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 :مقدم٘

 نٌ يف ٖٚٛ -ايًشس إىل املٗس َٔ– اإلْػإ سٝا٠ اَتساز ع٢ً ايتعًِ ميتس

 سٝح َٚٔ، ٚاملهُٕٛ ايؿهٌ سٝح َٔ ىتًـ ايُٓا١ٝ٥ املطاسٌ َٔ َطس١ً

 نٌ يف ٜٚتِ، عٓ٘ ايٓامج١ ٚاٯثاض ايٓٛاتر سٝح َٚٔ، ٚا٭غايٝب ايططا٥ل

، سًٝٓا ٚإضاز١ٜ ز٠َٚككٛ ٚاع١ٝ بكٛض٠ ٜٚتشكل، اجملا٫ت مجٝع ٚيف، ا٭ٚقات

 .آخط سًٝٓا إضاز١ٜ ٫ٚ َككٛز٠ ٚغرل عؿ١ٜٛ ٚبكٛض٠

 ايطاق١ ٖٚٛ، ٚايتذسٜس ايتػٝرل بعٓاقط ايػًٛى ٜعٚز ايصٟ املكسض ٖٛ ٚايتعًِ

، ٚامطاط٘ مجٛزٙ أٚ، ٚتطقٝت٘ ؼػٝٓ٘ ع٢ً ٚتعٌُ، َطًْا زٜٓاَٝهًٝا ػعً٘ اييت

 .إخل...اْتؿاضٙ أٚ عُك٘، امطاؾ٘ أٚ غٛا٥٘

 اييت ايعع١ُٝ ٚاؿهاض١ٜ ايجكاؾ١ٝ اإللاظات تطانِ إىل أز٣ ايصٟ يػبٌٝا ٖٚٛ

 تػذًٝٗا بؿهٌ اغتطاع ٚايصٟ، ايعكٛض عدل اإلْػاْٞ اجملتُع إيٝٗا تٛقٌ

 ٫غتُطاض ضاغد١ أغؼ تٛؾرل دٌٝ إىل دٌٝ َٔ ْكًٗا ثِ َٚٔ ٚتطٜٛطٖا ٚسؿعٗا

 ٚيف ٚايعٌُ املعطؾ١ يف، ٚايتهٓٛيٛدٝا ايعًِ فا٫ت يف ٚانططازٙ ايبؿطٟ ايتكسّ

 .اؿٝا٠ فا٫ت ؾت٢

 :التعله معيٙ

 تططأ اييت ٚايتػرلات ٚاـدلات ايػًٛى انتػاب بعًُٝات ٜتكٌ ايتعًِ َؿّٗٛ

، اإلْػاْٞ ٚايٓؿاط ايػًٛى أمناط مجٝع يف تعٗط ايتعًِ ع١ًُٝ ؾٓتا٥ر عًٝٗا،

 اـدلات تذلانِ عٝح ٚايًػ١ٜٛ، ٚا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ٚاؿطن١ٝ ايؿهط١ٜ

 ا٫دتُاع١ٝ ايتٓؿ١٦ عًُٝات عدل آخط إىل دٌٝ َٔ ٚتٓتكٌ اإلْػا١ْٝ ٚاملعاضف

 . املازٟ ايعامل َع ٚايتؿاعٌ

 َٓٗا، ٚاملعكس٠ ايبػٝط١ ايػًٛن١ٝ ا٭مناط ع٢ً اإلْػاْٞ ايتعًِ ٜؿتٌُ

. ٚسطن١ٝ ٚيػ١ٜٛ ٚاْؿعاي١ٝ ٚادتُاع١ٝ عك١ًٝ َتعسز٠ غًٛن١ٝ َعاٖط يف ٜٚتذ٢ً

 ايبؿطٟ ايها٥ٔ يس٣ ؼسخ س١ٜٛٝ ع١ًُٝ إىل ٜؿرل اؾذلانٞ َّؿٗٛ ؾايتعًِ



 

 
 ٗازات ايتعًِ ٚايتفهريَ

 

 

6 

 ايؿطز ٜػتطٝع خ٬شلا َٔ إش اـدلات، ٚيف ايػًٛن١ٝ ا٭مناط يف ايتػرل يف ٚتتُجٌ

 . املتػرل٠ ا٭ٚناع َع ٚايتهٝـ ب٘ احملٝط١ ايب١٦ٝ ع٢ً ايػٝطط٠

 يف اغتدساَات٘ َٔ بهجرل أٚغع مبع٢ٓ ايٓؿؼ عًِ يف ايتعًِ َكطًح ٜػتدسّ

 نٌ ع٢ً ٜؿتٌُ بٌ، املككٛز املسضغٞ ايتعًِ ع٢ً ٜكتكط ٫ ؾٗٛ. اي١َٝٛٝ اؿٝا٠

، ٚعٛاطـ، ٚاػاٖات، ٚأؾهاض، َٚعاْٞ، َعاضف َٔ ايؿطز ٜهتػب٘ َا

 ا٫نتػاب ٖصا مت غٛا٤، ٚأغايٝب ٚططا٥ل ٚاغذلاتٝذٝات، ٚقِٝ، ٚعازات

 ْتعًِ ؾٓشٔ شيو ٚع٢ً. قكس زٚمنا عطن١ٝ بططٜك١ أٚ، ٚكطط١ َتعُس٠ بططٜك١

 ْٚتعًِ، ا٫ْؿعا٫ت عٔ ايتعبرل ٚططا٥ل، ايه٬ّ ٚأغايٝب، ايع٬ّ َٔ اـٛف

 اٯ٫ت ع٢ً ٚايععف، ٚايهتاب١ ٚايكطا٠٤، ٚايكؿع ٚايتػًل ٚاؾطٟ املؿٞ

 ٚايػًٛى ايػٟٛ ٚايػًٛى، ايهصب َٔ ٚاـذٌ، ايكسم قٍٛ ْٚتعًِ، املٛغٝك١ٝ

 .ايتعًِ سا٫ت َٔ مناشز نًٗا ٖٚصٙ. املٓشطف

 عًٝ٘ تطتهع ايصٟ ا٭غاغٞ احملٛض اؿايٞ ايٛقت يف ايتعًِ َٛنٛع ٜٚعس

 ٚايتٓب٪ اإلْػاْٞ ايػًٛى ؾِٗ يف املدتًؿ١ ٚايذلب١ٜٛ ٚا٫دتُاع١ٝ ايٓؿػ١ٝ ايٓعطٜات

 .ٚتٛدٝٗ٘ نبط٘ ٚيف، ب٘

 ٚبٓا٤ّ ع٢ً َا غبل ميهٔ تعطٜـ ايتعًِ بأْ٘:

 اـدل٠ تأثرل ؼت عاز٠ يتعًِا ٜٚتِ ايعاٖط٠ ٚا٫غتذاب١ ا٭زا٤ ع٢ً تػٝرل سسٚخ

 . ايٓػيب ايسٚاّ قؿ١ ٚي٘ ٚايتسضٜب ٚاملُاضغ١

( ٚٚدساْٝا َٚٗاضٜا َعطؾٝا)ايؿطز غًٛى يف ْػبٝا زا٥ِ تػٝرل:  ٖٛ أٜها ٚايتعًِ

 .َككٛزٙ غرل أٚ َككٛزٙ غدلات َطٚضٙ ْتٝذ١

  .نٓتٝذ١ عٓ٘ نع١ًُٝ عٓ٘ نٗسف ايتعًِ َؿّٗٛ متٝٝع ٚميهٔ

 : يصيو تٛنٝح ًٜٞ ٚؾُٝا

 ًِإٔ ٜٓبػٞ اييت ٚايٛدسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ املعطؾ١ٝ يًددلات ٚقـ : ٖٛ نٗسف ايتع 

 .غًٛن٘ يف َطغٛب تػرل إلسساخ ايؿطز بٗا ميط

 ًِخ٬شلا َٔ ٜتِ ، املعطؾ١ٝ ايؿطز ب١ٝٓ زاخٌ تتِ عك١ًٝ ع١ًُٝ : ٖٛ نع١ًُٝ ايتع 
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 ،ايػابك١ خدلات٘ َع اـدلات ٖصٙ َٚٛا١َ٤ دسٜس٠ ـدلات ايؿطز ٖصا متجٌ

 .  شانطت٘ يف اـدلات بتًو ٚا٫ستؿاظ

 ًِْتٝذ١ اؿٞ ايها٥ٔ غًٛى ع٢ً ططأ ايصٟ ايتػرل َكساض:  ٖٛ نٓتٝذ١ ايتع 

  . ٚاٯخطٜٔ ْؿػ٘ ـس١َ اـدلات بتًو ايؿطز اْتؿاع َٚكساض قسزٙ غدلات َطٚضٙ

 :التعله خصائص 

 ايط٥ٝػ١ ؾهاضا٭ٚ اـكا٥ل إٔ تعٗط ايتعًِ تعطٜؿات إىل َتؿشك١ ْعط٠ إٕ

 :ٖٞ ايتعًِ تعطٜؿات َععِ عًٝٗا اْطٛت اييت ٚاملؿذلن١

 عٔ ْامج١ تهٕٛ إٔ هب ايتعًِ سسٚخ ع٢ً ايساي١ ايػًٛى تػرلات إٕ  -1

 تػببٗا اييت ايتػرلات تًو اغتبعاز ٜعين ٖٚصا. ايػابك١ اـدل٠ أٚ ايتسضٜب

 .ٚغٛاٖا ٚاملدسضات ايتعب َجٌ يًتػٝرل أخط٣ عٛاٌَ

 غبل ملٛقـ َؿاب٘ أٚ مماثٌ دسٜس ملٛقـ ايؿطز َٛاد١ٗ عٔ ٜٓذِ تػرل ِايتعً  -3

 .قبٌ َٔ ٚادٗ٘ إٔ ي٘

 وسخ ؾكس شات٘ ا٭زا٤ ٖٛ يٝؼ ؾايتعًِ: ا٭زا٤ َٔ ايتعًِ سسٚخ ع٢ً ٜػتسٍ  -4

 . آخط ٚنع يف إ٫ ا٭زا٤ ٜعٗط ٫ شيو َٚع َا تعًُٞ ٚنع يف ايتعًِ

 ايهاؾ١ٝ ايك٠ٛ َٔ زضد١ ع٢ً تهٕٛ ؾعزٚا ٚدٛز إىل وتاز ا٭قٌٝ ايتعًِ  -5

 .ٚقسضات٘ املتعًِ إَهاْات يتٓؿٝط

 أدٌ َٔ بٗا املتعًِ ٜػتعني ٚتكٓٝات ٚغا٥ٌ إىل وتاز َا غايبًا اإلْػاْٞ ايتعًِ  -6

 .املطًٛب ايتعًُٝٞ بايٓؿاط ايكٝاّ

 التعلٔهّ ّالرتبٔ٘ التعله

َكطًح "ايذلب١ٝ"  ٖٓاى ايعسٜس َٔ املكطًشات املطتبط١ بايتعًِ َٚٔ أُٖٗا 

 ٚايتعًِٝ. ٚؾُٝا ًٜٞ تعطٜـ يهٌ َكطًح َٔ ٖصٙ املكطًشات:

 ًِاملُاضغ١ٚ اـدل٠ ْتٝذ١ ايؿطز غًٛى يف زا٥ِ ؾب٘ تػٝرل ٖٛ: ايتع. 
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 ايػًٛى تععٜع ؾٝٗا ٜتِ سٝح اجملتُع ٜؿٝس قاحل َٛاطٔ إعساز ٖٞ: ايذلب١ٝ 

 .اجملتُع عٓ٘ ٜطن٢ ايصٟٚ ؾٝ٘ املطغٛب

 ًِٝغرلٙٚ ايتعًِ عًِ َٔ املهتػب١ ايكٛاْني ٜطبل َككٛز إدطا٤ ٖٛ ايتع َٔ 

 امل٪غػات َجٌ قسز٠ أَانٔ يف ٜتِٚ َعٝٓ٘ تطب١ٜٛ أٖساف يتشكٝل ايعًّٛ

 .ايتع١ًُٝٝ

 ًِايتعًِٝ َٔ اعِٚ اسلٌ ايذلب١ٝٚ ايتعًِٝ َٔ اعِٚ اسلٌ ايتع.  

 : التعلـه عــزّط

 ..الدّافـع :أّال

 َٔ َع١ٓٝ بأْٛاع ايكٝاّ إىل ٜٓعع ػعً٘ طزايؿ زاخٌ ْؿػ١ٝٚ ؾػٝٛيٛد١ٝ ساي١ ٖٞ

 اؿٞ ايها٥ٔ يس٣ ايتٛتط ساي١ خؿض إىل ايسٚاؾع تٗسفٚ َعني اػاٙ يف ايػًٛى

 ا٫تعإ عسّ ساي١ َٔ ؽًٝك٘ٚ

 أَط ٚتٛدٗ٘ اؿٞ ايها٥ٔ غًٛى تعٗط اييت ايساؾع١ ايك٣ٛ عٔ ؾايبشح إشٕ

 َعاٖط يهاؾ١ يٓػب١با أٜها إمنا ٚسسٖا ايتعًِ يع١ًُٝ بايٓػب١ يٝؼ أغاغٞ

 اييت ايسٚاؾع عطؾٓا إشا إ٫ سكٝكتٗا ع٢ً َعطؾتٗا ميهٔ ٫ اييت اإلْػاْٞ ايػًٛى

 .ٚضا٤ٖـا

 ب٘ ْكّٛ غًٛى نٌ ٚضا٤ إٔ يٛدسْا اي١َٝٛٝ سٝاتٓا ع٢ً بػٝط١ ْعط٠ ايكٝٓا ٚيٛ

 ٜسؾعٓا ؾاؾٛع .. عٓٗاايػًٛى ٜٓترٚ بعهٗا َع تتهاٌَ زٚاؾع عس٠ أٚ َعني زاؾع

 إىل ايصٖاب ٚباملجٌ املا٤ عٔ ْبشح هعًٓا ايعطـ نصيوٚ ايطعاّ عٔ يًبشح

 اٯخطٜٔ َع ٚايتشسخ .. ايطاس١ عٔ عجًا ايّٓٛٚ .. يًعًِ طًبًا اؾاَع١ أٚ املسضغ١

 ب٘ ْكّٛ َا ؾهٌ ... سٝاتٓا دٛاْب َٔ شيو غرلٚ ايٓعط ٚدٗاتٚ أضا٥ٓا عٔ يًتعبرل

 .. يتشكٝكٗا ؼطنٓا زٚاؾع عس٠ أٚ زاؾع ٖٓاى ٜهٕٛ إٔ ٫بس
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 :أضاضٝتني ْاسٝتني َٔ ايدٚافع إىل ْٓعس إٔ ٚميهٔ

 :احلٛافــص  -أ

 بايٓؿاط تبسأ اييت ايعه١ٜٛ ايٓٛاسٞٚ ايساخ١ًٝ املجرلات ايػايب يف تعين ٖٚٞ

 يف َعني َٛنٛع مٛ خاق١ باغتذابات يًكٝاّ َػتعسًا اؿٞ ايها٥ٔ ٚػعٌ

 بايهٝل سػاؽاإلن ايها٥ٔ بٗا ٜؿعطٚ َعني َٛنٛع عٔ ايبعس ٚأ اـاضد١ٝ ايب١٦ٝ

 .ٚايعطـ اؾٛع ساؾع ٗاتأَجً َٚٔ ٚا٭مل ٚايتٛتط

 :ايبٛاعـح  -ب

 ػاٖٗا غٛا٤ اغتذابت٘ ٚتٛد٘ اؿٞ ايها٥ٔ إيٝٗا ٜٗسف اييت املٛنٛعات ٖٞ

 بٗا ٜؿعط اييت اخل...ٚا٭مل ايهٝل إظاي١ ع٢ً تعٌُ إٔ ؾاْٗا َٚٔ عٓٗا بعٝسا أٚ

 ساؾع ٜكابٌ ايصٟ ٚاملا٤ اؾٛع ساؾع ٜكابٌ ايصٟ ايطعاّ ٗاأَجًت َٚٔ اؿٞ ايها٥ٔ

 .ايعطـ

 ُٖاٚ قا١ُ٥ ايسٚاؾع َٔ ايٓاسٝتني ٖاتني بني ايع٬ق١ إٔ ْ٪نس إٔ ٚهب

 عٔ يًبشح اؿٞ ايها٥ٔ ٜسؾع َج٬ اؾٛع ؾشاؾع ٚباغتُطاض َعًا ٜتؿاع٬ٕ

 سسٙ انؿهت إشا، بُٝٓٗا ايع٬ق١ َٔ ْٛعا ٬ْسغ إٔ ميهٔ نُا.. ايطعاّ

 املٛنٛعات سس٠ ظٜاز٠ ٜتطًب قس ؾصيو َج٬( اؿٛاؾـع) ايساخ١ًٝ امل٪ثطات

 ..مٖٛا ٜٚتذ٘ اؿٞ ايها٥ٔ يٝٓؿط - ايبٛاعـح - اـاضد١ٝ

 :الدّافع أىـْاع

 :(البْٔلْجٔ٘ أّ الفطسٓ٘) األّلٔــ٘ الدّافــع  -1

 ططٜل عٔ ب٦ٝت٘ َٔ ايؿطز ٜهتػبٗا اييت ايسٚاؾع تًو ا٭ٚي١ٝ بايسٚاؾع ٜككس ٫

 شلصاٚ بٗا َعٚزًا ايؿطز ٜٛيس اغتعسازات عٔ عباض٠ ٖٞ إمناٚ ، ايتعًِٚ املطإٚ اـدل٠

 .. ايبٝٛيٛد١ٝ ايسٚاؾع أٚ ايؿطط١ٜ بايسٚاؾع أسٝاًْا تػ٢ُ ؾٗٞ
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 :الجاىْٓــ٘ الدّافــع  -2

 اييت املدتًؿ١ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعطٚف ايب١٦ٝ َع ايؿطز تؿاعٌ ْتٝذ١ تٓؿا اييت ٖٚٞ

 ب٘ ميط َاٚ اػاٖات٘ٚ َٝٛي٘ٚ ايؿطز خدلات ع٢ً تهٜٛٓٗا يف تعتُسٚ ؾٝٗا، تعٝـ

 ؾٛاضم َع أؾطازٙ مجٝع بني َؿذلى بعهٗاٚ باإلْػإ خاق١ ٖٞٚ أسساخ َٔ

.  آخط زٕٚ بؿطز ىتل ؾدكٞ ؾٗٛ اٯخط ايبعض أَا ، ٭خط٣ ب١٦ٝ َٔ ؾه١ًٝ

 : ايسٚاؾع ٖصٙ عٓٗا تٓؿا اييت اؿادات أِٖ َٚٔ

 ٔيٮَ اؿاد١ 

 يًُشب١ اؿاد١ 

 يًتكسٜط اؿاد١ 

 يًشط١ٜ اؿاد١  

 يًذُاع١ اؿاد١ أٚ ي٬ْتُا٤ اؿاد١ 

 املنازض٘:  ثاىًٔا

 .َععظ تٛدٝ٘ َع َعني أغًٛب تهطاض

 ٍٚيسٜ٘ مماضغ١ يسٜ٘ ايجاْٞ إٔ ، ايػباح ٚبني ايعازٟ ايؿطز بني ايؿطم َجا 

 . باملسض ٜٛدٗ٘ خاط٧ ػًٛىٜكّٛ ب ؾعٓسَا املسضب ٖٚٛ َععظ تٛدٝ٘

 تأتٞ ئ يصيو ، اـطا٤ يتهطاض بٌ يًتعًِ ٜ٪زٟ ٫ يًػًٛى ايطٚتٝين ايتهطاض 

  املععظ ٚايتٛدٝ٘ ايتهطاض خ٬ٍ َٔ إ٫ ايٓتا٥ر ٭ؾهٌ

 سطن١ٝ َٗاض٠" يٮزا٤ ؼتاز زا٥ُا املُاضغ١. " 

 : اجلٔدٗ املنازض٘ خصاٜص

 . ٚايكسضات املٍٝٛ بني ايطبط-1

 ايؿطز١ٜ ايؿطٚم َطاعا٠-2

 شلسفا ٚنٛح-3

 (َٚطنعٙ نجرل٠ َٔ أؾهٌ َٚٛظع١ ق١ًًٝ مماضغ١) املُاضغ١ ْٛع١ٝ-4
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  اليطج:  ثالجًا

 إىل تطدع اييتٚ اؿٞ يًها٥ٔ ؼسخ اييت ايساخ١ًٝ ايتػرلات ٖٛ ايٓهر

 .ايعكيبٚ ايؿػٝٛيٛدٞ دٗاظٙ خاق١ٚ ايعهٟٛٚ ايؿػٝٛيٛدٞ تهٜٛٓ٘

 امل٪ثط٠ اشلا١َ ايعٛاٌَ َٔ ٚايعكًٞ ٚا٫دتُاعٞ ٚا٫ْؿعايٞ اؾػُٞ ايٓهر ٜٚعتدل

 ْؿاط َٔ ب٘ ٜكّٛ َا َس٣ وسزٚ ايؿطز إَهاْٝات وسز ٭ْ٘ ايتعًِ ع١ًُٝ يف

  .ْهر بسٕٚ تعًِ ٜٛدس ؾ٬ ايتعًِٚ ايٓهر بني ق١ٜٛ ع٬ق١ ٖٓاى إٔ سٝح تعًُٝٞ

 : ىصاط

 أٟ ٜتعًِ إٔ أضاز ملٔ نطٚض١ٜ ٚغتذسٖا. . ًًَٝا ايج٬ث١ ايؿطٚط تًو يف ؾهط

 :اؿكط ٫ املجاٍ غبٌٝ ع٢ً....  َا َٗاض٠

 ايػٝاض٠ قٝاز٠ . 

 ايػباس١ . 

 اٯيٞ اؿاغب إداز٠ . 

 فُٛعتو َع شيو ْاقـ

 :تعلهال أصالٔب أٍه

 املباؾط٠ باـدل٠ ايتعًِ-1

 املباؾط٠ غرل باـدل٠ ايتعًِ-2

 ايتسضٜب أثط باْتكاٍ ايتعًِ-3

 ملجرل ا٫غتذاب١ ططٜل عٔ ايتعًِ-4

 اـطأٚ احملاٚي١ ططٜل عٔ ايتعًِ-5

http://forum.nooor.com/t1716.html
http://forum.nooor.com/t1716.html
http://forum.nooor.com/t1716.html
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 : أّال

 املباشسٗ باخلربٗ التعله أضلْب علٙ مجال

ِٓ ؾعٓسَا اشلٝسضٚدني ندلٜت  غاظ وٓهط ايهُٝٝا٤ كتدل يف تًُٝص  ٜؿ

 َٔ تعًُ٘ َا أبسا ٜٓػ٢ ئ ؾاْ٘ ايؿاغس ايبٝض ضا٥ش١ تؿب٘ اييت ايهط١ٜٗ ضا٥شت٘

 سؿع٘ أْ٘ يٛ مما ايعهؼ ع٢ً ايؿِ ططٜل عٔ اؿػ١ٝ املباؾط٠ اـدل٠ ٖصٙ

ٕٓ أغتاشٙ عٔ ْعط١ٜ بططٜك١  غٝٓػ٢ ؾذل٠ بعس أْٓ٘ إش ايطا٥ش١ نطٜ٘ ايػاظ ٖصا أ

  اجملطز٠ املعًَٛات ٖصٙ

 :ثاىٔا

 املؿاٖس٠ أٚ ايكطا٠٤ خ٬ٍ َٔ ْهتػبٗاٚ اٯخطٜٔ خدل٠ ٖٞ املباؾط٠ غرل ـدل٠ا

 َعًِّ إىل ا٫غتُاع أٚ تعًُٝٞ ؾًِٝ َؿاٖس٠ أٚ زضاغٞ نتاب ؾكطا٠٤ ا٫غتُاع أٚ

 .اؿكا٥لٚ املعًَٛات ايتًُٝص خ٬شلا َٔ ٜتعًِّ َباؾط٠ غرل خدلات ٜعتدل ٖصا نٌ

  :ثالجا

٢ُٓ ٝاْاٚأس ايتسضٜب أثط اْتكاٍ َع٢ٓ  ايتًُٝص ٜٓكٌ إٔ ٖٛ:  ايتعًِٝ أثط اْتكاٍ ٜػ

 أغايٝب َٔ ا٭غًٛب ٖصا ٚؾهط٠ .ب٘ ميط مل دسٜس َٛقـ إىل َٛقـ يف تعًُّ٘ َا

ٕٓ ع٢ً قا١ُ٥ ايتعًِ   . ايػابل ايتعًِ ع٢ً ٜعتُس اي٬سل ايتعًِ أ

 :  1 مجال

ٌٓ يف غ١ًُٝ ع١ًُٝ ططٜك١ املسضغ١ يف ايتًُٝص ٜهتػب  ططٜل عٔ املؿه٬ت س

 ٖصٙ ايتًُٝص ٜػتدسّ إ ؾُٝهٔ...  ٚايعًّٛ ايطٜانٝات َجٌ املٛاز يبعض زضاغت٘

ٌٓ يف ايططٜك١  .  سٝات٘ َؿه٬ت س

 : 2 مجال

 ايبٝاْٛ ع٢ً يًععف تعًُٝ٘ هعٌ ايهاتب١ اٯي١ ع٢ً ايهتاب١ ع٢ً ايؿطز تسضٜب

 ... أٜػط
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 : 3 مجال

ٕٓ يٓؿذلض  بعض بٗا دسٜس٠ اض٠غٝ ٚاؾذل٣ ايكسمي١ غٝاضت٘ باع قس ؾدكًا أ

 َٔ بس٫ً ايكٝاز٠ عذ١ً يف َجبتًا ايػطع١ ْاقٌ ٜهٕٛ نإٔ ايبػٝط١ ايتعس٬ٜت

ٕٓ ْكٍٛ ٖٓا ، ايػا٥ل ميني ع٢ً ايػٝاض٠ أضن١ٝ يف تجبٝت٘  ايؿدل ٖصا خدل٠ أ

 ايتػٝرلات بعض َع اؾسٜس٠ ايػٝاض٠ يكٝاز٠ اْتكًت قس ايكسمي١ ايػٝاض٠ بكٝاز٠

 . ايتسضٜب ٭ثط ا٫ًاْتك ٖصا ٜعتدل ، ايطؿٝؿ١

 .زابعا

ٕٓ َٓٗا ٜتٓهح أَج١ً  ملجرل ْتٝذ١ ٜتِ ايػًٛى يف تعسٌٜ ايتعًِ ع١ًُٝ أ

 : 1 مجال

 َٓٗا ٜأتٞ اييت ايٓاؾص٠ إلغ٬م ٜتشٓطى ؾاْ٘ باضز ٖٛا٥ٞ يتٝاض ايؿطز تعٓطض شاإ

  .املجرل شلصا تعٓطن٘ ْتٝذ١ غًٛن٘ ؾتػٝٓط َعٝٓٔ ملجرل ايؿطز تعٖطَض ؾٗٓا ايتٝاض ٖصا

 : 2 مجال

 ططٜك٘ ؾػٝٓط ايططٜل يف عازخ ؾٛد٧ املعتاز ططٜك٘ يف عًُ٘ إىل شاٖب ؾدل

 قس ايؿدل ؾٗصا. ا٫غتذاب١ ٖٛ ا٫ػاٙ تػٝرلٚ املجرل ميٓجٌ ٖٓا ؾاؿازخ. آخط إىل

 .آخط ططٜكا هس إٔ عًٝ٘ بٌ ٜٓتعط أ٫ّ عًٝ٘ ايططٜل يف سازخ سسٚخ عٓس أْ٘ تعًِّ

 . 3 مجال

 ؾذُعٛا. ايسضاغٞ يًّٝٛ ايٓٗا٥ٞ اؾطؽ زلعٛا مبسضغ١ ؿٛفايك أسس ت٬َٝص

 ٖٛ ي٬ْكطاف ايتأٖبٚ املجرل ٖٛ ؾاؾطؽ. َٓاظشلِ إىل ي٬ْكطاف أغطانِٗ

 عًِٝٗ ايٓٗا٥ٞ اؾطؽ زلاع عٓس أْٓ٘ تعًُّٛا قس ايت٬َٝص ؾٗ٪٤٫. ا٫غتذاب١

 .ي٬ْكطاف ا٫غتعساز
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 :Measuring of Learning التعله قٔاظ

 املعاٜرل أَا، اـاضدٞ ا٭زا٤ ٬َسع١ خ٬ٍ َٔ عًٝ٘ ٚاؿهِ ايتعًِ ؽقٝا ٜتِ

 :ؾُٓٗا دٛزت٘ َٚس٣ ايتعًِ يكٝاؽ تػتدسّاييت 

 .ايػطع١ -أ

 .ا٭خطا٤ َٔ عسز بأقٌ امل١ُٗ أٚ بايػًٛى ايكٝاّ يف ٚتتُجٌ: ايسق١-ب

 ٜتُهٔ عٝح املدتًؿ١ ا٭زٚاض َع ايتهٝـ ع٢ً ايكسض٠ يف ٚتتُجٌ: املٗاض٠ -ز

 .ٚإتكإ ٚزق١ بػطع١ ايعٌُ أٚ ايػًٛى أزا٤ َٔ ايؿطز

 .يًتعًِ اي٬ظ١َ احملا٫ٚت عسز -ز
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 الثانيـةالوحدة 

 

 املادٗ العلنٔ٘ هلذِ الْحدٗ بالعْدٗ للنزاجع التالٔ٘: مجعمت 

  ز. ل٤٬ قُس  –أؾهاٍ ايتعًِٝ اإليٝهذلْٚٞ ٚأمناط ايتؿاعٌ املدتًؿ١

 ؾاضؽ.

 أ. و٢ٝ ايؿٛا. –إليٝهذلْٚٞ: ض٣٩ َٔ املٝسإ ايتعًِٝ ا 

  ٞإعساز ٚسس٠ َٗاضات اؿاغب به١ًٝ اؿاغبات  –َٗاضات اؿاغب اٯي

 ٚتك١ٝٓ املعًَٛات ظاَع١ املًو عبس ايععٜع.

  ز. ي٢ًٝ بٓت دابط آٍ غايب. –سٌ املؿه٬ت ٚاؽاش ايكطاضات 

  أ.ز. سػٔ سػني ظٜتٕٛ. –ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل 

 أ.ز. عبس ايٖٛاب إبطاِٖٝ  –بشح ايعًُٞ َٚكازض ايسضاغات ايؿك١ٝٗ نتاب١ اي

 أبٛ غًُٝإ.

  أ.ز. سػٔ عٛاز ايػطوٞ. –َكازض املعًَٛات َٚٗاضات ايبشح ؾٝٗا 

http://www.khayma.com/s3mt/talmthati.htm* 
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 مقدم٘ :

 أِٖ أغايٝب ايتعًِ اييت تتٝح تٛظٝـ َٗاضات ايتعًُِٜعس ايتعًِ ايصاتٞ َٔ  

ّٝا، ٚتعٜٚسٙ  بؿاع١ًٝ عاي١ٝ مما ٜػِٗ يف تطٜٛط اإلْػإ غًٛنّٝا َٚعطؾّٝا ٚٚدساْ

بػ٬ح ٖاّ ميهٓ٘ َٔ اغتٝعاب َعطٝات ايعكط ايكازّ، ٖٚٛ منط َٔ أمناط 

 ايتعًِ ايصٟ ْعًِ ؾٝ٘ ايتًُٝص نٝـ ٜتعًِ َا ٜطٜس ٖٛ بٓؿػ٘ إٔ ٜتعًُ٘.

طز َٔ ايتعًِ يف نٌ إٕ اَت٬ى ٚإتكإ َٗاضات ايتعًِ ايصاتٞ متهٔ ايؿ 

 ا٭ٚقات ٚطٛاٍ ايعُط خاضز اؾاَع١ ٚزاخًٗا ٖٚٛ َا ٜعطف بايذلب١ٝ املػتُط٠.

 التعله الراتٕ: مفَْو 

تعسزت تعطٜؿات ايتعًِ ايصاتٞ بتعسز املساضؽ ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ ، ٚطبكًا  

٫خت٬ف ايط٣٩ ٚا٭طط ايؿهط١ٜ يًباسجني ، ٚضغِ ٖصا إ٫ إٔ ٖصٙ ايتعطٜؿات ٫ 

ؽطز عٔ اإلطاض ايعاّ ملؿّٗٛ ايتعًِ ايصاتٞ مبعٓاٙ ايٛاغع ، ٚغٛف ْتعطض يبعض  

 ٖصٙ ايتعطٜؿات  : 

 

  ٘ٝمنط َٔ ايتعًِٝ املدطط ٚاملٓعِ ٚاملٛد٘ ؾطزًٜا أٚ شاتًٝا ، ٚايصٟ مياضؽ ؾ

املتعًِ ايٓؿاطات ايتع١ًُٝٝ ؾطزًٜا ٜٚٓتكٌ َٔ ْؿاط إىل آخط َتذًٗا مٛ ا٭ٖساف 

كطض٠ عط١ٜ ٚباملكساض ٚايػطع١ اييت تٓاغب٘ ، َػتعًٝٓا يف شيو بايتكِٜٛ ايتع١ًُٝٝ امل

 ايصاتٞ ، ٚتٛدٝٗات املعًِ سُٝٓا ًٜعّ ا٭َط . 

  ٕٚايع١ًُٝ اييت ٜكّٛ ؾٝٗا ا٭ؾطاز باملبازض٠ أٚ اؽاش اـطٛات ا٭ٚىل بس

َػاعس٠ اٯخطٜٔ يف تؿدٝل ساداتِٗ ايتع١ًُٝٝ ٚقٝاغ١ أٖساؾِٗ ايتع١ًُٝٝ 

َكازض َٚٛاز ايتعًِ اي٬ظ١َ ٚاختٝاض اغذلاتٝذٝات ايتعًِ املٓاغب١  ٚؼسٜس

 ٚتطبٝكٗا ٚتكِٜٛ ْتا٥ر ايتعًِ . 

 ًُايصٟ ٜكّٛ ب٘ املتعًِ َسؾّٛعا بطغبت٘ ايصات١ٝ بٗسف ت١ُٝٓ  ٖٞٛ ايٓؿاط ايتع

اغتعسازات٘ ٚإَهاْات٘ ٚقسضات٘ َػتذّٝبا ملٝٛي٘ ٚاٖتُاَات٘ مبا وكل ت١ُٝٓ 
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ٚايتؿاعٌ ايٓادح َع فتُع٘ عٔ ططٜل ا٫عتُاز ع٢ً ْؿػ٘  ؾدكٝت٘ ٚتهاًَٗا،

ٚايجك١ بكسضات٘ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚؾٝ٘ ْعًِ املتعًِ نٝـ ٜتعًِ َٚٔ أٜٔ 

 وكٌ ع٢ً َكازض ايتعًِ.

 أٍنٔ٘ التعله الراتٕ:

َّا نبرّلا َٔ عًُا٤ ايٓؿؼ -1 إٕ ايتعًِ ايصاتٞ نإ َٚا ٜعاٍ ًٜكٞ اٖتُا

ُّا ٚايذلب١ٝ، باعتب اضٙ أغًٛب ايتعًِ ا٭ؾهٌ، ٭ْ٘ وكل يهٌ َتعًِ تعً

 ٜتٓاغب َع قسضات٘ ٚغطعت٘ ايصات١ٝ يف ايتعًِ ٜٚعتُس ع٢ً زاؾعٝت٘ يًتعًِ.

ّٝا ْٚؿًٝطا يف ايتعًِ.-2  ٜأخص املتعًِ زّٚضا إهاب

مٓيهٔ ايتعًِ ايصاتٞ املتعًِ َٔ إتكإ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ ملٛاق١ً تعًِٝ -3

 ؿػ٘ ٜٚػتُط َع٘ َس٣ اؿٝا٠.ْؿػ٘ بٓ

 إعساز ا٭بٓا٤ يًُػتكبٌ ٚتعٜٛسِٖ ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعًُِٗ بأْؿػِٗ.-4

 تسضٜب ايت٬َٝص ع٢ً سٌ املؿه٬ت، ٚإهاز ب١٦ٝ خكب١ يإلبساع.-5

إٕ ايعامل ٜؿٗس اْؿذاّض َعطؾّٝا َتطّٛضا باغتُطاض ٫ تػتٛعب٘ ْعِ ايتعًِ -6

متهٔ املتعًِ َٔ إتكإ َٗاضات ايتعًِ ٚططا٥كٗا مما وتِ ٚدٛز اغذلاتٝذ١ٝ 

 ايصاتٞ يٝػتُط ايتعًِ َع٘ خاضز املسضغ١ ٚست٢ َس٣ اؿٝا٠.

 أٍداف التعله الراتٕ:

 انتػاب َٗاضات ٚعازات ايتعًِ املػتُط ملٛاق١ً تعًُ٘ ايصاتٞ بٓؿػ٘.-1

 ٜتشٌُ ايؿطز َػ٪ٚي١ٝ تعًِٝ ْؿػ٘ بٓؿػ٘.-2

 ذتُع.املػا١ُٖ يف ع١ًُٝ ايتذسٜس ايصاتٞ يًُ-3

 بٓا٤ فتُع زا٥ِ ايتعًِ.-4

 ؼكٝل ايذلب١ٝ املػتُط٠ َس٣ اؿٝا٠.-5
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 :مربرات التعله الذاتٕ

  َطاعا٠ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ َٔ مجٝع اؾٛاْب، ٚؼًٜٛٗا َٔ ؾطٚم يف ايكسضات

 إىل ؾطٚم يف ايعَٔ.

  ،٘تٛؾرل سل ايتعًِٝ يهٌ ؾطز َٔ أؾطاز اجملتُع بػض ايٓعط عٔ دٓػ

 ٓ٘، مبا ٜتٓاغب ٚاستٝادات٘ ٚقسضات٘.ٚعطق٘، ٚيْٛ٘، ٚزٜ

  ًِٜٝػاعس ايتعًِ ايصاتٞ املتعًِ يف إتكإ املٗاضات ا٭غاغ١ٝ اي٬ظ١َ ملٛاق١ً تع

 ْؿػ٘ بٓؿػ٘ ٜٚػتُط َع٘ َس٣ اؿٝا٠  .

 .  ٜ٘ػاعس ايتعًِ ايصاتٞ املتعًِ يف ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعًُ٘ بٓؿػ 

 سٌ املؿه٬ت  ٜػاعس ايتعًِ ايصاتٞ املتعًِ يف تسضٜب ايت٬َٝص ع٢ً

 ٚايتؿهرل ايٓاقس ٚا٫بتهاضٟ.

  ٍَػاٜط٠ ا٫ْؿذاض املعطيف، ٚا٫غتؿاز٠ َٔ ايتكسّ ايتهٓٛيٛدٞ يف إٜكا

 املعطؾ١ اؾسٜس٠ يهٌ ؾطز.

  سٌ َؿه١ً تعاٜس أعساز ايطًب١،  ٚتسْٞ َػت٣ٛ ايتشكٌٝ ا٭نازميٞ يس٣

 ايطًب١، َٚعاؾ١ َؿه١ً ْكل املعًُني.

 مَارات التعله الذاتٕ

 رات حل املغلالت :مَا -1

َُشرل٠ِّ مل ٜتعطض   ٜكازف ايؿطز يف سٝات٘ اي١َٝٛٝ َٛاقـ َعه١ً، أٚ أغ١ً٦ 

شلا َٔ قبٌ، ٚيٝؼ يسٜ٘ إَها١ْٝ أٚ َعطؾ١ يًتٛقٌ ؿٌ شلا يف ايتٛ ٚايًشع١. ؾإشا 

َا غببت ي٘ سرل٠ أٚ اْسٖاّؾا أٚ ؼسًّا يؿهطٙ، ؾإْ٘ ٜطًل ع٢ً أٟ َٔ تًو 

 ١ "َؿه١ً".املٛاقـ أٚ ا٭غ١ً٦ يؿع

َُشرلِّ  –َٔ سٝح املبسأ  –ٚبعباض٠ أخط٣، ؾإٕ املؿه١ً   ٖٞ: َٛقـ أٚ غ٪اٍ 
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أٚ َسٖـ ٜٛاد٘ ايؿطز، أٚ اجملُٛع١ َٔ ا٭ؾطاز ٜٚؿعط، أٚ ٜؿعطٕٚ عاد١ ٖصا 

املٛقـ أٚ شاى ايػ٪اٍ يًشٌ يف سني ٫ ٜٛدس يسٜ٘ أٚ يسِٜٗ إَهاْات أٚ خدلات 

ملعطؾ١ٝ. مما ميهٔ يًٛقٍٛ يًشٌ بكٛض٠ ؾٛض١ٜ أٚ ساي١ٝ كع١ْ يف بٓٝت٘ أٚ بٓٝتِٗ ا

ضٚت١ٝٓٝ. مبع٢ٓ إٔ َا يسِٜٗ َٔ َعًَٛات أٚ َٗاضات ساي١ٝ ٫ ميهِٓٗ َٔ ايٛقٍٛ 

يًٛقٍٛ إيٝ٘  –َعطيف أٚ َٗاضٟ  –يًشٌ بػٗٛي١ ٚبػطع١، بٌ إٕ عًِٝٗ بصٍ دٗس 

 أٟ اؿٌ، أٟ إٔ ايؿطز هاٖس يًعجٛض ع٢ً ٖصا اؿٌ.

 

 ل املصهالت؟ماذا ٓعين أضلْب ح

ْٓعط ٭غًٛب سٌ املؿه٬ت ع٢ً أْ٘: تكٛض عكًٞ ٜٓهٟٛ ع٢ً غًػ١ً َٔ  

( اييت ٜٗتسٟ بٗا ايؿطز بػ١ٝ ايتٛقٌ إىل سٌ Systematicاـطٛات املٓع١ُ )

 يًُؿه١ً، ؾُا ٖٞ ٖصٙ اـطٛات؟

٫ ٜٛدس اتؿام عاّ بني املؿهطٜٔ يف فاٍ "سٌ املؿه٬ت" سٍٛ ٖصٙ  

َٔ ايتكٛضات اييت ُقسَِّْت سٍٛ َػُٝات ٖصٙ اـطٛات  اـطٛات، إش ٜٛدس عسُٜس

ايكاغِ  –يف ايػايب  –ٚعسزٖا ٚتػًػًٗا. ٚغٓعطض ٖٓا إىل اـطٛات اييت متجٌ 

 املؿذلى يف ٖصٙ ايتكٛضات ٖٚٞ:

 ؼسٜس املؿه١ً. -1

 مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتك١ً باملؿه١ً. -2

 شٌ(.اقذلاح اؿًٍٛ امل٪قت١ يًُؿه١ً )بسا٥ٌ يً -3

 املؿان١ً بني اؿًٍٛ امل٪قت١ يًُؿه١ً ٚاختٝاض اؿٌ/ اؿًٍٛ املٓاغب١. -4

 ايتدطٝط يتٓؿٝص اؿٌ ٚػطٜب٘. -5

 تكِٝٝ اؿٌ. -6

 ٚؾُٝا ًٜٞ إٜهاح شلصٙ اـطٛات بؿ٤ٞ َٔ ايتؿكٌٝ. 

 اخلط٠ٛ األٚىل: حتدٜد املػه١ً:

عازٖا، ٚؾِٗ ٜٓسؾع َععِ ا٭ؾطاز بطزٚز ؾعًِٗ ػاٙ املؿه١ً قبٌ َعطؾ١ أب 
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طبٝعتٗا. يصيو عًٝٓا تعطٜـ املؿه١ً اؿكٝك١ٝ ٚيٝؼ أعطانٗا. ٚشيو بإٔ ْبسأ 

ظُع ايبٝاْات اييت متاز إيٝٗا: َٔ بٝاْات خاضد١ٝ َجٌ: اؿكا٥ل، ٚا٭ٖساف، 

ٚايٛقت، ٚايتاضٜذ، ٚايٓتا٥ر، َٚٔ بٝاْات زاخ١ًٝ، َجٌ: املؿاعط، ٚاٯضا٤، 

يؿدكٝات، ٚططٜك١ تؿهرل اٯخطٜٔ ٚا٫ػاٖات َٚس٣ ايطنا ٚتعاضض ا

 ٚايهػٛط ايٓؿػ١ٝ.

 اخلط٠ٛ ايجا١ْٝ: مجع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات املتص١ً باملػه١ً:

َت٢ وٝط ايؿطز باملؿه١ً َٔ ناؾ١ دٛاْبٗا، ٜٚبسأ يف ايتؿهرل يف اقذلاح  

سًٍٛ ممه١ٓ شلا، ؾإٕ ا٭َط ٜتطًب عاز٠ قٝاَ٘ ظُع بٝاْات َٚعًَٛات شات 

، ٚؽتًـ َكازض اؿكٍٛ ع٢ً تًو ايبٝاْات ٚاملعًَٛات، ؾُٓٗا ع٬ق١ باملؿه١ً

َا ٜتِ اؿكٍٛ عًٝ٘ َٔ املطادع ايع١ًُٝ، َٚٓٗا َا ٜتِ اؿكٍٛ عًٝ٘ عٔ ططٜل 

إدطا٤ ٬َسعات، أٚ ػاضب ع١ًُٝ، َٚٓٗا َا ٜتِ اؿكٍٛ عًٝ٘ عٔ ططٜل مجع 

اب٬ت إىل غرل إسكا٤ات، َٚٓٗا َا ٜتِ اؿكٍٛ عًٝ٘ عٔ ططٜل ا٫غتؿتا٤ات ٚاملك

 شيو َٔ تًو املكازض.

 اخلط٠ٛ ايجايج١: اقرتاح احلًٍٛ املؤقت١ يًُػه١ً )بدائٌ احلٌ(:

عٓسَا ٜٛاد٘ ايؿطز َؿه١ً ؾإْ٘ ًٜتُؼ س٬ً شلا، ٫ٚ ٜهٕٛ اؿٌ ٚانّشا  

ِٖ ٜٓؿط ايؿطز ؾٝشًٌ املعًَٛات  يف ايبسا١ٜ ٚإ٫ َا ناْت ٖٓايو َؿه١ً، َٚٔ َث

ٌُٔ خٝاي٘ ثِ ٜهع س٫ًًٛ َ٪قت١ يًُؿه١ً، ٚايبٝاْات اييت مجعٗا  ُْٜع َٚ َٔ قبٌ 

 ٜٚهعٗا يف قا١ُ٥.

ٌُٔ ؾٝٗا ايؿطز َا   ٖٚٓا هسض ايتٜٓٛ٘ إٔ ع١ًُٝ اقذلاح اؿًٍٛ ع١ًُٝ َطنب١ ُْٜع

يسٜ٘ َٔ َٓطل َع َا يسٜ٘ َٔ خٝاٍ َّعا، ؾاؿًٍٛ ٫ تأتٞ غ١ًٗ َباؾط٠، ٚإمنا 

دٝاٍ; يصا تعتدل ٖصٙ ايع١ًُٝ َٔ أنجط ؼتاز إىل إعُاٍ ايعكٌ ٚإط٬م ايعٓإ يً

عًُٝات سٌ املؿه٬ت إدٗاّزا يًعكٌ ايبؿطٟ، ٖٚٓا ْ٪نس إٔ بعض ٖصٙ اؿًٍٛ 

( أٟ نَٛه١ إؾطام َؿاد١٦ Insightقس ٜأتٞ عٔ ططٜل ع١ًُٝ ا٫غتبكاض )

 خاطؿ١ يف املذ.
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نُا ْ٪نس إٔ اقذلاح اؿًٍٛ يٝػت ع١ًُٝ آي١ٝ منط١ٝ ٜػذٌ ايؿطز ؾٝٗا  

َٖ ََٚزٖب َٔ اؿًٍٛ امل٪قت١، بكطف ايٓعط عٔ َعكٛيٝتٗا أٚ إَها١ْٝ نٌ َا  ٖب 

ا٭خص بٗا، ٚإمنا ٖٞ ع١ًُٝ ْاقس٠ ٜػتبعس َٓٗا ايؿطز عاز٠ اؿًٍٛ اييت تبسٚ ٭ٍٚ 

١ًٖٚ أْٗا تتٓاقض َع املعًَٛات ٚايبٝاْات املٛثٛم يف قشتٗا، ناييت مت مجعٗا 

َٓطك١ٝ أٚ اييت ٫ تػُح َعطٝات  َٔ قبٌ، نُا ٜػتبعس اؿًٍٛ اييت تبسٚ غرل

 ايٛاقع با٭خص بٗا.

