عسست 

كفي الختا تعتبر جامعة الدؾداف السفتؾحة، هي   ارة عؽ:  ؾرة التعليؼ 
العالي الهانية في الدؾداف، فزبًل عؽ أنها قدمت عسلية تعليسية متسيزة، 
تتسا ل كرصيفاتها مؽ الجامعات السفتؾحة السسيزة في ألنحاء العالؼ 

 السختلفة.
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 أكاًل: السرػادر  
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                        الئحة االمتحانات.                       .3
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 الئحة مجبلت الجامعة،      .7

 الئحة التدري ،           .8
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 الهيكل التشغيسي للجامعة،                               .11
 تقارير اإلدارات كاألمانات.   .12

 
  انيًا:السراجع 

تكشؾلؾجيػػا السعلؾمػػات علػػى أعتػػاب القػػرف ، دمحم فتحػػى عبػػد الهػػادى .1
القػػػاهرة مكت ػػػة الػػػدار البيزػػػاء للكتػػػاب،  ،1 ، الحػػػادي كالعذػػػريؽ

 .205-204ص، ـ.2000
حدشي عبدالرحسؽ الذيسي. البلكرقية أك الكتاب الؾرقي بيؽ ال قػاء  .2

 .ـ1992دار الفكر،  ة،القاهر ،     ،كالزكاؿ
مجبػػػػػل الـز مدػػػػػلؼ السػػػػػالكى. السكت ػػػػػة اإللكتركنيػػػػػة فػػػػػي البيئػػػػػة  .3

 2، ع 8مج ،مجلة مكت ة السلػ فهد الؾطشية -التكشؾلؾجية الجدمدة.
 ـل.2003فبرامر /ـ 2002نسبتسبر 

تظؾرهػػػا كمفهؾمهػػػا كدكرهػػػا فػػػي  التعليسيػػػة،التقشيػػػات  ،العابػػػد أنػػػؾر .4
السرلػز نالكؾيػت: التعلػيؼ،  تكشؾلؾجيامجلة  ،تحديؽ عسلية التدريس

 الهامشػػة،العػػدد الدػػادس عذػػر، الدػػشة  العربػػي للتقشيػػات التربؾيػػة،
 .24، صـل1985ديدسبر 

  لتعلػػػػػيؼ،اكسػػػػػاؿ االترػػػػػاؿ كالتكشؾلؾجيػػػػػا فػػػػػي  ،الظػػػػػؾبجي حدػػػػػيؽ .5
 .47-44ص

دمحم دمحم الهػػػادي، تكشؾلؾجيػػػا السعلؾمػػػات كتظبيقاتهػػػا، نالقػػػاهرة: دار  .6
 .32هػل، ص 1409الذركؽ، 

 .17، مرجع ساب ، صالسعلؾماتتكشؾلؾجيا  ،مؾنس .7
جػػدة: دار الذػػػركؽ، ن ،الجػػامعيالجامعػػة كالتػػدريس  ،الراشػػد علػػي .8

 .165، صلـ2002
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مشػػاهج التعلػػيؼ  فػيقشيػة الحاسػػ  اآللػػي عبػد هللا السشيػػع، دمػػج ت دمحم .9
السػػؤتسر الػػؾطشي الدػػادس عذػػر فػػي: كقػػائع العػػاـ، نسػػؾذج مقتػػرح، 

هػػػػ، 1421ذك القعػػدة  13-10الحاسػػ  كالتعلػػػيؼ، -للحاسػػ  اآللػػػي
جس يػػػة الحاسػػػ ات الدػػػعؾدية، الريػػػاض: نالعلسيػػػة،  ال حػػػؾثجل سػػػ

 .33ل، ص هػ1421
نالقػػاهرة: عػػالؼ فتػػؾح، التعلػػيؼ الس تكشؾلؾجيػػا، مرػػظفى مالػػػ خالػػد .10

 .48، صلـ2000لكت ، ا
في خدمة التعليؼ األساسي في مرر. مرلز السذكاة   ،فرجاني نادر .11

 ـ.1999لل ح  بسرر، 
 :ترجسػة ،السعلؾماتيػة عبػر اإلنترنػت نطريػ  السدػتقبلل ،جيتس بيل .12

الكؾيػػت، ن، 231 دالعػػد السعرفػػة،عػػالؼ مجلػػة  ،رضػػؾاف ـعبػػد الدػػبل
 .37-21ص ل، ـ1998مارس 

تقشيػػة السعلؾمػػات فػػي مجػػاؿ التعلػػػيؼ،  مدػػتقبلاستذػػراؼ  ،ل دالهػػ .13
 .37مرجع ساب ، ص 

، رلػائزب ككسػائظه التعليسيػػة، إمكانياتػػه، : فلدػفته تيدػير الكيبلنػي، .14
التقشػػي بظريقػػة ، عسػػاف فػي: الحلقػػة الدراسػػية العربيػػة حػػؾؿ التعلػػيؼ 

 11ـ، ص1998
ضػػػ   الجػػػؾدة  كإجػػػراءاتم ػػػادئ  ،لالدػػػشب بػػػؽ عبػػػدهللا العزيػػػز عبػػد .15

 العربيػػػةلسشغسػػػة ، امجلػػػة تعلػػػيؼ الجسػػػاهير ،كالشؾ يػػػة فػػػي أنغسػػػة 
 .8 ، صلـ2001ديدسبر ، ن48، ع28للتربية كالهقافة كالعلؾـ، س

للتعلػػيؼ السفتػػؾح ك فػػي  العربيػػةدكر الذػػ كة  ،حلسػػي جسػػبلف معػػيؽ .16
الشػػدكة  :، فػػيالسفتؾحػػةالتػػراب  اإللكتركنػػي بػػيؽ الجامعػػات العربيػػة 
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السشغسػة العربيػة للتربيػة كالهقافػة : تػؾنسنالدكلية للتعليؼ عػؽ بعػد، 
 .12، صلـ1998 ،كالعلؾـ

اإلسػػػكشدرية: دار ، نمػػػؽ بعػػػد التعلػػػيؼقػػػراءة فػػػي  ،الجػػػؾاد بكػػػر عبػػػد .17
 الؾفاء، 

 .7، ص لـ2000لكيبلنيا .19
 .29-27الداب ، ص  السرجع .18

 .40لتعميسية، مرجع سابق، صا رلائزب ككسائظه، إمكانياته، فلدفته ،
 .29، 22، 4الداب ، ص  السرجع .20
 .123مرجع ساب ، ص  ،في  قراءات ،بكر .21
رليػة -اجتسا يػات التعلػيؼ مػؽ بعػد فػي، الػدمؽ جسػاؿمؾسػف  نجؾى  .22

، السجتسػػعحػػؾؿ كاقػػع التعلػػيؼ مػػؽ بعػػد كدكرب فػػي مؾاجهػػة مذػػكبلت 
 .3-2صل، ـ2002القاهرة: مكت ة اآلداب، ن

، ل، مرجع سػاب السدتقبلالسعلؾماتية عبر اإلنترنت نطري   ،تسجي .23
 .37-21ص

 .37-21ص  الداب . السرجع .24
عػػالؼ السعرفػػة، العػػدد ، مجلػػة العػػرب كعرػػر السعلؾمػػات ،علػػي نبيػػل .25

 .16-12ل، ص ـ1994 إبريلالكؾيت ن 184
 .247تكشؾلؾجيا التعليؼ السفتؾح، مرجع ساب ، ص ،مالػ .26
د الحيلػػػة، التكشؾلؾجيػػػا التعليسيػػػة كالسعلؾماتيػػػة، الظ عػػػة دمحم محسػػػؾ  .27

اإلمػػارات العربيػػة الستحػػدة: دار الكتػػاب الجػػامعي، -األكلػػى، نالعػػيؽ
 .569ـل ص2001

التعليؼ العالي عؽ بعد مع الترليز على مذركع الجامعػة  ندكة كقائع .28
التربيػػػة العربػػػي لػػػدكؿ الخلػػػيج  بسكتػػػ السفتؾحػػػة للػػػدكؿ األعزػػػاء 
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ال حػػػريؽ: مكتػػػ  هػػػػ، ن1407ربيػػػع األكؿ  4 –صػػػفر  30 ،العربػػػي
 .137-131ل، ص الخليجالتربية العربي لدكؿ 

 .74تكشؾلؾجيا التعليؼ السفتؾح، مرجع ساب ، ص  ،مالػ .29
لن ملخػػػػص الدراسػػػػة الجامعػػػػة العربيػػػػة السفتؾحػػػػة،اندرسػػػػؽ،  جر ػػػر .30

 لدعؼ مشغسات األمؼ الستحدة اإلنسائية: العربيالخليج  برنامج 
بػػؽ عبػػدالعزيز إلنذػػاء  طػػبلؿم ػػادرة صػػاح  الدػػسؾ السلكػػي األميػػر 

برنػػامج الخلػػيج العربػػي لػػدعؼ  جامعػػة عربيػػة مفتؾحػػة، مقدمػػة مػػؽ
 ل.ـ1997الرياض، ناألمؼ الستحدة اإلنسائية،  مشغسات

عبػػد هللا اسػػح  عظػػار كجخػػركف، كسػػائل اإلترػػاؿ التعليسيػػة، مكػػة  .31
 هػ.1418الظ عة األكلى، السكرمة، مكت ة السلػ فهد الؾطشية، 

عسػر دمحم العسػػاس، التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كالتعلػػيؼ التقليػػدي فػػي السيػػزاف،  .32
الخرطػػػػؾـ، دار مظ عػػػػة جامعػػػػة إفري يػػػػا العالسيػػػػة، الظ عػػػػة األكلػػػػى 

 ـ.2009
.  عسػػر دمحم العسػػاس، التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد فػػي تشسيػػة تفكيػػر الستعلسػػيؽ، 33

ة، الظ عػػة األكلػػػى الخرطػػؾـ، مظ عػػة دار جامعػػة الدػػػؾداف السفتؾحػػ
 ـ.2010

.  معترػػػػػؼ مؾسػػػػػف،تجربة الجامعػػػػػات الدػػػػػؾدانية فػػػػػي التعلػػػػػيؼ عػػػػػؽ 34
 ـ.2004بعد،جامعة الز يؼ األزهري، كرقة عسل،

.  كزارة التعلػػػيؼ العػػػالي كال حػػػ  العلسػػػي، اإلدارة العامػػػة للتعلػػػيؼ عػػػؽ 35
بعد،لجشػػة التعلػػيؼ عػػؽ بعد،مػػذلرة أهػػداؼ كمبررات يػػاـ فػػرع الجامعػػة 

 ـ.2002السفتؾحة في الدؾداف العربية 
.  عاصؼ عبػد الؾهػاب عبػد ربه،تجربػة سػؾداتل فػي مجػاؿ التعلػيؼ عػؽ 36

 ـ.2004بعد،كرقة عسل،
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.  حدؽ الذي  دمحم خير، تجربة التأهيػل التربػؾي لشسػؾذج للتعلػيؼ عػؽ 37
 ـ.2004بعد، كرقة عسل،

ؽ، دار .  دمحم محسػػؾد الحيلػػة،التكشؾلؾجيا التعليسيػػة كالسعلؾماتية،الرػػي38
 ـ.2001الكتاب الجامعي،الظ عة األكلى 
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 الؾسائب التعميسية مؽ مشغؾر إسالمي -

 تقديؼ الؾسائب التعميسية -

 فاتىاأنةاع الؾسائب التعميسية وترشي -

 شروط الؾسائب التعميسية -

 فؾائد استخدام الؾسائب التعميسية -

 مؾضؾع لمبحث -

 
 حُٔويٓش:

 

 نتظرؽ عزيزي القارئ.........، 
 

، طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ، إلى بعض مؽ محاكر التالية رفحات الفي 
بذيء مؽ العرض الدهل، الذي يسّكشػ مؽ فهؼ لل ما جاء ييه مؽ 

يكؾف لػ مقؾدًا كدليبًل، يرل بػ إلى ما  معلؾمات، كتظبيقات، جمليؽ أف
، التي طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْكمهارات، في مجاؿ  تتظلع إليه مؽ معارؼ،

أص حت أساسًا لئلدراؾ العلسي السرغؾب، في عرر أص ت تظبي  
السعلؾمة ييه  ركة، تتسيز بها األمؼ عؽ غيرها، في مزسار الد اؽ نحؾ 

 الترقي كاإلبداع.
 

 
 ئ...........،نأمل عزيزي القار 
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أف تتقيد بكل ما جاء ييه مؽ جراء، كأفكار، لسا نأمل أف تقـؾ  
باإلجابة عؽ األسئلة كال  ارات الؾاردة ييه، ألنها سؾؼ تعسل على 
مداعدتػ في تؾسيع رقعة التعلؼ لديػ، كتعسل في نفس الؾقت على صقل 

كمرافقًا لػ  قدراتػ العلسية كالعسلية، لسا نأمل أف تجعل هذا الكتاب صديقاً 
  في حلػ كترحالػ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حُلٜـــَ حألٍٝ                              

 

 طٌُ٘ٞـٞؿـ٤خ حُظـؼ٤ِْ

 
 ٓلّٜٞ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ:

 

ترمي تكشؾلؾجيا التعليؼ إلى الظريقػة السشهجيػة، التػي تشػتغؼ خظػؾات 
ية معيشػػة مقرػػؾدة   كمتكاملػػة، مػػؽ أجػػل الؾصػػؾؿ إلػػى األهػػداؼ الدػػلؾل
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السخظػػ  لهػػا مدػػ قًا، فػػي أي عسليػػة تعليسيػػة تدترػػح  معيشػػات تعليسيػػة 
ل، تذتسل على مؾاد، أك أدكات، أك أجهػزة، أك أي مؾاقػو تعليسيػة ٝٓخثَن

 متؾافرة في بيئة التعليؼ.
 

 Systematicعليػػه فػػنف التكشؾلؾجيػػا تعتسػػد األسػػلؾب الشغػػامي ن

Approachتربؾية مقرؾدة،  ل في عسلية التخظي  كالترتي ، ألي عسلية
 حي  تت ع الخظؾات التالية:

  In – PUTتحدمد السدخبلت                                -
  processesمؾاصفات العسليات                              -
 Out – PUTالحرؾؿ على السخرجات                     -
  Feed Backالتقؾيؼ السدتسر بالتغذية الراجعة               -

 
 نخلص إلى أف السفهؾـ الحدم  لتكشؾلؾجيا التعليؼ، مشص على أنه:

حُؼِددْ حُدد١ٌ ٣ؼٔددَ ػِدد٠ ططز٤ددن حُٔؼَكددش كدد٢ حُٔٔددخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِددش، ن 

رط٣َوددش ٓ٘ظٔددش ٝٓوٜددٞىس، طِددي حُظدد٢ طؼ٘دد٢ حُٜٔددخٍس حُظطز٤و٤ددش كدد٢ ٜٓٔددش 

حُظدددي٣ٍْ، ٝحُظددد٢ طؼ٘ددد٠ رظٞٛددد٤َ حُٔدددخىس حُظؼ٤ٔ٤ِدددش كددد٢ ٓدددُٜٞش ٣ٝٔدددَ 

 ل.٢ُِٔظِو
ل إلػػى قدػػسيسؽ حدػػ  مػػا جػػاء فػػي  طٌُ٘ٞٞؿ٤ددخيسكششػػا تقدػػيؼ مرػػظلت : ن

ل التػػي تتكػػؾف مػػؽ (Technologyاللغػػة البلتيشيػػة                      
 ةلستي:
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                Techno                 :ٜٓدددددددددددددددددددددددخٍسكتعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي                                           .
  

            Logy    :طي٣ٍذ                  كتعشي . 
حُظدي٣ٍذ ل، أك نحُٜٔخٍس ك٢ حُظي٣ٍْكبذلػ ير ت السعشى العاـ لها ن

ل حيػػ  تػػرت   السهػػارات بالسعرفػػة، كالتػػي تعتبػػر أهػػؼ ركافػػد الػػتعلؼ حُٜٔددخ١ٍ
 الفعاؿ .

طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ل كمرػظلت نطٌُ٘ٞٞؿ٤خهشالػ تعريفات مختلفة لسرظلت ن

فػػي عسليتػػي التعلػػيؼ كالػػتعلؼ، ارت اطػػًا ل، الػػذي ارت ظػػت ييػػه السعرفػػة حُظؼِدد٤ْ
ك يقًا بالتقشية كالسعدات، كالسؾاد، كاألجهزة كاستخداماتها السختلفػة، حدػ  
السؾاقػػو التعليسيػػة اإلندػػانية الستعػػددة، كييسػػا ملػػي نػػؾرد بعزػػًا مػػؽ هػػذب 

 التعريفات لشخ ة مؽ علساء التربية: 
-     ٖ٣َٔ٤ُٔ1964ّ 

يحص كدد٢ طوددي٣ْ حُٔددٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِددش )ٛدد٢ ػزددخٍس ػددٖ: حٓددظويحّ حُٔؼدد   

 ُِطِزش(.

 ٝهي ٣ؼ٢٘ أ٠٣خً كٔذ ٍأ٣ٚ رؤٜٗخ:

ططز٤دددن حُٔزدددخى١ء حُؼ٤ِٔدددش، حُوخٛدددش ر٘ظ٣َدددخص حُظؼِددد٤ْ ُظلٔددد٤ٖ ن  

 ل.حُظؼِْ
هذا التعريو يخترر األمر في استخداـ السعدات، كالتي تعتبػر جػزءًا 

ليدػػػت  يدػػػيرًا مػػػؽ الؾسػػػائ  التكشؾلؾجيػػػة الستعػػػددة، لسػػػا أف التكشؾلؾجيػػػا
إستخداـ كسائل نمعداتل فحد ، إنسا متعل  األمر بكافػة الشذػاطات التػي 

 تذسلها العسلية التعليسية.
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 1978ّك٤َٜ حُلخٍّ   -

أٛزق ٓلّٜٞ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ ٣ؼ٢٘ طِي حُؼ٤ِٔش حُٔظٌخِٓش حُظد٢ ن   

 ً  ل.طَ٘ٔ ؿ٤ٔغ ػ٘خَٛ ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ طوط٤طخً ٝط٘ل٤ٌحً ٝطو٣ٞٔخ
ريػػػو أةهػػػر شػػػسؾلية، إال أنػػػه لػػػؼ متظػػػرؽ الػػػى الؾسػػػائل التعليسيػػػة التع    

بخرؾصػػية كاضػػحة، لتحدمػػد دكرهػػا التعليسػػي السسيػػز، انسػػا كردت ضػػسشًا 
 تحت مدسيات التخظي  كالتشفيذ كالتي ُترلت لفظشة القاريء.

 
 1978ّحُؼخري      -

)إ طٌُ٘ٞٞؿ٤دددخ حُظَر٤دددش، ٜٓدددطِق ٣٘دددَٔ ؿ٤ٔدددغ ٤ٓدددخى٣ٖ حُظَر٤دددش    

ش، ٝٛدد٢ ٓددٜ٘ؾ ٗظددخ٢ٓ، أٝ ٣َ١وددش ٜٓ٘ـ٤ددش، ٓددٖ طوطدد٢٤ ٝط٘ل٤ددٌ حُٔوظِلدد

 ل.ٝطو٣ْٞ ًخَٓ، ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ك٢ ٟٞء أٛيحف ٓليىس
متزت مسا جاء في هذا التعريو، أنه خاص بالتربية، كقد تػؼ فرػل 
مرظلت التعليؼ عشه، لكشه مرد ضسشًا فػي   ػارة نالعسليػة التعليسيػةل، لسػا 

سدػػسى الؾسػػائل التعليسيػػة، أك مػػا مػػدلل علػػى أنػػه ال تؾجػػد إشػػارة كاضػػحة ل
أهسيتهػا إال مػا قػد يدتخلرػه القػاريء مػؽ   ػارة نمػشهج نغػاميل. كعليػه 

 فقد تجاهل التعريو أهؼ محاكر التكشؾلؾجيا أال كهؾ الؾسائل التعليسية.
 
 1987ّى. حُطزـ٢   -

ألٍٝ ) طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ طؼ٢٘ أًؼَ ٖٓ حٓظويحّ ح٥الص، ك٢ٜ ك٢ حُٔودخّ ح   

٣َ١وددش كدد٢ حُظل٤ٌددَ، ك٠ددالً ػددٖ أٜٗددخ ٓددٜ٘ؾ كدد٢ حُؼٔددَ، ٝأٓددِٞد كدد٢ كددَ 

حُٔ٘ددٌالص، ٣ؼظٔددي كدد٢ ًُددي ػِدد٠ حطزددخع ٓوطدد٢ ٜٓ٘ـدد٢، أٝ أٓددِٞد حُ٘ظددخّ 
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ُظلو٤ن أٛيحكٚ، ٣ٝظٌٕٞ ٛدٌح حُٔوطد٢ حُٔظٌخٓدَ ٓدٖ ػ٘خٛدَ ًؼ٤دَس طظديحهَ 

 ل.ٝطظلخػَ ٓؼخً، روٜي طلو٤ن أٛيحف طَر٣ٞش ٓليىس
الؾسػػائل التعليسيػػة ناآلالتل بػػالتفكير، الػػذي ربػػ  التعريػػو إسػػتخداـ 

يعتبر أهؼ عشرر مؽ عشاصر نجاح التخظػي ، كالتشفيػذ، للعسليػة التعليسيػة 
الشاجحة، السؤدي الى بلؾغ األهداؼ التربؾية كالتعليسية على ضؾء أسػلؾب 

 الشغاـ التعليسي السعلؽ.
 
 ًخٍُظٕٞ   -

طودي٣ْ حُٔؼِٞٓدخص ٝحُوزدَحص  )٢ٛ حُؼِْ ح١ٌُ ٣ٔظويّ حُظو٤٘ش حُلؼخُش كد٢    

حُٔدٔؼ٤ش ٝحُزٜد٣َش، ٝحُٔؼِٞٓدخص حُظوٜٜد٤ش حألهدَٟ حُظد٢ طٔدظويّ ػِد٠ 

 .ل ٗلٞ ٝحٓغ ك٢ حُظؼ٤ِْ
مػػؽ السبلحػػظ أف هػػذا التعريػػو مهػػتؼ بػػالخبرات الدػػس ية كال رػػرية 
فقػػ ، بيشسػػا لػػؼ متعػػرض لخبػػرات الحػػؾاس األخػػرى، التػػي لهػػا ارت ػػا  ك يػػ  

لبيػػرة فػػي عسليػػة الػػتعلؼ. إال أف التعريػػو جػػاء بالؾسػائل التعليسيػػة كأهسيػػة 
 مختررًا كأةهر شسؾلية مؽ التعريفات الدابقة.

 
 ٣ًَٞٛيؽ -

إ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ددددخ ٝكدددديٛخ طؼ٘دددد٢ حُٔددددٞحى ٝحألىٝحص ٝحألٓددددخ٤ُذ ن     

ٝحُظو٤٘خص، ٝحٕ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ طَ٘ٔ ًَ ٓخ ك٢ حُظؼ٤ِْ طو٣َزخً ٓدٖ ططدٍٞ 

ؿدديحٍٝ حُلٜددٍٞ رخٓددظويحّ حُلخٓددذ  حُٔ٘ددخٛؾ حُدد٠ أٓددخ٤ُذ حُظؼِدد٤ْ ٟٝٝددغ

 ح٢ُ٥.(
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هذا التعريو يعؾؿ على الحاس  اآللي لهيرًا، بل يجعل مشػه الؾسػي  
التعليسي األكحد، في كقت تعددت ييه الؾسائ  كالؾسائل، التػي لهػا دكرهػا 
التعليسػػػي ال ػػػارز، بحدػػػ  البيئػػػات السختلفػػػة للستعلسػػػيؽ. إال أف التعريػػػو 

 ية األخرى لافة. شسل جؾان  العسلية التعليس
 

 
 ًالٍى -

)إ حُٔؼ٘ددد٠ حُلو٤وددد٢ ُظٌُ٘ٞٞؿ٤دددخ حُظؼِددد٤ْ ٛدددٞ حالٓدددظلخىس ٓددددٖ      

 .لحُٔوظَػخص ٝحُٜ٘خػخص حُلي٣ؼش ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ
يعتبػػر التعريػػو شػػامبًل، حيػػ  أنػػه شػػسل اسػػتخداـ جسيػػع الؾسػػائ  
الحدمهػػة، فػػي التعلػػيؼ، مػػؽ غيػػر تحدمػػد، يعشػػي ذلػػػ أف اإلسػػتخداـ تحتسػػه 

لعسليػػة التعليسيػػة كخرائرػػها، إال أنػػه أهسػػل الجانػػ  السعرفػػي، عػػركؼ ا
 كاألسالي ، كبلؾغ األهداؼ، بظريقة أةهر كضؾحًا.

 
 
 ػزي حُؼِْ حُلَؿخ٢ٗد.  -

) ٛد٢ حُؼِددْ حُدد١ٌ ٣ٜددظْ رظلٔدد٤ٖ حألىحء ٝحُٔٔخٍٓددش ٝحُٜدد٤خؿش أػ٘ددخء 

 حُظطز٤ن حُؼ٢ِٔ(.

لتعليسيػػة مػػتؼ التظبيػػ  العسلػػي عػػادة باسػػتخداـ الؾسػػائ  كالؾسػػائل ا
الستشؾعػػػة، حدػػػ  الحاجػػػة إليهػػػا فػػػي تشفيػػػذ متظل ػػػات العسليػػػة التعليسيػػػة 

 بالظريقة السهلى، يير ت التعريو بذلػ اةهر شسؾاًل.
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 ؿخُزَص   -

) حُظطز٤دددن حُ٘ظدددخ٢ٓ ُِٔؼَكدددش حُؼ٤ِٔدددش، أٝ أ١ ٓؼَكدددش أهدددَٟ ألؿدددَ  

 ل.طلو٤ن ٜٓخّ ػ٤ِٔش
عػؽ طريػ  التظبيػ   مرب  التعريو الجان  السعرفي بالجانػ  السهػاري،    

 العسلي السشغؼ، ذلػ الذي تدتخدـ  ييه الؾسائل التعليسية.
 
 أكٔي كخٓي ٍٜٓ٘ٞد.  -

 ل.) ػِْ ططز٤ن حُٔؼَكش ك٢ حألؿَحٝ حُؼ٤ِٔش رط٣َوش ٓ٘ظٔش
 .ؿخُزَصلؼ يخرج التعريو عؽ إطار تعريو 

 كتعريو جخر له:           
ٔدددظويٓش، كددد٢ ٗظدددخّ ؿ٤ٔدددغ حُطدددَم ٝحألىٝحص ٝحُٔدددٞحى ٝحُظ٘ظ٤ٔدددخص حُٔن 

طؼ٢ٔ٤ِ ٓؼ٤ٖ، رـَٝ طلو٤دن أٛديحف طؼ٤ٔ٤ِدش ٓلديىس ٓدٖ هزدَ، ًٔدخ طٜديف 

 ا٠ُ طط٣َٞٙ ٍٝكغ كخػ٤ِظٚ(.
 تعريو كافي كشامل لسا متظل ه السرظلت.

 ٗخٍُِ ٛٞرخٕ -
 )٢ٛ ط٘ظ٤ْ ٓظٌخَٓ ٣َ٘ٔ: 

 حإلٗٔخٕ.

 ح٥ُش.

 حألكٌخٍ.

 حألٓخ٤ُذ.

 حإلىحٍس.

 رل٤غ طؼَٔ ؿ٤ٔؼخً ىحهَ ا١خٍ ٝحكي.(
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حإلٗٔدددددددددددددددددددخٕ                       ح٥ُدددددددددددددددددددش                   حألكٌدددددددددددددددددددخٍ                    

      حألٓخ٤ُذ                    حإلىحٍس
MAN        MACHINE             IDEAS       

PROCED-     MANAGE-    

                                                                        
URES           MENT 

 
يعتبػػر التعريػػو تعريفػػًا شػػامبًل، ييسػػا تزػػسشه مػػؽ عشاصػػر أساسػػية، 

 تعظي معشًى كاييًا مشغسًا، لسا تعشيه تكشؾلؾجيا التعليؼ.
فاإلندػػػػاف هػػػػؾ أصػػػػل الحيػػػػاة، كتشسيػػػػة الظاقػػػػات ال ذػػػػرية للفػػػػرد 

تربؾيػػة كاسػتهسارها، هػي كاحػدة مػؽ أهػػؼ األهػداؼ التػي تدػعى السؤسدػة ال
إلػػى تح يقهػػا. كتؤلػػد التكشؾلؾجيػػا دكر اإلندػػاف سػػؾاء أةانػػت فػػي مؾقػػو 

 ال اح  عؽ السعرفة أكالسدتقبل لها، أك مقدمًا كناشرًا لها. 
أما اآللة فتعسل في خدمة اإلنداف، فهي تعتبر امتدادًا لقدرتػه علػى 
تحقيػ  غاياتػػه. فهػػي تقػػؾـ بكهيػػرمؽ األدكار التػػي يقػػؾـ بهػػا اإلندػػاف، لسػػا 

 أنها صارت تؤدي هذب الؾعائف برؾرة أسرع كأدؽ.
إف اآللػة ال تعسػل فػي فػراغ، فكػػاف ال بػد مػؽ أفكػار كجراء تشقلهػػا، أك   

 معلؾمات تشذرها، أك أهداؼ يدعى اإلنداف لبلؾغها.
فاإلنداف، كاآللة، كاألفكار، يج  أف تت عها أسالي  متشؾعة، مت عها 

اج إلػى التبػدمل كالتغييػر كالتظػؾير اإلنداف، أك تعسػل بهػا اآلالت التػي تحتػ
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كالريانة، حتى نزػسؽ مدػتؾى عػالي مػؽ األداء. كيعتبػر اسػتسرار تظػؾير 
 هذب األسالي  بزيادة سرعة تغييرها كتعدملها، مؽ أهؼ مسيزات التكشؾلؾجيا.

أما اإلدارة فدكرها في تكشؾلؾجيا التعليؼ عغيؼ األهسيػة. فػاإلدارة لػؼ تعػد    
لذخرػػػػية فقػػػػ ، أك علػػػػى مجػػػػرد إعظػػػػاء األكامػػػػر قاصػػػػرة علػػػػى القػػػػدرة ا

كالتؾجيهػػات، أك لتابػػة الشذػػرات كالتقػػارير، كلكشهػػا أعػػؼ مػػؽ ذلػػػ كأشػػسل. 
 فسهسة اإلدارة تتلخص في:

 دراسة جسيع العؾامل التي تدخل في هذا اإلطار السشهجي. -
 ابتكار األسالي  كاألنغسة التي تحكؼ سير العسل. -
 
 ماذا يعشي لػ هذا التعريو؟ 

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

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

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

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

 1978ّٓلخٖٓ ٍٟخ  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ) ػ٤ِٔش حإلٓظلخىس ٖٓ حُٔؼَكش حُؼ٤ِٔش، ١َٝم حُزلغ حُؼِٔد٢، كد٢ طوطد٢٤ 

َحى، ًٌٝددَ ٓظٌخٓددَ، ٝطودد٣ْٞ ٝكدديحص حُ٘ظددخّ حُظَردد١ٞ، ًددَ ػِدد٠ حٗلددٝط٘ل٤ددٌ 
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رؼالهخطٚ حُٔظ٘خرٌش، رـَٝ طلو٤ن ِٓٞى ٓؼد٤ٖ كد٢ حُٔدظؼِْ، ٓٔدظؼ٤٘ش كد٢ 

 ًُي رٌَ ٖٓ حإلٗٔخٕ ٝح٥ُش.(

 
يقرػػػد التعريػػػو بكلسةناآللػػػةل الؾسػػػائ  كالؾسػػػائل التعليسيػػػة بكافػػػة 
أنؾاعها. يعتبر التعريػو أةهػر شػسؾلية بندراجػه لػدكر الفػرد كاآللػة كالظػرؽ 

 كال ح  العلسي .
 
يبلحظ في معغؼ السفاهيؼ كالتعريفات التي تظرقشا اليهػا، أف هشالػػ       

اختبلفات بائشػة ييسػا بيشهػا، فهػي ال تتفػ  علػى تعريػو محػدد كمؾحػد، إال 
أنها تلتقي في أف تكشؾلؾجيا التعليؼ تعتسد عسليػة التظبيػ  للسػؾاد كاألدكات 

 كالسعرفة لتحقي  األهداؼ التعليسية.
 
 2001ّي ٓخؿيس ح٤ُٔي ػز٤ -

تؾصػػلت الػػى تعريػػو شػػامل، يجسػػع معغػػؼ اآلراء التػػي كردت، فػػي 
تعريو مفهؾـ التكشؾلؾجيا، كتكشؾلؾجيا التعلػيؼ علػى كجػه الخرػؾص، فػي 

 الشص التالي:
)ٛدددد٢ ؿ٤ٔددددغ حُطددددَم ٝحألىٝحص ٝحُٔددددٞحى ٝحألؿٜددددِس ٝحُظ٘ظ٤ٔددددخص،  

حُٔٔظويٓش ك٢ ٗظخّ طؼ٢ٔ٤ِ ٓؼ٤ٖ، رـَٝ طلو٤ن أٛديحف طؼ٤ٔ٤ِدش ٓلديىس، 

 خ طٜيف ح٠ُ طط٣َٞ ٍٝكغ ٓٔظٟٞ كخػ٤ِش حُظؼ٤ِْ.(ًٔ
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ل، فػػػي لػػػل حُطدددَمل بػػػداًل عػػػؽ نحألٓدددخ٤ُذلػػػؾ تػػػؼ اسػػػتخدـ للسػػػة ن
التعريػػو، لكػػاف ذلػػػ أفزػػل. إذ أف األسػػلؾب يعتبػػر أةهػػر إبػػداعًا كمركنػػة، 

 كيحتسل التغيير حد  مقامات العسلية التعليسية. 
رػظلت التكشؾلؾجيػا، نخلص مسػا ذلرنػا مػؽ مفػاهيؼ كتعريفػات كجراء لس    

 كتكشؾلؾجيا التعليؼ،  كتكشؾلؾجيا التربية خاصة، الى السؤشرات التالية:
إف تكشؾلؾجيػػػا التربيػػػة معشيػػػة برػػػشاعة اإلندػػػاف، السػػػتعلؼ الػػػؾاعي  -

 الفاعل كالستفاعل مع الحياة. 
إف تكشؾلؾجيػػا التعلػػيؼ فػػي السقػػاـ األكؿ، تعشػػي طريقػػة فػػي التػػؾفير  -

فػي العسػل، كأسػلؾب فػي حػل السذػكبلت، يعتسػد فػي فزبًل عؽ أنها مشهج 
 ذلػ على ات اع مخظ  مشهجي، أك أسلؾب الشغاـ  لتحقي  أهدافه.

إف تكشؾلؾجيا التعليؼ معشية بتحديؽ كتظؾير عسليػة التعلػيؼ كالػتعلؼ.  -
كهػػػػي تذػػػػسل لػػػػل الشذػػػػاطات التعليسيػػػػة مػػػػؽ مشهػػػػاج، كتحدػػػػيؽ عػػػػركؼ 

سػػل علػػى تشسيػػة قػػدرات السعلسػػيؽ السعلسػػيؽ، كتظػػؾير أسػػالي  التعلػػيؼ، كالع
 كالستعلسيؽ، كدفعهؼ للتفاعل مع العسلية التعليسية.

إف الؾسائل التعليسيػة مػا هػي إال مسارسػات فكريػة كعسليػة، تهػدؼ   -
فػػي السقػػاـ األكؿ إلػػى تحدػػيؽ عسليػػة التػػدريس، كزيػػادة لفػػاءة السعلسػػيؽ 

كمدػاعدتة  بترقيػة أدائهػؼ، مػع العسػل علػى تػؾفير الؾقػت كالجهػد للسػتعلؼ،
 في زيادة قدراته على الفهؼ كاإلدراؾ الدليؼ.
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ل. كمػاذا يعشػي Technologyكضت مؽ أمؽ جاءت تدػسية نتكشؾلؾجيػال ن
 هذا السرظلت؟

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

.................................. 
عػػدد بعػػض أنػػؾاع كسػػائ  التكشؾلؾجيػػا نالؾسػػائلل السدػػتخدمة فػػي  -

 حياة اإلنداف، كليو أ رت على مجريات حياته في أطؾارها السختلفة.

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

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

أذلر بعزًا مؽ التعريفات لسرظلت نتكشؾلؾجيػا التعلػيؼل، التػي ادلػى  -
 بؾيؾف، مسؽ لؼ مرد ذلرهؼ مع مؽ ذلرنا سابقاً.بها علساء تر 

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

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

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

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

........................................................................
 ............. 
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 ِٓٞد حُظي٣ٍْ:طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ ٝأ

لؼ تعد مهسة السعلؼ قاصرة على الذرح، كاإللقاء، كالتلقيؽ، لسا هؾ 
معسػػؾؿ بػػه فػػي الظريقػػة التقليديػػة فػػي التػػدريس، كالتػػي تجاكزهػػا الػػزمؽ، 
السيسا كنحؽ في عرر تسلؤب كتدؾد ييه كسائ  التكشؾلؾجيا الحدمهة، لػل 

دًا، كذلػػػ بسػػا أكسػػا  التعلػػيؼ كمرافئػػه، فأصػػ حت مهسػػة السعلػػؼ أةهػػر تعقيػػ
أملته ضركرة العرر في أف يقػؾـ بعسليػات التخظػي  اإلسػتراتيجي للػدرس، 
بذراةة لاملة بيؽ أسالي  التعليؼ السختلفػة كالؾسػائل التعليسيػة، جش ػًا إلػى 
جش  مع العشاصر األخرى التي تؤ ر في مجريػات العسليػة التعليسيػة، مهػل: 

يهػػا، كمػػا إلػػى ذلػػػ مػػػؽ إعػػداد الفرػػؾؿ للدراسػػة، كتؾزيػػع الستعلسػػػيؽ عل
 العشاصر األخرى، في سبيل بلؾغ األهداؼ السعلشة.

 تذتسل هذب اإلستراتيجية على أربعة عسليات رئيدة يقؾـ بها السعلؼ كهي: 
 تحدمد أهداؼ الدرس. -
 التقدمر السبدئي لسدتؾى الستعلؼ اآلني. -
 رسؼ الخظؾات التي يج  على السعلؼ إت اعها في التدريس. -
جسيػػػع عشاصػػػر اإلسػػػتراتيجية لسعرفػػػة مػػػدى بلػػػؾغ الستعلسػػػيؽ  تقػػػؾيؼ -

 ألهداؼ الدرس.
 
 
 انُمٛٛى انزذسٚظ انزمذٚش انًجذئٙ رذذٚذ األْذاف 
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 ٍْٓ ط٤ٟٞل٢ ُؼ٘خَٛ هطش حُظي٣ٍْ

 
ضع خظػة درس معػيؽ فػي الرػف الهػاني الهػانؾي، مدػتعيشاً بسػا جػاء فػي 

 عشاصر الخظة السذار إليها كالكتاب السدرسى.
........................................................................

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

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

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

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

 حُلٜـــَ حُؼــــــخ٢ٗ                        
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 حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش                           

      
الؾسػائل التعليسيػة هػي مػؽ بػيؽ التقشيػات كالسػؾاد كاألدكات كاألجهػزة 
السدػتخدمة فػي عسليػات التعلػيؼ كالػػتعلؼ، كالتػي سػادها التظػؾر مػؽ ح  ػػة 

السعػارؼ  ألخرى ب يادة اإلنداف، كهي التػي قامػت بالػدكر الفاعػل فػي نقػل
 مؽ السعلؼ للستعلسيؽ بكفاءة كسهؾلة كيدر.

 
 نتعرض ييسا ملي إلى الؾسائل التعليسية بذيء مؽ التفريل: 

 
 : ػٖ حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٗزٌس طخ٣ٍو٤ش

تستد جذكر التعرؼ على الؾسائل التعليسية، إلى عهؾد قديسة، فهػي 
 ػؼ انتقلػت  تبدأ مشذ بدايػة الخلػ ، فقػد تعلػؼ اإلندػاف عػؽ طريػ  الرػدفة،

معارفه عؽ طري  التقليد كالسحاةاة لسؽ حؾله مؽ ال ذر، بسا يذاهدب مؽ 
أحػػداث يقػػؾـ بهػػا الػػ عض نتيجػػة مسارسػػات حياتيػػة معيشػػة.  ػػؼ انتقػػل  إلػػى 
التجربػػة، بعػػد أف نسػػت مهاراتػػه، كتؾسػػعت خبراتػػه، كازدادت معارفػػه، فػػي 

 سبيل بلؾغ أهدافه.
غ ػػة فػػي تخليػػد نذػػاطاته، تؾلػػدت لػػدى اإلندػػاف، بسػػركر الؾقػػت، الر 

التي يعتبرها امتدادًا لحياته بعد مساته، فدلف إلى تدجيل أفكػارب، كترػؾير 
بعػػٍض مػػؽ نذػػاطاته، فػػي السؾاقػػع اآلمشػػه، مهػػل الكهػػؾؼ كاألغػػؾار، لػػػي 
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يزػػػسؽ لهػػػا الديسؾمػػػة كالخلػػػؾد، باعت ارهػػػا كسػػػائل حفػػػظ كنقػػػل للسعػػػارؼ 
قػ  التػي تلػت ذلػػ، مسػا لؤلجياؿ القادمة، كلاف لػذلػ أعغػؼ األ ػر فػي الح

أمكؽ ال ذرية مػؽ التعػرؼ علػي الػ عض مػؽ أنسػا  الحيػاة السختلفػة التػي 
 سادت في ذلػ الؾقت. 

ل، أدكات لشقػػل حُظٔددـ٤الص ٝحُٜددٍٞإعتسػػد اإلندػػاف تلػػػ الؾسػػائل ن
السعرفػػة إلػػى اآلخػػريؽ. كقػػد دلػػت علػػى ذلػػػ اآل ػػار التاريخيػػة التػػي خلفهػػا 

طريػػ  تلػػػ الرػػؾر كالرمػػؾز السذػػار اإلندػػاف مػػا بػػيؽ ح  ػػة كأخػػرى، عػػؽ 
إليها، مؽ قبل اةتذاؼ اللغة السشظؾقة كالسكتؾبة، فقػد لػاف اإلندػاف مشقػل 
معلؾماته كمعارفه، عؽ طريػ  األصػؾات كالهسهسػات لغيػرب مػؽ األفػراد،  ػؼ 

 قادب اةتذاؼ اللغة، إلى التفاعل كاإلنرهار في مجتسعه بظريقة أكسع.
ف، التػػػي لانػػػت لهػػػا داللػػػة عشػػػد عهػػػر قػػػرع الظبػػػؾؿ، كإشػػػعاؿ الشيػػػرا

الجػػشس ال ذػػري، مشهػػا الػػدعؾة إلػػى الحػػرب، أك اإلجتسػػاع، أك التشبيػػه إلػػى 
كقػػػؾع هجػػػؾـ أك غيػػػر ذلػػػػ. أشػػػارت الحزػػػارات القديسػػػة التػػػي مػػػرت بهػػػا 
الذعؾب مشذ القدـ إلى أهسيػة كسػيلة اللغػة فػي التؾاصػل، لسػا يذػاهد فػي 

كالفارسػػية، كاليؾنانيػػة، كغيرهػػا الحزػػارة الفرعؾنيػػة، كال ابليػػة، كالفيشي يػػة، 
 مؽ الحزارات.

فػػي كادي الشيػػل عػػاش قػػدماء السرػػرييؽ فػػي عػػل حزػػارة متسيػػزة، 
اسػػػتظاعت أف تخلػػػد الحيػػػاة بسػػػا ترلتػػػه مػػػؽ مػػػدف كمعابػػػد كأنغسػػػة حيػػػاة 
مختلفػػة، لالشغػػاـ الزراعػػي كنغػػاـ الػػري، لسػػا أنهػػا عسػػدت لتخليػػد الػػركح 

رة فػي داخػل اهرامػات الجيػزة، التػي متسهبًل ذلػ في السعابد كالسقابر السشتذػ
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ال زالت باقية مشذ انذائها قبل جالؼ الدشيؽ. كفي عل هذب الحزارة بػدأت 
أكؿ محاكلة للكتابة نالهيركغلؾييةل، التي اتخذت الرػؾر أداة فػي التعبيػر 

 عؽ معاني الكلسات، كهؾ ما يعرؼ ب نالكتابة بالرؾرل.
 

 
 حُظؼز٤َ رخَُْٓ َٓكِش ٓخ هزَ حٌُظخرش
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 حٌُظخرش ح٤َُٜٝؿِٞك٤ش 

 
مؽ الحزارات التي سادت قػديسًا الحزػارة نالدػؾمريةل، التػي قامػت 
عشدما قظؽ الدؾمريؾف في ببلد الرافدمؽ، على ضفاؼ دجلة كالفرات. كهؼ 
مؽ قاـ باختراع الكتابة التي عرفت بالكتابة نالسدػساريةل كهػي   ػارة عػؽ 

لى الؾاح مػؽ اآلجػر نالظػيؽل، رمؾز على شكل مدامير، لانؾا يظ عؾنها ع
للتدليل على معاني الكلسات السقرػؾدة، كهػي مػا عرفػت أخيػرًا ب نالكتابػة 

 بالرمز.ل
كمؽ الحزارات التي نذأت قديسًا نالحزارة الفيشي يػةل، التػي نتجػت  

عػػؽ مػػيبلد شػػع  لػػاف لػػه الفزػػل فػػي إرسػػاء قؾاعػػد حزػػارة مجيػػدة، هػػؼ 
لكبيػػػر فػػي اةتذػػػاؼ، ككضػػػع أكؿ نالفيشيقيػػؾف ل الػػػذمؽ لػػاف لهػػػؼ الػػدكر ا

 حركؼ لؤلبجدية، التي قادت العالؼ الى اختراع الكتابة الفعلية.
 

 
 حُلَٝف حُل٤٘٤و٤ش

 
مع إةتذاؼ الكتابة بدأ التػاري  السػدكف، الػذي فػتت سػجل الحزػارة  

اإلندػػػانية، حيػػػ  لػػػاف السشظلػػػ  األكؿ كاألسػػػاس لعسليػػػة التعلػػػيؼ كالػػػتعلؼ 
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ري  التظؾر كالترقي حتى كصلشا الى ما نحؽ الشغامية، كالتي سارت في ط
 عليه اليؾـ.

مؽ هشا كعبر هذب السديرة الظؾيلة للسسارسات الحزارية السختلفة،  
متبػػػيؽ لشػػػا أف الؾسػػػائل التعليسيػػػة لانػػػت بسهابػػػة السرػػػدر كالسعػػػيؽ األكؿ، 
لعسلية التعلؼ لدى اإلنداف. كالتي أص ت أمر تظؾيرها متعل  بتظػؾير حيػاة 

 ي تقؾدهؼ إلى الرفاهية كالحياة الدهلة.ال ذر الت
تظػػػؾرت الؾسػػػائل التعليسيػػػة، إلػػػى أف أصػػػ حت جػػػزءًا ال متجػػػزء مػػػؽ  

السادة التعليسية كاألسلؾب التعليسي، حتى أنها أص حت محؾرًا أساسيًا فػي 
 عسلية التعليؼ كالتعلؼ.

نتيجػة للتظػػؾرات الهائلػة فػػي الشغريػػات التربؾيػة كالتعليسيػػة، كنتيجػػة  
السعرفػػي الستؾاصػػل، كنتيجػػة للسسارسػػات العسليػػة فػػي مجػػاؿ الحيػػاة  للػػزخؼ

السختلفة، كمشها مجاؿ التعليؼ، فقد لاف دخؾؿ الؾسائل في تشفيذ العسليات 
التعليسية كالتعلسية، أمرًا حتسيًا، حيػ  أصػ حت فػي كحػدة كاحػدة متكاملػة، 

 كالشتائج. جش ًا إلى جش  مع السادة التعليسية كاألسلؾب كالتظبي  كالتقؾيؼ
  
 
كضػػت السسارسػػات التػػي تتزػػسؽ اسػػتخداـ الؾسػػائل التعليسيػػة لػػدى   -1

 بعض الحزارات.
 رت  الحزارات السذلؾرة حد  أس قيتها في الؾجؾد.  -2
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تظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾرت الؾسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائل التعليسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ؿ   -3
……………………..........…………… 

كضػػػػػػػػػػػت أمػػػػػػػػػػػؽ؟ كليػػػػػػػػػػػو؟ بػػػػػػػػػػػدأت أكؿ أبجديػػػػػػػػػػػة عربيػػػػػػػػػػػة؟   -4
......…….......…………….. 

  
 :ٓلّٜٞ حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش

ةانػػػت الؾسػػػائل التعليسيػػػة فػػػي البدايػػػة محدػػػشات كمعيشػػػات يسكػػػؽ  
اإلستغشاء عشها أك استخدامها حدػ  رليػة السعلػؼ، حتػى أف الػ عض لػاف 
يعتبرها مدبلة كمزيعة لؾقت السعلؼ كالظال ، كمع مركر الؾقػت أصػ حت 

ب الست ػػع فػػي تقػػديؼ السػػادة جػػزءًا ال متجػػزأ مػػؽ السػػادة التعليسيػػة، كاألسػػلؾ 
 للظبلب، حتى أنها أص حت محؾرًا أساسيًا لعسلية التعليؼ كالتعلؼ.

 
 تعريو:

 ح٤ُِٓٞش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٢ٛ: 

)طو٤٘ش أٝأىحس أٝ ٓخىس أٝ ؿٜخُ ٣ٔظويٓٚ حُطخُدذ كد٢ ػ٤ِٔدش حُدظؼِْ،          

ٝحًظٔددخد حُوزددَحص، ٝحىٍحى حُٔزددخى١ء، ٝططدد٣َٞ ٓددخ ٣ٌظٔددذ ٓددٖ ٓؼددخٍف 

٣ٔدظويٓٚ حُٔؼِدْ كد٢ حُٞٛدٍٞ ُطالردٚ، ردؤٗـغ حألٓدخ٤ُذ، ٝأكديع ر٘ـخف، ٝ

 حُطَم، ح٠ُ حُلو٤وش حُؼ٤ِٔش حُٔٔظٜيكش رَٔػش ٝرؤهَ ًِلش(.

 

 حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ آال٢ٓ:

لشػػا فػػي القػػرجف الكػػريؼ الكهيػػر مػػؽ اآليػػات التػػي تػػدلل علػػى أهسيػػػة 
 –ة إبشػػي جدـ الؾسػائل التعليسيػة، مشهػػا علػى سػػبيل السهػاؿ ال الحرػػر قرػ
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عشدما تقبل القرباف مؽ هابيل كلؼ متقبل مؽ  هخر٤َ ٝٛخر٤َ، –عليه الدبلـ 
عؽ التررؼ في  هخر٤َ، مسا دفع قابيل لقتل هابيل، كبعد ذلػ عجز  هخر٤َ

جهػػة أخيػػه، فأرسػػل هللا سػػ حانه كتعػػالى الغػػراب، ليقػػؾـ بقتػػل غػػراب جخػػر 
 و مؾاري سؾءة أخيه. كيدفشه في التراب، كمؽ هذا السذهد عرؼ قابيل لي

{ ِٚ ءسَ أَِه٤د ْٞ َٓد  ١ ٍِ ح َٞ ٤ًَْدَق ٣ُد ٣َدُٚ  َِ ُ٤ُِ  ِٝ ٍْ حردخً ٣َْزَلدُغ كِد٢ حألَ ََ كَزَؼََغ ّللّاُ ُؿ

دزََق  ْٛ َ ءسَ أَِهد٢ كَؤ ْٞ َٓ  ١َ ٍِ ح َٝ ُ حِد كَؤ ََ ُْـُ َٛـٌَح ح  ََ ؼْ ِٓ  َٕ ًُٞ ْٕ أَ ُص أَ ِْ ـَ ٣َِْظَخ أََػ َٝ ٍَ ٣َخ  هَخ

 َٖ ٤ ِٓ َٖ حَُّ٘خِى   31حُٔخثيس{ِٓ
لحاد ة مؽ أكائل الؾسائل، التي تعلؼ فيها اإلنداف ليو متررؼ تعد هذب ا

مؽ خبلؿ السذاهدة الةتداب الخبرة الس اشرة، كهكذا تعلػؼ اإلندػاف الكهيػر 
مؽ الحرؼ، كمؽ السهػؽ عػؽ طريػ  الخبػرة الس اشػرة، لالفبلحػة، كالرعػي، 

 كتدبير السشزؿ، كالرشاعة، كالكهير مؽ الحرؼ اليدكية.
إلػػػى ميقػػػات ربػػػه فأعظػػػاب  -عليػػػه الدػػػبلـ  – ٓددد٤يٗخ ٓٞٓددد٠ذهػػػ  

 األلؾاح التي تحؾي السؾاعظ لقؾمه، إذ قاؿ هللا تعالى في ذلػ:
َٗدد٢َْء }  َِّ ٌُدد دد٤الً ُِّ ِٜ طَْل َٝ ِػَظددشً  ْٞ َّٓ َٗدد٢َْء   َِّ ًُدد ددٖ  ِٓ حفِ  َٞ دد ُْ ًَظَْزَ٘ددخ َُددُٚ كِدد٢ حألَ َٝ

 ٍِ ُ ددددؤ َٓ خ  َٜ دددددِ٘ َٔ دددددَي ٣َؤُْهددددٌُٝحْ رِؤَْك َٓ ْٞ َْ هَ دددد ُٓ أْ َٝ َس  َّٞ َٛخ رِوُددددد ٌْ َٖ كَُودددد دددددِو٤ ِٓ ُْلَخ ٍَ ح ْْ َىح ٌُ ٣ 
 .145حألػَحف{

 تعتبر هذب األلؾاح أحد الؾسائل التعليسية.
 – ٤ٓيٗخ ػ٠ٔ٤نبلحظ في مذهد جخر مؽ سؾرة السائدة عشدما دعا  

ربه، ليشػزؿ علػى قؾمػه مائػدة مػؽ الدػساء تكػؾف حجػة لػه  –عليه الدبلـ 
س حانه كتعػالى، على قؾمه، كما السائدة إال كسيلة تهبت نبؾته، كقدرة هللا 
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الذي إذا أراد شػيئًا إنسػا يقػؾؿ لػه لػؽ ييكػؾف. فكانػت السائػدة هػذب مذػهدًا 
 ح ي يًا كاق يًا على مرأى مؽ القؾـ. قاؿ تعالى في ذلػ:

{ ُٕ ٌُدٞ خِء طَ َٔ د َّٔ َٖ حُ د ِّٓ آثِدَيسً  َٓ ٍْ َػ٤ََِْ٘خ  ِِ َخ أَٗ رَّ٘ ٍَ  َّْ ُٜ َْ حَُِّ َ٣ َْ َٓ  ُٖ ٠َٔ حْر ٍَ ِػ٤ هَخ

 َ َٖ {حُٔخثيسََُ٘خ ِػ٤يحً أّلِ ه٤ِ ُِ ح ََّ َُ حُ أََٗض َه٤ْ َٝ ْهَ٘خ  ُُ ٍْ ح َٝ َ٘ي  ِّٓ آ٣َشً  َٝ َٗخ  َِ آِه َٝ َُِ٘خ  َّٝ114 
، صػلؾات هللا كسػبلمه عليػه، فقػد ٍُٓٞ٘خ ح٣ٌَُْ دمحم ردٖ ػزدي هأما 

نقل الشاس مؽ   ادة األصشاـ إلى   ادة الخال  الدياف، مؽ خبلؿ كسيلة 
كيقلػدكف، كقػد قػاؿ صػلى هللا الربلة، فكاف يرلي أمامهؼ كهػؼ يذػاهدكف 

 عليه كسلؼ:
 ل.ِٛٞح ًٔخ ٍأ٣ظ٢ٗٞٔ أ٢ِٛن 

 كقؾله: 
 ل.هٌٝح ػ٢٘ ٓ٘خٌٌْٓن 

 كفي اآلية: 
 َ َّٕ ّللاَّ َ اِ حطَّوُدٞح ّللاَّ َٝ ُٜٞح  ُْ٘ٚ كَخٗظَ ْْ َػ ًُ خ َٜ خ َٗ َٓ َٝ ٍُ كَُوٌُُٝٙ  ُٞٓ ََّ ُْ حُ ًُ خ آطَخ َٓ َٝ  {

ُِْؼوَخِد {حُلَ٘ ِي٣ُي ح َٗ7. 

 
 
 
اآليات القرجنية الكريسة التي تذير في مزسؾنها إلى  هات عددًا مؽ -1

استخداـ حي مذهؾد للؾسائل التعليسية، مؽ غيػر مػا ذلرنػا،  ػؼ اشػرح مػا 
 كرد فيها.



 

1032 

 

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

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

هات عددًا مؽ األحادم  الشبؾية الذريفة، التي تؾضت اسػتخداـ  .2
الرسػؾؿ الكػريؼ للؾسػػائل التعليسيػة أمػاـ الرػػحابة، مػؽ غيػر مػػا 

 ككضت الفائدة السلسؾسة مؽ ذلػ.ذلرنا، 
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

................................................... 
علسػػاء السدػػلسيؽ بتجػػارب لتقريػػ  مفػػاهيسهؼ للشػػاس أك  هددخّ رؼددٞ

 لظبلبهؼ، لؾسائل تعليسية إيزاحية، أمهاؿ:
 ل:1039-965ن حُلٖٔ رٖ ح٤ُٜؼْالعالؼ  

هػػػػػؾ عػػػػػالؼ برػػػػػريات مذػػػػػهؾر، اسػػػػػتخدـ الظريقػػػػػة العلسيػػػػػة     
سليػػة اإلنكدػػار اإلسػػتقرائية فػػي ال يػػاس كالسذػػاهدة، فػػي تؾضػػيت ع

 الزؾئي، عؽ طري  التجربة كالسذاهدة الح ي ية.
 
 كضت ما قاـ به الحدؽ بؽ الهيهؼ. 
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........................................................................

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

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

 ـل:1166-1099ن حإلى٢ٔ٣ٍكأيزًا العالؼ 
الذي قاـ برسؼ خريظة العػالؼ مؾضػحًا فيهػا مؾاقػع دكؿ العػالؼ علػى 

 الكرة األرضية، في اليابدة كال حر.
ل يو مؽ علساء السدلسيؽ، الذمؽ تسكشؾا مؽ كقد ت ع هؤالءالعلساء 

ارددٖ اسػػتخداـ الؾسػػائل التعليسيػػة، فػػي تؾضػػيت معػػارفهؼ لآلخػػريؽ أمهػػاؿ: 

 .ؿٔخػش ٝارٖ هِيٕٝ
 
ل فػػػي لي يػػػة ردددٖ هِددديٕٝل كعػػػؽ نردددٖ ؿٔخػدددشتحػػدث بنيجػػػاز عػػػؽ ن -

 تشاكلهسا للؾسائل التعليسية لتقديؼ أفكارهسا لآلخريؽ.
........................................................................

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

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

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

هػػػات بعػػػض التجػػػارب لعلسػػػاء أخػػػريؽ مػػػؽ السدػػػلسيؽ ن بل ػػػة علػػػى  -
مػؽ علسػاء السدػلسيؽ، اسػتخدمؾا مػؽ  األقلل، مؽ غير الػذمؽ كرد ذلػرهؼ،

 خبللها الؾسائل التعليسية لتؾضيت أفكارهؼ.
........................................................................
........................................................................

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

ةيو تعلل سب  علساء السدلسيؽ في استخداـ الؾسائل التعليسية لشغرائهؼ 
 مؽ العلساء الغربييؽ؟

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

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

قاـ الكهير مػؽ العلسػاء الغػربييؽ بترجسػة أعسػاؿ العلسػاء السدػلسيؽ، 
التعليسيػة، كمحاةػاتهؼ بنصػدار عػدد مػؽ السؤلفػات، ييسا يختص بالؾسائل 

تتزػػسؽ بعػػض التجػػارب اإلسػػبلمية التػػي تظػػرؽ لهػػا علساءالسدػػلسيؽ مػػؽ 
 قبل.
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ةسػػا طػػرؽ العلسػػاء التربؾيػػؾف الغربيػػؾف، أبؾابػػًا متعػػددة فػػي مجػػاؿ 
الؾسػػائل التعليسيػػة كاسػػتخداماتها، مسػػا لػػاف لػػه الػػدكر الفاعػػل فػػي ترسػػي  

 أذهاف الستلقيؽ، أمهاؿ: فهؼ السؾاد التعليسية في
 ـل.1670-1592ل ن Comeniusن ٤ًّ٘ٓٞٞالعالؼ  

هؾ الذي دعا الى استخداـ الرسػؾـ، كالخػرائ ، كاألشػكاؿ، كالرػؾر، 
كتعليقهػػػا علػػػى جػػػدراف الفرػػػؾؿ الدراسػػػية، كعلػػػى حػػػ  السعلسػػػيؽ علػػػى 
اسػػتخداـ الشسػػاذج كالسجدػػسات، بػػيؽ الظػػبلب لتسػػريؽ حؾاسػػهؼ. لسػػا قػػاـ 

ل كالػػػذي يعػػػد مػػػؽ أهػػػؼ الكتػػػ  حُؼدددخُْ كددد٢ ٛدددٍٞأسػػػساب نبتػػػأليو لتػػػاب 
 السدرسية، السزكدة بالؾسائل التعليسية السهسة في التدريس.

 
أذلر عددًا مؽ هؤالء العلساء التربؾييؽ الغربييؽ، مؾضحًا ما   -1

 قامؾا به في مجاؿ الؾسائل التعليسية.
.................................................................

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

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

قػػػارف بػػػيؽ هػػػػؤالء العلسػػػاء، كمػػػا بػػػػيؽ علسػػػاء السدػػػػلسيؽ  -2
جػػػاءكا بػػػه مػػػؽ تجػػػارب تتعلػػػ  بالؾسػػػائل التربػػػؾييؽ، ييسػػػا 

 التعليسية.
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.................................................................

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

.................................................................
................................................... 
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 طو٤ْٔ حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش:

قػػػػاـ العلسػػػػاء التربؾيػػػػؾف بػػػػنطبلؽ مدػػػػسيات عػػػػدة علػػػػى الؾسػػػػائل 
التعليسية، ند ة ألهسيتها كفائدتها كأ رها الؾاضت، في إ راء عسلية التعلػيؼ 

 كالتعلؼ، كقد تدرجؾا في تدسيتها فكاف لها أسساء متعددة نذلر مشها:
 اإليزاح كسائل -
 الؾسائل ال ررية -
 الؾسائل التعليسية -
 الؾسائل الدس ية -
 الؾسائل الدس ية كال ررية -
 الؾسائل السعيشة -
 كسائل اإليزاح التعليسية -
 تكشؾلؾجيا التعليؼ -

 
لقػػػد تسػػػت هػػػذب التدػػػسيات بشػػػاًء علػػػى اإلرت ػػػا  الحدػػػي، أي ربػػػ  

تػرت   بػالعيؽ فقػ ، لكػؽ التدسية بأحد الحؾاس، فسػهبًل: الؾسػائل ال رػرية 
هذب التدسية أهسلػت بعػض الحػؾاس األخػرى التػي تػأتي ضػسشًا فػي عسليػة 

 التعلؼ، التي قد تكؾف مذارلة مذارلة فعالة في اإلستفادة مؽ الؾسيلة.
كهكذا فقد تكػؾف هػذب التدػسيات السختلفػة قػد أهسلػت حؾاسػًا هامػة، 

عليسيػػة مػػؽ غيػػر كعليػػه فقػػد اةتفػػى التربؾيػػؾف بػػاطبلؽ اسػػؼ الؾسػػائل الت
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ندبتها إلى حاسة معيشة، ذلػ ألف الؾسػيلة الؾاحػدة كلسػا أسػلفشا قػد تهيػر 
 أةهر مؽ حاسة، في نفس الؾقت، أ شاء عسلية التعلؼ. 

      
ييسا ملي نذلر تقديسات الؾسائل التعليسية التي تؾصل إليها الكهيػر 

 مؽ علساء التربية: 
 أٝالً: حُظو٤ْٔ ػ٠ِ أٓخّ حُلٞحّ.

دػػػػيؼ متعلػػػػ  بػػػػالحؾاس الخسدػػػػة لػػػػدى اإلندػػػػاف حدػػػػ  كهػػػػؾ تق
 خرائرها كهي:

 حاسة الدسع -
 حاسة ال رر -
 حاسة اللسس -
 حاسة الذكؽ  -
 حاسة الذؼ -
كهػذب الحػؾاس الخسدػػة هػي التػػي تربظشػا بالعػالؼ مػػؽ حؾلشػا، فهػػي  

ك٤ٔدخ ادكات است  اؿ لكل السعارؼ كالسهػارات السختلفػة. نؾضػت ذلػػ 

٢ِ٣: 
 ؼ٤شحُٞٓخثَ حُٔٔ  أ.

هي التي يسكؽ مؽ خبللها عرض السهيرات الدػس ية علػى الظػبلب، 
إذ انها تعتسػد علػى حاسػة الدػسع برػفة أةبػر، فػي عسليتػي التعلػيؼ 

 كالتعلؼ، كفي اةتداب الخبرات، كمشها:
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 التدجيبلت الرؾتية. -
 الرادمؾ. -

 
 

 مهل لغير ذلػ مؽ الؾسائل الدس ية مع تؾضيت لي ية استخدامها.
.................................................................

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

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

 
 ٣َشحُٞٓخثَ حُزٜ  ب.

كهػػػي الؾسػػػائل التػػػي تعػػػرض السهيػػػرات التػػػي تتعلػػػ  بحاسػػػة        
ال رػػػػر، إذ يعتسػػػػد الظالػػػػ  فيهػػػػا علػػػػى حاسػػػػة ال رػػػػرعلى كجػػػػه 

 الخرؾص، في عسليتي التعليؼ كالتعلؼ كمشها:
 الدبؾرات بأنؾاعها. -
 الرسؾـ. -
 الرؾر.  -
  
مهػػػل لغيػػػػر ذلػػػػػ مػػػؽ الؾسػػػػائل ال رػػػػرية مػػػع تؾضػػػػيت لي يػػػػة   -

 استخدامها.
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.................................................................
..................................................................
..................................................................

......................................... 
 ت العذرة، كبيؽ طريقة استخداـ أربعة مشها.عدد أنؾاع الدبؾرا -

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

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

 حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش/حُز٣َٜش  ج.
هي مؽ أهؼ الؾسائل، إذ انها تعتسد على حاستيؽ بدؿ حاسة       

كاحػػدة، لسػػا اشػػرنا لػػذلػ مدػػ قًا، مسػػا يجعػػل عسليػػة التعلػػيؼ كالػػتعلؼ 
 اةهر تجؾيدًا كنفعًا كمشها:

 الديشسا. -
 أفبلـ الفيدمؾ -

 
 
ائل الدس ية/ال رػرية مػع تؾضػيت لي يػة مهل لغيػر ذلػػ مػؽ الؾسػ 

 استخدامها.
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.................................................................
..................................................................
..................................................................

................................................... 
 أما الهبل ة كسائل الست  ية التي تختص ب ...

 حاسة .................................   
 حاسة ................................   
 حاسة ...............................  
 فلها األ ر العسي  في عسليتي التعليؼ كالتعلؼ. 

لتعػػػػرؼ عليهػػػػا كتدػػػػسيتها كتؾضػػػػيت أ رهػػػػا علػػػػى العسليػػػػة مرجػػػػى ا
 التعليسية.

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

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

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

 أػزظض حُظـخٍد حُؼ٤ِٔش أٗٚ:
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ا اشترلت حؾاس أةهر في عسليػة التعلػيؼ كالػتعلؼ، للسػا " للس       
ةػػاف السػػردكد مػػؽ السعرفػػة كالخبػػرة أةبػػر، كذلػػػ ألف نرلي ػػة اإلندػػاف 
العقليػػة، كالشفدػػية، كالجدػػسية، التػػي فظػػرب هللا عليهػػا، تػػؾفر مشاخػػًا 

 خر ًا للتعلؼ كالشسؾ."
 

