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ال&%حلـــة ال�ان�!ـــة فـــي ضـــ�ء  ال�ـــف ال�الـــ� � �   ال���ل�ج�ـــا مـــ�هج    تق�ـــ�� إلـــى    ل�ـــ� ال�ـــالى هـــ�ف ا ی      

ال.ــي ی�غــي  �&�ضــ�عات ال���ل�ج�ــا  إعــ�اد اســ.5الع رأ0  ول.�ق�ــ- ذلــ+ تــ�  مــاد( ال&ــ�خل ال�&ــالي  
غــي م%اعاتهــا فــي  � ی ، إعــ�اد قــائ&.�= �ال&عــای�% ال.ــي  ال&%حلــة ال�ان�!ــة �   ال���ل�ج�ــا فــي مــ�هج    ت�ر!;ــها 

  A�.�5ه&ا مـ= خـالل ع%ضـه&ا  اسـ.5الع الـ%أ0  في ض�ء  ال&%حلة  � ال���ل�ج�ا  م�هج  أه�اف وموضـ
 &D�&مـ�هج  على ال;ادة ال A.ـ��ل�ـل أهـ�اف وم�ـف  �ال   ال���ل�ج�ـا �= وتعـ�یله&ا فـي ضـ�ء آرائهـ�، ت�

  :   ال�� ن.ائج    I � ض وأو   )، ال�ان�0 وتق��&ها في ض�ء قائ&.ي ال&عای�% (األه�اف وال&�.�A  ال�ال� 
  %ت�ـــاول أهـــ�اف مـــ�هج ال���ل�ج�ـــا �ال�ـــف ال�الـــ� �ال&%حلـــة ال�ان�!ـــة ل&عـــای� A�.تـــ�ني م;ـــ

  األه�اف في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي.ومKش%ات 
  %ــای� ــة ل&عـ ــة ال�ان�!ـ ــ� �ال&%حلـ ــف ال�الـ ــا �ال�ـ ــ�هج ال���ل�ج�ـ ــ�A مـ ــاول م�.ـ ــ.�A ت�ـ ــ�ني م;ـ تـ

� ال��هج -ال�ل�ات ال�ف�احة: ال�
خل ال��الي &الي.�لومKش%ات ال&�.�A في ض�ء ماد( ال&�خل ا      ال��ل�جا -تق
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Extract 

The aim of the current research   is to  evaluate  Geology Curriculum of the 
third Secondary grade in the light of the principles of the Aesthetic 
Approach .To achieve this goal , a survey of the Geology topics that should  
be  taught in the secondary stage was prepared; two lists of criteria that 
should  observed in the objectives and content of the Geology Curriculum  
in the light of the survey  were prepared and  presented to the jury members 
; analysis of the objectives and content of Geology Curriculum of the third 
secondary grade and evaluating them  in light of the criteria  lists 
(objectives and content) was done .The results of the research were 
explained as follows: 

   
 Low level of addressing the goals of the Geology Curriculum in the third 

secondary grade in the level of the criteria and indicators of the objectives 
in the light of the principles of the Aesthetic Approach. 
 

 Low level of addressing the Geology Curriculum content in the third 
secondary grade for the standards and indicators of content in light of the 
principles of the Aesthetic Approach. 

 
Keywords:   Aesthetic approach - Curriculum evaluation - Geology      

  
  
  
  
  
  
  
  
  



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٤٥٧  

  
  وا-حساس بالمشكلة:  ةــــالمقـدمـ

ــا �ـــال�Nن،       ــا، علـــ� ال���ل�ج�ـــا هـــ� العلـــ� الـــ0Q ی�ـــ� فـــي أصـــل األرض، وعالق.هـ وم�Dناتهـ
وشــDلها، وتار!Vهــا، والع&ل�ــات، وال�ــ�ادث، وال.غ�ــ%ات ال.ــي عاصــ%ت نTــأتها ولعــI دوًرا أساســ�ا 

  )١٩، ٢٠٠٩،(ع�ا هللا في ت�DTلها �ال��رة ال�ال�ة ون.ائج ذل+ ال.�DTل.
  

علـــى أن ) (Meredith,2014,23م"!ـــ
ث و )(Trend,2005,271 ت"!�ـــ
 لـــQا یWKـــ�      
األرض أو العلـ�م ال���ل�ج�ـة، م�ـل (ال�ـفائح ال.N.�ن�ـة والـ\الزل والـ%اك�=) تعل� م�ض�عات عل� 

`�.ــاج إلــى أن ی.&.ـــع ال5ــالب �فهـــ� ع&�ــ- لل�&ــاذج ال�a%!ـــة ال.ــى `;ـــ.�Vمها ال���ل�ج�ــ�ن ع�ـــ� 
ب��ة ودی�ام��Dات �ـاh= األرض وgـال%غ� مـ= أه&�ـة هـQه ال�&ـاذج العقل�ـة ال.ـي تقـ�م عل�هـا   وصف

  أ��اث قل�لة ع= هQه الفN%ة ال&عق�ة.ق� أج%!I ج�ا فمع�a م�اهج ال���ل� 
  

�ع�ـة، وال&Dـ�ن      h %ـ�اهj =ـ�ن �&ـا ف�ـه مـNا إلى أن العل� ه� وس�لة اإلن;ـان ل�راسـة ال%ًaون
، W&ـا أن العلـ� وأدواتـه م�ـ�ًرا مـ= م�ـادر مـ= م�Dنـات هـQا ال&�ـال  ألص�ل�\ء اال�&الي ه� ال

، فــ�&D= ل�راســة ف وال.أمــل وال.�Vــل وحــm االســ.5العTــاال�&ــال �&ــا `�ققــه مــ= ال&.عــة فــي االك.
ال�&ــالي الــ0Q علــ� ال���ل�ج�ــا والaــ�اه% ال5�ع�ــة أن تNــ�ن م��ــ%ة لالســ.&.اع ب.��jفهــا ال&ــ�خل 

  )٢، ٢٠١٣، ه"( ز .`;عى إلى ت�ق�- ذل+
  

!�5ل- ال&�خل ال�&الي م= فل;فة مKداها أن ال�&ال صفة ت�جـ� ح�ل�ـا فـي Wـل شـئ، فهـ� و      
&D` نـه أث�ـاء دراسـ.ه��Wا ال�&ال و!�رQاه% العل&�ة، وح��&ا ی.ع%ف ال5الب على ه�aل الW في =

ــ%، وفـــي نفـــp ال�  ــ� أكـ ــ� وتعل&هـ ــح فه&هـ ــDل أفqـــل، و!�ـ ــ.ها �Tـ ــإنه� ی.&�Dـــ�ن مـــ= دراسـ ــI فـ قـ
:( عــ�ة نقــاs مــ= هــQه الفل;ــفة، وال.ــي تWKــ� علــى أن �ــ-`;ــ.&.ع�ن ب�راســ.ها عــ= ذ0 قــل، وت�

،
  )  Li,2010,132؛ ١٨، ٢٠١٢، ی�ن* ،١٦-١٥،  ٢٠٠٩أب�ز!
ال&�خل ال�&الي `;ای% م�5- العلـ� وفل;ـف.ه فـي تف;ـ�% الaـ�اه% العل&�ـة، و!qـ�ف فNـ%ة   .أ

 `&�\ه ع= ال&�اخل األخ%A.اإلس.&.اع ب�راسة العل� وال�� ف�ه، وهQا ما 
&�ضـــ�عات العل&�ـــة ال�&ـــع بـــ�= ال��انـــm ال&ع%ف�ـــة وال&هار!ـــة وال�ج�ان�ـــة فـــي تـــ�ر!p ال  .ب 

 ال&V.لفة .
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دراسة العل� م= خالل م��aر ج&الي `�عل ال5الm `;ـه� �&Tـاع%ه ووج�انـه ل��ـ�مج مـع   .ج
 ال&�ض�عات والقqا`ا العل&�ة.