 

 اخلط٠ٛ ايسابع١: املفاض١ً بني احلًٍٛ املؤقت١ يًُػه١ً ٚاختٝاز احلٌ/

 احلًٍٛ املٓاضب١:

ٜٚتِ يف ٖصٙ اـط٠ٛ ؾشل نٌ سٌ بؿهٌ َتإٔ ؾشّكا دّٝسا، بػ١ٝ  

املؿان١ً  املؿان١ً بني ٖصٙ اؿًٍٛ ٚاختٝاض اؿٌ/ اؿًٍٛ املٓاغب١، ٚػطٟ ٖصٙ

 ٚؾل َعاٜرل َٛنٛع١ٝ يعٌ َٔ أبطظٖا َا ًٜٞ:

إٕ اؿٌ امل٪قت ٜػِٗ بايؿعٌ يف سٌ املؿه١ً يٛدٛز أزي١ َٓطك١ٝ/ ػطٜب١ٝ -

 ت٪ٜس شيو.

 غٗٛي١ ايتٓؿٝص يتٛاؾط اإلَهاْات اي٬ظ١َ ٚايٛقت اي٬ظّ يتٓؿٝصٙ.-

 انؿاض زضد١ املداطط٠ املتٛقع١ َٔ تٓؿٝصٙ.-

 أٚ املكا١َٚ بني ؾ١٦ ايصٜٔ غٝطبل عًِٝٗ. انؿاض زضد١ املعاضن١-

 اخلط٠ٛ اخلاَط١: ايتدطٝط يتٓفٝر احلٌ ٚجتسبت٘:

ٜٚتِ يف ٖصٙ اـط٠ٛ ػطب١ اؿٌ/ اؿًٍٛ اييت ٚقع اختٝاض عًٝٗا يف اـط١  

 ايػابك١ بعس إدطا٤ ايتدطٝط املطًٛب ي٘/ شلا.

 اخلط٠ٛ ايطادض١: تكِٝٝ احلٌ:

ص اؿٌ، أٚ بعس تٓؿٝصٙ إش ٜتٛىل ايؿطز/ ا٭ؾطاز ٚتتِ ٖصٙ اـط٠ٛ يف أثٓا٤ تٓؿٝ 

اؿهِ ع٢ً ؾاع١ًٝ أٚ نؿا٠٤ ٖصا اؿٌ، ٚشيو َٔ خ٬ٍ اإلداب١ عٔ عس٠ أغ١ً٦ 

 يعٌ َٔ أبطظٖا:
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 ٌٖ عٌُ اؿٌ املكذلح ع٢ً سٌ املؿه١ً ؾع٬ً؟ َا ايسيٌٝ ع٢ً شيو؟ -

 ٌٖ اؿٌ املكذلح قشّٝشا؟ -

نٝـ ميهٔ تؿازٟ ٖصٙ ايكعٛبات ٌٖ ايكعٛبات اييت ٚادٗت تٓؿٝص احل؟  -

 َػتكب٬ً؟

 َا ا٭خطا٤ اييت سسثت يف أثٓا٤ تٓؿٝص اؿٌ؟ -

 ٌٖ ميهٔ اغتدساّ اؿٌ املدتاض ؿٌ املؿه١ً َط٠ أخط٣؟ -

 ٌٖ ٖٓاى سًٍٛ أخط٣ بس١ًٜ يًُؿه١ً خ٬ف اؿٌ ايصٟ مت تٓؿٝصٙ؟ -

 : لرتّىٕالتعله اإللمَارٗ   -2

ٛض٠ املعًَٛات اييت تطمجت ؾُٝا ٜػ٢ُ هُع ايعًُا٤ املدتكني ع٢ً إٔ ث 

با٫ْذلْت ٜعس أِٖ إلاظ تهٓٛيٛدٞ ؼكل سٝح اغتطاع اإلْػإ إٔ ًٜػٞ 

املػاؾات ٚىتكط ايعَٔ ٚهعٌ َٔ ايعامل أؾب٘ بؿاؾ١ إيهذل١ْٝٚ قػرل٠ يف 

عكط ا٫َتعاز بني تهٓٛيٛدٝا اإلع٬ّ ٚاملعًَٛات ٚايجكاؾ١ ٚايتهٓٛيٛدٝا ٚأقبح 

ّٝا ٚتبازٍ ا٭خباض ٚاملعًَٛات بني ؾبهات اؿٛاغٝب سكا٥ل ا٫تكاٍ إيهذلٚ ْ

ًَُٛغ١ مما أتاح غطع١ ايٛقٍٛ إىل َطانع ايعًِ ٚاملعطؾ١ ٚاملهتبات ٚاإلط٬ع 

 ع٢ً اؾسٜس ؿع١ بًشع١.

إٜكاٍ املع١ًَٛ  ٜتهُٔايتعًِ اإليهذلْٚٞ بأْ٘ أغًٛب َٔ أغايٝب ايتعًِ ٜٚعطف 

ٜج١ يًشاغب ٚايؿبه١ ايعامل١ٝ يًُعًَٛات ع٢ً ايتكٓٝات اؿس ٜعتُسٚيًُتعًِ 

ا٭قطام املسف١، ٚايدلفٝات ايتع١ًُٝٝ، ٚايدلٜس  َجٌ  ٚٚغا٥طُٗا املتعسز٠

عًِ تاملٗاضات اي٬ظ١َ يًٓذاح يف ايَٚٔ  ٚايٓكاف ٚغاسات اؿٛاض  اإليهذلْٚٞ

 ا٫يهذلْٚٞ:

 تًو َٗازات تٛاصٌ نتاب١ٝ دٝد٠: مي -1

 سس بعٝس ع٢ً ايتٛاقٌ املهتٛب، ٚيصيو َٔ املِٗ ٜعتُس ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ إىل

 إٔ ٜتُهٔ املتعًُٕٛ َٔ ايتعبرل عٔ أْؿػِٗ بط٬ق١. 
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 ٜتُتع حبافص داخًٞ ٚاْضباط ذاتٞ: -2

عًِ اإليهذلْٚٞ َٚطْٚت٘ با٫ْهباط.، ٭ٕ ايتعًِٝ تهب إٔ تذلاؾل سط١ٜ اي

 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. اإليهذلْٚٞ وتاز إىل ايتعاّ ٚاْهباط سكٝكٝني ملُاؾا٠ تسؾل

 ٜػازى: -3

غٛا٤ أنٓت تعٌُ ٚسسى أّ تعٌُ يف إطاض فُٛع١ اططح أؾهاضى ٚض٩ٜتو 

ٚتعًٝكاتو عٔ املٛنٛع ايصٟ تسضغ٘، ٚاقطأ َا ٜهتب٘ ظ٩٬َى. يٝؼ املسضؽ ٖٛ 

املكسض ايٛسٝس يًُعًَٛات يف زضاغتو ؾشػب، ٚإُْٓا ميهٓو أٜهًا إٔ تهػب 

 َعًَٛات ١َُٗ، ٚايعهؼ قشٝح.

 ٜهٕٛ َٝااًل يًتعبري عٔ ْفط٘ سني تربش أ١ٜ َػه١ً: -4

ٕٓ نجرلًا َٔ آيٝات ايتػص١ٜ ايطادع١ املتٛؾط٠ يف قاعات ايسضاغ١ ايتكًٝس١ٜ ٚاييت  إ

ٜػتدسَٗا املسضغٕٛ عاز٠ً ملعطؾ١ املؿانٌ اييت ٜٛادٗٗا املتعًُٕٛ نعسّ ايؿِٗ 

إشا نٓت تٛاد٘ ٚاإلسباط ٚاملًٌ ٚايػٝاب تػٝب عٔ ايكاعات اإليهذل١ْٝٚ، ؾ

َؿه١ًً َٔ أٟ ْٛع عًٝو إٔ تٓكًٗا ؾٛضًا إىل املسضؽ، ٚإ٫ ئ ٜعًِ املسضؽ أبسًا 

 مبؿهًتو.

 ضاع١ أضبٛعًٝا يهٌ َاد٠:  12ٚ 6ٜهٕٛ َطتعدًا يتهسٜظ َا بني  -5

إٕ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ يٝؼ بايهطٚض٠ أغٌٗ َٔ ايتعًِ ايتكًٝسٟ، ٚاؿكٝك١ إٔ 

ٕ: إٕ ايتعًِ اإليهذلْٚٞ ٜػتسعٞ ٚقتًا ٚايتعاًَا أندل، نجرلًا َٔ املتعًُني ٜكٛيٛ

إش عًٝو إٔ تٓذع ٚظا٥ـ أنازمي١ٝ َٓتع١ُ، ٚعًٝو إٔ تهٓطؽ ع٢ً ا٭قٌ 

غاعيت زضاغ١ أغبٛعًٝا يهٌ َاز٠، ؾإشا مل ٜهٔ يسٜو ايٛقت ايهايف يًسضاغ١ 

 ؾػتشبط متاًَا.

 تصّ بٗا:ًٜٜضع أٖدافًا َسس١ًٝ ٚأٖدافًا ْٗائ١ٝ، ٚ -6

يسٜو ضٚظْا١َ، تعٗط عسز أغابٝع ايؿكٌ ايسضاغٞ، ٚتبٝٓٔ عًٝٗا َكساض  يٝهٔ

ايعٌُ ايصٟ ؼتاد٘ نٌ أغبٛع، أؾط إىل ا٭ٜاّ اييت تتٛقع إٔ تكسّ ؾٝٗا 

اَتشاْات أٚ َؿطٚعًا أٚ أٚضاقًا، أٚ تتكٌ باملسضغني. ٫ ت٪دٌ عًُو، شّنط 

 ٗا.ْؿػو زا٥ًُا إٔ ايعٌُ َع ْٗا١ٜ املاز٠ أنجط َٓ٘ َع بساٜت
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 ّٜٓعِ أٖداف٘ يف بسْاَر دزاضٞ: -7

سسز أٚقات ايسضاغ١ اييت تهٕٛ ؾٝٗا قايف ايصٖٔ، ٚايتعّ بٗصٙ ا٭ٚقات نٌ 

أغبٛع، اعتدل إٔ أٚقات ايسضاغ١ ٖٞ " أٚقات قذٛظ٠ "، ٚإشا عذعت عٔ ا٫يتعاّ 

 بهجرل َٔ ٖصٙ ا٭ٚقات أعس ايٓعط يف بطْافو.

 ٜتذٓب االْكطاعات: -8

ت ٚايتؿتت أثٓا٤ سهٛضى يف ايكاع١ اإليهذل١ْٝٚ أٚ َؿاٖس٠ ػٓب ا٫ْكطاعا

، أٚ اإلقػا٤ إىل ناغٝت أٚ ايكطا٠٤ أٚ ايعٌُ ع٢ً dvdبطْاَر ؾٝسٜٛ أٚ 

 ايهُبٝٛتط، أٟ: أثٓا٤ ايسضاغ١.

 ٜدخٌ إىل َادت٘ أزبع َسات أٚ مخطًا ع٢ً األقٌ يف األضبٛع: -9

ًّل ع٢ً نتابتو ٚقطا٠٤ عٓسَا تسخٌ اإلْذلْت غتهٕٛ َتؿٛقًا إىل ض١ٜ٩ َٔ ع

ضزٚز ظ٥٬َو َٚسضغو، ٚغٝهٕٛ يسٜو ايؿهٍٛ يط١ٜ٩ ايهتابات اؾسٜس٠ اييت 

ُٓات. إٕ َٓطت أٜاّ  ميهٔ إٔ تعًل عًٝٗا أٚ ض١ٜ٩ َا أٚنٌ يو املسضؽ َٔ َٗ

نجرل٠ زٕٚ إٔ تسخٌ إىل َٛقع َازتو غتذس أْو تأخطت نجرلًا، َٚٔ ايكعب 

 شيو إٔ اْكطاعو ايطٌٜٛ قس ٜؿٛت عًٝو عًٝو دسًا ايًشام بايطنب، ٚأنـ إىل

.١ُٓ  قطا٠٤ بعض اإلع٬ْات املٗ

 ميتًو احلد األد٢ْ َٔ املٗازات ايتك١ٝٓ ملتابع١ ايربْاَر:  -11

وتاز َتعًِّ ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ إىل اَت٬ى سس أز٢ْ َٔ املٗاضات ناغتدساّ 

دلٜس اإليهذلْٚٞ اإلْذلْت ٚتكًٝب قؿشات٘ ٚؼٌُٝ املًؿات ٚإضغاٍ املطؾكات باي

 أٚؾٝؼ. msٚاغتدساّ بطْاَر 
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 : مَارات مجع املعلْمات -3

 مكدم٘:

تعس َكازض املعًَٛات بأٚعٝتٗا املدتًؿ١ ٜٓابٝع املعاضف اإلْػا١ْٝ ٭ْٗا متس  

ايكطا٤ ٚايباسجني مبا وتادْٛ٘ َٔ سكا٥ل َٚعًَٛات أغاغ١ٝ عا١َ َٚتدكك١ 

ٚايتهٓٛيٛد١ٝ املت٬سك١ يف َٝازٜٔ ٖٚٞ تٛانب ايّٝٛ أسسخ ايتطٛضات ايع١ًُٝ 

اـعٕ ٚا٫غذلداع، ؾتػتدسّ أؾهٌ ايػبٌ ٚالح ايٛغا٥ٌ يف تكسِٜ املعًَٛات 

 إىل املػتؿٝسٜٔ بأقكط ايططم ٚأنجطٖا ٜػطا ٚغٗٛي١.

 مأٍ٘ مصادز املعلْمات:

 ٖٓاى ث٬ث١ َكطًشات ١َُٗ ْٛز ايتعطٜـ بٗا غطّٜعا، ٖٚٞ: ايبٝاْات ٚاملعًَٛات 

 .ٚاملعطؾ١

ؾٗٞ تًو ايطَٛظ أٚ اإلؾاضات أٚ ا٭ضقاّ أٚ َا ْعدل عٓ٘ باملاز٠  أَا ايبٝاْات: 

اـاّ اييت ٜتِ َعاؾتٗا يتتشٍٛ إىل ؾ٤ٞ َؿّٗٛ بايتشًٌٝ أٚ ا٫ختٝاض أٚ املكاض١ْ 

ٚغرل شيو، ٚقس ٫ تعين ايبٝاْات ؾ٦ّٝا يهجرلٜٔ َٓا، يهٔ عٓسَا ٜتِ ضبطٗا 

تكبح َع١ًَٛ: ٚيصيو ؾاملعًَٛات تعين  بؿ٤ٞ قسز ٜكبح شلا َع٢ٓ ٚعٓس٥ص

ايؿ٤ٞ املعطٚف أٚ املؿّٗٛ ايصٟ ٜهٕٛ ي٘ َع٢ٓ َجٌ: إٔ أقٍٛ إٔ ازلٞ سػٔ ٚإٔ 

 نذِ ٖٚهصا. 70ٚظْٞ 

ؾٗٞ ضقٝس َٔ املعًَٛات أٚ اـدلات، أٚ اؿكا٥ل سٍٛ ؾ٤ٞ  أَا املعطؾ١: 

أٚ ضقٝس  قسز، ٖٚٞ ْتاز ؾُع عسز َٔ املعًَٛات َٔ املعًَٛات سٍٛ ؾ٤ٞ ٚاسس

 َٔ ٖصٙ املعًَٛات يٝهٕٛ َعطؾ١ سٛي٘.

 نٔفٔ٘ التعسف علٙ املصادز

تٛدس ٚغا٥ٌ عسٜس٠ يًتعطف ع٢ً املكازض يف فاٍ ايتدكل َٔ خ٬ٍ  

 قٓٛات عسٜس٠، َٔ أُٖٗا:
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اـدلات ايع١ًُٝ اييت انتػبٗا ايباسح، ٚنْٛٗا أثٓا٤ زضاغت٘، أٚ َا تًكاٙ  أ٫ًٚ: 

  ايسضاغ١.ؾؿاٖا َٔ أغاتصت٘ أثٓا٤ غين

ّٝا:  ايطدٛع إىل املًؿات اييت تٗتِ بصنط املكازض، ٚايهتب امل٪يؿ١ يف نٌ  ثاْ

 عًِ، بكطف ايٓعط عٔ نْٛٗا َعتُس٠ أّ ٫.

قٛا٥ِ املكازض يف ايطغا٥ٌ ايع١ًُٝ، سٝح ٜسٕٚ ايباسح ؾٝٗا َكازض ايبشح.  ثايّجا: 

 ٘.٭ْٗا تصنط ايباسح ببعض امل٪يؿات اييت قس تهٕٛ قس غابت عًٝ

 

 ٖٚٓاى َٗاضات يًتعًِ ايصاتٞ ٫تكٌ أ١ُٖٝ عٔ املٗاضات اييت شنطْاٖا غابكًا ٖٚٞ : 

 َٗاضات املؿاضن١ بايطأٟ . (1

 َٗاض٠ ايتكِٜٛ ايصاتٞ .(  2

 ايتكسٜط يًتعإٚ .  (3

 ا٫غتؿاز٠ َٔ ايتػ٬ٝٗت املتٛؾط٠ يف ايب١٦ٝ احمل١ًٝ .  (4

 ا٫غتعساز يًتعًِ .  (5

 ٞ :أمناط ايتعًِ ايصات

 أمناط ايتعًِ ايصاتٞ َتعسز٠ أبطظٖا َا ٜأتٞ :       

 التعله الذاتٕ املربمج : -1

ٜتِ بسٕٚ َػاعس٠ َٔ املعًِ ٜٚكّٛ املتعًِ بٓؿػ٘ بانتػاب قسض َٔ املعاضف        

ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات ٚايكِٝ اييت وسزٖا ايدلْاَر ايصٟ بني ٜسٜ٘ َٔ خ٬ٍ 

تع١ًُٝٝ َطبٛع١ أٚ َدلف١ ع٢ً اؿاغٛب أٚ  ٚغا٥ط ٚتكٓٝات ايتعًِ ) َٛاز

ع٢ً أؾطط١ قٛت١ٝ أٚ َط١ٝ٥ يف َٛنٛع َعني أٚ َاز٠ أٚ دع٤ َٔ َاز٠ ( ، 

ٚتتٝح ٖصٙ ايدلاَر ايؿطم أَاّ نٌ َتعًِ ٭ٕ ٜػرل يف زضاغت٘ ٚؾكًا 

يػطعت٘ ايصات١ٝ َع تٛاؾط تػص١ٜ ضادع١ َػتُط٠ ٚتكسِٜ ايتععٜع املٓاغب 

 يعٜاز٠ ايساؾع١ٝ 
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 التعله الذاتٕ باحلاصب اآللٕ : -2

ٜعس اؿاغٛب َجايًٝا يًتعًِ ايصاتٞ ، ٜطاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ ٚايػطع١ ايصات١ٝ       

يًُتعًِ ٚتٛدس بطاَر نجرل٠ َتدكك١ إلضؾاز املتعًِ ٚاإلداب١ عٔ أغ٦ًت٘ يف 

َٝسإ اختكاق٘ ٚبطاَر ا٭يعاب ) َعًَٛات َٚٗاضات عسٜس٠ ( مبػتٜٛات 

 ٜتكٔ املػت٣ٛ ا٭ٍٚ ٜٓتكٌ يًُػت٣ٛ ايجاْٞ .كتًؿ١ عٓسَا 

 التعله الذاتٕ باحلقائب ّالزسو التعلٔنٔ٘ : -3

اؿكٝب١ ايتع١ًُٝٝ بطْاَر قهِ ايتٓعِٝ ; ٜكذلح فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١  

ٚايبسا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ اييت تػاعس يف ؼكٝل أٖساف قسز٠ ، َعتُس٠ ع٢ً َباز٨ 

ٔ ايتؿاعٌ َع املاز٠ سػب قسضت٘ باتباع َػاض ايتعًِ ايصاتٞ ايصٟ ميّهٔ املتعًِ َ

َعني يف ايتعًِ ، ٚوتٟٛ ٖصا ايدلْاَر ع٢ً َٛاز تع١ًُٝٝ َٓع١ُ َٚذلابط١ 

 َطبٛع١ أٚ َكٛض٠ ، ٚؼتٟٛ اؿكٝب١ ع٢ً عسز َٔ ايعٓاقط .

 أصلْب التعله لإلتقاٌ : -4

 ٜٚتِ ٖصا ايتعًِ ٚؾل ث٬خ َطاسٌ أغاغ١ٝ ٖٞ :        

عساز : ٚتتهُٔ تكػِٝ احملت٣ٛ إىل ٚسسات قػرل٠ ٚشات َطس١ً اإل    -1

أٖساف غًٛن١ٝ ٚإعساز زيٌٝ يًسضاغ١ َع أنجط َٔ منٛشز ي٬ختباضات ايٓٗا١ٝ٥ 

، ٚإدطا٤ ايتكِٜٛ ايتؿدٝكٞ ٚا٫ختباضات ايكب١ًٝ يتشسٜس َػت٣ٛ نٌ طايب 

 ْٚكط١ ايبسا١ٜ يف ع١ًُٝ ايتعًِ 

املطس١ً زضاغ١ املاز٠ ايع١ًُٝ يهٌ  َطس١ً ايتعًِ ايؿعًٞ : ٚتتهُٔ ٖصٙ    -2

ٚسس٠ ٚاغتٝعابٗا ، ٫ٚ ٜتِ ا٫ْتكاٍ َٔ ٚسس٠ إىل أخط٣ إ٫ بعس إتكإ ايٛسس٠ 

 ايػابك١ .

َطس١ً ايتشكل َٔ إتكإ ايتعًِ : تٗسف إىل ايتأنس َٔ ؼكٝل نٌ     -3

ا٭ٖساف احملسز٠ يهٌ ٚسس٠ زضاغ١ٝ أٚ يًُكطض ٚبسضد١ َٔ اإلتكإ ، ٚتتهُٔ 

ايتكِٜٛ اـتاَٞ يهٌ ٚسس٠ زضاغ١ٝ ، ٜٚتِ تكشٝح ا٫ختباض ؾٛضٜا ٜٚعًِ  إدطا٤

املتعًِ بٓتا٥ر ا٭زا٤ ، ٚإشا ادتاظ ا٫ختباض بٓذاح ٜٓتكٌ يًٛسس٠ ايتاي١ٝ ست٢ ٜٓتٗٞ 
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َٔ زضاغ١ نٌ ٚسسات املكطض ٚتتهُٔ ٖصٙ املطس١ً اغتدساّ ايتعًِ ايع٬دٞ سٝح 

ٓٗا٥ٞ يًٛسس٠ إَا بإعاز٠ زضاغ١ ايٛسس٠ َط٠ ٜكسّ يًُتعًِ ايصٟ أخؿل يف ا٫ختباض اي

أخط٣ أٚ بتعٜٚس املتعًِ مبعًَٛات بس١ًٜ نُؿاٖس٠ أؾ٬ّ تع١ًُٝٝ أٚ قانطات 

; املكطض ٚإعطا٤ املتعًُني ْتا٥ذَِٗع١ٓٝ نُا ٜتهُٔ تكٛميا ختاَٝا ؾُٝع ٚسسات 

ع٢ً ؾإشا ٚقٌ املتعًِ إىل املػت٣ٛ املطًٛب ٜٓذح يف املكطض. أَا إشا مل وكٌ 

 .ز٠ املكطض أٚ ٜهًـ بأْؿط١ ع٬د١ٝؾإْ٘ ٜهًّـ َط٠ أخط٣ بإعا  املػت٣ٛ املطًٛب

 دلنْع٘ التعله الذاتٕ .  -5     

ٖٞ فُٛع١ تتأيـ َٔ مخػ١ إىل مثا١ْٝ ط٬ب ٜتعإْٚٛ َعا يٝعًُٛا بعهِٗ بعها 

بسٕٚ َػاعس٠ املعًِ ، ٜعطٞ ايؿطٜل َؿه١ً أٚ ١َُٗ أٚ قه١ٝ ٜتساٚيٕٛ ا٭َط 

ِ . ٚيهٌ ؾطٜل َكطض ٜػذٌ املسا٫ٚت ، ثِ يف ْٗا١ٜ ايتساٍٚ ٜعطض َكطض بٝٓٗ

 ايؿطٜل َا تٛقًٛا إيٝ٘ .

 

 َكاض١ْ بني ايتعًِٝ ايتكًٝسٟ ٚايتعًِ ايصاتٞ :

 

 التعلم الذاتي التعليم التقليدي جمال املقارنة

 قٛض ؾعاٍ يف ايتعًِ َتًل غًيب  املتعًِ  -1

 اض ٚاإلبساعٜؿذع ا٫بته ًَّكٔ  املعًِ  -2

 ٚاسس٠ يهٌ املتعًُني ايططا٥ل -3
َتٓٛع١ تٓاغب ايؿطم 

 ايؿطز١ٜ

 ايٛغا٥ٌ  -4
زلع١ٝ بكط١ٜ يهٌ 

 املتعًُني
 َتعسز٠ َٚتٓٛع١ 

 ٜكّٛ ب٘ املتعًِّ ٜكّٛ ب٘ املعًِ ايتكِٜٛ -6
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 الثالثةالوحدة 

 

 

 زاجع التالٔ٘:املادٗ العلنٔ٘ هلذِ الْحدٗ بالعْدٗ للن مجعمت 

  فسٟ ظاٌَ   – ايتعًِ ايٓؿط َٚ  .ٜٛغـ عٛاز 

 دٛزت غعاز٠ ٚآخطٕٚ   –ايتعًِ ايٓؿط بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل. 
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 مَارات التعله اليغط )الفّعال( 

 مقدم٘:

َٔ اؾا٥ع ايكٍٛ إٔ ايتعًِ ايٓؿط ٫ ٜعتدل ؾهط٠ دسٜس٠، ؾايتعًِٝ عس شات٘  

ُش٢ٓ أٚ َٓٗر ظاز ا٫ٖتُاّ ب٘ َع تطٛض ع١ًُٝ ْؿط١. إ٫ إٔ ايتعًِ ايٓؿط ن

 ْعطٜات ايتعًِٝ. 

ٚقس أنس عسز َٔ ايذلبٜٛني ايباضظٜٔ شيو، سٝح تبين دٕٛ زٜٟٛ َبسأ ايتعًِٝ  

َٔ خ٬ٍ ايعٌُ، نُا ضنع بٝادٝ٘ ع٢ً اؿاد١ إىل ايعًُٝات احملػٛغ١ يف 

 َطس١ً ايطؿٛي١ املبهط٠.

ايٛانش١ يًتعًِٝ ايٓؿط نأسس ٚتعس بساٜات ايكطٕ اؿازٟ ٚايعؿطٜٔ ايٓؿأ٠  

ا٫ػاٖات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ املعاقط٠ شات ايتأثرل اإلهابٞ ايهبرل ع٢ً ع١ًُٝ 

 ايتعًِٝ زاخٌ ايؿكٌ ايسضاغٞ ٚخاضد١ َٔ داْب طًب١ املساضؽ ٚاؾاَعات.

ٚقس زعت اؿاد١ إىل ايتعًِ ايٓؿط فُٛع١ عٛاٌَ يعٌ َٔ أبطظٖا ساي١  

هٛ َٓٗا املعًُٕٛ بعس نٌ َٛقـ تعًُٝٞ، ٚاييت ميهٔ اؿرل٠ ٚاإلضباى اييت ٜؿ

تؿػرلٖا بأْٗا ْتٝذ١ عسّ إْسَاز املعًَٛات اؾسٜس٠ بكٛض٠ سكٝك١ٝ يف عكٛشلِ بعس 

نٌ ْؿاط تعًُٝٞ تكًٝسٟ ا٭َط ايصٟ ضمبا أز٣ إىل إسساخ تػٝرل يف َػاض ايتعًِٝ 

ُّا ع٢ً ا٭ْؿط١ املدتًؿ١ اييت مياضغٗا املعًِ َٚا  ٜٓتر عٓٗا َٔ ٚدعً٘ قا٥

 غًٛنٝات تعتُس ع٢ً َؿاضن١ املتعًِ ايؿٓعاي١ ٚاإلهاب١ٝ.

 مفَْو التعله اليغط

ايتعًِ ايصٟ ٜعين ببػاط١ إؾػاٍ املتعًِ بؿهٌ َباؾط ْٚؿط ٖٛ ايتعًِ ايٓؿط  

يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ شاتٗا مبع٢ٓ ايتعًِ با٭ْؿط١ اييت تٓؿص زاخٌ ايكـ، ٚإشا مل 

تعًُ٘ ٜكتكط ع٢ً اغتكباٍ املع١ًَٛ ايًؿع١ٝ ٚاملط١ٝ٥  ٜهٔ ايٛنع ٚاؿاي١ ٖصٙ ؾإٕ

 بس٫ً َٔ املؿاضن١ ٚايتؿهرل ٚا٫بتهاض.
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يكس بٝٓت ْتا٥ر ا٭عاخ َ٪خّطا إٔ ططٜك١ احملانط٠ ايتكًٝس١ٜ اييت ٜكسّ ؾٝٗا  

املعًِ املعاضف ٜٚػتُع املتعًُٕٛ خ٬شلا إىل َا ٜكٍٛ املعًِ ٖٞ ايػا٥س٠، نُا تبني 

٫ تػِٗ يف خًل تعًِٝ سكٝكٞ، ٚيصيو ظٗطت زعٛات َتهطض٠  إٔ ٖصٙ ايططٜك١

 إىل تطٜٛط ططم تسضٜؼ تؿطى املتعًِ يف تعًُ٘.

ٚست٢ ٜهٕٛ ايتعًِ ْؿًطا ٜٓبػٞ إٔ ُٜٓٗو املتعًُٕٛ يف أٟ عٌُ ػطٜيب،  

ٚبكٛض٠ أعُل ؾايتعًِ ايٓؿط ٖٛ ايصٟ ٜتطًب َٔ املتعًُني إٔ ٜػتدسَٛا َٗاضات 

 ايذلنٝب ٚايتكِٜٛ.تؿهرل عًٝا نايتشًٌٝ ٚ

 مقارى٘ بني التعله اليغط ّالتعلٔه التقلٔدٖ

ؽتًـ طبٝع١ ٚمنط ايتعًِ َٔ ْٛع ٯخط، َٚٔ سكب١ ظ١َٝٓ ٭خط٣، ٚميهٔ إٔ  

 تٛقـ أْؿط١ املتعًِ يف ايططم ايتكًٝس١ٜ بايتايٞ:

 .ًُٜ٘ؿهٌ املتعًِ سؿغ دع٤ نبرل مما ٜتع 

 ٚؾل تطتٝب ٚضٚزٖا يف ايهتاب. ٜكعب ع٢ً املتعًِ تصنط ا٭ؾٝا٤ إ٫ إشا شنطت 

  ٜؿهٌ املتعًِ املٛنٛعات اييت ؼتٟٛ سكا٥ل نجرل٠ عٔ املٛنٛعات ايٓعط١ٜ

 اييت تتطًب تؿهرّلا عًُٝكا.

 ـ.ٜؽتًط ع٢ً املتعًِ ا٫غتٓتادات باؿذر ٚا٭َج١ً بايتعاض 

 .غايّبا َا ٜعتكس املتعًِ إٔ َا ٜتعًُ٘ خام باملعًِ ٚيٝؼ ي٘ ق١ً باؿٝا٠ 

 ايتعًِ ايٓؿط ؾتٓسَر ؾٝ٘ املع١ًَٛ اْسَاّدا سكٝكّٝا يف عكٌ املتعًِ مما أَا يف 

 ٜهػب٘ ايجك١ بايصات ٚميهٔ إٔ تٛقـ أْؿط١ املتعًِ يف ايتعًِ ايٓؿط بايتايٞ:

 .وطم املتعًِ عاز٠ ع٢ً ؾِٗ املع٢ٓ اإلمجايٞ يًُٛنٛع ٫ٚ ٜتٛٙ يف اؾع٥ٝات 

  َا ٜتعًُ٘.ىكل املتعًِ ٚقّتا ناؾّٝا يًتؿهرل بأ١ُٖٝ 

  واٍٚ املتعًِ ضبط ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ مبٛاقـ اؿٝا٠ اييت ميهٔ إٔ تٓطبل

 عًٝٗا.



 

 
 ٗازات ايتعًِ ٚايتفهريَ

 

 

32 

 .ٜطبط املتعًِ نٌ َٛنٛع دسٜس ٜسضغ٘ باملٛنٛعات ايػابك١ شات ايع٬ق١ 

  واٍٚ املتعًِ ايطبط بني ا٭ؾهاض يف َاز٠ َا َع ا٭ؾهاض ا٭خط٣ يف املٛاز

 ا٭خط٣. 

 افرتاضات التعله اليغط:

 إٕ ايتعًِٝ ٖٛ طبٝعٞ )بايػطٜع٠(.  -1

 ٜتعًِ ايٓاؽ بططم كتًؿ١.  -2

 مسات التعله اليغط:

 ٜتُٝع ايتعًِ ايٓؿط بعس٠ زلات يعٌ َٔ أبطظٖا: 

 .زَر ايطًب١ بؿعايٝات تع١ًُٝٝ ػًب شلِ اغتُاّعا أنجط 

 .ق١ً ايذلنٝع ع٢ً ْكٌ املعًَٛات ٚتعٜٛهٗا بتطٜٛط َٗاضات ايطًب١ 

 ؿهرل ايعايٞ َٔ ايتشًٌٝ ٚايذلنٝب ٚايتكِٝٝ.زَر ايطًب١ يف ايت 

 .ُِّٗٝٗا مٛ انتؿاف ٚدٗات ْعطِٖ ٚق  ٜهٕٛ ايذلٜهع ايعايٞ يًطًب١ َٛد

 غآ٘ التعله اليغط ّأٍدافُ

 غآ٘ التعله اليصط  -أ

إٕ غا١ٜ ايتعًِ ايٓؿط ٖٞ َػاعس٠ املتعًِ يف انتػاب فُٛع١ َٔ املعاضف  

ع١ َٔ اغذلاتٝذٝات ايتعًِ اييت متهٓ٘ َٔ ٚاملٗاضات ٚا٫ػاٖات، ٚتطٜٛط فُٛ

سٌ َؿه٬ت٘ اؿٝات١ٝ ٚؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعًُ٘، ٚايتعًِ باغتك٬ي١ٝ َس٣ اؿٝا٠، 

ٚنصيو َػاعست٘ يف ا٫ْط٬م يف ايتعًِ إىل خاضز سسٚز املسضغ١ ايتكًٝس١ٜ 

 ي٬غتؿاز٠ َٔ اؿٝا٠ نُػطح يًتعًِ.

 أٍداف التعله اليصط  -ب

  َٗاضات ايتؿهرل ايعًٝا َٚٗاضات سٌ املؿه٬ت ٚمتهِٝٓٗانتػاب املتعًُني   -1
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 َٔ تطبٝكٗا يف ايتعًِ ٚيف اؿٝا٠.

 ظٜاز٠ قسض٠ املتعًُني ع٢ً ؾِٗ املعطؾ١ ٚبٓا٤ّ َع٢ٓ شلا، ٚاغتكباشلا.   -2

تطٜٛط اػاٖات إهاب١ٝ يس٣ املتعًُني مٛ ايتعًِ ٚتؿذٝعِٗ ع٢ً اغتهؿاف    -3

 اػاٖاتِٗ ٚقُِٝٗ.

 ٜط زاؾع١ٝ زاخ١ًٝ يس٣ املتعًُني ؿؿعِٖ ع٢ً ايتعًِ.تطٛ   -4

تؿذٝع ايطًب١ ع٢ً املؿاضن١ يف ٚنع أٖساف تعًُِٗ، ٚايػعٞ مٛ ؼكٝكٗا    -5

 ٚاملؿاضن١ يف ؼٌُ َػ٪ٚي١ٝ تعًُِٗ.

 تؿذٝع ايطًب١ ع٢ً انتػاب َٗاضات ايتؿاعٌ ٚايتٛاقٌ ٚايتعإٚ َع اٯخطٜٔ.   -6

 ٌُ بؿهٌ إبساعٞ.متهني املتعًُني َٔ ايع   -7

تػٌٗٝ ايتعًِ َٔ خ٬ٍ َطٚض املتعًُني غدلات ع١ًُٝ َطتبط١ مبؿه٬ت    -8

 سكٝك١ٝ يف سٝاتِٗ.

 أٍنٔ٘ التعله اليغط

تؿرل ا٭عاخ ايع١ًُٝ اييت أدطبت يًتعًِ ايٓؿط إٔ قسض٠ ايطايب ع٢ً ايذلنٝع  

اض يف زقٝك١، ٖٚصا بطبٝع١ اؿاٍ ٜتُدض عٓ٘ انؿ 15-10تتها٤ٍ بعس َطٚض 

ن١ُٝ املعًَٛات اييت ٜػتطٝع ايطايب ا٫ستؿاظ بٗا، نُا بٝٓت ْتا٥ر ا٭عاخ 

ٚدٛز ؾطٚم نبرل٠ يكاحل أغًٛب ايٓكاف ع٢ً احملانط٠ َٔ سٝح أثطٖا ع٢ً 

ايتع١ًُٝٝ َٔ  -ؼكٌٝ ايطًب١، عسا عٔ أ١ُٖٝ إؾطاى ايطًب١ بايع١ًُٝ ايتع١ًُٝ 

ٚايٓؿػٞ ٚايصٖين ايصٟ  سٝح ايهِ ٚايٓٛع، ملا ىؿـ َٔ اؾٗس اؾػسٟ

 ٜهطغ٘ ايطًب١ أثٓا٤ اؾذلانِٗ يف اـدلات ايذلب١ٜٛ ٚا٭نازمي١ٝ.

 يف ن٤ٛ َا تكسّ ميهٔ ؼسٜس أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؿط َٔ سٝح أْ٘: 

 ٜعٜس َٔ اْسَاز ايتًُٝص يف ايعٌُ.   -1

 هعٌ َٔ ايتعًِ َتع١ ٚبٗذ١.   -2
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 ت١ُٝٓ ايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ بني ايت٬َٝص.   -3

 ُٜٓٞ ايٛاقع١ٝ يف إتكإ ايعٌُ ٚنصيو ٜعُل ايجك١ بايٓؿؼ ٚايتعبرل عٔ ايطأٟ.   -4

 املػاعس٠ يف إهاز تؿاعٌ بني ايت٬َٝص.  -5

ٜتٛقٌ املتعًُٕٛ خ٬ٍ ايتعًِ ايٓؿط إىل سًٍٛ شات َع٢ٓ يًُؿه٬ت اييت    -6

تٛادِٗٗ ٭ِْٗ ٜطبطٕٛ املعاضف اؾسٜس٠ أٚ اؿًٍٛ بأؾهاض أٚ إدطا٤ات 

 أيٛؾ١ عٓسِٖ ٚيٝؼ اغتدساّ سًٍٛ أؾطاز آخطٜٔ.َ

( ايتايٞ 1ٚزيٌٝ آخط ٜ٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؿط ٖٛ َا ٜٛنش٘ ؾهٌ ) 

ٓػب١ امل١ٜٛ٦ ي٬ستؿاظ عٔ اي Learning Pyramidايصٟ ميجٌ اشلطّ ايتعًُٞ 

باملعًَٛات ٚاملعاضف، ٚاييت متجٌ ْتا٥ر ايبشٛخ اييت أدطٜت عٔ ططٜل كتدلات 

ايٛط١ٝٓ ا٭َطٜه١ٝ، ٚاييت أٚنشت بإٔ ططٜك١ احملانط٠ تكع يف ق١ُ  ايتسضٜب

% ؾكط. ٚع٢ً ايعهؼ َٔ 5اشلطّ َٔ سٝح ق١ً ْػب١ ا٫ستؿاظ ٚاييت مل تتذاٚظ ايـ 

شيو، لس إٔ قاع اشلطّ تكع ايططٜك١ اييت تطنع ع٢ً تسضٜؼ اٯخطٜٔ َٔ داْب 

 %.90ايطًب١ ٚبٓػب١ أع٢ً َٔ ا٫ستؿاظ تكٌ إىل 

بني َٔ دسٜس أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؿط ايصٟ ٜتِ ايذلنٝع ؾٝ٘ ع٢ً قٝاّ ٖٚصا ٜ 

ايطًب١ بتعًِٝ اٯخطٜٔ ٚاملُاضغات املٝسا١ْٝ ايؿع١ًٝ ٚايتطبٝكات، َع ايتدؿٝـ َٔ 

 اغتدساّ احملانط٠ أٚ ا٫عتُاز ع٢ً دٗس املعًِ ٚؾطس٘ ايتكًٝسٟ.

ملؿاضن١ َٚٔ ايعٛاٌَ ا٭خط٣ اييت تكـ ٚضا٤ أ١ُٖٝ ايتعًِ ايٓؿط، إٔ ا 

ايٓؿط١ تكٟٛ ايتعًِ بكطف ايٓعط عٔ ايب١٦ٝ املٛدٛز٠ ؾٝٗا. نُا إٔ ايتعًِ ايٓؿط 

ٜتطًب دّٗٛزا ش١ٖٝٓ َٔ ايطًب١ ٜٚٛؾط شلِ ٚغا٥ٌ ٚإَهاْٝات ٚأزٚات تػاعس 

   ايتطبٝل ايؿعًٞ يًتعًِ املؿٝس ٚايؿاعٌ، ٜٚػرل َٔ اػاٖاتِٗ.

ع٘ ٖصٙ ا٭ٜاّ، ؾإٕ شيو ٜتطًب ٚيف ن٤ٛ ا٫ْؿذاض املعًَٛاتٞ اشلا٥ٌ ايصٟ ٬ْس 

تطٜٛط ططٜك١ يًتعًِ تؿذع ايطًب١ ع٢ً ؼٌُ املػ٦ٛي١ٝ يف ايتعاٌَ َع ٖصا ايهِ 

اي٬قسٚز َٔ املعاضف، ٚايصٟ ٫ ٜهٕٛ ْادّشا إ٫ بايتعًِ ايٓؿط ايصٟ ٜطنع 

ٟ ٜؿِٗ ايطايب بٛاغطت٘ املاز٠ ٚايص Learning by doingع٢ً َبسأ ايتعًِ بايعٌُ 
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 بؿهٌ أؾهٌ، ٜٚتٛقع إٔ ٜهٕٛ قازّضا ع٢ً ؾطسٗا أٚ تٛنٝشٗا بهًُات٘ ايتع١ًُٝٝ

اـاق١، ٜٚططح ا٭غ١ً٦ املدتًؿ١، ٚهٝب عٔ أغ١ً٦ املعًِ، ٜٚعٌُ داّٖسا ع٢ً 

سٌ املؿه٬ت املتٓٛع١ بعس ايتعاٌَ بؿعاي١ٝ َعٗا ٚايٛقٍٛ إىل تعًُٝات َؿٝس٠ 

 بؿأْٗا.

 

 

 ( ٖطّ ايتعًِ ْٚػب١ ا٫ستؿاظ ب1٘ايؿهٌ )
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 عياصز التعله اليغط 

 ٜػتٓس ٖصا ايتعًِ إىل ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ ا٭ضبع١ ايتاي١ٝ: 

ايعٌُ املباؾط با٭ؾٝا٤: ٜعتُس ايتعًِ ايٓؿط عٓس ا٭طؿاٍ ع٢ً اغتدساَِٗ   -1

 ا٭ؾٝا٤ املدتًؿ١ ٚتعاًَِٗ َعٗا َػتدسَني يف شيو أدػاَِٗ ٚسٛاغِٗ.

ضغ١ ٚسسٖا ٫ ٜهؿٝإ يهٞ ٜؿِٗ املتعًِ ايتأٌَ باملُاضغات: إٕ ايعٌُ ٚاملُا  -2

ايعامل َٔ سٛي٘; بٌ ٫بس َٔ زَر ايٓؿاط اؾػُٞ يف ايتؿاعٌ َع ا٭ؾٝا٤ َع 

 ايٓؿاط ايعكًٞ.

ايساؾع١ٝ ايساخ١ًٝ: ٜػتُس املتعًِ ايٓؿط زاؾعٝت٘ يًتعًِ َٔ زاخً٘، سٝح   -3

ٜب تكٛزٙ اٖتُاَات٘ ايؿدك١ٝ ٚتػا٫٩ت٘ ٚسادات٘ إىل ا٫غتهؿاف ٚايتذط

 ٚبٓا٤ّ َعطؾ١ دسٜس٠.

سٌ املؿه٬ت: عٓسَا ٜٛاد٘ املتعًُٕٛ َؿه٬ت سٝاتٝ٘ سكٝك١ٝ غرل َتٛقع١   -4

  ايتعًِ يسِٜٗ ٜٚػاعسِٖ يف سًٗا.ؾإٕ ضبطٗا مبا ٜعطؾْٛ٘ غابًكا عٔ ايعامل ٜجرل

 ملْىات التعله اليغط 

ٜتهُٔ ايتعًِ ايٓؿط بعض أْٛاع َٔ اـدل٠، ٚأخط٣ َٔ اؿٛاض، ٜٚتهُٔ  

ؿٛاض ْٛعني ُٖا: اؿٛاض َع ايصات ٚاؿٛاض َع اٯخطٜٔ، ؾُٝا تتهُٔ اـدل٠ ا

 امل٬سع١ )املطاقب١( ٚايعٌُ أٚ ايتذطب١. ٚؾُٝا ًٜٞ تٛنٝح يصيو:

 احلٛاز َع ايرات  -1

وسخ اؿٛاض َع ايصات أثٓا٤ تؿهرل ايطًب١ سٍٛ َٛنٛع َا، سٝح ٜػأٍ  

ٖٛ ؾعٛضِٖ سٍٛ املٛنٛع؟ نُا ايطًب١ أْؿػِٗ مبا هب إٔ ٜؿهطٚا ب٘؟ َٚا 

ميهٔ يًُعًِ إٔ ٜػأٍ ايطًب١ يٝذٝبٛا ع٢ً َكٝاؽ قسز أعسٙ يػطض تطٜٛط 

ايتعًِ، ٚبٓؿؼ ايٛقت ميهٔ يًطًب١ ايهتاب١ سٍٛ َا ٜتعًُْٛ٘ ٚايهٝؿ١ٝ اييت 

 ٜتعًُٕٛ بٗا.

 اآلخسٜٔ:احلٛاز َع   -2
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ز(، أٚ ٜػتُعٕٛ إىل يف ايتعًِ ايتكًٝسٟ وكٌ إٔ ٜكطأ ايطًب١ َٔ املكطض )املٓٗا 

ّٝا.. أَا يف اؿٛاض ا٭نجط ؾعاي١ٝ ٚس١ٜٛٝ ؾٝهٕٛ  املعًِ ٜٚعتدل شيو سٛاّضا دع٥

عٓسَا ىًل املعًِ ْكاّؾا َؿتّٛسا سٍٛ َٛنٛع َعني خ٬ٍ فُٛع١ قػرل٠ ايعسز، 

ٚأسٝاّْا ٜػتطٝع املعًُٕٛ إهاز ططم إبساع١ٝ خ٬ق١، يسَر ايطًب١ يف سٛاض َع 

 ًب١ ناـدلا٤ َٔ ا٭طبا٤ ٚاملٗٓسغني..آخطٜٔ َٔ غرل ايط

 أَا أْٛاع اـدل٠ ؾُٝهٔ اغتعطانٗا باٯتٞ: 

 املالسع١ أٚ املساقب١:  -1

وسخ ٖصا ايٓٛع عٓسَا ٜؿاٖس ايساضؽ أٚ ٜػتُع إىل ؾدل آخط ٜكّٛ بإلاظ  

ؾ٤ٞ َا ٜتعًل مبا ٜتعًُْٛ٘، َٚجاٍ شيو ٬َسع١ املعًِ بؿعٌ ؾ٤ٞ َا، أٚ ا٫غتُاع 

ذلؾني أٚ َطاقب١ ظٛاٖط ٜتِ زضاغتٗا غٛا٤ طبٝع١ٝ أٚ ادتُاع١ٝ أٚ ثكاؾ١ٝ إىل احمل

 ٚتهٕٛ امل٬سع١ )املطاقب١( َباؾط٠ أٚ غرل َباؾط٠.

