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 اهمية تقنية اجملمعات التعليمية يف التدريس 
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 ممخص البحث

قعةللل   لتقمةملل لتقتللـلتعتلللم للم لللة لتقمة ملل  لتمثللالتقتية لل للللـلتقلحللل لتقى الل ل ىلل  لت
تقب عللللل لتقت بل لللل للللللـلملتغةللللل لتقتص للللل  ت لتقى  لللللم للللللـلتقب علللل لتق ت لللللم  لقممة ملللل لتقتعم م لللل لللللللـل

لمىلتق غملمنلتأك  لتقت ب  لتقى  ث لق ل لتقمتعمملبل فهلمىلل لتقعمم ل لتق   غ ل لتقمى ط لبةل ،للل
 نلللـلتقمللةةللتقتيم ل قلتقيل  ملًلمب  لللللـلتقعمم ل لتقتعم م ل ل يت لل لكملل لكللاتقتعمم ل  ل  ل ةلهل ل ل ت

 ل هللملللىلت ًلللتم يللتميللللـلتقمعململلل   لقلللللتل بللل لمللللنلتقعملللاللمللللىلتة عللل لتقفلللل  ل مللل ملتقطمبلللل ل
ل لل بلل لملنلتص  ل لط تعللشلتقتل    لتقم تبعل لقتغعللال كتًل  لتق بل ت لللنلط  للشلتقةال طللتقمم ً 

 نلبتية لللل لتقمغمعلللل  لتقتعم م لللل لل ةلللل لةتلللل عللتقبىلللل لتقىلللل قـللتقط قلللل للة لللل تللللللل ل ل،للتل للللم 
  للل ع لت غ ب للل لملللنلى للل لتع  لللضلتقطمبللل لبللل  غ تبلتقًلللملك  للتغللل ت لت تبللل  لحبملللـلقتى  للل ل
مًتل لتقطمب للللالعةمللللـل لطلال ليللتىل ل للال للللنلتيًل ملتقمل   لتقعمم ل للملىل طللت ل

للل عالتقًلللمع  لمتًمًلللم للمت  غللل للتقًللل  لىًللل لًللل ل لتقطللل  لتقلتت  للل للكللللقتللت ًلللتع ة لب قًل
لت  تبلل  ت لتقلتت لل لتقملغللل  للللـ لللللـل(لىًلل لتقملاللليللCDلتقب لل   لتقمتمثملل لبللأح ت لتقلللل 

تقتأكلل  للمللىلتًلتعم التية ل لتقمغمعل  لال لتقةت عللتل ىلتقب ى للل  لملنلتقميت ىل  للتامةل ل
  لقتلل    لتقة عل  لتقت   ًل  للمللىلتًلتعم اللتلل ل ل ت لتطل لل للللتقتعم م  لللـلتقت    لألام تةل 

،لكملل لتحتلل بلتقب ىلل لللل  لمللنلتية لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل لللللـلتقملللت لت غتم ل لل ل لل ًلل م لتقتلل    
تقغةًل نلقمعلل ل لل تىلال  تً  ل  ل  لللللمىلكلل لتغل ت لبىلل لتطب ي  للملىلملتقميت ى  للتامة 

 م  للـلتقت    تث لتًتعم التية  لتقمغمع  لتقتعم 

Abstract 

At present, technology is one of the important elements on which 

educational organizations depend on changes in the internal environment 

of the educational organization and in the surrounding external 

environment. Although modern education emphasizes the role of the 

learner as the focus of the learning process, The old is negative in the 

educational process is limited to the role of listening and receiving 
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information, so it is necessary to work to create opportunities for 

students to gain experience through activity and practice and must 

change the methods used to make the student an active component, and 

The results of the current research that the technology of educational 

complexes have positive characteristics in terms of the definition of 

students for behavioral purposes and a pre-test to determine the level of 

students and put them in a single line of project, as well as the division 

of scientific material on the steps sequential and gradual and walk 

according to the speed of students self and also use audio and visual 

means of tablets (CD) by subject and self - tests found in. In the light of 

the results, the researcher recommended a number of proposals, the most 

important of which is the emphasis on the use of the technology of 

educational complexes in teaching importance and the opening of 

development courses to train the teaching staff to use the technology of 

educational complexes in social subjects, especially history. The 

researcher also proposed a number of proposals, And on both sexes to 

find out the effect of using the technology of educational complexes in 

teaching 
 

لتقف الت لال:لتقتع  ضلب قبى 

لماكم لتقبى للل-1
تمثللالتقتية لل للللـلتقلحللل لتقى الل ل ىلل  لتقعةللل   لتقمةملل لتقتللـلتعتلللم للم لللة لتقمة ملل  ل
تقت بل لللل للللللـلملتغةللللل لتقتص للللل  ت لتقى  لللللم للللللـلتقب علللل لتق ت لللللم  لقممة ملللل لتقتعم م لللل لللللللـلتقب عللللل ل

ىل نلاةللللل تلتاتم مللللل لمت ت للللل تللبط تعلللللشلتقتللللل    لتق   غ لللللل لتقمى طللللل لبةلللللل  للتاللللل  لتأل ب للللل  لتقللللل
لتًللت تت غ  تة لل ًلل ق بة للالل للللنلتلغةلل  لةىللللتبةللـلتقط تعللشلتقت   ًلل  لتقى  ثلل للللـلتللل    ل
تقملت لتق  تً  لتقم تمف للمنلامةة لتقملت لت غتم ل  للتلت بى لتألا تضلتق تاة لقتل    لاللهل

ةمللل لتع تللهلتقلللىلتقغلتةللل لتقملللت لل ًللل م لملل   لتقتللل    ل تيت للل للمللىلت قغ ةللل لتقمع لللـللىًللل للتت
تقلىلتبةلـلاللهلتقتلغ ةل  لتقى  ثل لللـلتل    لمل   لتقتل    لللتأل   لتقلغ تة  للتقمة    لمم ل  ل

ل0لقم تمضلتقم تىالتق  تً  ل



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الثانيأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

39 

لتكمنلماكم لتق  تً لتقى ق  للـللغل لتب  نللـلةت عللتق  تً  لتقتـل غ   لللـلم ل تنل
لللللـلتًللللتعم قة لقسالللل تضلتقًللللملك  لل ًللللعم لتقتىالللل  للت  تبلللل  ت لتقيبم لللل للتلللل    لملللللت لم تمفلللل 

لتقبع  لل للتقمة ملل  لتقمتي ملل لك ًللت تت غ   لت   ًلل  لبل للفة لمتص لل ت لمًللتيم لل ث الل للللـلتةم لل ل
تقتفك لل للتقتى لل ال لللمللىلتقلل غململلنلتأك لل لتقت ب لل لتقى  ثلل لقلل ل لتقمللتعمملبل للفهلمىللل لتقعمم لل ل

كملل لكل نلللـلتقمللةةللتقتيم ل قلتقيل  ملًلمب  لللللـلتقعمم ل لتقتعم م ل ل يت لل للاهل ل ل تتقتعمم ل  ل  ل ةل
 ل هللملللىلت ًلللتم يللتميللللـلتقمعململلل   لقلللللتل بللل لمللللنلتقعملللاللمللللىلتة عللل لتقفلللل  ل مللل ملتقطمبلللل ل
ل لل بلل لملنلتص  ل لط تعللشلتقتل    لتقمتبعل لقتغعللال  كتًل  لتق بل ت لللنلط  للشلتقةال طللتقمم ً 

قيل لل لم لتقثي لل لتقمع  ل  لتقلىلىل لتقتال مللت ةفغل  لتقمع للـ،للبمل لل0لل ل لللتقط ق للة ل تلل
 نلتقغة  لتقت بل  لم  تق لتتلقىلةيالتقمع ل لتقىلتقط ق لل بل لملنلتعل ل هلت لتمل  للملىلةفًلهل

لب  غ لكب   للـللمم  لتكتً  لتقمعملم  للمىل نل تمللقتلتى ل ا تضل قم   ل 
ط للللللهللملللللىلقيللللل لاللللل  لتقب ىللللل لتقمالللللكمل لللللته لقمةةللللل لتقتللللل    للتت  لملللللنل للللل المم ً 

للـل للمةةلل ل للعلب لتًللت ع  لالللهلتقملللت لتق  تًلل  ل للالللتلملل ل ك تلل لهتقماللك  لتقتللـلتلتغللهلم ً 
ل  تً لتق ب عـللل1994  ا لل  تللمنلتق  تً  لتقً بي للـلالتلتقمغ اللمةة ل  تً لتقً م تعـل

ل لتقمعتملل للللـلتقتلل    لاللللتقىفلل للتقتميلل نللللـل للتنلتألًللمل2005 لل  تًلل لتقفةلل تلقلل1999
قلل  لتقطمبلل لللمم لل لتقتفك لل لتقتللـللتعلل  لالل ل  لل تقم تىللالتق  تًلل  لك للل ل للالللتلتألًللمل ل ل ىفلل

ممىلل للللـلتقلحلل لتقى الل لمللنلتغللالتةاللع لملللتطة نلحلل    نللمللىلتغلل ل لماللك تةملتق لم لل للالللتل
ل نللت تل للملىلالل0بى لةفًهلا ل للمنل ال تضلتقت ب ل  لهلتألًل ق  لحللم لتف للالتقطمبل لمللدلتقم ً 

لل نلقسًللعم لتقتللـلتث لل لتفك لل لتقطمبلل للللـلنثةلل  ل لللـلنثةلل  لًلل  لتقلل    للاللعضلتًللتعم التقم ً 
الل ل لللل  لنًللة مةملل للهلمملل ل غعللال تقلل    لمملل ل للى قلتقللىلحملل لتاتملل مةمللبملاللليلتقلل   للتت

ىللل ل نل ًلللةملللللـل  تًللل لبعلللبلتقتية للل  لتقمللل   لمىلللل تللقمعمم للل لتقتعم م للل  للقمللل لتيللل مل  ت لتقب 
تقى  ث ل لتي  هلبأنلتًتعم الالهلتية  للـلتقت    لح ل ى قلتقلىلتللق التق لعلب  للتقمالك  ل
لتقتـلتلتغهلت    لباكالل مل للمنلالهلتقتية   لتقمغمع  لتقتعم م  للب  نلتامتهللـلتقت    

 

