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واءاث اإلاخلّضصة في جملً كُىت مً 
ّ
ت بغهامج كابم كلى الظ ُّ يهضف هظا البدث إلى ملغفت فاكل

لت بمدىع ػغق صُض الخُىاهاث جالمُظ الؿىت 
ّ
الخامؿت مً الخللُم الابخضاةي إلافاهُم مخلل

ىت جخيّىن مً  ُّ ت اؾتهالهها لغظائها في ماصة كلم ؤلاخُاء. جم جؼبُم الضعاؾت كلى ك ُّ وجبّحن هُف

اض بىهالٌ الجم مً والًت اإلاهضًت بخىوـ، جغاوخذ 66) ت بٍغ ُّ ( جلمُظا باإلاضعؾت الابخضاب

( ؾىت. جّم جلؿُمهم إلى مجمىكخحن مخجاوؿخحن ألاولى طابؼت 11( و )16أكماعهم  بحن )

ت وكضصها )36وكضصها ) ُّ ب اهُت ججٍغ
ّ
لت الخللُضًت والش ؿهم بالؼٍغ ( جلمُظا جم 36( جلمُظا جم جضَع

واءاث اإلاخلّضصة. اقخملذ أصواث الضعاؾت كلى 
ّ
ؿهم باكخماص بغهامج جغبىي كابم كلى الظ جضَع

واءاث اإلاخلضصة ، ملُاؽ الظواءاث اإلاخلضصة، ازخباع الخدصُل بغهامج كابم كلى الظ

)طابؼت كم خّصخحن وّل أؾبىق ليّل مجمىكتوكض اؾخغغق جؼبُم البرهامج قهغا، بىا  الضعاس ي.

ت ُّ ت(، و هكفذ الّضعاؾت فاكل ُّ ب واءاث اإلاخلّضصة في جىمُت مفاهُم  و ججٍغ
ّ
بغهامج كابم كلى الظ

ت في ماّصة كلم ألاخُاء ُّ ض كلم ُْ لت بؼـغق ص
ّ
 .مخلل

ت و جّم جفؿحر الىخابج في طىء  ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ ت اؾتهالهها لغظائها لضي الل ُّ الخُىاهاث وجبّحن هُف

 .ؤلاػاع الّىـغي و الّضعاؾاث الّؿابلت و جلضًم الّخىصُاث والبدىر اإلالترخت

واءاث اإلاخلّضصة اليلماث اإلافخاخيت:
ّ
الخغظًت لضي  ؛ػغق صُض الخُىاهاث ؛كلم ألاخُاء ؛الظ

 الخُىان.  
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 The present study aims to investigate the effectiveness of a program based 

on the theory of multiple intelligences in the evolution of scientific concepts in biology 

related to the hunting patterns of animals in students of the fifth year of the basic 

education. During this study, we used a sample made up of (60) students belonging to 

the primary school, Riad Bouhlel El-Jem, Tunisia. Their ages vary between (10)  to (11) 

years. They were divided into two homogeneous groups, each group consists of (30) 

students, who will be exposed to a program based on the strategies of multiple 

intelligences. The two researchers applied the Khalaf Iman Abbas Multiple IQ Scale, an 

academic achievement test and training program based on multiple intelligence 

strategies developed by the researchers. In order to verify the issues related to research 

and achieve the objectives set for it, the two researchers formulated the following 

questions:  

1- What is the theoretical and methodological content of the theory of multiple 

intelligences?  

2-  Is the success of fifth year students in basic education different from the 

subject of biology linked to the axis of classroom methods in animals 

according to the teaching strategy? 

3- What are the most significant differences in statistical significance?  

Between the results of fifth grade students in the axis of animal hunting modes 

after ordinary lessons according to the traditional method and others by adopting 

a program strategy based on theory multiple intelligence? 

The program took a month to implement, with two sessions per week for each 

group (control and experimental), and the study found out the effectiveness of a 

program based on multiple intelligences in developing scientific concepts in 

biology related to animal hunting patterns in the experimental sample. The results 

were interpreted in light of the theoretical framework and previous studies 
providing recommendations and proposed research. 

Key words: Multiple intelligences; Biology; The ways of hunting animals; Animal 

nutrition. 
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 ملذمت:

واء 
ّ
ّؿغ الظ

ُ
جمحز ؤلاوؿان بما له مً كضعاث جخفاكل فُما بُنها. وفي هظا ؤلاػاع ف

جاه 
ّ
كاغ اللللي. ومً عّواص هظا الاج

ّ
اهؼالكا مً كامل واخض ًلف وعاء حمُم أؾالُب الي

اث Binet( و بُيُه )Termanهظهغ جحرمان ) هخابج، واهذ إلى (. و كض خّللذ هظه الّىـٍغ

 ،ً وكذ ما، مدّل جلضًغ لىً ؾغكان ما جدّىلذ إلى مىطىق حضٌ واهخلاص مً الىشحًر

كاغ اللللي و ميّىهاجه و 
ّ
"كلى اكخباع أّن مىـىع اللامل لم ًلضم جفؿحرا ملىلا للي

ا لضعحت وافُت مً  ُّ ا أو إحغاب ُّ ت لم جسظم مىهج مدّضصاجه فظال كً أّن هظه الّىـٍغ

ب".   (.1995) الّؼٍاث، الّخجٍغ

تي كّضمها ؾبحرمان ) وهى ما أّصي إلى       
ّ
ت اللاملحن الازىحن ال (  Spermanؿهىع هـغٍّ

تي جلىم كلى افتراض أّن هىان كامل كام وكامل زاّص. و ًفّؿغ ) الجبالي، 
ّ
، 1997وال

 22ص.
ّ
غ بالبِئت إلى حاهب اللامل اللاّم ال

ّ
ل (  أّن اللامل الفؼغي الىعاسي ال ًخأز

ّ
ظي ًمش

 اللضع اإلاكترن ألّي وكاغ كللي.

واء باكخباعه ملغفت مىّخضة ") الباػ،     
ّ
تي جىـغ إلى الظ

ّ
ت ال ًّ "هظه الّىـغة الّخللُض

تي ًمىنها الخيّبؤ بالّخدصُل وحضث اهخلاصاث هبحرة، زاّصت مم الاهدكاع الىاؾم 2666
ّ
( وال

تي حلخمض بكيل زاّص كلى زبر 
ّ
ت ال ُّ غق الّخللُي

ّ
م وهى للؼ

ّ
م في هلل اإلالاعف للمخلل

ّ
ة اإلالل

ى 
ّ
اث حضًضة، جدُذ بىاء هاقئت جخدل ُّ ربُت بداحت إلى ضّخ أفياع ومىهج

ّ
ض" أّن الت

ّ
ما ًؤه

تي ال جفغػ أحُال كاصعة كلى الّخصّضي إلاكىالتها 
ّ
ت، ال ُّ بالللل اإلانهجي وي جىأي كً الّخللُي

لت و لِـ هىان أفظل مً الّخللُم و حللُم ا
ّ
ض طوائهم، وبالّخالي اإلاخىك لّخفىحر ألبىابىا لخجٍى

ت إلى اإلاؿخىي اإلاؼلىب".) صي بىهى،  ُّ  (.   13، ص.2661لغفم كضعاتهم الللل

واءاث اإلاخلّضصة لصاخبها هىاعص حاعصهغ 1983ففي ؾىت          
ّ
ت الظ ، ؿهغث هـغٍّ

Haward Gardner ،واء مله غحر مىخض. و ٌكحر )كغفت
ّ
، 2666. وأصبذ مفهىم الظ

واءاث اإلاخلّضصة جالقي إكباال متزاًضا  249ص.
ّ
ت الظ ( " أّن بغامج الّخضَعـ اإلاىبشلت مً هـغٍّ

ت  م". إط حؿهم هـغٍّ
ّ
محن إلاا لها مً اولياؾاث واضخت كلى ػغق الّخضَعـ و الّخلل

ّ
مً اإلالل

واءاث اإلاخلّضصة في إػاع اللملُت الخللُمُت الخللمُت إلى الّغفم مً مؿخىي اللضعا
ّ
ث الظ

م وطلً كبر جدلُم مبضأ جيافؤ الفغص الخللُمُت بحن اإلاخللمحن" بئزغاء 
ّ
ت للمخلل ُّ الللل
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ت  ُّ ت وجىُُف البرامج الّضعاؾ ُّ اث الخللُم ُّ م الىطل ت كبر جىَى ُّ اإلاماعؾاث البُضاغىح

ت  ربىٍّ
ّ
لت وفم ما ٌؿخجُب للخاحاث الت غق اإلالضَّ

ّ
والبدث كً ألاؾالُب اإلاالبمت والؼ

ت للم ُّ محن".)حىبالي،الخصىص
ّ
(.لظلً فئن الضعاؾت الخالُت حؿعى 23، ص. 2618خلل

واءاث اإلاخلّضصة في 
ّ
ت الظ ت بغهامج كابم كلى هـغٍّ ُّ لإلحابت كً الؿؤاٌ الخالي: ما مضي فاكل

ىت  ُّ ت اؾتهالهها لغظائها لضي ك ُّ لت بؼغق صُض الخُىاهاث وجبّحن هُف
ّ
جىمُت مفاهُم مخلل

 الخللُم الابخضاةي؟.مً جالمُظ الؿىت الخامؿت مً 

واءاث مشيلت البدث:   -2
ّ
ت الظ م حغُحرا هبحرا زاّصت مم ؿهىع هـغٍّ

ّ
قهض صوع اإلالل

كؽ. فلم ٌلض صوعه  Gardnerاإلاخلّضصة لصاخبها 
ّ
م الي

ّ
واؾتراجُجُت مً اؾتراجُجُاث الّخلل

اث جالمُظه اإلاخىّىكت، وجى ُّ ما ًمخّض إلى صعاؾت شخص
ّ
مُت ملخصغا كلى هلل اإلالغفت وإه

م وازخُاع الاؾتراجُجُاث 
ّ
كضعاتهم اإلاخباًىت، والّخلامل مم وّل جلمُظ خؿب أؾلىبه في الّخلل

ت جلُُم قاملت و  ُّ محن في كمل
ّ
اإلاىاؾبت لظوابه وطلً بلض اللُام بدصخُص وامل للمخلل

واء اإلاخلّضص. 
ّ
اث الظ ُّ ً اإلاللم مً خؿً الّخسؼُؽ لضعوؾه وفم اؾتراجُج

ّ
تي جمى

ّ
ال

ؿاهم جى سلم َو اث الّخضَعـ في الّخغُحر الاًجابي للمىار صازل اللؿم ٍو ُّ م اؾتراجُج َى

ظًً ًىطلىن في بِئت حؿمذ لهم بالّخفاكل الخّغ والّخلاون 
ّ
م، "فالّخالمُظ ال

ّ
ت للّخلل ُّ صافل

م".
ّ
 (Hahn,1994, p.77) الجماعي، ًىمى لضيهم اججاه إًجابي هدى الّخلل

 "Armstrongإطا هما ًغي 
ّ
واءاث اإلاخلّضصة ٌأّن اإلالل

ّ
ت الظ ؿخؼُم أن ًدّضص م في أصل هـغٍّ

واءاث همضزل للّخضَعـَؿخسضم أكطواءاث جالمُظه و 
ّ
 ( Armstrong, 2001, p.48".)ىي هظه الظ

ت      ُّ مىً الّخلبحر كً مكيلت البدث في الّؿؤاٌ الّغبِس ي الّخالي:ما مضي فاكل ٍو

واءاث اإلاخلّضصة في جىمُت
ّ
لت  بغهامج كابم كلى الظ

ّ
ت في ماّصة كلم ألاخُاء مخلل ُّ مفاهُم كلم

ت اؾتهالهها لغظائها لضي جالمُظ الؿىت الخامؿت مً  ُّ بؼغق صُض الخُىاهاث و هُف

 الّخللُم ألاؾاس ي؟

  أظئلــــــــــــــــــت البدـــــــــــــــــث:

  هل جىحض فغوق طاث صاللت اخصابُت بحن مخىؾؼي اللُاؾُحن اللبلي والبلضي

 اص اإلاجمىكت الظابؼت كلى ازخباع الخدصُل الضعاس ي.؟ألفغ 
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  هل جىحض فغوق طاث صاللت اخصابُت بحن مخىؾؼي اللُاؾُحن اللبلي والبلضي

بُت كلى ازخباع الخدصُل الضعاس ي.؟  ألفغاص اإلاجمىكت الخجٍغ

  هل جىحض فغوق طاث صاللت اخصابُت بحن مخىؾؼي اللُاؾُحن البلضي ألفغاص

بُ  ت   والظابؼت كلى ازخباع الخدصُل الضعاس ي.؟اإلاجمىكخحن الخجٍغ

ت إلى: أهـــــــــــــــــــــــــذاف البدـــــــــــــــــث ُّ  حؿعى الّضعاؾت الخال

ىت  - ُّ ؿبت للل
ّ
واءاث بغوػا لضي جالمُظ الّؿىت الخامؿت بالي

ّ
الّخلّغف كلى أهثر الظ

ت باكخماص ملُاؽ الظواءاث اإلاخلضصة.  ُّ ب  الّخجٍغ

ت لخالمُظ بُان  - ُّ واءاث اإلاخلّضصة في جىمُت مىدؿباث ملغف
ّ
ت بغهامج كابم كلى الظ ُّ فاكل

لت بؼغق الّصُض كىض 
ّ
الّؿىت الخامؿت مً الّخللُم ألاؾاس ي خٌى مفاهُم مخلل

ت اؾتهالهها لغظائها. ُّ  الخُىاهاث وهُف

لت الخللُضًت والخضَعـ وفم الظواءاث ا - إلاخلضصة كلى جبّحن الفغق بحن أزغ الخضَعـ بالؼٍغ

ت  ُّ لت بؼغق صُض الخُىاهاث وهُف
ّ
ً جالمُظ الؿىت الخامؿت ابخضاةي إلافاهُم مخلل

ّ
جمل

 اؾتهالهها لغظائها.