�ــ% مــ= ال�%!ــة فــي ال.أمــ  . د W قــ�ر� mشــاعة جــ� مــ= ال5&أن��ــة ال;ــ&اح لل5الــuــ%، و�Nل وال.ف
 ال�&الي.% وال�قة إلب%از ق�راته في ال.ع�% ع= فه&ه وال.ق�ی

ــا،   .ه ال&الحaـــة وال.أمـــل فـــي الaـــ�اه% ال5�ع�ـــة وال&aـــاه% ال.ق��ـــة ال�ـــ�اع�ة �غـــ%ض فه&هـ
 وuدراك العالقات ب�= أ�عادها ال&.ع�دة وال&.�اخلة ���رة أع&-.


خل ال��الي ما یلي:وم1 م0اه" اإله��ام -ال�       
وال�":ـة ال��الـة،  أوال : وج�د الع
ی
 م1 ال��ـالت العل�ـة ال��445ـة فـي ال�ـ
خل ال��ـالي

  وم�ها:
  م�لــة ال.علــ�� ال�&ــالي) (Journal Of Aesthetic Education وهــي م.عــ�دة

، وت%W\ على ت�ض�ح قqا`ا ال.عل�� ال�&الي �&فه�مه ال�اسع ، وت��رها ال.��Vات 
 ن .ح.ى اآلو ١٩٦٦ل���0 �ال�ال`ات ال&.��ة االم%!Dة م�Q عام جامعة ا

  س;ة ال�&ال الـ�اقعيKم (Aesthetic Realism Foundation) ـ�ة�ال�ال`ـات ال&.�
 p!ــاد( ال5%!قــــــة ال�&ال�ــــــة فــــــي ال.ــــــ�ر ــ.� ب�Tــــــ% أســــــp ومــــ األم%!�Dــــــة ، وال.ــــــي تهــــ

"Aesthetic Realism Teaching Method "  عــام Qوذلــ+  مــ= ٢٠٠٠م�ــ ،
م.��Vـ�=  وم�اض%ات لل&عل&�= �إشـ%اف أسـاتQةل ت���a مKت&%ات وورش ع&ل خال

ل.ــ�ر!ه� علــى اســ.�Vام هــQه ال5%!قــة فــي إعــ�اد وتقــ�`� خ5ــy دراســ�ة لل&ــ�اد ال&V.لفــة 
 وال&%احل ال.عل�&�ة ال&V.لفة .

فـي ثانيا: عقد العديد من المـؤتمرات العلميـة التـي اهتمـت بالمـدخل الجمـالي والتربيـة الجماليـة  
  (*):التعليم ، ومنها

 ت&% العل&ــي ال.اســعKــة العل&�ــة ل ال&ــ�g%.ــان �ع�ــ�ان: ل�&ع�ــة ال&�ــ%!ة للW 0Qمع�قــات والــ
 ٣١في الف.ـ%ة مـ=  لع%gي " ال.�VT| وال�ل�ل" ، وال0Q انعق� ال.%�gة العل&�ة في ال�h= ا

ت�ــاول أحــ� ��ــ�ث ، و االســ&اعل�ة -فایــ�  -�ف�ــ�ق ال&%جــان ٢٠٠٥أغ;ــp5  ٣ی�ل�ــ� إلــى 
 : ال.%�gة ال�&ال�ة �&�اهج ال.عل��.ل&Kت&%ا

 the International Conference: future of: ٢٠١٠&% الـ�ولي : م;ـ.قل ال.علـ�� ل&ـKتا
education   والـ.عل� فـي ال.علـ�� العـالي مـ= خـالل p!ة ال�&ال�ة لل.ـ�ر%V0 أك� على أه&�ة الQال



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٤٥٩  

 Aesthetic Experience for Teaching and Learning in Higherإحـ�A ���ثـه ال.ـي �ع�ـ�ان :
Education: Using Art to Teach the Concept of Discipline to Student Teachers 

  " :ع�ــ�ان
ال$ــ&ت$� الــ�ولي ل"ل�ــة ال ــ��عة وال�راســات األســالم�ة 
�امعــة ق�ــ�، والــ� �ــان 
وقــ� ٢٠١٥نــ�ف$�2  -١٦ -١٥فــي اإلســالم" : وذلــ. فــي الف+ــ�ة مــ*  –ال�$ال�ــة  –ال(ــاه�ة 

سالم وت���� االح=اس 
ال�$ال واالب�اع فـي ه�ف ال$&ت$� إلى ت�س�خ ق�$ة ال�$ال في اال 
شــ+ى ال$�ــاالت، وقــ� أوصــى ال$ــ&ت$� 
Cــ�ورة إBهــار وتفع�ــل ال2عــ� ال�$ــالي فــي ال+ــ�ر�? 

 والHI2 العل$ي.
   ــــــع لعلــــــ�م
لعلــــــ�م اإلدارة وال+"��ل�ج�ــــــا وال+علــــــ�K والف�ــــــ�ن وال�$ــــــال واال$ــــــ&ت$� الــــــ�ولي ال�ا

)International Conference on Management  4thاالج+$اع�ــة واالق+Nــاد
Science ,Education Technology ,arts ,Social science and 

Economies)  
    �&ـKت&% ب%عا`ـة في ج��ان �ال��= ، وهـQا ال ٢٠١٦اك.�g%  ١٦-١٥في الف.%ة م=    ال� عق

 ال�&ع�ة ال�ول�ة لل&عل�مات واله��سة.
  �ت&% العل&ي ال;ا�ع: ال�ولي ال�الK&ـان �ع�ـ�ان  الW 0Qة: جامعة ال&��ف�ة، وال�g%.ل�ة الNل 

" ال.%�gة ال�ج�ان�ة في ال&�.&عات الع%�gة في ض�ء ال.��`ات ال&عاص%ة " الـ0Q عقـ� فـي 
، والــ0Q أكــ� علــى جامعــة ال&��ف�ــة – .%�gــةDل�ــة ال� ٢٠١٧اك.ــ�g%  ١٢ -١١الف.ــ%ة مــ= 

ل&�ا�hــة، وال.ــي تع.ــ% ن.ــائج أساســ�ة �ال��انــm ال�ج�ان�ــة وت�&�ــة قــ�� اضــ%ورة االه.&ــام 
 لل&�خل ال�&الي وال0Q `;عي إلى ت�ق�قها في الع&ل�ة ال.عل�&�ة.

  ـــا`ا معاصـــ%ة فـــي ال�راســـات اللغ�!ـــة واألدب�ـــةqت&% الـــ�ولي األول فـــي م�ضـــ�ع " قKــ ال&ـ
�&�Dـاس �ـال&غ%ب  ٢٠١٨مـارس  ٢٩-٢٨وال.�ـ�الت وال%هانـات فـي الف.ـ%ة مـ=   وال�&ال�ة

ة علـى أه&�ـة ال&ـ�خل ال�&ـالي وال.%�gـ ال&Kت&%في    وأك�ت �ع� ال��ث ال.ي ت� نT%ها.
 ال�&ال�ة في الع&ل�ة ال.عل�&�ة. 