ل ام  لتقبى ل-2
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عم ملغعاللقتل ةعك للمىلتطل لتقلتعمملبمًلتل  تهل نلتقتطل لتقى  اللـلتكةلقلغ  لتقت
ك ل لًللت تللكل نلللـلتقتة ل مل ملللـلتقتعمل مللل  لب لت اتمل ملبل قتعم ملتقفل  قلتقلللقل ةلتملبل قف لشل
تقف    للتقت ك ل للملىلتعململتقمةل  ت لبل  للملنلتقىفل ل قببصل لقللملنلثلمل تل  لتقلتعمملتقفةلـللتقتلليةـل

تقمىم للل للتةم للل لتقغم لللل  للللللشلتًلللتعم   لتقتكةلقلغ للل لتقى  ثللل لللللـلت ت طللل للبللل قمغتمدللتقب عللل ل
تقتعممللقةلتل لغل ل ةلل لتقتكةلقلغ ل للالدلبل تمللغ  ل  لللـلتقتعمل ملل  لب لتقتعمل ملتقفل  قلمللنل
مًلللتم م  لل للل تقتكةلقلغ  لكلةللللهل ىللل  لتص لللل تللغلللل   لللللللـلتقمًلللتى ث  لتقتعم م للل لتقفة للل لللللل ا ل

ل( ل105 ل2004    لتقتعم ملتقف  قل تقعب  قل  ً  لتقتعم ملكلةة لم
 ع لتقلتعمملتقللتتـلبعل تللنةًل ة  ل تمثلالللـل نلتقعلل ح  لت ةًل ة  لت  غ ب ل لتعل نلت ةًل نل
لملىلتقةملل للبةلل  للملىللقلتلللل نللمم ل لتقلتعممل غلل ل نلتيللملللـلغلا الل للملىلمبل   لتقع حلل  ل

قملل   لتق  تًلل  للتقعمم للل  لتقمع ل لل لل ل لتقملل   لت ةًلل ة  للمف ا مةلل لبلل  لمللنلمبلل   للمفلل ا ملت
لـلتقت   ل ل كللنلتقملغ لتقلقل عل نلتقملتعممللللمىلت ت ل  لملل ل تعمملهلمتلىللك لض للكللقتلبع ةلهل
لمللىلتكللل نلل حلل  لا  لل  لمللدلتقمتعمملل نلمللنلتغللالتىي للشلةمللله للل عللل ل ل لتقمللل   لللللـل

 لقةمللتيل مللمملل  لتعملل مةمللتعللممةمل لة  ل لتا   للتيل   لى غ  لتقمتعمم نللتتغ ا تةمللم
ل( ل210-209 ل2003ل  ة   ل

تقتلـلال يلل instructional modular نلمنلتىل ل ةمل طلتقلتعمملتقللتتـلالللتقمغمعل  ل
تًللتعم قة لبل للفة ل ًللملب لمًللتى ث لللللـلتقعيللل لتأل  لل  لمللنلتقيلل نلتقعالل  ن لتللتىيلللللشلتقمغمعلل  ل

كًل  لتقمتعممل نللل  لملنلت تغ ال  للتقعل  ت لتقتلـل ل ىييةلتقتعم م  لتعممل لل ت لضلبل ل  قعمشللتت
تقتعملل ملتقتيم لل قلمثللالت لتملل  للمللىلتقللةف للتقثيلل لتقلتت لل للتةم لل ل لبلتقبىلل لكلللقتل لللل لتقغةلل ل

(لللتنلتقمغمعلل  لتقتعم م لل لاللـلب ةلل مللمىكللمل22 ل1994لتقلحلل لقملل ت  للتقملل   ل لغلللال ل
تعم م ل  لتًلعىلتقلىلبمللدل ال تضلتعم م ل لمىل   ل لملنل ل التقتيلل ملتقتة  مل يت بلةا ط  للل  ل

قمم   لتقتعم م ل للتكللنلل تقيبمـللتقلتتـللتقبع قل لل املتقمغمدلتقتعممـلكلقتلت غ تبلتقًملك 
الللهلت غلل تبلللتالللى لل ح يلل ل لل ةتيلللالمىللل لت اتمللل مللللـلتقمغملللدلتقتعممللـلملللنلتقمعمللملتقلللىل

بعمم  لتقتعمملبةفًهللاللل يل  لمتلىل بل  للمتلىلل ةتةلـلل قلتقبل تعال  تل  لتقمتعمملتلل يلملتقمتعممل
بم ل  ب لمعهلمًىل لللنلتعممهلل كللنلتقمل   لملغةل لللللم ال تللقمعمم ل لتقتعم م ل ل للملنلثمل ل
تعل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل لمةةغلل لمتكلل م للللـلتقتعملل ملتقفل  قلتيلل ململل   لتقللتعممللمللىللةىللللمتك مللال
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لبالللكال ث لللل لتق تلع للل لقمللللتعممل نل ا تللللهللتاللللى للمىللل   للللتلللللل لللللل  لللم ت للل لللتالللل 
تقتف لللالمللدلتقمللتعممل لتلل للة ملتقةالل طلتقتعم مللـلبأًللمل لممتللدلللت للم لةلل لل ق لل لل ًلل  لمللدل

ثلملتةلهلل0تقمتعممل طل ل طل  لكلقتل لل لتقفل  لقمملتعمملق ةمللللتت ل لل لتعممللللشلمعل    هلتقف   ل 
ًلل ق  للتقبلل تمللتقتيم   لل لألةةلل لت للممللتعلل اللتك لللضلتقملتغةلل لقمىللل غ  ل تغةلل لتقغمللل للللـلتأل

ل( لل22 ل1994تقف    لقممتعممللتًم لبتلةليلل ً ق  لتقتعلم مللـلآنللتىل ل لغلال 
لاةلل تلبعللبلتقمغمعلل  لتقتعم م لل لتقتللـلت لللشلمعةلل لةالل ط  للل غ لل  لل فاللالبعللبل

مغمللدلتقتعم مللـ لللقلللتلقتيلل   لتىتللل  غ  لتقمتعمملل ن لتقتللل بل  نللاللدلت تبلل  لملل  مـلحبلللالبةلل  لتق
ةت عللت  تب  ت ل للهلمعملم تةملتقيبم  لمنلتغالتة  ملتقمغمدلتقتعم مـللبة عهلبة  للمىلم لت ة ل

 نلالللللتلتقتالللل بهلبلللل نلتقىي علللل لتقتعم لللللم  للتقمغمعلللل  لتقتعم م لللل لمللللنلى لللل ل ًللللمل لت للللم مة ل ل
ب ةةملل لحلل ل كلللنللللـلميللل ت لتقمللل   لتقتعم م لل ل للتقلل منلتقلل  مللمع قغتةلل لقتىي للشلتألاللل تض للتقفلل شل

للم  لل قىي ي لتتة لاللك هل ع ً لكب   لتامنل لك  لل  لث ةل   للـلى نل تة لاللك  لل0ق  تًتة 
لتىللل   للحلللل ل أ لللللتقمغملللدلتقتعم ملللـل الللك  لللللل  ل تللل تلبلىغمةللل لملللنل لللفى للتىللل  لتقلللىلىي بللل ل

قلقللتلل0مغمعل  لتقتعم م ل للىل ت لةمط ل لتتكللنلمةةل لتقىيل عشلتقتعم م ل تعم م  لمتك ممل  للتعل لتق
ل( ل107 ل2002 ي الب نلتقمغمدلالللىل  لبة  لتقىيل ب لتقتعم لم  ل م لـل ل

لتقمغملللدلتقتعم ملللـل  ت لتعم م للل لًللل   لللللـل   مةللل لب  غللل لكب للل  لل  غلللدللقلللتلتقلللىلت   للل  ل
ـل يلمل لكالىًل لح  تتلهلبتعمل ملةفًله،للال للللنلت اتم ملبتف   لتقتعم ملبى  لتلل لتقف  لقك

تيل  لت تغ هلتقمت ت  لةىللتأل للب قتعممللتي  مهللملىلتقتعمل م لل ًل ل لاللتلتقلةمطلملنلتقتعمل ملللـل
(للملنلغ ةل لآ ل ل142 ل2001تلتل لتق  لضلتقمة ًب لقكـل عتم لتقمتعممللملىلةفًلهل ةاللتنل 

 نل ع شل لل عمالبمفل  هلًللت  للكل نلاللتلتقعملاللدط   ى ل نلت ةً نلتغتم لـلبطبعهل ل ًت
ًلل ت بل لل للغ لل لت بل لل لللقللتل ةةللملالللتلتقعمللال بلل لمللنل نلل لملل ل   لل لتملل ملل ل لاللمنلمًى

 كلنلغ  تللمنلكا للمنلتقمتع  ضللم هل نلة  ملتقت ب  للتقتعم مل ىك للمىلةليللتى لمنلتقتعمل مل
 لنلماللل  ك لتي للل  نلممللل ل كًلللبهللللل   لتقعملللاللت ةفللل ت ق لتلل عملللالكلللالط قللل للملللىلىللل  لملللن

ًلللل  ل بمفلللل  ه لل  للللع للم للللهلمالللل  ك لتي لللل  نل لللقللللتل للللىث لًللللمب للمللللىلتةتلللل  للتطللللل لتقمًى
 ً مل لل تقل  ف  للتقمةة  لتقتـل متىشلبة لاى  لتألل ت لقمعماللـل ثة  لت  غةمللتبلالالهلتقمًى

ًللللللـلتعملل مةملك ف لل لتقتعلل لنلمللدلتي لل  نل ةغلل  لتقعمللا ل تقمطمللل  لبملل ل ىيللشلل الل تضلتقمًى
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 تا تضلتقف  لتقلتت   للاةل تل  تًل  لال ل لتقلىلمًل ل  لتقفل  لللـلتغةل لت ةع تق ل لتقتلـلتًلب ل
مةللللتق للص  للمةةلل لةاغللل دلتقتعلللمملتقتع لةلللـلتقللللقل بةللـل لبلتقمغملللل للللـلتقفلل  لل اللغعهللمللىل

ق لل لتقمللتعممللمالل  كتهللللـلتقلل   لل ًللأالتقت ب لل لى لل لتاللغدللمللىللع لهتقمالل  ك ل للالللتلملل لتىكلل 
ل ًتفًلل لل ةلل حشلل عمللالل ىمللالل لللت نلل ًللت م لل ًللتةتللل ىالل لل عمللالل للتعمم لل ل تللأتىل

 ل1974لقللتلت لب قفع ق لل للتقمالل  ك لمللدل ح تةللهللللـلنللل ت للتىالل  لتقلل   للل اللهل تال  ًلل نل 
ل( ل105

