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 مقدمة
وال  األمددددة مددددؽ الت ليدددد  بدددده هدددد   إن التجديددددد أمددددر مظلددددؾك فددددرعا  بسددددا  لدددد           

تددددتسكؽ األمددددة مددددؽ الت ليدددد  إال بالتقمدددد  إدددد  الخظدددداك ال ر  دددد   و دراك مددددد  التشددددؾ  إدددد  
تشاولددددددده ال زددددددداتا الديشيدددددددة والتعام  مدددددددا تشدددددددؾ  أ سدددددددا  الذخردددددددية  ومددددددددتؾيات الداللدددددددة 

التجديدددددددد والتشؾيدددددددا إددددددد  عدددددددرض ال زددددددداتا ضدددددددرور  التددددددد  تشاسددددددد ىا  مسدددددددا يددددددددل علددددددد  
وأإىددددامىؼ  ومسددددا يشكهدددد  إدرا دددده والتق  ددددد والتكليفددددات بسددددا يتشاسددددل مددددا أ ددددؾال السكلفدددد ؽ 

وأن  عليددددددده أن التجديدددددددد تدددددددؾر  مدددددددؽ تدددددددؾر الته  دددددددر  والته  دددددددر سدددددددشة  ؾ يدددددددة   اتدددددددة
 العرر الحديث ال ي  عيش فيه يؾاجه ته رات فت  ومدتجدات عد . 

ومدددددا مدددددؽ فدددددػ أن  اجدددددة األمدددددة إلددددد  التجديدددددد إددددد  الؾ ددددد  الحدددددال  أفدددددد مدددددؽ 
  وسددددعة وجددددؾد أ ددددؾال و دددديؼ وسددددلؾ يات  اجتىددددا إليدددده إدددد  أي و دددد  مزدددد   وذلددددػ ل ددددؾ 

  والجتيدددددار تيدددددارات إكريدددددة   وال تع دددددر عدددددؽ غاتاتددددده وأهداإدددددهغريكدددددة ليدددددد  مدددددؽ ديدددددؽ  
 وث افية ال تس  إل  ديششا الحشيف برلة.

 زالدددددة "إ يددددداا مدددددا ا ددددددرس مدددددؽ ديدددددؽ    و  والتجديدددددد بىددددد ا السعشددددد  إ سدددددا تعشددددد 
يؽ  أل ددددده هدددددؾ إددددد  ذاتددددده وإددددد  الذددددد ىات والهذددددداوات والجىددددداالت عدددددؽ مفدددددا يؼ هددددد ا الدددددد

جسلتدددددده وتفاتدددددد له جديددددددد ال يت ددددددادم  وهددددددؾ إ شددددددا ال ددددددؾم   ددددددؾم   ولدددددده  ألن   سددددددكحا ه 
وتعدددددال  أ  لددددده للشددددداس  اإدددددة  إددددد  األزمشدددددة  لىدددددا  واألطدددددؾار الحزدددددارية وال  افيدددددة  لىدددددا  

 ( .01: <810وه ا مؽ إعجاز  ومؽ سر اإلله فيه. )أبؾ مؾس   
سدددددددددتعساله إددددددددد  العردددددددددؾر الستدددددددددق ر  لك دددددددددر  و ن فدددددددددا  ا -ومفىدددددددددؾم التجديدددددددددد 

إدددلن لددده جددد ور ا إددد  التددداريل اإلسددد م  ترجدددا إلددد  م ددددأ  –السشددداديؽ بددده وسدددعة مجاالتددده 
: "جددددددددوا إتسدددددددا كؼ    دددددد : تدددددددا تددددددل    عليددددددده وسددددددلؼ ورد إددددددد   ؾلددددددهالرسددددددالة    ددددددث 

؟  دددددال: أ  دددددروا مدددددؽ  دددددؾل ال إلددددده إال  " ) روا  اإلمدددددام رسدددددؾل    يدددددف  جددددددد إتسا شدددددا
إن   يكعدددددث لىددددد   األمدددددة : "تدددددل    عليددددده وسدددددلؼ  و ؾلددددده (  ?;9/ 8 سدددددد بدددددر ؼ ) أ

 (0?8:بؾ داود بر ؼ )أ" روا  اإلمام عل  رأس    مائة سشة مؽ تجدد لىا ديشىا
األولددددددد  فيخاطدددددددل الشددددددداس  والستظلدددددددل إددددددد  الخظددددددداك الدددددددديش  العدددددددؾد  لدددددددد رته

  يشكهددددددد  أن تكدددددددؾن إددددددد ددددددددل مذدددددددك تىؼ إددددددد  الحيدددددددا    وعلددددددد علددددددد   ددددددددر ع دددددددؾلىؼ 
ا عسددددا الخظدددداك م ترددددر ا علدددد  مدددددائ  الددددديؽ إ ددددة  بع دددددا  عددددؽ أ دددددا  الددددداعة   بع ددددد 
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ا مددددددددؽ االترددددددددال  تجددددددددر  إدددددددد  العددددددددالؼ مددددددددؽ  ؾلشددددددددا  فيجددددددددل أن يشحددددددددؾ مشحدددددددد  جديددددددددد 
جتسددددا إدددد  ضددددؾا مدددددتجدات العرددددر. بالجسدددداه ر ومددددؽ  ر ددددة التشسيددددة والت دددددم إدددد  الس

 ( .=;8: ;810)ه ل 
دددددا مدددددؽ لدددددؾازم اإلسددددد م مدددددؽ مجتسعدددددات وأإدددددراد  ذلدددددػ  إالتجديدددددد  إذن  ي ددددددو الزم 

" عددددددؽ وعدددددد  ال إلدددددده إال  أن السدددددددلؼ مظالددددددل بتجديددددددد إتسا دددددده بدددددد  ر  لسددددددة التؾ  ددددددد "
 امدددددددد  بسعا  ىددددددددا  وعسدددددددد  تددددددددادق بس تزددددددددياتىا. والسجتسددددددددا السدددددددددلؼ مددددددددقمؾر بتجديددددددددد 

 . ه مؽ    ما علق به مؽ أسكاك الزع  وال ل  والخزؾ  واال حرافإتسا
 سدددددا أن إىدددددؼ فدددددريعة اإلسددددد م تددددددتؾجل إىدددددؼ  ردددددؾص ال دددددر ن الكدددددريؼ والددددددشة 
ا  وتدددددبرها و عسدددددال الع دددد  إ ىددددا مدددددؽ  دددد ل جىدددددد مددددشغؼ تكذددددد   ددددا تدددددحيح  الش ؾيددددة إىس 

إدددد  عددددؽ معا  ىددددا عشدددددما تكددددؾن هدددد   الشرددددؾص محكسددددة ثابتددددة  ومددددؽ  دددد ل االجتىدددداد 
 .الفرو  وتظ  ق األتؾل عل  ما استجد مؽ السدائ 

للتحددددددتات  ول دددددد تس ددددد  التجديدددددد   دددددر تس ددددد  إددددد   ددددددر  الف يددددده علددددد  االسدددددتجابة    
التدددد  إرضددددىا الؾا ددددا إدددد  السجتسددددا السدددددلؼ  عشدددددما وعدددد  أهدددد  االجتىدددداد  دددد  طا دددداتىؼ 

وعىددددر ريعتىؼ  إدددد  ال  لددددة التدددد  أ ذددددقتىا ع  دددددتىؼ وإدددد  عدددد  ال ؾابدددد  التدددد  أرسددددتىا فدددد
 . "و إ ه الؾا اأتجديد الف ه اإلس م  " ماتدس 

لكددددؽ بعددددد عىددددؾد مددددؽ الجسددددؾد والت ل ددددد بددددرزت بدددد ؽ تددددفؾف السدددددلس ؽ تؾجىددددات    
 :مختلفة للتجديد  لك  مشىا مفىؾم  اص  تسكؽ إجسالىا إ  ث ثة تؾجىات

تؾجدددددده اتخدددددد  التجديددددددد عشؾا  ددددددا للتحلدددددد  مددددددؽ اإلسدددددد م بدعؾتدددددده الرددددددريحة إلدددددد   -0
 .ب   وه ا ما تعرف بالتهريلتجاوز ال ؾا

تؾجددددددده اتخددددددد  التجديدددددددد فدددددددعار ا الجتىددددددداد سدددددددائل متحلددددددد  مدددددددؽ  ددددددد  الزدددددددؾابة  -8
ومتجدددددداوز لكدددددد  ال ؾابدددددد  باسددددددتخدامه لظددددددرق التقويدددددد  السخلددددددة واتددددددظدامه بالشرددددددؾص 

إل دددددده  –بعدددددددم اسددددددتكعاد  ل سدددددد م  لي ددددددة  –الرددددددريحة. وهددددددؾ و  ن ا تلدددددد  عددددددؽ سددددددالفه 
 ددددا و اجاتدددده   تدددد  أضددددح  أ كددددام ال ددددر ن والدددددشة جعدددد  للذددددر  دور ا ثا ؾي ددددا م ابدددد  الؾا

 . ابلة للتقوي  والتعظ   ب ريعة استلىام رور الذريعة وم اتدها
دددددا طدددددرق التقويددددد  الردددددحيحة    -9 تؾجددددده يشظلدددددق مدددددؽ أسدددددس اإلسددددد م وثؾابتددددده متكع 

وغ دددددر معظددددد  لح كدددددام إددددد  محاولتددددده بشددددداا إ ددددده جديدددددد تج دددددل عدددددؽ تحددددددتات العردددددر 
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إ سدددددددا ي ددددددددأ  –بىددددددد ا السفىدددددددؾم  –ؽ بىدددددددا. والتجديدددددددد ومذدددددددك ته التددددددد  ال عىدددددددد للدددددددداب  
 .( 90:  ;811 ) بك ر .بالتقت   أي العؾد  إل  األتؾل اإلس مية

وأمتشا اإلس مية ال ؾم أ ؾج ما تكؾن إل  مؽ تجدد لىا إتسا ىا  ويحدد معالؼ 
ا إلتجاد ج   مدلؼ ت ؾم إ  عالؼ ال ؾم بسا  ام به الج   األول  فخر تىا  ويعس  جاهد 

  .إ  تدر اإلس م
( أ ه البد مؽ التجديد إ  عرض وتسك ؽ أتؾل ?: <810وير  أبؾ مؾس  )

الع  د  وال يؼ اإلس مية الرحيحة إ  مشاهج التعليؼ   اتة وأن ه ا ال ي ا ؼ السشاهج 
الدراسية  وال تق   مؽ و   الظالل الك  ر  بسا تزسؽ  فظ وتيا ة ع   الظالل مؽ 

 السار  ؽ. تخظ  الذياط ؽ  و  د
ل ا وجل عل  ال ائس ؽ عل  أمر العسلية التعليسية  مؽ إعداد السشاهج الدراسية  
وضا الدياسات واالستراتيجيات التدريدية الت  تسكؽ الظالل مؽ بشاا معرإته وا تدابىا 
مؽ مرادرها األتلية  وأن تحف هؼ عل  استخدام الع   والفكر والش د والتحل   لك  ما 

 سؾن ما تشسية الؾع  لديىؼ بسدتجدات العرر و زاتا  السعاتر . ت رأون ويدر 
و غددددرا  لسددددا ا تشدددد  مفىددددؾم تجديددددد الخظدددداك الددددديش  مددددؽ غسددددؾض وعدددددم ال دددددر  
علددددد  تحديدددددد م مدددددط هددددد ا السفىدددددؾم بظري دددددة ج دددددد   ا تلفددددد  الكتابدددددات واألإكدددددار وا راا 

سؤسددددددات  ؾلددددده  وذه ددددد  فيددددده الع دددددؾل  ددددد  مددددد هل  ولذددددد ؾعه ومشدددددادا  الك  دددددر مدددددؽ ال
ولسددددددا تحددددددد  علدددددد  الدددددددا ة العربيددددددة واإلسدددددد مية   بزددددددرور  تجديددددددد الخظدددددداك الددددددديش 

مدددددؽ مددددددتجدات اسدددددتل م ذلدددددػ الؾ دددددؾف علددددد  ط يعدددددة هددددد ا السفىدددددؾم  وتحديدددددد ماه تددددده  
والظدددددد ك إدددددد  السرا دددددد  التعليسيددددددة  - مددددددا تشسيددددددة الددددددؾع  بدددددده لددددددد  السدددددددلس ؽ عامددددددة

ا  بدددد  يشخددددر  إدددد  هسددددؾم إالظالددددل ال تعدددديش بسعدددد ل عددددؽ السجتسدددد - السختلفددددة  اتددددة
ومذددددددك ت السجتسددددددا  ويتعدددددداتش مددددددا  المدددددده و مالدددددده  ويقمدددددد  السجتسددددددا مشدددددده أن تكددددددؾن 

 عزؾ ا إاع   فيه بالتحديث والتشسية والتظؾير.
و ذا  ان ه ا هدف السجتسا ال ي تدع  إليه ويقم  أن تح  ه أبشاؤ  مؽ 

  به أن ت دم السفا يؼ الظ ك  إسا أ ؾجشا أن   دم ه   السعرإة إل  السعلؼ ال   يشا
والسرظلحات واألإكار للظ ك  ال   يؾجه ط به إل  س   العيش دا   السجتسا  
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ويعس  عل  تشسية مىاراتىؼ الحياتية بسا تذسلىا مؽ أإكار ومعت دات وأسال ل تفك ر 
 وتشسية  درات.

  لػ يشكه  االهتسام ب شاا ترؾرات معرفية ج د  وتحيحة لجسيا السفا يؼ 
يتعرض لىا الظ ك  إ   ياتىؼ ويتداولؾ ىا إ   اعات التدريس أو إ  وسائ   الت 

اإلع م والتؾات  االجتساع  الستشؾعة    ت  ال تر  إل  ع ؾلىؼ بظري ة  اطلة أو 
 ال دا بتدريس مهلؾطة   ذلػ ألن بشاا الترّؾرات ال ت ترر عل  مر لة معّ شة إعشد

الت م    تدترجا  ّ  تلس   ترّؾر  الخاص  ثار  السذكلة إ  أذهان و  جديد درس 
التداؤالت الت  تظر ىا إ   فده  أو الت  تظر ىا  عؽبالسؾضؾ  ويدتخدمه ل جابة 

الداب ة  ما    الترؾرات السعلؼ  لكشه يؾات  بشاا ترّؾرات جديد  أو تعّدل مؽ 
  سا  د تؤدي تحيحة كّؾن معرإة  معلؾمة جديد  يتلّ اها أثشاا الدرس  وهشا أتزا  د ت  

األّولية إل  ا تداك التلس   لسعرإة  السعرفية الترؾرات وتقث راتىا عل أ ظاا التدريس 
 . اطلة  لي ا أو ج ئي ا

الرحيحة للسفا يؼ والسعلؾمات   سا أن بشاا ع   الظالل وترؾراته السعرفية 
اسكة  وأن يتؾإر تدتل م أن تكؾن السعلؼ عل   در    ر مؽ السىارات الع لية والفكرية السش

إل ه يشكه  أن تكؾن  ادرا  عل  له مؽ برامج اإلعداد ما يؤهله لى   السىسة  أما الظالل 
عسلية التفك ر وبشاا السعرإة وتكؾيشىا وتدعيسىا بسا لدته مؽ   رات ساب ة   بسا تسكشه 
مؽ إىؼ الساض  ومعرإة الحاضر  ومؽ ثؼ استذراف السدت     و  لػ البد أن تستلػ 

رؾرات معرفية سليسة للسفا يؼ والسرظلحات الت  يتشاولىا  فيكؾن ذا  در  عل  بشاا ت
تدق ما سيا ات السجتسا معلؾماته وأإكار  إز   عؽ اإلإاد  مشىا وا تاجىا بذك  جديد ي

 .ومتظلكاته
أن الترؾر  ؾ  مؽ أ ؾا  السعرإة وفك  مؽ أفكال ( "8109وير  العل  ) 

الرحيط جع  الترؾر  ارج إطار الفع  الع ل  الدليؼ  وهؾ الشذا  الع ل  وليس مؽ 
 ؾ  مؽ أ ؾا  الشغر الفكري السدتشد إ  تقسيده عل  ال ا ر  ال ريكة والكع د    وعل  

ما تؾإر   ل شاا أسس ت ام عل ىا فيسا بعد أساسيا  الؾع  الح ي   باألفياا   وطري ا 
  أو مشتج معرإ  يتلسس الؾا ا الؾجؾدي ال درات تجربة إما  دية مادتة  أو  غرية إكرية

 وير  إليه.
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هسية بشاا ترؾرات معرفية تحيحة لد  الظ ك  أ واستشادا  عل  ما س ق مؽ 
ل تسكشؾا مؽ بشاا معرإة تحيحة  وتجشل الترؾرات السعرفية الخظق أو ال ديلة  الت  

ات والفلدفات الشغري استل م ذلػ تظ  قتؤد  إل  بشاا معرإ  غ ر سليؼ لد  الظ ك  
 . ك عل  تح ق ه   األهداف والهاتاتالتربؾية الت  تعس  عل  ذلػ وتداعد الظ 

وإددددددد  التدددددددرا  التربدددددددؾ  تددددددددتشد الشغريدددددددة ال شائيدددددددة علددددددد  إكدددددددر  أن هشددددددداك داإدددددددا 
إ ددددددا   ت دددددؾد الفدددددرد لفىدددددؼ العدددددالؼ بددددددال  مدددددؽ اسدددددت كال السعرإدددددة بذدددددك  سدددددل    وهددددد ا مدددددا 

أن السعرإدددددددة ت شددددددد  بشذدددددددا  الستعلسددددددد ؽ (   دددددددث يدددددددر  >;0: 8119يؤ دددددددد  تدددددددادق ) 
بؾاسددددددددظة تكامدددددددد  السعلؾمددددددددات والخ ددددددددرات الجديددددددددد  مددددددددا إىسىددددددددؼ الدددددددددابق )السعلؾمددددددددات 

( أن الشغريدددددددة ال شائيدددددددة تشغدددددددر إلددددددد  >?: 8118الدددددددداب ة(  إددددددد   ددددددد ؽ يدددددددر  الدددددددؾهر )
الددددددتعلؼ بق دددددده عسليددددددة بشدددددداا مدددددددتسر  و ذددددددظة وغرضددددددية  أي أ ىددددددا ت ددددددؾم علدددددد  ا تددددددرا  

جديددددددددد  أو إعدددددددداد  بشدددددددداا ترا  كدددددددده أو مشغؾمتدددددددده السعرفيددددددددة  السددددددددتعلؼ لترا  ددددددددل معرفيددددددددة
اعتسددددادا  علدددد   غرتدددده إلدددد  العددددالؼ  والتعلدددديؼ لدددديس عسليددددة ترا سيددددة للسعرإددددة  بدددد  عسليددددة 

 إبدا  تحد  ته  رات ثؾرية إ  الترا  ل السعرفية السؾجؾد  لد  الستعلؼ. 
ؽ والظالدددددل / السعلدددددؼ دا ددددد  مؤسددددددات اإلعدددددداد السختلفدددددة ت ددددددم لددددده الك  دددددر مددددد

السفددددددا يؼ والسعلؾمددددددات إدددددد  فددددددت  تددددددشؾف السعرإددددددة التخررددددددية وال  افيددددددة والعلسيددددددة  
م ددددددان التددددددريس  ال سددددديسا مدددددا يشكهددددد  أن  ه إددددد  والتددددد  تسكشددددده مدددددؽ ال يدددددام بسىدددددام عسلددددد

يدددددددتسكؽ مشددددددده مدددددددؽ مىدددددددارات فخردددددددية وع دتدددددددة تؤهلددددددده للتعامددددددد  مدددددددا الظددددددد ك دا ددددددد  
 السؤسدات التعليسية السختلفة.

أن ت دددددددم إدددددد  بددددددرامج إعددددددداد الظالددددددل / السعلددددددؼ  ومددددددؽ هشددددددا  ددددددان مددددددؽ األهسيددددددة
السفددددددا يؼ الجديددددددد  والسرددددددظلحات التدددددد  يتددددددداولىا السجتسددددددا بالتحل دددددد  والدراسددددددة  تدددددد  
تكددددددؾن الظالددددددل  علدددددد  وعدددددد  تددددددام بىددددددا  و ددددددادر ا علدددددد  إىسىددددددا وتحل لىددددددا  ولدتدددددده مددددددؽ 
الكفددددداا  العلسيدددددة واأل ادتسيدددددة مدددددا تسكشددددده مدددددؽ إدار  الش افدددددات والحدددددؾارات  دددددؾل األإكدددددار 

 والسفا يؼ وال زاتا الت  تدور مؽ  ؾله.
وألن مفىددددددؾم تجديددددددد الخظدددددداك الددددددديش  مددددددؽ السفددددددا يؼ التدددددد    ددددددر تددددددداولىا إدددددد  
ا و ددددددددة األ  ددددددددر   وأتددددددددكح  ال تخلددددددددؾ مشىددددددددا وسددددددددائ  اإلعدددددددد م السرئيددددددددة والسدددددددددسؾعة 
والسكتؾبدددددددة  و ددددددد لػ الددددددددعؾات والسظالكدددددددات الستكدددددددرر  مدددددددؽ ال يدددددددام بتؾضددددددديحه وإىسددددددده  
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بيا ددددددددده مددددددددؽ   ددددددددد  السؤسدددددددددات العلسيدددددددددة والسجدددددددداما الف ىيدددددددددة والعسدددددددد  علددددددددد  فددددددددر ه و 
السدددددددؤتسرات والشددددددددوات العلسيدددددددة بزدددددددرور   أوتددددددد  العديدددددددد مدددددددؽ الستخرردددددددة    دددددددث 

تؾضددددديط مفىدددددؾم تجديدددددد الخظددددداك الدددددديش   والكعدددددد عدددددؽ السفدددددا يؼ السهلؾطدددددة  وال زددددداتا 
ع ددددت العديددددد مدددؽ السدددؤتسرات التددد  تىدددددف إلددد  بيدددان ما يدددة هدددد ا  سدددا الذدددائكة  ؾلددده  

اهتسدددددد  الكحددددددؾ  والدراسددددددات التدددددد   هدددددد ا إلدددددد  جا ددددددل العديددددددد مددددددؽ  سفىددددددؾم و  ي تدددددده ال
 . بى ا السفىؾم وبيان   ي   وماه ته 

(  إلدددددد  عسدددددد  دراسددددددة تحل ليددددددة   دتددددددة 8118دراسددددددة )الدددددددويل     ددددددث هدددددددإ  
( التددددددددد  >811للتجديدددددددددد إددددددددد  الخظددددددددداك الددددددددددعؾي السعاتدددددددددر  ودراسدددددددددة )الرددددددددددت    

لدددددديش  واألمددددددؽ الفكددددددري  ب شسدددددا هدددددددإ  دراسددددددة هددددددإ  معرإددددددة الع  دددددة بدددددد ؽ الخظدددددداك ا
( لسعرإددددددددددة تجديددددددددددد الخظدددددددددداك الددددددددددديش  بدددددددددد ؽ التقتدددددددددد   والتحريددددددددددف  :811)فددددددددددا ر  

( تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  مدددددددؽ   دددددددث مفىؾمددددددده =811وتشاولددددددد  دراسدددددددة ) ددددددددا  ؽ  
 وضؾابظه و ثار .

بتجديددددددد الخظدددددداك الدددددددعؾي إدددددد  الدددددددؾدان   ( إ ددددددد اهتسدددددد<811)دمحم  دراسددددددة أمددددددا 
( علددددد  أن تجديدددددد الخظددددداك ?811سرتكظدددددة بددددده  إددددد   ددددد ؽ أ دددددد )بؾاطشدددددة  والسفدددددا يؼ ال

الدددددددديش  السعاتدددددددر ضدددددددرور  ملحدددددددة إددددددد  الؾا دددددددا السعاتدددددددر  و ددددددد لػ اهدددددددتؼ )الددددددددلس   
( بدراسدددددددددة تجديدددددددددد الخظددددددددداك الدددددددددديش  مدددددددددؽ   دددددددددث السفىدددددددددؾم والزدددددددددؾابة  أمدددددددددا 8101

( إ دددددددددد اهدددددددددتؼ بالخظددددددددداك الدددددددددديش  السعاتدددددددددر مدددددددددؽ  ا يدددددددددة السفىدددددددددؾم 8101) ظدددددددددران  
( إلدددددددد  معرإددددددددة وتحديددددددددد 8101لتجديددددددددد  واتجىدددددددد  دراسددددددددة )عدددددددد  الددددددددديؽ  ومجدددددددداالت ا

الستظلكدددددددددات التربؾيدددددددددة للخظددددددددداك الدددددددددديش  اإلسددددددددد م  إددددددددد  عددددددددد  التحددددددددددتات العالسيدددددددددة 
 السعاتر .

معرإددددددددة التجديددددددددد إدددددددد  إلدددددددد  (  =810وإددددددد   فددددددددس الدددددددددياق هدددددددددف بحددددددددث )دلدددددددة  
الخظدددددددداك الددددددددديش  مددددددددؽ   ددددددددث ضددددددددؾابظه وتاريخدددددددده وأدواتدددددددده  ب شسددددددددا هدددددددددإ  دراسددددددددة 

عددددددددرض ال ؾابددددددد  والسته دددددددرات التدددددددد  تحددددددددد مدددددددد  إمكا يددددددددة إلددددددد  ( =810الددددددده  )بؾدرب
وإددددددد  سدددددددياق مترددددددد  اهتسددددددد    تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  اإلسددددددد م  بذدددددددك  تدددددددحيط

( بت ددددددددتؼ دراسدددددددة تقتددددددد لية دعؾيدددددددة لتجديدددددددد الخظددددددداك =810دراسدددددددة )ع دددددددد الدددددددر سؽ  
 الديش .