تؿرل املطاقب١ املباؾط٠  إىل َؿاٖس٠ اؿسخ اؿكٝكٞ َباؾط٠ أَا غرل املباؾط٠  

َطاقب١ ؾتتِ عٔ ططٜل امل٬سع١ )املطاقب١( اـٝاي١ٝ. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، تهٕٛ 

ايؿكط َباؾط٠ عٔ ططٜل شٖاب ايطايب إىل َهإ غهإ ٚعٌُ ا٭ؾدام شٟٚ 

ايسخٌ املٓدؿض بُٝٓا املطاقب١، غرل املباؾط يٓؿؼ املٛنٛع تتِ عٔ ططٜل َؿاٖس٠ 

 ؾًِٝ سٍٛ ايؿكطا٤ أٚ قطا٠٤ قكل َهتٛب١ عِٓٗ.

 ايتذسبـ١:  -2

جٌ تكُِٝ ٖٓسغٞ ٜٚتِ شيو َٔ خ٬ٍ ايتعًِ ايٓؿط يؿعاي١ٝ ٜٓذعٖا ايطايب َ 

ٛغٝك١ٝ أٚ ْكس ايهتاب١ أٚ إيكا٤ سٛاض ؾؿٗٞ عٔ ططٜل ا٫تكاٍ ا٭ؿإ املأٚ تعًِ 

 ٚاإللاظ نع١ًُٝ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َباؾّطا أٚ غرل َباؾط.
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 معْقات التعله اليغط

 ميهٔ تًدٝل تًو ايعٛا٥ل يف ايٓكاط ايتاي١ٝ: 

 .اـٛف َٔ ػطٜب أٟ دسٜس 

 .قكط ظَٔ اؿك١ 

 املتعًُني يف بعض ايكؿٛف. ظٜاز٠ أعساز 

 .ْكل بعض ا٭زٚات ٚا٭دٗع٠ 

 .اـٛف َٔ عسّ َؿاضن١ املتعًُني ٚعسّ اغتدساَِٗ َٗاضات ايتؿهرل ايعًٝا 

 .عسّ تعًِ قت٣ٛ ناف 

 .اـٛف َٔ ؾكس ايػٝطط٠ ع٢ً املتعًُني 

 .ق١ً َٗاضات املعًُني ملٗاضات إزاض٠ املٓاقؿات 

 ايتعًِ.اـٛف َٔ ْكس اٯخطٜٔ يهػط املأيٛف يف  

 أصالٔب التعله اليغط

 ٖٓاى عس٠ ططم ٜػتدسّ املعًِ ؾٝٗا ايتعًِ ايٓؿط يعٌ َٔ أبطظٖا: 

 طسٜك١ احملاضس٠ املعدي١:  -1

تعتدل ططٜك١ احملانط٠ املعسي١ أسس أمناط ايتعًِ ايٓؿط )ٖٚٞ َٔ أنعؿٗا  

ٕ ٚشيو ٭ٕ احملانط٠ ٫ تؿذع املتعًُني ع٢ً أنجط َٔ ايتصنرل( ٚبايطغِ َٔ أ

احملانط٠ ططٜك١ ١ُ٥٬َ يتٛقٌٝ أندل قسض ممهٔ َٔ املعًَٛات يًُتعًُني ٚؾًكا 

يٛد١ٗ ْعط املعًُني، ؾإْ٘ َٔ املُهٔ إٔ ْعسٍ َٓٗا مبا ٜػُح يًُتعًُني ؾِٗ 

ٚاغتٝعاب ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ يًعطض ٚتهُٝٓٗا بعض ا٭غ١ً٦ ٚاملٓاقؿات. َٚٔ 

ُّا ْؿًطا   خ٬ٍ احملانط٠ َا ًٜٞ:ا٭ْؿط١ املػتدس١َ ؾعٌ ايتعًِ تعً

  ايٛقٛف ث٬خ َطات خ٬ٍ اؿك١ َس٠ نٌ َٓٗا زقٝكتني، ٜػُح ؾٝٗا

يًُتعًُني بتععٜع َا ٜتعًُْٛ٘ نإٔ ٜػأٍ املعًِ َا ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ اييت 

 تعًُٓاٖا ست٢ اٯٕ؟.



  
 َٗازات ايتعًِ ٚايتفهري

 

 

39 

  تهًٝـ املتعًُني عٌ متاضٜٔ )زٕٚ ضقس زضدات( َٚٓاقؿتِٗ بايٓتا٥ر اييت

 تٛقًٛا إيٝٗا.

 ٝاؿك١ إىل دعأٜٔ ٜتدًًُٗا َٓاقؿ١ يف فُٛع١ قػرل٠ سٍٛ َٛنٛع تكػ ِ

 احملانط٠.

  زقٝك١ )زٕٚ إٔ ٜػُح يًُتعًُني بهتاب١ ٬َسعات(  30-20عطض ؾؿٟٛ ملس٠

زقا٥ل يهتاب١ َا ٜتصنطْٚ٘ َٔ اؿك١ ثِ ٜٛظعٕٛ  5بعس شيو ٜذلى يًُتعًُني 

 خ٬ٍ بك١ٝ اؿك١ يف فُٛعات ملٓاقؿ١ َا ٜتعًُْٛ٘.

 طسٜك١ املٓاقػ١:  -2

تعتدل ططٜك١ املٓاقؿ١ إسس٣ ايططم ايؿا٥ع١ اييت تععظ ايتعًِ ايٓؿط. ٖٚٞ  

أؾهٌ َٔ ططٜك١ احملانط٠ املعسي١ إشا نإ ايسضؽ ٜٗسف إىل: تصنط املعًَٛات 

يؿذل٠ أطٍٛ، سح املتعًُني ع٢ً َٛاق١ً ايتعًِ، تطبٝل املعاضف املتعًك١ يف َٛاقـ 

هرل يس٣ املتعًُني. ٚبايطغِ َٔ إٔ ططٜك١ املٓاقؿ١ دسٜس٠، ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿ

ُّا، إ٫ أْ٘ تبني أّٜها أْٗا  30-20ْادش١ يف اجملُٛعات اييت تذلاٚح َا بني  َتعً

َؿٝس٠  ٚشات دس٣ٚ يف اجملُٛعات ايهبرل٠. ٖٚٓا ٜططح املعًِ أغ١ً٦ قٛض١ٜ تسٚض 

ؿ١ إٔ ٜهٕٛ يس٣ سٍٛ ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ يًُاز٠ املتع١ًُ. ٚتتطًب ططٜك١ املٓاق

املعًُني َعاضف َٚٗاضات ناؾ١ٝ بايططم املٓاغب١ يططح ا٭غ١ً٦ ٚإزاض٠ املٓاقؿات، 

ؾهًًا عٔ َعطؾ١ َٚٗاض٠ تػاعس يف خًل ب١٦ٝ َٓاقؿ١ )عك١ًٝ َٚع١ٜٛٓ( تؿذع 

 (.1983املتعًُني ع٢ً ططح أؾهاضِٖ ٚتػا٫٩تِٗ بط٬ق١ ٚؾذاع١ )ايػٝس، 

 ايتدزٜظ املصػس:   -3

َٛقـ تسضٜيب ؾعًٞ أٚ مماضغ١ ؾع١ًٝ يًتسضٜؼ ٜػتػطم عاز٠ ؾذل٠ عباض٠ عٔ  

 ظ١َٝٓ قكرل٠ متتس َا بني مخؼ زقا٥ل إىل عؿطٜٔ زقٝك١.

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ:   -4

إىل فُٛعات قػرل٠ ايط٬ب ٘ تكػِٝ ؾٝايتعًِ ايتعاْٚٞ ٖٛ أغًٛب تعًِ ٜتِ  

از نٌ فُٛع١ غرل َتذاْػ١ )تهِ َػتٜٛات َعطؾ١ٝ كتًؿ١(، ٜذلاٚح عسز أؾط
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اجملُٛع١ ايٛاسس٠ يف ؼكٝل ٖسف أٚ أٖساف ط٬ب أؾطاز، ٜٚتعإٚ  6-4َا بني 

 َؿذلن١.

 ٚتتهُٔ َطاسٌ ايتعًِ ايتعاْٚٞ أضبع َطاسٌ ٖٞ: 

 َطس١ً ايتعطف، ٚؾٝٗا ٜتِ تؿِٗ املؿه١ً أٚ امل١ُٗ املططٚس١  املطس١ً ا٭ٚىل :

دكل يًعٌُ املؿذلى ٚؼسٜس َعطٝاتٗا ٚاملطًٛب عًُ٘ إظا٤ٖا ٚايٛقت امل

 ؿًٗا.

 َطس١ً بًٛض٠ َعاٜرل ايعٌُ اؾُاعٞ. ٜٚتِ يف ٖصٙ املطس١ً ا٫تؿام املطس١ً ايجا١ْٝ :

ع٢ً تٛظٜع ا٭زٚاض ٚنٝؿ١ٝ ايتعإٚ، ٚؼسٜس املػ٪ٚيٝات اؾُاع١ٝ ٚنٝؿ١ٝ 

اؽاش ايكطاض املؿذلى، ٚنٝؿ١ٝ ا٫غتذاب١ ٯضا٤ أؾطاز اجملُٛع١ ٚاملٗاضات 

 ؿه١ً املططٚس١.اي٬ظ١َ ؿٌ امل

 اإلْتاد١ٝ ٜٚتِ يف ٖصٙ املطس١ً ا٫نطاط يف ايعٌُ َٔ قبٌ أؾطاز املطس١ً ايجايج١ :

 اجملُٛع١ ٚايتعإٚ يف إلاظ املطًٛب عػب ا٭غؼ ٚاملعاٜرل املتؿل عًٝٗا.

 ٜتِ يف ٖصٙ املطس١ً نتاب١ ايتكطٜط إٕ ناْت امل١ُٗ تتطًب شيو،املطس١ً ايطابع١ : 

  .ٌُ ٚعطض َا تٛقًت إيٝ٘ اجملُٛع١ يف دًػ١ اؿٛاض ايعاّأٚ ايتٛقـ عٔ ايع

 طسٜك١ ايتعبري عٔ ايسأٟ:  -5

ٚؾٝٗا ٜؿذع املعًِ ايطًب١ ع٢ً ايتعبرل عٔ آضا٥ِٗ سٍٛ ايكهاٜا ا٫دتُاع١ٝ  

يٝهٝؿٛا أؾهاّضا دسٜس٠ يف ظٌ تٛاؾط دٛ ْكاؾٞ غٝهٛيٛدٞ َؿتٛح، ٚغايّبا َا 

١ تٛنٝش١ٝ أٚ َؿه١ً َع١ٓٝ، ٜٚطًب َٔ ٜكسّ املعًِ إىل ايؿكٌ ايسضاغٞ يٛس

ايطًب١ إٔ ٜعدلٚا عٔ آضا٥ِٗ مٛ ايكه١ٝ، سٝح ٜكَٕٛٛ بتشسٜس ٚشنط املؿانٌ 

ٚايبشح يف ايع٬قات بٝٓٗا، ٜٚهعٛا ايؿطٚض ايبس١ًٜ، ٜٚطنع املعًِ ع٢ً تؿذٝع 

 املٓاقؿ١ ٚايتؿاعٌ بني ايطًب١ ايصٜٔ ٜؿعطٕٚ بأِْٗ أسطاض يف عطض آضا٥ِٗ ٚػاضبِٗ

 اٙ ايكه١ٝ املططٚس١ أَاَِٗ.ػ

 ايتعًِ ايراتٞ:  -6

ٖٛ أسس أغايٝب انتػاب ايؿطز يًددلات بططٜك١ شات١ٝ زٕٚ َعا١ْٚ أسس أٚ  
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تٛدٝ٘ َٔ أسس، أٟ إٔ ايؿطز ٜعًِ ْؿػ٘ بٓؿػ٘، ٚايصات١ٝ ٖٞ زل١ ايتعًِ ؾايتعًِ 

ِ وسخ زاخٌ ايؿطز املتعًِ ؾإٕ نإ شيو ْتٝذ١ خدلات ٖٝأٖا بٓؿػ٘ نإ ايتعً

ّٝا ٚ ٕ نإ ْتٝذ١ خدلات ٖٝأٖا ي٘ ؾدل آخط ناملعًِ َج٬ً نإ ايتعًِ إشات

 .ْامًجا عٔ تعًِٝ شاتٞ

 أضًٛب سٌ املػهالت  -7

ٜعس أغًٛب سٌ املؿه٬ت َٔ َٓاسٞ ايتسضٜؼ اييت تطَٞ إىل ت١ُٝٓ عسز َٔ  

املٗاضات ايؿهط١ٜ أٚ ا٭زا١ٝ٥. َٚٔ ٖٓا انتػب ٖصا ا٭غًٛب أ١ُٖٝ خاق١ يف 

 ؼ املٛنٛعات ايسضاغ١ٝ ٚيهٔ بؿهٌ َتؿاٚت.تسضٜ

ٖٚسف ٖصٙ ايططٜك١ ٜتًدل يف تكٓٝـ ايكه١ٝ َٛنع اؾسٍ ٚتكسِٜ عس٠  

ؾطٚض شلا، ٚبعس شيو ٜكّٛ ايطًب١ بتشًٌٝ ايكِٝ املتكاضع١ اييت تٓؿأ َٔ ٚدٗات 

ٜكطضٕٚ أٟ اؿًٍٛ اييت ميهٔ تبٓٝٗا، َٚٔ اؾسٜط شنطٙ إٔ ْعط كتًؿ١، ثِ 

ٝص يف ٖصٙ ايططٜك١ ٜهتؿؿٕٛ دٛاْب املؿه١ً غّٜٛا، بس٫ً َٔ إٔ املعًِ ٚايتًُ

 ٜػطز املعًِ املعًَٛات ع٢ً ايطًب١.

 أغًٛب سٌ املؿه٬ت عػب اٯتٞ: ٚبتػًػٌ

 ؼسٜس املؿه١ً.  -1

 قٝاغ١ املؿه١ً بايبشح عٓٗا )ٚنع ؾطٚض(.  -2

 ايتدطٝط يًعٌُ ايتذطٜيب )اختٝاض أسس ايؿطٚض(.  -3

 ب.تٓؿٝص ايتذطٜ  -4

 قٝاغ١ ايبٝاْات ٚتؿػرلٖا.  -5

 اغتد٬م ايٓتا٥ر.  -6

 تكِٜٛ اـطٛات ٚتكِٜٛ ايٓتٝذ١.  -7
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 تطبٔق  مبادئ التعله اليغط داخل الصف ّخارجُ:

 MacDonaldميجٌ ايتعًِ يف ا٭قٌ ططٜك١ ْؿط١. ٚقس ططست َهسْٚايس  

َّا يًتعًِ تٛنح ؾٝ٘ نٝؿ١ٝ تطبٝل اغذلاتٝذٝات َٚباز٨ ايتعًِ ا يٓؿط زاخٌ ْعا

 اؿذط٠ ايسضاغ١ٝ ٚخاضدٗا.

ُّا ؾاع٬ً، ؾإٕ ٖٓاى ٚادبات َع١ٓٝ ٫بس َٔ إلاظٖا  زٚيهٞ ٜهٕٛ ايؿط  َتعً

يف أٚقات قسز٠، نُٔ سًك١ َتٛاق١ً َٔ ايتعًِ ايٓؿطـ. ٖٚٓا ؾإْ٘ ٜٓبػٞ 

ايذلنٝع ع٢ً أضبع١ َٔ اإلطاضات ايع١َٝٓ نُٔ ايٓعاّ ايسضاغٞ ٚاييت تتُجٌ يف 

 اٯتٞ:

 .Before Classقبٌ اؿك١ ايسضاغ١ٝ   -1

 .In Classزاخٌ اؿذط٠ ايسضاغ١ٝ ٚخ٬ٍ اؿك١   -2

 . Right Afterبعس اْتٗا٤ اؿك١ ايسضاغ١ٝ َباؾط٠   -3

ّٝا   -4  .There Afterبعس اؿك١ بؿذل٠ أطٍٛ ْػب

 ٚؾُٝا ٜأتٞ تٛنٝح شلصٙ اإلطاضات ايع١َٝٓ ا٭ضبع١: 

الدزاضٔ٘ ّبدآ٘  الكاع٘ إىلعله قبل الدخْل أّاًل: األىصط٘ املطلْب٘ مً املت

 :احملاضسٗ

 ٚتؿٌُ ٖصٙ ا٭ْؿط١ َا ٜأتٞ: 

َعطؾ١ َا ٜتٛقع َٓو ايكٝاّ ب٘: ٜٚتِ شيو عٔ ططٜل ايطدٛع إىل خط١ املػام   -1

 يتشسٜس املتطًبات ٚاملٛنٛعات ايٛادب تػطٝتٗا يف نٌ سك١ زضاغ١ٝ.

 اٯتٞ:ا٫غتعساز يًكٝاّ با٭ْؿط١: ٜٚهٕٛ شيو ن  -2

 .َطادع١ امل٬سعات املس١ْٚ َٔ اؿك١ ايػابك١ 

 .قطا٠٤ بعض املطادع أٚ ايهتب أٚ املكازض ايتع١ًُٝٝ شات ايع٬ق١ 

 .إمتاّ ايٛادبات املٓعي١ٝ شات ايع٬ق١ بايسضؽ اؾسٜس 

ُّا ْؿًطا خ٬ٍ اؿك١: ؾعًٝو نُتعًِ  -3  ؼسٜس أٖساؾو دّٝسا نٞ تهٕٛ َتعً
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٘ َٔ س١ٜٛٝ ْٚؿاط زاخٌ اؿذط٠ ايسضاغ١ٝ ْؿط إٔ تتدٌٝ َا تهٕٛ عًٝ

نٞ تتعًِ بؿهٌ أؾهٌ، ٚشيو عٔ ططٜل ا٭غ١ً٦ املتٓٛع١ ٚشات ايع٬ق١ 

مبٛنٛع ايسضؽ، ٚؾِٗ َٛاز احملانط٠، ٚاغتٓاّ ايؿطم يًبشح عٔ إداب١ 

يٮغ١ً٦ املُهٔ ططسٗا، ٚشيو عٔ ططٜل ؾِٗ َا تكطأ َٔ َاز٠، َٚا تكّٛ ب٘ 

ٚشيو ست٢ ٜتِ ؼكٝل ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ املطغ١َٛ  َٔ ٚادبات َٓعي١ٝ َتعسز٠،

 يسٜو قبٌ بسا١ٜ اؿك١ ايسضاغ١ٝ.

الدزاضٔ٘ ّبعد بدآ٘  الكاع٘ثاىًٔا: األىصط٘ املطلْب٘ مً املتعله داخل 

 :احملاضسٗ

 ٚتتهُٔ ٖصٙ ا٭ْؿط١: 

 : ٜٚهٕٛ شيو ناٯتٞ:نٔ داّٖعا يإلقػا٤ اإلهابٞ  -1

  ٚشيو ست٢ تػُع امل٬سعات أٚ احملانط٠أسهط َبهّطا َٓص بسا١ٜ ،

اإلضؾازات اـاق١ مبكس١َ ايسضؽ، َع ػٗٝع بعض ا٭زٚات ٚاملٛاز اييت 

تؿٝس يف شيو َجٌ ايكًِ، ٚزؾذل امل٬سعات، ٚايهتاب املسضغٞ املكطض، 

 ٚاٯي١ اؿاغب١، ٚغرل شيو.

 .نٔ َػتعسًا يًكٝاّ بع١ًُٝ ايذلنٝع ايصٖين 

: ٜٚهٕٛ شيو عٔ ططٜل قبٍٛ ايكاع١زاخٌ  ضنع ع٢ً َا ٜسٚض يف احملانط٠  -2

ّٝا عٔ  غًٛى املعًِ َٚعٗطٙ ٚا٭غًٛب ايصٟ وانط ؾٝ٘، ٚا٫بتعاز نً

ا٫خت٬ؾات يف ٚدٗات ايٓعط ؾُٝا ٜكاٍ يف ٖصٙ ايؿذل٠ بايصات، ع٢ً إٔ ٜذلى 

 شيو ٫سًكا عٓسَا وني ٚقت املٓاقؿ١ ٚتبازٍ اٯضا٤ ٚا٭ؾهاض ٚاملكذلسات.

بهطٚض٠ اتباعٗا، َع  عؿط عازات دٝس٠ يإلقػا٤ ٜطايب Dionٚقس اقذلح زٜٕٛ  

 تٛنٝح ايؿا٥س٠ اييت هٓٝٗا املتعًِ إشا َا طبل نٌ ٚاسس٠ َٓٗا.

 ٚتتُجٌ ٖرٙ ايعادات ايصاحل١ يإلصػاء يف اجلدٍٚ ايتايٞ: 
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 ايعازات ايعؿط يإلقػا٤ اإلهابٞ َٚا ميهٔ إٔ هٓٝ٘ املتعًِ َٓٗا

 تػب َٓٗاَا ٜه عاز٠ اإلقػا٤  ايطقِ

اإلقــػا٤ بسقــ١ ملــا ميهــٔ إٔ ٜهــٕٛ ؾٝــ٘   1

 ايؿا٥س٠ يو.

 ايؿعاي١ٝ يف اإلقػا٤.

 ايٛنٛح ملا ٜسٚض. ؾِٗ َا ٜسٚض َٔ ن٬ّ يف احملانط٠. 2

ــٌ     3 ــسًا قبـ ــ٘ دٝـ ــط ٚؾُٗـ ــتُاع يًُشانـ ا٫غـ

 اؿهِ عًٝ٘.

 ايعكٌ املؿتٛح ٚاملٛنٛع١ٝ.

ــاز٨   4 ــ١ٝ ٚاملبــ ــاض ايط٥ٝػــ اإلقــــػا٤ يٮؾهــ

 ٚاملؿاِٖٝ.

 ؿِٗ ايٛاغع.اي

اإلقػا٤ ملس٠ زقٝكتني أٚ ث٬خ زقـا٥ل عًـ٢    5

 ا٭قٌ قبٌ أخص أ١ٜ ٬َسعات.

ايكسض٠ ع٢ً تؿهٌٝ املؿـاِٖٝ  

 ٚايكسض٠ ع٢ً ايذلنٝب.

ــ١    6 ــا٤ عًُٝــ ــذلخا٤ أثٓــ ــ١ ا٫غــ ــسّ قاٚيــ عــ

اإلقـػا٤ ستـ٢ ٫ ٜهـٕٛ غـببًا يف ايؿـطٚز      

 ايصٖين أٚ ايؿعٛض بايٓعاؽ.

 ْعاّ شاتٞ.

ؾعــٌ أٟ ؾــ٤ٞ َجــٌ اْٗــض َــٔ َهاْــو ٚا 7

ؾتح ايؿباى أٚ إغ٬م ايباب أٚ ايطًب َـٔ  

 احملانط إٔ ٜتشسخ بكٛت أع٢ً... اخل.

 ايهبط ٚايتذسٜس.

تعًـــِ نٝــــ تكـــػٞ ملـــا ٜكـــاٍ عـــٔ املـــاز٠  8

 ايتع١ًُٝٝ أٚ ا٭َٛض أٚ املؿه٬ت ايكعب١.

 املجابط٠ ٚاملٛاظب١.

 ٛنٛع١ٝ.املعطؾ١ ايصات١ٝ ٚامل اعٌُ ع٢ً ؼسٜس ايهًُات اـاق١ بو. 9

املطدعٝــ١ ٚايػــطع١ يف ؼسٜــس اعٌُ ع٢ً تػطٜع ع١ًُٝ ايتؿهرل، عٝح  10
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 تػب َٓٗاَا ٜه عاز٠ اإلقػا٤  ايطقِ

تتٛقــع َــا غــٝأتٞ، ٚتكــاضٕ بــني ا٭ؾــٝا٤ ،  

ٚؼسز َس٣ ؼٝع احملانط، َـع مماضغـ١   

 ع١ًُٝ تسٜٚٔ أِٖ ايٓكاط ايٛاضز٠ ؾٝ٘.

 ايؿطم امل١ُٗ يًتعًِ.

 نٔ َكػًٝا ْؿطًا: ٜٚتِ يو ناٯتٞ:  -3

  يتشسٜس ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ ٚا٭َج١ً املدتًؿ١.اإلقػا٤ بؿعاي١ٝ 

 .تٛقع َا ميهٔ يًُشانط إٔ ٜكٛي٘ بعس شيو 

 .ا٫غتؿػاض َٚطادع١ َا قبٌ غابًكا 

  اؾًٛؽ َا أَهٔ يف َكس١َ اؿذط٠ ايسضاغ١ٝ َٔ أدٌ دعٌ اإلقػا٤

 ايٓؿط أنجط غٗٛي١ ٜٚػّطا.

قػا٤ غ٬ًٗ، ٚشيو ٭ٕ أخص امل٬سعات هعٌ اإل ايتسٜٚٔ ايٓؿط ي٬ًُسعات: -4

َع نطٚض٠ مماضغ١ ٖصٙ ايع١ًُٝ، ست٢ ْتُهٔ َٔ اإلقػا٤ ٚايهتاب١ يف ٚقت 

 ٚاسس.

 مباشسٗ: احملاضسٗثالًجا: األىصط٘ املطلْب٘ مً املتعله اليصط بعد اىتَاٛ 

 ٚتتُجٌ ٖصٙ ا٭ْؿط١ يف اٯتٞ: 

 ايعٌُ ع٢ً َسادع١ املالسعات اييت قُت بتدٜٚٓٗا:    -1

 ع١، َازاّ نٌ ؾ٤ٞ ٫ ٜعاٍ يف ايصانط٠، ع٢ً إٔ ْتأنسع٢ً إٔ ٜتِ شيو بػط 

بإٔ نٌ َا نتبت٘ َٔ أؾهاض َٚعًَٛات َؿّٗٛ يسٜو. ٚبعس شيو، ؾإٕ عًٝو إٔ 

تكّٛ بتعب١٦ ايؿطاغات اييت تطنتٗا خ٬ٍ تسٜٚٔ امل٬سعات ٚنتاب١ املعٜس َٔ 

تصنط، ٚاييت َٓعتو غطع١ املعًِ أٚ احملانط يف تايتؿه٬ٝت ٚأْت َاظيت 

 ؿسٜح َٔ نتابتٗا.ا

ٚإشا َا اْتٗٝت َٔ شيو، ؾإٕ َٔ ا٭ؾهٌ إٔ تهع خطًٛطا ؼت املعًَٛات  

امل١ُٗ أٚ ع٬َات ؾاضق١ ظاْبٗا نٞ ٜػاعسى شيو ع٢ً تٓعِٝ امل٬سعات اييت 
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قُت بتسٜٚٓٗا، ثِ اعٌُ ع٢ً تًدٝل قت٣ٛ امل٬سعات إىل أؾهاض ض٥ٝػ١ٝ 

يف اشلاَـ، َع ػٓب نتاب١  Key Wordsٚنًُات زاي١ أٚ نًُات َؿتاس١ٝ 

 ايهًُات شاتٗا، بٌ أؾهاّضا ض٥ٝػ١ عٓٗا.

 ايعٌُ ع٢ً َسادع١ َا متت نتابت٘ َٔ َالسعات:   -2

ٜٚهٕٛ شيو عٔ ططٜل اغتدساّ ايهًُات ايساي١ أٚ املؿتاس١ٝ املٛدٛز٠ يف 

اشلٛاَـ َٔ أدٌ بٓا٤ أغ١ً٦ َتٓٛع١ تػطٞ امل٬سعات اييت قُت بتسٜٚٓٗا عٔ 

ٚتعٌُ ع٢ً اختٝاض َس٣ ؾُٗو ملا زاض يف تًو احملانط٠ َٔ املعًَٛات  احملانط٠

ٚآضا٤ ٚأؾهاض، َٚا ططح ؾٝٗا َٔ سكا٥ل َٚؿاِٖٝ ٚتعُُٝات ْٚعطٜات، ثِ 

 ايتأنس َٔ َس٣ زق١ نٌ شيو.

 ايتفهري يف نٌ َا قُت بتدٜٚٓ٘ َٔ َالسعات:   -3

يت زْٚتٗا، ٚضبط ٖٚصا ٜأتٞ عٔ ططٜل ايتؿهرل ايعُٝل باملاز٠ ٚامل٬سعات اي 

نٌ شيو مبا تعطؾ٘ َٔ َعًَٛات، نتاب١ ا٭غ١ً٦ اييت َاظايت تسٚض يف شٖٓو عٔ 

قت٣ٛ َٛنٛع احملانط٠ اييت زلعتٗا ٚاييت قُت بتًدٝل أِٖ َا زاض ؾٝٗا، ثِ 

 قطض نٝـ َٚت٢ ميهٓو اؿكٍٛ ع٢ً أدٛب١ عٔ تًو ا٭غ١ً٦.

 حملاضسٗ بفرتٗ معٔي٘:زابعًا: األىصط٘ املطلْب٘ مً املتعله اليصط بعد ا

 ٚتتهُٔ ٖصٙ ا٭ْؿط١ اٯتٞ: 

َطادع١ امل٬سعات باْتعاّ: ٜٚهٕٛ شيو عٔ ططٜل تععٜع املاز٠ ايتع١ًُٝٝ اييت  -1

تعًُتٗا يف شانطتو، ست٢ ْتصنطٖا دٝسًا َٔ دسٜس، ٚتطؾع َٔ َػت٣ٛ 

 تصنطى شلا َٔ ٚقت ٯخط، ٚشيو عٔ ططٜل املطادع١ املػتُط٠ ٚاملٓتع١ُ.

 ٌ ع٢ً تهُني اـطٛات اٯت١ٝ يف َطادعتو املٓتع١ُ:ايعُ -2

 ايكٝاّ بع١ًُٝ َػح قطا٥ٞ ملا متت َطادعت٘. -أ  

 عٌُ كطط ؾاٌَ يًُاز٠ ايتع١ًُٝٝ اييت مت تسٜٚٓٗا أق٬ً َٔ احملانط٠.  -ب

إتكإ نٌ قػِ َٔ أقػاّ املدطط ايؿاٌَ، عٝح ٜهٕٛ اشلسف ايعاّ  -ز
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 يٝؼ اؿؿغ.شلصا اإلتكإ ٖٛ ايؿِٗ ايعُٝل ٚ

اغأٍ ْؿػو ا٭غ١ً٦ اييت ٚنعتٗا غابًكا، ثِ اعٌُ ع٢ً اإلداب١ عٓٗا، َع  -ز

 ػٓب اغتدساّ إعاز٠ ايكطا٠٤ نإغذلاتٝذ١ٝ يًُطادع١.

 ؾهط دٝسًا يف ٚنع أغ١ً٦ اَتشإ عٔ املاز٠ ايتع١ًُٝٝ، ثِ أدب عٓٗا. - ه

 يٛاقع١ٝ.ؾهط دٝسًا يف ططح أَج١ً ع١ًُٝ ملا تعًُت٘ َٔ ٖصٙ اـدل٠ ا -ٚ

 اعٌُ ع٢ً تٜٓٛع أغًٛبو أثٓا٤ املطادع١: ٜٚهٕٛ شيو ناٯتٞ: -3

اعٌُ ع٢ً إعاز٠ َا تتصنطٙ َٔ أؾهاض ْٚكاط ض٥ٝػ١ٝ بكٛت عاٍ، َع  -أ 

 ايتأنس متاًَا َٔ زق١ شيو.

 انتب ًَدكًا َٔ شانطتو ملا زاض يف احملانط٠.  -ب

َٔ املعًَٛات،  منٛشز ملا ٜعتدل َٔ املػتشٌٝ تصنطٙ تكُِٝاعٌُ ع٢ً  -ز

َجٌ املعاز٫ت ايهُٝٝا١ٝ٥ أٚ ايطٜان١ٝ أٚ ايع١ًُٝ ايط١ًٜٛ، ٚايكٛاْني 

املدتًؿ١، ٚاؾساٍٚ، ٚايكٛا٥ِ، ٚايًٛسات، عٝح ميهٔ نتابتٗا 

 ٚتًدٝل َا ميهٔ تًدٝك٘ َٓٗا.

اعٌُ ع٢ً تٓعِٝ فُٛعات َٓاقؿ١ ٚاَتشإ: ٜٚهٕٛ شيو عٔ ططٜل  -4

ايٛاسس٠، عٝح ٜكٌ عٔ غت١ أؾطاز، َع  ؼسٜس عسز ايطًب١ يف اجملُٛع١

إعساز ْؿػو يًكا٤ اجملُٛع١، ٚا٫ٖتُاّ با٭َٛض ا٫دتُاع١ٝ خ٬ٍ ؾذلات 

ايطاس١ بني املٓاقؿات، ع٢ً إٔ ٜتبع شيو ططح أغ١ً٦ ع٢ً اجملُٛع١ تاض٠ 

ٚاإلداب١ عٔ أغ١ً٦ ٜططسٗا أعها٤ تًو اجملُٛع١ َٔ د١ٗ، َٚٓاقؿ١ 

 ٔ د١ٗ ثا١ْٝ.املؿاِٖٝ ٚسٌ بعض املؿه٬ت َ

اغتدساّ املعًُني يف َسضغتو نُكازض َعًَٛات إناؾ١ٝ: ٜٚتِ شيو عٔ  -5

ططٜل ٚنع أغ١ً٦ تعٗط َٔ ٚقت ٯخط أثٓا٤ َطادعتو حملت٣ٛ احملانط٠ 

اييت مت تسٜٚٓٗا، ثِ اعٌُ ع٢ً ٚنع دساٍٚ ملطادع١ املاز٠ ايسضاغ١ٝ َٔ 

ِٗ يتٛنٝح ٚقت ٯخط، ٚا٫غتؿػاض َٔ املعًُني، ٚطًب املػاعس٠ َٓ

 بعض ا٭َٛض اييت َاظايت غاَه١.
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 مقدم٘

١ُٖ يف ظٜاز٠ ايتشكٌٝ اتعس َٗاضات ايتصنط ٚا٫غذلداع أسس ايٛغا٥ٌ املػ

ُّا قشّٝشا،  ايسضاغٞ يًط٬ب، ٭ْٗا تػاعسِٖ يف ؾِٗ قت٣ٛ ايهتب ؾٗ

ٚاغتٝعاب َا تتهُٓ٘ َٔ َعًَٛات، ٚغٗٛي١ تصنطٖا ٚا٫غتؿاز٠ َٓٗا عٓس 

ؼػني زضداتِٗ ايع١ًُٝ ٚاضتؿاع َػت٣ٛ ايع١ًُٝ اؿاد١، مبا ٜ٪زٟ يف ايٓٗا١ٜ إىل 

 ايتع١ًُٝٝ.

َٗاضات ايتصنط ٚا٫غذلداع شلا ق١ً ٚثٝك١ بايتؿٛم ايسضاغٞ ٭ْٗا عباض٠ عٔ  

ططم ٜتبعٗا ايطايب يتشكٌٝ ايعًِ ٚاملعطؾ١ ٚانتػاب اـدلات، َع ا٫غتؿاز٠ 

ٗاضات إشا َا ايكك٣ٛ َٔ إَهاْات٘ احملسٚز٠ بٗسف تٛؾرل ايٛقت ٚاؾٗس، ٖٚصٙ امل

أخصت يف ا٫عتباض ؾإْٗا تػاعس ع٢ً ايتهٝـ ا٫دتُاعٞ ٚايٓؿػٞ َع اجملتُع 

 ٚنصيو ؼكٝل ايتٛاظٕ يؿدك١ٝ ايطايب بأقٌ فٗٛز ممهٔ.

 مفأٍه رئٔضٔ٘:

 :ِٗايف 

ايؿِٗ ٖٛ إٔ ْػتٛعب َا ْكطأ أثٓا٤ ع١ًُٝ ايكطا٠٤ شاتٗا. ٖٛ إٔ ْؿِٗ اؾ١ًُ 

 ا.ٚع٬قاتٗا مبا بعسٖا َٚا قبًٗ

 :احلفغ 

 اؿؿغ ٖٛ إٔ متؿغ مبا تعًُٓا ملس٠ قكرل٠ أٚ ط١ًٜٛ يف أشٖآْا. 

 :ايترنس 

ايتصنط ٖٛ إٔ نطز َا سؿعٓا َٔ كعٕ ايصانط٠ إىل اشلٛا٤ ايطًل ق٫ًٛ أٚ  

 نتاب١، اغتعاز٠ أٚ تعطًؾا.

 :)االضتعاد٠ )االضرتداع 

 ٠ املتصنط٠ عًٝ٘.ٖٞ ْٛع َٔ ايتصنط ٜػتعٝس املط٤ ؾٝ٘ َا سؿغ زٕٚ عطض املاز   
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 ايترنس احلفغ ايتعًِ ايفِٗ

 ايٓطٝإ ايٓطٝإ

 

 ايٓطٝإ

 

 ايٓطٝإ

 

 :ايتعسف 

ٖٛ ْٛع َٔ ايتصنط ٜتعطف ؾٝ٘ املط٤ ع٢ً َاز٠ سؿعٗا غابًكا بعس عطنٗا  

عًٝ٘، َج٬ً ُتِعَطض إدابات كتًؿ١ ع٢ً ايطايب ٚاسس٠ َٓٗا قشٝش١ ٚع٢ً ايطايب 

 إٔ ٜتعطف ع٢ً تًو اإلداب١.

 :ٕايٓطٝا 

 كٝهٗا.ٖٛ ايعسٚ ا٭ٍٚ يًشؿغ ٚايتصنط ٚا٫غتعاز٠ ٚايتعطف، بٌ ٖٛ ْ

ٖٚهصا، ؾبعس إٔ ْؿِٗ ْتعًِ أٚ ْٓػ٢. ٚبعس إٔ ْتعًِ مؿغ أٚ ْٓػ٢. ٚبعس  

 (ٌ ايتايٞإٔ مؿغ ْتصنط با٫غتعاز٠ أٚ بايتعطف أٚ ْٓػ٢ )اْعط ايؿه

 

 

 

 

 

 خط ايرانس٠ غهٌ ٜٛضح

 أقضاو عنلٔ٘ التذكز:

 ميهٔ تكػِٝ ع١ًُٝ ايتصنط مبعٓاٖا ايؿاٌَ إىل َطاسٌ ث٬خ ٖٞ: 

 .Acquisitionنتػاب )ايتشكٌٝ( َطس١ً ا٫ -1

 .Retentionَطس١ً ا٫ستؿاظ )أٚ ايتػذٌٝ(  -2

 .Recallَطس١ً ا٫غذلداع ٚايتعطف  -3
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 (:Acquisition) االنتطاب  -1

عًُٝات ا٫نتػاب عًُٝات ؾعٛض١ٜ َككٛز٠ ٚبايتايٞ ؾإٕ تصنط َا  

كازؾ١. انتػبٓاٙ بككس، ٜعتدل تصنّطا أسػٔ مما انتػبٓاٙ بػرل قكس أٚ بامل

ؾايساؾع هعٌ ايؿطز ًِٜ بايتؿاقٌٝ بططٜك١ ٚانش١ َٚٓع١ُ مما ٜتػ٢ٓ ي٘ بعس 

 شيو تصنط َا انتػب بٛنٛح ٚزق١.

 (:Retentionاالحتفاظ )   -2

 ٖٛ ايع١ًُٝ اييت تتدًٌ ايؿذل٠ َا بٔ عًُٝيت ا٫نتػاب ٚا٫غذلداع ٜٚطًل بعض 

". ٚتتهُٔ ٖصٙ ايع١ًُٝ سؿغ (Storingايعًُا٤ ع٢ً ٖصٙ ايع١ًُٝ "ع١ًُٝ ايتدعٜٔ )

 َا ٜتِ انتػاب٘، َٚٔ ايعٛاٌَ اييت ت٪ثط يف ع١ًُٝ ا٫ستؿاظ يس٣ املتعًِ َا ًٜٞ:

 (:Attention & Interestاالْتباٙ ٚاالٖتُاّ )  -أ

ظَٔ ا٫ْتباٙ ٚزضد١ ا٫ٖتُاّ ي٘ ع٬ق١ بعَٔ ا٫ستؿاظ، ٚايعًُٝات املعطؾ١ٝ  

اظزاز اٖتُاّ املتعًِ باـدل٠ ايتع١ًُٝٝ اييت  ايص١ٖٝٓ اييت ػطٟ ع٢ً اـدل٠. ؾهًُا

تًو اـدل٠ ٚقًت ايعٛاٌَ املؿتت١ يصيو. مما ٜ٪زٟ ب ٜ٘ٛادٗٗا ظازت زضد١ استؿاظ

 إىل غٗٛي١ املاز٠، ٚتهاًَٗا يف ايبٓا٤ املعطيف ٚٚنٛسٗا.

 (:Sensory Modalitiesإغساى أنرب عدد َٔ احلٛاع )  -ب

اـدل٠ اييت ٜٛادٗٗا ايؿطز ٜػاعس ع٢ً إٕ إؾطاى أندل عسز َٔ اؿٛاؽ يف  

ا٫ستؿاظ بتًو اـدل٠، ٭ٕ إؾطاى عسز َٔ اؿٛاؽ ٜعين تعسز املكازض اييت 

اؾذلنت أثٓا٤ ع١ًُٝ اإلزضاى ٖٚصا بايتايٞ ٜٛغع اـدل٠ ٜٚعٜس َٔ تؿك٬ٝتٗا. 

ٖٚصٙ ايعًُٝات ٖٞ عباض٠ عٔ ايعًُٝات ايص١ٖٝٓ اييت تعسزت يتٓك١ٝ اـدل٠ 

 ايتايٞ ا٫ستؿاظ بٗا.ٚتػذًٝٗا ٚب

 (:Intentionعصّ املتعًِ ٚتصُُٝ٘ )  -ز

إٕ ١ْٝ املتعًِ، ٚايككس ايصٟ ٜكبٌ ؾٝ٘ ع٢ً اـدل٠، ٚتكُُٝ٘ ع٢ً ؼكٝل  

 اشلسف ايصٟ ًٜيب بتعًِ اـدل٠، عٛاٌَ شات أ١ُٖٝ يف ؽعٜٔ اـدل٠.



 

 
 ٗازات ايتعًِ ٚايتفهريَ

 

 

52 

 (:Attitude Toward Experienceٛع اخلرب٠ )ضاجتاٙ املتعًِ َٔ َٛ -د

املٓتب٘ ملٛنٛع ايتعًِ شٟ ا٫ػاٙ اإلهابٞ ٜػطع َٔ انتػاب اـدل٠ إٕ  

ٚبايتايٞ َٔ ؽعٜٓٗا، ٜٚكًٌ َٔ ق٣ٛ ايطؾض ٫غتكباشلا ٚايعٌُ عًٝٗا ٚبايتايٞ 

 إزَادٗا يف ب١ٝٓ املتعًِ املعطؾ١ٝ )كعٕٚ ايؿطز(.

 (:Intelligenceدزد١ ذناء املتعًِ )  - ه

 ١ُٝ ا٫ستؿاظ ٚايتدعٜٔ، ْٚػب١ ايصنا٤.إٕ ٖٓاى ع٬ق١ عاي١ٝ َٛدب١ بني ن 

 (:Recallاالضرتجاع )   -3

ٖٚٛ اغتشهاض اـدلات املان١ٝ يف قٛض٠ أيؿاظ أٚ َعاْٞ أٚ سطنات أٚ  

ٜٚط٣ بعهِٗ إٔ َا  ،قٛض ش١ٖٝٓ". ٚا٫غذلداع تصنط خدل٠ غرل َاث١ً أَاّ املتعًِ

. ٜٚط٣ بعهِٗ ميهٔ اغذلداع٘ ٖٛ ا٫زضانات ٚا٫ستؿاظ، ٚأزا٠ زضاغ١ ايتصنط

إٔ َا ميهٔ اغذلداع٘ ٖٛ ا٫زضانات ايػابك١ َٚا خدلْاٙ َٔ أؾهاض َٚؿاعط 

 ٚضغبات ٚخٝا٫ت ٚغًٛنات ٚأؾعاٍ.

 (:Recall Typesأىْاع االضرتجاع )

 ٖٓاى أضبع١ أْٛاع َٔ ا٫غذلداع ٖٚٞ نايتايٞ: 

 (:Recollectionضتدعاء )اال  -1

 قٛضٖا املدتًؿ١ غٛا٤ أخعْت بكٛض٠ ٚؾٝٗا ٜػتسع٢ املتعًِ اـدل٠ ايػابك١ يف 

ش١ٖٝٓ أّ يؿع١ٝ أّ سػ١ٝ. ْٚٛع١ٝ اـدل٠ املػتسعا٠ يف ٖصا ايٓٛع َٔ ا٫غذلداع 

 بٗا.اتهٕٛ ْاقك١ أٚ قطؾ١ عٔ ايكٛض٠ اييت مت بٗا انتػ

 (:Spontaneous Recallاضرتداع تًكائٞ )  -2

ٚ ًَشٛظ، َجٌ ٚؾٝ٘ ٜػتسع٢ املتعًِ بكٛض٠ تًكا١ٝ٥ زٕٚ ٚدٛز َجرل ظاٖط أ 

اؿا٫ت ايٓؿػ١ٝ اييت ميط بٗا ايؿطز أثٓا٤ ا٫غتذابات املطتبط١ مبؿاعط ايكًل ٚيف 

ساي١ ايكًل ٜػتسع٢ ايؿطز عاز٠ خدلات نجرل٠ َسؾ١ْٛ يف شانطت٘، قس تهٕٛ 
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 بٗسف ايتهٝـ أٚ ايتدًل َٔ تًو اؿاي١.

 (:Respondent Recallاضرتداع اضتذابٞ )  -3

اـدلات بتأثرل َ٪ثط َا، عطض ي٘ قٛض٠ َٔ ايكٛض َجٌ  ٚؾٝ٘ ٜػتسع٢ املتعًِ 

غ٪اٍ، أٚ تًُٝح َٔ اٯخطٜٔ، أٚ خدل٠ يس٣ ايؿطز تػتسعٞ اغتذاب١ َٔ ايؿطز 

 يتٛنٝشٗا.

 (:Completionضتهُاٍ )الا  -4

ٚيف ٖصٙ ايع١ًُٝ ايص١ٖٝٓ ٜػذلدع املتعًِ اـدل٠ املان١ٝ نا١ًَ ٚاييت مت  

ع٤ َٔ اـدل٠، أٚ َا ٜؿرل إيٝٗا، ٚاشلسف ٖٛ إٔ ؽعٜٓٗا يف ايػابل بػبب ظٗٛض د

 تػتهٌُ اـدل٠ يس٣ َٔ ٜكّٛ بعطنٗا.