في الذكل أدناب نؾضت الشد ة السئؾيػة لئلسػتخداـ لكػل حاسػة      
 مؽ حؾاس اإلنداف.  

 
 

 شكل مؾضت الشد  السئؾية الستخداـ حؾاس
 اإلنداف في عسليتي التعليؼ كالتعلؼ

 
 



 

1043 

 

 ػخ٤ٗخً: حُظو٤ْٔ ػ٠ِ أٓخّ ٣َ١وش حُؼَٝ.
يسكؽ تقديؼ أجهزة العػرض الزػؾئي إلػى  بل ػة أقدػاـ، ت عػًا لسدػار 

 األشعة الرادرة مشها، كإمكانية عرضها نذلر مشها ما يأتي:
 عرض ضؾئيًا بظريقة م اشرة.مؾاد ت أ.

هػػػي األجهػػػزة التػػػي يرػػػدر مشهػػػا الزػػػؾء، كتعػػػرض السػػػؾاد بظريقػػػة 
م اشرة، على شاشة العرض دكف أف متؼ تغيير مدار األشعة الرادرة مؽ 

 السردر الزؾئي كمشها:
  SLIDEجهػػػػػػػاز عػػػػػػػرض الذػػػػػػػرائت الذػػػػػػػفافة ن -

PROJECTOR.ل 
 لVIDEO  PROJECTORجهاز عرض أفبلـ الفيدمؾ ن -

 
 أذلر أمهلة أخرى مؽ هذب األجهزة. -

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

.................................. 
 كضت لي ية استخدامها.  -

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

 ................................................... 
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 مؾاد تعرض ضؾئيًا بظريقة غير م اشرة. ب.
هي األجهزة التي يردر مشها الزؾء، كتعرض السػؾاد بظريقػة متغيػر 
فيها مدار أشعة الزؾء، أي اف مردر الزػؾء غيػر م اشػر، كإنسػا متغيػر 
مدارب عؽ طري  السرجة أك العدسات، السؾجؾدة في أجهػزة العػرض، كالتػي 

 تغهر السعلؾمات على شاشة العرض كمشها:
  OVERHEADجهػػػػػػاز اإلسػػػػػػػقا  الزػػػػػػػؾئي ن -

PROJECTOR.ل 
جهػػاز عػػرض الرػػؾر السعتسػػة السدػػسى بالفػػانؾس الدػػحري  -
 لOPAQUE PROJECTORن

 

 
 صف مسا متكؾف الفانؾس الدحري. -

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

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

 مؾاد تعرض بظريقة م اشرة. ج.
هي السؾاد التي تعرض األشياء برؾرة م اشرة، أي ال تحتػاج       

لعرضػػها إلػػى أجهػػزة أك مرػػدر ضػػؾئي متخللهػػا، كإنسػػا تػػرى م اشػػرة 
 كمشها:
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 اللؾحات. -
 الخرائ . -

  
 أذلر  بل ة مؽ غير هذب السؾاد كبيؽ خرائرها.        
.................................................................

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

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

 
ِٜس حُظ٢ طؼَٝ حُٔٞحى رط٣َوش ٓزخَٗس ٝؿ٤َ ٓزخَٗس ٌَٗ ٣ٟٞق حألؿ

 ٝحُظ٢ ال طؼَٝ ٟٞث٤خً 
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 أٗٞحع حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝط٤ٜ٘لخطٜخ: 

تؾجد عدة ترشيفات للؾسائل التعليسية، لل كاحدة مشها صالحة     
لئلسػػتخداـ الخػػاص بهػػا، كهػػي تختلػػف كتتشػػؾع حدػػ  األسػػس التػػي 

د علػػػػى اللغػػػػة اللفغيػػػػة أك أتػػػػى بهػػػػا التربؾيػػػػؾف، فسشهػػػػا مػػػػا يعتسػػػػ
السدسؾعة نمهل لذلػل، كمشها ما يعتسد على الرؾر كالرسػؾـ نمهػل 
لذلػل، كمشها ما يعتسػد علػى الرػؾر الستحرلػة نمهػل لػذلػل، كمشهػا 

 ما يعتسد على الشساذج كالعيشات نمهل لذلػل.
   
ييسػػا ملػػي نتظػػرؽ ألشػػهر الترػػشيفات الخاصػػة بالؾسػػائل التعليسيػػة  

 :ط٤ٜ٘قكهؾ 
 ل  Edgar Daleإدجار دمل ن 

قاـ العالؼ إدجار دمل بترشيو الؾسائل التعليسية ييسا يدسى ب ... 
نمخرك  الخبرةل الذي مرت  ييه الؾسائل التعليسية، على أسػاس الخبػرات، 
ل  كعلػػػى أسػػػاس حدػػػيتها، متػػػدرجًا نحػػػؾ السجػػػرد مشهػػػا نفػػػي أعلػػػى الهػػػـر

 ةاآلتي:
 حُظؼِْ رخُوزَس حُٞحهؼ٤ش -

 الس اشرة التي متلقاها الظال  مهل:كهي الخبرة  
مذاهدة بعض الكائشات الحية كغير الحية م اشرة مؽ غيػر كسػي . 

 كالتي فيها متسكؽ الظال  مؽ إجراء التجربة العلسية بشفده.
 .حُظؼِْ رخُوزَحص حُٔؼيُش -
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 مهل الشساذج كالعيشات كغيرها.
 .حُظؼِْ رخُوزَحص -

حُدددظؼِْ تسهيػػػل كالسدػػػرحيات كتدػػػسى نمهػػػل األلعػػػاب التربؾيػػػة كال          

 ل.رخُؼَٔ حُٔلّٔٞ
 .حُظؼِْ رخُٔالكظش حُٔلٔٞٓش -

مهل الرحبلت العلسية كالسعػارض كالستػاحف، التػي مػتؼ فيهػا         
 إةتداب الخبرة بالسذاهدة.

 
 .حُظؼِْ رخَُُٓٞ حٍُٜٔٞس ٝحَُٔٓٞٓش -

 مهل الخرائ  كاللؾحات التعليسية كالرسؾـ البيانية.       
 .حُظؼِْ رخَُُٓٞ حُٔـَىس -

 مهل:
 الحركؼ.

 األرقاـ.
 كالرمؾز اللفغية لالكلسات السدسؾعة.

  
  

 
 الرمؾز اللفغية     

 السجرد                 السدسؾعة أك السجردة
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..................................... 
 الرمؾز السرئية كالسرؾرة

........................................... 
 الرؾر الهابتة كالرسؾـ كالتدجيبلت

 الرؾتية
....................................................... 

 أفبلـ الرؾر الستحرلة بساييه التلفزيؾف 
.............................................................. 

 السعارض كالستاحف
..................................................................... 

 الرحبلت العلسية كالزيارات السيدانية
........................................................................

.. 
 العركض التؾضيحية أك الذكل العسلي

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

 الخبرات السسهلة أك التسهيل
........................................................................

................. 
 الخبرات السعدلة/ غير الس اشرة لالشساذج

 السحدؾس
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........................................................................

............. 
 الخبرات الؾاق ية أك الخبرة الس اشرة

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

 
 للؾسائل التعليسية اىؿخٍ ى٣َشكل مؾضت ترشيو 

 لEdgar Dale , 1969ن
 

مػػادة علسيػػة يعتبػػر هػػذا السخػػرك  أحػػد أنػػؾاع التقدػػيؼ العلسػػي، ألي 
 تسهل كحدة تعليسية يسكؽ تقديسها للستعلؼ، فهؾ يعسل على:

 تؾضيت العبلقة بيؽ خبرات التعلؼ.  -
 ترتي  الخبرات بيؽ الؾاق ية نالسلسؾسل كالتجريد ناللفغيل. -
ترػػشيو كسػػائل اإلترػػاؿ التعليسيػػة مػػؽ حيػػ  ندػػ ة تأ يرهػػا  -

 على الستعلؼ.

 
ال تشفرػػل ييسػػا بيشهػػا انفرػػااًل إف التقدػػيسات الػػؾاردة فػػي السخػػرك  

ةامبًل، إنسا تتداخل  كقت تشفيذ العسلية التعليسية، كتشػاكؿ مجريػات الػدرس 
 أماـ الستعلسيؽ، حد  ما مراب السعلؼ مشاس ًا للستعلسيؽ.
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إف الػػتعلؼ عػػؽ طريػػ  الخبػػرات الس اشػػرة نالسحدػػؾسل، هػػؾ أفزػػل 
اس السػتعلؼ فػي أنؾاع الػتعلؼ علػى اإلطػبلؽ، ندػ ة السػتخداـ عػدد مػؽ حػؾ 

العسلية التعليسية، إال أنشا ال يسكػؽ اإلعتسػاد عليػه فقػ  مػؽ غيػر اسػتخداـ 
مدتؾيات التقديؼ األخرى في عسليػة الػتعلؼ. لسػا أف الخبػرات الس اشػرة، ال 

 يسكؽ استخدامها في لل أنؾاع الدركس، كذلػ لؤلس اب التالية:
شػد لكل درس خرؾصػيته كلي يػة تشاكلػه عػؽ طريػ  السعلػؼ ع -

 تقديسه للستعلسيؽ.
 صعؾبة تؾافر معدات هذب الؾسائل السلسؾسة . -
 تكاليو شرائها باهغة. -
 تكسؽ فيها بعض الخظؾرة. -
 ةبر حجسها أك صغرب. -
 تحكي عؽ الساضي. -
 تدتلـز كقتًا طؾيبًل في استخدامها.  -

عليه فسػؽ األجػدى أف يدػتخدـ السعلػؼ مختلػف أنػؾاع الؾسػائل التػي 
رك  ، كفػػي نفػس الؾقػػت عليػه أف ال متقيػػد باسػتخداـ الرمػػؾز شػسلها السخػ

 اللفغية في لل دركسه.
 

رددددَطْ  كّضػػػػت ترػػػػشيو اىؿددددخٍ ى٣ددددَعلػػػػى ضػػػػؾء ترػػػػشيو  -   

 ل للؾسائل التعليسيةBretsن
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.................................................................
..................................................................

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

 بيؽ أكجه اإلختبلؼ بيؽ الترشيفيؽ.  -
.................................................................

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

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

 أ٤ٔٛش حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش:

 إف عسلية التعليؼ تعشي تؾصيل السعرفة للظال ، لسا تعشي في نفػس
الؾقػػت خلػػػ  الػػػدكافع، كإيجػػػاد الرغ ػػػة لديػػه لل حػػػ  كالتشقيػػػ ، فػػػي سػػػبيل 

 الؾصؾؿ للسعرفة، كهذا يحتؼ كجؾد أسلؾب لتشفيذ ذلػ. فسهبًل:
إلٗظوخٍ ٓٔخكَ ٖٓ ٓي٣٘ش حُو١َّٞ ُٔي٣٘ش حألر٤ٞ أٝ حُؼٌْ، كدال ردي 

 ٖٓ ٝؿٞى ٣َ١ن ٣ٌِٜٔخ، ٝٝحٓطش ٗوَ ٣ٔظوِٜخ ُِظ٘وَ.
، أك استغل دابػة، أكسػيارة، أك قظػار، فنذا سار السدافر على قدميه

أك طػػائرة، فننػػه حتسػػًا سيرػػل كجهتػػه التػػي حػػددها. فػػاإلختبلؼ الػػرئيس، 
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إذف، بيؽ كسائل الشقػل السػذلؾرة هػؾ اإلخػتبلؼ فػي الؾقػت كالجهػد، فكلهػا 
كسائل كلكؽ أجؾدها كأنفعها هؾ أسرعها كأةهرها راحة. كمهل ذلػ هؾ دكر 

على تقليل الجهد، كتؾفير الؾقػت، مػؽ أجػل الؾسائل التعليسية، فهي تعسل 
 الؾصؾؿ للسعرفة.

مش غػػػي أف نشػػػؾب بػػػأف الؾسػػػيلة التعليسيػػػة، كمػػػؽ مشظلػػػ  تدػػػسيتها، 
تداعد السعلؼ في تؾصيل السحتؾى الدراسي لظبلبه، لذلػ مش غي أف مراعى 

 في ذلػ أمراف:
أف الؾسيلة التعليسيػة ال تػؤدي العسػل لػامبًل، إنسػا جػزءًا مشػه،  .1

هشاؾ جؾان  أخرى مؽ العسلية التعليسية، تتؾلى تشفيذها عؾامػل أخػرى ألف 
مشهػا السعلػػؼ مػػهبًل، لسػػا أف ذلػػػ يعشػي أيزػػًا أف السعلػػؼ هػػؾ الػػذي يدػػتخدـ 

 الؾسيلة كيظؾعها لرغ اته كليس العكس.
تحقي  الغرض الذي مؽ أجلػه اسػتخدمت الؾسػيلة التعليسيػة،  .2

 ةسل السدتهدؼ. كالذي يج  أف مشفذ كيتؼ على الؾجه األ 
مؽ مشظل  سردنا الداب ، يسكؽ أف نؾرد ييسا ملػي أهسيػة الؾسػائل 

 التعليسية في العسلية التعليسية:
 تقليل الجهد. -
 إخترار كتؾفير الؾقت.  -
الؾسائل التعليسية، كلحد لبير،  تقؾـ بعسلية التعليؼ بسفردها،  -

 ةالرحبلت التعليسية كالديشسا.
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فػػة، كتؾضػػت الجؾانػػ  السبهسػػة، كتهبػػت تدػػاعد فػػي نقػػل السعر  -
 عسلية اإلدراؾ، لالخرائ  مهبًل:

تهبت السعلؾمات، كتزيد مؽ قدرة الظال  في الحفظ،  لسا هػؾ  -
ملسػػؾس فػػي األفػػبلـ كالرػػؾر. لسػػا أنهػػا تقػػّؾـ معلؾمػػات الظالػػ ، كت ػػيس 

 مدى ما استؾ  ه مؽ معلؾمات، مهل: إجراء التجارب العسلية.
 

 ٤ٔ٤ِش١َٝٗ حُٞٓخثَ حُظؼ

لكي تؤدي الؾسيلة التعليسية دكرها فػي عسليػة التعلػيؼ بذػكل فّعػاؿ، 
 ال بد مؽ مراعاة األمؾر التالية عشد إختيار الؾسيلة التعليسية أك إعدادها:

 تحدمد الهدؼ مؽ الؾسيلة. -
 دقة ترسيؼ السادة العلسية كمشاسبتها لسادة الدرس. -
 لة للفتها.تؾافر السؾاد الخاـ البلزمة لرشعها مع ق -
تعد الؾسيلة التعليسيػة لغػرض كاحػد، بحيػ  تكػؾف خاليػة مػؽ  -

 اإلةتغاظ كالحذؾ.
أف متشاس  حجسها أك مداحتها مع عدد كحجؾـ الظػبلب فػي  -
 الفرل.
أف تعرض في الؾقت السشاس  كأف تخفػى عػؽ أنغػار الظػبلب  -

 عشد اإلنتهاء مؽ مهستها.
السعلؾمػػػػػات أف تدػػػػػامر الؾضػػػػػع الزمشػػػػػي الدػػػػػائد. للؾحػػػػػات  -

 كالخرائ  الدياسية.
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 أف تتشاس  كقدرات الظبلب بحي  تدهل اإلستفادة مشها. -
 تجربة الؾسيلة قبل إستخدامها للتأةد مؽ صبلحيتها. -

 
 كٞحثي حٓظويحّ حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش:

 تقدـ للظال  أساسًا ماديًا لئلدراؾ الحدي.  -
 ها.تقلل مؽ إستخداـ الظبلب لؤللفاظ التي ال يفهسؾن -
 تهير اهتساـ الظبلب لهيرًا. -
 تجعل ما متعلسه الظبلب باقي األ ر. -
 تقدـ خبرات كاق ية تدعؾ الظبلب إلى الشذا  الذاتي. -
 تشسي في الظبلب اإلستسرارفي التفكير. -
تدػػهؼ فػػي نسػػؾ السعػػاني، كمػػؽ  ػػؼ فػػي نسػػؾ الهػػركة اللفغيػػة  -
 للظال .

ضػػؾء مػػا تعرضػػشا لػػه فػػي ليػػو يسكشػػػ إنتػػاج كسػػائل تعليسيػػة، فػػي   - 
األسػػظر الدػػابقة، مػػؽ مػػؾاد محليػػة، تحػػؾي لػػل السؾاصػػفات الفعالػػة فػػي 

 الؾسيلة التعليسية؟
........................................................................
........................................................................

.................................. 
كضػػػت ذلػػػػ باختيػػػار مػػػادة تعليسيػػػة معيشػػػة، تقػػػع فػػػي نظػػػاؽ مػػػؾاد    -

 إختراصػ، كاستخدـ الؾسيلة السشاس ة لذلػ مهل:
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 لؾحات العرض كالسجدسات كالرسؾـ البيانية كالخرائ  كغير ذلػ.
........................................................................

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

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

 ٟٓٞٞع ُِزلغ

 صن تؾضيحًا ؿ... :
 

 ماذا يعشي مرظلت تعليؼ ؟
........................................................................

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

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

...................................................... 
 كماذا يعشي مرظلت تعلؼ؟ 
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........................................................................

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

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

.......................................... 
 كضت بالذرح الؾافي الفؾارؽ الرئيدة بيشهسا.

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

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

 
 ططٍٞ حٓظويحّ حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش َٓحكَ

ييسا ملي نلخص عسلية التظؾر في الؾسائل التعليسيػة مشػذ نذػأتها، 
بعد أف تحد شا عؽ السراحل التاريخية التي مر بهػا هػذا التظػؾر، كذلػػ فػي 

 أربعة مراحل هي:
  :كِش حأل٠ُٝحَُٔ .1

ةانػػػت الؾسػػػائل فيهػػػا تعتسػػػد علػػػى الفػػػرد فػػػي ترػػػسيسها كتشفيػػػذها 
 كتظبيقها، إذ أنها لانت مدكية بحته ال مجاؿ لآللة فيها:
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 هل لػ أف تؾضت الفارؽ ما بيؽ، -

 مرظلت:
مدكية؟..................................................................

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

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

 كمرظلت:
جلية؟...................................................................

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

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

 ًٝٔؼخٍ ُٞٓخثَ ٌٛٙ حَُٔكِش:

 اللؾحات.
 الخرائ .

 .الرسؾـ البيانية
 لؾح الت اشير نالدبؾرةل.

 السخظؾطات.
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 العركض العسلية.
 
 

إف العػػػػػػركض العسليػػػػػػة تعشػػػػػػي .........................كلسهػػػػػػاؿ لػػػػػػذلػ 
......................... كتتزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتها فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

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

............... 
 
 حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش: .2

تػػأتي هػػذب السرحلػػة بعػػد اختػػراع اآللػػة الظابعػػة، حيػػ  سػػاعدت فػػي 
اتدػػاع رقعػػة الترػػسيؼ، كانتذػػار السعرفػػة، كاعتسػػدت الؾسػػيلة فيهػػا علػػى 

فت الشذػػػاطات اللفغيػػػة كالدػػػس ية، كانتذػػػرت السػػػدارس، كتعػػػددت كتزػػػاع
الكت  بأنؾاعها السختلفة، كبهذا تعاعؼ دكر اإلنداف كاآللة في كقت كاحد، 

 كصارت اآللة السعيؽ الرئيس لئلنداف في ال ياـ بسهامه التعليسية.
 
 نعشي باآللة هشا:   -

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

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

 
 
 
 :حَُٔكِش حُؼخُؼش  .3

كلشاتج للهؾرة الرشا ية األكلى في أكاخػر القػرف التاسػع عذػر، تػؼ 
راع الرادمؾ، مسا أدى الى نقل الرؾت لسدافات بعيدة، مقارنة بسا لػاف اخت

يدػػػؾد بػػػيؽ األفػػػراد مػػػؽ التقػػػارب فػػػي الدػػػاب ، كلػػػذلػ اعتسػػػدت الؾسػػػائل 
التعليسيػػة علػػى حاسػػة الدػػسع، التػػي أصػػ ت لهػػا الػػدكر الفاعػػل فػػي تيدػػير 
كصػؾؿ السعرفػة للستلقػي فػي السؾاقػع ال عيػدة، كألعػداد لبيػرة مػؽ الستلقػيؽ 

 نفس الؾقت. في
ةسػػا أنػػه نتيجػػة الختػػراع التلفزيػػؾف فػػي  بل يشػػات القػػرف العذػػريؽ، 
أمكؽ اإلستفادة مؽ الؾسائل ال ررية متزامشة مع الؾسائل الدس ية، حيػ  

 أص ت التلفزيؾفنالتلفازل كسيلة سس ية كبررية في نفس الؾقت.
 
كالػتعلؼ  كضت لؼ أص ت التلفزيؾفنالتلفازل أةبر أ ػراً فػي عسليػة التعلػيؼ  -

 لدى اإلنداف؟
........................................................................
........................................................................
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........................................................................
.................. ................................. 

 
 
 حَُٔكِش حَُحرؼش: .4

نتيجػػة للهػػؾرة الرػػشا ية الحاليػػة، كنتيجػػة لتعػػدد أنػػؾاع السخترعػػات 
اإللكتركنية، مهل: الكسبيؾتر، فقد تػؼ اعتسػاد الؾسػائل التعليسيػة لأحػد أهػؼ 
عشاصػػر التػػدريس الحدمهػػة، كالػػذي جعػػل مػػؽ الؾسػػيلة جػػزءًا ال متجػػزأ مػػؽ 

 التعليسية، بعد ما لانت معيشة كميدرة للتعلؼ في كقت ساب .السادة 
عليػه فقػػد أصػػ حت اآللػػة هػػي التػػي تقػػؾـ مقػػاـ السعلػػؼ، حيػػ  مكشػػت 
للسػػتعلؼ التفاعػػل التػػاـ،  ييسػػا بيشهػػا كبيشػػه، مسػػا سػػاعد فػػي تؾسػػيع مػػدارؾ 
اإلنداف برفة عامة، ك تؾفير الؾقت كالجهػد فػي ال يػاـ بسهامػه الحياتيػة 

 الستشؾعة.
 
كضػػػت ليػػػو أصػػػ حت السرحلػػػة الرابعػػػة أهػػػؼ السراحػػػل التػػػي مػػػرت بهػػػا  -

 الؾسائل التعليسية،  في تجؾيد كانتذار التعليؼ بيؽ ال ذر.
........................................................................
........................................................................
........................................................................

 ................................................... 
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 حُلٜـــَ حُؼــــخُـــــغ

 

 حإلطٜــــخٍ حُظؼـــ٢ٔ٤ِ

 
 َجزح ربسٚخٛخ -

 انًفٕٓو انؼبو نالرصبل -

 رؼشٚف االرصبل -

 خصبئص االرصبل -

 فٙ انًٕالف انزؼهًٛٛخ يؼٕلبد االرصبل -

 
 ٗزٌس طخ٣ٍو٤ش  أٝالً:

كاااان شاااغب اإلنداااان الذااااغب ومشاااذ القااادم، الداااعى وراء تمبياااة حاجاتاااه 
إش اعها، كللؾصػؾؿ لتلبيػة تلػػ الحاجػات فقػد يدػر هللا األساسية ومحاولاة 

لػه الحػػؾاس، كمػػا شػػسله جدػػدب مػؽ أعزػػاء كأجهػػزة مختلفػػة، يخػػتص لػػل 
ة فػػي حيػػاة اإلندػػاف، مهػػل: الجهػػاز كاحػػد مشهػػا بػػأداء مهػػاـ تعػػد ضػػركري

العربي الذي مهيسؽ على جسيع الحرلػات كالشذػاطات الجدػدية، كالجهػاز 
الدكري الذي يختص بالدكرة الدمؾيػة بسػا يحؾيػه مػؽ مكؾنػات كمػا متظل ػه 
مػػؽ نذػػاطات، كالجهػػاز الهزػػسي بسكؾناتػػه السختلفػػة كمهامػػه الستعػػددة، 

 إلنداف.كغير ذلػ مؽ األجهزة التي يحتؾيها جدؼ ا
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كلشزرب مهبًل لذلػ باإلحداس بػالجؾع، فسراةػز الجػؾع بػالس  تذػعر 
اإلندػاف بأنػػه جػػائع، كيش غػػي أف متشػػاكؿ شػػيئًا مػػؽ الظعػػاـ، فحيشهػػا ترػػدر 
األكامر العربية لغدد خاصة كلعزبلت معيشة، كأندػجة تش ػ ض كتش دػ ، 
مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ شػػػػػ كة عرػػػػػبية معقػػػػػدة كمتذػػػػػ  ة ذات إتجػػػػػاهيؽ نإرسػػػػػاؿ 

فتتؾلػػد الرغ ػػة لئلندػػاف إلبظػػاؿ الجػػؾع، كذلػػػ بنشػػ اع السعػػدة  كإسػػت  اؿل،
 بتشاكؿ الظعاـ، ييدعى حهيهًا في سبيل الحرؾؿ عليه.

ةذلػ حاجات ال ذر األخرى تتذابه كالجؾع، كتعتبر حاجػات فظريػة، 
كاةبػػت خلػػ  اإلندػػاف كتكؾيشػػه، مهلهػػا كمهػػل الحػػؾاس التػػي ح ػػا هللا بهػػا 

عرفػػة كالػػتعلؼ كاةتدػػاب الخبػػرات، فهػػي اإلندػػاف، لتسكشػػه مػػؽ التؾصػػل للس
أدكات اسػػت  اؿ لسػػا أسػػلفشا، يخػػتص لػػل مشهػػا بخػػؾاص مسيػػزة، كأهػػداؼ، 

 ككسائل، تعسل على تحقي  نذاطات محددة لدى اإلنداف. 
إف الحػػؾاس الخسدػػة السعركفػػة تتكػػاتف مػػع بعزػػها الػػ عض كتعسػػل 

ؾد لػل ضسؽ نديج متكامل لتحقي  أهداؼ تتعل  بحياة اإلنداف، فلؾال كج
كاحدة مؽ هذب الحؾاس ناألدكاتل، النعدـ اإلترػاؿ بػيؽ اإلندػاف كخالقػه، 
كالنقظعػػت خيػػؾ  السعرفػػة كالػػتعلؼ فػػي حيػػاة اإلندػػاف، فيشعػػدـ نتيجػػة لػػذلػ 
الدعي كالتؾاصػل الفكػري كالحرلػي، ال عيػد كالقريػ ، بػيؽ أفػراد السجتسعػات 

تتسيػز بػه تلػػ ال ذرية، السبشي في األساس علػى اإلسػتعداد الفظػري الػذي 
 الحؾاس. 

ند ة لكؾف اإلنداف لائؽ إجتساعي بالفظرة اإللهية، فقد سعى لذلػ 
باسػػػتشفار اآلخػػػريؽ عػػػؽ طريػػػ  كسػػػائل اإلترػػػاؿ البػػػدائي، الستسهلػػػة فػػػي 
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األصؾات، كالهسهسات، كالحرلات، كاشعاؿ الشار، كقرع الظبؾؿ، التي قادت 
السجتسعػػػات فػػػي جسيعهػػا األفػػػراد، للتجسػػػع مػػػع بعزػػػهؼ الػػػ عض، فتكؾنػػػت 

مؾاطؽ مختلفة على األرض، مشها ما تجسع حؾؿ شؾاطيء األنهار، كعشػد 
الجداكؿ كعيؾف السػاء، كمشهػا مػا سػكؽ فػي الدػهؾؿ كاألكديػة، كمشهػا مػا 
صعد الج اؿ كالتبلؿ، لل مشها مقتشع كراض عسا تؾفرب له طبيعة السؾطؽ، 

 مؽ مأةل كمذرب كغير ذلػ مؽ متظل ات حياته. 
ل اإلترػػػاؿ بػػيؽ األفػػػراد بسػػػركر الؾقػػت، حيػػػ  تسكػػػؽ تظػػؾرت عؾامػػػ

اإلنداف مؽ استخداـ الرػؾر، كالرسػؾمات، كالرمػؾز، فػي مػؾاطؽ محػددة، 
 ؼ الكتابة بعػد اختػراع األبجديػة، كمػؽ  ػؼ الظ اعػة، كهكػذا تػؾالى إةتذػاؼ 
أجهزة اإلتراؿ كاإلختراعات التي أملتها الزركرة لتؾاة  تظلعات اإلندػاف 

 ة إلى تيدير أس اب الحياة كالرفاهية.الحياتية الرامي
 
كضت ماذا تعشي الحؾاس الخسدة، كبيؽ أكجه اختراصها في حياة  -

 اإلنداف.
........................................................................
........................................................................

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

 تكؾنت السجتسعات ال ذرية نتيجة ؿ ... -
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........................................................................
........................................................................

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

كضػت ليػو تظػػؾرت أجهػزة اإلترػػاؿ لػدى اإلندػػاف، مػع ذلػػر  -
 بعض األمهلة.

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

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

 
 ػخ٤ٗخً: حإلٓالّ ٝحإلطٜخٍ

يعتبػػر الػػػدمؽ اإلسػػػبلمي فػػػي جػػؾهرب رسػػػالة، كالرسػػػالة هػػػي عشرػػػر 
شتظرؽ لػذلػ ييسػا بعػد، كاإلترػاؿ مػؽ أساسي في عسلية اإلتراؿ، لسا سػ

كجهػػػة الشغػػػر اإلسػػػبلمية يعسػػػل علػػػى تشغػػػيؼ السجتسػػػع السدػػػلؼ، كيربظػػػه 
 بالركح، لسا مرب  الركح بالسادة، كلذلػ مرب  العلؼ بالركح.

لسعرفػة كاقػع اإلترػاؿ فػي اإلسػبلـ كخرائرػة يسكػؽ أف نتػابع ذلػػ 
 مؽ خبلؿ الفترات الزمشية التالية:

  :حُلظَس حأل٠ُٝ أ.
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هي الفترة التي س قت بعهة التبي الكريؼ دمحم بؽ عبد هللا صلؾات هللا 
كسبلمه عليه، التػي فيهػا تسيػز السجتسػع العربػي جنػذاؾ بفشػؾف لهػا عبلقػة 

 ك يقة باإلتراؿ.
لاف الرسؾؿ الكريؼ نصل يسارس لؾنًا خاصًا مؽ اإلتراؿ الػذي     

ؾ مػا مػتؼ فػي عػالؼ ل، كهػحإلطٜخٍ حَُٝك٢ حإلُٜدخ٢ٓيسكؽ أف نظل  عليه ن
خػػػارج نظػػػاؽ السحدػػػؾس، ييسػػػا بيشػػػه كبػػػيؽ ربػػػه فػػػي غػػػار حػػػراء. قػػػاؿ 

ِٕ }:تعػػالى سَ حُدديَّحعِ اًَِح َىَػددخ َٞ ٣ددذد أُِؿ٤ددُذ َىْػدد َِ ددؤَََُي ِػزَددخِى١ َػِّ٘دد٢ كَددِب٢ِّٗ هَ َٓ اًَِح  َٝ

َٕ {حُزوَس ُُٗيٝ َْ َ٣ ْْ ُٜ ُ٘ٞحْ ر٢ِ َُؼََِّ ِٓ ٤ُُْْئ َٝ  ٢ُِ ٤زُٞحْ  ـِ ظَ ْٔ َ٤ِْ  .186كَ
ع مػػػؽ اإلترػػػاؿ قػػػديؼ قػػػدـ اإلندػػػاف، فقػػػد لػػػاف مؾجػػػؾدًا هػػػذا الشػػػؾ 

كمسارسًا بيت العبد كربه الخػال  العغػيؼ، فعشػدما خلػ  هللا جدـ كأنزلػه إلػى 
 األرض أنزلسعه الهدى. قاؿ تعالى:

  ْٞ ُٛدَيح١َ كَدالَ َهد ٖ طَزِدَغ  َٔ ًُٛيٟ كَ  ٢ِّ٘ ِّٓ  ٌُْ خ ٣َؤْط٤ََِّ٘ َّٓ ٤ؼخً كَِب ِٔ خ َؿ َٜ ْ٘ ِٓ زُِطٞحْ  ْٛ َِْ٘خ ح فد }هُ

َٕ {حُزوَس ُٞٗ َِ ْْ ٣َْل ُٛ الَ  َٝ  ْْ ِٜ  . 38َػ٤َِْ

مػػؽ الظبيعػػي أف يكػػؾف جدـ قػػد قػػاـ بػػنببلغ ذلػػػ الهػػدى إلػػى أكالدب، 
الذمؽ بدكرهؼ قػامؾا بنببلغػه إلػى أكالدهػؼ، كهكػذا مػتؼ اإلبػبلغ إلػى أف مػرث 
هللا األرض كمػػا عليهػػا. يعتبػػر هػػذا السدلدػػل اإلببلغػػي فػػي األصػػل عسليػػة 

 .مؽ عسليات إتراؿ
لقػػػػد سػػػػكؽ جدـ عليػػػػه الدػػػػبلـ كأكالدب األرض كعسركهػػػػا، مؾحػػػػدمؽ 
مؤمشيؽ، كلكؽ مع مػركر الؾقػت أصػاب العقػؾؿ اإلخػتبلؿ كالػؾهؼ، فاندػل  
ال ذر عػؽ   ػادة الؾاحػد الػدياف، كطفحػت إلػى الدػظت الؾ شيػة ال غيزػة، 
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فجاءت الرسل يكلسة مؽ عشد هللا إلنقاذ ال ذرية مسا جلت إليػه، كفػي ذلػػ 
حِكددَيسً كَزَؼَددَغ ّللّاُ }قػػرجف الكػػريؼ فػػي قؾلػػه تعػػالى: يذػػير ال َٝ ددشً  َّٓ ُ ُّ أ َٕ حَُّ٘ددخ ددخ ًَ

خ  َٔ ِّ ك٤ِ َٖ حَُّ٘خ َْ ر٤َْ ٌُ ٤َُِْل َُْلّنِ  ظَخَد رِخ ٌِ ُْ ُْ ح ُٜ ؼَ َٓ  ٍَ َِ أَٗ َٝ  َٖ ٣ ٍِ ٌِ ٘ ُٓ َٝ  َٖ ٣ َِ ِّ٘ زَ ُٓ  َٖ حَُّ٘ز٤ِّ٤ِ

َٖ أُٝطُٞ ٣ ٌِ ِٚ ااِلَّ حَُّ خ حْهظَََِق ك٤ِ َٓ َٝ  ِٚ ـ٤ْدخً حْهظََِلُٞحْ ك٤ِ ُْز٤ََِّ٘دخُص رَ ُْ ح ُٜ خ َؿخءطْ َٓ ٖ رَْؼِي  ِٓ  ُٙ

دٖ  َٓ ِي١  ْٜ ّللّاُ ٣َ َٝ  ِٚ ًِْٗ َُْلّنِ رِِب َٖ ح ِٓ  ِٚ خ حْهظََِلُٞحْ ك٤ِ َٔ ُِ ُ٘ٞحْ  َٓ َٖ آ ٣ ٌِ َيٟ ّللّاُ حَُّ َٜ ْْ كَ ُٜ ر٤ََْ٘

َْ {حُزوَس ظَِو٤ ْٔ ُّٓ ح١َ  ََ ِٛ َ٘خُء ا٠َُِ  َ٣213 
مػػؽ أنػػه نةلػػيؼ لعػػل مػػا كصػػف بػػه نبػػي هللا مؾسػػى عليػػه الدػػبلـ    

هللال، هؾ أةبر دليل على ماتظرقشا إليه، إذ لػيس هشالػػ مػا هػؾ أعغػؼ مػؽ 
 هذا اإلتراؿ بيؽ العبد كربه.

 
 حُلظَس حُؼخ٤ٗش  ب.

هػػي الفتػػرة التػػي شػػهدت أحػػداث بدايػػة الرسػػالة السحسديػػة، كنػػزكؿ        
رة القرجف على نبيشا الكريؼ صلؾات هللا كسبلمه عليه، كقػد تسيػزت هػذب الفتػ

حإلطٜددخٍ حَُٝكدد٢ بشػػؾع جخػػر مػػؽ اإلترػػاؿ، الػػذي يسكػػؽ أف نظلػػ  عليػػه ن

ل، كمسػػا مبػػرر ذلػػػ أنػػه حيشسػػا جػػاء جبريػػل إلػػى الرسػػؾؿ الكػػريؼ حُؼ٠دد١ٞ
بالرسػالة كالػؾحي، فػػي غػار حػػراء، فقػد كرد أف جبريػل عليػػه الدػبلـ، ضػػؼ 

 إليه الرسؾؿ نصل  بلث مرات كقاؿ له ن إقرأ ل.
 ٓخ ًح ٣ؼ٢٘ ٌٛح ح٠ُْ؟

 ذلػ أنه مرت   بحاسة اللسس إرت اطًا لامبًل كبذلػ يعتبر : يعشي
 أةهر فاعلية مؽ أي نؾع مؽ أنؾاع اإلتراؿ األخرى. -
 مدؿ على أنه ليس حدث عزؾي كقع بسحض الردفة. -
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 غامته تبلين الؾحي عؽ رب العالسيؽ. -

كقػد  بػػت السحدػػؾس كغيػػر السحدػػؾس مػؽ أنػػؾاع اإلترػػاؿ فػػي لػػل 
 الدشة كفي سير الخلفاء الراشدمؽ.مؽ القرجف الكريؼ ك 

ِٝ  مسػػا كرد فػػي القػػرجف الكػػريؼ قؾلػػه تعػػالى: - ٍْ ٝح كِدد٢ حأْلَ َُ دد٤ ِٔ َ٣ ْْ }أَكََِدد

 ٍُ دخ َٜ د٠ حأْلَْر َٔ دخ اَل طَْؼ َٜ دخ كَِبَّٗ َٜ َٕ رِ ؼُٞ َٔ د ْٔ ٕد ٣َ ْٝ آًَح خ أَ َٜ َٕ رِ ْْ هُُِٞدد ٣ْؼِوُِٞ ُٜ َُ َٕ ٌُٞ كَظَ

 ُّٜ ُْوُُُِٞد حَُّظ٢ِ ك٢ِ حُ ٠ ح َٔ ٖ طَْؼ ٌِ َُ ٍِ {حُلؾَٝ  .46ُيٝ

كمسػػػا كرد فػػػي الدػػػشة ييسػػػا جػػػا فػػػي الحػػػدم  الػػػذي ركاب ال خػػػاري:  -
 ِٛٞح ًٔخ ٍأ٣ظ٢ٗٞٔ أ٢ِٛ(.ن

كمسا كرد في سيرة الخلفػاء الراشػدمؽ: مػا ركي عػؽ أميػر السػؤمشيؽ  -
عسر رضي هللا عشه كقائد جيذه سارية كهؾ صاعد في السشبر حيؽ 

 ل.٣خ ٓخ٣ٍش حُـزَقاؿ ال  ارة الذهيرة: ن
 
أذلػػر أمهلػػة أخػػرى تػػدلل بهػػا علػػى أف السحدػػؾس كغيػػر السحدػػؾس  .1

 مؽ اإلتراؿ،  كالذي كرد ذلرب في لل مؽ :
 القرجف الكريؼ. -

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

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

 الدشة الشبؾية. -
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........................................................................

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

 لراشدمؽ.في سيرة الخلفاء ا    - 
........................................................................
........................................................................

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

................. 
قػػدـ  شػػرحاً كاييػػاً لسؾقػػو سػػيدنا عسػػر رضػػي هللا عشػػه مػػع سػػارية،  .2

 كعبلقته باإلتراؿ.
........................................................................
........................................................................

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

 حُلظَس حُؼخُؼش:  .ج 
هػػي الفتػػرة التػػي تلػػت تبليػػن الرسػػالة، حيػػ  تظػػؾر مفهػػؾـ اإلترػػاؿ 

حإلطٜددخٍ كأصػػ ت مػػتؼ فػػي رقعػػة أكسػػع، مسػػا يسكػػؽ لشػػا أف نظلػػ  عليػػه: ن

ل، كهػػؾ مػػا كرد فػػي لهيػػر مػػؽ اآليػػات القرجنيػػة لقؾلػػه ٢ حُـٔددخ١َ٤ٛحَُٝكدد
 تعالى:
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َٓدخَُظَُٚ   ٍِ ـْدَض  دخ رََِّ َٔ َْ كَ ْْ طَْلؼَ إِ َُّ َٝ رَِّي  ٍَّ  ٖ ِٓ ٍَ ا٤ََُِْي  ِِ خ أُٗ َٓ ٍُ رَِِّْؾ  ُٞٓ ََّ خ حُ َٜ }٣َخ أ٣َُّ

 ٌَ ُْ َّ ح ْٞ ُْوَ ِي١ ح ْٜ َّٕ ّللّاَ الَ ٣َ ِّ اِ َٖ حَُّ٘خ ِٓ َي  ُٔ ِٜ ّللّاُ ٣َْؼ َٖ {حُٔخثيسَٝ ٣ َِ  .67خكِ

 كلقؾله تعالى:
 َٕ دددددٞ ُٔ دددددخ الَ طَْؼَِ َٓ َٖ ّللّاِ  دددد ِٓ  ُْ أَْػَِددددد َٝ  ْْ ٌُدددد دددددُق َُ َٜ أَٗ َٝ رِّدددد٢  ٍَ دددددخالَِص  َٓ ٍِ  ْْ ٌُدددد }أُرَِِّـُ

 .62{حألػَحف

يبلحظ أف هاتيؽ اآلمتيؽ أنهسا تحؾياف جسيع عشاصر اإلتراؿ التػي 
بسػا تحؾيػه عرفها اإلندػاف. كهكػذا فقػد تػؼ إرسػاؿ الرسػل لؤلمػؼ السختلفػة، 

هاتاف اآلمتاف مؽ معشى . فنذا لانت أفزل الرسػائل، هػي تلػػ التػي تؾحػد 
السذػػاعر، كتػػشغؼ العبلقػػات كالسعػػامبلت بػػيؽ الشػػاس، فػػنف القػػرجف الكػػريؼ 
يعتبر أميػز مرػدر كنسػؾذج للرسػائل اإلعبلميػة الستكاملػة، كنبراسػًا شػامبًل 

 للهداية إالى الظري  السدت يؼ.
 

 

 ؼ٤ٔ٤ِش ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْ:ٝٓخثَ حإلطٜخٍ حُظ

إف أكؿ مػػا أنػػزؿ علػػى نبيشػػا دمحم نصل مػػؽ القػػرجف الكػػريؼ فػػي غػػار 
 حراء هؾ اآليات التاليات:

١ َهَِن)   ٌِ رَِّي حَُّ ٍَ  ِْ ْٓ أْ رِخ ََ ْٖ َػَِدنَ * حْه د ِٓ  َٕ دخ َٔ ٗ ُّ * َهَِدَن حإْلِ ََ د ًْ رُّدَي حأْلَ ٍَ َٝ أْ  ََ  حْهد

* ِْ ُْوََِ َْ رِخ ١ َػَِّ ٌِ َْ * حَُّ ٗ َػَِّ ْْ حإْلِ ْْ ٣َْؼَِ خ َُ َٓ  َٕ خ  .5-1(.حُؼِن َٔ

تقدـ اآليات دعؾة صريحة للعلؼ كالتذجيع للسعرفػة، باسػتغبلؿ لافػة 
الحؾاس لػدى اإلندػاف، نالدػسع كال رػر كالػذكؽ كاللسػس كالذػؼل، إضػافة 

 إلى كسائل اإلدراؾ الؾجدانية األخرى لالقل  .
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ذلر، مػػا إف اقتػػراف الحػػؾاس فػػي اإلندػػاف باآليػػات القرجنيػػة سػػالفة الػػ
ٓدخ هؾ إال إشارة الستخداـ كسائل اإلتراؿ في التعليؼ، كمؽ هػذب الؾسػائل 

:٢ِ٣ 

 ضرب األمهاؿ. .1
 القرة. .2
 عشاصر الكؾف السادينالبيئةل. .3
 العركض العلسية نالبياف العسليل. .4
 التعليسية نالزيارات السيدانيةل. الرحبلت  .5
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 ٍْٓ ط٤ٟٞل٢

 حإلطٜخٍ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ حُوَإٓ ح٣ٌَُْألْٛ أٗٞحع ٝٓخثَ 

هجريػػػة  1418نعبػػػد هللا اسػػػح  عظػػػار كجخػػػر                          
 ل47ص

 
 َٟد حألٓؼخٍ: .1

متسهػػػل فػػػي تقػػػديؼ األفكػػػار السجػػػردة، كالسعػػػاني برؾرةمحدؾسػػػة         
كملسؾسػة. كقػػد كرد أسػػلؾب ضػػرب األمهػػاؿ لهيػػرًا فػػي القػػرجف الكػػريؼ، نسهػػل 

 ي:لذلػ ييسا مل
 قاؿ تعالى:  

 َّٕ اِ َٝ ٌَزُددِٞص حطََّوددٌَْص ر٤َْظددخً  ُْؼَ٘ َِ ح ؼَدد َٔ ًَ ٤َُِددخء  ْٝ ِ أَ ِٕ ّللاَّ ددٖ ُىٝ ِٓ َٖ حطََّوددٌُٝح  ٣ ٌِ َُ حَُّدد ؼَدد َٓ {

َٕ {حُؼٌ٘زٞص ٞ ُٔ ًَخُٗٞح ٣َْؼَِ  ْٞ ٌَزُِٞص َُ ُْؼَ٘ ُْز٤ُُِٞص َُز٤َُْض ح َٖ ح َٛ ْٝ  .41أَ

 كقاؿ تعالى: 

 
 انمصخ

 انؼشٔض انؼهًٛخ

 ًٙانجٛبٌ انؼه

 انشدالد انزؼهًٛٛخ

 انضٚبساد انًٛذاَٛخ
 

 ظشة األيثبل

 
ػُبصش انكٌٕ 

 األيثبل
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َد كَ  ؼَد َٓ َد  َِ ُٟ  ُّ خ حَُّ٘خ َٜ ِ َُدٖ }٣َخ أ٣َُّ ِٕ ّللاَّ دٖ ُىٝ ِٓ  َٕ َٖ طَدْيُػٞ ٣ ٌِ َّٕ حَُّد ؼُٞح َُدُٚ اِ ِٔ دظَ ْٓ خ

ْ٘ددُٚ  ِٓ ددظَِ٘وٌُُٝٙ  ْٔ دد٤ْجخً الَّ ٣َ َٗ ُْ حُددٌُّرَخُد  ُٜ ددُِْز ْٔ إِ ٣َ َٝ ؼُددٞح َُددُٚ  َٔ ِٞ حْؿظَ َُدد َٝ ٣َْوُِوُددٞح ًُرَخرددخً 

ْطُُِٞد {حُلؾ َٔ ُْ ح َٝ ُُِذ  خ ؼَُق حُطَّ َٟ73 

  
 ـ مدلؼ:مشها ما جاء في الحدم  الذي ركاب اإلما 

 عؽ أبي هريرة رضي هللا عشه قاؿ: قاؿ رسؾؿ هللا نصل :  
)أٍأ٣ظْ ُدٞ إٔ ٜٗدَحً رزدخد أكديًْ ، ٣ـظٔدَ ٓ٘دٚ ًدَ ٣دّٞ هٔدْ ٓدَحص ٛدَ   

٣زودد٠ ٓددٖ ىٍٗددٚ ٗدد٢ء هددخُٞح: ال ٣زودد٠ ٓددٖ ىٍٗددٚ ٗدد٢ء ، هددخٍ كددٌُي ٓؼددَ 

 حُِٜٞحص حُؤْ ٣ٔلٞ ه رٜٖ حُوطخ٣خ (.

 

 حُوٜش:   .2 
تػػػابي، أك تسهيلػػػي مدػػػرحي، متزػػػسؽ أشخاصػػػًا هػػػي تعبيػػػر شػػػفؾي، أك ل

كحؾادث، تجري في زماف، كمكػاف محػددمؽ. كيعتبػر الترػؾير بالقرػة مػؽ 
 أجسل كأح  الؾسائل كأعسقها أ رًا في الشفس ال ذرية.

كرد فػػػي القػػػرجف الكػػػريؼ العدمػػػد مػػػؽ القرػػػص، :مهػػػل: قرػػػص األنبيػػػاء، 
جف لتحقيػػ  كقرػػص األمػػؼ الغػػابرة. كرد هػػذا الترػػؾير القررػػي فػػي القػػر 

 : ٓؼَةهير مؽ األغراض 
 
 حُؼزَس ٝحُٔٞػظش. -
 طؼ٤ِْ ح٤ُِٖٔٔٔ ػ٘خَٛ حُي٣ٖ حُل٤٘ق. -
 إٔ حُٞك٢ ٝحَُٓخُش ٖٓ ػ٘ي ه ػِ ٝؿَ. -
 طؼز٤ض هِذ حُ٘ز٢ )ٙ( ٝأطزخػٚ ٖٓ أٓظٚ. -
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 طل٣ٌَ حُ٘خّ ٖٓ ؿٞح٣ش ح٤ُ٘طخٕ. -

 مؽ اآليات القرجنية التي جاءت بالقرص ما ملي:
 قاؿ تعالى:

{ ٖ ٌِ َُددـ َٝ  ٟ ََ َٕ َكددِي٣ؼخً ٣ُْلظَدد ددخ ًَ ددخ  َٓ ُْزَددخِد  ُِدد٢ حألَ ْٝ ُ سد أّلِ ََ ْْ ِػْزدد ِٜ دد ِٜ َٜ َٕ كِدد٢ هَ ددخ ًَ َُوَددْي 

 َٕ ُ٘ددٞ ِٓ َّ ٣ُْئ ْٞ ددشً ُِّوَدد َٔ ْك ٍَ َٝ ُٛددًيٟ  َٝ َٗدد٢َْء   ََّ ًُدد  ََ دد٤ ِٜ طَْل َٝ  ِٚ َٖ ٣ََي٣ْدد ١ رَدد٤ْ ٌِ ددِي٣َن حَُّدد ْٜ طَ

 .111{٣ٞٓق
 

 مػي إليػه، مػع تحدمػداستخرج مسا جاء في القػرجف الكػريؼ عبػرة كبػيؽ مػا تر 
       السذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلة  

كحلهػػا..................................................................

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

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

 كقاؿ تعالى:
ًُ٘دَض  إِ  َٝ  َٕ آ َْ ُْوُد َٛدـٌَح ح َك٤َْ٘دخ ا٤َُِْدَي  ْٝ دخ أَ َٔ ِٚ رِ د َٜ ُْوَ َٖ ح َٔ ُّٚ َػ٤ََِْي أَْك ُٖ َٗوُ }َْٗل

 } َٖ ٤ِِ ُْـَخكِ َٖ ح ِٔ َُ ِٚ ِِ ٖ هَْز  .٣3ٞٓق ِٓ

عشػه، عػؽ كمهل القرة التي جاءت في الحدم  عؽ أبػي هريػرة رضػي هللا 
 الشبي نصل أنه قاؿ:

)ر٤٘ٔخ ٍؿَ ٢٘ٔ٣ ك٢ كِش طؼـزٚ ٗلٔٚ، َٓؿدَ ٍأٓدٚ، ٣وظدخٍ كد٢ ٓ٘د٤ظٚ، 

 اً هٔق ه رٚ كٜٞ ٣ظـِـَ ك٢ حألٍٝ ا٠ُ ٣ّٞ حُو٤خٓش(.

 
 أذلرقرة الرجل الذي أما  األذى عؽ الظري . -
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........................................................................

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

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

 أذلر قرة تحكي عؽ أي مؾقو تعليسي للرسؾؿ نصل. -
........................................................................

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

 

 ػ٘خَٛ حٌُٕٞ حُٔخى١: .3

مؽ عشاصر الفلػ التي كرد ذلرها في القرجف الكريؼ لؾسائل تعليسية 
 ٓخ ٢ِ٣:

 –الليػػػل  –الشجػػػؾـ  –الكؾاةػػػ   –القسػػػر  –الذػػػسس  –الدػػػساء          
 الشهار.

 
التػػي كرد ذلرهػػا فػػي القػػرجف الكػػريؼ لؾسػػائل  حُطز٤ؼددشكمػػؽ عشاصػػر       

 ٓخ ٢ِ٣:تعايسية 
 –الحيؾانػػات  –الش اتػػات السائيػػة  –الش اتػػات الزرا يػػة  –األرض          
 الحذرات. –الظيؾر 

 قاؿ تعالى:  
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آ٣َدشد  َٝ {  َٕ دٞ ُٔ ِِ ْظ ُّٓ ُٛدْ  ٍَ كَدِبًَح  دخ َٜ ْ٘دُٚ حَُّ٘ ِٓ دَُِن  ْٔ َٗ َُ ْْ ح٤َُِّْد د ُٜ َُّ * ١ َِ د ـْ ُْ طَ ْٔ د َّ٘ حُ َٝ {

} ِْ ِِد٤ ُْؼَ ِِ ح ٣د ِِ ُْؼَ َُ ح ُِدَي طَْودِي٣ دخ ًَ َٜ َُّ ََّ ظَوَ ْٔ ُٔ ٍَ َكظَّد٠ َػدخَى *  ُِ ُِ َ٘دخ َٓ َٗخُٙ  ٍْ ََ هَديَّ د َٔ ُْوَ ح َٝ

ْ٣} ِْ ُْوَِي٣ ِٕ ح ُؿٞ َْ ُْؼُ خ ًَ  37 ،38،39   

  

  
 ضت ليو يسكؽ استخداـ الليل كالشهارلؾسيلتيؽ تعليسيتيؽ.ك  -

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

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

................................................... 
 كقاؿ تعالى:

 ِٚ ُؽ رِد َِ َّْ ٣ُْود ِٝ ػُد ٍْ ٌَُٚ ٣ََ٘خر٤َِغ كِد٢ حأْلَ َِ َٔ خًء كَ َٓ خِء  َٔ َّٔ َٖ حُ ِٓ  ٍَ َِ َ أَٗ َّٕ ّللاَّ ََ أَ ْْ طَ }أََُ

حً  َّ دلَ ْٜ ُٓ حُٙ  ََ دد٤ُؾ كَظَدد ِٜ َ٣ َّْ حُٗددُٚ ػُدد َٞ ُْ ِِلددخً أَ ْوظَ ُّٓ ػدخً  ٍْ ُِددَي  َُ َّٕ كِدد٢ ًَ ؼَُِددُٚ ُكَطخٓددخً اِ ـْ َ٣ َّْ ػُدد

ُْزَخِد {حَُِٓ ٢ُِ حأْلَ ْٝ ٟ أِلُ ََ ًْ ٌِ َُ21 

 ٝهخٍ طؼخ٠ُ:

ِِوَْض {حُـخ٤ٗش ٤ًََْق ُه  َِ رِ َٕ ا٠َُِ حإْلِ ٝ َُ  17}أَكَاَل ٣َُ٘ظ

 
 تفكر في خل  اإلبل ككضت ما تراب مؽ إعجاز.  - 

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

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



 

1076 

 

 
 حُؼَٝٝ حُؼ٤ِٔش: .4

ت استخدـ القرجف الكريؼ اإليزاح العسلي، لذرح بعػض في لهير مؽ الحاال
 السؾاقو التعليسية كتؾضيحها للدائل. متزت ذلػ في:

 قرة قتل قابيل لهابيل. أ.
 قرة سيدنا مؾسى عشدما طل  رلية ربه. ب.
 قرة سيدنا إبراهيؼ عشدما أراد أف مرى ليو يحي هللا السؾتى. ج.
 

 قاؿ تعالى:
٤ ِٛ ح ََ ٍَ اِْردد ًْ هَددخ اِ َٝ ٍَ رََِدد٠ } ٖ هَددخ ِٓ ْْ طُددْئ َُدد َٝ ٍَ أَ ط٠َ هَددخ ْٞ دد َٔ ُْ ٤ًَْددَق طُْل٤ِددـ٢ ح ِٗدد٢  ٍِ ّدِ أَ ٍَ  ُْ

َْ َػَِد٠  َّْ حْؿؼَد َّٖ ا٤َُِْدَي ػُد ُٛ َْ د ُٜ َِ كَ ٤ْد َٖ حُطَّ ِّٓ رَؼَشً  ٍْ ٌْ أَ ٍَ كَُو ِْز٢ِ هَخ َّٖ هَ جِ َٔ ٖ ٤َُِّْط ٌِ َُـ َٝ

َٓددؼْ  َّٖ ٣َؤْط٤َِ٘ددَي  دد ُٜ َّْ حْىُػ ءحً ػُدد ِْ َّٖ ُؿدد ُٜ ْ٘ دد ِّٓ  ََ َِّ َؿزَدد ْد{ًُدد دد٤ ٌِ ِد َك ٣دد ِِ َّٕ ّللّاَ َػ ْْ أَ حْػَِدد َٝ  ٤خً 

 260حُزوَس

 

 حَُكالص حُظؼ٤ٔ٤ِش )ح٣ُِخٍحص ح٤ُٔيح٤ٗش(:  .5

جػػاء ذلػػر الػػرحبلت العلسيػػة فػػي القػػرجف، رحلػػة سػػيدنا مؾسػػى عليػػه       
 الدبلـ مع العبد الرالت نالخزرل. كقرة إسراء الشبي نصل.
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 قاؿ تعالى:
  ٟ ََ ْٓ ١ أَ ٌِ َٕ حَُّ ُْٓزَلخ د٠ } َٜ ِي حألَْه ـِ د ْٔ َٔ ُْ ِّ اَُِد٠ ح ح ََ َُْلد ِي ح ـِ د ْٔ َٔ ُْ َٖ ح د ِّٓ ِٙ ٤َُْالً  رِؼَْزِي

َُ {حإلَٓحء ٤ ِٜ ٤ُغ حُزَ ِٔ َّٔ َٞ حُ ُٛ  ُ ْٖ آ٣َخطَِ٘خ اَِّٗٚ ِٓ  َُٚ٣ َِ ُُِ٘  َُُٚ ْٞ َ٘خ َك ًْ ٍَ ١ رَخ ٌِ  1حَُّ

  
 ما هي أهؼ أهداؼ الرحبلت العلسية لؾسيلة إتراؿ؟   .1

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

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

 
أشػػرح مػػا جػػاء فػػي البيتػػيؽ التػػالييؽ لئلمػػاـ الذػػافعي، مػػؽ الجانػػ   .2

 التربؾي.
تغػػرب عػػؽ األكطػػاف فػػي طلػػ  العػػبل         كسػػافر ففػػي األسػػفار         

 خسس فؾائد
كعلػػػػػؼ    كجداب          تفػػػػػُرج   هػػػػػؼ  كاةتدػػػػػاب     م يذػػػػػة           

 كصح ة ماجد.
 

 ٝٓخثَ حإلطٜخٍ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ حُٔ٘ش حُ٘ز٣ٞش:

استخدـ الرسؾؿ نصل عدة كسائل في تعليؼ كتؾجيػه األمػة نػذلر مشهػا    
 ما ملي:
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 ضرب األمهاؿ. -
 القرة. -
 اللؾح كالكتاب. -
 عشاصر الكؾف السادي نالبيئةل. -
 الرسؾـ التؾضيحية. -
 ة.العركض العسلي -
 الحرلات السعبرة. -
 األشياء الح ي ية كالعيشات. -
 السحاةاة كالتدري  العسلي. -
 الرحبلت التعليسية نالزيارات السيدانيةل. -
 
 حُِٞف ٝحٌُظخد: .3

 ؿخء ك٢ ٌٛح حُٔوخّ إٔ حُزَحء رٖ ػخُد هخٍ:      

 ُٔخ ُِٗض ال ٣ٔظ١ٞ حُوخػيٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ، هخٍ حُ٘ز٢ )ٙ(:

ءٙ ٝٓؼدددٚ حُددديٝحس ٝحُِدددٞف، كودددخٍ: حًظدددذ " ال ٣ٔدددظ١ٞ )أىػدددٞ كدددالٕ كـدددخ

حُوخػيٕٝ ٖٓ حُٔئ٤ٖ٘ٓ ٝحُٔـخٛيٕٝ ك٢ ٓز٤َ ه" ٝهِق حُ٘ز٢ )ٙ( رٖ 

أّ ٌٓظّٞ كوخٍ: ٣خٍٍٓٞ ه أٗدخ ٟد٣ََ كُِ٘ظٌٔخٜٗدخ " ال ٣ٔدظ١ٞ حُوخػديٕٝ 

ٓدددٖ حُٔدددئ٤ٖ٘ٓ ؿ٤دددَ أُٝددد٢ ح٠ُدددٍَ ٝحُٔـخٛددديٕٝ كددد٢ ٓدددز٤َ ه"( ٍٝحٙ 

 حُزوخ١ٍ.
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لؾسػػيلة التعليسيػػة التػػي اسػػتخدمها الرسػػؾؿ نصل، كمػػا فائػػدتها مػػاهي ا   
 للستعلؼ؟.

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

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

.................................................. 
 
 ػ٘خَٛ حٌُٕٞ حُٔخى١ )حُز٤جش(: .4

اسػػػتخدـ الرسػػػؾؿ نصل مشهػػػا الكهيرمهػػػل: الدػػػساء كاألرض كالقسػػػر       
 كالساء. كقد جاء في الحدم :

)ػددٖ أردد٢ حُدديٍىحء هددخٍ: ٓددٔؼض ٍٓددٍٞ ه )ٙ( ٣وددٍٞ: ٓددٖ ٓددِي 

 ً ٣طِدذ ك٤دٚ ػِٔدخً ٓدِي ه ردٚ ٣َ١ودخً ٓدٖ ١دَم حُـ٘دش، ٝإٔ حُٔالثٌدش  ٣َ١وخ

ُظ٠غ أؿ٘لظٜخ ٍٟخ ُطخُذ حُؼِْ، ٝإٔ حُؼخُْ ٤ُٔظـلَ ُٚ ٖٓ كد٢ حُٔدٔٞحص 

ٖٝٓ ك٢ حألٍٝ، ٝحُل٤ظخٕ ك٢ ؿدٞف حُٔدخء، ٝإٔ ك٠دَ حُؼدخُْ ػِد٠ حُؼخردي 

، ُدْ ًل٠َ حُؤَ ٤ُِش حُزيٍ ػ٠ِ ٓخثَ حٌُٞحًذ، ٝإٔ حُؼِٔخء ٍٝػش حألٗز٤دخء

 ٣ٍٞػٞح ى٣٘خٍحً ٝال ىٍٛٔخً، ٌُٖٝ ٍٝػٞح حُؼِْ كٖٔ أهٌٙ أهٌ رلع ٝحكَ(
 
 
 
 مهل مؽ أقؾاؿ كأفعاؿ الرسؾؿ الكريؼ لكل مؽ:  

 الرسؾـ التؾضيحية -
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........................................................................
.............. 

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

 العركض العسلية -
........................................................................

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

.............. 
 رة.الحرلات السعب -

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

........................................................................
................. 
 السحاةاة كالتدري  العسلي  -

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

........................................................................
................. 
 األشياء الح ي ية  -
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........................................................................
.............. 

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

 الرحبلت التعليسية كالزيارات السيدانية -
........................................................................
........................................................................

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

 ػخُؼخً: حُٔلّٜٞ حُؼخّ ُإلطٜخٍ     
هػػػػؾ عسليػػػػة اراديػػػػة، مػػػػتؼ عػػػػؽ طريقهػػػػا نقػػػػل السعلؾمػػػػات، كاآلراء، 
كالتؾجهات، مؽ فرد آلخػر أك مػؽ فػرد إلػى جساعػة، أك مػؽ مجسؾعػة إلػى 
أخرى، كهؾ تعبير إنداني مرمي إلى ابراز الرغ ة كالظسؾح لدى الفرد، كهؾ 

مغهػػر مػػؽ مغػػاهر اإلندػػاف لفردمتػػه، كمػػدى تفاعلػػه اإليجػػابي مػػع أيزػػًا 
السجتسػػع الػػذي ي ػػيش ييػػه، أك أي مجتسػػع جخػػر أةبػػر شػػسؾلية كعسقػػًا فػػي 
اإلدراؾ الحياتي، كذلػ باستخداـ لل حؾاسه، مؽ مؾقو إلى مؾقو، كمػؽ 
حػػػػدث إلػػػػى حػػػػدث، مدػػػػتشفرًا قدراتػػػػه الذهشيػػػػة، كالجدػػػػسية، فػػػػي اإلرسػػػػاؿ 

 لى جش .كاإلست  اؿ جش ًا إ
 

 كٔيحٕ:أكرد دمحم زياد 
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ناإلترػػػػػاؿ بسفهؾمػػػػػه الؾاسػػػػػع هػػػػػؾ عسليػػػػػة مػػػػػتؼ بؾاسػػػػػظتها نقػػػػػل 
السعلؾمػػػات، أك السهػػػارات، أكالسيػػػؾؿ، أك ال ػػػيؼ، مػػػؽ فػػػرد آلخػػػر، أك مػػػؽ 
فردإلػػى مجسؾعػػة، أك مػػؽ مجسؾعػػة إلػػى مجسؾعػػة أخػػرى، أك مػػؽ فػػرد إلػػى 

 ةائؽ حيؾاني أك مؽ فرد إلى جلة أك مؽ جلة إلى جلة أخرىل
اإلتراؿ عسلية مدتسرة، ال تتؾقو حتى فػي حيػاة اإلندػاف اليؾميػة 
العاديػػة، فلػػػؾ تت عشػػا الحيػػػاة اليؾميػػػة ألي فػػرد، بسػػػا تتزػػسشه مػػػؽ أفعػػػاؿ، 
كرغ ػػات، كسػػلؾليات، كخبػػرات جدمػػدة، كجراء كتفاعػػل مػػع أطػػراؼ أخػػرى، 
لعلسشػػا أنهػػا   ػػارة عػػؽ شػػ كة مػػؽ اإلترػػاؿ السدػػتسر، كالتػػي أضػػاؼ لهػػا 

  ء:حُؼِٔخبعض 
اإلتراؿ مع الشفس أي إتراؿ الفرد بذاته، مسا تذػير إليػه عسليػات 
التأمل، كاإلستشتاج، كالسبلحغة، كالتقليػد، كالسحاةػاة، كاإلبتكػار، كالتجدمػد، 
كمعغؼ العسليات الداخلية العقلية، التػي تػتؼ نتيجػة الحػؾار الػداخلي، الػذي 

 متؼ بيؽ الفرد كذاته.
اهؼ، كالتفاعػػل، كالتػػداخل، بػػيؽ نخلػػص مػػؽ ذلػػػ أنػػه، ال مجػػاؿ للتفػػ

الفػرد كاآلخػريؽ، إال عػؽ طريػ  اإلترػاؿ، كالػذي مػتؼ فػي لػل األحػؾاؿ عػؽ 
طريػػػ  الحػػػؾاس، التػػػي أشػػػرنا إليهػػػا مدػػػ قًا بالتفاعػػػل مػػػع لػػػل الؾسػػػائ  
السداعدة على ذلػ، الفردية مشها كالجسا يػة، لاإلذاعػة كالتلفػاز كغيرهسػا 

 ل في انتقاؿ السعارؼ كالسعلؾمات.مؽ الؾسائ  الحدمهة، ذات األ ر الفاع
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أما فػي مجػاؿ التعلػيؼ يذػكل اإلترػاؿ عػامبًل هامػًا، سػؾاء لػاف بػيؽ 
اإلدارة كالسعلسػػيؽ، أك بػػيؽ السعلسػػيؽ أنفدػػهؼ، أك بػػيؽ السعلسػػيؽ كالظػػبلب، 

 أك بيؽ التبلميذ كأقرانهؼ، أك ما بيؽ أفراد السجتسع السدرسي لكل.
ندانية كالجسا ية، كتغلغلت شسلت عسليات اإلتراؿ لل الجؾان  اإل 

فػػي لػػل الشذػػاطات ال ذػػػرية، الساضػػية، كالحاضػػرة، كالسدػػتقبلية، فدػػػشت 
القؾانيؽ، كأبرمت اإلتفاقيات. كتسخػض عػؽ ذلػػ مجتسػع فػي حالػة إترػاؿ 

 دائؼ، مؽ أجل أف يكفل لكل فرد حقه في الحياة الدلسية الكريسة.
 ر الغيرها هي:ال يخرج اإلتراؿ في مفهؾمه عؽ احدى أربعة صؾ     
 اتراؿ بيؽ إنداف كانداف جخر، لالسعلؼ مع تبلميذب. .1
 اتراؿ بيؽ اإلنداف كجلة، لاستخداـ الحاسؾب في التعليؼ السبرمج. .2
 اتراؿ بيؽ اآللة كجلة أخرى، لاستخداـ األفبلـ الستحرلة. .3
 اتراؿ بيؽ اإلنداف كحيؾاف، لتركيض الحيؾانات. .4
  
ترػػػاؿ عسليػػػة مدػػػتسرة مػػػع اسػػػتسرار حيػػػاة ةيػػػو تػػػدلل علػػػى أف اإل  -

 اإلنداف.

