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 قتصاد المعرفي ر برامج تعليمية جديدة في عصر اإلالحاجة إلى تطوي: مدخل إلى البحث
  

ق المحاضرات            يجمع الكثي  يم عن طري ى أن التعل ة عل ة التربوي ر من المعلمين والمختصين بالعملي

راء                            ة في إث ر مجدي ا غي ى آونه ة، عالوة عل يم الطلب ة لتعل ة المثالي ة ليست الطريق الصفية التقليدي

دا ر اإلب ديهم،التفكي ة    عي ل ة أو دافعي ديهم رغب يس ل نا ل ي مدارس ة ف ب الطلب ث أن أغل ة  حي  آافي

م         لع إلى المعلم والترآيز على ما يقول عند شرحه          ستمالإل ة المعل لدرس، وهذا يؤدي إلى تثبيط هّم

ه        ة والتساؤالت                لنفسه وتشتيت أفكاره في محاولت ة من خالل استحضار األمثل ام الطلب جذب اهتم

اليب ك من أس ى ذل ا إل دة تنشط . وم ة جدي ة تعليمي اد بيئ ر بإيج ذلك أصبح من الضروري التفكي ل

ار        العملية داع واالبتك ة         و.  التعلمية وتعطيها الحيوية الالزمة لإلب م الطلب ا وسنين نعل د نقضي أيام ق

ر              ا الكثي ة والكورت وغيره  ،أساليب التفكير اإلبداعي ونظريات البرمجة العصبية والقبعات الملون

دع   ولكن هذا آله لن يوصلنا إلى الهدف المنشود في إنتاج            ل المب ام     الجي ده زم ذي تكون بي  أمور   ال

ل                      في ال شك . الوطن ؤداة من قب ة الم ة التعليمي اليب تخدم العملي ات واألس  أن آثير من هذه النظري

ة                ة للطلب ا ليست ذات أولوي ا     المعلمين والمتخصصين التربويين، ولكن معرفتها بحد ذاته يس له ول

 .اإلبداعيةهم أثرًا مباشرًا على زيادة قدرات

 

 لتعليمية الحالية ا البرامج والمناهجنقاط الضعف في
 :يمكن تلخيص عدد من نقاط الضعف في البرامج التعليمية الحالية بما يلي

 

نهج؛ دون     وإعطاء التفسير العلمي له        الظواهر الطبيعية  شرح • ه في الم  ا والمنصوص علي

تمعّ   حاجة ألن يشاهد أوال ة     أن يحضر  وأن يالحظ الطالب تلك الظاهرة ب ره في محاول فك

 .الصحيح تخيل حيثياتها ومدخالتها بالشكلالظاهرة أو  رتفسي

 

وانين  • اء الق وز   إعط ات أو حروف ورم ب آكلم ا الطال ي يحفظه ات لك ة والتعريف العلمي

ة مجردة خا  دخل           من أي معنى  لي ات ت وانين والتعريف ذه الق ا يجعل ه ي؛ مم حسي أو تخيل
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ا  قيمة الالعقل وتصنف هناك بأنها معلومات ع في الجانب اللغوي من) بصعوبة(  فائدة منه

  .واالمتحانات حتى ينتهي الفصل الدراسي  ال بد من تحملهوعبء ثقيل

 

دّرس  • ة  ت اهج العلمي دات  المن كل وح بعض  بش ها ال ن بعض ا ع تقلة تمام اء، : مس فيزي

اء،  خ ...آيمي ا،     ،ال داخل بينه رابط والت د الت ة تأآي د    دون محاول دهش    لدرجة أن الطالب ق ي

باستعمال  عندما يقوم معلم الكيمياء) لعلوم عن بعضها البعضبعد اقتناعه باستقاللية هذه ا(

  .الرياضيات قانون من الفيزياء أو التطرق لطريقة حل باستعمال التفاضل مثال من

 

ام والرموز و   م الرياضيات للطلبة على أنها علم مجرد يتكون فقط من   عّلُت  • ة  األرق ال عالق

ا  . بالعلوم األخرىمباشرة لها  ه     ا طالب ال يمكن لل وهن ي من عقل  إال ستعمال الجزء التخيل

ة الرياضيات         وإنما عليه إفراد وتعريف منطقة-نادرا  دة في دماغه تسمى منطق  ال -جدي

ل     !تتصل بأي جزء آخر من دماغه      ة لتحلي بيد أن الرياضيات هي صندوق األدوات الالزم

 .ودراسة العلوم األخرى

 

الطالب سبيال  يميائية والرياضية آمسلمات ال يجدتعطى المعادالت الفيزيائية والكآثيرا ما  •

ابقا، مع عدم                  ية إيجادها أو اشتقاقها     لفهم آيف  تها س م دراس وانين أساسية ت ادالت وق من مع

 .إدراك أي حاجة عملية مفيدة لها

 

ة   • ادة النظري ر تعطى الم بقًا لحصة المختب ر )إن وجدت(مس ر تعتب ، أي أن حصة المختب

ا ترفيه  (حصة نشاط    ا ربم د  ) ي أحيان أتي بع ع المعلومات        ي ين وتثبيت جمي د من تلق التأآ

ل الطالب تحت اسم            ة    م والمسلمات السابقة في عق ات مؤقت اء الفصل        (! لف د انته تمحى بع

ا يجب أن يحصل في       . )الدراسي  ا عكس م ذا تمام تعلم الطبيعي    وه ة ال  -حاجات  : عملي

يم  -استنتاج وتفسير   -  افتراض- تفكير - تجريب - تساؤل - استكشاف - مشاهدات  - تعم

 .)معرفة( ومبادئ نظريات وقوانين
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 : البحثمقدمة
 

ات                        ع الشروط واآللي ه جمي وفر في امج تعليمي متكامل تت ل لبرن من أجل الوصول إلى الشكل األمث

داعي،   اعلي واإلب تعلم التف يم وال ل التعل ق وتفعي ة لخل تلزم الالزم وع يس اث  الرج ائج األبح ى نت  إل

نوالدراسات تفادة م ة واالس رات الحديث م  الخب ين أه ي تب ال، والت ذا المج ي ه ة ف ة والعالمي  المحلي

ل و ر والعوام داد    العناص ميم وإع ة لتص ية الالزم دخالت األساس ى   الم ث عل ي يح امج تعليم برن

ار     داع واالبتك ار     .التفكير ويثري المعرفة وينمي روح اإلب ذا    مع األخذ باالعتب تفادة ه ضرورة اس

وني   والبث  تصاالت ائلة التي توفرها تقنيات اإل    اإلمكانيات اله التعليمي من   البرنامج   وشبكة    التلفزي

ى حد سواء                     ؛اإلنترنت العالمية  ة عل ة والتعلمي ة التعليمي ل وتسهيل للعملي  إن . لما في ذلك من تفعي

اج   النموذجي تصميم وتطوير مثل هذا البرنامج التعليمي     عملية   اد المع         يحت ى شمولية واعتم ايير  إل

 :واالستراتيجيات التعليمية التي يمكن تلخيصها ضمن المحاور الرئيسية التالية

 

 .توافق البرنامج مع مدخالت االستراتيجية التعليمية النموذجية -١

  .الفهم واإلدراك التعلم وتصميم البرنامج ضمن إطار عمل آيفية -٢
 .تنمية الدافعية من خالل تعريف الحاجة إلى التعلم -٣
 .ةيتطوير وبناء القاعدة المعرف أهمية التأآيد على -٤

 .الستفادة من اإلمكانيات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعلميةا -٥

 .استخالص التصميم والتكوين العام للبرنامج التعليمي المقترح -٦
 

  االستراتيجية التعليمية النموذجية مع مدخالت البرنامج توافق -أوًال
 

ا هي األهداف              راتيجية التعليمية النموذجية  ت االس تعتمد على نوعية الطلبة الذين نريد أن نعلمهم وم

يم ذا التعل اة من ه أثير حسب المبتغ ة أو ضعيفة الت ون قوي د تك يم ق اليب التعل ؛ حيث أن بعض أس

 ;Jenkins, 1978(األهداف التعليمية المطلوبة ونوع المعرفة والمهارات المرجو إيصالها للطلبة 

Schwartz and Bransford, 1998  .(  طح اعي األس وذج رب عه جنك والنم ذي وض ز  ال ن
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)Jenkins, 1978 (     ى مجموعة المدخالت د إعداد      يلقي الضوء عل ا عن ا مع   التي يجب اعتباره

 .١-منهجية تعليمية معينة، الشكل

 

 :يبين نموذج جنكنز أن مالئمة استعمال استراتيجيات معينة من التعليم يعتمد على 

 بيعة المواد المراد تعليمهاط -١

 طبيعة المهارات والمعرفة المسبقة وخلفية المتعلمين -٢

 األهداف التعليمية المطلوبة وطرق التقييم المستعملة لقياس مستوى التعلم مقارنة باألهداف -٣
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اد ز باعتم وذج جنكن امج     وح، نم ي البرن ة ف ادة التعليمي ث أن الم وبي وم    المطل ي العل ي ف ا ه هن

م ال         ة المستهدفين ه ون والرياضيات والتكنولوجيا، والطلب وم؛     مهتمون وال موهوب ذه العل والهدف   به

اري       هو   زم        الوصول بهم إلى مراحل التفكير اإلبداعي واالبتك ك يل ى ذل اء عل اليب     ؛ بن  استعمال أس

 :ل ما يلياستراتيجيات تتضمن وتفّعو

  

أساليب التعليم 
 :والتعلم

  المحاضرات-
  الوسائل-

 التوضيحية
  التجريب العملي-
  حل المشكالت -
 الخ ...-

 :نوع التقييم
التعّرف  -

 والتمييز
 الحفظ  -
 حل المشكالت  -
فعالية أسلوب  -

 تعليمي جديد
 الخ ...-

 :خصائص المتعلم
  المعرفة المسبقة-
  المتوفرة  المهارات-
  والرغبة في التعلم الدافعية-
  الوضع النفسي -
الخ ...-

 :طبيعة المحتوى التعليمي
 نصوص مكتوبة  -
  محتوى شكلي وصوري -
  عالقات وارتباطات مجردة -
  عالقات وارتباطات تطبيقية-
 الخ...-

  ) Jenkins, 1978: المصدر( نموذج جنكنز رباعي األسطح  : ١ –الشكل 
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ذآر           ، وهذا ال    ك الكامل م مع الفهم واإلدرا   عملية التعلّ  .١ ى حفظ وت درة عل يؤدي إلى زيادة الق

ادة  م وحل       فحسبالم ه لفه ه ومعرفت ل فهم دا يمكن الطالب من نق ا جي وفر أساس ا ي ، وإنم

 )Bransford and Stein, 1993; NRC, 1999a( مشكالت جديدة

 