ليويمكن بيان أهمية البحث الحالي من خالل ما يأت
للل نللملللىلتًلللتعم التية للل  لى  ثللل للللللـلتقتللل    لل  للل   لل ًلللةم -1 تقبىللل لللللـلتالللغ دلتقم ً 

ل0ن  تكةملبأام  لتًتعم قة 
 تام  لتية  لتقمغمع  لتقتعم م  للـلتقت     -2

تنلم  تنلط تعشلتقت    لم ل  تالبى غ لتقىلتق  تً  لتقتغ  ب  للت لتقط بدلتقم ك  للتنل -3
 نلمًلتيم نلمعل لللـلمتص ل لتل بدل مكلنلتنل كللنلح  ملتقبى لب  تً لتلأث  لمتص ل  نل ع ًل

 0     لةلل  لقمبىل لتقً بي للـلالتلتقم  تنل

لا ضلتقبى لل-3
  ةل ضلتقبى لتقىلتع ضللمىلتام  لتية  لتقمغمع  لتقتعم م  للـلتقت  

لتحديد المصطمحاتلل-4ل
لالمجمعات التعميمية : عرفه كل من –أوال    
لىل  لملنلتقمل   لتقتعم م ل لكل   لتلمًل شلم لص  للتقمةةل  للبأةله( "2002مرعي والحيمةة   -1

بك مم ل  تك للمم ل للملىل  ل   لمال  ك للتف للالتقط قل لتقللقل   لللتق بل ت لتقتعم م ل  لل تالمنل
ةا ط  لتعم م  لمتةلل ل لتمكنلتقط ق لمنلتىي شلتألا تضلتقمى ل  لقمم   لتقتعم م  لتقىل  غ ل

 (107 ل2002لتقى م ل للت تي ن لىً ل ط لمة م "ل م لـ
بأةلللهلكت للل ل لللص  ل ىتللللقللملللىللكللل  لللللنلملالللليلتقمغملللدللتألاللل تضل( "2003السةةةيد   -2 

لت  تبلل  ت لتقيبم لل لتقلتت لل للتقبع  لل لل ىتلللقل ةاللطهلتعم م لل لم تمفلل لل تيلل ملتقلل ت  للللـلت ةاللطهل
  لت ةت ة  ل(ل2003ىً لً لتهلتقلتت  للـلتقتعمم"لل تقً   
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  اللـلًمًللم لمللنلتقلىلل ت لتقتعم م لل لتقتللـل للل ا لتقب ىلل لمجمعةةات التعميميةةة تعريةةا الباحةةث لم
لل عاللتقتية لل  لتقت بل لل للت  تبلل  ت  لتملل   ل تىتلللقللمللىلمغملللل لمللنلتألالل تضللتألةاللط للتقًل
ل ةلل لطمبلل لمغملللل لمللنلتألةاللط لتقة  للل للمللىلاللكالمللة مللم ططللهلقللهلمًللبي لللتت الل  ت لىلللال

 تبل  ت لتقيبم ل للتقلتت ل للتقبع  ل للملىللللشلمىلتلىل  هلتقب ىل للتلتملتقتية ل  للت لاك ف هلتًتعم 
 الهلت غ ت ت لتى ل ا تضلتقب ى (( لل

لعرفه كل من :التدريس  -ثانيا
مغملل لتقةا ط  لتقتـل يلملبة لتقمعممللـلملحضلتعم مـلل"(: 2006 حويج ابو   -1

 (لل173:ل2006ىل لل،لل تبل"قمً ل  لت م لهللـلتقل لالتقىلتا تضلت بل  لمى   

تعمللل مللللتًلللت تت غ  للمم للل لتفك للل ل ةطللللقللملللىلتًلللت  تملمع لللل لًللل بي  "(:2007الطيطةةةي   -2
ل(137:ل2007 لل تقط طـ،لل"لـلة لم لبألتب  هلك للتى تلتأللك      لقفةمل

للـللاللللكللالملل لمتةةةدريس:الباحةةث  تعريةةا  لتألاللل تضقتىي للشللنغلل ت ت ملل   لملللنلتق يللللملبللهلم ً 
 ب ًتعم المة  ت لتقت    لباكالغ  لقغم دلتقطمب لتقعمم  لتقم   للن   اللـل تقمةال 

لتقف التقث ةـ
 جوانب نظرية

 المجمعات التعميمية ل-1ل

قي ل ة  لل  ل ً ق  لقمتعم ملتقف  قلك ًتغ ب لقم لل للتقبىل لتقت بل  لتقةفً  لللملىل
نلتأل ل لت تةةل لتتفلشلغم عل لللملىلتق غملمنلت  ت ضلب نلت غ ت ت للتقتى ك  لقكلال ًلمل للل

ل  ا تضللتىي شلتعم مل ىك للمىلت غ ب  لتقط ق لل  تلـل   ع هلتقف     للقلقتلتةبثي لتقفمًف
تقك مةلل لل ت لتقلىلل ت لتقتعم م لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل لمللنلاللمنللمًللف لتف  للل لتقللتعممل للاللـلمبة لل ل

دلبي  تتللهلتق   لل للاللللل  لل للللـل ب تلله للمللىلتقىي يلل لتقمتعلل  ضللم ةلل للالللـلملللنلتغلللال نل تمتلل
لل  تتللهلل ًلل ق بهلتقتعم م لل ل لللم لل لل بلل ل نل عمللاللمللىلتةم لل لةفًللهللتطل  الل لتقللىلتقىلل لتقللللقل

(للحلللل ل ًللللمىلتقمغملللللدلبتًللللم   للللللل  لمةةلللل لتقلىلللل  ل137 ل2004تًللللم لبللللهلح  تتللللهل تقفللللت لقل 
نلللللـل لتعلللالتقًلللت ة   لملللنلتقيللل نلتقةمط للل للتنل لالملللنلتبتكللل لتقمغمعللل  لتقتعم م للل لالللللل ةغللل 

تقعالل  نللللـلتقل  لل  لتقمتىلل  لتألم  ك لل لباللل ت لمغمعلل  لتعم م لل لاللمنلمالل ليلمعةلل لتطللل  ل
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   للـتألةاط لتقت بل  لثملتًتعمم لغ معل لتكً  لمغمعل  لتعم م ل ل لص  هل للمكنلتصط تةل للل
ل( ل4 ل1980لتىل ل تقة اض ل

لنللتألةم طلتقمةم لللـلتقتعمملتقلتتـلتلم ل ًلمىلل   لتقب ى ل نللتقمغمع  لتقتعم م  لم
تف  لل لتقللتعممل للتنلتقمغمللدلتقتعم مللـللىلل  لتعمللملتاللمالملالللل للمىلل  تلل للتىتلللقللمللىللة  لل ل

غللل تبلتقًلللملك  لتقمىللل   للتألةالللط لتقتعم م للل للمع  لللل  لتيلللل ملتقم تغلللدلتقلللتعمملتقم تمفللل للالللـلت 
  لللملىل  ل   لتف للالتقط قل للمال  كتهلل تالمنل ةالط لتقم تلمف ل لل  تك لتقمغمدلتقتعم مـللمم

تعم م لل لمتةلللل  لتمكللنلتقط قلل لمللنلتىي للشلتألالل تضلتقملللى   لقمملل   لتقتعم م لل لتقللىل  غللل لت تيلل نل
لىً ل طل لمة مل  ل

للك  لتقمغمع  لتقتعم م  لل-2
ل لتهلللـلتقلتعمملللـل مف تلهلل ت غدللك  لتقمغمع  لتقتعم م  لتقىلىي ي ل نلكاللل  لملتعممل تم ل ًل

لا لللنل ً ق  لت   ً  للط  يل لتةال طل ل هلللـلتقعمم ل لى ل ل  لب للتقملتعمملمىلل لتقعمم ل ل
ل(ل332 ل1999تقتعم م  للـلتقلح لتقلقل كلنلقممعممل ل لتقم ا للتقمً ل للقممتعممل   تلنل ل

لت م ملتقمغمع  لتقتعم م  لل-3
تقتعمللل ملتقتلللـلتتبلللدلتألًلللمل لل تكةلقلغ لللل يللللملت لللم ملتقمغمعللل  لتقتعم م للل للملللىلمفةللللمل

تقعممـلتقمة مللـلىالتقماك  لتقت بل  ل لللمىلتق غملمنلتنلتقمغمع  لتقتعم م  لتأ لل الك  ل
م تمفلل للتًللتعمالم للطمى  للة لل لمتةلللل لل ةةلل لتاللت تللللـللة  لل لمع ةلل ل  تمللضلت ت بةلل لتبعلل ل

ل( ل165 ل1986قع تلقللب  ل ل  ت ضلتقملحلضلتقتعلم مـللمةطلشلتقم مملللمًفتهل ت

  تقتعم م   مب  ْ لتقمغمع  ل-4
لل-اة تلمغملل لمب   لتتفشللم ة ل اك التقمغمع  لتقتعم م  ل امة ل:

ل0ت م ملتقةا ط  لللشلتقى غ  لقمملاليلتقمًتة ضلل -1
 ل0م تل  لتقتت بدللـلل بلمىتل لتق ب ت لتقتعم م  لل -2
 ل0   لب نلتقمتعمم نللادلةا ط  لم تمف لقم تل  لتقف لشلتقف لل -3
 0لادلمغملل لمنلتقت   ب  للتقتم  ة  لتقتـل ًتط دلتنل يلملبة لتقم   لبةفًهل -4
 (52 ل1994 لغلا ل0تنلتت بلقم   لل   لمم ً  لتأل ت لتق  مللـلملتحضلتعم م  لل -5

لل
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ل ف  لتقمغمع  لتقتعم م  لل-5
لً ق  لتقت   ً  :للتأللشلـلتقط تعل تت ضلتقمغمع  لتقتعم م  لب   ع ل لتتلتل

تقت ك لل للمللىلتألالل تضلثللملتألةاللط لجلت كلل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل للمللىلتألالل تضلتقتعم م لل ل -1
للل م لقتىي لللشلاللللهل لتقةت غللل  لتقمتل للل هللاللل لللللنلت ك  اللل للملللىلت ةالللط لتقتلللـلتعللل لتقًل

لتألا تضل 
مغمللدلتقتلغللهلتقا  للـلقمط قلل للجل علل لتقللتعمملتقلللتتـلمللنل اللملتألًلل لتقتللـل يلللمللم ةلل لتق -2

ةملل ل لللت نل  ت للنتقتعم مللـ ل لل ل لللت ل تقطمبلل لبعاللةملتقللبعبلل ملل لىييلللتلمللنل الل تض للتت
تقط ق لتق ىشلبأ تعهلتقً بشل قل ىكمللمىلتقطمب لمنل  التألا تضلتقتلـلتمكةللتلملنل