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

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



 

1084 

 

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

 كضت ليو مؤ ر اإلتراؿ الذاتي للفرد في حياته العامة. -

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

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

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

 ٍحرؼخ: طؼ٣َق حإلطٜخٍ.

شػػتقة مػػؽ الفعػػل البلتيشػػي   Communicationإف للسػػة إترػػاؿ 
Communicate  كمعشاهػػا: يذػػيع أك يذػػارؾTo make common 

ارلة شػػػػيء مػػػػا بػػػػيؽ شخرػػػػيؽ أك عػػػػدة أشػػػػخاص أك عػػػػدة بسعشػػػػى مذػػػػ
 جساعات.

اختص اإلتراؿ بكهير مػؽ التعريفػات ندػ ة السػتخدامه فػي لهيػرمؽ 
 ٓخ ٢ِ٣:العلؾـ، كفي لهير مؽ السجاالت األخرى، كمؽ أهؼ هذب التعريفات 

 حإلطٜخٍ ك٢ ػِْ حإلؿظٔخع. .1

مذػترلًا  هؾ عسلية تفاعل بيؽ طرفيؽ، إلى أف تر ت الرسالة مجاالً   
 بيشهسا.

 حإلطٜخٍ ك٢ ػِْ حُ٘لْ.  .2
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هػػؾ نقػػل انظ ػػاع أك تػػأ ير مػػؽ مشظقػػة ألخػػرى، دكف الشقػػل الفعلػػي للسػػادة 
 نفدها.

 حإلطٜخٍ ك٢ حُظَر٤ش.  .3
هػػؾ العسليػػة التػػي يسكػػؽ بؾاسػػظتها نقػػل التغيػػر الدػػلؾلي، مػػؽ مشظقػػة إلػػى 

 مشظقة أخرى.
 حإلطٜخٍ ك٢ حإلىحٍس. .4

معشػى معػيؽ فػي ذهػؽ شػخص إلػى غيػرب، بالحالػة هؾ عسلية نقل فكػرة أك 
 التي عليها الفكرة أك السعشى.

 حإلطٜخٍ ك٢ حإلػالّ. .5
 هؾ ب  رسائل إلى أعداد هائلة مؽ الشاس.       

 حإلطٜخٍ حُي٢٘٣. .6
هؾ اإلتراؿ الذي يكؾف بيؽ اإلنداف كخالقه، كبيؽ هللا كعبدب عؽ        

ية، كاإلترػػػاؿ بػػػيؽ أبشػػػاء الػػػدمؽ طريػػػ  السبلئكػػػة كالرسػػػل كالكتػػػ  الدػػػساك 
 الؾاحد.

  
 بذيء مؽ التفريل كضت ماهية اإلتراؿ الدمشي كلي ية تشاكله. -

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

........................................................................
.............. 
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 صن تعريفًا كايياً لئلتراؿ الذاتي. -

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

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

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

 هخٓٔخ: هٜخثٚ حإلطٜخٍ

 ييسا ملي نؾرد بعزًا مؽ خرائص اإلتراؿ:       
  حإلطٜخٍ طِوخث٢ حُ٘٘ؤس  .1
إف الفػػرد مػػدفؾع لئلترػػاؿ بالجساعػػة بفظػػرة هللا التػػي فظرهػػا عليػػه،   

ات ال ذػر التػي تتػؾؽ لل ػيش كهي الظبيعػة ال ذػرية، التػي تجسػع لػل صػف
فػػي جساعػػة، كيػػتؼ بػػذلػ التفاعػػل كت ػػادؿ السعػػارؼ كالسعلؾمػػات، كتتبلقػػى 

 الؾجدانيات كالرغ ات، كيتؼ لل ذلػ تلقائيًا مؽ غيرأدنى اجتهاد مؽ الفرد.
 

 حإلطٜخٍ ظخَٛس حٗٔخ٤ٗش .2
اف اإلترػػاؿ أسػػلؾب إندػػاني يخػػتص بػػالشفس ال ذػػرية، أمػػا اإلترػػاؿ لػػدى 

لسختلفػػة لاألنعػػاـ كالظيػػؾر، فننػػه يعتسػػد علػػى عؾامػػل حدػػية، الحيؾانػػات ا
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اإلترػاؿ اإلجتسػاعي لػدى  بعيدًا عؽ الدسات اإلجتسا ية، التػي متسيػز بهػا
 اإلنداف.

 
 حإلطٜخٍ ظخَٛس ػخٓش ٝٓ٘ظَ٘س .3

متحق  اإلتراؿ داخليػًا كخارجيػًا كيػشغؼ، ت عػًا لقػؾانيؽ معيشػة، سػؾاء لانػت 
ؾص عليهػػػا، ي ػػػالشغر إلػػػى أهسيػػػة مشرػػؾص عليهػػػا لتابػػػة أك غيػػػر مشرػػػ

اإلترػػػاؿ الفكػػػري الػػػذي مترػػػل اترػػػااًل م اشػػػرا بالعقػػػل، كلػػػذلػ اإلترػػػاؿ 
الهقافي بيؽ السجامعات السختلفة، نجد أنػه مػؽ السؤلػد أف اإلترػاؿ يعتبػر 

 مؽ الغؾاهر العامة السشتذرة على مدتؾى األفراد كالجساعات.
 

 حإلطٜخٍ ٣ٔظخُ رٟٔٞٞػ٤ظٚ .4
اق ية، كليس ترؾرًا أك خيااًل، كيعشي ذلػ أف معرفتشا اف اإلتراؿ ح يقة ك 

لئلترػػاؿ مدػػتسدة مػػؽ الؾاقػػع، كلػػذلػ لػػل مػػا مترتػػ  عليػػه مػػؽ تػػأ يرات 
 مت ادلة بيؽ أطرافه.

 
 حإلطٜخٍ ُٚ ١ز٤ؼش طخ٣ٍو٤ش  .5

اف اإلترػػاؿ فػػي أكؿ أشػػكاله لػػاف مػػؾـ علػػى السؾاجهػػة، كبتظػػؾر الحيػػاة 
تذ  ًا كتعقيدًا مػع عهػؾر الكتابػة  ػؼ  اإلجتسا ية، أص ت يأخذ أشكااًل أةهر

 الظ اعة، كهكذا ييسا تبل ذلػ مؽ مدتحد ات كاختراعات.
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 حإلطٜخٍ ٣ٔظخُ رخُظَحر٢ ٝحإلُِحّ .6

يعتبر اإلتراؿ كسيلة للتراب  كالتساسػ في السجتسع، حي  يحق  لئلنداف 
 الذعؾر ياألماف كالتكامل اإلجتساعي.

      
 إتراؿ؟ ماذا ترى في عالؼ بدكف   -

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

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

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

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

 ليو تفرؽ ما بيؽ اإلتراؿ لدى اإلنداف كلدى الحيؾاف؟   -
........................................................................

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

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



 

1089 

 

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

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

 ٓخىٓخ: حإلطٜخٍ ٝػ٘خَٛٙ ك٢ حُٔٞحهق حُظؼ٤ٔ٤ِش

تعػػد اللغػػة مػػؽ أهػػؼ كسػػائل اإلترػػاؿ، فهػػي مجسؾعػػة مػػؽ الرمػػؾز يفهسهػػا 
 طرفا عسلية اإلتراؿ. تشقدؼ اللغة الي قدسيؽ:

  حُِـش حُِلظ٤ش .1
كهػػػي لغػػػة الكػػػبلـ التػػػي تػػػتؼ بتزػػػافر أعزػػػاء الفػػػؼ السختلفػػػة، اللدػػػاف، 

ف، القر ة الهؾائيػة، األكتػار الرػؾتية إضػافة إلػى الهػؾاء األسشاف، الذفتا
في عسليتي الذػهي  كالزفيػر ، إلػى جانػ  الغػدد اللعابيػة التػي تعسػل علػى 

 ترطي  فجؾة الفؼ كالذفتيؽ.
 
 حُِـش ؿ٤َ حُِلظ٤ش .2

هي لغة الحرلات كاألبعاد، لػاللسس كاإلشػارة باليػد، أكاإليسػاءة بػالرأس، أك 
ت العيشػػػيؽ كالذػػػفتيؽ كاللدػػػاف، كهػػػي تعتبػػػر مػػػؽ تحريػػػػ الكتفػػػيؽ، كحرلػػػا

 مقؾمات السعلؼ كأدكاته في التأ ير على سلؾؾ الظبلب.
مػؤ ر اسػتخداـ  الشػػؾعيؽ مػؽ اللغػة مػػؽ قبػل السعلػؼ، فػػي عسليػة ترتيػػ  أك 
عػػدـ ترتيػػ  سػػلؾؾ الستعلسػػيؽ، فهػػؾ فػػي لػػل الحػػاالت يعسػػل علػػى تعػػدمل 
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سليػػػػة تكذػػػػيرة السعلػػػػؼ أك الدػػػػلؾؾ لػػػػدى الستعلسػػػػيؽ، إيجابػػػػًا أك سػػػػل ًا. فع
إبتدػػػامته فػػػي كجػػػه الستعلسػػػيؽ، تتػػػرؾ أ ػػػرًا نفدػػػيًا تربؾيػػػًا علػػػى سػػػلؾلهؼ، 
فػػالستعلسيؽ أحػػؾج لئلبتدػػامة، كان دػػا  كجػػه السعلػػؼ، ليتسكشػػؾا مػػؽ اإلق ػػاؿ 
علػػػى اإلصػػػغاء التػػػاـ كالفهػػػؼ، علػػػى عكػػػس مػػػا تخلفػػػه التكذػػػيرة، كبػػػركز 

 عبلمات الغز  على كجه السعلؼ. قاؿ تعالى:
ُِدَي }كَ  ْٞ ْٖ َك د ِٓ دٞحْ  ِِْذ الَٗل٠َُّ ُْوَ ٤َِِع ح ًَُ٘ض كَّظخً َؿ  ْٞ َُ َٝ  ْْ ُٜ َُِ٘ض َُ َٖ ّللّاِ  ِّٓ َش  َٔ ْك ٍَ خ  َٔ زِ

َْ َػَِد٠ ّللّاِ  د ًَّ َٞ َ دَض كَظ ْٓ َِ َِ كَِبًَح َػ ْٓ ْْ ك٢ِ حألَ ُٛ ٍْ ِٝ خ َٗ َٝ  ْْ ُٜ َُ َْ ِل ـْ ظَ ْٓ ح َٝ  ْْ ُٜ ْ٘ كَخْػُق َػ

َٖ {آٍ  ٤ِِ ًِّ َٞ ظَ ُٔ ُْ َّٕ ّللّاَ ٣ُِلذُّ ح  159ػَٔحٕاِ

كبسػػا أف مؾقػػو السعلػػؼ جػػزء مػػؽ عسليػػات اإلترػػاؿ السعركفػػة، كألف       
 التدريس مؾقو مؽ

السؾاقػػو، كسػػلؾؾ السعلػػؼ لػػه األ ػػر الكبيػػر علػػى الستعلسػػيؽ، فػػنف عسليػػة 
اإلتراؿ ال تتؼ مهسا تشؾعت إال إذا تؾافرت لهػا العشاصػر األساسػية التاليػة 

 مجتسعة كهي:
 
  Sender                                          حََُٔٓ  .1
 Message                                         حَُٓخُش .2
 Medium                       ح٤ُِٓٞش)ه٘خس حإلطٜخٍ( .3

 Receiver                                        حُٔٔظوزَ .4
 

ا يعػرؼ بالتغذيػة الراجعػة إف تفاعل هذب العشاصر األربعة معًا مػؤدي إلػى مػ
Feed Back .التي سشتظرؽ لها ييسا بعد 
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كضػػت مػػا هػػؾ األ ػػر الػػذي خلفػػه السعلػػؼ العػػابس، فػػي دكاخلػػػ مػػؽ  -

 الشاحية الشفدية كاألةاديسية.
........................................................................

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

................................................... 
ك٤ٔدخ ٣ِد٢ ٗودديّ ٗدَكخً ٟٗٞددق ٓدٖ هالُددٚ، رؼدٞ طلخٛدد٤َ ػ٘خٛدَ حإلطٜددخٍ 

 حُظ٢ ًًَٗخٛخ ك٢ حألٓطَ حُٔخروش:

 

 

 

 

  Sender حََُٔٓ .1

بدايػػة عسليػػػة اإلترػػػاؿ، فقػػد يكػػػؾف السرسػػػل إندػػانًا أك جلػػػة، فتبػػػدأ 
العسليػػة بنرسػػاؿ رمػػؾز متعػػددة هػػي مػػا يعػػرؼ بالرسػػالة التػػي تؾجػػه إلػػى 

 أًؼَ :السدتقبل كهؼ الستعلسيؽ. كلتؾضيت 

ل عػؽ ٝٛدْ حُٔٔدظوزَل الستعلسػيؽ نٝٛٞ حَُٔٓدَعشدما يدأؿ السعلػؼ ن     
ل، بػذلػ يكػؾف حُو١َدّٞلتكػؾف اإلجابػة مػؽ السدػتقبل نعاصسة الدؾداف، 

السرسػػػل قػػػد أدى دكرب لػػػامبًل. إال أنػػػه  سػػػة صػػػفات يجػػػ  أف متحلػػػى بهػػػا 
 ل نذلر مشها:حُٔؼِْالسرسل كهؾ في هذب الحاؿ ن
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 ٟٝٞف حُٜٞص. -
 ٓالٓش حُِـش. -
 حإلُٔخّ رلٕ٘ٞ حإلطٜخٍ ٝهٞحػيٙ. -
  حُظٌٖٔ ٖٓ حُٔخىس حُؼ٤ِٔش. -
 

  
 السرسل كضت بنيجاز ليو يسكشػ إيراؿ رسالتػ للسدتقبل؟ إذا لشت  -

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

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

................................................. 
 
  Message حَُٓخُش .2

هي السحتؾى كالهدؽ الذي تهػدؼ لػه عسليػة اإلترػاؿ، كالػذي يقػؾـ 
 كمحتػػؾى  حُٔٔددظوزَ. فػػنذا مػػا تظػػاب  سػػلؾؾ ُِٔٔددظوزَالسرسػػل بتؾصػػيله 

 ُٔٔدظوزَح، تحق  الهدؼ، كنعشي بذلػ الفهؼ كالتظبيػ  مػؽ جانػ  حَُٓخُش
 مؽ معلؾمات.  حَُٓخُشلسا تذسله 

ل نؾردهػا ييسػػا حُٔلظدٟٞ حُظؼ٤ِٔد٢هشالػػ خرػائص كمسيػزات للرسػالة ن    
:٢ِ٣  

 إٔ طٌٕٞ ر٤ٔطش رؼ٤يس ػٖ حُظؼو٤ي. -
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 إٔ طٌٕٞ ك٢ ٓٔظٟٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝهيٍحطْٜ. -
 إٔ طِز٢ كخؿخص ٝهيٍحص حُٔظؼ٤ِٖٔ. -
 ظؼ٤ِٖٔ.إٔ طٌٕٞ ًحص أ٤ٔٛش طـِذ حإلٓظلٔخٕ ٖٓ حُٔ -
 إٔ ٣ٌٕٞ أِٓٞرٜخ ٗخثن ٖٝٓ ؿ٤َ ٍطخرش. -

 
  

ةيػػو يسكشػػػ أف ترػػؾغ رسػػالتػ التعليسيػػة للستعلسػػيؽ فػػي محتػػؾى تعليسػػي 
 معيؽ؟

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

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

 
 Medium  ٤ُِٓٞش.  ح3
. أي حَُٓددخُشالسقرػػؾد بالؾسػػيلة هشػػا، فػػي عسليػػة اإلترػػاؿ، لي يػػة نقػػل  

ألجهػزة، التػػي تعسػل علػػى محاكلػة إختيػػار أندػ  القشػػؾات، أك األدكات، أك ا
إلى السدتقبل، كنتؾقع في ذات الؾقت أنهػا تشقػل  حََُٔٓمؽ  حَُٓخُشنقل 

نالسعلؾمػػات، أك األفكػػار، أك السفػػاهيؼ أك األحاسػػيسل بأقػػل قػػدر  حُٔلظدٟٞ
 مؽ السعؾقات.

 ٓخ ٢ِ٣:مؽ خرائص الؾسائل كمسيزاتها نذلر 
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 إٔ طٔخػي ك٢ طٞك٤َ حُٞهض. -

 .إٔ طٌٕٞ ه٤ِِش حٌُِلش -

 إٔ طٌٕٞ ِٜٓش حإلٓظويحّ. -

 إٔ طٌٕٞ ر٤ٔطش ٝؿ٤َ ٓؼويس. -

 إٔ طظٞحكَ ك٤ٜخ ػ٘خَٛ حُٔالٓش. -

تعددت الؾسائل كأص حت تذسل أنؾاعػًا مختلفػة، حدػ  السقػاـ التدريدػي، 
كحدػػ  محتػػؾى السػػادة الدراسػػية، كحدػػ  مدػػتؾيات الستعلسػػيؽ كأنػػؾاعهؼ، 

ئل، بػل كصػل ألمػر إلػى كحد  البيئات السختلفة التي تدتخدـ فيها الؾسػا
حد  السدتؾى الس يذي للستعلسؽ. فأص ت لزامًا على السعلؼ الكػفء، أف 
متخيػػر الؾسػػيلة السشاسػػ ة، التػػي تػػؤدي دكرهػػا لػػامبًل، فػػي عسليػػة تؾصػػيل 

 السحتؾى الدراسي للستعلسيؽ، في سهؾلة كيدر.
 
علػػى ضػػؾء مػػا ذلػػر أشػػرح ليػػو يسكشػػػ ترػػسيؼ كسػػيلة تتستػػع بكػػل  -

 يدة لدرس معيؽ.السسيزات الج
........................................................................
........................................................................
........................................................................

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

............. 
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  Receiver حُٔٔظوزَ .4

كيحػػاكؿ معرفػػة مػػا تهػػدؼ  حَُٓددخُشمتدػػلؼ هػػؾ الستلقػػي أك السػػتعلؼ، الػػذي 
مػػؽ معلؾمػػات تػػؼ إرسػػالها للسدػػتقبل ال يعػػد  حَُٔٓددَإليػػه. إف مػػا يقدمػػه 
، كمػػا مػػشعكس عليػػه مػػؽ أفعػػاؿ كترػػرفات، حُٔٔددظوزَنجاحػػًا، إال بػػرد فعػػل 

 استظاعت أف تغير مؽ سلؾله.
 ٓخ ٢ِ٣:مؽ خرائص السدتقبل كمسيزاته نذلر  -

 حُٔؼِٞٓخص.إٔ ٣ٌٕٞ ٓظؤٛزخً الٓظوزخٍ  -

 حٓظوَحٍ حُلخُش حإلهظٜخى٣ش ٝحإلؿظٔخػ٤ش. -

 ٓالٓش حُويٍحص حُؼو٤ِش ٝٝحُ٘ل٤ٔش ٝحُـ٤ٔٔش ٝحُِـ٣ٞش. -

 

 ٓخرؼخً: ٤ًق ٣ظْ حإلطٜخٍ

إف عسلية اإلتراؿ كلسا نعلؼ هي عسليػة دائريػة حيؾيػة مدػتسرة، ال 
تدػػير فػػي اتجػػػاب كاحػػد، كال تدػػير فػػػي إتجاهػػات متعاةدػػة، كال إتجاهػػػات 

: "أف عسليػة اإلترػاؿ تدػير ػ٘دي لة. فلؾ لاف إدراؾ السعلؼ متؾقػو متدلد
في إتجاب كاحد تبدأ مؽ السعلؼ نالسرسلل كتشتهي عشد الستعلؼ نالسدػتقبلل" 
القتررت مهسته على اإللقاء، كالتلقيؽ، كالذػرح مػؽ جان ػه، مػؽ غيػر أف 

كهذا  مهتؼ بالستعلؼ كفهسه للدرس. يعد ذلػ مؽ سلبيات العسلية التعليسية،
ل أك حإلطٜدددخٍ ؿ٤دددَ حُـ٤ددديالشػػػؾع مػػػؽ اإلترػػػاؿ هػػػؾ الػػػذي يظلػػػ  عليػػػه ن

 ل كبالتالي ال يخرج تأ يرب عؽ حدكد حجرة الدرس.حإلطٜخٍ ؿ٤َ حُٔل٤ين
 ػ٤ِٚ ٤ًق ٣ٌٔ٘٘خ حُظَٞٛ ا٠ُ حإلطٜخٍ حُـ٤ي؟
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ل، التػػي ٍىٝى حُلؼدَمػتؼ ذلػػ عػؽ طريػ  اإلهتسػػاـ بالتغذيػة الراجعػة ن
ل، كبذلػ يرل إلػى مػدى مػا حققػه حُٔٔظوزَسيؽ نمتلقاها السعلؼ مؽ الستعل

 مؽ أهداؼ الدرس.
 ٛٔخ:تشقدؼ التغذية الراجعة إلى قدسيؽ رئيديؽ 

 حُظـ٣ٌش حَُحؿؼش ح٤ٗ٥ش أٝ حُل٣ٍٞش: أ.
كالتػي متؾصػل إليهػا السعلػؼ فػؾر اإلنتهػػاء مػؽ الػدرس، كفػي داخػل الفرػػل 

 حي  يقؾـ بظرح بعض األسئلة كاإلستساعى لئلجابة.
 

 ـ٣ٌش حَُحؿؼش حُٔئؿِش أٝ حُالكوش:حُظ ب.
كالتػػي متؾصػػل إليهػػا السعلػػؼ عػػؽ طريػػ  اإلخت ػػارات كالؾاج ػػات،           

 كيعتبر هذا إتراؿ جيد.
عليػػه فػػنف التغذيػػة الراجعػػة هػػي كسػػيلة قيػػاس مدػػتسرة للستعلسػػيؽ داخػػل 

 الفرل، كمدى إستجابة الستعلسيؽ لسحتؾى الدرس.
 تغذية الراجعة نذلر ما ملي:مؽ الفؾائد التربؾية السلسؾسة لل

 طليى ُِٔؼِْ ه٢ ٤َٓ حُيٍّ هزَ ٝأػ٘خء ٝرؼي حُو٤خّ رؤىحثٚ. -

 ٣ظٌٖٔ حُٔؼِْ ٖٓ ٓؼَكش ٓيٟ طلو٤ن أٛيحف ىٍٝٓٚ. -

 ٣ظليى ُِٔؼِْ حُوطؤ ك٢ حإلُوخء. -

 طظليى ُِٔؼِْ أهطخء ح٤ُِٓٞش حُظ٢ حٓظويٜٓخ. -

  
 بيؽ ليو تكؾف التغذية الراجعة عسلية مدتسرة. -
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........................................................................

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

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

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

 ػخٓ٘خً: ٓؼٞهخص حإلطٜخٍ ك٢ حُٔٞحهق حُظؼ٤ٔ٤ِش 

هشالػػػ عؾائػػ  تعتػػرض عسليػػات اإلترػػاؿ كهػػي مػػا نظلػػ  علػػي          
ؾح بعػػض نالتذػؾيشل، كالػذي ربسػا يغيػػر فػي معشػى الرسػػالة، أك عػدـ كضػ

مكؾناتهػػا، مسػػا مػػؤدي إلػػى أخظػػاء قػػد تكػػؾف مذػػؾب كضػػارة بعسليػػة التعلػػيؼ 
 حُؼٞحثن:كالتعلؼ. كييسا ملي نذلر بعض تلػ 

 حػظٔخى حُٔؼِْ ػ٠ِ حُط٣َوش حُِلظ٤ش. .1 
عشدما يعتسد السعلؼ علػى األسػلؾب التقليػدي ناللفغػيل، فػي تقػديؼ محتػؾى 

الرمػؾز كاأللفػاظ، التػي يرػع  السادة الدراسية للستعلسيؽ، كذلػ باستخداـ 
علػػى الستعلسػػيؽ فهسهػػا كإدراؾ معانيهػػا بدػػهؾلة، يرػػ ت اإلترػػاؿ مبتػػؾرًا، 
كنتيجة لذلػ مشفلت معغؼ الستعلسػيؽ عػؽ مجريػات الػدرس، كيشرػرفؾا إلػى 
جؾانػػ  أخػػرى مهػػل: الدػػهؾ، كأحػػبلـ اليقغػػة، كالذػػعؾر بالشعػػاس، كالشػػؾـ 

 أحيانًا.
 ُٔظؼ٤ِٖٔ.اهظالف حُوزَس حُلَى٣ش ُيٟ ح .2
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لكػػل مػػؽ الستعلسػػيؽ خبراتػػه التػػي تختلػػف معشػػى كمزػػسؾنًا عػػؽ بعػػض مػػؽ 
أقرانه، حد  البيئة التي نذأ فيها، فقػد يفهػؼ ذلػػ السػتعلؼ الػذي نذػأ فػي 
البيئة الزرا ية، مؾضؾعًا ال يدتظيع متعلؼ جخر، نذػأ فػي السدمشػة فهسػه، 

 ييسهل ذلػ عائقًا لئلتراؿ الجيد داخل الفرل.
 حُ٘ل٤ٔش ىحهَ كـَس حُيٍحٓش. حُؼٞحَٓ .3

تتسخض العؾامل الشفدية داخل الفرل، التػي تعػؾؽ اإلترػاؿ الجيػد 
 ٓخ ٢ِ٣:في أس اب لهيرة نذلر مشها 

صػػػغر حجػػػؼ كمدػػػاحة الفرػػػل التػػػي ال تتشاسػػػ  كأعػػػداد الستعلسػػػيؽ  -
 ناإلةتغاظل.

 عدـ صبلحية كسبلمة السقاعد التي يجلس عليها الستعلسؾف. -
 ض ف اإلضاءة. -
 سؾء التهؾية. -
 عدـ كضؾح الرؾت. -

 حٗؼيحّ حُيحكغ ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش. .4
إف ض ف الدافع للتعلؼ، كعدـ اهتساـ الستعلسيؽ بالشذػاطات التعليسيػة 

 ا٠ُ:السختلفة، مرجع في األساس 

 جفاؼ السادة العلسية. - 
 بعد السادة العلسية عؽ حاجات الستعلسيؽ. - 
 .عدـ تشؾع أسالي  السعالجة - 
 ءة الؾسائل السدتخدمة داخل الفرل.عدـ لفا - 
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 حَُ٘ٝى ح٢ٌُ٘ٛ ُيٟ حُظال٤ٌٓ.  . 5
مؽ أهؼ عؾائ  عسلية اإلتراؿ داخل الفرػل، هػؾ التذػرد الػذهشي، عشػدما 
ال يدػػتظيع السعلػػػؼ جػػػذب إنت ػػاب الستعلسػػػيؽ، كبالتػػػالي متعػػذر علػػػيهؼ فهػػػؼ 

 الدرس.
  ح٤ُِٓٞش حُٔ٘خٓزش ُِيٍّ حُٔ٘خٓذ.  .6

لؼ الشاجت هؾ الذي يحرؾ في الستعلسيؽ أةهر مػؽ حاسػة، فػاإلدراؾ إف السع
الحدػػي لػػدى الستعلسػػيؽ لػػه أهسيػػة لبيػػرة فػػي العسليػػة التعليسيػػة، كالخبػػرات 
الحدػػػية تدػػػاعد الستعلسػػػيؽ علػػػى فهػػػؼ معػػػاني الرمػػػؾز كالكلسػػػات كمعرفػػػة 
األشػػياء كاألحػػداث مػػؽ حػػؾلهؼ. فالؾسػػيلة التػػي تخاطػػ  أةهػػر مػػؽ حاسػػة 

 ي تخاط  حاسة كاحدة.  أفزل مؽ الت
 
 أذلر معؾقات أخرى تؤ ر سل اً على عسلية اإلتراؿ التعليسي. -
 

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

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

................................................... 
كضت أهؼ الفؾارؽ ما بيؽ عسليػة اإلترػاؿ العػاـ، كعسليػة اإلترػاؿ  -

 التربؾي.
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 حُلَٜ حَُحرغ

 

 أٓخ٤ُذ حُظي٣ٍْ ٝحُظو٣ْٞ

 



 

1101 

 

 إلىح٤٣ٍٖ حُظَر٤٣ٖٞٝؿٜش ٗظَ حُ -

 أٗٞحع ١َم حُظي٣ٍْ -

 حُٔويٓشحُٔؼِْ  -

 رؼٞ ٛلخص ٝهٜخثٚ حُٔؼِْ حٌُقء -

 ىحهَ حُلَٜٖٓ  -

 حُٔويٓش

ند ة ما للسعلؼ مؽ دكر فاعػل كهػاـ فػي العسليػة التعليسيػة، كندػ ة 
للسهػاـ الجدػػسية السلقػػاة علػػى لاهلػػه إ شػػاء تأديػػة دكرب التربػػؾي كالتعليسػػي 

لػى السدػؤليؽ التربػؾييؽ، كالسجتسػع مػؽ حؾلػه، التاريخي، فقد لاف لزامػا ع
االهتسػػاـ بػػه كرعامتػػه، كتبدمػػد الرػػعاب التػػي قػػد ت ػػف فػػي طريقػػه، كهػػؾ 
يسارس مهػاـ مهشتػه الكريسػة مهشػة األنبيػاء كالرسػل، كتدػهيل لػل مػا مػؽ 
شانه دفع عجلػة التربيػة كالتعلػيؼ، مػؽ خبللػه، كهػؾ الػذي نػذر نفدػه لبػ  

 يه السجتسعات.السعرفة كإصبلح األفراد كترق
إف عسلية تدري  السعلؼ هي مؽ أكلؾيات االهتساـ به، لتظؾير أدائػه 
كترقيه عظائه. كمسا مهير القل  فاف إعدادا لبيرة مؽ السعلسيؽ فػي مراحػل 
التعليؼ العاـ في الدؾداف، مؽ السعلسيؽ غير السػدربيؽ تػدري ا يسكػشهؼ مػؽ 

دريبيػػػة القرػػػيرة، أك مسارسػػػة مهػػػامهؼ علػػػى الؾجػػػه األةسػػػل. فالػػػدكرات الت
الجرعات التدريبية التي نالؾها في فترات متقظعة، كبنمكانات متؾاضػعة، ال 

 تفي بالغرض السشذؾد لخل  معلؼ لامل التدري  معرفة كتظبيقا.
  

عدد بعزًا مػؽ الرػعؾبات التػي تؾاجػه السعلػؼ غيػر السػدرب فػي أداء      
 السهسة التعليسية.
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........................................................................
........................................................................
........................................................................

 ................................................... 
ؼ بسػا نالتػه كتؾصػلت إليػه مػؽ معػارؼ، ال تتػأتى إال عػؽ يقاس تظؾر األمػ

طري  التعلػيؼ السؤسدػي، القػائؼ علػى مشػاهج متكاملػة، كمتظػؾرة كمؾاة ػة 
كعػػؽ طريػػ  معلػػؼ نػػاؿ حغػػا مػػؽ التػػدري  السػػتقؽ السدػػتسر. كمهسػػا لانػػت 
ةلفػػػة تػػػدري  السعلػػػؼ عاليػػػة، إال أنهػػػا تعتبػػػر اسػػػتهسارا للتربيػػػة كالتػػػي مػػػؽ 

 ةلها إذا ما أحدؽ االهتساـ بها.تؤتي أ السؤمل أف
إف السعلؼ السػدرب تػدري ا شػامبل كجيػدا، يعػد مػؽ أهػؼ األرلػاف فػي العسليػة 
التعليسيػػػة، كأةهرهػػػا فائػػػدة كعظػػػاء. فعػػػؽ طريػػػ  التػػػدري  الشػػػاجع ندػػػعى 
للشتؾصل إلى السعلؼ الكفء، الذي متسكؽ مؽ اةتداب بعػٍض مػؽ الرػفات 

السعلػػؼ الكػػفء كهػػي فػػي نغرنػػا  السػػذلؾرة أدنػػاب، كالتػػي تعتبػػر مػػؽ صػػفات
 غيض مؽ ييض .

 

   :رؼٞ ٛلخص ٝهٜخثٚ حُٔؼِْ حٌُقء

نالتسكؽ مػؽ مػادة تخررػه كاإللسػاـ بػأدؽ أجزائهػا كلي يػة تحليلهػا  .1
 كتدريدها .

أف يكؾف راضيًا عؽ السػشهج أك السقػرر الػذي يقػؾـ بتدريدػه ، كهشػا  .2
 يأتي دكر إشراؾ السعلؼ في كضع السشهج الدراسي .
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أف يػػػأنس فػػػي نفدػػػه الكفػػػاءة البلزمػػػة فػػػي ال يػػػاـ بتػػػدريس مػػػادة  .3
األةسل، مدتخدمًا مختلف طرؽ التدريس كطرؽ  تخرره على الؾجه 

 التربية الحدمهة .

يج  أف تكؾف له فكرة كاسعة عؽ لي ية التخظػي  لتػدريس مقرراتػه  .4
 عؽ طري  التحزير اليؾمي لدركسه.

لي ية تشفيذ دركسػه ككضػع السػادة أف تكؾف له السعرفة الكاملة في  .5
 الدراسية في أرض الؾقع للستعلسيؽ .

 أف يكؾف ذك دراية بعسليتي ال ياس كالتقؾيؼ . .6
 أف يكؾف صبؾرًا ذك قدرة على التحسل كالتركي . .7
 أف يكؾف حازمًا كذليًا. .8
 أف يكؾف مخلرًا في عسله . .9
 أف يكؾف مح ًا لعسله كجادًا في ال ياـ به . .10
 أف يحتـر التقاليد الدمشية كتقاليد السجتسع . .11

أف تكؾف له الرغ ة في الػدعؾة لسػا مػؤمؽ بػه ، كنذػرب بػيؽ الشػاس،  .12
 مؽ الس ادئ كالسفاهيؼ الدامية.

أف يكؾف صحيت البػدف متعاييػًا كخاليػًا مػؽ األمػراض الس يقػة ألداء  .13
 مهتسته كمؽ الز ف البدني الزار.

14.  ًَ  مؽ العاهات كالعيؾب الذائشة. أف يكؾف خاليًا
أف يكػػػػؾف سػػػػريع البدمهػػػػة فػػػػي تعاطيػػػػه لؤلمػػػػؾر حدػػػػ  السؾاقػػػػو  .15

 السختلفة كاآلنية مشها بالذات. 
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أف ملػػؼ بسعرفػػة كنفدػػية كميػػؾؿ طبلبػػه إلسامػػًا يسكشػػه مػػؽ التفاعػػل  .16
 معهؼ.

 أف يكؾف نذظًا كأفر الشذا  كال يسيل للكدل. .17

دنػػى لقؾاعػػد التػػدريس كنغرياتػػه كطرائقػػه أف يكػػؾف ملسػػًا، بالحػػد األ .18
 السختلفة كالتي تشاس  قدرات طبلبه كالسادة الدراسية مؾضؾع الدرس.

 أف يكؾف حدؽ السغهر كنغيفًا كمشغسًا كمرت ًا. .19

 أف يكؾف ملسًا بكي ية تقؾيؼ ذاته قبل تقؾيؼ طبلبه. .20

 مادته. يج  أف متحلي بالرغ ة كالسيل الظبيعي كالسؾه ة لتدريس .21

ًَ بالشؾاحي التربؾية كمسا يداعد في ذلػ : .22  يج  أف يكؾف ملسًا

 الشجاح في مهسة التدريس . -

 أف يكؾف له السهل الذي يقتدي به .     -
أف يحفػػظ طبلبػػه مػػؽ الؾقػػؾع فػػي تجػػارب خاطئػػة مػػؽ قبػػل السعلسػػيؽ  -

 غير الستدربيؽ ند ة لخبراتهؼ السحددة.

 .تقليل الجهد كتؾفير الؾقت  -

 أف يكؾف مهااًل كقدكة حدشة لظبلبه   -

 أف يكؾف صاح  طريقة كمادة أي أف يكؾف متسكشًا مؽ لليهسا . -

 أف يعسل على تجدمد معلؾماته كتشسية معارفه باستسرار . -

 أف مهتؼ بسا مريد أف يعلسه لظبلبه . -

أف متستػػػع بدػػػبلمة حػػػؾاس الشظػػػ  كالدػػػسع كال رػػػر لػػػدكرها الكبيػػػر  -
 لعسلية التعليسية.السؤ ر في ا
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 أف متحلي باله ات كعدـ االنفعاؿ عشد السؾاقو السختلفة. -

 أف متستع باالتزاف الشفدي. -

 أف متستع بالسهابرة العالية . -

 أف  مبتعد عؽ القل  كالتؾتر كالخؾؼ . -

 أف مبتعد عؽ الحزف الدريع كاليأس . -

 أف يكؾف ذك شخرية متكاملة متعددة الجؾان  . -

 كؾف يغظ الزسير.أف ي -

 أف متستع بالقدرة على ض   نفده عشد الحاجة . -

ما ذلر جنفًا مؽ خرائص كصفات، مرتقي بالسعلؼ لهيرًا عسػؽ سػؾاب 
مؽ بشي ال ذر، الذمؽ يستهشػؾف أنؾاعػًا أخػرى مػؽ السهػؽ كالسشاشػ ، التػي 
قػػد ال تدػػتؾج  شػػركطها كشػػرك  االنتسػػاء فػػي سػػلكها، إلػػى هػػذا الػػزخؼ 

رفات التي أختص بها السعلػؼ، مسػا يجعػل دكرب متفػردًا، إذ كال يض مؽ ال
أف مهستػػه هػػذب تتعلػػ  بػػالشفس ال ذػػرية كهػػي أةػػـر الشفػػؾسل . نالعسػػاس 

 ـل   2009
 

 ١َم حُظي٣ٍْ :

إذا تحلي السعلؼ بالخرائص كالرفات التػي ذلػرت، فلػؼ مبػ  لػه إال 
ر أف ملػػػؼ بظػػػرؽ التدريسنأسػػػالي ل السختلفػػػة، كالتػػػي جػػػاءت نتػػػاج تزػػػاف

جهػػػؾد العلسػػػاء التربػػػؾييؽ ، كهػػػي بسهابػػػة اللبشػػػات التػػػي يسكػػػؽ للسعلػػػؼ أف 
يدػػتشير بسػػا جػػاء فيهػػا، كيخرػػص لشفدػػه ذاتيػػة تدريدػػية سػػليسة . إذ أف 
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طرؽ التدريس التي سؾؼ نتعرض ل عض مشها، ما هي إال عرارة تجارب 
تربؾية قابلة للتظؾير كالتجدمد، حد  السقامػات السختلفػة، كحدػ  الحقػ  

ئص السجتسعػػات، كمػػا تتستػػع بػػه مػػؽ  قافػػات دمشيػػة، كاجتسا يػػة، كخرػػا
كاقترادية كغيػر ذلػػ. نهيػ  بػالسعلؼ الكػريؼ أف يظلػع علػى مػا جػاء فيهػا 
ييأخذ بايجابياتها كيعدؿ في أكجه قرؾرها بالعسل على تحدػيشها كدعسهػا 

 بسا يجؾد به مؽ ابتكار كتظؾير في سبيل االرتقاء لتعليؼ أفزل.
 ُظي٣ٍْ:ٓخ ٢ٛ ٣َ١وش ح

ًَ مؽ التعريفات التي جاء بها العلساء التربؾيؾف  إليػ عزيزي الظال  بعزًا
 -في تعريو ما هية طريقة التدريس:

" تعّرؼ طريقة التدريس بأنها أسػلؾب ، أك كسػيلة، أك أداة للتفاعػل  .1
 بيؽ الظال  كالسعلؼ"            

                                                            
 ـ1986كستؾف كلرانتؾف 

" هي مرظلت عاـ مرجع في معشاب إلى أسس الظرؽ التي تدػتخدـ  .2
لسداعدة أحد الشاس في التعلؼ . كقػد تكػؾف هػذب الظػرؽ أسػالي  تعليسيػة 

    ذاتية تقدـ مؽ الفرد نفده كيعلؼ نفده بشفده " 
    
 رايجلؾس          
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ي تؾصػػيل مػػا جػػاء بػػه الكتػػاب " هػػي الػػشهج الػػذي يدػػلكه السعلػػؼ فػػ .3
السدرسي أك السشهاج الدراسي مؽ معرفة ، كمعلؾمػات كمهػارات كنذػاطات 

 ، للتعلؼ بدهؾلة كيدر "  
أفشػػاف نغيػػر دركزة                     

 ـ2000
" إنهػػػا عسليػػػة تخظػػػي  كدراسػػػة كإشػػػراؼ كإدارة لكػػػل مػػػؽ  .3

األهػػػػداؼ التعليسيػػػػػة ، كالشذػػػػػاطات السشهجيػػػػػة ، كاألدكات 
سؾاد كالؾسائل التعليسية كالسرادر السرج يػة ، كاألدكات كال

التقؾيسيػػة بحيػػ  يكػػؾف دكر السعلػػؼ فيهػػا دكر السخظػػ  ، 
كالسػػػشغؼ ، كالسذػػػرؼ ، كالسػػػدمر كدكر الظالػػػ  فيهػػػا دكر 
السذارؾ كالسداهؼ كالسشخر  كالستفاعل مع لػل نذػا  مػؽ 

 أنذظتها كلل مؾقع مؽ مؾاقفها ".
 

                                 مؽ كجهة نغر
 اإلدارييؽ التربؾييؽ

بعد التعرؼ على ماهية طريقة التدريس مؽ كجهة نغػر العلسػاء التربػؾييؽ 
يسكششا إضػافة أف طريقػة التػدريس يسكػؽ أف تكػؾف لفغيػة شػفؾية لسػا هػؾ 
الحاؿ في السحاضرات كالسشاقذػات داخػل الرػف بسػا تتزػسشه مػؽ حرلػات 

لسا أنها قد تكػؾف سػس ية كبرػرية كذلػػ كإشارات كتؾجيهات كغير ذلػ . 
فػػػي حالػػػة اسػػػتخداـ الؾسػػػائ  الدػػػس ية كال رػػػرية مهػػػل الرادمػػػؾ كالتلفػػػاز 
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التربػػؾي كاألفػػبلـ كأشػػرطة الكاسػػت كأشػػرطة الفيػػدمؾ كغيرهػػا مػػؽ الؾسػػائ  
الحدمهػػة السدػػتخدمة اليػػؾـ . كقػػد تكػػؾف طريقػػة التػػدريس عسليػػة تجريبيػػة 

ي السعامػػػل كالسختبػػػرات كالسػػػزارع يقػػؾـ بهػػػا الظالػػػ  بشفدػػػه لسػػػا يحػػدث فػػػ
كغيرها مؽ السؾاقع التجريبية التي تتيت للظال  تظبي  ما درسػه نغريػًا أك 

 ما قد متؾصل إليه مؽ كاقع التجربة.
متزػػت لشػػا مسػػا ذلػػر أف طػػرؽ التػػدريس تختلػػف عػػؽ بعزػػها الػػ عض فػػي 
 محتؾاها كنؾعيتها كلي ية معالجتها للؾحػدة الدراسػية قيػد التظبيػ ، كعليػه

يجػػػ  علػػػى السعلػػػؼ تػػػؾخي الدقػػػة فػػػي اختيػػػار طريقػػػة التػػػدريس السهلػػػى 
كالسشاس ة لسقاـ الدرس، كالتي عؽ طريقها متدشي تؾصيل السعرفة للستعلؼ 

 بدهؾلة كيدر.
  

مػػػؽ التعريفػػػات الدػػػابقة، كّضػػػت دكر السعلػػػؼ كدكر الظالػػػ  فػػػي العسليػػػة 
 التعليسية.

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

.................................................. 
علؼ بعيؽ االعت ار في اختيارب لظريقة مؽ العؾامل التي يج  أف يأخذها الس

 التدريس السشاس ة ما ملي :
 . حُٜيف حُظؼ٢ٔ٤ِ حُظؼ٢ِٔ.1
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هل السعلؼ مرمي إلي بلؾغ أهداؼ نغرية أـ عسلية ؟ طؾيلػة األمػد أـ       
قريرة األمد ؟ كعلػى أي مدػتؾى تكػؾف هػذب األهػداؼ؟ هػل علػى مدػتؾى 

أـ التحليػػػػػل أـ الترليػػػػػ  أـ التػػػػػذلر أـ الفهػػػػػؼ أـ االسػػػػػتيعاب أـ التظبيػػػػػ  
التقػػػؾيؼ؟ . لػػػل هػػػذا يجعػػػل السعلػػػؼ ألف يكػػػؾف دقيقػػػًا فػػػي اختيػػػار طريقػػػة 

 التدريس السظلؾبة.
 
 
 :حُٔخىس حُيٍح٤ٓش.2

هل هي علسية أـ أدبية؟ ، كهل تتظل  مهػارات نغريػة أـ عسليػة؟ ، 
هل هي ص  ة أـ سهلة؟، طؾيلة أـ قريرة؟ إج ارية أـ اختيارية؟ كما إلى 

.. كعلى ضؾء السعلؾمات السذلؾرة يدتظيع السعلؼ أف يختار طريقته ذلػ .
 في التدريس.

 
 :حألىٝحص ٝحُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش.3

هػػل تحتػػاج طريقػػة التػػدريس إلػػى مػػؾاد كأدكات سػػس ية أـ برػػرية ؟ 
كهل ستؤدي الحرة في الفرل أـ السعسل أـ أي مؾقػع جخػر؟، هػل السػؾاد 

 مسا متعل  باألدكات كالسؾاد. السظلؾبة متؾافرة أـ ال؟ كما إلى ذلػ
 :حُلَى حُٔظؼِْ.4

هػل هػؾ طفػػل أـ راشػد، كمػػا هػي قدراتػه كمػػا حالػة أسػػرته. كمػا هػػي 
 خبراته الدابقة إلى جان  الحالة الرحية الشفدية كالبدنية كغير ذلػ.
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 :حُظٞه٤ض.5
مػػا هػػؾ الؾقػػت الػػذي تػػتؼ ييػػه عسليػػه التػػدريس؟ هػػل فػػي الرػػ اح أـ 

ؿ الظػػبلب الدراسػية؟ هػل هػػي مكهفػة أـ تخللهػػا السدػاء؟ كمػا نؾ يػػة جػداك
أكقػػات للراحػػة؟ ، كمػػا نؾ يػػة الحرػػص الدػػابقة لحرػػة السعلػػؼ؟ هػػل هػػي 
تربيػػة بدنيػػة أـ فيزيػػاء أك غيرهػػا؟ ييجػػ  كضػػع ذلػػػ فػػي الحدػػ اف حيػػ  
يسكؽ للسعلؼ أف متعرؼ على عركؼ طبلبه كمدى استعدادهؼ لتلقي السػادة 

 الدراسية .
 : كـْ حُٜق.6

الرػػفؾؼ السزدحسػػة أـ العاديػػة؟  ، حيػػ  يحػػدد السعلػػؼ  هػػل هػػؾ مػػؽ
الظريقػػة السهلػػى لكػػل نػػؾع مشهسػػا، إذ أف التػػدريس فػػي الرػػفؾؼ السزدحسػػة 
يختلػػف اختبلفػػًا لليػػًا عػػؽ مػػا يسكػػؽ ات ا يػػة مػػؽ طػػرؽ فػػي الرػػؾؼ قليلػػة 

 العدد.
هشالػ لهير مؽ الغركؼ كالحاالت التي يج  أف مراعيها السعلؼ قبػل 

يقػػة تػػدريس حتػػى مػػتسكؽ مػػؽ الشجػػاح الكامػػل فػػي بلػػؾغ الػػدخؾؿ فػػي أي طر 
أهدافػػػه. مػػػؤدي هػػػذا االهتسػػػاـ بظريقػػػة التػػػدريس إلػػػى خػػػركج السعلػػػؼ مػػػؽ 
الػػركتيؽ كالرتابػػة، كيدفعػػه ذلػػػ لبلبتكػػار كالتجدمػػد كهػػؾ األمػػر السبتغػػى مػػؽ 

 السعلؼ الشاجت .
إف نجاح طريقة التدريس تحددب بعػض السؾاصػفات كالرػفات، التػي 

فر فيهػا، حيػ  يدػتظيع السعلػؼ الحكػؼ بسػدي بلؾغػه لؤلهػداؼ يج  أف تتؾا
 السخظ  لها، كنذلر على سبيل السهاؿ جزءًا مشها :
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 :ٓٞحٛلخص حُط٣َوش حُظي٤ٔ٣ٍش حُ٘خؿلش
 أف تكؾف كاضحة الهدؼ . -
 أف تتعامل مع مدتؾى تعليسي محدد . -
 أف تشؾع فيها الشذاطات التعليسية . -

 التغذية الراجعة.أف متحرل مشها السعلؼ على  -

 أف تتبلؾر فيها دكافع الظبلب نحؾ السعرفة. -

 أف تكد  الظبلب مهارات متشؾعة . -

 أف تدهل عسلية التفاعل بيؽ السعلؼ كالظال  . -

 أف تؾصل الظبلب للشتائج السرجؾة بأقل جهد ككقت كللفة . -

 أف تشاس  قدرات الظبلب كاستعداداتهؼ كميؾلهؼ كرغ اتهؼ . -

رض علػػػيهؼ السعلؾمػػػات بتدلدػػػل مشظقػػػي، مػػػؽ الدػػػهل إلػػػى أف تعػػػ -
 الرع  كمؽ السألؾؼ لغير السألؾؼ.

 أف تداعد الظبلب في تؾسيع جفاقهؼ كإعدادهؼ لتعلؼ جدمد . -

 أف تداعد الظبلب على السسارسة كالتدري  . -

 أف تداعد الظبلب في تقؾيؼ أخظائهؼ كمعالجة قرؾرهؼ  -
 

 :أٗٞحع ١َم حُظي٣ٍْ

علػػى مػػا ذلرنػػا مػػؽ خرػػائص لظػػرؽ التػػدريس كاختبلفهػػا اسػػتشادًا 
يؼ كإمكانيػػة تظؾيرهػػا بسػػا يدػػاعد فػػي بلػػؾغ األهػػداؼ السرجػػؾة، يسكششػػا تقدػػ

 طرؽ التدريس كتبؾيبها لسا ملي:
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 ٣َ١وش حُظي٣ٍْ حُٔؼظٔيس ػ٠ِ حُٔؼِْ..1
 ٣َ١وش حُظي٣ٍْ حُظ٢ ٣ظلخػَ ك٤ٜخ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ..2
 ظٔيس ػ٠ِ حُٔظؼِْ.٣َ١وش حُظي٣ٍْ حٌُحط٤ش ٝحُٔؼ.3

 ٣َ١وش حُظي٣ٍْ حُظـ٣َز٤ش ربَٗحف حُٔؼِْ..4

سشتشاكؿ في ما ملي خرائص لػل طريقػة كمػا تحؾيػه مػؽ إيجابيػات 
ًَ فػي أداء  كسلبيات، حتى نسكػؽ السعلػؼ مػؽ اإللسػاـ بهػا، لتكػؾف لػه سػشدًا
مهػػاـ كعيفتػػه، كتدػػاعد فػػي دفعػػه إلػػى سػػلؼ الترقػػي كاالبتكػػار، مػػؽ خػػبلؿ 

 .مسارسته للتدريس

 ٣َ١وش حُظي٣ٍْ حُٔؼظٔيس ػ٠ِ حُٔؼِْ:.1
فػػي هػػذب الظريقػػة يكػػؾف السعلػػؼ هػػؾ محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة كهػػؾ 
السردر الرئيدػي للسعلؾمػات كهػؾ مش ػع السعرفػة كالتلسيػذ بسؾجبهػا متلقػي 

 مدتهدؼ للحفظ كاالسترجاع كمؽ أشكاؿ هذب الظريقة:
 ٣َ١وش حإلُوخء :أ.

لػػه مهػػل خظ ػػة الجسعػػة أك هػػي طريقػػة تػػدريس مػػؽ جانػػ  كاحػػد مه
الخظاب الدياسػي . فيهػا يعػرض السعلػؼ مادتػه التعليسيػة مػؽ غيػر إشػراؾ 
الظالػػ  فػػي ذلػػػ كهػػي طريقػػة محػػددة بػػزمؽ معػػيؽ . فهػػي تتشاسػػ  مػػع 
الرفؾؼ الكبيرة أك ما يعرؼ بالرفؾؼ السكتغػة كفػي كقػت ضػي  كمحػدد 

جػزءًا لبيػرًا ةالحرة في السرحلة الهانؾية لسا تسكؽ السعلػؼ علػى أف يغظػي 
مؽ السادة الدراسػية كتجعػل مػؽ السعلػؼ مػهبًل يحتػذي بػه فػي عسليػة الػتعلؼ 
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عؽ طري  السحاةاة غير إنه تؾجد بعض الدلبيات في هػذب الظريقػة نػذلر 
 فيها:

ًَ للتفاعل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ. -  ال تتيت فرصًا
 ال تدػػاعد فػػي تشسيػػة السدػػتؾيات العقليػػة العليػػا لػػالتظبي  كالتحليػػل -

 كالترلي  .
 تؤدي إلى إرهاؽ السعلؼ. -

 ال تراعي الفركؽ الفردية بيؽ الظبلب . -
 تدهل عسلية انفبلت الستعلسيؽ أ شاء اإللغاء .   -

 ال تتيت مجااًل للسشاش  التعليسية.  -
 

 حُٔلخَٟس :ب.

اء فهػػي ال تتػػيت مجػػااًل للتعػػايش أك الدػػؤاؿ إال تذػػابه طريقػػة اإللقػػ 
تعتبػػر هػػذب الظريقػػة اقترػػادية إذ أف أعػػدادها قليػػل بعػػد نهايػػة السحاضػػرة 

الكلفة لسا يسكؽ أف تقدـ ألعداد لبيرة كبسحتػؾي تػدريس كاسػع كهػي تتػيت 
 مجااًل للتدجيل ما يداعد على االسترجاع أك االستذلار.

 ٖٝٓ ِٓز٤خص ٌٛٙ حُط٣َوش حُظي٤ٔ٣ٍش ٓخ ٢ِ٣ :

 تعتسد على الستعلؼ بالدرجة األكلى . -
 ب السدتسع فترة طؾيلة مؽ الزمؽ .ال تذد انت ا -
 ال تراعي الفركؽ الفردية بيؽ الظبلب . -
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 ل.30ال تتيت للسعلؼ فرص استخداـ نذاطات تعليسية متشؾعةن -

كمسػػا مػػدكر فػػي فلػػػ هػػذمؽ الذػػكليؽ فهشػػاؾ الذػػرح ، كالقرػػة كالؾصػػف 
كالعرض كالتسهيل. للها طرؽ تعتسد اعتسادًا لبيرًا على السعلػؼ فػي تؾصػيل 

 رفة للستعلسيؽ .السع

 ٣َ١وش حُظي٣ٍْ حُظ٢ ٣ظلخػَ ك٤ٜخ حُٔؼِْ ٝحُٔظؼِْ : .2

هػػػي الظريقػػػة التػػػي تػػػتؼ فيهػػػا السدػػػاهسة مػػػؽ السعلػػػؼ كالسػػػتعلؼ فػػػي 
العسليػػة التعليسيػػة بكػػل مػػا متزػػسشه مػػؽ مشاشػػ  كمهػػاـ فػػي سػػبيل بلػػؾغ 

 األهداؼ التعليسية كمؽ أشكاؿ هذب الظريقة :
 :حُٔ٘خه٘ش حُٜل٤شأ.  

ظريقػػة يظػػرح السعلػػؼ سػػؤااًل أك مؾضػػؾعًا أك مذػػكلة مػػتؼ فػػي هػػذب ال
مشاقذػػػتها كإبػػػداء الػػػرأي مػػػؽ غيػػػر تؾجيػػػه مدػػػب . هػػػذب الظريقػػػة تدػػػاعد 
السػػتعلؼ علػػى اإلنغسػػاس فػػي العسليػػة التعليسيػػة كتدػػاعدب لهيػػرًا علػػى فهػػؼ 
السحتؾى كزيادة السعرفة كترػلت مهػل هػذب الظريقػة فػي الفرػؾؿ الرػغيرة 

ي ربػ  الظػبلب بعزػهؼ بػ عض لسػا أنهػا تشسػي  قػة قليلة العدد كتدػاعد فػ
 الظبلب بأنفدهؼ كتزلي فيهؼ ركح التفكير إال أف السأخذ عليها:

تدػػػتغرؽ كقتػػػػًا طػػػؾيبًل أةهػػػػر مػػػؽ الػػػػزمؽ السقػػػرر لتؾصػػػػيل السػػػػادة  -
 التعليسية للظبلب.

 تتظل  إدارة فائقة كال متأتي ذلػ إال بتدري  السعلؼ تدري ًا جيدًا. -
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الظريقة مع طريقة السشاقذة الجسا ية كالتي تؤدي فػي تتذابه هذب  -
الفرػػػػؾؿ ذات األعػػػػداد الكبيػػػػرة مػػػػؽ الظػػػػبلب حيػػػػ  تقدػػػػؼ الظػػػػبلب إلػػػػى 

طبلب متؼ الشقاش داخل السجسؾعات كمؽ  ؼ يظػرح  7 – 3مجسؾعات مؽ 
 رئيس لل مجسؾعة ما تؾصلت إليه مجسؾعته لشتاج للسشاقذة.

 ارة سليسة لدابقتها.هذب الظريقة تحتاج لؾقت أطؾؿ كإلى إد -
 كمؽ األشكاؿ التي تشزؾي تحت الظريقة التفاعلية: -
 الظريقة الحؾارية . -
 طريقة السذاريع. -
 التعليؼ الخرؾصي. -

 :حُط٣َوش حُٔؼظٔيس ػ٠ِ حُٔظؼِْب.  

يكػػؾف السػػتعلؼ فػػي هػػذب الظريقػػة هػػؾ محػػؾر العسليػػة التعليسيػػة علػػى 
ا أيزػًا يرػ ت السػتعلؼ معتسػدًا عكس الظريقة السعتسدة على السعلؼ ، كفيهػ

أةهر على اآللة أك البرمجة التعليسية التي تسكشه مؽ أف يعلؼ نفده بشفده 
كهػػي أقػػرب إلػػى عسليػػة التعلػػيؼ الػػذاتي حيػػ  يرػػ ت السعلػػؼ فيهػػا مؾجهػػًا 

 كمدتذارًا فق .
تتيت هذب الظريقػة مبػدأ الحريػة للسػتعلؼ فػي سػرعة تعلسػه كنؾعيتهػا 

كؽ الفردية بيؽ الظبلب لسا أنها تتيت الفرص بكل ككقتها فهي تراعي الفر 
أنؾاعهػػا لكػػل الػػراغبيؽ فػػي الػػتعلؼ كفػػي السػػؾاد التػػي مرغبػػؾف تعلسهػػا كمػػؽ 

 -األشكاؿ السختلفة لهذب الظريقة:
 الكتاب السبرمج. -
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 الحقي ة التعليسية السبرمجة. -
 الحاسؾب التعليسي. -

 الدراسة السدتقلة. -

لسعلؼ الػدكر األمهػل كاألقػؾاـ فػي بلػؾغ مهسا تعددت طرؽ التدريس فا
أهداؼ العسلية التعليسة سؾى أف لاف بظريقة م اشرة أك غيػر م اشػرة مػؽ 
خػػػبلؿ التؾجيػػػه كإلرشػػػاد كاإلشػػػراؼ، كمػػػؽ السبلحػػػظ أف لػػػل أشػػػكاؿ طػػػرؽ 
التػػدريس التػػي أشػػرنا إليهػػا تتظلػػ  معلسػػًا ذك درايػػة لاملػػة كتػػدري  متسيػػز 

أذف فالظريقػػة كحػػدها ليدػػت لاييػػة فػػي  يسكشػػه مػػؽ أداء رسػػالته التعليسيػػة
بلؾغ األهداؼ مالؼ متعبها كيػدعسها تػدري  فاعػل مبشػي علػى رغ ػة السعلػؼ 

 كانتسائه لسهشة التدريس.

مػػا ذلرنػػا بعزػػًا مػػؽ طػػرؽ التػػدريس الكهيػػرة السجربػػة، كالتػػي أقشعػػت 
ةهيػػرًا مػػؽ السعلسػػيؽ بجػػدكاها، كهػػي قػػد أصػػ حت مشظلقػػًا للتجدمػػد كاالبتكػػار 

  فػػي طػػرؽ التػػدريس، كتقشياتػػه كالتػػي تهػػدؼ إلػػي تؾصػػيل السػػادة كالتجريػػ
التعليسيػػة، أك مػػادة التػػدريس، بأفزػػل الدػػبل، كبأقػػل جهػػد، كأقرػػر كقػػت، 
كأقل للفة. كند ة للتظؾر السدتسر في طرؽ كتقشيات التدريس فقد أص ت 
لكل معلؼ طريقته الخاصة به فػي تؾصػيل مػادة تخررػه لظبلبػه، مدػتشدًا 

كالسفاهيؼ التربؾية، كاألسس العامة لظرائػ  التػدريس السهلػى. إلى الس ادئ 
فنذا تحققشا مؽ ذلػ، فلؽ ندػتظيع حرػر طػرؽ التػدريس السدػتخدمة مػؽ 

 قبل السعلسيؽ كقد يكؾف ذلػ مؽ ضرب السدتحيل.
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 .لإف طريقة التدريس هي العشرر األساس في نقل السعرفة للظبلب ن 
 ناقش هذب ال  ارة.  

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

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

 حُٔؼِْ ىحهَ حُٜق:

 أ.  أٓخ٤ٓخص:

إف دخػػؾؿ السعلػػؼ لحجػػرة الػػدرس لػػدخؾؿ السرػػلى فػػي الرػػبلة. لػػل 
متظل  مؾج ات كأساسيات، كأف اختلفت في محتؾاهػا إال أنهػا تتذػابه مػؽ 
ناحية الجؾهر . فالسعلؼ عشد دخؾله الفرل، يج  أف تتؾافر له بعض مػؽ 

نفدػيًا كجدػديًا، إلػى جانػ  الرفات كالتجهيزات، لأف يكؾف مهيئًا ذهشيػًا ك 
اإللساـ الكامل بسادتػة الدراسػية، كطريقػة تؾصػيلها لظبلبػه بأسػهل الدػبل، 

 ةسا نتؾخى في السعلؼ الكفؤ أف يكؾف بحؾزته اآلتي:
 ةراسة التحزير كالكتاب السدرسي نإف تؾافرل. -
 الؾسيلة التعليسية. -
 الت اشير بألؾانه السختلفة أك بدائله. -
السدػػػظرة الظؾيلػػػة، فػػػي حالػػػة ضػػػركرة اسػػػتخدامها فػػػي السؤشػػػر أك  -

 الدرس لدركس الرياضيات أك الجغراييا أك العلؾـ.
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ماسػػت الدػػبؾرة.نمؽ الستؾقػػع أف تكػػؾف بكػػل فرػػل سػػبؾرة  ابتػػة،   -
 كهي التي يسكؽ أف نفرؽ بها مابيؽ الحجرة العادية كحجرة الدرسل.

الدراسػػية للظالػػ ، لكػل مسػػا سػػب  ذلػرب أهسيتػػه الكبيػػرة فػػي تؾصػيل السػػادة 
فعلػػى السعلػػؼ أف متسدػػػ بػػذلػ لخظػػؾة أساسػػية فػػي سػػبيل تحقيػػ  تعلػػيؼ 

 أفزل.
إليػ عزيزي نالظال ل السعلػؼ فػي مػا ملػي نسػؾذج تحزػير السػادة الدراسػية 
في لراسة التحزير، كالػذي تعتبػرب ضػركرة كسػشدًا للسعلػؼ فػي أداء مهامػه 

 التدريدية:
 

 
فػػػػػػػرع السػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػية 

 نيدسيها ل

الػػػػػػػػػػػػػػػزمؽ  التؾقيت  الرف  الحرة  لتاري  ا
 الكلي 

      عشؾاف الدرس نيدسيهل

 

 ًٗٔٞؽ ُظل٤٠َ ٓخىس ىٍح٤ٓش

 -بعد الفراغ مؽ هذا الدرس مش غي أف يكؾف الظال  قادرًا على أف:
 األهداؼ العامة .1
 األهداؼ الخاصة   .2
 الؾسائل التعليسية  .3
 نتدسية الؾسيلةل أ.

 ب. ......
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 ج ......
 سير الدرس  .4

 كيتؾقع أف يكؾف لسا ملي: 
 إلقاء التحية على الظبلب.  -
 التسهيد: -
الشغرة العامة للفرل كذلػ للتأةػد مػؽ نالجلدػة الرػحيحة للظػبلب،  أ.

اإلضافة ، التهؾية، مدػ ت الدػبؾرة كتقدػيسها ،  لتابػة ال دػسلة كالحرػة 
 كالتاري  لل في مكانه السخرصل.

 -التسهيد للدرس: ب.
ًَ ندبيًا إذا ما قؾرف بسحتؾى الدرس.أ -  ف يكؾف التسهيد قريرًا

 أف يكؾف ذك صلة بالدركس الدابقة كالدرس الجدمد. -
 كأف يدتخلص جله مؽ الظبلب بسذارلتهؼ الفعالة . -

عػػرض الػػدرس بالظريقػػة التػػي يختارهػػا السعلػػؼ كالتػػي تكػػؾف مشاسػػ ة  ج.
 يسية السختلفة.لظبلبه كقدراتهؼ . كيذسل استخداـ الؾسائل التعل

 ِٓٞى حُٔؼِْ ىحهَ حُلَٜ:

يجػػ  علػػى السعلػػؼ أف مراعػػي مػػاملي كهػػؾ داخػػل الفرػػل نكقػػد تحلػػي بكػػل 
 صفات السعلؼ الكفء التي ذلرت سابقًال:

أف يدػػتخدـ صػػؾته اسػػتخدمًا جيػػدًا فػػي حػػاالت انخفاضػػة أك علػػؾب  .1
 حد  مقاـ الدرس.