  :ت&% الــــ�وليKال�&ال�ــــات ال&ــــ p!تعلــــ�� ال�&ال�ــــات وم&ارســــة تــــ�ر    (CFP – 
Aesthetics Education and the practice of Aesthetics teaching – 

Presov, Slovakia, 7-8 November, 2019)  =0 عقـ� فـي الف.ـ%ة مـQ٨-٧والـ 
ــة  ــQا ال&ـــKت&% ب%عا`ـــة معهـــ� ال�&ال�ـــات وال�قافـــة الف��ـ ــل�فاك�ا وهـ نـــ�ف&% فـــي ب%!;ـــ�ف، سـ

ي لهــQا ال&ــKت&% أه&�ــة علــ� وج&ع�ــة علــ� ال�&ــال فــي ســل�فاك�ا وقــ� Wــان الهــ�ف األساســ
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hـار ال.ف�Nـ% األوروgـي فـي القـ%ن�= ال.اسـع ال�&ال وم&ارسة تـ�ر!p علـ� ال�&ال�ـات فـي إ
.=!%Tوالع %Tع 

  ـ&ال�ة لعلـ� ال�&ـالTلل�&ع�ة ال A��;ت&% الK&ال(CFP – Annual conference of 
The Nordic Society of Aesthetics – 28-30 May, 2020 Aarhus 

University, Denmark(  ان س�عق� في الف.%ةW 0Qمای� جامعـة أرهـ�س:  ٣٠-٢٨وال
�ـات واالن.ـاه �5ـ%ق مV.لفـة �ن&ارك واله�ف م= هQا ال&Kت&% دراسـة العالقـة بـ�= ال�&الال

 وعالقة ال�&ال�ات �ال.�ر!p وتار!خ الف=.
 

ــ      �g%.ــ%ورة االه.&ــام �الq� ــ%ت بهــاTــ�ث ال.ــي ن�ة ال�&ال�ــة وقــ� أوصــI تلــ+ ال&ــKت&%ات وال
ــة  ــ�ان أه&�ـ ــل ال�جـ ــ� `&�ـ ــ�=، ح�ـ ــة لل&.عل&ـ ــm ال�ج�ان�ـ ــى أن وال��انـ ــان ح.ـ ــاء اإلن;ـ ــي ب�ـ ــ%A فـ ـW

ش��Vة ال&.عل�، وال�افع األساسي لـه ل&;ـای%ة الع&ل�ـة   الع� `ع.%ه ال&�%ك األساسي في ت�&�ة
�ق�ــ- ال.عل�&�ــة ولــ= ی.ــأتي ذلــ+ إال �ال�ــ� عــ= hــ%ق واســ.%ا`��ات ومــ�اخل ج�یــ�ة ت;ــاع� فــي ت

  ذل+ وت�عpD ���رة ماش%ة على ال&�اهج ال.عل�&�ة.
  الدراسات التي اهتمت بالمدخل الجمالي ومنها:  د العديد منثالثا : وجو 

یـ�نp دراسـة اه.&I �ع� ال�راسات �اس.�Vام ال&�خل ال�&الي في ت�ر!p العل�م وم�هـا   فق�      
ال.عـ%ف علـى أثـ% اسـ.�Vام Wـل مـ= ال&ـ�خل ال��ـي وال&ـ�خل ال�&ـالي إلـى  ه�فI وال.ي   )٢٠١٢(

، W&ـا ال.ف�N% اإلس.�اللي ل�0 تل&�Qات ال�ف ال%ا�ع العل&ـي في ت�5!% ال&فاه�� االح�ائ�ة وت�&�ة
  Iالعل��(د اس.ه�ف �ال.ع%ف على فاعل�ة ال&ـ�خل ال�&ـالي فـي تـ�ر!p ال��لـ�جي   )٢٠١٣راسة ع

ال�ـف األول ال�ـان�0 فـي ت�&�ـة ال.��ـ�ل، ومهـارات مـا وراء ال&ع%فـة، وال&�ـل ن�ـ�   �h Aالات ل
    .ال&ادة

&ـ�خل ال�&ـالي فـي بـ%امج إعـ�اد ال&علـ� وgـ%امج تعلـ�� الات �اسـ.�Vام  اه.&I �عـ� ال�راسـW&ا       
ــال� ومـــ= هـــQه ال�راســـات دراســـة  ـــار علـــى م;ـــ.�A العـNالWال�ـــ��NانCianciolo,2004) ( ــة ودراسـ

) اســـ.ه�فI (Eisner&Powell,2002إی\نـــ% وgـــاول  دراســـةو ، )(Zembylas,2004زمـــالس 
ل&ــاء أل��ــاثه�، �&ع�ــى دراســة ث�ــاء ت�ف�ــQ العالTNــف عــ= ال;ــل��Wات ال�&ال�ــة ال.ــي ت�ــ�ث فــي أ

�عــة ال&Tــاع% الQات�ــة للعــال� أث�ــاء أدائــه أل��اثــه، hــي مــ= العلــ�م و�VTال mال�انــ Iــا هــ�ف&Wو
) إلـى تق�ــي دور الفهـ� ال�&ــالي فـي إك;ــاب ال.الم�ـQ خــ%ات ت��!ل�ــة (Pugh,2004دراسـة بــ� 

  .م��%ة
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ال&ــ�خل ال�&ــالي  قائ&ــة علــى ةمق.%حــامج عــ�اد بــ% ل مــ= ال�راســات الع%�gــة �إاه.&ــI القل�ــك&ــا     
وحــ�ات مق.%حــة فــي ضــ�ء W&ــا اه.&ــI �عــ� ال�راســات �اعــ�اد  )٢٠١٣دراســة أبــ� ال&�ــ�( هــاوم�

، )٢٠١٤)، دراسة إب%اه�� (٢٠١٠دراسة على (،  )٢٠١٠دراسة ج��رجي(ال&�خل ال�&الي وم�ها 
� I&.&ـ�(د  ل ال�&اليع�اد م�هج مق.%ح في ض�ء ال&�خإوم= ال�راسات ال.ي اه�٢٠١٢راسـة م (

 Iــاء ن&ــ�ذج ت�ر!;ــ٢٠١٦دراســة خل�ــل( فــي حــ�= اه.&ــ�قــائ� علــى ال&ــ�خل ال�&ــالي ل.�&�ــة  ي) ب
   .ال&فاه�� الف�\!ائ�ة ومهارات ال.ف�N% ال.أملي ل�h Aالب ال�ف األول ال�ان�0 

  

        -`�&ـع أن ال&ـ�خل ال�&ـالي وفـي ضـ�ء مـا أشـارت إل�ـه �عـ� ال�راسـات و!الح� م&ـا سـ
، W&ــا أنــه اولــه لل&�ضــ�عات العل&�ــة ال&V.لفــة��انــm ال&ع%ف�ــة وال&هار!ــة وال�ج�ان�ــة فــي ت�بــ�= ال

األنTــ5ة ال&V.لفــة `ع&ــل علــى ت�&�ــة ال�VTــ�ة ال&.Nاملــة لل&ــ.عل� وذلــ+ مــ= خــالل االنــ�ماج فــي 
ال&ـ�خل ، ولـQا `عـ� ات ت.�ل ب.�&�ـة العاhفـة وال�جـ�ان، وغ%س وت�&�ة ق�� وات�اهواالس.&.اع بها

  الي م= ال&�اخل ال&ه&ة في ت�5!% و�gاء وت�&�� ال&�اهج ال.عل�&�ة .  ال�&

ا مــــع الهــــ�ف العــــام ل%نــــامج ال.علــــ�� ال�ــــان�0 �&�ــــ% ال&قــــ%ر فــــي ال5Vــــة       وهـــQا ی.فــــ- أ`qــــً
ــامعي  ــل ال�ـ ــ�� قـ ــ.%ات���ة لل.علـ ــان�0  ٢٠٣٠-٢٠١٤االسـ ــ�� ال�ـ ــاهج ال.علـ ــ�!% م�ـ ــ� ت5ـ ــا ، وهـ �&ـ