 مضتْٓات التذكز:

َّا َٓص ؾذل٠ ايػبعٝٓٝات ؾكس أدطٜت أعاخ   ٫قت ع١ًُٝ ايتصنط اٖتُا

ٚزضاغات َتعسز٠ يف ٖصٙ اجملاٍ. ٚؾطت ايسضاغات ططًقا ٚأغايٝب يتػٌٗٝ ؾِٗ 

 َهْٛات ايصانط٠.عٌُ ايصانط٠ ٚايتدطٝط يتٓعِٝ 

 ٚميهٔ ؼسٜس َػتٜٛات ايصانط٠ ٖٚٞ: 

 (:Immediate memoryأّاُل: الرانسٗ الفْزٓ٘ )

 ٜسخٌ نُٔ ٖصٙ ايصانط٠، ايصانط٠ اؿػ١ٝ َٔ َجٌ ايكٛض ايبعس١ٜ اييت تبك٢ 

يسٜٓا ؾّٛضا بعس إغُاض ايعني عٔ ؾ٤ٞ نٓا ْطاٙ، ٚؽتؿٞ بأقٌ َٔ ثا١ْٝ إٕ مل ٜتِ 

 ؼًٜٛٗا إىل ايتصنط قكرل املس٣ عٔ ططٜل ظٜاز٠ ا٫ْتباٙ. ايعٌُ عًٝٗا َٔ أدٌ

ؾإشا اغتُع ايطايب إىل َعًَٛات عٔ اإلْتاز ايعضاعٞ يف زٚي١ َٔ ايسٍٚ ؾإْ٘  

( ا٭قٛات اييت زلعٗا، ٚوٛشلا إىل Codiongٜكّٛ بعس زلاع شيو بذلَٝع )

 نًُات شات َع٢ٓ ثِ ؼٍٛ إىل ايصانط٠ قكرل٠ املس٣.
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ًٔا: الران  (:Short term Memoryسٗ قصريٗ املدٚ )ثاى

ٜػتكبٌ كعٕ ايصانط٠ قكرل٠ املس٣ عسّزا قسّٚزا َٔ ؾكطات املٛاز، ٜتِ  

ثا١ْٝ(، ٜٚتِ ا٫ستؿاظ بٗصٙ املٛاز عٔ ططٜل  15اغتكباشلا يؿذل٠ َ٪قت١ ٫ تعٜس عٔ )

( َجٌ تهطاض Repeating( أٚ ايتهطاض )Rehearsingايتػُٝع ايصٖين ايصاتٞ )

ع ضقِ تًٝؿٕٛ َٓص ؿع١ زلاع٘ ست٢ ؿع١ طًب ايطقِ. ٖٚصٙ املعًَٛات أٚ ٚتػُٝ

 ثا١ْٝ(. 30-15ايطغا٥ٌ ٜتِ ت٬ؾٝٗا ٚؾكساْٗا يف َس٠ ظ١َٝٓ تذلاٚح بني )

 (:Long term Memoryثالًجا: الرانسٗ طْٓل٘ املدٚ )

ٜتِ يف ٖصٙ ايصانط٠ اغتسعا٤ عسز نبرل َٔ املعًَٛات يؿذل٠ ظ١َٝٓ ط١ًٜٛ  

َٔ غاعات إىل غٓٛات، ع٢ً إٔ ٜتِ انتُاٍ ْهر اؾٗاظ ايعكيب ممتس٠ 

 املطنعٟ. 

 

 

 ؾهٌ ٜٛنح َػاض املعًَٛات اؾسٜس٠ خ٬ٍ َػتٜٛات ايتصنط
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 مَارات التذكز ّاالصرتجاع:

 (:Mind Mapsاخلساٜط الرٍئ٘ ))أ(  

تعس اـطا٥ط ايص١ٖٝٓ ٚغ١ًٝ ٜػتدسَٗا ايسَاؽ يتٓعِٝ ا٭ؾهاض ٚقٝاغتٗا  

ح بتسؾل ا٭ؾهاض، ٜٚؿتح ايططٜل ٚاغّعا أَاّ ايتؿهرل اإلؾعاعٞ، بؿهٌ ٜػُ

 ايصٟ ٜعين اْتؿاض ا٭ؾهاض َٔ املطنع إىل نٌ ا٫ػاٖات.

سني ْؿهط يف َٛنٛع َا ؾإْٓا ْهع ٖصا املٛنٛع يف املطنع، ثِ ٬ْسغ  

اإلؾعاعات اييت تعٗط ٚتكسض عٔ ٖصا املٛنٛع، ٜٚػتطٝع نٌ زَاؽ إٔ ٜكسض 

 ١ عٔ زَاؽ آخط.إؾعاعات كتًؿ

ٚقس قُُت خطا٥ط ايصٖٔ يف ن٤ٛ سكا٥ل عٔ ايتعًِ ٚايعكٌ ايبؿطٟ، ٖٚٞ  

إٔ عٌُ ايعكٌ ٜتهُٔ يٝؼ ؾكط اغتٝعاب ا٭ضقاّ ٚايهًُات ٚا٭ٚاَط ٚاـطٛط 

ٚيهٔ ٜتهُٔ أّٜها ا٭يٛإ ٚا٭بعاز ٚايتد٬ٝت ٚايطَٛظ ٚايكٛض، ؾُٔ خ٬ٍ 

ٚتصنط ٚاغذلداع عسز َٔ  ٬َسع١ عابط٠ غطٜع١ ٜػتطٝع ايصٖٔ اغتٝعاب

ايتؿاقٌٝ املطتبط١ بامل٬سع١، ؾٗٓاى خطا٥ط تطغِ يف ايصٖٔ ؼٌُ تًو 

 ايتؿاقٌٝ.

 لهل دماغ خسٓطتُ الرٍئ٘:

 يهٌ زَاؽ ْعاّ ؾطٜس َٔ ايطٚابط اييت ٜكُٝٗا، ؾإشا زلعٓا ن١ًُ أٚ ؾاٖسْا 

 ٌ ؾدل ٜكِٝ ضٚابط كتًؿ١، ٚضمبا عؿطات أٚ ٦َات أٚ ٬َٜنينقٛض٠ ؾإٕ 

 ايطٚابط اييت ٫ ٜؿاضن٘ ؾٝٗا أسس.

 إٕ خاق١ٝ تؿطز ايسَاؽ ايبؿطٟ تؿٝس يف ايٓٛاسٞ ايتاي١ٝ:

 .ٙإٕ نٌ ؾدل وٌُ أؾهاّضا ٚضٚابط ؽتًـ عُا وًُ٘ غرل 

 .بعض ا٭ؾهاض اييت وًُٗا اٯخطٕٚ قس تهٕٛ ٖا١َ دّسا ُٜٗٓا اغتُاعٗا 

  ٖاّ يف ع١ًُٝ إٕ تٓٛع ا٭ؾهاض ظاٖط٠ قش١ٝ، ٚإٔ نٌ ؾدل ٜؿاضى ظاْب

 ايتؿهرل أٚ ايبشح عٔ َعاضف.
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  ٌميهٔ إعاز٠ ايٓعط يف أٟ ضأٟ غرل عازٟ أٚ َٛقـ َعني، يتهتؿـ أْ٘ س

 ملؿه١ً ٚيٝؼ دع٤ّ َٔ املؿه١ً.

  ايتعاٌَ َع ايٓاؽ نُذُٛعات ٫ نأؾطاز ٚإٔ اإلْتاز ايؿهطٟ ٖٛ خ٬ق١

 أؾهاض فُٛعات.

 

 

 غهٌ ٜٛضح منٛذز خلسٜط١ ذ١ٖٝٓ

 

 ئ٘ ّاحملاضزٗ:اخلزٓط٘ الذٍ

 نجرل َٔ ايطًب١ َتعٛز ن٢ً نتاب١ احملانط٠ بايكٛض٠ ايتكًٝس١ٜ املعتاز٠ ع٢ً 

ا٭ٚضام ٚايصٟ وطم ع٢ً نتاب١ أندل نِ ممهٔ مما ٜػُع٘ ٚبايتايٞ تط٣ 

 ٖصا ايطايب ٚنأْ٘ يف غبام َع املسضؽ. ٜعٝب ٖصٙ ايططٜك١ يف ايهتاب١ ايتايٞ:
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 ٛط أثٓا٤ ايهتاب١.تت 

  ايهًُات ٚيٝؼ ع٢ً املع٢ٓ.ايذلنٝع ع٢ً 

 .ٜأخص ٚقّتا ط٬ًٜٛ ٫غذلداع ٖصٙ املعًَٛات 

 ماذا حتكل باضتدداو اخلسٓط٘ الرٍئ٘؟

اختكاض: إٕ مجٝع املعًَٛات غتهٕٛ يف ٚضق١ ٚاسس٠ بس٫ً َٔ ٚدٛزٖا يف   -1

 أٚضام نجرل٠.

غٗٛي١: غتذس إٔ اغتدساَو يًدطٜط١ ايص١ٖٝٓ غ١ًٗ بٌ غ١ًٗ دّسا سامًلا   -2

 اضغٗا َّٜٛٝا.مت

تػ١ًٝ: إٕ اـطٜط١ ايص١ٖٝٓ تعتُس ع٢ً ا٭ؾهاٍ ٚايطغَٛات ٚا٭يٛإ ٖٚصٙ   -3

 اـًط١ تعطٝو ؾذل٠ َٓاغب١ َٔ ايتػ١ًٝ َع ايسضاغ١.

اغتُطاض١ٜ: بعهؼ ططم املصانط٠ اييت تعٛز عًٝٗا يف سٝاتو ايسضاغ١ٝ ٚاييت   -4

ْات ثِ تٓػاٖا تتػِ بتعٜٚسى باملعًَٛات يف ٚقت قكرل نؿذل٠ ا٫َتشا

 ؾاـطٜط١ ايص١ٖٝٓ تعطٝو اغتُطاض١ٜ قس تطٍٛ إىل غٓٛات!!

تٓعِٝ: تعتُس اـطٜط١ ايص١ٖٝٓ ع٢ً تٓعِٝ أؾهاضى بكٛض٠ ؾعاي١ ٖٚٞ   -5

تػتدسّ يف ايبشٛخ ٚايتكاضٜط بهؿا٠٤ عاي١ٝ. إْو سامًلا تسخٌ عامل اـطٜط١ 

ِْ يف نٌ ؾ٤ٞ!!  ايص١ٖٝٓ غتذس أْو َٓع

ـطٜط١ ايص١ٖٝٓ تعتُس ع٢ً ا٭ؾهاٍ ٚا٭يٛإ ؾإٕ غطع١: سٝح إٕ ا  -6

اغذلداعٗا َٔ عكًو غٝهٕٛ غطّٜعا دّسا، إٕ طبٝع١ ايعكٌ ايبؿطٟ يف 

اغذلداع٘ يًُعًَٛات ٜطنع ع٢ً ايكٛض٠ ٚا٭يٛإ قبٌ ايهًُات املطبٛع١ أٚ 

 املهتٛب١ ٖٚٓا ٜهٕٛ ايطبط ايػطٜع بني ايه١ًُ ٚايكٛض٠.

 َػاعّسا دّسا يف لاسو يف ا٫ختباضات ٚغتهٕٛ اـطٜط١ ايص١ٖٝٓ عا٬ًَ 

غتهٕٛ نايدلؾا١َ ٚيهٔ "بطؾا١َ س٬ٍ" ؾبس٫ً َٔ تًو اؿطاّ اييت ٜهعٗا 

 ايطايب ايؿاؾٌ يف دٝب٘ أْت تهعٗا َباؾط٠ يف عكًو!!
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تطنٝع: غتسيو اـطٜط١ ايص١ٖٝٓ ع٢ً ايذلنٝع يف نٌ ؾ٤ٞ.. أثٓا٤ قطا٤تو،   -7

اؿٛاضات ٚاملٓاقؿات زاخٌ ايؿكٌ أٚ  أثٓا٤ اغتُاعو يًُشانطات، أثٓا٤

 خاضد٘.

 اخلسٓط٘ الرٍئ٘ أو الربشام٘؟

إٕ َٔ أِٖ عٝٛب ايدلؾا١َ ايتٛتط ايسا٥ِ قبٌ ٚأثٓا٤ ا٫َتشإ، ٚايؿعٛض  

 بايصْب ؿط١َ اغتدساَٗا.

أَا اـطٜط١ ايص١ٖٝٓ ؾٗٞ ايدلؾا١َ إ٫ يف ساد١ ٚاسس٠ ٖٚٞ "س٬ٍ َا١٥ يف  

يدلؾا١َ أسس ظٚاٜا اؾػس اـاضدٞ ؾإٕ اـطٜط١ ايص١ٖٝٓ املا١٥" ؾإشا نإ َٛقع ا

يٝؼ شلا إ٫ َهإ ٚاسس أثٓا٤ ا٫ختباض ٖٚٛ زاخٌ عكًو، ٚبايتايٞ غٛف تؿعط 

باط٦ُٓإ ٚضاس١ ْؿػ١ٝ نبرل٠ ٚأْت ػٝب ع٢ً أغ١ً٦ ا٫ختباض سٝح غٌٝ 

 املعًَٛات بهٌ غٗٛي١ ٜٚػط ٜكب بني ٜسٜو.

 خطْات زضه اخلسٓط٘ الرٍئ٘:

 ٚ ضق١ خاي١ٝ َٔ أٟ ؾ٤ٞ. إلتاس١ سط١ٜ نا١ًَ يًتعبرل عٔ َٗاضات ايصٖٔ. خص

 أَا املػطَّط٠ ؾكس تكٝس ٖصٙ اؿط١ٜ.

  نع ايٛضق١ يف ٚنع أؾكٞ ايهًُات ٚايكٛض تؿع داّْبا ٚبٗصٙ ػس أَاَو

 َػاس١ دٝس٠.

  أبسأ َٔ املطنع. ا٭ؾهاض تٓطًل َٔ َطنع عاملٓا ايصٖين ٚاـطٜط١ ايص١ٖٝٓ

 تعهؼ ٖصا.

 ٛقٛض٠ َطنع١ٜ تعدل عٔ املٛنٛع ايصٟ تهتب عٓ٘ أٚ تؿهط ؾٝ٘.ن ٕ 

  اغتدسّ ث٬ث١ أيٛإ ع٢ً ا٭قٌ يف ايكٛض٠ أٚ ايؿهٌ. )ا٭يٛإ تجرل خٝاٍ ايؿًك١

 اي٢ُٓٝ ٚتًؿت ا٫ْتٝاٙ(.

  غِ ٚأدعٌ أندل نًُا ناْت 5أدعٌ اضتؿاع ٚعطض ايؿهٌ َا ٜكاضب

 ايٛضق١ أندل )اؿذِ ٜعطٞ َػاس١ ملا تبك٢(.
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 طى ايكٛض٠ بسٕٚ إطاض ايكٛض٠ تػين عٔ أيـ ن١ًُ نُا أْٗا أنجط َطّسا أت

 )ايكٛض٠ َٔ زٕٚ إطاض أزع٢ يًتصنط(.

  أضغِ ايؿطٚع ايط٥ٝػ١ٝ اييت تتؿعب َٔ ايؿهٌ املطنعٟ ٖٚصٙ ا٭ؾهاض

 ايط٥ٝػ١ٝ سٍٛ املطنع أؾب٘ بؿكٍٛ ايهتاب.

 .٘ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ تهتب بٛنٛح، ٚتٛنع ع٢ً خط بايطٍٛ ْؿػ 

 طٛط املطنع١ٜ تهٕٛ زلٝه١ َٚٓش١ٝٓ َٚطتبط١ َباؾط٠ بايؿهٌ اـ

 املطنعٟ. ٖٚصا ايػُو ٚا٫مٓا٤ ٚا٫ضتباط ٜعٛز يٮغباب ايتاي١ٝ:

ٖصا ٜتٝح يًصٖٔ إٔ ٜكٛض ايؿهٌ ٚبايتايٞ تهٕٛ ايكطا٠٤ أغٌٗ ٚايتصنط -

 أغطع.

 املٓش١ٝٓ تعطٞ ْػ١ُ بكط١ٜ ٚتّٓٛعا ٚبايتايٞ أنجط َطّسا.-

 ٌُ با٫ضتباط ؾاملػاس١ ايعا٥س٠ تؿكٌ ا٭ؾهاض.٭ٕ ايصٖٔ ٜع-

  أنـ ؾطٚع أٚ أؾهاض ض٥ٝػ١ٝ أخط٣، ٖٚٞ َطتبط١ بايط٥ٝػ١ٝ اييت غبكتٗا

ن١ ٚايهًُات ٚانش١ ٚسذُٗا أقػط، اٚتهٕٛ اـطٛط َطتبط١ ٚبأقٌ زل

 ٖٚصا ٜعٛز يٮغباب ايتاي١ٝ:

طّعا إعطا٤ فا٫ً يًشطن١ ايعؿٛا١ٝ٥ يٮؾهاض ٫ٚ هب عًٝو إٔ تٓٗٞ ؾ-

 قبٌ ا٫ْتكاٍ ٯخط.

اـطٛط املطتبط١ ببعهٗا تؿهٌ ع٬قات ٚتطنٝبات نُا تٛنح َػت٣ٛ -

 ا٭١ُٖٝ.

 سذِ ْٚٛع ا٭سطف تعٚزى مبعًَٛات إناؾ١ٝ عٔ أُٖٝتٗا َٚعٓاٖا.-

  ٚأنـ َػت٣ٛ ثايّجا أٚ ضابّعا َٔ املعًَٛات ٚاغتدسّ ا٭ؾهاٍ بس٫ً َٔ أ

 باإلناؾ١ إىل ايهًُات.

 ايٛضٚز عط١ٜ ؾاـطٜط١ تتًك٢ أؾهاضى املتٓٛع١.أزلح ٭ؾهاضى ب 

 أنـ أبعاّزا ـطٜطتو نع قٓسًٚقا سٍٛ ايه١ًُ أٚ ايؿهٌ إلبطاظ املِٗ.
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  أسط ؾطّٚعا َٔ اـطٜط١ غطٛط ١ًَْٛ ٚاغتدسّ أيٛاّْا كتًؿ١ أنـ أزلا٤

ٚضَّٛظا بني املعًَٛات إلبطاظ اضتباطات َع١ٓٝ ٖصٙ اـطٛط تٛدس أؾها٫ً 

 ٜععظ ايصانط٠. َتُٝع٠ ٖٚصا

  أدعٌ نٌ خطٜط١: أمجٌ ٚأنجط ؾ١ٝٓ ٚأنجط أيٛاّْا ٚأنجط خٝا٫ً ٚأنجط

 أبعاّزا.

 .اغتُتع 

 

 

 

 اضتددو السّابط: -2

 ٚقس تهٕٛ ايطٚابط املػتدس١َ قك١ أٚ ع٬ق١ أٚ تؿاب٘. 

 :1َجاٍ

سُٝٓا تصٖب إىل اؾُعٝات ايتعا١ْٝٚ ٚا٭غٛام ا٫غت٬ٗن١ٝ تط٣ نجرّلا َٔ  

ٕٛ بني أضؾـ املأن٫ٛت املدتًؿ١ ٚيف أٜسِٜٗ ٚضق١، ٚقس نتبٛا ؾٝٗا َا ايٓاؽ ميؿ

 وتادْٛ٘. يٓؿطض إْو قتاز إىل ٖصٙ ايكا١ُ٥:



  
 َٗازات ايتعًِ ٚايتفهري

 

 

61 

 خبع.  -1

 نٝؼ قُا١َ.  -2

 طشني.  -3

 ؾطؾا٠ أغٓإ.  -4

 َٛظ.  -5

 قابٕٛ ٜس.  -6

 قاضّ ٚضم.  -7

 قِ بتأيٝـ قك١ ٫غذلداع ٖصٙ ايكا١ُ٥.

 أضرتخ:  -3

يعكٌ ايعًٝا تهٕٛ أنجط نؿا٠٤ عٓسَا تهٕٛ َػذلخّٝا ٚيػت إٕ ٚظا٥ـ ا 

ؼت نػط عكيب. َُٗا نإ عسز أغايٝب ٚسٌٝ ايصانط٠ اييت تكّٛ بٗا َٔ 

تًو ايكا١ُ٥، ؾًٔ تػتؿٝس َٔ شانطتو إشا قُت بايهػط ع٢ً أغٓاْو باْؿعاٍ 

ست٢ ٜكسض عٓٗا قطٜط ٚساٚيت بايك٠ٛ إقشاّ املعًَٛات زاخٌ عكًو جملطز ععَو 

َّا قّها.ٚ  إقطاضى ع٢ً ٖصا عع

 نً ىصًطا:  -4

إٕ احملاؾع١ ع٢ً نْٛو ْؿًٝطا ٖٛ َؿتاح ي٬غتصناض ايؿعاٍ. سٝح إٕ  

ايٓعط بب٬ز٠ ٚغًب١ٝ إىل ايهًُات املطبٛع١ يف ايكشـ ٖٛ َا ٜؿعً٘ أغًب ايٓاؽ 

 ٫ٚ ٜتذاٚظْٚ٘ أبّسا. هب إٔ تهٕٛ ْؿًطا.

ػتصنطٖا يؿدل آخط. قِ بتأيٝـ اقطأ بكٛت عاٍ قِ بتسضٜؼ املاز٠ اييت ت 

ْػ١ُ أٚ قاؾ١ٝ َٔ نًُاتٗا يتػاعسى ع٢ً تصنطٖا. أعس نتاب١ ا٭ؾهاض 

 ايط٥ٝػ١ٝ بكٝاغتو أْت. أضغِ قٛض٠. اغتعطض املاز٠ يف قُت ٚتطنٝع.
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 اضتددو العدٓد مً أىْاع ذناٜو:  -5

يًعكٌ غبع١ أْٛاع شنا٤ أغاغ١ٝ، ٜٚكّٛ َععِ ايٓاؽ باغتدساّ ٚاسس أٚ  

ني َٓٗا ؾكط بؿعاي١ٝ أثٓا٤ َٛاقـ ا٫غتصناض، ٚنُا ٜتهح إٔ ٖصا ميهٔ أثٓ

إٔ وس بسضد١ نبرل٠ َٔ قسضات شانطتو. ؾبُٝٓا تكّٛ بأزا٤ أغايٝب ا٫غتصناض 

أثٓا٤ زٚضى نساضؽ تأنس َٔ قٝاَو بسَر أْٛاع َتعسز٠ َٔ أْٛاع شنا٥و 

 املدتًؿ١ بكسض اإلَهإ.

ا٥و ايًػٟٛ ٚاملٛغٝكٞ. اضغِ قٛض٠ قِ بتأيٝـ قكٝس َكؿا٠ باغتدساّ شن 

خاق١ ضغِ خطٜط١ ش١ٖٝٓ باغتدساّ عكًو، ٚباغتدساّ شنا٥و املط٥ٞ 

ٚاملهاْٞ. قِ بتعًِٝ اٯخطٜٔ باغتدساّ شنا٤ ايتٛاقٌ َع اٯخطٜٔ ٚنصيو 

ايصانط٠ ايًػ١ٜٛ; أٚ ست٢ ايصانط٠ اؾػس١ٜ إشا نٓت تػتدسّ ايهجرل َٔ 

أعس نتب١ َا تتصنطٙ بأغًٛبو اـام  اؿطنات ٚإميا٤ات ايٝس يف ايتعًِٝ.

باغتدساّ ايصانط٠ املٓطك١ٝ، ٚايًػ١ٜٛ، ٚاؾػس١ٜ. )إٕ ؾعٌ ايهتاب١ ٖٛ ؾعٌ 

 دػسٟ يف ا٭قٌ ٜٚكّٛ بتؿعٌٝ ٖصا اؾع٤ َٔ ايعكٌ(.

 قه باملساجع٘ مبهًسا ّعلٙ أضاس ميتعه:  -6

ميهٓو ببػاط١ إسساخ ؼػٔ ًَشٛظ يف نِ املعًَٛات ايصٟ ؼؿع٘  

عٝ٘ َٔ شانطتو بٛاغط١ قٝاَو بعٌُ َطادع١ قكرل٠ ملٛازى ايسضاغ١ٝ ٚتػتس

ع٢ً أغاؽ َٓتعِ. ع٢ً غبٌٝ املجاٍ، ميهٓو ظٜاز٠ َا تتصنطٙ َٔ قانط٠ 

% بإٔ تكّٛ ببػاط١ باؾًٛؽ دًػ١ زضاغ١ٝ 500غاعات مبا ٜكٌ يٓشٛ  3َستٗا 

اؾط٠، ثِ أعس َستٗا ث٬ث١ زقا٥ل يًُطادع١. قِ باغتعطاض املاز٠ بعس احملانط٠ َب

اغتعطانٗا بعس غاع١، ثِ بعس ّٜٛ، ثِ بعس أغبٛع، ثِ بعس ؾٗط ٚاسس، ثِ بعس 

 ؾٗطٜٔ، ٖٚهصا. غٝػرل ٖصا ا٭غًٛب ايػٌٗ َٔ "َٓش٢ٓ ايٓػٝإ".

 فهس يف األمس عيد اليْو:  -7

أظٗطت ا٭عاخ إٔ ايّٓٛ َهٕٛ نطٚضٟ َٔ َهْٛات ايصانط٠ اؾٝس٠  
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غاعات ّْٛ ناؾ١ٝ يًشؿاظ ع٢ً ايكش١ ٜٚكع١  ؾبد٬ف اؿاد١ املعطٚؾ١ يعسز

ايعكٌ، ؾإٕ املذ ٜكّٛ يف ايٛاقع باغتػ٬ٍ ؾذل٠ ايّٓٛ تًو يف زَر ا٭ؾٝا٤ زاخٌ 

ايصانط٠ ط١ًٜٛ املس٣. ؾُا تكّٛ باغتعطان٘ قبٌ شٖابو يًّٓٛ َباؾط٠ ٖٛ أنجط 

مما غٝكّٛ عكًو بتدعٜٓ٘ بػطع١ ٚنؿا٠٤. سٝح إٕ ا٭َط نُا يٛ نإ عكًو 

ز "ٚقّتا َػتكطّعا" يًكٝاّ بعًُٝات٘ ع٢ً ا٫ضتباطات ايص١ٖٝٓ ٚايع٬قات وتا

 ا٫ضتباط١ٝ املطًٛب١ يكٓع شنطٜات يف ايصانط٠ ط١ًٜٛ املس٣.

اختدل ٖصا بٓؿػو. غتذس أْو تتصنط ا٭ؾٝا٤ بؿهٌ أنجط غٗٛي١ ٚؾاع١ًٝ  

. إشا قُت باغتعطانٗا قبٌ ايّٓٛ َباؾط٠ ثِ اختدلت ْؿػو يف ايكباح ايتايٞ

غتتصنط باغتدساّ ٖصٙ ايططٜك١ أنجط مما يٛ قُت باملطادع١ يف ايكباح 

 ٚاختدلت ْؿػو يف َػا٤ ايّٝٛ شات٘ بسٕٚ إٔ ٜتدًٌ َٜٛو ؾذلات ّْٛ. 

 اضتددو الكله اجلاف.. أّ السصاص.. أّ الصنع امللٌْ:   -8

عًٝو بت١ُٝٓ عاز٠ ايهتاب١، ٚإعاز٠ ايهتاب١، ٚإعاز٠ ايهتاب١ َط٠ أخط٣.  

ّٗا مبا غتكّٛ ب٘ يف ا٫ختباض إ٫ أْ٘ أقٌ أْؿط١ ايتسضٜب  ؾإْ٘ ايٓؿاط ا٭نجط ؾب

ع٢ً املدطدات تهطاّضا. ملاشا؟ ٭ْ٘ ٜتطًب بصٍ اؾٗس، ٚيهٔ اؾا٥ع٠ تؿٛم 

 اؾٗس املبصٍٚ ؾٝ٘.

َّا عبج١ٝ، ٚتكُُٝات ٖٓسغ١ٝ; أٟ ؾ٤ٞ ٜبسٚ يعكًو أْ٘   اضغِ قّٛضا، ٚضغٛ

ؾهاٍ ايطغِ ٭غطاض زضاغ١ٝ ٖٛ ضغِ ٜٓاغب املٛنٛع، ٚأؾهٌ ؾهٌ َٔ أ

 اـطا٥ط ايص١ٖٝٓ.

 اضتددو صْتو:   -9

َٔ أنجط أزٚات ا٫غتصناض اَتٝاّظا ٚاييت هب عًٝو تُٓٝتٗا قٛتو. قِ بتهطاض 

ٚاتػتصنط بكٛت َػُٛع. أعس ايٓكاط ايط٥ٝػ١ٝ بٓػُات قٛت١ٝ، َٚكاَات 

 قٛت١ٝ.
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 كٔف حتقق أفضل الطزق للتذكز ّاالصرتجاع:

ايبس٤ يف املصانط٠ ٫بس إٔ متاضؽ ع١ًُٝ ايتػدني عًٔ ططٜل تكًٝب  قبٌ  -1

 قؿشات ايهتاب.

 أخص ؾهط٠ عا١َ عٔ َٛنٛعات٘ ٚأِٖ ايعٓاٜٚٔ ؾٝ٘.  -2

 نتاب١ بعض ايعٓاٜٚٔ امل١ُٗ يف َػٛز٠ خاضد١ٝ.  -3

ٜؿهٌ قطا٠٤ ايكؿشات امل١ُٗ يف ايؿكٌ بػطع١ ست٢ تػتطٝع إٔ تتعطف ع٢ً   -4

 قتٛاٙ.

مل تهٔ قس ـكت ايؿكٌ َػبًكا يف ْكاط قسز٠ ؾعًٝو بكطا٤ت٘ نً٘  إشا  -5

 بعٓا١ٜ ٚسطم ٚتطنٝع َطتني َتتايٝتني.

٫بس َٔ نتاب١ ًَدل َٛدع عُا قطأت٘ َٔ املاز٠ مبذطز ا٫ْتٗا٤ َٔ ايكطا٠٤   -6

 ايجا١ْٝ ٭ٕ املًدل ٜػاعس ع٢ً تجبٝت املعًَٛات ٚاغذلداعٗا ٫سًكا.

٭يٛإ إىل بعض ايٓكاط امل١ُٗ يف ايهتاب ؾايصٖٔ ٜػٌٗ اغتدسّ اإلؾاض٠ با  -7

 عًٝ٘ تصنط املعًَٛات اييت تدلظ بؿهٌ مجٌٝ.

 بعس ا٫ْتٗا٤ َٔ قطا٠٤ ايؿكٌ زلع يٓؿػو ٚضادع ايؿكٌ.  -8

بعس نٌ غاعتني َٔ املصانط٠ املتعُك١ خص قػًطا َٔ ايطاس١ ٜذلاٚح بني   -9

١ ٚاغتٓؿام اشلٛا٤ ٚعٌُ زقٝك١، ٜٚؿهٌ املؿٞ أثٓا٤ ا٫غذلاس 15، 20

 ضٜان١ خؿٝؿ١.

إشا سككت لاّسا يف َصانط٠ ايؿكٌ عًٝو إٔ تؿطح بصيو ٚتهاؾ٧ ْؿػو   -10

 ؾايؿعٛض بايٓذاح ٜكٛز يٓذاح أندل.

أؾهٌ أٚقات املصانط٠ اييت ٜهٕٛ ؾٝٗا ايصٖٔ أنجط ْؿاًطا ٚاغتعساّزا   -11

ت ا٭داظات َٚٔ ي٬غتٝعاب ٖٞ بعس ق٠٬ ايؿذط إىل ايعٗط، ٚشيو يف أٚقا

 بعس ق٠٬ ايعكط ست٢ ايتاغع١ ٚايٓكـ َػا٤ّ.
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ٚميهٔ إمجاٍ ايكٛاعس ا٭غاغ١ٝ يتشكٝل ايؿِٗ ٚاؿؿغ ٚتجبٝت املعًَٛات  

 ؾُٝا ًٜٞ:

 أّاًل: الكساٛٗ اإلمجالٔ٘ للدزس:

 .سؿغ ايعٓاٜٚٔ ايهبرل٠ يف ايسضؽ ٚتػُٝعٗا دّٝسا 

 .سؿغ ايعٓاٜٚٔ ايكػرل٠ 

 ١ٝ ٚغطٜع١.قطا٠٤ ايسضؽ قطا٠٤ إمجاي 

 ا٫ٖتُاّ بسضاغ١ ايطغّٛ ايتٛنٝش١ٝ ٚايتعطف عًٝٗا دّٝسا أثٓا٤ ايكطا٠٤ اإلمجاي١ٝ 

 ايػطٜع١.

ًٔا: املرانسٗ ّاحلفغ:  ثاى

  تعطف ع٢ً ايٓكاط ا٭غاغ١ٝ ٚنع خًطا ٚنطض قطا٤تٗا عٝح تهٕٛ َطتبط١

 يف املٛنٛع.

 قًب ٚسؿغ  ؾِٗ ايكٛاْني ٚايكٛاعس ٚاملعاز٫ت ٚايٓعطٜات ثِ سؿعٗا عٔ ظٗط

 ايطغّٛ ايتٛنٝش١ٝ ٚايتسضٜب ع٢ً ضزلٗا َع نتاب١ أدعا٤ ايطغِ.

 .ايتأنس َٔ ؾِٗ ايسضؽ. غذٌ ا٭غ١ً٦ املٛنٛع١ٝ يف ْٗا١ٜ ايسضؽ 

 .قاٚي١ ٚنع أغ١ً٦ ع٢ً أدعا٤ ايسضؽ ٚايتعطف ع٢ً اإلداب١ ايكشٝش١ شلا 

 .ػعأ املٛاز ايط١ًٜٛ إىل ٚسسات َتُاغه١ َطتبط١ ببعهٗا 

 س يٓؿػو قبٌ ايبس٤ أْو َكُِ ع٢ً تػُٝع َا ؼؿغ ٚأْو هب إٔ ت٪ن

 تؿعط باظزٜاز قسضتو ع٢ً ايذلنٝع ٚغطع١ اؿؿغ.

  يف ْٗا١ٜ املصانط٠ اي١َٝٛٝ ٚقبٌ ايّٓٛ َباؾط٠ اغذلدع سؿغ ٚتػُٝع ايكٛاْني

 ٚايٓعطٜات اييت متت زضاغتٗا ٜٚػاعس شيو ع٢ً تجبٝتٗا.
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 مَارات أداء االختبارات:

 ٖب إىل ا٫َتشإ َبهّطا.نٔ َػتعّسا ٚاش 

  اسهط نٌ أزٚاتو َٔ أق٬ّ ٚقٛاَٝؼ ٚساغبات َٚػاس١ ؾٗصا ٜػاعسى ع٢ً

 ايذلنٝع يف ا٫ختباض.

 .ساؾغ ع٢ً اغذلخا٥و ٚثكتو ٫ٚ تذلى ْؿػو ؾطٜػ١ يًكًل 

  ٫ تتشسخ َع باقٞ ايطًب١ قبٌٝ ا٫ختباض ٭ٕ ايكًل َعسٟ ٚشنط ْؿػو أْو

 غتكسّ اَتشاّْا دّٝسا.

 َتشإ بسق١ ٚعُل ٚسسز ايٓكاط امل١ُٗ ٚانتب ٬َسعاتو ظاْب تكؿح ا٫

 ا٭غ١ً٦.

 .ابسأ عٌ ا٭غ١ً٦ ايػ١ًٗ أ٫ًٚ ثِ ايكعب١ ٫سًكا 

 .ساٍٚ إٔ ؼٌ ا٭غ١ً٦ اييت شلا أع٢ً ايع٬َات قبٌ ا٭خط٣ 

 .يف اَتشاْات اـٝاضات املتعسز٠ اسصف ا٭دٛب١ اييت تعطف أْٗا خاط١٦ أ٫ًٚ 

 ط ع٬َات ايتدُني يف ا٭غ١ً٦ َتعسز٠ اإلدابات ؾعاز٠ مخٔ إشا نٓت ٫ ؽػ

 َا ٜهٕٛ ايتدُني ا٭ٍٚ قشّٝشا.

 .ؾهط دّٝسا قبٌ إٔ تبسأ نتاب١ اإلداب١ يف ا٫َتشاْات ايهتاب١ٝ 

 .انتب ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ إلدابتو ثِ اغتعطنٗا ْٚاقؿٗا بعس شيو 

  ايٛقت ملطادع١ إدابتو.10خكل َٔ % 

  ٌاْتٗا٤ املس٠ احملسز٠ ٚاغتػٌ ايٛقت يف َطادع١ ٫ ؽطز َٔ ا٫َتشإ قب

 إدابتو.

  ٕسًٌ ْتا٥ر ا٫َتشإ: ؾهٌ اَتشإ ػتاظٙ ٜػاعسى ع٢ً ا٫غتعساز ي٬َتشا

 ايكازّ، ٚاغتدسّ ا٫ختباضات ايكسمي١ ٚضادعٗا ي٬َتشإ ايٓٗا٥ٞ.
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 اخلامسةلوحدة ا

 

 لنزاجع التالٔ٘:املادٗ العلنٔ٘ هلذِ الْحدٗ بالعْدٗ ل مجعمت 

 ٞٚيِٝ عبٝس ، ععٚ عؿا١ْ – ايتؿهرل ٚاملٓٗاز املسضغ. 

 قاحل أبٛ دازٚ ، قُس ْٛؾٌ – تعًِٝ ايتؿهرل .. ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل. 
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 Thinking Definition  تعزٓف التفلري

تبآٜت ٚدٗات ْعط ايعًُا٤ ٚايباسجني ايذلبٜٛني سٍٛ تعطٜـ ايتؿهرل; إش قسَٛا  

اغتٓاّزا إىل أغؼ ٚاػاٖات ْعط١ٜ َتعسز٠، ٚيٝؼ َٔ ؾهً٘ إٔ تعطٜؿات كتًؿ١ 

يهٌ ؾطز أغًٛب٘ اـام يف ايتؿهرل، ايصٟ قس ٜتأثط بُٓط تٓؿ٦ت٘ ٚزاؾعٝت٘ 

ٚقسضات٘ ٚخًؿٝت٘ ايجكاؾ١ٝ، ٚغرلٖا مما ميٝعٙ عٔ اٯخطٜٔ، ا٭َط ايصٟ قاز إىل 

هرل ٚخكا٥ك٘ غٝاب ايط١ٜ٩ املٛسس٠ عٓس ايعًُا٤ ٚايباسجني غكٛم تعطٜـ ايتؿ

ٚأؾهاي٘ ٚأغايٝب٘. ْٚعّطا ٭١ُٖٝ ٚدٗات ايٓعط املدتًؿ١ يف تعطٜـ ايتؿهرل، 

 ؾػٛف ْػتعطض عسّزا َٓٗا ع٢ً ايٓشٛ اٯتٞ:

أْ٘ ٫ ٜٛدس تعطٜـ ٚاسس ٖٚٛ أسس ضٚاز تعًِٝ ايتؿهرل  De Bonoٜط٣ زٜبْٛٛ   

ؾكس  َععِ ايتعطٜؿات َطن١ٝ عٓس أسس َػتٜٛات ايتؿهرل،َطض يًتؿهرل، ٭ٕ 

ْؿاط عكًٞ، ٜٚكٍٛ آخط إْ٘ املٓطل ٚؼهِٝ ايعكٌ،  ٜكٍٛ قا٥ٌ إٔ ايتؿهرل

ٚنٌ ٖصا قشٝح عٓس َػت٣ٛ َعني، ٚعَُٛا ؾإْ٘ ٜط٣ إٔ ايتؿهرل عباض٠ عٔ 

اغتهؿاف َذلٚ يًددل٠ بٗسف ايٛقٍٛ إىل ٖسف، ٚقس ٜهٕٛ ٖصا اشلسف ٖٛ 

ع٢ً ا٭ؾٝا٤ أٚ ؼكٝل ايؿِٗ، أٚ اؽاش قطاض َا، أٚ سٌ املؿه٬ت، أٚ اؿهِ 

 ايكٝاّ بعٌُ َا.

إىل إٔ ايتؿهرل ٖٛ ايع١ًُٝ اييت مياضؽ  De Bonoٜٚؿرل زٜبْٛٛ يف َٛقع آخط   

عًٝٗا ايصنا٤ َٔ خ٬شلا ْؿاط٘ ع٢ً اـدل٠: أٟ أْ٘ ٜتهُٔ ايكسض٠ ع٢ً اغتدساّ 

ايصنا٤ املٛضٚخ ٚإخطاد٘ إىل أضض ايٛاقع، َجًُا ٜؿرل إىل انتؿاف َتبكط أٚ 

 ٠ َٔ أدٌ ايٛقٍٛ إىل اشلسف.َتإٔ يًددل

َّا نٛغتا ٚنايٝو   ؾكس عطف ايتؿهرل بأْ٘ املعاؾ١   Costa & Kallicأ

ايعك١ًٝ يًُسخ٬ت اؿػ١ٝ بٗسف تؿهٌٝ ا٭ؾهاض َٔ أدٌ إزضاى املجرلات 

 اؿػ١ٝ ٚاؿهِ عًٝٗا.

١ ٚدسا١ْٝ ٝ( ؾٝكسّ تعطًٜؿا يًتؿهرل بأْ٘ ع١ًُٝ عك١ًٝ َعطؾ2003أَا سبٝب ) 

 بين ٚت٪غؼ ع٢ً قك١ً َٔ ايعًُٝات ايٓؿػ١ٝ ا٭خط٣ ناإلزضى، ٚاإلسػاؽعًٝا ُت
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ٚايتدٌٝ، ٚنصيو ايعًُٝات ايعك١ًٝ نايتصنط ٚايتذطٜس ٚايتعُِٝ ٚايتُٝٝع، 

ٚاملكاض١ْ ٚا٫غتس٫ٍ، ٚنًُا اػٗٓا َٔ احملػٛؽ إىل اجملط نإ ايتؿهرل 

 أنجط تعكّٝسا.

ؿّٗٛ ايتؿهرل ٜ٪نس ع٢ً تعكس إٕ اغتكطا٤ َتإٔ يًتعطٜؿات غابك١ ايصنط مل 

َؿّٗٛ ايتؿهرل ٚتعسز أبعازٙ ٚتؿابهٗا، ٚاييت تعهؼ تعكس ايعكٌ ايبؿطٟ 

ٚعًُٝات٘، ٚتبني يٓا أْ٘ نػرلٙ َٔ املؿاِٖٝ اجملطز٠ اييت ٜكعب عًٝٓا قٝاغٗا 

َباؾط٠ أٚ ؼسٜس َاٖٝتٗا بػٗٛي١; يصا ؾكس اغتدسَ٘ ايعًُا٤ مبػُٝات ٚأٚقاف 

ع ٚآخط َٔ أْٛاع٘، ٚيٝ٪نسٚا يف ايٛقت ْؿػ٘ ع٢ً تعكسٙ ُٝعٚا بني ْٛٝعس٠; ي

ٚقعٛب١ اإلساط١ ظُٝع دٛاْب٘، ؾٓذسِٖ ٜتشسثٕٛ عٔ ايتؿهرل ايٓاقس 

ٚاإلبساعٞ ٚايتأًَٞ ٚايطٜانٞ ٚايعًُٞ ٚاملعطيف،َٚا ؾٛم املعطيف ٚغرلٖا، ٚقس 

أقبح ٜٓعط إىل بعض أْٛاع ايتؿهرل نُا يٛ ناْت ع٢ً خط َتكٌ، ميجٌ أسس 

َّا َٓ٘، نُا يف ططؾٝ ٘ ؾه٬ً بػًٝطا َٔ ايتؿهرل ٚططؾ٘ اٯخط ؾه٬ً َتكس

ايتؿهرل ايتكاضبٞ ٚايتباعسٟ ٚايتؿهرل ايؿٓعاٍ ٚغرل ايؿٓعاٍ، ٚايتؿهرل احملػٛؽ 

 ٚاجملطز، ٚايتؿهرل ا٫ْسؾاعٞ ٚايتأًَٞ، ٚايتؿهرل املعطيف َٚا ؾٛم املعطيف.

 أٍنٔ٘ تعلٔه ّتعّله التفلري

عًُٞ مبٛنٛع ايتؿهرل اظزٜاّزا ًَشَٛظا يف ايٓكـ ايجاْٞ َٔ اظزاز ا٫ٖتُاّ اي 

ايكطٕ ايعؿطٜٔ، ٫غُٝا يف عكس ايجُاْٝٓٝات َٓ٘، سٝح متجٌ شيو ا٫ٖتُاّ يف 

ايهجرل َٔ قٛا٥ِ ايتؿهرل ٚايدلاَر ايتع١ًُٝٝ، ٚبصٍ اؾٗٛز ايهبرل٠، ٚإْؿام 

 ات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝا٭َٛاٍ ايطا١ً٥، ٚإدطا٤ ايهجرل َٔ ايبشٛخ اي٬ظ١َ ٚايتطبٝك

ع٬ًُ مبباز٨ ايذلب١ٝ اشلازؾ١ بهٌ أبعازٖا إىل تٓعِٝ ايتؿهرل عٓس املتعًُني، 

ٚا٫غتؿاز٠ َٔ طاقاتِٗ اإلبساع١ٝ ٚاغتجُاضٖا َٔ خ٬ٍ تٛؾرل اـسَات ٚايدلاَر 

اييت تًيب استٝاداتِٗ ٚتػاعسِٖ ع٢ً ايُٓٛ ايػًِٝ، سٝح إٔ ايتؿهرل ٜعتدل أزا٠ 

ٌٝ املعطؾ١، ٚمل تعس ايٓعِ ايذلب١ٜٛ تٗسف إىل ٤ٌَ عكٍٛ ايطًب١ أغاغ١ٝ يف ؼك

باملعاضف ٚاؿكا٥ل ؾكط، بٌ تعست شيو إىل ايعٌُ ع٢ً ت١ُٝٓ ٚتعًِٝ ايتؿهرل; 

 يتُٝهٔ ايؿطز َٔ ايتعاٌَ َع َتطًبات اؿٝا٠ املعاقط٠.
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ٚيف ٖصا اجملاٍ مث١ فُٛع١ َٔ ا٫عتباضات ايع١ًُٝ اييت ميهٔ إٔ تؿٝس يف  

 اجملاٍ، ٖٞ: ٖصا

  خ٬ٍ تعًِٝ ايتؿهرل ْتُهٔ َٔ ٚنع َعاٜرل دسٜس٠ يًتؿهرل ايٓاقس َٔ

ٚايتؿهرل اإلبساعٞ ع٢ً اعتباض أْ٘ فاٍ تعًُٝٞ متاز إيٝ٘ يف ع١ًُٝ ايتعًِٝ 

 عدل املٓٗاز.

  ًِٝيكس مت إعاز٠ بٓا٤ ايعسٜس َٔ ا٫ختباضات املٛنٛع١ٝ بٓا٤ّ ع٢ً َعاٜرل تع

قسض٠ ايطًب١ ع٢ً اغتدساّ ٚتطبٝل املعطؾ١ بؿهٌ ايتؿهرل، ٚشيو ٫ختباض 

 ؾّعاٍ.

  ٫ ميٌٝ ايطًب١ إىل انتػاب َٗاضات ايتؿهرل ٚعازات ايعكٌ عٔ ططٜل زضاغ١

 املٛاز ايسضاغ١ٝ بؿهٌ تكًٝسٟ، بٌ َٔ خ٬ٍ ايكـ املتُطنع سٍٛ ايتؿهرل.

  ايصنا٤ َهتػب، ٖٚصا ٜعطٞ املط١ْٚ يتعًُٝ٘، ٜٚكٛز إىل تعًِٝ ايتؿهرل يف

 ػطف ايكؿ١ٝ.اي

 Nature and Levels of Thinkingطبٔع٘ التفلري ّمضتْٓاتُ 

ىتًـ ايتؿهرل عٔ ايتصنط يف إٔ ا٭خرل ٖٛ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ عٔ ططٜكٗا  

َٔ فطز اغذلداع ١ٝ، أَا ايتؿهرل ؾإْ٘ ٜصٖب إىل أبعس اغذلداع اـدلات املان

سٜس ٜٓاغب املٛقـ ايصٟ ٖصٙ اـدلات، إش إْ٘ ٜعٝس تٓعِٝ ٖصٙ اـدلات يف نٌ د

 ٜٛادٗ٘ اإلْػإ.

 ٚميهٔ تكٓٝـ ايتؿهرل إىل ايكػُني ايتايٝني: 

ّٝا، َجاٍ شيو أس٬ّ ايٝكع١ ٚا٭س٬ّ ٚا٭يعاب  1 ايتؿهرل اؿط غرل املٛد٘ ْػب

اإلٜٗا١َٝ، ٖٚصا ايٓٛع َٔ ايٓؿاط ايعكًٞ فطز تعبرل عٔ ضغبات أٚ سادات، 

س تهٕٛ غرل سكٝك١ٝ، ٚيصيو ؾإٕ ٖصا ٫ٚ ٜعتُس إ٫ ع٢ً ع٬قات بػٝط١ ق

 ايٓٛع أقطب إىل ايتدٌٝ َٓ٘ إىل ايتؿهرل.