 .أف تكؾف حرلته محدكدة حتى ال مشذغل الظبلب بها .2
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أف تكؾف حرلة األمدي أ شاء الذػرح محػدكدة كال يكهػر مػؽ اإلشػارات  .3
الجانبية، حتى ال يذتت انت اب الظبلب لسا ال مش غي أف مشغر خارج الفرل 

 إ شاء الذرح.
أف يدػػػتخدـ الدػػػبؾرة االسػػػتخداـ األمهػػػل تقدػػػيسا صػػػحيحا كلتابػػػة  .4

 للدرس. السظلؾب في مؾقعه مشها كاف تكؾف مهاال للتحزير الشاجت 
مدػػػت الدػػػبؾرة بالظريقػػػة الرػػػحيحة مػػػؽ أعلػػػى إلػػػى أسػػػفل كلػػػيس  .5

 بالجانبيؽ.
 أف مؾاجه تبلميذب عشد الذرح أك الدؤاؿ أك أي نذا  م اشر. .6
عشد الكتابة علػى الدػبؾرة يجػ  أف ي ػف إلػى يسػيؽ الدػبؾرة، حتػى  .7

يكذػػف اةبػػر مدػػاحة مػػؽ سػػظت الدػػبؾرة للتبلميػػذ، أي أف يكػػؾف كقؾفػػه 
 .جانبياً 

عشد الكتابة على الدبؾرة يج  أف مت ع الكتابة التحػدث مػع طبلبػه،  .8
 حتى ال مشفلتؾا في حاالت صسته.

أف ال مؾلي عهرب للظبلب، بالقدر السدتظاع، كاف يحػاكؿ مػؾاجهتهؼ  .9
 مؽ كقت آلخر، كذلػ بتؾزيع نغراته عليهؼ أجسعيؽ.

حهػػػا،  تؾزيػػػع الفػػػرص علػػػى طبلبػػػه، فػػػي جسيػػػع األسػػػئلة التػػػي يظر  .10
 بأنؾاعها، في بداية أك كس  أك نهاية الدرس، بالقدر السسكؽ.

أف يدػتخدـ الت اشػير السلػؾف عشػد الزػركرة، كفػي مؾقعػه السشاسػػ   .11
 حي  ال يحدث شرخا في تشدي  الدبؾرة.
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أف يكؾف خظه كاضحا مقركءا متحاشيا الكتابة على األجزاء الدفلى  .12
 مؽ الدبؾرة.

بة، بل يدتخدـ   قريته التدريدية لجذبهؼ نحػؾ أف ال يدئ إلى طبل .13
 التعلؼ كالسعرفة.

 أف يدتخدـ أسالي  التحفيز الشاجحة. .14
كأخيػػرا عليػػه أف متػػؾخى الدقػػة فػػي تؾصػػيل السعلؾمػػة الرػػحيحة فػػي  .15

مهل هذا الزماف الذي أص حت السعرفة ييه لتابا مفتؾحا لدى الجسيع كمػؽ 
 ـل2010بيشه طبلبه في الفرل. نالعساس 

  
صسؼ تحزيرًا لسادة دراسية في تخررػػ، كاشػرح الظريقػة السهلػى   .1

 لتؾصيلها لظبلبػ.
 أذلر خسدة مؽ األهداؼ التعليسية العامة.  .2

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

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

 أذلر خسدة مؽ األهداؼ التعليسية الخاصة. .5
.....................................................................

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لَٜ حُوخْٓحُ                              

 

 ٝٓخث٢ حُظؼِْ

 

 

 انزهفضٌٕٚ انزؼهًٛٙ -

 انزهفضٌٕٚ انزؼهًٛٙ ٔانزهفضٌٕٚ انزشثٕ٘ -

 انذٔائش انزهفضَٕٚٛخ انًغهمخ -

 خصبئص ٔفٕائذ انزهفضٌٕٚ انزشثٕ٘ -

 انًآخز فٙ اعزخذاو انزهفضٌٕٚ فٙ انزؼهٛى -
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 انكبسٚكبرٛش -

 انكزت -

 انًجالد -

 انصذف -

 كٛفٛخ اعزخذاو انجشايج اإلراػٛخ فٙ انزؼهٛى -

 ثؼط جٕاَت انمصٕس فٙ اإلراػخ -

 انزغجٛالد انصٕرٛخ -

 انزؼهٛى ثبنؼًم انًذغٕط -

 انخشائػ ٔانكشاد األسظٛخ -

 انكشاد األسظٛخ -

 يخطػ انصٕس انفٕرٕغشافٛخ -

  

 

 أٝالً: حُظِل٣ِٕٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ

 
 حُيٍٝ حُظؼ٢ٔ٤ِ ُِظِل٣ِٕٞ:

لؼ يعرؼ دكر التلفزيؾف التعليسي في بداية إختراعه في الهبل يشات 
رف الساضي، حتى لؾحظ مدى اإلق اؿ الذدمد على هذا الرشدكؽ مؽ الق

الدحري، الذي احتل مكانه في لل بيت، كمدى أرت ا  كتعلي  األفراد بهذا 
الزائر الغري ، كقد لؾحظ بعد ذلػ، مدى تأ ر السذاهدمؽ بسا يعرض 
عليهؼ مؽ خبلله، فكاف إختراعه بسهابة العبلج الذافي، ل عض السذاةل 

هها مخترؾا التربية كالتعليؼ، فنذا لاف التلفزيؾف في ذلػ الؾقت التي مؾاج
ضركريًا لئلتراؿ الجساهيري، فهؾ ضركري أيزًا، في مجاؿ اإلتراؿ 

 التعليسي، فقد تؼ مؽ خبلله ما ملي:
 عبلج مذكلة إزدحاـ الفرؾؿ. -

 ندرة العشاصر السؤهلة في التعليؼ. -
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 ة.عبلج مذكلة تعليؼ الفتاة في السراحل الجام ي -

 عبلج مذكلة األمية.  - 
ةاف عشرر التلفزيؾف هؾ عشرر اإلنفتاح في مجاؿ التعليؼ، فتؼ 
نقل خبرات عدمدة إلى داخل الفرؾؿ، لؼ يكؽ باإلمكاف نقلها عؽ طري  
أسالي  التعليؼ التقليدية السدتخدمة جنذاؾ، بل تؼ عؽ طري  إستخداـ 

دة التي متؼ عرضها التلفزيؾف في نقلها بالظريقة السهلى، فكانت السا
تداعد لهيرًا في تد يؼ الحقائ  العلسية بالبرهاف القاطع، لسا أنها تبرز 
الجان  التظبيقي كالجان  الشغري في السؾضؾعجش ًا إلى جش ،   لع  
التلفزيؾف دكرًا ناجحًا في نقل الرؾت كالرؾرة كالحرلة إلى طبلب العلؼ، 

سهابة الحل الدريع لسذاةل ةؾسيلة اتراؿ سريعة كبعيدة السدى، فكاف ب
األمية، الشاتجة عؽ اإلنفجار الدكاني الستزامد، كالذي أدى إلى اإلنرراؼ 
لتأميؽ الغذاء ككسائل الدفاع على حداب التعليؼ، كنتج عؽ ذلػ ندرة في 
السعلسيؽ الذمؽ هجركا السهشة، كاتجهؾا للتكد  مؽ مرادر أخرى للرزؽ، 

ؾصًا في العالؼ الهال ، مسا أدى كبذلػ ضعفت األنغسة التعليسية خر
 الستخداـ التلفزيؾف في مؾاجهة هذب السذاةل التي طرأت .

في مجاؿ التعليؼ، أستخدـ التلفزيؾف لؾسيلة لتعليؼ الك ار، كفي 
 محؾ األمية السهشية، كخاصة في مجاؿ الزراعة كالرشاعة، كنتيجة لذلػ:

 تظؾر الفرد في ذاته. -

 دة كالشؾ ية.كتقدـ اإلنتاج مؽ ناحية الجؾ  -

 تعدمل الدلؾؾ كالته يو الرحي. -

 دعؼ كتؾطيد العبلقات اإلجتسا ية.  -
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لذا أعتبر التلفزيؾف كسيلة تعليسية، ككسيلة ترفهيهة تربؾية،  
 تدتهؾي جسيع ط قات السجتسع، على اختبلؼ أنؾاعه.

  
كضت ما هؾ دكر التلفزيؾف التعليسي في العسلية  -

 التعليسية.

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

................................................ 
 السجاؿ التعليسي؟ ةيو أص ت التلفزيؾف رائدًا في -

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

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

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

 
 آظويحٓخص حُظِل٣ِٕٞ ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ: -

 

ٛ٘خى ٓئحٍ كَٝ ٗلٔٚ كٍٞ حُيٍٝ ح١ٌُ ٤ِٓؼزٚ حُظِل٣ِٕٞ ك٢ حُؼ٤ِٔش     

حُظؼ٤ٔ٤ِش، َٝٛ ٤ٓلَ ٓلَ حُٔؼِْ؟، أٝ رٔؼ٠٘ آهَ: َٛ ٣ٌٖٔ ُِظِل٣ِٕٞ 

 إٔ ٣ؼِْ ٖٓ ؿ٤َ ٓؼِْ؟ 

تتزت اإلجابة على هذا الدؤاؿ، مؽ خبلؿ نتائج التجارب التي 
أجريت في لل مؽ لشدا، كفرندا، كبريظانيا، كالياباف، حي  أ بتت التجارب 
مدى جدكى التلفزيؾف لؾسيلة معيشة للسعلؼ، في إيراؿ السعلؾمات 
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كإيزاحها للدارسيؽ، كقد دعؼ دكر التلفزيؾف في مجاؿ التعليؼ كالتعلؼ، ما 
 تؾصلت إليه تقشيات اإلتراؿ مؽ تظؾر ملحؾظ مهل:

الرشا ية في مجاؿ اإلتراؿ  إستخداـ األقسار -
 اإللكتركني.

إستخداـ الحاس  اآللي في تشغيؼ كعرض  -
 السعلؾمات.

جهاز الفيدمؾ في مجاؿ حفظ السعلؾمات بالرؾت   -
 كالرؾرة.

أخذ إستخداـ التلفزيؾف في مجاؿ التعليؼ إتجاهًا جخرًا لكهرة       
 إيجابيته، فسهبًل: 

سلكة الستحدة، الذي يسهل في نغاـ الجامعة السفتؾحة، في الس     
التلفزيؾف في نغامها العسؾد الفقري، كلذلػ مؾصل نغاـ اإلستجابة 

 Tow Wayناإلتراؿ الست ادؿل بيؽ السذاهد كأستدمؾ التلفزيؾف ن

Communication ل كذلػ بنستخداـ الحاس  اآللي، الذي مشغؼ
 إست  اؿ محاد ات السذاهد.

تحديؽ أداء السعلؼ، كذلػ  ةسا ساهؼ التلفزيؾف كجهاز الفيدمؾ في
عشد تدجيل الدرس كعرضه على السعلؼ نفده، ليتؼ تقييسه الذاتي ألدائه 

 داخل الفرل.
أما في مجاؿ التعليؼ الفردي نالذاتيل أستخدمت أشرطة الفيدمؾ  

في تدجيل السؾاد التعليسية كترشيفها، ليتسكؽ الدارس مؽ الؾصؾؿ إليها 
يدمؾ مؾاد تعليسية غشية بسا تحسله مؽ بيدر كسهؾلة، كتعتبر أشرطة الف
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مؾاضيع علسية، كأدبية كدمشية كإجتسا ية، لذا أقيست مكت ات أشرطة 
 الفيدمؾ في السدارس كالكليات كالسعاهد الظبية كالسهشية كالفشية.

 
بيؽ ليو يسكؽ للسعلؼ استخداـ التلفزيؾف التعليسي  -

 كالفيدمؾ في تدري  نفده؟.

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

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

 حُظِل٣ِٕٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝحُظِل٣ِٕٞ حُظَر١ٞ:

اـ التلفزيؾف في مجاؿ التعليؼ، عؽ طري  إعداد برامج إستخد
تعليسية، ضسؽ إطار مشهجي محدد، كالذي م ح  في مؾضؾع تعليسي معد 

 إعدادًا تربؾيًا لتحقي  هدؼ سلؾلي لدى الظبلب.
 برامج التلفزيؾف التعليسية نؾعاف هسا:

 برامج الدكائر السفتؾحة. -

 عات.برامج الدكائر السغلقة في السعاهد كالجام -

 كمذاهدي هذب البرامج عادة ما يكؾنؾف محدكدي العدد كاإلتجاب. 
 أما التلفزيؾف التربؾي ييقرد به:
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التلفزيؾف الذي م ح  برامج تربؾية ته ي ية، تتعل  بشذر السعرفة  
الهقايية، كتعدمل اإلتجاهات، كتحديؽ األداء، فهؾ يقدـ خدمات ته ي ية 

  قافاتهؼ.لعامة الشاس على إختبلؼ ط قاتهؼ ك 
 حُيٝحثَ حُظِل٤ٗٞ٣ِش حُٔلظٞكش:

يقرد بالدكائر التلفزيؾنية السفتؾحة، الب  عبر األ ير مؽ محظة 
اإلرساؿ إلى أجهزة اإلست  اؿ في السشازؿ كغيرها مؽ الدكر، كيعتسد ذلػ 
على إرساؿ إشارات السلكية مؽ خبلؿ الهؾائي في السؾجؾد بالسحظة 

شارات عؽ طري  الهؾائي الخاص باألجهزة الرئيدية للب ، كتلتق  تلػ اإل
السدتقبلة، كيدتلـز تؾاف  القشؾات ما بيؽ جهاز اإلست  اؿ كالسحظة 
السرسلة، حتى يسكؽ أف يعرض الجهاز السادة السرسلة بدرجة عالية مؽ 

 الؾضؾح كالدقة، يدتظيع الستلقي فهسها كإدراؾ معانيها.
ية، في إرساؿ قد ساهست األقسار الرشا ية، كالسحظات األرض

الرؾت كالرؾرة، إلى مشاط  شاسعة كمت اعدة على الكرة األرضية، حي  
أستخدمت في ب  األخ ار كاألحداث الهامة، كالس اريات الرياضية، 
كالسشاس ات العامة، على الهؾاء م اشرة، فكاف ذلػ يسهل  ؾرة في مجاؿ 

ؿ في مجاالت اإلتراؿ اإللكتركني، كإيسانًا بأهسية هذا الشؾع مؽ اإلترا
التظؾر السختلفة، التي تحتاج إليها الدكؿ العربية، فقد تؾلدت فكرة إمتبلؾ 
قسر صشاعي عربي، يكفل للدكؿ العربية حرية اإلتراؿ ييسا بيشها مؽ 
جهة، كما بيؽ العالؼ الخارجي مؽ جهة أخرى، لسا أنه يدتخدـ في نذر 

ي جسيع الدكؿ الهقافة، كمحؾ األمية، مؽ خبلؿ برامج تربؾية تب  ف
العربية، فكاف مذركع القسر العربي عربدات، الذي أدخل الدكؿ العربية 

 في مجاؿ اإلتراؿ اإللكتركني.
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حُيٝحثَ حُظِل٤ٗٞ٣ِش 

 حُٔـِوش:

الدكائر 
التلفزيؾنية 
السغلقة تب  مؽ خبللها برامج مخررة لفئة معيشة، اما لسعالجة مذكلة 

ؽ في السؤسدات التربؾية، أك لشقل السعلؾمات نقص عدد السعلسيؽ السؤهلي
لعدد لبير مؽ الدارسيؽ، في قاعات مختلفة سؾاء أف لانت في مبشى 
كاحد، أك عدة م اني متجاكرة، كقد أستخدمت الدكائر التلفزيؾنية السغلقة 

 بشجاح في تعليؼ الظبلب كخاصة الفتيات، في السراحل الجام ية.
 

لدكائر السغلقة، عؽ طري  اإلتراؿ متؼ نقل السعلؾمات مؽ خبلؿ ا
الس اشر ما بيؽ السردر كهؾ أستدمؾ التلفزيؾف كالسدتقبل، كهؾ جهاز 
العرض في قاعات السحاضرات، كتدتخدـ في ذلػ أسبلؾ كتؾصيبلت 
خاصة، متؼ تسدمدها بحي  تتيت للسذاهد اإلتراؿ بسردر الب  في 

رة أكاللقاء، كقد األستدمؾ، كذلػ لسشاقذة مؾضؾع السحاضرة أك السشاع
أستخدمت فكرة الدكائر السغلقة أيزًا في الفشادؽ كالسدتذ يات، أما الب  
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عؽ طري  التؾصيبلت الدلكية في السشازؿ فقد انتذر في اآلكنة األخيرة 
في بلداف أكركبا كالؾاليات الستحدة األمريكية، حي  تسكؽ الكهير مؽ 

دمدة، نغير إشتراؾ شهري الدكاف إست  اؿ الب  التلفزيؾني على قشؾات ع
 كيشغؼ هذا الشؾع مؽ الب  عؽ طري  الحاس  الحاس  اآللي.

 
 
 
 
 
 
 

 
ك  -

ض
ح

ليو يسكؽ أف تدتخدـ الدكائر التلفزيؾنية السغلقة  
 في تشفيذ البرامج التعليسية؟

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

..................................................................
................................................ 
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 أٗٞحع حُزَحٓؾ حُٔويٓش رٞحٓطش حُظِل٣ِٕٞ:

 البرامج الري ية الخاصة بالسعلسيؽ كالظبلب. .1
تس ية، كالتي يذارؾ فيها األشخاص على اختبلؼ البرامج السج .2

 أنؾاعهؼ.
برامج العبلقات العامة، متزسشة قدرة الفرد في ال ياـ باإلشراؼ  .3

 الذخري.
 برامج تدري  السعلسيؽ أ شاء الخدمة. .4
 

        
ةيو تداعد البرامج التلفزيؾنية في إبراز قدرات  -

 الظبلب التعليسية؟

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

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

 هٜخثٚ ٝكٞحثي حُظِل٣ِٕٞ حُظَر١ٞ:

متسيز التلفزيؾف التربؾي، بخرائص تجعله مؤهبًل لسشافدة الؾسائل      
األخرى في تدري  السعلسيؽ، حي  أنه متسيز بخرائص، تجعل مشه 
عشررًا هامًا في هذا السجاؿ كالسجاالت التربؾية األخرى نذلر مشها ما 

 ملي: 
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درسة .  مزكد التلفزيؾف بؾسائل كأجهزة راقية كمتخررة ال تدتظيع الس1
 إستخدامها إعتسادًا على نفقاتها الخاصة لكلفتها العالية.

.  أف الؾسائل الستعددة، تكلف أيزًا نفقات لبيرة، ال تدتظيع السدرسة 2
الؾاحدة تحسلها، كلكؽ مرلز الب  التلفزيؾني يدتظيع إنتاجها كتحسل 
 أ  اءها، كاإلستفادة مشها في التدريس، كالتعاكف مع السؤسدات التربؾية

على اختبلفها، كاإلستفادة مشها ضسؽ نغاـ تعليسي فعاؿ، كهذب الؾسائل 
الستشؾعة تسكؽ السعلؼ كالظال  مؽ اإلستفادة في مجاؿ ميزاف الحرلة، 
كالتكبير، كالترؾير الخارجي كالجؾي، فيتؼ عرض مؾضؾعات دقيقة 
كمؾضؾ ية، حي  يسكؽ إستخداـ أةهر مؽ طريقة مؽ طرائ  التعليؼ في 

 ج الؾاحد مهل السحاضرة، التسهيل، السشاقذة كغيرها.البرنام
.  أف األفكار الجدمدة، تتظل  كسائل سريعة لشقلها كيسكؽ أف يقـؾ 3

 التلفزيؾف، متسهبًل في برامجه التعليسية، بهذب السهسة على أةسل كجه.
.  متسيز التلفزيؾف باآلنية الس اشرة، إذ أنه يسكؽ نقل البرامج 4

كم اشرة مؽ األستدمؾ، أك مكاف العرض، في الؾقت الذي التلفزيؾنية حية 
تجري ييه الحاد ة، كتلع  اآلنية دكرًا لبيرًا في الداف ية كالحفز لدى 

 الظبلب، كفي تعسيؼ الخبرة على جسيع  السذاهدمؽ .
.  ال يحتاج إستخداـ جهاز التلفزيؾف في الرف إلى تعتيؼ الرف، لسا 5

رى، كهذا متيت للسذاهدمؽ فرصة العسل هؾ الحاؿ في أجهزة العرض األخ
 كالتعليؼ في أ شاء عرض البرنامج.

.  يسكؽ التكامل كالتشدي  ييسا بيؽ التلفزيؾف، كالفدمؾ، كالحاس  6
 اآللي، كاألقسار الرشا ية في يدر تاـ.
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.  يدتظيع السعلؼ التحكؼ في جهاز الفيدمؾ بالرف، الذي يجعل مشه 7
، حي  متحكؼ في كقت الب ، كإعادة اللقظات، بعد نظاقًا تعليسيًا ال إعبلمياً 

 تدجيل البرنامج في الفيدمؾ.
يسكؽ للظال  أف متعلؼ بنستخداـ البرامج التلفزيؾنية الهادفة، كهذا  .8

 التعلؼ ال يقل في مدتؾاب التحريلي عؽ طريقة التعليؼ التقليدية.
ري  .   في بعض الحاالت مزيد تحريل الظبلب الذمؽ متعلسؾف عؽ ط9

إستخداـ التلفزيؾف التربؾي، مقارنة بسا يجري مؽ تعليؼ عؽ طري  التعليؼ 
 التقليدي.

.  تزداد داف ية التعليؼ لدى الظبلب كخاصة تبلميذ السرحلة اإلبتدائية، 10
 عشدما يدتخدمؾف التلفزيؾف.

.  إذا أستخدـ أسلؾب السحاضرة في البرامج التلفزيؾنية، فنف الفاعلية 11
 طريقة السحاضرة التقليدية في حجرة الدرس.تتداكى مع 

.  تزداد فاعلية التلفزيؾف في السؾاد التي تحتاج إلى عركض 12
تؾضيحية، أك تجارب دقيقة، يرع  على السعلؼ إجرالها في السختبر أك 

 حجرة الدراسة.
.  أسالي  الترؾير الفشية، كالرسؾـ الستحرلة، كما شابه ذلػ، تداعد 13

دة، مؽ هذب العركض، أةبر كأنفع خبلؿ عرضها على جعل اإلستفا
 بؾاسظة التلفزيؾف.

.  يداعد التلفزيؾف البرنامج العاـ على تشسية الهركة اللغؾية لؤلطفاؿ، 14
كيزيد مؽ مداحة السظالعة الحرة في السجبلت، كالرحف  اليؾمية، ذات 

 اللغة الس دظة.
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راسات كاألبحاث التي .  ييسا مترل بالتذلر كبقاء أ ر التعلؼ، تدلل الد15
أجريت، تفؾؽ التعلؼ عؽ طري  التلفزيؾف على غيرب مؽ طرائ  التعلؼ 

 األخرى.
.  عشدما يحتاج مؾضؾع الدرس إلى تؾضيت بالحرلة كترؾير أشياء 16

دقيقة، متظؾرة بالعيؽ السجردة أـ غير ذلػ، فنف التلفزيؾف متفؾؽ على 
 غيرب مؽ الظرائ  في تؾضيت ذلػ.

لشتائج اف هشاؾ حاجة ماسة إلى دراسات كأبحاث اخرى، .  بيشت ا17
لتحدمد مؾضؾعات السقررات الدراسية السختلفة، التي يسكؽ للتلفزيؾف اف 

 يدهؼ في تقديسها، بظريقة أفزل مؽ الظرؽ التعليسية األخرى.
.  هشاؾ تزارب في الشتائج حؾؿ تأ ير مذاهدة الظبلب للبرامج العامة 18

، حي  أعهرت بعض الدراسات، أف هذب البرامج على تحريلهؼ الدراسي
تعظل التحريل الدراسي أك تقلل مشه، بيشسا دلت بعض الشتائج األخرى 
على انها ال تؤ ر على التحريل، كأعهرت دراسات مؽ نؾع  ال  اف 

 البرامج العامة تداعد التبلميذ األذلياء، ييسا مترل بتحريلهؼ الدراسي.
ي تعلؼ السهارات الحرلية، كله أ ر أيزًا على .  للتلفزيؾف أ ر فعاؿ ف19

 عادات كإتجاهات كسلؾؾ األفراد.
.  التذؾي  كاإل ارة كذلػ لسا مؾفرب التلفزيؾف مؽ تكامل السؤ رات 20

الرؾتية، كاإلضاءة، كالرؾرة، كتدلدل السؾاضيع السعركضة، مسا مؤدي 
 إلى متابعة البرامج بذ ف دكف ملل.

 لى بعض السذكبلت التربؾية مهل:.  يداعد في التغل  ع21
 نقص الكفاءات الفشية في السعلسيؽ. أ.

 نقص الؾسائل التعليسية. ب.
 نقص بعض السؾاد التعليسية مهل: السختبرات كمؾادها. ج.
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نقص األبشية نتيجة لئلنفجار الدكاني الستزامد، كإةتغاظ  د.
اد لبيرة قاعات الدرس بالظبلب، حي  أف التلفزيؾف يدست بسذاهدته ألعد

 مؽ الظبلب، على عكس ما مدكر في أركقة التعليؼ التقليدي، كبكلفة أقل.
ال عد الزماني كالسكاني، فالتلفزيؾف يحزر لػ الزماف كالسكاف  هػ.
 بيؽ مديػ.

.  تؾفير الؾقت كالجهد كالساؿ، فنعداد البرنامج الؾاحد متؾافر عؽ 22
ترؾير، كاإللقاء، طري  أفزل الكفاءات، في اإلعداد كاإلخراج، كال

كالتشفيذ، كب  البرنامج على جسيع الظبلب، فهؾ مؾفر كقت السعلؼ كجهدب 
 كيقلل الكلفة السالية.

.  تدتظيع برامج التلفزيؾف التعامل كالتفاعل مع جسيع السؾاضيع 23
 كالسؾاد الدراسية.

.  مؾفر التلفزيؾف إستخداـ أةهر مؽ كسيلة تعليسية في البرنامج 24
 لذلػ اةهر مؽ طريقة للتدريس.الؾاحد، ك 

.  مؾفر التلفزيؾف إمكانية إختيار البرامج التعليسية، كتقؾيسها قبل 25
 عرضها على الظبلب.

  
قارف بيؽ ما يقدمه التلفزيؾف للعسلية التعليسية،  -

 .كطرائ  التعليؼ التقليدية

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

.................................... 
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ةيو مؤ ر التفزيؾف التعليسي في عدـ هدر الؾقت  -
 بالشد ة للسعلؼ كالظال ؟

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

................................................ 
أف يقؾـ التلفزيؾف التعليسي  كضت ليو يسكؽ -

 بتدري  السعلؼ؟

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

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

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

 
 حُٔؤهٌ ػ٠ِ آظويحّ حُظِل٣ِٕٞ ك٢ حُظؼ٤ِْ:

رغؼ مسيزات التلفزيؾف اإليجابية في التعليؼ، إال أف التلفزيؾف شأنه 
 شأف أي كسيلة تترت  على استخدامه بعض الس خذ نذلر مشها:

.  إف التلفزيؾف كسيلة إتراؿ مؽ طرؼ كاحد، فالدركس مؽ خبلؿ 1
لفزيؾف ال تدست للتبلميذ بالسشاقذة كاإلستفدار، إضافة إلى فقداف الت

 التغذية الراجعة، إذا ما استخدـ بظريقة غير تفاعلية.
، لذلػ فنف معغؼ صؾر التلفزيؾف 2 ًً .  إف شاشة التلفزيؾف صغيرة ندبيًا

 تبدك صغيرة بالشد ة لسا يغهر مؽ صؾر على شاشة الديشسا.
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ة تب  على الهؾاء، حي  ال يدتظيع السدرس .  إف البرامج التلفزيؾني3
 مذاهدتها مؽ قبل لتحزير السشاقذة البلزمة.

.  إف البرامج التلفزيؾنية مقيدة في بعض األحياف بؾقت محدد، كعركؼ 4
ترؾير محددة أيزًا، إضافة إلى عدـ تؾاف  ساعات الب  في معغؼ 

في السادة األحياف مع تؾقيت الدرس في السقرر الدراسي، كمع تدلدله 
 الدراسية.

 كيسكؽ أف نزع بعض الحلؾؿ حتى نتجش  هذب الس خذ كمشها:
.  تدجيل البرامج التلفزيؾنية مد قًا،  ؼ مذاهدتها مؽ قبل السعلؼ، قبل 1

 عرضها مؽ خبلؿ جهاز الفيدمؾ، كتحزير أسئلة محددة للسشاقذة.
.  كيعشى ذلػ أف على السعلؼ التخظي  الجيد لدركسه، عؽ طري  2

 التلفزيؾف، قبل كأ شاء كبعد عرض البرنامج التعليسي.
.  تزكيد القاعات الؾاسعة بذاشات عرض لبيرة، حي  تتؾافر الرؾر 3

 بأشكاؿ كاحجاـ متعددة.
 
  

أمهسا تفزل؟ التعلؼ عؽ طري  برامج التلفزيؾف  -
التعليسي، أـ عؽ طري  طرائ  التعليؼ التقليدي 

 كلساذا؟

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

............................................... 
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 ػخ٤ٗخً: حٌُخ٣ٌٍخط٤َ

 
اتير مؽ السؾضؾعات الهابتة التي تغهر مؾميًا في لهير يعتبر الكاريك

مؽ الرحف، متت عها القراء بذؾؽ كشغف، بسا لها مؽ القدرة في 
اإلستحؾاذ على انت اب القارئ كالتأ ير على إتجاهاته، كسلؾله، كهؾ   ارة 

 عؽ رسؾمات خظية فق ، كمؽ اهؼ مسيزات الكاريكاتير هي أنه:
، التي يحاكؿ تؾصيلها للقارئ، كيتحاشى بذلػ .  متعرض للفكرة الرئيدة1

 ةهيرًا مؽ السؾضؾعات الفر ية كالجؾان  الهامذية في السؾضؾع.
.  إختيار شخرية مألؾفة لدى جسهؾر القراء، كالتعبير عشها 2

 بالرسؾمات الخظية.
.  تسهل هذب الذخرية نسظًا سائدًا، يسكؽ التعرؼ عليه بدرعه، مع 3

ما مرمز إليه مهل: شخرية ابؽ البلد العربي، فهؼ صفاته كخرائره، ك 
 الرشاعي، الزراعي إل .

.  يدهل التفاهؼ عؽ طري  الكاريكاتير كتؾصيل الفكرة للدارس أك 4
الستلقي، التي قد يحتاج التعبير عشها إلى لتابة مقاؿ طؾيل، فهي بذلػ 

 تخترر الؾقت البلـز لعسلية اإلتراؿ السعلؾماتي.
لتفاصيل، كالترليز على الرمؾز التي تعشي باإلتجاهات .  قلة اإلهتساـ با5

 كالدلؾؾ فق .
.  يعبر الكاراةاتير أحيانًا، عؽ مؾضؾع طؾيل في عدة إطارات متتالية، 6

متشاكؿ لل إطار لاريكاتير مبيؽ أحد عشاصر السؾضؾع، كهشا نحرل على 
 تدلدل للقرة السعركضة، كباخترار فنف الكاريكاتير يعد أكسع إنتذاراً 

 مؽ الكلسة السقركءة.
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تعتسد اإلستفادة مؽ هذب الؾسيلة، على مقدرة السعلؼ في إدخالها 
 ضسؽ الخبرات التعليسية بظرؽ مختلفة نذلر مشها:

.  تكليو الظبلب إحزار بعض الكاريكاتيرات مؽ الرحف كيقؾـ السعلؼ 1
 بنختيار األفزل في لل جلدة تعلسية.

 ارية يدسى رلؽ الكاريكاتير، .  إعداد رلؽ خاص في اللؾحة اإلخ2
يعرض ييه لل طال  ما يجدب مهسًا ليتؼ اختيار أفزلها عشد لل جلدة 

 للتعلؼ.
.  قد يظل  السعلؼ لتابة مؾضؾع أك مبلاحغات حؾؿ احد الكاريكاتيرات 3

 السختارة.
.  عرض مجسؾعة مؽ الكاريكاتيرات في دركس الرحة، كالتربية 4

 د بعض اإلتجاهات كالعادات الدليسة.األسرية، للسشاقذة بقرد تاةي
.  قد يغهر بعض الهؾاة مؽ الظبلب في رسؼ الكاريكاتيرات، بأنفدهؼ، 5

كالتدري  على تحدمد الفكرة، كإختيار الذخرية السشاس ة، كالتعبير عشها 
 برسؾمات خظية.

 ما دكر الكاريكاتير في العسلية التعليسية؟ -

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

.............................................. 
كضت ليو يداعد الكاريكاتير في تؾفير الؾقت  -

 ة للسعلؼ؟بالشد 
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..................................................................

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

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

 رسؼ لاريكاتيرًا تؾضت ييه مؾقفاً تعليسياً معيشاً.أ -

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

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

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

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

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

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

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

 ػخُؼخُ: حٌُظذ
بعدما تبيؽ لئلنداف، أف الكبلـ الذفؾي غير مشاس  لشقل       

ة طؾيلة السعلؾمات كنذرها إلى مدافات كمداحات كاسعة، كحفغها لفتر 
لؤلجياؿ القادمة، عهرت الحاجة إلى اللغة السكتؾبة، لأسلؾب لشقل 
السعلؾمات عبر الزماف كالسكاف، فغهرت الكت  في أشكالها البدائية 

 السختلفة لاأللؾاح الظيشية، ككرؽ البردى كالجلؾدل.
لقد حاكلت لل حزارة مؽ الحزارات القديسة، تدجيل السعرفة على      

ختلفة، فقد أستخدمت األلؾاح الظيشية كلت  عليها بالكتابة كسائل كمؾاد م
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السدسارية، في ببلد ما بيؽ الشهريؽ قبل جالؼ الدشيؽ،  ؼ جاءت لفائف 
البردى التي مؽ خبللها إستظاع السرريؾف القدماء تدجيل معارفهؼ، أما 
الجلؾد فقد أستخدمت للتدجيل أك للكتابة مشذ القرف الهال  للسيبلد كلكشها 

انت غير عسلية، كلهذا عهر الؾرؽ الذي أخترعه الريشيؾف ليحل محل ة
 أدكات الكتابة التي لانت شائعة.

في القرف الخامس عذر للسيبلد، لؼ تعد الكتابة باليد نالسخظؾطاتل     
ةايية لدد حاجة اإلنداف مؽ السعرفة، ألنها تحتاج إلى جهؾد لبيرة، 

  اليدكي، ال يدتظيع إنتاج أعداد كتكاليو باهغة، باإلضافة إلى أف الشد
ةبيرة متسا لة مؽ الكت ، كلهذا أخترع األلساني غؾتشبرج الظ اعة، لتشتذر 

 مؽ بعد اختراعها،الكت ، كتر ت كاحدة مؽ اهؼ مرادر السعلؾمات.
تظؾر الكتاب عبر العرؾر السختلفة مؽ حي  الذكل كالسزسؾف     

رفة، كالؾصؾؿ إلى  ؾرة كالسؾضؾع،  كساهؼ لهيرًا في إنفجار السع
السعلؾمات التي ن يذها حاليًا، بعد أف أص ت مؽ أةهر كسائل نقل 

 السعلؾمات شيؾعًا، كيستاز الكتاب عؽ غيرب مؽ اك ية السعرفة بسا ملي:
 قدرته على ضؼ العالؼ بكل أبعادب الزمانية كالسكانية بيؽ دفتيه. .1
 ت.رخص  سشه مقارنة مع غيرب مؽ مرادر السعلؾما .2
 سهؾلة حسله كنقله كتداكله. .3
متؾافر دائسًا في متشاكؿ اليد، كليس له أكقات استخداـ محددة،  .4

ةالتلفزيؾف، فهؾ ال يحتاج إلى جهاز لتذغيله، لسا هؾ الحاؿ مع 
 األسظؾانة، كالفيلؼ، كغيرها.

 

 :ٌُِظذ أٗٞحع ٝأٌٗخٍ أٜٛٔخ
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سي كشامل الكت  أحادية السؾضؾع، كهي التي تحتاج بذكل أسا .1
 مؾضؾعًا كاحدًا معيشًا مؽ جسيع جؾان ه.

الكت  الذاملة أك التجس ية، كتحتؾي بحؾ ًا مشفرلة كمختلفة،  .2
 لسؤلف كاحد أك لعدد مؽ السؤلفيؽ في مؾضؾع معيؽ.

الكت  الدراسية أك السقررة، كتزؼ الحقائ  األساسية كالشغريات  .3
الكت  ألغراض التدريس التي أستقرت في السجاؿ، كعادة ما تؾضع هذب 

 كالتعليؼ.
الكت  الرادرة عؽ الهيئات كالسشغسات كالدكائر الحكؾمية كغيرها  .4

 كتزؼ معلؾمات تترل بأنذظتها كفعاليتها كأنغستها كقؾانيشها.
الكت  السقدسة، كهي الكت  السشزلة على الديانات الدساكية،  .5

 اكية.كالكت  التي تجسع عليها العقائد األخرى غير الدس
 تقدؼ الكت  بذكل عاـ إلى:    

 الكت  القررية كالكت  غير القررية نالعلسية كاألدبية كالهقاييةل.  -
 الكت  السرج ية نالسراجعل كالكت  غير السرج ية. -

نيعرؼ السرجع بأنه: لتاب مظبؾع يزؼ معلؾمات ال تقرأ مؽ أكلها       
حاجة للحرؾؿ على معلؾمة إلى جخرها مرة كاحدة، كلكؽ مرجع إليه عشد ال

معيشة مظلؾبة، كتتؼ العسلية عادًة بدرعة ألف السراجع عادًة ما تكؾف 
مرت ة كف  نغاـ معيؽ لالترتي  الهجائي أك الترتي  السؾضؾعي أك 

 الترتي  الزماني أك الترتي  الجغرافيل.
 مؽ الكت :’ تزؼ السراجع األنؾاع التالي      

 رؼ سؾاء لانت عامة أك مخترة.السؾسؾعات أك دكائر السعا -
 القؾاميس أك السعاجؼ سؾاء لانت لغؾية أـ مخترة. -
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األدلة بكافة أشكالها نأدلة الهاتف، أدلة الظرؽ، األدلة الدياحية  -
 كغيرهال.

 األطالس كالخرائ  كغيرها مؽ السراجع الجغرايية. -
 معاجؼ التراجؼ كالدير الذاتية كلت  اإلعبلـ.  -
ييات بكافة أشكالها الؾطشية، العامة، السخترة، البيليؾغرا -

 كالتجارية، كغيرها.
 مراجع أخرى لالكت  اإلحرائية كالكت  الدشؾية، كغيرها. -
 

 
 
 
  

 كضت ليو يدهؼ الكتاب في العسلية التعليسية. -
................................................................

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

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

ما هي السراجع؟ كليو يسكشػ استخدامها بالظريقة  -
 السهلى؟
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................................................................
................................................................
................................................................

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

 ٍحرؼخً: حُٔـالص

 
ؽ مرظلت أكسع كأعؼ هؾ مرظلت الدكريات، تقع السجبلت ضس

كعلى الرغؼ مؽ عدـ كجؾد تعريو شامل كمتف  عليه لسفهؾـ الدكريات، 
عهر الت اس بيؽ مفهؾـ الدكريات الذائع في بريظانيا، كمفهؾـ 

 السدلدبلت الذائع في أمريكا، فقد عرؼ اليؾندكؾ الدكريات بأنها:
كدة نمشتغسة أك غير نتلػ السظبؾعات التي تردر على فترات محد 

مشتغسة الردكرل كلها عشؾاف كاحد مشتغؼ جسيع أعدادها، كيذترؾ في 
 تأليو محتؾياتها العدمد مؽ الكتاب، كتردر إلى ماال نهايةل. 

 كقد قدست اليؾندكؾ الدكريات إلى فئتيؽ رئيديتيؽ هسا:
 .  الرحف كمشها الرحف كالجرائد اليؾمية كغير اليؾمية.1
اء لانت عامة تهؼ السهقفيؽ، أك متخررة في مجاؿ .  السجبلت سؾ 2

 مؾضؾعي معيؽ.
استظاعت السجبلت رغؼ عهؾرها الستأخر جدًا بالشد ة للكت ، أف 
تتظؾر كتتشؾع، لتر ت مؽ اهؼ مرادر السعلؾمات، ككسائل اإلتراؿ 
الجساهيري، لسا تفؾقت على غيرها مؽ مرادر السعلؾمات، كبخاصة في 

ؾجيا، كمؽ أبرز السسيزات التي تسلكها السجبلت كالتي مجاؿ العلؾـ كالتكشؾل
 أعظتها هذب األهسية:
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.  معالجتها لسؾضؾعات متعددة، كتغظيتها السؾضؾ ية الؾاسعة لكافة 1
 العلؾـ.

. سرعة صدكرها، كحدا ة معلؾماتها، كإحتؾائها آلخر التظؾرات 2
 كاألحداث كاإلةتذافات.

 متعددة كمتخررة في السجاؿ..  إحتؾائها على عدة مقاالت بأقبلـ 3
.  صدكرها على فترات زمشية محددة كمشتغسة مسا يدهل عسلية ترق  4

 صدكرها.
 .  تستاز مقاالتها كبحؾ ها باإليجاز كالدقة كالترليز، على عكس الكت .5
 .  تزؼ معلؾمات كأخ ار كإةتذافات ال يسكؽ عهؾرها في مرادر أخرى.6
السادية، بدهؾلة التعامل معها كإمكانية .  تستاز مؽ الشاحية الذكلية ك 7

 قراءتها في أي كقت كمكاف.
عهرت عدة محاكالت لتقديؼ السجبلت إلى أنؾاع، لاف مؽ أبرزها  

 تقديسها حد  فترات الردكر، كعلى الشحؾ التالي: 
السجبلت نرف األسبؾ ية، السجبلت األسبؾ ية، السجبلت نرف 

لتي تردر مرة لل شهريؽ، الذهرية، السجبلت الذهرية، السجبلت ا
 4أشهرل، السجبلت التي تردر مرة لل  3السجبلت الفرلية نمرة لل 

أشهر،  السجبلت الشرف سشؾية، السجبلت الدشؾية أك الحؾلية، باإلضافة 
 إلى السجبلت غير مشتغسة الردكرة.

 ليو تفرؽ ما بيؽ الكتاب كالسجلة؟ -
........................................................................

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

........................................................................
.................................... 
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 ما دكر السجبلت في العسلية التعليسية؟ -

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

................................. 
 ٠ُ:ٝطؤْ حُٔـالص كٔذ ٟٓٞٞػخطٜخ ا

 أ. السجبلت العامة:
تقؾـ بشذر السقاالت كاألخ ار كالتح يقات كالدراسات العامة التي       

، بأسلؾب كاضت كم د ، ألنها مؾجهه  تغظي لافة السؾضؾعات، كالعلـؾ
إلى جسهؾر كاسع مؽ القراء، كتهدؼ إلى نذر الؾعي الهقافي كالترفيهي، 

 ؾيت مجلة عامة.كتعتبر مجلة العربي التي تردر في دكلة الك
 ب. السجبلت السخترة:

تهتؼ بشذر ال حؾث كالدراسات العلسية الستعسقة، في مؾضؾع أك      
مجاؿ معيؽ، كتردر عؽ مؤسدات علسية متخررة، كتشذر للسختريؽ 
في السجاؿ مؽ ذكي الخبرة كالكفاءة، كيشدرج تحتها السجبلت السخترة 

 الخرؾصية.التي تردر عؽ الجامعات كمراةز ال حؾث ذات 
 ج. السجبلت العامة السخترة:

تعالج مؾضؾعًا معيشًا، كلكشها مؾجهة كمقركءة مؽ لل فئات       
 السجتسع مهل مجلة طبي ػ كمجلة الرياضي.

 ٓؼَ:هشاؾ تقديسات أخرى عدمدة للسجبلت 
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مجبلت األطفاؿ، كمجبلت الذ اب، كمجبلت الك ار كمجبلت السرأة،  
ألهليةل، كالسجبلت السحلية، كالسجبلت غير كالسجبلت غير الحكؾمية نا

السحلية، كالسجبلت التي يردرها األفراد كالسجبلت التي تردرها 
 السؤسدات كغير ذلػ مؽ التقديسات.

كعلى الرغؼ مؽ اهسية السجبلت لسردر للسعلؾمات، فقد تعرضت في 
 أٜٛٔخ:الفترة األخيرة إلى الشقد كذلػ ألس اب عدمدة 

 السقاالت كال حؾث ألس اب لهيرة كمتعددة. .  التأخر في نذر1
.  لهرة القيؾد السفركضة على السقاالت كالدراسات، كبخاصة مؽ حي  2

 طؾلها كبعض القزايا الفشية األخرى.
.  تذتت السقاالت حؾؿ نفس السؾضؾع في أعداد مختلفة مؽ السجلة، 3

 كخبلؿ سشؾات مت اعدة.
 دًا أك العامة جدًا..  اإلسراؼ في نذر السقاالت السخترة ج4
.  مذكلة التحكيؼ كتقييؼ السقاالت قبل نذرها، فهي تخزع لعؾامل 5

 شخرية أحيانًا، مسا مؤخر فرصة عهؾر السقاالت بالدرعة السشاس ة.
. السقاالت كالدراسات السشذؾرة في الدكريات تر ت قديسة بعد فترة 6

احدًا مؽ الحلؾؿ قريرة مؽ صدكرها، كيعتبر الشذر اإللكتركني للدكريات ك 
 لكهير مؽ مذكبلتها.

  
عدد بعض أنؾاع السجبلت التي لؼ نتعرض لذلرها  -

 كحدد نؾعها.

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

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

 ما الدكر التعليسي السشؾ  بالسجبلت؟ -

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

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

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

                                      

 هخٓٔخً: حُٜلق

 

بعد إختراع الظ اعة بشرف قرف تقري ًا أخذت الرحف بالردكر 
ـ صحيفة 1502عاـ  مع بداية القرف الددس عذر للسيبلد، فقد صدرت

ننيؾزاتيشنل في ألسانيا  ؼ تتابع صدكر الرحف في إيظاليا، كبلجيكا، 
كهؾلشدا، كفرندا، كبريظانيا، كشهد القرف الهامؽ عذر مؾلد الرحافة 
اليؾمية في بريظانيا، كمؾلد صحيفة نالتيسزل اللشدية الذهيرة، كصدكر 

رحافة الحدمهة الرحف الذعبية كصدكر صحف عدمدة في أمريكا، أما ال
ييعؾد عهؾرها إلى مشترف القرف التاسع عذر، كحاليًا يردر  ل  
الرحف اليؾمية في أمريكا، كمهله في أكركبا كاإلتحاد الدؾفيتي سابقًا، 

 أما الهل  األخير فيؾجد في ب ية أنحاء العالؼ.
كتعد الرحف شكبًل مؽ أشكاؿ الدكريات، كيشظب  عليها تعريو 

 رؤٜٗخ:كلهذا يسكؽ تعريفها الدكريات تسامًا، 
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نمظبؾعات تردر بذكل مشتغؼ، لها عشؾاف مسيز، كيذترؾ في الكتابة    
فيها عدد مؽ الكتاب، كالرحفييؽ، كتغظي صفحاتها السؾضؾعات 

 الدياسية، كاإلقترادية، كاإلجتسا ية، كالهقايية، كالرياضية السختلفة.
نذرها  تتسيز الرحف عؽ غيرها مؽ السظبؾعات الدكرية، في

مداحات كاسعة مؽ السعلؾمات، التي تعالج األحداث كاألخ ار اليؾمية، 
كيسكؽ قراءة الرحف مهل ب ية السؾاد السظبؾعة، بالدرعة التي تشاس  
القارئ، لسا يسكؽ إعادة قراءة الرحيفة أةهر مؽ مرة، كيسكؽ أيزًا 

ع قراءتها في أي مكاف كمؽ قبل أةهر مؽ شخص، كاإلحتفاظ بها كالرجؾ 
إليها في أي كقت، عبلكة على ذلػ فنف أسعار الرحف عادة رخيرة، 
مقارنة مع غيرها مؽ كسائل اإلتراؿ الجساهيري، بدب  لهرة اإلعبلنات 
فيها، كالتي تعؾد عليها بدخؾؿ مالية كافرة. إف غالبية الرحف تردر 
بذكل مشتغؼ، مؾمي، نرف أسبؾعي، أسبؾعي، نرف شهري، شهري، 

ر الرحف بذكل غير مشتغؼ، أك أقل مؽ مرة في الذهر، كنادرًا ما ترد
كلهذا ال تدتظيع الرحف مشافدة اإلذاعة كالتلفزيؾف في سرعة نقل 
األخ ار أكاًل بأكؿ، كللتغل  على هذب السذكلة، بدأت بعض الرحف 
تردر مرتيؽ في اليؾـ، لستابعة جخر التظؾرات كاألحداث، أك تردر في 

 ؾـ.الر اح كفي السداء مؽ لل م
  

ما الفارؽ بيؽ الرحيفة كالسجلة في السفهؾـ العاـ  -
 لكل مشهسا؟

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

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

 
 

 ما دكر الرحف في العسليةالتعليسية؟ -

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

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

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

 هخٓٔخً: حُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔٔؼ٤ش
 

إف الؾسائل التعليسية الدس ية تعسل على تهيئة الخبرات التعليسية 
عؽ طري  حاسة الدسع، كمؽ هشا البد مؽ تشسية قدرة الظال  على 

، أف اإلستساع الهادؼ، كالذي يذير إلى أنه في جسيع عسليات اإلتراؿ
 حدؽ اإلستساع ملع  دكرًا لبيرًا في إةتداب هذب الخبرات التعليسية.

 كسشعرض ييسا ملي أجهزة عرض السؾاد التعليسية الدس ية:
هذا الشؾع مؽ األجهزة يدتخدـ حاسة الدسع إلةتداب الظبلب 
للسهارات كالسعارؼ، كهذا اإلستخداـ مؽ أقدـ اإلستخدامات في الجهزة 

رت بذكل لبير، كأص حت هذب األجهزة كسيلة التعليسية، كقد طؾ 
لئلتراالت الجساهيرية، ككسيلة لئلتراؿ التعليسي، كمؽ هذب األجهزة 

 التي تعرض السؾاد التعليسية الدس ية نؾرد ما ملي:
 حَُحى٣ٞ )حإلًحػش حُٔٔٔٞػش(:
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يعتبر نالرادمؾ أك اإلذاعة السدسؾعةل مؽ اهؼ كسائل اإلتراؿ 
تذارًا، كأةهرها شيؾعًا، هذا الجهاز صغير في الجساهيري، كأةهرها إن

الحجؼ، كفي دقة الرشع، كله أشكاؿ مختلفة، كقد إستغل لؾسيلة إتراؿ 
جساهيري كتعليسي، مشذ الحرب العالسية األكلى، فأص ت يدتخدـ لب  
األخ ار كالبرامج السشؾعة، كلذلػ لب  البرامج التعليسية لتعليؼ اللغات 

 ؾائدب ما ملي:مهبًل، كمؽ مسيزاته كف
 .   قلة الكلفة. 1
.  الفؾرية، حي  يسكؽ اإلستساع الفؾري لكهير مؽ األحداث، مسا يزفي 2

 على البرامج صفة الؾاق ية.
.  التأ ير اإلنفعالي للبرامج اإلذا ية عؽ طري  اإلخراج الدرامي 3

 للبرامج، كإستخداـ السؾسيقى الترؾيرية، كالسؤ رات الرؾتية.
فة التبلميذ للسؾاد األةاديسية، مؽ خبلؿ معالجتها اليؾمية .  يعشي بسعر 4

 السدتسرة، لسؾاضيع متشؾعة مؽ السقررات الدراسية.
.  اإلستجابة لرغ ات الظبلب، كحاجاتهؼ السعريية، كحاجاتهؼ الشفدية، 5

فيؾصل السعلؾمات للظبلب كهؼ في الرف، أي قدرته على إجتياز حدكد 
 الزماف كالسكاف.

 بعض الشقص في السعلسيؽ األةفاء كالسختريؽ..  تعؾيض 6
.  تدري  السعلسيؽ غير السؤهليؽ، باستساعهؼ لدركس نسؾذجية عبر 7

 الب  اإلذاعي. 
.  تجدمد نذا  الستعلسيؽ ببرامج تركيحية أك ته ي ية أك إجتسا ية أك 8

 مدابقات أك مقاببلت.
 فكار..  الرادمؾ مؽ السرادر الجيدة في تؾ ي  السعلؾمات كاأل9
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. الرادمؾ متيت السجاؿ للذخص السدتسع، ليكؾف خل ية لايية، 10
كمعلؾمات عشد اإلستساع، ليذكل صؾر عقلية عؽ األشياء، لكشها ال 

 تكؾف محتؾيه على الرؾر ال ررية.
.  أف السدارس التي تدتخدـ الرادمؾ يسكؽ لها أف تعلؼ الظبلب لي 11

 ير حؾا قادريؽ على التسييز اإلستساعي.
 
  

ةيو تؾضت الدكر األساسي للرادمؾ في مجاؿ  -
 التعليؼ؟

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

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

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

 
 

 ٤ًل٤ش آظويحّ حُزَحٓؾ حإلًحػ٤ش ك٢ حُظؼ٤ِْ:

ندتفيد مؽ البرامج اإلذا ية في التدريس بظرؽ عدة، كمؽ األفزل 
اف مرسؼ السعلؼ إستراتيجية تكفل اإلستفادة مؽ البرامج، لذا يحدؽ مراعاة 

 ٜخ:ٝٓ٘بعض التؾجيهات التي تداعد السعلؼ في ذلػ 
أ. مراجعة الشذرات األسبؾ ية للبرامج اإلذا ية، كإختيار ما متشاس  مع 

 األهداؼ التعليسية.
 ب. إعداد مكاف إلست  اؿ اإلذاعة السدسؾعة بدقة ككضؾح .
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ج. تهيئة الغركؼ السبلئسة للتعليؼ، كتحدمد األهداؼ كتهيئة أذهاف 
 الظبلب.

امج مع طبلبه كلتابة بعض د. أ شاء اإلذاعة يقـؾ السدرس باإلصغاء للبرن
 الكلسات كخاصة الجدمدة مشها.

هػ. التقييؼ كالستابعة أي مشاقذة البرامج، إغبلؽ جهاز اإلستساع كاإلجابة 
 عؽ األسئلة التي أ يرت قبل البرنامج كأ شاءب.

 
  

صف الؾضع الداخلي لؤلستؾدمؾ كتهيئته للب   -
 .اإلذاعي كاإلست  اؿ

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

................................................ 
 كضت لي ية استخداـ اإلذاعة السدرسية. -

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

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

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

 
 ُوٍٜٞ ك٢ حإلًحػش:رؼٞ ؿٞحٗذ ح

 . اإلذاعة كسيلة إتراؿ مؽ جان  كاحد كتغي  فيها الرفة التفاعلية.1
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 . تذتيت اإلنت اب، لقرر فترة اإلنت اب كالستابعة.2
 . يرع  تؾقيت البرنامج اإلذاعي بحي  متشاس  مع البرامج السدرسية.3
لغرؼ . إ ارة بعض السذكبلت اإلدارية، تهيئة أجهزة اإلستساع كإعداد ا4

 الر ية بحي  تدست باإلستساع الجيد كتدري  السعلسيؽ في نفس الؾقت.
 إذف فاإلذاعة السدرسية هي:

نكسيلة سس ية تعتسد على إستخداـ مزيج مؽ التدجيبلت  
الدس ية، لاألسظؾانات أك أشرطة ال كرة أكأشرطة الكاسيت، كقد تكؾف 

جسؾعة مؽ عامة اك مفتؾحة لسجتسع السدرسة بكامله، أك داخله لس
 الظبلب في فرل لجزء مؽ التعليؼ الرفيل.

 يسكؽ أف متؼ ب  برامج اإلذاعة السدرسية بعدة طرؽ مشها:
 أكاًل: إنذاء محظة إذا ية تعليسية مرلزية على محظة خاصة.

كقد تأخذ هذب السحظة بعض الؾقت مؽ محظة اإلذاعة الرئيدية، ليتؼ 
 إرساؿ البرامج التعليسية في أكقات خاصة.

انيًا: تكؾيؽ إذاعة مدرسية داخلية في السدرسة، تعتسد على تقديؼ نؾعيؽ  
 مؽ البرامج:

 البرامج الحية. أ.
 البرامج السدجلة. ب.

كقد إنتذرت اإلذاعة السدرسية، كأص حت جزء مؽ األنذظة 
التعليسية في السدرسة، كتتكؾف عادًة مؽ مجسؾعة مؽ الظبلب يذرؼ 

تقترر أحيانًا على مجرد إذاعة األناشيد  على نذاطها أحد السعلسيؽ، كقد
الدمشية كالقؾمية، كبذلػ تاخذ نسظًا تقليديًا جامدًا، كلكي تشجت اإلذاعة 
السدرسية يج  اف تدير على مشهج كاضت كسليؼ تراعى ييه األمؾر 

 التالية:
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.  تحدمد اهداؼ اإلذاعة السدرسية كربظها باهداؼ السدرسة، حتى تدعؼ 1
 ة كتخدـ السدرسة كالسجتسع كتشسي شخرية الظبلب.السشاهج الدراسي

.  إختيار لجشة عامة أك مجلس لئلشراؼ على الشذا  اإلذاعي 2
 بالسدرسة.

.  تقديؼ هذب اللجشة إلى لجاف فر ية تقؾـ لل مشها بدئؾليات محددة، 3
 مهل اللجشة الهقايية كاللجشة اإلجتسا ية.

ي  متؼ التشدي  بيؽ .  أف تقؾـ لل لجشة بنعداد برنامج شهري ح4
اللجاف السختلفة إلخراج برنامج أسبؾعي محدد متؼ إعبلنه على طبلب 

 السدرسة.
. أف تكؾف اإلذاعة السدرسية كسيلة لتقؾية الرلة بيؽ السكؾنات 5

 الرئيدة في البيئة السدرسية.
. أف ال يديظر فري  مؽ الظبلب على اإلذاعة السدرسية فيتخذكنها 6

 أنفدهؼ.كسيلة لئلعبلف عؽ 
. أف تبتعد اإلذاعة السدرسية عؽ الرؾرة التقليدية، بحي  تبدأ بتحية 7

 الر اح  ؼ للسة السدمر كللسة السذرؼ، كهكذا.
 .  اإلقبلؿ مؽ البرامج التي تدتغرؽ مدة طؾيلة، كالتي تدفع إلى السلل.8
. يسكؽ تؾصيل بعض البرامج إلى حجرات الدراسة لتؾصيل بعض 9

 ؾجيهات.التعليسات أك الت
. اإلستعانة ب عض فترات البرامج اإلذا ية العامة، أما بشقلها م اشرة 10

 اك بتدجيلها كإعادة بهها.
. إنذاء مكت ة للبرامج اإلذا ية، تحؾي التدجيبلت كاإلسظؾانات التي 11

 يسكؽ غعادة بهها مرة أخرى.
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 كضت ما هي البيئة السدرسية؟ -

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

.............................................. 
ية كضت متى تدتخدـ البرامج اإلذا ية الح -

 كالسدجلة في السدرسة؟

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

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

 
 ٓخرؼخً: حُظٔـ٤الص حُٜٞط٤ش
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 يسكؽ تعريو التدجيل الرؾتي بأنه:
حفظ األصؾات كتخزيشها بظرؽ مختلفة، باستخداـ أجهزة نعسلية  

متشؾعة، كذلػ مؽ أجل إعادة سساعها حيؽ تدعؾ الحاجة لذلػ، لتدجيل 
أصؾات الظيؾر، كالحيؾانات، كالسؾسيقى، كاإلنداف، كأي صؾت مهسا لاف 

 مردربل
تشقدؼ التدجيبلت الدس ية على أساس اآلآلت السدتخدمة في  

 اع التالية: عرض مؾادها إلى األنؾ 
 الحاةي نالفشؾغراؼل. .1
 مدجبلت ال كرة السفتؾحة. .2
 مدجبلت الكاسيت العادي. .3
 ال ظاقات الدس ية. .4
 مدجبلت الكاسيت السرغرة. .5
 مدجبلت الكارترج نةاتريجل. .6

 ٝٛ٘خى ٗٞػخٕ ٖٓ حُظٔـ٤َ حُٜٞط٢ ٛٔخ:

 تدجيل عادي. .1
 تدجيل ستيريؾ. .2
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 حُظٔـ٤الص حُٜٞط٤ش ك٢ حُظؼ٤ِْ: آظويحّ

 

إزداد أخيرًا إستخداـ التدجيبلت الرؾتية في التدريس   
للسجسؾعات الرغيرة، كبالسهل في التعليؼ الفردي، كيتؼ ذلػ في مراةز 
خاصة، أكحجرات دراسية أك في السكت ة، لعدد قليل مؽ التبلميذ، لسا 

ليها بسفردب، كيجي  يسكؽ للدارس أف يقؾـ بنستعارة األشرطة كيدتسع إ
على األسئلة، أك يقؾـ بنجراء التجارب، كمؽ األمهلة على التدجيبلت التي 

 يعدها السدرس ليدتخدمها الظبلب لأفراد:
تدجيل القرص أك الشرؾص السقررة في السشهج كالبرامج اإلذا ية  .1

 التربؾية.
 إعداد عدد مؽ الظيؾر كالحيؾانات كتدجيل صؾت لل مشها. .2
التي تدتخدـ في تعليؼ اللغات كالتدري  عليها، كخاصة في  تلػ .3

 مختبرات اللغة.
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 في التدري ات الشظ ية كمعالجة بعض عيؾب الشظ  عشد الظبلب. .4
 حفظ األناشيد كالقرص كتعليؼ السؾسيقى. .5
 في تعليؼ لفظ الكلسات كالتجؾيد في القرجف الكريؼ. .6
 ـ الهابتة لالذرائت.في تعزيز عسل بعض األجهزة عرض األفبل .7
 

 ما هؾ دكرالتدجيبلت الرؾتية في التعليؼ؟ -
..................................................................
..................................................................

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

 

 حُظي٣ٍذ رٞحٓطش حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش:

سؾاء لاف ذلػ في الرفؾؼ الرغيرة، أك الكبيرة، أك في التدري  الفردي، 
فعلى السعلؼ أف مرسؼ اإلستراتيجية الستكاملة لذلػ، بحي  تذسل عدة 

 نؾاحي هي:
 اكاًل: مرحلة اإلعداد كتذسل:

 مد الهدؼ مؽ إستخداـ هذب الؾسائل تحدمدًا سلؾليًا.تحد -
 إختيار أند  التدجيبلت لهذا الغرض. -
 إشراؾ التبلميذ في إختيار البرنامج السدجل كاإلعداد له. -

  انيًا: مرحلة اإلستساع السبدئي ناألكلىل:
كذلػ لسعرفة محتؾى التدجيل، كمداحة البرنامج الزمشية، كأهدافه، 

ع الدرس، كرسؼ خظة إستخدامه في الدرس كالتأةد مؽ كعبلقته بسؾضؾ 
 صبلحيته فشيًا.
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  الهًا: تهيئة مكاف اإلستساع:
كذلػ بتحدمد السكاف لؾضع جهاز التدجيل، كتشغيؼ اإلضاءة 
كالتهؾية، كمكاف جلؾس الظبلب مع تهيئة الجؾ الشفدي السشاس  لتهيئة 

 جؾ دراسي جيد.   
 
  

 ي تدري  السعلؼ؟ما أهسية التدجيبلت الرؾتية ف -

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

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

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

.................. 
 :ػخٓ٘خً: حُظؼ٤ِْ رخُؼَٔ حُٔلّٔٞ

 كيتسهل في:
 :حُٔ٘خٛيحص حُٞحهؼ٤ش .1

هي طريقة متعلؼ الظبلب مؽ خبللها بالسبلحغة أكاًل،  ؼ بجسيع       
 الحؾاس تدريجيًا.

 :ٗـخف حُٔ٘خٛيس
 ما ملي: يعتسد الشجاح في إستخداـ السذاهدة لؾسيلة للتعليؼ على

 :حإلٓظؼيحى
يعشي الجاهزية التي تؾقو على مدى إستعداد مؽ سيقـؾ بالعسلية      

التعليسية، كهؾ في الغال  السعلؼ، كمدى قدرته كتدربه على الخظؾات 
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العسلية، التي سيقدمها أماـ الظبلب، مدتغبًل لل ما سيدتخدـ  مؽ 
دأ كمتى كليو كسائ ، ككسائل، كأجهزة، كمدرلًا لكي ية متى كليو مب

 مشتهي.
 

 :حُللع
يعشي لساؿ السعرفة كاإللساـ بسدى حفظ مؽ سيقـؾ بالعسلية التعليسية،     

لخظؾات السذهد الذي سيؤديه، أماـ الظبلب، كما سيقؾله أ شاء عرضه، 
 كشرحه، لسحتؾى الدرس  أ شاء التظبي  العسلي الؾاقعي.

 :اؿَحء حُظـخٍد
على إجرائها مؽ قبل مجابهة إجرائها  متؼ إجراء التجارب كالتدرب     

أماـ الظبلب تحاشيًا للؾقعؾع في أخظاء تؤ ر على مخرجات السذاهدة 
 الرحيحة، لدى الظبلب.

 :حُِٔوٜخص
تذسل تحزير الشقا  الرئيدة كلتابتها على الدبؾرة، أك على اكراؽ      

 تؾضع بيؽ أمدي الظبلب.
 :ٓ٘خٓزش حٌُٔخٕ

سكاف السشاس  إلجراء عسليات السذاهدة، بحي  متعل  ذلػ باختيار ال     
متاح لكل فرد ال ياـ بستابعة لل خظؾة مؽ خظؾات العسلية التعليسية، 

 كرلية لل فعل أك حرلة كسساع لل صؾت يردر أ شاء كقت السذاهدة.
 :حُٔؼِْ

يج  أف متحلى بالخراؿ الحسيدة، التي يج  أف تتؾافر لدى لل     
ذاهدة، مهل: اإل ارة، كالسهارة في إختيار السعلسيؽ، أ شاء عرض الس

السفردات الرحيحة كالسفهؾمة، مع تؾخي الحذر الذدمد، مؽ اإلنحراؼ 
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عؽ أي مجرى، تدلدل الخظؾات التعليسية، أك الؾقؾع في الخل  ما بيؽ 
مؾضؾع السذاهدة، كمؾاضيع اخرى تررؼ الظبلب عؽ السؾضؾع 

 الرئيس.
 ٓٔظٟٞ حُٔ٘خٛيس:

محتؾى السذاهدة في مدتؾى  قافة الظبلب كقدراتهؼ،  يج  أف يكؾف     
 مؽ حي  ند ة الذلاء، كالتسكؽ مؽ اللغة، كاإللساـ السعرفي.

تختلف السؾاقع البيئية التي نظلع عليها كندتخدمها في التعليؼ     
بنختبلؼ مفرداتها الفردية، فهشاؾ السؾاقع اإلقترادية لالسرانع كالسشاجؼ 

هل التاري  الظبيعي كالسؾاقع األ رية، مؾاقع إدارية كالسؾاقع التاريخية م
مهل الؾاليات كالسحليات السختلفة، كالسؾاقع اإلجتسا ية مهل دكر الرعاية 
لؤلسرة كلؤلطفاؿ، كالسؾاقع الفردية لسؾاقع الرشاعات التقليدية، التي يقـؾ 
بها في العادة شخص كاحد، بالتعاكف مع أسرته، كالسؾاقع التربؾية مهل 

زارة التربية كالتعليؼ، كالسدارس، كرياض األطفاؿ، كالسؾاقع الظبي ية ك 
ةسؾاقع اإلنهدامات كالتحرلات األرضية، كالبراةيؽ، كالسؾاقع الظبي ية 
ةالكهؾؼ، كالج اؿ، كاألكدية. ففي مهل هذب السؾاقع التي ذلرناها نجد أف 

دة الكاملة مؽ الؾسيلة التعليسية الرئيدة كالفاعلة، التي تسكؽ مؽ اإلستفا
معظيات العسلية التعليسية، تتسهل في الزيارات السيدانية، التي تتيت مجااًل 

 ةامبًل للتظبي  العسلي، كللسذاهدة التعليسية الفعالة.
 
  

كضت ليو تر ت السذاهدة أداة تعليسية مؤ رة في نذر   -      
 كتظبي  السعرفة.
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........................................................................
........................................................................
........................................................................