مًت الللل تلبملللل ل تاللللمةهلتقمغمللللدلمللللنلتعم ملللل  لل0تىي يةلللل للتقةتلللل عللتقتللللـلتل للللملتلنق ةلللل 
ق  للب لمًلل  لتقمللتعممللمًلل ل  لتقمتعمملل نل لتل اللدلتقمغمللدلللتت الل  ت للتصل لل ل تغعلل 

تقتعم مـلتقغ  لتألكبل لملنلمًلىلق  لتقلتعممللملىللل تشلتقملتعمملل تل  لتقف  ل لقلهلقتلغ لهل
ةفًهلبةفًهلللـلملتحلضلتعم م ل ل الع لل ةل لب  طمعةل نللتقثيل لللل ملتق للضللتق ابل لملنل

دلنقىلتقم    لتأل   لبملدت متى ة   للةلل ل  غ   لل ة لتقم   لت قم   لمنلتقتًل

تةللليلتق بلل ت لتقتعم م لل لجل ل كتفللـلتقط قلل لب  تًلل لتقملل   لتقعمم لل ل لبللال طملل لمةللهلتقي لل مل -3
بأةاللط للمم لل لب  مللل لل تلل  ل لتقمغملللدل(لتًللتعم التًللت تتغ   لتللل    لى  ثلل للمتةللللل ل

 ل0ًلت ل ك نللقتلقمتعمملتقلتتـلتقف  قل للـلمغملل  ل ص   للكب   ل
تقتيلللل ملتقةًلللبـلجل عللل ضلتقطمبللل لغ للل تلب ألًلللمل لتقللللقل ًلللتعمالللللـلتيلللل ملتعممةلللمللقةللللتل -4

 ًلللتط علنل نل م للل لتلبللل نلتقمعململلل  لتقتلللـلتىيلللشلتقةللل ضلل كللللنلتقتيلللل مللملللىلالللكال
 ل0ت تب  للتتـلتللحبمـلتللبع قللتكلنللي تتهلماتي لمنلتألا تضلتقمى   ل

تقتعم مـلمل   لم ةلهلتًلتة ضللعل لمىل   لل  الدلتقي بم  للمىلتقتطل  لجلقم لك نلتقمغمدل -5
قمتيلللل ملبعللل لتقت لللم ملقللللتللةللللل  تملللضلللللنلتقكتللل لتقميللل    للملللنلثمللل للللل نلتقتطلللل  ت ل
لتقتعلل    ل مكلللنلتنلتللل  اللم لللهلب ًلللتم ت للالللتل تفلللشلملللدلتقمللل  التقتعم ملللـلقمت لللم مل

 تقتعم مـل

يلهلقسال تضلملنل ل التع  ل لتقتع   لتقمًتم لجل عمملتقمتعممللـلغم دلتأللح  لم  لتىي  -6
 ل0تغ بتهلتق ى ى لت غ ب  لللتلل  لتقتصل  لتق تغع للة م لتكلن لت غ ب لة ح  لل طأل
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تقملللتعمملالللللتقمىلللل لجل  كللل لتقمغملللدلتقتعم ملللـللملللىلتقملللتعممل لملللىلتقمعملللم للللل قمةملالللللل -7
قلةال طلى غ  لتقملتعمملتقتعم م ل للقل  لمل ل ل ت لتقمعملم للبللقتل  لب لتقملتعمملمىلل تلل 

طل م لمتم ك  لىلالتقم   لتق  تً  لل  ب لل ت بلقلبع ل نل م لتقعمم  لتقت بل  لقًةلت
تقمعمملاللتقال  لتقللقل ًل ل لت  ل  نلللـلتقلتعممللقل  لتقال  لتقللقل يللملبتعم ملهل

 ل0
م تللل  لتقفلل لشلتقف   لل لجل مكللنلقممللتعممل نل ت طللىلتىلل لتقمغمعلل  لتلبعاللة لب قك مللالتلتل -8

  لتقيبمللـللقللت لللتقمغمللدل تلل تلقكللالمللتعمملك مللالتقى  لل للللـلت ةتةلل  لمللنلتثبلل لت  تبلل
للل لتهللتت للل للتقيللل ت ت لبةفًلللهلممللل ل ةعلللىلتقمةللل  ل   تًلللتهلبىًللل لح  تتلللهللتًلللتع ت تتهلًل

 لل0تقمة ً لقتةم  لتقمة  ت لتقمطملب لق  هل

ألةةلل للللل  لت ةفغلل  لتقمع لللـلجلتف لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل للللـلللل  لت ةفغلل  لتقمع لللـ -9
ت كلل للمللىلتقلللتعمملتقلللتتـللتق  تًللل لتقمًللتيم للتةعللىلللللـلتقمتعمملل نلمةللل  ت لتمكللةةململللنل
مًلل    لتقتطللل ت لتقعمم لل للم ىيتةلل للتعمللشلقلل  ةملت تغلل هلةىللللتقتعملل ملتقمًللتم لملل  ل

 ل(138 لل2004جللتقفت لقل لل107 ل2002 م لـللتقى م ل ل0تقى   ل

 

لللا لطلتل ت لتقمغمع  لتقتعم م  ل-6
 نل كلنلملاللهلمى  تللمىتلتهلم ت  تل  ك للمىلتقمف ا ملتألً ً  لل ع الة لبلاللبل -1

لل0لت ك  ل
  نل بةىلبط  ي لتمكنلتقمتعمملمنلتقتعممل -2

 نل ث  ل تلع  لتقمتعممللتكلنل ا تللهلمىل  هلل ًلملبهلال ي للممتعل لل ًل  لملدلتقملتعممل طلل ل -3
 0 طل ل

عمملللقلللتلللللنلط  لللشلتقلللتكمملتقلللىلتقملللتعمملبط  يللل ل نل للل ل لبفللل  لتعم م للل لقمتف للللالملللدلتقملللت -4
 ل0ا    ل

 نلتتًمًللللالتألالللل تضللتألةاللللط للمللللىلةىللللللمةةغللللـللةللللـلتيللللل لتقمللللتعمملتقللللىللةللللملت تكمللللـل -5
 قمملاليل

  نل كت لبلالبللبمص لتة ً لمًتل لتقمتعممل -6
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 ل0 نل كللنل ح ي للمم  لل الدلتقمتعممل مل ململتحضلتطب ي ل لللمم ل لمتةللل ل -7
 تقعلل تلقلل0لنلتقمللتعمململللنلت ت لل  ل ًلل ق  لل  لت للبلل تعاللملللىلللللشلح  تتللهللى غ تللهل نل مكلل -8

ل(للل166 ل1986لب ل ل

ل طلت لت م ملتقمغمدلتقتعم مـلل-7
لمللىلتقللل غململلنل نلتقمغمعلل  لتقتعم م لل لت تمللضللللـلناللك قة للمىتل  تةلل للط  يلل لتيلل  مل

مللـلللغةللل لة لل لتقم للممل  ل ةةلل لبمغممةلل لتقمعململلل  لقمًللتعمم ة لتبعلل ل  للت ضلتقملتحللضلتقتعم 
للل ت ا لتملل ل تمثللالمة لملل لت بل لل لمتك مملل لتىتلللقلمة لملل  لللل  لل ل لل للتنللمم لل لت للم مة للتت

ل-بم تىالث  لاـل:
 التخطيط لممجمع التعميمي   -1

لتقمي ل لبلهلتغل ت لتق  تًل لتأللق ل لتللتقمًل لتقتمة ل قلتقمتعملشلبتى  ل لتقفعل لتقمًلتة ل ل
 تة للى غ تة ل للتى   لتقة ضلتق ع  لقممغمدللمً لتقملت لتقت   ًل  لتقمتللتل  ل للتالماللملت ف

لللهللى للل لتقم تغلللدللتقم للل   لتقتلللـل اللللهلتقم ىمللل لت ت للل  لملاللللل  لتقمغملللدلللى تتلللهلل  ًل
للل0ًتعتم لللـلغمدلتقمعملم  لل  تً لح م لاللهلتقم    للم  لم  متة لقملاليلتقمغمدل

 لية لممجمع الكتابة األو  -2
لللـلالللهلتقم ىملل لتللتملكت بللهللة  لل لتقمغمللدلتألً ًلل  للتقتللـلتىلل  لتألالل تضللمللىلللللشلل

ى غللل  لتقمتعممللل ن للت ت للل  لتق بللل ت للتألةالللط لتقتعم م للل لتقم عمللل لقةللل ل للتىم لللالاللللهلتق بللل ت ل
لل0لتة  ملل اة للتًمًمة للـل ثة  لتقكت ب للم  طب لتقمتعمم نلبأًمل لا  ـللمب ا ل

 رحمة المراجعةم -3
بع لم تغع لتقمغمدلمنلى  لتقاكالل ًلمل لتقكت بل للتق ل  غ للتأل طل  لتقمصل ل ل طبلدل
ل نل  تمفللنلللـلحل  تتةمل تقمغمدلتقتعم ملـل لل عل لمةلهللل  تللملنلتقةًل لقع الة للملىلث ثل لم ً 
للللل لتةملللقلللللتلقمع لللللل لمللللل  للاللللللبلتقمغملللللدللغ لب تلللللهلقممتعمملللللل نللملللللل  لنث  تللللللهلقللللل لتلعةملل للللللللللًل

ل(لل14 ل1985 لتبلتقًم  ل ل
 مكونات المجمع التعميمي -8

 العنوان -1
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 غلل ل نل كتلل لتقعةلللتنلبعبلل   للتاللى للقللهل للم لبلل قمىتل لتللتقفكلل  لتق ع ًلل لقمملاللليل
لةللللل عكللل لتقفكللل  لتألً ًلللل  لقملىلللل  لتقمللل ت لتعممةللل  للتنل كلللللنلمىلللل  تلللمة ًلللب لقمملالللليلتقللللقل

لـل ىتل هلتقمغلمدلتقتعم م
 نظرة الشاممة والتوجيهات -2

تللتعطـلتقمتعممللك  للنلملاليلتقمغمدلل غ تاهللبة عهللتة  مهللتًتعم  تهللململ ل
 للتعط للهلتعم ملل  للللنلك ف لل لتًللتعم التقمغمللدللتلالل لقللهلك للضلًلل تي مللللـلتعمملللهلن لل هللملل لتل