 ايتؿهرل املٛد٘ ايصٟ ٜٗسف إىل سٌ َؿه١ً أٚ ابتهاض ؾ٤ٞ ْاؾع، ٚميهٓٓا -2
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إٔ ْكػِ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿهرل إىل ايكػُني ايتايٝني، َع ٬َسع١ إٔ ٖصا 

 ايتكػِٝ عاّ ٚاعتباضٟ:

تكُٝٝٞ: ٚتًذأ إيٝ٘ عٓسَا ماٍٚ ؾشل ضأٟ، ايتؿهرل ايٓاقس أٚ اي -أ  

ؾٓكطض َس٣ قشت٘، ٜٚٓتٗٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿهرل بإقساض ا٭سهاّ أٚ 

املٛاظ١ْ بني َٛنٛعني أٚ أنجط يًُؿان١ً بُٝٓٗا، ٚأغاؽ ايتؿهرل 

 يٓاقس تطبٝل املعطؾ١ يف َٛقـ ٚظَٔ قسز.ا

ز َطادع١ ايتؿهرل اإلبساعٞ: ٖٚٛ ايصٟ ٜػتدسّ ايتؿهرل يٝؼ جملط -ب 

ضأٟ َعني، بٌ إلْتاز ؾ٤ٞ دسٜس شٟ ق١ُٝ، ٜٚتهُٔ ايعٌُ اإلبساعٞ أٚ 

 ،ا٫بتهاضٟ اخذلاع ؾ٤ٞ ىسّ غطّنا َعّٝٓا، أٚ ابتهاض ؾ٤ٞ دسٜس 

 إىل سٌ يًُؿه٬ت. أٚ انتؿاف ع٬قات دسٜس٠ أٚ ايٛقٍٛ
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 التفلريخصائص 

 :اي١ٝ ٜتُٝع باـكا٥ل ايت -نع١ًُٝ عك١ًٝ َعطؾ١ٝ  -ٜتُٝع ايتؿهرل  

 ْػاط عكًٞ غري َباغس: ايتفهري  -1

يهٞ تٛقٌ اإلْػإ إىل إقطاض ع٬قات  بني ا٭ؾٝا٤، ؾإْ٘ ٫ ٜعتُس ع٢ً  

إسػاغات٘ ٚإزضانات٘ ؾكط، بٌ ع٢ً َعًَٛات٘ ٚخدلات٘ ايػابك١ املتذُع١ يف 

ايصانط٠، ٜٚتهح اؾذلاط ايتؿهرل باـدل٠ ايػابك١ خاق١ سُٝٓا ْٛاد٘ ْتا٥ر 

 اٖط تتطًب ؼسّٜسا ٭غبابٗا أٚ يعٛاًَٗا.٭سساخ أٚ ظٛ

 ٜعتُد ايتفهري ع٢ً ايكٛاْني ايعا١َ يًعٛاٖس:  -2

يسٜ٘ َٔ خدل٠ غابك١ عٔ قٛاْني  ػإ َا تٛؾطؾؿٞ ع١ًُٝ ايتؿهرل ٜػتدسّ اإلْ 

 يع٬قات ٚاملباز٨ ايعا١َ يًعامل احملٝط بٓا.اٚقٛاعس تعهؼ 

 ٜٓطًل ايتفهري َٔ اخلرب٠ احلط١ٝ:  -3

اْت ع١ًُٝ ايتؿهرل تعهؼ ايع٬قات ٚايطٚابط بني ايعٛاٖط، ؾإْٓا إشا ن 

ُّا إىل ايتؿهرل يف ٖصٙ ايع٬قات ٚايطٚابط يف ؾهًٗا ايتذطٜسٟ  ْٓعع زا٥

ٚاملعُِ، ع٢ً أغاؽ املع٢ٓ ايعاّ يًعٛاٖط املتؿاب١ٗ َٔ ؾ١٦ َع١ٓٝ، ٚيٝؼ ؾكط 

ٚاملعُُات  طز٠ع٢ً أغاؽ َع٢ٓ ظاٖط٠ ٬َسع١، ٖصٙ ايع٬قات ٚايطٚابط اجمل

تٓػشب بايتايٞ ع٢ً ايعاٖط٠ ايٛاسس٠ املع١ٓٝ، ٭ٕ ايهٌ ٜٓطبل ع٢ً اؾع٤ ايصٟ 

ٜسخٌ يف ؾ١٦ ايهٌ، يصا إشا نإ ايتؿهرل ٜعهؼ ٖصٙ أٚ تًو َٔ ايع٬قات بني 

 ايعٛاٖط، ؾإْ٘ ٜٓبػٞ إٔ ٜتذطز عٔ اـكا٥ل اؿػ١ٝ ايؿطز١ٜ شلصٙ ايعٛاٖط.

١ أخط٣ ع٢ً املعًَٛات اييت ؼكٌ عًٝٗا ٚيهٔ ع١ًُٝ ايتذطٜس تعتُس َٔ ْاسٝ 

يف غٝام ايٓؿاط ايعًُٞ اؿػٞ، ؾبسٕٚ ٖصٙ املعًَٛات ٜتعصض ايتكا٤ ايكٛاْني 

 ا٭غاغ١ٝ َع ايتؿك٬ٝت غرل ا٭غاغ١ٝ، ٚاغتكطا٤ ايعاّ َٔ اـام، ٚاغتد٬م

 اجملطزات َٔ احملػٛغات.

اٖط، ؾإٕ ٚإشا نإ تؿهرلْا ٜتذطز عٔ اـكا٥ل اؿػ١ٝ يٮؾٝا٤ ٚايعٛ 
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ٖصا ٫ ٜعين أبّسا أْٓا يػٓا عاد١ إىل اـدل٠ اؿػ١ٝ يًٛاقع ٚايٞ اإلسػاغات 

ٚاإلزضانات، ؾع١ًُٝ ايتؿهرل َُٗا ٚقًت َٔ تعكٝس ٚػطٜس ٫بس ٚإٔ تطدع 

 باغتُطاض إىل املكازض اؿػ١ٝ اؿ١ٝ، ٚتٓطًل َٔ إزضاى ايٛاقع.

 يفعٞ زَصٟ:اْعهاع يًعالقات بني ايعٛاٖس يف غهٌ  ايتفهري  -4

ٜطتبط ايتؿهرل ٚايًػ١ يف ٚسس٠ ٫ تٓؿكٌ، ؾايًػ١ ٖٞ ايٛاقع املباؾط يًؿهط٠،  

َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ٫ ميجٌ ايتؿهرل ٫ٚ ايًػ١ نٝاّْا خاّقا، ٚإمنا ميج٬ٕ أغاّغا 

ملعٗط اؿٝا٠ املٛنٛع١ٝ، ٚإشا نإ ايتؿهرل ْؿاًطا ٜتٛاتط يف نًُات ٚيف ضَٛظ 

كٝك١ شاتٗا تتٝػط عًُٝات ايتذطٜس ٚايتعُِٝ، ٭ٕ يػ١ٜٛ، ؾإْ٘ بػبب ٖصٙ اؿ

 ايهًُات بطبٝعتٗا متجٌ َجرلات َع١ٓٝ تعٌُ نإؾاضات يًٛاقع يف ؾهً٘ املعُِ.

 ٜستبط ايتفهري ازتباًطا ٚثًٝكا بايٓػاط ايعًُٞ يإلْطإ  -5

ٜعتُس ايتؿهرل عهِ دٖٛطٙ ع٢ً ايٓؿاط ايعًُٞ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜكّٛ ب٘  

س ٖصا فطز تأٌَ بػٝط يًعامل اـاضدٞ ٚإمنا اْعهاؽ شلصا اإلْػإ ٫ٚ ُٜع

ايعامل اـاضدٞ يف تهٜٛٔ ٚبٓا٤ ايؿطز يصات٘، سٝح تٛادٗ٘ َؿه٬ت إٕ ٖٛ 

ساٍٚ سًٗا، إش إْ٘ ٜػع٢ يف ٖصٙ اؿاي١ إىل إعاز٠ بٓا٤ ايعامل اـاضدٞ ٚتطٜٛطٙ، 

ٝرل ايٛاقع ٖٓا ٜهٕٛ ايتؿهرل اإلْػاْٞ َٔ ْاس١ٝ أخط٣ ا٭غاغٞ اؿكٝكٞ يتػ

 احملٝط باإلْػإ.

 ٜدٍ ع٢ً خصائص ايػدص١ٝ: ايتفهري  -6

ايتؿهرل اإلْػاْٞ دع٤ عهٟٛ ٚظٝؿٞ َٔ ب١ٝٓ ايؿدك١ٝ نهٌ، ؾٓعاّ  

اؿادات ٚايسٚاؾع ٚا٫ْؿعا٫ت يس٣ ايؿطز، ٚاػاٖات٘ ٚقُٝ٘ َٚٝٛي٘، ٚخدلات٘ 

ٛدٗ٘، ايػابك١، ٚإسباطات٘ ٚإؾباعات٘، نٌ شيو ٜٓعهؼ ع٢ً تؿهرل ايؿطز ٜٚ

 بٌ إٕ أغًٛب ايؿطز يف ايتؿهرل نجرّلا َا ٜتشسز بأغًٛب٘ يف اؿٝا٠ بكؿ١ عا١َ.
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 عياصز التفلري:

ٖٓاى بعض ايعٓاقط اييت تٛقـ بأْٗا ايًبٓات ا٭غاغ١ٝ يًتؿهرل، ٚتكسّ ٖصٙ  

ايعٓاقط َٓؿطز تاض٠ ٚفتُع١ تاض٠ أخط٣، َٚٔ أِٖ ايعٓاقط امله١ْٛ يًتؿهرل 

:ٖٞ 

 ايًػـ١:  -1

ٕٛ ايؿهط٠ َٔ عس٠ ضَٛظ ٖٞ ايهًُات ٚايكٛض ايص١ٖٝٓ. ٚايطَع املجرل تته 

ّٝا، ٚايع١َ٬ أٚ اإلؾاض٠ املجرل٠ تٛنح استُاٍ سسٚخ  ميجٌ ؾ٦ّٝا َعّٝٓا متج٬ًٝ شٖٓ

ؾ٤ٞ َا، ؾايدلم أٚ ايطعس إؾاض٠ ٫ستُاٍ غكٛط املطط، أٟ أْٓا بصيو ْعطٞ يًدلم 

 أٚ ايطعس َع٢ٓ.

ٜعس َجرّلا يهٌ ايٓاؽ، إ٫ إٔ َعٓاٙ ىتًـ َٔ ع٢ً ايطغِ َٔ إٔ ايجعبإ  

ؾدل ٯخط، ؾكس ٜهٕٛ سٝٛاّْا يًتذاضب أٚ َجرّلا يًدٛف مما ٜػتسع٢ اشلطب 

َٓ٘، ٚاملع٢ٓ ايصٟ ْعطٝ٘ ي٘ ٜعتدل إؾاض٠، ٚايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٗا إعطا٤ َع٢ٓ يًُجرل 

 تعطف باغِ اإلزضاى ٚيٝؼ ايتؿهرل.

أَآَا ؾإْٓا ْػتشهطٙ يف أشٖآْا إَا  ٚيهٔ إشا مل ٜهٔ ايجعبإ َٛدّٛزا 

نكٛض٠ أٚ ن١ًُ أٟ ٜكبح ضَّعا وٌ قٌ ايجعبإ ايٛاقعٞ، ٚيف ٖصٙ اؿاي١ 

َّا يف ايتؿهرل، إش  ٜكاٍ: إْٓا ْؿهط يف ايجعبإ، إش تًعب ايهًُات ٚايًػ١ زّٚضا ٖا

ٖٞ ْٛع َٔ ايطَٛظ اييت ٜػتدسَٗا اإلْػإ يف ع١ًُٝ ايتؿهرل، ٫ٚ ٜكتكط زٚض 

ًػ١ ع٢ً ٖصا اؿس بٌ ٜتعساٙ يهٞ ٜػتدسَٗا اإلْػإ يف ؼكٝل ا٫تكاٍ اي

 ايًؿعٞ َع غرلٙ َٔ ايبؿط أٟ يًتعبرل عٔ أؾهاضٙ.

ٜٚؿذلض عًُا٤ ايٓؿؼ املٗتُني بايًػ١ إٔ َعطؾ١ ايؿطز تٓعِ ٚؾًكا يًتٓعِٝ ايًػٟٛ  

طؾ١ ايصٟ ٜػتدسَ٘، ؾايًػ١ ٖٞ ايكايب ايصٟ ٜكب ؾٝ٘ تؿهرل ايؿطز، ٚبايتايٞ َع

 .ايؿطز تهٕٛ قسز٠ بب١ٝٓ يػت٘ َٚا تتهُٓ٘ َٔ َعاْٞ َٚا تتُٝع ب٘ َٔ خكا٥ل 
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 املفاِٖٝ  -2

املؿاِٖٝ عٓكط يًتؿهرل ؾ٬ ميهٔ إٔ ْؿهط زٕٚ اغتدساّ أيؿاظ َٚعاْٞ  

( ٜٓؿأ عٔ Mental constructتعدل عٔ َؿاِٖٝ َع١ٓٝ، ٚاملؿاِٖٝ تهٜٛٔ عكًٞ )

ا ٖصٙ اـاق١ٝ سٝح تععٍ سز٠ تتٛؾط ؾٝٗٚ أنجط َٔ َٛاقـ َتعػطٜس خاق١ أ

ٖصٙ اـاق١ٝ عُا وٝط بٗا َٔ أٟ َٔ املٛاقـ املع١ٝٓ ٚتعطٞ أزّلا أٚ ضَّعا 

يًتعبرل عٓٗا، ٚؽتًـ املؿاِٖٝ يف َس٣ تعكسٖا، نُا أْٗا تعٌُ ع٢ً اضتكا٤ 

 َػت٣ٛ ايتؿهرل.

 عنلٔات التفلري:

 َٓعي١ َتٛغط١ بني ؼتٌ زضاغ١ عًُٝات ايتؿهرل أٚ ا٭ْؿط١ اييت تكع يف 

املؿه١ً ٚاؿٌ َها١ْ ٖا١َ يف ٖصا املٝسإ، بٌ تهاز متجٌ ايتشسٟ اؿكٝكٞ 

يػٝهٛيٛد١ٝ ايعًُٝات ايؿهط١ٜ بكؿ١ عا١َ، ٭ْٓا إشا نٓا ْػتطٝع ٬َسع١، 

بٌ قٝاؽ َتػرلات املؿه١ً، ٚنصيو َتػرلات اؿٌ ؾإْ٘ َٔ ايكعب ٚا٭عكس إٔ 

ٗا عًُٝات ايتؿهرل. قس ٜطدع شيو إىل إٔ ؼسز ٖصٙ ايعًُٝات اييت ٜطًل عًٝ

َتػرلات املعًَٛات ٚاؿًٍٛ ميهٔ تٓاٚشلا بسضد١ َا َٔ املٛنٛع١ٝ ٫ٕ نًُٝٗا 

ع٢ً زضد١ َٔ ا٫غتك٬ٍ عٔ املؿهط، أَا ايعًُٝات ؾٗٞ أنجط شات١ٝ ٚؾدك١ٝ 

 ٚاعتُاز١ٜ عًٝ٘.

٫ أْ٘ مت ٚبايطغِ َٔ ٚقٛع عًُا٤ ايٓؿؼ يف خ٬ف سٍٛ ؼسٜس ٖصٙ ايعًُٝات، إ 

ا٫دتُاع ع٢ً إٔ ايتؿهرل نع١ًُٝ عك١ًٝ َعكس٠، تتأيـ َٔ فُٛع١ َٔ 

 ايعًُٝات ايعك١ًٝ اييت ٜتِ ْؿاط ايتؿهرل َٓٗا، ٚيعٌ أبطظ ٖصٙ ايعًُٝات اٯتٞ: 

 ايتصٓٝف:  -1

اييت ٜتِ بٗا ػُٝع ظاٖط أٚ أسساخ أٚ أؾٝا٤ َع١ٓٝ ع٢ً ٖٚٛ تًو ايع١ًُٝ  

ؿذلن١ نُٔ ؾ٦ات َع١ٓٝ َٔ ٖصٙ ا٭ؾٝا٤ أٚ أغاؽ َا ميٝعٖا َٔ خكا٥ل َ

 ا٭سساخ.
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 ايتٓعِٝ:  -2

ٖٚٛ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٗا تطتٝب ٚتٓػٝل ايؿ٦ات أٚ ا٭ؾٝا٤ أٚ ايعٛاٖط يف ْعاّ  

 َعني ٚؾًكا ملا ٜٛدس بني ٖصٙ ايؿ٦ات َٔ ع٬قات َتبازي١.

 ايتذسٜد  -3

ًهٞ تتشكل ع١ًُٝ ٖٚٛ ايع١ًُٝ اييت ٜتِ بٗا ػطٜس ا٭ؾٝا٤ عٔ شٚاتٗا، ؾ 

ايتؿهرل، ؾُٔ ايهطٚضٟ ايتؿهرل ؾٝٗا بططٜك١ فطز عٔ ا٭ؾٝا٤ شاتٗا، ٜٚعين 

ؾ٤ٞ عاّ َٔ املٛنٛع  يفٖصا اغتبعاز نٌ ايع٬قات ٚا٭ؾٝا٤ اييت ٫ تؿذلى 

 اؿايٞ، ٚايتؿهرل ع٢ً أغاؽ َا ميٝع املٛنٛع َٔ خكا٥ل أٚ َعامل دٖٛط١ٜ.

 ايتعُِٝ:  -4

اييت تكّٛ ع٢ً ايتٛقٌ إىل اـاق١ٝ ايعا١َ أٚ املبسأ ايعاّ  ٖٚٛ ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ 

يًعاٖط٠ ٚتطبٝك٘ ع٢ً اؿا٫ت أٚ املٛاقـ ا٭خط٣ اييت تؿذلى يف ٖصٙ اـاق١ٝ 

ايعا١َ أٚ املبسأ ايعاّ، ٖٚصا ٜ٪زٟ إىل تهٜٛٔ املؿاِٖٝ اييت تعدل عٔ ايتكٛضات 

 ايص١ٖٝٓ يف املٛاقـ املدتًؿ١.

 :الزتباط باحملطٛضاتا  -5

ٜتطًب ايتذطٜس غايّبا ع١ًُٝ عك١ًٝ عهػ١ٝ ٖٚٞ ا٫ْتكاٍ َط٠ أخط٣ َٔ  

ايتذطٜس إىل ايتعُِٝ إىل ايٛاقع اؿػٞ، َجٌ نطب أَج١ً َٔ ايٛاقع اؿٞ احملٝط 

 َٔ أدٌ تكطٜب املؿاِٖٝ اجملطز٠ إىل ايصٖٔ.

 ايتشًٌٝ:  -6

مله١ْٛ شلا أٚ ٖٚٛ ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ اييت ٜتِ بٗا ؾو ظاٖط٠ ن١ًٝ إىل عٓاقطٖا ا 

 إىل َهْٛاتٗا اؾع١ٝ٥.

 يرتنٝب:ا  -7

 ٖٚٛ عهؼ ع١ًُٝ ايتشًٌٝ، ٜٚككس بٗا ايع١ًُٝ ايعك١ًٝ اييت ٜتِ بٗا عاز٠ تٛسٝس 

ايعاٖط٠ املطنب١ َٔ عٓاقطٖا اييت ؼسزت يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ، ٚمتهٓٓا ع١ًُٝ 
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ايذلنٝب َٔ اؿكٍٛ ع٢ً َؿّٗٛ نًٞ عٔ ايعاٖط٠، سٝح أْٗا تتأيـ َٔ 

 دعا٤ َذلابط١.أ

 االضتدالٍ:  -8

ٜكّٛ ا٫غتس٫ٍ ايعكًٞ ع٢ً اغتٓتاز قش١ سهِ َعني َٔ قش١ أسهاّ  

أخط٣ ٜٚ٪زٟ ا٫غتس٫ٍ ايكشٝح إىل ؼكٝل ايجك١ يف نطٚض٠ ٚست١ُٝ ايٓتا٥ر اييت 

 ٜتِ ايتٛقٌ إيٝٗا.

ٚقس ٫ ٜتطًب ايتؿهرل يف َٛقـ َعني نٌ ٖصٙ ايعًُٝات فتُع١، ٚإمنا قس  

تؿهرل ع٢ً بعهٗا بؿهٌ أغاغٞ، يف سني ٜعتُس ع٢ً ايبعض اٯخط ٜكّٛ اي

 بؿهٌ ثاْٟٛ ٚؾًكا يعٛاٌَ َع١ٓٝ. 

 معْقات التفلري الضلٔه:

ٜتعطض ايتؿهرل إىل فُٛع١ َٔ املعٝكات اييت ت٪ثط ع٢ً ٚنٛس٘ َٚٛنٛعٝت٘  

 ٚاغتكاَت٘، َٚٔ أِٖ املعٝكات: 

 األخطاء املٓطك١ٝ:  -1

١ٝ اييت ت٪ثط ع٢ً تؿهرل ايطاؾسٜٔ َجٌ ايتػطع يف ٖٓاى بعض ا٭خطا٤ املٓطك 

ا٫ْتكاٍ إىل ايٓتا٥ر َٔ َكسَات َٚعًَٛات بػٝط١، أٚ ايػرل مبكسَات َع١ٓٝ قس 

 تهٕٛ خاط١٦ مما ٜ٪زٟ يًٛقٍٛ إىل ْتا٥ر خاط١٦.

 يعٛاٌَ االْفعاي١ٝ ٚايٛددا١ْٝا  -2

 .ُا ْطغبَا ت٪ٍٚ ا٭َٛض ٚايٛاقع نا ؾهجرّلت٪ثط ضغباتٓا ع٢ً تؿهرلْا،  

ٚقس بٝٓت ايسضاغات إٔ ايتؿهرل ٜتأثط بايعسٜس َٔ زلات ايؿدك١ٝ َجٌ  

ايكسض٠ ع٢ً اؿػِ ٚا٫غتعساز يًُداطط٠ ٚايجك١ بايٓؿؼ، ٜٚهٕٛ ٖصا ايتأثرل 

ّٝا إشا مل تتذاٚظ زضد١ ايػ١ُ سّسا َعّٝٓا،  ايكسض٠ ع٢ً ايٓكس ايصاتٞ إشا ؾإهاب

ّٝا ع٢ً ايتؿهرل، اْكًبت إىل إْكام ايصات سل قسضٖا، ؾإٕ  ٖصا ٜ٪ثط غًب

ٚملػت٣ٛ ايكًل أّٜها تأثرل ٖاّ ع٢ً ايتؿهرل، ؾاملػت٣ٛ املٓاغب ٜ٪زٟ إىل تٓؿٝط 
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 ايتؿهرل ٚيهٔ إشا ظاز ايكًل انططب ايتؿهرل ٚاختٌ.

 ملعًَٛات اخلاطئ١:ا  -3

ٚىل إناؾ١ يًُعًَٛات اـاط١٦ تأثرل ناض ع٢ً ايتؿهرل َٔ ْاسٝتني: ا٭ 

ط٠، ٚايجا١ْٝ اػاٖات ايؿطز ع٢ً مٛ ٜ٪ثط ع٢ً ١ يًؿهخكا٥ل غرل سكٝكٝ

تؿهرلٙ ٚغًٛن٘، ؾاملعًَٛات ايطب١ٝ ايك١ًًٝ خطرل٠ ع٢ً ايؿطز ٭ْٗا ت٪زٟ إىل 

تهٜٛٔ أؾهاض خاط١٦ عٔ أغايٝب ايع٬ز ٚططق٘، نُا ت٪ثط ع٢ً اػاٖات 

تؿل ايؿطز مٛ ايطب ٚا٭غايٝب ايع٬د١ٝ مما هعٌ ايؿطز ىتاض املعًَٛات اييت ت

 َع اػاٖات٘ ٚت٪ٜس ٚد١ٗ ْعطٙ.

 

 ايتكبٌ ايطًيب آلزاء ايطًط١:  -4

ٜٚككس بٗا تكبٌ آضا٤ أقشاب ايػًط١ تكب٬ً غًبٝا زٕٚ متشٝل أٚ ْكس،  

ٜٚككس بأقشاب ايػًط١ ا٭ؾطاز ايصٜٔ ٜعتدلٕٚ ُسذّذا يف فا٫تِٗ، ؾتكبًٓا شلصٙ 

ا٥ِٗ تهٕٛ َتدكك١ زقٝك١ اٯضا٤ زٕٚ متشٝل ٜؿكسْا ايؿِٗ ايسقٝل شلا، إش إٕ آض

ٚيف غٝاقات َع١ٓٝ قس ٫ تكًح ملا ْؿهط ؾٝ٘ باإلناؾ١ إىل أثط ايعَٔ ع٢ً 

ق٬س١ٝ ا٭ؾهاض سٝح إٕ ايتكبٌ ايػًيب ٯضا٤ ايػًط١ زٕٚ متشٝل ٜعس أَّطا غرل 

 َطغٛب ؾٝ٘ تطبّٜٛا.

 ْتكاء املعًَٛات ٚاالضتٓتادات:ا  -5

ت٪ٜس ٚد١ٗ ْعطٙ، ٚايٞ ػاٌٖ ميٌٝ ايؿدل إىل اْتكا٤ املعًَٛات اييت  

املعًَٛات اييت تٓاقهٗا، نُا ميٌٝ يًٛقٍٛ إىل ا٫غتٓتادات اييت تتػل َع 

ن١ُٝ املعًَٛات اييت اْتكاٖا ٚت٪نس ع٢ً لاح تٓب٪ات٘ اييت بٓاٖا ع٢ً ٖصٙ 

 .تا٫غتٓتادات ٚاىل ػاٌٖ ايتٓب٪ات اـاط١٦ اييت قاَت ع٢ً ٖصٙ ا٫غتٓتادا

 ٔه التفلري ّاإلبداعجتارب عاملٔ٘ يف تعل

ٖٓاى اؾذلاض َؿازٙ إٔ َععِ ايٓاؽ قازضٕٚ ع٢ً اإلبساع، يهٔ ايكسض٠ ع٢ً  
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ايتؿهرل ٚاإلبساع ؽتًـ بؿهٌ ٚاغع َٔ ؾطز إىل آخط. ٚتؿرل أزبٝات تعًِٝ 

ايتؿهرل ٚاإلبساع إىل أْ٘ يف ظٌ غٝاب ْعط١ٜ َٛسس٠ يًتؿهرل ٚاإلبساع ؾإٕ ٖٓاى 

 .قعٛب١ َٛظ١ْٚ يف ٖصا اؾاْب

ا٭زب ايذلبٟٛ يف فاٍ ايتؿهرل  إ٫ إْ٘ مبطادع١ٚبايطغِ َٔ قعٛب١ امل١ُٗ  

ٚاإلبساع ٜؿرل إىل ٚدٛز ايعسٜس َٔ احملا٫ٚت ٚايتذاضب ايعامل١ٝ يتعًِٝ ايتؿهرل 

ٚاإلبساع. ْٚعطًا ٭١ُٖٝ ٖصٙ ايتذاضب ؾكس اضتأٜٓا اإلؾاض٠ إيٝٗا إلعطا٤ ايكاض٨ 

يت اْتؿطت ع٢ً ْطام ٚاغع ٚأغُٗت بؿهٌ ؾهط٠ عٔ بعض ايتذاضب ايعامل١ٝ اي

 أٚ بأخط يف ت١ُٝٓ ايتؿهرل ٚاإلبساع.

 (TRIZ) ىغأٗ ىظزٓ٘ تزٓش 

ٚيست ٖصٙ ايٓعط١ٜ يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت غابكا ٚعطؾت باغِ ْعط١ٜ اؿٌ  

ا٫بتهاضٟ يًُؿه٬ت، ٖٚٞ تك١ٝٓ َتطٛض٠ شات قاعس٠ َعطؾ١ٝ ٚاغع١ دسًا، 

اييت اغتدسَت يف سٌ املؿه٬ت  إلبساع١ٝتهُٓت فُٛع١ نبرل٠ َٔ ايططم ا

تًـ كبع ق٠ٛ ٖصٙ ايٓعط١ٜ نُا ٜصنط املٗتُٕٛ بٗا ٚاملتعإًَٛ َعٗا يف ٚتٓ

اجملا٫ت، إىل اغتٓاز ٖصٙ ايٓعط١ٜ إىل ايٓعِ ايهجرل٠ اييت مت تطٜٛطٖا بططٜك١ 

ٗا ع٢ً ايتدًل َٔ ايعٛا٥ل ايٓؿػ١ٝ اييت تؾاع١ً ْٚادش١، باإلناؾ١ إىل قسضا

اٖتُاّ نٌ ؾ١٦ َٔ ايٓاؽ مبذاٍ عًُٗا ؾكط، إش إٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ مجعت ؼكط 

اغذلاػٝات ٚططا٥ل سٌ ْادش١ َٔ نٌ فا٫ت ايٓؿاط اإلْػاْٞ ٚقاغتٗا ع٢ً 

 ؾهٌ فُٛع١ َٔ ا٭زٚات اييت ميهٔ تٛظٝؿٗا يف كتًـ ٖصٙ اجملا٫ت.

ض غعًٝا قس ظًت ايٓعط١ٜ بؿهٌ فُٛع١ َٔ ضٚازٖا املدًكني تػتُط يف ايتطٛٚ 

 ٝكٗا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ديتشكٝل مج١ًً َٔ ا٭ٖساف ميهٔ تً

قاٚي١ ؽطٞ أٚد٘ ايٓكل اييت اؾتًُت عًٝٗا بساٜات تطٛض ٖصٙ ايٓعط١ٜ،  -1

باعتباضٖا ؾًػؿ١ َٚٓٗذ١ٝ َتها١ًَ ميهٔ تٛظٝؿٗا بؿاع١ًٝ يف ت١ُٝٓ 

 ايتؿهرل اإلبساعٞ.

شلٓسغ١ٝ ٚايتهٓٛيٛد١ٝ اييت ا٫ْتكاٍ بٗصٙ ايٓعط١ٜ َٔ دصٚضٖا ٚأقٛشلا ا -2
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 ْؿأت ؾٝٗا بسا١ًٜ إىل فا٫ت غرل تك١ٝٓ ٖٚٓسغ١ٝ.

تعُٝل إَها١ْٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٭زٚات اييت اؾتًُت عًٝٗا ايٓعط١ٜ َٓص  -3

٫ٚزتٗا َٔ أدٌ تطٜٛط ٖصٙ ا٭زٚات، ٚتععٜع قسضتٗا ع٢ً َػاعس٠ اإلْػإ يف 

 سٌ ٖصٙ املؿه٬ت.

 غع٢ املٗتُٕٛ بٗصٙ ايٓعط١ٜ إىل تطٜٛطٖا، َٔ بني دٛاْب ا٫ٖتُاّ اييت -4

إَها١ْٝ ا٫غتؿاز٠ َٔ َباز٨ ٚاغذلاتٝذٝات ٖصٙ ايٓعط١ٜ يف تععٜع ايتعًِ 

 املسضغٞ،

ايعٌُ ايس٩ٚب َٔ ناؾ١ ايعاًَني يف ٖصٙ ايٓعط١ٜ ع٢ً تععٜع قاعستٗا  -5

ايٓعط١ٜ ٚتسعُٝٗا َٔ أدٌ ضبطٗا َع ايب٢ٓ املعطؾ١ٝ ا٭خط٣ يف ايعسٜس َٔ 

ا٫ت ايع١ًُٝ، ٖٚٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ايتهاٌَ بني ايب١ٝٓ املعطؾ١ٝ يٓعط١ٜ تطٜع اجمل

 ٚغرلٖا َٔ ا٭ب١ٝٓ يف ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ ٚايع١ًُٝ املدتًؿ١ يف ؾت٢ اجملا٫ت.

أَا دٖٛط ٖصٙ ايٓعط١ٜ املتُجٌ يف املباز٨ )ا٫غذلاتٝذٝات اإلبساع١ٝ(، ؾكس بسأ  

اٍ ؾكس ٚيست ٖصٙ ا٫غذلاتٝذٝات َٔ ، ٚبطبٝع١ اؿ(1964)ايتؿًط بتطٜٛطٙ َٓس 

ايتشًٌٝ ايسقٝل ٚاملهجـ مل٦ات اٯ٫ف َٔ بطا٤ات ا٫خذلاعات اييت سًًٗا ٖٓطٟ 

 (35)َٔ ايهؿـ عٔ  (1968)ايتؿًط ٚضؾاق٘ املدًكني شلصٙ ايٓعط١ٜ ست٢ عاّ 

اغذلاتٝذ١ٝ إبساع١ٝ أطًل عًٝٗا اغِ َباز٨ ايتؿهرل ا٫بتهاضٟ، ٚيف عاّ 

غتُطاض ايبشح ٚايتشًٌٝ متهٔ ٖٓطٟ ايتؿًط َٔ إناؾ١ مخػ١ ٚبؿعٌ ا (1971)

اييت  انتٌُ عكس ا٫غذلاتٝذٝات ا٭ضبعنيَباز٨ )اغذلاتٝذٝات أخط٣( ٚبصيو 

 َجًت قٛض ايعٌُ يف ايدلْاَر ايتسضٜيب.

 مزحل٘ تزٓش املعاصزٗ

از ؼيف ايتػعٝٓات عطؾت ْعط١ٜ تطٜع ٭ٍٚ َط٠ تكطٜبا خاضز سسٚز ا٫ 

٢ً ٚد٘ ايتشسٜس يف اي٫ٜٛات املتشس٠ ا٭َطٜه١ٝ ٚأملاْٝا ٚايٝابإ ايػٛؾٝيت، ٚع

ٚغرلٖا َٔ زٍٚ ايعامل. ٚنُا أغًؿٓا ؾكس تٛيف ايتؿًط قاسب ايٓعط١ٜ عاّ 

، ٚتابع ت٬َٝصٙ ٚغرلِٖ َٔ قيب ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٚاملتشُػني شلا ايعٌُ ع٢ً (1988)
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٬ٜسغ املتتبع شلا إٔ تطٜٛط ٖصٙ ايٓعط١ٜ، َٚا ظاٍ ايعٌُ داٍض ع٢ً تطٜٛطٖا، ٚ

ا٫ٖتُاّ ايعاملٞ ٜتعاٜس بٗصٙ ايٓعط١ٜ، ٜٚؿرل املػتكبٌ إىل إٔ ايٓعط١ٜ غتشع٢ 

باٖتُاّ عاًَٞ بٗا قس هعًٗا ٚاسس٠ َٔ أععِ ايٓعطٜات اييت ميهٔ ا٫غتؿاز٠ 

 .َٓٗا يف فاٍ ايتؿهرل اإلبساعٞ 

 تعزٓف ىظزٓ٘ تزٓشس

تطٜع َٓٗذ١ٝ َٓتع١ُ شات تٛد٘ إٔ  Savransky (2000)ٜط٣ غُٕٝٛ غاؾطاْػو  

 تػتٓس إىل قاعس٠ َعطؾ١ٝ، تٗسف إىل سٌ املؿه٬ت بططٜك١ إبساع١ٝ.

ٚتؿرل املٓٗذ١ٝ املٓتع١ُ يف ٖصا ايتعطٜـ إىل تًو ايُٓاشز ايعا١َ اييت متت  

ايٛاضز٠ يف -َٓتع١ُ-زضاغتٗا ٚؼًًٝٗا يف ايٓعِ ٚايعًُٝات، نُا تؿرل ن١ًُ 

١ٝ قسز٠ املػاضات ٚانش١ تػتدسّ يف سٌ ٖصا ايتعطٜـ إىل ٚدٛز َٓٗذ

املؿه٬ت. أَا ايتٛد٘ اإلْػاْٞ ايصٟ ٜؿرل إيٝ٘ ٖصا ايتعطٜـ ؾُٝهٔ ٬َسعت٘ 

َٔ اشلسف ا٭غاغٞ ايصٟ ٚدست ٖصٙ ايٓعط١ٜ َٔ أدً٘، أ٫ ٖٚٛ اإلْػإ، سٝح 

إٔ ضؾا١ٖٝ اإلْػإ َٔ خ٬ٍ َػاعست٘ يف سٌ املؿه٬ت اييت تٛادٗ٘ يف كتًـ 

 ٕٖٞ ٖسف ٖصٙ ايٓعط١ٜ، نُا إٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ َٛد١ٗ إىل عكٌ اإلْػااجملا٫ت 

بٗسف تعٜٚسٙ باٯيٝات اييت متهٓ٘ َٔ اغتػ٬ٍ أقك٢ طاقات٘ ؿٌ املؿه٬ت 

 اييت تٛادٗ٘، َٚٔ ٖٓا دا٤ يف تعطٜـ تطٜع أْٗا شات تٛد٘ إْػاْٞ،

 ٜٚتهُٔ ٖصا ايتعطٜـ أٜها ايكاعس٠ املعطؾ١ٝ ايهد١ُ اييت اغتٓست إيٝٗا 

 اغذلاتٝذٝات ٖصٙ ايٓعط١ٜ.

ؾإٕ ع١ًُٝ ايتذطٜس اييت أَا ؾُٝا ٜتعًل باملؿه٬ت اييت تتطًب س٫ًًٛ إبساع١ٝ  

 تعتُس عًٝٗا تطٜع بؿهٌ أغاغٞ ت٪زٟ إىل:

  ايهؿـ عٔ خطٛات اؿٌ غرل املعطٚؾ١ يف غايب ا٭سٝإ بػبب ٚدٛز

ٟ َؿه١ً َتطًبات َتٓاقه١ يف ايٓعاّ. ٚيصيو ؾكس اعتدلت ايتٓاقهات يف أ

ْكط١ َطنع١ٜ يف سٌ املؿه٬ت ٚايتعطف ع٢ً اإلدطا٤ات املٓاغب١ يًٛقٍٛ 

 إىل اؿٌ.
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  تٛظٝـ قاعس٠ املعطؾ١ املتدكك١ اييت ؼتٟٛ ع٢ً ايططم ايؿاع١ً املػتدس١َ

يف سٌ املؿه٬ت، ٚشيو بايذلاؾل َع ا٭َج١ً اييت ميهٔ إٔ تػاعسِٖ يف 

ت ْعط١ٜ تطٜع املعطٚؾ١ ٚا٭َج١ً نٝؿ١ٝ اغتدساّ ٖصٙ ايططم، ٚيعٌ اغذلاتٝذٝا

ِٖ ا٭َٛض شات ايع٬ق١ بٗصٙ املعطؾ١ ٚزٚضٖا يف سٌ أاملٓت١ُٝ ع٢ً نٌ َٓٗا، َٔ 

 املؿه٬ت.

  ٕٚاغتدساّ ايٛغا٥ٌ ٚا٭زٚات املٓاغب١ يتذاٚظ ايعٛا٥ل ايٓؿػ١ٝ اييت ؼٍٛ ز

ايتُهٔ َٔ ايٛقٍٛ إىل اؿًٍٛ ايٓادش١ ٚاملٓاغب١ يًُؿه٬ت، ٖٚٓا ٜؿاض 

كٛض ايصات ايٓابع َٔ عسّ تإٔ ايعٛا٥ل ايٓؿػ١ٝ يف سٌ املؿه٬ت تأتٞ َٔ إىل 

ض١ٜ٩ ايؿطز أثٓا٤ تعاًَ٘ َع أٟ َؿه١ً غ٣ٛ اـدلات املتاس١ يف فاٍ عًُ٘ 

ٚؽكك٘، ا٭َط ايصٟ وطَ٘ َٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ دٛاْب ايتطٛض ٚسٌ 

 املؿه٬ت يف املٝازٜٔ ا٭خط٣.

ع َٔ نْٛٗا تتهُٔ َعطؾ١ َٔ مجٝع ٜٚط٣ غاؾطاْػهٞ إٔ تؿطز ْعط١ٜ تطٜ 

ٖصٙ اجملا٫ت، سٝح أْٗا تػتٓس يف دصٚضٖا إىل ايعسٜس َٔ املؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ 

املؿتك١ َٔ َباز٨ ايؿًػؿتني املجاي١ٝ ٚاملاز١ٜ، ُٖٚا ايؿًػؿتإ ا٭نجط ؾّٝٛعا،ـ 

أ٫ُٖٚا يف ايػطب ٚا٭خط٣ يف ايؿطم ٚع٢ً ٚد٘ ايتشسٜس يف ا٫ؼاز ايػٛؾٝيت 

. نُا أْٗا تػتدسّ َا تٛقًت إيٝ٘ ايعًّٛ املعطؾ١ٝ يف كتًـ فا٫ت غابًكا

ايٓؿاط اإلْػاْٞ يف اؿس َٔ املعٝكات ايٓؿػ١ٝ اييت ؼٍٛ بني ايؿطز ٚبني قسضت٘ 

ع٢ً ايتٛقٌ إىل سًٍٛ املؿه٬ت. ٜٚهاف إىل شيو إٔ ٖصٙ ايٓعط١ٜ تػتدسّ آثاض 

يٓعِ ايتك١ٝٓ ايكٓاع١ٝ ٚايعًُٝات ايعًّٛ ايطبٝع١ٝ ْٚتاداتٗا ٚعًُٝاتٗا يف ؼػني ا

 ايتهٓٛيٛد١ٝ.

ٚأخرّلا ؾإٕ تؿطز ٖصٙ ايٓعط١ٜ ٜأتٞ أّٜها َٔ اغتٓاز ٖصٙ ايٓعط١ٜ إىل ؼًٌٝ  

 ا٭عُاٍ اإلبساع١ٝ يف ا٭زٚات ايعا١َ ٚا٫ػاٖات ايط٥ٝػ١ يف تطٛض ايٓعِ.

 CoRTكْرت بزىامج 

تعًِٝ املباؾط يًتؿهرل ٜعتدل بطْاَر نٛضت َٔ ايدلاَر اؿسٜج١ ْٛعًا َا يف اي
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اإلبساعٞ نُٗاض٠، إش ٜعتدل َٔ ايدلاَر ايػ١ًٗ ٚايكاب١ً يًتطبٝل، سٝح ٜعٌُ ع٢ً 

تٛغٝع إزضاى ايطًب١، ٜٚػاعسِٖ ع٢ً تٓعِٝ املعًَٛات ٚسٌ املؿه٬ت، ٚططح 

ا٭غ١ً٦، ٜٚعٜس َٔ ثك١ ايطًب١ أْؿػِٗ نُا أْ٘ وػٔ َٔ َٗاضات اؽاش ايكطاض . 

 (.  Cognitive Research Trust اختكاض يًُكطًشات ) ٖٞ ( CORT ٚن١ًُ )

ٜتهٕٛ بطْاَر نٛضت َٔ غت ٚسسات ، نٌ ٚسس٠ تتهٕٛ َٔ عؿط زضٚؽ، 

 ٖٚصٙ ايٛسسات ٖٞ : 

 Breadthايٛسد٠ األٚىل :  ايتٛضع 

ٜتِ ايتأنٝس يف ٖصٙ ايٛسس٠ ع٢ً أ١ُٖٝ ايتؿهرل يف َٛقـ َا بططم كتًؿ١، 

املتعًُني َٔ خ٬ٍ ا٫ٖتُاّ ظُٝع ايٓتا٥ر املذلتب١  ٚتٗتِ ٖصٙ ايٛسس٠ بتٛغٝع إزضاى

ع٢ً ايططم املدتًؿ١ اييت مت تٛظٝؿٗا، ٚتأتٞ ٖصٙ ايٛسس٠ يف َكس١َ ٚسسات 

 نٛضت.

 Organizationايٛسد٠ ايجا١ْٝ : ايتٓعِٝ 

 .٫غتدساَٗا يف املٛاؾل املدتًؿ١ تٗتِ بتٓعِٝ ا٫ْتباٙ يس٣ املتعًُني بكٛض٠ َككٛز٠

 ١Interaction: ايتفاعٌ ايٛسد٠ ايجايج

تطنع ع٢ً ايكهاٜا املتعًك١ بإثبات ا٭زي١ ٚايدلاٖني سٍٛ قه١ٝ َا، َٚٔ ثِ 

 اؿكٍٛ ع٢ً ؾ٤ٞ َؿٝس َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايع١ًُٝ .

 Creativityايٛسد٠ ايسابع١ : اإلبداع 

اشلسف َٔ ٖصٙ ايٛسس٠ ايتأنٝس ع٢ً أ١ُٖٝ تٛيٝس أؾهاض دسٜس٠ َٔ خ٬ٍ 

 إلبساع.اغتدساّ اغذلاتٝذٝات ا

 Information &Feelingايٛسد٠ اخلاَط١ : املعًَٛات ٚايػعٛز 

 تطنع ع٢ً أ١ُٖٝ املؿاعط ٚا٫ْؿعا٫ت اييت ت٪ثط ع٢ً ايتؿهرل.
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 Actionايٛسد٠ ايطادض١ : ايفعٌ 

تعطض ٖصٙ ايٛسس٠ تكسِٜ َعاؾات يًُؿه٬ت املططٚس١ ، َٔ خ٬ٍ ضبط 

 يػابك١.ا٫غذلاتٝذٝات اييت مت تٛظٝؿٗا يف ايسضٚؽ ا

ٚيعٌ أِٖ ٚسس٠ َٔ ٚسسات بطْاَر نٛضت ٖٞ ايٛسس٠ ا٭ٚىل ; إش ٜعتدلٖا زٜبْٛٛ 

 َٔ ايٛسسات ا٭غاغ١ٝ اييت ٜؿذلض إٔ تسضؽ أ٫ًٚ.
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 Six Thinking Hatsاصرتاتٔجٔ٘ القبعات الضت  

ع١ًُٝ ايتؿهرل ٚظٜاز٠ ؾاعًٝت٘، نُا  تٗسف ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ إىل تبػٝط 

(. ؾايكبعات ١ٝPattern يًُؿهط با٫ْتكاٍ أٚ بتػٝرل ايُٓط )تػُح ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ

ٝات٘. ٚتطنع ٖصٙ سايػت امل١ًْٛ ٖٞ ٚغ١ًٝ ٜػتدسَٗا ايؿطز يف َععِ ؿعات 

 ايكبعات ع٢ً إٔ ايتؿهرل ع١ًُٝ ْعا١َٝ َٓهبط١. 

 .ٚاٯتٞ ٚقـ شلصٙ ايكبعات  

 White Hatاحلكاٜل( )الكبع٘ البٔطاٛ   -1

 ايتؿهرل باؿكا٥ل ٚا٭ؾهاٍ ٚاملعًَٛات ٜٚهٕٛ ايتؿهرلتطَع ٖصٙ ايكبع١ إىل  

ٚؾل ٖصٙ ايكبع١ اغتذاب١ يٮغ١ً٦ َٔ َجٌ: َا املعًَٛات اييت ميهٔ إٔ متاز 

إيٝٗا؟ ٚنٝـ ايػبٌٝ يًشكٍٛ ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات اييت ميهٔ إٔ متاز إيٝٗا. 

١ ٚنٝـ ايػبٌٝ يًشكٍٛ ع٢ً ٖصٙ املعًَٛات ؟ ٜٚٓبػٞ ع٢ً َٔ ٜطتسٟ ايكبع

ايبٝها٤ إٔ ٜطنع يف طًب٘ يٝشكٌ ع٢ً َا وتاد٘ َٓٗا. ٖٚصا ٜبني إٔ ططح 

. ا٭غ١ً٦ املطنع٠ ٚاملٓاغب١ يًُؿه١ً املططٚس١ ٖٛ دع٤ ٖاّ َٔ آي١ٝ طًب املعًَٛات

نُا إٔ َٔ ٜططح ا٭غ١ً٦ بٗسف اغتد٬م َع١ًَٛ عًٝ٘ أَٜها إٔ ٜػتدسّ ايكبع١ 

َّا َٓهبًطا  خ٬ٍ ايكبع١ايبٝها٤. َٚٔ امل٪ٌَ إٔ ٜكبح ايتؿهرل َٔ  ايبٝها٤ ْعا

ع املؿهط ع٢ً ايؿكٌ بؿهٌ ٚانح َا بني ا٭ضقاّ ٚايٛقا٥ع ٚايتش٬ًٝت ٜؿذ

ٚايتؿػرلات اـاق١، ؾايكبع١ ايبٝها٤ متجٌ منط ايتؿهرل اؿٝازٟ ٚاملٛنٛعٞ 

 نُا ٜؿرل إىل شيو يٕٛ ايكبع١.