اتي محسوس،                       .٢ ع حي ام من واق دأ بوصف مختصر وع تغطية شاملة للموضوع العلمي تب

اوم تم طرحه عبة، ي ي مواضيع متش م تعمق ف تيعاب  بالتسلسل ون ث بتفصيل مناسب الس

ع                   . المتعلم افي أو مقن د عامودي آ أي ال يكون طرح الموضوع ببعد أفقي عريض دون بع

 ).آما هي الحال في العديد من المواضيع العلمية في المناهج الحالية(

 

ك  open-ended problemsالمشكالت المفتوحة النهاية  طرح الترآيز على  .٣  وخاصة تل

اتي   ع الحي ن الواق ة م كالت   المتأتي ط المش يس فق ا، ول ة حّله ل   وممارس ددة الح  المح

)Bransford, 1979( 

 

ف          .٤ ات طي ات ورغب درات واهتمام ع ق تالءم م ة ت يع متباين ى مواض امج عل مول البرن ش

ذات       م ال ذا يخدم في تطوير فه  metacognition  عريض من المتعلمين المستهدفين، وه

 ,Leonard, Dufrene, and Mestre( لدى المتعلم وتحديد االهتمام والتوجه المستقبلي

1998( 

 

ق     .٥ ق التطبي ن طري رحها ع ة وش ادة العلمي اهيم الم ادئ ومف بعرض مب ي  والتجري  العمل

ة أخرى      الواضح والقابل  ات عملي  للتنفيذ من قبل المتعلمين، ومن ثم استعراض عمل تطبيق

ة وصناعية        . تية محسوسة لها فوائد حيا   ة وتكنولوجي ات علمي ى استعراض تطبيق إضافة إل

  . من خارج نطاق البيئة التعليمية
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  آيفية التعّلم والفهم واإلدراكتصميم البرنامج ضمن إطار عمل  -ثانيًا
 

ر من              ى أآث ة    من أجل تصميم برنامج تعليمي وإبداعي شامل نحتاج إل وصف استراتيجيات تعليمي

م               ونماذج هي  ة وفه ا معرف ذلك يلزمن ا، ولكن آ ز وغيره كلية للبيئة التعليمية المناسبة آنموذج جنكن

ة للوصول                 فهم و  آيفية ة المطلوب ة المعرف ذلك ترآيب ة وآ إدراك المتعلم واآتسابه للمهارات المختلف

وب     تعلم  بالم ائج الدراسات التي         .إلى المستوى اإلبداعي والتنافسي المطل ى نت ا عل د هن سوف نعتم

انظمت ةه ة األآاديمي وم من خالل ع الوطني ة للعل ائج دة لجان متخصصة ال األمريكي ستخالص نت

ة    ة بكيفي ة والمتعلق ات المختلف اث والدراس م واإلدراكمتعّلال األبح ة  .  والفه ت األآاديمي د قام وق

ر ة بنش ارير تاألمريكي دة تق ان  ع ذه اللج ل ه الخص عم اس": ؛ ومنه تعلم الن ف ي  How –" آي

People Learn -) (NRC, 2000.          ة وي أربع ر إطار عمل مرآب يحت ذا التقري د في ه  اعتم

التساؤل حول مدى      حقول متداخلة؛ يمكن استعمالها لتحليل أية عملية تعلمية، حيث يقترح التقرير            

 : التعلمية علىالعمليةارتكاز 

 

 من  الطلبةعلى تحليل دقيق لما نريد أن يتعلمه        من حيث آونها مبنية     ؛  المحتوى المعرفي  •

د                معرفة ومهارات  نهج بع اء من دراسة الم د االنته ه بع ، وما نريدهم أن يتمكنوا من عمل

 .تزويدهم بالمعرفة األساسية والمهارات الالزمة لالنتقال إلى المرحلة العملية

 

ه واإلدراك المعرفي                  )المتّعلم(الطالب   • تعلم واهتمامات وة الم اط ق ا بنق ؛ من حيث ارتباطه

 .نفسه آمتعلم ومساعدته على التعرف على المسبق لديه،

 

ا يستطيع الطالب                 المجتمع التعليمي  • ة المناسبة والتي فيه ؛ من حيث توفير البيئة التعليمي

ا و   تعلم  التساؤل والحصول على المعلومات التي يحتاجه ا  ي  للوصول  استعمال التكنولوجي

ة، وأن ي  ى مصادر المعرف ه  إل ع زمالئ تراك م اون واالش ل بالتع ى  معم اعدته عل ع مس

 .تطوير مهارات تعلمية يستعملها مدى الحياة
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ه وتصحيحه                  التقييم • ؛ من حيث توفير الفرص إلظهار ما يفكر به الطالب من أجل تقويم

  . المجال للمراجعة والتقويمعطائهإل

 

 

 

  المحتوى المعرفي للبرنامجتكوين وهيكلة -١
 

ى اآتساب                نوعها أو  أي عملية تعّلمية أيا آان    مما ال شك فيه أن       د وأن تهدف إل ا ال ب لوبها فإنه  أس

دة ارة جدي ة أو مه ي (معرف وى المعرف م واإلدراك . )المحت تعّلم والفه ة ال ل آيفي اعدنا إطار عم يس

ارة التساؤل          ى التفكير بتفصيل أآثر حول المحتوى     عل ة بإث ة التعلمي د أن     :  المعرفي للعملي اذا نري م

 المحتوى المعرفي

المتعّلم؛ 
قدراته 

واهتماماته

التقييم 
والتقويم

 البيئة التعليمية

 إطار عمل العملية التعّلمية؛ يتكون من أربعة حقول متداخلة: ٢ –شكل 
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ما الذي نريد أن يتمكن المتعلم من معرفته والعمل به من خالل هذا             : ذا؟ وبصيغة أخرى  ؟ ولما نعّلم

اس "يؤآد تقرير البرنامج التعليمي وبعد االنتهاء منه؟     وى     " آيف يتعلم الن رابط المحت ة ت ى أهمي عل

ا ضمن        . من موضوع المنهج  المعرفي وتنظيمه حول أفكار أساسية        إن تنظيم المعلومات وترابطه

ان    ل اإلنس ي عق ة واضحة ف داع    هيكلي كالت واإلب ل المش م وح ى الفه ه عل اس لقدرت كل األس يش

)NRC, 1992b . (    ة رة رئيسية وعام دأ بفك  لذلك يجب تنظيم المحتوى العلمي للبرنامج بحيث يب

)theme(                    رابط مع ة تت لة حسب األهمي ا ومتسلس ار متفرعة عنه  ومن ثم يتشعب إلى مبادئ وأفك

بعض ددة  بعضها ال ات مح ة ذات تطبيق ار ثانوي ى أفك ى الوصول إل ى شرح حت ز عل ع الترآي ، م

الستراتيجية ل ) ٢(المدخل رقم وهذا يتطابق مع    . وتوضيح المبادئ والمفاهيم الرئيسية بشكل آافي     

وى المعرفي وفق إطار                 ٣ – الشكل    . والمذآور سابقا  التعليمية ة المحت اًال مبسطًا لهيكل  يوضح مث

 .ّلم والفهم واإلدراكعمل آيفية التع

 

 

 هيكلة المحتوى المعرفي وفق إطار عمل آيفية التعّلم والفهم واإلدراك: ٣-الشكل
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  قدرات المتعلم واهتماماته حول البرنامج التعليميتمرآز -٢
 

الجهد الذي يبذله   االعتبار  المرتكز على قدرات المتعلم واهتماماته يأخذ بعين        إن البرنامج التعليمي    

دة      المتعل ك            ،م في محاولة فهم مادة جدي ا هي االستراتيجيات التي يمكن أن تساعده في ذل من  .  وم

والتي تمثل الكثير   " البقع العمياء للخبير  "التعرف على ما يسمى     التي يغفلها المعلمون عادة     األمور  

ر               ل الخبي ة ضمنيا من قب ار المفهوم اهيم واألفك ا دون قصد عن        من المف الي يمكن تجاوزه د ؛ وبالت

ه   الفيزياء  أستاذ فعلى سبيل المثال قد ال يدرك     . شرح المادة التعليمية   ع المعلومات   يعطي  ال  أن  جمي

م      الضرور ين في فه ة  ية للمتعلم ة ترآيب                     عملي م آيفي ا، أو لفه ى جسم م ؤثرة عل وى الم ل الق  تحلي

ة  ة عناصر إلكتروني دارة مجموع ة ل ة المكافئ دارة الكهربائي د.)Brophy, 2001(ال هرت  أظ لق

ى من              الدراسات في هذا المجال     أن معرفة الخبير عادة ما تجعله يبدأ بحل المشكلة من مستوى أعل

درك   قدرة المتعلمين    ة بالنسبة          وذلك ألنه ي ر مرئي د جوانب المشكلة، والتي تكون غي  دون أي جه

 . للمتعلمين

 

ا         ات إليه وب االلتف ات        أيضا  من الجوانب األخرى المطل ة ليسوا ملف ا       أن الطلب  فارغة يمكن تعبئته

ا اة آرائ بمف دة دون مراع ارف جدي اتهم هيم ومع اهيمهم الخاصة ومكنون م ومف ابقةه ة الس .  المعرفي

ر    ,Carey and Gelman, 1991; Driver, Squires( عدد من الدراسات    يلخص التقري

Rushworth, and Wood-Robinson, 1994 ( تعلم ة ال ا يسمى آلي ي أظهرت وجود م الت

 لدى الطالب في جميع Preconception Driven Learningدراك المعرفي المسبق بموجب اإل

وم        في آثير من األحيان يكّون الطالب       . المراحل من الطفولة وحتى الجامعة     ه لمفه ا خاصا ب إدراآ

د،                     جديد بناء  وم الجدي ذا المفه ابها مع ه ا أو تش  على معرفته وخبرته السابقة والتي يرى فيها تطابق

ة المجسدة       همه أو إدراآه الخاص قد يكون مناقضا أ       بيد أن ف   وم     و مغايرا للصورة الحقيقي  في المفه

ا يحفظ                      في ؛الجديد ا م إن الطالب غالب د، ف وم الجدي رد وخصوصية المفه ى تف حال عدم التأآيد عل

ى     . المسبقمحتويات المفهوم من تعريفات أو معادالت مع االحتفاظ بالفهم واإلدراك            ؤدي إل وهذا ي

ة             خرو ليمة و ج الكثير من المفاهيم العلمية عن سياق القاعدة المعرفي راد إيصالها    الس ة الم المتكامل

 .إبداعيا في حياته األآاديمية ومن ثم العمليةإلى الطالب ليتفاعل معها عمليا و
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 وهنا تجدر اإلشارة إلى الحذر وتأآيد الخصوصية والتفرد عند استعمال طريقة الوصف التشبيهي             