121 

ال سدددددددديسا  –هسيددددددددة تشسيددددددددة وعدددددددد  الظدددددددد ك أ  وإددددددد  ضددددددددؾا مددددددددا سدددددددد ق بددددددددرزت 
اسدددددتخدام اسدددددتراتيجيات وذلدددددػ بس ددددد  هددددد   ال زددددداتا والسفدددددا يؼ  –السعلسدددددؾن  الظددددد ك /

إددددددد  بشددددددداا هددددددد   السفدددددددا يؼ بظري دددددددة جديدددددددد   التددددددد  تددددددددىؼ وطدددددددرق التددددددددريس الستشؾعدددددددة 
والعسددددددد  علددددددد  تشس تىدددددددا بظري دددددددة إعالدددددددة تعسددددددد  علددددددد  بشددددددداا السعرإدددددددة الردددددددحيحة لدددددددد  

 الرحيط.الستخدامىا إ  الؾ   السشاسل بالذك  ه الظالل / السعلؼ  وتؤهل
واسدددددتراتيجيات الدددددتعلؼ ال شدددددائ  والشسددددداذج ال ائسدددددة عل ىدددددا تعسددددد  علددددد  تح دددددق هددددد         

 األهددددداف  وتدددددع  إلدددد  تشسيددددة السفددددا يؼ الجديددددد  لددددد  الظدددد ك وبشدددداا السعرإددددة لددددديىؼ 
يتكدددددؾن  (Bybee)وهدددددؾ  سدددددؾذج تدريدددددد  طدددددؾر  بددددداي   " ومشىدددددا "دور  الدددددتعلؼ الخساسدددددية

ا السعلدددددؼ مدددددا ط بددددده دا ددددد  أو  دددددارج الرددددد  مدددددؽ  سدددددس مرا ددددد  تدريددددددية تددددددتخدمى
أو السخت ددددر  ويىدددددف إلدددد  أن ي شدددد  الظالددددل معرإتدددده العلسيددددة بشفددددده  مسددددا يددددؤدي إلدددد  
إ تددددددابه العديدددددد مدددددؽ السفدددددا يؼ  ويعتسدددددد هددددد ا الشسدددددؾذج علددددد  االفدددددتهال بلثدددددار  الظددددد ك 
وجددددددددددددددددددددد ك ا تكددددددددددددددددددددداهىؼ  واالستكذددددددددددددددددددددداف  والتفدددددددددددددددددددددد ر  والتؾسددددددددددددددددددددديا  والت دددددددددددددددددددددؾيؼ  

 .(?811 0?الكرد )
إطدددددار  الشغدددددري مدددددؽ  غريدددددة بياجيددددده إددددد  الشسدددددؾ الع لددددد   ويددددددتسد هددددد ا الشسدددددؾذج       

ويىدددددتؼ بال شيدددددة السعرفيدددددة والعسليدددددات التددددد  تدددددتؼ دا ددددد  ع ددددد  السدددددتعلؼ  وذلدددددػ إددددد  إطدددددار 
تذدددددس   ددددد  مدددددؽ الددددددياق السجتسعددددد  والتفددددداع ت االجتساعيدددددة  وبددددد لػ تحدددددد  الدددددتعلؼ 

إضددددداإة معلؾمدددددات جديدددددد   أو إعددددداد    تيجدددددة تعددددددي  األإكدددددار التددددد  بحدددددؾز  السدددددتعلؼ  أو
تشغددددددديؼ مددددددداهؾ مؾجدددددددؾد مدددددددؽ أإكدددددددار لدتددددددده  وذلدددددددػ مدددددددؽ  ددددددد ل ربدددددددة العلدددددددؼ باإلت دددددددان 

    دددددددث ت دددددددؾم الظددددددد ك بالعديدددددددد مدددددددؽ ل شددددددداا السفدددددددا يؼ العلسيدددددددة والسعدددددددارفوالسجتسدددددددا  
األ ذدددددددظة والتجدددددددارك دا ددددددد  مجسؾعدددددددات بح دددددددث تحدددددددد  تعلدددددددؼ ذو معشددددددد   دددددددائؼ علددددددد  

 .الفىؼ
علؼ الخساسدددددددية علدددددد  أهسيدددددددة وضددددددا الظدددددد ك إددددددد  مؾ دددددد  بددددددده وتؤ ددددددد دور  الددددددت       

ث والتش  دددددل. مذدددددكلة   ي يدددددة تجعلىدددددؼ تفكدددددرون إددددد  إتجددددداد الحلدددددؾل عدددددؽ طريدددددق الكحددددد
 .(::  8109)أبؾ عظا 

مددؽ الشسدداذج ال شائيددة التدد  لىددا العديددد مددؽ السس دد ات التدد   ( بدداي  ) وي عددد  سددؾذج        
ؼ  ومؽ مس  اتده أ ده تجعد  الدتعلؼ ذا معشد  تدىؼ إ   جار عسلية التدريس وب اا أثر التعل
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ذلدددػ مدددؽ  ددد ل  يدددام الظددد ك بدددربة السعلؾمدددات والخ دددرات الجديدددد  بسعلؾمددداتىؼ الدددداب ة  
ويددداعدهؼ إدد  تح  ددق التذددؾيق لددديىؼ للسؾضددؾ  السددراد دراسددته وجدد ك ا تكدداهىؼ و ثددارتىؼ  

لؼ التعددداو    وذلددػ مددؽ  ددد ل  يددامىؼ باأل ذدددظة السختلفددة التدد  تعتسدددد علدد  أسدددلؾك الددتع
و  لػ يؤدي إل  تشسية مىارات الكحث لديىؼ وي ؾدهؼ إل  الدتعلؼ باال تذداف  ويددىؼ إد  

  دث يىدتؼ بسداذا   تجعد  التددريس يدتؼ بذدك  أإزد   سدا ا تدداك السفدا يؼ بذدك  إعدال  
 ( .;811 81:تعرف الستعلسؾن  و يف يتعلسؾن. )الشجدي  وع د الىادي   ورافد 

الدراسدددددات والكحدددددؾ  باسدددددتخدامه للتح دددددق مدددددؽ مدددددد  إاعل تددددده إددددد  لددددد ا اهتسددددد          
تعلددددددديؼ تشسيدددددددة بعدددددددض السته دددددددرات التعليسيدددددددة والشفددددددددية لدددددددد  الستعلسددددددد ؽ إددددددد  مرا ددددددد  ال

اي   اسددددددتخدام  سددددددؾذج بددددددإلدددددد  ( 8100)أبددددددؾ السجددددددد   السختلفددددددة    ددددددث هدددددددإ  دراسددددددة
جددددددا  تعددددددرف إاعل تدددددده إدددددد  تشسيددددددة بعددددددض السفددددددا يؼ واالتإددددد  تدددددددريس التربيددددددة األسددددددرية و 

(  8109 حددددددؾ السدددددداد  لددددددد  تلس دددددد ات الردددددد  األول اإلعددددددداد   أمددددددا دراسددددددة )  سددددددر  
بيددددددان أثددددددر  سددددددؾذج بدددددداي   إدددددد  تحردددددد   طلكددددددة الردددددد  الدددددددادس  إلدددددد   إ ددددددد هدددددددإ 

( إ دددددد 8109األساسددددد  إددددد  مددددداد  العلدددددؾم واتجاهددددداتىؼ  حؾهدددددا  أمدددددا دراسدددددة  )   ددددددؽ  
لددددة اإلعدادتددددة إدددد  بيددددان إاعليددددة أ سددددؾذج بدددداي   إدددد  تحردددد   طدددد ك السر إلدددد  هدددددإ  

بيدددددان أثددددر اسدددددتخدام إلدددد  التددددد  هدددددإ  و (  :810الدددددهسش  ودراسدددددة ) مدددداد  الجهرافيددددة 
لددددددد  تلس دددددد ات  سددددددؾذج بدددددداي   ال شددددددائ  إدددددد  تعدددددددي  الترددددددؾرات ال ديلددددددة لسدددددداد  العلددددددؾم 

تعددددددرف إلدددددد  ( إ ددددددد هدددددددإ    =801  أمددددددا دراسددددددة ) الكدددددديؼ  الردددددد  ال ددددددامؽ األساسدددددد 
إدددددد  مدددددداد  د  طدددددد ك السر لددددددة اإلعدادتددددددة أثددددددر  سددددددؾذج بدددددداي   إدددددد  إىددددددؼ الس ددددددروا لدددددد

تحديدددددد أثدددددر  إلددددد  ( إ دددددد هددددددإ  =810  ددددددؽ  والددددددعؾد  السظالعدددددة "  أمدددددا دراسدددددة )
اسددددتخدام  سددددؾذج بدددداي   ال شددددائ  إدددد  ا تددددداك السفددددا يؼ الف ىيددددة وتشسيددددة عددددادات الع دددد  
والداإعيددددة ال اتيددددة للدددددتعلؼ إدددد  مكحدددددث التربيددددة اإلسددددد مية لددددد  طالكدددددات الردددد  ال دددددامؽ 

   .  إ  األردناألساس
و غددددرا  لسدددددا سدددد ق مدددددؽ بيددددان مس ددددد ات هدددد ا الشسدددددؾذج  واسددددتشادا   لسدددددا سدددد ق مدددددؽ 

بالسفددددددا يؼ العلسيددددددة والديشيددددددة  السختلفددددددة  / السعلسدددددد ؽ ضددددددرور  تشسيددددددة معرإددددددة الظدددددد ك 
ة التددددددددد   تدددددددددداعدهؼ إددددددددد  معرإدددددددددة ديدددددددددشىؼ  وتجعلىدددددددددؼ علددددددددد  وعددددددددد  بال زددددددددداتا الديشيددددددددد

 .والسجتسعية السختلفة
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تعددددددددرف إاعليددددددددة دور  الددددددددتعلؼ الخساسددددددددية  ال  إلدددددددد لدددددددد ا هدددددددددف الكحددددددددث الحدددددددد 
عددددددؽ ال دددددائؼ علدددددد  الشغريدددددة ال شائيدددددة إددددد  تشسيددددددة التردددددؾرات السعرفيدددددة (  سدددددؾذج بددددداي  )
مدددددددا    فىدددددددؾم تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  لدددددددد  الظالكدددددددات / السعلسدددددددات بكليدددددددة التربيدددددددةم

 العس  عل  تشسية الؾع  لديىؽ بى ا السفىؾم  وباألبعاد الفكرية السرتكظة به.
 إلحداس بسذكلة البحث:ا

 / السعلسددددددات  مددددددؽ  دددددد ل الس دددددداب ت التدددددد  ع دددددددتىا الكا  تددددددان مددددددا الظالكددددددات
و جددددراا العديددددد مددددؽ الحددددؾارات والسشا ذددددات  ددددؾل هدددد ا السفىددددؾم إدددد  السحاضددددرات  ومددددؽ 
 ددددد ل الدراسدددددة االسدددددتظ عية التددددد  تدددددؼ ال يدددددام بىدددددا علددددد  ع شدددددة مدددددؽ الظالكدددددات  ؾامىدددددا 

 دددددؾل مفىدددددؾم / السعلسدددددات سعرفيدددددة لدددددد  الظالكدددددات ( طالكدددددة لتعدددددرف التردددددؾرات ال91)
% ( مدددددددددؽ الظالكدددددددددات  1?تجديدددددددددد الخظددددددددداك الدددددددددديش   التددددددددد  أعىدددددددددرت أن  دددددددددؾال  ) 

%( =وأن )ه  ال تعدددددددرإؽ السعشددددددد  الردددددددحيط لدددددددسدددددددسعؽ هددددددد ا السفىدددددددؾم    دددددددرا  إال أ ىدددددددؽ 
%( مددددددؽ الظالكددددددات ال  9لددددددديىؽ ترددددددؾرات معرفيددددددة  ظددددددق  ددددددؾل هدددددد ا السفىددددددؾم  وأن )

 السفىؾم أت  . تعرإؽ ف ل ا عؽ ه ا
ومدددددا  إددددد  تحديدددددد ط يعدددددة السفىدددددؾم / السعلسدددددات  سدددددا ت ددددد ؽ ضدددددع  الظالكدددددات 

يتزددددددسشه مددددددؽ  زدددددداتا وأإكددددددار  مددددددا عدددددددم  دددددددرتىؽ علدددددد  تددددددياغة تعريفددددددات مشاسددددددكة 
 أو تحديد سساته و رائره السس    له.   للسفىؾم

هددددد ا إلددددد  جا دددددل عددددددم إلسدددددامىؽ بسدددددا يشكهددددد  ال يدددددام بددددده تجدددددا  ال زددددداتا الديشيدددددة 
لفددددة  ومددددا تدددددتجد مددددؽ أ دددددا  و زدددداتا معاتددددر   إلدددد  جا ددددل  دددددو     ددددر مددددؽ السخت

 الخلة واللكس ب ؽ ه ا السفىؾم وغ ر  مؽ السفا يؼ الستذابىة معه.
 مذكلة البحث:

رغدددددددددؼ تس ددددددددد  السدددددددددشىج الدراسددددددددد  األزهدددددددددري بدددددددددالك  ر مدددددددددؽ السفدددددددددا يؼ الديشيدددددددددة  
لت امدددددده بت دددددددتؼ والتر  دددددد  علدددددد  السعرإددددددة الديشيددددددة الستعس ددددددة إدددددد     ددددددر مددددددؽ العلددددددؾم  وا

/ السعلسدددددات ة والؾسدددددظية  إال أن بعدددددض الظالكددددداتالسعدددددارف والسفدددددا يؼ الديشيدددددة السعتدلددددد
تفت دددددددن اإللسددددددام بالترددددددؾرات السعرفيددددددة الرددددددحيحة لسفىددددددؾم تجديددددددد الخظدددددداك الددددددديش   
مدددددا ضدددددع  الدددددؾع  بددددده وبقبعددددداد  السختلفدددددة  لددددد ا تتس ددددد  مذدددددكلة الكحدددددث الحدددددال  إددددد  

 الدؤال الرئيس التال :
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التردددددددؾرات السعرفيدددددددة عدددددددؽ مفىدددددددؾم  تشسيدددددددة  عليدددددددة دور  الدددددددتعلؼ الخساسدددددددية إددددددد امدددددددا إ" 
كليدددددددة ب / السعلسدددددددات  ظالكددددددداتاللدددددددد  بددددددده الدددددددؾع  تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  ومددددددددتؾ  

 التربية بجامعة األزهر؟ "
 ويتفرع عشه األسئلة الفرعية التالية:

 ظالكدددددات المدددددا التردددددؾرات السعرفيدددددة عدددددؽ مفىدددددؾم تجديدددددد الخظددددداك الدددددديش  لدددددد   -0
 لية التربية؟السعلسات بك /
/  ظالكدددددددات اللدددددددد   مدددددددا مددددددددتؾ  الدددددددؾع  بسفىدددددددؾم تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش   -8

 لية التربية ؟السعلسات بك
عددددددددؽ  إدددددددد  تشسيدددددددة الترددددددددؾرات السعرفيدددددددةدور  الددددددددتعلؼ الخساسدددددددية مدددددددا إاعليدددددددة   -9
 ؟لية التربية / السعلسات بك ظالكات الفىؾم تجديد الخظاك الديش  لد  م
إددددد  تشسيدددددة الدددددؾع  بسفىدددددؾم تجديدددددد الخظددددداك علؼ الخساسدددددية دور  الدددددتمدددددا إاعليدددددة  -:

 كلية التربية؟ب / السعلسات  ظالكاتالالديش  لد  
 أهداف البحث:

تشسيدددددة التردددددؾرات السعرفيدددددة عدددددؽ مفىدددددؾم تجديدددددد إلددددد  هددددددف الكحدددددث الحدددددال            
 الخظاك الديش  ومدتؾ  الؾع  به مؽ   ل:

الخظدددددددداك الددددددددديش  لددددددددد  فىددددددددؾم تجديددددددددد عددددددددؽ متحديددددددددد الترددددددددؾرات السعرفيددددددددة  -0
 كلية التربية./ السعلسات بظالكات ال
/  ظالكددددددداتالتحديدددددددد مددددددددتؾ  الدددددددؾع  بسفىدددددددؾم تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  لدددددددد   -8

 كلية التربية.ب السعلسات 
إدددددددد  تشسيددددددددة وعدددددددد  الظالكددددددددات دور  الددددددددتعلؼ الخساسددددددددية الكذدددددددد  عددددددددؽ إاعليددددددددة  -9

 بقبعاد مفىؾم تجديد الخظاك الديش .
 أهسية البحث: 

 الش ا  التالية :   ل  مؽمؽ أهسية مؾضؾعه و أهسية الكحث  تشكا     
وهدددددؾ يتشددددداول مؾضدددددؾعا  مدددددؽ السؾضدددددؾعات األ  دددددر فددددد ؾعا  إددددد  الؾ ددددد  الدددددراهؽ  -0

 " .مؾضؾ  "تجديد الخظاك الديش 
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يتعددددددددددرض لسفىددددددددددؾم تجديددددددددددد الخظدددددددددداك الددددددددددديش  و لياتدددددددددده وضددددددددددؾابظه وبعددددددددددض  -8
 ال زاتا السرتكظة به.

  س ال ائسددددددة علدددددد  الشغريددددددة ال شائيددددددة وهددددددؾالتدددددددري  سؾذجددددددا  مددددددؽ  سدددددداذج يتشدددددداول  -9
عددددددؽ و ليددددددات اسددددددتخدامه لتشسيددددددة الترددددددؾرات السعرفيددددددة    سددددددؾذج دور  الددددددتعلؼ الخساسددددددية

 .مفىؾم تجديد الخظاك الديش 
تددددددددتعرض أهسيدددددددة الدددددددؾع  بسفىدددددددؾم تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش   ودور الشسدددددددؾذج  -:

 .د  الظالكاتالسدتخدم إ  تشس ته ل
 البحث:  فروض

 التح ق مؽ تحة الفرض  ؽ التال  ؽ: هدف الكحث   
يؾجدددددد إدددددرق ذو داللدددددة إ ردددددائية بددددد ؽ متؾسدددددظ  درجدددددات طالكدددددات السجسؾعدددددة  -0

فىدددددؾم تجديدددددد الخظددددداك عدددددؽ مالتجري يدددددة والزدددددابظة إددددد  ا تكدددددار التردددددؾرات السعرفيدددددة 
 الديش  ال  ل  والكعدي لرالط التظ  ق الكعد . 

السجسؾعدددددة  تؾجدددددد إدددددرق ذو داللدددددة إ ردددددائية بددددد ؽ متؾسدددددظ  درجدددددات طالكدددددات -8
التجري يددددددة والزددددددابظة إدددددد  م يدددددداس الددددددؾع  بسفىددددددؾم تجديددددددد الخظدددددداك الددددددديش  ال  لدددددد  

 والكعدي لرالط التظ  ق الكعد . 
 مفاهيم البحث:

 نسهذج ) بايبى ( للتعلم البشائي:   دورة التعلم الخساسية 
( بق دددده: " سددددؾذج يددددتؼ فيدددده >91: 8119)  سددددؾذج بدددداي   تعرإدددده الشجدددددي و  ددددرون       
  الظددد ك علددد  بشددداا مفدددا يسىؼ ومعدددارإىؼ العلسيدددة وإدددق أربعدددة مرا ددد  )الددددعؾ   مدددداعد

االستكذدداف  ا تددرار التفددد رات والحلددؾل  اتخدداذ اإلجددراا( م تكدددة إدد  أتددلىا مددؽ مرا دد  
 دور  التعلؼ ال   ". 

( بق ددده تعليسددد  ولددديس تدريدددد   إعرإتددده بق ددده " >  8100وجددداا تعريدددف اللؾلدددؾ )        
بشائ  يتكؾن مؽ  سس  ظؾات إجرائيدة  تددتخدم لسدداعد  الظد ك علد   سؾذج تعليس  

 تكؾيؽ معرإتىؼ  وتشسية السفا يؼ ومىارات التفك ر". 
(    دددرا  إعرإددده بق ددده "  سدددؾذج ;:  8109 سدددا لدددؼ تختلددد  تعريدددف أبدددؾ عظدددا )   

  للددتعلؼ ال شددائ  تسددارس فيدده الستعلسددؾن دورا إتجابيددا    ددث تتددار فيدده الفرتددة أمددامىؼ  لكدد
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يت رددؾا ويسارسددؾا ويكتذددفؾا  تيجددة الشذدداطات والسؾا دد  التعليسيددة التدد  ت ؾمددؾن بىددا  ويددتؼ 
 اال ذهال واالستكذاف والتفد ر والتؾسا والت ؾيؼ"" ذلػ مؽ   ل  سس مرا   ه : 

 سددؾذج تدريدددد  يتكددؾن مددؽ  سددس مرا ددد  ( بق دده "8;  :810وعرإتدده إبددرا يؼ )  
لىؼ إددد  بشددداا معدددرإتىؼ الجديدددد  إددد  ضدددؾا   دددراتىؼ تر ددد  علددد  إتجابيدددة الستعلسددد ؽ وتفددداع

 الداب ة  وذلػ مؽ   ل األ ذظة اإلثرائية الت  ت ؾمؾن بىا".
 الترهرات السعرفية:

استحزدددار تدددؾر  فددد ا محددددؾس إددد  الع ددد  دون  التردددؾر: )إددد  علدددؼ الدددشفس(:       
تحكددؼ  غ ددر أن:  معشدد  السا يددة مددؽ أي : إدراك السفددرد د السشاط ددة(الترددرف فيدده و)عشدد
 (.<8;السعجؼ الؾسية  ) .والجسا: الترؾرات  عل ىا بشف  أو إثكات

( إلددددد  أن  التردددددؾرات تع دددددر عدددددؽ السعظيدددددات السعرفيدددددة  Littre:2014ويذددددد ر )      
الذخرية األولية     أي تعليؼ أو تعلؼ علس  مشغؼ  وه   الترؾرات هد  بس ابدة أ غسدة 

الس  غدددة  ول جابدددة عدددؽ األسددددللة  وعيفيدددة وإعالدددة تددددتعسلىا الذدددخص لذددددرر الغدددؾاهر
السظرو ددة عليدده. وتتس دد  التردددؾرات بتشؾعىددا وبددكةا تحؾلىددا  الذددد ا الدد ي تعر دد   إددد  

 .بعض األ يان  ا تداك السفا يؼ العلسية
 مفههم تجديد الخطاب الديشي:

ا  أوجدد   وجددد   واسدتجد   أي : تدار            التجديد لهة: تجدد الذ ا تار جديدد 
ا.  ( .     :?) السعجؼ الؾج    جديد 

جددددداا إددددد  لددددددان العدددددرك: الخظددددداك: مراجعدددددة الكددددد م  و دددددد  اطكددددده بدددددالك م مخاطكدددددة و 
و ظاب ددددا  والسخاطكددددة: مفاعلددددة مددددؽ الخظدددداك  وجدددداات مدددداد   ظددددل إدددد  عددددد  مؾاضددددا 

 ( .81)ابؽ مشغؾر:مؽ ال ر ن الكريؼ 
ا: بق دددددده  دددددد   ظددددددق أو  تابددددددة تحسدددددد  وجىددددددة         غددددددر  ويعددددددرف الخظدددددداك اتددددددظ   

محدددددد  مددددؽ السددددتكلؼ أو الكاتددددل  ويفتددددرض فيدددده التددددقث ر علدددد  الددددداما أو ال دددداريا مددددا 
األ ددددددد  بعددددددد ؽ االعتكدددددددار مجسددددددد  الغدددددددروف والسسارسدددددددات التددددددد  تدددددددؼ إ ىدددددددا". )الظيدددددددار  

811; :08. ) 
هددددددددددؾ: إترددددددددددال األإكددددددددددار إلدددددددددد  ا  ددددددددددريؽ بؾاسددددددددددظة الكدددددددددد م  إذن إالخظدددددددددداك

 األإكار.وعاا و السفىؾم  واللهة إ  ذلػ ه  أدا  الخظاك 
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وعشددددددما  ددددددل الخظددددداك إلددددد  الدددددديؽ سدددددس  بالخظددددداك الدددددديش    سدددددا لدددددؾ  ددددددل 
 للعلؼ سس  الخظاك األدب  أو العلس   وهك ا....

تجديددددد الددددديؽ اتددددظ  ا : تعشدددد   زددددارته ورو  دددده وبىدددداؤ  و  يدددداا مددددا ا دددددرس و 
مددددددؽ سددددددششه ومعالسدددددده و ذددددددر  بدددددد ؽ الشدددددداس وهددددددؾ تعشدددددد  بالتق  ددددددد تجديددددددد الفىددددددؼ لتعدددددداليؼ 

 .    (=811: ?0)  دا  ؽ  ال تجديد التعاليؼ. اإلس م 
التجديددددددد إدددددد  الخظدددددداك الددددددديش  لدددددديس الس رددددددؾد بدددددده تجديددددددد معددددددالؼ الددددددديؽ أو و 

االسددددددد م  بددددددد  دعدددددددؾ  أتدددددددحاك الع دددددددؾل  و اتدددددددة الددددددددعا   لتجديدددددددد إىسىدددددددؼ لتعددددددداليؼ 
اإلسددددد م  وت دددددؾيؼ مدددددشىجىؼ إددددد  تؾجيددددده الخظددددداك الدددددديش   إالتجديدددددد هدددددؾ تجديدددددد ألمدددددر 

ا للدددددديؽ  فدددددده  والسددددددلسؾن إددددد   اجدددددة إلددددد  الدددددديؽ ومكا تددددده  وسدددددلظا ه  ولددددديس تجديدددددد 
هدددددد ا التجديددددددد إدددددد   دددددد  م دددددددان   سددددددا أ دددددده ال بددددددد مددددددؽ العشاتددددددة بالخظدددددداك الددددددديش  إدددددد  
أ ظدددددار العدددددالؼ اإلسددددد م   باعتكدددددار  الظريدددددق األول إددددد  ت ليددددد  الددددددعؾ  الردددددحيحة إلددددد  

 ( .=: 8108  تعال . )بؾاطشة   
مفىؾمدددددان: أولىسدددددا : معشددددد ي بتردددددحيط السفدددددا يؼ و ت دددددا  ولتجديدددددد الخظددددداك الدددددديش      

مدددددا ضدددددع  مدددددؽ هسدددددؼ السددددددلس ؽ والعسددددد  علددددد  إعددددداد  تذدددددك   وبشددددداا وعددددد  إسددددد م  
 زدددددددار   ؾامددددددده الع ددددددد   يددددددددعؾ إلددددددد  تعلددددددديؼ الشددددددداس جدددددددؾهر الدددددددديؽ و  ي تددددددده  وعددددددددم 

والسفىددددددؾم ال ددددددا  : يتعلددددددق إدددددد   دددددددسه األ  ددددددر بسدددددددائ   إدددددد  تددددددابؾت التدددددداريل. الت ؾ ددددددا
رور  تخليردددددىا مدددددؽ الذدددددؾائل واإلضددددداإات الكذدددددرية  فيسدددددا يىدددددتؼ إددددد  فددددد ه الع  دددددد  وضددددد

ال ددددددا   بددددددقمر العكددددددادات مددددددؽ   ددددددث بيددددددان مفىؾمىددددددا وم اتدددددددها  إزدددددد  عددددددؽ فددددددرر 
 مشغؾمة األ  ق اإلس مية عل  مدتؾ     مؽ الفرد والسجتسا. 