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

 ي  السذاهدة.صف مؾقفاً تعلست ييه عؽ طر   -
........................................................................
........................................................................
........................................................................

................................................... 
 
 :حَُكالص حُظؼ٤ٔ٤ِش .2

هي   ارة عؽ تخظي  مشغؼ لزيارة هادفة خارج حجرة الدراسة، 
يقؾـ بتشفيذب السعلؼ كالظبلب معًا، فقد تكؾف الزيارة في داخل السدرسة 
نفدها، أي ألي مؾقع مؽ مؾاقعها، لزيارة ش  ة معيشة، أك مكت  إداري، 

ؾف الزيارة إلى مؾقع خارج السدرسة، لزيارة متجر، أك غير ذلػ، لسا قد تك
 أك مرشع، أك مزرعة، أك مرف  حكؾمي، كغير ذلػ مؽ السؾاقع.

 

 :٣٘زـ٢ إٔ طظٞحكَ َُِكِش ١َٝٗ ًٌَٗ ٜٓ٘خ ٓخ ٢ِ٣
أف يكؾف للرحلة أهداؼ تعليسية كتربؾية كاضحة كمحددة، يسكؽ  أ.

 تح يقها.
ة، كمكسلة للدركس أف تكؾف الرحلة مترلة بسؾضؾعات الدراس ب.

 اليؾمية، كالشذا  التعليسي في حجرة الدراسة.
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أف تؾفر الرحلة للظبلب خبرات تعليسية جدمدة، يرع  الحرؾؿ  ج.
عليها بشفس الفاعلية عؽ طري  الؾسائل التعليسية األخرى، السدتخدمة 

 داخل حجرات الدراسة.
اماتهؼ، أف تكؾف الرحلة نابعة عؽ حاجات التبلميذ كمترلة بنهتس د.

كتدهؼ في تشسية شخرياتهؼ، كتيتت لكل فرد مشهؼ فرصة السذارلة 
 اإليجابية كتحسل السدئؾلية الفردية.

أف يدب  ال ياـ بالرحلة تخظي ، كتشغيؼ، كإشراؼ دقي ، يحق   هػ.
أغراضها التعليسية، في صؾرة مرضية علسيًا كتربؾيًا. مؽ الستؾقع أف 

 في:تتيت الرحلة الفرصة أماـ الظبلب 
لسذاهدة الس اشرة، كتشاكؿ األشياء السحدؾسة كفحرها،  -         

فسؽ  ؼ تشذأ لدمهؼ عدة    استفدارات، كمذكبلت مرغبؾف في إيجاد حل 
 لها.

تفيد الظبلب في متابعة ما تعلسؾب في حجرة الدرس،  -
كيتيت لهؼ فرص التفكير في إستخداـ ما تعلسؾب في 

بلت ح ي ية السدرسة كتظبيقه على مؾاقو كمذك
 في حياتهؼ اليؾمية.

تدهؼ في تشسية التفاعل اإلجتساعي، كتشسية   -
اإلتجاهات كال يؼ، السرغؾب فيها، كتتيت لهؼ 

 الفرص في مسارستها.
تدهؼ الرحلة في دراسة األشياء كالغؾاهر الظبي ية   -

في أماةشها، كتدتخدـ الرحلة لأسلؾب للسراجعة، 
تهاء مؽ دراسة ييقؾـ السعلؼ مع تبلميذب بعد اإلن

مؾضؾع معيؽ، برحلة قريرة، بقرد مراجعة لهذا 
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السؾضؾع، ييدتخدـ الظال   جسيع حؾاسه 
 للحرؾؿ على صؾرة متكاملة لسؾضؾع ما.

 
  

أذلر أهؼ الترتي ات التي يسكؽ أف تتخذها قبل ال ياـ  -
 برحلة علسية.

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

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

 :ط٘ؤْ حَُكالص ا٠ُ ه٤ٖٔٔ ٍث٤ٔ٤ٖ ٛٔخ
 :حَُكالص حُٔل٤ِش

ى األقداـ، أك باستخداـ كسائ  الشقل الستاحة، كالتي تتؼ أما مذيًا عل     
قد تدتغرؽ حرة كاحدة أك حرتيؽ أك بعزًا مؽ  الشهار، كتكؾف زيارة 

 مرشع، اك شرلة، أك غير ذلػ مسا هؾ في محي  السدرسة.
 : حَُكالص حُوخٍؿ٤ش

 تتؼ هذب الرحبلت في خارج أماةؽ إقامة الظبلب، أك في خارج القظر.     
 ض السعلؾمات التي يج  أف يحتا  لها قائد الرحلة كتتزسؽ:كهشاؾ بع

 الدليل عؽ السكاف الذي سيزكرب كيعتقد أنه سيراب. -
تحدمد مدتؾى الظبلب السذارلؾف كالذي متشاس  مع الرحلة  -

 كمؾضؾعها.
 كضع مؾضؾع السادة الدراسية في اإلعت ار. -
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 تفاعل األشخاص في تشغيؼ السكاف. -
 ئ  الشقل البلزمة.تحدمد نؾع كسا -
 تحدمد الؾقت السشاس  لل ياـ بالرحلة. -
 تزكيد الظبلب بالسعلؾمات التي تج  معرفتها قبل بدء الزيارة. -
 
  

ما هي السعلؾمات التي يسكشػ أف تسد بها الظال   -
 قبل التحرؾ في رحلة علسية؟

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

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

 
 
 
 
 

 
 :حُٔؼخٍٝ ٝحُٔظخكق

ال ، هي نكسيلة تعليسية، تعتسد في تؾصيل األفكار كتجديدها للظ
على إستخداـ األشياء، كالسعدات، كالشساذج، كالسشاعر السجدسة، 

 كالرؾر، كالسلرقات، كغيرها مؽ الؾسائل الدس ية كال ررية الستاحةل.
 :أٛيحف ٝأ٤ٔٛش حُٔؼخٍٝ ٝحُٔظخكق
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تحتل السعارض مكانًا قيسًا بيؽ قظاعات كسائل ككسائ  التعليؼ        
 بالسذاهدة الؾاق ية بكؾنها:

 ب  السعلؼ بالبيئة الخارجية قديسها كحدمهها.تر  .1
 تعريو البيئة الخارجية على ما متؼ داخل السدرسة مؽ اعساؿ. .2
تشسي في الستعلسيؽ دكافع اإلبتكار، كتقؾي في نفؾسهؼ السشافدة  .3

 الذريفة للحرؾؿ على السكافأة أك التعزيز.
العرض،  تشسي في الظبلب ملكة الذكؽ الفشي، كتؾجههؼ إلى أصؾؿ .4

 كإقامة السعارض عؽ طري  إساهسهؼ في التحزير للسعرض كبشائه.
 تخل  بيؽ السدارس مشافدة بشاءة في ميداني التعليؼ كاإلنتاج. .5
تداعد على ت ادؿ األفكار كالخبرات، بيؽ الهيئات التعليسية في  .6

 السدف كاألرياؼ.
ـ بنجراء بعض تهئ للستعلؼ سبل التعلؼ بالعسل غير الس اشر، إذ يقؾ  .7

 التجارب على السعركضات.
تعليؼ التبلميذ السعلؾمات كالسفاهيؼ التي متظلبها السشهج، حي   .8

 يسهل السعرض هشا كسيلة تعليسية مشغسة كم اشرة. 
 تعريو السجتسع الخارجي على أنذظة السدرسة كاعسالها. .9

 تعريو جسيع فرؾؿ السدرسة بننجازات كنذاطات بعض الظبلب. .10
تشسية التفاهؼ كالتقدمر الست ادؿ لدكر لل مؽ السدرسة كالسجتسع في  .11

 الحياة العامة.
 تؾضيت السفاهيؼ كالس ادئ السجردة كعرضها في صين محدؾسة. .12
 تشسية ركح ال ح  العلسي لدى الظبلب. .13
 

 :أٗٞحع حُٔؼخٍٝ
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 :حُٔؼخٍٝ حُؼخٓش ٝحُٔظخكق .1
اسؼ الستحف، كهؾ تجدد البيئة  قد يكؾف السعرض أ ريًا، ييحسل      

السحلية كاإلجتسا ية كاإلقترادية كالتاريخية كالظبي ية، لسا قد يكؾف 
 السعرض غير أ ري.

 
 :حُٔؼخٍٝ حُٔي٤ٍٓش .2
 فهي ترلز على إنتاج الظبلب كأنذظتهؼ، كهي نؾعاف: 
 الشتاجات السؤقتة. أ.

 الشتاجات الدائسة. ب.
ف، عؽ غيرها مؽ السؾاقع البيئية عليه تتسيز السعارض كالستاح      

األخرى، بؾعيفتها الرئيدة السقرؾدة كهي تعليؼ أفراد السجتسع، كالظبلب، 
 كغيرهؼ، مفاهيؼ حياتية أك علسية محددة.

 
  

ما هي الكي ية كالخظؾات التي تت عها في إقامة  -
 معرض في مادة إختراصػ؟

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

................................................... 
 عرؼ:     -

 لالسعرض.1ن       
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................................................................
................................................................
................................................................

................................................... 
 لالستحف.2ن                

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

................................................ 
التي ترمي إليها  ما الغايات كالشتائج العلسية -

 السعارض كالستاحف؟
................................................................
................................................................
................................................................

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

 

 ٤ٍٟشحُوَحث٢ ٝحٌَُحص حأل

 
 أٝالً: حُوَحث٢ 

 

تظرح السرادر الجغرايية كلت  الؾسائل التعليسية تعاريو عدة       
 للخرائ  مشها:
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هي: ن  ارة عؽ لؾحة مرسؼ عليها سظت الكرة األرضية أك جزء       
 مشهل.
ها الرسؾمات الخظية تعتبر الخرائ  أحد األمهلة التي تدتخدـ في     

عادًة، لعرض سظت الكرة األرضية، أك جزء مشه، كتؾضيت العبلقات بيؽ 
السداحات السختلفة مشها، كالسعالؼ التي تقع عليها، بنستخداـ مقاميس 
الرسؼ كالرمؾز، التي تداعد على قراءة الخريظة كفهؼ معشى العبلقات 

 التي تبرزها.
ليها، أك إنتاجها مؽ جان  السعلؼ، تتسيز الخرائ  بدهؾلة الحرؾؿ ع    

أك الظال ، كتعدد أنؾاعها، بسا يبلئؼ السؾضؾعات التي تدتخدـ فيها، 
كتؾافرها في السدارس نغرًا إلنخفاض أسعارها، إذا ما قؾرنت بغيرها مؽ 
الؾسائل التعليسية، هذا باإلضافة إلى عدـ الحاجة إلى إستخداـ األجهزة 

لدراسة بنمكانيات خاصة لذلػ، ييسا عدا في عرضها، أك تهيئة حجرات ا
 تؾفير اإلستعدادت ال ديظة لعرضها.

مؤخذ على الخرائ  أحيانًا أنه يرع  رلية تفاصيلها عشد عرضها     
 على السجسؾعات الكبيرة كلذلػ صعؾبة حفغها كصيانتها.

 

 :حُويٍس ػ٠ِ هَحءس حُوَحث٢
تي ملجأ الذخص يسكؽ أف تر ت الخرائ  مردرًا مؽ السرادر، ال     

إليها لئلستزادة مؽ السعرفة طؾاؿ حياته، إذا ما فهؼ مشذ نعؾمة اعفارب، 
معشى الرمؾز التي تحتؾيها الخريظة، كإةتد  عادة الرجؾع إليها للسا 
صادفة مؾضؾع يحتاج إلى فحص أحد الخرائ ، للتعرؼ على احد ال بلد، 

شاف الرجؾع إلى أك مؾاقع السدف، كاألنهار، كغير ذلػ، شأنه في ذلػ 
القامؾس للتعرؼ إلى معشى الكلسات الجدمدة، فيش غي عليه أف يعرؼ 
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معشى م ياس الرسؼ، اك داللة الرمؾز التي تستلئ بها الخرائ ، كلذلػ 
 السفاهيؼ الجغرايية مهل تدسية الجزيرة كالخليج كالهز ة كغبرها.

بعض هذب  يسكؽ اف مبدأ السعلؼ مع طبلبه مشذ السراحل األكلى، بتقديؼ
السفاهيؼ، لأف يقـؾ برسؼ تخظيظي لحجرة الدراسة، كتحدمد مؾقع لل 
طال ، كتسهيل السقاعد بتقديؼ مفاهيؼ اإلتجاهات السختلفة، كيشتقل بعد 
ذلػ إلى رسؼ السدرسة كتؾضيت السعالؼ الرئيدية فيها،  ؼ مشتقل إلى 

ذؾارع السجتسع الذي تؾجد ييه السدرسة، فيتعرؼ الظال  إلى مؾاقع ال
السحيظة بسدرسته كالسؤسدات القري ة مشها، كالسعالؼ الرئيدة في 
السجتسع الرغير الذي يحي  بها، كأخيرًا متدرج إلى معرفة الخرائ  

 الجغرايية.
 
 

 :حٗٞحع حُوَحث٢
 :طؤْ حُو٣َطش ا٠ُ حألٗٞحع حُظخ٤ُش

    Relief, Physical الظبي ية نالتزاريسل أ.
 Political       الدياسية ب.
   Economic     اإلقترادية ج.
 Races, Peopleتؾزيع األجشاس ال ذرية   د.
 Vegetation     الش اتية هػ.
    Animal       الحيؾانية ك.

   Climatic     السشاخية ز.

 Communications        السؾاصبلت ح.

 Geological   الجيؾلؾجية  .
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 :ٖٓ حٌُٖٔٔ طو٤ْٔ حُوَحث٢ كٔذ ٓخ ٢ِ٣
 :ٌٝٛٙ ط٘ظَٔ ػ٠ِ Contentكٔذ حُٔلظ١ٞ  أ.
 :Physical Mapsحُو٣َطش حُطز٤ؼ٤ش )حُظ٠خ٣ٍْ(  .1

مؾضت هذا الشؾع مؽ الخرائ  الدهؾؿ كالسرتفعات كالؾدياف كاألنهار       
كال حار، كال حيرات، كيدتخدـ اللؾف األخزر للداللة على الدهؾؿ، 

ة اإلرتفاع، كاللؾف البشي كاللؾف األصفر للداللة على السشاط  الستؾسظ
 للسشاط  الجبلية كاللؾف األزرؽ للداللة على ال حار.

 :political mapsحُو٣َطش ح٤ُٔخ٤ٓش  .2
مؾضت هذا الشؾع مؽ الخرائ  التقديؼ الدياسي للدكؿ، كاألقداـ       

اإلدارية، كتؾضيت عؾاصؼ الدكؿ، كمدنها الهامة، كالسؾانئ، كيتؼ تلؾيؽ 
 ضيحي مسيز.ةل دكلة بلؾف تؾ 

 :Commercial or Economic حُو٣َطش حإلهظٜخى٣ش ٝحُظـخ٣ٍش .3
تذتسل محتؾيات هذب الخريظة على الشؾاحي اإلقترادية، السحاصيل       

الزرا ية، الهركة السعدنية، مدتخدمه الرمؾز للداللة على مشاط  اإلنتاج 
 كلذلػ الرشاعة كمراةزها.

 :Relief Maps حُوَحث٢ حُٔـٔٔش .4
كترشع مؽ الج س، أك الظيؽ، كمؾاد خاصة تهدؼ إلى تجديؼ السعالؼ  

 الظبي ية، لتعظي صؾرة أقرب إلى الؾاق ية، ل عض السفاهيؼ الجغرايية.
 : Rales, peoples هَحث٢ حألؿ٘خّ حُز٣َ٘ش .5

تذتسل على تؾزيع ند ة األجشاس الرأسية، أك طؾؿ القامة، أك لؾف       
 أك الشغؼ اإلجتسا ية، مؾضحة باأللؾاف.ال ذرة كلهافة الدكاف، 

 : Vegetation حُوَحث٢ حُ٘زخط٤ش .6
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تذتسل على نؾعيؽ: األكؿ تلؾف السداحات مهل السشاط  الرحراكية      
باللؾف األصفر، كالهاني الرمؾز مهل إتخاذ شجرة السظا  رمزًا للغابات 

 اإلستؾائية.
 :Animal حُوَحث٢ حُل٤ٞح٤ٗش .7

الرسؾـ كالرؾر، للداللة على انؾاع الحيؾانات  تذتسل على      
 كالسشاط  التي ت يش فيها.

 : Climatic حُٔ٘خه٤ش .8
تختص مهل هذب الخرائ  بتؾزيعات الحرارة، كالزغ  الجؾي،       

 كالرياح، كاألمظار، كأقاليسها. 
 :Geologicalحُـ٤ُٞٞؿ٤ش  .9

ـ الظ قات تختص هذب الخرائ  بدراسة أنؾاع الرخؾر، كنغا      
 األرضية، كتظؾر القارات كتزاريدها.

 :Historicalحُظخ٣ٍو٤ش  .10
يختص هذا الشؾع مؽ الخرائ ، بتؾضيت السعالؼ الجغرايية، لؤلحداث       

التاريخية الهامة، مهل: مداحة دكلة في عررها الذهبي، كمهل: تؾضيت 
العربي خ  سير حسلة، لالغزك الرليبي للؾطؽ العربي، كخريظة الجهاد 

 ضد الغزك الرليبي.
 :٣ٝ٘ظَٔ ػ٠ِ Formكٔذ حٌَُ٘  ب.
 :Electrical maps حُوَحث٢ حٌَُٜرخث٤ش .1

ترسؼ هذب الخرائ  الكهربائية، على البلؾر اك الخذ ، كتؾضت        
 السعلؾمات بؾاسظة أزرار لهربائية.

 :حُوَحث٢ حُٔٔطلش .2
 أك القساش.ترسؼ مهل هذب الخرائ  أك ترؾر على الؾرؽ        
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 :حُوَحث٢ حُظوط٤ط٤ش .3
تحتؾي على بعض البيانات القليلة، كترسؼ بخظؾ  خاصة  ابتة،        

 كيؾضت السعلؼ السعلؾمات عليها حد  متظل ات الحرة الر ية.
 
 : حُوَحث٢ حُٜٔخء .4

يقؾـ السعلؼ كالظبلب بتحزيرها كعسل ند  مشها، ليتؼ التدري         
الخاصة كالسظلؾبة خاصة في نهاية الحرة الر ية عليها بسلء البيانات 

 ألنها تدتعسل لأداة تقؾيؼ.
 :Projected Maps هَحث٢ حُؼَٝ .5

متؼ عرضها بؾاسظة اجهزة العرض السختلفة، مهل جهاز عرض        
الذرائت كالذفاييات كاألفبلـ الهابتة، كمؽ مسيزاتها أنها تجذب ترليز 

 السذاهد على الخارطة السزاءة.
 :Atlas حأل١ِْ.  6

هؾ   ارة عؽ مجسؾعة مؽ الخرائ ، يزسها مجلد كاحد، يقؾـ بعرض     
 بيانات تفريلية لهيرة، الذي يعتبر مرجعًا للدراسة الذاتية كالفردية.

مؽ السذكبلت التي مش غي على السعلؼ أف يعالجها أ شاء إستخداـ         
 الخرائ  في الحرة الر ية ما ملي:

: أي اإلقتراب مؽ الؾاقع ما أمكؽ مؽ حي  الذكل ٞحهغٓطخروش حُ .1
 العاـ كمؾاقع الخلجاف كال حار كمشابع األنهار.

: تقترر مادة الخريظة على الشقا  الرئيدية التي لاف ػيّ حإلًظظخظ .2
 قد عرفها.

: أف تكؾف حدكدها كمخظظاتها، مرئية كمقركءة بؾضؾح، حُٟٞٞف .3
 سل بذكل جساعي.لكل فرد في الرف إف لانت ستدتع
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: تؾضت عبلقة األجزاء ب عزها، كعبلقة الجزء بالكل، مؽ حُؼالهخص .4
حي  السؾاقع كالسداحات كالؾحدة الجغرايية، لأف يكؾف بحهًا عؽ 
جسهؾرية الدؾداف في خريظة مكبرة، يغهر في إحدى زكاياها مخظ  

 للؾطؽ العربي أك اإلفريقي.
ال تخلؾ الخريظة مؽ هذب  : يج  افٓوخ٤٣ْ حَُْٓ ٝحإلٛطالكخص .5

 السدائل.
: لستابعة التغيرات التي قد تحدث في العالؼ بعد تاري  طخ٣ٍن ٍٜٓٔخ .6

 إنتاجها، مهبت عليها تاري  رسسها.
 

 :ٓؼخ٤٣َ آظويحّ ٝأهظ٤خٍ حُوَحث٢ ًٔخ ٢ِ٣
: يج  اف تكؾف الخارطة مشاس ة للغرض كالسرحلة التي حُٔالثٔش .1

بالسعلؾمات، كيفزل إستخداـ خريظة لكل  تدتخدـ فيها، كغير مكتغة
 هدؼ محدد.

لاللؾف، كالخ ،  َٓحػخس طٞحكَ ح١َُٝ٘ حُل٤٘ش ك٢ اٗظخؽ حُوخ١ٍش: .2
 كجؾدة الؾرؽ، كالقساش.

: اف تكؾف غير مكتغة بالسعلؾمات كالتفاصيل كالرمؾز حإلطِحٕ .3
 الر  ة.

ي : أف تكؾف الخارطة دقيقة فحُظٔؼ٤َ حُٜل٤ق ٝحُيهش حُؼ٤ِٔش .4
عرضها للسعلؾمات خاصة األمؾر الدياسية، كأف تكؾف بعيدة عؽ الخل ، 

 كتترف بالسؾضؾ ية، كاألمانة العلسية في نقل السعلؾمات.
: البد مؽ إختيار الؾرؽ الجيد الذي ترسؼ عليه الخرائ ، حُٔظخٗش .5

 كيسكؽ إستخداـ الخرائ  التي ترشع مؽ السذسع أك ال بلستيػ الستيؽ.
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: بحي  يكؾف هشاؾ تشاس  بيؽ حجؼ الخريظة خٕ حُؼََٝٓحػخس ٌٓ .6
 كعدد الدارسيؽ كأماةؽ جلؾسهؼ.

ارسؼ خريظة سياسية للدؾداف مرا يًا فيها لل  -
 متظل ات الخريظة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  انيًا الكرات األرضية:

ماجدة عبيد للكرة األرضية تعريفات متعددة نذلر مشها ما أكردته ن    
 ـل:2001
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نهي الشسؾذج الؾحيد الذي يرؾر األرض بدكف تذؾيه  -1
 لذكلهال.

نهي نسؾذج يسهل الذكل الرحيت كالدقي  لؤلرض التي ن يش -2
 عليهال.

متزت مؽ هذمؽ التعريفيؽ أف الكرة األرضية،   ارة عؽ مجدؼ صغير 
لؤلرض، صشعه اإلنداف بسقاميس محددة، ليدتخدـ لؾسيلة تعليسية 

زاحية. كترشع الكرات األرضية عادة مؽ مؾاد مختلفة لالخذ  إي
كال بلستيػ، متفاكتة في أحجامها، كبالتالي يختلف طؾؿ أقظارها مؽ لرة 

 ل بؾصة.20-8ألخري، كالذي متراكح ما بيؽ ن
 أنؾاع الكرات األرضية:

 الظبي ية. -1
 الدياسية. -2

 السشاخية. -3

 الدبؾرية. -4

ظبلب فرص السذارلة اإليجابية، في تستاز الدبؾرية بأنها تتيت لل     
تحدمد بعض البيانات كالعبلقات عليها، كتدست بالترليز على نؾع معيؽ 

 مؽ السعلؾمات.
بذكل عاـ تداعد نساذج الكرات األرضية، على تكؾيؽ مدرلات     

كمفاهيؼ صحيحة عؽ السداحات كالسدافات، ألنها تسهل أجزاء الكرة 
 األرضية الح ي ية.

 د ة:مهارات مكت
 مؽ السهارات التي يكتدبها الظال  نتيجة استخدامه للكرات األرضية:   

 القدرة على فهؼ شكل اليابس كالساء.-1          
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 القدرة على استخداـ خظؾ  الظؾؿ كالعرض.-2          
 القدرة على تحليل العبلقات السكانية بيؽ الغؾاهر.-3          

 مسيزات الكرات األرضية:
 حجؼ كالؾضؾح.صغر ال -1
 ال داطة كالتفريل. -2

 األلؾاف الستداخلة كالرمؾز. -3
     
في مقارنة بيؽ الكرات األرضية، كالخرائ ، تعتبر الكرات األرضية، أحد     

األمهلة مؽ الشساذج التعليسية حي  أنها تعرض العرض في حجؼ مرغر 
 كبرؾرة أقرب للؾاق ية، مؽ الخرائ  السدظحة، كخرؾصًا عشد السقارنة

بيؽ مداحات األرض اليابدة القري ة مؽ القظ  الذسالي، أك في دراسة 
العبلقة بيؽ القارات. كمع ذلػ فنف الكرات األرضية، كبحكؼ شكلها ال نرى 
مشها إال نرف الكرة األرضية الذي مؾاجهشا، على عكس الخريظة التي 

ة تدست برلية العالؼ لله في نغرة كاحدة، لذلػ ال متيت صغر حجؼ الكر 
األرضية، كضع الكهير مؽ البيانات عليها، كمؽ أجل ذلػ لاف مؽ 

 الزركري إستخداـ األ شيؽ معًا حتى يكسل أحدهسا اآلخر.
 

قؼ بترسيؼ لرة أرضية إيزاحية بالسؾاصفات  -
 العلسية السعركفة.

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

................................................................
................................................... 
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كضت ليو تدتخدـ نسؾذج الكرة األرضية لؾسيلة  -
 تعليسية.

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

.................................................. 
  
 طوط٢٤ حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش: 

 

في الؾسائل التعليسية التعلسية، تدتخدـ الرسؾـ التخظيظية بكهرة 
كفي الكت  السدرسية كفي لهير مؽ السؾاد التعليسية التي متؼ إستشداخها 
بأسالي  مختلفة، كمؽ السعلؾـ أف الرؾر الفؾتؾغرايية، أةهر كاق ية مؽ 
الرسؾـ بأنؾاعها السختلفة، لسا تحتؾيه مؽ معلؾمات غير مرغؾب فيها، 

أك قد تؾجد خل ية غير مشاس ة لها، عشد تؾضيت مكؾنات هذب الرؾر، 
ةسا أف بعض ال حؾث أ بتت أف الرسـؾ التخظيظية أةهر فاعلية مؽ 
الرؾر الفؾتغرايية، في تحقي  بعض األهداؼ مهل تحدمد عشاصر 
الذيء، كالتعرؼ إليها، كتحدمد العبلقات السكانية، كترؾر حدكث بعض 

استعساؿ الرؾر العسليات، كمؽ األسالي  السهسة التي تسكششا مؽ 
الفؾتغرايية السظبؾعة، على كرؽ فؾتؾغرافي لغراض تؾضيت أسلؾب 
التخظي  بنستعساؿ قلؼ حبر أسؾد، كيقرد بعسلية تخظي  الرؾر 
الفؾتغرايية، إنتاج رسؾـ تخظيظية مؽ هذب الرؾر ذات الؾرؽ 
الفؾتغرافي، كذلػ بنجراء عسلية قص أك إختزاؿ لها نإزالتهال، بسؾاد 
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عؽ الؾرؽ بعد تخظيظها بالذكل الذي نريد، باستعساؿ قلؼ حبر ةيسيائية 
 أسؾد.

كتكسؽ اهسية هذا األسلؾب في إنتاج الرسؾـ التخظيظية، في تشسية 
مهارة الرسؼ لدى السعلسيؽ قليلي الخبرة في الرسؼ، باإلضافة إلى تلبية 
حاجاتهؼ مؽ هذب الرسؾـ، كخاصة انه يسكشهؼ إضافة بعض التفريبلت 

ؾر الفؾتغرايية، أك حذؼ بعض التفريبلت الهانؾية غير إلى الر
الزركرية التي تعسل على غسؾض الرؾرة، لسا أنه يسكشهؼ تؾضيت 
مكؾنات الرؾر ال اهتة أك الغامقة، أك التأةيد على بعض األجزاء، أك 
حذفها نهائيًا مؽ الرؾرة، لأف تحذؼ صؾرة شخص مؽ صؾرة كاحدة 

استعساؿ قلؼ حبر أسؾد ذي رأس  تزؼ مجسؾعة مؽ األشخاص، يسكشػ
 رييع، أك ريذة، أك قلؼ تحبير، في عسلية تخظي  الرؾر الفؾتؾغرايية.

 
  

كضت أهسية تخظي  الرؾرالفؾتؾغرايية في عسلية  -
 التعليؼ كالتعلؼ.

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

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

 
 هطٞحص طوط٢٤ حٍُٜٞ حُلٞطٞؿَحك٤ش:

. ن بت الرؾر الفؾتؾغرايية على قظعة الؾرؽ السقؾى، بنستعساؿ الص  1
 على أطراؼ الرؾرة.
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حبر أسؾد، أك أي حبر مذابه، ال مذكب في الساء في  إستعسل .2
التخظي  م اشرة على الرؾر الفؾتؾغرايية، عؽ طري  قلؼ حبر رييع، 

 حاكؿ أف تخظ  الرؾرة الفؾتؾغرايية بذكل يغهر معغؼ تفاصيها.
دع الحبر يجف تسامًا، كقد متظل  ذلػ ساعة كاحدة تقري ًا، تذلر  .3

 خظظتها سؾؼ تزعها في محلؾؿ مائي. أف الرؾرة الفؾتؾغرايية التي
أنزع الرؾرة الفؾتؾغرايية عؽ قظعة الؾرؽ السقؾى،  ؼ ضعها في  .4

محلؾؿ ص غة اليؾد السج ف في الجؾؼ، بحي  يكؾف كجه الرؾرة إلى 
دقائ ل، إف رج الحؾض قليبًل يداعد في سرعة  3-2األعلى، كلسدة ن

في السحلؾؿ، كتعتسد مدة إختزاؿ الرؾرة، تأةد أف الرؾر مغسؾرة تسامًا 
بقاء الرؾرة في السحلؾؿ، على ترليزب كعلى خرائص الرؾر 

 الفؾتؾغرايية.
أرفع الرؾرة الفؾتؾغرايية مؽ السحلؾؿ بسلق  عشدما ير ت لؾف  .5

الؾرقة بشيًا غامقًا، كبعد إختفاء معالؼ الرؾرة،  ؼ أغسرها في حؾض 
 الساء السجاكر ل زع  ؾاف.

حؾض الساء  ؼ أغسرها في محلؾؿ ملت الهيبؾ أرفع الؾرقة مؽ  .6
نمحلؾؿ التهبيت الفؾتؾغرافيل، لسدة  بلث دقائ  تقري ًا، حتى يختفي 

 اللؾف عؽ الؾرقة تسامًا كتغهر الرسسة التخظيظية بؾضؾح.
أرفع الؾرقة بحرص مؽ محلؾؿ الهيبؾ بسلق  نغيو نمغدؾؿ  .7

ل دقائ  10جاريًا لسدة نبالساءل،  ؼ أغسرها في ماء بارد، يفزل أف يكؾف 
ل 20ل دقائ  كزيادة السدة إلى ن5تقري ًا، كإال ييج  تغيير الساء لل ن

 دقيقة تقري ًا.
ج ف الرسسة التخظيظية الشاتجة بحرص بؾرؽ التؾاليت، أك كرؽ  .8

الرحف كذلػ بؾضع الرسسة على هذا الؾرؽ، كترلها لسدة معيشة حتى 
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اؿ مج ف الرؾر الفؾتؾغرايية، تجف، لسا يسكؽ تج يو الرسسة بنستعس
للحرؾؿ على رسؼ المع براؽ، ال تحالؾ أف تلسس الخظؾ  السذكلة 

 للرسسة أ شاء عسلية اإلنتاج.
أضف الحبر إلى بعض الخظؾ  السذكلة للرسسة إذا لـز األمر  .9

لزيادة كضؾحها، كبذلػ تكؾف قد أنتجت رسسة تخظيظية، ذات هدؼ 
عة على كرؽ فؾتؾغرافي المع أك مظفأ تربؾي مؽ صؾر فؾتؾغرايية مظبؾ 

 ـل 2001اللسعةل.نماجدة عبيد
 
  

قؼ بنجراء تخظي  لرؾرة فؾتؾغرايية تعليسية، لسا  -
 هؾ مؾضت في الخظؾات أعبلب.

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

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

 
    

 حُوخطٔـــش                         
 

 عزيزي القارئ ........         
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، هػػي حسلػػػ علػػى تعلػػيؼ الدػػردإف الغايػػة مػػؽ كراء هػػذا                  
شفدػ، أي أف تتؾصل بسجهؾدؾ الفردي، إلى السراتػ  العليػا نفدػ ب

مػػػؽ الػػػتعلؼ، إذ أنػػػه أصػػػ ت الخيػػػار األكحػػػد فػػػي اةتدػػػاب السعػػػارؼ، 
كتفعيلهػػا، كإنزالهػػا إلػػى أرض الؾاقػػع، فػػي شػػكل خبػػرات، كمهػػارات، 
كتف يبلت، لبدمل إيجابي، للسؾركث مؽ مسارسات التعليؼ التقليػدي، 

ؽ، كالحفػػظ، كاإلسػػترجاع، متؾجػػًا لػػل الػػذي مرتكػػز تسامػػًا علػػى التلقػػي
ذلػػػ بػػالجلؾس لئلمتحػػاف، الػػذي لػػؼ يعػػد م يػػارًا أكمحكػػًا الئقػػًا، فػػي 
اةتداب السعارؼ، كتظبيقها تظبيقًا عسليًا سليسًا، مسا يعػؾد بالفائػدة 

 للفرد الستعلؼ، بل كلئلندانية جسعاء.
لػػيؼ، سػػشتابع معػػػ بػػ  هػػذب السحػػاكر، مػػؽ تكشؾلؾجيػػا التع                

كالتي نعتبرها مقؾدًا كدليبًل لػ، في خؾضػ مجاؿ التعلؼ الذاتي، فسا 
هؾ مظلؾب مشػ، أف تظؾر كتجػدد فػي تظلعاتػػ السعرييػة كالعلسيػة، 

 بالسدتؾى الذي يجعل مشػ عالسًا ال متل يًا كمدترجعًا.
                                                                            

 السراجع:
بذػػير عبػػد الػػرحيؼ الكلؾب،التكشؾلؾجيػػا فػػي عسليػػة الػػتعلؼ كالتعلػػيؼ،  -1

 ـ.  1993عساف، دار الذركؽ للظ اعة كالتؾزيع، الظ عة الهانية 
بذػػػير عبػػػد الػػػرحيؼ الكلػػػؾب، الؾسػػػائل التعليسيػػػة التعلسيػػػة، عسػػػاف،  -2

 ـ.1986مكت ة السحتد ،الظ عة الهانية 
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ئل التعليسيػػػة كمدػػػتجدات جسػػػاؿ بػػػؽ عبػػػد العزيػػػز الذػػػرهاف، الؾسػػػا -3
تكشؾلؾجيػػا التعليؼ،الريػػاض، مكت ػػة السلػػػ فهػػد الؾطشيػػة، الظ عػػة الهالهػػة 

 ـ.2003

حديؽ حسدي الظػؾبجي، كسػائل االترػاؿ كالتكشؾلؾجيػا فػي التعلػيؼ،  -4
 ـ.1987الكؾيت، دار القلؼ الظ عة الهامشة 

عبػػػد هللا اسػػػح  عظػػػار كجخػػػر، كسػػػائل اإلترػػػاؿ التعليسيػػػة، مكػػػة  -5
 هجرية.1418الظ عة األكلى السكرمة، 

عبػد هللا اسػػساعيل الرػػؾفي، التكشؾلؾجيػا الحدمهػػة كالتربيػػة كالتعلػػيؼ،  -6
 ـ.2002عساف، الظ عة األكلى 

عسػػردمحم العسػػاس، التعلػػيؼ عػػؽ بعػػد كالتعلػػيؼ التقليػػدي فػػي السيػػزاف،  -7
 ـ.2009الخرطؾـ، مظ عة جامعة إفري يا العالسية، الظ عة األكلى 

تؾجيػػػػه التربػػػػؾي مػػػػا بػػػػيؽ الػػػػربت كالخدػػػػارة، عسػػػػر دمحم العسػػػػاس، ال -8
 ـ.2010الخرطؾـ، مظ عة جامعة إفري يا العالسية، الظ عة األكلى 

ماجدة الديد عبيد، ترسيؼ كإنتاج الؾسائل التعليسية، عسػاف، دار    -9
 صفاء للظ اعة كالشذر كالتؾزيع، الظ عة األكلى.  

10-  
  

 ما بيؽ الشغرية  ك التظبي                       
 نكقفات على دركب التعليؼل                 

 
 السقدمة -

 الترسيؼ التعميسي -
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 مفىؾم الترسيؼ التعميسي -

 األساس السشظقي لمترسيؼ التعميسي -

 ترسيؼ التعميؼ -

 عسميات الترسيؼ -

 أسمؾب الترسيؼ التعميسي -

 أسباب الترسيؼ التعميسي -

 نساذج -

 عشاصر العسمية التؾسعية -

 التذخيص -

 التركيب والتجسيع -

 يؼ السحتؾى تشغ -

 أوسية تشغيؼ السحتؾى  -

 تشغيؼ السحتؾى العمسي -

 خظؾات الترسيؼ التعميسي -

 تشغيؼ السحتؾى العمسي -

 اختيار السؾاد التعميسية -

 التقؾيؼ التكؾيشي -
 

 السقدمة:
في عررنا هذا... عرر تدف  السعارؼ كالسعلؾمات، ببل حدكد، حتى      

فاتهؼ، كمدتؾياتهؼ أنها أص حت في متشاكؿ الجسيع... على اختبلؼ  قا
التعليسية، كدرجاتهؼ العلسية...فقد صار الحرؾؿ على السعلؾمة، أيًا 
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ةانت، كمهسا صعبت... أك تشاءت بها السؾاقع الست اعدة... عؽ مد 
طالبها، أص ت ذلػ أمرًا سهبًل للغاية... فقد ال يعترض ال اح ، أي نؾع 

 السبتغى.مؽ الرعؾبات... قد يذكل عائقًا، دكف الؾصؾؿ لذلػ 
 

لكششا أص حشا نؾاجُه برعؾبات أخرى تتعل  بالسعرفة ذاتها... كمؽ     
 تلػ الرعؾبات:

إمكانية االحتفاظ بالسعلؾمة أك السعرفة. بعد الحرؾؿ عليها... فهي ال  
تفتأ تشدى، أك تهسل، إهسااًل متعسدًا صريحًا أك غير ذلػ... فقد أص ت 

بًل... لسدخل الصظياد السعلؾمة، مؽ الكل يحتفظ بالسؾاقع اإللكتركنية مه
داخل ذلػ الزخؼ ألسعلؾماتي الزاخر، كلكشه سرعاف ما مرمي بها في ساحة 

 السهسبلت، عشدما يقزي كطرب مشها.
 

السعرفة السجردة، غال ًا ما تت خر بعيدًا عؽ مخابئ العقؾؿ، بفعل     
أماـ غيرها الؾقت... أك بفعل تراةؼ األحداث كتزاحسها... أك بفعل ضعفها 

مؽ السعارؼ السؤ رة، في الؾاقع السعاش، كمهل هذب السعارؼ هي تلػ 
التي ال مت عها التظبي  العسلي... الذي لهيرًا ما يداعد في ترسيخها، 
داخل العقؾؿ، مسا يداعد في بقائها ألطؾؿ فترة مسكشة... حتى متدشى 

 رها.للذخص االستفادة مشها عشد الظل ...كمؽ  ؼ العسل على تظؾي
 

يبلحظ في تعليسشا الشغري... أنه يجؾد بسجسؾعات لبيرة... كحـز مؽ      
السعارؼ السشهؾرة نهرًا... أك التحريرية التي تتربع داخل طيات الرفحات 

الؾرقية... أك الرفحات اإللكتركنية، كالتي تسهل دعؾة صادقة للحفظ...  
مؽ الحاالت،  كالتذلر... كاالسترجاع،  الذي صار ال يفي، في لهير
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بحاجات ال ذرية السلحة...في هذا العرر، الذي تتداخل ييه األشياء 
برؾر مذهلة... كتتعدد ييه االستكذافات... كاالبتكارات الستتابعة، كالتي 
غال ّا ما تخزع للتجربة العسلية... أك لسخزكف الخبرات التراةسية... كهي 

كمؽ  ؼ يحّدؽ... كيظؾر  ذاتها التي تدعؾ الفرد ألف مبتكر، كأف يخترع،
 ذاته... كيظؾر غيرب، مؽ خبلؿ ما يجؾد به مؽ التجدمد السرغؾب.

 
شأنشا في التعليؼ... هؾ شأف مظلؾبات الحياة العامة، فلكي نظؾر مؽ     

تعليسشا... كمؽ مخرجاته، التي مؽ أهسها...إنداف السدتقبل، فقد تؾج  
كالسهارات... كالتظبيقات  عليشا أف نرسؾ بدفششا، في مؾاقع الخبرات...

 الؾاق ية، التي كببل شػ... ستقؾد سفؽ تعليسشا، إلى بر األماف.
 

تظرقشا في هذا الكتاب للجؾان  العسلية، كالجؾان  السهارية... في      
مديرتشا التعليسية، التي تختص بالسشهج الدراسي العاـ كمقرراته... كذلػ 

خاصة في مجاؿ الترسيؼ  مؽ خبلؿ مزاميؽ تكشؾلؾجيا التعليؼ...
التعليسي... كالؾسائل التعليسية... كتدري  السعلسيؽ، برؾرة عسلية، 
تجعل مشه عشررًا مؤ رًا في العسلية التعليسية... كفي التكؾيؽ اإلنداني 

 للسؾاطؽ الؾاعد.
 

نأمل أف يجد القارئ الكريؼ... مؽ التربؾييؽ، برفة عامة، كمؽ     
فة خاصة، الفائدة السرجؾة... كالُسعيؽ السعلسيؽ كالستعلسيؽ، بر

الرادؽ... في تحريػ دفة التعليؼ، إلى ما نتظلع إليه... مؽ خبلؿ تعليؼ 
 مدتقبلي ناجع كنافع للجسيع.
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 حُلَٜ حألٍٝ  

 حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ

 ٓلٜٞٓٚ:  -1

 حُظ٤ْٜٔ ٣ؼ٢٘:

ُٔٞهق "ٛ٘يٓش حُ٘ت رط٣َوش ٓخ، ٝكن ٓلٌخص ٓؼ٤٘ش، أٝ ػ٤ِٔش ٛ٘ي٤ٓش  

 ٓخ".

 

 أٓخ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ كٜٞ:  

"حألِٓٞد ح١ٌُ ٣ٜق ًَ حإلؿَحءحص... حُظ٢ طظؼِن رخهظ٤خٍ حُٔخىس     

حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحألىٝحص، حُٔٞحى، ٝحُزَحٓؾ، ٝحُٔ٘خٛؾ حَُٔحى ط٤ٜٜٔٔخ... 

ٝطل٤ِِٜخ... ٝط٘ظ٤ٜٔخ... ٝطط٣َٞٛخ... ٝطو٣ٜٞٔخ، ًُٝي ٖٓ أؿَ ط٤ْٜٔ 

٢ِ حُظؼِْ، رط٣َوش أك٠َ، ٝرط٣َوش أَٓع، ٓ٘خٛؾ طؼ٤ٔ٤ِش، طٔخػي ػ

ٝطٔخػي حُٔؼِْ، ك٢ ًحص حُٞهض، ػ٢ِ اطزخع أك٠َ حُطَم حُظؼ٤ٔ٤ِش... ك٢ 

 أهَ ٝهض ٝؿٜي ٤ٌٖ٘ٔٓ.
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ظَٜ ٌٛح حألِٓٞد طلي٣يحً ك٢ حُوَٕ حُؼ٣َٖ٘، ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ، ٝػَف    

٢، ٍأ٣٘خ د...)حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ(، ٝأل٤ٔٛش ٌٛح حألِٓٞد ك٢ حُٔـخٍ حُظؼ٤ِٔ

إٔ طو٠غ ٌٛٙ حُيٍحٓش ح٢ُ حُظـ٣َذ ك٢ حُٔيحٍّ حُؼخ٣ٞٗش... ٖٓ هالٍ 

حُيٍحٓش ح٤ُٔيح٤ٗش، ًُٝي رظ٤ْٜٔ ٝكيس ىٍح٤ٓش ٖٓ ٜٓ٘ؾ ح٣َُخ٤ٟخص 

ُطالد حُٜق حُؼخ٢ٗ حُؼخ١ٞٗ، ٝطـ٣َزٜخ... ٝططز٤وٜخ... ػْ طو٣ٜٞٔخ ك٢ 

 حُٜ٘خ٣ش . 

 

 ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ...!ُوي أػ٤َص حُؼي٣ي ٖٓ حُظٔخإالص... كٍٞ ٓلّٜٞ حُظ

 كَٜ ٣خ طَٟ ٛٞ كًَش ًحص أرؼخى ُٜخ ٜٓخّ أًؼَ ٖٓ ًٜٞٗخ ٓلٜٞٓخً ٓليىحً؟. 

أّ أٗٚ ٣َ١وش ُِظي٣ٍْ  ؟ أّ أٗٚ ٓـٔٞػش ٝٓخثَ ٝأٓخ٤ُذ ُظط٣َٞ حُؼ٤ِٔش 

 حُظؼ٤ٔ٤ِش؟

ّ(، إٔ 1982ّ( ٝ )٤ٍَٓ ١َ٣1978 رؼٞ حُظَر٣ٖٞ ٝهخٛش... )ًخ٤ٗش     

 حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ػزخٍس ػٖ:

"ٗظ٣َش ططز٤و٤ش ٝأًٗٔٞؽ ٣ٞظق حُ٘ظ٣َخص" ٝهي ٓ٘لخٙ ٛلش ٤ِٔٓس...    

ً ُ٘ظ٣َخص حُظؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ... ٌُٜٝح كٖٔ ٖٓ حُؼِٔخء   ك٢ ًٞٗٚ أٓظيحىحً ١ز٤ؼ٤خ

ٖٓ ال ٣َؿزٕٞ ك٢ كِٜش، ػٖ كًَش طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ... أٝ ػٖ طل٣َي 

   حُظؼ٤ِْ... أٝ ػٖ ٗٔخًؽ حُظؼ٤ِْ.
     

 حٌُظخد حُؼَد ر٤٘ٔخ ١َ٣ رؼٞ   

"إٔ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٓـٔٞػش كؼخ٤ُخص طط٣َ٣ٞش... ال ٣ٌٖٔ إٔ طَطو٢     

ا٢ُ ٓٔظٟٞ ٗظ٣َش... ًٔخ ٛٞ حُلخٍ ك٢ ٗظ٣َخص حُظؼِْ، ًحص حُل٤َٟخص... 

ّ(، ػ٢ِ ٓز٤َ 1998ٝحألكٌخٍ... ٝحُظـخٍد، كوي هيّ )َٓػ٢ ٝك٤ِٚ 

خ، ك٢ حألٗظٔش حُٔؼخٍ، ٓـٔٞػش كؼخ٤ُخص ُظو٣ََ حُظؼ٤ِْ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤

 حُظؼ٤ٔ٤ِش:

حُظؼ٤ِْ حُٜٔـَ... أٝ حُظؼ٤ِْ حإلطوخ٢ٗ... أٝ حُظؼ٤ِْ رخألُؼخد... أٝ حُٔلخًخس    

حُظؼ٤ٔ٤ِش... أٝ حُظؼ٤ِْ حُٔٔؼ٢ حٌُحط٢... أٝ حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ حُ٘و٢ٜ... أٝ 

حُلوخثذ حُظؼ٤ٔ٤ِش... أٝحُظؼ٤ِْ حُٔزَٓؾ... ٝحُل٤ي٣ٞ حُٔظلخػَ... أٝحُظؼ٤ِْ 

 .ػٖ رؼي

 

 إٔ ٌٛح حُظؼ٣َق، ٣ظَٜ إٔ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ ٢ٛ:   

 "أٗٔخ١ طؼ٤ٔ٤ِش ٝحٓخ٤ُذ كو٢"    
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ر٤٘ٔخ ٣َٟ )ػ٣ِِ ٝحُز٤َٓخ٢ٗ( ك٢ حُظٜخ٤ْٓ حُظؼ٤ٔ٤ِش... كِٓش ٓ٘ٔوش   

ٖٓ حُطَحثن ٝحُٔ٘خٛؾ حُٔزظٌَس ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝحإلػيحى... طٜيف ح٢ُ طلو٤ن 

ٝٗٞػخً، ػ٢ِ ٗلٞ أك٠َ ٝحَٓع  أًزَ هيٍ ٌٖٓٔ ٖٓ حٌُلخ٣ش حُظي٣ٍز٤ش ًٔخ ً

 ٝأؿيٟ ٝرؤهَ ؿٜي ٝطٌِلش.

  

أٓخ حُِـ٘ش حُو٤ٓٞش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ُِظؼ٤ِْ، كوي حهظَرض ًؼ٤َحً ك٢ طؼ٣َلٜخ   

ُِظٜخ٤ْٓ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٖٓ حُٔ٘ظٍٞ حُ٘خَٓ ، ك٢ٜ طَٟ ك٤ٚ ١َم ٓ٘ظٔش 

ُؼ٤ِٔش ط٤ْٜٔ، ٝط٘ل٤ٌ، ٝطو٣ْٞ... ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش رٌخِٜٓخ، ك٢ ٟٞء 

ً ػ٢ِ ٗظخثؾ حُزلٞع ك٢ ٓـخٍ حُظؼ٤ِْ... ٝك٢ أٛ يحف ٓليىس، طوّٞ أٓخٓخ

ٓـخٍ حُظٞحَٛ حإلٗٔخ٢ٗ، ٓٔظويٓش ؿ٤ٔغ حُٞٓخثَ حُز٣َ٘ش ٝؿ٤َ 

 حُز٣َ٘ش، ُِلٍٜٞ ػ٢ِ طؼِْ أًؼَ ًلخ٣ش ٝكخػ٤ِش.

 

حٓخ حُٔـِْ حُز٣َطخ٢ٗ ُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ، كوي حهظَد طؼ٣َلش ٖٓ ٓلّٜٞ    

َ ٖٓ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ... ٝأًؼَ ٖٓ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ طٌُ٘ٞـ٤خ حُظؼ٤ِْ أًؼ

 حُ٘خَٓ. كٜٞ ٣َٟ ك٢ حُظ٤ْٜٔ:

"أٗٚ ططٍٞ ك٢ حُظطز٤ن... ٝطط٣َٞ ك٢ حألٗظٔش، ٝحُظو٤٘خص، ٝحُٞٓخثَ، ٖٓ  

 أؿَ طل٤ٖٔ ػ٤ِٔخص حُظؼ٤ِْ حإلٗٔخ٢ٗ"

 

 ّ ك٤ؼَف ػِْ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ رؤٗٚ: 1998أٓخ حُل٤ِٚ  

طظؼِن رخهظ٤خٍ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحألىٝحص  "ػِْ ٣ٜق حإلؿَحءحص حُظ٢ 

ٝحُٔٞحى... ٝحُزَحٓؾ... ٝحُٔ٘خٛؾ... حَُٔحى ط٤ٜٜٔٔخ، ٝطل٤ِِٜخ، ٝط٘ظ٤ٜٔخ، 

ٝطط٣َٞٛخ، ٝطو٣ٜٞٔخ... ًُٝي ٖٓ أؿَ ط٤ْٜٔ ٓ٘خٛؾ طؼ٤ٔ٤ِش، طٔخػي ػ٢ِ 

حُظؼِْ رط٣َوش حك٠َ... ٝرط٣َوش أَٓع، ٝطٔخػي حُٔؼِْ ػ٢ِ أطزخع أك٠َ 

 ٤ش، ك٢ أهَ ٝهض... ٝؿٜي ٌٖٓٔ".حُطَم حُظؼ٤ِٔ

 

ٓٔخ ٓزن طز٤ٖ إٔ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ػِْ ٝطو٤٘ش، ٣زلغ ك٢ ٝٛق     

أك٠َ حُطَم حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظ٢ طلون حُ٘ظخؽ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝكن ١َٝٗ ٓؼ٤٘ش، 

ٝرٌُي ٣ؼي أِٓٞد حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ٖٓ حُؼِّٞ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ كخُٝض 

ُظطز٤و٢، ٣ٝظـ٠ِ حُٜيف ٖٓ حُظ٤ْٜٔ حَُر٢ ر٤ٖ حُـخٗذ حُ٘ظ١َ ٝحُـخٗذ ح

حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢ ٓٔخػيس حُٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش، ك٢ اهَحؽ ًظذ ٓي٤ٍٓش أٝ 

رَحٓؾ طؼ٤ٔ٤ِش، ٝحٟلش ك٢ ٌٓٞٗخطٜخ ٝ ٓظِِٔٔش ك٢ أؿِحثٜخ، ٝٓ٘ظٔش ك٢ 

ٝكيحطٜخ، ٝٓو٘ؼش ك٢ ٣َ١وش ػَٟٜخ ُِٔؼِٞٓخص، ٝٓظلوٚ ٓغ هٜخثٚ 
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ؾ حُيٍح٤ٓش، ٝحُزَحٓؾ، أٝ حُٔخىس حُلَى حُٔظؼِْ... ح١ٌُ أػيص ُٚ ٌٛٙ حُٔ٘خٛ

 حُظؼ٤ٔ٤ِش.

 

 

 حألٍٛٞ حُظخ٣ٍو٤ش ُٔلّٜٞ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ:  -2

٤٘٣َ حألىد حٌُٔظٞد ك٢ ٓـخٍ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ، ا٢ُ إٔ ؿٌٍٝ ط٤ْٜٔ     

حُظؼ٤ِْ حُلي٣غ ٝٗٔخًؿٚ حُٔوظِلش... ًـِء ٖٓ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ، طَؿغ 

، ك٢ طي٣ٍذ حُـ٤ٕٞ، هالٍ ُِـٜٞى ٝحُٔٔخػ٢، حُظ٢ رٌُض ك٢ أ٣ٌَٓخ

حُلَد حُؼخ٤ُٔش حُؼخ٤ٗش... ٝرؼي حُلَد ٓزخَٗس، ًُٝي ُظؼ٤ِْ أػيحى ًز٤َس 

ٖٓ أكَحى حُـ٤ٖ، ػ٢ِ حٓظويحّ حُظو٤٘ش ك٢ حُٔؼيحص حُلَر٤ش حُلي٣ؼش، 

 رؤه٠ٜ ٍٝهض ٝأهَ طٌِلش.

  

ك٢ ًحص حُٞهض... ًخٕ ُ٘ظخثؾ حُزلٞع حُٔؼ٤ِٔش ُؼِٔخء حُ٘لْ، إٔ هيٓض     

خص ؿ٤يس، ُْ طٌٖ ٓؼَٝكش ٓخروخً، اال ٢ٛٝ ٤ًق طليع ػ٤ِٔش حُظؼِْ ٓؼِٞٓ

حإلٗٔخ٢ٗ... ٣ٝظ٠ٖٔ ًُي حُظلي٣ي حُيه٤ن، ُِٜٔخّ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظؼِْ 

ٝط٘ـِ ٖٓ هزَ حُٔظؼِْ... ًُٝي رظٞك٤َ ٓ٘خًٍش حُٔظؼِْ حإل٣ـخر٤ش ٝحُ٘٘طش، 

ٓخً ًٌُٝي ُؼذ حُٔوظٜٕٞ ك٢ ٓـخٍ حُٞٓخثَ حُٔٔؼ٤ش ٝحُز٣َٜش، ىٍٝحً ٛخ

ك٢ طط٣َٞ )ططٍٞ( ٌٛح حُٔلّٜٞ، ك٢ ٓـخٍ حُٔٔغ ر٣َٜخص... ًُٝي 

رظطز٤وْٜ ُٔزخىة ٝأْٓ ػِْ ٗلْ حُظؼِْ، ك٢ ػ٤ِٔخص ط٤ْٜٜٔٔ، ُألهالّ 

 حُظَر٣ٞش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔوظِلش.

 

أٓخ رخُ٘ٔزش ُألرلخع حُظ٢ هخّ رٜخ )ٌَٓ٘( ك٢ حُو٤ٔٔ٘خص... كوي ظَٜص    

٘ظ٣َخص حُظؼِْ، ٝػَكض ٌٛٙ حُظطز٤وخص ٗظخثـٜخ ك٢ حُظطز٤وخص حُظَر٣ٞش ُ

رخ٤ًُِٞٔش، ًُٝي رظط٣َْٞٛ ًُ٘ٔٞؽ حُٔؼ٤َ ٝحالٓظـخرش، ٝحًُ٘ٔٞؽ ٓز٢٘ 

ػ٢ِ إٔ حُظؼِْ ٣ؤهٌ ٌٓخٗٚ هالٍ ٓـٔٞػش ٖٓ حُوطٞحص حُٜـ٤َس، ٝحُظ٢ 

ً ٝٗ٘طخً... كخُطخُذ ٣ظؼِْ ٗظ٤ـش  ٖٓ هالُٜخ ٣ـذ إٔ ٣ٌٕٞ حُطخُذ ٓ٘خًٍخ

ؼِْ ح١ٌُ ٣ليع ُي٣ش ٣ٌٕٞ أك٠َ، اًح ٓخ هزَ طلخػِٚ ٝٓ٘خًٍظٚ، ػْ إ حُظ

 ر٘ظ٤ـش اؿخرخطٚ ك٢ حُلخٍ.

 

ٓغ ططٍٞ حُٔيٍٓش ح٤ًُِٞٔش، ٝحُظطز٤ن حُ٘ل٢ٔ... ُٔلّٜٞ حُظـ٣ٌش   

 حَُحؿؼش ٝحٌُٔخكخس حُل٣ٍٞش... ظَٜ ٓخ ٢ٔٔ٣ رخالٗظَح١ حإلؿَحث٢.
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 ٗظ٤ـش ُظٍٜٞ ٌٛٙ حُ٘ظ٣َش، ٝططٍٞ حألرلخع ك٢ ٓـخٍ ػِْ حُ٘لْ ، ظَٜ   

ٓخ ٢ٔٔ٣ رخُظؼ٤ِْ حُٔزَٓؾ ك٢ حُٔظ٤٘خص، ٝحُظؼِْ حُٔزَٓؾ ًٔخ ٣ؼَكٚ ٤ٓي 

 ّ ٛٞ:1973ه٤َ ه 

"ٗٞع ٖٓ حُظؼِْ حٌُحط٢، ح١ٌُ ٣ؼَٔ ك٤ٚ حُٔؼِْ ٓغ حُؼِْ ك٢ ه٤خىس حُظ٤ٌِٔ    

ٝطٞؿٜٚ، ٗلٞ حُِٔٞى حُٔ٘٘ٞى ُزَٗخٓؾ طؼ٢ٔ٤ِ، أػيص ك٤ٚ حُٔخىس 

 ٍٛٞس ًظخد ٓزَٓؾ أٝ آُٚ طؼ٤ٔ٤ِش".حُظؼ٤ٔ٤ِش اػيحىحً هخٛخً... ٝػَكض ك٢ 

 

٣ظ٠ق ٓٔخ ٓزن، إٔ ٛ٘خى ػيىحً ٖٓ حُؼ٘خَٛ حُظ٢ ٣ـذ إٔ طَحػ٢ ػ٘ي ٓخ   

 ٣َٗي ط٤ْٜٔ ٗظخّ طؼ٢ٔ٤ِ ٗخَٓ ٓؼَ:

ًظخرش حألٛيحف ٝط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ ، طل٤َِ حُٜٔٔٔخص، ٝٝٛق ١َٝٗ  

حٍ حُظؼ٤ِْ ٝطو٤٤ْ حألىحء ٌٝٛح حُٔـخٍ ًـِء ك٢ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ ال ٣ِ

٣ظطٍٞ، ٗظ٤ـش ُظطٍٞ حُٔؼَكش، ٝظٍٜٞ ًؼ٤َ ٖٓ حالهظَحػخص حُظو٤٘ش، 

 ٝحُظَر٣ٞش حُلي٣ؼش.

 

 حألٓخّ حُٔ٘طو٢ ُظ٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ : 

إ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ ٣ـذ إٔ ٣ظْ ػ٢ِ ٟٞء حُظَٝف حُظ٢ ٤ٓظْ هالُٜخ    

حُظؼِْ... ٝػ٘ي حإلػيحى ُِظؼ٤ِْ ٣ـذ إٔ ٣ؤهٌ رؼ٤ٖ حالػظزخٍ، طِي حُظَٝف، 

 حُيحه٤ِش ٜٓ٘خ أٝ حُوخٍؿ٤ش، ٝحُظ٢ طؼظٔي ػ٢ِ ٓخ هي طْ طؼِٔٚ.ٓٞحء 

 

ػ٘ي ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ الري ٖٓ ٟٝٞف حُٔزٍَ ٌُُي، ٌٝٛح ٣ظطِذ ريٍٝٙ     

حُؼٞىس ح٢ُ حٍُٞحء ُِٜٔخىٍ حأل٤ُٝش حُظ٢ طـؼَ حُظؼ٤ِْ ٓٞؿٜخ ُِلخؿخص، 

ٝطوط٢٤ حُظؼ٤ِْ ٛٞ أِٓٞد ٓزَٓؾ ا٢ُ كي رؼ٤ي ٓغ َٓحػخس حُظ٤ٔ٘ن 

زخص ُِٔؼَكش حُل٤٘ش، ك٢ ًَ َٓكِش ٖٓ َٓحكَ حطوخً حُوَحٍحص... ٌٝٛح ٝحُؼ

ٓخ ٢ٔٔ٣ رٔ٘ل٠ حُ٘ظْ، ٌٝٛح حُ٘ٞع ٖٓ حإلػيحى طٔظويّ ك٤ٚ َٓحكَ... 

ٝهطٞحص... ٝاؿَحءحص ٓظؼيىس ٝٓظ٘ٞػش، ك٢ حُٔؼَكش، ٝحُٔؼِٞٓخص، 

ٝحُٔزخىة حُ٘ظ٣َش، طٌَ٘ ك٢ ٓـِٜٔخ ٓيهالص َُِٔحكَ حُالكوش، ػْ طوّٞ 

 ؿخص ػ٢ِ ٟٞء ٓيٟ ٓخ طلون ٖٓ أٛيحف، ػْ ٟٝؼٜخ ٓٔزوخً.حُٔوَ

 

 

 

 / ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ:  4

ٛ٘خى ه٢ِ ًؼ٤َ ٖٓ حُٔ٘ظـ٤ِٖ ك٢ ٓـخٍ حُظَر٤ش ٝحُظؼ٤ِْ، ر٤ٖ ٓل٢ٜٓٞ    

طط٣َٞ حُظؼ٤ِْ ٝط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ ، إٔ طط٣َٞ حُظؼ٤ِْ أػْ ٝأَٗٔ ٖٓ ط٤ْٜٔ 



 

1193 

 

٣ظؼِن رظ٤ْٜٔ ٝكيحص  حُظؼ٤ِْ... الٕ حُظ٤ْٜٔ ؿِء ٖٓ طط٣َٞ حُظؼ٤ِْ، كٜٞ

ً طؼ٤ٔ٤ِش  أٝ رَحٓؾ طي٣ٍز٤ش ٜٓـَس، ر٤٘ٔخ ٣ظ٘خٍٝ حُظط٣َٞ أٗظٔش أٝ ٗظٔخ

 ٓظٌخِٓش، ٝحٌَُ ٣ؼَف حُظؼ٤ِْ رؤٗٚ:

"٣َ١وش حُظل٤ٌَ حُٔ٘ظٔش ُلَ ٓ٘خًَ طؼ٤ٔ٤ِش، ٌٝٛٙ حُؼ٤ِٔش طظزغ هطٞحص  

 ٓليىس ٝٓخ ٣٘زؼن ػٖ ططز٤ن ٌٛٙ حُوطٞحص ٛٞ ٗظخّ طؼ٢ٔ٤ِ".

 

حُظؼ٤ِْ ػَف طؼ٣َلخص ٓظؼيىس ٝٓوظِلش ك٤ؼَكٚ )ُٞٗيحٕ ٓلّٜٞ ط٤ْٜٔ 

 ّ( ػ٢ِ أٗٚ:1973

 "حُز٤٘ش حُظ٢ طٜ٘ق ٓظطِزخص حُظؼِْ ٝحُ٘ظخثؾ حُٔظَطزش ػ٢ِ ًُي". 

 

 أٓخ )٣َ٤َٓ( ك٤ؼَكٚ ػ٢ِ أٗٚ:

"طلي٣ي ٝاٗظخؽ ظَٝف ر٤ج٤ش طيكغ حُظ٤ٌِٔ ا٠ُ ٓخ ٣ئى١ ا٢ُ طـ٤٤َ  

."ًِٚٞٓ 

 

 حٓخ )٣ٍـِض( ك٤ؼَكٚ رؤٗٚ:

 ؼِْ ح١ٌُ ٣ٜظْ رلْٜ... ٝطل٤ٖٔ... ٝططز٤ن ١َم حُظي٣ٍْ."حُ 

أٝ ٛٞ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ ٣وٍَ ٖٓ هالُٜخ حُط٣َوش حُؼ٤ِٔش حألٗٔذ ُظلو٤ن  

حُظـ٤َ حُٔطِٞد... ك٢ حُٔؼَكش، ٝحُٜٔخٍحص، ُٟٔٞٞع ٓؼ٤ٖ ٝٓـظٔغ 

 ٓليى ٖٓ حُطِزش"

. 

 حٓخ )أٗٔزش حُٔ٘٘ت( ك٢ٜ طَٟ إٔ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ ػزخٍس ػٖ:

ٟٝغ هطش الٓظويحّ ػ٘خَٛ ر٤جش حُٔظؼِْ ٝحُؼالهخص حُٔظَحرطش  "ػ٤ِٔش 

ك٤ٜخ، رل٤غ طيكؼٚ ح٢ُ حالٓظـخرش، ك٢ ٓٞحهق ٓؼ٤٘ش طلض ظَٝف ٓؼ٤٘ش، 

ٖٓ أؿَ أًخد هزَحص ٓليىس، ٝاكيحع طـ٤َحص ك٢ ًِٓٞٚ... أٝ أىحثٚ، 

 ُظلو٤ن حألٛيحف حُٔوٜٞىس".

ظخ٤ٓش، حُٔوط٢ ُٜخ، ٌُح كبٕ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ ٛٞ حُط٣َوش حُؼ٤ِٔش حُ٘    

ُظ٘خٍٝ ر٤جش حُٔظؼِْ ػٖ هٜي... ٝرخهظ٤خٍ حُٞٓخث٢ ٝحألٓخ٤ُذ حُٔالثٔش، 

 إلكيحع طـ٤َحص ك٢ ًِٓٞٚ، ألؿَ طلو٤ن أٛيحف ٓليٝىس ٟٖٝٔ ١َٝٗ 

 ٓليىس.

 

 

 / ػ٤ِٔخص حُظ٤ْٜٔ: 5
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حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ػزخٍس ػٖ ػ٤ِٔخص ٜٓٔش، ك٢ حٍُٞٛٞ ا٠ُ حألٛيحف      

ً ُإلؿَحءحص  حَُٔٓٞٓش ريهش... ٝرؤهَ طٌِلش... ٝرؤَٓع ٝهض، ٝكوخ

ٝحُوطٞحص ٝحأل٣ُٞٝخص، حُظ٢ ٣ـذ إٔ طظزغ رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُٔلظٟٞ 

 ٝحُظويّ ٝٓٔظٟٞ حُٔظؼ٤ِٖٔ.