 Red Hatالكبع٘ احلنساٛ )املصاعس(   -2

ع٢ً ايٓكٝض َٔ ايكبع١ ايبٝها٤، إش أْٗا تتعًل با٭ساغٝؼ  ايكبع١ اؿُطا٤ ٖٞ 

ٚاملؿاعط ٚايعٛاطـ ايساخ١ًٝ، ٫ٚ ؼتاز إىل تدلٜط، ٭ْٗا ٫ تتعًل بايتؿهرل 

املٓطكٞ، ؾإشا ناْت املؿاعط ٚا٫ْؿعا٫ت غرل َكطح بٗا يف ايتؿهرل ايعًُٞ ؾعٌ 

منط ايتؿهرل بططٜك١  ا٭ضدح أْٗا غتعٌ يف ايبٓا٤ املعطيف يًُتعًِ، ٚغت٪ثط ع٢ً
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َا. ؾايتؿهرل يف ايكبع١ اؿُطا٤ ٜعذلف بٛدٛز املؿاعط ٚا٫ْؿعا٫ت، ٜٚططح َٔ 

ٜطتسٟ ٖصٙ ايكبع١ أغ١ً٦ َٔ َجٌ: أْا ٫ أسب٘...، أؾعط بأْين ضاض عٔ ....، َٔ 

 ٜطتسٟ ٖصٙ ايكبع١ ٜأخص إشّْا ضزلّٝا باإلؾكاح عٔ َؿاعطٙ ػاٙ قه١ٝ َا.

 Black Hatحلٔط٘ ّاحلرز(  الكبع٘ الطْداٛ )ا  -3

تطَع ٖصٙ ايكبع١ إىل اـٛف ٚاؿصض ٚايتؿا٩ّ ٚايٓكس ٚاؿٝط١ ٚايتؿهرل يف  

ا٭خطاض أٚ اـػاض٠. ٖٚصا ايؿ٤ٞ َطًٛب عٓس اؽاش ايكطاضات، ٖٚصٙ ايكبع١ َٔ 

أنجط ايكبعات ؾا٥س٠. ٚقاسب ايكبع١ ايػٛزا٤ ٜػأٍ َجٌ ٖصا ايػ٪اٍ: نِ ْػب١ 

يتؿهرل َٔ خ٬ٍ ٖصٙ ايكبع١ هٓب ايٛقٛع يف ا٭خطا٤، ٚيٕٛ ضبح ٖصا املؿطٚع؟ ٚا

 ٖصٙ ايكبع١ َػتٓس إىل ايكطا١َ ٚايعبٛؽ ٚعسّ املعطؾ١.

 Yellow Hatالكبع٘ الصفساٛ )التفاؤل(    - 4

تسٍ ٖصٙ ايكبع١ ع٢ً ايتؿهرل بايؿٛا٥س ٚاإلهابٝات، ٚايتؿهرل َٔ خ٬شلا ؾٝ٘  

اييت غتتشكل َٔ ايؿهط٠ املططٚس١، َٚٔ ْعط٠ طُٛس١ يًُػتكبٌ، ٚض١ٜ٩ ايؿٛا٥س 

ٜطتسٟ ٖصٙ ايكبع١ ٜططح أغ١ً٦ َٔ قبٌٝ: ملاشا ميهٔ ؾعٌ ٖصا؟ ملاشا ٜعتدل ٖصا 

 ا٭َط دّٝسا؟ ٚايًٕٛ ا٭قؿط ٜطَع إىل ن٤ٛ ايؿُؼ; يًس٫ي١ ع٢ً اٯَاٍ ٚايتؿا٩ٍ.

 Green Hatالكبع٘ اخلطساٛ )أفهاز جدٓدٗ(    -5

ٚايُٓٛ ٚايطاق١ ٚا٫قذلاسات ٚايبسا٥ٌ ٚا٫ستُا٫ت ٖٞ قبع١ ايتؿا٩ٍ ٚاإلبساع،  

ٚايٓعط إىل اؾٛاْب اإلهاب١ٝ ٚاغتػ٬شلا. ٚقاسب ٖصٙ ايكبع١ اـهطا٤ ٜططح 

أغ١ً٦ َٔ َجٌ: ٌٖ ٖٓاى بسا٥ٌ إناؾ١ٝ؟ ٚايًٕٛ ا٭خهط َأخٛش َٔ يٕٛ ا٭ؾذاض 

 ٚا٭غكإ ز٫ي١ ع٢ً ايُٓٛ ٚتٛيٝس ا٭ؾهاض.

 Blue Hat( الكبع٘ الصزقاٛ )احلهه  -6

تطَع ٖصٙ ايكبع١ إىل ايتؿهرل، ٚايتشهِ بع١ًُٝ ايتؿهرل ٚنبطٗا يف ا٫ػاٙ  

املطغٛب، ؾٗٞ قبع١ ايتؿهرل ٚايتشهِ ٚايتكِٝٝ، ٚايٓعط إىل ا٭ؾٝا٤ بططٜك١ 

ْاقس٠ بٓا٠٤، ٖٚٞ قبع١ دسٍٚ أعُاٍ ايتؿهرل، ٚقاسب ايكبع١ ايعضقا٤ ميهٔ إٔ 
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ْا ست٢ ٖصٙ ايًشع١؟ ٚايكبع١ ايعضقا٤ ميهٔ ٜػأٍ: َا ٖٞ ا٭ٚيٜٛات؟ َاشا اغتؿس

إٔ تبسأ بٗا يتشسٜس أْٛاع ايكبعات ٚتػًػًٗا. ٚايًٕٛ ا٭ظضم َٔ يٕٛ ايػُا٤، يصيو 

دا٤ت ايتػ١ُٝ بايكبع١ ايعضقا٤ يتػُٛ ؾٛم نٌ ا٭ؾهاض، ؾهٌ ايكبعات ٜهٕٛ 

ٯضا٤، ايتؿهرل َٔ خ٬شلا با٭ؾٝا٤ املاز١ٜ، يهٔ ايكبع١ ايعضقا٤ تٗتِ بايتؿهرل با

 ٚتًدٝكٗا ٚتٛدٝ٘ غرل اؿٛاض ٚاملٓاقؿات.
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 السادسةالوحدة 

 

 :لعلنٔ٘ هلذِ الْحدٗ بالعْدٗ للنزجع التالٕاملادٗ ا مجعمت 

  ز/قاحل أبٛ دازٚ ، ز/ قُس ْٛؾٌ –تعًِٝ ايتؿهرل .. ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝل 
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 تعزٓف مَارات التفلري

َٗاضات ايتؿهرل بأْٗا عًُٝات َعطؾ١ٝ إزضان١ٝ ميهٔ ميهٔ تعطٜـ  

اعتباضٖا مبجاب١ يبٓات أغاغ١ٝ يف ب١ٝٓ ايتؿهرل. ٚتعتدل َٗاضات ايتؿهرل ع٢ً 

زضد١ نبرل٠ َٔ ا٭١ُٖٝ يًطًب١ يف كتًـ املطاسٌ ايسضاغ١ٝ; إش سعٝت بهِ 

 نبرل َٔ ايبشح ٚا٫غتككا٤ يف ا٭زب ايذلبٟٛ ْٚتا٥ر ايسضاغات ٚايبشح اييت

 تطانُت عدل ايؿذلات ايع١َٝٓ املان١ٝ، بػبب ا٫ٖتُاّ ايهبرل ايصٟ سعٝت ب٘.

 األصاصٔ٘مَارات التفلري 

 Focusing Skillsأّاًل: مَازٗ الرتنٔص 

تعطٜؿٗا: تؿرل َٗاض٠ ايذلنٝع إىل تٛدٝ٘ اْتباٙ املتعًِ إىل َجرلات قسز٠ َٔ  

املتعًِ عٓسَا ٜؿعط إٔ مث١ ايب١٦ٝ زٕٚ َجرلات أخط٣، ٚتبسٚ َٗاض٠ ايذلنٝع يس٣ 

َؿه١ً تٛادٗ٘، أٚ ٚدٛز َػأي١ ؼرلٙ، أٚ ٚدٛز ْكل يف بعض املعاْٞ يسٜ٘، 

سٝح إٔ َٗاضات ايذلنٝع تعٌُ ع٢ً َػاعست٘ ع٢ً ا٫ٖتُاّ ظُع دع٥ٝات 

قػرل٠ َٔ املعًَٛات املتٛاؾط٠ يسٜ٘، َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً إُٖاٍ بعهٗا، ْتٝذ١ عسّ 

يطأٖ. ٚميهٔ أٜهًا إٔ تػتدسّ َٗاضات ايذلنٝع يف اؿاد١ إيٝٗا يف ايٛقت ا

ْٗا١ٜ سٌ املؿه٬ت، أٚ أثٓا٤ ا٫غتٝعاب، أٚ ست٢ يف ايعًُٝات اييت تتطًب 

 ا٫ْتكاٍ إىل اـطٛات ايتاي١ٝ يف اؿٌ.

 تػتع٬ُٕ َبهّطا يف عًُٝات -َٔ َٗاضات ايذلنٝع  -ٚمث١ َٗاضتإ أغاغٝتإ  

 ايتؿهرل، ُٖا:

 Defining Problemsملػهالت تعسٜف ا ٠َٗاز  -1

تعطٜؿٗا: تؿرل ٖصٙ املٗاض٠ إىل ايعٌُ ع٢ً تٛنٝح املٛاقـ احملرل٠ أٚ املجرل٠  

 يًتػا٩ٍ َٔ قبٌ املتعًِ، ٚعاز٠ ٜتهُٔ ٖصا اإلداب١ عٔ ايتػا٫٩ت اٯت١ٝ:

 َا املؿه١ً َٛنٛع ايبشح؟ 



 

 
 ٗازات ايتعًِ ٚايتفهريَ

 

 

90 

 ايصٟ ٜٛاد٘ املؿه١ً؟ َٔ 

 َت٢ ميهٔ إهاز سٌ شلصٙ املؿه١ً؟ 

 هطٚضٟ سٌ ٖصٙ املؿه١ً؟ٌٖ َٔ اي 

 Setting Goalsَٗاز٠ ٚضع األٖداف    -2

تعطٜؿٗا: تؿرل ع١ًُٝ ٚنع ا٭ٖساف إىل ؼسٜس ايٓتادات ايتع١ًُٝ اييت ٜتٛقع  

 املتعًِ اييت ميهٔ ايتعاٌَ َعٗا بؿا٥س٠ نبرل٠.

ٜٚؿرل ا٭زب ايذلبٟٛ إىل إٔ مث١ فُٛع١ َٔ ا٫غذلاتٝذٝات اييت ميهٔ إٔ  

 ( اختكاّضاK( ٜٚؿط ايطَع )٥KWLس٠ يف ٖصا اجملاٍ َٓٗا: اغذلاتٝذ١ٝ )تهٕٛ شات ؾا

( سٝح تسٍ ع٢ً َا ٜعطؾ٘ املتعًِ سٍٛ املٛنٛع قٝس زضاغت٘، Knowledgeيًه١ًُ )

( ٚW( اختكاّضا يًه١ًُ )Want أٟ َا ايصٟ ٜطغب ايطايب يف َعطؾت٘ عٔ ٖصا )

ع٢ً اختكاض يًه١ًُ ( Lاملٛنٛع ايصٟ ٖٛ بكسز زضاغت٘. يف سني ٜسٍ اؿطف )

(Learned.ًُٙٛإىل ايتؿهرل ؾُٝا تع ) 

يف ايه١ًٝ  1986( عاّ Dona ogleٚقس طٛضت ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ زْٚا أٚ غٌ ) 

ايٛط١ٝٓ يًتعًِٝ يف )إٜؿاْػتٕٛ( يف أَطٜها نُٔ بطْاَر ايتدطز يًكطا٠٤ ٚؾٕٓٛ 

 ايًػ١. 

ًٔا: مَازٗ مجع املعلْمات   Information Gatheringثاى

 املٗاضات املػتدس١َ يف مجع املاز٠، أٚ احملت٣ٛ املعطيف، إش ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖٞ 

ع٢ً ؾهٌ بٝاْات كع١ْ، أٚ ٜتِ مجعٗا. ٚتتهُٔ ٖصٙ املٗاض٠ َٗاضتني ؾطعٝتني، 

 ُٖا:

  Observingَٗازات املالسع١    -1

تعطٜؿٗا: اؿكٍٛ ع٢ً املعًَٛات َٔ ايب١٦ٝ َٔ خ٬ٍ تٛظٝـ ساغ١ أٚ أنجط  

ٕٓ سٛاؽ اإلْػإ ٖٞ ْٛاؾصٙ ع٢ً ايعامل اـاضدٞ، ٚمتجٌ َٔ سٛاؽ  اإلْػإ; إش أ

امل٬سع١ ب٪ض٠ ايذلنٝع املعطيف يس٣ املتعًِ. َٔ ْاس١ٝ أخط٣ تعتدل امل٬سع١ َٗاض٠ 

 ١َُٗ يف كتًـ املٛاز ايسضاغ١ٝ. سٝح أْٗا نطٚض١ٜ يف نجرل َٔ ايعًُٝات ايع١ًُٝ،
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 يعًُٞ.نايتكٓٝـ، ٚقٛؽ ايؿطنٝات، ٚا٫غتس٫ٍ ا

 Formulating Questionsَٗازات صٛغ األضئ١ً    -2

تعطٜؿٗا: َٗاض٠ تتهُٔ تٛنٝح ٚاملعاْٞ َٔ خ٬ٍ َٓٗر ا٫غتككا٤، ؾا٭غ١ً٦  

اؾٝس٠ تٛد٘ مٛ املعًَٛات اشلا١َ، ٜٚتِ قٛغٗا بٗسف تٛيٝس َعًَٛات دسٜس٠. 

ع١ًُٝ ايتعًِ  ٚتؿرل َٗاض٠ قٛؽ ا٭غ١ً٦ َٔ قبٌ ايت٬َٝص إىل انطاط ايت٬َٝص يف

 بؿاع١ًٝ.

  Remembering Skillsثالًجا: مَارات التذكز 

ٖٞ فُٛع١ َٔ ا٭ْؿط١ أٚ ا٫غذلاتٝذٝات اييت ٜكّٛ بٗا املتعًُٕٛ بٗسف  

ؽعٜٔ املعًَٛات يف ايصانط٠ بعٝس٠ املس٠، ٚا٫ستؿاظ بٗا، ٚتتهُٔ ٖصٙ املٗاض٠ 

 َٗاضتني ؾطعٝتني، ُٖا:

  Encodingَٗاز٠ ايرتَٝص   -1

ايذلَٝع ع١ًُٝ ضبط أدعا٤ قػرل٠ َٔ املعًَٛات َع بعهٗا ي٬ستؿاظ بٗا يف  

ايصانط٠ بعٝس٠ املس٣. ٜٚتٛاؾط يف ا٭زب ايذلبٟٛ فُٛع١ َٔ ا٫غذلاتٝذٝات اييت 

 ميهٔ شلا إٔ تؿٝس يف تسضٜب ايطًب١ ع٢ً ع١ًُٝ ايذلَٝع َٓٗا:

 Rehearsalاغذلاتٝذ١ٝ ايتهطاض  -أ

ٝذ١ٝ ع٢ً تك١ٜٛ ايع٬قات ٚا٫ضتباطات بني املؿاِٖٝ سٝح تعٌُ ٖصٙ ا٫غذلات 

 ( إٔ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ2004١ٝاملدتًؿ١ يًعٓاقط، أٚ املجرلات َع بعهٗا ٜٚصنط ايعتّٛ )

تعُل ايطٚابط بني املعًَٛات أٚ املجرلات اييت ٜتعطض شلا املتعًِ َع ا٭ب١ٝٓ املعطؾ١ٝ 

ضبط ايتعًِ ايػابل بايتعًِ املتٛاؾط٠ يسٜ٘، نُا تعٌُ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ع٢ً 

 اؾسٜس.

 Method of Lociا٭َانٔ )املٛقع( اغذلاتٝذ١ٝ است٬ٍ  - ب

ٜكّٛ ايطًب١ ٚؾل ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ بطبط ا٭ؾٝا٤ أٚ املجرلات بأَانٔ أٚ َٛاقع  

 َأيٛؾ١ بايٓػب١ إيِٝٗ.
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 First-Letter Techniqueاؿطٚف ا٭ٚىل اغذلاتٝذ١ٝ  - ز

ٜتِ تهٜٛٓٗا َٔ اؿطٚف ا٭ٚىل يف عسز َٔ ايهًُات ٖٞ عباض٠ عٔ نًُات  

( امله١ْٛ َٔ NATOأٚ املكطًشات، عٝح ٜهٕٛ تصنطٖا أغٌٗ، َجاٍ شيو )

( ٚاييت تؿرل إىل North Atlantic Treaty Organizationاؿطٚف ا٭ٚىل يًهًُات )

 American( ٚاييت تؿرل إىل )APAَٓع١ُ سًـ سلاٍ ا٭طًػٞ، ٚاؿطٚف )

Psychology Association ٚاييت تعين مجع١ٝ عًِ ايٓؿؼ ا٭َطٜه١ٝ.. ٖٚهصا يف )

 غرلٖا َٔ ا٫قط٬سات ٚا٫ختكاضات ايهجرل٠.

 Rhymesايكٛايف اغذلاتٝذ١ٝ  - ز

ميهٔ ملػاعسات ايتصنط إٔ تعتُس ع٢ً ايهًُات ٚايعباضات املكؿا٠; ٭ْٗا  

  ا٭َج١ً ايؿٗرل٠ ع٢ًتػٌٗ ع١ًُٝ اؿؿاظ ٚايتصنط، ٚتعس ايككا٥س ايؿعط١ٜ َٔ بني

ٖٓاى فُٛع١ َٔ ا٫غذلاتٝذٝات اييت ميهٔ إٔ تػِٗ يف َٚجٌ ٖصا ايٓٛع. 

 ايتسضٜب ع٢ً َٗاض٠ ايذلَٝع َٓٗا:

تهطاض قا٫ٚت ا٫غذلداع، سٝح إٔ قاٚي١ املتعًِ ٫غذلداع املعًَٛات  -أ   

 تتٝح ي٘ ؾطّقا أندل يًتصنط.

ٌ ع٢ً تٛظٝـ َا تعًُّ٘ ايؿطز يف َٛاقـ إعاز٠ ايتعًِ ٚا٫غذلداع: إٕ ايعُ  - ب

 َع١ٓٝ ٜعٌُ ع٢ً تععٜع ا٫ستؿاظ يف ايصانط٠ بعٝس٠ املس٣.

ٕٓ قٝاّ املعًِ بطبط املؿاِٖٝ اؾسٜس٠ َع َا ٖٛ  - ز بٓا٤ قٛاعس َٓع١ُ يًُعطؾ١: إ

َتٛاؾط يف أب١ٝٓ املعطؾ١ٝ ايػابك١ ٜعٌُ ع٢ً تٓعِٝ املؿاِٖٝ بططٜك١ ُتػٌٗ َٔ 

 ع١ًُٝ ايتصنط.

ايتٛيٝـ ايكككٞ: تعٌُ إدطا٤ات تسضٜب ايطًب١ ع٢ً بٓا٤ قكل شات َع٢ٓ  - ز

َٚعع٣ َٔ ايٓكٛم املتٛاؾط٠ يسِٜٗ نُاز٠ يًتسضٜب ع٢ً ؼػني ٚػسٜس 

 ع١ًُٝ ايتصنط.

بٓا٤ اـطا٥ط املؿا١ُٖٝٝ: إٕ ايعٌُ ع٢ً تسضٜب املتعًِ ع٢ً ؼٌٜٛ ايٓكٛم  -  ه

ضط١ املؿا١ُٖٝٝ شات ع٬قات اييت ٜتعاٌَ َعٗا إىل ؾهٌ َٔ أؾهاٍ اـا
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َتٓٛع١ ٚٚانش١، تػِٗ يف بٓا٤ ؾبه١ َٔ املعًَٛات اييت َٔ ؾأْٗا إٔ 

 تعٌُ ع٢ً تٓعِٝ ع١ًُٝ ايتصنط.

  Recallingَٗاز٠ االضتدعاء )االضرتداع(   -6

تعطف َٗاض٠ ا٫غتسعا٤ أٚ ا٫غذلداع بأْٗا ٖذط٠ َٓع١ُ ٚٚاع١ٝ يتدعٜٔ  

، ٚتعتُس ٖصٙ املٗاض٠ بسضد١ نبرل٠ ع٢ً ايططٜك١ املعًَٛات عٝح ٜػٌٗ اغذلداعٗا

اييت ىتعٕ بٗا املتعًِ املعًَٛات َٔ سٝح تٓعُٝٗا ٚتطَٝعٖا. َٚٔ ا٫غذلاتٝذٝات 

 املتٓاغ١ُ َع ٖصٙ املٗاض٠:

 ٚتػتٓس ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ إىل املعًَٛات اغذلاتٝذ١ٝ تٓؿٝط املعًَٛات ايػابك١:  -أ 

ٗط ايؿطز املعًَٛات ايػابك١ ٭غطاض َتعسز٠ اييت غبل ٚإٔ تعًُٗا ايؿطز. ٜٚع

َٓٗا إلدطا٤ تؿػرل، أٚ تكِٜٛ ٚؾل َا ٜتٛاؾط َٔ َعًَٛات يف بٓا٥٘ املعطيف. 

ٚتكّٛ ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ ع٢ً تسضٜب ا٭ؾطاز َٔ خ٬ٍ اغتعطاض َؿه١ً 

 قسز٠، أٚ َطادع١ ش١ٖٝٓ ملٛقـ َا، أٚ تًدٝل تعًِ غابل.

صٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ شات ع٬ق١ ٚطٝس٠ بع١ًُٝ ٖ  :ا٫غذلداعاغذلاتٝذ١ٝ   -ب

ايتشٌٜٛ اييت تتِ ٚؾًكا يهٌ ا٭ؾٝا٤ اييت ٜتعاٌَ َعٗا ا٭ؾطاز; مبع٢ٓ إٔ 

ايؿطز عٓسَا ٜتعاٌَ َع فُٛع١ َٔ املجرلات أٚ املؿاِٖٝ ؾإْ٘ ٜكّٛ 

باغتد٬م خكا٥كٗا أٚ زلاتٗا، ٖٚصٙ اـكا٥ل أٚ ايػُات ٖٞ 

س٣، ٚبايتايٞ ٖٞ اييت تػذلدع، اييت ؽعٕ يف ايصانط٠ بعٝس٠ امل

 .ٚتػ٢ُ ع١ًُٝ ايتشٌٜٛ ٖصٙ بػُات ايصانط٠

 Organizing Skillsرابًعا: مَارات التيظٔه 

تعطٜؿٗا: ٖٞ فُٛع١ َٔ اإلدطا٤ات اييت تػتدسّ يف تطتٝب املعًَٛات; بٗسف  

ؾُٗٗا، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ تكبح ٖصٙ املعًَٛات أنجط ؾاع١ًٝ يف ع١ًُٝ ايتٓعِٝ، 

َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املٗاض٠ إٔ متهٔ ايؿطز َٔ قٛؽ فُٛع١ َٔ ايؿطٚض بٓا٤ّ ٜٚ٪ٌَ 

ع٢ً املعًَٛات ٚاـدلات املتٛاؾط٠ يسٜ٘ َٔ خ٬ٍ َكاض١ْ أٚد٘ ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف 

بني املجرلات أٚ ا٭ؾٝا٤، َٚٔ ثِ ٬َسع١ ايؿطٚم بٝٓٗا. ٚشلصٙ املٗاض٠ َٗاضات 
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 ؾطع١ٝ، ؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ شلا.

  ١Comparing Skill َٗاز٠ املكازْ  -1

ٜككس بٗصٙ املٗاض٠ ايعٌُ ع٢ً ؼسٜس أٚد٘ ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف بني املعًَٛات  

املعًَٛات، أٚ املعًَٛات اييت ٜتِ ايبشح ٫ٚغتككا٤ عٓٗا. إٕ ايعٌُ ع٢ً إهاز 

ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف بني ا٭ؾٝا٤ ٜػاعس املتعًُني ع٢ً تٓعِٝ املعًَٛات اؾسٜس٠ 

 طٜك١ ٜػٌٗ اغذلداعٗا.ٚاملعًَٛات املدع١ْ بط

( إىل إٔ َٗاض٠ املكاض١ْ تتهُٔ Feuersteinٚيف ٖصا ايػٝام ٜؿرل ؾٛضؾتأٜ ) 

فُٛع١ َٔ ايعًُٝات املعطؾ١ٝ، ٖٞ: ايسق١ ٚايتُٝٝع ٚإقساض اؿهِ ع٢ً أٚد٘ 

ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف، ٚاييت تعتدل اـط٠ٛ ايٓٗا١ٝ٥ ملٗاض٠ املكاض١ْ، ٚتعًِ َٗاض٠ املكاض١ْ 

 ىل املطنب.َٔ ايبػٝط إ

( املؿاض إيٝٗا Stahlَٚٔ ا٫غذلاتٝذٝات ايؿا٥ع١ يتعًِ املكاض١ْ اغذلاتٝذ١ٝ غتاٍ ) 

 ( ٚاييت تتهُٔ ث٬خ خطٛات ض٥ٝػ١ ٖٞ:2002يف َاضاظاْٛا ٚظ٥٬َ٘ )

 ؼسٜس ايػُات ايباضظ٠ اييت هب إٔ تتِ املكاض١ْ مبٛدبٗا.  -1

 إعاز٠ تطتٝب ايػُات عٝح تكابٌ زلات أخط٣.  -2

 بٝإ أٚد٘ ايؿب٘ ٚا٫خت٬ف بني ايػُات أٚ اـكا٥ل.   -3

  Classifyingايتصٓٝف   -2

ٚتؿرل ٖصٙ املٗاض٠ إىل ايعٌُ ع٢ً ػُٝع ايؿكطات ٚاملؿطزات ع٢ً أغاؽ َٔ  

خكا٥كٗا اؿطد١. أٚ ايعٌُ ع٢ً ٚنع املؿطزات يف فُٛعات بٓا٤ ع٢ً 

 خكا٥كٗا املؿاضن١.

رّلا َٔ املجرلات، ؾُٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتكٓٝـ تتهُٔ َٗاض٠ ايتٓكٝـ عسّزا نب 

 ميهٔ يًُتعًِ إٔ هعٌ ا٭ؾٝا٤ َأيٛؾ١، سٝح إٔ ايتكٓٝـ ٜ٪يـ بني ا٭ؾٝا٤ ايػطٜب١

ؾعًٗا َأيٛؾ١ يف ايبٓا٤ املعطيف يًُتعًِ، َٔ ٖٓا تدلظ أ١ُٖٝ َٗاض٠ ايتكٓٝـ يف 

ايصانط٠ نْٛٗا تٓعِ ٚتػٌٗ ع١ًُٝ ايتصنط، ٚتعٌُ ع٢ً اغذلداع املعًَٛات َٔ 
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بعٝس٠ املس٣ إىل ايصانط٠ قكرل٠ املس٣. نُا إٔ ع١ًُٝ ايتكٓٝـ َٗاض٠ ٫ظ١َ 

 ٚنطٚض١ٜ يبٓا٤ املؿاِٖٝ يف املعطؾ١ اإلْػا١ْٝ ٚاييت تعتدل ؾطًطا أغاغّٝا يًتؿهرل.

  Orderingايرتتٝب   -3

ا ملعٝاض َعني، أٚ عٓاقط أٚ املؿطزات إىل تٓعِٝ تبّعٖٚٞ َٗاض٠ تتهُٔ إخهاع اي 

 عباض٠ عٔ تػًػٌ يًُؿطزات ٚؾًكا ملعٝاض قسز غًًؿا. ٖٞ

ٕٓ ٖصٙ املٗاض٠ شات ع٬ق١ ٚطٝس٠ مبٗاض٠ ايتكٓٝـ، بٌ ميهٔ اعتباضٖا ساي١   إ

خاق١ َٔ سا٫ت َٗاض٠ ايتكٓٝـ، سٝح إٔ ٚنع ا٭ؾٝا٤ أٚ املجرلات يف تطتٝب 

 خام ٜ٪زٟ إىل تٓعِٝ َٓطكٞ ٜػِٗ يف عًُٝيت ايؿِٗ ٚايتؿهرل.

ػٝام تؿرل ػاضب عامل ايٓؿؼ )دإ بٝادٝ٘( يف زضاغت٘ سٍٛ تطٛض يف ٖصا اي 

ايتؿهرل املٓطكٞ يس٣ ا٭طؿاٍ إىل أِْٗ ٫ ٜطتبٕٛ املعًَٛات بططٜك١ َٓطك١ٝ، 

ؾعٓسَا ْٜطًب َِٓٗ تطتٝب فُٛع١ َٔ ايعكٞ شات أطٛاٍ كتًؿ١ ٚيف تطتٝب 

تُهٕٓٛ َٔ ض١ٜ٩ َعني ؾإِْٗ ٜؿؿًٕٛ يف شيو; ٜٚعٛز ايػبب يف شيو إىل أِْٗ ٫ ٜ

 أنجط َٔ بعس ٚاسس يًُجرلات.

  Representingايتُجٝـٌ   -4

َٗاض٠ ٜكّٛ املتعًِ َٔ خ٬شلا بتػٝرل ؾهٌ املعًَٛات ايٛاضز٠ إيٝ٘ َٔ ايب١٦ٝ  

اـاضد١ٝ َٔ خ٬ٍ إقا١َ ع٬قات بني ايعٓاقط احملسز٠، أٚ ٜتِ إعطا٤ َعًَٛات 

ع٢ً ؾهٌ ضغِ ؽطٝط، أٚ ؾؿ١ٝٗ، أٚ َؿه١ً عٝح ميهٔ بػٗٛي١ متجًٝٗا 

 بٝاْٞ، أٚ ع٢ً ؾهٌ دسٍٚ.

ٚايتُجٌٝ ٜأخص أؾها٫ً عسٜس٠ َٓٗا ايتُجٌٝ ايبكطٟ ٚايًؿعٞ ٚايطَعٟ. ٚتعتدل  

َٗاض٠ ايتُجٌٝ ساي١ خاق١ َٔ َٗاض٠ ؼًٌٝ ا٭مناط ٚايع٬قات، سٝح ٜكّٛ املتعًِ 

دٛز َٔ خ٬ٍ ايتُجٌٝ بتشسٜس ا٭دعا٤، ٜٚعدل عٓٗا بؿهٌ دسٜس َٔ خ٬ٍ ٚ

ٖسف قسز يسٜ٘، َٚٔ ثِ ٜتٛقٌ إىل ؾِٗ قسضات دسٜس٠ ْتٝذ١ إلعاز٠ ايكٝاغ١ 

 اييت قاّ بٗا َٔ خ٬ٍ ع١ًُٝ ايتُجٌٝ.

َٔ ا٫غذلاتٝذٝات املتٛاؾط٠ يف ا٭زب ايذلبٟٛ يتعًِٝ ٖصٙ املٗاض٠ اغذلاتٝذ١ٝ  
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 هًٞاملدططات املؿا١ُٖٝٝ، ٚإغذلاتٝذ١ٝ ايتُجٌٝ بايطغّٛ، ٚإغذلاتٝذ١ٝ املٓعِ ايؿ

(Graphic Organizer ٍٕ ( ٖٚصٙ ا٫غذلاتٝذٝات متهٔ ايت٬َٝص َٔ تٛيٝس َعا

 َتٓٛع١ سٝح أْٗا:

( Divergent Thinking غرل اـطٞ )ايتؿهرل املتؿعب تتٝح ايؿطق١ يًتؿهرل -1

 يس٣ ايطًب١.

طنٝب َعًَٛات دسٜس٠ َٔ عس٠ َكازض، عٝح تػاعس ايت٬َٝص تػِٗ يف ت -2

 يع٬قات بني املؿاِٖٝ.ع٢ً ؼسٜس ا٭مناط ٚا

 ُتشػٔ ع١ًُٝ تٛيٝس املعًَٛات. -3

 Analyzing Skillsخامًضا: مَارات التحلٔل 

ٖٞ َٗاضات تتذ٢ً يف ع١ًُٝ ؾشل ا٭دعا٤ املتٛاؾط٠ يف املعًَٛات ٚايع٬قات  

ؾُٝا بٝٓٗا، ٚتٛنح َٗاض٠ ايتشًٌٝ املعًَٛات املتٛاؾط٠ بايتعطٜـ ٚايتُٝٝع بني 

 ٚمٛ شيو.املؿطزات ٚايكؿات 

ؾُٔ خ٬ٍ َٗاض٠ ايتشًٌٝ ٜتُهٔ املتعًِ َٔ ؼسٜس ٚمتٝٝع املهْٛات ٚايػُات  

 ٚا٫زعا٤ات ٚا٫ؾذلانات ٚا٭غباب.

إٕ ٚظٝؿ١ َٗاض٠ ايتشًٌٝ ٖٞ ايبشح يف اـكا٥ل ايساخ١ًٝ يٮؾهاض، سٝح  

 أْٗا َٛطٔ ايتؿهرل ايٓاقس نُا عطؾ٘ ايؿ٬غؿ١.

 ١ٝ، ؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ شلا:ٚملٗاض٠ ايتشًٌٝ أضبع َٗاضات ؾطع 

 Identifying Attributes and Componentsحتدٜد ايطُات ٚاملهْٛات    -1

َٔ خ٬ٍ ٖصٙ املٗاض٠ ميهٔ ؼسٜس خكا٥ل أٚ أدعا٤ ؾ٤ٞ َا; َٔ خ٬ٍ  

ٕٛٓ ايهٌ.  قٛاعس املعطؾ١ املدع١ْ يسٜ٘، َٚٔ ثِ ايعٌُ ع٢ً تٛنٝح ا٭دعا٤ اييت ته

 َجاٍ:

ّٝا َا، َٚٔ ثِ ٜطًب َٓ٘ ؼسٜس عسز ايؿكطاتميهٔ يًطايب إٔ ُٜعطٞ   ّْكا قطا٥
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 امله١ْٛ شلصا ايٓل، أٚ ؼسٜس املكسَات ٚايٓتا٥ر ملٛقـ َا.

 Identifying Relationships and Patternsحتدٜد األمناط ٚايعالقات    -2

ٖصٙ املٗاض٠ ايؿطع١ٝ متهٔ املتعًِ َٔ تٛنٝح ايع٬قات ايساخ١ًٝ اييت ؼسز  

يع٬قات; ؾايع٬قات ميهٔ إٔ تهٕٛ ع٬ق١ غبب ْٚتٝذ١، أٚ ع٬ق١ ا٭مناط ٚا

ضأغ١ٝ، أٚ ع٬ق١ ظ١َٝٓ، أٚ ع٬ق١ دع١ٝ٥، أٚ ع٬ق١ ايهٌ باؾع٤، أٚ ع٬ق١ 

 ؼ١ًٜٝٛ.

تعتُس ٖصٙ املٗاض٠ بسضد١ نبرل٠ ع٢ً َعطؾ١ احملت٣ٛ َٔ قبٌ املتعًِ، ٚنصيو  

ُّا يف ؼسٜس باـدل٠ ايػابك١ اييت غبل ٚإٔ َٓط بٗا، سٝح إٔ اـ دل٠ تًعب زّٚضا َٗ

 ا٭مناط ٚايع٬قات.

 Identifying Main Ideasحتدٜد  األفهاز ايسئٝط١ٝ    -3

تعس َٗاض٠ ؼسٜس ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ ساي١ َٔ سا٫ت ايتعطف ع٢ً ا٭مناط  

ٚايع٬قات. سٝح ناْت ٖصٙ املٗاض٠ ؾُٝا َه٢ تكتكط ع٢ً زضٚؽ ايكطا٠٤، َٔ 

ايط٥ٝػ١ٝ َٔ ايٓل ايكطا٥ٞ، بٝس أْٗا اٯٕ تػتدسّ  خ٬ٍ اغتد٬م ايؿهط٠

 ع٢ً ْطام ٚاغع يف َٛنٛعات أخط٣، ناؿٛاض ايؿؿٟٛ، ٚا٫غتككا٤ ايعًُٞ.

 َٚٔ ا٫غذلاتٝذٝات املتساٚي١ بني ايباسجني يف ٖصا اجملاٍ: 

 اغذلاتٝذ١ٝ ٚنع املدططات املعطؾ١ٝ، ٚقس ٚضزت بعض ٬ََح ٖصٙ ا٫غذلاتٝذ١ٝ   -أ  

 ٜح عٔ َٗاض٠ ايتُج٬ٝت املعطؾ١ٝ.عٓس اؿس

اغذلاتٝذ١ٝ قٛؽ ا٭غ١ً٦، سٝح ميهٔ ؼػني َٗاض٠ ايطًب١ يف ؼسٜس    -ب 

ا٭ؾهاض ايط٥ٝػ١ٝ عٔ ططٜل تسضٜبِٗ ع٢ً قٛؽ فُٛع١ َٔ ا٭غ١ً٦ سٍٛ 

 ؾكطات قسز٠ أٚ ْكٛم قطا١ٝ٥ تعطٞ شلِ.

ُّا يف ؼسٜس ا٭ؾ   -ز  هاض ايط٥ٝػ١ٝ، سٝح إٔ اغذلاتٝذ١ٝ ا٫غتٓتاز تًعب زّٚضا َٗ

ايكسض٠ ع٢ً ؼسٜس ا٭ؾهاض يف َٛنٛع َا تتطًب قسض٠ ع٢ً ايٛقٍٛ إىل 

 اغتٓتادات بؿإٔ ٖصٙ ا٭ؾهاض. 
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 اغذلاتٝذ١ٝ ايتًدٝل تعتدل شيو شات أ١ُٖٝ ندل٣ يف ع١ًُٝ ؼسٜس ا٭ؾهاض -ز 

 ايط٥ٝػ١ٝ، ٖٚٞ ٚاسس٠ َٔ َٗاضات ايتؿهرل امل١ُٗ.

  Identifying Errorsحتدٜد األخطاء    -4

تػتٓس ٖصٙ املٗاض٠ أغاّغا إىل انتؿاف ا٭خطا٤ أثٓا٤ ايعطض املٓطكٞ ايصٟ  

ٜتهُٔ فُٛع١ اؿػابات ٚاإلدطا٤ات ٚاملعًَٛات. ٚتٗتِ ٖصٙ املٗاض٠ أّٜها 

بتشسٜس ٖصٙ ا٭خطا٤ ٚايعٌُ ع٢ً تكشٝشٗا، أٚ إدطا٤ تػٝرل يف منط تؿهرلٖا; 

 ٚ ٜهتٓؿٗا ايػُٛض، أٚ ا٭خطا٤ ايع١ًُٝ.إش قس ٜعذلٟ بعض ا٭ؾهاض ايتعاضض، أ

  Generation Skillsصادًصا: مَارات التْلٔد 

تتهُٔ ٖصٙ املٗاضات اغتدساّ املعطؾ١ ايػابك١ إلناؾ١ َعًَٛات دسٜس٠ بططٜك١  

بٓا١ٝ٥; إش ٜكّٛ املتعًِ ٚؾل ٖصٙ املٗاض٠ بايعٌُ ع٢ً إقا١َ ايك٬ت بني ا٭ؾهاض 

ػابك١ َٔ خ٬ٍ إهاز بٓا٤ َتُاغو َٔ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ املٛيس٠، ٚا٭ؾهاض اي

 ٜطبط بني املعًَٛات املٛيس٠، ٚا٭ب١ٝٓ املعطؾ١ٝ ايػابك١ يس٣ املتعًِ.

ؾل ٖصٙ املٗاض٠ إٔ تٛيس املعًَٛات بكايب دسٜس عُا أيؿ٘ ايؿطز. َٚٚٔ املتٛقع  

 ٚتتهُٔ ٖصٙ املٗاض٠ َٗاضتني ؾطعٝتني ُٖا:

  Inferringاالضتدالٍ   -1

َٗاض٠ ا٫غتس٫ٍ بأْٗا ْٛع َٔ ايدلٖإ ا٫غتكطا٥ٞ ٚا٫غتٓباطٞ، سٝح ُتعطف  

إٔ ايدلٖإ ا٫غتٓباطٞ ٖٛ َكسض٠ ايؿطز ع٢ً ؼسٜس َبسأ َٛدٛز بططٜك١ َٓطك١ٝ، 

 ؾُٝا ٜؿرل ايدلٖإ ا٫غتكطا٥ٞ إىل ايتعُِٝ ٚايتكطٜح املٓطكٞ اعتُاّزا ع٢ً َؿاٖس٠

نْٛٗا نطٚض١ٜ يتؿػرل ا٭ْؿط١ اييت  سا٫ت َتبا١ٜٓ، ٚتبسٚ أ١ُٖٝ ٖصٙ ملٗاض٠ يف

 تسٚض بني أؾطاز ايبؿط املدتًؿ١.

نُا تؿرل ٖصٙ املٗاض٠ إىل ؼسٜس ٚتٛؾرل ايعٓاقط اي٬ظ١َ ٫غتد٬م ايٓتا٥ر  

املٓطك١ٝ يًع٬قات ا٫غتس٫ي١ٝ املككٛز٠. أٚ ايؿع١ًٝ َٔ بني ايعباضات أٚ ايكؿات أٚ 

 ا٭غ١ً٦، أٚ أٟ ؾهٌ آخط يًتعبرل. 
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 Predictingتٓبؤ  اي  -2

تعٗط ٖصٙ املٗاض٠ يس٣ املتعًِ َٔ خ٬ٍ تكٛض أٚ تٛقع ْتا٥ر َع١ٓٝ با٫غتٓاز   

إىل َٛاقـ َع١ٓٝ، َٚٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايٓتا٥ر أسساخ َػتكب١ًٝ، َٚٔ 

 ن٤ٛ َعطؾ١ غابك١ ٜهٕٛ ايؿطز قس عٌُ ع٢ً تهٜٛٓٗا، يفامل٪نس إٔ ايتٓب٪ ٜتِ 

س َٔ ٚدٛز املعاضف ايػابك١ شات ايع٬ق١ بايتٓب٪; ست٢ يصا ُٜٓكح املعًُٕٛ بايتأن

 ٜتهٕٛ ايؿِٗ اي٬ظّ شلصٙ املٗاض٠.

 ا٫غذلاتٝذٝات املتٓاغ١ُ َع ٖصٙ املٗاض٠:

َٔ ا٫غذلاتٝذٝات املؿٝس٠ يف تسضٜب ايطًب١ ع٢ً َٗاض٠ ايتٓب٪ ايعٌُ ع٢ً قٛؽ  

ا ايؿإٔ َٔ ( بٗسف ايتشكل َٔ قشتٗا َػتكب٬ً. ٚيف ٖصHypothesisايؿطنٝات )

املؿٝس إٔ ٜكّٛ املعًُٕٛ بإٜهاح إٔ بعض تٓب٪ات ايطًب١ قس تهٕٛ خاط١٦، ٚيف 

ٖصٙ اؿاي١ ٫ ٜعين إٔ ايطًب١ قس ؾؿًٛا يف ع١ًُٝ ايتٓب٪، سٝح إٔ نجرّلا َٔ 

ايعًُا٤ ايباضظٜٔ قس ؾؿًت تٓب٪اتِٗ، ٚيف ايٛقت ْؿػ٘ ناْت شات ؾا٥س٠ نبرل٠ 

يعبت زّٚضا باضّظا يف ؽًٝل زاؾع١ٝ اإللاظ يس٣ بايٓػب١ إيِٝٗ; ٭ٕ َٛاقـ ايؿؿٌ 

 ٖ٪٤٫ ايعًُا٤.

( يف ايطٜانٝات زّٚضا باضّظا يف ايتسضٜب Estimationٚتًعب اغذلاتٝذ١ٝ ايتكسٜط ) 

ع٢ً ٖصٙ املٗاض٠، إش ٜعُس ايطًب١ ع٢ً تكسٜط إداباتِٗ، ثِ ٜكَٕٛٛ باؿٌ، يٝكاضْٛا 

 اإلداب١ َع تٓب٪اتِٗ اييت قاَٛا بٗا.

  بعض ايباسجني إىل إٔ ع١ًُٝ ايتٓب٪ ساي١ َٔ سا٫ت ايتؿػرل.ٜٚؿرل 

 Integrating Skillsصابًعا: مَارات التلامل 

تعطٜؿٗا: تؿرل َٗاض٠ ايتهاٌَ نإسس٣ املٗاضات ايط٥ٝػ١ٝ أٚ احملٛض١ٜ يف تعًِٝ  

ايتؿهرل إىل ٚنع أٚ تطتٝب ا٭دعا٤ اييت تتٛاؾط ؾُٝا بٝٓٗا ع٬قات َؿذلن١ َع 

ا عٝح ت٪زٟ إىل ؾِٗ أعُل يتًو ايع٬قات. ٜٚهُٔ زٚض املعًِ يف بعهٗا بعّه

ٖصٙ املٗاض٠ يف ايبشح ٚا٫غتككا٤ عٔ املعًَٛات ايػابك١ اييت تتٛادس يف سك١ًٝ 

املتعًِ ٚشلا ع٬ق١ بايتعًِ اؾسٜس ايصٟ ٜطغب املعًِ بتعًُٝ٘ يًطًب١، ثِ ايعٌُ ع٢ً 
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ىل بٓا٤ تعًِ دسٜس يس٣ املتعًِ، ٚشلصٙ زَر ايتعًِ اؾسٜس بايتعًِ اي٬سل; يٝكاض إ

 املٗاض٠ َٗاضتإ ؾطعٝتإ. ؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ شلُا:

 Summarizingايتًدٝص     -1

 ٖٞ قسض٠ املتعًِ ع٢ً اغتد٬م ايعٓاقط ا٭غاغ١ٝ يف ْل َا َٔ خ٬ٍ تهٜٛٔ 

 فُٛع١ َٔ ايعباضات املتُاغه١ اييت ت٪زٟ َع٢ٓ ٚانّشا يف شٖٔ املتعًِ.

ايتعطٜـ إىل ٚدٛز ث٬ث١ أْؿط١ أغاغ١ٝ يف َٗاض٠ ايتًدٝل ٖٞ: ٜٚؿرل ٖصا  

ايعٌُ ع٢ً مجع املعًَٛات َٔ ايٓل َٛنٛع ايبشح ٚايسضاغ١. ثِ اختٝاض املعًَٛات 

امل١ُٗ َٔ ٖصٙ املعًَٛات، ٚسصف املعًَٛات غرل امل١ُٗ، ٚايٓٓؿاط ا٭خرل تٛسٝس 

 عباضات.املعًَٛات ا٭غاغ١ٝ ٚامل١ُٗ يف عباض٠ أٚ فُٛع١ َٔ اي

 Reconstructingإعاد٠ ايبٓاء    -2

َر تعطف َٗاض٠ إعاز٠ ايبٓا٤: بأْٗا ع١ًُٝ تػٝرل ايب١ٝٓ املعطؾ١ٝ املٛد١ٗ َٔ أدٌ ز 

ِ ٚؾل َا ٜػتذس َٔ أَٛض بٓؿاط ٜٗسف َٔ خ٬ٍ َعًَٛات دسٜس٠; إش ٜكّٛ املعً

ايتدًٞ عٔ  إىل تعسٌٜ أٚ تٛغٝع أٚ إعاز٠ تٓعِٝ يف املاز٠ اييت تعًِ ايطًب١، بٗسف

َؿاِٖٝ غابك١، إلزضان٘ إٔ ايتكٛضات ٚاؿكا٥ل ٚاملعتكسات أٚ ا٫ػاٖات مل تعس 

زقٝك١ أٚ قشٝش١. ٚتعس ع١ًُٝ قٛؽ ا٭ؾهاض دع٤ّ ض٥ّٝػا َٔ ع١ًُٝ ايُٓٛ املعطيف 

 يًُتعًِ.

َٚٔ املؿٝس إٔ ٜعٞ املطبٕٛ إٔ ٖصٙ املٗاض٠ تٛدب عًِٝٗ َعطؾ١ املؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ  

( ٚاييت تبني إٔ اْتكاٍ ايؿطز إىل Piagetتطٛض املعطيف يـ دإ بٝادٝ٘ )يف ْعط١ٜ اي

َّا يف ع١ًُٝ ايتطٛض املعطيف ٚاييت ٜكشبٗا عاز٠ تػرلات يف ا٭ب١ٝٓ  َطس١ً أنجط تكس

املعطؾ١ٝ يًُتعًِ. ٚيف ايػٝام ْؿػ٘ ٜط٣ بٝادٝ٘ إٔ ع١ًُٝ إعاز٠ ايبٓا٤ ميهٔ إٔ تتِ 

 َٔ خ٬ٍ عًُٝتني أغاغٝتني ُٖا:

(: يف ٖصٙ ايع١ًُٝ ٜكّٛ املتعًِ بتشٌٜٛ اـدلات Assimilationع١ًُٝ ايتُجٌ )  -1

ٚا٭ؾهاض اؾسٜس٠ إىل ؾ٤ٞ ٜٓاغب ايتٓعِٝ املعطيف املتٛاؾط يسٜ٘ يف بٓا٥٘ 

 املعطيف. َٚٔ ثِ زفٗا يف ايتٓعِٝ.