تجديددددد "بق دددده  الكحددددث:هدددد ا إدددد  إجرائيددددا   وي رددددد بسفىددددؾم تجديددددد الخظدددداك الددددديش       
ىددددؼ أ كددددام الددددديؽ اإلسدددد م  إدددد  ضددددؾا ال ددددر ن الكددددريؼ والدددددشة الش ؾيددددة الذددددريفة  و زالددددة إ

الذدددددد ىات والهذدددددداوات والجىدددددداالت عددددددؽ مفددددددا يؼ هدددددد ا الددددددديؽ  بدددددددون ت ديددددددد أو ته  ددددددر 
ألتددددددددؾله وثؾابتدددددددده  مددددددددا مراعددددددددا  السدددددددددتجدات وال زدددددددداتا السعاتددددددددر  إدددددددد  السجتسددددددددا  

يدددددددة التربيدددددددة جامعدددددددة األزهدددددددر وتؾتددددددد   هددددددد ا السفىدددددددؾم إلددددددد  الظالكدددددددات/ السعلسدددددددات بكل
 . وتعس ق وع ىؽ بقبعاد  السختلفة "
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 : بالخطاب الديشي  الهعى   
: وإدددددد  علددددددؼ الددددددشفس الحفددددددظ والت دددددددير والفىددددددؼ وسدددددد مة اإلدراك  هددددددؾالددددددؾع  :
  ( ;:01 السعجدددددؼ الؾسدددددية لحددددد  بسدددددا إددددد   فدددددده ومدددددا تحدددددية بددددده. )فدددددعؾر الكدددددائؽ ا

 لسدددددددرك لحمددددددؾر و زدددددداتا عرددددددر  . : اسددددددؼ إاعدددددد  مددددددؽ وعدددددد   وهددددددؾ السشتكدددددده اوالددددددؾاع 
 . ( 0980: السعجؼ العرب  األساس )

 وي رد بالؾع  إجرائيا  إ  ه ا الكحث:
إدراك الظالكدددات/ السعلسدددات بكليدددة التربيدددة  لسفىدددؾم تجديدددد الخظددداك الدددديش   بق ددده         

والعلددؼ بدده  بح ددث تكددؾن إدد  وضددا اّترددال مكافددر مددا  دد  األ دددا  التدد  تدددور  ؾلىددا  
  دددددا  مؾضددددؾعيا   وأن ت ددددّدم تفددددد رات  ار بقسددددكابىا  وتدددددتظيا الحكددددؼ عل ىددددا و  دددددهوتفّكدددد

السفددددا يؼ والسرددددظلحات التدددد  تدرسددددىا وتتشاولىددددا أثشدددداا ال ددددراا  وفددددرو ات للك  ددددر مددددؽ 
 واالط   .

 مشهج  البحث:
 لتح ق أهداف الكحث  والتح ق مؽ تحة إروضه  استخدم الكحث السشىج التال  :     

: وذلدددػ إددد  تحديدددد مفىدددؾم تجديدددد الخظددداك الدددديش   وتقتددد له  وتحديدددد ؾتدددف السدددشىج ال -0
 معالسه وضؾابظه .

إد   (  سدؾذج بداي  دور  الدتعلؼ الخساسدية ): وذلػ ل يدان إاعليدة اسدتخدام السشىج التجري   -8
فىددؾم تجديددد الخظدداك الددديش  لددد  الظالكددات / السعلسددات عددؽ متشسيددة الترددؾرات السعرفيددة 

 معة األزهر .بكلية التربية بجا
 :اإلطار الشظرى للبحث

مسددددا ال تختلدددد  فيدددده اثشددددان أن للتجديددددد إدددد  الخظدددداك الددددديش  أهسيددددة بالهددددة إدددد          
 دددد  عرددددر مددددؽ العرددددؾر  وذلددددػ لسؾا كددددة الته ددددرات والتظددددؾرات الست   ددددة مددددؽ   ددددث 

 ط يعة الحيا  وط يعة الشاس إ     إتر  مؽ ال مؽ.
د إدددددد  الفكددددددر اإلسدددددد م  والخظدددددداك ( أن التجديدددددد=: =811لدددددد ا يددددددر  عسددددددار  ) 

الددددددديش  لدددددديس مجددددددرد أمددددددر مذددددددرو  وجددددددائ  وم  ددددددؾل  ولدددددديس مجددددددرد  ددددددق مددددددؽ   ددددددؾق 
السدددددددلس ؽ علدددددد  أهدددددد  الدددددد  ر واال تردددددداص مددددددؽ علسدددددداا االسدددددد م  و  سددددددا هددددددؾ سددددددشة 

للفكددددددددر والف دددددددده والخظدددددددداك  -الدددددددددائؼ السدددددددددتسر –وضدددددددرور  و ددددددددا ؾن  وبدددددددددون التجديددددددددد 
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 -التدددد  هدددد  وضددددا إلىدددد  ثابدددد  –سدددد مية اإلسدددد م  تحددددد  الفجددددؾ  بدددد ؽ الذددددريعة اإل
ا  األمدددددر الددددد ي لدددددؾ  وبددددد ؽ م تزددددديات ومتظلكدددددات الؾا دددددا السته دددددر والستظدددددؾر دائسدددددا وأبدددددد 

سدددددداد الجسددددددؾد والت ل ددددددد إدددددد  الفكددددددر والف دددددده والخظدددددداك اإلسدددددد م  تفزدددددد  إلدددددد  ا فدددددد ت 
الؾا دددددا الستظدددددؾر مدددددؽ  ا سيدددددة الذدددددريعة ال ابتدددددة   فيكدددددؾن العجددددد  عدددددؽ أن تغددددد  هددددد   

حة لكدددد  زمددددان ومكددددان    إته ددددل  جددددة   علدددد  عكدددداد  وهدايتدددده لخل دددده الذددددريعة تددددال
بعدددددددد أن  تسددددددد  الذدددددددرائا الددددددددساوية بذدددددددريعة اإلسددددددد م  إذن إرددددددد   تىا لكددددددد  زمدددددددان 
ومكددددددان مرهؾ ددددددان بالتجديددددددد الدددددددائؼ إدددددد  الفكددددددر والف دددددده والخظدددددداك اإلسدددددد م  لسؾا كددددددة 

ا ولك دددددا وأبدددددد   علددددد   ددددداا  جدددددة  م تزددددديات ومتظلكدددددات مددددددتجدات الؾا دددددا الستظدددددؾر دائس 
 .عكاد   ائسة إل  يؾم الديؽ"

: "يكعدددددددث   لىددددددد   األمدددددددة علددددددد  ملسو هيلع هللا ىلصولىددددددد   الح ي دددددددة تذددددددد ر  دددددددؾل رسدددددددؾل   
 . (0?8:روا  أبؾ داوود ) بر ؼ /  رأس    مائة سشة مؽ تجدد لىا أمر ديشىا"

و ت لددددؾر إدددد  التددددرا  اإلسدددد م  إددددؽ مددددؽ إشددددؾن التددددقليف  ددددؾل" السجددددددون إدددد  
ومدددددؽ هشدددددا عىدددددرت الحاجدددددة إلددددد    فيددددده ال ددددددماا وألددددد  فيددددده السحددددددثؾن  اإلسددددد م "  تدددددل

التجديدددددددد والسجددددددددديؽ   إذ إن لكددددددد  عردددددددر وسدددددددائله وأهدددددددؼ  زددددددداتا  التددددددد  تتس ددددددد  عدددددددؽ 
 فت  العرؾر.

ويدددددددتسد التجديددددددد أهس تدددددده مددددددؽ الحالددددددة الراهشددددددة التدددددد  تعيذددددددىا األمددددددة والسؾ ددددددا 
( إلدددد  أ دددده إدددد  >;: =810الدددد ي تس لدددده ال ددددؾم بدددد ؽ األمددددؼ  اتددددة  و سددددا تذدددد ر دلددددة ) 

 زدددددؼ العؾلسدددددة التددددد  تعسددددد  علددددد  دمدددددج  ددددد  األمدددددؼ والحزدددددارات إددددد   زدددددار  وا دددددد   
وهددددددؾ مددددددا تجعدددددد  األمددددددة األسدددددد مية أمددددددام ث ثددددددة  يددددددارات  إمددددددا الددددددرإض والجسددددددؾد  أو 
ال  دددددددؾل التدددددددام   أو التسحددددددديص والتش ددددددديط والتجديدددددددد الددددددد ي ت دددددددؾم علددددددد  أ ددددددد  الجؾا دددددددل 

 اإ  ما الديؽ اإلس م .السف د  مؽ با   الحزارات والت  ال تتش
 ل ا تسكؽ ال ؾل أن تجديد الخظاك الديش  بات أمرا  ملحا  ومىسا  لسا يل :

وتددددد  إليددددده الخظددددداك الدددددراهؽ مدددددؽ الددددددعؾ  إلددددد  العشددددد  والكرا يدددددة  وعددددددم مدددددا  -0
 التعام  ما ا  ر بدسا ة ويدر.
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بعدددددض الخظدددددل وال دددددرامج والددددددروس الحاليدددددة بع دددددد  عدددددؽ الؾا دددددا الددددد ي تعيذددددده   -8
تحيددددددددا  األمددددددددة اإلسدددددددد مية  مددددددددؽ ا تكدددددددداس وضددددددددع  وهددددددددؾان إدددددددد  بعددددددددض  السدددددددددلؼ و
 السجاالت.

عدددددددم معالجددددددة بعددددددض أسددددددال ل الخظدددددداك الددددددديش  ل زدددددداتا الشدددددداس بسددددددا تعسدددددد   -9
علدددد   دددد  مذددددك تىؼ ويعددددرإىؼ مددددؾ عىؼ مددددؽ العددددالؼ  بدددد   ددددرا  تددددد ر إدددد  مدددددار  و يددددا  

 السدلؼ والسخاطل عسؾما  إ  مدار   ر.
م األمددددددددة و مالىددددددددا  وي مددددددددس  زدددددددداتا لدددددددد ا تجددددددددل أن تحددددددددا   هدددددددد ا الخظدددددددداك  ال

ا بالرسددددددؾل الكددددددريؼ    والدددددد ي ملسو هيلع هللا ىلصاإل دددددددان السدددددددلؼ ومذددددددك ته   وأن تكددددددؾن ذلددددددػ ا تددددددداا 
تس دددددددد   ظابددددددددده للسددددددددددلس ؽ بحدددددددد  مذدددددددددك تىؼ  ومحا دددددددددا  وا عىددددددددؼ  ومشا ذدددددددددة  زددددددددداتا 
عردددددددرهؼ  إزددددددد   عدددددددؽ تشاولددددددده لك  دددددددر مدددددددؽ ال زددددددداتا السعاتدددددددر  ذات االهتسدددددددام لدددددددد  

ددددددا و ددددددتج عشدددددده اإل دددددددان السدددددددلؼ الددددددؾاع  بقمتدددددده الرددددددحابة الكددددددرام    لىدددددد ا  ال دددددد   جا  
 وعرر     اك. 

( أن التجديددددددد إدددددد  الخظدددددداك الددددددديش  أمددددددري ال ت ختلدددددد  9  ?811ويؤ ددددددد بؾاطشددددددة ) 
عليدددده    ددددث يددددر  أن الداعيددددة الدددد ي تحددددل أن ت  دددد  عليدددده الشدددداس ل شىلددددؾا مددددؽ علسدددده  

الدددددددديؽ   ويددددددددعؾن لددددددده بدددددددالخ ر وي شدددددددؾن عليددددددده أن تدددددددداير العردددددددر إددددددد  دعؾتددددددده إلددددددد 
ويحددددددثىؼ بالؾسدددددائ  وا ليدددددات السح كدددددة إلددددد ىؼ  في دددددؾل: "ومدددددا  دددددان تردددددلط مدددددؽ  ظددددداك 

     عد   رون ال ترلط ا ن بالتق  د إ  األسلؾك وإ  السعلؾمة وإ  الفكر ".
دددددددا أن العلسددددددداا والددددددددعا  الددددددد يؽ جسعدددددددؾا بددددددد ؽ ال  اإدددددددة اإلسددددددد مية  واعت دددددددد جازم 

در السع دددددؾل مدددددؽ السشظدددددق والفلددددددفة األتددددد لة وبددددد ؽ اال فتدددددار علددددد  العردددددر علددددد  ال ددددد
علدددد   -اسددددتظاعؾا  دمددددة الددددديؽ أ  ددددر مددددؽ غ ددددرهؼ  دددد  مددددؽ ر هددددؼ أو سددددسعىؼ  ومددددشىؼ 

: إزدددددد لة الذددددددديل الرا دددددد  دمحم متدددددددؾل  الذددددددعراوي  ر سددددددده -سدددددد    الس ددددددال ال الحردددددددر
    الدددددد ي   دددددد  الخظدددددداك الددددددديش    لددددددة  ؾعيددددددة جدددددد ب  إليدددددده  تدددددد  غ ددددددر السدددددددلس ؽ 

 به   تعال   ل  ا    ر ا. إز   عؽ السدلس ؽ  وهد 
مسدددددا سددددد ق يتزدددددط أن الىددددددف األسدددددس  للخظددددداك الدددددديش  هدددددؾ الددددددعؾ  إلددددد    

 ع وج  بالحكسة والسؾعغة الحدشة  وهؾ امت اال  ل ؾله تعال :
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َلى  ) 
ِ
ِّببب َ  َسبببِل  ِ  اْدُع ا َّبببِه ِ َ  َوَجبببلِدلْ ُ ْ  ۖ   الَْحسبببََ َ ِ  َوالَْمْوِعَظببب ِ  ِِبلِْحْْكَببب ِ  َرب ۖ   َأْحَسببب ُ  ِِبل

نَّ 
ِ
َّ َ  ا  ;08الشح :  (ِِبلُْم َْتِدي َ  َأْعلَُ  َوُهوَ  ۖ   َسِل ِلِ  َع ْ  َض َّ  ِبَم ْ  َأْعلَُ  ُهوَ  َرب

إىدددددا هددددد  الددددددعؾ  تدددددريحة وواضدددددحة ل يدددددان فدددددرو  الددددددعؾ  إلددددد    أن تكدددددؾن 
واضددددحة وهادإددددة وبالحدددددش  والسؾعغددددة الحدددددشة الظ كددددة   بسددددا تجدددد ك الشفددددؾس ويؤلدددد  

ددددا يىدددددف إلدددد  غاتددددة    لددددة وهدددد  عكدددداد    ال لددددؾك   إ شددددا بدددد لػ   دددددم  ظاب ددددا ديشي ددددا رائع 
إدددددد   ملسو هيلع هللا ىلصبالرسددددددؾل الكددددددريؼ  ؽو ددددددد  ال فددددددريػ لدددددده  علدددددد  بردددددد ر  ووعدددددد  وإىددددددؼ  م تدددددددي

 أ ؾاله وأإعاله  و د شا ب لػ هدإ ا وغاتة.
تعشدددد  العددددؾد  إلدددد  سددددابق العىددددد  - سدددد ق سددددا  -التجديددددد إدددد  معشددددا  اللهددددؾ   و       

( أن =811: ?0 دددددددددة والسرو دددددددددة والتحدددددددددديث.وهؾ  سدددددددددا تذددددددددد ر  ددددددددددا  ؽ )  مدددددددددؽ الحر 
علسدددداا أهدددد  الدددددشة ال تعرإددددؾن مددددؽ التجديددددد سددددؾ  أ دددده " إ يدددداا مددددا ا دددددرس مددددؽ العسدددد  
بالكتدددداك والددددددشة واألمدددددر بس تزددددداها"  وأن غاتدددددة السجددددددد عشددددددهؼ: أن ي ددددد ؽ الددددددشة مدددددؽ 

  أمددددا أ دددد  التجديدددددد ويشردددددر أهلدددده ويكدددددر أهدددد  ال دعدددددة ويدددد لىؼ  ال دعددددة  ويك ددددر العلددددؼ
 و سله عل  التظؾير والته  ر والت دي  إى ا السعش  السهلؾ  له.

( أن تجديدددددددد الخظددددددداك: تجديدددددددد 8<: 8118وإددددددد  ذات الددددددددياق يدددددددر  إمدددددددام ) 
دددددا إ ىي دددددا ومعلؾمدددددات إ ىيدددددة   سدددددا يتزدددددسؽ بشددددداا   وعائددددده الددددددا ل  الددددد ي يتزدددددسؽ مفىؾم 

ن تكدددددؾن برؤيدددددة أوسدددددا مدددددؽ أن اجتساعي دددددا وأن عسليدددددة تجديدددددد الخظددددداك الدددددديش  يشكهددددد  أ
 تشحرر إ  السفىؾم الز ق ب  ال بد أن تكؾن لىا عد  مرتك ات مشىا:

أن التجديدددددددددد ال يتعلدددددددددق باألتدددددددددؾل اإلسددددددددد مية إالكتددددددددداك والددددددددددشة ليددددددددددا محددددددددد    – 0
ا مؽ الترا .  للتجديد وال هسا ج ا 

التدددددد  أن التجديدددددد و ن تعلدددددق بدددددالشغؼ إل ددددده ال يتعلددددددق بدددددالشغؼ ال ظعيدددددة اإلسددددد مية  -8
س ددددد  هددددد   الشردددددؾص ال تعدددددد إالتجديدددددد لجددددداات إ ىدددددا الشردددددؾص ال ظعيدددددة اإلسددددد مية  

ا و    سا هؾ ت ديد للديؽ والذريعة عل  الدؾاا. تجديد 
أ ددددددده ال بدددددددد مدددددددؽ الدددددددربة بددددددد ؽ األ كدددددددام الذدددددددرعية وم اتدددددددد الذدددددددريعة  وهددددددد ا ربدددددددة -9

 أساس  وإىؼ ضروري ال ت ؾم التجديد بدو ه.
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 دددددؾم علددددد  االجتىددددداد مدددددؽ الؾ دددددائا السددددددتحدثة  وبددددد لػ إالتجديدددددد الددددد ي  عشيددددده ت
مدددددددا السحاإغددددددددة علدددددددد  جددددددددؾهر الددددددددديؽ وأتددددددددؾله مددددددددؽ الع ائددددددددد السحكسددددددددة والتذددددددددريعات 

 ال ابتة.
 سدددددددا تجدددددددل أن يدددددددرتكة بددددددد لػ تحدددددددد ؽ للهدددددددة الخظددددددداك مدددددددؽ الددددددددعا  )بدددددددالفىؼ 

 للديؽ( والف ه فيه واإلتسان به والعس  له والدإا  عشه والحراسة عليه والدعؾ  له.
( أن هشددددددداك عدددددددد  تعريفدددددددات لسفىدددددددؾم تجديدددددددد 1;  =810دلددددددده )    ولددددددد لػ تدددددددر 

الخظددددداك الدددددديش : مشىدددددا "تيدددددد ر لهدددددة الخظددددداك وأسدددددلؾبه وت ريكددددده لددددد هؽ وإىدددددؼ الظائفدددددة 
السدددددتىدإة بدددده بح ددددث تخاطددددل الشدددداس باللهددددة التدددد  تفىسددددؾن بىددددا الكدددد م مددددا السحاإغددددة 

 عل  السزسؾن .
تددددددياغته إدددددد  إطددددددار  تدددددد   الخظدددددداك الددددددديش  واعدددددداد  سددددددا أ دددددده عكددددددار  عددددددؽ: "

: =810ات الكذدددددددرية ". )الذدددددددسري يتشاسدددددددل مدددددددا ال مدددددددان والسكدددددددان ومختلددددددد  الجساعددددددد
81). 

إعدددددداد  الشغددددددر إدددددد  السدددددددائ  االجتىادتددددددة  إسددددددؽ هددددددؾ ؾ أتزددددددا  عكددددددار  عددددددؽ "هددددددو 
أهددددد  ل جتىددددداد إددددد  ضدددددؾا مالددددده تدددددقث ر إددددد  ته  دددددر االجتىددددداد مدددددؽ الغدددددروف واأل دددددؾال 

 ( .91: =810 واألعراف والسرالط والسفاسد. )الدلس  
( إجرائي ددددددددا: " بق دددددددده ;;: =810وإدددددددد  ضددددددددؾا هدددددددد   التعريفددددددددات تعرإدددددددده دلددددددددة )  

إعددددداد  الشغدددددر إددددد  إىدددددؼ األمدددددة الددددددال  للدددددديؽ الددددد ي  دددددان يشاسدددددل ذلدددددػ ال مدددددان لدددددي ئؼ 
الؾا دددددا الددددد ي ألجلددددده يدددددتؼ الكحدددددث إددددد  مفىدددددؾم الدددددداب  ؽ مدددددؽ غ دددددر تجدددددرؤ علددددد  الدددددديؽ 

 واألتؾل وال ؾاب ".
ذددددر الددددؾع  الرددددحيط بىدددد ا السفىددددؾم ع ددددر ال شددددؾات ومددددؽ هشددددا تجددددل عل شددددا أن  ش

 -الذدددددرعية واإلع ميدددددة والتعليسيدددددة السختلفدددددة مسدددددا تعسددددد  علددددد  تشسيدددددة وعددددد  السجتسدددددا 
بىدددددد ا السفىددددددؾم الدددددد ي فدددددده  الك  ددددددر وتزددددددارب  األ ددددددؾال  -ال سدددددديسا الذددددددكاك والشافددددددلة

واألإكددددار إدددد  تحديددددد ماه تدددده ومددددا ت رددددد بدددده   أمدددد   إدددد  رإددددا مدددددتؾ  الددددؾع  بدددده للددددرد 
لدددددد  مدددددددا ي دددددددار مددددددؽ فددددددد ىات وأ اذيدددددددل وضدددددد الت  ؾلددددددده تخدددددددرج بدددددده عدددددددؽ السعشددددددد  ع

 والسفىؾم الح ي   له.
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 تجديد الدين وتجديد الخطاب الديشي: 
تجدددددر اإلفددددار  هشددددا إلدددد  أ دددده تجددددل التفر ددددة أتزددددا   بدددد ؽ مفىددددؾم ؽ  ددددد تعت ددددد و 

 الكعض أ ىسا مترادإان وهسا تجديد الديؽ وتجديد الخظاك الديش .
: الظري دددددة التددددد  يدددددؤدي بىدددددا الكددددد م  إالتجديدددددد علددددد  ذلدددددػ إالخظددددداك يدددددراد بددددده

 تعش : تيد ر لهة الخظاك وأسلؾبه وت ريكه ل هؽ وإىؼ الظائفة السدتىدإة.
وبددددددد لػ تجدددددددل أن يراعددددددد  إددددددد  هددددددد ا الخظددددددداك الته  دددددددرات التددددددد  تظدددددددرأ علددددددد  
الحيدددا   سدددا يراعددد  العدددرف  إدددلن أعدددراف الشددداس تته دددر مدددؽ زمدددؽ إلددد  زمدددؽ ومدددؽ مكدددان 

ا إددددد  التجديدددددد إددددد  هددددد ا الجا دددددل مدددددؽ  ددددد ل إلددددد  مكدددددان  وع لددددد  ذلدددددػ إددددد   دددددرج فدددددرع 
اإلتيددددان بقسددددال ل جديددددد   أو طرائددددق مدددددتحدثة لددددؼ تكددددؽ معروإددددة مددددؽ   دددد    إمددددا لعدددددم 

 وجؾدها أت   و ما لعدم معرإتىا أو االهتداا إل ىا.
 إال أن هشاك ث ثة  دود وضؾابة للتجديد السذرو  وه : 
لذددددددددرائا التدددددددد   ف دددددددد  إدددددددد  السجدددددددداالت  ذددددددددر العلددددددددؼ بدددددددد ؽ الشدددددددداس و عىددددددددار ا -0

 الذرعية السختلفة بفع  الجى  ال ي  يؼ عل     ر مؽ مجتسعات السدلس ؽ.
إزالددددة  دددد  مددددا علددددق بالددددديؽ مسددددا لدددديس مشدددده مددددؽ أ ظدددداا أو بددددد  أو ترددددؾرات   -8

و عدددددد  إدددددد  سددددددلؾك بعددددددض الشدددددداس أو أ ددددددؾالىؼ أو ع ائدددددددهؼ ورد األمددددددر الدددددد  مددددددا  ددددددان 
 تحابه رضؾان   عل ىؼ.وأ تل    عليه وسلؼعليه الش   

التسدددددددػ بسددددددا ورد إدددددد  الذددددددريعة  لىددددددا والت  ددددددد بدددددده والعسدددددد  علدددددد  وإ دددددده وعدددددددم  -9
 ترك ج ا مشه و هساله.
( أن التجديددددددد إ سددددددا تعشدددددد  العددددددؾد  إلدددددد  األتددددددؾل <:8: <811ويددددددر   دددددداج )  

وا ترامىددددا وتجديددددد العسدددد  بىددددا  إدددد  تفىددددؼ مددددؽ تجديددددد الخظدددداك ته  ددددر مزددددسؾ ه  و  سددددا 
ومعشدددددا  الحدددددق للشددددداس  و دددددر  بشدددددا هشدددددا أن  ؤ دددددد علددددد  أن العدددددؾد  إتردددددال مزدددددسؾ ه 

هدددد   تذددددس   دددد لػ اإلجسددددا  الدددد ي هددددؾ أعغددددؼ األتددددؾل بعددددد الكتدددداك والدددددشة  ولدددد ا ال 
 بد أن يشظلق التجديد مؽ ه   السرجعية الؾاضحة.

( مددددؽ أ دددده ال بددددد مدددددؽ التش يدددده علدددد  أن تجديدددددد >811وهدددد ا مددددا يؤ ددددد  تددددددت   )
ع  لشذدددددر ديددددؽ   ع  ددددد  وفددددريعة وأ    ددددا ومعدددددام ت  الخظدددداك الددددديش  تعشدددد : "الددددد

وبدددد ل الؾسددددا إدددد  ذلددددػ لتعلدددديؼ الشدددداس مددددا يددددشفعىؼ إدددد  الددددداريؽ. وهددددؾ مددددا تفىددددؼ ويعددددرف 
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لدددددد  أوسدددددا  السدددددددلس ؽ  وأ ددددده بخددددد ف مددددددا ت ردددددد  الهدددددرك مددددددؽ أن تجديدددددد الخظدددددداك 
الدددددديش  هدددددؾ طدددددرر الدددددديؽ جا ك دددددا  أل ددددده ال تردددددلط للعردددددر الحدددددديث علددددد   دددددد زعسىدددددؼ  

ه ال بدددددد مدددددؽ مخاطكدددددة الع ددددد  بالسحددددددؾس وعلدددددؼ الشغريدددددات الحدي دددددة وعددددددم اإلتسدددددان وأ ددددد
بالخراإدددددات واألسددددداط ر  سدددددا ت ؾلدددددؾن "  وال فدددددػ أن تلدددددػ الددددددعاو  ال تل دددددق مدددددا ثؾابتشدددددا 
وع ائددددد ا الس شيددددة علدددد  اإلتسددددان باله ددددل  وأ ىددددا مددددؽ أول تددددفات السددددؤمش ؽ الددددؾارد  إدددد  
 أول تددددددددددددددددددددددددددددددفحات السرددددددددددددددددددددددددددددددح  الذددددددددددددددددددددددددددددددريف إدددددددددددددددددددددددددددددد   ؾلدددددددددددددددددددددددددددددده تعددددددددددددددددددددددددددددددال :

ي َ ) ِ ََلةَ  َويُِقميُونَ  ِِبلَْغْيِب  يُْؤِمنُونَ  اَّلَّ ل الصَّ  9الك ر :   (يُْ ِفُقونَ  َرَزْقنَلُهْ  َوِممَّ
 ضهابط تجديد الخطاب الديشي: 

الس ردددددؾد بالزدددددؾابة هشدددددا: الذدددددرو  والردددددفات التددددد  يدددددتسكؽ بىدددددا مدددددؽ التفريدددددق 
 ب ؽ التجديد السذرو  والتجديد السسشؾ . 