، وg&ــا `qــ&= اســ.ع�اد الVــ%!��= ل&%حلــة ال.علــ�� العــالي وذلــ+ مــ= % العال&�ــةی.�افــ- مــع ال&عــای�
(وزارة ال�":ـــة هج م5ـــ�رة فـــي ج&�ـــع ال&ـــ�اد ال�راســـ�ة ت;ـــ.��m لالت�اهـــات ال&عاصـــ%ة.خـــالل م�ـــا

، �  )٧٦ - ٧٥، ٢٠١٤وال�عل
ــ�د       ــام �علـــ�م األرض و وفـــي هـــQا ال�ـ ــ� مـــ= ال�راســـات �qـــ%ورة اإله.&ـ ــاأشـــارت الع�یـ  تق��&هـ

ت�5!%ها �&ا ی�اكـm ال&.غ�ـ%ات ال&.الحقـة فـي العـال� مـ= ح�ل�ـا وت�ر!;ـها لل&.عل&ـ�= فـي ال&%احـل و 
ـــة (ال.عل�&�ـــة ال&V.لفـــة ، ومـــ= هـــQه ال�راســـات �، ت"!�ـــ
 ) (David,2004)، د=فـــ
 ٢٠٠٣ع

Trend,2005) *ــام ــي وج ــ�ج (Renee&James,2006)، ر!� ? ،(King,2008) ، (
ــالن  ــاتلي(Damian, Donna & Gillian,2012)دامــــان ودونــــا وجــ  ، نــ

(Natalie,2017)) ــــلA)، عDــــ
 (Czajka&Connell,2018)، ســــA!Bاو?�نل ٢٠١٧، ه
)
�E٢٠١٩ال.(  

  

�ال�ف ال�ال�  ال���ل�ج�او�gاًء على ما س- Wان م= الq%ور0 ت�ج�ه االه.&ام ن�� م�هج     
  . ماد( ال&�خل ال�&الي�ال&%حلة ال�ان�!ة وتق��&ه في إhار 
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ومــ1 ه�ــا جــاءت الEاجــة للقــام -الEDــJ الEــالي الــG= HIــ�ه
ف تقــ� مــ�هج ال��ل�جــا     
 -ال4ف الPالJ الPان�H في ض�ء م"اعاته ل�Dادئ ال�
خل ال��الي.

  و!�اول ال�� ال�الي ال.��0 لهQه ال&DTلة �اإلجا�ة ع= األس�لة اآلت�ة:       
م�هج ال���ل�ج�ـا �ال&%حلـة ال�ان�!ـة A) وم�.�  (أه�اففي  ت�اف%هاما ال&عای�% ال.ي ی�غي  .١

 ال&�خل ال�&الي؟ماد( في ض�ء 
 ما م�0 ت�اف% تل+ ال&عای�% في م�هج ال���ل�ج�ا ال�الي �ال&%حلة ال�ان�!ة ؟ .٢

 

 :ــهوأهميت بحثأهـــداف ال
 ال���ل�ج�ـا، وهـQا قـ� ی�جـه إه.&ـام م55Vـي م�ـاهج �&�ضـ�عات ال���ل�ج�ـاإعـ�اد قائ&ـة   )١

تــ�ر!p هــQه ال&�ضــ�عات وتqــ&��ها ع�ــ� ت5ــ�!% ال�ان�!ــة إلــى أه&�ــة  �ال&%حلــة وم�5ر!هــا
 .تل+ ال&�اهج

إع�اد قائ&ة �&عای�% األه�اف و5gاقة ت�ل�ـل لألهـ�اف, وقائ&ـة �&عـای�% ال&�.ـ�A, و5gاقـة  )٢
، وهـــQا قـــ� `ف�ـــ� القـــائ&�= علـــى ب�ـــاء مـــاد( ال&ـــ�خل ال�&ـــاليت�ل�ـــل لل&�.ـــ�A فـــي ضـــ�ء 

 على أسp عل&�ة . ال���ل�ج�ا��� م�Dنات م�هج وت�5!% ال&�اهج في تق
  

  حــدود البحــث:
  ق.�% ال�� ال�الي على تق��� أه�اف وم�.�A م�هج ال���ل�ج�ا لل�ف ال�ال� ال�ان�0.`     

  :بحثأدوات الــ
  ت��Pل أدوات ال
راسة الEالة في:     
  ــة ــای�%�القائ&ـ ــا &عـ ــي ت�اف%هـ ــي ی�غـ ــي  ال.ـ ــ�ءفـ ــا فـــي ضـ ــ�هج ال���ل�ج�ـ ــاد(  مـ ــ�خل مـ ال&ـ

 ).ال&�.�0  -وتT.&ل معای�% خاصة بــــ(األه�اف ال�&الي
 فـــي ضـــ�ء قائ&ـــة ال&عـــای�% ال;ـــاب- �5اقـــات ل.ق�ـــ�� األهـــ�اف A.ـــ��ل�ـــل ال&�وقائ&ـــة ل. ،

   إع�ادها.
  ث: ــري للبحــار النظــا-ط

@ÑíŠ���Èm@Zb#ÛëcZïÛb���à¦a@Ý��;†��½a@ @
  

م�اخل ال.%�gة ال.ي ت;عى إلى تع&�- فهـ�  أح� �أنه ) Eli Siegel"ایلي س�ل" ( ع%ف.ه   
 وذلــ+مــ= خــالل االســ.&.اع �ــال�Nن وحــm العــال� لــ�A ال5ــالب الaــ�اه% ال5�ع�ــة والعل&�ــة 
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 ة وجعـــل Wـــل حق�قـــةال.أك�ـــ� علـــى ال;ـــ&ات ال�&ال�ـــة فـــي إبـــ%از العالقـــات والaـــ�اه% ال5�ع�ـــ�
 Aesthetic Realism)رؤ!.هـــا. مالحa.هـــا و فـــي ال&ـــادة ال�راســـ�ة `&Dـــ=  عل&�ـــة

Foundation, 1998)  
�أنه م�خل ل�اء وت�ف�Q م�اهج العل�م "   ال&�خل ال�&الي)  ٥،  ٢٠٠١سل� (  في ح�= ع%ف

&ال�ـة �&ا `�ق- أهـ�اف ال.%�gـة العل&�ـة و!ـKد0 فـي نفـp ال�قـI إلـى االسـ.&.اع �ال��انـm ال�
ال&�ضـ�ع�ة والع&ل�ـات ال.ـي `Vل �ـال��احي  والف��ة في مV.لف م;ارات العل� و�jاه%ه �&ا ال

  ت&�\ العل�، و!�ق- �اإلضافة إلى ذل+ تأك�� ال��انm ال�ج�ان�ة ون�احي ال.ق�ی% ال&.ع�دة. "
@bĆîãbqZïÛb���à¦a@Ý;†��½a@�����c@Z@ @

ت.&�ــل و ه مــ= مــ�اخل تــ�ر!p العلــ�م، لل&ــ�خل ال�&ــالي م�&�عــة مــ= األســp ت&�ــ\ه عــ= غ�ــ% 
، ٥٥ -٣٥، ٢٠١٢یـ�ن*،ء ال&�خل ال�&الي في :( األسp العامة ل�اء ال&�اهج في ض� 

  ),Parrish,2009,515-518 ١٠٤، ٢٠١٦خلل،

 ب�ة العل�:  - ١ ت�ح

یWKــ� ال&ــ�خل ال�&ــالي علــى ت�ح�ــ� ب��ــة العلــ� مــ= خــالل اســ.�الء مــاد( ال�&ــال ال&�جــ�دة 
 العلـ� �&ـا تTـ&له مـ= حقـائ- ومفـاه�� وقـ�ان�= ونa%!ـات، واالرتNـاز علـى  في ج&�ـع م�ـاالت 