رة صغيرة جدا،         . لطالبل المبادئ والمفاهيم العلمية الجديدة      في شرح  ذرة بك أن يشبه المدرس ال آ

ثال            الحرارة م ة ب خ ...أو اإللكترون بحبيبة دقيقة مشحونة، أو الطاق ه خاصية        . ال ثَال ل اإللكترون م ف

نفس الوقت                  بنفس الوقت  موجة و ازدواجية فهو جسيم   ذلك الحال بالنسبة للضوء فهو موجة وب ، آ

فكيف لنا أن نعيد    .  الخ)...ليست جسيمات ولكن لها بعض خواص الجسيمات      (كون من فوتونات    يت

صياغة مفهوم اإللكترون في عقل الطالب بعد أن أدرك آونه حبيبة صغيرة منذ سنين في صفوفه                  

 . لديه وما في ذلك من آثار سلبيةالسابقة؟ وهنا قد يحصل تناقض في آلية الفهم

 

  ناجح مجتمع تعليميبناءحول تمحور البرنامج  -٣
 

ع ة مجتم قآلم نهم  تطل اس بي ة من الن ى أي مجموع ام عل م  بشكل ع ة وتجمعه اعالت اجتماعي تف

ل   ى األق بعض الوقت عل ة محددة ل  ,Hillery(روابط ومصالح مشترآة ويتشارآون في منطق

ين             ). 1955 ين ومعلم ار أي نظام تعليمي يتشكل من متعلم ذا التعريف يمكن اعتب  آمجتمع  من ه

ميته ب  ن تس ل يمك يمتكام ي. المجتمع التعليم ع التعليم اجح والمجتم ذي  الن و ال ائه ه وفر ألعض ي

ة سوف تلبى من                  اتهم التعليمي ع حاج الشعور بأهميتهم لبعضهم البعض وللمجموعة آكل وأن جمي

ذا المجتمع       ائهم له اطهم وانتم  ,Alexopoulou and Driver,1996; Bateman(خالل ارتب

ة                . ) 2000 راده باألهمي ع أف إن أهمية بناء واستمرارية المجتمع التعليمي الناجح، حيث يشعر جمي

ة المجتمع     )  Vygotsky,1978(الذاتية واالنتماء للمجموعة، تعود إلى نظرية فيكوتسكي         بأن بني

ة . وثقافته تلعب دورا حيويا في عملية تطوره  درا  من هنا تأتي أهمية توفير بيئة تعلمي ززة للق ت  مع

ن        ات م ي آمجموع ع التعليم راد المجتم ين أف ترآة ب روابط المش ا لل ى تعزيزه افة إل ة إض الفردي

دة   ة الواح ي المدرس ة ف ع  الصفوف المختلف ي المجتم ة ف ذه الصفوف والمصادر الخارجي ين ه وب

ة إن البيئة التعلمية المنفتحة على مصادر المعرفة والخبرة العملية بمختلف أنواعها الداخلي           . المحيط

ين              ل المتعلم دها من قب ار ونق ة الستكشاف األفك دوافع    والخارجية والداعم ، وإعطائهم الفرص وال

ي،   تمعهم التعليم ي مج ة ف ة والفاعل ارآة التفاعلي دة،   للمش ول جدي اد حل ي إيج داع ف ة اإلب  ومحاول
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ة وا جعة للمحاول ل ومش ة للفش ة،والمتقبل ول مختلف رار بحل اء و لتك ا إعط اؤالت آم رح التس ط

ات،اإل اجح    جاب ين الن ع المتعلم ميتها بمجتم ن تس  communities of learners  يمك

)Bateman,1998; CTGV,1994(. 

 

ع    افيز للمجتم يالن وش وذج مكم ى نم اء عل اجح بن ي الن ع التعليم ن تلخيص خصائص المجتم يمك

 :؛ والذي يوفر ألفراده ما يلي)McMillan and Chavis, 1986(التعليمي المؤثر 

 .رتباط النفسيمع تفعيل المشارآة واإل‘ الشعور باالنتماء والقبول في المجموعة ؛العضوية -١

 .؛ الشعور باألهمية والتأثير المتبادل بين الفرد والمجموعةالتأثير -٢

ع -٣ راد والمجتم ين األف ل ب ردالتكام ات الشخصية للف ة الحاجات واالهتمام ة  ؛ وتلبي ا تلبي آم

 .حاجات المجموعة آكل

راد المجموعة؛       مشترآة روابط عاطفية وجود   -٤ ين أف ين أعضاء       ب ة ب روابط العاطفي تبنى ال

 . تحتاج إلى وقت وجهد وتعاونمن خالل تفاعلهم في أنشطة مشترآةالمجموعة تدريجيا 

 

ع   ين أعضاء المجتم اء ب ارآي البن اوني والتش اعي التع ل الجم ة العم احثون أن منهجي د الب د وج لق

ة التعليم ة بالمنهجي ي، مقارن ة التعليم ائج تعلمي ق نت ى تحقي ؤدي إل ة، ت ة التقليدي ةي   أفضل، أآاديمي

ة،  التعلم والمعرف ام ب ة واالهتم ي الدافعي ادة ف ارات اتصال وتواصل  وزي ى اآتساب مه  إضافة إل

ذا المجتمع التعليمي                 اجتماعي أحسن  راد ه اة أف حيث  . ، ويصبح التعلم واإلبداع والتطوير نمط حي

ات                  يتعلم الطلبة االستماع إلى بعض     ادل حتى مع وجود اختالف احترام متب م ب ى المعل هم البعض وإل

 .بوجهات النظر

 

 استخدام آليات تقييم وتقويم مناسبة للبرنامج التعليمي -٤
 

د في                      بة، وال نري ة ومناس ويم فعال يم وتق يجب أن يرتكز البرنامج التعليمي المطلوب على آليات تقي

اب              هذا البرنامج آلية التقييم التقليدية الت      وع من العق ة آن ي تكون بشكل امتحانات نهائية يراها الطلب

التقييم التعريفي     التقييم اإليجابيليةآ. وتجربة صعبة يتخللها الخوف والتوتر الشديد     ، أو ما يسمى ب
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formative assessment، تراعي وجود التغذية الراجعة لتقويم وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى 

ذي  ى ته تعلم إضافة إل تواه   بها وصقلهاالم ة لمس يس مقيم تعلم ول ة ومصححة للم ون معّرف ، أي تك

يم التحصيلي  ة التقي ي آلي ا هي الحال ف ط آم يم . summative assessmentالتحصيلي فق التقي

تعلم           أن  الذي يجب    ى ال درة الطالب عل اس ق رة    يبنى عليه أي برنامج تعليمي هو قي ذه الخب ل ه  ونق

     . وليس على المحتوى المعرفي الذي تعلمه الطالبلة،التعلمية إلى حاالت أخرى مماث

 

 

 الحاجة إلى التعلممن خالل تعريف  الدافعية تنميةاعتماد البرنامج الستراتيجية -ثالثًا
 

لو طلب من شخص ما أن يتعلم اللغة السواحلية مثال بأخذ دورة، ودون تحديد الهدف المرجو من           

ك                   ، فإنه على األغلب س     تعلمه هذه اللغة   ه من تل ا دون أن يمكث في عقل دورة وينهيه دخل ال وف ي

ولكن لو قلنا له أنه سوف يبعث إلى غرب إفريقيا    ! اللغة سوى بضع آلمات من ضمنها اسم الدورة       

اك أجر         ل هن اس وبالمقاب حيث يتكلم الناس تلك اللغة وأن لديه عمل هام هناك يحتاج تفاعال مع الن

ا       فال شك أنه سوف يتعلم الك   -مجزي   ا يتقنه ة وربم ذه اللغ ر عن ه ة     .ثي ذلك األمر بالنسبة للطلب  آ

. الذين يتعلمون المناهج المدرسية وحتى الجامعية، فهي تعطى لهم ضمن نفس إطار المثال السابق              

الي       أي أن الطلبة يتعلمون مواضيع ومساقات ال يدرآون الحاجة إليها أو الفائدة المرجوة منها وبالت

ة ا  ديهم الدافعي يس ل ا ل ة لتعلمه ة أو     . لالزم د الحاج ف وتحدي ى تعري ز عل ن الترآي د م ذلك ال ب ل

ة                          ة المطلوب اد الدافعي دة، من أجل إيج ارة جدي د أو اآتساب مه م شيء جدي الضرورة لمعرفة وتعل

ة لموضوع           . لمواصلة العملية التعلمية واإلبداع من خاللها      د الحاجة المعرفي يمكن تعريف أو تحدي

 :ات اإلنسانية التاليةمعين ضمن سياق الحاج

 

ياء والظواهر المحسوسة              : الفضول المعرفي  • ة األش م ومعرف ويكون الفضول المعرفي لفه

ة  يس لمعرف ة المحيطة ول ي البيئ األمور ف ا ب ردة ال يوضح ارتباطه وم مج ات وعل معلوم

 .الحسية
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دة               : الحاجة العملية التطبيقية   • ي ذو فائ تج عمل وفير من ذ أو ت ى تنفي ة   وهي الحاجة إل  تطبيقي

 .حة لتسهيل أو تمكين إجراء عمل ماواض

 

ادية  • ة االقتص وفير   : الحاج يد وت ى ترش ة إل ي الحاج تعمال االوه تهالك لس ع أو االس جمي

ة وارد المتاح ة،  : الم اني، مصادر الطاق د اإلنس ال ، الجه ت ، الم امالوق واد الخ د .  والم ق

تطوير طريقة جديدة لنفس العمل  تكون في توفير التكلفة المالية عند إجراء عمل ما أو في      

 .الخ...بتكلفة أقل، أو ابتكار وسائل جديدة توفر في مصادر الطاقة

 

أي السعي نحو تحقيق إنجاز جديد مبهر أو مدهش لآلخرين          : الحاجة إلى اإلنجاز واإلبهار    •

 .وذو فائدة للناس

 

ى األمن والسالمة       • راد والمجتمعات لتحقيق األ          : الحاجة إل داخلي    وهي حاجات األف من ال

ناعية           حية والص المة الص ن والس ات األم ى حاج افة إل وطني، إض دفاع ال ة وال والحماي

 .الخ...والتكنولوجية

 

 

 

تعلم؛                 إن تعريف الحاجات وتحديدها      دى الم ة ل دوافع الداخلي ة ال اد وتنمي من األمور األساسية إليج

دوافع       أهم عنصر يمكن تنمي    " :وهنا أقتبس من الدآتور عبداهللا الجغيمان      ته لدى المتعلم هو تنمية ال
ه        ( القدرة وحرية التعلم     -١:الداخلية للتعلم، وهذه لها رآنين رئيسين      تعلم يشعر بحاجت بمعنى أن الم