جديدددددد الخظددددداك الدددددديش  ت تزددددد  الشغدددددر إددددد  الذدددددرو  والكددددد م إددددد  ضدددددؾابة ت
وإدددددددد  الخظدددددددداك    أو السخاطددددددددل  ددجددددددددوالرددددددددفات التدددددددد  يشكهدددددددد  أن تتددددددددؾاإر إدددددددد  الس

 وإ   ليات تؾت   ه ا الخظاك.   فده
( إلددددددددد  أن أهدددددددددؼ الزدددددددددؾابة التددددددددد  تجدددددددددل أن ;9: =810ويذددددددددد ر عكددددددددداس ) 

 تراع  إ  تجديد الخظاك الديش  إ  ضؾا ال ر ن والدشة ما يل :
 ؾضؾعية واإل راف إ  عرض الخظاك الديش .الس-0
 ا ترام التخرص الد  ق إ  العس  الدعؾي.-8
 الت ام الداعية بالكر ر  إ  الدعؾ  ال    تعال . -9
   ؾل ا  ر إ  الخظاك الديش  والحؾار معه بالت  ه  أ دؽ.-:
 الدعؾ  بالل ؽ والحلؼ والرإق ال بالعش .-;



135 

 خراإات وترك الجسؾد والت ل د.تش ية الخظاك الديش  مؽ ال->
 العشاتة بف ه التجديد والسدتجدات.-=
 االعتراف بسحدودتة الع   الكذري وعدم الخؾض فيسا  ى شا عشه.-<
 أن التجديد إ  الخظاك الديش  تكؾن إ  غ ر ال ؾاب .-?

 :ما يل  ضؾابة التجديد إ  الخظاك الديش  إل  ( ?;: =810وتزيف دلة )
 رؾص السؾث ة.االعتساد عل  الش -0
 العلؼ بحكؼ الذر  إ  السدقلة ومراعا  اال تراص. -8
 العدالة والتجرد مؽ الىؾ .  -9

( أن تجديدددددددددددد الخظددددددددددداك الدددددددددددديش  ضدددددددددددرور   ددددددددددد  80: >810ويؤ دددددددددددد الىدهدددددددددددد )     
عرددددددر  وأن هدددددد ا التجديددددددد ال تكددددددؾن مشفردددددد   عددددددؽ ضددددددؾابظه وأهداإدددددده  إالددددددديؽ إ سددددددا 

 ؾابة التجديد إ   ؾله:جاا لدعاد  اإل دان إ  الداريؽ  وذ ر أهؼ ض
 مراعا  اال تراص.  -0
 التجرد مؽ الىؾ .  -8
 االعتراف بال ؾاب  وال ظعيات.  -9
 االعتراف ب رؾر الع   الكذري وتفاوت مدار ه. -:
 االلت ام بقسال ل العربية و ؾاعدها إ  تفد ر الشرؾص. -;
عددددددم االعتسددددداد علددددد   دددددص وا دددددد إددددد  الحكدددددؼ و غفدددددال ب يدددددة الشردددددؾص التددددد   ->

 وردت إ ىا.
( إددددد   دي ددددده عدددددؽ ضدددددؾابة 1=-?;: =811 ا مدددددا أفدددددار إليددددده  ددددددا  ؽ ) وهددددد   

 :إل تجديد الديؽ   ث ترش  ه   الزؾابة 
 اال حياز التام ل ؾاب  اإلس م. -0
 التخرص إ  التجديد.  -8
 االلت ام بالسرظلط اإلس م .  -9
 ت دتؼ الذر  )الش  ( عل  الع  .  -:
 اإلس م .  التجديد يتؼ بآليات السشىج اإلس م  إ  ضؾا الترؾر  -;
 .الفكر التجديدي وسظ  ب ؽ التفرية واإلإرا  ->



136 

 .عدم تتكا ر ص الس اهل وزل  العلساا -=
 ا تداك التلف ق ب ؽ الس اهل.  -<
ا مؽ ا راا الذاذ .  -?  ال تجؾز للفكر التجديدي أن تكؾن مدتسد 

 السرالط السعت ر  ال تعارض الشرؾص الذرعية.  -01
 .بالسفىؾم ال ر    الته  رالتجديد تعش   -00

( <:8:  <811( و  ددددددددداج ) 0:>: 8101وإددددددددد  سدددددددددياق مترددددددددد  تذددددددددد ر الددددددددددلس  )
إلدددددد  أن الكدددددد م إدددددد  ضددددددؾابة تجديددددددد الخظدددددداك الددددددديش  ت تزدددددد  الشغددددددر إدددددد  الذددددددرو  

 والرفات الستظلل أن تتؾإر إ  الخظاك  فده والسخاطل .
 إسا يشكه  أن يتؾإر إ  السخاطل عل  الشحؾ التال :

مر الشدددداس بدددده وهدددد ا العلددددؼ ال يتح ددددق إال العلددددؼ بحكددددؼ الذددددر  الدددد ي يريددددد أن تددددق -0
.  بسعرإة األدلة إجساال  وتفري  

 معرإة أ ؾال الشاس وأعراإىؼ وعاداتىؼ. -8
 إ ه الشفس واإل اطة بس اتد الذريعة. -9
 ب ل الجىد مسؽ هؾ أه  للشغر إ  أدلة الذر . -:
 أن تكؾن ذا   ر  بؾا ا األمة. -;

 أما ما يشكه  تؾإر  للسخاطل به:
ددددددا عليدددددده إدددددد  وهددددددؾ مددددددا تعت ددددددد ا لسخاطددددددل أ دددددده فددددددر    سددددددؾاا أ ددددددان مشرؾت 

الكتددددداك والددددددشة أو مددددددتشكظ ا مشىسدددددا لظدددددرق الف ددددده األ دددددر  مدددددؽ  يددددداس أو استردددددحاك 
 أو استر ر و حؾ ذلػ  ومؽ ه   الذرو :

 الؾضؾر.  -
 تؾإر  عل  الدشد الذرع .  -
 مراعا   ال السخاط  ؽ.  -
 مراعا  الترت ل إ  األهسية.  -

يددددة تجديددددد الخظدددداك الددددديش  ال تددددتؼ برددددؾر  عذددددؾائية مسددددا سدددد ق يتزددددط أن عسل
دددددا   اليدددددة مدددددؽ التخظدددددية والد دددددة واإلت دددددان  وأن مدددددؽ ت دددددؾم بعسليدددددة التجديدددددد لددددديس فخر 
عادت ددددا  الي ددددا مددددؽ الكفددددااات والسددددؤه ت التدددد  تؤهلدددده وتسكشدددده مددددؽ ال يددددام بىدددد   السىسددددة 
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 علددددد  أ سددددد  وجددددده   بددددد  البدددددد أن تتدددددؾإر فيددددده مجسؾعدددددة مدددددؽ الذدددددرو  والردددددفات التددددد 
 .تؤهله لل يام بى   السىسة

 مجاالت التجديد في الخطاب الديشي الستطلب تهفرها:
د  تعرضددددددددشا فيسددددددددا سدددددددد ق للذددددددددرو  والزددددددددؾابة الؾاجددددددددل تؾاإرهددددددددا إدددددددد  السجدددددددددد 
د  ولكددددؽ تدددددتدع  األمددددر هشددددا التعددددرض للسجدددداالت التدددد  تسكددددؽ إ ىددددا التجديددددد   والسجدددددّ 

هدددد  أمددددؾر ثابتددددة ال تت دددددل وال    ددددث إن هشدددداك أمددددؾر ا ال ت  دددد  التجديددددد أو التددددد    بدددد 
( أن أي تجديددددددد لفكددددددر أو  ظدددددداك ديشدددددد  <91: 8101تته ددددددر  لدددددد لػ يددددددر  تددددددالط ) 
 تحتاج إل   ؾع ؽ أو تؾرت ؽ:

 األولى: التجديد في الهسائل واألساليب واآلليات:
وهددددؾ مددددا  عشدددد  بدددده اسددددت سار الؾسددددائ  الستا ددددة وابتكددددار وسددددائ  جديددددد  لسؾا كددددة 

مؾا دددددددا جديددددددددد   و ن هددددددد ا ال تسكددددددددؽ أن تحددددددددد  إال  العردددددددر  والسشاإدددددددددة إددددددد   دددددددددل
 برور جساعية عالية التخظية والتشغيؼ مؽ   ل ما يل :

 االستخدام األم   لؾسائ  اإلع م بك  أ ؾاعىا. -0
 استخدام أسلؾك الحؾار والسشاعرات والجدال بالت  ه  أ دؽ. -8
 تشغيؼ السؤتسرات والشدوات العلسية السخترة بى ا العرض. -9
آراا السجددددددددداما الف ىيدددددددددة ومرا ددددددددد  األبحدددددددددا  الذدددددددددرعية ومراعددددددددددا  االهتسدددددددددام بددددددددد -:

 ال زاتا السعاتر .
 والثانية: التجديد في السحتهى: 

ويكدددددؾن ذلددددددػ مددددددؽ  ددددد ل دراسددددددة ب لددددددات الشدددددداس السختلفدددددة وت دددددددتؼ مددددددا ترددددددلط 
لكددددددد  ب لدددددددة علددددددد   دددددددد   و ددددددد لػ دراسدددددددة  فدددددددديات األفدددددددخاص ومددددددداذا يريددددددددون  تددددددد  

س علدددددد   دددددددر ع ددددددؾلىؼ  ومراعددددددا  الفددددددروق  خدددددداط ىؼ بدددددده  وذلددددددػ بىدددددددف مخاطكددددددة الشددددددا
 الفردتة ب شىؼ إ  عسليات إىؼ ومعالجة السفا يؼ و السعلؾمات السختلفة .

وعلددددددددد  ذلدددددددددػ إالخظددددددددداك الدددددددددديش  عكدددددددددار  عدددددددددؽ رسدددددددددالة اتردددددددددالية تؾاتدددددددددلية 
اجتساعيدددددددة ت تزددددددد  مجسؾعدددددددة مدددددددؽ الذدددددددرو  تددددددددس  إددددددد  عدددددددالؼ االتردددددددال بعشاتدددددددر 

الكيفيدددددددة  –السدددددددت     –زدددددددسؾن الس -السرسدددددد  -االترددددددال وهددددددد  ) مردددددددر الرسدددددددالة 
 ال شا (. –السرجعية الديا ية  -الشؾ   –
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( أن الخظددددداك الدددددديش  0=: =810وإددددد  ضدددددؾا هددددد ا السفىدددددؾم يدددددر  بؾدربالدددددة )
مفىدددددؾم  لددددد  فدددددام  تع دددددر عدددددؽ رؤيدددددة اإلسددددد م الفكريدددددة والع دتدددددة واأليدولؾجيدددددة  وهدددددؾ 

اك: هدددددؾ ومزدددددسؾن هددددد ا الخظددددد  أهداإددددده وم اتدددددد  وأبعددددداد  إددددد  فدددددت  مشدددددا   الحيدددددا 
مدددددا اسدددددتشكظه وإىسددددده الف يددددده أو السفكدددددر مدددددؽ الدددددشص الدددددديش   ر   دددددا وسدددددشة  أو مردددددادر 

 و دد له بعض الدسات والت  مشىا أ ه:  االجتىاد واالستشكا  األ ر  السعتسد 
إىددددددؼ واسددددددتشكا  مددددددؽ الع دددددد  اإلسدددددد م  للددددددشص وإددددددق الددددددرؤ  وال ؾاعددددددد والزددددددؾابة  -0

 رر ومتظلكاته وا تياجاته.السحدد  إ  االجتىاد وإق الؾا ا السعيش والع
 –أ ددددده تدددددادر مدددددؽ الرؤيدددددة اإلسددددد مية التؾ  دتدددددة السعرفيدددددة ومرتكددددد  عل ىدددددا )    -8

 اإل دان( أي إلدفة اإلس م إ  األ كام والتذريعات والسؾاث ق. -الكؾن 
أ ددددده ملتددددد م بال ؾابددددد  اإلسددددد مية إددددد  مددددددتؾيات الحيدددددا  السختلفدددددة بسدددددا تذدددددك  مدددددؽ  -9

 ات ومؾا  تىا إكري ا.مرجعية عليا لس  غة السته ر 
أ دددددددده مشزددددددددكة بالسعدددددددداي ر اإلسدددددددد مية الذددددددددرعية إدددددددد  إىددددددددؼ الشرددددددددؾص لسراعددددددددا   -:

 أتؾل التقوي (. –أتؾل االستشكا  ومشظق الذريعة )أتؾل الف ه 
أ ددددددده تدتحزدددددددر الس اتدددددددد العامدددددددة للذدددددددريعة التددددددد  تحدددددددؾل دون الفىدددددددؼ الددددددددظح   -;

 الحرإ  للشرؾص الت   د تخال  م اتد الذر . 
 خطاب الديشي:أهداف تجديد ال

إددد  ضدددؾا مدددا سددد ق مددددؽ ضدددؾابة عسليدددة التجديدددد ومجاالتدددده إددد  بدددد مدددؽ تعددددرف 
أهددددددداف عسليددددددة التجديددددددد  إدددددد  فددددددػ أن عسليددددددة التجديددددددد إدددددد  الخظدددددداك الددددددديش  تىدددددددف 

) الذدددددسر  و   (80: >810الىدهدددددد )   مدددددا أفدددددار إليددددده  ددددد  مدددددؽ إلددددد  عدددددد  أمدددددؾر مشىدددددا
 .إ  أ ىا عكار  عؽ ( =810

عددددددال والىددددددادف بدددددد ؽ األإكددددددار السختلفددددددة طالسددددددا أ دددددده تفع دددددد  مددددددشىج الحددددددؾار الف -0
 تعس  عل  إزالة اال ت إات والؾتؾل إل  الفكر الرحيط.

 ترسيل ال يؼ األ   ية والدلؾ ية واال ترادتة. -8
العشاتدددددددة بترسددددددديل اال تسددددددداا الدددددددؾطش  وا تدددددددرام ث اإدددددددة ا  دددددددر واإلتسدددددددان بددددددددشة  -9

 التشؾ  وث اإة التعدد.
 ا  ر.تعغيؼ  رمة السال العام و  ؾق  -:
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 العشاتة ب يان  ليات الديؽ وم اتد  وتعغيؼ إ ه األولؾيات. -;
التجديدددددد إددددد  وسددددددائ  الخظددددداك الددددددديش  واسدددددت سار الؾسددددددائ  الحدي دددددة واإلعدددددد م  ->

 واألعسال الفشية.
( أن التجديدددددددددد للخظددددددددداك الدددددددددديش  بدددددددددالسفىؾم :811 سدددددددددا يؤ دددددددددد فدددددددددا ر )        

 السعتدل له أهداف عغيسة مشىا أ ه:
ا عدددددددؽ ال دددددددد  التددددددد  تعسددددددد  علددددددد   فدددددددظ الددددددد -0 ديؽ علددددددد  تدددددددؾرته الش يدددددددة بع دددددددد 

 أضيف  إليه أو األ ؾال الت   د   إليه.
 يؤد  إل  تآل  ال لؾك واجتسا  الكلسة وو د  األمة. -8
 تق  د  در  األمة عل  الرسؾد أمام أعدائىا الستربر ؽ بىا. -9
ا أمام االست اد  مؽ العلؼ والسعرإة. -:  تفتط الكاك واسع 
عاد  زمددددددام السكددددددادر  العلسيددددددة والحزددددددارية التدددددد  تتدددددديط تسكددددد ؽ األمددددددة مددددددؽ اسددددددت  -;

 لىا العؾد  إل  سابق ما  ا   عليه مؽ الع  والدؤدد والىداتة للعالس ؽ.
أن التجديددددددد بىددددددد ا السفىددددددؾم العغددددددديؼ إ سددددددا هدددددددؾ دعددددددؾ  السردددددددلح ؽ وعسدددددد  السخلرددددددد ؽ  ->

 ومشىاج السحاإغ ؽ وس     فظ الديؽ.
لخظددددددداك الدددددددديش  وأهس تددددددده وإددددددد  ضدددددددؾا مدددددددا ت ددددددد ؽ مدددددددؽ تحديدددددددد مفىدددددددؾم تجديدددددددد ا  

وإؾائددددددددد  والزددددددددؾابة وا ليددددددددات ال زمددددددددة لدددددددده  و دددددددد ك الذددددددددرو  الؾاجددددددددل تؾاإرهددددددددا إدددددددد  
السجددددددد  والسحتدددددؾ  الددددد ي يرجددددد  تجديدددددد    جدددددد أن الكحدددددؾ  والدراسدددددات تشاولددددد  هددددد   
السحدددددددداور بالكحدددددددددث والدراسددددددددة  و ددددددددد لػ ع دددددددددت السدددددددددؤتسرات والشدددددددددوات وورش العسددددددددد  

 لسرظلحات.لدراسة ه ا السفىؾم وتحرير ه   ا
ومددددددددؽ الدراسددددددددات التدددددددد  اهتسدددددددد  بتحريددددددددر مفىددددددددؾم تجديددددددددد الخظدددددددداك الددددددددديش  

( والتدددددددد  اهتسدددددددد  بعسدددددددد  دراسددددددددة تحل ليددددددددة   دتددددددددة 8118والدددددددددعؾي  دراسددددددددة )الدددددددددويل  
( والتدددددددد  >811للتجديددددددددد إدددددددد  الخظدددددددداك الدددددددددعؾي السعاتددددددددر  ودراسددددددددة )الردددددددددت    

هددددددإ  دراسدددددة هددددددإ  لسعرإدددددة الع  دددددة بددددد ؽ الخظددددداك الدددددديش  واألمدددددؽ الفكدددددري  ب شسدددددا 
( لسعرإددددددددددة تجديددددددددددد الخظدددددددددداك الددددددددددديش  بدددددددددد ؽ التقتدددددددددد   والتحريددددددددددف  :811)فددددددددددا ر  

( تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  مدددددددؽ   دددددددث مفىؾمددددددده =811وتشاولددددددد  دراسدددددددة ) ددددددددا  ؽ  
 وضؾابظه و ثار .
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( إ ددددددد اهددددددتؼ بتجديددددددد الخظدددددداك الدددددددعؾي إدددددد  الدددددددؾدان والسفددددددا يؼ <811أمددددددا )دمحم  
( علدددددد  أن تجديددددددد الخظدددددداك الددددددديش  ?811إدددددد   دددددد ؽ أ ددددددد )بؾاطشددددددة    السرتكظددددددة بدددددده

( 8101السعاتدددددددر ضدددددددرور  ملحدددددددة إددددددد  الؾا دددددددا السعاتدددددددر  و ددددددد لػ اهدددددددتؼ )الددددددددلس   
بدراسددددددددة تجديددددددددد الخظدددددددداك الددددددددديش  مددددددددؽ   ددددددددث السفىددددددددؾم والزددددددددؾابة  أمددددددددا ) ظددددددددران  

( إ ددددددددد اهددددددددتؼ بالخظدددددددداك الددددددددديش  السعاتددددددددر مددددددددؽ  ا يددددددددة السفىددددددددؾم ومجدددددددداالت 8101
( إلددددددد  معرإدددددددة وتحديدددددددد الستظلكدددددددات 8101التجديدددددددد  واتجىددددددد  دراسدددددددة )عددددددد  الدددددددديؽ  

 التربؾية للخظاك الديش  اإلس م  إ  ع  التحدتات العالسية السعاتر .
معرإددددددة التجديدددددددد إددددددد   إلددددددد   (=810دراسدددددددة )دلددددددة    وإدددددد   فدددددددس الدددددددياق هددددددددإ 

الخظدددددددداك الددددددددديش  مددددددددؽ   ددددددددث ضددددددددؾابظه وتاريخدددددددده وأدواتدددددددده  ب شسددددددددا هدددددددددإ  دراسددددددددة 
لسته دددددددرات التددددددد  تحددددددددد مدددددددد  إمكا يدددددددة عدددددددرض ال ؾابددددددد  وا إلددددددد   (=810)بؾدربالددددددده  

وإددددددد  سدددددددياق مترددددددد  اهتسددددددد    تجديدددددددد الخظددددددداك الدددددددديش  اإلسددددددد م  بذدددددددك  تدددددددحيط
( بت ددددددددتؼ دراسدددددددة تقتددددددد لية دعؾيدددددددة لتجديدددددددد الخظددددددداك =810دراسدددددددة )ع دددددددد الدددددددر سؽ  

 الديش .
 :ب الديشي وأساليب ونساذج تشسيتهاالترهرات السعرفية لسفههم تجديد الخطا

ديدددد الخظدداك الدددديش  ووجىدددات الشغددر السختلفدددة إددد  اتزددط فيسدددا سدد ق مفىدددؾم تج
والفرق ب ؽ تجديد الديؽ  وتجديد الخظاك الدديش     سدا تسد  اإلفدار  إلد  أهسيدة   تحديد 

 تجديد الخظاك الديش  إ  الؾ   السعاتر وإ  ضؾا التحدتات الراهشة.
ومسددددددددا ال فددددددددػ فيدددددددده أن الظدددددددد ك دا دددددددد  السؤسدددددددددات التعليسيددددددددة التربؾيددددددددة ال 

سعددددددد ل عدددددددؽ الؾا دددددددا السعاتدددددددر بددددددد  تددددددددسعؾن ويتشا ذدددددددؾن ويعاتذدددددددؾن  الم تعيذدددددددؾن ب
 مجتسعاتىؼ و مالىا  ويشخرطؾن إ   زاتاها ومذك تىا.

وعلددددد  السؤسددددددات التربؾيدددددة التعليسيدددددة السختلفدددددة أن   ددددددم لىدددددؼ تردددددؾر ا معرفي دددددا 
ا عدددددؽ الخظددددداك الدددددديش  الددددد ي تعاتذدددددؾ ه  والددددد ي ت زمىدددددؼ ل زددددداا مردددددالحىؼ  تدددددحيح 

  ؾية.الديشية والد 
ومدددددددؽ هشدددددددا تجدددددددل أن تتدددددددؾإر عدددددددد  متظلكدددددددات تربؾيدددددددة إددددددد  الخظددددددداك الدددددددديش  

 السعاتر إ  ع  التحدتات العالسية السعاتر .
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( أن تدددددددؾإ ر الستظلكدددددددات التربؾيدددددددة ال زمدددددددة 8: 8101  دددددددث يدددددددر  محسدددددددؾد )  
إددددد  الخظددددداك الدددددديش  اإلسددددد م  تعسددددد  علددددد  تسكددددد ؽ الخظددددداك الدددددديش  مدددددؽ الردددددسؾد 

ددددا متشاسددددك ا مددددا الع دددد  اإل دددددا   أمددددام أمددددؾاج الىجددددؾم العاتيدددد ا م شع  ة  وأن يددددرد عل ىددددا رد 
ومددددددددا الت دددددددددم الحزدددددددداري  والدددددددد   يتذددددددددك  عددددددددؽ طريددددددددق مجسؾعددددددددة مددددددددؽ الترددددددددؾرات 

 السعرفية وال هشية السختلفة .
والترددددددؾرات السعرفيددددددة عكددددددار  عددددددؽ "السعظيددددددات السعرفيددددددة الذخرددددددية األوليددددددة  

بس ابدددددة أ غسدددددة وعيفيدددددة    ددددد  أي تعلددددديؼ أو تعلدددددؼ علسددددد  مدددددشغؼ  وهددددد   التردددددؾرات هددددد 
وإعالدددددددة تددددددددتعسلىا الذدددددددخص لذدددددددرر الغدددددددؾاهر والس  غدددددددة  ول جابدددددددة عدددددددؽ األسدددددددللة 

 ( . 8109السظرو ة عليه".) العل   
إىدددد  إذن عكدددددار  عدددددؽ السفدددددا يؼ األوليدددددة للفددددرد لحفدددددياا واألإكدددددار   ددددد  تعلدددددؼ أو 

 تعليؼ أ  فئ  إى   تاج إظرته و  راته الداب ة . 
التعدددددرف  و تكدددددؾيؽ وتخددددد يؽ السفدددددا يؼ إددددد  الددددد ا ر    وللتردددددّؾر دور    دددددر إددددد 

إعشدددددد مؾاجىدددددة أي مؾ ددددد  تحسددددد  السفدددددا يؼ  ت دددددؾم الع ددددد  بدددددالتعرف عل ىدددددا مدددددؽ  ددددد ل 
م ار تىددددددا بالسفددددددا يؼ السكتدددددددكة سدددددداب ا  أو ت ددددددؾم ب شدددددداا ترددددددّؾر جديددددددد إذا ددددددان السفىددددددؾم 
جديدددددددددا أو مظرو ددددددددا إدددددددد  سددددددددياق جديددددددددد  لكددددددددؽ الترددددددددّؾرات الجديددددددددد  ال ت شدددددددد  مددددددددؽ 

 . ا  ب  مؽ مكتدكات ساب ة  سؾاا  ا   تحيحة أو  اطلةال ف
و يؤ د التربؾيؾن أهسية تعليؼ السفا يؼ إد  السرا د  التعليسيدة السختلفدة  أل ىدا تذدك       

ل شددددة أساسددددية لعشاتددددر الشغددددام السعرإدددد  الستس لددددة إدددد  الح ددددائق والسكدددداد   والتعسيسددددات 
 (.8111 =>والشغريات. )الج د 
 :تدريدها السفاهيم وأساليب

ال فدددػ أن  السعرإدددة العلسيدددة ت عدددد  تددداج بحدددث دؤوك واست رددداا مددددتسر ت دددؾم بددده       
العلساا  ومؽ ثدؼ تؾتدلؾا إلد     در مدؽ السعدارف بق ؾاعىدا السختلفدة  وألجد  تددى     لىدا 
إلددد  األجيدددال الشافدددلة اهتسدددؾا بتشغيسىدددا  وتردددشيفىا علددد  فدددك  هدددرم معرإددد  يتكدددؾن مدددؽ 

والسفددددا يؼ  والسكدددداد   والتعسيسددددات  وال ؾاعددددد  وال ددددؾا  ؽ ا تىدددداا مجسؾعددددة مددددؽ الح ددددائق  
بالشغريات العلسية  ل ا تعد السفا يؼ هد  األسداس الد ي تعتسدد عليده بدا   السكؾ دات التد  

 تس   ه ا الىرم السعرإ .
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( إلدددد  أ دددده لكدددد  يددددتعلؼ  9  ?811وإدددد  هدددد ا الردددددد أفددددارت دراسددددة  ددددا ؾري )   
تؾاإر لدتة ال در  عل  تعلؼ مفا يسىا  أل ىدا ت دؾم بددور   دؾي اإل دان أي لهة  البد وأن ت

َوَعل دددَؼ  َدَم  ؾلدددة تعدددال :  مشددد  أن  لدددق   الجدددشس الكذدددري  وعىدددر هددد ا الددددور جليدددا إددد 
دد ددَساا  هَ  ؼأ َعَلدد  الأَسَ ئ َكددة  َإَ دداَل َأ   ل ددؾ    ب َقسأ ل َىددا ث ددؼ  َعَرَضددى  ددَساَا    َسأ شددت ؼأ َتدداد    ؽَ األأ   ؤ اَلا  إ ن   

 90الك ر : 
وإدد  عدد  هدد   ا تددة الكريسددة اتجىدد  التربيددة الحدي ددة  حددؾ اسددتخدام السفددا يؼ إدد    

بشدداا  سددؾذج تعليسدد  معرإدد   ق ددد الحلددؾل السعاتددر  لسؾاجىددة مذددكلة اال فجددار السعرإدد  
الددد ي ت ايدددد إددد   ددد  ميددداديؽ العلدددؼ والسعرإدددة  إكدددان ل امدددا العسددد  علددد  مدددداعد  األجيدددال 

ردددداعد  علدددد  مؾا كددددة التظددددؾر السدددددتسر إدددد   ددددؼ السعلؾمددددات والسعرإددددة  و تيجددددة لىدددد   ال
السدددداعد  اإلتجابيدددة عىدددر االتجدددا  الددد ي يددددعؾ إلددد  ضدددرور  االهتسدددام بقساسددديات العلدددؼ  
و اتدددة السفدددا يؼ والتعسيسدددات إددد  تددددريس السدددؾاد الدراسدددية مدددؽ  ددد ل االهتسدددام بتحديدددد 

 ( .?98  8100ؽ. )إرج وطشظاوي مفا يسىا وتكؾيشىا وتشس تىا للستعلس 
 تعريف السفههم: 

( ?00  8118سد مة )   دث عرإده تشاول  الدراسات والكحدؾ  تعريدف السفىدؾم  
إكر  تختص بغاهر  مع شة  أو ع  دة  أو اسدتشتاج ع لد  تع در عشده عداد  بؾاسدظة بق ه: "

  لسة مؽ الكلسات  أو مرظلط مع ؽ  و د تكؾن السفىؾم محدؾسا أو مجردا".
( أ ددده: " عسليدددة ع ليددددة ت دددؾم علددد  تشغدددديؼ  :9  ?811إددد   ددد ؽ يدددر  عظددددؾ  )  

السعلؾمددددددات السترددددددلة بخاتددددددية وا ددددددد  أو أ  ددددددر تتردددددد  باألفددددددياا  أو السؾاضدددددديا  أو 
العسليات  والت  تحدد ما إذا  ان ف لا مع شدا  أو مجسؾعدة مع شدة مدؽ األفدياا تختلد  أو 

 ترتكة بقفياا أ ر "
" عكار  عؽ ترؾر ع ل  : ( أ ه81  8100ير و ربان ) و دي ا تر     مؽ باوز  

مجددرد  أو محدددؾس تكددؾن علدد  فددك   لسددة  أو فددكه جسلددة لسجسؾعددة مددؽ األ دددا   أو 
 السؾا    أو الح ائق العلسية الستظؾر ".