ســ��Dل�ج�ة ع&ل�ــة ال�ــ� واالس.TNــاف أث�ــاء م&ارســة ع&ل�ــات العلــ� ال&V.لفــة مــ= مالحaــة 
وق�اس وتف;�% وت�K وغ�%ها، وما ی�.ج ع�ه مـ= الTـع�ر �ال%احـة وال&.عـة ع�ـ� ال�صـ�ل إلـى 

  = اه.&ام �الق�� واألخالق�ات ال���ة.ال�.ائج ال&%ج�ة، وما `�احm ذل+ م

 على   - ٢  ال�فاه� ال�V"D:ال�أك
%A م�اوراً     Nه ال&فاه�� الQم= ه QV.ب�اء  أساس�ة في   م= ال&ف�� أن ن  ���ال&�اهج ال�راس�ة، �

`&Dـــ= أن `فهـــ� ال&.عل&ـــ�ن مـــ= خاللهـــا ال�قـــائ- وال&فـــاه�� ال&��رجـــة ت�.هـــا، وال.ـــي تـــ�اجهه� فـــي 
ـ%A، ومـ= خاللـه `;ـ.�5ع االت\ان وه� أح� ال&فـاه�� ا  مفه�م  م�لوال&;.قل�ة،  اته� ال�اض%ة  ح�Nل

ال5الب تف;�% مع�a ال�aاه% العل&�ة إن ل� `W =Dلهـا، ف&ـ= خاللـه `فهـ� ال5ـالب مفهـ�م االتـ\ان 
ال��ــي، واالتــ\ان فــي الNائ�ــات ال��ــة، واالتــ\ان ال�N&�ــائي، واالتــ\ان فــي الaــ�اه% ال5�ع�ــة، وهDــQا 

%A.�ال�;Nة للع�ی� م= ال&فاه�� الWDا،و  (ل�  )١٦٩، ١٩٩٣م
   تق
=� العل�م -�4رة م��املة : -٣
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ــ�      ــل�(  یWKـ ــ�!% ) ٩، ٢٠٠٦سـ ــ�ف ت5ـ ــ�، و!هـ ــ%وع العلـ ــ�= فـ ــل بـ ــة الف�اصـ ــ%ورة إذا�ـ ــى ضـ علـ
ال&ــ�هج فــي ضــ�ء ال&ــ�خل ال�&ــالي إلــى ال.%�Wــ\ علــى األفNــار وال&فــاه�� األساســ�ة للعلــ�م، وال.ــي 

ــات ال&&�Dــة W&�ضـ�عات م.%ا�5ــة أك�ـ% مــ= م�تـ�خل فــي �W%.ـ� "`ــانج" علــى شـ.ى الWK!ف�ــلة، و
أه&�ــة إjهــار نــ�احي ال.Nامــل بــ�= م�ــاالت ال&ــ�هج وال.Nامــل فــي ال.ــ�ر!p خاصــة أث�ــاء ع&ل�ــة 
ال&%اجعـة ال.ــي ی%Wــ\ ف�هــا ال&علـ� علــى تلVــ�| ال&ع%فــة وال&قارنـة، وت�ــ��ف ال&عل�مــات، والع&ــل 

 yهــار ال.ــ%ا�jلفــة، وفهــ� ال&ع%فــة ��ــ�رةعلــى ا.V&ل�ــة ت;ــاع� علــى  الــ�اخلي بــ�= ال&�ــاالت الW
تQوق ال�&ال في ال&�االت ال&V.لفة. و!أخQ ال.Nامل في ب�اء ال&�.�A صـ�ًرا م.عـ�دة تV.لـف فـي 

�عة م�ض�عات ال�راسة، م�ل : h m;�� املN.ع&- ال Aم�  
 امل ح�ل ال&�ض�عات، م�ل: ال&اء واله�اء، ودوره� في عN.ال.mل�ات ال�قل وال.%س�&  
  امـــل حـــ�لN.ـــ�!= الNـــال فـــي حـــال ت�ـــا هـــ� ال&W ،ـــي��ال&فـــاه��، م�ـــل: ال.ـــ�ازن وال.فاعـــل ال

قات ال;ل� ال\م�ي ال���ل�جي.h ة في��ائ�ات الNف%!ات، وت�ز!ع �قا`ا ال�ال  
ن�قال ل�"حلة  -٤   J ی�� االE- ان�!ةPالب ال�"حلة ال�م"اعاة مV��G ال��� العقلي ل

  ات ال��"دة.الع�ل
ه% العل&�ـة م%اعـاة مـ�A ال�&ـ� العقلـي aـ�ا یل\م لع&ل�ة ال.�ر!p القائ&ة علـى الفهـ� ال�&ـالي لل     

لل5الب في تل+ ال&%حلة وم�A إدراكه� لع�اص% ال�&ال مـ= شـDل ولـ�ن ومل&ـp، ونaـً%ا إلـى أن 
ح ال5الــm فــيال&%حلــة ال�ان�!ــة تعــ� بــ�ء م%حلــة ال.ف�Nــ% ال&�ــ%د وم&ارســة ال.�ــ�ر العقلــي و!�ــ 

هQه ال&%حلة قادًرا على ال.ف�N% واس.�.اج عالقات م�5ق�ة عل&�ـة، ح�ـ� `;ـ.�5ع الـ%yg بـ�= أك�ـ% 
ن واح�، و!&�Dه اإلح;اس وال.ف�N% في ع�اص% ال�&ـال مـ= شـDل ولـ�ن ومل&ـp آم= م.غ�% في  

  والعالقات ال.ي ت%5gه� مًعا .
ة: ال�"?B على ال��انW ال�ج
انة في الع�لة ال�ع -٥�  ل

 ,Webster&Wolfe) ) ، وو!GDـ�"وولف(LI,2011,1) ولي٥، ٢٠٠١سل� (یWKـ�       
ــى  (2013,23 ــ%ورةعلـــ ــة دون  ضـــ ــة ال.عل�&�ـــ ــي الع&ل�ـــ ــة فـــ ــال��احي ال�ج�ان�ـــ ــام �ـــ ــادة االه.&ـــ ز!ـــ

ــة ال�انـــm ال&ع%فـــياال ــة ن.قـــاص مـــ= أه&�ـ ــاس ال5ـــالب وتTـــ�!قه� ل&&ارسـ ــا `�قـــ- إثـــارة ح&ـ ، وg&ـ
�ــأن `Dــ�ن الTــع�ر �ال%احــة وال;ــعادة مــ= الع�امــل ال&�ــاحة  ة، وااله.&ــامع&ل�ــات العلــ� ال&V.لفــ

لع&ل�ة ال.عل� م= خالل م&ارسة ع&ل�ة االس.TNاف، وال�ص�ل إلى ال�.ائج ال&%ضـ�ة W�ـل لع&ل�ـة 
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ال.عــاون ال&ع%فــي لــ�A ال5ــالب أث�ــاء حــل ال&TــDالت ال&V.لفــة، والع&ــل علــى ت�&�ــة االت�اهـــات 
  .;ي لل&�خل ال�&اليل�م Wه�ف رئ�اإل`�اب�ة ن�� دراسة الع

  ٦-   *ات ال�ـي ت�ـح انـ
ماج ون]ـاZ ال�الـW فـي ع�لـة الـ�عل� ولـ�ال�"?B على االس�"ات
وال&ق�ــ�د أن تع�ــي اســ.%ات���ات ال.ــ�ر!p ب.Tــ��ع  .ال�ــادة ال
راســة بهــ
ف تEقــ^ م�عــة الــ�عل�

،mــ5ة ال.فاعل�ــة، وال.ــي ت\!ــ� مــ= اإلبــ�اع وتع.&ــ� علــى ال.�%!ــTــ�ن  األنD!ع��ــً%ا و mف�هــا ال5الــ
وال.علـــ��  لعـــm األدوار، فـــاعًال (اســـل�ب حـــل ال&TـــDالت، والـــ.عل� ال.عـــاوني، والـــ.عل� االس.TNـــافي،

وهــ� ضــ%ورة ال.ــ�ر!p �5ــ%ق م.Nــ%ة ی%اعــى ف�هــا اســ.�Vام  (لــي)�االس.ق�ــاء) وهــQا مــا أكــ� عل�ــه 
  .)(LI,2010,132 ال.Nامل وال&قارنة واالس.TNاف واالب.Nار .