ه ينجز                   -٢).للتعلم فيسعى إليه طوعا    تعلم بأن د أن يشعر الم القدرة وهي أيضا تعني اإلنجاز، فال ب
ة،            آما يجب التأآيد هنا على    . "لكي يواصل التعلم   ة التعلمي راء ومواصلة العملي  دور اإلنجاز في إث

ة النفسية                            تعلم من الناحي ه في مواصلة ال ى قدرت ر عل ر آبي ه أث فخروج الطالب بمنتج محسوس ل

 .والعملية
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 دورة استمرارية التعلم واإلبداع بإدراك الحاجات ووجود الدوافع واإلنجاز: ٤ –الشكل 

 

ة          وليس آخرا،  اأخير ار أهمي ين االعتب تعلم             التحدي  األخذ بع تهم لل ة ودافعي ارة فضول الطلب  في إث

واإلبداع واإلنجاز، فال بد من إدخال عامل التحدي في البرامج التعليمية لدفع قدرات الطلبة العقلية               

ة؛   دودها الممكن د ح ى أبع ديإل ه  تح ب وخيال ل الطال ن  عق تمكن م ة والملل ادة المعرفي ارات الم ه

دة         ارات جدي ى ضرورة عدم            . المختلفة والوصول إلى رؤى وإبداعات وابتك ه إل ا يجدر التنوي وهن

ة       ة المرحلي ة التعلمي ة العملي أتي بنهاي ه ي ل جعل ب، ب رر وغال كل متك دي بش اد عنصر التح اعتم

ك ألن ين، وذل ة المهتم ة من الطلب ة قليل وب من الطالب وتخصيصه لفئ من خالل ( تجاوز المطل

ة) ر التحديعنص دوده العقلي ه ألقصى ح اط الطالب وتقاعس ي إحب ر عكسي ف ى أث ؤدي إل د ي .  ق

التوجيه واإلرشاد وتعّلم الوصول إلى 
 مصادر المعرفة

وجود حاجات تعزز الدوافع إلى 
التعلم؛ السعي والبحث الطوعي عن 

 المعرفة

اإلنجاز الذي 
يتبعه تقدير 
 اآلخرين؛

أهم حوافز 
استمرار 
التعّلم 
 واإلبداع

قدرات المتعلم؛ 
االستيعاب، 

الذآاء، 
الموهبة، 
البديهة، 
 االهتمامات

دورة عجلة 
التعّلم واإلبداع
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ذ مهمات سهلة                             ة تنفي دما يطلب من الطلب ا يكون الحال عن ك تمام ل من    (وعلى العكس من ذل أق

 .فسوف يشعرون بالملل أو بالثقة الزائدة عن الحد المقبول) إمكانياتهم

 

 ةيالمعرفالقاعدة بناء تطوير و أهميةالتأآيد على -رابعًا
 

تم                     ة أو ي الخبرة الحياتي زمن ب تغيير المبادئ والقناعات عند الطلبة يأتي إما بشكل طبيعي بمرور ال

ل                 . من خالل التعليم بمختلف أشكاله     دارآهم ب اتهم وم ون بقناع ة سعداء ومكتف ا يكون الطلب عادة م

ا بيل تغييره ذل في س ي تب ود الت ة للجه ديهم ممانع ر، ولكن األ. ول ة للتطور والتغّي ا قابل ار دائم فك

ذلك يجب                   ة، ل ز  سواء آان ذلك في مجاالت البحث العلمي أو في مجاالت الصناعة والتقني  الترآي

ة،            اراتهم المختلف رفتهم ومه اء مع من خالل هذا البرنامج التعليمي على دور الطلبة في تطوير وبن

ا          أن قناعتهم ومفاهيمهم قابلة للتطور    وتعزيز إدراآهم ب    والتغّير، بغض النظر عن مدى رضاهم به

ي الوقت الحاضر م أو أي  . ف ه المعل وم ب ن يق ه، ول ل علي بهم العم ر والتطوير من واج ذا التغيي ه

اتهم في اآتساب             اه مجتمع شخص آخر، آما يجب أن يدرك الطلبة أن عليهم تحمل مسؤولياتهم تج

تهم            ة وطنهم وأم ة لخدم األمر            و. وتطوير وبناء القاعدة المعرفي يس ب ر ل ذا التطوير والتغيي لكن ه

السهل حدوثه تلقائيا عند الطلبة؛ ألنهم محدودي الخبرة ويحتاجون إلى الكثير من الدعم والمساعدة              

 .  من المعلمين واألهل وحتى وسائل اإلعالم واالتصال التي توفرها التكنولوجيا الحديثة

 

 تكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعلميةاإلمكانيات التي توفرها الستفادة من اإل -خامسًا
ي االتصاالت والبث ا  ة ف ات الحديث ة ال شك أن التقني بكة العالمي وني والش تاإل( لتلفزي د )نترن ؛ ق

ل              ا من قب م يكن ممكن . وفرت فرص وإمكانيات جديدة لدفع وتفعيل العملية التعليمية والتعلمية بما ل

ات               هناك العديد من الباحثين والمؤسسات        ذه التقني ل له ة التي تسعى وراء االستخدام األمث التعليمي

ة                زات البيئ في برامجها التعليمية، وقد وضعت العديد من الدراسات واألبحاث التي تبين أهمية ومي

ة الم ة؛  التعليمي ات الحديث ى التقني دة عل تعمال  عتم ن اس د    ل م ن بع يم ع ي التعل ت ف بكة االنترن  ،ش

ة والمع ين الطلب يوالتواصل ب د اإللكترون ر البري ين عب ديات الحوار،لم ة ومنت  المخصصة  العلمي

 . بث البرامج التعليمية عبر القنوات التلفزيونية الفضائيةحتى  ولبرامج تعليمية،



 ٦٢٢

 

د تصميم     ن عن در ممك ى أقصى ق ل وإل كل األمث ات بالش ذه التقني ن ه تفادة م ن االس د م ذلك ال ب ل

ع  ديث يتماشى م ي ح امج تعليم داد برن ات العصر، وإع ى  متطلب ات إضافة إل ى اآللي اده عل اعتم

ا   واالستراتيجيات التعليمية الحديثة   د            .  السابق ذآره ة فق ة جلي ة من أهمي ات الحديث ذه التقني ا له ومم

امج تعليمي يبث من            جعل لها دورا محوريا في البرنامج التعليمي المقترح        ؛ وبالتحديد تصميم برن

 . إلى أآبر عدد ممكن من الطلبةولخالل القنوات التلفزيونية للوص

 

 :مميزات التلفزيون آوسيلة تعليمية
 :ه من الوسائل التعليمية األخرىلكها غيرال يمتللتلفزيون مميزات تعليمية 

 

ادًا من             -١ ى الموضوع أبع يجمع التليفزيون بين الصوت والصورة والحرآة وبذلك يضفي عل

ا  ،شاهد يعيش مع مشاهده وموضوعه       الحقيقة تقترب به إلى صفة الواقع التي تجعل الم          آم

فيجعل المشاهد يعيش  Immediacy   يتميز بقدرة عجيبة على نقل األحداث وقت وقوعها

الفضاء   مثل مشاهدة رجال   ؛األحداث فيزداد ما يتعلمه منها نتيجة النفعاله مع هذه األحداث         

 .وهم يهبطون بمرآبة الفضاء على سطح القمر

 

تعانة بالعدي  -٢ مح باالس ز     يس دمج ممي د ب امج واح ي برن ة ف ة المتنوع ائل التعليمي ن الوس د م

 . تقديمه أخرى تستطيع أي وسيلة تعليميةمنسجم يعطي تأثير قوي على المشاهد ال

 

اهد أنماط  -٣ دم للمش االت     ايق ي المج ين ف اون المختص وافر وتع ة لت ن األداء نتيج ازة م  ممت

مقدمو البرامج مع المتخصصين من     لون و لبرنامج الواحد؛ فيجمع الممث   المختلفة عند إعداد ا   

نفس            ،العلوم المختلفة  م ال ة وعل اء التربي ا        ، مع المخرج وعلم ه برن تج عن ا ين مج تعليمي    مم

 .ممتاز من جميع الجوانب

ة                   ايربط المشاهد بع   -٤ ع من خالل التصوير المباشر وعرض المشاهد الحي ة والواق لم الحقيق

live programs   المسجلة عن طريق عرض البرامج  أوMediated programs. 
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ا محسوسة             -٥ ة للمشاهد تجعله إن صفة الواقعية لبرامج التلفزيون وارتباطها بالمشاآل اليومي

ومفهومة وتتقبلها شريحة آبيرة من المشاهدين تختلف من حيث السن والجنس ومستوى                 

يم اليب العرض وا  ،التعل وع أس التلفزيون تن ه ب اهد وتعلق تمالة المش ن اس د م راج  ويزي إلخ

ا             ى السواء ومنه ار عل ة من المشاهدين الصغار والكب اًال مختلف التلفزيوني التي تجذب أجي

 . في تبسيط المعلومات وجذب الصغاراستخدام الرسوم المتحرآة

 

يم         ؛يتيح تكافؤ الفرص لجماهير عديدة تعيش في أماآن متباعدة         -٦ وفير فرص التعل  ال يسهل ت

دارس الت     إليها ع  ة،   ن طريق إنشاء الم ر        قليدي ون معالجة الكثي ق التلفزي ا يمكن عن طري آم

 .من المشكالت االجتماعية والتربوية 

 

ى بعض       ة عل ن خافي م تك ة ل ة واإلعالمي تين التربوي ين المؤسس ابه ب انس والتش االت التج إن مج

ة        أهميةور المؤسسة اإلعالمية ال يقل      فد ،الدارسين والمربين المجددين    عن دور المؤسسة التربوي

ة          ف ل أو             ،ي التنشئة االجتماعية للفرد، إلى جانب المؤسسة العائلي ذي يقضيه الطف ا أن الوقت ال  آم

وتساهم وسائل   .  عن الوقت الذي يقضيه في المدرسة قد يزيدله مع وسائل اإلعالم  الشاب في تعام  

و      ا ترن ة مثلم ة المعرف مان ديمقراطي ي ض الم ف رية  ااإلع ة العص ه المدرس ائل   ، إلي ل إن الوس ب

ة       ل الكتاب ن يجه ى م بة إل ى بالنس ة حت ة وتربوي ة ثقافي ؤدي وظيف معية البصرية ت ة الس  اإلعالمي

رابط          إ .لقراءة ولمن لم يتعلم في المدرسة  وا ى ت وم في جوهره عل ر وسائل اإلعالم يق تعلم عب ن ال

نفس     ن ال رويح ع تعلم والت ين ال وي ب س      ،عض دمان نف الم يخ ائل اإلع ة ووس إن المدرس ذلك ف  ل