ت الخؼبُلُت للضعاؾت الخالُت في أنها حلخمض بغهامجا   أهـمّيـــــــــــــــــــــــت البدـــــــــــــــــث: ُّ ل ألاهم
ّ
جخمش

ا كابما كلى الظواءاث ا إلاخلضصة ٌؿاكض جالمُظ الؿىت الخامؿت كلى جملً  مفاهُم جغبٍى

مىً أن ٌلض البرهامج  ت اؾتهالهها لغظائها. ٍو ُّ لت بؼغق صُض الخُىاهاث وهُف
ّ
مخلل

ض اللملُت  ً اإلاللمحن لخجٍى  ًخم الاؾخلاهت به لخيٍى
ً
اإلاؿخسضم في الضعاؾت الخالُت همىطحا

 الخللُمُت الخللمُت. 

 ساظــــــــــــــــــت:مصؼلحــــــــــــاث الّذ 

لت صخُدت. فاعليت:  هي كضعة الش يء كلى الخأزحر وكاصة ماجغبؽ بالىفاءة وفلل الش يء بؼٍغ

هــاءاث اإلاخعـــّذدة:
ّ
ه  بشنامـــج كائــم على الز

ّ
واءاث اإلاخلّضصة بأه

ّ
ٌلّغف البرهامج اللابم كلى الظ

تي جّم ؤلاكضاص لها و 
ّ
ت ال ُّ فم مجمىكت مً ؤلاحغاءاث مجمىكت مً الخصص الّخللُم

ت  ُّ ت مدّضصة. وطلً اؾدىاصا إلى البرامج الّغؾم ُّ ؽ لها زالٌ فترة ػمى
ّ
اإلاّىـمت واإلاسؼ
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اث مغجبؼت بمدىع ػغق صُض الخُىاهاث للخصٌى  خّم صُاغت مدخٍى الشت ٍو
ّ
للّضعحت الش

ت جلىم أؾاؾا كلى مجمى  ُّ كت كلى غظائها في ماّصة ؤلاًلاؾ الللمي وبغمجت أوكؼت حللُم

ً، للب ألاصواع،  م اللٍغ
ّ
واءاث اإلاخلّضصة مشل: خّل اإلاكىالث، حلل

ّ
اث الظ ُّ مً اؾتراجُج

 اإلاضزل اللصص ي، الّخللم الّخلاووي...إلخ. 

ـــا:  ُّ ت التي حؿدشمغ و ٌلغفــه الباخشــىن إحغاب ُّ ل في حملت مً ألاوكؼت الّخللُم
ّ
ه ًخمش

ّ
بأه

هُم خٌى ػغق صُض الخُىاهاث للخصٌى طواءاث كُىت البدث إلاؿاكضتها كلى جملً مفا

 كلى غظائها.

هــاءاث اإلاخعـــّذدة:
ّ
واءاث اإلاخلّضصة مً كبل هاواعص حاعصهغ الز

ّ
ت الظ غ هـغٍّ ؾىت جّمخؼٍى

ه   1983
ّ
ت الجضًضة أو وأصبذ الظواء ٌلّغف كلى اه ُّ ت خّل اإلاكىالث الُىم ُّ ف ُّ ملغفت ه

اث مسخلفت(. ليّل إوؿان  ُّ واءاث في: اإلابخىغة ) باؾتراجُج
ّ
ل هظه الظ

ّ
زماهُت طواءاث . وجخمش

واء اإلاىؼلي الّغٍاض ي، 
ّ
واء الخغوي، الظ

ّ
واء اإلاىؾُلي، الظ

ّ
فـي، الظ

ّ
غىي الل

ّ
واء الل

ّ
الظ

ي هى حؼء مً 
ّ
خص ي الظ

ّ
واء الص

ّ
واء الاحخماعي، الظ

ّ
واء اإلاياوي، الظ

ّ
بُعي، الظ

ّ
واء الؼ

ّ
الظ

 (Le Dain et al., 2016)  جغازىا الجُني.

جدخاج الخُىاهاث حمُلها إلى الغظاء وي جىمى وجبلى كلى كُض صيذ الحيىاناث:ػشق 

 (.2616، ) كابىن الخُاة، وللخُىاهاث أؾالُبها اإلاسخلفت في الّصُض.

 خـــــــــــــــــــــــــــذود البدـــــــــــــــــث: جخدذد الذساظت بماًلي: -

اض بىهالٌ  الحذود اإلايانّيت: ربُت الجم  –مضعؾت ٍع
ّ
ت للت ت الجهىٍّ ُّ الّخابلت  للمىضوب

ت.         ًّ  باإلاهض

ت  الحذود الضمنّيت: ُّ اهُت مً الّؿىت الضعاؾ
ّ
ت الش ُّ الز

ّ
 .2619/2626آزغ الش

اكخمضث الباخشخان كلى بلع ألاؾالُب الاخصابُت اإلاالبمت ألاظاليب الاخصائيت:

ؾخسضام البرهامج للضعاؾت )في طىء مخغحراتها، وحجم اللُىت( وطلً مً زالٌ ا

(   وكض جم اؾخسضام الازخباعاث الاخصابُت SPSS Statistics Base 25.6الاخصاةي )

ت   ازخباع  "ث"   -الخالُت:اإلاخىؾؼاث والاهدغافاث اإلالُاٍع
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ت الاػاس النـشي والذساظاث العابلت: -3 ُّ ت بدشىا في الّخلغف كلى فاكل ُّ ل إقيال
ّ
جخمش

واءاث اإلا
ّ
لت بغهامج كابم كلى الظ

ّ
ت في ماّصة كلم ألاخُاء مخلل ُّ خلّضصة في جىمُت مفاهُم كلم

بؼغق صُض الخُىاهاث لضي جالمُظ الؿىت زامؿت مً الّخللُم ألاؾاس ي. إّن صُاغت حهاػ 

لت بمخغّحراث الّضعاؾت 
ّ
ت اإلاخلل ُّ ً الباخشحن مً جدلُل اإلافاهُم الّغبِؿ

ّ
مفاهُمي ًمى

ت جمهُضا لظ ُّ ت وكغض ألاػغ البدش ُّ هغ الّضعاؾاث الّؿابلت والىصٌى إلى الىخابج الخال

 وجفؿحرها.

هـــــــــاءاث اإلاخعــــــــّذدة: -
ّ
ت  GardnerHoward وطم هىاعص حاعصهغ نـشّيـــــــــــــــــــــت الز أؾـ هـٍغ

في  1983ألّوٌ مّغة في كام  « théorie des intelligences multiples»الظواءاث اإلاخلضصة  

واء، مؿخسضما كباعة " هخابه: " أػ
ّ
جاه الّخللُضّي لخلٍغف الظ

ّ
غ الللل " وهلض فُه الاج

طواءاث"، مبخلضا كً خصغ ألافغاص في طواء فغصّي كابل لللُاؽ الىّمّي والًأزظ بلحن 

غفل كً كضعاث أزغي لضي  اطُت َو ت واللضعة اإلاىؼلُت الٍغ الاكخباع ؾىي اللضعاث اللغٍى

م  اإلاخللمحن. وكض هفى حاعصهغ أّن  غ كً ػٍغ واء كُمت زابخت وغحر كابل للّخؼٍى
ّ
ًيىن الظ

 (Gardner, 1996)الّخللُم. 

ه، كض أطاف  Gardnerوخّضص حاعصهغ 
ّ
واء لضي ألافغاص بكيل كام فئه

ّ
ؾبلت أهماغ مً الظ

واء  1997إليها همؼا آزغ في 
ّ
ل بظلً زامً هظه ألاهماغ، و أػلم كلُه اؾم الظ

ّ
لُمش

بُعي. زّم كاص بلض
ّ
و أطاف همؼا جاؾلا لخلً ألاهماغ أػلم كلُه  1999طلً في كام  الؼ

واء الىحىصي. )مدمض، 
ّ
 (. 2666الظ

واء مً زالٌ اكتراح هـغة حضًضة 
ّ
ًمّحز حاعصهغ في هخابه "أػغ الللل" بحن هىكحن مً الظ

ت  ُّ اث حللُم ُّ م أزىاء وطل
ّ
واء ًلّم بمسخلف أوكؼت اإلاخلل

ّ
حلخمض كلى جصّىع حلّضصي للظ

واء و في طلً ًلٌى حاعصهغ " مسخل
ّ
ت إلافهىم الظ ًّ فت و كض ججاوػ بظلً الّىـغة الّخللُض

م 
ّ
هم فُما ًخلل

ّ
ً في الخلُلت حغك

ّ
كىضما هلِـ طواء ألافغاص بملُاؽ واخض فلؽ، فئه

 ,Gardner) 1983بملضعتهم كلى الخلّغف كلى ألاقُاء ألازغي")
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هـــــاءاث اإلاخعـــّذدة:
ّ
 أنـــىاع  الز

جخظّمً مهاعاث مً ًمخلً هظا الظواء خّل اإلاكىالث،  اء اإلانؼلي/الشياض ي:الزو-

ت  ُّ اط والخلامل مم اإلافاهُم اإلاجّغصة ووصف اللالكت بُنهما. وجىفُظ الخؿاباث الٍغ

 (Keymeulen, 2013)اإلالّلضة، وجىفُظ الخجاعب. 

ؿم أصخاب هظا الظواء بالخلبحر كً أهفؿهم بالخالبذني/الحشوي:الزواء-
ّ
غواث ًد

ت، والخمشُل والخغف واؾخسضام لغت الجؿض،  ُّ وجخظّمً مهاعتهم الغكص وألاللاب البضه

ت.  ت واإلاؿغح والخغف الُضوٍّ ُّ اطت البضه ت. ويهخّمىن بالٍغ ُّ اط البراكت في الخغواث الٍغ

(Keymeulen, 2013) 

ت هى اللضعة كلى اؾخسضام اليلماث واللغت، واإلاهاعاث الؿ الزواء اللفـي/اللغىي:- ُّ مل

ت، والؼالكت في الخضًث والخفىحر في اليلماث بضال مً الصىع. ُّ  (Keymeulen, 2013)اللال

هى اللضعة كلى ؤلاصعان البصغي، وكغاءة الصىع والجضاٌو  الزواء البصشي/اإلاياني:-

دّب الخالمُظ الظًً لهم هظا  لت أؾهل مً كغاءة الىصىص. ٍو والغؾىم البُاهُت بؼٍغ

 (Armstrong, 1999وكؼت الفىُت. )الىىق مً الظواء ألا

ًخمشل في كضعة الفغص كلى اصعان طاجه والىعي بمكاكغه الضازلُت. مً لهم  الزواء الزاحي:-

هظا الظواء ًفظلىن اللمل الفغصي كلى اللمل طمً مجمىكت. لهم جلضًغ طاحي مغجفم.  