ن]�ة العل�ة ال��الة واس�5
ام ال�سائل وال�ع�ات ال�Gعة وال4D"!ة ال�ـي   ��امإلها  -٧ -األ
ة.�  ت�ف" ع�4" اإلبهار واالس���اع -الع�لة ال�عل

علـى أن ال.علـ�� ال `�ـm أن یـKث%  )(Hong,et al,2014هـ�نج واخـ"ون تWKـ� دراسـة         
ع�ره� وتف�Nـ%ه� وسـل�Wه� وuدراكهـ�، qـا فـي شـفقy على �Wف�ة فه� ال5ـالب للعـال�، وuن&ـا یـKث% أ`

لــه ولــ= ی.ــأتى ذلــ+ إال مــ= خــالل االه.&ــام �األنTــ5ة العل&�ــة ال�&ال�ــة ح�ــ� أنهــا تقــ%ب لل5ــالب 
ا ل&TــارWة  ال&فــاه�� ال&�ــ%دة وت\!ــ� مــ= ح&ــاس ال5ــالب وز!ــادة دافع�ــ.ه� وان.ــاهه�، ومــ��ه� ف%صــً

ا فqـــ ــ%ه� أ`qـــً ــع األقـــ%ان ومـــع أسـ ــة ال��یـــ�ة مـ ــ= ال&ع%فـ ــة تف�Nـــ% ال5ـــالب ًال عـ دورهـــا فـــي ت�&�ـ
واك.;ـاب ال%ؤ!ـة ال�اقع�ـة عـ= العــال� مـ= حـ�له� واه.&ـامه� �ــالعل�، ولهـQا البـ� أن ت.qـ&= م�ــاهج 
العلــ�م هــQه األنTــ5ة ح.ــى ت\!ــ� مــ= دافع�ــة ال5ــالب ن��هــا، وتغ��ــ% اع.قــاداته� وقلقهــ� ن�ــ� تعلــ� 

   العل�م.
  ال���ع في اس�5
ام وسائل ال�ق�!�:  -٨
       m�`   ائي، وال.ق�!� ال�هائي، أن�`T.&ل ال.ق�!� في ال&�خل ال�&الي على Wل م= ال.ق�!� ال

%A م= خالل أوراق الع&ل وملفـات اإلن�ـاز Nح�� ی.� تق�!� اك.;اب ال5الب لل&فاه�� العل&�ة ال
الVاصة به�، بل تع�اه لق�ـاس مق�مـات ش�Vـ�ة ال5الـT� mـ.ى ج�انهـا، وgـQل+ ات;ـعI م�االتـه 

 Iه. وت��ع  h%ائقه وأسال�

یPـة ضـ�1 ع�اصـ" ال�ـ�هج -�ـا =Eقـ^ ال��عـة فـي   -٩ Eة ال
ثات ال����ل�جE�Gف ال�dت�

ة.�  الع�لة ال�عل



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٤٦٦  

نaً%ا إلى أن ال&�خل ال�&الي یه�ف إلى إثارة دافع�ة ال5الب ن�� الـ.عل� وال�ـ� وال.ق�ـي و     
وح.ــى `;ــ.�5ع .��ثات ال.��Nل�ج�ــا، واالس.TNــاف، األمــ% الــ0Q یــ�ع� إلــى ضــ%ورة  ت��jــف م;ــ

وم�ـال ذلـ+ أن ال&ع%فـة الب� م= ت�ف�% ال�س�لة ال.ي ت;ـاع�ه� فـي ال�صـ�ل لهـQه   ال5الب إدراكها
��ل�ج�ــا ی\خــ% �ال&�ضــ�عات ال.ــي ت�.ــاج ل&�ــل هــQا ال.��jــف وم�هــا م�ضــ�ع الــ\الزل مــ�هج ال�

اh= األرض وال.غ�ـــــ%ات والـــــ%اك�= وال.عـــــ%ف علـــــى أمـــــاك= حـــــ�وثها ل.قل�ـــــل ال&Vـــــاh%، دراســـــة �ـــــ
ت��jــف  W&ــا أنال&�ــاحة للقTــ%ة األرضــ�ة، وت��یــ� ع&ــ% ال�ــ�Vر وغ�%هــا مــ= ال&�ضــ�عات، 

  قع�ة في ال.عل� ل�A ال5الب وز!ادة دافع�.ه� ن��ه. �ق- ع��% ال�اهQه ال&;.��ثات `
ف وت�ضح مDادئ ال��ال في ال�0اه" العل�ة ال��5لفة . -١٠dت� 
ــ%A مــ= خــالل ال.أك�ــ� علــى مــاد( ال�&ــال،  اه��ل�&ــالي علــى ال&فــح�ــ� یWKــ� ال&ــ�خل ا    Nال

ا ل.ف;ــ�% الaــ�اه% ال�&ال�ــة، وت.&�ــل هــQه ال&ــاد( ف� ال�قــة، واإل`قــاع،  &ــا یلــيوال.ــي تع.ــ% أساســً
ــ� الع ، ال.�ــ�ع، ال�حــ�ة، ال�اح�ــة ال��jف�ــة.(ل.ــ�ازن وال.�اســm ا ال.�اســ-، ال�aــام ال&�;ــ-، أب ،1�ــ

 ،^ ،٢٨٢-٢٧٧، ٢٠٠٤،ی�ن*ت�ف
 Flannery, 1993,6-7, Rehm,2000,157, Girod,2006,6) 

ــام ومـــ= خـــالل م%اجعـــة ال.�جهـــات ال��ی�ـــة ال&.علقـــة �ال�&ـــال           وال.%�gـــة ال�&ال�ـــة، لـــ�ح� اه.&ـ
الع�یــ� مــ= الــ�ول �ال�انــm ال�&ــالي فــي الع&ل�ــة ال.عل�&�ــة، ولــQل+ قــام الــع� ب.��jــف ال&ــ�خل 

�= اهــ.� الــع� اآلخــ% �ــه مــ= ح�ــ� إعــ�اد ال5الــm ال&علــ� W&ــا اهــ.� ال�&ــالي فــي ال&ــ�هج فــي حــ
  :&ا یلي!.qح ذل+ ف�الع� اآلخ% �إjهاره في الف�ل ال�راسي و 

 امـل لألخـالق   ففيN.&ح ال.عل�� ال�&ـالي وسـ�لة أساسـ�ة ل.ع\!ـ\ ال�&ـ� ال&.�ـاغ� الال��= أص
ي العaـــ��"، وتعـــ� ال5%!قـــة وال�D&ـــة وال�&ـــال والع&ـــل ال�ـــ�و0، لـــQا `;ـــ&ي " �ـــال.عل�� ال�&ـــال

تqـ&= الف�ـ�ن  ح�ـ� األساس�ة ل.5�ـ- ال.علـ�� ال�&ـالي فـي شـ%ق ال�ـ�= هـى ال.علـ�� الف�ـي، 
ة في ال&�هج، م�ل : ال�ان� وال5T%نج والm.N والل�حات وال&�س�قي وال%ق|، ال����ة ال.قل��`