 

ٌُح كؤٕ ٤ٓيحٕ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظؼ٤ِْ، ؿ٢٘ ر٘ٔخًؿٚ ١َٝهش حُٔوظِلش،     

يٍٝٙ ُظ٤ْٜٔ ٝطط٣َٞ حُ٘ظْ حُظَر٣ٞش حُٔوظِلش، ٝرٔخ إٔ حُٔؼِْ ٣وّٞ ر

رظؼ٤ِْ أكَحى ١ًٝ ٓٔظ٣ٞخص ٓوظِلش، ٣ظطِذ ٓ٘ٚ ٓؼَكش أًؼَ ٖٓ ًٗٔٞؽ 

ٖٓ ٗٔخًؽ حُظ٤ْٜٔ حُٔوظِلش، ألٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ٓٞف ٣وظخٍ حًُ٘ٔٞؽ 

حُٔالثْ ٌَُ َٓكِش ٖٓ حَُٔحكَ، ٝحألٛيحف حُظ٢ ٣َ٣ي طلو٤وٜخ، أٝ آٌخ٤ٗش 

 إٔ ٣ؤهٌ ػ٘خَٛ ٓظؼيىس ٖٓ ٗٔخًؽ ٓوظِلش.

 

ًٗٔٞؽ ٖٓ ٗٔخًؽ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ، ا٠ُ ػ٘خَٛٙ حَُث٤ٔش، اًح كِِ٘خ أ١    

ُٞؿيٗخٙ ٣ظٌٕٞ ٖٓ ػ٘خَٛ ٍث٤ٔش ٓ٘ظًَش ك٢ ؿ٤ٔغ حُ٘ٔخًؽ ًٔخ أٍٝىٙ 

 )ًٔذ(: 

 كؼ٤ِٚ ٣ٌٖٔ طوي٣ْ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ رخإلؿخرش ػٖ حألٓجِش حُظخ٤ُش:

 ُٖٔ ٣طٍٞ )١ٍٞ( ٌٛح حُزَٗخٓؾ ؟ ٖٓ حُٔظؼ٤ِٖٔ؟

 ٣ظؼِْ ؟ ٝٓخ حألٛيحف؟ ٓخًح ط٣َي ٖٓ حُٔظؼِْ أٝ حُٔظيٍد إٔ

 ٤ًق طٔظط٤غ إٔ طليى ا٠ُ أ١ ٓيٟ ٣لون حُظؼِْ اؿَحءحص حُظو٣ْٞ؟.

 ٌٝٛٙ حُؼٜ٘خٍ "حالْٓ " حُظخ٤ُش:

حُٔظؼِْ، ٝحالٛيحف ، ٝحُطَم ٝحألٓخ٤ُذ، ٝ حُظؼ٤ِْ... ٢ٛ حإل١خٍ أٝ حٌَُ٘  

حَُث٤ْ ُظ٤ْٜٔ حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ٌٝٛٙ ح ُؼ٘خَٛ حَُث٤ٔش حألٍرؼش، 

خَٛ أهَٟ طوظِق ٖٓ ًٗٔٞؽ ٥هَ ٓؼَ: ًٗٔٞؽ )ًٔذ(، ح١ٌُ طظ٠ٖٔ ػ٘

 ٣ظ٠ٖٔ حُؼ٘خَٛ حُظخ٤ُش : 

حُٔٞح٤ٟغ ٝحألٛيحف حُؼخٓش ، هٜخثٚ حُطالد ، حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش ، 

ٓلظٟٞ حُٔخىس ، حُلَٙ حألٍٝ ، ٗ٘خ١خص ٝٓٞحى حُظؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ ، حُويٓخص 

 ٝح ُٔٔخػيس ، حُظو٤٤ْ.

 أِٓٞد حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ:

ريأص ٓلخٝالص حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢ ٓزؼ٤٘خص حُوَٕ حُٔخ٢ٟ ، ك٤غ    

ٟٝؼض ُٚ أْٓ ٝٓزخىة ٌٓ٘ ُٖٓ ٣ٞ١َ ، ٟٝلض ك٢ ٓلخُٝش )حٌَٓ٘( 

 ح١ٌُ ٟٝغ أًٗٔٞؿخً طؼ٤ٔ٤ِخً ٝحهظزَٙ كؼ٤ِخً .

 



 

1195 

 

ًٝخٕ ط٤ًَِ )حٌَٓ٘( ٣ٜ٘ذ ٍُِٞٛٞ أل١ ٗـخف أٝ طويّ ك٢ حُؼ٤ِٔش 

١ٌُ حػظٔيطٚ ٓؼظْ ٗٔخًؽ حُظؼ٤ِْ... حُظَر٣ٞش، ٣ظْ ٖٓ هالُٜخ حُظؼ٣ِِ، ٝح

حُظ٢ ٛيٍص ػٖ ٝؿٜش ٗظَ حُٔيٍٓش ح٤ًُِٞٔش، ٝٛ٘خى ٖٓ ٣َٟ إٔ ٌٛح 

حًُ٘ٔٞؽ ال ٣ِٜق ُظؼ٤ِْ حإلٗٔخٕ، الٕ حُظؼ٣ِِ ال ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُٔظؼِْ، 

كخُٔيٍٓش ح٤ًُِٞٔش... طَٟ إٔ حُظؼ٤ِْ ال ٣ليع ٖٓ ٝؿٜش ٗظَْٛ حٍطزخ١ 

 ٝهي ال ٣ظ٘خٓذ ٓغ ٓظؼِْ أهَ.

 

خ ػِٔخء حُ٘لْ حُٔؼَٝك٤ٖ )ر٤خؿ٤ش ، ؿخ٤٤ٗٚ ، رَِٝٗ ، أ٣َُٝٝ( حطلوٞح أٓ

ػ٢ِ ٝٛق حُظؼ٤ِْ رؤٗٚ طـ٤ٔغ، ٝط٘ظ٤ْ، ٝ حٓظويحّ حُٔؼَكش، ٣ٌٖٝٔ 

 ػَٝ حْٛ ٓزخىة حُ٘ظ٣َخص حُٔؼَك٤ش ك٢ ح٥ط٢:

 حُظؼ٤ِْ ػٖ ٣َ١ن حُظلخػَ ر٤ٖ حُٟٔٞٞع ٝحُز٤جش حُٔل٤طش رخُٔظؼِْ. .1
 َ ح٢ُ حُٜؼذ.حُظيٍؽ ك٢ حُظؼ٤ِْ ٖٓ حُٜٔ .2
 حٗظَحى أًزَ ػيى ٖٓ حُلٞحّ ك٢ حٓظالّ حُظؼ٤ِْ . .3
 حُظ٤ًَِ ػ٢ِ حُوزَحص حُٔخروش ك٢ طؼ٤ِْ حُوزَحص حُـي٣يس. .4

ٌٛٙ حُٔزخىة آٗلش حًٌَُ، حٓظلخىص ٜٓ٘خ حُٔوظٜش ك٢ ر٘خء حُ٘ٔخًؽ     

حُظؼ٤ٔ٤ِش... حُظ٢ طٌَ٘ ٤ٌَٛ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ، حُٜخىف ُظ٤ٟٞق ٝحؿزخص 

٢ٔ٤ِ... ك٢ إٔ ٣ويّ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، ك٢ ٌَٗ هطٞحص ٓ٘ظٔش حُْٜٔٔ حُظؼ

 ٝٓظِِٔٔش، رل٤غ ٣ٌٖٔ ُِٔظؼِْ إٔ ٣ٔظوزِٜخ رٍٜٞس ٓ٘ظٔش، ٣ٝلظلع رٜخ. 

 

٣ؼ١ِ حُٔزذ ك٢ طلؼ٤َ حٓظويحّ حُ٘ٔخًؽ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظَر٣ٞش، ا٠ُ    

آٌخ٤ٗش اه٠خػٜخ ُِظـَرش ٝحُو٤خّ، ٝألٗٚ ٖٓ حٌُٖٔٔ حٓظويحٜٓخ ك٢ 

، ٖٓ هالٍ حُظؼِْ ٝحُز٤جش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش... ٌٝٛٙ حُظٜخ٤ْٓ ٣ٌٜٔ٘خ حُظي٣ٍْ

ٓٔخػيس حُٔظؼ٤ِٖٔ... ػ٢ِ طٔؼ٤َ ٓخ ٣ويّ ُْٜ ٖٓ هزَحص طؼ٤ٔ٤ِش، ٓغ 

حٓظ٤ؼخرٜخ ُظ٠ٖٔ حٓظَٔحٍ حٗظزخْٜٛ، ًٌُي ٣ٌٖٔ هِٜٗخ ػ٢ِ ٌَٗ حر٤٘ٚ 

ً ُِظؼ٤ِْ،  ً ٓالثٔخ ٓؼَك٤ش... ٝػ٤ِٚ كبٕ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ٣ٞكَ ٓ٘خهخ

٠٣ٖٔ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗظخثؾ َٓؿٞد ك٤ٜخ، ٝهي حٓظؼَٔ حُظ٤ْٜٔ حُٔزخىة 

حُٔ٘ظًَش ُ٘ظ٣َخص حُظؼِْ، حُٔظٔؼِش ك٢ حُٔؼ٤َحص ٝحالٓظـخرخص )حُظؼ٣ِِ 

 ٝحُظـ٣ٌش حَُحؿؼش( .

 

٢ٌُ طٌٕٞ حُظٜخ٤ْٓ ٗخؿلش ٝٓئػَس، ٣ـذ إٔ طلظٟٞ ػ٢ِ ػيى ٖٓ    

ٝحُيٍحٓخص، حُظ٢ حُٔزخىة... ٝحألٓخ٤ُذ، حُٔٔظوَؿش ٖٓ ٗظخثؾ حُزلٞع 
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أؿ٣َض ك٢ ٤ٓيحٕ حُظَر٤ش ٝػِْ حُ٘لْ ، ٝهي أٗخٍص ا٠ُ ٌٛٙ حُٔزخىة 

 اؿَحءحص أ١ِن ػ٤ِٜخ:

 ٌٓٞٗخص حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ حُظ٢ طوظخٍ ك٢ ٟٞء: 

 كخؿخص حُٔظؼ٤ِٖٔ. -
 ٓ٘خٓزش ١ز٤ؼش حُٟٔٞٞع حُيٍح٢ٓ. -
 حإلٌٓخٗخص ٝحُظ٤ٜٔالص حُٔظخكش ُِٔئٓٔخص حُظؼ٤ٔ٤ِش . -
 حألٛيحف حُظَر٣ٞش. -

 ٣ٝـذ إٔ طئىٟ ٌٛٙ حُٔزخىة ا٠ُ:

 .ط٘ـ٤غ حُطِزش ػ٢ِ حًظٔخد أٓخ٤ُذ حُظل٤ٌَ ٝحإلريحع 
 .ِْحُٔ٘خًٍش حُلخػِش ُِٔظؼ٤ِٖٔ ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼ 
 .ٖط٤ِٔ حُلَٝم حُلَى٣ش ر٤ٖ حُٔظؼ٤ِٔ 
 .ٍحٓظؼٔخٍ ٌٓٞٗخص حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش أك٠َ حٓظؼٔخ 
  .أىحس حُظ٤ًَِ ػ٢ِ حُظؼِْ حٌُحط٢ ُيٟ حُطالد 

 

ن ٓؼظْ حَُٔر٤ٖ ػ٢ِ إٔ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٣ـذ طلي٣ي ٌٓٞٗخطٚ، ٣ظل   

 ّ ( رخٕ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ1977:٢ٔ٤ِك١َ٤ )ًٔذ 

"ٗظخّ ْٜٓٔ رٌَ٘ ػٔخ٢ٗ... ٣ٔظخُ رخَُٔٝٗش حُي٣٘خ٤ٌ٤ٓش، ٝإٔ ٛ٘خى  

ػالهخص ٓظزخىُش ر٤ٖ ػ٘خَٛٙ... ٝإٔ ح١ طؤػ٤َ ٣وغ ػ٢ِ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٣٘ظوَ 

 ٟ ٢ٛٝ:أػَٙ ا٠ُ رو٤ش حُؼ٘خَٛ حألهَ

هٜخثٚ حُٔظؼِْ ، حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش ، ٓلظٟٞ حُظؼِْ ، حالهظ٤خٍ حُوز٢ِ    

 ، ٜٓخىٍ ٝأٗ٘طش طؼ٤ٔ٤ِش ٝهيٓخص ٓٔخػيس حُظو٣ْٞ.

 

طٔظخُ حُظٜخ٤ْٓ رؤٜٗخ طٔظ٘ي ػ٢ِ طل٤َِ هٜخثٚ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٖٓ ك٤غ    

حُٖٔ، ٝحُـْ٘، ٝحُويٍحص حُؼو٤ِش... ٝحُـ٤ٔٔش...ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش ُِلجش 

كش )حُٔظؼ٤ِٖٔ(، ٝطلي٣ي كخؿخطْٜ، ٝٓيٟ حٓظالًْٜ ُِٔؼِٞٓخص حُٔٔظٜي

حُظ٢ طَطز٢ رخُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُـي٣يس، حُظ٢ ٓظويّ ُْٜ، ٌٝٛح ٣ظلن ٓغ 

ٓزخىة حُظؼ٤ِْ حُظ٢ هيٜٓخ حالطـخٛخٕ حُؼَك٢، ٝحإلٗٔخ٢ٗ، ٓئًيس َٓحػخس 

ٝهيٍحص حُظؼِْ، ٝحٓظؼيحىحطٚ... ًٌُٝي طل٤َِ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح٢ُ 

َٛٙ، حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ، ٝط٘ظ٤ٜٔخ ٝكن أْٓ ٓ٘طو٤ش، ٝٗل٤ٔش، ػ٘خ

 طظ٘خٓذ ٓغ هٜخثٚ حُلَى حُٔظؼِْ حُؼو٤ِش... ٝهزَحطٚ حُٔخروش.
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 حٓزخد حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ:

ٖٓ أٓزخد حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ حُٔظلن ػ٤ِٜخ، ٢ٛ إٔ ٣وّٞ حُٔيٍّ أٝ     

ص، ٝحُٞٓخثَ حُْٜٔٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ، رؤػيحى حُٔٞحى، ٝحألٗ٘طش، ٝحُظي٣ٍزخ

حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ طلظٟٞ ػ٢ِ هزَحص ٓ٘خٓزش، ٝطَطذ رط٣َوش ٓؼ٤٘ش، ًُٝي 

ُظ٤ٜجش حُز٤جش حُٔ٘خٓزش إلكيحع حُظؼِْ ػٖ ٣َ١ن طلخػَ حُٔظؼِْ ٓغ طِي 

حُٔؼ٤َحص حُٔٞؿٞىس ك٢ حُٔٞهق حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝ حٓظـخرش ُٜخ ٣ٌَ٘ ًِٓٞٚ ك٢ 

ظؼِْ ٓغ حُلَٝٝ حالطـخٙ حَُّٔٓٞ ٝحُٔوٜٞى، ًٌُٝي ٓالكظش طلخػَ حُٔ

حُٔويٓش ُٚ، ٝطٞؿٜٚ ٝطٞكَ حُظـ٣ٌش حَُحؿؼش ُٚ ، ٣ٌٕٝٞ طلي٣ي حٓظـخرخطٚ، 

 اًح ٓخ حهظِلض ػٖ حُ٘ظخثؾ حُٔليىس أٝ حُٔٔخٍحص حُٔظٞهؼش ك٢ حُظ٤ْٜٔ.

ٛ٘خى ػيس ٗظ٣َخص ٝٗٔخًؽ ُِظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ريٍؿش طز٤ٔطٜخ أٝ     

ظٜخ، ٝٓغ ًُي كـ٤ٔؼٜخ طظٌٕٞ طؼو٤يٛخ طزؼخً َُٔح٤ٜٓخ، ٝحإلؿَحءحص حُظ٢ حطزؼ

ٖٓ ػَٜ٘ ٓ٘ظًَش طوظ٤٠ٜخ ١ز٤ؼش حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش...كٜ٘خى أْٓ 

 ٓ٘ظًَش ر٤ٜ٘ٔخ ٣ٌٖٝٔ طلي٣يٛخ ك٢ ح٥ط٢:

طلي٣ي حألٛيحف: أ١ طلي٣ي حُ٘ظخثؾ حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ ٤ٛؾ ٤ًِٞٓش  .1

 ٓليىس.
 حُظؼَف ػ٢ِ هٜخثٚ حُٔظؼِْ. .2
 طلي٣ي ٝٓخثَ حُظو٤٤ْ ُلخػ٤ِش ػ٤ِٔش حُظي٣ٍْ. .3
 حهظ٤خٍ حُوزَحص ٝحألٗ٘طش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُظؼ٤ِٔش. .4
 طَط٤ذ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش طَط٤زخً ٓ٘طو٤خً أٝ ٤ٌُٓٞٞؿ٤خً. .5
 حٓظَٔحٍ أػَ حُظي٣ٍْ ٖٓ هالٍ ػ٤ِٔخص حُظـ٣ٌش حَُحؿؼش. .6

 

 ٗٔخًؽ:

ً ُزؼٞ ٗٔخًؽ حُظ٤ْٜٔ      ٣ظ٠ٖٔ ٌٛح حُـِء ٖٓ حُلَٜ حُؼخ٢ٗ، ػَٟخ

٢ طِٜق ألًؼَ ٖٓ ٓخىس ػ٤ِٔش،  أًؼَ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ًحص حُطخرغ حإل١خ١ٍ... ٝحُظ

ٖٓ حهظٜخٙ، ُوي أػزظض حُظـَرش حُؼ٤ِٔش حُٔظٔؼِش رخُزلٞع حُظـ٣َز٤ش 

حُؼ٤ِٔش، ك٢ ٓيحٍّ ػَر٤ش ٝػخ٤ُٔش، ٛالك٤ش ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ، طـ٣ٞي ٗظخؽ 

ً ٍٝحء طط٣َٞ ٌٛٙ حُٔئٓٔخص رٔخ  ٓيحٍٓ٘خ ٝٓئٓٔخط٘خ حُظَر٣ٞش، ٓؼ٤خ

 ٣ويّ ػـِش حُظ٤ٔ٘ش حُو٤ٓٞش.
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وي ٝظق ػِْ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ٗظ٣َخص حُظؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ، رٔخ ٣ويّ ُ   

حإلٗٔخٕ، ٝرخٌُحص حُطخُذ ك٢ حُٜق، ٝط٠ٖٔ رٌُي حألِٓٞد طلو٤ن 

حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٢ أهَٜ ٝهض ٝؿٜي ٤ٌٖ٘ٓ، ٝأهَ طٌِلش حهظٜخى٣ش 

ٌٓٔ٘ش، ٝهيٓض ٗٔخًؽ ٝٗظ٣َخص حٓظويٓض ١َحثن ُظ٘ظ٤ْ ٓلظٟٞ حُٔخىس 

ٖ ٗخك٤ش، ٝطؼ٤ِٜٔخ ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، ػ٢ِ حكظَحٝ إٔ ط٘ظ٤ْ حُظؼ٤ٔ٤ِش ٓ

حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، رط٣َوش ٓخ، ٣ٔخػي حُٔظؼِْ ػ٢ِ كْٜ حُٔؼِٞٓخص 

حُٔظؼِٔش، ٝحٓظ٤ؼخرٜخ ٝهِٜٗخ ك٢ حٌُحًَس، رط٣َوش ٓ٘ظٔش ِِٝٓٔٔش، ٝإٔ 

٣ظزغ ١َحثن طي٤ٔ٣ٍش طظلن ٝحُط٣َوش حُظ٢ ط٘ظْ حُٔؼِٞٓخص ٝطِِٜٔٔخ ك٢ 

 ٢ٍٓ.حٌُظخد حُٔي

 

إ ٖٓ أْٛ حُلٞحثي حُظ٢ ٣ٌٖٔ طـ٘زٜخ ك٢ طز٢٘ ٗٔخًؽ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ،    

ٛٞ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُلؼخ٤ُخص ٣ٔ٘ق أ١َحف حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُل٣َش 

ٝحُويٍس، ك٢ ططز٤ن ٗظ٣َخص حُظؼِْ ٝحُظؼ٤ِْ، ػ٢ِ كي ٓٞحء، ٝط٘ظ٤ٜٔخ رٔخ 

ٕ ًخٗض ٗٔخًؽ ٣ئى١ ا٠ُ ٍكغ ًلخءحص أىحء حُٔي٤ٍٖٓ ٝحُٔظؼ٤ِٖٔ، أ

حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٓ٘خٓزش ٝٝحٟلش، ك٢ ٓوططخطٜخ ٝأٓخ٤ُزٜخ... ٝٓخ طٞكَ 

ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ أٓخ٤ُذ طؼِْ ، ٝطل٤َٔ ػ٢ِٔ رخ٤ٌُل٤ش حُظ٢ ٣ظؼِْ رٜخ 

 حُطالد، ًَ ًُي ٣ٌٖٔ إٔ ٣ْٜٔ ك٢ طـ٤َ ىٍٝ حُٔيٍّ، ٝٝظ٤لش حُٔيٍٓش.

 

ظَٔح٣ٍش حالؿظٜخى ك٢ ك٢ ٟٞء ًُي ًق ػِٔخء ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ... ػ٢ِ حٓ    

حرظٌخٍ حُ٘ظ٣َخص ٝحُ٘ٔخًؽ حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظ٢ طٔخػيْٛ ك٢ ط٘ظ٤ْ ٓلظٟٞ 

حُٔ٘خٛؾ حُيٍح٤ٓش، رخٌَُ٘ حُلؼخٍ، ُٝؼَ أكيع ٌٛٙ حُ٘ظ٣َخص ٓخ ػَف 

ّ(، حُظ٢ ٣ٜ٘ذ حٛظٔخٜٓخ ك٢ 1981رخْٓ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش )ٍحؿ٤ِٞع

ى ًز٤َ ٗٔز٤خً ك٢ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ػ٠ِ ٓٔظٟٞ ٝحٓغ ٌٓزَ، ُٝؼي

حُلوخثن أٝ حُٔلخ٤ْٛ أٝ حُٔزخىة أٝ حإلؿَحءحص، ٝطؼ٤ِٜٔخ ٓـظٔؼش ك٢ ٓيس 

ً طٔظي  ٤ُ٘ٓش ٤ُٔض رخُو٤َٜس، هي طظَحٝف ٓخ ر٤ٖ أٓزٞػ٤ٖ َٜٝٗ ٝأك٤خٗخ

ا٠ُ ٓ٘ش ًخِٓش... رـخٗذ ٌٛح حًُ٘ٔٞؽ كوي حٗزؼوض ػٖ ػِْ حُظ٤ْٜٔ 

٤ِش حًظٔخد حُٔلخ٤ْٛ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٗٔخًؽ ٝٗظ٣َخص ػي٣يس أهَٟ... طٜظْ رؼٔ

ٝطؼ٤ِٜٔخ، ٝهخٛش حُٔلخ٤ْٛ حُؼ٤ِٔش، حُظ٢ طظ٤ِٔ رخهظالف ىٍؿش ٛؼٞرظٜخ 

 ٝك٤ٔخ ٣ؤط٢ 

 

 

 ًٗٔٞؽ ٍح٣ـِٞع:
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ّ( ػ٢ِ طط٣َٞ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش ٝحٓظويحٜٓخ 1981ػَٔ )ٍحؿ٤ِٞع     

ً ُظ٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ػ٢ِ حُٔٔظٟٞ حٌُٔزَ، ٤ٔٓٝض ٌٛٙ  أٓخٓخ

ألٜٗخ ُْ طوظَٜ ػ٢ِ ط٘ظ٤ْ ٢ٔٗ ٝحكي ٖٓ حُٔلظٟٞ  حُ٘ظ٣َش رخُظٞٓؼ٤ش

حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝاٗٔخ ِٗٔض حألٗٔخ١ ًخكش ك٢ حُلوخثن ٝحُٔلخ٤ْٛ ٝحُٔزخىة 

ٝحإلؿَحءحص... ٝحكظَٝ ك٤ٜخ حٜٗخ ٓٞف ط٢ٔ٘ حُظؼ٤ِْ ػ٢ِ ؿ٤ٔغ 

ٓٔظ٣ٞخطٚ، ٖٓ طًٌَ... ٝٓؼَكش... ٝططز٤ن... ٝحًظ٘خف... ٝحٓظ٤ؼخد... 

 ْ.ٝطل٤َِ... ٝط٤ًَذ... ٝطو٣ٞ

 

طظٌٕٞ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش ٖٓ أٍرؼش ٗٔخًؽ طؼ٤ٔ٤ِش... ٝٗظخّ ٤ٌُل٤ش ػَٔ     

ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ، ١زوخً ُألٛيحف حُظي٤ٔ٣ٍش... أٝ ُٜيف حُٜٔ٘ؾ حُيٍح٢ٓ، ٌٝٛٙ 

 حُ٘ٔخًؽ ٢ٛ:

 ًٗٔٞؽ ُظ٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ طـِذ ػ٤ِٚ حإلؿَحءحص. .1
 حُٔلخ٤ْٛ.ًٗٔٞؽ ُظ٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ طـِذ ػ٤ِٚ  .2
 ًٗٔٞؽ ُظ٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ح١ٌُ طـِذ ػ٤ِٚ حُٔزخىة. .3
 ًٗٔٞؽ ٣َ١وش ح١َُٝ٘ حُٔزٔطش.  .4

طٜظْ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش رخُٔـخالص حُٔؼَك٤ش ٝحُ٘لْ ك٤ًَش... ٝطئًي أٗٚ 

ً ًُ٘ٔٞؽ ٓليى ػ٘يٛخ ٤ٓئى١ حُظؼ٤ِْ ا٠ُ  ك٢ كخُش ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ ١زوخ

٤ًذ ... ٝحٓظ٤لخء حُٔخىس حُيٍح٤ٓش... طلٖٔ ك٢ ٓٔظ٣ٞخص حُظل٤َٜ... ٝحُظَ

 ٍٝكغ ٓٔظٟٞ حُيحكؼ٤ش ُيٟ حُٔظؼ٤ِٖٔ.

 

 ػ٘خَٛ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش:

طظٌٕٞ حُ٘ٔخًؽ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ هيٓظٜخ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش ٖٓ ػ٘خَٛ    

ً ُٔخ ٣٘زـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ  أٓخ٤ٓش ٓ٘ظًَش، ٝطويّ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ى٤ُالً أٝ ٝٛلخ

ظ٠ حُٜ٘خ٣ش، ُظلو٤ن حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٤ِٚ حُظي٣ٍْ، ٌٓ٘ حُزيح٣ش ٝك

 ٝطظٌٕٞ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٖٓ:

 / حُٔويٓش حُ٘خِٓش )حٍُٜٞس حُٜٔـَس ػٖ حُٟٔٞٞع(1

٢ٛ ػزخٍس ػٖ حألكٌخٍ حَُث٤ٔش، ٝحُظ٢ ٣ظ٠ٜٔ٘خ ٓلظٟٞ حُٔخىس     

حُيٍح٤ٓش حَُٔحى ط٘ظ٤ٜٔخ، ٓٞحء ًخٗض ٌٛٙ حألكٌخٍ ٓلخ٤ْٛ، أّ ٓزخىة، أّ 

ظزؼٜخ رؤٓؼِش طٟٞلٜخ ػْ كوَحص طي٣ٍز٤ش كظـ٣ٌش اؿَحءحص، أّ كوخثن، ٝط

 ٍحؿؼش، ًُٝي رٜيف طؼ٤ِٜٔخ ػ٢ِ ٓٔظٟٞ حُظطز٤ن.

 

 / حُٔوخٍٗش حُظ٘ز٤ٜ٤ش )حُظ٘خظَ حُٞظ٤ل٤ش(:2
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ً ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ألٜٗخ      طٔؼَ حُٔوخٍٗش حُظ٘ز٤ٜ٤ش... ػَٜ٘حً ٛخٓخ

ٌخٍ حُٔؤُٞكش، طـؼَ ٖٓ حَُٜٔ كْٜ حألكٌخٍ حُـي٣يس ٖٓ هالٍ ٍرطٜخ رخألك

ٝحُٜيف ٖٓ ػ٤ِٔش حُظ٘ز٤ٚ ٛٞ ؿؼَ حُٟٔٞٞع ؿ٤َ حُٔؤُٞف ٓؤُٞكخً ٝهخرالً 

 ُِيٍحٓش ٝحُلْٜ.

 

 / ٓٔظ٣ٞخص حُظٞٓغ3

 ٢ٛٝ َٓحكَ ػَٝ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝطوي٣ٔٚ ٝطَ٘ٔ:   

 أ/ حُٔلظٟٞ حألٍٝ ٖٓ حُظلؼ٤َ

لؼ٤ِ٤ش ٛٞ ًُي حُـِء ٖٓ ٓلظٟٞ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش... ح١ٌُ ٣ِٝىٗخ رٔخىس ط   

رخألكٌخٍ حُظ٢ ٍٝىص ك٢ حُٔويٓش حُ٘خِٓش أ١ ػٖ أؿِحء حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ 

 حَُٔحى طؼِٔٚ.

 د/ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُظلؼ٤َ

ٛٞ ًُي حُـِء ٖٓ ٓلظٟٞ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش... ح١ٌُ ٣ِٝىٗخ رٔخىس طلؼ٤ِ٤ش 

 ُألكٌخٍ حُظ٢ ٍٝىص ك٢ حُٔٔظٟٞ حألٍٝ ٖٓ حُظلؼ٤َ.

 ؼ٤َص/ حُٔٔظٟٞ حُؼخُغ ٖٓ حُظل

ٛٞ ًُي حُـِء ٖٓ ٓلظٟٞ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش ح١ٌُ ٣ِٝىٗخ رٔخىس طلؼ٤ِ٤ش    

 ُألكٌخٍ حُظ٢ ٍٝىص ك٢ حُٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ ٖٓ حُظلؼ٤َ.

ٌٌٝٛح طٔظَٔ ٓٔظ٣ٞخص حُظٞٓغ كٔذ كـْ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش     

ٝٛؼٞرظٜخ، ٝطظْ ػ٤ِٔش طلؼ٤َ حُٔلظٟٞ رخٓظؼٔخٍ حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش... 

 ط٤ظ٤ٖ:ربكيٟ حُط٣َوظ٤ٖ ح٥

حُظلؼ٤َ أكو٤خً: اً ٣ظْ ط٘خٍٝ ؿ٤ٔغ حألكٌخٍ حَُث٤ٔ٤ش حُظ٢ ٍٝىص ك٢  .1

ٓلظٟٞ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش، ػْ طلؼ٤ِٜخ طي٣ٍـ٤خً ا٠ُ ػيس َٓحكَ ا٠ُ 

 إٔ ط٘ظ٢ٜ هزَ حالٗظوخٍ ُـ٤َٛخ.
 حُظلؼ٤َ ػٔٞى٣خً: .2
اً ٣ظْ ط٘خٍٝ ًَ ؿِء ٖٓ ٌٛٙ حألكٌخٍ حَُث٤ٔش ػ٢ِ كيس، ٝطلؼ٤ِٜخ   .3

 يس َٓحكَ هزَ حالٗظوخٍ ا٠ُ ؿ٤َٛخ.طي٣ٍـ٤خً ػ٢ِ ػ

 حُظِو٤ٚ: 

ٛٞ ػَٝ ٓٞؿِ ألْٛ حألكٌخٍ حُظ٢ ٍٝىص ك٢ ٓلظٟٞ حُٔخىس    

حُيٍح٤ٓش، رط٣َوش ػخٓش، ٝػ٢ِ ٓٔظٟٞ حُظ٤ًٌَ ٖٓ أؿَ ٓٔخػيس 

 حُٔظؼِْ ػ٢ِ ػيّ ح٤ُٔ٘خٕ، ٝٛ٘خى ٗٞػخٕ ٖٓ حُظِو٤ٚ ٛٔخ:

ٚ حألكٌخٍ حُظِو٤ٚ حُيحه٢ِ : ٣ظْ اؿَحإٙ ك٢ ٜٗخ٣ش حًَ ىٍّ ٣ِٝو . أ

 حُلوخثن ٝحُٔلخ٤ْٛ حُظ٢ ىٍٓض ك٢ ًُي حُيٍّ كو٢.
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طِوٚ حألكٌخٍ حُٔظ٠ٔ٘ش ك٢ ٓـٔٞػش حُيٍّٝ أٝ حُٔٞهق  . د

حُظي٢ٔ٣ٍ ٝٛٞ ح١ٌُ ٣ِوٚ حألكٌخٍ ٝحُلوخثن حُظ٢ ىٍٓض ك٢ 

 ٓـٔٞػش حُيٍّٝ.
 

 حُظ٤ًَذ ٝحُظـ٤ٔغ:  .4

ٜٓخ ٢ٛ كخُش ٖٓ حُظِو٤ٚ ٣ـَٟ ك٤ٜخ ٍر٢ حألكٌخٍ حُظ٢ ىٍٓض ٓؼخً ٝى     

 ى٣ٍٝخً ٢ٛٝ ٓخ ٢ٔٔ٣ )رخُٔلخ٤ْٛ ، أٝ حُٔزخىة أٝ حإلؿَحءحص( ًُٝي ألؿَ.

 ط٣ِٝي حُطخُذ رٌُي حُ٘ٞع حُو٤ْ ٖٓ حُٔؼَكش. .1
ط٤َٜٔ حُلْٜ حُٔظ٠ٖٔ ُألكٌخٍ ٖٓ هالٍ حُٔؼخ٤٣َ ٝاظٜخٍ حُظ٘خرٚ  .2

 ٝحالهظالف.
 ٣ُخىس ػ٤ِٔش حُلْٜ ٝحُيحكؼ٤ش. .3
خك٤ش ٟٖٔ ٣ُخىس حالكظلخظ ػٖ ٣َ١ن طٞك٤َ ٍٝحر٢ ِٝٛش اٟ .4

 حُٔؼَكش حُـي٣يس ٝر٤ٜ٘خ حُٔؼَكش حُٔخروش.
 

حٗزؼوض حُ٘ظ٣َش حُظٞٓؼ٤ش ػٖ حألْٓ حُ٘ل٤ٔش حُٔظٔؼِش رخالطـخٙ       

حُٔؼَك٢، ٝحُٔٔظ٘يس ا٠ُ أػٔخٍ )ر٤خؿ٤ش، ٝؿخٗز٤ش، ٍٝٗٞٓخٕ، ٝرَٝحَٗ( 

ٝٓخ طِٞٛٞح ا٤ُٚ، ٖٓ ٓزخىة طؼ٤ِْ ٝط٘ظ٤ْ حُز٘خء حُٔؼَك٢ ُِٔظؼِْ ػ٢ِ 

 ٢:حُ٘لٞ حالط

إ طل٤َِ حُز٠٘ حُٔؼَك٤ش ، ٝكْٜ حُؼ٤ِٔخص حُٔؼَك٤ش  .1

، ٝٗظ٣َخص حُظؼِْ... طْٜٔ ك٢ طط٣َٞ ًٗٔٞؽ 

 طي٣ٍْ ٗخكغ ، ُظلو٤ن أٛيحف طؼ٤ٔ٤ِش ٓظويٓش.
إ طيٍؽ حُظؼِْ ٝطِِٔٔٚ... ٣ْٜٔ ك٢ طط٣َٞ  .2

 هزَحص أًؼَ ٓؼ٢٘ ُيٟ حُٔظؼِْ.
إ حُظؼخَٓ ٓغ ػيى ًز٤َ ٖٓ حألكٌخٍ حُٔظَحرطش...  .3

ً أٓخّ حُٔظؼ٤ِٖٔ، ُز٘خء هزَحص ٗخِٓش ٤ٜ٣ت ك َٛخ

 ٝٓلظٟٞ ٓٞٓغ. 
إ طل٤ٌَ حُٔظؼِْ ٣٘زٚ حُؼيٓش حُالٓش ك٢ آُٚ  .2

حُظ٣َٜٞ ، اً ٣زيأ حُلَى رخإلُٔخّ رخُٔٞهق، ٝكن 

ٗظَس ٝحٓؼش ٗخِٓش، ٣ظْ ك٤ٜخ اىٍحى ٍإ٣ش حُؼ٘خَٛ 

كٛت ٝحُؼالهخص حَُث٤ٔش ٟٖٔ حألؿِحء )طَ

 انصٕسح(.
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حُؼخٓش حُٔـَىس أٝالً، ػْ  إ حُظؼِْ ٣زيأ رخُلٌَس .5

 ٣ظيٍؽ ا٠ُ طؼِْ حألٓؼِش حُٔخى٣ش حُٔلٔٞٓش. 
إٔ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ٤ٔ٣َ ٝكن طظخرغ ٖٓ  .6

أػ٢ِ ا٠ُ أٓلَ )ٖٓ حُز٢٤ٔ ح٢ُ حُٔؼوي(... 

حُٔـَى... حُالٓلّٔٞ، ا٠ُ حُٔلّٔٞ ٖٝٓ حُؼخّ 

 ا٠ُ حُوخٙ أٝ رخُؼٌْ.
 إ حُظؼ٤ِْ ٣ؤط٢ ػ٢ِ َٓحكَ: .7

 
حأل٢ُٝ:حَُٔكِش    

طٌٕٞ ػخٓش ٝٗخِٓش ٝٓٞؿِس ٝطظ٠ٖٔ أْٛ ػ٘خَٛ حُٜٔٔش    

 حُظؼ٤ٔ٤ِش حَُٔحى ط٘ظ٤ٜٔخ.
 

 حَُٔكِش حُؼخ٤ٗش:

ً ك٤٘جخً     ٣زيأ حُٔيٍّ رخُظلؼ٤َ ٝحُظٞٓغ ك٢ ٌٛٙ حُؼ٘خَٛ ٤ٗجخ

٣َٗطش إٔ طـَٟ ٛ٘خى ػ٤ِٔش ٍر٢ ًَ َٓكِش طؼ٤ٔ٤ِش ٝحألهَٟ 

 حُظ٢ طٔزٜخ أٝ ط٤ِٜخ.

 ًٗٔٞؽ ى٣ي ًٝخ١ٍ: 

هيّ )ى٣ي ًٝخ١ٍ( أًٗٔٞؿخً كخٝال ٖٓ هالُٚ ؿٔغ ٓؼظْ حألكٌخٍ ٝحُٔزخىة، 

حُظ٢ هيٜٓخ ػِٔخء حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢ حُؼٔخ٤ٗ٘خص ٖٓ حُوَٕ حُٔخ٢ٟ، اال 

ً ال رؤّ رٚ  إٔ ٌٛح حألًٗٔٞؽ أٓظخُ رخهظٜخٍٙ ٝرٔخ١ظٚ، ٓٔخ اله٢ ٗـخكخ

 ٌَُ ٖٓ كخٍٝ ططز٤وٚ.

 -٣ٝظ٠ٖٔ ٌٛٙ حألًٗٔٞؽ هطٞحص أٜٛٔخ:

 طلي٣ي حألٛيحف حُؼخٓش. .1
 طل٤َِ هٜخثٚ حُلَى حُٔظؼِْ. .2
 طلي٣ي حألٛيحف ح٤ًُِٞٔش حُوخٛش. .3
 ط٤ْٜٔ حهظزخٍ ٓل٤ٌش حَُٔؿغ. .4
 طلي٣ي حٓظَحط٤ـ٤خص حُظؼ٤ِْ. .5
 طلي٣ي حُٔٞحى ٝحُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش. .6
 حُو٤خّ رؼ٤ِٔخص حُظو٣ْٞ حُظ٢ِ٤ٌ٘. .7
ؾ ًَ حُظو٣ْٞ حُظـ٤ٔؼ٢، ال ٣ؤط٢ رؼي حُظو٣ْٞ حُظ٢ِ٤ٌ٘ ح١ٌُ ٣زَٓ .8

 هطٞس رٔؼخرش طيه٤ن ٓٔظَٔ.
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 ًٗٔٞؽ ىٍُٝس:

هيٓض )أك٘خٕ ىٍُٝس( ًٗٔٞؿٜخ ػ٢ِ ٌَٗ أًٗٔٞؽ ٝاٗخٍحص، ًخٕ أًؼَ    

ٖٓ ًٞٗٚ ط٤ُٞلخً، كٔغ أٗٚ حهظزْ رؼٞ ٓخ ؿخء ك٢ أًٗٔٞؽ )ى٣ي ًٝخ١ٍ( 

اال إٔ ىٍُٝس حٗخٍص ا٠ُ أٜٗخ ىٍٓض ظَٝف حُز٤جش حُٔل٤طش ٝطل٤ِِٜخ، هزَ 

٤ْ، ػْ أٟخكض هطٞس أهَٟ ًُِ٘ٔٞؽ... ٍأطٜخ ٣ٍَٟٝش حُزيء رؼ٤ِٔش حُظٜٔ

ك٢ كِوخص ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ، أال ٢ٛٝ حهظ٤خٍ حإلٓظَحط٤ـ٤ش حإلىٍح٤ًش حُٔؼَك٤ش 

حُالُٓش ُِظؼ٤ِْ، ٝهي ١ٍٞص ىٍُٝس ٌٛٙ حُوطٞس، رؼي ه٤خٜٓخ رظل٤َِ ٓخثٚ 

ً ٝىٍحٓش طـ٣َز٤ش، ك٢ ٟٓٞٞع حٓظَحط٤ـ٤خص حإلىٍحى  ٝه٤ٖٔٔ رلؼخ

 حُٔؼَك٤ش.

 

ّ "إ هطٞس حُظ٤ُٞق ٌٛٙ، ططِذ ٜٓ٘خ اٟخكش ا٠ُ 1993طوٍٞ ىٍُٝس    

حُظل٤َِ... طلي٣ي حُ٘ظخّ ح١ٌُ ٓظ٘طِن ٓ٘ٚ ح٤ُِٓٞش حُٔؼَك٤ش، ٢ٛٝ 

ح٤ُِٓٞش حُظ٢ ٣ؼيٛخ حُْٜٔٔ ر٘لٔٚ ٣ٝويٜٓخ ؿخِٛس ُِٔظؼِْ، ًٌُٝي 

ح٤ُِٓٞش حُظ٢ ٣طِذ ٖٓ حُطخُذ اػيحىٛخ رؼي هِل٤ش حُظؼ٤ِٔخص، أٝ طي٣ٍذ 

ٍٗخىٙ ػ٢ِ ٤ًل٤ش حُو٤خّ رٌُي، ٝهي طَطذ ٌٛٙ حُوطٞس ك٢ هخٙ، ٝا

 أًٗٔٞؽ ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ رؼي هطٞس طلي٣ي آظَحط٤ـ٤خص حُظؼ٤ِْ.
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 ( ًٗٔٞؽ ىٍُٝس ألِٓٞد ط٤ٜٔٔخ ُظؼ٤ِْ 1حٌَُ٘ )

 أريأ

 

 أختر السادة التعميسية  

 حمب الغروف البيئية 

حمب األوداف التربؾية 
 العامة 

حمب خرائص الفرد 
 الستعمؼ 

 حمب السحتؾى التعميسي 

حدد األوداف الدمؾكية 
 الخاصة 

 صسؼ األختبارات لمتقييؼ 

حزر السؾاد والؾسائب 
 التعميسية

قؼ بعسميات التقييؼ 
 الجسعي 

أعط تعميسات 
الشتقاق وسائب 
 معرفية إدراكية 

طؾر وسائب معرفية 
 إدراكية 

 التغذية الراجعة 
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 ًٗٔٞؽ حُظ٤ْٜٔ ٍ...)٤ٗخى ًٝخٓظخكْ(:

ُِٔلظٟٞ  ٣ظ٠ٖٔ حًُ٘ٔٞؽ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٍ...)٤ٗي ًٝخٓظخكْ( ػالع َٓحكَ    

 ًٔخ ٢ِ٣:

 طو٣ََ حٌُِٔ٘ش. .1
 ط٤ْٜٔ .2
 طط٣َٞ. .3

كظو٣ََ حٌُِٔ٘ش ٣٘ظَٔ ػ٢ِ ط٘و٤ٚ حٌُِٔ٘ش ػْ ٟٝغ حألٛيحف 

حُظؼ٤ٔ٤ِش، حٓخ َٓكِش حُظ٤ْٜٔ كظ٘ظَٔ ػ٢ِ طط٣َٞ حألٛيحف، ػْ حهظ٤خٍ 

حالٓظَحط٤ـ٤خص حُٔ٘خٓزش، ٝطٔؼَ حَُٔكِش حأله٤َس حُظط٣َٞ حَُٔحى 

 ؼط٤خص حَُٔكِش حُٔخروش.ٝحُٔوٍَحص حُظ٢ ٓظوظخٍ ك٢ ٟٞء ٓ

 

 ( ًٗٔٞؽ ٤ٗخى ًٝخٓظخ ك٢ حُظ2ْ٤ٌَٜٔٗ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ: 

رؼي ػَٝ ٌٛٙ حُ٘ٔخًؽ ٖٓ حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٣٘زـ٢ حُٞهٞف ه٤ِالً ػ٘ي    

ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ ُِٔ٘خٛؾ، ٢ٛٝ اكيٟ حُؼ٤ِٔخص حألٓخ٤ٓش حُظ٢ طئى١ 

 ح٢ُ ٗـخف حُؼ٤ِٔش ٢ٛٝ:

٤ْ حُظؼ٤ِْ حُظ٢ طٜظْ رظَط٤ذ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش ٝٓخ ؿخءص ٣َ١وش ط٘ظ .1

 رٚ ٖٓ ٓؼَكش ٝٓؼِٞٓخص ٝطَِٔٔ أؿِحثٜخ.

 اختيار االستراتيجيات
Specify strategic 

 Develop of طؾر  االوداف 

objectives  

 أختيار الؾسائب السداعدة 

 مرحمة الترسيؼ
Design  

 يات تشفيذ اإلستراتيج

 التقؾيؼ
 التظؾير
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٣َ١وش ػَٝ حُظؼ٤ِْ حُظ٢ طٜظْ رخألٓخ٤ُذ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ طٔظويٜٓخ  .2

ُظ٤َٛٞ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝٓخ طظ٠ٔ٘ٚ ٖٓ ٓؼَكش ٝٓؼِٞٓخص 

 ػ٢ِ حُٔظؼِْ رط٣َوش طٌلَ حُظلخػَ ر٤ْٜ٘.
حُظؼ٤ِْ حُظ٢ طٜظْ رخألٓخ٤ُذ حإلىح٣ٍش حُظ٢ طٌلَ ٟز٢  ٣َ١وش اىحٍس .3

حُٔٞهق حُظؼ٢ٔ٤ِ، ًظ٘ظ٤ْ حُـيحٍٝ حُٔي٤ٍٓش، ٝكلع حُٔـالص 

 حُٔي٤ٍٓش، ٟٝز٢ حُ٘ظخّ، ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حألػٔخٍ حإلىح٣ٍش.

إ ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ال طظْ اال رؼي إٔ طـَٟ ػ٤ِٔش     

ُٔلظٟٞ ٖٓ ٓؼَكش ٝٓؼِٞٓخص، ٓٞحء طل٤ِ٤ِش طل٤ٌ٤ٌش ُٔخ ؿخء ك٢ ٌٛح ح

ًخٕ ًُي رخٓظويحّ حألِٓٞد ح٢َُٜٓ، ٢ٛٝ حُط٣َوش حُظ٢ ط٢َٓ ُظل٤ٌي 

ٓلظٟٞ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝٓخ ٣ظ٠ٔ٘ٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ٝٓؼَكش، ا٠ُ حألؿِحء 

حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ، رٜيف ر٤خٕ ح١ ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُظ٢ ٣ـذ طؼِٜٔخ هزَ 

ٛٞ حػوي ٜٓ٘خ، أٝ حألِٓٞد ؿ٤َٛخ، رخػظزخٍٛخ ٓظطِزخص ٓخروش ُٔخ 

حإلؿَحث٢، ٝٛٞ حُط٣َوش حُظ٢ ط٢َٓ ح٢ُ طل٤ٌي ٓلظٟٞ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، 

ح١ٌُ ٛٞ ٜٓخٍحص ك٤ًَش ك٢ ١ز٤ؼظٚ ا٠ُ حُوطٞحص حَُث٤ٔش ٝحُلَػ٤ش، حُظ٢ 

٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ ًُي رٜيف ر٤خٕ حُظَِٔٔ ح١ٌُ ٣ـذ إٔ طـَٟ رٚ ٌٛٙ 

 حُوطٞحص هالٍ ػ٤ِٔش حُظؼِْ.

 

 ٣ٔظط٤غ حُْٜٔٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ، إٔ ٣٘ظْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٓخ رٔؼ٢٘ آهَ ال   

ُْ ٣لِِٚ ا٠ُ ػ٘خَٛٙ حَُث٤ٔ٤ش ٝحُؼخ٣ٞٗش، حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ ٣ٝليى 

حألؿِحء حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ ٌٛح حُٔلظٟٞ، ٝحُؼالهخص حُيحه٤ِش حُظ٢ طَرطٜخ... 

رؼ٠ٜخ رزؼٞ، ٝر٤خٕ حُؼالهخص حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ طَرطٜخ رـ٤َٛخ ٖٓ 

رط٣َوش ٓؼ٤٘ش، ٝرٌَ٘ ٓ٘ظْ َٝٓطذ... ٣ظلن ػ٤ِٚ، ٣َ١ٝوش حُٟٔٞٞػخص، 

 هِٕ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ًحًَس حُٔظؼِْ ٓٔخ ٣ٔخػيٙ ك٢ حُلْٜ ٝ حُظطز٤ن.

إ ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ ال ط٘لَٜ ػٖ ػ٤ِٔش حُظل٤َِ، ٝإٔ ًخٗض حأله٤َس طٔزن 

حأل٢ُٝ... ٝطؼظزَ ٓظطِزخً اؿزخ٣ٍخ ُٜخ، كخُؼ٤ِٔظخٕ ٓظالُٓظخٕ ٝال ٣ٌٖٔ كَٜ 

 ٔخ ػٖ حألهَٟ، رَ طؼظزَحٕ ٓظَٜحٕ ُؼ٤ِٔش ٝحكيس.أكيٛ

 

إ ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حَُٔحى طوي٣ٔٚ ُِٔظؼِْ ٖٓ هالٍ حُظ٤ْٜٔ 

ً ػ٢ِ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش، كٜٔ٘خ طليى حألٛيحف  حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٣ؼظٔي حػظٔخىحً ٤ًِخ

حإلؿَحث٤ش ٝحألٓخ٤ُذ ٝحألٗ٘طش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِٔش، ٝحُٞٓخثَ ٝحألىٝحص، 

٣ْ حُٔ٘خٓزش، ٝط٘ظ٤ْ حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝكٞم ٌٛح ًُٝي طٌٖٔ ٝأٓخ٤ُذ حُظوٞ



 

1207 

 

ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش حُْٜٔٔ ٖٓ طلي٣ي هطٞحطٚ رٟٞٞف حألَٓ ح١ٌُ ٣لظْ ػ٤ِ٘خ حٕ 

 ٗظؼَٝ ك٢ ٌٛح حُـِء أل٤ٔٛش ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ، ٝحُٔزخىة حُظ٢ طلٌٔٚ. 

 

 أ٤ٔٛش ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ:

٤ٕٔٞ، ٝرخطٖ، ٣٘ظَ رؼٞ حُظَر٤٣ٖٞ أٓؼخٍ )ؿخ٤ٗش، ٝرَؿِ، ًٝخُ    

ٍٝح٣ـِٞع(، ح٢ُ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ػ٢ِ أٗٚ ٖٓ ٓوٞٓخص ٗـخف 

حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، إ ُْ ٣ٌٖ أٜٛٔخ، كؼٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، 

٣ٔظط٤غ حُظَر٣ٕٞٞ ططز٤ن ٗظ٣َخص حُظؼِْ ٖٓ ٗخك٤ش، ٝٗظ٣َخص حُظؼ٤ِْ ٖٓ 

ؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِٔش ٗخك٤ش أهَٟ، ٝحالٓظلخىس ٜٓ٘خ ك٢ ٓـخٍ طل٤ٖٔ حُ

 ىحهَ ؿَكش حُٜق.

 

ػٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ... ٣ٔظط٤غ ْٜٓٔ حُٔ٘خٛؾ رخُظؼخٕٝ    

ً طَر٣ٞخ ؿ٤يحً،  ً ٓي٤ٍٓخً... ٝرَٗخٓـخ ٓغ هز٤َ حُٔخىس حُيٍح٤ٓش، إٔ ٣ؼي ًظخرخ

٣ظْٔ رخُٟٞٞف ٝحُٔ٘طو٤ش ٝحُويٍس ػ٢ِ حإله٘خع، ك٢ ػَٟش ُِٔؼِٞٓخص، 

٣ن ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ، ٣ٔظط٤غ حُٔؼِْ ٝهخٛش حُٔزظية إٔ ًٌُٝي ػٖ ١َ

٣ٔظويّ ١َهخً طي٤ٔ٣ٍش كؼخُش، ط٘لن ٝحُط٣َوش حُظ٢ ٗظٔض ك٤ٜخ حُٔؼِٞٓخص، 

ِِٝٓٔض ك٢ حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ، ٝرخُظخ٢ُ ػٖ ٣َ١ن ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ 

٣ٔظط٤غ حُٔظؼِْ، هخٛش ك٢ حُظؼ٤ِْ حُٔزَٓؾ، إٔ ٣ظز٤ٖ ١َهخً ىٍح٤ٓش كؼخُش 

حُظ٢ ٗظٔض ك٤ٜخ حُٔؼِٞٓخص، ك٢ حٌُظخد حُٔي٢ٍٓ، أٝ ك٢  ط٘لن ٝحُط٣َوش

 رَٗخٓؾ حُلخٓٞد حُظؼ٢ٔ٤ِ.

رٔؼ٠٘ آهَ كبٕ ُؼ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ كخثيس ػالػ٤ش... طل٤ي ًالً    

ٖٓ حُٜٔ٘ؾ، ٝحُٔؼِْ، ٝحُٔظؼِْ، ك٢ إٓ ٝحكي، إ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، 

ٓلظخف الٓظَؿخع حُٔؼِٞٓخص ٖٓ ًٔخ ٣وٍٞ ًَ ٖٓ )ُ٘ي١ُ ٝٗٞىٓخٕ(... ٛٞ 

ًحًَٙ حُٔظؼِْ ٝحٓظويحٜٓخ ك٢ ك٤خطٚ، ٢ٛٝ ط٘زٚ ػ٤ِٔش حٓظوَحؽ حٌُظذ 

ٖٓ حُٔيٍٓش، كِٞالػ٤ِٔش ط٘ظ٤ٜٔخ ك٢ كٜخٍّ، ٝكن حُؼ٘خ٣ٖٝ 

ٝحُٟٔٞٞػخص ٝحُٔئُل٤ٖ... ُٔخ حٓظطخع أ١ كَى إٔ ٣ٔظوَؽ أ١ ًظخد 

خٕ... ك٤غ ٣ظؼَٝ ٜٓ٘خ، ٌُؼَطٜخ ٟٝوخٓظٜخ، ًٌُٝي حُلخٍ ك٢ ًحًَس حإلٗٔ

٤ٌُٔش ٟؤش ٝٛخثِش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ك٤خطٚ ٝال ٣ؼَف ٓظ٠ ٤ٓلظخؽ 

ا٤ُٜخ، ُٝٞال ػ٤ِٔش ٍرطٜخ رٔخ ٣ٞؿي ك٢ ًحًَطٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص ٓخروش، 

ُوَؿض ػ٘ٚ حُٔؼِٞٓخص... ٝحهظِطض، ٝػـِ ػٖ حٓظويحٜٓخ ك٢ حُٞهض 

 حُٔ٘خٓذ.
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ًَس حُٔظؼِْ، ػٖ أٟق ا٠ُ ًُي... إٔ ػ٤ِٔش ط٘ظ٤ْ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ًح    

٣َ١ن ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٤ِٓٝش ؿ٤يس ُظ٘ظ٤ْ ًُي حُٔلظٟٞ 

 ٝحٓظ٤ؼخد ٓخ ؿخء رٚ ٖٓ ٓؼِٞٓخص، ٝحٓظويحٜٓخ ٝهض حُلخؿش. 

إ ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ ًٔخ ٣وٍٞ )ُ٘ي١ٍ ٍٝٗٞٓخٕ(، طظْ ٖٓ هالٍ حَُر٢      

هش، ٖٝٓ ر٤ٖ حُٔؼِٞٓخص حُٔوِٝٗش حُوي٣ٔش، ٝحُٔؼِٞٓخص حُـي٣يس ًحص حُؼال

ٛ٘خ ر٢٘ ًؼ٤َ ٖٓ حُظَر٤٣ٖٞ أٓؼخٍ: )أٝٓزَ ٝرَِٝٗ ٝؿخ٤ٗش ٍٝٗٞٓخٕ(، 

ٗٔخًؿْٜ حُظطز٤و٤ش ر٘خء ػ٢ِ حُيٍحٓخص حُظ٢ أؿ٣َض ػ٢ِ ًحًَٙ حُٔظؼِْ، 

٤ًٝل٤ش ٓؼخُـظٜخ ُِٔؼِٞٓخص... ٗخ٤ٛي ػٔخ ٣لووٚ حُظ٘ظ٤ْ ٖٓ حهظٜخٍ ك٢ 

َ ػ٢ِ حُٞهض، ٝطٞك٤َ ك٢ حُـٜي، ٝطل٤ٖٔ ك٢ ؿٞىس حُظؼِْ، ٝحُؼٔ

حٓظَٔح٣ٍظٚ، ٝٓخ ٣٘ظـٚ ٖٓ حُ٘ؼٍٞ رخَُٟخ ٝحالٍط٤خف ُيٟ حُٔظؼ٤ِٖٔ، 

ٗؼٍٞحً ٣ئػَ ك٢ طؼِْٜٔ حُالكن ٣ٝيكؼْٜ ا٠ُ حإلهزخٍ ػ٤ِٚ. َٝٛ ٣َ٣ي 

 حإلٗٔخٕ أًؼَ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ٓ٘ظٔخً ك٢ طل٤ٌَٙ ٝؿ٤ٔغ ٗئٕٝ ك٤خطٚ؟.

 

كِس ُلذ إ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ػ٤ِٔش ٓؼ٤َس ُيحكؼ٤ش حُٔظؼِْ، ٝكخ   

حٓظطالػٚ، ٝٓؼَكش ُظؼِٔٚ، ٝال ٣وظَٜ ٗلؼٜخ ػ٢ِ حُٔظؼِْ رَ ٣ٔظي أػَٛخ 

 ٤ُؼْ ؿ٤ٔغ حُٔ٘ظ٤ًَٖ ك٢ طلو٤ن أٛيحف حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُظؼ٤ِٔش.

 

 

 ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٝحُٔزخىة حُظ٢ طلٌٔٚ:

حٓظ٘ي ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ػ٢ِ ػيس ٓزخىة ٓوظِلش ٝٓظ٘ٞػش كوي ًًَ 

 ػ٢ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ أٍرغ ٓزخىة حٓخ٤ٓش ُِظ٘ظ٤ْ ٢ٛ: طخ٣َِ

 حألٓخّ حُٔ٘طو٢ ُليٝع حُظٞحَٛ. .1
 حألٓخّ حُ٘ل٢ٔ ُِٔظؼِْ. .2
 حألٓخّ ح٢ُِ٘ٓ ُٞهٞع حُلٞحىع. .3
 حألٓخّ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ ٖٓ حُـِء ا٠ُ حٌَُ. .4

 ك٢ ك٤ٖ ٟٝغ )طٞٓٔخ( هٔٔش ٓزخىة ٢ٛ:

 حُظَِٔٔ ٖٓ حُٔؼِّٞ ا٠ُ حُٔـٍٜٞ. .1
 ٖٓ حُز٢٤ٔ ا٠ُ حُٔؼوي. .2
 حُٔخى١ حُٔلّٔٞ ا٠ُ حُٔـَى حُالٓلّٔٞ.ٖٓ  .3
 ٖٝٓ حُ٘ت حُٔالكع ا٠ُ طؼ٤َِ ٝؿٞىٙ. .4
 ٖٝٓ حٌَُ ا٠ُ حُـِء. .5
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ٝك٢ ك٤ٖ ؿيى )رَٞٓ٘ ٝٓظَح٣ي( ٓزخىة حُظ٘ظ٤ْ رٔزيأ٣ٖ حػ٤ٖ٘ ٍث٤ٔ٤ٖ 

 ٛٔخ:

 حُٔزيأ حُظـ٣َز٢ حُٞحهؼ٢. .1
 حُٔزيأ حُٔ٘طو٢ حُ٘ظ١َ. .2

 ٝهي حٗظوخ ك٢ ٣ٌٖٛ حُٔزيأ٣ٖ حَُث٤ٔ٤ٖ هٔٔش ١َم ٢ٛ:

حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ ٝكن ٝؿٞى حُظخَٛ ك٢ حإلػالّ حُوخٍؿ٢ ٝ ح١ٌُ  .1

 ٣ؼظٔي ػ٢ِ حُؼالهخص حُِٓخ٤ٗش ٝحٌُٔخ٤ٗش ُِظخَٛس حُٔيٍٝٓش.
حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٤ٔ٣َ ٝكن حٍطزخ١ حُظخَٛس رـ٤َٛخ ٖٓ حُٟٔٞٞػخص،  .2

ٝح١ٌُ ٣ؼظٔي ػ٢ِ ط٤ٟٞق حُؼالهخص حُلج٣ٞش، ٝحالكظَح٤ٟش، 

 حُٔيٍٓش. ٝحُلِٔل٤ش، ٝحُٔ٘طو٤ش، ُِظخَٛس
حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣ؼظٔي ػ٢ِ حًظ٘خف حُظخَٛس ٝحُزلغ ػٜ٘خ ًط٣َوش  .3

 )رََٝٗ( ك٢ حُظ٘ظ٤ْ.
حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣ؤهٌ رخػظزخٍ ٓزخىة حُظؼِْ ٝٗظ٣َخطٚ، ٝهٜخثٚ حُلَى  .4

حُٔظؼِْ، ٓؼَ: ٓٔظٟٞ حُٜؼٞرش ٝحالُلش، ٝحالٛظٔخّ ٝحُظطٍٞ 

 حُؼو٢ِ..حُن. 
ٝططز٤وٜخ ٣َ١وش )ؿزِزَص  حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣ؤهٌ حُظخَٛس ك٢ حٓظويحٜٓخ .5

 ٌٝٓ٘يٍٝح(.

اٗ٘خ َٟٗ ك٢ ىٍحٓظ٘خ ٌُٜٙ حُٔزخىة حُظ٢ هي طوظِق ٝؿٜخص ٗظَ حُؼِٔخء     

ك٤ٜخ، إٔ ػ٤ِٔش حُظ٘ظ٤ْ أل١ ٓلظٟٞ طؼ٢ٔ٤ِ ًٔخ ٛٞ ٓؼَٝف ػ٘ي ًؼ٤َ ٖٓ 

 حُظَر٤٣ٖٞ، ٣ٌٖٔ إٔ ط٤َٔ ٝكن ح٥ط٢: 

ً ا٠ُ طَِٔٔ ٣زيأ رؼَٝ حُٔؼِٞٓخص حُِٜٔش أٝالً، ػْ ٣٘ظوَ طي .1 ٣ٍـ٤خ

حُٔؼِٞٓخص حألٛؼذ ٜٓ٘خ كخألٛؼذ ػ٢ِ إٔ ٣لون حُٜيف 

 حُظؼ٢ٔ٤ِ حَُٔؿٞد ك٤ٚ. 
طَِٔٔ ٣ظيٍؽ ٖٓ حألكٌخٍ حُؼخٓش حُ٘خِٓش ا٠ُ حألكٌخٍ حألهَ ػ٤ٓٞٔش  .2

 كخألهَ ٝكظ٠ ٣َٜ ًُي ح٢ُ حُـِء حُٔلّٔٞ ًخألٓؼِش.
طَِٔٔ ٣زيأ رؼَٝ حٍُٜٞس ح٤ٌُِش ٤ُ٘ظ٢ٜ ا٠ُ حُؼ٘خَٛ حُـِث٤ش، أ١  .3

حٌَُ ا٠ُ حُـِء، ٝكن ٓلّٜٞ حُ٘ظ٣َش، ٌٝٛٙ طٔؼَ حُو٤خ٤ٓش  ٖٓ

 ك٢ حُيٍحٓش ٝحُزلغ.
طَِٔٔ ٣زيأ رؼَٝ حُظٞحَٛ حُل٤ٔش حُٔالكظش، ٣ٝ٘ظوَ ا٠ُ حألكٌخٍ  .4

حُؼخٓش حُٔـَىس، أ١ ٖٓ حُـِء ا٠ُ حٌَُ ٝكن ٓلّٜٞ حُٔيٍٓش 

 ح٤ًُِٞٔش، ٌٝٛٙ طٔؼَ حُط٣َوش حالٓظوَحث٤ش ك٢ حُيٍحٓش ٝحُزلغ.
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٤َ ٖٓ حألكٌخٍ ٝحُٟٔٞٞػخص حُظ٢ ٣ؤُلٜخ حُٔظؼِْ ا٠ُ حُظ٢ طَِٔٔ ٣ٔ .5

 ال ٣ؤُلٜخ ٖٝٓ حُٔؼِّٞ ا٠ُ ؿ٤َ حُٔؼِّٞ.
طَِٔٔ ٤ٔ٣َ ٖٓ حُٟٔٞٞػخص حألًؼَ أ٤ٔٛش ح٢ُ حألهَ أ٤ٔٛش، ٖٝٓ  .6

حُٟٔٞٞػخص حُظ٢ طِز٢ كخؿخص أ٤ُٝش أٓخ٤ٓش، ا٠ُ حُظ٢ طِز٢ 

ك٢ كخؿخص ػخ٣ٞٗش ٓٞحء ًخٕ ًُي ُِٔظؼِْ أّ ُِٔـظٔغ، ًُٝي 

 ٟٞء ىٍحٓش طل٤َِ حُلخؿخص.
طَِٔٔ ٤ٔ٣َ ٝكن ُٖٓ كيٝع حُظخَٛس ك٢ حُؼخّ حُوخٍؿ٢، أ١ ٝكن  .7

حُوَد ٝحُزؼي حُِٓخ٢ٗ، ًٔخ ٣ليع ػخىس ك٢ طَِٔٔ حُلٞحىع 

 حُظخ٣ٍو٤ش ٝظٍٜٞ حالهظَحػخص.
طَِٔٔ ٤ٔ٣َ ٝكن ٝؿٞى حُظخَٛس ٝحٗظ٘خٍٛخ ك٢ حُؼخُْ حُٔل٢٤، أ١  .8

ليع ك٢ حُٟٔٞٞػخص ٝكن حُوَد ٝحُزؼي حٌُٔخ٢ٗ، ًٔخ ٣

 حُــَحك٤ش.
طَِٔٔ ٤ٔ٣َ ٝكن ٤ًل٤ش حٓظويحّ حُظخَٛس ك٢ حُٞحهغ حُؼ٢ِٔ، ًٔخ  .9

 ٣ليع ك٢ طؼِْ حُٜٔخٍحص حُل٤ًَش ٝح٤ُٜ٘ٔش.