(Armstrong, 1999) 

ً،ٍو الزواء الاحخماعي:- ت لخلبحراث هى اللضعة كلى فهم آلازٍغ ُّ خمّحزون بالخؿاؾ

م. )  (Armstrong, 1999الىحه.وجـهغ كليهم مهاعاث اللُاصة واللمل طمً الفٍغ

هى اللضعة كلى الخلّغف كلى اإلادُؽ الؼبُعي مشل خُىان، هباث،  الزواء الؼبيعي:-

صخىع،  وألاػفاٌ الظًً ًخمّحزون بهظا الىىق مً الظواء ًفظلىن الخىاحض في الؼبُلت 

 (2616اف وابىاتها الخُت.)الخفاف، واهدك
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هــــــاءاث اإلاخعـــّذدة: -
ّ
 مبـــــادئ جؼبيــــم نـشّيـــــت الز

ت جؼبُم 49، ص.2618أوعصث )حىبالي،  ُّ ( أهّم اإلاباصا الىاحب إجباكها لظمان فلال

تي ًجب كلى اإلاضّعؽ أن ًغاعي الاكخباعاث الّخا
ّ
ت وال ُّ ت بالفصٌى الّضعاؾ لُت:" هظه الّىـغٍّ

واءاث اإلاخلّضصة للمخللمحن، ومؿاكضتهم كلى ججاوػ 
ّ
م ألاوكؼت باللؿم الؾدشماع الظ جىَى

واءاث لضيهم خّتى ًخّم صكمها وإبغاػها، 
ّ
الصلىباث التي لضيهم، الاهخمام بيّل الظ

مهم".
ّ
تي ًمليىنها أزىاء حلل

ّ
واءاث ال

ّ
 حصجُلهم كلى جىؿُف الظ

م في طىء نـشّيت ال -
ّ
عل

ّ
واءاث اإلاخعّذدة:أنماغ الخ

ّ
  ز

لت الّخضَعـ والاهخماماث        م مً خُث ػٍغ
ّ
ليّل طواء همؽ زاّص به في الّخلل

مىً جلؿُمها  م.. ٍو
ّ
ت الّخلل ُّ اث حؿهل كمل ُّ ت وبمغاكاة هظه الخصىص ُّ والىؾابل الّخللُم

 إلى كّضة أهماغ:

مـــىل البصـــشّيىل:-
ّ
بحـــراث الىحـــه وهـــؤالء ًدخـــاحىن لغكٍـــت خغوـــاث حؿـــم اإلاغبـــي وحل اإلاخعل

مــــــــــــــىن مــــــــــــــً زــــــــــــــالٌ اللــــــــــــــغوض 
ّ
خلل ــــــــــــــغون فــــــــــــــي الّصــــــــــــــىع ٍو

ّ
فى لفهــــــــــــــم مدخــــــــــــــىي الــــــــــــــّضعؽ ٍو

 Campbell, 1999)اإلاصّىعة. ِ)

مىل الّعمعّيىل:-
ّ
ً واإلاىاككاث.  اإلاخعل مىن أفظل مً زالٌ الاؾخماق إلى آلازٍغ

ّ
ًخلل

ؿخفُضون مً  ل كُمت أهبر لهم مً اإلاللىماث اإلاىخىبت َو
ّ
كغاءة واإلاللىماث اإلاؿمىكت جمش

ت ِ) ُّ ٌٍ واؾخسضام اإلاسّجالث الّصىج  Campbell, 1999)الّىّص بصىٍث كا

معّيىل:-
ّ
مىل الحشهّيىل ــ الل

ّ
كاغ. اإلاخعل

ّ
 ٌلخمضون أهثر كلى الخغهت والي

م مً طواءاث 
ّ
ىا مً جدضًض ما ًمخلىه اإلاخلل

ّ
كلى طىء طلً البض أن ًيىن اإلاغبي مخمى

م حضًض. 
ّ
م ألاوكؼت"خّتى ًّخسظها بضاًت ليّل حلل  (Keymeulen, 2013) فهى مؼالب بخفٍغ

 علــم ألاخيـــــــاء: -

ت للتربُت و الشلافت والللىم،  ُّ ظي كلم ألاخُاء ( 1993حلّغف )اإلاىـمت اللغب
ّ
بأهّه الللم ال

ظّم كلم الخُىان و كلم الّىباث بفغوكهما اإلاسخلفت.  ت، ٍو ُّ  ًبدث في اليابىاث الخ

 



خمشمشاد ألا / مدمذ صالح   / حىبالي د/ نجىي   
 

172 

 

ىنعّيت:اإلافاهيم العلمّيت والىف
ّ
 اًاث في علم ألاخياء بالبرامج الّشظمّيت الخ

ت لليابىاث  م مّخصلت بالىؿابف الخُىٍّ ت و إهجاػ بدىر و مكاَع
ّ
اث مكيل صال ُّ " خّل وطل

ت في كالكتها باإلادُؽ". ُّ     الخ

  ػشق الّصيذ عنذ الحيىاناث:                                                                   

جدصل الخُىاهاث كلى غظائها بؼغق كضًضة منها الاصؼُاص باإلاؼاعصة أو اإلاباغخت أو 

 باؾخلماٌ الخُلت والفّش. 

ت ؾىت ) ُّ ربُت الّخىوؿ
ّ
ظي أصضعجه وػاعة الت

ّ
م ال

ّ
( في حلٍغف 2664وباالؾدىاص إلى صلُل اإلالل

 ػغق الّصُض كىض الخُىاهاث ؾِخم حلٍغف اإلافاهُم الخالُت:

 ــــاد باإلاؼــــــــــــــاسدة: الاصؼيــــــ ●

ل في البدث كً خُىان آزغ ومالخلخه لللبع كلُه.  مفهىم اإلاؼاسدة:
ّ
ومً جخمش

للب.و الخكغاث والّضكؿىكت و الُلؿىب الخُىاهاث اإلاؼاعصة
ّ
، اليلب و الش

ّ
ألاؾض ، اللؽ

ؿخه جماما واألؾض. و من ظي ال ًظم وؿُجا بل ًالخم فَغ
ّ
ها هظلً وأهىاكا مً اللىىبىث ال

ُىع الجىاعح و هظهغ منها الخّباعة )بالجىىب الخىوس ي( و 
ّ
الخُىاهاث اإلاؼاعصة في الجّى والؼ

ؿتها في البدغ هؿمً اللغف.  الللاب و الباػي و الّصلغ. هما جىحض خُىاهاث جؼاعص فَغ
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 الىخش ي:مشاخل اإلاؼاسدة عنذ الّعنىسياث-
ّ
 الفهض..الخ.( –ألاؾض –الّىمغ  –)اللؽ

ؿت البدث كً  ؿت  -الفَغ ؿت  -الاكتراب مً الفَغ ؿت-الهجىم كلى الفَغ  الفخً بالفَغ

 الاصؼيــــــــــاد باإلاباغخــــــــــــــــت:  ●

لت حؿخلملها بلع الخُىاهاث الاصؼُاص صون مؼاعصة و  ما اإلاباغخت؟: - اإلاباغخت هي ػٍغ

ل في الهجىم اإلافاجئ للخُىان اإلافترؽ كل خُىان آزغ.
ّ
لخُىاهاث البىمت ا ومً هظهجخمش

ت منها  والّؿغكىفت و الجغاصة الىبحرة و بلع الّؼواخف والخغباء و ألافعى هما هجض البدغٍّ

اث ألاعحل مشل الخباع. ُّ  هغأؾ

رّصضظلىن الحيىاناث التي جصؼاد باإلاباغخت: -
ّ
ؿت -الت الفخً  -الهجىم كلى الفَغ

ؿت  بالفَغ

 :الاصؼُــــــاص بالخُلــــت والفـــــــــــّش  

-:
ّ
لت مً ػغق الّصُض ٌؿخلمل فيها الخُىان الّصابض و ؾابل  الاصؼياد بالفخ هي ػٍغ

ؿت و ؤلاًلاق بها زّم اللبع كليها و افتراؾها. و مً بحن هظه الىؾابل  ٌلّضها لخضاق الفَغ

تي ًلىم 
ّ
ت ) في قيل كمم( ال ُّ ؿبت لللىىبىث، الخفغة اللمل

ّ
هجض:وؿُج اللىىبىث بالي

كؼلت مً ألاكظاء في قيل زُؽ ًيخهي بؼلم ٌؿخلمله ؾمً  بدفغها الّضكمىص،

ت،  ُّ ربُت الّخىوؿ
ّ
ذ البدغ.)وػاعة الت  (2664كفٍغ

كام الباخشىن  بخىػَم الّضعاؾاث إلى مداوع اهخمام في كالكت الّذساظــــــــــــــــاث الّعابلـــــــــــــــــت: -

 بمىطىق البدث وهي واآلحي:

ذسيـــــــــغ.الّذساظاث الّعابلت   -أ
ّ
واءاث اإلاخعّذدة  في الخ

ّ
لت بخىؿيف نـشّيت الز

ّ
 اإلاخعل

هضفذ الّضعاؾت إلى جبّحن أوحه اللالكت بحن أؾالُب (:Snyder, 1999) دساظــــــــــت  ظنيذس* 

واءاث اإلاخلّضصة( وأزغ وّل أؾلىب كلى الّخدصُل 
ّ
ت الظ ت والخضًشت )هـغٍّ ًّ الّخضَعـ الّخللُض

ىت الّضعاؾت مً مجمىكخحن، مجمىكت الّضعاس ي للمخل ُّ ت. جيّىهذ ك ُّ م في اإلاغخلت الابخضاب
ّ
ل

ت وفم أؾلىب جللُضي و مجمىكت زاهُت  ُّ ىت الّظابؼت جلّلذ أوكؼت حللُم ُّ ل الل
ّ
أولى جمش

واءاث اإلاخلّضصة و كض زلصذ 
ّ
ت جلّلذ بغهامج حللُمي كابم كلى الظ ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ ل الل

ّ
جمش
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ت بغهامج كابم كلى الظواءاث اإلاخلّضصة في الّغفم مً مؿخىي الّضعاؾت إلى جأهُض ف ُّ اكل

ىت.  ُّ  الّخدصُل الّضعاس ي لضي جالمُظ الل

حؿتهضف هظه الّضعاؾت ػغق وأؾالُب صمج (:Brownlee, 2007)* دساظــــــــــت بشونلي 

واءاث اإلاخلّضصة في ماّصة الّغٍاطُاث، و 
ّ
ت وفم بغهامج كابم كلى الظ ُّ كض أوكؼت حللُم

ت  جؼّبم بغامج كابمت كلى  22كامذ الباخشت بخجمُم  وكاغ حللُمي مً مضعؾت زاهىٍّ

ت هظه  ُّ واءاث اإلاخلّضصة و جدلُلها و مىاككتها وكض زلصذ الّضعاؾت إلى جأهُض فاكل
ّ
الظ

ب الفصل الّضعاس ي إلااّصة 
ّ
م و الّخفىحر الؼال

ّ
غ مهاعاث الّخلل ألاوكؼت اإلالترخت في جؼٍى

 الّغٍاطُاث.