ل�&ـ� ال�ف;ـي أما في ج��ب غ%ب ال��= ف�ج� اه.&ام خاص �األن5Tة ال�&ال�ة ودورها في ا
الW ،0%T&ا ت� تقـ�`� م�ـال�= فـي علـ� الـ�فp ال.%gـ�0، وه&ـا "علـ� الـ�فp ال.%gـ�0 ال�&ـالي " 

�&ـــالي " وتـــ.� اآلن دراســـة نa%!ـــة لل.علـــ�� ال�&ـــالي تTـــ&ل األهـــ�اف و" ســـ��Dل�ج�ة ال.علـــ�� ال
ي یــ.� وال&�.ــ�A والN.ــm ال�راســ�ة وأســل�ب ال.ــ�ر!p، وال5%!قــة وال.ق�ــ�� ، وفــي ال&�ــال ال�ــامع
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ــ�� �أك&لهـــــا. ــ�� ال�&ـــــالي فـــــي ع&ل�ـــــة ال.علـــ  Linman etالـــــ�فاع عـــــ= دمـــــج ال.علـــ
al,2013,308)( 

 بل ام.� ك&ا أنه ل� `ق.�% دمج ال&�خل ال�&ال ،yة ال�&ال�ة في الع&ل�ة ال.عل�&�ة فق�g%.ي وال
أن  )FAN,2016( فــانأ`qــا ل�Tــ&ل دم�ــه فــي م�ــال ال.%�gــة ال�ن�ــة، ح�ــ� تWKــ� دراســة 

ال.%�gــة ال�ن�ــة `ع&ــل علــى ت�;ــ�= وجــ�دة ال.ــ�ر!p والــ.عل� و!Tــ�ع  �� ال�&ــالي فــيدمــج ال.علــ
 ه� ال�&ال�ة.ال5الب على تعل� ال%!اضة �DTل أفqل، و!�5ر أفNار 

  %وأشـــارت دراســـة ســـ�ان�Swanger,2015)(  ـــة الف�\!ائ�ـــة�g%.امـــل بـــ�= الN.إلـــى إحـــ�اث ال
&�اهج ال�راس�ة، وفي ت�ق�- ال�`&ق%ا�hة. وال.%�gة ال�&ال�ة. وقارنI ب�= دور Wل م�ه&ا في ال

وال.ـي `عـاني م�هـا معaـ� ال5ــالب،  وقـ� أشـارت ال�راسـة إلـى ال5�عـة ال�ـعة ل&ـادة الف�\!ـاء،
وgاس.�Vام ال.%�gة ال�&ال�ة، أمD= ال.غلـm علـى ال�ـع�gات ال.ـي ت�اجـه ال5ـالب فـي دراسـ.ه� 

ل العل&ـــي واالت�ـــال مـــع اآلخـــ%!= للف�\!ـــاء، W&ـــا أدA اســـ.�Vامها إلـــى إثـــارة ال&Tـــاع% وال�Vـــا
 ل�� ال&V.لفة.وأخ�%ا اق.%ح الاح� أنه `�m تq&�= ال.%�gة ال�&ال�ة �&�اهج ال.ع

  ق�ــ- ال.�&�ــة ال&;ــ.�امة وفــي ال�ــ%و!ج تــ��ــ%ة ال�&ال�ــة فــي م�ــاهج العلــ�م مــ= أجــل تVدمــج ال
لة ال�ان�!ـة، وال0Q ی�WK أن م�اهج ال&%ح ٢٠١٧م ما ص�ر ع= ال&قال ال0Q ت� نT%ه عاوهQا  

&�ــة و!��ــة لعلــ�م ال��ــاة تهــ�ف ��ــفة رئ�;ــ�ة إلــى ال.علــ�� مــ= أجــل ال.�وgــ%امج ال�امعــة ال�% 
، وgـال%غ� مـ= ذلـ+ تـ� ٢٠١٤إلـى ٢٠٠٥ال&;.�امة، وهـQا مـا أعل�ـI ع�ـه األمـ� ال&.�ـ�ة مـ= 

0 \ علـى اإلجـ%اءات ال.ـي تقـ� �ـ%WولQل+ ت� ال.ت�ق�- القل�ل ج�ا في ال;��ات العT%ة األخ�%ة، 
ــ%ات ال�&ال�ــة �Wــ\ء Vعلــى ال mل+ علــى دور معل&ــي العلــ�م فــي ال.غلــQــWمــ= تعلــ� العلــ�م، و

ح�ــاة ال5ــالب ال�اقع�ــة ومــ�اد وم�ــاهج العلــ�م، فــإذا لــ� `Tــع% ال5ــالب �االه.&ــام  الف�ــ�ة بــ�=
 واالن.&اء Wه�ف لل.عل� فإن ال.عل� ل= `�Dن مD.&ال.
ال&ـ�خل ال�&ـالي، وضـ%ورة م%اعـاة مادئـه أشارت األhـ% ال�a%!ـة وخـ%ات الـ�ول علـى أه&�ـة 

   هج ال&%حلة ال�ان�!ة.في م�ا
  البحث: يفرض
  ــ�ر ــالي �القـ ــا �ال&%حلـــة ال�ان�!ـــة مـــاد( ال&ـــ�خل ال�&ـ ال ت.qـــ&= أهـــ�اف مـــ�هج ال���ل�ج�ـ

 m٣٠(ال&�اس٪(.  
 ـــ&= ال یq. A.ـــ��ـــاد( ال&ـــ�خل ال�&ـــالي �القـــ�ر  ممـــ�هج ال���ل�ج�ـــا �ال&%حلـــة ال�ان�!ـــة م

 m٣٠(ال&�اس٪.(  
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  ٤٦٨  

  :بحثإجـــــــراءات ال
  لإلجا�ة على أس�لة ال�� وال.�ق- م= ف%ضه:اتع ال�� ال�الي اإلج%اءات ال.ال�ة     

ــeال األول Gــ1 ال فــي مــ�هج  ت�اف%هــامــا ال&عــای�% ال.ــي ی�غــي وهــ�:  �ــ� مــ= أســ�لة ال لإلجا-ــة ع
  لي:اع ما یت� إت ال&�خل ال�&الي؟ماد( ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة في ض�ء 

ا  وًال:أ ــً ــh وفق ــ��ها -ــال��هج وذل jت Wــي =�ــ ــا ال� ــ��الع رأH -��ضــ�عات ال��ل�ج إعــ
اد اس
تة:   لل5��ات األ

 اله�ف م= االس.5الع: ت��ی�  - ١
مــــ= ح�ـــ� أه&�.هـــا ومــــ�A  ا���ل�ج�ـــهـــ�ف االســـ.5الع إلـــى ال.عــــ%ف علـــى م�ضـــ�عات ال    

ل&%حلــة ال�ان�!ــة مــ= ج ال���ل�ج�ــا �ا�هل&ــو 5ــالب ال&%حلــة ال�ان�!ــة لل&;ــ.�A الع&ــ%0 لم�اســ.ها 
 وجهة نa% ال;ادة ال&.���V= وال&عل&�=.