ومددؽ  دد ل تحل دد  هدد   التعريفددات سددالفة الدد  ر الددؾارد  إدد  األدبيددات والدراسددات   
السفىددؾم لدديس محددددا أو ثابتددا  و  سددا يته ددر تكعددا ال ددت ف واألبحددا  الددداب ة  يت دد ؽ أن 

الخلفيدددة السعرفيدددة للستخردددص  وتكعدددا لشدددؾ  ومددددتؾ  السفىدددؾم السدددراد تعلسددده   سدددا يرجدددا 
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ر    سدا أن هد   التعريفدات ت ش لشدا اال ت ف أتزدا إلد   دؾن السفىدؾم اسدتدالال إرضديا الي د
دسات  أو الخردائص السذدتر ة بد ؽ بعسلية الترشيف الت  ت ؾم بىا السفىؾم إ  ضؾا ال

 عد  مؾا   أو أفياا. 
 العهامل السؤثرة في تشسية السفاهيم:  

مؽ   ل االط   عل  العديد مدؽ األدبيدات والدراسدات الدداب ة وجدد أن العؾامد   
تتسر دد  إدد  معغسىددا  ددؾل ث ثددة محدداور أساسددية  مشىددا مددا  -السددؤثر  إدد  تشسيددة السفىددؾم 

وط يعتده  ومشىدا مدا يتعلدق بدالستعلؼ مدؽ   دث عسدر  وذ ائده و  راتدده  يتعلدق بدالسفىؾم ذاتده
الداب ة  ومشىا ما يتعلق بالسؾ   التعليس  مدؽ   دث طري دة التددريس والؾسدائ  التعليسيدة 
السددددتخدمة فيددده  لددد ا يشكهددد  علددد   ددد  مدددؽ السعلدددؼ وواضدددع  السشددداهج أن تزدددعؾها إددد  

تشسيددة السفددا يؼ  وتفردد   هدد   العؾامدد  االعتكددار  تدد  تدددتظيا السددتعلؼ أن تدددتعد ذهشيددا ل
  سا يل : 

 أوال: ما يتعلق بالسفههم:
 طبيعة السفههم: -7

( أن السفددددددا يؼ تتفدددددداوت إدددددد  درجددددددة تددددددعؾبتىا 8100يدددددد  ر) إددددددرج وطشظدددددداوي   
وسىؾلتىا  إالسفا يؼ الحدية أسى  إ  تعلسىا مؽ السفدا يؼ السجدرد   والسجدرد  أسدى  إد  

والستحددددد  أسددددى  إدددد  تعلسىددددا مددددؽ السفددددا يؼ السشفرددددلة   تعلسىددددا مددددؽ السفددددا يؼ الستحددددد  
السعلدؼ الدؾع  والسشفرلة أسى  إ  تعلسىا مؽ السفا يؼ السترابظة  إالسفا يؼ تفرض علد  

 الكام  بظ يعتىا   ت  يتدش  له ا تيار الظري ة األ دل لتدريدىا.
 عدد األمثلة الستعلقة به: -1

ر  د  واال تكدا   وجدل ت ددتؼ عددد  داف مدؽ لسا  ان السدتعلؼ    در الشدديان  ل د  الت 
األم لدة لدده  تدد  يتزدط السفىددؾم لدتدده ويددتظيا أن تدددتشتج الرددفات السذدتر ة ب شدده وبدد ؽ 

 السفا يؼ األ ر . 
 األمثلة السشتسية وغير السشتسية ) السهجبة والدالبة(: -3

( إلدددددد  أن األم لددددددة ?811  الجددددددؾرا     Erik,2007تذدددددد ر دراسددددددة  دددددد  مددددددؽ )  
يدة هد  األم لدة التدد  تتدؾإر إ ىدا جسيدا  رددائص السفىدؾم األساسدية  واألم لدة غ ددر السشتس

السشتسية هد  األم لدة التد  ال تؾجدد إ ىدا علد  األ د   اتدية أساسدية وا دد  مدؽ السفىدؾم  
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و عظددداا الظددد ك أم لدددة إتجابيدددة وأ دددر  سدددل ية للسفىدددؾم السدددراد تعلسددده تددددى  عسليدددة تعلدددؼ 
 سق للع  ات ب ؽ السفا يؼ السختلفة.السفىؾم  ويشتج عشىا إدراك أع

 ثانيا: ما يتعلق بالستعلم:
 الفروق الفردية بين الستعلسين: -7

تتفداوت مدددؾ  إىدؼ و دراك السفىددؾم بتفداوت عسددر السدتعلؼ ودرجددة ذ ائده واسددتعداد   
للددتعلؼ بشدداا علدد   رائردده الشفدددية وال د يددة واالجتساعيددة  لدد ا يراعدد  عشددد ت دددتؼ السفىددؾم 

 ( .;811ؽ أن ت دم بق  ر مؽ طري ة لسراعا  تلػ الفروق. )ال ويد للستعلس 
 الخبرات الدابقة للستعلم: -8

 تداك السفىدؾم و  درات السدتعلؼ  إكلسدا   درت معلؾماتده اهشاك ع  ة طردتة ب ؽ  
الددددداب ة الستعل ددددة بددددالسفىؾم السددددراد تعلسدددده سدددداعد  ذلددددػ علدددد  رؤيددددة الع  ددددات ب شدددده وبدددد ؽ 

السفدددا يؼ الجديدددد . ) ددداعؼ   و لسدددا ضدددعف    رتددده تدددعل عليددده تعلدددؼالسفدددا يؼ األ دددر   
8108). 

 ثالثا: الظروف السراحبة للسهقف التعليسي:
هشاك عد  مته رات تتعلق بالعسلية التعليسيدة تددىؼ إد  تع يد  إ دداك السفىدؾم إذا  

مددا تددؼ تؾعيفىددا بذددك  مشاسددل إدد  السؾ دد  التعليسدد  ومشىددا: طري ددة التدددريس  والؾسددائ  
عليسيددددددة  والته تددددددة الراجعددددددة  و دددددد لػ  سدددددداذج الددددددتعلؼ واأل ذددددددظة. ) سددددددروش والزددددددؾي الت

 (;810 وطشظاوي 
ويدددتشتج مسددا سددد ق أن هشدداك عددام     دددر يددؤثر سددلكا  علددد  تشسيددة السفىددؾم   دددقن  

تكؾن لد  الستعلؼ ترؾرات وأإكار ومعدارف إد  بش تده السعرفيدة عدؽ مؾضدؾ  مدا ال تتفدق 
 حة له. ما التفد رات العلسية الرحي

 أنهاع السفاهيم:
ا تل  السربؾن والكا  ؾن إ  ترشيف السفا يؼ إل  أ دؾا  مختلفدة  و دد تكدؾن الدد ل     

إددد  ذلدددػ راجعدددا إلددد  الكدددؼ الىائددد  مدددؽ السفدددا يؼ  و لددد  إلددددفة السردددش  والهاتدددة مدددؽ وراا 
 عسلية الترشيف  وبالتال  تسكؽ ترشيف السفا يؼ العلسية  سا يل :
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 م على أساس العالقة بين مكهناتها:ترشيف السفاهي -أ
  <8  ?811مؽ   ل االط   علد  دراسدات وأدبيدات  د  مدؽ )األغدا واللؾلدؾ   

Francois, 2009,494  : تشفؾا السفا يؼ عل  أساس الع  ة ب ؽ مكؾ اتىا  التال ) 
 مفاهيم الربط: .7
ؽ األفياا وه  السفا يؼ السعروإة بسجسؾعة مؽ الخرائص السذتر ة ب ؽ مجسؾعة م   

 والسؾا    ويتؼ افت ا ىا مؽ ربة أ دا  مع شة  أو م  غات مع شة بكعزىا.
 مفاهيم الفرل: .1
وهددد   السفدددا يؼ يدددتؼ تعريفىدددا مدددؽ  ددد ل وجدددؾد بعدددض الخردددائص و يددداك  ردددائص    

أ دددر   وتتس ددد  بق ىدددا األ  دددر اتدددداعا واأل  دددر مرو دددة   سدددا أ ىدددا تتزدددسؽ مجسؾعدددة مدددؽ 
 ابتة ب ؽ مجسؾعة األفياا أو السؾا    الخرائص الستس    غ ر ال 

 .  مفاهيم العالقة:3
وه  السفا يؼ الت  تكحث عؽ ع  ة تربة بد ؽ مفىدؾم ؽ  أوعدد   مفدا يؼ تعتسدد تر  كدة  

 ال ؾاعد إ ىا عل  الع  ات.
 ترشيف السفاهيم على أساس درجة الحدية والتجريد لألشياء: -ب 

  التجريددد  ويزدؼ  ددؾع ؽ وضددحىسا  دد  وهد ا الترددشيف تعتسددد علد  أسدداس مدددتؾ  
  دمحم وع دد Kavouras & Kokla , 2008 , 92  <8  ?811مدؽ )األغدا واللؾلدؾ  

 (  سا يل ::?-9?  ;810الحكيؼ  
 السفاهيم السادية ) الحدية (: -
وهد  السفددا يؼ التدد  تدددرك بددالحؾاس والتدد  يدتؼ تعلسىددا عددؽ طريددق الس  غددة  أو الخ ددر    

 لسكافر   وه ا الشؾ  تعت ر أسى  أ ؾا  السفا يؼ إ  العسلية التعليسية.السكافر   أو غ ر ا
 السفاهيم السجردة: -

وه  السفا يؼ الت  ت دو أ  ر تدعؾبة أو تجريددا مدؽ السفدا يؼ السادتدة  ويدتؼ تعلسىدا عدؽ 
 طريق الخ رات ال ديلة واألم لة الرم ية.

بالرددؾرت ؽ الع ليددة  وبددالشغر إدد  محتددؾ  هدد ا الترددشيف تسكددؽ ال ددؾل بق دده مددرتكةي  
والحددددية  إالتردددشيف السدددادي تسكدددؽ تشس تددده لدددد  تدددهار الع دددؾل مدددؽ  ددد ل الس  غدددة 
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السكافددر   وأمددا السجددرد فيحتدداج إلدد  ربددة الرددؾر  الحدددية بالرددؾر  الع ليددة العليددا لددديىؼ  
 وبشاا عليه تركط أ  ر تعؾبة الرتكاطه بالتفك ر السجرد .

ن هشدداك ترددشيفات متشؾعددة للسفددا يؼ  إال أن وبعددد هدد ا التقتدد   الدددابق يتزددط أ 
: ؽ ال تخلدؾ مشىسدا أي مداد  تعليسيدة  أولىسدا  أ  ر التربدؾي ؽ  دد اتف دؾا علد   ددس ؽ رئيدد
السفا يؼ السجدرد   و د   ددؼ مشىسدا يتفدر  مشده : السفا يؼ السادتة أو السحدؾسة  وثا  ىسا 

 عد  إرو  أ ر . 
يف أن السفددددا يؼ الديشيددددة يددددتؼ تدريدددددىا ومددددؽ السعلددددؾم للدراسدددد ؽ إدددد  األزهددددر الذددددر  

إدد   –للظدد ك مددؽ  دد ل التعريددف بددالسفىؾم لهددة واتددظ  ا  وبيددان أ دددامه دون اإلفددار  
إلدد  الع  دات بدد ؽ هد   السفددا يؼ  أو دمجىدا بسددا هدؾ مؾجددؾد إد  ال شيددة  -بعدض األ يدان 

لسفدددا يؼ السعرفيدددة لدددديىؼ  مسدددايشتج عدددؽ ذلدددػ  دددديا ىا وعددددم إىسىدددا  وذلدددػ ألن ا تدددداك ا
تتظلل أسلؾبا  تدريديا  مشاسكا   لزسان سد مة تكؾيشىدا وب ائىدا واال تفدا  بىدا  لد ا يشكهد  
عل  السعلؼ /  عزؾ ه لة التدريس عرض السحتؾ  الدراسد  بظري دة مشغسدة ومرتكدة مدا 
إبددراز الع  ددات بدد ؽ السفددا يؼ  وذلددػ لك رتىددا وتذددع ىا وتذددابػ مؾضددؾعاتىا  ودمجىددا بسددا 

   ال شية السعرفية لديىؼ.هؾ مؾجؾد إ
و دددددد لػ تجددددددل علدددددد ىؼ أن يتخلددددددؾا عددددددؽ طرائددددددق التدددددددريس ال ائسددددددة علدددددد  الحفددددددظ   

واالسددتغىار  وأن يت شددؾا أسددال ل و طر ددا و  سدداذج تدريدددية تعسدد  علدد  بشدداا ب شدد  معرفيددة 
وإدق  غريدات  دي دة تىدتؼ بدالستعلؼ وبالسداد  وبق ذدظة التعلديؼ والدتعلؼ   تد   ذدك  متعلسددا  

لسجتسدددا جديدددد  وذلددػ أل ددده محدددؾر العسليددة التعليسيدددة إ شكهددد  تدددلية الزدددؾا عليددده جديدددا  
وجعلدده إتجابيددا   ذددظا  تفكددر  ويكتذدد   ويعسدد   ويتقمدد  إدد  السعلؾمددات الس دمددة لدتدده ال 
ليحفغىددا  سددا ت دددم لدده  لدد لػ  ددان البددد مددؽ التفك ددر إدد  اسددتراتيجيات و سدداذج تر دد  علدد  

( أو دور  الدددتعلؼ الخساسدددية ال دددائؼ علددد  الشغريدددة   ذدددا  الظالدددل  م ددد :  سدددؾذج ) بددداي  
 ( .=811 >08ال شائية. )فحاتة 

ويتكدؾن مدؽ  سدس مرا د  تدريددية  (Bybee) وهدؾ  سدؾذج تدريدد  طدؾر  بداي   
تدددتخدمىا السعلددؼ مددا ط بدده دا دد  أو  ددارج الردد  أو السخت ددر  ويىدددف إلدد  أن ي شدد  

 دددابه العديددد مددؽ السفددا يؼ  ويعتسددد هدد ا الظالددل معرإتدده العلسيددة بشفددده  مسددا يددؤدي إلدد  إ
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الشسدددددؾذج علددددد  االفدددددتهال بلثدددددار  الظددددد ك وجددددد ك ا تكددددداهىؼ  واالستكذددددداف  والتفدددددد ر  
 ( .?811 0?والتؾسيا  والت ؾيؼ.)الكرد 

( بق ددده "  سدددؾذج بشدددائ  يتكدددؾن مدددؽ  سدددس  ظدددؾات  2005)  Wandaوعرإتددده         
إل  أن ي ش  التلس   معرإته العلسيدة بشفدده ما ت م     ويىدف  السعلؼتدريدية تدتخدمىا 

 دددد ل عسليددددة االست ردددداا التدددد  تددددؤدي إلدددد  الددددتعلؼ  و لدددد  تشسيددددة العديددددد مددددؽ السفددددا يؼ 
 والسىارات".

ويشص  سؾذج بداي   علد  " أ ده علد  السعلدؼ أن تددتخدم  ظدؾات لديسكؽ الت م د   
 ((Gejad& Larocco,2006,6مؽ تفع   التعلؼ الشذة أثشاا تعلسىؼ وبشاا معرإتىؼ ".

( مرا ددددددد  8100   ظددددددام   =811  زيتددددددؾن :811ويؾضددددددط )تروبريدددددددج وبددددددداي    
 الشسؾذج  سا يل :

 Engagementمرحلة التذهيق أو التهيئة   .7
وإ ىا ت دؼ السعلؼ الظ ك إل  مجسؾعات متعاو ة وذلػ  دل الشذا  السراد إجرائه  ثدؼ 

  وذلدػ بعدرض مؾا د  متشا زدة أوتدؾر ت ؾم السعلؼ بت دتؼ مؾ   ي  ر أذهدان الستعلسد ؽ
 مع ر   أو مؽ   ل طرر أسللة أو مذكلة  اإ   للتعلؼ والح .

 Explorationمرحلة االستكذاف   .1
وإ ىا تحاول الظ ك ا تذاف السفىؾم أو ال اعد   و د  الهسدؾض أو السذدكلة  واإلجابدة 

مدؽ   د  السعلدؼ   عؽ األسللة السظرو ة مؽ   ل السىام السحدد  الخاتة بك  مجسؾعدة
 وي ترر دور السعلؼ إ  ه   السر لة عل  التذجيا واإلرفاد.

  Explanationمرحلة الذرح أو التفدير  .3
وإ ىددا يددتؼ الؾتددؾل للسفددا يؼ والحلددؾل السظرو ددة ل ستفدددارات والسذددك ت    ددث تدددسط 
إ ىددا لكدد  مجسؾعددة مددؽ الظدد ك بعددرض مدداتؼ التؾتدد  إليدده مددا زم ئىددؼ إدد  الفردد  مددؽ 

لدددؾل والتفددددد رات  وال يددددام بعسليددددة السفاضددددلة بدددد ؽ الحلددددؾل السظرو ددددة ال تيددددار أ دددددل الح
 الحلؾل مؽ   ل السشا ذة الجساعية.
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 Elaborationمرحلة التهسع   .4
وتتر ددد  تلدددػ السر لدددة إددد  تؾسددديا السفىدددؾم وتظ ي ددده علددد   ددداالت جديدددد     دددث 

ه بالسفددا يؼ الددداب ة يتشدداولؾن السؾضددؾ  برددؾر  أ  ددر تفرددي   مددؽ جسيددا جؾا كدده ويربظؾ دد
 لديىؼ  ويظك ؾن إىسىؼ عل   االت جديد  بىدف ا ت ال أثر التعلؼ.

 Evaluationمرحلة التقهيم   .5
ويدددتؼ إددد  هددد   السر لدددة ت دددؾيؼ مدددا تدددؼ التؾتددد  إليددده مدددؽ  لدددؾل وأإكدددار باسدددتخدام 
اال تكددارات وبظا ددات الس  غددة والس دداب ت  وال ت ترددر الت ددؾيؼ علدد   ىاتددة الؾ ددد   بدد  

دا مددتسر ا  ويسكدؽ إجدراا الت ددؾيؼ إد   د  مر لدة مدؽ مرا د  الشسددؾذج تجد ل أن تكدؾن ت ؾيس 
 ال شائ .
ويعددد  سددؾذج  )بدداي  ( مددؽ الشسدداذج ال شائيددة التدد  لىددا العديددد مددؽ السس دد ات التدد   

تددددىؼ إددد   جدددار عسليدددة التددددريس وب ددداا أثدددر الدددتعلؼ  ومسدددؽ مس  اتددده أ ددده تجعددد  الدددتعلؼ ذا 
يدددام الظددد ك بدددربة السعلؾمدددات والخ دددرات الجديدددد  بسعلؾمددداتىؼ معشددد   وذلدددػ مدددؽ  ددد ل  

الددداب ة  ويددداعدهؼ إدد  تح  ددق التذددؾيق لددديىؼ للسؾضددؾ  السددراد دراسددته وجدد ك ا تكدداهىؼ 
و ثدددارتىؼ  وذلدددػ مدددؽ  ددد ل  يدددامىؼ باأل ذدددظة السختلفدددة التددد  تعتسدددد علددد  أسدددلؾك الدددتعلؼ 

وي دؾدهؼ إلد  الدتعلؼ باال تذداف   التعاو    و  لػ يؤدي إل  تشسية مىدارات الكحدث لدديىؼ
ويدىؼ إ  ا دداك السفدا يؼ بذدك  إعدال لدديىؼ  ويجعد  التددريس يدتؼ بذدك  أإزد    دث 
يىدددددددددددتؼ بسددددددددددداذا تعدددددددددددرف الستعلسدددددددددددؾن  و يدددددددددددف يتعلسدددددددددددؾن. )الشجددددددددددددي وع دددددددددددد الىدددددددددددادي 

 (;811 81:ورافد 
ه ا و د أفارت العديد مؽ الدراسات والكحؾ  الداب ة إلد  إاعليدة  سدؾذج )بداي  (  

وتؼ االستفاد  مدؽ تظ ي اتده إد  العسليدة التعليسيدة  ومدؽ هد    إ  العديد مؽ التخررات 
 Garcia,2005) Campell,2006  Hanuscin,2008الدراسدددددددات دراسدددددددة  

 Patro,2008  8109   سدددددددددددددددددددر 8109   ددددددددددددددددددددؽ 8108  دمحم 8100 الحدددددددددددددددددددد ش  
 (.;810   د ؽ :810  تديق :810العكة 

( إدددد  أ دددده يراعدددد  الفددددروق الفردتددددة بدددد ؽ <8  8101وأضدددداإ  دراسددددة الغف ددددري )  
الظدد ك  ويرإددا مددؽ مدددتؾ  السىددارات ال دويددة لددديىؼ   سددا تعسدد  علدد  إترددال السفددا يؼ 
 الرعكة والسجرد  لسعغسىؼ  وه ا ال يتؼ إال إذا  ان دورهؼ إتجابيا إ  العسلية التعليسية.
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ال ددددائ  ( إلددد  أ ددده أ دددد ;=0  8100 سدددا تؾتدددل  دراسدددة أبدددؾ السجدددد وجلدددكة )  
الفعالددة إدد  تدددريس السددؾاد الدراسددية السختلفددة  و اتددة السؾضددؾعات التدد  تسكددؽ التخظددية 
لىدددا وإ دددا لسرا لددده الخسدددس    دددث تددددسط للظددد ك بفىدددؼ السددداد  التعليسيدددة بذدددك  أإزددد   
و  تددددابىؼ ال ددددر  علددد  تظ  دددق مدددا تعلسدددؾ   أل ىدددؼ تجددددون الفرتدددة مدددؽ   لددده ال تذددداف 

افدددددر  ويدددددداعدهؼ إددددد  تشسيدددددة أ دددددؾا  السعرإدددددة ) الت ريريدددددة  الغدددددؾاهر السختلفدددددة بذدددددك  مك
اإلجرائيدة  الددديا ية( برددؾر  متكاملدة   سددا تددداعدهؼ علد  إعدداد  بشدداا السفدا يؼ  أل دده بعددد 
مرورهؼ بسرا له تدتظيعؾن بسا لديىؼ مؽ أإكار التعسق إ  إىؼ السؾضؾ  مجال الدراسة  

 ديد  والداب ة.   والتؾت  إل  ع  ات ذات معش  ب ؽ السعلؾمات الج
 البشائي:( نسهذج بايبي دورة التعلم الخساسية ) مرتكزات 
 -89  8119أفدارت العديددد مددؽ الدراسددات والكحددؾ  الددداب ة لكدد  مددؽ ) الجسدد    

( =9  8108  العجسددد   9:>  ?811  عظيفددد   ;?  8119  الددد د والدوسدددري  <8
شسدؾذج عشدد تؾعيفده إد  التددريس  إل  بعض السرتك ات والسكاد  الت  تعتسد عل ىا ه ا ال

 و ان مؽ أهسىا:
االعتساد إ  ضؾئه عل  السعرإة ال  ليدة للظالدل  والتد  تعدد فدرطا أساسديا ل شداا  -

الددتعلؼ ذي السعشدد   وتؾعدد  مددؽ أجدد  وضددعه إدد  مؾا دد  تتحددد  هدد   السعرإددة  بىدددف 
 ل ترددحيط األ ظدداا السفا يسيددة لدتدده    ددث تتددار لدده الفرتددة لسشا ذددة مفا يسدده مددؽ  دد

طددرر مذددكلة محدددد  ومظال تدده بلتجدداد  دد  لىددا  ثددؼ تتددؾال  العسليددة إدد  مؾاجىددة مذددك ت 
 جديد   مسا تجع  التعلؼ عسلية بشائية  ذظة ومدتسر . 

ت ددددتؼ إدددرص مع ؾلدددة للظددد ك تدددداعدهؼ علددد  االستكذددداف  وعدددرض مذدددك ت  -
مددؾادا  تتعلددق بسؾضددؾ  الدددرس مددا تذددجيعىؼ للؾتددؾل إلدد   لدده  علدد  أن تدددتخدم السعلددؼ 

 تعليسية وا عية  در اإلمكان.
مددداعد  الظدد ك علدد  ربددة السىددارات والسفددا يؼ الستعلسددة  و دراك الع  ددة ب شىددا  -

 برؾر  تعس  عل  تكام  ما لديىؼ مؽ معارف ساب ة  وما ا تد ؾ  مؽ معلؾمات جديد .
اسددتخدام ترددؾرات ومفددا يؼ الظدد ك وأإكددارهؼ إدد  تؾجيدده و يدداد  الدددرس  و تا ددة  -

 تة ال تكار أإكارهؼ  ت  و ن  ا    اطلة. الفر 
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التفاع  االجتساع  ب ؽ الظ ك  وال ي تغىر مؽ   ل السذار ة إد  األ ذدظة  -
الرددفية التعليسيددة  وتكددادل األإكددار  والكحددث والتش  ددل عددؽ السعرإددة  مسددا يددؤدي إلدد  تعلددؼ 

 إعال يكعدهؼ عؽ التعلؼ الفردي.
تائج الخاتة بالسذدكلة السظرو دة   د  ضرور  االستسا  إل  تش ؤات الظ ك بالش -

 أن تخؾضؾا إ  الح .
ت    أ ظاا الظ ك وعدم تؾبيخىؼ أو تعشيفىؼ عل ىا    ث إن  دو  األ ظداا  -

ط يع  إ  عسليدة الدتعلؼ  وعلد  السعلدؼ أن ت دؾم بتدؾج ىىؼ و رفدادهؼ إلد   يفيدة الؾتدؾل 
 إل  اإلجابة الرحيحة لترحيحىا بق فدىؼ. 