بي ملترح في  (:2002اظـــــــــــت )مدمىد، دس  ت بغهامج جضٍع ُّ ي فلال هضفذ الّضعاؾت إلى جلص ّ

ؿهم وأزغه كلى  واءاث اإلاخلّضصة في جضَع
ّ
ت مهاعاث اؾخسضام الظ ُّ غت اللغب

ّ
مي الل

ّ
إهؿاب ملل

ىت الّضعاؾت مً ) ُّ غىي لضي جالمُظهم. جيّىهذ ك
ّ
م 23الّخدصُل وجىمُت ؤلابضاق الل

ّ
( ملل

 الّؿاصؽ الابخضاةي و بلغ كضصهم مؿته
ّ

ضفىن بالّخضٍعب و مجمىكت مً جالمُظ الّصف

واءاث 72)
ّ
لذ أصواث البدث في ملُاؽ لبلع مهاعاث اؾخسضام الظ

ّ
( جلمُظا. و جمش

 
ّ

ت لخالمُظ الّصف ُّ غت اللغب
ّ
ت، ملُاؽ ؤلابضاق في الل ُّ غت  اللغب

ّ
اإلاخلّضصة في جضَعـ الل

ت،  ازخباع جدصُلي في بلع مىطىكاث الّؿاصؽ ابخضاةي باإلاملىت ال ًّ ت الّؿلىص ُّ لغب

س ي ملترح   الّؿاصؽ ابخضاةي، وبغهامج جضَع
ّ

ت اإلالّغعة كلى جالمُظ الّصف ُّ غت اللغب
ّ
الل

ت في  ُّ غت اللغب
ّ
مي الل

ّ
ػمت إلالل

ّ
واءاث اإلاخلّضصة الال

ّ
إلهؿاب بلع مهاعاث اؾخسضام الظ

ت البرهام ُّ ؿهم. جىّصلذ الّضعاؾت إلى فلال ت جضَع ُّ غت اللغب
ّ
مي الل

ّ
بي في إهؿاب ملل ج الّخضٍع

 الّؿاصؽ 
ّ

غت اللغبُت لخالمُظ الّصف
ّ
واءاث اإلاخلّضصة في جضَعـ الل

ّ
مهاعاث اؾخسضام الظ

بي كلى ؤلابضاق في  ابخضاةي، هما جىّصلذ الّضعاؾت إلى وحىص جأزحر اًجابي للبرهامج الّخضٍع

ت و هظلً في الخدصُل لضي جالمُظ  ُّ غت اللغب
ّ
محن الظًً زظلىا للبرهامج الل

ّ
اإلالل

بي.     الّخضٍع

تهضف الّضعاؾت إلى ملغفت أزغ اؾخسضام بغهامج حللُمي في   (:2002* دساظــــــــــت )الذليمي، 

ىت البدث مً )  ُّ واءاث اإلاخلّضصة  لضي ػلبت حاملت اإلاىصل. جيّىهذ ك
ّ
(  36جىمُت الظ

اوي، كؿم الل
ّ
 الش

ّ
بم ػالبا وػالبت مً ػلبت الصف

ّ
ت ، وكض اج ُّ ربُت ؤلاؾالم

ّ
م والت غآن الىٍغ
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بي للمجمىكت الىاخضة طي الازخباع اللبلي والبلضي. واؾخسضم  الباخث الّخصمُم الّخجٍغ

م بالبرهامج 
ّ
ت. أّما فُما ًخلل ُّ غت اللغب

ّ
واء ملُاؽ ) مُضاؽ أع( الظي أكّضجه لل

ّ
للِـ الظ

اث و أوكؼت زاّصت ُّ واءاث  فلض كام الباخث بئكضاص اؾتراجج
ّ
ت الظ باالكخماص كلى هـغٍّ

ا بحن مخىّؾؽ الفغق  ُّ ت إخصاب
ّ
اإلاخلّضصة. و للض جىّصلذ الّضعاؾت إلى وحىص فغوق صال

واء الّؿبلت في الخؼبُلحن 
ّ
واءاث اإلاخلّضصة ليّل أقياٌ الظ

ّ
لبت كلى ملُاؽ الظ

ّ
لضعحاث الؼ

اث البرهامج الّخللُم ُّ  ي . اللبلي و البلضي ٌلؼي الؾخسضام اؾتراجُج

ت جضَعـ الّىدى في (:2011* دساظـــــــــــت )الجىحى،  ُّ هضفذ الّضعاؾت إلى الىكف كً فاكل

 
ّ

ت لضي ػالباث الّصف واءاث اإلاخلّضصة في جىمُت بلع اإلافاهُم الّىدٍى
ّ
ت الظ طىء هـغٍّ

ىت مً ) ُّ ت 76الّؿابم أؾاس ي طلُفاث جيىهخالل ُّ ب ( ػالبت ، ملّؿمت إلى مجمىكخحن ججٍغ

ت، و ملُاؽ  وطابؼت. وطلً باؾخسضام أصاة جدلُل اإلادخىي، و ازخباع اإلافاهُم الىدىٍّ

م. جىّصلذ الّضعاؾت إلى وحىص فىاعق 
ّ
ؿخحن"، و صلُل اإلالل واء اإلاخلّضص لـ "ماعي آن هَغ

ّ
الظ

ت، و مخىّؾؽ  ُّ ب ت بحن مخىّؾؽ صعحاث ػالباث اإلاجمىكت الخجٍغ ُّ طاث صاللت إخصاب

ت البلضي لصالح صعحاث ػالباث اإلاجمىكت الظّ  ابؼت في ازخباع اإلافاهُم الّىدٍى

ت. ُّ ب  اإلاجمىكت الخجٍغ

واءاث اإلاخعّذدة  في جذسيغ  -ب
ّ
لت بخىؿيف نـشّيت الز

ّ
الّذساظاث الّعابلت  اإلاخعل

 العلىم و ؤلاًلاؾ العلمي.

ت  (:2011دساظــــــــــت )عىض، *  ُّ هضفذ الّضعاؾت إلى الىكف كً أزغ اؾخسضام اؾتراجُج

ت لضي ػلبت  جضَعـ ُّ اب واءاث اإلاخلّضصة في جدصُل اإلافاهُم الفحًز
ّ
ت الظ ت كلى هـغٍّ ُّ مبي

 اللاقغ ألاؾاس ي في 
ّ

ىت ميّىهت  مً حمُم ػلبت الّصف ُّ  اللاقغ، و واهذ الل
ّ

الّصف

 2667/2668مضاعؽ مىؼلت حىىب كّمان الّخابلت لىوالت الغىر الّضولُت لللام الّضعاس ي 

لت ك م ، جّم ازخُاعها بؼٍغ ُّ اهُت، وطوىع مس
ّ
ت الش ًّ ت مً مضعؾتي إهار الّؼهىع ؤلاكضاص ًّ صض

ت ألاولى، وبلغ كضصها ) ًّ ػالبا وػالبت مىّػكحن في أعبم مجمىكاث؛  127كّمان ؤلاكضاص

بُت إهار، طابؼت طوىع، طابؼت إهار(. جّم اؾخسضام ازخباع  ت طوىع، ججٍغ ُّ ب ججٍغ

ت مً هىق الازخباع  ُّ اب ( فلغة مً إكضاص 35مً مخلّضص ميّىن مً ) جدصُل اإلافاهُم الفحًز

ت كلى مؿخىي جدصُل  ُّ الباخشت. وأؾفغ البدث كً وحىص فغوق طاث صاللت إخصاب



خمشمشاد ألا / مدمذ صالح   / حىبالي د/ نجىي   
 

176 

 

ت  ُّ ت الّخضَعـ اإلابي ُّ  اللاقغ ٌلؼًلصالح إؾتراجُج
ّ

ت لضي ػلبت الّصف ُّ اب اإلافاهُم الفحًز

واءاث اإلاخلّضصة، و هظلً جبّحن كضم وحىص أزغ في جدص
ّ
ت الظ ُل اإلافاهُم كلى هـغٍّ

ت كلى  ُّ ت الّخضَعـ اإلابي ُّ  اللاقغ ٌلؼي للّخفاكل بحن إؾتراجُج
ّ

ت لضي ػلبت الّصف ُّ اب الفحًز

واءاث اإلاخلّضصة والجيـ.
ّ
ت الظ  هـغٍّ

ي أزغ بغهامج كابم كلى  (:2012* دساظـــــــــت  )صيخىل و اإلالذادي،  ؾلذ الّضعاؾت لخلص ّ

واءاث اإلاخلّضصة و أهماغ
ّ
امً كلى خّل  الّضمج بحن الظ

ّ
 الش

ّ
م، في كضعة ػالباث الّصف

ّ
الّخلل

م الّغٍاطُاث، خُث اؾُخسضم في هظه الّضعاؾت 
ّ
ًّ لخلل اإلاكىالث الّغٍاطُت و صافلُته

ت (، و جيّىن أفغاص الضعاؾت مً  ُّ ب بي إلاجمىكخحن ) طابؼت و ججٍغ الّخصمُم قبه الّخجٍغ

ت، و )39) ُّ ب في اإلاجمىكت الّظابؼت. جمشلذ أصواث ( ػالبت 37( ػالبت في اإلاجمىكت الّخجٍغ

م، 
ّ
واءاث اإلاخلّضصة وأهماغ الّخلل

ّ
س ي كابم كلى الّضمج بحن الظ البدث في: بغهامج جضَع

م 
ّ
ت لخلل ُّ ت، وملُاؽ الّضافل ُّ الب كلى خّل اإلاكىالث الّغٍاط

ّ
وملُاؽ كضعة الؼ

ت في كضعة ال ُّ الباث كلى الّغٍاطُاث. وأؿهغث الّىخابج وحىص فغوق طاث صاللت إخصاب
ّ
ؼ

م 
ّ
س ي. أّما بسصىص الّضافلُت هدى حلل لؼي إلى البرهامج الّخضَع ٌُ خّل اإلاكىالث الّغٍاطُت 

ت بحن مخىّؾؼاث  ُّ يذ الّىخابج كضم وحىص فغوق له صاللت إخصاب ُّ الّغٍاطُاث فلض ب

ت والّظابؼت في الّخؼبُم البلضي  ُّ ب امً في اإلاجمىكخحن الّخجٍغ
ّ
 الش

ّ
صعحاث ػالباث الّصف

م الّغٍاطُاث.   كل
ّ
 ى ملُاؽ الّضافلُت هدى حلل

غت  (:Bendada, 2015)دساظــــــــــت
ّ
هضفذ إلى الّخدّلم ما إطا وان الىخاب اإلاضعس ي لل

واء اإلاخلّضص و إلى أّي 
ّ
ت الظ  ألاّوٌ مخىّؾؽ ًأزظ بلحن الاكخباع هـغٍّ

ّ
ت مً الصف ُّ الفغوؿ

و
ّ
غ حمُم الظ ماهُت و جلُُم ملاعف مضي حؿهم ألاوكؼت اإلالترخت في جؼٍى

ّ
اءاث الش

واء اإلاخلّضص، و اؾُخسضم أصاة جدلُل الىزابم 
ّ
ت الظ ت خٌى هـغٍّ ُّ غت الفغوؿ

ّ
اإلاضّعؾحن لل

ؿبت للمضّعؾحن و وان مً أبغػ هخابجها: مالمذ 
ّ
ؿبت للىخاب اإلاضعس ي والاؾخبُان بالي

ّ
بالي

أزظ بلحن الاكخباع في الىخ
ُ
ماهُت لم ج

ّ
واءاث اإلاخلّضصة الش

ّ
اب اإلاضعس ي هما أّن اإلاضّعؾحن الظ

ت مً أحل جضاعن اللصىع الىاضح فُه و بالّخالي ما ًمىً  ُّ ٌؿخسضمىن مىاعص إطاف

 ألاّوٌ مخىّؾؽ في الجؼابغ 
ّ

ت للّصف ُّ غت الفغوؿ
ّ
ه ًجب حلضًل بغهامج الل

ّ
ه
ّ
اؾخسالصه أ

واء اإلاخلّضص.   
ّ
ت الظ  خّتى ٌؿخجُب لخؼبُلاث هـغٍّ
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ت بغهامج  (:2012وبن عافيت،  دساظـــــــــــت )حىبالي ُّ هضفذ الّضعاؾت إلى الّخدّلم مً فاكل

ىت مً طوي ؤلاكاكت  ُّ لت بالّؼمً لضي ك
ّ
واءاث اإلاخلّضصة في جىمُت مفاهُم مخلل

ّ
كابم كلى الظ

ىت الّضعاؾت مً ) ُّ ( 14الّؿملُت اإلاخىّؾؼت بمغهؼ عكاًت فاكضي الّؿمم باإلايؿخحر. جيّىهذ ك

ما مً طوي ؤلاكاك
ّ
ت الّؿملُت اإلاخىّؾؼت بمغهؼ عكاًت فاكضي الّؿمم باإلايؿخحر جىوـ مخلل

ؿاوي: مجمىكت  12و  16جتراوح أكماعهم بحن 
ّ
ؾىت جّم جلؿُمهم إلى مجمىكخحن بالد

ت ومجمىكت طابؼت. وكض ػّبلذ الباخشخان ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي خٌى  ُّ ب ججٍغ

لت بالّؼمً مً إكضاصهما و بغهامج كابم
ّ
واءاث اإلاخلّضصة لخىمُت  مفاهُم مخلل

ّ
كلى الظ

ت بغهامج كابم  ُّ لت بالّؼمً مً إكضاصهما. وللض هكفذ هخابج الّضعاؾت  فاكل
ّ
مفاهُم مخلل

ت. ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ لت بالّؼمً لضي الل
ّ
واءاث اإلاخلّضصة في جىمُت مفاهُم مخلل

ّ
 كلى الظ

واءاث اإلاخعّذدة  -ج
ّ
لت بعالكت  الز

ّ
م. الّذساظاث الّعابلت  اإلاخعل

ّ
 بالّذافعّيت لذي اإلاخعل

ت (:Meoli, 2013)* دساظـــــــــــت ُّ واءاث اإلاخلّضصة كلى صافل
ّ
ت الظ هضفذ إلى جبّحن أزغهـغٍّ

ىتها في ) ُّ لذ ك
ّ
م الّغٍاطُاث و جمش

ّ
م لخلل

ّ
( جلمُظ مً الّؿىت الخامؿت ابخضاةي و 16اإلاخلل

ت لخبّحن اؾخسضمذ أصاة الاؾخبُان لجمم البُاهاث وفم مىهج صعاؾت ال ًّ خالت الفغص

ب حؿلت صعوؽ وفم  م الّغٍاطُاث و واهذ أبغػ هخابجها بلض ججٍغ
ّ
صوافلهم اللاّمت لخلل

ه وان له أزغ اًجابي كلى 
ّ
م الّغٍاطُاث لخالمُظ الّؿىت الخامؿت  أه

ّ
واء اإلاخلّضص لخلل

ّ
الظ

 مشابغتهم و هظلً كلى صوافلهم اللاّمت.