ٖٓ حُـي٣َ إٔ حُْٜٔٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ هي ٣وظخٍ حُط٣َوش حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش،     

حُظ٢  ٌٝٛح ٣ؼظٔي ػ٢ِ ح١َُٝ٘ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٣ظؼخَٓ ٓؼٜخ، ٝحُٔظـ٤َحص

 طئػَ ك٢ ػ٤ِٔش حُظؼِْ ٝحُظ٢ ٜٓ٘خ:

ٗٞع حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ حَُٔحى ط٘ظ٤ٔٚ ، َٛ ٛٞ ٓلظٟٞ طـِذ ػ٤ِٚ  .1

حُٔلخ٤ْٛ ًٔخىس حألك٤خء، أٝ حُٔزخىة ًٔخىس حُل٣ِ٤خء أٝ حإلؿَحءحص 

ًٔخىس حُظَر٤ش ح٣َُخ٤ٟش أٝ حُلوخثن ًٔخىس حُظخ٣ٍن ػ٢ِ ٓز٤َ 

ظؼ٢ٔ٤ِ ٓغ ٓخىس ػ٤ِٔش حُٔؼخٍ؟ ٝرٔؼ٢٘ آهَ َٛ ٣ظؼخَٓ حُْٜٔٔ حُ

 أٝ ٓخىس أىر٤ش.
 كـْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، أٛٞ ًز٤َ حُلـْ أّ ٓظ٢ٓٞ أٝ ٛـ٤َس؟ .2
ٗٞع حُٜيف حُظؼ٢ٔ٤ِ حُٔظٞهغ ٖٓ حُٔظؼِْ إٔ ٣ظَٜٙ، أٛٞ ٛيف ػ٢ِ  .3

ٓٔظٟٞ حُظ٤ًٌَ... أٝ حُظطز٤ن... أٝ حالًظ٘خف، ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ 

حُٜٔخٍحص  )ىحك٤ي ٤ٍَٓ(، أٝ ٛيف ٣ظؼِن رخُٔؼِٞٓخص حُِلظ٤ش أٝ

ح٤ٌُ٘ٛش أٝ حُٜٔخٍحص حُل٤ًَش، أٝ حٓظَحط٤ـ٤خص حإلىٍحى أٝ 

حالطـخٛخص ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ )ؿخ٤ٗٚ ٝرَؿِ(، ٛٞ ٛيف ٢ٔ٘٣ حُظًٌَ 

ٝحُٔؼَكش، أٝ حُلْٜ ٝحالٓظ٤ؼخد، أٝ حُظطز٤ن، أٝ حُظل٤َِ، أٝ 

حُظ٤ًَذ، أٝ حُظو٣ْٞ... ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ )رِّٞ(، َٝٛ ٌٛٙ حألٛيحف 

َس أٝ ٢ٛ أٛيحف ٣ٞ١ِش حُٔيٟ، ٝٓظلون رؤٗٞحػٜخ أٛيحف ه٤ٜ

 هالٍ كظَس ٤ُ٘ٓش ٣ٞ١ِش ٗٔز٤خ؟
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هٜخثٚ حُلَى حُٔظؼِْ ًٔٔظٟٞ ًًخثٚ ٝحٓظؼيحىحطٚ ٝهيٍحطٚ  .4

٠ٗٝـٚ ٝػَٔٙ ، ٝهِل٤ظٚ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝهِل٤ظٚ حالؿظٔخػ٤ش، 

 ٝحطـخٛخطٚ ٝٓٔظٟٞ ىحكؼ٤ظٚ.
ٞحكَ ح١َُٝ٘ حُٔخى٣ش ُِز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ًـ٢٘ حُز٤جش ٝ كوَٛخ، ٝٓيٟ ط .5

حُٞٓخثَ ٝحألؿِٜس حُظؼ٤ٔ٤ِش ك٤ٜخ، ٝآٌخٗخطٜخ ٝحُٜؼٞرخص 

ٝحُٔؼٞهخص حُظ٢ طِلن رٜخ، ٝٓيٟ طٞحكَ حألًلخء حُؼخ٤ِٖٓ ػ٤ِٜخ 

 ا٠ُ ؿ٤َ ًُي ٖٓ حُؼٞحَٓ.
 

ًَ ٌٛٙ حُٔظـ٤َحص ٝؿ٤َٛخ، ٣ـذ إٔ ٠٣ؼٜخ حُْٜٔٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ ك٢       

٣وش حُٔؼ٢ِ ٝكن حُلٔزخٕ، ُيٟ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٢ً ٣وظخٍ حُطَ

ٓخ ُي٣ش ٖٓ آٌخٗخص، ٝٓخ ٣ل٢٤ رٚ ٖٓ ظَٝف، ٖٝٓ حُوطؤ إٔ ٣ظٖ أكي 

رؤٕ ٛ٘خى ٣َ١وش ٓل٣َش ٝحكيس طِٜق ُظ٘ظ٤ْ ؿ٤ٔغ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، 

ٝطظ٘خٓذ ٓغ ؿ٤ٔغ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝح١َُٝ٘ حُز٤ج٤ش ًخكش ، رَ ػ٢ِ حُؼٌْ إٔ 

١َٝ٘ ٝحُطَم ٗـخف حُؼ٤ِٔش حُظَر٣ٞش َٕٓٛٞ رخُويٍ ح١ٌُ طظلون ك٤ٚ حُ

ٝحألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٢ً ٗوٍَ ػ٘يٛخ ٓظ٠؟ ُٝٔخًح؟ ٓ٘ٔظويّ ٣َ١وش 

 أهَٟ،  ٝأ١ حألٛيحف ٣َٗي إٔ ٗلون ٟٖٔ ٓخ ٣ظٞكَ ٖٓ آٌخٗخص.

 

 هطٞحص حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ:

الٗي إٔ هطٞحص حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ طوظِق رخهظالف ٗٔخًؽ حُظ٤ْٜٔ    

ش ٝحُ٘ل٤ٔش حُظ٢ ٣٘طِن ٜٓ٘خ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ًُٝي الهظالف حُ٘ظ٣َخص حُظَر٣ٞ

ً ٖٓ ١ز٤ؼش حُٔخىس حُؼ٤ِٔش  ٜٓٔٔٞ حُزَحٓؾ حُظَر٣ٞش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحٗطالهخ

ٝهٜخثٚ حُٔظؼ٤ِٖٔ )حُلجش حُٔٔظٜيكش(، ٝحألٗ٘طش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼ٤ِٔش، 

 ٝحألٛيحف حَُٔحى طلو٤وٜخ.

أٓخ حُوطٞحص حُظ٢ ٓ٘ظؼَٝ ُٜخ ٛ٘خ، ط٘طِن ٖٓ ٓ٘ظٞٓش ٤ًِش طظٌٕٞ ٖٓ 

حُٔلخ٤ْٛ ٝحُٔٔخٍٓخص حُظَر٣ٞش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش، ًخألٛيحف حُظَر٣ٞش ػيى ٖٓ 

ً ُطز٤ؼش حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ ُٔخىس ح٣َُخ٤ٟخص  ٝحالهظزخٍحص حُٔل٤ٌش، ٝكوخ

 حُظ٢ ٓظ٘خُٜٝخ رخُظ٤ْٜٔ ٝحُظ٘ل٤ٌ ٝحُظو٣ْٞ ًٔخ ٢ِ٣:  

 

 أٝالً: طلي٣ي حألٛيحف:

٤ٔش، ٢ٛٝ رٔؼخرش طٔؼَ حألٛيحف كـَ حُِح٣ٝش ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظؼِ    

حُظـ٤َحص حإل٣ـخر٤ش حَُٔحى اكيحػٜخ ك٢ ِٓٞى حُٔظؼ٤ِٖٔ، ٗظ٤ـش ػ٤ِٔش حُظؼِْ 

 حُٔوٜٞىس.
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ٌُح طؼي حألٛيحف ٖٓ أْٛ حُؼ٘خَٛ حُل٣ٞ٤ش حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُْٜٔٔ     

حُظؼ٢ٔ٤ِ، ك٢ ػ٤ِٔش ط٤ْٜٔ حُظي٣ٍْ، كٖٔ ىٕٝ حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش ال 

٢ طٔخػي ك٢ كيٝع حُظؼِْ ٖٓ ؿٜش، ٣ٌٖٔ طلي٣ي ح١َُٝ٘ حإل٣ـخر٤ش حُظ

ٝحإلًؼخٍ ٖٓ ٌٛٙ ح١َُٝ٘ ٖٓ ؿٜش أهَٟ، ًٔخ ال ٣ٌٖٔ طلي٣ي ح١َُٝ٘ 

حُِٔز٤ش حُظ٢ طؼ٤ن كيٝع حُظؼِْ ٝحإلهالٍ ٜٓ٘خ ًٌُي، ٝال ٣ٌٖٔ إٔ طٌٕٞ 

 حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٗخؿلش.

 ػخ٤ٗخً: طل٤َِ حُٜٔٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش أٝ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ:

َك٢ ُِٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، رؤٗٚ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼخٍف ٣ؼَف حُٔلظٟٞ حُٔؼ   

حُظ٢ طظ٠ٜٔ٘خ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝطٜيف ُظلو٤ن أٛيحف طؼ٤ِٔش طؼ٤ٔ٤ِش 

ٓ٘٘ٞىس، ٌٝٛٙ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼخٍف طؼَٝ ُِٔظؼِْ ٓطزٞػش ػ٢ِ ٍٛٞس 

ٍُٓٞ ٝأٌٗخٍ أٝ ٍٛٞ أٝ ٓؼخىالص، هي طويّ ا٤ُٚ روخُذ ٓٔؼ٢ أٝ ٓٔؼ٢ 

 ر١ٍَٜ.

ُ حُظ٢ ٢ٛ ٌَٗ ٖٓ أٌٗخٍ حُٔلظٟٞ حُٔؼَك٢٤، أٍرغ طظ٠ٖٔ حَُٓٞ   

ٓؼِٞٓخص أٓخ٤ٓش ٖٓ ٝؿٜش ٗظَ حَُٔر٢ حأل٢ٌ٣َٓ )ىحك٤ي ٤َٓ(، ٢ٛ 

 حُٔلخ٤ْٛ ٝحُٔزخىة ٝحإلؿَحءحص ٝحُلوخثن، ٝطؼَف رخُٔلخ٤ْٛ رؤٜٗخ:

ٓـٔٞػش حُٟٔٞٞػخص... أٝ حَُُٔٓٞ... حٝ حُؼ٘خَٛ... أٝ حُلٞحىع، حُظ٢  

 .طـٔغ ر٤ٜ٘خ هٜخثٚ ٓ٘ظًَش

 

 

 

 ٝطؼَف حُٔزخىة رؤٜٗخ: 

حُؼالهش حُٔزز٤ش حُظ٢ طَطز٢ ر٤ٖ ٓظـ٣َ٤ٖ أٝ أًؼَ، أٝ طَطز٢ ر٤ٖ     

 ٓل٤ٜٖٓٞ، ٝهي طٌٕٞ ٌٛٙ حُؼالهش ١َى٣ش أٝ ػ٤ٌٔش.

 

 أٓخ حإلؿَحءحص كظؼَف رؤٜٗخ:    

حُٜٔخٍحص حٝ حُطَم ، أٝ حألٓخ٤ُذ أٝ حُوطٞحص حُظ٢ ٣ئى١ حىحإٛخ  

 ف ٓؼ٤ٖ.رظَِٔٔ ٓؼ٤ٖ، ا٠ُ طلو٤ن ٛي

 

 ك٢ ك٤ٖ طؼَف حُلوخثن رؤٜٗخ: 

ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص حُِلظ٤ش حإلهزخ٣ٍش، حُظ٢ ط٢ٔٔ رٜخ حأل٤ٗخء  

 ٝطئٍم حُلٞحىع، ٝططِن حألُوخد، ٝطؼط٢ حُؼ٘خ٣ٖٝ، ٝطَِٓ رخَُُٓٞ.
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إ طل٤َِ ٓلظٟٞ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش )حُيٍّ(، ٣ٌٖٔ ٖٓ حُٞهٞف ػ٢ِ      

ٓلخ٤ْٛ، ٓزخىة، ٝهٞحػي، ٍُٝٓٞ، ػ٘خَٛ حُٔلظٟٞ حَُث٤ٔ٤ش كوخثن، 

ٝٗظ٣َخص، ٝحطـخٛخص، ٝه٤ْ، ٜٝٓخٍحص(، حألَٓ ح١ٌُ ٣ٌٖٔ حُٔؼِْ ٖٓ 

طلي٣ي ٝط٤ٜ٘ق أٛيحكٚ حُٔؼَك٤ش ٝحُٞؿيح٤ٗش ٝحُٜٔخ٣ٍش، ٣ٝليى ٓٔظٟٞ 

ٌَُ ٗٞع ٜٓ٘خ، ٝرخُظخ٢ُ ٣ٔظط٤غ إٔ ٣وظخٍ حألٓخ٤ُذ، ٝحألٗ٘طش حُظؼ٤ٔ٤ِش 

٤ُذ حُظو٣ْٞ حُٔ٘خٓزش، ٝٛ٘خى ػالهخص حُظؼ٤ِٔش، ٝحُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝأٓخ

طلٌْ أؿِحء حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، رـٞ حُ٘ظَ ػٖ ٢ٔٗ حُٔلظٟٞ حُٔؼَك٢، 

ح١ٌُ طظٌٕٞ ٓ٘ٚ أ١ ٓخىس طؼ٤ٔ٤ِش، كؼٔش أٍرؼش أٗٞحع ػ٢ِ حألهَ ٖٓ 

 حُؼالهخص حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ أؿِحثٚ ٢ٛٝ:

 

 

 ػالهش ػ٤ِخ ى٤ٗخ: .1
ٖٓ ٗخك٤ش  ٢ٛ حَُحرطش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ حُٔؼِٞٓخص حُؼخٓش 

ٝحُٔؼِٞٓخص حألهَ ٜٓ٘خ ػ٤ٓٞٔش ٖٓ ٗخك٤ش أهَٟ، كٌٜٙ حَُحرطش 

٢ٛ ػالهش طَر٢ ر٤ٖ حٌَُ ٝحُـِء، ٝر٤ٖ حُٔلّٜٞ حُٔـَى 

 ٝحُٔلّٔٞ.
 

 ػالهش ٓظٔخ٣ٝش: .2
طؼَف رؤٜٗخ: حَُحرطش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ ػ٘خَٛ ٓلظٟٞ حُٜٔ٘ؾ  

حُظ٢ طوغ ػ٢ِ حُٔٔظٟٞ ٗلٔٚ أٝ أؿِحثٚ، ٖٓ ك٤غ ىٍؿش 

ُظؼ٤ٔ٤ِش ًٌُي طؼَف حُؼالهش حُٔظٔخ٣ٝش: رؤٜٗخ حَُحرطش حُٜؼٞرش ح

 ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔلخ٤ْٛ أٝ حُٔزخىة أٝ حإلؿَحءحص .

 
 حُؼالهش ًحص حُؼ٘خَٛ حُٔ٘ظًَش: .3

طؼَف رؤٜٗخ: حَُحرطش حُٔ٘ظًَش حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ ٓل٤ٜٖٓٞ ، أٝ  

 ؿِأ٣ٖ أٝ ٓزيأ٣ٖ أٝ أًؼَ ك٢ حُٞهض ٗلٔٚ.

 
 ال ػالهش:  .4

٣َطز٢ طؼِْ ٓلّٜٞ رٔلّٜٞ أهَ، ألٗٚ ال طٞؿي  ك٢ ٌٛٙ حُلخُش ال

ً ُظؼِْ  ً ٓخروخ ػالهش طَر٢ ر٤ٜ٘ٔخ ًٔخ إٔ اكيحٛٔخ ال ٣ؼي ٓظطِزخ

 ح٥هَ ٝال ٓيهالً ٤ًِٞٓخ ُٚ.

 ػخُؼخً: طلي٣ي حُِٔٞى أُٔيه٢ِ ُِٔظؼِْ:



 

1214 

 

٤٘٣َ ٓلّٜٞ حُِٔٞى أُٔيه٢ِ ا٠ُ ٓٔظٟٞ حُٔظؼِْ هزَ إٔ ٣زيأ حُظؼ٤ِْ،     

ٟ ٓخ ٓزن ُِٔظؼِْ إٔ طؼِٔٚ ، ٝا٠ُ هيٍحطٚ حُؼو٤ِش، ٝرٌِٔش أىم ٤٘٣َاأل

ٝططٍٞٙ ٝا٢ُ ىحكؼ٤ظٚ، ٝا٢ُ رؼٞ حُٔليىحص حالؿظٔخػ٤ش ٝحُؼوخك٤ش 

 ٝهيٍحطٚ ػ٢ِ حُظؼِْ.

إٔ حُٔظطِذ حُوز٢ِ ُِظؼِْ ٖٓ حألٍٓٞ حُٜخٓش حُظ٢ ٠٣ٜٔخ حُْٜٔٔ      

ِْ ٖٓ ُِٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، ك٢ٜ رٔؼخرش حُوِل٤ش حُٔؼَك٤ش حُظ٢ طٌٖٔ حُٔظؼ

 حًظٔخد حُوزَس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُـي٣يس.

إٔ ٌِٓ٘ش حُظي٣ٍْ حُِحثيس أٝ حُٔ٘وٞٛش ك٢ هيٍحص حُٔظؼ٤ِٖٔ، ٓخ طِحٍ     

ٝٓظزو٢ ٟٓٞٞع حٛظٔخّ حَُٔر٤ٖ، ٝطظٔؼَ ٌٛٙ حٌُِٔ٘ش رخٓظَٔحٍ ك٢ 

ً ٓٔظٟٞ ١ِزظٚ  حُٔٞحهق حُٜؼزش، حُظ٢ ٣ؼظوي ك٤ٜخ حُٔؼِْ أٗٚ ٣ؼَف طٔخٓخ

ػْ ٣ٌظ٘ق إٔ ػيىح ٖٓ ١ِزظٚ ال ٣ظؼِٕٔٞ ًٔخ ٣ـذ إٔ ٖٓ أ٣ٖ ٣زيأ حُظؼ٤ِْ، 

٣ٌٕٞ، ٌُح كبٕ ػ٢ِ حُْٜٔٔ إٔ ٣وّٞ رـٜي ًز٤َ ٝٓ٘ظْ، ُظلي٣ي هٜخثٚ 

 حُٔظؼ٤ِٖٔ حُٜٔٔش، ٝحُظ٢ ٓٞف ٗظؼَٝ ُٜخ ٖٓ هالٍ ٌٛح ُلَٜ.

 ٍحرؼخً: ًظخرش حالٛيحف حالىحث٤ش:

 ٣َؿ٢ ًز٤َ إٔ ًظخرش حألٛيحف حألىحث٤ش ٤ُٔض ؿخ٣ش ك٢ كي ًحطٜخ، اً ال    

أَٓ ٖٓ ٓـَى ًظخرش حألٛيحف، ٓخ ُْ طٌٖ ٌٛٙ حألٛيحف ؿِءحً ال ٣٘لَٜ ػٖ 

ػ٤ِٔش طل٤َِ حُٔلظٟٞ، ٝطؼَٔ رخُظخ٢ُ ػ٢ِ حُٔٔخػيس ك٢ حهظ٤خٍ 

حُٔلظٟٞ، ٝط٤ْٜٔ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحهظ٤خٍ ٣َ١وش حُظؼ٤ِْ حُٔ٘خٓزش، 

ػ٤ِٔش ٤ٛٝخؿش حألٓجِش حُظ٢ ٓٞف طٔظويّ أػ٘خء ػَٝ حُٔخىس، ٝك٢ 

حُظو٣ْٞ ٝحالهظزخٍحص، ٝإٔ حٓظويحّ حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش رٌَ٘ كؼخٍ ٣ظطِذ 

 حالط٢:

 طلي٣ي ح٤ًُِٞٔخص حُظ٢ ٤ٓظْ طؼ٤ِٜٔخ. -
 طلي٣ي آظَحط٤ـ٤ش طؼ٤ِْ ٌٛٙ ح٤ًُِٞٔخص. -
 طلي٣ي ٓؼخ٤٣َ طو٣ْٞ أىحء حُٔظؼ٤ِٖٔ رؼي حٗظٜخء حُظؼ٤ِْ. -

ُٔخ ٣ٌٖٔ حُٔظؼِْ إ ٤ٛخؿش حألٛيحف حألىحث٤ش ػزخٍس ػٖ ٝٛق طل٢ِ٤ٜ    

ٖٓ ػِٔٚ ػ٘ي ٜٗخ٣ش حُٞكيس حُيٍح٤ٓش، أٝ حُلٜش. أٝ ٛٞ ػزخٍس ػٖ ؿِٔش 

ً ٓلٜالً ٓخًح ٣ٞى حُٔظؼِْ إٔ ٣ظَٜٙ رؼي طؼِٔٚ  اهزخ٣ٍش طٜق ٝٛلخ

ُٔلّٜٞ، أٝ ٓزيأ، أٝ أؿَحء، أٝ كو٤وش طيٍّ ك٢ كظَس ٤ُ٘ٓش ٓليىس، ٝػٔش 

خٕ حُ٘ت ٗلٔٚ، ٜٓطِلخٕ آهَحٕ ٣ٔظويٓخٕ ك٢ حألىد حُظَر١ٞ، ٣ٝؼ٤٘

 ٝٛٔخ:

 حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش حُوخٛش.  -
 ٝحألٛيحف ح٤ًُِٞٔش.  -
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ٝرـٞ حُ٘ظَ ػٖ حُٜٔطِق حُٔٔظويّ، كخُظ٤ًَِ ٛ٘خ ػ٢ِ     

حُِٔٞى ح١ٌُ ٤ٓظَٜٙ حُٔظؼِْ، ٤ُْٝ حُـٜي ح١ٌُ ٣زٌُٚ حُٔؼِْ . 

ٝػٔش أًؼَ ٖٓ ًٗٔٞؽ ك٢ ًظخرش حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٌُٖٝ أًؼَٛخ 

١ ٣وٍٞ رٔٞؿذ طٞحكَ ػالع ػ٘خَٛ ٍث٤ٔش ك٢ هزٞالً حًُ٘ٔٞؽ حٌُ

-ػزخٍس حُٜيف ٌٝٛٙ حُؼ٘خَٛ ٢ٛ:  

 

 حُِٔٞى حُٜ٘خث٢: .1
ٛٞ حُِٔٞى أٝ حُٜٔخٍس حُٔز٤٘ش ك٢ حُٜيف ٝحُٔٔظٔيس ٖٓ طل٤َِ  

 حُٜٔٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش.

 
 ح١َُٝ٘: .2

٢ٛ حُٔٞحٛلخص حُظ٢ ط٤َ٘ ُِظَف ح١ٌُ ٤ٓٞؿي ػ٘يح ألىحء ح١  

 أىحء حُٔظؼِْ.
 حُٔؼ٤خٍ : .3

١ٌُ ٣ٔظويّ ُظو٣ْٞ أىحء حُٔظؼِْ أٝ طلو٤ن حُٜيف.ٝٛٞ ح   

٢ٌُ طظلون حُِٔح٣خ حَُٔؿٞد ك٤ٜخ ٖٓ ًظخرش حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش، الري       

ً ىه٤وخ حُِٔٞى ح١ٌُ ٤ٓـ٣َٚ حُٔظؼِْ،  ٖٓ إٔ طٌظذ رؼزخٍحص طٜق ٝٛلخ

 ٝطظٔؼَ ٓٞحٛلخص حُٜيف ح٢ًُِٞٔ حألىحث٢ ك٢ ح٥ط٢:

، ٝك٢ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ أ١ إٔ ٣ٌٕٞ حُٟٞٞف أ١ إٔ ٣ٌظذ رِـش ٤ِٓٔش 

ٌَُ ٛيف ٢ًِٞٓ ٓلظٟٞ طؼ٢ٔ٤ِ ٣ؼَٔ ػ٢ِ طلو٤وٚ ٖٝٓ ٓٞحٛلخص 

حُٜيف ح٢ًُِٞٔ حُـ٤ي، إٔ ٣ظ٠ٖٔ حُِٔٞى حُٔالكع ح١ٌُ ٤ٓوّٞ رٚ 

حُٔظؼِْ، ًٔخ ٣ـذ إٔ ٣ًٌَ حُٜيف ح٢ًُِٞٔ ح١َُٝ٘، حُظ٢ ٓٞف طظْ ك٢ 

ؼ٤خٍ ٝىٍؿظٚ، ٖٓ ٟٞثٜخ ػ٤ِٔش حُظؼِْ، ًٝٔخ ٣ـذ إٔ ٣لظٟٞ ػ٢ِ حُٔ

حُٔٞحٛلخص حُٜخٓش ػيّ حالُىٝحؿ٤ش، ًُي الٕ حُٜيف ح٢ًُِٞٔ حُـ٤ي ٛٞ 

ح١ٌُ ٣ؼٌْ كؼالً ٝحكي ٤ُْٝ كؼ٤ِٖ، ًٔخ إٔ ػ٢ِ حُْٜٔٔ إٔ ٣ٟٞق 

حألٛيحف ح٤ًُِٞٔش ُِٔظؼ٤ِٖٔ، ػٖ ٣َ١ن ػَٝ أٛيحف حُيٍّ ػ٤ِْٜ، ٖٓ 

 هالٍ حٓظويحّ أٓؼِش ٖٓ حألىحء حُٔظٞهغ، ٝحُٟٞٞف ك٢ حُؼَٝ.

طٜ٘ق حألٛيحف حُؼالع ٓـخالص كٔذ ط٤ٜ٘ق رِّٞ ُألٛيحف حُظَر٣ٞش 

:٢ٛٝ 

 حُٔـخٍ حُٔؼَك٢ )حُؼو٢ِ( ٠٣ْ ٌٛح حُٔـخٍ ٓض ٓٔظ٣ٞخص ٢ٛ: .1
حُٔٔظٟٞ حُٔؼَك٢ ح١ٌُ ٣ظ٠ٖٔ ػ٤ِٔش طًٌَ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼَك٤ش  -

 حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طْ طؼِٜٔخ ٓخروخً.
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 حُلْٜ ٝحالٓظ٤ؼخد: -

ؼخد ٓؼ٢٘ حأل٤ٗخء ٝرخُظخ٢ُ حٓظالى حُطخُذ ٣ٝوٜي رٚ حُويٍس ػ٢ِ حٓظ٤     

ٓؼ٢٘ حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش ، ح١ طل٤َٔ حُٔزخىة ٝحُٔلخ٤ْٛ حُؼ٤ِٔش رل٤غ ٣ظٌٖٔ 

ٖٓ َٗف ٓخ ٣الكظٚ ك٢ ر٤جظٚ ٖٓ أ٤ٗخء ٝأكيحع، ٝ ظٞحَٛ ٣ٝظ٠ٖٔ ٌٛح 

 حُٔٔظٟٞ حُظل٤َٔ ٝحُظَؿٔش ٝحالٓظ٘ظخؽ ٝحُظؤ٣َٝ.

ز٤ن حُٔؼَكش حُظ٢ ٣ظْ حُظطز٤ن : ٝٛٞ حُويٍس ػ٢ِ حٓظؼٔخٍ أٝ طط -

طؼِٜٔخ ك٢ ٓٞحهق ؿي٣يس ، ٣ٝظ٠ٖٔ حُظطز٤ن ، ططز٤ن حُٔلخ٤ْٛ 

ٝحُٔزخىة ٝحُظ٤ٜٔٔخص ػ٢ِ ٌٓ٘الص ٝحهؼ٤ش رخإلٟخكش ُِوٞحػي 

ٝحُوٞح٣ٖ ٝحُ٘ظ٣َخص ، ٝكَ حُٔٔخثَ ، ٝط٣ٌٖٞ هَحث٢ ٍٝٓٔخص ، 

 ٝحإلؿخرش ػٖ حألٓجِش حُظ٢ طٞؿٚ ُِٔظؼِْ. 
 حُظل٤َِ: -

٤ي حُٔخىس حُؼ٤ِٔش ا٢ُ أؿِحثٜخ حُٔوظِلش.ٛٞ حُويٍس ػ٢ِ طلٌ   

 
 حُظ٤ًَذ :  -
ٛٞ حُويٍس ػ٢ِ ىٓؾ أؿِحء ٓوظِلش ٓغ رؼ٠ٜخ ُظ٣ٌٖٞ ًَٓذ أٝ  -

 ٓخىس ؿي٣يس ٝٛٞ رٌُي ػٌْ حُظ٤ًَذ.
 

 / حُٔـخٍ حُٞؿيح٢ٗ )حالٗلؼخ٢ُ أٝ حُؼخ١ل٢(:2

طظؼِن  حألٛيحف حُظَر٣ٞش ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ رخُِٔٞى حُٞؿيح٢ٗ ُِٔظؼِْ،  

ش ك٢ ط٤ٔ٘ش حُٔ٘خػَ ٝطط٣َٞٛخ ، ٝ ط٤ٔ٘ش ػوخثيٙ ٝأٓخ٤ُذ حُظ٤ٌق حُٔظٔؼِ

 ٓغ حألكَحى ح٣ٌُٖ ٣ظؼخَٓ ٓؼْٜ، ٝطظ٠ٖٔ حألٛيحف حُٞؿيح٤ٗش:

 حُو٤ْ ، حإلطـخٛخص ٝح٤ٍُٔٞ ٝحُظٌٝم.            

 ٝٛ٘لض حألٛيحف حُٞؿيح٤ٗش ح٢ُ هْٔ ٓٔظ٣ٞخص ٢ٛٝ:

 حالٓظوزخٍ :
٣ٝؼ٢٘ ٍؿزش حُطخُذ حُيحثٔش ُالٗظزخٙ.   

 
 حالٓظـخرش:

ٝطؼ٢٘ حُٔ٘خًٍش حُلؼخُش ٖٓ ؿخٗذ حُٔظؼِْ.   
 

 حُظو٤٤ْ )اػطخء حُو٤ٔش(:
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٣ٝوٜي رٚ حُو٤ٔش حُظ٢ ٣ؼط٤ٜخ حُٔظؼِْ ُ٘ت ٓؼ٤ٖ.   
 

  
 حُظ٘ظ٤ْ :

ٝٛٞ ػ٤ِٔش ْٟ ه٤ْ ٓوظِلش ٓغ رؼ٠ٜخ ٝكَ حُظ٘خه٠خص حُٔٞؿٞىس  

 ر٤ٜ٘ٔخ.

 
 طٔؼ٤َ حُو٤ْ ٝطـ٤ٔيٛخ :

٣ٞخص ك٢ حُٔـخٍ حُٞؿيح٢ٗ، ٝك٤ٚ ٣ٔؼَ ٌٛح حُٔٔظٟٞ أػ٢ِ حُٔٔظ 

 ٣ظْ حُظ٤ِٔ ٖٓ هالٍ ِٓٞى ػخرض.

 

 / حُٔـخٍ حُ٘لْ ك٢ًَ :3

٣َطز٢ ٌٛح حُٔـخٍ رخُؼَٔ ٝحُٜٔخٍس ح٤ُي٣ٝش أٝ حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝٛٞ ٣ؼخُؾ    

حُٜٔخٍحص حُؼ٤ِٔش حُظ٢ طظطِذ حٓظويحّ ػ٠الص، ٣ٝؤْ ٌٛح حُٔـخٍ ا٠ُ 

 هٔٔش ٓٔظ٣ٞخص ٢ٛ:

 حإلىٍحى :
ٔٞحهق ٝحُؼالهخص حُظ٢ طوٞى رٌَ٘ ١ز٤ؼ٢ ح٢ُ حُو٤خّ ٤٘٣َٝ ح٢ُ حُ 

 رلًَش.

 
 حُظ٤ٜئ:

٤٘٣َا٠ُ حٓظؼيحى حُٔظؼِْ ُِو٤خّ رخألىحء حُٔظٞهغ ٓ٘ٚ.   

 
 حالٓظـخرش حُٔٞؿٜش:

حُظؼَف ػ٢ِ حال ٓظـخرخص حُظ٢ ٣٘زـ٢ إٔ ٣وّٞ رٜخ حُٔظؼِْ.   

 
 حُظؼ٣ٞي:

ٜٓالً.أ١ حُظؼٞى ػ٢ِ حالٓظـخرش حُٔظؼِٔش ، رل٤غ ٣ٜزق حالىحء    

 
 حألىحء:

٤٘٣َ ٌٛح حُٔٔظٟٞ ا٠ُ حألػٔخٍ حُل٤ًَش حُٔؼويس ٝأىحثٜخ ريٍؿش  

 ًز٤َس ٖٓ حُٜٔخٍس.
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إٔ ٖٓ ٜٓخّ حُْٜٔٔ ًظخرش حألٛيحف حألىحث٤ش ٌَُ ٜٓخٍس ط٘ـْ ٖٓ ػ٤ِٔش   

 طل٤َِ حُٜٔٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٓز٤٘خً حُؼالهش ر٤ٖ حُٜٔخٍس رٌَ ٟٝٞف.

 

 

 

 حَُٔؿغ ٝاػيىٛخ:هخٓٔخً: طط٣َٞ حألهظزخٍحص ٓل٤ٌش 

حألهظزخٍ ٛٞ اؿَحء ٓ٘ظْ ُو٤خّ ػ٤٘ش ٖٓ حُِٔٞى ٝط٢ٔٔ حالهظزخٍحص    

حُظ٢ طْٜٔ ُظو٤ْ ٓـٔٞػش ٓليىس ٖٓ حألٛيحف، حالهظزخٍحص حُٔل٤ٌش 

 ٌٝٛٙ حُوظزخٍحص ٜٓٔش ٖٓ حؿَ:

 ه٤خّ ٝطو٣ْٞ طؼِْ حُطِزش ٝطويْٜٓ. -
 طو٣ْٞ كخػ٤ِش حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ حٓظويٜٓخ حُٔؼِْ. -
 ٣ْ ٣َ١وش حُظؼ٤ِْ حُظ٢ أطزؼٜخ حُٔؼِْ.طوٞ -

إ ٗظخثؾ حالهظزخٍحص حُٔل٤ٌش ط٘زت حُٔؼِْ رٔيٟ اطوخٕ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٌَُ    

 ٖٓ ً ٛيف طؼ٢ٔ٤ِ، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حالهظزخٍحص حُٔل٤ٌش طؼي ؿِءحً ٍث٤ٔخ

ػ٤ِٔش حُظ٤ْٜٔ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝرخُظخ٢ُ كبٕ حألىحء حُٔطِٞد ك٢ حالهظزخٍ ٛٞ 

 ٜيف.حألىحء حُٔظٞهغ ك٢ حُ

 ٓخىٓخً: ط٣ٌَٞ آظَحط٤ـ٤ش حُظؼ٤ِْ أٝ حهظزخٍٛخ:

ط٤َ٘ آظَحط٤ـ٤ش حُظؼ٤ِْ ا٠ُ ٓـٔٞػش حألٓخ٤ُذ، ٝحألٗ٘طش،     

ٝحُٞٓخثَ، ٝحُطَم حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظ٢ ٣ئى١ حٓظويحٜٓخ ح٢ُ كيٝع حُظؼِْ، 

ك٤غ طٜق آظَحط٤ـ٤ش حُظؼ٤ِْ حٌُٔٞٗخص حَُث٤ٔش، ُٔ٘ظٞٓش ٖٓ حُٔٞحى 

ذ حُظ٢ طٔظويّ إلظٜخٍ ٗظخؽ طؼ٢ِٔ ٓليى ُيٟ حُٔظؼِْ، حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحألٓخ٤ُ

ٝرٌٜح حُٔؼ٤ٖ كبٕ حإلٓظَحط٤ـ٤ش، أًؼَ ٖٓ ٓـَى ٝٛق ُِٔلظٟٞ ح١ٌُ 

٤ٓويّ ُِٔظؼِْ، ٝرخُظخ٢ُ إ آظَحط٤ـ٤ش حُظؼ٤ِْ ط٘ظَٔ ػ٢ِ هٔٔش ػ٘خَٛ 

 -ٍث٤ٔ٤ش ٌٝٛٙ حُؼ٘خَٛ ٢ٛ:

ٔظطِزخص ٗ٘خ١خص ٓخ هزَ حُظؼِْ ٝطلظٟٞ ػ٢ِ حُيحكؼ٤ش ٝحألٛيحف ٝحُ .1

 حُوز٤ِش ٖٓ حُٔؼِٞٓخص.
طوي٣ْ حُٔؼِٞٓخص ٝطلظٟٞ ػ٢ِ حُظَِٔٔ ٝكـْ حُٞكيس حُظؼ٤ٔ٤ِش  .2

 ٝطوي٣ْ حُٔلظٟٞ.
 ٓٔخٛٔخص حُطالد "٣ٝلظٟٞ ػ٢ِ حُظي٣ٍذ ٝحُظـ٣ٌش حَُحؿؼش". .3
حُو٤خّ "٣ٝلظٟٞ ػ٢ِ حالهظزخٍحص ُو٤خّ ٓٔظٟٞ حإلطوخٕ حُٔظٞهغ  .4

 ُألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش.



 

1219 

 

حءحص حُٞحؿذ أطزخػٜخ ٓغ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٓغ حُٔظخرؼش "طظؼِن رخإلؿَ .5

 َٓحػخس حُلَٝم حُلَى٣ش.
 

 

 ٓخرؼخً: ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ:

٣ٔؼَ ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ اكيٟ حُوطٞحص حُٜخٓش، حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُْٜٔٔ     

 حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝطؼَف ٣َ١ن ط٘ظ٤ْ حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ رؤٜٗخ: 

ُظؼ٢ٔ٤ِ ٝط٤ًَزٚ، ٝكوخً طِي حُط٣َوش حُظ٢ طظزغ ك٢ طـ٤ٔغ أؿِحء حُٔلظٟٞ ح

ُ٘ٔن ٓؼ٤ٖ، ٝر٤خٕ حُؼالهخص حُيحه٤ِش، حُظ٢ طَر٢ ر٤ٖ أؿِحثٚ، ٝحُؼالهخص 

حُوخٍؿ٤ش حُظ٢ طَرطٚ ٓغ ٟٓٞٞػخص أهَٟ، ٝرٌَ٘ ٣ئى١ ُظلو٤ن 

حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظ٢ ٟٝغ ٖٓ أؿِٜخ، ك٢ حهَٜ ٝهض... ٝؿٜي... ٌٖٓٔ 

 ٝرؤهَ طٌِلش حهظٜخى٣ش.

ّ(، ٗظ٣َخص ط٤ْٜٔ حُظؼ٤ِْ، 1982ِٞص ٝحهَٕٝ ر٤٘ٔخ ٣لظَٝ )ٍح٣ـ     

ط٘ظْ أؿِحء حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ رظَِٔٔ ٣زيأ ٖٓ حُؼخّ ح٢ُ حُوخٙ، ٖٝٓ 

حُٔـَى ح٢ُ حُٔلّٔٞ ٖٝٓ حُز٢٤ٔ ح٢ُ حُٔؼوي، رخإلٟخكش ح٢ُ ط٣ِٝي 

حُٔظؼِْ رخألكٌخٍ حَُث٤ٔش، ٝحُٔٞحهق حُـِث٤ش )ًخألٓؼِش( حُظ٢ ططزن، ًَ 

حُظطز٤و٢، ألٕ حُٔظؼِْ ك٢ ٓؼَ ٌٛح حُظ٘ظ٤ْ  ًُي ٢ٔ٘٤ٓ ػ٤ِٔش حُظؼِْ

ً رخألكٌخٍ حُؼخٓش، ٝحُٔٞحهق حُـِث٤ش حُظ٢ ططزن ك٤ٜخ حألكٌخٍ،  ٤ٌٕٓٞ ِٓٔخ

ًٔخ إٔ حُظ٘ظ٤ْ ح١ٌُ ٣زيأ ٖٓ حُؼخّ ح٢ُ حُوخٙ، ٣ِٝى حُٔظؼِْ ك٢ حُٞهض 

 ٗلٔٚ رخُٔٞحهق، ٝحألٓؼِش حُالُٓش ُؼ٤ِٔش حُظطز٤ن.

ش حُظ٢ ٣َحٛخ ٓ٘خٓزش ُِظ٘ظ٤ْ، ٌٝٛح ٣ؼظٔي ػ٢ِ حُْٜٔٔ إٔ ٣وظخٍ حُط٣َو   

ػ٢ِ ح١َُٝ٘ حُظؼ٤ٔ٤ِش حُظ٢ ٓٞف ٣ظؼخَٓ ٓؼٜخ، ٝحُٔظـ٤َحص حُظ٢ طئػَ ك٢ 

ػ٤ِٔش حُظؼِْ، ٝحُظ٢ ٜٓ٘خ : ٗٞع حُٔلظٟٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ حَُٔحى ط٘ظ٤ٔ٤ش 

ٝكـٔٚ، ٝٗٞػ٤ش حألٛيحف حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔظٞهغ حًظٔخرٜخ، رخإلٟخكش 

 ٔخى٣ش ُِز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش.ُوٜخثٚ حُٔظؼ٤ِٖٔ ٝح١َُٝ٘ حُ

 

 ػخٓ٘خً: حهظ٤خٍ حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش:

حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش طَ٘ٔ ؿ٤ٔغ ٜٓخىٍ حُظؼ٤ِْ حُٔظخكش ٖٓ ٝٓخثَ )أؿِٜس     

ٝٓٞحى(، ُٝٞكخص، ٝٓـٔٔخص، ٝأٍٝحم حُؼَٔ، ٝٛلخثق حُٔالكظخص، 

ٝحألىٝحص حُٔوظز٣َش ، ٝح ُٔٞحى حُٔوظز٣َش ، ٝحألٗ٘طش حإلػَحث٤ش ، ٝأٗ٘طش 

ظؼٔن، أ١ ًَ ٓخ ٖٓ ٗؤٗٚ ٓٔخػيس حُٔظؼِْ ػ٢ِ رِٞؽ حُ٘ظخؽ حُظؼ٢ٔ٤ِ حُ

حُظؼ٢ِٔ، ٝػ٢ِ حُْٜٔٔ إٔ ٣َحػ٢ حُؼٞحَٓ حُٔئػَس ك٢ طط٣َٞ أٝ حهظ٤خٍ 



 

1220 

 

حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش، ٝحُظ٢ ٖٓ ر٤ٜ٘خ حُز٤جش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝىٍؿش ٝحػظٔخى حُٔخىس 

ْ حُٔظٞهغ ، حُظؼ٤ٔ٤ِش ػ٢ِ حُٔؼِْ، ٝطٞك٤َ حُٔٞحى حُٔٔظويٓش ٝكـْ حُظؼ٤ِ

حُظؼ٤ِْ حُلَى١ أٝ حُـٔؼ٢، رخإلٟخكش ُلـْ حُلجش حُٔٔظٜيكش ٝهٜخثٜٜخ، 

 ٝحُـٜخُ حُز١َ٘ ٝحإلٌٓخٗخص ٝحُظـ٤ِٜحص حُٔظخكش.

 

 

 

 

 طخٓؼخً: حُظو٣ْٞ حُظ٢٘٣ٌٞ: 

٤٘٣َ ٜٓطِق حُظو٣ْٞ حُظ٢٘٣ٌٞ ا٠ُ حُؼ٤ِٔش حُظ٢ رٜخ ٣لَٜ حُٔؼِْ ػ٢ِ     

حُٔٞحى حُظؼ٤ٔ٤ِش ، ًٝلخ٣ظٜخ ك٢ طلو٤ن  حُٔؼِٞٓخص حُالُٓش، ٣ُِخىس كخػ٤ِش

 أٛيحف حُظؼِْ.

 طلظٟٞ ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ػ٢ِ ػالع أٗٔخ١ ٍث٤ٔ٤ش ُؼ٤ِٔش طو٣ْٞ حُظؼ٤ِْ ٢ٛٝ:

 / حُظو٣ْٞ حُظ٢٘٣ٌٞ .1

ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حإلؿَحءحص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔؼِْ، ٝحُظ٢ طظؼِن 

ر٘خثٜخ ٝطط٣َٞٛخ رظوي٣َ ٓيٟ كخػ٤ِش حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝؿٞىطٜخ، ك٢ أػ٘خء 

ٝطـ٣َزٜخ، هزَ حٓظويحٜٓخ، أٝ ٛٞ ػزخٍس ػٖ ٓـٔٞػش حإلؿَحءحص حُظ٢ 

طظؼِن رظوي٣َ ٓيٟ كؼخ٤ُش طؼِْ حُٔظؼِْ، ٝاطوخٗٚ ُِٜٔخٍحص حُظؼ٤ٔ٤ِش حُـِث٤ش 

 حُـي٣يس هالٍ حُلَٜ حُيٍح٢ٓ.

 حُظو٣ْٞ حُـٔؼ٢: 

٣َ كؼخ٤ُش ٛٞ ٓـٔٞػش حإلؿَحءحص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔؼِْ، ٝحُظ٢ طظؼِن رظوي  

حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش حُٔؼيس ُالٓظؼٔخٍ، ٝاػطخثٜخ ىٍؿش طوي٣َ٣ٚ طز٤ٖ ٓيٟ 

ؿٞىطٜخ، ٝٗـخكٜخ هزَ ٓخ طٔظؼَٔ رٌَ٘ كؼخٍ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش، أٝ ٛٞ 

ٓـٔٞػش حإلؿَحءحص حُظ٢ طظؼِن رخُلٌْ ػ٢ِ كيٝع طؼِْ حُٔظؼِْ ُِٜٔخٍس 

 ٤ِش حُظؼِْ. حُظؼ٤ٔ٤ِش ح٤ٌُِش حُٜ٘خث٤ش، ٤ٓٝطَطٚ ػ٤ِٜخ رؼي ػٔ

 / حُظو٣ْٞ حُظؤ٤ًي١:3

ٛٞ ٓـٔٞػش حإلؿَحءحص حُظ٢ ٣وّٞ رٜخ حُٔوّٞ حُظؼ٢ٔ٤ِ، ٝحُظ٢ طظؼِن    

رظوي٣َ كؼخ٤ُش حُٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، حُظ٢ حٓظويٜٓخ حُْٜٔٔ، أٝ ٓـٔٞػش 

حإلؿَحءحص حُظ٢ طظؼِن رخُلٌْ ػ٢ِ ٓيٟ ططز٤ن حُٔظؼِْ ُِٔخىس حُظؼ٤ٔ٤ِش، 

 حُظ٢ طؼِٜٔخ.

ف حألٓخ٢ٓ ُؼ٤ِٔش حُظو٣ْٞ حُظؤ٤ًي١ ٛٞ حُظـ٣َذ، ٝحُظؼي٣َ، إ حُٜي    

ٝحُظل٤ٖٔ، ٝحُظط٣َٞ، ٝحُظؤًي، ٖٓ إٔ ًَ ٝكيس أٝ ػَٜ٘ ٖٓ ػ٘خَٛ 

 حُيٍّ، طْٜٔ ك٢ طلو٤ن أٛيحف حُٔوٍَ ًٌَ



 

1221 

 

 
 
 
 

 رل الهانيالفػػػ                            
 تدري  السعلؼ                            

 أسالي  كطرائ  تدري  السعلؼ                      
 ()مؽ داخب تكشؾلؾجيا التعميؼ                              

 ()بتشاول جديد                                        
 السقدمة -

 طرائق التدريس -

 مؾاصقات الظريقة التدريدية الشاجحة -

 األسئمة الرضية والسعمؼ -

 (مؾمبمدتؾيات السعرفة لدى العالؼ ) -

 الخاتسة -

 السرادر والسراجع -

 
 السقدمة

  
عزٌزي المارئ.......        

ٌسرنً أن ألدم لن فٌما ٌلً السند الالزم واالستشارة        

المرجوة، التً ستعٌن المعلم  كثٌراً فً لٌامه بمهام تدرٌس المادة 

 الدراسٌة فً المرحلة الثانوٌة.
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لتعلٌمٌة، له ولمجتمعه ال شن أنه ٌدرن أهمٌة تلن المادة ا     

الصغٌر والكبٌر ووطنه، بل وللعالم أجمع، متمثالً كل ذلن فً 

متطلبات اإلنسان الحٌاتٌة بشتى أنواعها، من مأكل ومشرب 

 وصحة جسمانٌة وإصحاح بٌئً، وغٌر ذلن من المتطلبات.

 

ٌتأتى كل ذلن باإللمام المعرفً الكامل لكل ما ٌدور فً الكون     

هو صالح لحٌاته وامتدادها، ومما هو ضار ٌعمل  من حوله، مما

 على نهاٌة مسٌرته الحٌاتٌة. 

 

هنالن كثٌر من المصادر والعوامل التً تساعد اإلنسان فً    

اكتساب المعرفة وتطبٌمها عملٌاً، حٌثما أرادت متطلباته ذلن، ومن 

أهم تلن المصادر )المعلم( فهو األلرب، الذي ٌمتلن من المعارف 

ا، وهو المادر على بثها وإٌصالها للمتلمً، مهما كان نواصٌه

 نوعه، وأٌن ما وجد، وكٌف ما شاء، بسهولة وٌسر ونكران ذات.

 

المعلم هو أحد أركان العملٌة التربوٌة، فهو ٌعتبر حجر الزاوٌة    

الصلب الذي ٌمود تلن العملٌة لٌادة رشٌدة، بكل ما امتلن من 

ومعارف عامة وخاصة فً  مهارات وطرائك تدرٌسٌة متطورة،

مجال اختصاصه العلمً، ومادته الدراسٌة، وإرادة لوٌة تدفع به 

للتسامً واالرتماء فً درجات سلم مهنته اإلنسانٌة، مهنة األنبٌاء 

والرسل، ومما هو معروف فإن سٌدنا دمحم صلوات هللا وسالمه 

 علٌه، كان أول الخلك وأفضلهم وآخر المرسلٌن، معلماً وبشٌراً.

 

ً من الدرجة     من هنا تبدو أهمٌة المعلم، مما جعل تدرٌبه واجبا

األولى، إذ أن كل ترلً وارتفاع درجة فً مضمار التعلٌم ٌبدأ منه، 

وللمعلم من األهمٌة بما تحتله مادته الدراسٌة، أٌاً كان نوعها فهً 

 تتعلك بحٌاة اإلنسان المستمبلً المستهدف لبناء وطنه. 
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، جل السردن ٌجد المعلم فً محتوى هذا الجزء من ٌسعدنً أ       

ما ٌتطلع إلٌه من أسالٌب وطرائك، وأفكار تتعلك بتدرٌبه، مهما 

كانت درجته الوظٌفٌة أو تخصصه العلمً، سوى أن كان تأهله فً 

 كلٌات التربٌة أو فً غٌر ذلن من الكلٌات العلمٌة.

 

  بما ٌلً...وهو أن8إن ما أرجوه هو أن ٌتمٌد المعلم تمٌداّ كامالّ     

ٌستوعب ما جاء فً هذا المحتوى... من معارف فهً تهمه وتهم  -

 المتعلمٌن، وتساعدهم فً اكتساب المعارف السٌما المهارٌة منها.

 ٌدرن أن الجانب العملً فً التدرٌس  ال بدٌل له.  -

ٌمف بعٌن فاحصة على التمرٌنات الواردة فً المحتوى التدرٌب  -

 الذي سنورده. 

خدام طرق الحوار... والمنالشة، مع األلران، فٌما ٌختص ٌست -

 باألداء المهنً الفعال....

ٌتمٌد باالبتكار والتطلع إلى األحسن، فً عملٌة التدرٌس والعمل  -

 على تطوٌرها. 

 ٌعمل على تموٌم نفسه تموٌماً ذاتٌاً باستمرار. -

 ٌتوصل لحمٌمة أنه دائماً متعلم. -

 الذاتً. ٌلتزم بمواعد ونشاطات التدرٌب -

 

 ةسا على السعلؼ أف مدرؾ أّف:
المتعلم هو محور العملٌة التعلٌمٌة. -1  

 معلؼ السادة الدراسية الستدرب رلؽ هاـ في العسلية التعليسية. -2

التدرٌب المستمر للمعلم هام فً التحصٌل العلمً وتنمٌة  -3

 مهارات المتعلمٌن.

 

التعلٌم والتعلم المهاري ضرورة عصرٌة ملحة. -4  
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تؾافر الؾسائل كالؾسائ  التعليسية الحدمهة هاـ للسعلؼ كللستعلؼ  -5
 كللعسلية التعليسية.

تؾافر السعامل كملحقاتها يداعد لهيرًا في تظبي  محتؾى السادة  -6
 الشغرية.

 
كمسا مترت  على السعلؼ إدراةه مؽ أهداؼ التدري  متلخص ييسا 

 ملي:
 تعرف ماهٌة التدرٌب . -1

 ٌب.تعرف أنواع التدر -2

 تعرف كٌفٌة التدرٌب الذاتً للمعلم. -3

 تعرف الوسائل والوسائط التعلٌمٌة المتعلمة بالمادة الدراسٌة. -4

تعرف المعلم كٌفٌة استخدام الوسائل والوسائط التعلٌمٌة  -5

 الالزمة.

 إتاحة الفرصة للمتعلم لٌنمً مهاراته. -6

إبعاد المعلم والمتعلم عن نظام التعلٌم بالحفظ والتلمٌن  -7

 جاع.واالستر

 مساعدة المعلم كً ٌكون متعلماً طٌلة مدة خدمته. -8

 

فٌما ٌلً نستطٌع مخاطبة المعلم المتدرب كدارس... حتى نتمكن 

من إلحامه فً العملٌة التدرٌبٌة السلٌمة، التً ٌمكن من خاللها 

ممارسة التدرٌب الجماعً، والتدرٌب الذاتً... مع تلمً بعض 

مة أدائٌة، ومهارٌة، المعارف المتعلمة بتدرٌبه... بطرٌ

 مباشرة...وسنتناول ذلن بالسرد كما ٌل8ً

 

 عزٌزي الدارس....

نحن بصدد تدرٌبن، التدرٌب األمثل، على المٌام بالمهمة     

التعلٌمٌة الموكلة إلٌن، وال نشن ،على اإلطالق، فً أنن ستموم 
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بدورن الفاعل فً اتباع ما سنورده فً الصفحات التالٌات، من 

كون لن مموداً آمناً، تساعدن فً الوصول إلى المبتغى، نماط لد ت

فتوخً، عزٌزي الدارس..... الحرص كله فً االستفادة منها 

 واعمل على تطبٌمها. 

فهل أنت حرٌص على ذلن؟    

إذا كانت إجابتن بنعم فهان إذن هذا السؤال8          

 ليو تدرس؟ كمؽ  ؼ ليو تتدرب؟          
لػػي هػػذمؽ الدػػؤاليؽ تعتبػػر مػػرب  الفػػرس، كانظبلقػػة إف اإلجابػػة ع        

السعلؼ إلي جفاؽ أكسػع، تدػاعدب فػي تشسيػة قدراتػه، كاقتحػاـ أغػؾار لي يػة 
التدريس ، كلكي يعرؼ السعلؼ ليو مػدّرس يجػ  أف مػدرؾ أكال أف لػه دكرا 

 فاعبل كهاما مشؾ  به في العسلية التعليسية.
ية التعليسية، كند ة للسهاـ ند ة لهذا الدكر الفاعل كالهاـ في العسل 

الجدػػػػيسة السلقػػػػاة علػػػػى لاهلػػػػه، إ شػػػػاء تأديػػػػة دكرب التربػػػػؾي كالتعليسػػػػي 
كالسجتسػع مػؽ حؾلػه  التاريخي ، فقد لاف لزامػا علػى السدػئؾليؽ التربػؾييؽ

االهتسػػاـ بػػه كرعامتػػه، كتبدمػػد الرػػعاب التػػي قػػد ت ػػف فػػي طريقػػه كهػػؾ 
كالرسل، كتدػهيل لػل مػا مػؽ يسارس مهاـ مهشته الكريسة ، مهشة األنبياء 

شػانه دفػػع عجلػة التربيػػة كالتعلػيؼ مػػؽ خبللػػه، كهػؾ الػػذي نػذر نفدػػه لبػػ  
 السعرفة كإصبلح األفراد كترقيه السجتسعات.

مػػؽ أكلؾيػػات االهتسػػاـ بسعلػػؼ األحيػػاء عسليػػة تدري ػػه لتظػػؾير أدائػػه  
كترقيه عظائػه. كمسػا مهيػر القلػ ، هشػاؾ إعػداد لبيػرة مػؽ معلسػي األحيػاء 

السرحلػػة الهانؾيػػة، فػػي الدػػؾداف مػػؽ السعلسػػيؽ غيػػر السػػدربيؽ، تػػدري ا  فػػي
يسّكػػػشهؼ مػػػؽ مسارسػػػة مهسػػػتهؼ التعليسية/التربؾيػػػة علػػػى الؾجػػػه األةسػػػل. 
فالدكرات التدريبية القريرة أك الجرعػات التدريبيػة التػي نالؾهػا، فػي فتػرات 
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ء متقظعة، كبنمكانات متؾاضعة، ال تفي بالغرض السشذؾد لخل  معلؼ لػو
 ةامل التدري  معرفة كتظبيقا.

 عزيزي الدارس.......
 ما تقؾيسػ لدكرات تدري  السعلؼ القريرة؟           

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

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

 ............................................................ 
يقػػاس تظػػؾر األمػػؼ بسػػا نالتػػه مػػؽ معػػارؼ، كهػػي ال تتػػأتى إال عػػؽ 
طريػػ  التعلػػيؼ السؤسدػػي القػػائؼ علػػى مشػػاهج متكاملػػة ، متظػػؾرة كمؾاة ػػة 

ؽ التػدري  السػتقؽ السدػتسر. كمهسػا لانػت للفػة تػدري  كمعلؼ ناؿ حغػا مػ
السعلؼ عالية، إال أنها تعتبػر اسػتهسارًا تربؾيػًا، كالتػي مػؽ السؤمػل أف تػؤتي 

 أةلها إذا ما ُأحدؽ االهتساـ بها.
السعلؼ السدرب تدري ا شامبل كجيدا يعد مؽ أهػؼ األرلػاف فػي العسليػة  

تدري  الشاجع... نأمل أف نتؾصل التعليسية، كأةهرها فائدة  كعظاء. فسؽ ال
إلى السعلؼ الػذي مػتسكؽ مػؽ اةتدػاب بعػٍض مػؽ الرػفات السػذلؾرة أدنػاب، 

 كالتي تعتبر مؽ صفات السعلؼ الكفء، كهي في نغرنا غيض مؽ ييض.
إف التدري  الفعاؿ يرل بالسعلؼ إلى لل أك بعػض غيػر قليػل مػؽ الرػفات 

 كالسسيزات التالية:
 .... فهل تحرص عزيزي الدارس.

أف تكؾف مدربًا، كمتستعًا بالرفات السذلؾرة أدناب، كغيرهػا مػؽ            
 تلػ الرفات اإليجابية التي لؼ نذلرها؟

 ال شػ أف إجابتػ هي: ننعؼل!      
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 صفات كخرائص السعلؼ الكفء:

الػػتسكؽ مػػؽ مػػادة تخررػػه كاإللسػػاـ بػػأدؽ أجزائهػػا كلي يػػة تحليلهػػا  .1
 كتدريدها .

راضيًا عؽ السػشهج أك السقػرر الػذي يقػؾـ بتدريدػه ، كهشػا أف يكؾف  .2
 يأتي دكر إشراةه في كضع السشهج الدراسي .

أف يػػػأنس فػػػي نفدػػػه الكفػػػاءة البلزمػػػة فػػػي ال يػػػاـ بتػػػدريس مػػػادة  .3
تخررػػه علػػى الؾجػػه األةسػػل، مدػػتخدمًا مختلػػف طػػرؽ التػػدريس 

 كطرؽ التربية الحدمهة .

ي ية التخظػي  لتػدريس مقرراتػه يج  أف تكؾف له فكرة كاسعة عؽ ل .4
 عؽ طري  التحزير اليؾمي لدركسه.

أف تكؾف له السعرفة الكاملة في لي ية تشفيػذ دركسػه ككضػع السػادة  .5
 الدراسية في أرض الؾاقع للستعلسيؽ .

 أف يكؾف ذك دراية بعسليتي ال ياس كالتقؾيؼ . .6

 أف يكؾف صبؾرًا ذك قدرة على التحسل كالتركي . .7

 يكؾف حازمًا كذليًا.أف  .8

 أف يكؾف مخلرًا في عسله . .9

 أف يكؾف مح ًا لعسله كجادًا في ال ياـ به . .10

 أف يحتـر العقائد الدمشية كتقاليد السجتسع . .11

أف تكؾف له الرغ ة في الػدعؾة لسػا مػؤمؽ بػه ، كنذػرب بػيؽ الشػاس،  .12
 مؽ الس ادئ كالسفاهيؼ الدامية.

متعاييػًا كخاليػًا مػؽ األمػراض الس يقػة ألداء  أف يكؾف صحيت البػدف .13
 مهشته كمؽ الز ف البدني الزار.
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أف يكػػػػؾف سػػػػريع البدمهػػػػة فػػػػي تعاطيػػػػه لؤلمػػػػؾر حدػػػػ  السؾاقػػػػو  .14
 السختلفة كاآلنية مشها بالذات. 

أف ملؼ بسعرفة كنفدية كميؾؿ الستعلسػيؽ إلسامػًا يسكشػه مػؽ التفاعػل  .15
 معهؼ.

 ا  كال يسيل للكدل.أف يكؾف حيًا كافر الشذ .16

أف يكػػؾف ملسػػًا، بالحػػد األدنػػى لقؾاعػػد التػػدريس كنغرياتػػه كطرائقػػه  .17
السختلفػػة، كالتػػي تشاسػػ  قػػدرات طبلبػػه، كالسػػادة الدراسػػية مؾضػػؾع 

 الدرس.

 أف يكؾف حدؽ السغهر كنغيفًا كمشغسًا كمرت ًا. .18

 أف يكؾف ملسًا بكي ية تقؾيؼ ذاته قبل تقؾيؼ طبلبه. .19

 أف متحلي بالرغ ة كالسيل الظبيعي كالسؾه ة لتدريس مادته. يج  .20

ًَ بالشؾاحي التربؾية كمسا يداعد في ذلػ :  -يج  أف يكؾف ملسًا

 الشجاح في مهسة التدريس . أ.
 أف يكؾف له السهل الذي يقتدي به . ب.
أف يحفػػظ الستعلسػػيؽ مػػؽ الؾقػػؾع فػػي تجػػارب خاطئػػة مػػؽ قبػػل  جػ.

دػػػ ة لخبػػػراتهؼ السحػػػدكدة مهػػػل: السعلسػػػيؽ غيػػػر الستػػػدربيؽ ن
 نطبلب التربية العسلية كغيرهؼل.

 أف يعسل علي تقليل الجهد كتؾفير الؾقت. د.
 أف يكؾف مهااًل كقدكة حدشة للستعلسيؽ.  هػ. 

 أف يكؾف صاح  طريقة كمادة، أي أف يكؾف متسكشًا مؽ لليهسا . .21

 . أف يعسل على تجدمد معلؾماته كتشسية معارفه باستسرار .22

 أف مهتؼ بسا مريد أف يعلسه. .23
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أف متستع بدبلمة حؾاس الشظ  كالدسع كال رػر لػدكرها السػؤ ر فػي  .24
 العسلية التعليسية.

 أف متحلي باله ات كعدـ االنفعاؿ عشد السؾاقو السختلفة. .25

 أف متستع باالتزاف الشفدي. أ.
 أف متستع بالقدرة على ض   نفده عشد الحاجة . ب.

 ستع بالسهابرة العالية .أف مت .26

 أف  مبتعد عؽ القل  كالتؾتر كالخؾؼ . .27

 أف مبتعد عؽ الحزف الدريع كاليأس . .28

 أف يكؾف ذك شخرية متكاملة متعددة الجؾان  . .29

 أف يكؾف يقظ الزسير. .30
 
 
 

 عزيزي الدارس....
 لؼ مؽ السسيزات سالفة الذلر تستلػ؟                    

 عدد ليو يسكشػ إت اعها السزيد مؽ الرفات....                   
 مؽ خبلؿ تجاربػ كالتدري  الذي تلقيته.                 

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

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

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

مػا ذلػر جنفػًا مػؽ خرػائص كصػفات كمسيػزات، مرتقػي بػالسعلؼ لهيػرًا  
عسػػؽ سػػؾاب مػػؽ بشػػي ال ذػػر، الػػذمؽ يستهشػػؾف أنؾاعػػًا أخػػرى مػػؽ السهػػؽ 
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التػػي قػػد ال تدػػتؾج  شػػركطها كشػػرك  االنتسػػاء فػػي سػػلكها، كالشذػاطات، 
إلى هذا الزخؼ كال يض في الرفات التي أخػتص بهػا السعلػؼ ، مسػا يجعػل 
دكرب متفردًا، إذ أف مهسته هذب تتعل  بالشفس ال ذرية كهػي أةػـر الشفػؾس 

 . 
 

 عزيزي الدارس....
 في  بلث نقا  فق  قارف بيؽ السعلؼ كمؾعف السخازف:

 
 السعلؼ:           

1- .....................................................
     ......... 

2- .....................................................
......... 

3- .....................................................
 ......... 

 
 مؾعف السخازف:          
1- .......................  .............................. 

2-     ..................................................... 

3-  ..................................................... 
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 طرائ  التدريس :
إذا تحلي السعلؼ بالخرائص كالرػفات التػي ذلػرت، لػؼ متبػ  لػه إال  

ي جاءت نتػاج تزػافر جهػؾد العلسػاء أف ملؼ بظرؽ التدريس السختلفة، الت
التربؾيػػة ، كهػػي بسهابػػة اللبشػػات التػػي يسكػػؽ للسعلػػؼ أف يدػػتشير بسػػا جػػاء 
فيها، كيخرص لشفده ذاتية تدريدية سليسة . إذ أف طرؽ التدريس التػي 
سػػػؾؼ نتعػػػرض لػػػ عض مشهػػػا، مػػػا هػػػي إال عرػػػارة تجػػػارب تربؾيػػػة قابلػػػة 

كحدػػ  الحقػ  كخرػػائص للتظػؾير كالتجدمػد، حدػػ  السقامػات السختلفػة، 
السجتسعػػات، كمػػا تتستػػع بػػه مػػؽ  قافػػات دمشيػػة  كاجتسا يػػة،  كاقترػػادية، 

 كغير ذلػ. 
 عزيزي الدارس....

عليػ أف تظلع على ما جاء فيها فتأخذ بايجابياتهػا، كتّعػدؿ فػي أكجػه     
قرؾرها، بالعسل على تحديشها كدعسها، بسا يجؾد به مؽ ابتكار كتظؾير، 

 لتعليؼ أفزل. في سبيل الؾصؾؿ
 ما هي طريقة التدريس؟

إليػػػ عزيػػزي السعلػػؼ بعزػػًا مػػؽ التعريفػػات التػػي جػػاء بهػػا العلسػػاء 
 -التربؾيؾف في تعريو ماهية طريقة التدريس:

" تعّرؼ طريقة التدريس بأنها أسلؾب ، أك كسيلة ، أك أداة للتفاعل  .1
 بيؽ الظال  كالسعلؼ "            

كسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتؾف ك 
 ـ1986ةرانتؾف 
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" هػي مرػػظلت عػاـ مرجػػع فػػي معشػاب إلػػى أسػػس الظػرؽ التػػي تدػػتخدـ  .1
لسدػػػاعدة أحػػػد الشػػػاس فػػػي الػػػتعلؼ . كقػػػد تكػػػؾف هػػػذب الظػػػرؽ أسػػػالي  

 تعليسية ذاتية تقدـ مؽ الفرد نفده كيعلؼ نفده بشفده " 
راجيلؾث                                                         

                                                                                        
" هػػي الػػشهج الػػذي يدػػلكه السعلػػؼ فػػي تؾصػػيل مػػا جػػاء بػػه الكتػػاب  .3

السدرسػػػي أك السشهػػػاج الدراسػػػي مػػػؽ معرفػػػة ، كمعلؾمػػػات كمهػػػارات 
 كنذاطات ، للتعلؼ بدهؾلة كيدر "  

أفشػػػػػػاف نغيػػػػػػر         
 ـ 2000دركزة 

 
ظػػػي  كدارسػػػة كإشػػػراؼ كإدارة لكػػػل مػػػؽ األهػػػداؼ " إنهػػػا عسليػػػة تخ .4

التعليسيػػػػة ، كالشذػػػػاطات السشهجيػػػػة ، كاألدكات كالسػػػػؾاد كالؾسػػػػػائل 
التعليسيػػػة كالسرػػػادر السرج يػػػة ، كاألدكات التقؾيسيػػػة بحيػػػ  يكػػػؾف 
دكر السعلػػػؼ فيهػػػا دكر السخظػػػ  ، كالسػػػشغؼ ، كالسذػػػرؼ ، كالسػػػدمر 

سشخر  كالستفاعػل مػع كدكر الظال  فيها دكر السذارؾ كالسداهؼ كال
 ةل نذا  مؽ أنذظتها كلل مؾقع مؽ مؾاقفها ".