راض ةاألغ اح  .  التربوي ب بعض الب ار إين ثوذه ى اعتب ة   ل ة موازي ة مدرس ة اإلعالمي  ،المؤسس

 .ة المدرسة العصريآخرونواعتبرها 

 

ات              وعليه ل العربي ب ة الطف ة لخدم التلفزيون    ضرورة ملحة،     فإن توظيف التكنولوجيا اإلعالمي ف

اهيم    الموجه المدروس قادر على أن يجعل عقول األطفال والمراهقين تتشرب صوراً            صحيحة ومف
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ًا ة وأمان ه،علمي أمس الحاجة إلي م ب تقرارًا ه زز  واس ادر أن يع ه ق ا أن دل ال آم اهيم ويع سلوك المف

  .االنفعاالتويضبط 

 الجدوى الحقيقية الستعمال تكنولوجيا اإلعالم ألغراض إجابة على بعض التساؤالت حول
 : تعليميةتربوية

 

تكنولوجيا وية إلى تحقيقها من خالل استعمال ما هي األهداف التي تطمح المؤسسة الترب 
 ؟اإلعالم

ة،      تطمح المؤسسة التربوية إلى تربية عالجية تنقي الشوا        ذا   ئب التي باتت تهدد مستقبل األم  وه

ة مش   ة إعالمي ة تربوي ام جبه تدعي قي وض   ترآة،يس تطيع النه ة تس وادر متخصص داد آ  وإع

ًا        ،من تربويين ومربين   يتعامل معه    بالجانب اإلعالمي الموجه للطفل ومن     د اإلعالم ترف  فلم يع

ة إال وباتت تنظر         إلحساس بالرفاهية أو التطور فقط،      أو شيئًا تتبناه الدول لمجرد ا      ا من دول فم

راز              ه حاجه أساسية إلب ى أن ل         . صورتها في الخارج     إلى اإلعالم عل ان الطف د أصبح بإمك  لق

ى   ومن شمال     غرب   إلى   ومن شرق    إلى آخر وغيره أن ينتقل من مكان       جنوب وهو جالس      إل

ة ات العالمي ب المحط از يراق ام التلف ل ،أم ي ظ تقبًال ف الم مس ل اإلع ن سيص دري أي  وال ن

 .إلنفجارات المعرفية المتالحقةا

 

 ؟ من خالل تكنولوجيا اإلعالمما هي المهارات التي يمكن اآتسابها 
ل،               ل الطف ة أن ال تستخف بعق ل قب   يجب على المؤسسة التربوي ل سن المدرسة يتعرض       فالطف

 ناهيك عن     ،لساعات طويلة من البث التليفزيوني مما يكون لديه حصيلة آبيرة من المعلومات             

ي  ل ف ة الطف ق     مرحل ن طري رات ع ن الخب ر م ك الكثي و يمل ة فه أخرة والمراهق ة المت الطفول

ر من المجاالت،            وقد يكون الطفل أآثر ث     ،التليفزيون وق  لمعل لكن ا قافة من معلميه في آثي م يتف

 هرب منه الطفل ويشعر بعدم الحاجة له في أغلب األحيان،          المنهج الذي ي   عليه فقط في المنهج،   

الم    ا اإلع ن خالل تكنولوجي ة م م والمعرف ل العل دم للطف ة أن تق ة التربوي ى المؤسس ه فعل وعلي

 .طفل بحاجته إليها ومشارآته فيهابحيث تكون مهارات ومعارف حية يشعر ال
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 ؟ه التكنولوجياج األنسب لهذما هي البرام 
ار الصناعية وانتشارها بشكل                        رة وظهور األقم ر خالل السنوات األخي دم التقني الكبي مع التق

ذهل ان  ،م اء اإلنس ي بن ورة ف الم المتط ائل اإلع تخدام وس ة اس ام بإمكاني ديم ، ازداد االهتم  وتق

ه  خدمات تربوية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية بما يساعد الطفل وينمي      إمكانياته ويزيد من معارف

ة                     .ومعلوماته درات الفردي ارات والق اء المه ل يتسع دور وسائل اإلعالم لبن  ليس ذلك فحسب ب

ة خاصة  واد إعالمي ن م ره م ا تنش ن خالل م ة  ، م ي تواصل المؤسس ر ف  وللحاسب دور آبي

ون    ي التليفزي ة ف رامج المقدم الل الب ن خ ل م ة والطف ر ،التربوي ا أن االتصال عب اتف  آم  اله

ر                          ا تواصل بشكل آبي ة فيه رامج حي دم ب ورسائل الجوال لها دور آبير في التواصل بحيث تق

 .بعيدة آل البعد عن الخطابة والتلقين

 

 ؟ ة استفادة من هذه التكنولوجيثرما هي شرائح المتعلمين األآ 
تقبلإ ي الحاضر والمس ر ف ق األث ة عمي ام،  فحري أ،ن للطفول ة صدارة االهتم ذ الطفول ن تأخ

ه أمل                ال ألن ى الكم ل إل ا،         والتربية هي السعي بالطف بيلها للخروج من أزمته ة وس رك   األم  وت

وف بالم  تقبل محف أن المس ا ب د لن ه يؤآ ر موج دي اإلعالم الغي ي أي ل ف ي الطف ل ف اطر واألم خ

ر            .نهوض األمة ضعيف   ة آبي ه مهم ا يناسب        فعلى اإلعالم التربوي أن يدرك أن علي ديم م ة لتق

رد   م لألمة الكثير في شتى المجاالت،الطفل ويعلمه بطريقة تجعله قائدًا يقد    ا والف  فاألمة بأفراده

ذا ا ل له ل أو تعطي افظ وأي خل اني والح و الب ى  ه ل عل ط، ب ه فق ود علي ارة ال تع و خس رد ه لف

ره،  ع بأس الم الم   المجتم ة اإلع ن تكنولوجي تفيد م ن أن يس ا يمك ين  ربيين أنفآم ن معلم هم م س

  .ومربين

  

 :  التلفزيون في العملية التعلميةعالية تبرهن فمثال لدراسة ميدانية
ة       ،" وبنات بنين"في دراسة ميدانية أجريت على تالميذ الصف الخامس           في أربعة مدارس في والي

ة،   اس األمريكي ذه        حيتكس ن ه ل م ن آ ذا م ين تلمي احثون لثالث ار الب أن اخت ة ب دأت الدراس ث ب

ًا           .لمدارس األربعة بحيث تتساوى درجاتهم في مادة الحساب       ا ذ برنامج في مدرستين شاهد التالمي

ك في                       رر وذل نهج المق ة المشوقة حسب الم الم التعليمي ة األف تليفزيونيًا يشرح مادة الحساب بطريق
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ة  بوع بقصد التجرب ل أس ن آ د م وم واح م ي،ي ادة  ول ذه الم ر ه درس آخ م أي م ي .شرح له ا ف  أم

دة         . الشرح آالمعتاد مع مدرس الحساب     رستين الباقيتين فقد سار   المد ة الم  ثم أجري اختبار في نهاي

وني بشكل          امج التليفزي على تالميذ المدارس األربعة حيث أتضح تفوق التالميذ الذين شاهدوا البرن

 .  الشرح فيهما بالطريقة التقليديةظاهر على تالميذ المدرستين اللتين تم

 

 والبرامج التعليمية أو اإلثرائية التقليدية التلفزيونيلبث من خالل البرامج التعليمية ابين مقارنة 
 : )داخل المدرسة(

 

البرامج التعليمية التقليدية  
 المباشرة

البرامج المعتمدة للبث 
 التلفزيوني

دارس  ة للم ال التغطي مج
 والطلبة

ن   دود م دد مح ي ع تغط
 المدارس

دارس     ع م املة لجمي ة ش تغطي
رى   المم دول األخ ة وال لك

 المشارآة
ى    املين عل اءة الع مان آف ض
ة     ن الناحي ة م رامج التعليمي الب
ة    درة العلمي ة والمق التأهيلي

 والعملية

دريب   ل والت عوبة التأهي ص
ر   دد آبي افي لع ب والك المناس
ى  ين والمشرفين عل من المعلم
ي  ي أو اإلثرائ امج التعليم البرن

 لجميع المدارس المشارآة

ل   ن تأهي دريب  يمك داد وت وإع
عدد محدود من المشرفين على     
ل         ا يكفي لتفعي هذه البرامج وبم
توى   ى المس امج عل البرن

 الوطني آامال
ذ       داد وتنفي تجهيزات ولوازم إع

 البرامج العلمية أو اإلثرائية 
وازم   وفير الل عوبة ت ص
دارس  ع م زات لجمي والتجهي

 المملكة

تحتاج إلى تجهيز موقع مناسب     
  البرامجواحد لعمل وتنفيذ

 

 :حاجة البرنامج التعليمي التلفزيوني من الكادر المؤهل
نفس  مكونة من متخـصصين في مجاالت التربية و    تـشكيل لجنة  وان     ، وحعلم ال تى في الرسم واألل

داع،         ة واإلب ين،      والموسيقى، ومتخـصصين في الموهب ين وتقني  ومتخـصصين   ومتخصصين علمي

ال اإل ي مج ـنيين ف ـينف ن مخرج الم م رهع ورين وغي خمة . و مص ات الض ب التقني ى جان  إل

ذه الصناعة  ي ه تخدمة ف دمها ل  .المس ـض لتق ا ببع اة وتربطه االت الحي ا بمج رتبط جميعه ل  ت لطف

و ي يفضلها ه ة الت ل وو. بالطريق لية الطف ر تس ةإ تعتب ارة المتع ي نث ده  ف ه، وتزوي ات بفس المعلوم

ة قدر   اة وتنمي م الحي ى فه اعده عل ي تس دة الت ةالمفي ه الفكري ى اإل  ات ه عل ة وقدرت صغاء، واللغوي

ذآر   ل، الت يح      المالحظة، التفكير، االنتباه، التخي ين الحسن والقب ز ب ر والشر  -والتميي ع  - الخي  الواق
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ل      إسعىنمور التي هم األأاالستكشاف من  ثارة محبته علىإوالخيال، و ا في نفس الطف ى تحريكه  ل

  .ةل هذه البرامج التعليمية المتلفزمن خال

 
، وهنا إحصائية مبسطة تدل يفضله الطالب في نوعية البرامج المقدمة له على أن نراعي ما

 :على بعض أراء الطالبات في ذلك

 