هضفذ الّضعاؾت إلى  الىكف كً اللالكت بحن (:2014 * دساظــــــــــــت )خالذ و الفلي،

ىت مً  ُّ ت الاهجاػ في طىء الّخسّصص الّضعاس ي لضي ك ُّ واءاث اإلاخلّضصة وبحن صافل
ّ
الظ

ت الاكخصاص اإلاجزلُجاملت ألاػهغ بىىاج  ُّ ػىؼا.  جظّمىذ كُىت البدث  في  -ػالباث ول

الشت و 184صىعتها الّنهابُت )
ّ
ت ( ػالبت مً الفغكخحن الش ُّ الّغابلت مً الّخسّصصاث الّضعاؾ

ت. وجتراوح أكماعهً بحن  ُّ ربىي، الّخغظًت وكلىم ألاػلمت، وجىمُت ألاؾغة الّغٍف
ّ
الّخالُت: الت

واءاث اإلاخلّضصة  مً )إكضاص 22و 26)
ّ
( كاما. واكخمضث الّضعاؾت كّضة أصواث هي كابمت الظ

ت عقاص   Hermans"الباخشحن( وازخباع الّضافم لالهجاػ للّغاقضًً إكضاص  ُّ "، و أكّضه لللغب

(. و جىّصلذ الّضعاؾت إلاجمىكت مً الّىخابج منها  وحىص 1987مىس ى و صالح أبى هاهُت )

ت كىض مؿخىي ) ُّ ت طاث صاللت إخصاب ُّ الباث كلى 6.61كالكت اعجباػ
ّ
( بحن صعحاث الؼ



خمشمشاد ألا / مدمذ صالح   / حىبالي د/ نجىي   
 

178 

 

ًّ كلى ازخُاع الّضافم لالهجا واءاث اإلاخلّضصة و بحن صعحاته
ّ
ػ، و هظلً  وحىص كابمت الظ

واءاث 
ّ
الباث كلى كابمت الظ

ّ
ت بحن مخىّؾؼاث صعحاث الؼ ُّ فغوق طاث صاللت إخصاب

واءاث اإلاخلّضصة 
ّ
اإلاخلّضصة ًغحم إلى الّخسّصص الّضعاس ي . هما جّم الّخلّغف كلى جغجِب الظ

ضح كضم وحىص فغوق طاث صاللت 
ّ
ت. هما اج ُّ ىت اليل ُّ جبلا للخسّصصاث اإلاسخلفت والل

ت لالهجاػ جغحم إلى الّخسّصص إخصاب ُّ الباث في الّضافل
ّ
ت بحن مخىّؾؼاث صعحاث الؼ ُّ

 الّضعاس ي.

ه:
ّ
 ومن العشض العابم للذساظاث العابلت ًشي الباخثىل أن

تي جم كغطها 
ّ
للي الّضعاؾاث ال

ُ
ت  -ج ُّ ت منها أو ألاحىب ُّ الّظىء كلى  –ؾىاء واهذ اللغب

واءاث اإلاخلّضصة في:
ّ
ت مضزل الظ ُّ  فلال

ت....( ● ُّ ت، الاحخماك ُّ ت، الللم ُّ  جىمُت الّخدصُل الّضعاس ي في قّتى اإلاىاص )ألاصب

ت اإلاسخلفت مً زالٌ اؾخسضام وجبّني أؾالُب  ● ُّ جىمُت ؤلابضاق في اإلاغاخل الّخللُم

ت حضًضة. ُّ  حللُم

م.ى حؿاهم في بلاء أزغ الّخللُم ●
ّ
ت للّخلل ُّ  عفم صعحاث الّضافل

●  
ّ
ت للمخلل ًّ  محن. جغاعي الفغوق الفغص

 و للذ اشترهت حميع  الّذساظاث الّعابلت في:

ىت طابؼت. ● ُّ ت وك ُّ ب ىت ججٍغ ُّ  اكخماص ك

ىت   ● ُّ بي وطلً باالكخماص كلى جؼبُم بغهامج أو ججغبت مل اؾخسضام اإلاىهج الّخجٍغ

ت. ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ  كلى مجمىكت أفغاص مً الل

ت. ● ُّ  اكخماص ازخباعاث ملّىىت غحر لفـ

 من الّذساظاث و البدىث الّعابلت في آلاحي:و للذ اظخفاد الباخثىل 

 إكضاص ؤلاػاع الّىـغي والّخؼبُلي للبدث.  ●

ت  ● ُّ واء، ازخباع للُاؽ بلع اإلالاعف الللم
ّ
بىاء أصواث الّضعاؾت )ملُاؽ الظ
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واءاث اإلاخلّضصة  
ّ
اإلاخظّمىت في البدث الخالي، جصمُم البرهامج اللابم كلى الظ

 الخاّص بالبدث الخالي(. 

 لّىخابج و مىاككتها و الّخىصُاث اإلالترخت.جفؿحر ا ●

 فشوض الذساظت: -4

ت بحن مخىّؾؼي اللُاؾحن  - ُّ ألفغاص  اللبلي والبلضيجىحض فغوق طاث صاللت إخصاب

 كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي لصالح اللُاؽ البلضي. الّظابؼتاإلاجمىكت 

ت بحن مخىّؾؼي اللُاؾحن  - ُّ ألفغاص  البلضياللبلي و جىحض فغوق طاث صاللت إخصاب

ت اإلاجمىكت  ُّ ب  كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي لصالح اللُاؽ البلضي.الّخجٍغ

ت بحن مخىّؾؼي اللُاؾحن  - ُّ ألفغاص اإلاجمىكخحن  البلضيجىحض فغوق طاث صاللت إخصاب

ت و الّظابؼت ُّ ب ت. الّخجٍغ ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ  كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي لصالح  الل

 الؼشيلت وؤلاحشاءاث: -5

بي مخمشال فى كُىت البدث وفى منهــج الذساظت:- اؾخسضم الباخشىن اإلاىهج قبه الخجٍغ

 للفغوض التى حؿعى للخدلم منها.
ً
 جىاٌو مخغحراث البدث وفلا

ىت إلى: عّينـــت البدـــــــــث:- ُّ  و جىلؿم هظه الل

ىت طابؼـــت:  ُّ ػغق الّصُض كىض الخُىاهاحللى اكخمض الباخشىن في جضَعـ اللُىت * ك

ما مً جالمُظ الّؿىت زامؿت مً الّخللُم  36ألاؾلىب الّخللُضي وكض طّمذ 
ّ
مخلل

 ألاؾاس ي.

ـــت: ُّ ب ىت ججٍغ ُّ ؿهم ػغق الصُض كىض الخُىاهاث باكخماص بغهامج كابم كلى * ك جم جضَع

واءاث اإلاخلّضصة  وجظّم 
ّ
ما مً جالمُظ الؿىت الخامؿت مً ال 36الظ

ّ
 ّخللُم ألاؾاس ي.مخلل

يافؤ بيل أفشاد العّينت على مخغّيراث الّذساظت: 
ّ
للّخدّلم مً ججاوـ مجمىكتي البدث الخ

ت  ُّ لت بمدىع ػغق الّصُض كىض الخُىاهاث و جبّحن هُف
ّ
ىهم إلافاهُم مخلل

ّ
مً خُث جمل

 ."t"اؾتهالهها لغظائها، اكخمضها كلى ازخباع 
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بُت الجىحض فغوق صالت بحن مخىؾؽ اللُاؾحن  اللبلي ألفغاص اللُىت الخجٍغ

ا. وهى ماًؤهض ججاوـ t "(1.298"الظابؼت. إطا بلغذ كُمت  ُّ ت إخصاب
ّ
(. و هي غحر صال

لت بؼغق 
ّ
ت مخلل ُّ ىهم إلافاهُم كلم

ّ
ت( كلى مؿخىي جمل ُّ ب ىتي البدث )الّظابؼت و الّخجٍغ ُّ ك

ل ا
ّ
ت الّخضز ُّ ت اؾتهالهها لغظائها، كبل كمل ُّ لت صُض الخُىاهاث و هُف ربىي بالؼٍغ

ّ
لت

واءاث اإلاخلّضصة. 
ّ
 الخللُضًت أو كبل اكخماص بغهامج كابم كلى الظ

 إحشاءاث البدث:

 أدواث البدـــــــــث: 

واء إلًمان الخفاف. ●
ّ
 ملُاؽ الظ

 ازخباع للّخدصُل الّضعاس ي مً إكضاص الباخشحن. ●

لت بؼغق الصّ  ●
ّ
واءاث اإلاخلّضصة لخضَعـ مفاهُم مخلل

ّ
ُض كىض بغهامج كابم كلى الظ

ت اؾتهالهها للغظاء مً إكضاص الباخشحن. ُّ  الخُىاهاث و جبّحن هُف

واء إلًمال الخفاف:-1
ّ
( لخدضًض 2611اكخمض الباخشىن ملُاؽ )الخّفاف،  ملياط الز

ت التي جظّم  ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ واءاث اإلاخلّضصة كىض جالمُظ الل
ّ
جلمُظ. و كّغفذ )الخّفاف،  36الظ

واء اإلاخلّضص، ( اإلالُاؽ الظي أكّض 2611
ّ
ل ازخباع الظ

ّ
ه " كابمت مً اللباعاث جمش

ّ
جه بأه

ضا، و أن جلىم  ُّ تي ًيبغي كلًُ أن جلغأها ح
ّ
ت  ال ُّ جخظّمً مجمىكت مً اإلالاًِـ الفغك

بخلُُمها وفلا إلاضي اهؼباكها كلًُ هما جغاه أهذ، ومً زّم ًجب أن جدّضص أّي اللباعاث 

، هىا و ال ؼبم كلًُ فظم بجاهبها إقاعة في ول ملُاؽ جىؼبم كلًُ، فان واهذ جى

ما ؤلاحابت اإلاسخاعة جصف 
ّ
ه ال جىحض إحابت صخُدت أو زاػئت، إه

ّ
بض مً مالخـت أه

ؿم به". )الخّفاف، 
ّ
 (165، ص.2611خلُلت ما جد
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هــــاء اإلاخعذد: ●
ّ
 وصـــف ملياط الز

واء اإلاخلضص مً حؿلت أحؼاء، وّل حؼء 
ّ
ت ًخيّىن ملُاؽ الظ ُّ ًلِـ مهاعاث فغك

واء البصغي اإلاياوي )
ّ
واء الجؿمي الخغوي  16والّخالي:ملُاؽ الظ

ّ
فلغاث(، ملُاؽ الظ

واء اإلاىؾُلُالّىغمي)12)
ّ
فـي ) 12فلغة(،ملُاؽ الظ

ّ
غىي  الل

ّ
واء الل

ّ
 13فلغة(، ملُاؽ الظ

واء الاحخماعي  الّخفاكلي )
ّ
واء اإلاىؼلي  11فلغة(، ملُاؽ الظ

ّ
 فلغة(، ملُاؽ الظ

احي) 11الّغٍاض ي)
ّ
خص ي  الظ

ّ
واء الص

ّ
بُعي  11فلغة(، ملُاؽ الظ

ّ
واء الؼ

ّ
فلغة(. ملُاؽ الظ

واء الىحىصي ) 11)
ّ
 فلغاث(. 9فلغة(، ملُاؽ الظ

جشيبّيــت: ●
ّ
هــاء على أفشاد العّينــت الخ

ّ
 جؼبيــم  ملياط الز

ت إلى مج  ُّ ب ىت الخجٍغ ُّ غ هظا اإلالُاؽ هى جصيُف أفغاص الل مىكاث خؿب الهضف مً جمٍغ