ضلً ًلللتعمالتقملللللت لًللل عماللةلللل لكلللالغللل  لملللنل غ تعللللهللك للللضلًللل ى  لتقتعللللمملتقيبمللللـللةلللل هللك للل
ل(لل166 ل1986تقتعم م ل للكلل ضلً ةتليالنقىلمغملدل  ل لللللللل لتقص تلقللب  ل 

 اإلرشادات والتعميمات -3
لاـلت  ا  ت لتقملغة لقمملتعمملقب ل نلك ف ل لتقتع ملالللـلتقمغملدلتقتعم ملـللمل لمطملل ل

 تبلل  ت لتقم تمفلل لتللتلللغ ةةملمةللهلبعلل لت ةتةلل  لمللنل  تًلل لكللال طللل للتقلحلل لتقمة ًلل لأل ت لت 
لل0تقىلم غدل ث قلمعملم تةمللـلتقملاليل

 االختبار القبمي -4
 ةلل ضلت  تبلل  لتقيبمللـلتقللىلتى  لل لتق بلل ت لتقتعم ملل لتقًلل بي لقلل  لتقمللتعممللميلل ت لم ق  لل ل
منلمعملم  للنلتقملاليلتقلقل ع قغهلتقمغملدلتقتعم ملـل لل  ةل لت  تبل  لتقيبملـلمل لتلتلكل نل

 للقةلللتل غلل ل نل ىلل  للللـلتقمغمللدلتقتعم مللـل نلتقط قلل لل معمملبى غلل لتقللىلم  لل لمللنلتقللتعمملتقمللت
%ل(للمل للللشلملنلت  تبل  ل كللنلغ ل لمىت غل للتقلىل  تًل لتقملالليلل لل80تقي   للملىلىلال ل

ل( لل134 لل1989لـلتقمغملدلمنل ةاطل لتعم م ل ل ةالتنل لل لعم  لتقب  لبتةف للم لغ 
 عميمية وتتكون من الوحدة الت-5

جلل غلل لتنلتكللللنلقمللللى  لتقتعم مللل  ل الل تضلمىللل   لللتاللى لللاالغةةراا السةةموكية -ل 
للم لغ لًملك  لل

جلاـلمغمللل لمنلت غل ت ت للتقيل ت ت للتقتملل  ة  لتقتللـل ةل طلللاألنشطة التعميمية -ل 
لنلبلل قمتعمملتةف لللا للاللللهلتألةاللط ل غللل ل نلتمبللـلتىي لللشلتألغللل تبلتقًملكللل  للتكلللل

لمة ًبل لقممتعمملمنلى ل ل مك نلح  مهلبتةف لا ل
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:لالللت تب  لتكلل ةـل ةل ضلتقلىلتىلل   لمل  لبملللدلتقملتعمملتألال تضلتقمىل   لللاالختبار الذاتيل-6
ل(لل141 ل2004 لتقفت لقل ل

:ل مكللنل نل كلللنلت  تبلل  ل قبعلل قلاللللةفًللهلت  تبلل  لتقيبمللـل لل مكللنل نلاالختبةةار البعةةد ل-7
ت   للمك لع لق  تب  لتقيبمـل لل  تملضلت  تبل  ل قبعل قلللنلت  تبل  لتقيبملـلبأةلهل كلنلملل

 عطللىلقمط قلل للللـلةة  لل لتقمغمللدلتقتعم مللـلق ىلل  لب حلل لملل  لتكتًلل  لتقط قلل لقممعململل  ل
تقلللت   للللـلتقمغمللدللميلل ت لتقللتعمملتقلللقلتللملتكتًلل بهلللللألتلتبلل نل نلتقط قلل لقللمل  للالتقللىل

%ل(لملللث لللل ة لللل لبللل ق غليلتقللللىلتقمغمللللدلل80 تبلللل  لتقبعلللل قل تق  غللل لتقمطملبلللل لللللـلت 
تقتعم مـلملنل لقلهلتللتقي ل ملبمغمللل لملنلتقةال ط  للتقع غ ل لتقتلـلتًل لتقثصل ت لتقى  ثل ل

ل(لل34 ل1989لـلتقتى  ال لةالتنل ل
:ل  غللدلتقمللتعمملتقللىلالللهلتقم لل   لبىًلل لتقتلغ ةلل  للت  الل  ت لتقتللـلالمصةةادر والمراجةةعل-8

 لتقمغمللدللةللل لاللعل هلبعلل ملتقم مللهلب قملالللليلل ىتللل  لتقللىلبعللبلتقمعململل  للللنل ىلللتل ة
لل0لقتل

 تقويم المجمع التعميمي -9
 للتملتيللل ملتقمغمللدلتقتعم مللـلمللنل لل الللل  لمللنلتقمعلل    لتقتللـلتتعمللشلبلل قةلتىـلتقاللكم  ل

للتقفة  للل م ل أتـلغمم لمنلتقمع    ل
لل0تقت ت  لتقمةطيـلقم   لتقمغمدل -1
 0لل لتقلتاىلل لتقطب ل -2
 ل0تةليلةا طل  لتقمغملدل -3
 0املقهلق  تب  ت لتق  م ل -4
 0ح   لتقمغمدللمىلنث   ل تلع  لتقمتعمم نل -5

 0 ح لتقمعململ  لتقملغل  لل ل ل -6
 ل0ت تب طلتألةاط لتقتعم م  لب ألا تضل -7
 (ل17 ل1985لالبلتقعةلتنللتقتعم م  للتألا تضلللللللللل لتبللتقًم  ل ل -8

ل
 لتربوية لممجمعات التعميميةاألسس ا -10
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 يللملتقتعملل ملب قمغمعلل  لتقتعم م ل للمللىلللل  لملنلتألًلل لل ت للضلبعل  لمللنلتق  لل ع ل
لل- امة ل:

 تحقيق مبدأ التعمم الهادا -1
لةلل لت للم ملتقمغمللدلتقتعم مللـل للتملتى  لل ل الل تضلتقللتعمملل لل  غتة لب للل  لًللملك  لبملل ل

 ضلتقلللىلآ للل للملللىلةىلللللمةلللت م ل نلتى  للل لتقملللتعمملمعلللهلللللـلنثةللل  للمم للل لتقلللتعمململللنلاللللا ةتيللل
تألا تضل ًةالت ت   لًل عالتقملتعمملتقم عمل لل ىل  لمًلتل   لتأل ت لتقمطملل لتىي يةل  للال ل
لنل نللالبلتقة ضللـللاةهلل غعمهللمىللمملبم لاللمطمل لمةلهلل يملالكللقتللل  لتق طلأل

لل غعالمنلتقتعمملا ل للـلى للتته 
يج-2  ابيته االهتمام بالمتعمم وا 

 نلتقمغمعللل  لتقتعم م للل لللللـل ً ًلللة لبللل تمللقملللتعمملتقللللتتـ لتللتةيلللالمىلللل لت اتمللل ململللنل
تقمعمللملتقللىلتقمللتعممل للت للم ملتقمغمعلل  لتقتعم م لل لحلل عمللمللىل ًلل  لتنلتقط قلل لاللللتقلللقل يلللمل
بعمم  لتقتعمملبةفًهللاللتقلقل يل  لمتلىلل  لنل بل  للمتلىل ةتةلـلل قلتقبل تعال  تل  لىتلىل  لب ل

لل0ًىل للنلتعممهلم
 مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين -3

تع لم تل  لتقف لشلب نلتقمتعمم نلمنل املتألا تضلتقتـلتًلعىلتقمغمعلل  لتقتعم م ل لتقلىل
تىي ية  لتللتع لتقمغمع  لتقتعم م  ل لاالتقف  لقم تل  لتقفل لشلتقف   ل لللنلط  لشلتقتال   ل

ل هلل لمنلتألً ق  للتألةاط للتقًل عال  ت  لمةة لم ل ة ًبتق ح شلقكالمتعممللتي  ملب تعالمتة
للالتعزيز المباشر لالجابة-4

 نلتقمللللتعمملتقلللللقل للللتعممللللللنلط  للللشلتقمغمعلللل  لتقتعم م لللل ل مكللللنلتنل تىيللللشلقللللهلتقتع  لللل ل
تقمغملدللبةللتل غعلالل تقمب ا لبع ل غ بتهللنلتقًىتاللملحفهلمنل  الةم ل لت غ ب لتقم ل لبةل

 ى للاللم لل للللـلح للل لتق للضلمللدلتألللل ت لل كلل ت لت ث بلل ل تقتع  لل (لتكبلل لمملل لحللتقط قلل للمللىلت
لتقكب   لمنلتقطمب  ل

 التعمم لإلتقان والتمكن -5
 نلكث  تلمنلتقمغمع  لتقتعم م  لتًت  ملمع   تلللـلتقتيلل مل تمثلالللـلتقلتمكنلملنلتىي لشل ال تضل

    للاللهلتقط  يل لتعل ضلبل قتعمملل%ل(لحبالتقًم بلقهلب  ةتي التقىلمغمدل80تقمغمدلب  غ ل ل
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منلتغالتقتمكنللتيمالالهلتقط  ي لمنللاالتقطمب للـلتقتعممللتً ل لتقط ق لللـلتقتأكل لملنلتةلهل
ل(ل131 لل1987 لم لـل 0ح لىيشل ا تضلتقمغمدلتقمطملب لحبال نل ةتيالتقىلتقمغمدلتي  

ل
 الفصل الثالث
 دراسات سابقة 

 ( 1986دراسة الغزاو  وبدر   -1
للل ت لمغملللدلتعمللل مـلقللىللل  لتقملللة  لملللنلكتلل  لتقغص تل لل لتقع مللل ل   اللل ل لنقللىلت للم مللتت

لتأللالتقثل ةلق((للضتقملي  لقمل 
 غ   لالهلتق  تً للللـلتأل  ن لتلملتقتعل ضللملىلتثل لتًلتعم الكللالمللنلط  يلل لتقمغللمدل

لتملتلتقلىل  لتقتعلم مـللتقط  يل لت لت    ل لقت   ل لتقغص تل  لللـلتعلم مل
(لط قبللل لمللللنلطمبللل لتق لللضلتأللالتقثللل ةلقلتألكللل   مـ للت ت للل  ل73بمللللدللللل  لتقطلللل  ل ل

لللل لتقمغملللللل لتقتغ  ب لللل لل اللللعبت نللالللللتع  للقتمثللللالمغمللللللتـلتقبىلللل لتقتغ  ب لللل لتقالللل بط  ل ً 
لللل لتقمغملللللل لتقالللل بط ل36لللللل  امل  (لط قبلللل لب ًللللتعم التقمغمعلللل  لتقتعم م لللل  للللللـلى لللللنل ً 
(لط قبللل لب ًلللتعم التقط  يللل لت لت    للل  للحلللل لك ةللل ل  لت لتق  تًلللل لت تبللل   نلامللل ل37للللل  امل ل