 نسبة اإلجابة بنعم الصفات التي تتوفر في البرامج المقدمة
 %٨٣٫٧ . يمكن أن أآون أآثر ثقافة لو أن البرامج العلمية آانت آما أريد-
 %٧٨٫٦ .ن التليفزيون يقدم برامج تعلمك صناعة األجهزة والروبوت تفضلين لو أ-
 %٧١٫٢ . سر نجاح أي برنامج تلفزيوني هو طريقة تقديمه-
 %٧٠٫٤ . هل يستطيع التلفزيون أن يدربك من خالل تدريب غيرك-
 %٦٥٫٧ . هل ترين الكثير من الموهوبين هنا وهناك ال يجدون المساعدة-
 %٦٤٫٦ ج المصورة خارج األستوديو؟ هل تفضلين البرام-
 %٦٢٫٠ . تفضلين المعلومة من التليفزيون أآثر من أن تكون من الكتاب-
 

  المقترحالعام للبرنامج التعليمي تصميم والتكوينالاستخالص -سادسَا
 

 

 

  الشكل العام للبرنامج تعريف
رح  البرنامج التعليمي   لة     المقت ات   هو سلس ة تبث من خالل           حلق ة،    تعليمي وات التلفزيوني د القن  تعتم

د        ،البحث العلمي والمعايير الحديثة لتعليم الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا        تعّلم عن بع ات ال .  وتقني

ة                   ة والتكنولوجي ة الرياضية والعلمي ول المعرف ه حق امج تعليمي موجه تتكامل في ى برن ، تشتمل عل

دو ى يصمم ويع تهم األول ي مراحل دراس ة ف وجيهي ة والمتوسط للطلب ي ت د معرف دهم براف  لتزوي

د ادي جدي ز وحث ال . وإرش ى تحفي دف إل ةيه ى االطلب وا  ست عل ار، وليكون تعلم واالبتك اف وال كش

دين و   دعينمفكرين ناق ة والسعي نحو    مب ة والتقني ة   في حل المشكالت العلمي وم التطبيقي م العل  تعل

ة ة و ب.والتقني ة العقلي ة واإلبداعي اراتهم اإلبتكاري ة مه ةتنمي راعاليدوي ى االخت جيعهم عل ع ،  وتش م

اوني  التأآيد على أهمية العمل    اعي   التع تم من خالل     .  الجم امج    ي ذا البرن اهيم        ه  تبسيط وشرح المف
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ايير       ة والمع اليب التربوي تخدام األس ا، باس ة عنه ا المنبثق ة والتكنولوجي ة والتطبيقي ة النظري العلمي

تم     .  العلوم والرياضيات والتكنولوجيا   مالتعليمية العالمية الحديثة المعتمدة في تعلي      في هذا البرنامج ي

تعلم     األسلوب العلمي للبحث واالستقصاء والتحليل والتوثيق،     بتعريف الطلبة    دأ ال المبني   ويعتمد مب

ل     ت. Problem Based Learning حل المشكالتعلى  تم تحلي طرح مشكلة رئيسية محسوسة لي

صين في مختلف المجاالت     مختدة وتوجيه من قبل خبراء و     بمساع ها المختلفة ئوحل جوانبها وأجزا  

ة بال ةمواضيعالمتعلق م،  المطروح ن ث ق  وم ي والتطبي ل التجريب و العم ة نح اد الطلب ه وإرش  توجي

ار ي واالبتك راعالعمل اه.  واالخت امج التعليمي اإليس ذا البرن داعيم ه ذلكب د المؤسسات   آ ي رف ف

ة والخاصة بمصدر  ة العام يالتعليمي ي  معرف د، وتعليم كله   جدي روع بش ذا المش راج ه اج إخ يحت

والشرآات  المطلوب لتحقيق أهدافه التعليمية والتنموية إلى مساهمة ومشارآة عدد من المؤسسات             

 .العامة والخاصة

 

 :المقترحداف البرنامج التعليمي أه
ب،       -١ ل والترآي اء والتحلي ث واالستقص ي البح ي ف لوب العلم الب باألس ف الط تعري

ر   لتفكيروتنمية ا  ة       الناقد والتفكي دى الطلب داعي ل تعلم       اإلب دأ ال  من خالل استعمال مب

 .المبني على حل المشكالت والعمل اليدوي التطبيقي

ة         -٢ ادئ العلمي م المب ا تعل ن خالله ن م ربين يمك ة والم دة للطلب ذة جدي وفير ناف ت

ارات حل المشكالت أث  ة وترسيخ مه ؤولية الفردي ة المس ع تنمي ة م اء والتكنولوجي ن

 .عملية البحث والتقصي العلمي لمشكالت واقعية يلمسونها في حياتهم اليومية

إظهار وتوضيح الترابط والتكامل بين حقول المعرفة العلمية المختلفة؛ الرياضيات،        -٣

 .العلوم، والتكنولوجيا

الجماعي آفريق واحد متضامن       التعاوني و  تشجيع الطلبة وتعويدهم على آلية العمل      -٤

 .كلة وحلهافي بحث المش

ة                -٥ ا لمتابع تفعيل روح المنافسة العلمية بين فرق من طلبة المدارس التي توجه طلبته

امج     طة البرن رة بأنش ارآة المباش ب بالمش ة أو ترغ ة التلفزيوني ات التعليمي الحلق

 .   التعليمي مع الجهة المنفذة
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دراتهم و         -٦ ى ق ة ومجاالت       إثارة وعي الطلبة للتعرف عل اتهم العقلي اتهم،  اهإمكاني تمام

 لمساعدتهم في اختيار توجههم المهني المستقبليوتوجيههم 

 تعليمي اإلبداعيال لتصميم وإعداد البرنامج الفكرة العامة
ذا    إعداد    يتطلب امج التعليمي عدد من الم         وتطوير ه ا          خت البرن وم والتكنولوجي يم العل صين في تعل

زات والو   ة سائل التعل والرياضيات وخبراء في تقنيات التجهي ذه بمشارآة    . يمي رح تنفي مجموعة  يقت

ة حيث توجد        ال الطلبة   من دارس الدول متميزين في حقول العلوم والرياضيات،  يتم اختيارهم من م

امج  ات البرن لة حلق داد وتصوير سلس ا إع تم فيه ي ي توديوهات الت ي . االس ة ف ؤالء الطلب ع ه يجتم

ة بمساعدة مرشد         ناديهم الخاص ليقوموا ببحث وحل مشكالت واقعية يواجهونه        ا في حياتهم اليومي

ة البحث والتقصي العلمي،           ادهم في عملي خاص يتواجد معهم في النادي من حين إلى آخر، إلرش

ا  ن التس ة ع وم باإلجاب ى م ويق وجيههم إل ة أو ت راء ختؤالت العلمي م (صين وخب اآن عمله ي أم ) ف

يناريو المع               ة  لتوضيح وتفسير هذه التساؤالت التي تظهر حسب نص الس اون في      . د للحلق تم التع ي

د    ع ع ة م ة التعليمي ة البحثي ذه العملي ذ ه ة تنفي ات الوطني ن المؤسس ة أو الخاد م ك  العام صة، وذل

ة           ختبمشارآة الخبراء والم   صين المتواجدين في تلك المؤسسات في تفسير وإجابة التساؤالت العلمي

زات الم          دات والتجهي ك المؤسسات في          والتكنولوجية المطروحة وآذلك استعمال المع وفرة في تل ت

 . المطروح في الحلقةالموضوع العلميالشرح والتوضيح؛ وذلك حسب ما يتطلبه 

 

ة   ت امج التعليمي      وضع المنهجية العام ذا البرن ة والدراسات واألبحاث              له ى األسس التربوي اء عل  بن

ة النفسية والع  ابقا،    قلي ذآورة س اليب و    الم ة  ألس م ا   آيفي ة  تعل االت الرياضية   ، وخاصة في المج      لطلب

ة ة والتكنولوجي ن فصلهما  .والعلمي ادلتين ال يمك ين متب تعّلم عمليت يم وال و ،التعل دي األول ه  والتح

م في سنين         لطلبة الطبيعي لدى ا    المعرفي تطوير أساليب تعليمية جديدة تستثمر الفضول      ، حيث أنه

الم م          الفضول و    من   األولى يتمتعون بقدر عالِ    تعلمهم م   . ن حولهم  حب التساؤل عن الع ذلك وه  آ

ع في نطاق حواسهم المباشرة                  ياء التي تق ذا          . يتعلمون بسرعة عن األش ان المدخل له ا آ ومن هن

اهيم     ادئ والمف تيعاب المب م واس ة؛ لفه ة تعليمي اؤل والبحث آآلي تعمال التس ي باس امج التعليم البرن

ة   ة والتكنولوجي ية والعلمي ار    . الرياض ة والمه اب المعرف ن اآتس نهم م ة  وتمكي ة التحليلي ات العقلي

ة    الوا اة الواقعي ي الحي ي ف ل المهن االت العم ول ومج ريفهم بحق ة، وتع ة الالزم لوب . نتقادي إن أس
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رح    التقصي والبحث  ة وتعو            المقت ة التعّلمي ة مسؤولية إدارة العملي نح الطلب ا يم ى العمل  ي هن  دهم عل

 . واحدالجماعي آفريقالتعاوني و

  

 
 :التعليمي المقترح للبرنامج المكونات الرئيسية

 :األجزاء الرئيسية التالية  من المقترحالبرنامج التعليمييتكون 

  دقيقة لكل حلقة٦٠ بمدة  تعليمية تلفزيونيةحلقاتسلسلة  -١

 آتيب إرشادي للطلبة والمعلمين واآلباء لكل حلقة -٢

  ).  اإلنترنت(موقع تعليمي وإرشادي للطلبة والمعلمين واآلباء على الشبكة العالمية  -٣

 

 :لبرنامج التعليميمحتوى حلقات ا
 في آل حلقة من هذه السلسلة التعليمية يتم طرح مشكلة واقعية من الحياة اليومية، حيث يبدأ فريق                 

ات لتساؤالتهم                  الطلبة الممثلين في الحلقة التلفزيونية بالتساؤل حول هذه المشكلة والبحث عن إجاب

تاذ المرشد ا        ا األس بكة        من خالل عدة مصادر أوله م الش ادي العلمي ومن ث م في الن لموجود معه

كلة  ق بالمش بما يتعل ة وصناعية حس ز علمي ة من مؤسسات ومراآ ة والمصادر الخارجي العنكبوتي

ة ق   . المطروح راد الفري ين أف ادل ب وار المتب الل الح تم خ راء  :  ي دها، إج كلة وتحدي ف المش تعري

ل المعلومات من         البحث واالستقصاء، وضع فرضيات للحل، إجراء التجارب        العلمية، جمع وتحلي

ا  ائج وتعميمه را نشر النت كلة، وأخي اد حل للمش ائج، إيج تخراج النت ة، اس زأ . المصادر المختلف تج

ه              ) ١٥(الحلقة التعليمية إلى أربعة فقرات بمدة        رة بسؤال محوري يتبع دقيقة لكل فقرة، تبدأ آل فق