س ي ٌؿدشمغ هظه الظواءاث. وكض  م كصض بىاء مدخىي جضَع
ّ
ظي ًمّحز وّل مخلل

ّ
واء ال

ّ
هىق الظ

 جّم اجباق الخؼىاث آلاجُت:

واء اإلاخلضص للّخالمُظ: ) الهضف مىه-
ّ
تي ًلِؿها -جلضًم ملُاؽ الظ

ّ
 –جدضًض اللضعاث ال

تي ًدخىيها 
ّ
ت ال ُّ تي –كضص اإلالاًِـ الفغك

ّ
غاث ال

ّ
 ًخظّمنها ول ملُاؽ فغعي...(.   كضص اإلاؤق

م.  -
ّ
ض واللمل كلى جلُُمها وفلا إلاضي اهؼباكها كلى وّل مخلل ُّ غاث بكيل ح

ّ
 كغاءة اإلاؤق

م بىطم كالمت -
ّ
تي جىؼبم كلى اإلاخلل

ّ
غاث ال

ّ
 في الخاهت اإلاىاؾبت.  جدضًض اإلاؤق

- 
ّ
 م.اللُام بجمم مجمىق ؤلاقاعاث ليّل ملُاؽ فغعي ليّل مخلل

واء الباعػ لضيهم.  -
ّ
 جصيُف الّخالمُظ إلى مجمىكاث خؿب الظ

دصيـــل الّذساظـــــــي:-2
ّ
 اخخبـــاس الخ

دصيــــل الّذساظـــــي: ●
ّ
 وصـــف اخخبــــاس الخ

كمىا بئكضاص ازخباع جدصُلي للبدث، بهضف كُاؽ جدصُل جالمُظ الّؿىت الخامؿت مً 

ت الّخللُم ألاؾاس ي في صعوؽ كلم ألاخُا ُّ لت بؼغق الّصُض كىض الخُىان و هُف
ّ
ء اإلاخلل

اؾتهالهه لغظابه، بصُغت ازخاع مً مخلّضص، ميّىن مً زمـ حللُماث خؿب مدىع 

ت. ُّ  ػغق الّصُض كىض الخُىان الىاعص بالبرامج الّغؾم
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دصيلي على  ●

ّ
 .20ػشيلت جصحيذ  ؤلاخخباس الخدصيلي:  ًصّحح الاخخباس الخ

دص ●
ّ
 يلي:جلنيل ؤلاخخباس الخ

دصيلي -
ّ
للخدّلم مً صضق الازخباع و مضي  (:صـــذق أداة الّذساظـــــت )ؤلاخخباس الخ

محن مً طوي الخبرة مً أكظاء 
ّ
مىاؾبخه ألغغاض الّضعاؾت جم كغطه كلى كضص مً اإلادى

خضَعـ اإلاسخّصحن  في جضَعـ مجاٌ الللىم للّؿىت الخامؿت مً الّخللُم 
ّ
هُئت ال

ت واإلاغقضة (5ألاؾاس ي، بلغ كضصهم ) ُّ غت اللغب
ّ
. إلى حاهب كغض الازخباع كلى مخفّلض الل

ت  ُّ محن عأيهم في مضي صالخ
ّ
البُضاغىحُت بضابغة الخفّلض بالجم.  وللض أبضا حمُم اإلادى

ت اإلاللىماث الىاعصة 
ّ
ت، وصّخت وصك غٍى

ّ
الازخباع مً خُث الىطىح وؾالمت الّصُاغت الل

 فُه، ومغاكاة الّصلىبت 
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ت ل ُّ محن جّم حلضًل )واإلاىطىك
ّ
( حللُماث و 2الزخباع الّخدصُلي. و كلى طىء أعاء اإلادى

فاق  ( فلغاث حضًضة، 3( حللُماث و اؾدبضالها بـ )3خظف )
ّ
و بىاء كلى الخدىُم )وؿبت اج

ت لالزخباع في 86 ُّ ( و بلض إحغاء الّخلضًالث الّؿابم طهغها، جّمذ الّخجغبت الاؾخؼالك

ت.صىعجه الّنهاب ُّ 

دصيلـــي: -
ّ
ؿاق  جبـــاث الاخخبـــــاس الخ

ّ
للخدّلم مً زباث الازخباع، جّم اخدؿاب ملامل الاح

ت ميّىهت مً ) ُّ ىت اؾخؼالك ُّ ( جلمُظا و بلغ 66الّضازلي لالزخباع  مً زالٌ جؼبُله كلى ك

لت إكاصة الازخباع) باث بؼٍغ
ّ
 (.6.81ملامل الش

واءاث اإلاخعّذ -3
ّ
لت بؼشق الّصيذ عنذ بشنامج كائم على الز

ّ
دة لخذسيغ مفاهيم مخعل

 الحيىاناث و جبّيل هيفّيت اظتهالهها للغزاء.

 الهــــذف العـــــــــــام للبرنامــــــــج: ●

واءاث اإلاخلّضصة في 
ّ
ت بغهامج جؼبُلي كابم كلى الظ ُّ ل الهضف اللام في جبّحن مضي فاكل

ّ
ًخمش

ت في ماصة كلم ألاخُاء م ُّ لت بؼغق صُض الخُىان و جبّحن هُفُت جىمُت مفاهُم كلم
ّ
خلل

 .اؾتهالهه لغظابه لضي جالمُظ ؾىت الخامؿت مً الّخللُم ألاؾاس ي

 ؤلاػـــــــــاس اإلاشحعــــي للبرنامـــــــــــــــج: ●

واءاث اإلاخلّضصة كلى الىفاًاث، 
ّ
جّم الاؾدىاص كىض وطم بغهامج جؼبُلي اللابم كلى الظ

اث  اإلاضع  الشت ألاهضاف واإلادخٍى
ّ
ت الّخىوؿُت الّضعحت الش ٍّ ت  للجمهىع ُّ حت في البرامج الغؾم

 مً الّخللُم ألاؾاس ي. 

 جصميــــــــم البرنامــــــــــج: ●

ت كلى كضص)  ُّ ت 7جّم وطم بغهامج ًمخّض في صىعجه ألاّول ُّ ( خصص في قيل صعوؽ جؼبُل

واءاث اإلاخلّضصة جيخهي بيكاغ إصماجي حامم.
ّ
جظّمً البرهامج  لبرهامج كابم كلى الظ

لت 
ّ
ىت البدث و حؿتهضف جىمُت مفاهُم مخلل ُّ ت حؿدشمغ طواءاث ك ُّ حظاطاث جيكُؼ

ت اؾتهالهه لغظابه و طلً في إػاع كمل وعقاث  ُّ بمدىع ػغق صُض الخُىان و هُف

 والّخالي:     
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غــــىي: -
ّ
هــــاء الل

ّ
ا كً مكهض صُض بجمُم مغاخله وطلً بئهخاج ه الز ُّ ّص الّخلبحر هخاب

ت الّخالُت:  ُّ )ابضاء الغاي خٌى جلىُت جىلُض ألافياع وصفي وطلً باكخماص الّخلىُاث الخيكُؼ

لت الّصُض اإلالترخت(، اكخماص  )جلمص الخالمُظ صوع الخُىان اإلافترؽ جلىُت اإلاداواةػٍغ

ت لفهم ػغق الّصُض و مغاخلها (، اكخماص  ُّ )ًلىم وّل جلىُت جباصٌ ألاصواعوصوع الضخ

م بخ
ّ
 مشُل صوع الخُىان اإلافترؽ طمً ول مغخلت مً مغاخل الّصُض(.مخلل

هص ؾغصي ًدخىي كلى أكىاٌ للخُىاهاث  (dramatisation) مؿغختالزواء الاحخماعي:-

لخه في الصُض.  مجخملت في الغابت بدظغة ألاؾض،ملً الغاب، وول خُىان ًلضم ػٍغ

 )جباصٌ ألاصواع(.

هـــاء الّشياطـــي اإلانؼلـــي: -
ّ
م في  الز

ّ
ججُب كً ؾؤاٌ حىهغي وطلً الؾدشاعة طهً اإلاخلل

 -: إلااطا لم جخفؼً الغؼالت للخؼغ اإلادضق بها؟ جلىُت اللصف الظهنيإػاع 

غؼ
ّ
ملاعهت ؾغكت  –جغهُب مكهض ًجّؿض اهلظاض الخغباء كلى طبابت  :(Puzzle)للبتالل

هت بحن الّضكابم زّم الخُىاهاث التي حلخمض اإلاؼاعصة بىاؾؼت حهاػ للِـ الّؿغكت و اإلالاع 

ىاوي. 
ّ
 الش

هــــاء البصــشي اإلايانـــي: -
ّ
حلّغف مؿالً الخغباء واكخماصها كلى حغُحر لىن  للبت اإلاخاهت:الز

 حلضها للخسّفي.

بيعــــي: -
ّ
هــــاء الؼ

ّ
لت البدث الاؾخلصاةياكخماص  الز اعة غضًغ وكغض  ػٍغ مً زالٌ ٍػ

 خُىان بغماةي.

هــــاء اإلاىظيلـ -
ّ
ت كً  ــــي:الز اع( هأصواث حلبحرًّ

ّ
بل، الؼ

ّ
ت )الؼ ُّ جىؿُف آلاالث ؤلاًلاك

ت الّصُض باإلاؼاعصة، إًلاق زافذ/ إًلاق مدؿاعق / إًلاق  ُّ إخؿاؾه الّضازلي كىض كمل

 صازب.

ــــج: ـــ ـــ  الىظائــل اإلاعخخذمـت لخلييـــم فاعليت البرنامــ

لييــــم اللبلـــــــي: -
ّ
بُت والهضف مىه جّم إحغاءه كبل جالخ ضَعـ اللُىت الظابؼت والخجٍغ

 ملغفت ججاوـ اللُيخحن.
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لييــم البعــــذي: -
ّ
مه للّخلغف كلى الخ بي، جّم جلٍى بلض مغوع قهغ مً جؼبُم البرهامج الّخضٍع

ىت و طلً مً زالٌ ملاعهت هخابج جؼبُم أصاة  ُّ ت البرهامج كلى أفغاص الل ُّ مضي فاكل

لت في ؤلاز
ّ
خباع الّخدصُلي الّضعاس ي البلضي بيخابج اللُاؽ اللبلي. وملاعهخه الّضعاؾت اإلاخمش

 بيخابج الازخباع الخدصُلي البلضي لللُىت الظابؼت.

ــــم البرنامــــــــــج: ● ـــ  إحــــشاءاث طبــــــؽ البرنامــــــــــــــج: جصميـ

ت، جّم كغ  ُّ بي في صىعجه ألاول طه كلى مجمىكت مً بلض الاهتهاء مً جصمُم البرهامج الّخضٍع

محن مً أكظاء هُئت الّخضَعـ هما جّم كغطه أًظا كلى بلع اإلاخفّلضًً و 
ّ
اإلادى

اإلاؿاكضًً البُضاغىحُحن مً طوي الازخصاص. وطلً إلبضاء آعائهم في مدخىي البرهامج 

غت و الّصُاغت و 
ّ
س ي اإلالترح و مّضة جىفُظه، و مضي وطىح ألاوكؼت و ؾالمت الل الّخضَع

لت بؼغق صُض الخُىان  مضي مالءمت
ّ
ألاوكؼت للهضف وهى إهؿاب الّخالمُظ مفاهُم مخلل

محن هما ًلي:
ّ
ظ بخىصُاث و مالخـاث اإلادى

ْ
ت اؾتهالهه لغظابه. و للض جّم ألاز ُّ  و جبّحن هُف

 أن ًخّم اؾخسضام وؾابل حللُمُت مخىّىكت، مشحرة ومكّىكت لجظب اهدباه الخالمُظ. -

واءاث.أن ًخّم اؾخسضام فّىُاث و اؾت -
ّ
ت جدىاؾب مم حمُم الظ ُّ اث حللُم ُّ  راجُج

عليميـــت اإلاعخخذمـــت: ●
ّ
 الىظائـــل و ألادواث الخ

ت مخىّىكت و مشحرة ججظب اهدباه الّخالمُظ و  ُّ بي كلى وؾابل حللُم ًدخىي البرهامج الّخضٍع

ت مشل: صىع و عؾىم و بؼاكاث  ُّ ض مً عغبتهم لالهسغاغ في ألاوكؼت الّخللُم ل وؾاب –جٍؼ

ت خضًشت  ُّ ت  –جىىىلىح ُّ ت  –مكاهض فُضًى  –أللاب حللُم ُّ مجّؿماث  –آالث مىؾُل

 لبلع الخُىاهاث.