تقتللـلل ت  تبلل  لتقتمة لل قلتقلللقلطبللشللمللىلتقمغملللل لتقتغ  ب لل لقي لل  لمللل  لتقمع للل لتقالل ل  
 غللل ل نل متمكةللل لتقط قللل لحبلللالتقبللل  لب  تًللل لتقمغملللدلتقتعم ملللـ للكللل نلت  تبللل  لتقثللل ةـلت تبللل  تلل

م عللل لطبلللشللملللىلتقمغملللللت نلقي للل  لتقتى للل التقيبملللـ للب ًلللتعم الت  تبللل  لتقتللل عـلتى للل م  للغ
ل0قع ةت نلمًتيمت نللتىم التقتب  نلتقم  ى ل

 -توصمت الدراسة : 
للللتلب قمغللللمدلتقتعللللم مـللتقتى  للللالت تلللـلقطمبللل لتأللال -1 تفللللشلتقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتقلللل نل ً 

ل   لتلب قط  ي لت لت     تقث ةللقللمىلتقمغملل لتقا بط لتقل لنل ً 
لللتلبلل قمغمدلتقتعم مللـللتقتى لل التقمىغللالقطمبلل لتق للضل-2 تفلللشلتقمغملللل لتقتغ  ب لل لتقللل نل ً 

لللتلب قط  يلل لت لت    لل للل تقعلل تلقللبلل  ل تأللالتقثلل ةلق للمللىلتقمغملللل لتقالل بط لتقلللل نل ً 
ل( 1986 
ل
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 (  2002دراسة عيواص    -2
 ق  لتقتعلللللمملتقلتتلللللـلاملللل لتقمغمعلللل  لتقتعلللللم م  للتقتعلللللممل  ا لللللل لنقللللىلمعللللل ل ل ًللللملب نلملللللنل ًلللل

ب  كتا ضللللـلتةم لل لللل  لمللنلتقمةل  ت لتقت     لل للت تغلل هلةىللللتقتعللمملتقلتتللـلقلل  لطمبلل لكم لل ل
لتقت ب  (( ل

(ل90 غ  لل لتق  تًلل للللـلتقعلل تشلغ معلل لتقمل للالجلحًللملتقتلل    ل للتكلةلل لل ةلل لتق  تًلل لمللنل 
للل لط قبللل للط قبللل   لت ت للل  للاللللتع  للثللل  لمغمللللل  لتثةتللل نلتغللل  ب ت نللتأل للل  لاللل بط  ل ً 

للل لتقمغمللللل لتقتغ  ب للل ل تقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتأللقلللىلبتية للل لتقمغمعللل  لتقتعم م للل  لللللـلىللل نل ً 
للل لب قط  يللل لت لت    للل  للك ةللل ل  ت ل تقث ة للل لبلللألًلللمل لت كتاللل ضل مللل لتقمغمللللل لتقاللل بط لل ً 

(لًلللىت ل لنمللل لتأل ت لتقث ة للل للةلللـل16 للل  لتقمةللل  ت لتقت     للل لمكلةللل لملللنل لتقبىللل لتأللقلللىل  ت لح
(للب ًللتعم التىم للالتقتبلل  نلتألىلل  قللت تبلل  ل32مي لل  لت تغلل هلةىللللتقللتعمملتقلللتتـلمكلللنلمللنل 

ل0 ةكنلقمملت ة  ل
  -توصمت الدراسة إلى : 
لللل لب قمغمعلللل  لتقتعم م لللل ل  -1 لمللللىلتقمغملللللل للتفلللللشلتقمغملللللل لتقتغ  ب لللل لتأللقللللىلتقتللللـل ً 

لتقتغ  ب  لتقث ة  لتقتـل ً  لب  كتا ضللـلتةم  لتقمة  ت لتقت      ل
تفلشلتقمغملل لتقتغ  ب  لتأللقىلتقتـل ً  لب قمغمع  لتقتعم م  للمىلتقمغملل لتقال بط ل -2

 ل0تقتـل ً  لب قط  ي لت لت     للـلتةم  لتقمة  ت لتقت      ل
للللل للللللل مللغلللللل للللللل لشللقل  قللللل لنى للللل ع  لبللللل -3  نلتقمغمللللللل لتقتغ  ب للللل لتأللقلللللىلتقتلللللـل ً 

للل لب  كتاللل ضلةىللللل ب قمغمعللل  لتقتعم م للل للبللل نلتقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتقث ة للل للتقتلللـل ً 
ل0تقتعم ملتقلتتـل

للل لب قمغمعللل  لتقتعم م للل للتقمغمللللل لتقتغ  ب للل ل -4 تفللللشلتقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتأللقلللىلتقتلللـل ً 
ل لتقث ة  لتقتـل ً  لب  كتا ضللـلتةم  لتقمةل   ت لتقت     ل للملىلتقال بط لتقتلـل ً 

 (2002ب قط  ي لت لت     لللل لل لت ل ل
 

 ( 2004دراسة التميمي    -3
ا لل لتق  تًل لنقىلمع لل لتثل لتًلتعم التقمغمعل  لتقتعم م ل للللـلتى  للالطمبلل لتق لضلتق تبللدل  

 ((ل تقعل ملللـلمل   لتقغص تل ل
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كم للل لتقت ب للل ل للتكلةلللل لل ةللل لتق  تًللل لمللللنللللللل غ  للل لتق  تًللل لللللـلتقعللل تشلغ معللل ل  للل قىلجل
ل–(للكللل ل49(لل ل68(لط قبلل لللط قبلل لملللنل ىللل  لتقملل ت  لللللـلمى ل لل ل  لل قىللبلتحللدل ل117 ل

ت نللالتع  للتقمغمللل لتقتغ  ب ل لللل  اللمل ل ة  ل لت ت ل  لاعبت نلللـلكمت لتقمل ً  (لط قللب لل60لتت
لللل لب ًلللتعم التقمغ لللل لتقمغمللللللل لتقاللل بط للط قبلللل لتقتللللـل ً  معللل  لتقتعم م للل ل للللللـلى للللنل ً 

(لط قبللللل لللط قبللللل لب قط  يللللل لت لت    للللل ل للب ًلللللتعم الت  تبللللل  لتقتللللل عـلقع ةتللللل نل57للل  اللللللملل ل
لل0مًتيمت نللتىم التقتب  نلللـلتك لىلمغمللتـلتقبلى للمع لل لةت عللتقبى ل

  -توصمةت الدراسةة الى : 
 لبللل نلتقمغملللللت نلتقتغ  ب للل للتقاللل بط لقمطللل  لللللـلت  تبلللل  للللل شل تالنى للل ع ل  ل لغللل -1

ل0تقبع قللـلتقتى  التق  تًـل
لل لبتية لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل للمللىلتقمغملللل ل -2 تفلللشلتقمغلللل لتقتغ  ب لل لقمط قبلل  لتقتللـل ً 

 ل0تقا بط لتقتـل ً  لب قط  ي لت لت     ل
 ب  لقمط  للـلت  تب  لتقتى  مـلتقبعل قلتفلشلتقمغملل لتقتغ  ب  لقمط قب  للمىلتقمغملل لتقتغ ل

ل(لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2004 تقتم مـل ل0لقم مى لمغملل لتقط قب  ل
ل

 ( 2005دراسة الشكرجي    -3
  ا لللل لتق  تًلل لنقلللىلتثلل لتًللتعم التقمغمعلل  لتقتعم م لل للللل شلتقتعلللممللللـلتقتى لل اللت تغ الل  ل

لقط قب  لتق لضلتق ل م لت ل ت ق((لل تقغص تل لةىللل
 غللل   لتق  تًللل لللللـلتقعللل تشلجلغ معللل لتقمل للالجلكم لل لتقت ب لل ل للتكللللة لل ةلل لتق  تًلل ل

للللل لت ل ت  للللل  لت تللللل   لثللللل  ل75  (لط قبلللل لمللللللنلط قبللللل  لتق لللللضلتق للللل م لتأل بلللللـلللللللـلتقم ً 
ل لتقمغملل لل لتقتغ  ب ل لتأللقلىللللل  امل لمغملل  لتثةتل نلمةةل لتغ  ب ل للتأل ل  لال بط  ل ً 

(ل ل ً  لب ًت تت غ  ل26(لبتية  لتقمغمع  لتقتعم م  للتقمغملل لتقتغ  ب  لتقث ة  للل  امل ل19
للل لتقمغمللللل لتقاللل بط لللللل  امل  (لب قط  يللل لت لت    للل  للتطمللل ل30لللل شلتقلللتعمملللللـلىللل نل ً 

متعلل  ل للللنيلت  تبلل  لملللتىي للشل الل تضلتقبىلل لنللل ت ل  تتلل نلتأللقللىلت تبلل  لتى لل مـلمللنلةلللل
 لتًللتص ح لتغ بلل لتقبىلل لتقىلل قـلل تللل  لمي  ًلل للقي لل  لتتغ الل  لتقط قبلل  لةىللللملل   لتقغص تل لل

ل  لل  تً  للك م لل لللـلةة   لتقتغ ب لطبشلت  تب  لتقتى  مـللمي   لت تغ ا  لةىلللملل   ل
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ل  لا ف هلقمملت ةلل  لتقبع  لل للللـلتىم لالتقغص تل   للتًتعمم لتقب ىث لتىم التقتب  لنلتألى  قللت تب
ل0ةت عللتقبى ل

  -توصمةت الدراسة الى : 
للل لبتية للل لتقمغمعللل  لتقتعم م للل ل -1 لللل مللغلللل للللل شلبللل نلتقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتأللقلللىلتقتلللـل ً 

للتقمغملل لتقتغ  ب  لتقث ة  لتقتـل ً  لباًت تت غ  لل شلتقتعمملل
للللل لبتية للللل لتقمغمعللللل  لتقتعم م للللل للغلللللل للللللل شلبللللل نلتقمغمللللللل لتقتغ  ب للللل لتأللل -2 قلللللىلتقتلللللـل ً 

للل لب قط  يللل لت لت    للل لللللـلمتص للل لتقتى للل اللق للل ق ل لتقمغمللللل لتقاللل بط لتقتلللـل ً 
 ل0تقمغملل لتقتغ  ب  لتأللقىل