  
 َٗازات ايتعًِ ٚايتفهري

 

 

101 

(: ٚؾل ٖصٙ ايع١ًُٝ ٜكّٛ املتعًِ بتػٝرل Accommodationع١ًُٝ املٛا١َ٤ )  -2

ات ٚا٭ب١ٝٓ املعطؾ١ٝ املتٛاؾط٠ يسٜ٘ ع٢ً مٛ َػبل، يتٓاغب املجرلات املدطط

 ٚاـدلات ايب١ٝ٦ٝ.

  Evaluating skillsثامًيا: مَارات التقْٓه 

تؿرل َٗاض٠ ايتكِٜٛ إىل تكسٜط َعكٛي١ٝ ايٓتا٥ر أٚ ا٭ؾهاض اييت مت ايتٛقٌ  

املعًَٛات بػطض إيٝٗا، ٚميهٔ ايٓعط إيٝٗا ع٢ً أْٗا ع١ًُٝ َٓع١ُ ؾُع ٚؼًٌٝ 

ؼسٜس زضد١ ؼكٝل ا٭ٖساف ٚاؽاش ايكطاضات، بػطض َعاؾ١ دٛاْب ايككٛض 

ٚبايتايٞ تٛؾرل َتطًبات ايُٓٛ ايػًِٝ املتهاٌَ يًُتعًِ. ٚتٓتُٞ شلصٙ املٗاض٠ 

 َٗاضتإ ؾطعٝتإ، ؾُٝا ًٜٞ تؿكٌٝ شلُا.

 Establishing Criteriaبٓاء املعاٜري    -1

بٓا٤ املعاٜرل إىل ٚنع فُٛع١ َٔ احملهات يًشهِ ع٢ً تعطٜؿٗا: تؿرل َٗاض٠  

ق١ُٝ ْٚٛع١ٝ ا٭ؾهاض; إش تػتٓس ٖصٙ احملهات إىل مج١ً َٔ املباز٨ ايعك١ْٝ٬ 

املػتُس٠ َٔ ايتذاضب، ٚاملػت٣ٛ ا٭نازميٞ ٚاـدل٠ ايتسضٜػ١ٝ اييت ميط بٗا 

 ايؿطز.

 ٢ً ؾ٤ٞ َا.أٚ بعباض٠ بػٝط١ املعٝاض ٖٛ قاعس٠ أٚ َ٪ؾط ٜػتدسّ يًشهِ ع 

ٚيٓؿذلض إٔ ايؿطز قاّ بكطا٠٤ نتاب )عبكط١ٜ عُط بٔ اـطاب( يًهاتب  

ُّا ع٢ً ٖصا ايهتاب بأْ٘ ممتاظ أٚ دٝس أٚ  عباؽ قُٛز ايعكاز، ٚأقسض سه

غ٤ٞ. ؾُٔ امل٪نس إٔ ٖصا اؿهِ اغتٓس إىل خدل٠ غابك١، أٚ تعًِ غابل سٍٛ 

 ت١ٝ:ٖصا ايهتاب، ٚقس تؿتٌُ املعاٜرل بعض احملهات اٯ

 اؿكا٥ل املتٛاؾط٠ يف ٖصا ايهتاب سٍٛ ؾدك١ٝ عُط بٔ اـطاب. -1

 ْٛع ا٭غًٛب ايصٟ متت ب٘ ايهتاب١ َٔ قبٌ ايهاتب. -2

 تٛاؾط ا٭زي١ اييت تك٣ٛ اؿذر ٚايدلاٖني املسع١ُ يطأٟ ايهاتب. -3

 ا٫غتؿٗاز ببعض ا٭قٛاٍ أٚ املأثٛضات اييت تك٣ٛ سذ١ ايهاتب. -4
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 ملعطٚن١.ق١ُٝ ا٭ؾهاض ا -5

 ايعطض املٓطكٞ يٮسساخ. -6

 إقساض ايكطاض بايتأٜٝس أٚ املعاضن١ يًؿهط٠ املططٚس١. -7

 Verifyingايتشكل    -2

 تعطف َٗاض٠ ايتشكل بأْٗا تأنٝس زق١ اإلزعا٤ات املكس١َ سٍٛ قه١ٝ َا. 
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 مقدم٘:

اإلبساعٞ داْبني َُٗني َٔ ايتؿهرل، ُٖا داْب اؾس٠ ٜتهُٔ ايتؿهرل  

ٚاؿساث١ أٚ نُا ٜػُٝ٘ بعض ايٓاؽ ا٭قاي١، ٚداْب ايؿاع١ًٝ أٚ ايؿا٥س٠. 

ؾايتؿهرل ايصٟ ٜٓتر ؾهط٠ دسٜس٠، ٚيهٓٗا غرل َٓتذ١ ٚغرل َؿٝس٠ ٖٛ تؿهرل 

عبجٞ. َٚٔ ْاس١ٝ أخط٣ ؾإٕ ايتؿهرل ايصٟ ٜعطٞ َٓتذات َؿٝس٠ ٚيهٓٗا تكًٝس١ٜ 

ٚخاي١ٝ َٔ ايتذسٜس ٫ ميهٔ تػُٝت٘ تؿهرّلا إبساعّٝا، ضغِ ؾا٥ست٘. ؾايتؿهرل 

 اإلبساعٞ ٖٛ ايصٟ ٜٓتر أؾٝا٤ دسٜس٠ َٚؿٝس٠.

ٖٚٓاى داْب ثايح يًتؿهرل اإلبساعٞ أ٫ ٖٚٛ اؾاْب ا٭خ٬قٞ. ؾ٬ ٜهؿٞ  

َّا بايكِٝ ا٭خ٬ق١ٝ. ٚبٓ ا٤ّ إٔ ٜهٕٛ ايتؿهرل دسّٜسا َٚؿّٝسا ٫ٚبس إٔ ٜهٕٛ ًَتع

 عًٝ٘ ميهٔ ؼسٜس املع٢ٓ احملٛضٟ يإلبساع بج٬خ قؿات أغاغ١ٝ ٖٞ:

اؿساث١ أٚ اؾس٠: ؾاملٓتر اإلبساعٞ أٚ ايؿهط٠ اإلبساع١ٝ أٚ ايعٌُ اإلبساعٞ  -1

 ؾ٤ٞ دسٜس ىتًـ عٔ املأيٛف.

ايؿا٥س٠: املٓتر اإلبساعٞ، بكطف ايٓعط عٔ ْٛع٘، وكل ٖسًؾا َؿّٝسا ع٢ً  -2

ّٝا أٚ شٚقّٝا، أٚ ضٚسّٝا ٚقس أضض ايٛاقع، قس ٜه ّٝا أٚ ؾٓ ٕٛ ٖصا اشلسف مجاي

ٜهٕٛ َازّٜا. أٟ إٔ املٓتر اإلبساعٞ هب إٔ ٜهٕٛ َؿّٝسا يف فاٍ َٔ 

 فا٫ت اؿٝا٠.

ا٭خ٬ق١ٝ: اإلبساع ٜٓبػٞ إٔ ًٜتعّ بايكٛاعس اـًك١ٝ. ؾ٬ ٜػتدسّ َكطًح  -3

ض٠ ٞ أٚ اؾطا٥ِ أٚ إثااإلبساع أٚ اإلبساع١ٝ يٛقـ ايػًٛى اشلساّ أٚ ا٭ْاْ

 ايؿػب ٚاؿطٚب َٚا ؾاب٘ شيو. 

ؾايتؿهرل اإلبساعٞ ٜ٪زٟ إىل إْتاز أؾٝا٤ دسٜس٠ َٚؿٝس٠ ًَٚتع١َ با٭خ٬م  

ايعاي١ٝ: َجٌ ْعطٜات ع١ًُٝ دسٜس٠، بطاٖني ع١ًُٝ دسٜس٠، قكا٥س ؾعط١ٜ 

 َتُٝع٠، يٛسات ؾ١ٝٓ َعدل٠، ضٚاٜات ٚقكل ٖازؾ١، َٓتذات ػاض١ٜ دسٜس٠.
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 ٓفات التفلري اإلبداعٕ:تعز

وتٟٛ ا٭زب ايذلبٟٛ ع٢ً تعطٜؿات َتعسز٠ يإلبساع َٚٔ بٝٓٗا ايتعطٜؿات  

 ايتاي١ٝ:

  ايتؿهرل اإلبساعٞ ٖٛ ايتؿهرل املتؿعب ايصٟ ٜؿهط قاسب٘ يف اػاٖات

 َتعسز٠ ٫ٚ ٜكتكط ع٢ً اػاٙ ٚاسس.

 ٛع ٖٛ ايتؿهرل اـكب أٚ ايػعٜط ايصٟ ٜعطٝو أؾهاّضا نجرل٠ سٍٛ َٛن

 ٚاسس.

 .اإلبساع عباض٠ عٔ إعاز٠ تطتٝب ا٭ؾٝا٤ املأيٛؾ١ بططٜك١ غرل َأيٛؾ١ 

 .ٕٚايكسض٠ ع٢ً ض١ٜ٩ َا٫ ٜطاٙ اٯخط ٖٛ 

  ع١ًُٝ ؽطٞ أٚ نػط طٛم ايعازات ايعك١ًٝ املتبع١ يف ايٓعط إىل قه١ٝ َا ٖٛ

 ٚقٗط عٓاقطٖا َّعا ٚتطنٝب ؾ٤ٞ دسٜس َٓٗا.

  ق١ٜٛ يف ايبشح عٔ سًٍٛ دسٜس٠ ٖٛ ْؿاط عكًٞ َطنب ٖٚازف تٛدٗ٘ ضغب١

 مل تهٔ َعطٚؾ١ يًباسح غابًكا.

ٚيعٌ َا ُٜٗٓا اٯٕ َٓٗا املؿّٗٛ ايبػٝط ايصٟ ٖٛ أٍٚ َا ٜتبازض إىل شٖٔ  

ايػاَع أٚ املتهًِ ؾاإلبساع ببػاط١ ٖٛ إعاز٠ تؿهٌٝ ايؿ٤ٞ ٚدعً٘ يف قٛض٠ مل 

 ٜهٔ عًٝٗا َٔ قبٌ.

تًـ باخت٬ف ْعطتٓا ملؿّٗٛ ىساع َٚٔ خ٬ٍ ايتعطٜؿات ايػابك١ لس إٔ اإلب 

اإلبساع. ٌٖ ْٓعط يإلبساع بهْٛ٘ ايٓاتر ايٓٗا٥ٞ يًعًُٝات ايؿهط١ٜ ٚا٭زا١ٝ٥ اييت 

ٜكّٛ بٗا اإلْػإ. أّ ْٓعط إىل ايعًُٝات ْؿػٗا اييت اْتشت ايؿ٤ٞ ايبسٜع؟ أّ ْٓعط 

ٚبٓا٤  إىل ا٭غباب ٚايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ ٚاـاضد١ٝ، ٚتأثرلٖا يف عًُٝات اإلبساع؟

 عًٝ٘ ؾُٔ املُهٔ تكػِٝ اإلبساع إىل ث٬ث١ أْٛاع:

 اإلبداع يف امليتجات:

ٜطنع َععِ ايٓاؽ ع٢ً املٓتذات اإلبساع١ٝ، ؾاإلبساع عٓسِٖ ٖٛ إْتاز ممٝع  
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٫ٚ ٜٓعطٕٚ إىل ايعًُٝات ٚا٭غباب اييت أزت إىل ظٗٛض اإلبساع. ؾإشا ْعطْا يإلبساع 

قؿات يًُٓتر. ٚميهٔ تكٓٝـ املٓتذات إىل ع٢ً أْ٘ ْتٝذ١ ؾإْ٘ ٜتشٍٛ إىل َٛا

 ث٬ث١ أقٓاف:

 املٓتذات احملػٛغ١: َجٌ ايعُاضات ٚاؾػٛض ٚاملكطٛعات املٛغٝك١ٝ ٚايطغَٛات -1

 ٚايٛثا٥ل املهتٛب١، ٚاٯ٫ت.

املٓتذات غرل احملػٛغ١: َجٌ ٚنع اـطط ٚا٫غذلاتٝذٝات اييت ميهٔ إٔ  -2

 يف املكاْع ٚاملعاضع ٚامل٪غػات. تػتدسّ ؿٌ املؿه٬ت ٚيتشػني اإلْتاز

املٓتذات ايؿهط١ٜ: َجٌ ا٭ؾهاض ايعا١َ ٚايٓعطات ايؿًػؿ١ٝ ٚايطٜان١ٝ  -3

 ٚايتأ٬َت ٚططم إزضاى ايهٕٛ.

ٖصا ٜٚٓبػٞ إٔ تتٛاؾط يف ٖصٙ املٓتذات اإلبساع١ٝ ع٢ً اخت٬ف أْٛاعٗا  

 ١ ٚايؿا٥س٠ا٭قايايكؿات احملٛض١ٜ ا٭غاغ١ٝ يًُٓتر اإلبساعٞ. أ٫ ٖٚٞ قؿات 

 ٚا٭خ٬ق١ٝ.

 اإلبداع بصفتُ ضبًبا:

إشا ْعطْا إىل ا٭غباب اييت ت٪زٟ إىل اإلبساع لس إٔ ٖٓاى فُٛع١ َٔ  

ايعٛاٌَ ايساخ١ًٝ يف ْؿػ١ٝ ايؿطز. اييت تؿٌُ ايكسضات ٚاملٗاضات ٚايسٚاؾع ٚايكِٝ 

نُا تؿٌُ ايكؿات ايؿدك١ٝ َجٌ ا٫ْؿتاح، ٚاملط١ْٚ، ٚايؿذاع١، ٚسب 

 ط٠.املػاَ

 اإلبداع بصفتُ تفاعاًل:

إٕ تؿاعٌ ايؿطز َع عٛاٌَ ايب١٦ٝ احملٝط١ ب٘ غٛا٤ ناْت ٖصٙ ايعٛاٌَ َاز١ٜ،  

أٚ َع١ٜٛٓ، أٚ بؿط١ٜ، ي٘ أثط نبرل يف تٛيٝس ا٭عُاٍ اإلبساع١ٝ. ؾإشا اتػُت ايب١٦ٝ 

بايتػاَح، ٚايتؿذٝع ع٢ً ا٫بتهاض، ٚايتشًٞ بايعساي١، أٟ ا٫عذلاف ظٗٛز 

سكٛقِٗ، ٚإتاس١ ايؿطم يتشكٝل ايصات; ؾإٕ ا٭ؾطاز غٛف ٜعطٕٛ َا اٯخطٜٔ ٚ

يسِٜٗ ٚغٛف ٜػعٕٛ إىل انتػاب املعاضف ٚاملٗاضات اييت ت٪ًِٖٗ إىل ؼكٝل 
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إلاظات َبتهط٠. ؾاإلبساع بكؿت٘ تؿاع٬ً ٜطدع إىل َٛاقؿات ايب١٦ٝ اييت تُٓٞ 

 اإلبساع.

 عياصز التفلري اإلبداعٕ:

 ٞ َٔ عس٠ عٓاقط ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:ٜتهٕٛ ايتؿهرل اإلبساع 

 (:Fluency)  الطالق٘   -1

ايط٬ق١ عباض٠ عٔ قسض٠ ايؿدل ع٢ً إْتاز عسز نبرل َٔ ا٭ؾهاض يف  

 ٚسس٠ ايعَٔ ٚشلا عس٠ أْٛاع َٓٗا:

  ط٬ق١ ايهًُات: ٖٚٞ ايكسض٠ ع٢ً تٛيٝس أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات

 املذلازؾات أٚ املتٓاقهات يف ظَٔ َعني.

 ا٭ؾهاٍ: ٖٚٞ ايكسض٠ ع٢ً تٛيٝس أندل عسز ممهٔ َٔ ا٭ؾهاٍ َٔ  ط٬ق١

 ؾهٌ َعني يف ظَٔ َعني.

 .ايط٬ق١ ايؿهط١ٜ: ٜٚككس بٗا تٛيٝس أندل ن١ُٝ َٔ ا٭ؾهاض يف ظَٔ َعني 

  َٔ ايط٬ق١ ايتعبرل١ٜ: أٚ ايط٬ق١ ايًػ١ٜٛ ٖٚٞ قسض٠ ايؿطز ع٢ً بٓا٤ أندل عسز

 َعني.اؾٌُ شات املعاْٞ املدتًؿ١ يف ظَٔ 

  ايط٬ق١ ايذلابط١ٝ: ٖٚٞ ايكسض٠ ع٢ً إنُاٍ ايع٬قات َجٌ إهاز املع٢ٓ

 املعانؼ.

 (:Flexibility)  املسّى٘    – 2

رل أٚ ايتهٝـ سني ًٜعّ بصيو. ٝتػيًٜككس باملط١ْٚ َكساض اغتذاب١ ايؿدل  

 ٚميهٔ تكػِٝ املط١ْٚ إىل قػُني:

 ز ممهٔ َٔ ايبسا٥ٌ َط١ْٚ عؿ١ٜٛ: ٖٚٞ قسض٠ ايؿطز ع٢ً إعطا٤ أندل عس

 املتؿاب١ٗ يؿ٤ٞ َا.
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  َط١ْٚ تهٝؿ١ٝ: ٖٚٞ قسض٠ ايؿطز ع٢ً تػٝرل َٓشٞ تؿهرلٙ، أٚ قسضت٘ ع٢ً

 ايتهٝـ َع ايعطٚف ايطاض١٥.

 (:Originalityالتجدٓد أّ اجلدَّٗ )   -3

ٖٛ قسض٠ ايؿطز ع٢ً إْتاز ؾ٤ٞ دسٜس غرل َأيٛف بايٓػب١ إيٝ٘. ٜٚػُٝٗا بعض  

ٔ ْؿهٌ إٔ ْػُٝٗا اؾٖس٠ أٚ ايتذسٜس أٚ اؿساث١ ٚاملككٛز ٚمايهتاب ا٭قاي١، 

َٓٗا إٔ ٜهٕٛ املٓتر َٔ ابتهاض ايؿدل أٟ دسٜس بايٓػب١ إيٝ٘، ٚقس ٜهٕٛ 

 َعطًٚؾا عٓس اٯخطٜٔ، يهٓ٘ مل ٜػبل إٔ أطًع عًٝ٘. 

 (:Elaboration)   التْضٔع  -4

ؾٝا٤ أٚ ٖٚٞ عباض٠ عٔ قسض٠ ايؿطز ع٢ً إناؾ١ أندل قسض ممهٔ َٔ ا٭ 

 .دسّٜسا أٚ تػاِٖ يف تطٜٛطٙ ٚؼػٝٓ٘ا٭ؾهاض إىل ؾ٤ٞ بػٝط يتذعٌ َٓ٘ ؾ٦ّٝا 

 (:Sensitivity to Problems)  احلطاضٔ٘ للنصهالت  -5

ٖٚٞ قسض٠ ايؿطز ع٢ً انتؿاف ايٓكل يف َٛقـ َا أٚ ؾ٤ٞ َا. أٟ قسضت٘  

 ع٢ً انتؿاف املؿه٬ت ٚاإلسػاؽ بٗا ٚتؿدٝكٗا.

 مْاصل٘ االجتاِ:  -6

ٖٚٞ قسض ايؿطز ع٢ً املٛاظب١ ٚاإلقطاض ع٢ً ايعٌُ يتشكٝل اشلسف. ٚتعين  

أّٜها عسّ ايؿعٛض باإلسباط، أٚ ايٝأؽ ٚايكٓٛط ايصٟ ٜكعس عٔ َٛاق١ً ايعٌُ 

ٚايبشح عٔ ايبسا٥ٌ ا٭خط٣ املُه١ٓ. ؾايعكبات ٚايكعٛبات اييت تٛاد٘ ايؿطز يف 

اؾٗس يف غبٌٝ ؼكٝل اشلسف.  َطس١ً ايتٓؿٝص ٫ ٜٓبػٞ إٔ تكعسٙ عٔ َٛاق١ً بصٍ

 ٖٚصٙ قؿ١ ٜؿذلى ؾٝٗا مجٝع املبسعني.

 عنلٔات التفلري اإلبداعٕ:

ٖٓاى عسز َٔ ايعًُٝات ايعك١ًٝ اييت ٜكّٛ بٗا املط٤ املبسع يٝٓتر ؾ٦ّٝا بسّٜعا،  

 َٚٔ ٖصٙ ايعًُٝات:
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 ايتعٜٛض:  -1

ٛف َٚٔ ٖٚٞ ع١ًُٝ ت٪زٟ إىل اؿكٍٛ ع٢ً ؾ٤ٞ بسٌٜ عّٛنا عٔ ايؿ٤ٞ املأي 

ا٭غ١ً٦ اييت ٜػأشلا املط٤ يٓؿػ٘ يف ٖصٙ ايع١ًُٝ: َا ايبسٌٜ ايصٟ ٜكّٛ َكاّ...؟ ٌٖ 

ٖٓاى أٚقات أخط٣، أٚ أَانٔ أخط٣، أٚ أؾدام آخطٜٔ، أٚ َٛاز أخط٣، أٚ 

 اغذلاتٝذٝات أخط٣... بس٫ً َٔ ...

 ايسبط:  -2

  ِّٕ ع٬قات ٖٚٞ ع١ًُٝ ٜهتؿـ ؾٝٗا املط٤ ايع٬قات بني ا٭ؾٝا٤، أٚ ٜه

ٚضٚابط دسٜس٠ بني ؾ٦ٝني أٚ أنجط. َٚٔ ا٭ؾٝا٤ اييت تػاعس ع٢ً ٖصٙ ايع١ًُٝ 

ايكٝاّ ببعض املٓاؾط ايعك١ًٝ، َجٌ: أضبط بني نصا... ٚنصا...، أمجع بني...، 

 نٕٛ ع٬ق١....

 ايتهٝٝف:  -3

ٖٚٞ ع١ًُٝ هطٟ بٗا ايؿدل املبسع تػٝرلات ع٢ً ا٭ؾٝا٤ املأيٛؾ١. َٚٔ  

تػاعس يف ٖصٙ ايع١ًُٝ َا ًٜٞ: َا ا٭ؾٝا٤ املؿاب١ٗ؟ َا ا٭ؾهاض اييت  ا٭غ١ً٦ اييت

 تػتٛسٝٗا َٔ...؟، ٌٖ ميهٔ تػٝرل نصا... إىل... نصا...؟

 ايتعدٌٜ:  -4

ٖٚٞ ع١ًُٝ هطٟ ؾٝٗا ايؿدل املبسع تعس٬ٜت ع٢ً ايؿ٤ٞ املٛدٛز، َٔ  

طٙ...، أططح َٓ٘...، خ٬ٍ قٝاَ٘ باحملا٫ٚت ايتاي١ٝ ع٢ً شيو ايؿ٤ٞ: نبِّطٙ...، قػِّ

 أنطب٘ يف...، أعهػ٘...، سٍٛ يْٛ٘...، سطن٘...، غرل ايؿهٌ... .

 االضتعُاالت اجلدٜد٠:  -5

ٖٚٞ ع١ًُٝ ٜكذلح ؾٝٗا ايؿدل املبسع ططًقا دسٜس٠ ي٬غتدساّ ٚا٫غتؿاز٠  

 َٔ شيو ايؿ٤ٞ... .

 االْتصاع:  -6

ب٦ٝت٘ املعتاز٠، ٜٚٓعط ٖٚٞ ع١ًُٝ ٜتِ ؾٝٗا اْتعاع ايؿ٤ٞ َٔ ٚغط٘ املعتاز ٚ 
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إيٝ٘ يف ٚغط ٚب١٦ٝ دسٜسٜٔ. َٚٔ ا٭غ١ً٦ اييت وػٔ إثاضتٗا يف ٖصا ايػٝام َا 

ّٝا؟... ّٝا أٚ نً  ايصٟ ؼصؾ٘؟ َا ايصٟ تتدًل َٓ٘ دع٥

 إعاد٠ ايرتتٝب:  -7

ٖٚٞ ع١ًُٝ ٜكّٛ ؾٝٗا ايؿدل املبسع َٔ خ٬ٍ إعاز٠ تطتٝب َهْٛات ايؿ٤ٞ  

وػٔ إثاضتٗا يف ٖصا ايػٝام: أعس ايذلتٝب...، نع٘ يف  ٚأدعا٤ٙ، َٚٔ ا٭غ١ً٦ اييت

 أمناط دسٜس٠...، دطب مناشز دسٜس٠...، أقًبٗا...، أزضٖا... .

 مزاحل عنلٔ٘ اإلبداع:

 ع١ًُٝ اإلبساع متط باملطاسٌ ايتاي١ٝ: متط 

 َسس١ً اإلعداد:   -1

بٗا ٚتتهُٔ ٖصٙ املطس١ً مجع املعًَٛات املطتبط١ باملؿه١ً َٔ مجٝع دٛاْ 

املدتًؿ١ ٚشيو با٫غتؿاز٠ َٔ اـدل٠ َٚٔ ايكطا٤ات املدتًؿ١، َٚٔ ثِ ٜكّٛ بطبط 

ٖصٙ املعًَٛات بكٛض٠ متهٓ٘ َٔ ؼسٜس املؿه١ً ٚؾِٗ عٓاقط املؿه١ً. نُا 

قس ٜكّٛ ايؿطز يف قا٫ٚت ؿٌ ٖصٙ املؿه١ً يف ٖصٙ املطس١ً، ٚقس تؿٝسٙ ٖصٙ 

ت ٚعٓاقط املؿه١ً ٚع٬ق١ تًو احملا٫ٚت يف ايتعطف بؿهٌ أعُل إىل دع٥ٝا

 ايعٓاقط َع بعهٗا.

 َسس١ً االستضإ:  -2

ٚيف ٖصٙ املطس١ً ٜهٕٛ ايؿدل املبسع خا٬ًَ ٫ ٜعٗط أٟ ْؿاط ؾهطٟ  

ٜصنط، ٚؾٝٗا ٜتشطض ايعكٌ َٔ نجرل َٔ ا٭ؾهاض اييت يٝؼ شلا ع٬ق١ باملؿه١ً 

ٜٚهٕٛ اـٝاٍ نُا تتهُٔ اغتٝعاب نٌ املعًَٛات اييت شلا ع٬ق١ باملؿه١ً، 

يف ٖصٙ املطس١ً ْؿًٝطا، ؾٗٛ ٜؿعط باملؿه١ً ٚتسٚض ٖصٙ املؿه١ً يف عكٌ اإلْػإ 

ٚخٝاي٘، ٚيف ٖصٙ املطس١ً ٜؿعط ايؿدل املبسع بايكًل ٚايتٛتط، ٖٚٛ واٍٚ إبعازٙ 

عٓ٘ بٛغا٥ٌ نجرل٠ َتٓٛع١ ٚقس تػ٢ُ ٖصٙ املطس١ً مبطس١ً املداض ملا ٜكاسبٗا 

 َعاد١ٝ.َٔ سا٫ت ْؿػ١ٝ ٚتكًبات 
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 َسس١ً اإلغسام أٚ اإلهلاّ:   -3

ٚيف ٖصٙ املطس١ً تٛيس ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ اييت ت٪زٟ إىل سٌ املؿه١ً ٚيف  

ايعاز٠ ؾإٕ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ تأتٞ َسضاّضا إىل عكٌ املبسع ٚنأْ٘ ٜٛدس ٖٓاى 

 ؾدل آخط ميسٙ بٗصٙ ا٭ؾهاض. 

 َسس١ً ايتكِٜٛ أٚ ايتشكٝل:  -4

باض ايؿهط٠ اؾسٜس٠ املبسع١. ٜٚؿهٌ قبٌ إٔ ٜعًٔ ٖٚٞ َطس١ً ػطٜب ٚاخت 

ايؿدل املبسع عٔ ؾهطت٘ إٔ هطبٗا ٜٚتشكل َٓٗا، يٝتأنس َٔ أْ٘ ئ ٬ٜقٞ 

أٟ اعذلاض عًٝٗا، نُا ع٢ً ايؿدل املبسع أ٫ ٜكسض اؿهِ ايٓٗا٥ٞ ع٢ً 

نُاٍ ايؿهط٠ املبسع١ اييت تٛقٌ إيٝٗا، بٌ عًٝ٘ إٔ ٜتٛقع ايٓكس َٔ قبٌ 

ُا عًٝ٘ أ٫ ٜػتبعس إٔ ٜأتٞ ؾدل آخط يف ظَٔ َا ٚيف َهإ آخط اٯخطٜٔ، ن

ّٝا.  يٝبني َٛاطٔ ايهعـ ٚايككٛض عٓس ؾهطت٘ اؾسٜس٠ املبسع١ ساي

 :أصالٔب تينٔ٘ التفلري اإلبداعٕ

 بالدمج:اإلبداع (   1)

سٝح ٜتِ ايسَر بني أَطٜٔ أٚ نًُتني، ٜٚؿهٌ إٔ ٫ تهٕٛ ٖٓاى ع٬ق١  

 بني ٖاتني ايهًُتني.

إْٓا غٓذس أؾهاّضا دسٜس٠ تبعؽ بني ثٓاٜا ٖاتني ايهًُتني ايًتني مل ْؿهط  

 يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ إٔ ٜتِ ايطبط بُٝٓٗا، ٚيٓأخص َجايني ع٢ً شيو:

 املجاٍ ا٭ٍٚ: ايهًُتإ ُٖا "ْعاض٠" ٚ"قًِ".

 ا٭ؾهاض ا٫بتهاض١ٜ بعس ايسَر ٖٞ:

 قٓاع١ ْعاض٠ وتٟٛ أسس أشضعتٗا ع٢ً قًِ. -1

 .ًِ يف َ٪خطت٘ ْعاض٠ َهبِّط٠ يًشطٚفعٌُ ق -2

 املجاٍ ايجاْٞ: ايهًُتإ ُٖا "طاٚي١" ٚ"غاع١".
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 بعس ايسَر ٖٞ: اإلبساع١ٝا٭ؾهاض 

 قٓاع١ غاع١ ٜس ع٢ً ؾهٌ طاٚي١. -1

 عٌُ طاٚي١ ؼتٟٛ ع٢ً غاع١ ضق١ُٝ تهبط َٛاعٝس ا٫دتُاعات. -2

 قٓاع١ طاٚي١ ع٢ً ؾهٌ غاع١. -3

 ف:بإعادٗ الْص اإلبداع(   2)

ايهًُات شلا َعإ نجرل٠، ٚيهٔ نجرّلا َٔ ايٓاؽ ٜٓطبع يف أشٖاِْٗ َع٢ٓ  

َعني يهٌ ن١ًُ، يف سني إٔ ٖصا املع٢ٓ يٝؼ ٖٛ املع٢ٓ ايٛسٝس شلصٙ ايه١ًُ، 

آؾام دسٜس٠.  ٙٚيٛ ؾهط اإلْػإ مبعإ أخط٣ بٗصٙ ايه١ًُ يطمبا تؿتشت عٓس

يف ايهًُات امل١ُٗ يف يصيو، ؾإٕ ططٜك١ إعاز٠ ايٛقـ تسعٛى إلعاز٠ ايٓعط 

دسٜس٠، عٝح تػطِّط  إبساع١ٝاملٛنٛع أٚ املؿه١ً اييت تٛز إٔ ػس شلا أؾهاّضا 

" ثِ تطبط Key wordsَعاْٞ نجرل٠ أخط٣ يهٌ ن١ًُ َٔ ٖصٙ ايهًُات امل١ُٗ "

 ٖصٙ املعاْٞ اؾسٜس٠ باملٛنٛع ٚؼاٍٚ إٔ تؿهط يف ا٭ؾهاض اؾسٜس٠.

 : أٚقات ايسٚاّ ايطزلٞ"  : "َؿه١ً تػطب املٛظؿني يفَجاٍ

 ايسٚاّ ايطزلٞ. –املٛظؿني  –ايهًُات امل١ُٗ يف ٖصٙ املؿه١ً ٖٞ: تػطب  -1

 املعاْٞ ا٭خط٣ يهٌ ن١ًُ َٔ ٖصٙ ايهًُات امل١ُٗ ٖٞ نايتايٞ: -2

 تػطب: ٖطٚب، خطٚز، شٖاب، عسّ تٛادس، إخل.  - أ  

 ٮٖساف... إخل.املٛظؿٕٛ: ايعإًَٛ، املٓذعٕٚ يٮعُاٍ، احملككٕٛ ي  -ب 

ايسٚاّ ايطزلٞ: غاعات ايعٌُ، ايٛقت ايصٟ ٜٓذع ؾٝ٘ ايعٌُ، غت   -ز 

 غاعات َّٜٛٝا... إخل.

ٚعٓس ضبط املعاْٞ اؾسٜس٠ باملٛنٛع، ميهٔ إٔ نطز مبذُٛع١ َٔ  -3

 ا٭ؾهاض، َٚٓٗا ع٢ً غبٌٝ املجاٍ َا ًٜٞ:

ميهٓٓا إٔ  عٓس ضبط نٌ َٔ: "خطٚز" ٚ"ايعإًَٛ" ٚغت غاعات َّٜٛٝا  - أ 

نطز بايؿهط٠ ايتاي١ٝ: هٛظ خطٚز ايعاًَني إىل أٟ َهإ ؾطٜط١ إٔ 
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ٜتٛادسٚا يف َكط ايعٌُ غت غاعات َّٜٛٝا خ٬ٍ ايؿذل٠ َٔ ايػاع١ ايجا١َٓ 

 قباّسا ٚست٢ ايعاؾط٠ َػا٤ّ.

ٚعٓس ضبط نٌ َٔ: "عسّ تٛادس" ٚاحملككٕٛ يٮٖساف" ميهٓٓا إٔ نطز   -ب 

ًٛب ٖٛ َٛظؿٕٛ وككٕٛ ا٭ٖساف املطًٛب١ ست٢ يٛ بايؿهط٠ ايتاي١ٝ: املط

 مل ٜتٛادسٚا يف َكط ايعٌُ "اإلزاض٠ با٭ٖساف".

ٚعٓس ضبط نٌ َٔ: "شٖاب" ٚ"املٓذعٕٚ يٮعُاٍ" ٚ"غاعات ايعٌُ"   -ز 

غاعات ايعٌُ ايطزل١ٝ ٖٞ ايػاعات  ميهٓٓا إٔ نطز بايؿهط٠ ايتاي١ٝ:

سز ٖصٙ ايػاعات ق١ًًٝ" اييت ٜتِ ؾٝٗا إلاظ ايعٌُ "ست٢ يٛ ناْت ع

 ٚبعسٖا ول يًُٓذعٜٔ يٮعُاٍ ايصٖاب سٝجُا ؾا٩ٚا.

 (:Random Stimuli Techniquesباملجريات ّاحملفصات العصْأٜ٘ ) اإلبداع (  3)

ٚميهٔ إٔ ٜهٕٛ شيو َٔ خ٬ٍ املؿٞ يف ا٭َانٔ غرل املعتاز٠، ٚايصٖاب  

غطٜب، أٚ قٌ يٮطؿاٍ، إىل املٛاطٔ اؾسٜس٠ نعٜاض٠ ب٬ز دسٜس٠، أٚ َعطض 

 أٚ ق١ُ دبٌ، أٚ قاع عط، أٚ نٛر َٗذٛض، أٚ غاب١.

نٌ شيو ي٘ تأثرل نبرل يف ؼطٜو املذ ا٭مئ ٚيف ؼؿٝع ٚإثاض٠ ا٭ؾهاض  

، يصا إشا نٓت تؿهط يف َٛنٛع أٚ َؿه١ً َا ٚتطٜس شلا ؾهط٠ اإلبساع١ٝ

جرل٠، ٚإٔ ؾٝشػٔ إٔ تصٖب إىل ٖصٙ ا٭َانٔ اؾسٜس٠ امل إبساع١ٝدسٜس٠ 

تكطشب َعو ٖصٙ املؿه١ً أٚ املٛنٛع، ٚتؿهط ؾٝ٘ ٚأْت يف شيو املهإ 

ٚؼاٍٚ إٔ تطبط نٌ إؾاض٠ أٚ سسخ أٚ أٟ ؾ٤ٞ دسٜس َٚجرل تطاٙ أٚ تػُع٘ أٚ 

 ؼػ٘ بٗصا املٛنٛع، ؾًعٌ ؾهط٠ دسٜس٠ ؽطط ببايو.

ُّا أٚ دٗاظ تػذٌٝ يتػذٌ نٌ ؾهط٠   ٖصا، ٜٚٓبػٞ إٔ ؼٌُ َعو ٚضق١ ٚقً

 ."ٜس٠ أٚ غطٜب١ "َُٗا ناْتدس
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 باألضٝل٘ غري املألْف٘: اإلبداع (  4)

عٓس اإلْػإ ٖٛ إٔ ٜطٛض َٔ  ايتؿهرل اإلبساعَٞٔ ا٭َٛض اييت تعني ع٢ً ت١ُٝٓ 

قسض٠ عكً٘ ع٢ً ايتدٌٝ، َٚٔ ايٛغا٥ٌ اؾٝس٠ يف شيو إٔ ٜػأٍ أغ١ً٦ غطٜب١ ٚغرل 

، ٚغٛف هس ْؿػ٘ َع ا٭ٜاّ َأيٛؾ١، ثِ ٜؿهط يف ٖصٙ ا٭غ١ً٦، ٚواٍٚ ؽًٝٗا

 قس بسأ ٜسضى َا ٚضا٤ ٖصٙ ا٭غ١ً٦ ٜٚتدٌٝ أبعازٖا.

 َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ٖصٙ ا٭غ١ً٦ َا ًٜٞ: 

 َا طٍٛ ؾطسو؟-1

 َا غطع١ ٖسؾو؟-2

 َا ٚظٕ غهبو؟-3

 َا يٕٛ طُٛساتو؟-4

 َا طعِ ايًٕٛ ايبٓؿػذٞ؟-5

 نِ عُط اؿطف "ى"؟-6

 َا ًَُؼ ايًٕٛ ا٭خهط؟-7

 ط أّ أْج٢؟" شن2ضقِ "-8

 َاشا ٜٛس٢ إيٝو ؾكٌ ايؿتا٤؟-9

 ْؿػو ايساخ١ًٝ تؿب٘ َاشا َٔ ايطبٝع١؟-10

 سطف "ٍ" ٜؿب٘ َاشا َٔ اؿٝٛاْات؟-11

 َا يٕٛ أؾهٌ عطط عٓسى؟-12

 َا ضا٥ش١ اـرل؟-13

 (:Brain Stormingبالعصف الرٍين ) اإلبداع   (5)

 َٚٔ قٛاعس ططٜك١ ايعكـ ايصٖين اٯتٞ: 

 هِ ع٢ً ا٭ؾهاض، ٫ٚ تكِٜٛ ٭١ٜ ؾهط٫.٠ تػُح باؿ -1

 ايذلسٝب با٭ؾهاض ايػطٜب١. -2

 اشلسف ٖٛ اؿكٍٛ ع٢ً أندل عسز َٔ ا٭ؾهاض. -3

 تؿذٝع ؼٜٛط ا٭ؾهاض ٚتعسًٜٗا ٚتطٜٛطٖا. -4
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 خطٛات ايعصف ايرٖين:

 .ٜطًب َٔ ايط٬ب تػذٌٝ مجٝع ا٭ؾهاض ع٢ً ايػبٛض٠ يرلاٖا اؾُٝع 

 ٌٝا٭ؾهاض. ٜكّٛ أنجط َٔ ؾدل بتػذ 

  يف دًػ١ ٚاسس٠ ميهٔ إٔ تهٕٛ ٖٓاى )١٦َ( ؾهط٠ دسٜس٠ قػِ نبرل َٓٗا

 غرل عًُٞ.

  يف فُٛعات. تكٖٓـ ا٭ؾهاض 

  بعهٗا ببعض، ٚؼصف بعض ا٭ؾهاض.تطبط ا٭ؾهاض 

 (:Brain Writingبالعصف الهتابٕ )اإلبداع  (  6)

اعس ايعكـ ايهتابٞ ؾبٝ٘ بايعكـ ايصٖين، ٚقٛاعسٙ ٚقٛاْٝٓ٘ نكٛ 

ٚقٛاْني ايعكـ ايصٖين غرل أْ٘ ٜعتُس ع٢ً ايهتاب١ ٚيٝؼ ع٢ً اؿسٜح 

 ٚايه٬ّ.

ٚططٜك١ ايعكـ ايهتابٞ ٚأغًٛب تطبٝك٘ ٚمماضغات٘. تتِ ٚؾل اـطٛات  

 ايتاي١ٝ:

ٜتِ إخباض املؿاضنني يف ادتُاع ايعكـ ايهتابٞ مبٛنٛع ا٫دتُاع أٚ  -1

ناؾ١ٝ َٔ تاضٜذ عكس املؿه١ً اييت غٝتِ َٓاقؿتٗا، ٚشيو قبٌ ؾذل٠ 

 ا٫دتُاع.

هتُع املؿاضنٕٛ يف ايٛقت احملسز، َٚٔ ثِ ٜتِ تكػُِٝٗ ع٢ً فُٛعات   -2

 ( أؾدام.6 – 4قػرل٠، نٌ فُٛع١ تتهٕٛ َٔ )

ػًؼ نٌ فُٛع١ ؾطع١ٝ سٍٛ طاٚي١ َػتسٜط٠، ٜٚعطٞ نٌ ٚاسس َِٓٗ   -3

ايتؿهرل ٚضق١ َهتّٛبا يف أع٬ٖا املٛنٛع أٚ املؿه١ً اييت غٛف ٜتِ 

 ؾٝٗا، نُا إٔ ايٛضق١ َكػ١ُ إىل ث٬ث١ أٚ أضبع١ أعُس٠.

ٜطًب َٔ نٌ َؿاضى نتاب١ ؾهط٠ ٚاسس٠ يف نٌ عُٛز ٚيف ساي١   -4

 اْتٗا٥٘ َٔ ايهتاب١ ٜهع ٚضقت٘ َكًٛب١ ٚغط ايطاٚي١ املػتسٜط٠.
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بعس اْتٗا٤ اؾُٝع َٔ نتاب١ ا٭ؾهاض، تسٚض ا٭ٚضام ع٢ً أؾطاز اجملُٛع١   -5

 خص نٌ َؿاضى ٚضق١ ظًَٝ٘.عٝح ٜأ

ٜطًب َٔ نٌ َؿاضى نتاب١ أؾهاض دسٜس٠ أٚ تطٜٛط ا٭ؾهاض املٛدٛز٠   -6

يف ايٛضق١ "أؾهاض ظًَٝ٘ اٯخط" عٝح ٜهتب ؾهط٠ ٚاسس٠ يف نٌ 

 عُٛز، ٚيف ساي١ اْتٗا٥٘ ٜهع ايٛضق١ َكًٛبا ٚغط ايطاٚي١.

م َط٠ ثا١ْٝ ع٢ً ٚيف ساي١ اْتٗا٤ اؾُٝع َٔ نتاب١ ا٭ؾهاض، تسٚض ا٭ٚضا  -7

 أؾطاز اجملُٛع١ عٝح ٜأخص نٌ َؿاضى ٚضق١ ظًَٝ٘.

ٖٚهصا تسٚض ا٭ٚضام ست٢ متط مجٝع أٚضام أؾطاز اجملُٛع١ ع٢ً نٌ ؾطز   -8

 َؿاضى يف اجملُٛع١.

بعس شيو ٜتِ مجع مجٝع ا٭ٚضام ٚؾض اجملُٛعات ايؿطع١ٝ، ٚميهٔ   -9

 إعطا٤ ا٭ؾطاز ؾذل٠ ضاس١.

١ ٜتِ نتاب١ ٚتكٓٝـ مجٝع ا٭ؾهاض ايٛاضز٠ يف مجٝع خ٬ٍ ؾذل٠ ايطاس  -10

 ا٭ٚضام َع إيػا٤ ا٭ؾهاض املهطض٠.

هتُع املؿاضنٕٛ َط٠ أخط٣ يف فُٛع١ ٚاسس٠ نبرل٠ "بعس إيػا٤  -11

اجملُٛعات ايؿطع١ٝ" ٜٚتِ تكِٜٛ ا٭ؾهاض املهتٛب١، ٚقاٚي١ زَر 

 ض١ٜ.ا٭ؾهاض املتؿاب١ٗ، ٚاختٝاض ا٭ؾهاض اؾِّس٠ ٚا٫بتها

يتكِٜٛ ا٭ؾهاض املهتٛب١ ميهٔ إعطا٤ زضدات يهٌ ؾهط٠ "ٚيتهٔ َٔ   -12

" َٚٔ ثِ مجع ايسضدات يًشكٍٛ ع٢ً أؾهٌ ؾهط٠ أٚ أؾهٌ 1-10

 فُٛع١ أؾهاض.

نصيو ميهٔ قبٌ ايتكِٜٛ أٚ بعسٙ ؾتح باب ايٓكاف "ٚيٛ يؿذل٠ قسٚز٠"  -13

 يتطٜٛط بعض ا٭ؾهاض أٚ إيػا٤ بعهٗا اٯخط.
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 (:APC Gameبلعب٘ البداٜل ّاالحتناالت ) إلبداعا(   7)

 ( إىل ايتايٞ:APCتؿرل سطٚف ايًػ١ ) 

 .Alternatives( Aايبسا٥ٌ: ) -

 .Possibilities( Pا٫ستُا٫ت: ) -

 .Choices( Cا٫ختٝاضات: ) -

ٖٚصٙ ايًعب١ ٖٞ إسس٣ ا٭يعاب اييت ميهٔ بٗا تٓبٝ٘ ٚإثاض٠ ا٫بتهاض يًكػاض  

جرّلا َا منهٞ يف ططٜكٓا ٚتعتدل نٌ أَٛض سٝاتٓا َٔ ٚايهباض، ؾٓشٔ ن

 املػًُات، ْٚازّضا َا ْتصنط أٚ ماٍٚ إٔ ْبتهط أٚ ْؿهط يف بسا٥ٌ أخط٣.

َٚٔ أنجط ا٭َٛض إثاض٠ إٔ ْتعُس ايبشح عٔ ايبسا٥ٌ بسٕٚ نػط َباؾط أٚ  

١: ساد١ ًَش١، ٚميهٓٓا إٔ لطب اإلثاض٠ َع أطؿايٓا ٚط٬بٓا أٚ ْكّٛ بإدطا٤ يعب

 "ٚدستٗا" أٟ ٚدست ايؿهط٠ أٚ ايبسٌٜ.

ٖٚصٙ بعض ايتُطٜٓات اييت ميهٓٓا َٔ خ٬شلا مماضغ١ يعب١ ايبسا٥ٌ  

 ٚا٫ستُا٫ت:

 (.Alternativesدطب ايبشح عٔ ؾهٌ ٚتكُِٝ كتًـ )  - أ 

ؾاب ٜػهب ظداد١ بٝبػٞ يف خعإ ايبٓعٜٔ اـام بػٝاضت٘، َا   -ب

 ( يتكطؾ٘ ٖصا؟Possibilitiesايتؿػرلات احملت١ًُ )

ُّا Choicesؾهِّط يف ا٫ختٝاضات )  -ز  ( املدتًؿ١ يكها٤ عط١ً ْٗا١ٜ ا٭غبٛع، عً

 بأْو ٫ متًو إ٫ ايكًٌٝ َٔ املاٍ.