 جدليـــل النخائـــــج: -11

 نخائج الفشطّيت العامت ألاولى :  -11-1

ت بحن مخىّؾؼي  ُّ ه" جىحض فغوق طاث صاللت إخصاب
ّ
جىّص الفغطُت اللامت ألاولى كلى أه

بلضي ألفغاص اإلاجمىكت الّظابؼت كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي اللُاؾُحن اللبلي و ال

 لصالح اللُاؽ البلضي".
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ت جم اخدؿاب كُمت ) ُّ ض مً صّخت هظه الفغط
ّ
( إلالغفت الفغوق بحن tو للّخأه

ىت الّظابؼت كلى ازخباع الّخدصُل  ُّ مخىّؾؼاث الّخلُُمحن اللبلي و البلضي للل

ل
ّ
ت مخلل ُّ ت اؾتهالهها الّضعاس ي خٌى مفاهُم كلم ُّ ت بؼغق صُض الخُىاهاث و هُف

ت لها.  ُّ  لغظائها و الّضاللت  ؤلاخصاب

: داللت الفشوق بيل مخىّظؼي اللياظييل اللبلي و البعذي  ألفشاد 05حذول 

دصيل الّذساس ي باظخخذام اخخباس
ّ
 ". t"  اإلاجمىعت الّظابؼت على اخخباس الخ

 
ت بحن مخىّؾؼي الّخلُُمحن ( وحىص فغوق طاث ص65أزبدذ هخابج الجضٌو ) ُّ اللت إخصاب

(  t = 11.553" للفغق بحن مخىّؾؼي الّخلُُمحن)   tاللبلي و البلضي خُث بلغذ كُمت " 

ه " جىحض فغوق 
ّ
ت ، أّي  أه ُّ ا و هظا ما ٌلني كبٌى هّص الفغط ُّ ت إخصاب

ّ
وهي كُمت صال

ت بحن مخىّؾؼي اللُاؾحن اللبلي و البلضي ألف ُّ غاص اإلاجمىكت الّظابؼت طاث صاللت إخصاب

 كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي لصالح اللُاؽ البلضي."

انــــــــــيت: -11-2
ّ
 نخائــــــــج الفـــشطّيت العامت الث

ت بحن مخىّؾؼي  ُّ ه  "جىحض فغوق طاث صاللت إخصاب
ّ
اهُت كلى أه

ّ
ت اللامت الش ُّ جىّص الفغط

ت كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي اللُاؾُحن اللبلي و البلضي ألفغاص اإلاجمىكت  ُّ ب الّخجٍغ

 لصالح اللُاؽ البلضي ".
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( الفغوق بحن اللُاؾُحن اللبلي و البلضي كلى ازخباع 66ًىّضح الجضٌو كضص )

ت البدث اؾخسضمىا  ُّ ت و للخدّلم مً فغط ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ الّخدصُل الّضعاس ي ألفغاص الل

ت بحن " و كض أزبدذ الّىخ  tالازخباع ؤلاخصاةي " ُّ ابج وحىص فغوق طاث صاللت إخصاب

( و بلغذ كُمت )  =  16.6566( والبلضي ) 5.6766اإلاخىّؾؽ الخؿابي للّخلُُم اللبلي )

t15.592   ت حّضا و هظه الفغوق لصالح اللُاؽ البلضي . و هى ما ًشبذ
ّ
( و هي فغوق صال

ت. ُّ        هّص الفغط

الــــــثت:نخائــــــــج الفـــشطّيت العامت ا -11-3
ّ
 لث

ت بحن مخىّؾؼي  ُّ ه  "جىحض فغوق طاث صاللت إخصاب
ّ
الشت كلى أه

ّ
ت اللامت الش ُّ جىّص الفغط

ت والّظابؼت كلى ازخباع الّخدصُل  ُّ ب اللُاؾُحن  البلضي ألفغاص اإلاجمىكخحن الّخجٍغ

ت ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ  ". الّضعاس ي لصالح  الل

 
ً أفغاص اإلاجمى 

ّ
لت بؼغق بلغ اإلاخىّؾؽ الخؿابي لخمل

ّ
ت إلافاهُم مخلل ُّ ب كت الّخجٍغ

ت اؾتهالهها لغظائها )  ُّ (، وبلغ هفـ اإلاخىّؾؽ لضي  13.7333صُض الخُىاهاث و هُف

ا وهى   t=5.565( وبلغذ كُمت ) 16.6566أفغاص اإلاجمىكت الّظابؼت ) ُّ ت إخصاب
ّ
( وهي صال



خمشمشاد ألا / مدمذ صالح   / حىبالي د/ نجىي   
 

188 

 

ت بحن ُّ ه" جىحض فغوق طاث صاللت إخصاب
ّ
ت أّي أه ُّ مخىّؾؽ الّخلُُمحن  ما ًشبذ هّص الفغط

ت و الّظابؼت كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي لصالح   ُّ ب البلضي ألفغاص اإلاجمىكخحن الّخجٍغ

ت ".  ُّ ب ىت الّخجٍغ ُّ  الل

ت بغهامج جؼبُلي كابم هضفذ الّضعاؾت إلى مناكشت نخائـــــج البدـــــث: – 12 ُّ جبّحن مضي فاكل

واءاث اإلاخلّضصة في جملً جالمُظ ا
ّ
لّؿىت الخامؿت مً الّخللُم ألاؾاس ي بمضعؾت كلى الظ

لت بؼغق صُض 
ّ
ت  مخلل ُّ تإلافاهُم كلم ُّ ت الّخىوؿ ٍّ اض بىهالٌ  في مضًىت الجم بالجمهىع ٍع

يذ هخابج الّخدلُل ؤلاخصاةي كً  ُّ الخُىاهاث وجبّحن هُفُت اؾتهالهها لغظائها. خُث ب

ى ُّ ت بحن مخىّؾؼاث جدصُل الل ُّ ىت وحىص فغوق طاث صاللت إخصاب ُّ ت الّظابؼت والل

ت في الّخؼبُم البلضي كلى ازخباع الّخدصُل الّضعاس ي، وواهذ جلً الفغوق  ُّ ب الخجٍغ

ت الّخضَعـ اللابمت  ُّ ٌّ بالّخالي كلى فاكلُت إؾتراجُج ت، مّما ًض ُّ ب لصالح اإلاجمىكت الّخجٍغ

واء اإلاخلّضص.
ّ
ت الظ  كلى هـغٍّ

مىً جفؿحر طلً باؾخجابت صعؽ، ًخم فُه اؾدش  ماع طواءاث اإلاخللم، للضعاجه مما ٍو

ت ٌؿاكضه كلى ججاوػ صلىباجه  ًّ ت مخىّىكت جغاكُالفغوق الفغص ُّ مً زالٌ أوكؼت حللُم

لت  ت كلى اكخباع أّنها ػٍغ ُّ بحن الّخالمُظ وهى اإلابضأ الظي جخجّزٌ طمىه البُضاغىحُا الفاعك

ت  و  ُّ م
ّ
ت، الّخلل ُّ ت حؿخسضم مجمىكت مً الىؾابل الّخللُم الؼغابم البُضاغىحُت جغبىٍّ

م ألاكغان، اؾخلماٌ الّخلىُاث 
ّ
هني، ؾغص اللصص، للب ألاصواع ، حلل

ّ
مشل: )اللصف الظ

م باألللاب و ألالغاػ، خّل اإلاكىالث، 
ّ
م الّخلاووي، الّخلل

ّ
ت اإلاخؼّىعة، الّخلل البصغٍّ

تي مً قأنها اإلاؿاهمت في جىمُت كض
ّ
عاث الاهدكاف، الخىاع و اإلاىاككت ...،الخ( و ال

محن. وهى ماأهضجه صعاؾت )حىبالي وبً كافُت، 
ّ
م 2619ومهاعاث اإلاخلل ت جىَى ُّ (كلى أهم

اؾتراجُجُاث الخللم والخللُم وػغق الخضَعـ وطلً لظمان فاكلُت بغهامج كابم كلى 

 الظواءاث اإلاخلضصة في جىمُت مفاهُم كلمُت. 

م ال هما أّن هظه الاؾتراجُجُت
ّ
غ مىازا مالبما للـّخلل

ّ
فّلاٌ خُث أّنها جغاعي جىف

اث  ُّ م ؤلاؾتراجُج محن مً زالٌ جىَى
ّ
ازخالف كضعاث و اخخُاحاث و مُىالث اإلاخلل

م لضيهم و هظا مً قأهه أن 
ّ
تي جخالبم مم صعحت و هىق طوائهم و وؿم الخلل

ّ
ت ال ُّ ؿ الّخضَع

م و ٌؿاكض في جىمُت مهاعاتهم و كضع 
ّ
ت الّخلل ُّ اتهم ًؤّصي إلى اهسغاػهم ؤلاًجابي في كمل
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اإلاسخلفت كصض مؿاكضة ألاػفاٌ اإلاسخلفحن في اللمغ و اللضعاث والّؿلىواث واإلاىخمحن إلى 

(. وكلُه Cpaien , 2014فصل واخض كلى الىصٌى بؼغق مسخلفت إلى ألاهضاف هفؿها.)

واءاث اإلاخلّضصة مً خُث أّنها 
ّ
ت الظ ت وهـغٍّ ُّ هالخف الّخيامل بحن البُضاغىحُا الفاعك

 إلاكيلت أو  همىطج لىصف هُف
ّ
غ ؤلاوؿان و هُف ًخلامل مم اإلاشحراث لُلّضم خال

ّ
ًفى

واءاث اإلاخلّضصة  للمخللمحن في جضَعـ (Helen, 2008 لُلّضم مىهجا حضًضا
ّ
(.فاؾدشماع الظ

ت ٌؿاكض كلى جلبُت خاحُاتهم إلالغفت ػغق صُض الخُىاهاث وهُفُت أولها و  ُّ مفاهُم كلم

ت ابغاهم ما ( خُث بّحن أّن " الفغص ًىلي Maslow Abrahamؾلى )هى ما ًخجّزٌ طمً هـغٍّ

ت اإلاخىامُت." ) ت الخخُاحاجه و ٌؿعى إلى جلبُتها وفلا إلى ألاولىٍّ ُّ .  Roussel, 2001)ألاهّم

فل بماصة كلم الاخُاء مً خُث أّنها جأزظ بلحن 
ّ
هما ٌؿهم طلً في جىمُت كالكت الؼ

ت و حؿعى إلى إكامت ُّ اج
ّ
خه الظ ِّ عوابؽ مخِىت بِىه و بحن اإلالغفت هظه  ؤلاكخباع زصىص

بلىله أّن " اللالكت باإلالغفت هي  )(Charlot ,1997الفىغة هجض لها صضي في أكماٌ  

م و 
ّ
تي حلىـ" فابضة الّخلل

ّ
م" و هي ال

ّ
ً، باللالم و بظاث اإلاخلل ت: هي كالكت باآلزٍغ ُّ ؾُاك

خه و الّخمّخم به أو اللىـ"  ُّ  أهّم

 الخاجمت: –

البدث أهمُت بغجامج كابم كلى الظواءاث اإلاخلضصة في جملً كُىت مً جالمُظ  أزبدذ هخابج

لت غظائها.   الؿىت الخامؿت إلافاهُم مخلللت بؼغق الصُض لضي الخُىاهاث وػٍغ

 بىاء كلى هخابج الضعاؾت ًىص ي الباخشىن ب:الخىصياث:

ت للّخلٍغف  - ُّ ت للمضّعؾحن باإلاضاعؽ الابخضاب ُّ ي واءاث طغوعة وطم بغامج جيٍى
ّ
ت الظ بىـغٍّ

ت بغُت جىفحر مىار  ُّ ت الّخضَعـ لجمُم اإلاىاص الّخللُم ُّ ت اؾدشماعها في كمل ُّ اإلاخلّضصة و هُف

ظي مً قأهه أن 
ّ
محن و ازخالف اخخُاحاتهم و مُىالتهم  و ال

ّ
حللُمي ًدترم كضعاث اإلاخلل

 ًغجلي  بالّؼاص اإلالغفي لضيهم.