تكددؾن أ  ددر إاعليددة إذا أتيحدد  الفرتددة إلدد  ا ت ددال أثددر الددتعلؼ  السؾا دد  التعليسيددة -
 والتدريل عل  مؾا   تعليسية أ ر .

السؾاز ددة بدد ؽ مددا يؾجىدده السعلددؼ مددؽ أسددللة تدددت  ر ال دددر  علدد  التظ  ددق والتحل دد    -
 وأ ر  تدت  ر ال در  عل  الت ؾيؼ.

يدددة لسفىدددؾم تجديدددد م دددررات اسدددتخدام  سدددؾذج بددداي   ال شدددائ  إددد  تشسيدددة التردددؾرات السعرف
 الخظاك الديش : 

إدددد  ضددددؾا مددددا سدددد ق بيا دددده عددددؽ ط يعددددة هدددد ا الشسددددؾذج إل دددده تسكددددؽ ربظدددده بتشسيددددة  
 الترؾرات السعرفية لسفىؾم تجديد الخظاك الديش  العتكارات عد  مشىا أ ه:

تعت ددر مدددؽ أ دددل الشسددداذج لتشسيددة السفدددا يؼ الديشيددة  وذلدددػ السددتفادته مدددؽ معرإدددة  -
 السفا يؼ  ومحاولة ال شاا عل  الرحيط مشىا  ومعالجة الخظق.الظ ك الداب ة لتلػ 

يتس   بسر لة مىسة وه  مر لة وضا الظ ك إ   الة عدم االتد ان السعرإد  )  -
 التى لة (  مسا تحتؼ عل ىؼ ب ل م يد مؽ الجىد للكحث عؽ السعرإة الت  تتحد  تفك رهؼ.

لسفىؾم لىدؼ إال بعدد أن يتعلسدؾ  يراع  ال درات الع لية والفردتة للظ ك  إ  ت دم ا -
 أثشاا مرا له السختلفة.

تتزدددسؽ مرا لددده السذدددار ة الجسعيدددة عدددؽ طريدددق السجسؾعدددات الستعاو دددة الىادإدددة  -
للتؾت  إل  معرإه الترؾرات السعرفية لديىؽ عدؽ مفىدؾم تجديدد الخظداك الدديش   األمدر 

السددتعلؼ بحيدداتىؼ الدد ي يددؤدي إلدد  التفاعدد  الرددف   وطددرر  زدداتا  ياتيددة تددربة السفىددؾم 
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واهتسامدددداتىؼ  مسددددا ي  ددددر لددددديىؼ  ددددل االستكذدددداف للتؾتدددد  إلدددد  معرإددددة معشدددد  السفىددددؾم 
 الرحيط.

 سدددددؾذج بددددداي    دور  الدددددتعلؼ الخساسدددددية ) اتزددددط مسدددددا سددددد ق  ردددددائص ومس ددددد ات       
ومددا يتستددا بدده مددؽ سددسات تجعلدده أ ددد الشسدداذج الفعالددة إدد  تشسيددة السفددا يؼ لددد   ( ال شددائ 

دور  الدددتعلؼ الخساسددددية   مسدددا  ددددا بالكددددا  ت ؽ للتعدددرف علددد  إعاليدددة ج ددددالظددد ك بذدددك  
مفىددؾم تجديددد الخظدداك الددديش  لددد  عددؽ إدد  تشسيددة الترددؾرات السعرفيددة (   سددؾذج بدداي  )
 .امعة األزهر جكلية التربية ب / السعلسات  ظالكاتال

  ومدددؽ ثدددؼ وفيسدددا يلددد  بيدددان بدددقدوات الكحدددث و ظدددؾات بشائىدددا و جدددرااات تظ ي ىدددا        
 التؾت   تائج الكحث وتفد رها إ  ضؾا أسللة الكحث وإروضه .

 إجراءت البحث :
 :       روضه تؼ اتكا  اإلجرااات التاليةل جابة عؽ أسللة الكحث والتح ق مؽ تحة إ     

 أواًل : بشاء اختبار الترهرات السعرفية : 
عدؽ ة  التردؾرات السعرفيدة هدف الكحث الحال  إل  التعرف عل   ياس وتحديد درج    

كليددة التربيددة لل شددات بال دداهر   ب / السعلسددات  ظالكدداتالفىددؾم تجديددد الخظدداك الددديش  لددد  م
وما تذس  ذلػ مؽ معرإة اسؼ السفىؾم والسعش  السراد مشده  والخردائص واألم لدة السع در  

 عشه   ولتح  ق ه ا الىدف تؼ بشاا اال تكار .
( مفدرد  مدؽ  دؾ  اال تيدار  88رته الس دئيدة مكؾ دا  مدؽ ) و د جداا اال تكدار إد  تدؾ      

مؽ متعدد  وبعرضه عل  الدداد  السحكسد ؽ إلبدداا الدرأ  بالحد ف أو اإلضداإة والتعددي   
( 89تؾرته الشىائية  مكؾ ا  مدؽ ) ومؽ ثؼ إجراا التعدت ت السظلؾبة   جاا اال تكار إ 

( 89الدرجدددة االشىائيدددة ل  تكدددار)مفددرد   و ردددص لكددد  سددؤال درجدددة وا د  وبددد لػ تكددؾن 
 والجدول التال  يؾضط ذلػ .

( يؾضط جدول  مؾاتفات ا تكار الترؾرات السعرفية لسفىؾم تجديد الخظاك 0جدول )
 الديش 

 الوزن النسبى المجموع أرقام المفردات أبعاد االختبار
 % 37 6 38 – 35 – 7 – 8 اسم المفهوم

-42-37-37-33-6-5-4 معنى المفهوم
43-39 

9 59 % 

 % 44 7 45-44-36-8-7 خصائص المفهوم
 % 44 7 38-34-32—9-3 أمثلة المفهوم

 % 322 45  اإلجمالى
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 ضبط االختبار:
تؼ تحل لىا لحداك الخرائص  باالعتساد عل   تائج التظ  ق االستظ ع  ل  تكار     

 الديكؾمترية ل  تكار ويذس  ذلػ ما يل :
 :التاليةالردق  تؼ استخدام أ ؾا لحداك تدق اال تكار  ار.تدق اال تك: أوال  
عددؽ وي رددد بدده  يدداس مددد  فددسؾل ا تكددار الترددؾرات السعرفيددة   : السحتددؾ  تدددق  -0
فىؾم تجديد الخظاك الديش  لجسيا أهداإه     ث تؼ وضدا سدؤال عدؽ  د  هددف للتق دد م

 .مؽ  ياس مد  تح  ق جسيا األهداف
ض اال تكددددار برددددؾرته األوليددددة علدددد  عدددددد مددددؽ عددددر تددددؼ   ددددث : تدددددق السحكسدددد ؽ -8

الستخرر ؽ والخ راا إ  مجدال السشداهج وطدرق التددريس  ثدؼ طلدل مدؽ  د  مدشىؼ إبدداا 
 رأته  ؾل :

 مشاسكة بشؾد اال تكار مؽ الشا ية العلسية واللهؾية. .0
 إضاإة أو   ف أو تعدي  أي مفردات غ ر مشاسكة مؽ وجىة  غر ؼ. .8
لسحكسدددد ؽ إدددد  االعتكددددار عشددددد إعددددداد الرددددؾر  الشىائيددددة وتددددؼ وضددددا م تر ددددات الددددداد  ا   

 ل  تكار.
 )الردق التجريبي( االتداق الداخلي:-3

تددددؼ اسدددددتخدام تدددددق االتدددددداق الددددددا ل  السددددتكعاد األسدددددللة غ ددددر الردددددالحة إددددد  
اال تكار    ث  رد بده تحديدد التجدا س الددا ل  ل  تكدار  بسعشد  أن يىددف  د  سدؤال 

 ت يدىا األسللة األ ر  إ  اال تكار.إل   ياس  فس الؾعيفة الت  
والدرجدددة الكليدددة  بعددددولتحديدددد الرددددق الددددا ل  تدددؼ  دددداك معامددد  االرتكدددا  بددد ؽ  ددد     

تددؼ  ددداك معامدد  االرتكددا  ثددؼ  ددداك الجدد ر التربيعدد  لسعامدد  االرتكددا    سددا ل  تكددار  
رتكددا    ثددؼ  ددداك الجدد ر التربيعدد  لسعامدد  االبدد ؽ  دد  سددؤال والدرجددة الكليددة ل  تكددار  

 اضحة بالجدول ؽ التال  ؽ:سا ه  و و ا   درجة الردق ال ات   
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 يؾضط درجة الردق ال ات  ل  تكارعل  مدتؾ  األبعاد (8جدول ) 
 الجذر التربيعي لسعامل االرتباط معامل االرتباط البعد

 **622. : اسم المفهومالبعد األول
0.79 

 0.77 **594. : معنى المفهومالبعد الثاني

 0.85 **723. : خصائص المفهومالبعد الثالث

 0.835 **697. البعد الرابع: أمثلة المفهوم

  (1.10تعش  أن  يسة معام  االرتكا  دالة عشد ) **
( أن ثسة ارتكاط ا طردت ا ب ؽ أبعداد اال تكدار والسجسدؾ  الكلد  8يتزط مؽ الجدول )      

بدد ؽ أإددراد الع شددة علدد  ارتكددا  أبعدداد لىددا   سددا يتزددط وجددؾد إددروق ذات داللددة إ رددائية 
(   سددا يتزددط مددؽ الجددددول أن 1.10اال تكددار مددا السجسددؾ  الكلدد  عشددد مدددتؾ  داللددة )

 يسة الج ر التربيع  لسعام  االرتكا   لجسيا أبعاد اال تكار ت تدرك مدؽ الؾا دد الردحيط 
 ( وهؾ ما يؤ د تدق اال تكار.;< 1 -== 1  ث تراو   ب ؽ )

 رجة الردق ال ات  ل  تكار عل  مدتؾ  األسللةيؾضط د (9جدول )

 لالسؤا
معامل 

 االرتباط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

 السؤال
معامل 

 االرتباط
الجذر التربيعي 
 لمعامل االرتباط

 0.791 **626. 35السؤال 0.787 **62. 3السؤال

 0.787 **619. 36السؤال 0.77 **60. 4السؤال

 0.888 **789. 37السؤال 0.773 **598. 5السؤال

 0.648 *42. 38السؤال 0.750 **563. 6السؤال

 0.5 *25 . 37السؤال 0.809 **654. 7السؤال

 0.850 **722. 38السؤال 0.807 **651. 8السؤال

 0.566 *32. 39السؤال 0.831 **691. 7السؤال

 0.573 *328. 42السؤال 0.839 **704. 8السؤال

 0.774 **599. 43السؤال 0.818 **669. 9السؤال

 0.625 *39. 44السؤال 0.670 *449. 32السؤال

 0.64 *41. 45السؤال 0.876 **768. 33السؤال

 ــ ــ ــ 0.648 *42. 34السؤال

تعشدددد  أن  يسددددة معامدددد  ( *) ( 0.0.)تعشدددد  أن  يسددددة معامدددد  االرتكددددا  دالددددة عشددددد ( **)
 ((05.( االرتكا  دالة عشد
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( أن ثسددة ارتكاط ددا طردت ددا بدد ؽ مجسددؾ   دد  سددؤال مددؽ أسددللة 9 يتزددط مددؽ الجدددول )    
اال تكار والسجسؾ  الكل  لحسللة   سا يتزط وجؾد إروق ذات داللة إ رائية ب ؽ أإراد 
الع شدددددة علددددد  ارتكدددددا   ددددد  سدددددؤال مدددددا السجسدددددؾ  الكلددددد  ل  تكدددددار عشدددددد مددددددتؾ  داللدددددة 

عددد  لسعامددد  االرتكدددا  (   سدددا يتزدددط مدددؽ الجددددول أن  يسدددة الجددد ر التربي;1.1( )1.10)
( <<< 1 -; 1لجسيددا أسددللة اال تكددار ت تددرك مددؽ الؾا ددد الرددحيط   ددث تراو دد  بدد ؽ )

 وهؾ ما يؤ د تدق اال تكار.
 : ثبات االختبار.ثانياً 
وي رددددد بدددده: أن تعظدددد  اال تكددددار  فددددس الشتددددائج ت ريك ددددا إذا أ ع ددددد تظ ي دددده علدددد   فددددس     

  دددث تدددؼ  دددداك ثكدددات اال تكدددار ف األفدددخاص إددد  إتدددرت ؽ مختلفتددد ؽ وإددد   فدددس الغرو 
Reliability :بظري ت ؽ إ رائ ت ؽ 

مددؽ  دد ل السعادلددة ( Cronbach's alphaالظري ددة األولدد : عددؽ طريددق ألفددا  رو كددا  )
 ا تية:

 
          

 
 
 
 
 
 

( إلددد  عددددد  N( إلددد  معامددد  ال كدددات بظري دددة ألفدددا  رو كدددا   وتذددد ر)  α  دددث تذددد ر ) 
متؾسدددة  ددديؼ معدددام ت االرتكدددا  بددد ؽ مفدددردات إلددد  (    `rوتذددد ر ) مفدددردات اال تكدددار  

ويحددددل مدددؽ  دددارج  ددددسة )مجسدددؾ  verge Inter-Item Correlationاال تكدددار 
والجددددول التدددال     معدددام ت االرتكدددا  بددد ؽ مفدددردات اال تكدددار / عددددد مفدددردات اال تكدددار(

 يؾضط معام  ال كات ل  تكار:
 ا  رو كا (  ي  ؽ ثكات اال تكار عؽ طريق معام  ألف:جدول )

 درجخ انثجبد يعبيم انثجبد عذد األسئهخ انًحىر

 يرتفعخ 873. 23 انًجًىع

(    ث 873.( أن درجة ثكات مجسؾ  الختكار   ك  مرتفعة ):يتزط مؽ الجدول ) -
ولد لػ جداات إ ىا م تربة مؽ الؾا د الرحيط وه  درجة ثكات عاليدة وم  ؾلدة إ ردائي ا  

 درجة تدق اال تكار عالية.
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ي ددة ال ا يددة: طري ددة التج ئددة الشرددفية   ث تددؼ تج ئددة مفددردات اال تكددار بعددد تظ ي دده الظر 
 )استظ عيا( تج ئة  رفية إل  ج أيؽ.

 89   ......... ;  9  0األول : تزؼ األسللة ذات األر ام الفردتة )س(  -
 88  ......... >  :  8ال ا   : تزؼ األسللة ذات األر ام ال وجية )ص(  -

 ىسدددا ا تكدداران إرعيددان مددؽ اال تكددار أمعامدد  ارتكددا  بدد ؽ ال دددس ؽ عددددل   وتددؼ عسدد      
الكل  وه  طري ة فائعة     غدرا  ألن ت ددير ال كدات إ ىدا يدتؼ مدؽ  د ل تظ  دق اال تكدار 

 ده أمر  وا د  مسا يدؾإر الؾ د  والجىدد والتكلفدة   وألن عددد مفدردات اال تكدار مشاسدل إذ 
لجددول التدال   دداك معامد  ال كدات ل  تكدار بظري دة ( مفرد   ويؾضدط ا89يتكؾن مؽ )

 التج ئة الشرفية ل"س  رمان وبراون".
فىؾم تجديد عؽ م تائج  داك معام  ثكات ا تكار الترؾرات السعرفية ( ;جدول )

 بظري ة التج ئة الشرفية ل " س  رمان وبراون " عل  الع شة االستظ عية الخظاك الديش 
 درجخ انثجبد يعبيم انثجبد سطلعاعٍخعذد أفراد انعٍُخ اال

 يرتفعخ .18 03

إلدد  درجددة معامدد  ال كددات  جددد أ ىددا تجعلشددا  ظسددلؽ إلدد  اسددتخدام اال تكددار  وبااالشظر     
  قدا  لل ياس بالدراسة الحالية إ  ضؾا  رائص ع شتىا.  سا تعش  ه   الشتيجة أن :

تسكدؽ أن تعظد   فدس الشتدائج إذا اال تكار ثاب  إل   د    ر: مسا تعش  أن اال تكار  -
 أع د تظ ي ه عل   فس الع شة إ   فس الغروف.

 لدددؾ اال تكدددار مدددؽ األ ظددداا التددد  ته دددر مدددؽ أداا الفدددرد مدددؽ و ددد    دددر علددد   فدددس  -
 اال تكار.

درجدددة ( تدددؼ تخرددديص  89تدددؼ تحديدددد الدرجدددة الشىائيدددة ل  تكدددار)   غددام تؾزيدددا الددددرجات:
 اال تكار وإ ا لسفتار الترحيط السعد لى ا الهرض. يرت ددرجة وا د  لك  سؤال   سا تؼ 

 : لهعى بسفههم تجديد الخطاب الديشى: بشاء مقياس اثانياً 
تعد الدؾع  بالسفدا يؼ واإلدراك الستعسدق لىدا  ظدؾ  مدؽ  ظدؾات الفىدؼ الردحيط لىدا        

ديدد والتعام  معىا بظري ة سليسة   لد ا تدؼ عسد  م يداس ل يداس مددتؾ  الدؾع  بسفىدؾم تج
 الخظاك الديش  لد  الظالكات  وذلػ عل  الشحؾ التال  : 
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تحديدددد الىددددف مدددؽ الس يددداس : هدددددف تحديدددد مددددتؾ  الدددؾع  بسفىدددؾم تجديددددد  -1
مفىؾم التجديد )   الخظاك الديش  لد  طالكات  لية التربية  مؽ   ل األبعاد التالية :  

 (ديدالتجاالهتسام ب رائص ال ائؼ بالتجديد    . مجاالت التجديد
: تدددؼ تدددياغة عكدددارات الس يددداس إددد  ضدددؾا األبعددداد تدددياغة عكدددارات الس يددداس -2

 –أواإددق بذدددد  ل  ثدد      دددث طلددل مددشىؽ اإلجابددة )الددداب ة طك ددا  لس يدداس ) ليكددرت ( ا
 ال أواإق ( .  –أواإق إل   د ما 

( عكار   تح  أربا مجاالت رئيدة  وتدؼ عدرض  9>وجاا الس ياس مكؾ ا  مؽ )         
س علددد  الدددداد  السحكسددد ؽ إلجدددراا التعددددت ت السظلؾبدددة  والجددددول التدددال  يؾضدددط الس يدددا

 جدول مؾاتفات الس ياس .
 ( يؾضط جدول مؾاتفات م ياس الؾع  بسفىؾم تجديد الخظاك الديش >جدول )

 انىزٌ انُسجى انعذد يفرداد انًقٍبس يحبور انًقٍبس

يفهىو انطجذٌذ فى انخلبة 

 انذٌُى
 % 52 83 83إنى  -8يٍ 

 % 13 52 18إنى   – 81يٍ  يحىر يجبالد انطجذٌذ

 % 81 85 20إنى  – 05يٍ  خصبئص انقبئى ثبنطجذٌذ

 % 83 83 35إنى  – 21يٍ  االهطًبو ثبنطجذٌذ

 % 833 30  اإلجًبنى

 :ضبط السقياس )تقشين السقياس(
للتق دددد مدددؽ تساسدددػ أبعددداد الس يددداس  امددد  الكا  تدددان ب يددداس : تددددق أدا  الكحدددث -0

( طالك دا  والجددول 91دق االتداق الدا ل  للس ياس عل  ع شة استظ عية مكؾ ة مدؽ)ت
  التال  يؾضط ذلػ:

يؾضط معام ت ارتكا  ب رسؾن ب ؽ    بعد مؽ أبعاد الس ياس وب ؽ الدرجة  (=)جدول 
 الكلية للس ياس

معامل  البعد
 االرتباط

الجذر التربيعي لسعامل 
 االرتباط

832. : يفهىو انطجذٌذ فى انخلبة انذٌُىولانجعذ األ
**

 
0.91 

759. يجبالد انطجذٌذ :انجعذ انثبًَ
**

 0.87 

797. خصبئص انقبئى ثبنطجذٌذ :انجعذ انثبنث
**

 
0.89 

817. االهطًبو ثبنطجذٌذ انجعذ انراثع:
**

 0.904 

    (.1.10)**(دالة عشد مدتؾ )    
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دال إ رائي ا ب ؽ الدرجة الكلية لك  بعد مؽ ( وجؾد ارتكا  =يتزط مؽ الجدول)        
( وهدددؾ مدددا 1.10أبعادالس يددداس وبددد ؽ الدرجدددة الكليدددة للس يددداس وجسيعىدددا دال عشدددد مددددتؾ )

يؤ ددد ارتفددا  االتددداق الدددا ل  للس يدداس  ويدددل علدد  أن الس يدداس يتدددؼ بدرجددة عاليددة مددؽ 
يسددة الجدد ر  سدا يتزددط مددؽ الجددول  أن  الرددق  وأ دده تدالط ل يدداس مددا وضدا ل ياسدده  

التربيع  لسعام  االرتكا  لجسيا أبعاد الس ياس ت ترك مؽ الؾا د الرحيط   ث تراو   
 ( وهؾ ما يؤ د تدق الس ياس .0? 1 -=< 1ب ؽ )

 ام  الكا  تان بحداك ثكات الس ياس  وذلػ باستخدام معام  ألفدا  :ثكات أدا  الكحث -8
  رو كا     

Cronbach’s Alpha سال ىا  سا بالجدول التال اس و جألبعاد الس ي      : 
ي  ؽ  يؼ معام ت ثكات أبعاد الس ياس باستخدام معام  ألفا  رو كا   (<جدول )

 (91)ن=
 يعبيم أنفب كروَجبخ انجعذ يعبيم أنفب كروَجبخ انجعذ

 892. انثبنث 821. األول

 844. انراثع 851. انثبًَ

 931. اإلجًبنً  

ا  معددام ت ثكددات أبعدداد الس يدداس باسددتخدام معامدد  ( ارتفدد <يتزددط مددؽ الجدددول) 
( وهد  معدام ت ثكدات م  ؾلدة   سدا بلد   892. 821.ألفدا  رو كدا    دث ا حردرت بد ؽ)
دا  مسددا يدددل علدد  931.معامد  ال كددات إلجسددال  الس يدداس) ( وهدؾ معامدد  ثكددات مرتفددا أتز 
 تح ق ثكات الس ياس بذك  عام.

 :ختيار عيشة البحث وتطبيق االدواتا
تددؼ ا تيددار ع شددة الكحددث األساسددية بظري ددة عسدتددة )م رددؾد ( مددؽ طالكددات  ليددة          

( طالكدة مدؽ طالكدات 011جامعة األزهر      ث بل  عدد أإراد الع شدة ) –التربية لل شات 
الفر ددة الرابعدددة  وبعددد التق دددد مددؽ ضدددكة أدوات الكحددث بتحديدددد درجددة تدددد ىا وثكاتىددا  تدددؼ 

  ليدددا   ثدددؼ تدددؼ اسدددتخدام  <810 – =810  العدددام الدراسددد  تظ ي ىدددا علددد  ع شدددة الكحدددث إددد
)  سؾذج باي   (  إ  تعريف الظالكات  دور  التعلؼ الخساسية   ظؾات و جرااات ومرا  

بسفىددؾم وضددؾابة ومحددددات مرددظلط تجديددد الخظدداك الددديش   مددؽ  دد ل السددؾاد العلسيددة 
التاليددة ) مفىددؾم تجديددد والس دداالت والسشا ذددات التدد  تسدد  مددا الظالكددات إدد  السؾضددؾعات 
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( و ددد لػ تعدددريفىؽ مدددؽ  لياتددده  وأهس تددده ومؾاتدددفات السجدددددالخظددداك الدددديش   ضدددؾابظه  و 
  ل السحاضرات بى ا السفىؾم وما يتعلق به مؽ مفا يؼ مهلؾطة وغ ر تدحيحة  أثدرت 
علدد  وعدد  بعددض أإددراد السجتسددا بىدد ا السفىددؾم وط يعتدده  وبعددد ع ددد جلدددات متشؾعددة مددؽ 

وورش العس   والرجؾ  إل  فككة اال تر   إ  التعرف عل  الس يدد مدؽ   العر  ال هش 
السعلؾمات  ؾل ه ا السفىؾم  تؼ تظ  ق أدوات الكحث بعدتا  عل  الظالكات ع شة الكحث  

 ومؽ ثؼ إجراا السعالجة اإل رائية واستخراج الشتائج وتفد رها .
 :األساليب اإلحرائية السدتخدمة في معالجة نتائج البحث

 تؼ استخدام األسال ل اإل رائية التالية لسعالجة الشتائج :
 معادلة )ب رسؾن( لحداك ثكات  رف  اال تكار  ولحداك الردق ال ات  .  
 براون( لحداك ال كات. –معادلة )س  رمان   
 معادلة )ألفا  رو كا ( لحداك ال كات.  
 Mean . الستؾسة الحداب   
 Std. Deviation اال حراف السعياري   
 ة السلؾية.الشدك  
 ت لع شت ؽ غ ر مدت لت ؽ )مرتكظت ؽ(.  ا تكار  
 ل ياس  جؼ األثر. (   2) مربا إيتا  

 :عرض نتائج البحث وتفديرها ومشاقذتها
 إ  ضؾا أسللة الكحث وإروضه يتزسؽ عرض  تائج الكحث ما يل :

دياااد الخطااااب مفهاااهم تجعااان الشتاااائج السرتبطاااة بتحدياااد التراااهرات السعرفياااة   -أ 
 ه:الديشي وفي

فىدؾم عدؽ ماستجابة ع شة الكحث عل  إجسال  أبعاد ا تكار الترؾرات السعرفية  .0
 تجديد الخظاك الديش   وترت  ىا  دل الشدكة السلؾية لستؾسة االستجابات عل  الكعد.