ة الم     عدة تساؤال  ابعين لل  ت متفرعة ليحاول الطلب ة ت ا بالمتابع      حلق ة عليه ال       ة اإلجاب ق األطف  مع فري

 . المشارآين في تنفيذ الحلقة

 

 :آل حلقة في هذه السلسلة التعليمية تتكون من ثالثة عناصر إرشادية وتعليمية
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رات          ٦٠ مدتها   :  حلقة بث تلفزيونية   -١ ة فق ى أربع ة    ١٥( دقيقة وتقسم إل ة متدرجة    )  دقيق تعليمي

تنتاجات وعمل          في التعمق نحو تفصيالت      ى االس ة    المشكلة وتحليلها والوصول إل ات العملي التطبيق

ذه ال     آل . المتعلقة بها  ر  من ه ة                   اتفق ى تساؤل علمي رئيسي في مجال موضوع الحلق  ترتكز عل

 حوار  : على مل الحلقة التلفزيونية  تتش. وعدد من التساؤالت العلمية المتفرعة عن التساؤل الرئيسي       

ة الم ق الطلب طة فري فين وأنش رات  ستكش وي خب ة تح اآن خارجي ى أم افية إل الت استكش ورح

 .وتجهيزات خاصة تساعد في شرح وبيان التطبيقات العلمية والتكنولوجية لموضوع الحلقة

 

 :المقاطع التصويرية المكونة للحلقة التلفزيونية

توديو • ل     أس ي والعم رض العلم وازم الع ز بل امج يجه اص بالبرن وني؛ خ وير التلفزي  التص

زات ال  الت ى التجهي ه المشارآون إضافة إل وم ب ذي يق دات تصوير جريبي ال ة من مع الزم

 .الخ... وديكوروإضاءة وأثاث

  

ادي      • ل الن يطة داخ ة بس ارب علمي راء تج توديو(إج زات   ) األس دات وتجهي تعمال مع باس

ة ف    وفرة للطلب يطة ومت هم بس وتهم ومدارس ات    ؛ي بي اهيم أو التطبيق ض المف يح بع  لتوض

 .لمتعلقة بموضوع الحلقةالعلمية ا

 

ة    • ات خارجي ات وجه ى مؤسس اء إل ث واالستقص الت البح ي،  (رح ث علم ز بح مراآ

 .)الخ...جامعات، متاحف علمية، مصانع، مستشفيات، مطارات، موانئ، محطات آهرباء

ا    • اهم طالبه ث يس ي، حي امج التعليم ذا البرن ي ه ارآة ف دارس مش ي م اطع تصويرية ف مق

 .ية خاصة تطلب منهم حسب سياق الموضوع المطروحومدرسيها في أنشطة علم

 

ديو التعليمي والشبكة                  • ات الفي مقاطع تعليمية متعلقة بموضوع الحلقة يتم اختيارها من مكتب

 . العنكبوتية
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  : آتاب إرشادي للطلبة والمعلمين واآلباء -٢

ة عل               يتم بقا لبث الحلق ه مس دارس  إعداده بناء على موضوع الحلقة ومكوناتها وتوزيع ة  ى الم  للطلب

ة             من يرغب من       والمعلمين و  ة التلفزيوني ات التعليمي ة مع الحلق ة التفاعلي اء بالمتابع وي  . اآلب ويحت

 :على

 

 . مواضيع الحلقةالمعايير القياسية المعتمدة والمطلوب مراعاتها في تعليم •

 .توجيهات وإرشادات متعلقة بموضوع الحلقة التعليمية •

 .تعليميةملخص عام لموضوع الحلقة ال •

 .شروح المصطلحات العلمية المستخدمة •

 .استراتيجية تطبيق البرنامج التعليمي على الطلبة •

 .المطلوبةالعملية شرح النشاطات العلمية  •

 .التجارب العلمية ونماذج تعبئة نتائج البحث والتعلم التجريبي •

ات العل            بتكاريإلاالمنتج   • ى المعطي اء عل ة بن ل الطلب وب تطويره من قب ة    المطل ة النظري مي

 .والتجريبية العملية المطروحة في البرنامج

 .موضوع الحلقة التعليمية متعلقة مصادر تعليمية مختلفة •

 .   معلومات عن مجاالت العمل المهني والتخصصي المتعلقة بموضوع الحلقة •

 

 ):اإلنترنت( موقع خاص على الشبكة العنكبوتية -٣
ع تعليمي داد وإطالق موق يإع ى وطن رتبط خاص عل ة م بكة العالمي امج التعليمي  الش ذا البرن  به

داعياإل ل       ب من آام ث تتض ة حي رى للطلب اء، وأخ ين واآلب فحات للمعلم ى ص وي عل ، ويحت

ى الشبكة              ع عل ى     الشروحات والتفاصيل والمصادر التعليمية من آتب وإصدارات ومواق  إضافة إل

ق      منتديات حوار للطلبة والمعلمين ليتبادلوا من خاللها األفك      ا يتعل ار والتجارب والمعلومات في م

 .بمواضيع البرنامج التعليمي
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 بداعيليمية للبرنامج التعليمي اإلاآلليات التع
ة      للبرنامج التعليمي المتكامل؛ التي باتباعها     لي خطوات االستراتيجية التعليمية   في ما ي   تمكن الطلب  ي

ع التفاعلمن  ي م ي والعمل ة، واأل العقل ات التلفزيوني ى الحلق ع التعليمي عل ة، والموق نشطة العملي

ا في            مع االستفادة العملية من     . نترنتاإل وب تعلمه ة المطل ة والتكنولوجي المبادئ الرياضية والعلمي

ة المباشرة                 . البرنامج ة، المشارآة التفاعلي ى المناقشة األولي تتضمن آليات هذه العملية التعليمية عل

ة، توثيق النت      ة، واستعمال الحاسوب والمصادر       للطلبة، األنشطة العملي ارير العلمي ائج وعمل التق

 .   العلمية على الشبكة العالمية

 
 :علمينلمخطوات وآليات التعّلم بمشارآة ا

 
 :المناقشة األولية -١

ة                     اء بعرض ملخص موضوع الحلق وم المعلمون أو اآلب م يق اب مرشد المعل باالستعانة بكت

ل موعد بث الح            ة قب ى الطلب ة   التعليمية عل ة التلفزيوني اقش المشكلة المطروحة        . لق حيث تن

ة         دى الطلب ة ل ة األولي والتساؤالت العلمية التي تدور حولها، ويتم التعرف على مدى المعرف

وح البحث          . عن المبادئ العلمية موضوع الحلقة     ى ل تكتب التساؤالت العلمية المطروحة عل

 . ناقشتهاوآذلك المصطلحات والمبادئ األساسية، ويتم تعريفها وم

 

 :المشارآة التفاعلية المباشرة للطلبة -٢
ل     ن قب ة م ة والعملي ارآة التفاعلي ق المش ى تحقي ل إل ي المتكام امج التعليم ذا البرن دف ه يه

لبية فقط              . الطلبة في مناقشة وحل المشكلة العلمية المطروحة، وليس المشاهدة والمتابعة الس

وعين من      لذلك يشد انتباه وترآيز الطلبة للتفاعل مع موض         ة باستعمال ن ة التعليمي وع الحلق

ة ة للحلق رات الجزئي اء الفق رح أثن ئلة تط ية : األس ادئ الرئيس ول المب ة ح ئلة محوري أس

م             يةوأسئلة تطرح في نها   . وع الفقرة لموض د فه ة وتأآي ر الطلب ارة تفكي  الفقرات الجزئية إلث

ئلة        موضوع الحلقة، ويتابع ا   لواستيعاب المبادئ والمفاهيم العلمية      ذه األس لطلبة من خالل ه
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عملية البحث والتحليل للفريق العلمي المكون من األطفال الممثلين في البرنامج مع محاولة             

 .التنبؤ بخطوات ونتائج الحل التالية في الحلقة التعليمية

 

 :األنشطة العملية -٣
دعم وإ       تصمم وتعد األ   ة ل ة العملي راء نشطة العلمي اهيم ال    ث ادئ ومف م مب ة تعل رياضيات   عملي

واد  ا م تعمل إلجرائه ة، ويس ة التلفزيوني رات الحلق ي فق ا المطروحة ف وم والتكنولوجي والعل

تمكن   ك لي ا؛ وذل ازل أو يسهل الحصول عليه دارس والمن ي الم وفرة ف يطة مت دات بس ومع

تفادة                     ازلهم، وتحقيق االس ا في مدارسهم أو من ة من عمله الطلبة المتابعين للحلقات التعليمي

ة ا ةالعملي ل      . لمطلوب ن قب ة م ة العملي طة العلمي ارب واألنش راء التج تم إج ال األي طف

 وتشتمل آتب  ،ع بعض التوجيه من األستاذ المرشد وخارجه ماألستوديو داخل   ستكشفينالم

 .إرشاد المعلم على تفصيالت وشروحات آاملة لهذه التجارب واألنشطة العلمية

 

 :ةتوثيق نتائج التجارب وعمل التقارير العلمي -٤
ة   تيعاب الطلب م واس ائج البحث والتجريب فه ة لنت ات الموثق ة والبيان ارير العلمي تعكس التق

ة   ة المطروح ادئ العلمي ل  . للمب ة آ ي نهاي ة ال  ف ق الطلب وم فري رة يق فين فق ة مستكش  بكتاب

المفاهيم الجديدة التي تعلموها من خالل أحداث الفقرة ومن التجارب واألنشطة العملية التي             

 . هاتم إجرائ

 

 : مقترحة لسلسلة البرنامج التعليميأسماء ومواضيع
ماء  ي عرض بأس ا يل ية الاضيع مو بعض الفيم ة لالرئيس ة، مقترح ات التعليمي اج لحلق ا يحت وربم

ى    يع إل ذه المواض ا  بعض ه رض محتوياته ول لع ت أط ين    ؛ وق ى حلقت ا إل ن تجزيئه ذلك يمك ول

ابعتين اهيم المشمول. متت دو المواضيع والمف د تب قق م وتعم ة ذات زخ ات التعليمي ي الحلق ا ؛ة ف  فيه

ن التع يء م د لش طة قي ى والمتوس ل األول ة المراح الل   طلب ن خ يطها م رحها وتبس ن ش ، ولك

تيعاب            االستراتيجية التعليمية في هذا البرنامج سوف يجعلها أبسط بكثير مما تبدو عليه وسهلة االس

 .نشودوالفهم من قبل الطلبة، لتحقق بإذن اهللا الهدف الم
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 آيف بنى المصريون القدماء األهرامات؟   -١

ة              بحث واستكشاف مبادئ وقوانين القوى والطاقة الميكانيكية وآيفية عمل اآلالت الميكانيكي