محن كلى الاهسغاغ في اؾخسض-
ّ
ت اللابمت كلى بغهامج حصجُم اإلالل ُّ ؿ ام ألاؾالُب الّخضَع

ت.   ُّ واءاث اإلاخلّضصة في جضَعـ اإلاىاص الّخللُم
ّ
 الظ
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ت اإلاخىّىكت - ُّ واب
ّ
ًجب أن ٌغّحر اإلاغّبي هـغجه للّخضَعـ كاّمت و طلً باالهدباه إلى اإلاصاصع الظ

ت وحيهت كىض بىاء الّؿِ محن و طلً باالؾدىاص إلى مؿدىضاث هـغٍّ
ّ
ى لضي اإلاخلل ىاٍع

 البُضاغىجي.

مي صوابغ الّخضَعـ جدذ إقغاف ؤلاػاع البُضاغىجي و -
ّ
إوكاء مىكم إلىترووي ًظّم ملل

واءاث اإلاخلّضصة في مجاٌ 
ّ
ت الظ طلً لخباصٌ الخبراث و الّخجاعب في ما ًسّص جؼبُم هـغٍّ

 الّخضَعـ.

 كائمت اإلاشاحع:

  ،آعمؿتروهج، زىماؽ -1
ّ

واءاث اإلاخعّذدة في غشفت الصف
ّ
اإلاملىت العشبّيت )الز

ت ًّ كغ و الّخىػَمالععىد
ّ
ربىي للي

ّ
 ) 2666 ، ، صاع الىخاب الت

فعالّيت بشنامج للعلىم باإلاشخلت الابخذائّيت في طىء نـشّيت  ،الباػ، زالض -2

بيعي و حعذًل أنماغ 
ّ
واء الؼ

ّ
دصيل و الز

ّ
الزواءاث اإلاخعّذدة في جنميت الخ

م
ّ
عل

ّ
ربيت ،الخ

ّ
العلمّيت جدّذًاث الحاطش و سؤي اإلاؤجمش العلمي العاشش "الت

، حاملت كحن قمـ 62/8/2666إلى  36/7" اإلاىللض في الفترة مً اإلاعخلبل

 مصغاللاهغة،

واءاث اإلاخعّذدة و الفهم،حابغ، كبض الخمُض -3
ّ
جىمُت و حلمُم) اللاهغة ،صاع  : الز

  (2663الفىغ اللغبي،

ت في اللذساث العللّيت ،الجبالي، خؿني -4 ًّ صغ، مىخبت ألاهجلى )م  الفشوق الفشد

ت،   ( 1997اإلاصغٍّ

واءاث ،حىبالي، هجىي و بً كافُت، أؾماء -5
ّ
فاعلّيت بشنامج كائم على الز

لت بالّضمن لذي عّينت من روي ؤلاعاكت 
ّ
اإلاخعّذدة في جنميت مفاهيم مخعل

ت ا،الّعمعّيت اإلاخىّظؼت بمشهض سعاًت فاكذي الّعمع باإلانعخير ُّ ت اللغب
ّ
إلاجل

الث  ،اإلاىهبت لللىم ؤلاكاكت و ا
ّ
ض الش

ّ
 2619،( 9اللضص )،إلاجل

اث اإلاذسس ي لذي ألاػفال في وطعّيت إعاكت ظمعّيت  ،حىبالي، هجىي  -6
ّ
الز

ت ًّ يكغ و الّخىػَم ، مذمجيل باإلاذاسط العاد
ّ
 (2618) اللاهغة ،مؤّؾؿت ػُبت لل



ميت مفاهيم علميت في ماّدة علم ألاخياء
ْ
واءاث اإلاخعّذدة في جن

ّ
 فاعليت بشنامج كائم على نـشّيت الز

 

191 

 

واءاث الجىحى، ألفذ مدمض، -7
ّ
دى في طىء نـشّيت الز

ّ
فعالّيت جذسيغ الن

 الّعابع اإلاخعّذدة في ج
ّ

دىّيت لذي ػالباث الّصف
ّ
نميت بعع اإلافاهيم الن

دصيل
ّ
ض  ،ألاظاس ي طعيفاث الخ

ّ
ت حاملت ألاػهغ بغّؼة، اإلاجل

ّ
اللضص ، 13مجل

1،2611 

يب و الفلي، مضخذ -8 واءاث اإلاخعّذدة و عالكتها بذافعّيت ؤلانجاص في  زالض، ٍػ
ّ
الز

خّصص الّذساس ي لذي عّينت من ػالباث ولّيت ؤلا
ّ
ت كخصاد اإلانزليطىء الخ ُّ ،ولّ

     2614،مصغ،ػىؼا –حاملت ألاػهغ بىىاج  ،ؤلاكخصاص اإلاجزلي

واءاث اإلاخعّذدة بشنامج جؼبيليالخفاف، إًمان كباؽ، -9
ّ
) كمان ألاعصن، صاع الز

كغ و الّخىػَم ،
ّ
 (2611اإلاىاهج للي

واءاث ،الّضلُمي، ًاؾغ مدفىؾ -16
ّ
أجش اظخخذام بشنامج حعليميى في جنميت الز

واءاث اإلاخعّذدة لذي ػلباإلاخعّذ 
ّ
ت   ،حامعت اإلاىصل تدة في جنميت الز

ّ
مجل

ض
ّ
ت، اإلاجل ُّ ربُت ألاؾاؾ

ّ
ت الت ُّ  2669، 2، اللضص9أبدار ول

فىيرصي بىهى، أصواعص، -11
ّ
كغ،   حعليم الخ

ّ
 (.2661) صمكم ؾىعٍا، صاع الّغطا للي

ىىين العللي و ججهيز اإلاعلى  ،الّؼٍاث، فخحي مصؼفى -12
ّ
 ماثألاظغ اإلاعشفّيت للخ

كغ و الّخىػَم، ،)مصغ
ّ
باكت و الي

ّ
 (.1995صاع الىفاء للؼ

خىن، إًمان و اإلالضاصي، أخمض -13 واءاث ،ٍػ
ّ
أجش بشنامج جذسيس ي كائم على دمج الز

الباث على خّل اإلاشىالث الّشياطّيت و 
ّ
م في كذسة الؼ

ّ
عل

ّ
اإلاخعّذدة و أنماغ الخ

م الّشياطياث
ّ
تدافعيتهّن لخعل ربىٍّ

ّ
ض . صعاؾاث الللىم الت

ّ
، 1، اللضص 41، اإلاجل

2612 

فىير و جفىحر بال خضوص:  كغفت، صالح الّضًً، -14
ّ
سؤي جشبىّيت معاصشة في حعليم الخ

مه
ّ
 (.2006)اللاهغة، صاع كالم الىخب،  حعل

اظخخذام اظتراجيجّيت جذسيغ مبنّيت على نـشّيت  أجش  ،كىض، أمل قاهغ -15

ائّيت ل واءاث اإلاخعّذدة في جدصيل اإلافاهيم الفيًز
ّ
 العاشش الز

ّ
ذي ػلبت الّصف

ض :، صعاؾاثألاظاس ي
ّ
ت، اإلاجل ربىٍّ

ّ
 2611، 1، اللضص 38الللىم الت

ىت -16 مً زالٌ الّغابؽ  ػشق الّصيذ عنذ الحيىاناث، ملاٌ :كابىق، ٍػ
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ش http://mawdoo3.comالخالي:  .2616ؾبخمبر  28و اؾترحم بخاٍع

 – اإلاذسظت كىائم حاسدنش لخلييم مىاهب ألاػفال في ظّن مدمض، كبض هللا،  -17

عليماث
ّ
 ( 2666)اللاهغة، صاع الغقاص ، هشاظت الخ

واءاث اإلاخعّذدة في جنميت بعع مدمض، هبت، -18
ّ
أجش اظخخذام اظتراجيجّياث الز

غىيت لذي أػفال مشخلت ما كبل اإلاذسظت
ّ
ربُت  ،اإلاهاساث الل

ّ
ت الت ُّ ت ول

ّ
مجل

ـ اوي ،بالّؿَى
ّ
 2616 ،اللضص الش

 ّيت بشنامج جذسيبي ملترح في إهعاب معلميفعال،مدمىص، كبض الّغّػاق مسخاع -19

ؿهم و أزغه كلى  واءاث اإلاخلّضصة في جضَع
ّ
ت مهاعاث اؾخسضام الظ ُّ غت اللغب

ّ
الل

غىي لضي جالمُظهم
ّ
ربُت،الّخدصُل و جىمُت ؤلابضاق الل

ّ
ت الت ُّ حاملت ،ولّ

 2667،مصغ،أؾُىغ

لافت والللىم، اإلاعجم اإلاىّخض -26
ّ
ربُت و الش

ّ
ت للت ُّ مت اللغب

ّ
إلاصؼلخاث كلم  اإلاىـ

 (1993ؾلؿلت اإلالاحم اإلاىّخضة ،  ،جىوـ (ألاخُاء

ربُت -21
ّ
م في جضَعـ ؤلاًلاؾ الللمي للّؿىت الخامؿت مً  ،وػاعة الت

ّ
صلُل اإلالل

 ( 2664)جىوـ، اإلاغهؼ اللىمي البُضاغىجي، الّخللُم ألاؾاس ي

ت -22 ُّ ربُت الّخىوؿ
ّ
الشت مً الّخل ،وػاعة الت

ّ
لُم البرامج الّغؾمُت للّضعحت الش

 (. 2664)جىوـ،اإلاغهؼ اللىمي البُضاغىجي ، ألاؾاس ي

23- Armstrong , Thomas,Multiple Intelligences in the Classroom.( USA, 

Association for supervision and Curriculum Development,2001) 

24- Armstrong, Thomas, Les intelligences multiples dans votre classe 

(Montréal, Chenelière , 1999) 

25- Baucher, Chantale, Le rapport au savoir des élèves: une relation 

significative. 4
e 

 congrès de l’AQIFGA,2010, Université de 

Sherbrooke, Québec 



ميت مفاهيم علميت في ماّدة علم ألاخياء
ْ
واءاث اإلاخعّذدة في جن

ّ
 فاعليت بشنامج كائم على نـشّيت الز

 

193 

 

26- Bendada, Moustafa ,L’application de la théorie des intelligences 

Multiples dans l’Enseignement / Apprentissage du FLE Cas de la 

première Année Moyenne en Algérie,Université Larbi Ben M’hidi 

Oum-El-Bouaghi, Faculté des lettres et des langues,  La République 

Algérienne Démocratique et Populaire ,2015 

27- Brownlee, Bethany, Mathematics Education and Multiple 

Intelligences, Carroll College, USA, ,2007 

28- Campbell,Bruce, Les intelligences multiples : Guide pratique 

(Montréal,Chanelière/Mc,1999)  

29- CPAIEN, Isabelle, Différencier (Tunis , Ecole Guy 

maupassant.Sousse,  2014)  

30- Erwan, Le Dain., Loic, Elbé., Sandie, Boudet ,Les intelligences 

multiples )France , collèges François Villon Saint-Fargeau-

Ponthierry, 2016 )  

31- Gardner, H,Frames of mind : the theory of multiple intelligences 

(New York, NY: Basic Books, 1983) 

32- Gardner, H,Les intelligences multiples pour changer l’école, la 

prise en compte de différentes formes d’intelligences 

(USA ,Retz,1996 ) 

33- Hahn, C,Dealing with the Variables in the langage classroom in 

Teacher Development: Marking the Right Moves ( France,  

Impression Maury  45330 – Malesherbes ,1994). 

34- Helen, McGrath, Huit façons d’enseigner, d’apprendre et 

d’évaluer 200 stratégies utilisant les niveaux taxonomiques des 

intelligences multiples ( Montréal ,Chenelière éducation ,2008). 



خمشمشاد ألا / مدمذ صالح   / حىبالي د/ نجىي   
 

194 

 

35- Keymeulen, Renaud ,Vaincre ses difficultés scolaires grâce aux  

intelligences multiples ( Bruxelles ,De Boeck ,2013) 

36- Meoli, Gwendoline ,L’influence de la prise en compte de la théorie 

des intelligences multiples de l’enseignement des mathématiques 

sur la motivation scolaire , St-Maurice, Suisse,2013 

37- Roussel, Patrice,La motivation au travail – concept et théories 

( Paris, Aux Editions EMS,  2001) 

38- Snyder, Rebecca Finley,The relation between Learning styles 

multiple intelligences and academic achievement of High schools  

students,High school  journal.,University of North Carolina press, 

USA,1999 

 