بسفىددؾم تجديددد الخظدداك  بددالؾع   اسددتجابة ع شددة الكحددث علدد  الس يدداس الخدداص .8
 سة االستجابات عل  الكعد.الديش   وترت  ىا  دل الشدكة السلؾية لستؾ 
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 :ن التطبيقين القبلى والبعدى وفيهالشتائج السرتبطة بالفروق بي -ك 
الشتائج السرتكظة بالفروق الستؾ عة ب ؽ متؾسة اسدتجابات الظالكدات علد  ا تكدار  .0

 مفىؾم تجديد الخظاك الديش    لي ا وبعدت ا.عؽ الترؾرات السعرفية 
إدددد  تشسيدددة الترددددؾرات  (   سددددؾذج بددداي   دور  الددددتعلؼ الخساسدددية ) جدددؼ التددددقث ر لددد .8

 مفىؾم تجديد الخظاك الديش  .عؽ السعرفية 
الشتائج السرتكظة بالفروق الستؾ عة ب ؽ متؾسة استجابات الظالكات عل  الؾع    .9

 بسفىؾم تجديد الخظاك الديش    لي ا وبعدت ا.
  جؼ التقث ر لشسؾذج باي   إ  تشسية الؾع  بسفىؾم تجديد الخظاك الديش  .:
مد  الؾع   بسفىؾم تجديد الخظاك الديش    اول  الشتائج السعروضة اإلجابة  - أ

 سؾذج  دور  التعلؼ الخساسية ) ما إاعليةعؽ الدؤال األول مؽ أسللة الكحث  و ره : " 
/ ظالكات الإ  تشسية الترؾرات السعرفية لسفىؾم تجديد الخظاك الديش  لد   ( باي  

 ة األزهر ؟ ".كلية التربية بجامعالسعلسات ب
 ويسكؽ تؾضيط ذلػ فيسا يل :       

 عؽ مفىؾم استجابة ع شة الكحث عل  إجسال  ا تكار الؾع  بترؾراتىؼ السعرفية  -0
تجديد الخظاك الديش   وأبعاد  وترت  ىا  دل الشدكة السلؾية لستؾسة االستجابات عل  

 الكعد.
عاد ا تكار  الترؾرات يؾضط متؾسة و دكة استجابة ع شة الكحث عل  أب (?جدول)

 لسفىؾم تجديد الخظاك الديش  وترت  ىا السعرفية
 انجعذ

 عذد

 األسئهخ 
 انًطىسط

انُسجخ انًئىٌخ نًطىسط 

 االسطجبثبد عهى انجعذ
 انطرتٍت انُسجخ

 5 يطىسلخ %13.52 0.32 1 اسى انًفهىو

يعُى 

 انًفهىو
 0 يطىسلخ 11.11% 3.13 1

خصبئص 

 انًفهىو
 1 لخيطىس 31.3% 0.50 2

أهًٍخ 

 انًفهىو
 8 كجٍرح 13% 1 2

)انًجًىع 

 انكهً(
 ـــــ يطىسلخ 10.10% 83.11 50

مؽ وجىة  غدر ع شدة  متؾسةمجس  األبعاد ذات تح ق (  ?يتزط مؽ الجدول )        
 الكحث و ا   ترت  ىا  التال :
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فىددؾم  ثددؼ الكعددد الرابددا الخدداص بقهسيددة السفىددؾم  يليدده الكعددد األول الخدداص باسددؼ الس     
الكعدددددد ال دددددا   الخددددداص بسعشددددد  السفىدددددؾم  وإددددد  السرتكدددددة األ  دددددر  الكعدددددد ال الدددددث الخددددداص 
بخردددائص السفىدددؾم    دددث بلهددد  الشددددل السلؾيدددة لستؾسدددظات اسدددتجابة الظالكدددات علددد  

 (.>.:>( )::.:=( );8.>=( )1<الترت ل )
د  دال أهسيددة وترجدا الكا  تددان هد   الشتيجددة إلد  أن مفىددؾم تجديدد الخظدداك الدديش   دد      

   ر  إ  ا و ة األ  ر   إد  وسدائ  اإلعد م السختلفدة ومؾا دا التؾاتد  االجتسداع    سدا 
تعالددد  تددديحات العلسددداا والسفكدددريؽ بزدددرور  تجديدددد الفكدددر والعلدددؾم والخظددداك اإلسددد م  
بسختلددد  أفدددكاله   مسدددا جعددد  الظالكدددات إددد   الدددة فددده  واهتسدددام لسعرإدددة هددد ا السفىدددؾم 

ه وضؾابظه وأبعاد  السختلفة  وما الكاعث الح ي   وراا اهتسام جسيا والتعرف عل  ماه ت
 األوسا  بى ا السفىؾم .

ثؼ جاا التعريف باسؼ السفىؾم وتحديد  إد  السرتكدة ال ا يدة    غدرا  ألن هد ا التحديدد       
سيعس  عل  أن تكؾن الظالكات أ  ر وعيا  به بعد تحف  هؽ وتى لتىؽ لتل   ه ا السفىدؾم  

 يرتكة به مؽ أبعاد و رائص   مؽ   ل دراسة الشسؾذج الس ترر . وما
اسدددتجابة ع شدددة الكحدددث علددد  إجسدددال  م يددداس الدددؾع  بسفىدددؾم تجديدددد الخظددداك الدددديش    -8

 وأبعاد  وترت  ىا  دل الشدكة السلؾية لستؾسة االستجابات عل  الكعد.
ياس الؾع  يؾضط  متؾسة و دكة استجابة ع شة الكحث عل  أبعاد م  (01) جدول

 وترت  ىا ومجسؾ  األبعاد بسفىؾم تجديد الخظاك الديش 
 انجعذ

عذد 

 انعجبراد
 انًطىسط

انُسجخ انًئىٌخ نًطىسط 

 االسطجبثبد عهى انجعذ
 انطرتٍت انُسجخ

 8 كجٍرح %11.18 15.21 83 انًقٍبس ) انًفهىو(

 5 كجٍرح %13.11 31.10 52 انًقٍبس ) انًجبالد(

 1 يطىسلخ %12.12 51.51 85 انًقٍبس )انخصبئص(

 0 كجٍرح %12.23 52.32 83 انًقٍبس )االهًٍخ(

انًقٍبس )انًجًىع 

 انكهً(
 ــ كجٍرح 11.10% 833.00 30

مدددؽ وجىدددة  غدددر ع شدددة     دددرمجسددد  األبعددداد ذات تح دددق ( 01يتزدددط مدددؽ الجددددول )    
 الدراسة و ا   ترت  ىا  التال :

لكعدد ال دا   الخداص بالسجداالت  ثدؼ الكعدد الرابدا الكعد األول الخداص بدالسفىؾم  يليده ا    
الخدداص باألهسيددة  وإدد  السرتكددة األ  ددر  الكعددد ال الددث الخدداص بالخرددائص    ددث بلهدد  
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الشدددددددددددددددددددددل السلؾيددددددددددددددددددددة لستؾسددددددددددددددددددددظات اسددددددددددددددددددددتجابة الظالكددددددددددددددددددددات علدددددددددددددددددددد  الترت ددددددددددددددددددددل 
(>>.=0( )><.::( )>;.;( )=;.=;.) 
لؾع  ؽ عل  درجة عالية  مؽ اوتفدر الكا  تان ه   الشتائج بقن الظالكات  د أتكح     

    دددث اهتسددد  الظالكدددات بدددالتعرف عليددده والؾ دددؾف علددد  بسفىدددؾم تجديدددد الخظددداك الدددديش 
ط يعتده    اتدة وأ ىددا علد  أعتداك مسارسددة الحيدا  العسليدة إدد  مجدال التددريس بالسعاهددد 
األزهريدددددة    دددددث سدددددتؾاجه الك  دددددر مدددددؽ التدددددداؤالت  دددددؾل هددددد ا السؾضدددددؾ  مدددددؽ طالكاتىدددددا  

بىددا مدؽ الدد م ا والسجتسدا الخددارج     اتددة وأن هد ا مددا تجدل أن تتدددؼ بدده  والسحيظد ؽ
طالكة جامعة األزهر مؽ تفتط ال هؽ  واالستذراف عل  السدت      والؾع  بالسددتجدات 

 واأل دا  السعاتر  إ  وا عشا الحال  .
 ا:الشتائج السرتبطة بالفروق الستهقعة بين متهسطي استجابات الطالبات قبلًيا وبعديً 

 اول  الشتائج السعروضة اإلجابة عؽ الدؤال األول مؽ أسدللة الكحدث  و رده     
عددؽ  إدد  تشسيددة الترددؾرات السعرفيددة ( سددؾذج بدداي  دور  الددتعلؼ الخساسددية )  مددا إاعليددة  "

 / السعلسددددات بكليددددة التربيددددة  ظالكدددداتالوالددددؾع  بدددده لددددد   مفىددددؾم تجديددددد الخظدددداك الددددديش  
 جامعة األزهر ؟ "

تزدددسش  الشتدددائج السعروضدددة ا تكدددار )ت( لتؾضددديط داللدددة الفدددروق بددد ؽ   و دددد     
إدد  أبعدداد ومجسددؾ  بعدددي(  -متؾسددظات درجددات ع شددة الظالكددات مددؽ جامعددة األزهر)  لدد 

 فىؾم تجديد الخظاك الديش  .عؽ ما تكار الترؾرات السعرفية 
 سدددا تزدددسش  الشتدددائج السعروضدددة ال تكدددار )ت( لتؾضددديط داللدددة الفدددروق بدددد ؽ     

 -تؾسددظات درجددات بدد ؽ متؾسددظات درجددات ع شددة الظالكددات مددؽ جامعددة األزهددر )  لدد م
ويسكدؽ تؾضديط م ياس الدؾع  بسفىدؾم تجديدد الخظداك الدديش   إ  أبعاد ومجسؾ  بعدي( 

 ذلػ فيسا يل :
الشتائج السعروضاة الختباار )ت( لتهضايال داللاة الفاروق باين متهساطات درجاات عيشاة  -7

اختباااار التراااهرات فاااي أبعااااد ومجساااهع بعاااد (  -يالطالباااات مااان جامعاااة األزهر)قبلااا
 .السعرفية لسفههم تجديد الخطاب الديشي
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 يؾضط الفرق ب ؽ التظ  ق ال  ل  والكعدي ))) ل  تكار((( باستخدام ا تكار  (00جدول )
 011()ن= test )  التاا لع شت ؽ غ ر مدت لت ؽ

االَحراف  انًطىسط انقٍبس انجعذ

 انًعٍبري

درجخ 

 انحرٌخ

انذالنخ  طبءان

 اإلحصبئٍخ

اسى 

 انًفهىو

 3.3335 1.12511- 11 3.11118 5.31 قجهً

 3.32180 0.32 ثعذي دانخ

يعًُ 

 انًفهىو

 3.3338 83.81112- 11 8.33105 1.38 قجهً

 8.01111 3.13 ثعذي دانخ

خصبئص 

 انًفهىو

 3.33303 0.31321- 11 3.18131 5.11 قجهً

 3.15515 0.50 ثعذي دانخ

أيثهخ 

 انًفهىو

 3.3332 8.21331- 11 3.12311 5.51 قجهً

 3.28511 1 ثعذي دانخ

 3.33351 2.51011- 11 5.35101 88.51 قجهً انًجًىع

 8.11111 83.11 ثعذي دانخ

 (:00ت  ظ مؽ الجدول )
 ا  إ ردددددائي الوجدددددؾد إدددددرق د (  عشدددددد مددددددتؾ  1.1; بددددد ؽ متؾسدددددة درجدددددات )

 تكدددار ال  لدد   ومتؾسددة درجدددات الظالكددات إدد  اال تكدددار الكعدددي  علددد  الظالكددات إدد  اال
الكعددد األول الخدداص باسددؼ السفىددؾم  وذلددػ لرددالط ال يدداس الكعدددي  إ ددد بلهدد   يسددة )ت( 

(  وه  ذات داللة إ ردائية عشدد ::8;?.< -لداللة الفرق ب ؽ متؾسظات اال تكاريؽ )
 (.  =1.1118مدتؾ  الداللة )

 ا  ئيإ ردددددا الوجدددددؾد إدددددرق د (  عشدددددد مددددددتؾ  1.1; بددددد ؽ متؾسدددددة درجدددددات )
الظالكددات إدد  اال تكدددار ال  لدد   ومتؾسددة درجدددات الظالكددات إدد  اال تكدددار الكعدددي  علددد  
الكعد ال ا   الخاص بسعش  السفىؾم  وذلدػ لردالط ال يداس الكعددي  إ دد بلهد   يسدة )ت( 

لددة إ رددائية (  وهدد  ذات دال;:=<0.>0 -لداللددة الفددرق بدد ؽ متؾسددظات اال تكدداريؽ )
 (.  =1.1110عشد مدتؾ  الداللة )

 ا  إ ردددددائي الوجدددددؾد إدددددرق د (  عشدددددد مددددددتؾ  1.1; بددددد ؽ متؾسدددددة درجدددددات )
الظالكددات إدد  اال تكدددار ال  لدد   ومتؾسددة درجدددات الظالكددات إدد  اال تكدددار الكعدددي  علددد  
الكعد ال الث الخداص بخردائص السفىدؾم  وذلدػ لردالط ال يداس الكعددي  إ دد بلهد   يسدة 

(  وه  ذات داللة إ رائية ?;>?>.9 -لداللة الفرق ب ؽ متؾسظات اال تكاريؽ ))ت( 
 (.>  =1.1119عشد مدتؾ  الداللة )
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 ا  إ ردددددائي الوجدددددؾد إدددددرق د (  عشدددددد مددددددتؾ  1.1; بددددد ؽ متؾسدددددة درجدددددات )
الظالكددات إدد  اال تكدددار ال  لدد   ومتؾسددة درجدددات الظالكددات إدد  اال تكدددار الكعدددي  علددد  

بقم لدة السفىدؾم  وذلدػ لردالط ال يداس الكعددي  إ دد بلهد   يسددة )ت(  الكعدد الرابدا الخداص
(  وه  ذات داللة إ ردائية عشدد ?11:;.0 -لداللة الفرق ب ؽ متؾسظات اال تكاريؽ )

 (.;  =1.111مدتؾ  الداللة )
 ا  إ ردددددائي الوجدددددؾد إدددددرق د (  عشدددددد مددددددتؾ  1.1; بددددد ؽ متؾسدددددة درجدددددات )

سددة درجدددات الظالكددات إدد  اال تكدددار الكعدددي  علددد  الظالكددات إدد  اال تكدددار ال  لدد   ومتؾ 
مجسؾ  أبعاد اال تكدار  وذلدػ لردالط ال يداس الكعددي  إ دد بلهد   يسدة )ت( لداللدة الفدرق 

(  وهدددد  ذات داللددددة إ ردددائية عشددددد مدددددتؾ  ==8:9.; -بددد ؽ متؾسددددظات اال تكددداريؽ )
 (.<  =1.1118الداللة )

التردددؾرات السعرفيدددة لسفىدددؾم  تشسيدددة وللتق دددد مدددؽ إاعليدددة  سدددؾذج  ) بددداي   ( إددد  
تجديد الخظاك الديش  تؼ  داك  يسة مربا إيتا باالستعا ة ب يسة )ت( السحدؾبة للفروق 

 ب ؽ ال ياس ؽ ال  ل  والكعدي ل  تكار  وفيسا يل  بيان الفاعلية بالجدول التال :
 عؽالترؾرات السعرفية   جؼ التقث ر لشسؾذج باي   إ  تشسية يؾضط  (08) جدول

 فىؾم تجديد الخظاك الديش م
 حجم األثر مربع ايتا ايتا 

 كبير 19114 19111 مجموع االختبار

وهشددا تسكششددا  ا      ددر  جدداا بددالشغر إلدد   يسددة إيتددا ومربعىددا يتزددط أن  جددؼ التددقث ر      
التردددؾرات تشسيدددة لددده أثدددر إاعددد  إددد   ( سدددؾذج بددداي   دور  الدددتعلؼ الخساسدددية ) ال دددؾل بدددقن 
لدد  الظالكدات أإدراد الع شدة التجري يدة  وبد لػ مفىدؾم تجديدد الخظداك الدديش  عدؽ السعرفية 

 عل  الدؤال األول مؽ أسللة الكحث: تج ل الدراسة
فااى تشسيااة الترااهرات  ( نسااهذج بااايبى دورة الااتعلم الخساسااية )  مااا فاعليااة: "ونرااه

التربيااة / السعلسااات بكليااة طالبااات الفهااهم تجديااد الخطاااب الااديشى لاادى عاان مالسعرفيااة 
 ؟" جامعة األزهر

تؾجددد إددروق : " الفددرض األول مددؽ إددروض الكحددث و ردده  سددا تددؼ التح ددق مددؽ تددحة   
مفىدؾم تجديدد عدؽ ذات داللة إ رائية ب ؽ متؾسظ  درجات ا تكار الترؾرات السعرفيدة 

   والكعد  لرالط التظ  ق الكعد  ."لالخظاك الديش  إ  التظ  ق ال  
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)ت( لتهضيال داللة الفروق بين متهسطات درجاات باين  الشتائج السعروضة اختبار -1
فاي أبعااد ومجساهع بعد (  -متهسطات درجات عيشة الطالبات من جامعة األزهر )قبلي

 مقياس الهعي بسفههم تجديد الخطاب الديشي:
التاا  ا تكار باستخدام رق ب ؽ التظ  ق ال  ل  والكعدي ) للس ياس(الف (09جدول ) 

 (011)ن= t – testت لت ؽ لع شت ؽ غ ر مد
 انًطىسط انقٍبس انجعذ

االَحراف 

 انًعٍبري

درجخ 

 انحرٌخ
 انطبء

انذالنخ 

 اإلحصبئٍخ

 انًفهىو(انًقٍبس )
 1.11151 51.38 قجهً

11 -11.111 
3.33381 

 8.31510 15.21 ثعذي دانخ

 انًجبالد(انًقٍبس )
 2.15312 01.13 قجهً

11 -35.303 
3.33388 

 5.11315 31.10 ثعذي دانخ

انًقٍبس 

 )انخصبئص(

 5.18313 81.11 قجهً
11 -803.325 

3.33381 

 5.11381 51.51 ثعذي دانخ

 انًقٍبس )االهًٍخ(
 5.38823 85.51 قجهً

11 -888.105 
3.33382 

 8.13118 52.32 ثعذي دانخ

 انًقٍبس

 )انًجًىع انكهً( 

 80.88201 11.11 قجهً
11 -13.831 

3.33385 

 1.01831 833.00 ثعذي انخد

 (:09ت  ظ مؽ الجدول )
 ا  إ رددائي الوجددؾد إددرق د (  عشددد مدددتؾ  1.1;  بدد ؽ متؾسددة درجددات الظالكددات إدد )

الس يدددداس ال  لدددد   ومتؾسددددة درجددددات الظالكددددات إدددد  الس يدددداس الكعدددددي  علدددد  الكعددددد األول 
لداللددة الفددرق بدد ؽ الخدداص بددالسفىؾم  وذلددػ لرددالط ال يدداس الكعدددي  إ ددد بلهدد   يسددة )ت( 

 (  وه  ذات داللة إ ردائية عشدد مددتؾ  الداللدة )=::.=: -متؾسظات الس ياس ؽ )
 =1.1110:.) 

 ا  إ رددائي الوجددؾد إددرق د (  عشددد مدددتؾ  1.1;  بدد ؽ متؾسددة درجددات الظالكددات إدد )
الس يددداس ال  لددد   ومتؾسدددة درجدددات الظالكدددات إددد  الس يددداس الكعددددي  علددد  الكعدددد ال دددا   

سجاالت  وذلػ لرالط ال ياس الكعدي  إ د بله   يسدة )ت( لداللدة الفدرق بد ؽ الخاص بال
 (  وه  ذات داللة إ ردائية عشدد مددتؾ  الداللدة )>9>.8> -متؾسظات الس ياس ؽ )

 =1.11100.) 
 ا  إ رددائي الوجددؾد إددرق د (  عشددد مدددتؾ  1.1;  بدد ؽ متؾسددة درجددات الظالكددات إدد )

ظالكدددات إددد  الس يددداس الكعددددي  علددد  الكعدددد ال الدددث الس يددداس ال  لددد   ومتؾسدددة درجدددات ال
الخدداص بالخرددائص  وذلددػ لرددالط ال يدداس الكعدددي  إ ددد بلهدد   يسددة )ت( لداللددة الفددرق 
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(  وهدددد  ذات داللددددة إ رددددائية عشددددد مدددددتؾ  8;091.1 -بدددد ؽ متؾسددددظات الس ياسدددد ؽ )
 (.<  =1.1110الداللة )

 ا  إ رددائي الوجددؾد إددرق د (  عشددد مدددتؾ  1.1; بدد ؽ متؾ )  سددة درجددات الظالكددات إدد
الس يددداس ال  لددد   ومتؾسدددة درجدددات الظالكدددات إددد  الس يددداس الكعددددي  علددد  الكعدددد الرابدددا 
الخداص باألهسيددة  وذلدػ لرددالط ال يداس الكعدددي  إ ددد بلهد   يسددة )ت( لداللدة الفددرق بدد ؽ 

(  وهدد  ذات داللددة إ رددائية عشددد مدددتؾ  الداللددة 98?.000 -متؾسددظات الس ياسدد ؽ )
(  =1.1110;). 
 ا  إ رددائي الوجددؾد إددرق د (  عشددد مدددتؾ  1.1;  بدد ؽ متؾسددة درجددات الظالكددات إدد )

الس يددداس ال  لددد   ومتؾسدددة درجدددات الظالكدددات إددد  الس يددداس الكعددددي  علددد  مجسدددؾ  أبعددداد 
الس ياس  وذلػ لرالط ال ياس الكعدي  إ د بله   يسة )ت( لداللة الفرق بد ؽ متؾسدظات 

=  لددددددة إ رددددددائية عشددددددد مدددددددتؾ  الداللددددددة )(  وهدددددد  ذات دال:>0.>? -الس ياسدددددد ؽ )
1.11108.) 

سفىددددؾم تجديددددد تشسيددددة وعدددد  الظالكددددات بوللتق ددددد مددددؽ إاعليددددة   سددددؾذج بدددداي   إدددد  
الخظاك الديش  تدؼ  دداك  يسدة مربدا إيتدا باالسدتعا ة ب يسدة )ت( السحددؾبة للفدروق بد ؽ 

 جدول التال :ال ياس ؽ ال  ل  والكعدي لسجسؾ  الس ياس  وفيسا يل  بيان الفاعلية بال
بسفىؾم تجديد الخظاك   جؼ التقث ر لشسؾذج باي    إ  تشسية وع  الظالكات (:0جدول)

 الديش 
 حجى األثر يرثع اٌطب اٌطب 

 قىي 0.01 3.181 3.121 انًقٍبس )انًجًىع انكهً(

  وهشددا تسكششددا ا     ددر جدداا بددالشغر إلدد   يسددة إيتددا ومربعىددا يتزددط أن  جددؼ التددقث ر         
بسفىددؾم تشسيددة الددؾع  لدده أثددر إاعدد  إدد   ( سددؾذج بدداي  دور  الددتعلؼ الخساسددية ) ل ددؾل بددقنا

عاان  وبااذلي يجيااب البحااثلددد  الظالكددات أإددراد الع شددة التجري يددة  تجديددد الخظدداك الددديش  
إدد  تشسيددة  (  سددؾذج بدداي  دور  الددتعلؼ الخساسددية )  اعليددة مددا إ " :الدااؤاا الثااانى ونرااه
جامعددة  / السعلسددات بكليددة التربيددة  ظالكدداتالخظدداك الددديش  لددد  الددؾع  بسفىددؾم تجديددد ال

 األزهر؟
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تؾجددد  مددؽ إددروض الكحددث و ردده : " ض الثااانىوكااذلي التحقااق ماان فااحة الفاار         
بسفىدؾم تجديدد الخظداك  م ياس الدؾع  إروق ذات داللة إ رائية ب ؽ متؾسظ  درجات 

 "لكعد  .  والكعد  لرالط التظ  ق الالديش  إ  التظ  ق ال  
وترجا الكا  تان ه   الشتيجة لسا يتستا به ه ا الشسؾذج مدؽ عدد  مرا د  تعسد  علد       

تشسيددة الترددؾرات السعرفيددة للظالكددات والددؾع  بالسفددا يؼ الجديددد  السرتكظددة  بسفىددؾم تجديددد 
 الخظاك الديش    وذلػ مؽ   ل  السرا   االتية:

دمددج الظالكددات إدد  عسليددة الددتعلؼ     ددث  مر لددة التذددؾيق والتى لددة  والتدد  تعسدد  علدد -0
ت ددددار األسددددللة الستعل ددددة بالسذددددكلة السحدددددد  مدددددك ا   وإ ىددددا يددددتؼ بتحف دددد  الظالكددددات  وفددددد 

 ا تكاهىؽ إل  مذكلة أو  د  ما .
ثددؼ تددقت  مر لدددة االستكذدداف   وإ ىددا تتفاعددد  الظالكددات  مددا الخ دددرات الجديددد  التددد   -8

سحاولددة الكحددث عددؽ أجابددة ألسددللتىؼ  تدد  يددتؼ سدد تعاملؾن إدد  تددؾر  مجسؾعددات تعاو يددة ل
 التؾازن السعرإ  لديىؽ.

تحؾي  السفا يؼ والترؾرات إل  مفدا يؼ إ ىا يتؼ  والت    و إ  مر لة الذرر والتفد ر-9
 .عاد  تياغتىا بظرق وأسال ل جديد سىلة وواضحة ومعلؾمات مفىؾمة  تسكؽ إ 

بددالتفك ر إد  السؾضددؾ  الس دار تفك ددرا   ىدا إت دؾم الظالكددات والتدد    وع در مر لددة التؾسدا-:
  مسا تداعدهؽ عل  التفك در السدرن  والتفك در بح ث يتؼ تشاوله مؽ جسيا جؾا كه تفر ليا  

 تر د  والكحدث األ  ر أتالة باستخدام السؾاد التعليسية الستا ة لديىؽ  وع در اسدتخدام اإل
 الستعسق  ؾل السؾضؾ .

إ ىا ت ؾيؼ ما تعلسته الظالكات مؽ أإكار ومعلؾمات  وما   إ تؼ أما إ  مر لة الت ؾيؼ -;
ا تدددد شه مدددؽ مىدددارات وطدددرق لحددد  السذدددك ت الستشؾعدددة ومعرإدددة مدددد  اإلإددداد  مدددؽ هددد   

 الحلؾل  سؾاا  ان ه ا الت ؾيؼ ذاتيا  أو مؽ     السعلؼ .
و دددد عسلددد  جسيدددا هددد   السرا ددد  علددد  تشسيدددة الدددؾع  لدددد  الظالكدددات بقهسيدددة هددد ا         

م  ومدددد  الحاجدددة إليددده إددد  الؾ ددد  الدددراهؽ   سدددا أتدددكح  علددد  وعددد  بالسجددداالت السفىدددؾ 
العلسدداا مددؽ و  يترددد  لىددا األمددر مددؽ السفكددريؽ  السرتكظددة بدده وبخرددائص التجديددد ومددؽ

زدددداتا الف ىيددددة أتددددحاك الددددرأ  والكردددد ر   إلدددد  جا ددددل الددددؾع  بقهسيددددة االطدددد   علدددد  ال 
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الدرأ  ال دائؼ علد   ة الش دد والتحل د  و بددااالسعاتر  لتتكدؾن لدديىا ملكد والسدتجدات الديشية
 .الحجة والدل  

يتستدددا (  سدددؾذج بددداي   ال شدددائ   دور  الدددتعلؼ الخساسدددية )  لددد ا تسكدددؽ ال دددؾل بدددقن        
              بسجسؾعة مؽ السس  ات أهسىا:

تعتسد الشسؾذج عل  استراتيجيات التعلؼ التعاو   ب ؽ الظ ك وذلػ مؽ   ل ال يام  -0
 .باأل ذظة

تدسط للظد ك بال يدام بدالتفك ر السدرن والتفك در األ  در أتدالة  وذلدػ  د ل تشف د هؼ  -8
 لسر لة التفك ر التؾسع .