لل لب ًللت تت غ  لللل شلتقللتعممللتقمغملللل ل -3 لغللل لللل شلبلل نلتقمغملللل لتقتغ  ب لل لتقث ة لل لتقتللـل ً 
للل لب قط  يللل لت لت     للل لللللـلمتص للل لتقتى للل اللق للل ق لتقمغمللللل لتقاللل بط لتقتلللـل ً 

 تقتغ  ب  لتقث ة   للللللللل

للل لبتية للل لتقمغمعللل  لتقتعم م للل ل -4 لللل مللغلللل للللل شلبللل نلتقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتأللقلللىلتقتلللـل ً 
لل لب ًللت تت غ  لللل شلتقللتعممللللـلمتص لل لت تغ الل  ل لتقمغملللل لتقتغ  ب لل لتقث ة لل لتقتللـل ً 

 0ةىللتقغص تل  ل
للل لبتية للل لتقمغمعللل  لتقتعم م للل للللل مللغلللل للللل شلبللل  -5 نلتقمغمللللل لتقتغ  ب للل لتأللقلللىلتقتلللـل ً 

لللل لب قط  يلللل لت لت    لللل للللللـلمتص لللل لت تغ الللل  لةىلللللل لتقمغملللللل لتقالللل بط لتقتللللـل ً 
 لل0تقغص تل  ل

لل لب ًللت تت غ  لللل شلتقللتعممللتقمغملللل ل -6 لغللل لللل شلبلل نلتقمغملللل لتقتغ  ب لل لتقث ة لل لتقتللـل ً 
لل لب قط   لق لل ق لل يلل لت لت    لل للللـلمتص لل لت تغ الل  لةىللللتقغص تل للتقالل بط لتقتللـل ً 

 ( 2005تقمغملل لتقتغ  ب  لتقث ة   لل تقاك غـ ل

 

   تً  لتغةب  

 ( Mccall  . 1978دراسة ماك كول   -5
لا ل لتق  تً لنقىل
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للتلب ًلتعم التقمى ال  للمغمللل لتقطمبل ل -1 ملت ة لمي ت لتقتعمملب نلمغمللل لتقطمبل لتقلل نل ً 
لتلمغمدلت ةاطهلتقتعم م  للـلم   لتقغص تل لتقل ن لتقطب ع  لل  ً 

للتلب ًلتعم ال -2 ملت ة لتتغ ا  لتقطمب لةىلللتقغص تل ل لتقطب ع ل لبل نلمغمللل لتقطمبل لتقلل نل ً 
تقمى ا  للتقمغملل لتقتـل ً  لتألةاط لتقتعم م  للـلتقغص تل  لتقطب ع ل للتقتلـلتلملح  ًلة ل

غ الللل  لتللللملتيًلللل ملتقطمبلللل للمللللىل ملللل لاللللع للمللللىلمللللنل لللل الت غ بلللل للللللنلمي لللل  لت ت
مغمللللللت نللالللللتع  ل لتللتللللملتبيلللل  لة للللضلتقطمبلللل للللللـلكللللالاللللعب للتللللملت   ًللللةملب ًللللتعم ال
تقمى الل  لت لت    لل ل للللـلىلل نلتللملتلل    لتقة للضلتقثلل ةـللللـلكللالاللعب لب ًللتعم المغمللدل

 لبأال تضلملىل  لتألةاط لتقتعم م  لتقتـلتمللاعة لللـلمكتبل لتقكم ل للتلملت ل ل لغم لدلتقطمبل
قت اللل املنقلللىلمىتل للل  لتقمللل   لتقمللل ت لتعم مةللل للللللـلةة  للل لتألًلللبليلتقث قللل لتلللملليللل لغمًللل  ل
مة حا لقمطمب لقمةىةملتقف   لقتلغ هلتألًعم لبا نلمىتل لتقم   ل لللـلتقلح لةفًلهل غل بلتل

 قلللـللنلتًتب  نل تعمشلب ق ا للنلت ًت تت غ  لتقمًلتعممهلللـلت   ًلةم للللـلقيل  لتلت ل 
تق ضلتملتطب شلت تب  لتى  التقمع لل  للبعل ل غل ت لت  تبل  لتأللالتًلتم  لتقمغمللل  ل
لـلتق ضللمىلت ًت تت غ ت نللتلملت   ًلةملمىتلل لغ  ل لث ثل ل ًل ب دل  ل   للبعل لغمًل ل
تقمة حاللل لتقث ة للل لتلللملتطب لللشلتًلللتب  نلت تغ اللل  للكللللقتلتطب لللشلت تبللل  لتقتى للل التقمع للللـل

ل0 تب  لتقت عـلقع ةت نلمًتيمت نلقمع ل لةت عللتقبى للب ًتعم الت 
  -توصمةت الدراسة الى : 

لتلب ًتعم التقمغمدلتقتعم مـلتقل نلتعممللتلتقمىتلل لتقمع للـل كثل لب لل  ل تفلشلتقطمب لتقل نل ً 
لللتلب قط  يلل لت لت    لل  لليلل للغلل ل نل  غلل تةملك ةلل ل لمللىللللـل  تقلل لملت ةلل لمللدلتقطمبلل لتقللل نل ً 

ب  لتقتى  مـل  التقتطب يل ن للت ةل لتلمًلتل ل لملىلملنلتق ال للملىلمي ل  لت تغ ال  لللت  ت
ل(لل  McCall . 1978 ل
 
 (  Feldhausen  . 1985دراسة قيمدهوسن   -6

  لال ل لتق  تً لنقلىلمعل ل لتث لتًتعم المغملدلتعم مـلبمً لل  لتقىل ًل لللـلتى  للالطمبلل ل
ل  لتقتل   ل لتقلل  ل  لتقمتى  ل((لتقم ت  لتقث ةلل  لللـلمل 
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(لمللللنلتقطمبلللل للللللـلتقمللل ت  لتقث ةللللل  للتللللملت ت لللل  للاللل  ل216تكلللللة لل ةلللل لتق  تًللل ل ل
لللنلتللل    لتقل  لل  لتقمتىلل  ل للتأقفلل لتقمغمللللل لتقتغ  ب لل لللللل  امللللل  للفلضللالللتع  للممللنل  ً 

قى ًلل لقمتة عل لق متىل نلتقةة عللـللللـل(لطل  لتًلتعمملتلتقمغمعل  لتقتعم م ل لبمً للل  لت103 ل
للل لتقمغملللللل لتقاللل بط لللل  اللللمل ل لتًلللتعمملتلتقط  يلللل لت لت    لللل للللللـل113ى للللنل ً  (لط قبللل لل

تقتة عللل لق متىلللل نلتقةة عللللـللتللللمل غلللل ت لمًللل لتيلللل مـلقممغلللللل لتقتغ  ب للل لبعلللل لت  تبلللل  لتقبعلللل قل
ل0قتب  نلبع لتيً ملتق  غ  للمىلث ث لمًتل   للللقغ لتقب  ة  لنى  ع ل لب ًتعم التىم الت

ل
 -توصةمت الدراسة إلى : ل

ل مللغل لل شل تالمعةل ل للللـل قلملنلتقمًلتل   لتقث ثل لقمتى ل التق  تًلـلللـلتقمل   ل -1
بل نل لقعللتلتقطمبلل لتقللل نلتًلتعمملتلتقمغمللدلتقتعم مللـلبمًلل ل  لتقى ًلل لل لقعللتلتقللل نلقللمل

لل0 ًتعمملهل
لقتل نلغ قب لل لتقطمبلل لتًللتمتعلتلب ًللتعم التقمغمللدلتقتعم مللـلبمًلل ل  لل  ةلل  لتقةتلل عللكلل -2

تقى ًللل لل عتيلل لنلتةللهلمًلل ل امللمللىلتقتة للىلق متىلل نلتقةةلل عـللتبلل نل نلتقطمبلل لللقل
تقتى التقمة فبللتقع قـلك ةلتل كث لت غ ب  لةىللتًلتعم التقمغملدلتقتعم ملـلبمًل ل  ل

طللل  (ل  Feldausen .1 985 لللللللللللللللتقى ًل لملت ة لبللقلتقتى  التقمتًل

ل
 نتائج البحث  الفصل الرابع

 نلبتية لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل لل ةلل ل  لل ع لت غ ب لل لمللنلى لل لتع  للضلتقطمبلل لبلل  غ تبل -1
تقًملك  للتغ ت لت تب  لحبمـلقتى   لمًتل لتقطمب للللاعةملللـل طلال ليللتىل ل للال لل

متًمًلللم للمت  غللل للتقًللل  لىًللل لًللل ل لتقطللل  لللللنلتيًللل ملتقمللل   لتقعمم للل للملللىل طللللت ل
لل عالتقًللمع  للتقب لل   لتقمتمثملل لبللأح ت لتقلللل  (لىًلل للCDتقلتت لل للكلللقتللت ًللتع ة لب قًل

ل0تقملاليللت  تب  ت لتقلتت  لتقملغل  للـل
تية  لتقمغمع  لتقتعم م  لغعاللتقمتعمملاللتقمىل لتقلقلت ل لىلق للمم ل لتقتعمل مللتقلتعمم لل -2

ث   لةا طهللـتألث لتقكب  للمم لقهل  0نث   ل تلع  لتقمتعممللتت
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اللللتللالل لللللنلتقتصل لل لتق تغعلل لتقتللـلتلل الل لتية لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل للللنلط  للشلنطلل يلل -3
تقمللتعممللمللىلت غ بلل لتق للى ى للللـلت  تبلل  ت لتقلتت لل لمملل ل عمللاللمللىل  لل   لكف  لل لتقمللتعممل

 0تقمتعمملل غب للـلتقتعممللكلقتلتلل لتقتع   لتقلقل    لمنل تلع هل
تنلى تث لالهلتقتية  للـلتقت    لح ل كلنلنحب التقطمبل للملىلتق  تًل لبةللهلتقتية ل لبىمل  للل -4

 0ل غب 
تلل لتقمغمع  لتقتعم م  لتقتلغ ة  للت  ا  ت لتق  م لقمتعمملتقتـلح لتى قل ل تللكب ل تللللـلل -5

نلل نلتقتلغ للهلتقلللتتـلقممللتعممل للأتـلمللنللمم لل لتقللتعممللتلغ للهللتلللق التق للعلب  لل لله للحلل لبلل 
 لل اللغللل لت  الل  ت للتقتعم ملل  لتقتللـلتىكلل لتقى غلل لق ًللتم ت لب قعمللالقتىي للشلتألالل تضل