مؽ كجهة نغر اإلداريػيؽ التربػؾييؽ بعػد التعػرؼ علػى ماهيػة طريقػة 
التػػػدريس مػػػؽ كجهػػػة نغػػػر العلسػػػاء التربػػػؾييؽ، يسكششػػػا إضػػػافة أف طريقػػػة 

 التدريس يسكؽ أف تكؾف:
داخػل لفغية شفؾية، لسا هؾ الحاؿ فػي السحاضػرات، كالسشاقذػات،  

الرػػف بسػػا تتزػػسشه مػػؽ حرلػػات، كإشػػارات، كتؾجيهػػات كغيػػر ذلػػػ . لسػػا 
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أنهػػػا قػػػد تكػػػؾف سػػػس ية أك برػػػرية، كذلػػػػ فػػػي حالػػػة اسػػػتخداـ الؾسػػػائ  
 الدس ية كال ررية مهل: 

التربػؾي كاألفػبلـ كأشػرطة الكاسػت كأشػرطة الفيػدمؾ  زنالرادمؾ كالتلفا
 كغيرها مؽ الؾسائ  الحدمهة السدتخدمة اليؾـل . 

 
 قد تكؾف طريقة التدريس:

"عسلية تجريبية يقؾـ بهػا الظالػ  بشفدػه لسػا يحػدث فػي السعامػل،  
كالسختبػػرات، كالسػػزارع كغيرهػػا مػػؽ السؾاقػػع التجريبيػػة، التػػي تتػػيت للظالػػ  

 تظبي  ما درسه نغريًا، أك ما قد متؾصل إليه مؽ كاقع التجربة".
ذي يدػػتخدـ مػتؼ لػػل ذلػػػ بسدػػاعدة، كمدػاندة، كإشػػراؼ السعلػػؼ، الػػ 

خبراته كجلياته الستعددة، للؾصؾؿ بالستعلؼ، الستخداـ الظػرؽ الدػليسة فػي 
 ذلػ التظبي  العسلي.

 
 عزيزي الدارس.........

 نيعتبر استخداـ الؾسائل التعليسية كالتجارب   
 ضركرة، لدى السعلؼ في التدريس الفعاؿل.  
 

 ناقش هذب ال  ارة:     
..................................................................

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

........................................................................
............................................................ 
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ا ذلر أف طرؽ التدريس تختلػف عػؽ بعزػها الػ عض، متزت لشا مس
في محتؾاها كنؾعيتهػا كلي يػة معالجتهػا للسؾاقػو التعليسيػة قيػد التظبيػ ، 
كعليه يجػ  علػى السعلػؼ تػؾخي الدقػة فػي اختيػار طريقػة التػدريس السهلػى 
كالسشاسػػػ ة، لسقػػػاـ الػػػدرس، كالتػػػي عػػػؽ طريقهػػػا متدػػػشى تؾصػػػيل السعرفػػػة 

 للستعلؼ بدهؾلة كيدر.
 
مؽ العؾامل التي يج  أف يأخذها السعلؼ بعػيؽ االعت ػار فػي اختيػارب  

 -لظريقة التدريس السشاس ة ما ملي :
 الهدؼ التعليسي ألتعلسي . .1

هل السعلؼ مرمي إلي بلؾغ أهداؼ نغرية أـ عسلية ؟ طؾيلة األمػد أـ 
قرػػيرة األمػػد ؟ كعلػػى أي مدػػتؾى تكػػؾف هػػذب األهػػداؼ؟ هػػل علػػى 

لفهػػػؼ أـ االسػػػتيعاب أـ التظبيػػػ  أـ التحليػػػل أـ مدػػػتؾى التػػػذلر أـ ا
 الترلي  أـ التقؾيؼ؟ .

لل هذا مدفع بػالسعلؼ لػي يكػؾف دقيقػًا فػي اختيػار طريقػة التػدريس  
 السظلؾبة.

 
 
 

 
 السادة الدراسية: .2

هػػل تتظلػػ  مهػػارات نغريػػة أـ عسليػػة؟ هػػل هػػي صػػ  ة أـ سػػهلة؟   
ى ذلػ، حيػ  متدػاكى طؾيلة أـ قريرة؟ إج ارية أـ اختيارية؟ كما إل

 ةل السعلسيؽ في ذلػ.
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على ضؾء السعلؾمات السذلؾرة يدػتظيع السعلػؼ  أف يختػار طريقتػه  
فػػػي التػػػدريس، ال سػػػيسا أف الظريقػػػة الست عػػػة فػػػي تػػػدريس السػػػادة 
الدراسػػػية، هػػػي الظريقػػػة التػػػي تقػػػؾد إلػػػى التظبيػػػ  عبػػػر اسػػػتخداـ 

في السعامػل أك الؾسائل كالتجارب بأنؾاعها، الحدم  مشها كالتقليدي 
 خارجها.

 
 األدكات كالسؾاد التعليسية: .3

هػػل تحتػػاج طريقػػة التػػدريس إلػػى مػػؾاد كأدكات سػػس ية أـ برػػرية ؟ 
كهل ستؤدي الحرة في الفرل أـ السعسل نةسا هؾ الحاؿ في مػادة 
األحيػػاءل أـ أي مؾقػػع جخػػر؟ هػػل السػػؾاد السظلؾبػػة متػػؾافرة أـ غيػػر 

 باألدكات كالسؾاد.متؾافرة؟ كما إلى ذلػ مسا متعل  
 

 الفرد الستعلؼ: .4
هل هؾ راشد؟ نةالستعلؼ في السرحلة الهانؾيةل كمػا هػي قدراتػه؟ كمػا 
حالة أسرته؟ . كما هي خبراته الدابقة؟ إلى جانػ  الحالػة الرػحية 

 الشفدية كالبدنية كغير ذلػ، كأسالي  التعليؼ السفزلة له.
 التؾقيت: .5

التػػدريس؟ هػػل فػػي الرػػ اح أـ  مػػا هػػؾ الؾقػػت الػػذي تػػتؼ ييػػه عسليػػه
السداء؟ كما نؾ ية جداكؿ الستعلسػيؽ الدراسػية؟ هػل هػي مكهفػة أـ 
تتخللها أكقات للراحة؟ كما نؾ ية الحرص الدابقة لحرة السعلػؼ؟ 

 هل هي تربية بدنية أـ فيزياء أـ غيرها ؟ 
يج  كضع ذلػػ فػي الحدػ اف، حيػ  يسكػؽ للسعلػؼ أف متعػرؼ علػى 

 استعدادهؼ لتلقي السادة الدراسية. عركؼ الستعلسيؽ كمدى
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 حجؼ الرف : .6
هػػل هػػؾ مػػؽ الرػػفؾؼ السزدحسػػة أـ العاديػػة؟  حيػػ  يحػػدد السعلػػؼ 
الظريقػػػة السهلػػػى لكػػػل نػػػؾع مشهسػػػا، إذ أف التػػػدريس فػػػي الرػػػفؾؼ 
السزدحسػػة، يختلػػف اختبلفػػًا لليػػًا عػػؽ مػػا يسكػػؽ ات اعػػه مػػؽ طرائػػ  

 تدريس... في الرفؾؼ قليلة العدد.
ر مؽ الغركؼ كالحاالت التي يج  أف مراعيها السعلؼ قبػل هشالػ لهي 

استخداـ أي طريقة مػؽ طرائػ  التػدريس، حتػى مػتسكؽ مػؽ الشجػاح الكامػل 
لبلؾغ أهدافه. مؤدي هذا االهتساـ بظريقة التدريس، إلى خػركج السعلػؼ مػؽ 
الركتيؽ كالرتابة، كيدفعػه ذلػػ لبلبتكػار كالتجدمػد، كهػؾ األمػر السبتغػى مػؽ 

 الشاجت . السعلؼ
إف نجاح طريقة التدريس تحددها بعػض السؾاصػفات كالرػفات التػي  

يج  أف تتؾافر فيهػا، حيػ  يدػتظيع السعلػؼ الحكػؼ بسػدي بلؾغػه لؤلهػداؼ 
السخظ  لها، كنذلر علػى سػبيل السهػاؿ جػزءًا مػؽ تلػػ السؾاصػفات فػي مػا 

 ملي:
 مؾاصفات الظريقة التدريدية الشاجحة:

 .أف تكؾف كاضحة الهدؼ  .1
 أف تتعامل مع مدتؾى تعليسي محدد . .2

 أف تتشؾع فيها الشذاطات التعليسية، ما بيؽ الشغري كالعسلي . .3

 أف متحرل مشها السعلؼ على التغذية الراجعة. .4

 أف تتبلؾر فيها دكافع الستعلسيؽ نحؾ السعرفة كالتظبي . .5

 أف تكد  الستعلسيؽ مهارات عسلية متشؾعة. .6

 ية التفاعل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ .أف تدهل عسل .7

 أف تؾصل الستعلسيؽ للشتائج السرجؾة بأقل جهد ككقت كللفة. .8
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 كميؾلهؼ كرغ اتهؼ. ؼأف تشاس  قدرات الستعلسيؽ كاستعداداته .9

أف تعػػػرض علػػػيهؼ السعلؾمػػػات بتدلدػػػل مشظقػػػي مػػػؽ الدػػػهل إلػػػى  .10
ظلؾب مؽ الرع ، كمؽ السألؾؼ لغير السألؾؼ، مدتعيشًا بالقدر الس

 التجارب كالؾسائل التعليسية كالؾسائ  البلزمة.

أف تدػػػاعد الستعلسػػػيؽ فػػػي تؾسػػػيع جفػػػاقهؼ كإعػػػدادهؼ لػػػتعلؼ جدمػػػد  .11
 متظؾر .

 أف تداعد الستعلسيؽ على السسارسة كالتدري  العسلي . .12

 أف تداعد الستعلسيؽ في تقؾيؼ أخظائهؼ كمعالجة قرؾرهؼ . .13
 استخداـ معغؼ حؾاسهؼ. أف تسكؽ الستعلسيؽ مؽ  .14

 أنؾاع طرائ  تدريس السادة الدراسية:
اسػػتشادًا إلػػى مػػا ذلرنػػا مػػؽ خرػػائص لظرائػػ  التػػدريس كاختبلفهػػا،  

كإمكانيػػة تظؾيرهػػا، بسػػا يدػػاعد فػػي بلػػؾغ األهػػداؼ السرجػػؾة، يسكششػػا تقدػػيؼ 
 طرؽ التدريس كتبؾيبها لسا ملي:

 طريقة التدريس السعتسدة على السعلؼ. .1
 ة التدريس التي متفاعل فيها السعلؼ كالستعلؼ.طريق .2

 طريقة التدريس الذاتية كالسعتسدة على الستعلؼ. .3

 طريقة التدريس التجريبية بنشراؼ السعلؼ. .4

سشتشاكؿ في ما ملي خرائص لػل طريقػة كمػا تحؾيػه مػؽ إيجابيػات  
ء كأكجه قرؾر، حتى نسّكؽ السعلؼ مؽ اإللساـ بها، لتكؾف له سشدًا في أدا

مهػػاـ كعيفتػػه، كتدػػاعد فػػي دفعػػه إلػػى سػػلؼ الترقػػي كاالبتكػػار مػػؽ خػػبلؿ 
 مسارسته لعسلية التدريس.

  أكاًل:
 طريقة التدريس السعتسدة على السعلؼ:



 

1238 

 

في هذب الظريقة يكؾف السعلؼ هؾ محؾر العسليػة التعليسيػة، كهػؾ    
السرػدر الػػرئيس للسعلؾمػػات كهػػؾ مش ػع السعرفػػة، كالسػػتعلؼ بسؾجبهػػا 

 مدتهدؼ للحفظ كاالسترجاع، كمؽ أشكاؿ هذب الظريقة:متلقي 
 طريقة اإللقاء : أ.

هي طريقة تدريس مؽ جان  كاحد، مهله مهل خظ ة الجسعػة، 
أك الخظػػاب الدياسػػي . فيهػػا يعػػرض السعلػػؼ مادتػػه التعليسيػػة 
مػؽ غيػر إشػراؾ السػتعلؼ فػػي ذلػػ، كهػي طريقػة محػددة بػػزمؽ 

، أك مػػػا يعػػػرؼ معػػػيؽ . فهػػػي تتشاسػػػ  مػػػع الرػػػفؾؼ الكبيػػػرة
بالرػػفؾؼ السكتغػػة، كفػػي زمػػؽ ضػػي  كمحػػدد لالحرػػة فػػي 
السرحلة الهانؾية،  لسا تسكؽ السعلؼ مؽ تغظية جزٍء لبيػٍر مػؽ 
السادة الدراسية، كتجعل مشه مهبًل يحتذي به في عسلية التعلؼ 
عؽ طري  السحاةاة، غير إنه تؾجد بعض أكجػه القرػؾر فػي 

 ؼ تحاشيهال نذلر مشها...هذب الظريقة كنالتي نأمل مؽ السعل
 أنها:

 ال تتيت فرصًا للتفاعل بيؽ السعلؼ كالستعلؼ. .1
ال تداعد في تشسية السدتؾيات العقلية العليا لػالتظبي   .2

 كالتحليل كالترلي 

 تؤدي إلى إرهاؽ السعلؼ. .3

 ال تراعي الفركؽ الفردية بيؽ الستعلسيؽ . .4

 إللقاء .تدهل عسلية انفبلت الستعلسيؽ أ شاء ا .5

 ال تتيت مجااًل للشذاطات التعليسية.  .6
 

 عزيزي الدارس.......
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 إلى أي مدى ترلت هذب الظريقة لتدريس مادة األحياء؟   
...........................................................
.................................................................

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

 طريقة السحاضرة : ب.

تتذػػػابه كطريقػػػة اإللقػػػاء، فهػػػي ال تتػػػيت مجػػػااًل للشقػػػاش أك 
الدػػػػؤاؿ، إال بعػػػػد نهايػػػػة السحاضػػػػرة. تعتبػػػػر هػػػػذب الظريقػػػػة 

ليػػل الكلفػػة . لسػػا يسكػػؽ أف تّقػػدـ اقترػػادية إذ أف إعػػدادها ق
ألعػػداد لبيػػرة، كبسحتػػؾي تدريدػػي كاسػػع، كهػػي تتػػيت مجػػااًل 

 للتدجيل مسا يداعد على االسترجاع أك االستذلار .
 

كمػؽ أكجػػه القرػؾر فػػي هػػذب الظريقػة التدريدػػية ك نالتػي يجػػ  أف يعيهػػا 
 السعلؼل ما ملي :

 تعتسد على السعلؼ بالدرجة األكلى . .1
 انت اب الستعلؼ فترة طؾيلة مؽ الؾقت .ال تذد  .2

 ال تراعي الفركؽ الفردية بيؽ الستعلسيؽ . .3

 ل.2003ندركزة   ال تتيت للسعلؼ فرص استخداـ نذاطات تعليسية متشؾعة .4

كمسا مدكر في فلػ هذمؽ الذكليؽ فهشػاؾ طرائػ  الذػرح ، كالقرػة، 
لبيرًا على السعلؼ كالؾصف، كالعرض، كالتسهيل . للها طرؽ تعتسد اعتسادًا 

في تؾصيل السعرفة للستعلسيؽ، كهي في غال  األمر طرائ  ترلت للتعلػيؼ 
الشغري، مسا يجعلها أقل فائدة في تدريس السادة العلسيػة، السرت ظػة دائسػًا 

 بالتظبي  العسلي لسا أسلفشا.  
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   انيًا:

 طريقة التدريس التي متفاعل فيها السعلؼ كالستعلؼ :
ي تػػتؼ فيهػػا السدػػاهسة مػػؽ السعلػػؼ كالسػػتعلؼ، فػػي هػػي الظريقػػة التػػ

العسليػػة التعليسيػػة بكػػل مػػا تتزػػسشه مػػؽ نذػػاطات كمهػػاـ لفغيػػة أك 
عسليػػػة، فػػػي سػػػبيل بلػػػؾغ األهػػػداؼ التعليسيػػػة، كمػػػؽ أشػػػكاؿ هػػػذب 

 الظريقة:
 -طريقة السشاقذة الر ية:  

فػػػػي هػػػػذب الظريقػػػػة يظػػػػرح السعلػػػػؼ سػػػػؤااًل، أك مؾضػػػػؾعًا، أك 
ا كإبػػداء الػػرأي فيهػػا مػػؽ غيػػر تؾجيػػه مذػػكلة، تػػتؼ مشاقذػػته

مدػػػب . هػػػذب الظريقػػػة تدػػػاعد السػػػتعلؼ علػػػى االنغسػػػاس فػػػي 
العسلية التعليسية، كتداعدب لهيػرًا علػى فهػؼ السحتػؾى كزيػادة 
السعرفػػة، كترػػلت مهػػل هػػذب الظريقػػة للفرػػؾؿ الرػػغيرة قليلػػة 
العدد، كتداعد في ربػ  الستعلسػيؽ بعزػهؼ بػ عض، لسػا أنهػا 

لسػيؽ بأنفدػهؼ، كتزلػي فػيهؼ ركح التفكيػر، إال تشسي  قة الستع
 أف الس خذ عليها:  

تدػػتغرؽ كقتػػًا طػػؾيبًل أةهػػر مػػؽ الؾقػػت السقػػرر لتؾصػػيل  /1
 السادة التعليسية للستعلسيؽ.

تتظلػػ  إدارة فائقػػة للشقػػاش، كال متػػأتي ذلػػػ إال بتػػدري   /2
 السعلؼ عليها تدري ًا جيدًا.

ذػػة الجسا يػػة، تتذػػابه هػػذب الظريقػػة مػػع طريقػػة السشاق
كالتػػػي تػػػؤدي فػػػي الفرػػػؾؿ ذات األعػػػداد الكبيػػػرة مػػػؽ 

 3الستعلسيؽ، حيػ  يقّدػؼ الظػبلب إلػى مجسػػؾعات مػؽ 
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طبلب ، مػتؼ الشقػاش داخػل السجسؾعػات، كمػؽ  ػؼ  7 –
يظػػرح رئػػيس لػػل مجسؾعػػة مػػا تؾصػػلت إليػػه مجسؾعتػػه 

 ةشتاج للسشاقذة.
 تها.هذب الظريقة تحتاج لؾقت أطؾؿ كإلى إدارة سليسة لدابق

 
 عزيزي الدارس..............

كضػػت ليػػو يسكػػؽ للسعلػػؼ االسػػتفادة مػػؽ تظبيػػ  هػػذب الظريقػػة فػػي      
 تدريده.

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

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

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

   الهًا:
 الظريقة السعتسدة على الستعلؼ:

يكؾف الستعلؼ في هذب الظريقة هػؾ محػؾر العسليػة التعليسيػة ، علػى  
، كفيهػا أيزػًا يرػ ت السػتعلؼ معتسػدًا  عكس الظريقة السعتسدة على السعلؼ

أةهػػر علػػى اآللػػة أك البرمجػػة التعليسيػػة، التػػي تسكشػػه مػػؽ أف يعلػػؼ نفدػػه 
بشفدػػه، كهػػي أقػػرب إلػػى عسليػػة التعلػػيؼ الػػذاتي، حيػػ  يرػػ ت السعلػػؼ فيهػػا 

 مدتذارًا... كمذرفًا... كمداندًا... كمداعدًا... فق .
سػرعة تعلسػه كنؾعيتهػا تتيت هذب الظريقػة مبػدأ الحريػة للسػتعلؼ فػي  

ككقتهػػػا، فهػػػي تراعػػػي الفػػػركؽ الفرديػػػة بػػػيؽ الستعلسػػػيؽ، لسػػػا أنهػػػا تتػػػيت 
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الفػػرص بكػػل أنؾاعهػػا لكػػل الػػراغبيؽ فػػي الػػتعلؼ، كفػػي السػػؾاد التػػي مرغبػػؾف 
 -تعلسها، كمؽ األشكاؿ السختلفة لهذب الظريقة:

 الحقي ة التعليسية السبرمجة. .1

 الحاسؾب التعليسي. .2

ؽ التدريس فللسعلؼ الػدكر الفاعػل فػي بلػؾغ أهػداؼ مهسا تعددت طر
العسلية التعليسة، سؾاء أف لاف بظريقة م اشرة أك غير م اشرة، مؽ خػبلؿ 
اإلشػػراؼ كاإلرشػػاد ، كمػػؽ السبلحػػظ أف لػػل أشػػكاؿ طرائػػ  التػػدريس التػػي 
أشرنا إليها، تتظل  معلسًا ذا دراية لاملة، كتدري  متسيز، يسّكشػه مػؽ أداء 

ليسية . أذًا فالظريقة كحدها ليدت لايية لبلػؾغ األهػداؼ مػا لػؼ رسالته التع
مت عهػػا كيػػدعسها تػػدري  فاعػػل مبشػػي علػػى رغ ػػة السعلػػؼ كانتسائػػه لسهشػػة 

 التعليؼ.
 
 
 

 عزيزي الدارس....................
أال تتف  معي أف مهػل هػذب الظريقػة ترػلت لتػدريس معغػؼ السػؾاد   
 الدراسية؟
 كضت ذلػ في نقا .  

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

........................................................... 
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 رابعًا:
 الظريقة التجريبية:

هػػػي الظريقػػػة التػػػي مت ػػػع فيهػػػا السعلػػػؼ مسارسػػػة التػػػدريس عبػػػر الؾسػػػائل 
كالؾسػػػائ ، بسذػػػارلة فاعلػػػة مػػػؽ السػػػتعلؼ، حيػػػ  تتػػػيت لػػػه تشسيػػػة قدراتػػػه 
السهارية، كترسي  السعارؼ لديه، كإبعادب عؽ الحفظ كاالسترجاع، كتعاطي 

يقؾدب إلى الشدياف كعػدـ القػدرة فػي تظبيػ   الجرعات التعليسية نغريًا، مسا
 ما تعلسه على أرض الؾاقع.

 
 عزيزي الدارس.......

إلػى أي مػدى ترػلت هػػذب الظريقػة فػي تػػدريس السػؾاد الدراسػية السختلفػػة؟ 
 كضت ذلػ.

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

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

مػػا ذلرنػػاب ، بعزػػًا مػػؽ طرائػػ  التػػدريس الستعػػددة كالسجربػػة، كالتػػي  
مػؽ السعلسػػيؽ بجػدكاها، كهػػي قػد أصػػ حت مشظلقػًا للتجدمػػد... أقشعػت لهيػػرًا 

كاالبتكػػار... كالتجريػػ ، فػػي طرائػػ  التػػدريس كتقشياتػػه، كالتػػي تهػػدؼ إلػػي 
تؾصيل السادة التعليسية أك مادة التػدريس، بأفزػل الدػبل، كبأقػل جهػد... 

 كأقرر كقت... كأقل للفة.
س، فقػد أصػ ت لكػل ند ة للتظؾر السدتسر في طرائ  كتقشيات التػدري     

معلػػؼ طريقتػػه الخاصػػة فػػي تؾصػػيل مػػادة تخررػػه، مدػػتشدًا إلػػى الس ػػادئ 
كالسفػاهيؼ التربؾيػػة كاألسػػس العامػػة لظرائػ  التػػدريس السهلػػى. فػػنذا تحققشػػا 
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مؽ ذلػ فلؽ ندتظيع حرر طرؽ التدريس السدتخدمة مؽ قبل السعلسيؽ، 
 كقد يكؾف ذلػ مؽ ضرب السدتحيل.

 
 

 ......عزيزي الدارس.......
 في إيجاز بيؽ مؾقو السعلؼ تجاب هذب الظرائ  السختلفة... التي ذلرنا.   

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

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

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

 أساسيات:
دخؾؿ السعلؼ للفرػل أك السعسػل لػدخؾؿ السرػلى فػي الرػبلة . لػل  

متظل  مؾج ات كأساسيات، كأف اختلفت في محتؾاها، إال أنها تتذابه مػؽ 
شد دخؾله الفرل أك السعسػل... يجػ  أف تتػؾافر ناحية الجؾهر . فالسعلؼ ع

لػػػه بعػػػض مػػػؽ الرػػػفات كالتجهيػػػزات ، فيتؾجػػػ  عليػػػه أف يكػػػؾف مهيئػػػًا 
 ذهشيًا... كنفديًا... كجدديًا، إلى جان  اصظحاب: 

 أ.     لراسة التحزير كالكتاب السدرسي نإف تؾافرل. 
 الؾسيلة التعليسية التي تتشاس  مع الدرس. ب.
 ؾانه السختلفة أك بدائله.الت اشير بأل جػ.
السؤشػػػر أك السدػػػظرة الظؾيلػػػة، فػػػي حالػػػة ضػػػركرة اسػػػتخدامها فػػػي  د.

 الدرس.     
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ماست الدبؾرة. نمؽ الستؾقع أف تكؾف بكل فرل سبؾرة  ابتة كهػي  هػ.
 التي تفرؽ مابيؽ الحجرة العادية كالفرلل.

 ك.     أدكات أك أجهزة التجربة السزمع ال ياـ بها.
ذلػرب أهسيتػػه الكبيػرة... فػي تؾصػيل السػادة الدراسػػية  لكػل مسػا سػب 

للستعلؼ، فعلى السعلؼ أف متسدػ بذلػ ...ةخظؾة أساسية في سبيل تحقي  
 تعليؼ أمهل. 

  
 عزيزي الدارس.....

 أي طرائ  التدريس التي تظرقشا إليها تفزل؟           
ة "حػػدد كحػػدة دراسػػية معيشػػة فػػي أحػػد السقػػررات الدراسػػي           

 بالسرحلة الهانؾية، 
كتشاكؿ بالذرح السؾجز ليو تقؾـ بأداء حرة في حدكد            

 دقيقة،  80
مدػػتخدمًا مػػا تػػراب مشاسػػ ًا مػػؽ كسػػائل تعليسيػػة، فػػي أي            

 صف مؽ الرفؾؼ".
 

 نسؾذج مقترح لتحزير مادة دراسية:
 إليػػ عزيػػزي الػدارس..... ييسػػا ملػي نسػػؾذج تحزػير لؾحػػدة دراسػػية

في مػادة دراسػية، بكراسػة التحزػير، كالػذي نعتبػرب ضػركرة كسػشدًا لػػ فػي 
 أداء كاج اتػ الدراسية:
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فػػػػػػػرع السػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػية 
 نيدسيها ل

الػػػػػػػػػػػػػػػزمؽ  التؾقيت  الرف  الحرة  التاري  
 الكلي 

      عشؾاف الدرس نيدسيهل
 

لسػاـ بعد الفراغ مػؽ هػذا الػدرس... مش غػي أف يكػؾف السػتعلؼ قػادرًا علػى اإل 
 بسا ملي:

 . الؾسائل التعليسية.  3 . األهداؼ الخاصة .2 األهداؼ العامة . .1
 نتدسية الؾسيلةل

 أ.:................... ب..................ج......................... 
 
 سير الدرس:  .4

 كيتؾقع أف يكؾف لسا ملي: 

جلدػػة الشغػػرة العامػػة للفرػػل أك السعسػػل كذلػػػ للتأةػػد مػػؽ نال /1
الرحيحة للستعلسيؽ، اإلضاءة ، التهؾية، نالتي أصػ حت فػي 

معغػػؼ األمػػاةؽ ال تعشػػي الكهيػػرل ، مدػػت الدػػبؾرة كتقدػػيسها،  
ةتابػػة ال دػػسلة... كالحرػػة... كالعشػػؾاف... كالتػػاري  لػػل فػػي 

 مكانه السخرص لهل.
 -التسهيد للدرس: /2

 أف يكػػؾف التسهيػػد قرػػيرًا ندػػبيًا إذا مػػا قػػؾرف بسحتػػؾى  نأل.
 الدرس.

 أف يكؾف ذا صلة بالدركس الدابقة كالدرس الجدمد. نبل.

 أف يدتخلص جله مؽ الستعلسيؽ بسذارلتهؼ الفعالة . نجل.
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ندل.    عرض الدرس بالظريقة التي يختارها السعلػؼ، كالتػي           
تكػػػؾف مشاسػػػ ة  للستعلسػػػيؽ كقػػػدراتهؼ .كيذػػػسل اسػػػتخداـ الؾسػػػائل 

 التعليسية السختلفة.
 

 ؼ داخل الرف:السعل
يج  على السعلؼ أف مراعي ما ملي كهؾ داخل الفرل، نكقد تحلي بكػل 

 صفات السعلؼ الكفء التي ذلرت سابقًال:
أك علػػؾب  ةأف يدػػتخدـ صػػؾته اسػػتخدمًا سػػليسًا فػػي حػػاالت انخفاضػػ .1

 حد  مقاـ الدرس.
 أف تكؾف حرلته محدكدة حتى ال مشذغل الستعلسؾف بها. .2

مدي أ شاء الذرح محدكدة، كال يكهر مػؽ اإلشػارات أف تكؾف حرلة األ .3
الجانبية حتى ال يذتت انت اب الستعلسيؽ، لسا عليػه أف ال مشغػر إلػى 

 خارج الفرل أك السعسل أ شاء الذرح.

أف يدػػػػتخدـ الدػػػػبؾرة االسػػػػتخداـ األمهػػػػل، بػػػػاف يقدػػػػسها تقدػػػػيسا  .4
صػػػحيحا،  ػػػؼ لتابػػػة السظلػػػؾب فػػػي مؾقعػػػه مشهػػػا، كاف تكػػػؾف مهػػػاال 

 تحزير الشاجت للدرس.لل

مدػػت الدػػبؾرة بالظريقػػة الرػػحية مػػؽ أعلػػى إلػػى أسػػفل كلػػيس مػػؽ  .5
 الجانبيؽ.

 أف مؾاجه تبلميذب عشد الذرح أك الدؤاؿ أك أي نذا  م اشر. .6

عشد الكتابة علػى الدػبؾرة يجػ  أف ي ػف إلػى يسػيؽ الدػبؾرة، حتػى  .7
 يكذػػف اةبػػر مدػػاحة مػػؽ سػػظت الدػػبؾرة للستعلسػػيؽ، أي أف يكػػؾف 

 كقؾفه جانبيًا.
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عشػػػد الكتابػػػة علػػػى الدػػػبؾرة يجػػػ  أف مت ػػػع الكتابػػػة بالتحػػػدث مػػػع  .8
 الستعلسيؽ حتى ال مشفلتؾا مؽ الدرس في حاالت الرست.

أف ال مػػػػػؾلي عهػػػػػرب للستعلسػػػػػيؽ ،بالقػػػػػدر السدػػػػػتظاع، كاف يحػػػػػاكؿ  .9
 مؾاجهتهؼ مؽ كقت آلخر، كذلػ بتؾزيع نغراته عليهؼ أجسعيؽ.

 الستعلسيؽ في جسيع األسئلة كأنؾاعها فػي بدايػةتؾزيع الفرص على  .10
 أك كس  أك نهاية الدرس بالقدر السسكؽ.

أف يدتخدـ الت اشػير السلػؾف عشػد الزػركرة، أك غيػرب مػؽ السبيشػات  .11
ةػػاألقبلـ كغيرهػػا، كفػػي مؾقعػػه السشاسػػ  حيػػ  ال يحػػدث شػػرخا فػػي 

قتها تشدي  الدبؾرة، مع استخداـ الؾسائل التعليسية كالتجارب في ك 
 السشاس .

أف يكػػػؾف خظػػػه كاضػػػحًا مقػػػركءا، متحاشػػػيا الكتابػػػة علػػػى األجػػػزاء  .12
 الدفلى مؽ الدبؾرة.

أف ال يدئ إلػى الستعلسػيؽ بػل يدػتخدـ   قريتػه التدريدػية لجػذبهؼ  .13
 نحؾ التعلؼ كالسعرفة.

 أف يدتخدـ أسالي  التحفيز الشاجحة. .14

سعلؾمػة الرػحيحة، فػي كأخيرا عليػه أف متػؾخى الدقػة فػي تؾصػيل ال .15
مهػػل هػػػذا الزمػػػاف الػػػذي أصػػػ حت السعرفػػػة ييػػػه لتابػػػا مفتؾحػػػا لػػػدى 

 الجسيع.   
 

  انيا:
 األسئلة الر ية كالسعلؼ:

يسػػارس السعلػػؼ فػػي داخػػل حجػػرة الػػدرس أك السعسػػل، عسليػػة نةيػػو  
مّدرس؟ل كليو يدتخدـ كقته في السفيد للستعلسيؽ كلشفده؟ لسا أنه يسكؽ 
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ه، ال سػػيسا ييسػػا يخػػص التقػػؾيؼ اليػػؾمي داخػػل حجػػرة أف يقػػؾـ بتقػػؾيؼ عسلػػ
الػػدرس أك السعسػػل، كالتقػػؾيؼ الشهػػائي فػػي نهايػػة الفتػػرة الدراسػػية، كالػػذي 
متسخض في االمتحانات بأنؾاعها ، الر ية ، امتحانػات الشقػل، كاالمتحػاف 

 الشهائي أك ما يعرؼ بامتحاف الذهادة الهانؾية.  
رب في تفعيل العسليػة التعليسيػة، إذ أنهػا لؤلسئلة الر ية أهسية لبي        

تدػػػاعد السعلػػػؼ لهيػػػرا  فػػػي بلػػػؾغ أهدافػػػه، كتشفيػػػذ خظظػػػه التعليسيػػػة، ذلػػػػ 
بنلسامه التاـ بقدرات الستعلسيؽ على اخػتبلؼ مدػتؾياتهؼ، كمػؽ  ػؼ اختيػار 
طرؽ التدريس السشاس ة، كلي ية عرض دركسه في قال  السذارلة التامة 

 لسيؽ، مسا مهرى العسلية التعليسية لهيرا.كالتفاعل بيشه كبيؽ الستع
مػؽ جانػػ  جخػػر فهػػي تجعػػل مػؽ السػػتعلؼ شخرػػا مذػػارلا ذا قػػدرات        

متشاميػػة، تػػدفع بػػه إلػػى اإلبػػداع كالتحرػػيل السعرفػػي الهػػر، ييرػػ ت أةهػػر 
تفػػػػاعبل مػػػػع إقرانػػػػه، ك متحلػػػػى بػػػػركح التشػػػػافس مشظلقػػػػًا إلػػػػى التعدديػػػػة 

 كالديسقراطية في التعلؼ .
سػػػئلة الرػػػ ية علػػػى ضػػػ   الرػػػف، كتخّلػػػ  الستعلسػػػيؽ تدػػػاعد األ

بػػاألخبلؽ الحسيػػدة كالدػػلؾؾ االيجػػابي،  اللػػذمؽ مؤديػػاف إلػػي ارتيػػاد مػػؾارد 
السعرفػػػة، كزيػػػادة التحرػػػيل فػػػي سػػػبيل الؾصػػػؾؿ إلػػػى البيئػػػة التعليسيػػػػة 
السرغؾبة. سشتشاكؿ عػرض األسػئلة الرػ ية مػؽ مشظلػ  مدػتؾيات نبلػؾـل 

 السعريية:
 

 فة لدى العالؼ ن بلؾـ ل:  مدتؾيات السعر 
يبلحظ أّف إعداد كطرح األسػئلة الرػ ية يجػرى فػي نظػاؽ مدػتؾيات 
ترػػشيو بلػػؾـ الدػػتة، كقبػػل الخػػؾض فػػي تحدمػػد أنػػؾاع األسػػئلة الرػػ ية 
كلي يػػة إعػػدادها كطرحهػػا، رأمشػػا أف نلقػػي نغػػرة علػػى مػػا يعػػرؼ بسدػػتؾيات 
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نػاب كهػي تستػد مػؽ نبلؾـل السعريية الدتة، كالتي يسهلهػا الذػكل الهرمػي أد
 ل. 6ل حتى السدتؾى األعلى رقؼ ن1السدتؾى األدنى رقؼ ن

 
 

 ل مؾضت ترشيو بلؾـ السعرفي1شكل ن
  لالترلي 5 لالتحليل 4 لالتظبي 3 لاالستيعاب2 لالسعرفة1
لالتقؾيؼ.                                                    مؾضت هذا 6

فة هؾ التقؾيؼ، كأدناها السعرفة، كلكل مؽ الهـر أف أعلى مدتؾيات السعر 
السدتؾيات السذلؾرة لي ية خاصة لرياغة األسئلة، كبها يدتظيع السعلؼ 

أف متعرؼ على أهدافه أ شاء كبعد نهاية العسلية التعليسية، كييسا ملي 
نؾرد بعزًا مؽ الكلسات التي يسكؽ بها صياغة األسئلة الخاصة بكل 

 مدتؾى :
 نالتذلرل:  مدتؾى السعرفة .1

كتػػدعؾ الظالػػ  أف يقػػدـ دلػػيبل علػػى تػػذلرب كذلػػػ بسعرفػػة معلؾمػػات 
 محددة.

 يعرؼ       يكرر     متذلر     مذلر     يرف
 يحدد       يكت        يحفظ       يختار   يدجل 
 ماذا             مؽ          أمؽ .....           
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 مهاؿ:        لؼ ت عد األبيض عؽ الخرطـؾ ؟
 

 عزيزي الدارس.........
 صن  بلث جسل تفيد التذلر.

1- ...................................................... 
2- ........................................................ 

3- ........................................................ 

لستعلؼ أف مترجؼ شكل أك مدتؾى االستيعاب ن الفهؼ ل :  تدعؾ ا .2
 صيغة إلى شكل أك صيغة أخرى بلغته الخاصة ...

 مهاؿ :  أعد ما قاله الكات  بلغتػ .
 انغر إلي الخريظة أمامػ كبيؽ أهؼ ركافد نهر الشيل ..  

في هذب الحالة مبيؽ الستعلؼ السعشى األساس للشص،  ؼ مرب  
 لػ الشص. العشاصر مع بعزها ك يريغها مؽ خبلؿ فهسه التاـ لذ

مدتؾى التظبي :  في هذا السدتؾى يظب  الستعلؼ ما تعلسه، كيدتخدـ  .3
 السعلؾمات التي يعرفها. 

 مهاؿ :
أةت  قره قريرة تحؾي ما تعلسته مؽ للسات في األسبؾع  ل1

 الساضي. 
ارسؼ لؾحة طبي ية استخدـ فيها األلؾاف السشاس ة التي  ل2    

 تعلستها سابقا . 
تي تدتخدـ لرياغة األسئلة في هذا السدتؾى مؽ الكلسات ال

: 
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 يجهز    مترجؼ   يدتعسل     يذرح       يحل      
مؾضت    يفحص      يختبر       يختار         ملؾف  
 .... 

مدتؾى التحليل : تدعؾ الستعلؼ أف يذخص كيجزئ السادة العلسية،  .3
مع عدـ إغفاؿ أك السؾقو التعليسي، كيردب إلى مكؾناته األساسية، 

 العبلقة التي ترب  بيؽ هذب األجزاء .مهاؿ: 
 ما خرائص الساء العذب ؟ 

 ما مسيزات القظارات التجارية ؟
 مؽ الكلسات التي تدتخدـ لرياغة األسئلة في هذا السدتؾى :

يحلل      يقارف       يدأؿ      يسيز       يرف      يفدر     
 يقدر       

عؾ الستعلؼ أف مشغؼ ما اةتد  مؽ معلؾمات، مدتؾى الترلي  تد .4
 كيدتخدمه في تؾليد نتائج جدمدة مبشية على ما تعلسه ساَبقَا.  

 مهاؿ :
 اةت  قره قريرة. .1
 فدر عاهرة االزدحاـ السركري بالخرطؾـ.  .2

مؽ الكلسات التي تدتخدـ في صياغة األسئلة في هذا        
 السدتؾى :

مرت      يحزر      يرؾغ      يرسؼ     يقترح    مؤلف   
 يظؾر    يجسع  

مدتؾى التقؾيؼ مدعؾ الستعلؼ إلصدار حكؼ على شيء ما، مؽ  .5
 خبلؿ عرض معيؽ.

 مهاؿ :
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 ما الترتي  األمهل لهذب العشاصر ؟ .1
 لساذا يعتبر هذا الفرل نسؾذجيا" ؟ .2

 مؽ الكلسات التي تدتخدـ لرياغة أسئلة التقؾيؼ: 
يقرر    ي يس  يختار    يقؾـ     يحكؼ       مرت     مدافع   

 يدجل .... 
كت عا لسدتؾيات ن بلؾـ ل  الدتة التي ذلرناها يسكششا أف نقدؼ 

 األسئلة الر ية حد  اإلطار السعرفي إلى ما ملي :   
 األسئلة التجسي ية كتذسل : .1

 األسئلة السعريية كهى السدتؾى األدنى.  أ.
 لة التظبي  كيسهبلف السدتؾى األعلى .أسئلة االستيعاب كأسئ ب.

 االسئله ألتذعيبيه كتذسل: .2
 أسئلة التحليل كتسهل السدتؾى األدنى . أ.

 أسئلة الترلي  كأسئلة التقؾيؼ كتسهبلف السدتؾى األعلى . ب.
 يسكششا تؾضيت  ذلػ في الذكل أدناب:            

   
 ل هـر األسئلة التجسي ية ك التذعيبية2شكل ن

مؽ كاقػع الهػـر السذػار إليػه أعػبلب يسكششػا التؾصػل إلػى أف األسػئلة  
التجسي يػػة ك التذػػعيبية تشقدػػؼ إلػػى مدػػتؾيات دنيػػا كأخػػرى عليػػا، كالتػػػي 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

األسئلة 
 التذعيبية

األسئلة 
 التجسي ية
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تتظل  أف ُيعسل الستعلسؾف تفكيرهؼ بظريقػه فاحرػة كناقػدة، مػع اسػتخداـ 
ؿ السهارات اللغؾية التي متستعؾف بها . كيبلحػظ فػي الهػـر أيزػا انػه متشػاك

 أربعة مدتؾيات للتفكير لسا ملي :
السدػػػػػػتؾى األكؿ : األسػػػػػػئلة التجسي يػػػػػػة ذات السدػػػػػػتؾى األدنػػػػػػى،  

كيدػػتخدـ فيهػػا السػػتعلؼ التفكيػػر اإلسػػتشتاجي كهػػى تشرػػ  فػػي مجػػاؿ تػػذلر 
السعلؾمات كاستغهارها، كهؾ ما مشاعر مدتؾى السعرفة في ترػشيو بلػؾـ، 

 لؾؾ :كمؽ األمهلة التي متظلبها هذا الشؾع مؽ الد
 ّعرؼ ّ مّيز ّ عّدد ّاسرد ّ اج  ببل أك نعؼ .                

السدتؾى الهاني : األسئلة التجسي يػة ذات السدػتؾى األعلػى: ك فػي  
هذا السدتؾى يداعد السعلؼ الستعلؼ علػى تجػاكز مرحلػة التػذلر السظلػؾب، 
كيذجعهؼ على فهسها باستخداـ عقؾلهؼ، كالتي تتظل  تظبيقا عسليا  مػؽ 
الستعلسيؽ للسعلؾمات التي تعلسؾها ّ كيتظل  مهل هذا الدلؾؾ تفكير أةهػر 
مؽ السدتؾى األكؿ، كهؾ مشاعر مدتؾى االستيعاب كالتظبيػ  فػي ترػشيو 

 بلؾـ . 
 مهاؿ :

 كضت العبلقة بيؽ الكلسات اآلتيه :  أ.
 أعظى مهاال للعسل الجساعي في السدرسة .  ب.

بية ذات السدػتؾى األدنػى: متظلػ  السدتؾى الهال  : األسئلة التذػعي 
هػذا الشػػؾع مػؽ األسػػئلة مػػؽ الظالػ  أف يفكػػر فػػي السعلؾمػات تفكيػػرا ناقػػدًا، 
بتحليل السعلؾمات الةتذػاؼ األسػ اب كالعلػل كإيجػاد األدلػة . كيشػاعر ذلػػ 

 مدتؾى ن التحليل ل في ترشيو بلؾـ . 
 مهاؿ :
 ه معقدب . التجربة تؾضت أف السحاليل ال تفرل إال بظرؽ ليسيائي 
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السدتؾى الرابع :  األسػئلة ألتذػعيبيه ذات السدػتؾى األعلػى تتظلػ   
مػػؽ الظالػػ  أف يفكػػر تفكيػػرا عسيقػػا، مػػدعسا بػػالتشبؤ كالتحليػػل للسذػػكبلت، 
كيرػػدر الحكػػؼ علػػى األفكػػار كالسعلؾمػػات كاألفعػػاؿ، كيسهػػل هػػذا السدػػتؾى 

كالتقػؾيؼ ل   أعلى مدتؾى مؽ التفكير الشاقد، كهؾ مشاعر مدتؾى ن الترليػ 
 في ترشيو بلؾـ .

 مهاؿ :
 استخدـ الكلسات اآلتية في األسئلة : 

تش أ ّ اطرح حلؾال ّ تؾقع ّ رل  ّ صسؼ ّ طؾر . ما العشؾاف الجيد لهػذب  
 القرة ؟ 

نخلص مػؽ تؾضػيحشا للسدػتؾيات األربعػة أنفػة الػذلر، أنهػا تتظػاب   
ل، 1رقػػؼ ن  كالسدػػتؾى السعرفػػي فػػي ترػػشيو نبلػػؾـل السؾضػػت فػػي الذػػكل

كهػػي تبػػرز مدػػتؾيات التفكيػػر لػػدى الستعلسػػيؽ، كلي يػػة صػػياغة األسػػئلة 
 الر ية، كالتي سشتشاكلها الحقًا. 

 ماهية األسئلة الر ية؟ هي التي تتسهل ييسا يأتي: 
 أسئلة تقؾيؼ قبلي :

تظرح مهل هذب األسئلة ليتعرؼ السعلؼ على قدرات الستعلسيؽ، كمدى     
يرهؼ في مؾاضيع الدركس الجدمدة ، لسا انه مذارلتهؼ كمدتؾى تفك

متؾصل إلى مدى فهؼ الظبلب للسعلؾمات الدابقة كالتسكؽ مشها في حاؿ 
الدركس الستقدمة السبشية كالسرت ظة بسعارؼ سابقة ، كبها يدتظيع أف 

 يسهد لسؾضؾع الدرس الجدمد كربظه بالدركس الدابقة ، 
 الخترارل .نعرؼ مهل هذا الشؾع مؽ األسئلة بالقرر كا

 أسئلة استش اطية :
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تظػرح أ شػاء سػير الػدرس لسدػػاعدة الظػبلب فػي السذػارلة كالتفاعػػل 
مع السعلؼ، كإبداء أرائهؼ كهػى غال ػا مػا تكػؾف م اشػرة ككاضػحة كال تخػرج 

 عؽ مزسؾف الدرس القائؼ .
 ن قليلة العدد تظرح مؽ كقت ألخرل.

 أسئلة تشذيظية : 
كر الستعلسػػيؽ فػػي الػػدرس، فػػي  تظػػرح  مهػػل هػػذب األسػػئلة لتفعيػػل د

جذب االنت اب كالسذارلة كالسشاقذة، كتداعد في ب  الحيؾية كالشذا  بػيؽ 
 الستعلسيؽ.

 ن مسا يداعد في إ راء العسلية التربؾية برؾرب اةبرل.

 أسئلة تقؾيسية: 
 تظرح في نهاية الدرس كتشقدؼ إلى قدسيؽ :          

سػؾف باإلجابػة عليهػا شػفهيَا أسئلة تظرح داخل الفرل : يقؾـ الستعل .1
أك تحريريَا، مػؤّمؽ السعلػؼ علػى مػدى صػحة اإلجابػة عليهػا، كتعتبػر 

 مؤشرَا لسدى:
ن فهؼ الظبلب للدرس كإلسامهؼ بسحتؾابل.          

أسػػئلة خارجيػػة : مهػػل أسػػئلة الؾاجػػ  السشزلػػي، كتػػتؼ اإلجابػػة عليهػػا  .2
ى مؾاطؽ خارج الفرل، كمؽ  ؼ يقؾـ السعلؼ بفحرها كيذير فيها إل

 الرحة كالخظأ، مسا يداعد في:
ن تعدمل سير السعلؾمةل.           

 أسئلة بعدية: كهي أسئلة تتعل  بالتقؾيؼ ال عدي. .3
 صياغة األسئلة الر ية  : 
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يبلقى السعلسؾف عشتا لبيرا في صياغة األسئلة الر ية، إذ أف على  
اسػػية كمدػػتؾيات السعلػػؼ اختيػػار الدػػؤاؿ الدػػليؼ، رابظػػا  ذلػػػ بالسػػادة الدر 

كقدرات الستعلسيؽ، كالغركؼ الخاصة كالعامة الداخلية كالخارجيػة لظبلبػه، 
كما متعلػ  بػذلػ مػؽ  قافػة كعػادات كتقاليػد السجتسػع مػؽ حؾلػه، لسػا انػه 
يعانى مؽ عشت جخر كهؾ لي ية طرح هػذب األسػئلة علػى الستعلسػيؽ، كهػي 

حدمهي التعيػيؽ قد تكؾف أصع  بكهير مؽ صياغتها خاصة على السعلسيؽ 
 في مهشة التدريس . 

ييسا ملي نؾجز بعزا مؽ التؾصيات لسداعدة السعلؼ فػي صػياغة    
 األسئلة الر ية : 

 أف يكؾف الدؤاؿ كاضحًا. .1
 أف يكؾف الدؤاؿ مختررًا. .2
 أف يكؾف الدؤاؿ م اشرَا. .3
 أف يحتؾى الدؤاؿ على معلؾمة كاحدة. .4
 أف تكؾف لغة الدؤاؿ سهلة. .5
 أف ال يراغ الدؤاؿ بلغة الكتاب.  .6
 أف يكؾف هادفَا يداعد في بلؾغ احد أهداؼ الدرس.  .7
 أف تكؾف األسئلة مشظ ية ك مدلدلة.  .8
 أف يكؾف الدؤاؿ مهيرًا للتفكير.  .9

 تبدأ األسئلة عادة ب : .10
 ن ماذا؟ لساذا ؟ ليو ؟ أمؽ ؟ل           

 .كهى أسئلة مفتؾحة ذات إجابات متعددة 
تحاِشي األسئلة التي تتؼ إجابتها نببل أك نعؼل ك تعرؼ باألسئلة  .11

 السغلقة.
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 أف يجعل الدؤاؿ عقل الستعلؼ مؾّلد أفكارَا خاصة به. .12
 ضع الجؾاب أكال  ؼ الدؤاؿ.  .13

 ن يداعد ذلػ في الؾصؾؿ لئلجابة السرغؾبةل.           
 

 طرح األسئلة الر ية:
لسػػيؽ يدػتخدمؾف أسػلؾب األسػئلة الرػػ ية يبلحػظ أف لهيػرا مػؽ السع

الس اشرة أ شاء عرض دركسهؼ أماـ الستعلسيؽ، كهى تتفاكت مػؽ الدػهؾلة 
إلػػػى الرػػػعؾبة، إال أنهػػػا فػػػي مجسلهػػػا أسػػػئلة ركتيشيػػػه يقػػػدمها السعلسػػػؾف 
لترسي  السعرفػة لػدمهؼ، أك جسػع السعلؾمػات مػشهؼ إل ػراء العسليػة التربؾيػة 

 كتحديؽ سير الدرس .
متكؾف الدؤاؿ مؽ جسلة لغؾية تظرح في صيغة االستفهاـ عادة ما 

أك مدلؾالته، كذلػ في سبيل تدهيل كصؾؿ الستعلسيؽ للسادة التعليسية 
 مؾضؾع الدرس.

 كيهدؼ السعلؼ في األساس مؽ طرح مهل هذب األسئلة لآلتي :
تذجيع الستعلسيؽ إلعساؿ تفكيرهؼ كجرهؼ لل ح ، كترتي  كتجسيع  .1

 في سبيل الؾصؾؿ للسعرفة السظلؾبة. كتشذي  أفكارهؼ
تذجيع الستعلسيؽ على التفاعل ييسا بيشهؼ، كذلػ بنبراز أكجه  .2

 التفكير الشاقد في ما مدكر حؾؿ السؾضؾع السظركح.
  تقشيات طرح األسئلة الر ية: 

إّف تقشيات كفؽ طرح األسئلة الر ية له أهسية لبيرة فػي تحدػيؽ ك   
مػؤدى إلػى تفاعػل الستعلسػيؽ مػع السعلػؼ كمػع  أداء كسير الػدرس، لسػا انػه

السػػػادة التعليسيػػػة. كقػػػد تػػػؤدى طريقػػػة طػػػرح األسػػػئلة، إذا لػػػؼ تػػػراع فيهػػػا 
األسػػالي  التربؾيػػة الجيػػدة، إلػػى إبػػراز أكجػػه سػػلبيات عدمػػدة قػػد تػػؤدى إلػػى 
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إخفاؽ السعلؼ في تحقي  خظظه التربؾية في تقديؼ دركسه للستعلسيؽ، كقػد 
ما هؾ مخظ  له للتحريل العلسػي كالفكػري . عليػه ال يجشي الستعلسيؽ لل 

 ةاف للتقشيات الجيدة األ ر الفاعل في طرح األسئلة الر ية . 
نؾرد ييسا ملي بعزا مؽ األسالي  كالسقترحات التربؾية بغرض طػرح   

 األسئلة كتؾجيهها:  
 ل أسئلة ضسؽ التحزير اليؾمي قبل دخؾؿ الرف .8-6اةت  ن .1

 كل م د . اطرح الدؤاؿ بذ .2

 اطرح الدؤاؿ بذكل م اشر. .3

 ؾاني، لتلقى اإلجابة  5-3اطرح الدؤاؿ لجسيع الستعلسيؽ كانتغر  .4
 كذلػ إلعظاء الستعلسيؽ فرصه للتفكير كترتي  األداء. 

 اسأؿ احد الستعلسيؽ لئلجابة حتى تتجش  العذؾائية.  .5

دد مؽ كزع فرصة اإلجابة بالذكل الذي مؤدي إلي إشراؾ اةبر ع .6
 الستعلسيؽ. 

 أف تتشاس  األسئلة كقدرات الستعلسيؽ على اختبلؼ مدتؾياتهؼ. .7

اطرح الدؤاؿ األكؿ بحي  يكؾف متعلقا بأةهر شيئ كاضت في  .8
 السذكلة الس حؾ ة.

يفزل أف يكؾف الدؤاؿ السظركح مؽ معلؾمات سابقة معركفة عؽ  .9
 السذكلة تحت ال ح .

ألسئلة الستعلقة بالعسليات التفكيرية اسأؿ اةبر عدد مسكؽ مؽ ا .10
 كاإلبدا ية كاستفد مؽ الكلسات السفتاحية مهل:

 نقارف ّ لخص ّالحظ ّ فدر ّ حلل ّّبررّ طب  ....ل          

 اطرح أسئلة بأسالي  مختلفة إضافة إلى ماذا ؟ ليو ؟ لساذا ؟  .11
 أطرح أسئلة محددة كتحاشى التعسيؼ.  .12
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 السظركح مرت ا مشظ يا ككاضحًا. أف يكؾف الدؤاؿ  .13
التدرج في انتقاؿ األسئلة مؽ السدتؾى األدنى إلى السدتؾى  .14

 األعلى. 
 أف يعسل الدؤاؿ على زيادة مذارلة التبلميذ داخل الرف . .15

 كلزيادة السذارلة يسكؽ ال ياـ بسا ملي :  
 تؾجيه سؤاؿ كاحد إلي عدد مؽ الستعلسيؽ. أ.  
ه الدؤاؿ عشد عدـ اإلجابة عليه، أك عشد تلقى إعادة تؾجي  ب.  

 إجابة غير صحيحة.    
 حدد اسؼ الستعلؼ قبل تؾجيه الدؤاؿ إليه. جػ.  
أطرح الدؤاؿ  ؼ الشغر إلى الستعلسيؽ كاختيار الستعلؼ الذي  د.  

 سيجي  .
 تخريص سؤاؿ لكل متعلؼ لزساف مذارلة جسيع الستعلسيؽ.  هػ.  
 هيئة سؤاؿ .أطرح الدؤاؿ على  ك.  
 تجش  األسئلة التي تبدك لجسلة ترريحية  تقريرية .  ز.  
 تجش  تكرار الدؤاؿ نفده عدة مرات في نفس الؾقت.  ح.  
 تأةد أف اإلجابة على األسئلة مدسؾعة مؽ جسيع الستعلسيؽ.  .  

تجش  تكرار أسئلة الستعلسيؽ ما لؼ يكؽ الدؤاؿ غير مدسؾع مؽ  .16
 األصل. 

 ألسئلة التي تكؾف إجابتها ب...ن نعؼ ل أك ن ال ل.تجش  ا .17
 األسئلة السغلقة التي لها إجابة كاحدة فق . *  
 األسئلة الغامزة أك غير السحددة. *  
 مجسؾعة األسئلة الستبلحقة التي تذتت االنت اب. *  
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األسئلة التي تتعل  بسعلؾمات متقدمة يعجز الظال  عؽ  *  
 اإلجابة عليها.

 سئلة التي تلح  الرفات ال ذرية لغير العاقل مهل : األ ي.  
 لساذا تحاكؿ الكائشات الدقيقة التحؾصل ؟  -   
 ةيو تذعر األمي ا ؟ -   

 لساذا بح  الجرا يؼ عؽ العائل ؟ -   

 ؾاني بعد طرح الدؤاؿ قبل تحدمد الستعلؼ  5إلى  3انتغر مدة   .18
 -الذي سيجي ، كيشتج مؽ مهل هذا االنتغار :

 يجي  الستعلسؾف بأجؾبة أطؾؿ كأةسل.  أ.

 تحدث زيادة في التفكير التأملي كاإلبداعي. ب.

 ترداد مذارلة الستعلسيؽ بظيئيؽ التعليؼ.  جػ.

األسئلة التي تظرح قليله لكشها تهير تفكير الستعلسيؽ برؾرب  د.
 أةبر.

 يقدـ الستعلسؾف عددا أةبر مؽ االستدالالت العلسية السعقؾلة.  هػ.

 متلقى السعلؼ إجابات أةهر مركنة.  ك.

مزداد عدد اإلجابات السبلئسة مؽ متعلسيؽ لؼ تظل  مشهؼ  ز.
 اإلجابة. 

 يقل عدـ القدرة على اإلجابة.  ح.

 تزداد  قة الستعلسيؽ بأنفدهؼ.   .

 يقلل التعليؼ نالستسحؾرل حؾؿ السعلؼ.  ي.

 مزداد التعليؼ الذي متسحؾر حؾؿ الستعلسيؽ.  ؾ.

 داد عدد األسئلة التي يظرحها الستعلسؾف. مز  ؿ.

 مزداد تشؾع اإلجابات.  ـ.
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 مزداد رد الستعلسيؽ على بعزهؼ.  ف.

 س.     تقل مذكبلت االنز ا  في الرف.  
 

 ماذا يجشى السعلؼ مؽ طرح األسئلة الر ية؟ :
 جذب انت اب كإ ارة الستعلسيؽ للدرس. ل1
 لدرس.تفعيل مذارلة الستعلسيؽ في مجريات ا  ل2
 مراجعة السادة التعليسية الدابقة لسؾضؾع الدرس الحالي. ل3
معرفػة قػػدرات الستعلسػػيؽ كمػػدى اسػتعدادهؼ لتلقػػى السهسػػة التعليسيػػة  ل4

 الجدمدة، كالتي يداعد السعلؼ في تشسيتها .
تحدمػػد الستعلسػػيؽ الػػذمؽ يستلكػػؾف معلؾمػػات ك خبػػرات سػػابقه عػػؽ  ل5

 السادة التعليسية مؾضؾع الدرس.
 دعؼ إسهاـ الستعلسيؽ لسجسؾعه كأفراد داخل قاعة الدرس. ل6
 مراعاة ض   سلؾؾ الستعلسيؽ ا شا تقديؼ األسئلة كاإلجابات عليها. ل7
 دفع الستعلسيؽ لئلبداع كالخل  مؽ خبلؿ مذارلاتهؼ. ل8
 العسل على زيادة تعلؼ الستعلسيؽ بظريقة تفاعلية . ل9

 .زرع بذكر الهقة في نفؾس الستعلسيؽ ل10
تعؾيػػػد الستعلسػػػيؽ علػػػى الجػػػرأة كالذػػػجاعة، كإبعػػػادهؼ عػػػؽ الخػػػؾؼ  ل11

 كالتردد.
 الخركج بالستعلسيؽ مؽ مؾاطؽ الحفظ كاالسترجاع. ل12
 إذلاء ركح التعاكف كالسذارلة بيؽ السعلؼ كالستعلسيؽ أنفدهؼ. ل13
 تسكؽ السعلؼ مؽ تقؾيؼ الستعلسيؽ بدهؾلة كلفاءة. ل14
بػػيؽ الستعلسػػيؽ كمػػدى امػػتبلةهؼ للسعػػارؼ تؾضػػيت الفػػركؽ الفرديػػة  ل15

 القبلية كاآلنية أ شاء السشاقذة.
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استذػػارة السعلػػؼ كذلػػػ بسعرفتػػه الستعلسػػيؽ مسػػا يدػػاعدب فػػي كضػػع  ل16
خظظه التدريدية كاختيار طرؽ التدريس السشاس ة الستساشػية معهػؼ 

 مدت  بل. 
 

 ماذا يجشى الستعلسؾف مؽ طرح األسئلة الر ية؟ : 
 علسؾف ألسلؾب االستساع آلراء اآلخريؽ .تعلؼ الست ل1
 إلساـ الستعلسيؽ بشد ة ما عرفؾب في السادة التي درسؾها. ل2
 التعؾد على أسلؾب السذارلة ك الشقاش . ل3
 معرفتهؼ ألنفدهؼ مؽ ناحية القؾة كالز ف. ل4
 تزداد داف ية الستعلسيؽ كيزداد اهتسامهؼ للتعلؼ. ل5
 ابي.تحديؽ سلؾؾ الستعلسيؽ اإليج ل6
 اةتداب معاني التعددية ك الديسقراطية ك العسل بها. ل7
 يعسل الستعلؼ على التظلع السعرفي الدليؼ ليشاؿ رضاء أقرانه . ل8
 خل  ركح التشافس بيؽ الستعلسيؽ. ل9

 تظلع الستعلسيؽ إلرضاء معلسيهؼ. ل10
 تخلص الستعلسيؽ مؽ الرست كاالنظؾائية. ل11
 تشسية التفكير السدتسر. ل12
 تشسية ركح ال ح  كاالستكذاؼ في الستعلسيؽ. ل13
 السداعدة على االستذلار كالتحريل.         ل14
 

                                                                                                                                                                                                 
 التقؾيؼ: 
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هشالػػػ بعػػض أسػػئلة التقػػؾيؼ التػػي يسكػػؽ أف يظرحهػػا السعلػػؼ علػػى   
نفده نتقؾيؼ ذاتيل، كذلػ بعد إةساؿ طرح األسئلة الر ية على الستعلسيؽ 
. تتظل  هذب  األسئلة األمانة كالردؽ في اإلجابة عليها، ألنهػا تػأتى فػي 

في ما يخص إعدادب كطرحه لؤلسػئلة الرػ ية،  مرحلة التقؾيؼ ألداء السعلؼ
كبػػذلػ يخػػرج السعلػػؼ بالدػػلبيات التػػي تتظلػػ  التعػػدمل أك التغييػػر، كلػػذلػ 

 االيجابيات التي يعسل السعلؼ إبقائها كتظؾيرها. 
 مؽ هذب األسئلة ما ملي: 

هل كفرت جؾا غير مرع  كشػجعت الستعلسػيؽ علػى طػرح أي  ل1  
 سؤاؿ ب الهؼ؟  

الجؾ السشاس  الذي يذجع الستعلسػيؽ علػى اإلدالء  هل كفرت ل2  
 ب رائهؼ كإجاباتهؼ ؟ 

 هل لشت فعااًل لظارح جيد لؤلسئلة ؟ ل3  

 هل أرشدت الستعلسيؽ إلى لي ية طرح األسئلة ؟ ل4  

 هل تؾصلت إلى معرفة قدرات الستعلسيؽ ؟ ل5  

هل نجحت في ض   الفرػل أ شػاء كبعػد طػرح األسػئلة كتلقػي  ل6  
 ت الستعلسيؽ؟ إجابا

 
 عزيزي الدارس.............   

 هل تدتظيع أف تدرب نفدػ بشفدػ،                       
 على إعداد كطرح األسئلة الر ية،                       
نتيجػػة تجاربػػػ الدػػابقة فػػي هػػذا السزػػسار ؟ كضػػت                       

 ذلػ.



 

1265 

 

باألسػػػػئلة الرػػػػ ية، نتقػػػػدـ  فػػػػي سػػػػبيل تظػػػػؾير أداء السعلػػػػؼ ييسػػػػا متعلػػػػ 
 بالسقترحات اآلتية :

 .ااحتـر أسئلة الستعلسيؽ كال ترفزه .1
 حاكؿ إعهار ال يسة الح ي ية للدؤاؿ.  .2
 أشرؾ الستعلسيؽ في اإلجابة على الدؤاؿ إذا لاف ذا فائدة عامة.  .3
 إذا لاف الدؤاؿ ذا فائدة خاصة يسكشػ اإلجابة عشه في كقت خاص.  .4
 كؿ اإلجابة على سؤاؿ دكف التأةد مؽ اإلجابة. ال تحا .5
إذا تعذرت اإلجابة عؽ سػؤاؿ معػيؽ فػأع  نفدػػ كالستعلسػيؽ فرصػة  .6

 مؾـ أك أةهر للحرؾؿ على اإلجابة الرحيحة.
 عليػ تشسية حريلتػ السعريية كالعلسية. .7
 عليػ بالهقة بشفدػ كسعة الردر.  .8
 لفاعلة مع طبلبػ. إبداء ركح التعاكف التاـ كالسذارلة ا .9
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتسة                            
 قدمشا لػ عزيزي القارئ...   
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بعزًا مؽ السؾاقو التعليسية، التي تػدفع بشػا جسيعػًا... لػي نػؾلي الجانػ   
السهاري... كالتظبيقي في التعليؼ، حقه. إذ أنه يسهل السخرج اآلمػؽ لشػا... 

ي نزحػػف بداخلػػه، بعػػد أف فارقشػػا طريػػ  كألجيػػاؿ قادمػػة... مػػؽ الؾحػػل الػػذ
الرشاد... كالتؾجه الدػليؼ، فػي تعاطيشػا لسؾاقفشػا التعليسيػة... التػي زهقػت، 

 كأص حت لشا حلسًا صع  السشاؿ.
 
 نأمل عزيزي القارئ... 
أف تتخذ مؽ هذب السؾاقو التي أشػرنا إليهػا، بػيؽ دفتػي الكتػاب،  مشرػة  

بػػه كضػعشا الظبيعػػي... السرمػػؾؽ، انظػبلؽ لسػػا هػؾ أفزػػل... كأقػػؾـ، نتبػؾأ 
 بيؽ األمؼ.

 
 نتسشى لػ عزيزي القارئ... دكاـ التقدـ كاالزدهار.
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