ار      اء أحج ع وبن ي رف تعملت ف ا اس ي ربم ننات الت رات ومس ع وبك ن رواف يطة م البس

خمة  ات الض والت الغ      . األهرام ان وتح م اإلنس ل جس ة داخ د الطاق راق –ذاء تولي  االحت

ة    د الحرآ ات تولي داخلي، آلي داخلي  –ال راق ال ات االحت ة،  – محرآ ات الكهربائي  المحرآ

ة    ادر الطاق ة، مص ة والهوائي ة والهيدروليكي ة الميكانيكي ل الحرآ ات نق ية، –آلي  الشمس

 .الهوائية، الكيميائية، الكهربائية، المائية، والنووية

 

 صياح الديك في الصباح   -٢

واج  بحث واستك ة األم واء، وميكانيكي ي اله ل الصوت ف اهرة الصوت، آيف ينتق شاف ظ

ة   ها المختلف وتية وخواص ي       . الص ا ه وان وم ان والحي د اإلنس مع عن ة الس ى آلي افة إل إض

 واستعماالتها التكنولوجية في التصوير الطبقي داخل جسم اإلنسان           ؟األمواج فوق الصوتية  

 .البحاروفي تصوير واستشعار باطن األرض وأعماق 

 

 البرق المضيء في السماء   -٣
أتي      ن ت ن أي ة، م حنات الكهربائي اء والش اف الكهرب رق؟ بحث واستكش اهرة الب ي ظ ا ه م

ات  البة (اإللكترون حنات الس ب     ) الش ادة وترآي ة للم ات الذري ة، المكون حنات الموجب والش

ة،                اء المتحرآ اآنة والكهرب اء الس واد، الكهرب ة للم ان دي     الذرة، الخواص الكهربائي د ف مول

ائي                    ى المجال الكهرب ائي، التعرف عل اآنة واستعمال الكشاف الكهرب اء الس جراف للكهرب

دوائر   لة وال به الموص واد ش يطة، الم ة البس دوائر الكهربائي ائي، ال ف الكهرب والمكث

 .اإللكترونية األساسية
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 زرقة السماء والضوء األحمر في األفق  -٤
ة              بحث واستكشاف الظاهرة الضوئية، د      ثم للظاهرة الضوئية وآيفي ن الهي راسات الحسن ب

يض، األشعة         ل وترآيب الضوء األب اإلبصار في العين، ألوان طيف الضوء المرئي، تحلي

ف         ية، الطي ة آهرومغناطيس وء آموج جية، الض وق البنفس عة ف راء واألش ت الحم تح

ة ا ا، الطبيع عة جام ينية وأش عة الس و، األش واج الرادي ي، أم ة الكهرومغناطيس الزدواجي

ة  ( دأ              ) الجسيمية والموجي واج الكهرومغناطيسية في االتصاالت، مب للضوء، استعمال األم

 .عمل آاميرا التصوير التلفزيونية واستقبال الصورة والصوت في جهاز التلفاز

 

 ؟آيف استطاع اإلنسان الطيران  -٥
ور ومحا         د الطي ان تقلي اول اإلنس ف ح ور وآي ران الطي ات طي اف آلي ث واستكش ة بح ول

اح          ولي، جن وانين برن واء وق ا اله ران، ديناميك اس للطي ن فرن اس ب ران، محاوالت عب الطي

وة        – الدفع   - الوزن –الرفع  : الطائرة والقوى المؤثرة على الطائرة     د ق ات تولي  المقاومة، آلي

دفع اث –المحرك المروحي : ال ائرة – المحرك النف ة عمل الط  المحرك الصاروخي، آلي

 ).بترالهيلوآ(الطوافة 

 

 ؟لماذا تهتز األرض وآيف تحدث الزالزل  -٦

ات         ة طبق زالزل، دراس ا ال ارات دمرته دن وحض زالزل، م اهرة ال اف ظ ث واستكش بح

راآين              األرض، الرواسي الجبلية، تحرك الصفائح القارية، التصدعات األرضية وتفجر الب

 .قلب األرض المصهور والتفاعالت النووية الداخلية. وأنواعها

 

 ؟جذب المغناطيس الحديدلماذا ي  -٧
واص        ي والخ ال المغناطيس ى المج رف عل ية، التع اهرة المغناطيس اف الظ ث واستكش بح

ائي والملف                اطيس الكهرب ائي، المغن ار الكهرب المغناطيسية للمواد، التأثير المغناطيسي للتي

ي  يعة(الكهرومغناطيس ائي   )الوش رك الكهرب ل المح ية، عم ة المغناطيس وة المحرآ ، الق

ين              البسي ة ب ط، عمل المولد الكهربائي البسيط، عمل المحرك والمولد ثالثي األطوار، العالق
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ر،    ن اآلخ دهما م د أح ي تولي ر ف ة والتغي أثير الحرآ ائي والمغناطيسي وت الين الكهرب المج

ة  ة العالي د تسال للفولطي ية، مول واج الكهرومغناطيس اء،  . األم د الكهرب ات تولي ل محط عم

 .فة المستعملة في تحريك المولدات الكهربائيةومصادر الطاقة المختل

 

 البيئة الحيوية التي نعيش فيها  -٨
ادر         اء ومص واء وم ن ه ى األرض م ية عل اة الرئيس ر الحي ي عناص اف ف ث واستكش بح

اء                  ين األحي وازن البيئي ب اة، الت الغذاء، دقة المقادير المرآبة لهواء األرض ومالءمتها للحي

وان، جسم اإلنسان        رازي في دراسة                 من نبات وحي ينا وال ن س يس واب ن النف ، مساهمات اب

ة          اء الدقيق ا والفيروسات      –جسم اإلنسان وعلوم الطب، األحي ة     – البكتيري ا النافع  وتأثيراته

ذاء،     اء والغ واء والم ي اله ا ف اليب انتقاله راثيم وأس ببها الج ي تس راض الت والضارة، األم

ة في    الخلية الحية األولية والترآيب الجيني داخل ا       لنواة، الهندسة الوراثية واألبحاث الحديث

ات،         ة في النبات ات الزراعي ة اآلف ة لمقاوم تعديل خصائص بعض الحشرات واألحياء الدقيق

 .وفي التخلص من التلوث النفطي في البحار

    

  الفضاءالستكشافرحلة   -٩
ر      وآبي الم م آ ر ث ى القم ن األرض إل ا م اء، انطالق ي الفض اف وبحث ف ة استكش يخ رحل

رحالت          ية، ال ا من آواآب المجموعة الشمس اق توابعه والزهرة، تكّون الشمس آنجم وانفت

ة              ار التابع دارات الكواآب واألقم ة الستكشاف الفضاء، م الفضائية المأهولة وغير المأهول

ا    –لها، مجرة درب التّبانة، والمجرات الكونية في الفضاء الفسيح، النجوم             ا   – تكونه  موته

ة من               وانهيارها، ت  ا المنبعث ة وأشعة جام كون الثقوب السوداء، اإلشعاعات الكونية الراديوي

 .أقاصي بقاع الكون

 

 ؟ اإللكترونية وماذا يوجد داخلهاالحواسبآيف تفكر  -١٠
ي    ة البس ة اإللكتروني دوائر المنطقي ي وال الم الرقم ات الع اف تقني و بحث واستكش ا ه طة، م

ائي ي الثن ام الرقم ات الحاسوب ا؟النظ ة مكون ذاآرة  : لداخلي رة، ال ذاآرة المباش الج، ال المع
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تحكم، أوامر                      ات وأوامر ال ل البيان ات ووحدات اإلدخال واإلخراج، خطوط نق الدائمة، آلي

ة الجاهزة لمعالجة              التشغيل وبرمجة الحواسب، لغات البرمجة المستعملة والبرامج التطبيقي

ة،  الم المتحرآ ة الصور واألف وم ومعالج ل الرس ة النصوص وعم ة الرقمي تعمال التقني  اس

ة       والحواسب ة المختلف زة        :  الدقيقة في األجهزة اإللكتروني وني، أجه تقبال التلفزي زة االس أجه

 .الهاتف الجوال، اآلالت ومكائن اإلنتاج الصناعية

 

 ؟آيف تنتج مواد جديدة في التفاعالت الكيميائية -١١

ة ات الكيميائي دوري، المرآب ة، الجدول ال ر عضوية، – العناصر الكيميائي  العضوية والغي

ائي،          ل الكيمي ات التفاع دخالت ومخرج وازن م ة، ت اعالت الكيميائي واد، التف واص الم خ

ام   و الطع اء طه اعالت    –آيمي ة والتف اردة للطاق اعالت الط راق، التف ل االحت ز، تفاع  الخب

 .... المنتجات البترولية– المنظفات – البوليمرات –الماصة لها، الكيمياء الصناعية 

 

 ضرورة المحافظة على صحة الجسم من أجل حياة سعيدة -١٢

ة               ة المختلف ه الحياتي . تكوين جسم اإلنسان الفسيولوجي، أهمية صحة الجسم في القيام بوظائف

ى صحة الجسم                رئتين    : تناسب الطول والوزن، أهمية الرياضة في المحافظة عل القلب وال

رايين والعضالت ة . والش م المختلف اييس صحة الجس دل  : مق وزن، مع ى ال بة الطول إل نس

ه      ...نبضات القلب، ضغط الدم    ادات  . ، آيفية الوصول إلى الجسم المثالي والمحافظة علي الع

 .لسيئة والتي تضر بصحة اإلنسانالصحية من الغذاء واألنشطة الرياضية، والعادات ا

 

 :الخالصة والتوصيات
  

ديم استراتيجيات      يتطلب الع وجود خلل في النظام التعليمي الحالي      إن -١ ى تقويمه وتق مل عل
ة         ة فعال ة تعليمي وفير بيئ ا المتطورة لت تعليمية جديدة تتفق مع النظريات الحديثة والتكنولوجي
دى الطالب                  ة ل تساعد في إثراء العملية التعليمية وتساهم بشكل آبير في بناء القاعدة المعرفي
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ه            ه وتوجي دم لألمة عضو فاعل             بالطريقة التي تساعده في االستفادة من قدرات ا يق ه لم  ميول
 .امؤثر في حل مشكالته

  
 . تصميم برامج علمية تعليمية تلفزيونية تساعد في توفير البيئة الجيدة للتعلم-٢
 
رامج المقترحة              -٣ اء      (  االستعانة بكل من يستطيع أن يساهم في تنفيذ الب ويين وعلم من ترب

 .ي آافة المجاالت العلميةوتزويد العالم العربي ببرامج مشابهه ف) وفنين
 
ا دخل                  -٤ ة التي تناسب عصره وم ه بالطريق ل لتنشئته وتربيت  العمل على التواصل مع الطف

 .عليه من مستجدات تكنولوجية وعلمية
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