 ( 87 ل1986 تقع تلق ل

تيلللل ملتقمغمعللل  لتقتعم م للل ل ةالللط لمتةلللللل لتًللل ل لتقملللتعمملللللـلتىي لللشلتألاللل تضلتقتعم م للل لل -6
 ل ل غلل لتقطمبل لملل   للللتة ًل لحل  تتةم للالللتلمل للتةللة للتتةلليللللـللميةل لل لعلبتة  لبى

با ل  لتلل لًل عالكث ل  ل ةغل بلتقلتعمملتقفل  قل لل   للنتقكث  لملنلتقب ىث نلتقت بل  له كل 
 ( لل50 ل1987

تلللللل لليللل ت لت  تبللل  لتقللللتتـلقكللللالمغملللدلتعمملللـلل  للل للتًلللع لق لللل   لملللنلتقتصل للل لتية للل ل -7
امنلتألًعم ل ل تللكب  تلللللـللقلتلللغلل لل  لت لح ل  لمتةللل للتقمب ا  ل لللتى قلتألةاط ل

 0امنلتقمغمع  لتقتعم م  لتً ل للـلتةم  لتقتفك  لق  لتقطمب ل
ح لا أ لتقمغمع  لتقتعم م  لل   لقمتع لنلب نلتقط  ل ةفًةمللى   لتقى ك للـل ثة  للل-8

 لمم  لتقتعمملقة لتث لكب  للـل     لل لم  لتقتعمم
 

 التوصيات  – ثانيا
لتقتأكل  للملىلتًتعم التية  لتقمغمع  لتقتعم م  لللـلتقت    لألام تة ل -1
لتللل ل ل ت لتطل للل   لقتللل    لتقة علل  لتقت   ًلل  للملللىلتًللتعم التية لل لتقمغمعلل  لتقتعم م لل ل -2

 0للـلتقملت لت غتم ل  ل لل ً م لتقت    ل
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تقمة الللللللطلللل تعشلتقتللل    للللللـللن  لللل التية للل لتقمغمعللل  لتقتعم م للل للالللمنلمفللل  ت لمللل    -3
تقكم   لتقت بلل  للب تمللتل    لتقمعمم نللتقم ً  نللال ل  لللل ملتقملل ل لبةل لللـلنثةل  ل

 ت   ًة لم ل تللل ب تلل  قاللملىللل ملت اتم ملبة ل

ح ل ملتقم  ل   لتقع مل لقممة اللللللـلل ت  لتقتلل ب  لبت لم ملغل  لمللنلتلقمةل اللتقميل  لقتل    ل -4
 ملىلةىللل ً ل للـلتطب شلتية  لتقمغمع  لتقتعم م   ل

 لل

تلتملللل  لتقتعمللل ملتقفلللل  قلألةلللهل  كلللل للمللللىلتقملللتعمملل ةيلللالمىللللل لت اتللللم ململللنلتقمعملللملنقللللىل -5
بلهلتقت ب ل للتقى  ثل للللـلتل    لتقت   لل للللتةللهل ً للل لللـلنلفل  للقتقمتعممللاللتلم لتةل  

 0  لبط  ي ل لت ة  لتقمل   لملنلبعبلتقمة ملتقتلـلتل 
تلتملل  لتقمغمعل  لتقتعم م ل ل للةل لتلللتل لت مك ةلل  لتقم   ل ل(لللـلتل    ل لقمل لتلللل هلملللنل -6

تمك ة  لتً لل للـللمم  لتقتعم ملللتقلتعممللتغعللالتقملل   لمب للل للال لللللنل ةةل لتةيلال
غ الل  لتقى  ثلل لبللهلت تلقمىللل لتقعمم لل لتقتعم م لل لملللنلتقملل   لنقللىلتقطمبلل للاللللتلملل لتةلل  

 ل0للـلتقت    ل
ل

 المقترحات  –ثالثًا 
تغللللل ت لبىلللللل لتطب ي لللل للملللللىلم تىلللللال  تًلللل  ل  للللل  للللللللمىلكللللل للللتقغةًلللل نلقمعللللل ل لتثلللل ل -1

 تًتعم التية  لتقمغمع  لتقتعم م  للـلتقت    

 ل0  تً لتثل لتًتعم التقمغمع  لتقتعم م  لللـلتكتً  لتقمفل ا ملتقتل      للل -2
 

تثلللل لتًلللتعم التًلللت تت غ   لمللللنلتقتعللللمملتقتعلللل لةـلقتلللل    لقطللللمب للللللـلتةم لللل لتقتفك للل لل  تًللل ل -3
 0ت ب تلـل

للل نللللللـلتقكم للل  لتقت بل للل للملللىلبةللل  لتقمغمعللل  لل -4 بةللل  لمي للل  لقمتعلللل ضللمللللىلحللل  ت لتقم ً 
 ل0تقتعم م  ل

لللل نللتل -5 لللل  ل  تًلللل لتيل م لللل لقمتعملللل ملتقفللللل  قللتقتعملللل ملتقغمعللللـلملللللنللغةلللل لة لللل لتقم ً  قم ً 
 0لت  ت     نللتقت بل  نل
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 المصادر العربية واألجنبية
 ل ت لتقعمللملالمبةةادا األساسةية فةةي طةةةةرق التةدريس(لل1974 ال  ًل نل لمىمل لىًل نل ل 

ل0قبة نل
 المجمعةةةات التعميميةةةة وسةةةيمة لتطةةةوير المنةةةاهج وطةةةرق (لل1985 بلللللتقًلللم   لًلللة م ل ل

 تقمغم لتقً   للتقعا لنل لتأل  ن ل لمغم لً  ق لتقمعمملتأل  ة  ل للالتدريس
 المجمعةةات التعميميةةة فةةةي تحصةةيل   ماثةةر اسةةتخدا(لل"2004تقتم مللـ للي للاللبللل لللل ق ل ل

 0 لغ معل ل   قى لكم لل لتقت ب  لطمبة الصا الرابةع العام فةي مةادة الجغرافيةة" 
 ت لتقالل لشل لتقطبعلل لتقث قثلل ل ل لأسةةاليب تةةدريس العمةةوم(لل1999  تلللن لللل  شلمىمللل ل ل

 0قمةا للتقتل  دل لتقغ مع لتأل  ة  ل للم نلل
 اسةةةةتراتيجيات تعميميةةةة تساهةةةةم فةةةةةي تنميةةةة التفةةةةةكير (ل2003تقًللل   ل ًللل قلم لللطفىل ل

ل منلت ةت ة  (ل0اإلبداعي
 اثةةةر اسةةةتخدام المجمعةةةات التعميميةةةة (ل"ل2005تقالللك غـ لقغللل نلًللل قملم لللطفىلمىمللل ل ل

نحةو الجغرافيةة لطالبات الصةا الخامس اإلعداد  وفرق التعمم في التحصيل واالتجاهات 
 "ل لغ معل لتقمل ال لكم ل لتقت ب   لل ط لىلل ل كتل تهلغلل  لمةال  لفي مدينة الموصل

  لتقطبعل لتأللقلى للتفريد التعمةيم والتعمةيم المسةتمر( ل2004تقعب  ق لمىمل لغ ًملمىم ل 
  ت لتقثي ل لقمةا للتقتل  دل للم ن

 فاعمية المجمعات التعميمية في الميكانيك الحيو  ( ل"ل1994ب لتقمةل قل لغلال لل ل لل
 لغ معلل لبصلل ت ل لكم لل لبجامعةةة بغةةداد"  ةعمةةى نةةواتج الةةتعمم لطالبةةات كميةةة التربيةةة الريا ةةي
 تقت ب  لتبنل ا ل ل ط لى ل كتل تهلغ  لمةال  

 فةةي تنميةةة  اثةةر اسةةتخدام أسةةموبين فةةي الةةتعمم الةةذاتي(ل"ل2002ل لللت ل  ىلل مل   لل ل ل
بعةةا المهةةارات التاريخيةةة واالتجةةات نحةةو الةةتعمم الةةذاتي لةةدا طمبةةة قسةةم التةةاري  بكميةةة 

ل0 ط لى ل كتل تهلغ  لمةال  للجامعة الموصل ", –التربية 
 عداد مجمع تعميمي واختيةار (لل1986تقع تلق لمىم لل ب نللب  لح ًملىًل نل ل تصميم وا 

ي مع الطريقة التقميدية في تةدريس الجغرافيةة مدا فاعمتيه بمقارنة طريقة مجمع التعميم
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 لتقمغملل لتقًلل   ل للالمجمةةة العربيةةة لمعمةةوم اإلنسةةانية لللمصةةا األول الثةةانو  فةةي األردن
 0تقع  لتق تبدللتقعا لنل

   دار الميسةةرة 3( تنميةةة قةةدرات التفكيةةر االبةةداعي , ط2007الطيطةةي , محمةةد محمةةد ,
 لمنشر والطباعة, عمان , االردن .

 تفةريةةد الةتعمم فةةي أعةداد وتأهيةل المعمةم أنمةةوذج ل(2004  لق لًلة م لمىًلنلكل  ملتقفلت
 لتقطبعلل لتأللقللىل ل ت لتقالل لشلقمةالل للتقتل  للدل للملل نل للفةةي القيةةاس والتقةةويم التربةةو 

ل0تأل  نل
 تقطبعلل للطرائةةق التةةدريس العامةةة ,ل(2002م لللـ لتلل للشلتىملل للتقى ملل لمىملل لمىمللل لل ل

للل0  لقمةا للتقتل  دللتقطب ل ل لتأل  نلتأللقى ل ت لتقمً 
 تقتعملل مل للامجمةةة تكنولوجيةة للالحقائةةب و الةةرزم التعمميةةة(لل1980تقة اللضل للبلل لتقممللتل ل

لل0 لتقًة لتقث قث لتقم ك لتقع بـلقمتية   لتقت بل  ل لتقكل  لل25تقع  ل
 ري  تةدريس مةادة التةا ةإسةتراتيجي(ل2003ة  ل  لمىمل لطل ا لل ة ل  لمىًلنلمةل قل ل

تألً ًل  لتقعل  لللمجمةة كميةة التربيةةلباستخدام الحقائب التعميمية لتحقيق الةتعمم الةذاتي ,
 0تقً بدللتقث ثلنل لتقغ مع لتقمًتة    ل لبص ت ل

 لتقطبع لتأللقلىل ل ت لللتعميةم العمةةوم(لللل2001ةالتن ل عيل لىً نلللى  لغ  ت لل لل 
 0لتقف ح نلقمةا للتقتل  دل للم نل لتأل  ن
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