( املكذلس١ ؿٌ Alternativesاؾرلإ ًٜٛثٕٛ بٝتهِ باملدًؿات، َا ايبسا٥ٌ )  -ز 

 ٖصٙ املؿه١ً؟

 (:Sleeponitباألحالو ّالسؤٚ ) اإلبداع (  8)

ؾهِّط باملٛنٛع أٚ املؿه١ً قبٌ إٔ تٓاّ َباؾط٠، ثِ من ؾًعًو تط٣ ض٩ٜا يف  

املٓاّ ػس ؾٝٗا اؿٌ أٚ ايؿهط٠ اؾسٜس٠، إش إٕ سسٜح ايٓؿؼ أسس قؿعات 
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َٚجرلات َٚػببات ا٭س٬ّ. إٕ ايصٟ اخذلع َان١ٓٝ اـٝاط١ مل ٜػتطع إٔ هس 

ّ ٚنإٔ ْؿّطا َٔ ايٓاؽ ؾهط٠ َٓاغب١ يؿهٌ إبط٠ اـٝاط١ ست٢ ضأ٣ يف املٓا

ٜٗذُٕٛ عًٝ٘ ٚبأٜسِٜٗ غٗاّ، ؾطأ٣ ؾهٌ ايػٗاّ َٔ أغؿٌ، سٝح ٖٛ ْا٥ِ 

 ٚايػٗاّ َكٛب١ مٛٙ َٔ أع٢ً، ؾٛدس ايؿهط٠ ٚاخذلع َان١ٓٝ اـٝاط١ ٚإبطتٗا.

نُا ٜٓبػٞ ا٫ْتباٙ إىل نطٚض٠ ٚنع ٚضق١ ٚقًِ عٓس غطٜط ايّٓٛ، ٚشيو  

ٓس ا٫غتٝكاظ َباؾط٠ ٚإ٫ ؾػٛف يهتاب١ نٌ ؾهط٠ ؽطط يو يف املٓاّ ع

 تٓػاٖا.

 باليعس بعٌْٔ اآلخسًٓ: اإلبداع (  9)

عٔ ططٜل ايٓعط َٔ ظٚاٜا كتًؿ١، أٚ ايٓعط اإلبساع١ٝ ميهٔ تٛيٝس ايؿهط٠  

 مبٓعاض نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ باملٛنٛع.

ؾُج٬ً تٓعط مبٓعاض ايطؿٌ، أٚ ايطايب، أٚ ا٭ّ، أٚ ا٭ب، أٚ ايهبرل، أٚ  

 ايبايؼ، أٚ املؿذلٟ، أٚ اؾاض، أٚ ايعٌَٝ، أٚ اجملتُع، أٚ ا٭غط٠...إخل.ايكػرل، أٚ 

ٚإشا ْعطت مبٓعاض نٌ َٔ ي٘ ع٬ق١ باملٛنٛع ساٍٚ إٔ تبشح عٔ استٝادات 

نٌ ططف ٚضغبات٘ ٚنٝؿ١ٝ تؿهرلٙ، ثِ أسطم ع٢ً تًب١ٝ ٖصٙ ا٫ستٝادات 

 ؾًعًو ػس أؾهاّضا دسٜس٠.

 بهٔف ميهيو...؟: اإلبداع(  11)

ٕ اغتدساَو يًػ٪اٍ ايصٟ وتٟٛ ع٢ً "نٝـ ميهٓو؟" غٛف ٜػاعسى إ 

يًٛقٍٛ إىل اشلسف املطدٛ، نُا أْ٘ ٜتٝح يو ايٓعط إىل املٛنٛع "أٚ املؿه١ً" َٔ 

ظٚاٜا أخط٣. َٚٔ ا٭َج١ً ع٢ً ا٭غ١ً٦ اييت ميهٔ ططسٗا باغتدساّ "نٝـ 

 ميهٓو؟" َا ًٜٞ:

 تٓؿٝص خط١ ٖصا ايعاّ؟نٝـ ميهٔ إٔ ْٛؾط ايهؿا٤ات املتدكك١ ي  -أ  

 نٝـ ميهٔ إٔ مٌ َؿه١ً عذع املٝعا١ْٝ؟   -ب

١ُٖ ايط٬ب باملسضغ١؟  -ز   نٝـ ميهٔ إٔ ْٛؾل بني طُٛح املعًُني ٚنعـ ٖ
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 نٝـ ميهٔ إٔ نؿض املٝعا١ْٝ َع عسّ املػاؽ مبعاٜا املٛظؿني؟  - ز

 نٝـ ميهٔ إٔ ْعطض زضٚغٓا بططٜك١ مل ٜػبكٓا إيٝٗا أسس؟  -ٖـ

ِّض َ٪غػتٓا بعٜاز٠ ضأؽ املاٍ ؾهٝـ ميهٔ إٔ   -ٚ  إشا نٓا ٫ ْػتطٝع إٔ ْط

 ْطٛضٖا َٔ ظا١ٜٚ أخط٣ نعا١ٜٚ اـس١َ املتُٝع٠؟

 طسح أنرب قدز مً األضٝل٘ يف اجتاٍات متعددٗ (  11)

تعسز ظٚاٜا ايٓعط يًُٛنٛع ايٛاسس; مما ميٓشو ايتؿهرل يف اػاٖات َتعسز٠  

 ح أندل عسز َٔ ا٭غ١ً٦.)َتعسز ا٭بعاز( َٔ خ٬ٍ طط

 

 َػه١ً نجس٠ تػٝب ايطالب: منٛذز عًُٞ

 

 عٓسَا ْططح ا٭غ١ً٦ ايتاي١ٝ تتػع َػاس١ ايتؿهرل

 متٓشو ايبشح يف ا٭غباب ملاشا ٜػٝب ايط٬ب؟ 

 متٓشو ايبشح يف عٓكط ايعَٔ َت٢ ٜػٝب ايط٬ب؟ 

 بشح يف ظطٚف غٝاب ايط٬ب ٚنٝؿ١ٝ اي َٓص َت٢ ٜػٝب ايط٬ب؟ متٓشو

 ػٝاب )تٛقٝـ زقٝل يًػٝاب(.اي
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 ؼسٜس ايط٬ب ايصٜٔ ٜػٝبٕٛ بايتشسٜس،  َٔ ايصٟ ٜػٝب؟ متٓشو

 ٚعسز أٜاّ ايػٝاب يهٌ طايب.

ٖٚهصا نًُا متهٓت َٔ اغتشهاض أندل عسز َٔ ا٭غ١ً٦، متهٓت َٔ  

 ظٜاز٠ َػاس١ ٚظٚاٜا ايتؿهرل، ٚتهٜٛٔ ض١ٜ٩ أنجط سل٫ًٛ َٚٛنٛع١ٝ.

 خصائص املبدعني:

ملبسعٕٛ بعسز َٔ ايكؿات ايعك١ًٝ ٚايؿدك١ٝ ٚايٓؿػ١ٝ، تًو ايكؿات ٜتُٝع ا 

 قس ٜتؿل عًٝٗا ايعًُا٤ ٚايباسجٕٛ ٚقس ٜعذلض ايبعض ع٢ً تًو ايكؿات.

 َٚٔ ٖصٙ اـكا٥ل َا ًٜٞ:

 .سب ا٫غتط٬ع ٚا٫غتؿػاض 

 .ايطغب١ يف ايتككٞ ٚا٫نتؿاف 

 .تؿهٌٝ املُٗات ٚايٛادبات ايع١ًُٝ ايكعب١ 

 ٌايتُاضٜٔ ٚاملؿه٬ت ايع١ًُٝ. ا٫ضتٝاح يف س 

 .َط١ْٚ ايتؿهرل ٚايجك١ بايٓؿؼ 

 .ِٖظٗٛض ضٚح ا٫غتككا٤ يف آضا٥ِٗ ٚأؾهاض 

 .غطع١ ايبسا١ٖ ٚتعسز ا٭ؾهاض ٚاإلدابات ٚتٓٛعٗا 

 .ايعٌُ اؾاز بساؾع١ٝ شات١ٝ 

 .ايكسض٠ ع٢ً ايتشًٌٝ ٚايذلنٝب ٚتؿهٌٝ اجملطزات ٚا٭عُاٍ اؾسٜس٠ املبسع١ 

 ُاٍ ايعك١ًٝ ٚتكبٌ ايػُٛض.املجابط٠ يف ا٭ع 

 .ميٌٝ إىل ا٫غتك٬ي١ٝ يف ايعٌُ ٚايؿهط 

 .َتشطض، ثا٥ط يهٓ٘ ٫ ٜعٌُ نس املعاٜرل ا٫دتُاع١ٝ 

 .ٜتُٝع بك٠ٛ اإلضاز٠ ٚاسذلاّ املطايب ا٫دتُاع١ٝ 

 كٔف تصبح مبدًعا؟

إشا ٫سعت إٔ قسضتو ع٢ً اإلبساع نعٝؿ١; ؾإٕ شيو ٜعين إٔ ثكتو بٓؿػو  
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عًٝو ت١ُٝٓ ثكتو بٓؿػو. ٚغٛف ْكـ ؾُٝا ًٜٞ عسّزا َٔ نعٝؿ١. ٚيصا ؾ

 اـطٛات اييت تػتذًب اإلبساع١ٝ ست٢ يف سا٫ت ايؿتٛض ايصٖين. ٖٚٞ:

 ايسغب١:    -1

٫ ميهٔ إٔ تكّٛ بعٌُ إبساعٞ إ٫ إشا نٓت ضاغّبا يف شيو. ؾٌٗ أْت ضاغب  

ٝ٘. ؾٌٗ تطمجت يف إٔ تكبح َبسّعا؟ َٚٔ ْاؾ١ً ايكٍٛ; إٕ ايطاغب يف ؾ٤ٞ ٜػع٢ إي

 ٖصٙ ايطغب١ إىل عٌُ داز؟

 املعسف١ ٚاملٗازات:   -2

يكس خًل اهلل غبشاْ٘ ٚتعاىل ايَبَؿَط، َٚٓح نٌ ٚاسس َِٓٗ ايكسض٠ ع٢ً  

ايتؿهرل ٚايعٌُ. ٚظضع ؾٝ٘ َٔ ايسٚاؾع ٚايػطا٥ع َا ٜسؾع٘ يًعٌُ ٚاإلبساع يف فاٍ 

 َبسعني َٔ فا٫ت اؿٝا٠. ؾًٝؼ ٖٓاى أؾدام َبسعني ٚأؾدام غرل

بايؿطط٠. ٚيهٔ ٖٓاى أؾدام اغتجُطٚا َا َٓشِٗ اهلل َٔ قسضات عك١ًٝ 

ٚدػ١ُٝ ؾأبسعٛا. ٖٚٓاى أؾدام مل ٜػتجُطٚا طاقاتِٗ ايها١َٓ اييت أٚزعٗا 

اهلل ؾِٝٗ ؾًِ ٜبسعٛا. ٚيهٔ اإلبساع يف أٟ فاٍ َٔ فا٫ت اؿٝا٠ وتاز إىل 

ٌ َع٘. ٚإٕ املعطؾ١ ٚاملٗاضات تأتٞ َعطؾ١ بصيو اجملاٍ، ٚوتاز إىل َٗاضات يًتعاَ

بايتعًِ ٚايكطا٠٤ ٚايعٌُ. ؾإشا قطأت نجرّلا يف شيو اجملاٍ ؾإٕ عكًو غٛف ٜتػع 

ٚغٛف تتٛاضز ا٭ؾهاض عًٝو، ٚغٛف تُٓٛ قسضاتو ٚطاقاتو ايساخ١ًٝ. ٚعٓسٖا 

 غتسٚض عذ١ً اإلبساع يف ؾهطى.

 املٛاظب١ ع٢ً ايعٌُ:   -3

رّلا عٔ إبساعات ٚانتؿاؾات دا٤ت َكازؾ١ أٚ يكس زلعٓا نجرّلا ٚقطأْا نج 

ُّا; ؾٗٓاى  إوا٤ّ أٚ ملعت يف ؿع١ َٔ ايًشعات. ٚيهٔ ا٭َط يٝؼ نصيو زا٥

أعُاٍ إبساع١ٝ نجرل٠ دا٤ت بعس طٍٛ عٓا٤، ٚبعس َٛاق١ً يًعٌُ ايؿام يف غٓٛات 

طٛاٍ. َٚٔ أَج١ً شيو إبساعات أزٜػٕٛ ٚا٭خٜٛٔ ضاٜت ٚغرلٖا. َٚٔ سػٔ اؿغ 

إلبساع ميهٔ إٔ ٜأتٞ َٔ خ٬ٍ ايعٌُ ٚاؾٗس، ٚاملجابط٠ ع٢ً ايػعٞ اؾاز، إٔ ا

ٚاإلقطاض ع٢ً ؼكٝل اشلسف. ٚقس تبني َٔ زضاغ١ أسٛاٍ نجرل َٔ املبسعني أِْٗ 
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ناْٛا ٫ ميًٛا َٔ أخص ايؿهط٠ ٚتكًٝبٗا، ٚػطٜبٗا، ٚتعسًٜٗا، ٚمجعٗا َع 

ٗا. ٚنصيو أخص املعًَٛات غرلٖا َٔ ا٭ؾهاض يف قا٫ٚت إلخطاز ؾ٤ٞ دسٜس َٓ

ٚايبٝاْات، ٚػطٜبٗا. ٖٚهصا با٫غتُطاض ٚاملجابط٠ تبسأ ا٭ؾهاض اؾسٜس٠ يف 

 ايتٛايس ٚتعٗط اإلبساع١ٝ.

 ايتدُس ٚايتبصس:  -4

إشا أبطأ عًٝو اؿٌ ٚمل تعٗط اإلبساع١ٝ ضغِ َا بصيت َٔ دٗٛز، اتطنٗا  

َّا أٚ أغابٝع. ؾ٬ تسضٟ يع ًٗا تأتٝو ٚأْت يف غاعات ٚاضتاح، ْٚاّ عًٝٗا أٜا

ايطاس١، أٚ عٓس ايّٓٛ أٚ بعسٙ، أٚ عٓسَا تهٕٛ يف عٌُ آخط، أٚ أثٓا٤ قٝاز٠ 

ايػٝاض٠. اتطى ايؿهط٠ يهٞ تُٓٛ، ٚأعٔط ْؿػو ؾذل٠ َٔ ايطاس١ يهٞ ٜعٌُ 

 ايعكٌ ايباطٔ عًٝٗا. ؾإٕ اؿٌ ٫ ًٜبح إٔ ٜأتٞ.

 ايتكِٜٛ  -5

َٔ ايتشكل َٔ دسٚاٖا ٚقشتٗا،  بعس ظٗٛض اؿٌ أٚ ايؿهط٠ اؾسٜس٠ ٫بس 

ؾٗٞ ؼتاز إىل تبازٍ َع اٯخطٜٔ، ٚػطٜب ع٢ً أضض ايٛاقع، ؾٗٛ احملو ايصٟ 

ٜبني قبٛشلا أٚ ضؾهٗا. ٚإشا نٓت َكتّٓعا بايؿهط٠ ؾٗٞ ؾهط٠ ق١ُٝ بايٓػب١ يو، 

ٚقس ٜأتٞ ّٜٛ ٜػتؿٝس َٓٗا اٯخطٕٚ إٕ مل ٜهٔ يف دًٝٓا ؾكس تػتؿٝس َٓٗا 

 ا٭دٝاٍ ايكاز١َ.

 التنارًٓ:

 اهلجً ّاملسنص األخري متسًٓ ضبام  -1

غعٝس تادط َعطٚف يف إسس٣ ايسٍٚ اـًٝذ١ٝ، ٜتُٝع بصنا٥٘ ٚإبساعات٘، ي٘  

ث٬ث١ أبٓا٤: محس ٚقُس ٚأمحس. يف ّٜٛ َٔ ا٭ٜاّ أضاز إٔ ىتدل شنا٤ أبٓا٥٘، 

(، ؾعطض عًِٝٗ دا٥ع٠ ملٔ وتٌ بعرلٙ املطنع ا٭خرل يف غبام اشلذٔ )اؾُاٍ

ُّا بإٔ نٌ ٚاسس َِٓٗ ي٘ بعرلٙ املُٝع. َّا ٚاسّسا يصيو، عً  ٚتطى شلِ ٜٛ

 تط٣ نٝـ تكطف ا٭بٓا٤ ايج٬ث١؟
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 متسًٓ الدّاٜس التطع   -2

باغتدساّ خطٛط َػتك١ُٝ غرل َتعطد١ ٫ٚ َٓش١ٝٓ ٚنصيو بسٕٚ إٔ تطؾع  

 ايكًِ عٔ ايٛضق١، ٜطد٢ تٛقٌٝ ايسٚا٥ط ايتػع ايتاي١ٝ بـ:

 أضبع١ خطٛط.-2   ط.مخػ١ خطٛ-1  

 خط ٚاسس.-4    ث٬ث١ خطٛط.-3  

 

 

 

 

 

 متسًٓ الداٜسٗ ّاليكط٘   -3

 

 

 

 

 

 

ٌٖ ميهٓو ضغِ ايسا٥ط٠ ٚايٓكط١ زٕٚ ضؾع ايكًِ عٔ ايٛضق١ ٚزٕٚ اغتدساّ 

 ايؿطداض؟

 اشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات اييت تبسأ عطف )ب(.  -4

 تٗٞ عطف )ب(.أشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات اييت تٓ 
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 أشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات اييت تبسأ ٚتٓتٗٞ عطف )ب(. 

 أشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات املطتبط١ بايٓذاح. 

 أشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات املطازؾ١ يـ)ايؿٛض٣(. 

 أشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ايهًُات املهاز٠ يـ)ايٓذاح(. 

 تدساَات ملا ٜأتٞ:أشنط أندل عسز ممهٔ َٔ ا٫غ    -5

 عًب١ اؿًٝب ايؿاضغ١.  -أ  

 يهطغٞ.ا  -ب

 

 نٕٛ أقك٢ َا تػتطٝع َٔ أؾهاٍ باغتدساّ ا٭ؾهاٍ ايتاي١ٝ:   -6

 

 

 

 

 

 أنـ أندل عسز ممهٔ َٔ ايتؿاقٌٝ يًؿهٌ ايتايٞ ست٢ ٜكبح شٚ َع٢ٓ:   -7

 

 

 

 

 

 انتب قك١ بعٓٛإ: -8

 اؿًِ.-1 

 ايٓٗا١ٜ امل٪مل١.-2 
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 ٜهاترل ٜعدل عٔ:اضغِ ناض -9

 قًل ايط٬ب َٔ ا٫ختباضات.-1 

 تعاطٞ ايطؾ٠ٛ َٔ قبٌ املٛظؿني.-2 

 ايبطاي١.-3 
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 الثامنةالوحدة 

 

 املادٗ العلنٔ٘ هلذِ الْحدٗ بالعْدٗ للنزاجع التالٔ٘: مجعمت 

 

  غٌٗٝ أبٛ ايػُٝس –ايسَاؽ ٚايتعًِ ٚايتؿهرل َٚ  .شٚقإ عبٝسات 

  قُس بهط ْٛؾٌ. –تعًِٝ ايتؿهرل َٚ  قاحل أبٛ دازٚ 
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  Critical Thinkingالتفلري الياقد 

ٗٛ ؾهٌ َٔ ، ؾايتؿهرل ايٓاقس َٔ أنجط أؾهاٍ ايتؿهرل تعكٝسا  تدلٜع

 أؾهاٍ ايتؿهرل عايٞ ايطتب١ ايصٟ ٜتطًب اغتدساّ َٗاضات ايتؿهرل املتكس١َ ..

عُٗا تتٓ إٔ ميهٔ إ٫ أْ٘رل ايٓاقس ايطغِ َٔ تعسز ايتعطٜؿات يًتؿه ع٢ًٚ

  : قٝػتإ

  : ا٭ٚىلايكٝػ١ 

ايتؿهرل  ايؿدكٞ َٔ ٚضا٤ ٖٚٞ تطنع ع٢ً اشلسف : تٛقـ بايؿدك١ٝ ٚ ايصات١ٝ

 سٝح ٖٛ تؿهرل تأًَٞ َعكٍٛ ، (ENNIS) اْٝؼ يف تعطٜـ ايٓاقس نُا دا٤

تؿهرلٙ ٚ  َٔ أدٌ تطٜٛط ٜطنع ع٢ً اؽاش ايكطاض ؾُٝا ٜؿهط ؾٝ٘ ايؿطز أٚ ٜ٪زٜ٘

ٜؿهط ؾٝ٘ ست٢ هعٌ تؿهرلٙ  يف ايططٜك١ اييت ايػٝطط٠ عًٝ٘ ، إْ٘ تؿهرل ايؿطز

  .ٚٚنٛسًا ٚ َساؾعًا عٓ٘ أنجط قش١

   :ايجا١ْٝ ايكٝػ١

ايٓاقس ، إشا ٖٛ ع١ًُٝ ش١ٖٝٓ  ايتؿهرل تطنع ع٢ً اؾاْب ا٫دتُاعٞ َٔ ٚضا٤

َٛنٛع أٚ إدطا٤  َٓاقؿ١ ٜطًب إيٝ٘ اؿهِ ع٢ً قه١ٝ أٚ ٜ٪زٜٗا ايؿطز عٓسَا

 . تكِٜٛ

ؼًٌٝ املعًَٛات ٚ  ططٜل إْ٘ اؿهِ ع٢ً قش١ ضأٟ أٚ اعتكاز ٚ ؾعايٝت٘ عٔ

 اإلهاب١ٝ ٚايػًب١ٝ ا٭ؾهاض ؾطظٖا ٚ اختباضٖا بٗسف ايتُٝٝع بني

 ٓؤدٖ تعله التفهري الياقد إىل :

 .ايتػا٩ٍ ٚايبشح عٔ إدابات َكٓع١  -1

 .ْا ٚدسْا آبا٥ٓا ع٢ً أ١َ...(عسّ ايتػًِٝ زٕٚ ؼط أٚ انتؿاف ) إ -2

  ٚاـطٚز َٔ ْؿل ا٭ؾل ايهٝل . تٛغٝع اٯؾام ايؿهط١ٜ -3

 .ا٫بتعاز عٔ ايتُشٛض ايهٝل سٍٛ ايصات ) ايطٚح اجملتُع١ٝ( -4
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 ا٫غتك٬ي١ٝ ) َكا١َٚ ايتبع١ٝ املكٝت١( ) ٫ ٜهٔ أسسنِ إَع١...( -5

 

 :   تدرٓب

إٔ ٜتدص قطاضًا سٍٛ ؾطا٥ٗا . ٫ٚ ميًو ٜكـ ٚا٥ٌ إىل داْب غٝاض٠ َػتع١ًُ ٜٚطٜس 

ٚا٥ٌ نجرلًا َٔ املاٍ ، ثِ إْ٘ ٫ ٜعطف ؾ٦ًٝا عٔ ايػٝاضات ، ٚقس ؽطز يتٛٙ َٔ 

اؾاَع١ ٚٚدس ع٬ًُ دسٜسًا ٚوتاز يػٝاض٠ ٜػتدسَٗا . يكس ٚنح ي٘ با٥ع 

ٚا٥ٌ  أسبايػٝاضات نٌ ممٝعات ايػٝاض٠ ٚعطض عًٝ٘ مثًٓا قاب٬ً يًُػا١َٚ .

 . ٝاض٠ ٚقبٌ عطض ايبا٥ع ٚقطض ؾطا٥ٗاَعٗط ايػ

 َاضؽ ايتؿهرل ايٓاقس َٔ د١ٗ َٛقـ ٚا٥ٌ ٚقطاضٙ ٚغًٛن٘ ايصٟ قاّ ب٘ .

 

 خطْات للتفهري الياقد : 

ٜتشكل يسٜ٘  ٗا املتعًِ يهٞعًٝميهٔ ؼسٜس اـطٛات اييت ميهٔ إٔ ٜػرل  

  : َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

املتك١ً مبٛنٛع  املعًَٛات ٚ ايٛقا٥ع ات ٚ ا٭عاخ ٚمجع غًػ١ً َٔ ايسضاغ -1

 . ايسضاغ١

 . املدتًؿ١ املتك١ً باملٛنٛع اغتعطاض اٯضا٤ -2

   املدتًؿ١ يتشسٜس ايكشٝح َٓٗا ٚ غرل ايكشٝح َٓاقؿ١ اٯضا٤ -3

   .متٝٝع ْٛاسٞ ايك٠ٛ ٚ ْٛاسٞ ايهعـ يف اٯضا٤ املتعاضن١ -4 

 .١بعٝس٠ عٔ ايتشٝع ٚ ايصاتٝ ٛنٛع١ٝتكِٝٝ اٯضا٤ بططٜك١ َ -5 

 .املٛاؾك١ عًٝ٘ تايصٟ مت ايدل١ٖٓ ٚ تكسِٜ اؿذ١ ع٢ً قش١ ايطأٟ أٚ اؿهِ -6 

 .  غتسع٢ ايدلٖإ ٚ اؿذ١ شيوا ا املعًَٛات إش ايطدٛع إىل َعٜس َٔ -7 
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  التفهري الياقد ّقساٛٗ ما بني الططْز :

م يٝهتؿـ َا مل ٜكً٘ ايتؿهرل ايٓاقس ٫ ٜهتؿٞ مبا قطأٙ يف ايٓل، بٌ ٜػٛ

ايٓل، أٚ َا ىؿٝ٘. ؾعٓسَا ْكطأ ْكا أٚ ْػُع ؾهط٠ أٚ ضأّٜا، ؾإْٓا ماٍٚ ؾِٗ 

َا ْكطأ َٚا ْػُع، ثِ ْكَطض إشا نإ شيو قشٝشًا َٚٛثٛقا، إْٓا ْؿشل املٓطل 

يف ٖصا ايٓل ، ْط٣ املكسَات ٚا٫ؾذلانات اييت قَسّ شلا ايَٓل، ْكطأ َا ظٗط ؾٝ٘ 

 ٜعٗط يف ايٓل أٚ َا ىؿٝ٘ ايٓل ٖصا َا ْػُٝ٘ بايتؿهرل ايٓاقس.ثِ ْكطأ َا مل 

ؾاملتشسخ ضمبا ٜتشسخ ببعض املعًَٛات، ٚيهٓ٘ ٫ ٜهؿـ قُٝ٘ أٚ ؼٝعات٘،     

ؾٝدؿٝٗا زاخٌ ايٓل، ٭ْ٘ إشا أعًٓٗا غٛف ٜطؾهٗا بعض ايٓاؽ . ٚيصيو َٔ ٜطٜس 

 إٔ ٜؿهط تؿهرلًا ْاقّسا عًٝ٘ إٔ :

 ٛب.ٜكطأ دٝسا َا ٖٛ َهت 

 .ٜكطأ دٝسا َا يٝؼ َهتٛبا 

 ! ٜكطأ َا بني ايػطٛض 

 :تعين  قساء٠ َا بني ايططٛز

 اعطف قِٝ املتشسخ أٚ ايهاتب.  -1

 اعطف َػًُات٘ ٚاؾذلانات٘.  -2

 اْتب٘ يتشٝعاتو َٚؿاعطى.  -3

 سسز َعاٜرل غ١ًُٝ يًشهِ.  -4

أٚ  إٕ قطا٠٤ َا بني ايػطٛض تتطًب َٔ ايكاض٨ ا٫ْتباٙ إىل قِٝ ايهاتب 

املتشسخ ٚؼٝعات٘ َٚػًُات٘ اييت ٜ٪َٔ بٗا ٚاؾذلانات٘ اييت ٜعتُس عًٝٗا ، ٚؾُٝا 

 ًٜٞ عطض جملا٫ت قطا٠٤ َا بني ايػطٛض :

 تشدخ أٚ ايهاتب ٚأٖداف٘ ٚ غاٜات٘:أعسف قِٝ امل  -1

إٕ َٔ ٜكطأ ْكا أٚ ٜكطأ سسٜجا عًٝ٘ إٔ ٜؿهط يف ايكِٝ ٚا٭ٖساف اييت ٜػع٢  
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إىل ْؿطٖا. ؾُٔ ٜكٍٛ املطأ٠ هب إٔ تبك٢ يف ايبٝت ، ؾإْ٘ املتشسخ أٚ ايهاتب 

 ٜ٪َٔ مبذُٛع١ َٔ امل٪ثطات َٔ ايكِٝ شات ايك١ً ٚ ٖٞ: 

 .ٌُعسّ قسض٠ املطأ٠ ع٢ً ايع 

 .اؿطم ع٢ً املطأ٠ َٔ اـطٚز َٔ َٓعشلا 

 .ٍأ١ُٖٝ ٚدٛزٖا يف املٓع 

 .بكا٤ غٝطط٠ ايطدٌ  .... اخل 

ايكِٝ، ٜٚط٣ ؾُٝا إشا ناْت َع قُٝ٘، ٚإٕ  إٕ ايكاض٨ عًٝ٘ إٔ ٜتؿشل ٖصٙ      

 عًٝ٘ إٔ ٜسضى ٖصٙ ايػاٜات قبٌ إٔ ٜ٪ٜس ٖصا ايٓل أٚ ٜطؾه٘.

ًَِ بٗا ايهاتب أٚ املتشدخٚاعسف االفرتاضات    - 2   :املطًُات اييت ٜط

سني ْكطأ َجا٫ عٔ نطٚض٠ إيػا٤ ا٫َتشاْات نؿطط أغاغٞ يتطٜٛط آضا٤  

 ... اخل. املعًُني، ٚؼػني تعًِ ايطًب١

 َا ا٫ؾذلانات شلصا ايهاتب؟ .... إْ٘ ٜؿذلض َا ًٜٞ : 

 . ا٫َتشإ عكب١ َٚؿه١ً 

 . ئ ٜتطٛض ايتعًِٝ َع ٚدٛز ا٫َتشاْات 

 . ٕٜهٝٓـ املعًُٕٛ آضا٤ِٖ يػاٜات ا٫َتشا 

 .ٜٙٗتِ ايطًب١ مبا غرلز يف ا٫َتشإ ،ًُٜٕٚٗٛ غٛا 

يف ايٓل. ٌٖ أْت َ٪ٜس  إٕ َعطؾتو بٗصٙ ا٫ؾذلانات ٖٞ اييت ؼسز َٛقؿو 

 أّ َعاضض ! 

 : اْتب٘ يتشٝصاتو َٚػاعسى   -3

إْو ٫ تػتطٝع إٔ تبعس َؿاعطى ٫ٚ هٛض شيو. ٚيهٔ سني تطٜس إٔ تؿشل  

ّْكا هب إٔ تٓتب٘ يتشٝعاتو َٚؿاعطى . ٫ٚ تػُح شلا ايتأثرل عًٝو يف إقساض 

يهاتب أٜها سهِ ع٢ً َا تػُع أٚ تكطأ . نُا إٔ عًٝو إٔ تؿشل ؼٝعات ا
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 ست٢ ٜهٕٛ سهُو غًُٝا.

 ضتشهِ بٗا : ٜري اييتااملع دسد   -4

ٖصا  إْو سني تكٍٛ ٖصا ايٓل دٝس أٚ غرل دٝس . ؾإْو تػتٓس إىل َعاٜرل. ٌٖ 

ايٓل ممتع؟ دسٜس؟ قكرل؟ غٌٗ ٚانح؟ ٚيهٔ سني تكٍٛ إٕ ٖصا املٓعٍ دٝس. 

ؼ َعاٜرل ايٓل اؾٝس؟ ؾإٕ يو َعاٜرل دسٜس٠ يًذٛز٠. َا ٖصٙ املعاٜرل؟ ٌٖ ٖٞ ْؿ

أٚ ايهاتب اؾٝس؟ أٚ ايػٝاض٠ اؾسٜس٠ ؟ َٚٔ امل٥٬ِ إٔ تعطف أٜها إٔ يهٌ 

ؾدل َعاٜرل خاق١ باؾٛز٠ ؽتًـ عٔ َعاٜرل غٛاٙ. ؾاملٓعٍ اؾٝس بايٓػب١ يٞ 

 ىتًـ عٔ املٓعٍ اؾٝس يو.

إْو سني ؼهِ ع٢ً ؾهط٠ أٚ ؾ٤ٞ َا ، عًٝو إٔ تتأنس إْو تػتدسّ  

 انش١ يف شٖٓو. َعاٜرل ٚ

 :       تدرٓب

 َا َعاٜرل ايػٝاض٠ اؾسٜس٠ ؟ 

 َا َعاٜرل املٓعٍ اؾٝس ؟ 

 َا َعاٜرل اإلداظ٠ اؾٝس٠ ؟ 

 َا َعاٜرل اؿصا٤ اؾٝس ؟ 

 َا َعاٜرل ايٛدب١ اؾٝس٠ ؟ 

 اؾُٝع َتؿل ع٢ً ٖصٙ املعاٜرل ٕ؟ ٌٖ 
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 أعلال التفلري الياقد:

ٓكٌ إىل ؾِٗ ناٌَ يًٛنع أٚ ٜتطًب ايتؿهرل ايٓاقس إٔ منس تؿهرلْا ي 

اؿسخ. ٖٚصا ٜتطًب َٗاضات عسٜس٠ َجٌ َٗاضات ايتشًٌٝ ٚاملكاض١ْ ٚايتؿػرل 

ٚإقساض ا٭سهاّ، ٚايتكٓٝـ ٚايذلتٝب ٚؾشل املعًَٛات ٚايتأنس َٔ زق١ 

املكازض.. ٖصٙ ا٭َٛض ٖٞ َتطًب غابل ميهٔ اإلْػإ َٔ سٌ املؿه٬ت ٚاؽاش 

 ايكطاضات.

ٓكًٓا َٔ دٌٗ ايٛثٛم إىل سه١ُ ايؿو. َٚٔ ايتكسٜل ايتؿهرل ايٓاقس ٜ 

 ايهاٌَ اؾاٌٖ إىل اؿه١ُ املؿهٛى بٗا.

ٜسؾع نٌ َٓا مثّٓا باًٖعا بػطع١ اْسؾاع٘ يتكسٜل َا ٜسٚض سٛي٘ َٔ  

 َسضنات َٚٔ ايجك١ ايعُٝا٤ مبا ٜكً٘ َٔ َعًَٛات ٚأخباض.

ا ْػُع ْٚط٣ أٚ ايتؿهرل ايٓاقس ٜٛدب عًٝٓا إٔ ْٓتكٌ َٔ ايتكسٜل ايػاشز مل 

ملا ٜٓكٌ إيٝٓا إىل ايؿو ايٛاعٞ أٚ ايٛعٞ ايؿهاى بٗصٙ املعطٝات اؿػ١ٝ، إْٓا يف 

ساد١ إىل ؾشل َا وٝط بٓا َٔ أقٛاٍ ٚغًٛنٝات ٚأسساخ َٚعًَٛات، عاد١ 

َّا خاط١٦ ٚقطاضات نعٝؿ١  إىل إٔ ْؿو بٗا. ْٚؿشكٗا ٚإ٫ّ ناْت ايٓتٝذ١ أسها

 ٚكاططات َ٪مل١.

١ إىل َعطؾ١ أْٓا ٫ ْعطف بس٫ً َٔ أْٓا ٫ ْعطف أْٓا ٫ ْعطف. إٕ َٔ إْٓا عاد 

ٜطتهبٕٛ ا٭خطا٤ ِٖ يف ايػايب ممٔ ٫ ٜعطؾٕٛ أِْٗ ٫ ٜعطؾٕٛ أٟ أِْٗ ٜؿهطٕٚ 

 تؿهرّلا ْاقّسا.

إٕ أٟ قطاض ٜتدص يف ظٌ ب١٦ٝ ايؿو أٚ اؿه١ُ غرل ايٛاثك١ غٝدتًـ يف  

 كط٦ٕٛ ٫ ٜعطؾٕٛ أِْٗ كط٦ٕٛ. قٛاب٘ ٚضؾسٙ عٔ قطاضات ٜتدصٖا ٚاثكٕٛ

 َتعسز٠ غٓعطض أِٖ ٖصٙ ٜتدص ايتؿهرل ايٓاقس أمناًطا أٚ أؾها٫ًٚ 

 ا٭ؾهاٍ:
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 :Active Thinkingايتفهري ايٓػط    -1

إْ٘ تؿهرل ؼًًٝٞ َٓطكٞ َباؾط. ٜجرل أغ١ً٦ ٖا١َ . ٜبشح عٔ َعًَٛات  

ك١ ٚاملعطٝات اؾسٜس٠ ٚبٝاْات ٚسكا٥ل. وًٌ ا٭ٚناع. ٜطبط بني خدلاتٓا ايػاب

 اييت تكًٓا. تؿهرل ٜبشح يف ا٫ؾذلانات اـؿ١ٝ ٜٚكطأ َا بني ايػطٛض.

 :Strategic Thinkingايتفهري االضرتاتٝذٞ    -2

ايتؿهرل ا٫غذلاتٝذٞ َػتكبًٞ تٓب٪ٟ. إٕ أٟ تؿهرل ٫ ٜطاعٞ املػتكبٌ يٍٝؼ  

 تؿهرّلا.

سز عسّزا َٔ إْ٘ تؿهرل ٜبشح يف املػتكبٌ ٜهع اؾذلانات، ٚو 

ايػٝٓاضٜٖٛات املػتكب١ًٝ، ؾاملؿهط ا٫غذلاتٝذٞ هب إٔ ٜٓعط بعّٝسا عٔ 

 عٔ تٛقعات ٚؾطٚض َػتكب١ًٝ ٜٚجرل أغ١ً٦ َجٌ: حاؿانط، ٜٚبش

 َا ايصٟ غٝشسخ؟ َاشا ميهٔ إٔ ٜٓتر عٔ ٖصا ايكطاض؟ 

إٕ املؿهط ا٫غذلاتٝذٞ ٜذلٜح يف إقساض ا٭سهاّ ٚايكطاضات ٜٚعٛز ثا١ْٝ  

ايتؿهرل ايٓؿط، ٜٚجرل أغ١ً٦ سٍٛ ايػٝٓاضٜٖٛات املػتكب١ًٝ، ٚسٍٛ َس٣ إىل 

أ١ُٖٝ نٌ َٓٗا، ٚايٓتا٥ر املتٛقع١ َٔ نٌ غٝٓاضٜٛ قبٌ إٔ ٜهع خطت٘ 

 ا٫غذلاتٝذ١ٝ.

 :Systems Thinkingايتفهري ايٓعاَٞ    -3

 ايتؿهرل ايٓعاَٞ وًٌ مجٝع ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ ع٢ً املٛقـ. 

إىل املؿه١ً ْعط٠ ن١ًٝ. ٜبشح يف مجٝع ايعٛاٌَ  ٜٓعط املؿهط ايٓعاَٞ 

ٚايع٬قات املتؿابه١ بني ٖصٙ ايعٛاٌَ. ؾإشا عح يف َٛنٛع َجٌ ا٫َتشاْات 

َج٬ً، ؾإْ٘ ٜٓعط إىل املعًُني َٚ٪٬ٖتِٗ ٚإىل املٓاٖر ٚططم ايتسضٜؼ ٚأسٛاٍ 

 ٖصٙ املٛنٛعات َٔ أدٌ اجملتُع ٚططم ٚأغايٝب ا٫َتشاْات، ٚايع٬قات بني

 ١ بٓعط٠ ن١ًٝ.ا٫ساط

 إٕ املؿهط ايٓعاَٞ ٜٓعط خًـ املعطٝات اؿاي١ٝ يرل٣ ايكٛض٠ ايه١ًٝ. 
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َجٌ: نٝـ ناْت ا٫َتشاْات يف املانٞ؟ اٯٕ؟ َا ايصٟ غٝتطٛض يف  

 املػتكبٌ؟

 :Quantum Thinkingايتفهري االخرتاقٞ    -4

ُّا سٌ آخط ٚسكٝ ٜكّٛ ايتؿهرل ا٫خذلاقٞ  ك١ أخط٣. ع٢ً ؾهط٠ إٔ ٖٓاى زا٥

 ٚعًٝٓا إٔ ٫ ْتُػو باؿكٝك١ اييت أَآَا. هب إٔ ْبشح عٔ اؿكا٥ل اؾسٜس٠.

ُّا؟ أّ متاز إىل ؾشكٗا   مٔ أَاّ سكا٥ل َٚػًُات عسٜس٠. ٌٖ ْجل بٗا زا٥

 ٚإعاز٠ ايٓعط ؾٝٗا َٔ دسٜس؟

إٕ إعاز٠ ايٓعط يف أغايٝبٓا ٚططم تؿهرلْا ٚسكا٥كٓا، تهؿـ يٓا َّٜٛٝا عٔ  

س٠ َٚعًَٛات دسٜس٠ بعهٗا كايـ ملا ْجل ب٘. ؾًُاشا ٫ نذلم سسٚزْا عٛخ دسٜ

 َا ايصٟ مل ْؿعً٘؟ ملاشا مل ْؿعً٘؟ املأيٛؾ١، ْٚجرل أغ١ً٦ دسٜس٠ َجٌ:

 :Emotional Thinkingايتفهري ايعاطفٞ   -5

ايتؿهرل ايعاطؿٞ يٝؼ ايتؿهرل املٓػام ٚضا٤ ا٭ٖٛا٤ ٚاملؿاعط. بٌ ٖٛ  

إىل املؿاعط. ؾٓشٔ ْؿعط ثِ ْؿّهط. ٚاملؿاعط ٖٞ اييت تّٓعِ  ايتؿهرل ايصٟ ٜػتٓس

 أٚيٜٛاتٓا، ٚؽًل يسٜٓا اؿُاغ١ يًكٝاّ بايتؿهرل ٚسٌ املؿه٬ت.

َٔ ايؿا٥ع إٔ ايتؿهرل ايعاطؿٞ تؿهرل َهططب ٭ْ٘ غرل َٓطكٞ يهٔ  

عٛخ ايسَاؽ اؿسٜج١ تؿرل إىل إٔ زَاغٓا ٜؿعط أ٫ًٚ ٚوؿعْا ايؿعٛض إىل 

 ايتؿهرل.

إٕ َٔ ايؿا٥ع أْٓا ماضب ايتؿهرل ايعاطؿٞ، ٚيهٔ ايبشٛخ اؿسٜج١ يف  

ايسَاؽ ت٪نس أ١ُٖٝ املؿاعط يف ؼسٜس تؿهرلْا َٚٓس ٖصا ايتؿهرل إىل َا ٚضا٤ 

املعطٝات اؿػ١ٝ أٚ املٓطك١ٝ، ؾٓشٔ َٔ خ٬ٍ املؿاعط ٚايتؿهرل اؿسغٞ 

 .ْػتطٝع إٔ ْتٛاقٌ إىل سكا٥ل ٜعذع عٓٗا ايتؿهرل املٓطكٞ

 ماذا تعين ليا ٍرِ األمْز؟  -

إٕ نٌ منط َٔ أمناط ايتؿهرل ٜكٓسّ يٓا ض٩ٜا ٖا١َ. ٚهعًٓا ْط٣ املؿه١ً  
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بجٛب كتًـ. ٚيصيو وتاز اإلْػإ إىل مجٝع أمناط ايتؿهرل َٔ أدٌ ؼػني 

 قسضتٓا ع٢ً إقساض ا٭سهاّ.

 :إٕ ايتؿهرل ايٓاقس ٜجرل عاز٠ أغ١ً٦ تتعًل بهٌ ٖصٙ ا٭مناط 

 يصٟ قسَت٘ يٓا ٖصٙ اؿكا٥ل ٚاملعًَٛات؟ )تؿهرل ْؿط(َا ا 

 )ٞنِ َٔ ايٛقت عًٝٓا إٔ ْؿهط باملػتكبٌ؟ )تؿهرل اغذلاتٝذ 

 )َٞنٝـ ْؿِٗ تؿابو ٖصٙ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠؟ )تؿهرل ْعا 

 )َٞا ايصٟ وسخ سني ٜهٕٛ يسٜٓا ؾعٛض َا مٛ َٛنٛع؟ )تؿهرل عاطؿ 

 رل ؾٝعٜا٥ٞ(ملاشا ْٗتِ باإلَهاْات غرل املعطٚؾ١؟ )تؿه 

 

 

 :  تدرٓب

(  6زيت إسس٣ ايسضاغات ع٢ً إٔ َتٛغط َا ٜكط٩ٙ ايعطبٞ يف ايّٝٛ ٖٛ )  

( زقٝك١ ، ٚاؿكٝك١  38زقا٥ل ًَٜٛٝا ع٢ً سني إٔ ا٭ٚضٚبٞ ٜكطأ َا َتٛغط٘ ) 

إٔ ايعطب ٫ ٜكط٩ٕٚ ٚإشا قط٩ٚا ٫ ٜؿُٕٗٛ ٚإشا ؾُٗٛا ٫ ٜطبكٕٛ .. ٖٚصٙ 

ٚايؿكط ٚايصٟ هعٌ قها٤ اؿادات ا٭غاغ١ٝ يف  ايٛنع١ٝ بػبب اْتؿاض ا٭١َٝ

ْعط ايٓاؽ َكسًَا ع٢ً ؾطا٤ ايهتب نُا إٔ املساضؽ أخؿكت يف ؼبٝب 

 ايهتاب إىل ايط٬ب . 

   َاضؽ َٗاضات ايتؿهرل ايٓاقس يًعباض٠ ايػابك١ .

 

 التكْٓه ّإصداز األحهاو:

يؿاظ َٚس٣ َعكٛيٝتٗا إٕ ع١ًُٝ ايتؿهرل ايٓاقس ٫ تعين َعطؾ١ املعاْٞ ٚز٫٫ت ا٭

ؾشػب، إْٗا أبعس َٔ شيو، إْٗا ططٜك١ يذلتٝب ا٭ؾهاض ملعطؾ١ َاشا تعين يو. 

ٜبشح  ؾإشا قطأت قكٝس٠ ؾإٕ اشلسف يٝؼ َعطؾ١ َعاْٝٗا ٚؾُٗٗا. إْو يف ايٓٗا١ٜ

 ؾٝو. إْو تػأٍ ْؿػو: عُا تعٓٝ٘ يو. ٚعُا غتٓػرلٙ 
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 ٌٖ ٖصٙ ايككٝس٠ دسٜط٠ باؿؿغ؟ 

 نٗا َع ظٌَٝ ٜؿاضنين َعاْٝٗا؟ٌٖ ميهٔ إٔ أعط 

 ٌٖ تتشسخ عٓٓٞ؟ 

 ٌٖ ؾذعتين ع٢ً قطا٠٤ قكا٥س أخط٣. 

ٚباختكاض: َا ايصٟ غرلت٘ يٓف؟ إْو ٖٓا تتأٌَ ٚتؿهط، ٚتػتدسّ نٌ  

 خدلتو يتشهِ عًٝٗا.

ُّا تكٛمّي  ْكسّٜا، ٚست٢ تهٕٛ  تؿهط تؿهرلًا ا ؾإْوٝٚسني تكسض سه

 أسهاَو غ١ًُٝ ؾإْو عاد١ إىل َا ًٜٞ:

 ايبشح عٔ َعاٜرل تػاعسى يف إقساض ا٭سهاّ َجٌ:

 .ايكِٝ ٚا٫ؾذلانات املٛدٛز٠ يف اؿسخ ٚايٓل 

 .َس٣ ا٫ْػذاّ ايساخًٞ يف ايٓل أٚ اؿسٜح 

 .َس٣ ا٫ْػذاّ بني ايٓل أٚ اؿسخ ٚبني اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ 

 .ايٓتا٥ر اييت غتتبع ٖصا اؿسخ 

ا يٝػت ناؾ١ٝ ؾكس ٖصٙ ٖٞ أزٚات تػاعسى يف إقساض ا٭سهاّ. ٚيهٓٗ 

 متاز إىل:

 .َعطؾ١ ا٭خطا٤ َٚعاٖط عسّ ا٫تػام ٚايتشٝعات املٛدٛز٠ يف ايٓل 

  َ٘عطؾ١ املكسض ايصٟ اعتُس عًٝ٘ ناتب ايٓل أٚ ضاٟٚ اؿسخ َٚس٣ َٛثٛقٝت

 ٚقسق٘.

 ٜأتٞ اـطأ يف أسهآَا ْتٝذ١ َا ًٜٞ:

 ًَٛاتٓا.ايطدٛع إىل َكازض٠ َؿب١ٖٛ، غرل زقٝك١. َتشٝع٠ ْػتكٞ َٓٗا َع 

 .ؼٝعْا ايصاتٞ ٚايػُاح يتشٝعْا بايتسخٌ يف تكِٝٝ املٛاقـ ٚاٯضا٤ 

 .إُٖاٍ بعض اؿكا٥ل املٛدٛز٠ أَآَا ٭ْٗا ت٪ٜس ٚد١ٗ ْعطْا 

 

  



  
 َٗازات ايتعًِ ٚايتفهري
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