بدددربة السعلؾمددات والخ دددرات  الظالكدداتتجعدد  الددتعلؼ ذا معشددد  وذلددػ مدددؽ  دد ل  يدددام  -9
 الداب ة إ  مر لة التفك ر التؾسع . ؽالجديد  بسعلؾماتى

عدددؽ السفدددا يؼ العلسيدددة  الظالكددداتأ سدددا  الفىدددؼ الخظدددق لدددد  تردددؾك الشسدددؾذج ال شدددائ   -:
 .والديشية

تجع  الشسؾذج ال شائ  الظالل محؾر العسلية التعليسية   ث تكتذد  ويشفد  األ ذدظة  -;
 ويفكر. 

يدددإا الظالددل للتفك ددر والكحددث عددؽ السعرإددة العلسيددة الجديددد  وذلددػ لعدد ج  الددة عدددم  ->
 .االستكذافاالت ان الت  وت  إل ىا إ  مر لة 

دراسدددددددددة  وتتفدددددددددق هددددددددد   الشتدددددددددائج مدددددددددا مدددددددددا تؾتدددددددددل  إليددددددددده  تدددددددددائج  ددددددددد  مدددددددددؽ             
Garcia,2005) Campell,2006  Hanuscin,2008 

 Patro,2008  8109   سدددددددددددددددددددر 8109   ددددددددددددددددددددؽ 8108  دمحم 8100 الحدددددددددددددددددددد ش  
         د ؽ(:810  تديق :810العكة 
إ  تشسية السفا يؼ لد  (  سؾذج باي    اسية ) دور  التعلؼ الخس الت  أث ت  إاعليةو          

الظدددد ك  و دددد ا إاعل تىددددا إدددد  تعدددددي  الترددددؾرات الخظددددق وال ديلددددة  و درتدددده علدددد  إ ددددداك 
 الستعلس ؽ السته رات العلسية السختلفة . 
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  : التهفيات والسقترحات
 ر دداتإدد  ضددؾا مددا تؾتدد  إليدده الكحددث مددؽ  تددائج تسكددؽ ت دددتؼ التؾتدديات والس ت         

 :التالية
 :أواًل: التهفيات

إدد  تشسيددة السفددا يؼ الديشيددة (  سددؾذج بدداي   ال شددائ دور  الددتعلؼ الخساسددية )اعتسدداد  -0
 .لد  الظ ك واللهؾية  والعلسية السختلفة 

 .ل زاتا الديشية الف ىية السعاتر االهتسام بتشسية الؾع  لد  الظالكات بسختل  ا -8
سر عدددؽ السعرإدددة والسعلؾمدددات و رفدددادهؽ إتا دددة الفرتدددة للظالكدددات للكحدددث السددددت -9

 للسؾا ا العلسية السؾثؾق بىا .
التق  د عل  افتسال بر امج إعداد الظالكات عل  م ررات تدىؼ إد  تشسيدة الدؾع   -:

 وال  اإة لديىؽ إ  مختل  العلؾم والسجاالت .
اسدددتخدام اسدددتراتيجيات وطدددرق  دي دددة إددد  التددددريس الجدددامع  تعسددد  علددد  تشسيدددة  -;

 . ر العليا عشد الظالكاتمىارات التفك
تؾضيط مفىؾم تجديد الخظاك الديش  الرحيط  و  ا مفىؾم تجديد الفكر والعلؾم  ->

  .اإلس مية للظ ك إ  مختل  السرا   التعليسية
 :ثانيًا: السقترحات

إ  تشسية السفا يؼ الديشية والف ىية (  سؾذج باي  دور  التعلؼ الخساسية )  استخدام -0
 .ة األزهرلد  طالكات جامع

إددد  تع ددددل التردددؾرات ال ديلدددة  (  سدددؾذج بددداي  ؼ الخساسدددية )دور  الدددتعل  اسدددتخدام -8
 والخظق إ  مفىؾم تجديد الخظاك الديش  لد  طالكات السعاهد األزهرية .

عس  م ار ة ب ؽ درجة الؾع  بسفىؾم تجديد الخظاك الديش  لد   ط ك جامعة  -9
 .ألزهر والجامعات  السررية األ ر  ا

 تخدام استراتيجيات أ ر  لتشسية وع  الظالكات بسفىؾم تجديد الخظاك الدديش اس -:
 .وتشسية الترؾرات السعرفية لديىؽ
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 : السراجع العربية واألجشبية
اسدددتخدام  سدددؾذج بددداي   إددد   ”(.8100أبدددؾ السجدددد   يدددام ع دددد الراضددد   وجلدددكة  وسدددام علددد  . ) .0

شسيددة بعددض السفددا يؼ واالتجددا   حددؾ السدداد  لددد  تلس دد ات الردد  تدددريس التربيددة األسددرية وإاعل تدده إدد  ت
 .8100(  دتدس ر >:0. مجلة  لية التربية  جامعة األزهر  العدد )“ األول اإلعدادي

أثدددددر تؾعيددددف دور  الددددتعلؼ إدددد  تددددددريس  “(.8109أبددددؾ عظددددا  أ سددددد ع دددددد ال ددددادر ع ددددد الفتددددار.) .8
. رسالة “ م   الر  التاسا األساس  بسحاإغة غ  الرياضيات لتشسية مىارات التفك ر اإلبداع  لد  ت 

 ماجدت ر   لية التربية  جامعة األزهر به  .
(. مدددؽ مددددا   التجديدددد  ال ددداهر  دار ال ددددس العربددد  مدددؽ اتددددارات <810أبدددؾ مؾسددد  دمحم دمحم ) .9

 .0مجلس  كساا السدلس ؽ . 
ر ال ددددددس العربددددد  مدددددؽ ( "إددددد  االجتىددددداد والتجديدددددد.مفا يؼ و ليدددددات " دا <810إمدددددام دمحم  سدددددال)  .:

 .0اتدارات مجلس  كساا السدلس ؽ . 
  غددد    مكتكدددة 8   العدددام تددددريس العلدددؾم إددد  التعلددديؼ(. ?811األغدددا  إ ددددان  واللؾلدددؾ  إتحيدددة. ) .;

  إاق.
إدد  تحردد      5Es(. أثددر اسددتخدام اسددتراتيجية دور  الددتعلؼ8109عتسدداد جس دد . )ا الجعدداإر    - .>

بسددداد  الف  يددداا واتجاهددداتؽ  حؾهدددا.  بحدددث م ددددم لسؤتدددة للكحدددؾ  طالكدددات الرددد  األول ال دددا ؾي العلسددد  
   األردن.:  العدد <8والدراسات والعلؾم اال دا ية واالجتساعية  مجلد 

(  السفددا يؼ اإلسدد مية وأسددال ل تدريدددىا  مجلددة أبحددا  ال رمددؾك  جامعددة 8111الجدد د  ماجددد. ) .=
 ال رمؾك.

 سددؾذج م ددرل وتشيدددؾن إدد  ترددؾيل أ سددا  الفىددؼ (. إاعليددة دور  الددتعلؼ و 8119الجسدد   عكدداس. ) .<
الخظق لكعض السفا يؼ ال  ؾلؾجيدة لدد  طد ك الرد  ال دا   ال دا ؾي األزهدري ذو  السددتؾيات السعرفيدة 

 السختلفة  رسالة ماجدت ر غ ر مشذؾر    لية التربية  جامعة األزهر.
اتيجية  دددرائة  السفدددا يؼ  (  تددددريس السفدددا يؼ الشحؾيدددة علددد  وإدددق اسدددتر ?811  إبدددرا يؼ.)الجدددؾرا   .?

   العدد الدابا.مجلة دراسات تربؾية
أثر بر امج تدريد  مظؾر  ائؼ عل   سؾذج  دور  التعلؼ (. 8100  ذتاك تالط ذتاك.)الحد ش  .01

. رسالة د تدؾرا   الخساس  والتعلؼ الستسر    ؾل السذكلة إ  التحر   وتشسية مىارات التفك ر اإلبداع 
 والشفدية  جامعة عسان العربية.  لية العلؾم التربؾية

( .التجديد إ  الخظداك الددعؾ  السعاتدر  دراسدة تحل لدة 8118الدويل  أ  م دمحم ع د الر يؼ )  .00
   دتة. ماجدت ر غ ر مشذؾر   لية الدعؾ  وأتؾل الديؽ جامعة أم ال ر .
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: " أثددر  ( :810الددهسش  ع دد الدؾل   ددد ؽ  الفدراص  ذ در  علد  دمحم   عسددان  ع دد ال دؾ   )  .08
اسددتخدام  سددؾذج بدداي   ال شددائ  إدد  تعدددي  الترددؾرات ال ديلددة لسدداد  العلددؾم لددد  تلس دد ات الردد  ال ددامؽ 

 . 8األساس  "   السجلة العربية للتربية العلسية والت شية   العدد 
(. أثدددر اسدددتراتيج ت  جا  يددده وه لددددا تابدددا والظري دددة االعتيادتدددة إددد  ;811ال ويدددد  محسدددؾد رإ دددق. ) .09

طلكدة السر لدة األساسدية للسفدا يؼ الف ىيدة. رسدالة ماجددت ر غ در مشذدؾر   جامعدة عسدان العربيدة  ا تدداك
 للدراسات العليا  عسان  األردن.

( : " أثددر اسددتخدام  سددؾذج بدداي   ال شددائ  إدد  ا تددداك  =810الدددعؾد   الد  و دددؽ  سددحر )   .:0
ؼ إد  مكحدث التربيدة اإلسد مية لدد  طالكدات السفا يؼ الف ىية وتشسية عادات الع د  والداإعيدة ال اتيدة للدتعل

 . 0  عدد 09الر  ال امؽ األساس  إ  األردن " السجلة األرد ية إ  العلؾم التربؾية  مجلد 
مر ددد  مفىؾمددده وضدددؾابظه   ؾليدددة  .(. تجديدددد الخظددداك الدددديش 8101اتدددر )عيددداض   الددددلس   .;0

  لية دار العلؾم. جامعة ال اهر . .الكحؾ  والدراسات االس مية
(. " إاعليددددة الشسددددؾذج ال شددددائ  إدددد  تعدددددي  8119الددددد د  ج ىددددان  سددددال  والدوسددددري  إؾزيددددة دمحم. ) .>0

الترددؾرات ال ديلددة لددكعض السفددا يؼ وتشسيددة االتجددا   حددؾ السدداد  لددد  تلس دد ات الردد  األول مددؽ السر لددة 
عيدة السردرية الستؾسظة بالسسلكة العربية الددعؾدتة ". مجلدة دراسدات إد  السشداهج وطدرق التددريس  الجس

 (.0?للسشاهج وطرق التدريس   لية التربية  جامعة ع ؽ فسس  ال اهر   العدد)
  ال دداهر   اسددتراتيجيات التعلدديؼ والددتعلؼ الحدي ددة وتددشاعة الع دد  العربدد (. =811   دددؽ.)فددحاتة .=0

 الدار السررية الل شا ية.
مجلددة ال يددان  .تحريددفقتدد   وال(. تجديددد الخظدداك الددديش  بدد ؽ الت :811الذددريف  دمحم فددا ر )  .<0

 .0ه  ;0:8م  :811
(. الخظاك الديش  ب ؽ سل ية الجسؾد وضرور  التجديدد " وزار  8101الذسر    أ سد دمحم رؤوف ) .?0

 التعليؼ والكحث العلس . جامعة الكؾإة . لية الف ه.
 ؾليدددة مر ددد   ضدددؾابظه. مفىؾمددده  ( تجديدددد الخظددداك الدددديش  =810الددددلس  عياض بدددؽ  دددام )  .81

 =0.  >جامعة ال اهر  .مج  سات . لية دار العلؾم.الكحؾ  والدرا
( علدددد  التحردددد   والتفك ددددر 5Esالغف دددري  بذددددر   كدددداد. تددددقث ر اسددددتراتيجية دور  الدددتعلؼ السعدلددددة ) .80

اإلبداع  لد  طالكات الر  الخامس اإلبتدائ  إ  ماد  العلؾم إ  دولة الكؾي . رسالة ماجدت ر غ ر 
 الذرق األوسة  األردن. مشذؾر    لية العلؾم التربؾية  جامعة

(" تقويددد  الخظددداك الدددديش  إددد  الفكدددر الحدددداث  الجديدددد"  ؾليدددة  ليدددة ;811الظيار أ سدددد ع دددد )  .88
 9.مج88أتؾل الديؽ .ال اهر .  
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إاعليددة التدددريس بدددور  الددتعلؼ الخساسددية وال كعددات الددد  إدد  (. :810العكددة  أ سددد أمدد ؽ  امدد . ) .89
. رسددالة ماجدددت ر   ليددة التربيددة    طدد ك الردد  ال ددا   بهدد  تشسيددة مىددارات  دد  السدددائ  الىشدسددية لددد

 الجامعة اإلس مية به  .
( : " مفىددددددددؾم الترددددددددؾر والتخ دددددددد  دراسددددددددة إدددددددد  السرددددددددظلط "   8109  عكدددددددداس علدددددددد  ) العلدددددددد  .:8

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=384131&r=0  
 .?8(. تعليؼ العلؾم ودور  التعلؼ. مجلة رو  تربؾية. العدد?811لكرد  هاي .)ا .;8
( " أثر  سؾذج باي   إ  إىؼ الس روا لد  ط ك السر لة اإلعدادتة  =810الكيؼ  تحد ؽ إالط )  .>8

 . :9  عدد 01إ  ماد  السظالعة " جامعة الكؾإة   لية ا داك  مجلد 
 سؾذج الخظؾات الخسس ال شائ  إ  تشسية مىدارات التحل د  (. أثر تؾعيف 8100اللؾلؾ  إتحية. ) .=8

(  8والتر  ل إ  العلؾم لد  طالكات الرد  التاسدا بهد  . السجلدة التربؾيدة  جامعدة عد ؽ فدسس  العددد)
09:-09;. 
(. أثر استخدام  سؾذج دور  الدتعلؼ الخساسدية إد  تحرد   وتشسيدة >810السجال   يؾس  ذتاك. ) .<8

محاإغدة  - ك الر  الدابا األساس  إ  ماد  اللهة العربيدة إد  لدؾاا ال ردرالتفك ر اإلبداع  لد  ط
 الكرك  دراسات العلؾم التربؾية  األردن.  

: مجسا اللهة العربية  طكعة وزار  التربية والتعليؼ  الى لدة العامدة لذدلؾن (0??0السعجؼ الؾج   )  .?8
 السظابا األم رية . 

للهدددة العربيدددة  طكعدددة وزار  التربيدددة والتعلددديؼ  الى لدددة العامدددة : مجسدددا ا( ;>?0السعجدددؼ الؾسدددية )  .91
 لذلؾن السظابا األم رية . 

(. تجديددددد الخظدددداك الددددديش  دراسددددة تقتدددد لية دعؾيددددة =810السهشدددد   دمحم عكدددداس ع ددددد الددددر سؽ )  .90
ان" السؤتسر العلس  الددول  األول لكليدة الدراسدات االسد مية والعربيدة لل شد ؽ جامعدة االزهدر بال داهر  بعشدؾ 

 م.=810/مارس >0-;0تجديد الخظاك الديش  ب ؽ د ة الفىؼ وترحيط السفا يؼ" 
(. اتجاهدات  دي دة إد  تعلديؼ العلدؾم إد  ;811الشجدي أ سد  وع د الىادي  مش   ورافدد  علد .) .98

 ضؾا السعاي ر العالسية وتشسية التفك ر والشغرية ال شائية  ال اهر   دار الفكر العرب .
(. تجديد الخظاك الديش  ضرور   لكد  عردر مجلة مشدار اإلسد م >810ر )الىدهد ابرا يؼ ت  .99
 .81:89ص  (;?:  )
(. درجدددة معرإدددة معلسددد  العلدددؾم الشغريدددة ال شائيدددة وأثدددر تدددقه لىؼ األ دددادتس  8118الدددؾهر  دمحم. )- .:9

 .0والتربؾي وجشدىؼ عليه. مجلة مر   الكحؾ  التربؾية  جامعة  ظر  العدد 
(. تشسيددددة السفددددا يؼ التاريخيدددددة والجهرافيددددة لظفددددد  8100  ع ددددد الع يددددد . )بدددداوزير   ادتددددة  و ربدددددان .;9

 الروضة. عسان  األردن  دار السد ر  للشذر والتؾزيا.
( " االجتىددداد بددد ؽ التقتددد   والتجديدددد " رسدددالة د تدددؾرا  غ دددر  ;811بك دددر   ددددؽ ع دددد الدددر سؽ )  .>9

 مشذؾر   لية الدعؾ  اإلس مية  ل  يا  طرابلس .

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=384131&r=0
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=384131&r=0
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( . تجديددد الخظدداك الددديش  السعاتددر ضددرور  ملحددة  السددؤتسر العددام ?811 ) بؾاطشددة  جسددال دمحم .=9
 الؾا د والعذرون للسجلس األعل  للذلؾن االس مية.

(. تدددددريس العلددددؾم إدددد  السدددددارس :811تروبريدددددج  ليددددد    وبدددداي    روج ددددر  وبؾيدددد   جا  دددد . ) .<9
سددد  دددؽ  دمحم جسددال ع ددد الحس ددد  ال ا ؾيددة اسددتراتيجيات تظددؾر ال  اإددة العلسيددة. ترجسددة: ع ددد السددشعؼ أ 

  ادر ع د الع ي  الدشىؾري   دؽ  امد ت راك  اإلمارات العربية الستحد   دار الكتاك العرب .
(. تجديددد الخظدداك الدددعؾ  إدد  الدددؾدان  مجلددة السش ر ه لددة علسدداا <811 دداج  دمحم سدد د دمحم )  .?9

 .:الدؾدان  –الدؾدان 
سدددؾذج بددداي   إددد  تشسيدددة تحرددد   طددد ك السر لدددة : "إاعليدددة أ ( 8109 ددددؽ  تدددل   مكلددد  )  .1:

 . 01اإلعدادتة إ  ماد  الجهرافية " مجلة  لية التربية األساسية  جامعة باب   عدد 
(. الدددتعلؼ والتددددريس مدددؽ مشغدددؾر الشغريدددة 8119 ددددؽ  دددد ؽ زيتؾن  سدددال ع دددد الحس دددد زيتدددؾن ) .0:

 .عالؼ الكتل ال شائية  ال اهر  
د الديؽ مفىؾمددده وضدددؾابظه و ثدددار  " بحدددث م ددددم لش ددد  جدددائ   (." تجديددد=811 ددددؽ دمحم  ددددا  ؽ ) .8:

 .0 اتف ع د الع ي   ل سعؾد العالسية للدشة الش ؾية والدراسات االس مية السعاتر .الدور  ال ال ة. 
(. ;810 سددددروش  ع دالسج ددددد سددددليسان  وسددددعد  أ سدالزددددؾي  وطشظدددداوي  مرددددظف  ع ددددد .) .9:

. دار السشدددار 8والعلدددؾم الذدددرعية بدددالتعليؼ العدددام واألزهدددري. ج أتدددؾل تددددريس التربيدددة الديشيدددة اإلسددد مية
 للظكاعة. 

(.التجديدددد إددد  الخظددداك الدددديش  ضدددؾابظه وتاريخددده وأدواتددده" بحدددث م ددددم إلددد  ;810دلة أسدددساا ) .::
السؤتسر العلس  الددول  األول لكليدة الدراسدات االسد مية والعربيدة لل شد ؽ جامعدة األزهدر بال داهر  بعشدؾان" 

 م.=810/مارس >0-;0ك الديش  ب ؽ د ة الفىؼ وترحيط السفا يؼ" تجديد الخظا
(. الفكدددددددددددر الدددددددددددديش  و زددددددددددداتا العردددددددددددر ال اهر  دار ال ددددددددددددس <810ز  وق محسدددددددددددؾد  سدددددددددددد  ) .;:
 .8  .رب  اتدارات مجلس  كساا السدلس ؽالع

(. الشغريدددة ال شائيدددة واسدددتراتيجيات تددددريس العلدددؾم.  عسدددان  دار =811زيتدددؾن  عددداتش محسدددؾد. ) .>:
 .0للشذر والتؾزيا   الذروق 

(. تردسيؼ الدتعلؼ مدؽ مشغدؾر ال شائيدة  السدؤتسر الخدامس عذدر 8119زيتؾن   سال ع د الحس دد. ) .=:
للجسعيددة السرددرية للسشدداهج وطددرق التدددريس " مشدداهج التعلدديؼ واإلعددداد للحيددا  السعاتددر "  جامعددة عدد ؽ 

 يؾل ؾ. 88-80فسس  
شاتددددر  جددددار االترددددال الدددددعؾ   وزار  (. الخظدددداك الددددديش  وع8118ع ددددد الحليؼ محدددد  الددددديؽ ) .<:

األو اف السجلس األعل  للذلؾن االس مية  سلدلة  زاتا إس مية بعشؾان"تجديدد الخظداك الدديش  لسداذا 
 .:<و يف"؟ "  
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دا( بحدث م ددم إلد   =810ع د الر سؽ سؾ يا لظف ) .?: ( الترا  وضرور  التجديد )علؼ الكد م  سؾذج 
يدة الدراسدات االسد مية والعربيدة لل شد ؽ جامعدة األزهدر بال داهر  بعشدؾان" السؤتسر العلس  الددول  األول لكل

 .م=810/مارس >0-;0تجديد الخظاك الديش  ب ؽ د ة الفىؼ وترحيط السفا يؼ" 
م الخظددددددددددددددددددددددددداك الدددددددددددددددددددددددددديش  واألمدددددددددددددددددددددددددؽ الفكدددددددددددددددددددددددددر  " >811ع سدددددددددددددددددددددددددان دمحم الرددددددددددددددددددددددددددت  :  .1;

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456/62466/ 
(. الستظلكدددات التربؾيدددة للخظددداك الدددديش  االسددد م  إددد  عدددد  8101عددد  الديؽ اسددد م محسدددؾد )  .0;

 التحدتات العالسية السعاتر   ماجدت ر غ ر مشذؾر   لية التربية جامعة سؾهاج.
د الخظددداك الدددديش  )االسددد م ( بددد ؽ ال ؾابددد    والسته دددرات ور دددة (.تجديددد =810علددد  بؾدربالدددة )  .8;

عس  م دمة إل  مؤتسر السؤتسر العلس  الددول  األول لكليدة الدراسدات االسد مية والعربيدة لل شد ؽ جامعدة 
/مدددارس >0-;0االزهدددر بال ددداهر  بعشدددؾان" تجديدددد الخظددداك الدددديش  بددد ؽ د دددة الفىدددؼ وتردددحيط السفدددا يؼ" 

 م.=810
 .م  والت ديدددد األمريكدددا    ال ددداهر (. الخظددداك الدددديش  بددد ؽ التجديدددد اإلسددد =811دمحم )عسدددار  دمحم  .9;

 8مكتكة الذروق الدولية . 
(. إاعليددة  سددؾذج بدداي   ال شددائ  إدد  التحردد   العلسدد  8101ع ددد السلددػ  داود  وهدد ا   تىددا  . ) .:;

ة إددد  تحرددد   العلدددؾم لدددد  ت م ددد  الرددد  ال دددامؽ وإدددق السددددتؾيات اإلدرا يدددة لدراسدددة التؾجىدددات الدوليددد
 .?>0 ->:0( 0(. السجلة العلسية لتظؾير التفؾق  العدد )TIMSSوالرياضيات)

(. تدريس الدراسات االجتساعية ب ؽ الشغرية والتظ  دق: رؤيدة معاتدر . ?811عظؾ   دمحم أم ؽ. ) .;;
 ال اهر   دار الدحاك.

إد  تددريس الىشدسدة للرد  (. أثر استخدام أ سؾذج الدتعلؼ ال شدائ  ?811عظيف   زيشل محسؾد.) .>;
األول اإلعددددددادي علددددد  التحرددددد   وتشسيدددددة التفك دددددر االسدددددتدالل   السدددددؤتسر العلسددددد  الددددددابا  التحددددددتات 

 ابري    لية التربية الشؾعية  جامعة السشرؾر . 91-?8التكشؾلؾجية وتظؾير مشغؾمة التفك ر  
شيددة اإلسدد مية وأسددس (. السفددا يؼ الدي8100إددرج  محسددؾد ع ددد   وطشظدداوي  مرددظف  ع ددد . ) .=;

 تكؾيشىا. دار  ؾارزم العلسية للشذر والتؾزيا  اإل داا.
سلدلة استراتيجيات التعلؼ والتعليؼ ) ساذج التدريس(.  عسدان  األردن   (.8100 ظام   يؾس .) .<;

 .0دار وائ  للشذر والتؾزيا  
تجديددد  مجلددة ( .الخظدداك الدديش  السعاتددر.السفىؾم ومجدداالت ال8101 ظدران  أ سددد تددالط دمحم ) .?;

 .:?8-=9( ا تؾبر >9)  لية ا داك جامعة أس ؾ   مرر  
(  أثددددر اسددددتخدام  ددددرائة السفدددا يؼ إدددد  ا تددددداك السفددددا يؼ الك  يددددة لددددد  8108  أسددددساا. ) ددداعؼ .1>

 .1;  العدد مجلة الفتططالكات السر لة اإلعدادتة  

https://repository.nauss.edu.sa/bitstream/handle/123456/62466/
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يؼ العددام وإددق  غريددة (. تكددؾيؽ السفددا يؼ العلسيددة لددد  طدد ك التعلدد?811 ددا ؾري  ع ددد ال ددادر. ) .0>
فيهؾتدك   رسالة د تؾرا  غ ر مشذؾر    لية العلؾم االجتساعية  جامعة اإلمام دمحم بؽ سعؾد اإلس مية  

 الرياض  السسلكة العربية الدعؾدتة.
(. تعلدديؼ الجهرافيددا والسؾاطشددة  ال دداهر   عددالؼ ;810دمحم  إارعددة  دددؽ  وع ددد الحكدديؼ  دمحم رجددل. ) .8>

 الكتل.
ه لة علساا الدؾدان  –( تجديد الخظاك الدعؾ  إ  الدؾدان مجلة السش ر <811دمحم ) دمحم  س د  .9>
 : 

(. أثدددر اسدددتخدام  سدددؾذج بددداي   علددد  تحرددد   طلكدددة الرددد  8109 سدددر  محسدددؾد ع دددد الدددر سؽ.) .:>
الدادس األساس  إ  ماد  العلؾم  واتجاهداتىؼ  حؾهدا إد  السددارس الحكؾميدة التابعدة لسحاإغدة طدؾلكرم  

 ت ر غ ر مشذؾر    لية تربية  إلدظ ؽ.رسالة ماجد
إدددد  ضددددرور  تجديددددد  – ( تجديددددد الخظدددداك الددددديش   أعسددددال  دددددو ;810ه ل ع ددددد الهفددددار  امددددد) .;>
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