ــ�عات  مصادر اشتقاق بنود استطالع الرأي: - ٢ ــاص �&�ضـ ــ%أA الVـ ــ�د اســـ.5الع الـ ــ.قاق ب�ـ ــ� اشـ ــ= تـ ــع الع%�gـــة ال���ل�ج�ـــا مـ ال&%اجـ
  .)�٢&ل�-(واألج��ة ال&%ت5ة �عل� ال���ل�ج�ا W&ا ه� م�ضح 

 الرأي:صياغة بنود استطالع  - ٣

ب�ــ�د اســ.5الع الــ%أ0 فــي صــ�رة م�ضــ�عات وأمــام Wــل م�ضــ�ع م;ــ.�!ان، ت&ــI صــ�اغة     
هام  -هام –ال&;.�A األول ی.�اول أرgع اس.�ا�ات لل��D على م�A أه&�ة ال&�ض�ع( هام جً�ا 

غ�% هام)، وال&;.�A ال�اني ی.�اول اس.�اب.�= لل��D على مـ�A م�اسـة ال&�ضـ�ع   -إلى ح� ما
غ�% م�اسـm) وال&5لـ�ب مـ= ال;ـادة ال&�D&ـ�=  –&%حلة ال�ان�!ة ( م�اسm ��ل�ج�ا �الل&�هج ال�

  اخ.�ار أح� ال�یل�= وف- وجهات نa%ه�.
 : الصورة األولية الستطالع الرأي - ٤

     Iــــل اشــــ.&لW =&ــــqا، وت ال�ــــ�رة األول�ــــة لالســــ.5الع علــــى ثالثــــة عTــــ% م�ضــــ�ًعا رئ�;ــــً
عــــــ�د الNلــــــي لل&�ضــــــ�عات ح�ــــــ� بلــــــغ ال م�ضــــــ�ع رئــــــ�p عــــــ�ًدا مــــــ= ال&�ضــــــ�عات الف%ع�ــــــة

اسـ.5الع الـ%أ0 فـي صـ�رته األول�ـة  ضـyتـ�  و) ٢) ب�� W&ا ه� م�ضح ��ـ�ول(١٤٨الف%ع�ة(
  =�&D�&اء وال%Vاء  على م�&�عة م= ال;ادة الqـة م= أع�g%.ل�ـات العلـ�م والD� p!ه��ة ال.�ر

ا٢٢وعــ�ده� ( ا W&ــا ) �٢٤ (، ومــ�جهي ومعل&ــي األح�ــاء وال���ل�ج�ــا وعــ�ده(٭)) م�D&ــً م�D&ــً   ی.qح م= ال��ول األتي:
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  ٤٦٩  

  المدرسين والموجهين الذين حكموا استطالع الرأي: ) عدد  ١جدول(
  ال��اف�ة   اإلدارة ال�عل���ة   ع�د ال��جه��    ع�د ال��رس��  م

  ال���ة   ال�راق   ٢  ٥  ١
١  ١  ٢   �  ع�� ش��   ع�� ش�
  القل�� �ة  ب�ها   ٢  -  ٣
  القاه&ة   ال�#&%ة/ ال�ق#"   ١  ٣  ٤
  ال+&ق�ة  م��ا الق�ح  ١  ٣  ٥
  الف+� ال�عل���ة    ٢  ٣  ٦

  ب�ي س�%-  
  ٩  ١٥  م

  معلً�ا وم�جًها  ٢٤ال����ع ال/لي 
وتــK تعــ�یل اســـ+�الع الــ�أ فــي ضـــ�ء أرائهــK، ح�ــH ت�اوحـــS أقــل ن=ــ2ة م�R�ـــة ل$ــ�Q أه$�ـــة       

�عات ال$�ضــــ) فــــي حــــ�* ت�واحــــS أعلــــى ن=ــــ2ة م�R�ــــة لعــــ�م أه$�ــــة ٪٨٣: ٧٦ال$�ضــــ�عات بــــ�* (
) ٪٨٣: ٧٨)، �$ا ت�واحS أقل ن=2ة م�R�ة ل$�Q م�اس2ة ال$�ض�عات لل$�حلة ب�*(٪٢٤:  ١٧ب�*(

) م$ـا دل علـى أه$�ـة ٪٢١: ١٧في ح�* ت�واحS أعلى ن=2ة م�R�ة لع�م م�اس2ة ال$�ضـ�عات بـ�*(
Zإعـادة ت�ت�ـ Kـ�* تـ$[I$عـ`  وم�اس2ة ه�ه ال$�ض�عات ل�الب ال$�حلة، ول"* ب�ـاًءا علـى آراء ال


ا ل+=ل=ــلها مــع ن(��اتهــا مــ* ال$�ضــ�عات ال�ئ�=ــbة �$ــا هــ� م�ضــح فــي ال$�ضــ �عات الف�ع�ــة وفقــً
) cــIوه$ــا( م]ــان ٢مل Qفــي م�ضــ�عات أخــ� Kــ$�هC+حــ�ف م�ضــ�ع��* فــ�ع��* ن+��ــة ل Kوتــ ، (

األرض م* ال"�ن، ال$�اخ واألرض) و��ضح ال��ول ال+الي الع�د ال�هائي ل��2د اسـ+�الع الـ�أ فـي 
  ائ�ة:ص�رته ال�ه

 الصورة النهائية الستطالع الرأي: - ٥

       �إج�اء ال+ع�یالت وح�ف 
ع` ال��2د وhعادة ت�ت�Z ال2ع` األخ� ح=Z ال$�ض�عات 
ع
) *$C+اح ذل. ١٤٦ال+ي ت�اس2ها أص2ح االس+�الع في ص�رته ال�هائ�ة(*) یCk$]* إ�و �) ب�

  :ال+الي  ��ول الم* خالل 
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  ٤٧٠  

ــ٢جـــ
ول( ة األولـــة وال�هائـــة الســـ��الع الـــ"أH H فـــي ال4ـــ�ر ��الع الـــ"أ) عـــ
د ب�ـــ�د اسـ
  -��ض�عات ال��ل�جا ال�ي ی�Dغي ت
ر!Gها -��هج ال��ل�جا لل�"حلة الPان�!ة

  

في   ع�د ال4��د  ال��ض�ع  م
  ال�6رة األول�ة

  في ال�6رة ال�هائ�ة  ع�د ال4��د

  )٥(  )٩(  عل" ال���ل�ج�ا (مادة األرض)  ١
  )١١(  )١٢(  وال����عة ال+�>�ة ال/�ن   ٢
  )٦(  )٩(  أغلفة األرض  ٣
الع�امل ال���ل�ج�ة ال=ارج�ة   ٤

(ال#�4ع�ة) ال�Bث&ة في ت+?�ل 
  س#ح األرض 

)١٦(  )٨(  

الع�ل�ات ال���ل�ج�ة ال�اخل�ة   ٥
  ال�Bث&ة في س#ح األرض. 

)٢٧(  )٢٥(  

  )١١(  )١٤(  ال�عــــــــــــــــادن و ال4ل�رات   ٦
  )٢٣(  )٢٢(  ال6=�ر   ٧
���ل�جي  ال�ار%خ الال�ف&%ات و   ٨

  لألرض
)١١(  )٩(  

�ه ض�� الع�امل    )١١(  ال��اه في ال#�4عة  ��Jت" ت
  ال���ل�ج�ة ال=ارج�ة 

  )٨(  )٧(  ال��اه ال��ف�ة ودورها ال���ل�جي  ٩
  )٥(  -  ال�&اك�K ال���ل�ج�ة   ١٠
الN&وات ال�ع�ن�ة وت/��ل�ج�ا    ١١

  م6ادر ال#اقة
)١٢(  )١٢(  

ل"  االن>ان والP�4ة وأه��ة ع  ١٢
  األرض

)٥(  )٤(  

  )٦(  )٦(  ج��ل�ج�ة م6& وال��R الع& ي   ١٣
  ١٤٦  ١٤٨  ال����ع  
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  ٤٧١  

إعداد قـائمتي المعـايير التـي ينبغـي مراعاتهـا فـي كـل مـن   ثانيًا:
  أهداف ومحتوى لمنهج الجيولوجيا بالمرحلة الثانوية:

 إع�اد قائ�ة معای�� األه�اف في ض�ء م�ادئ ال��خل ال��الي: -١
ل&عای�% ال.ي ی�غي ت�اف%ها في أه�اف م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة ة �اقائ&ت� إع�اد     

  اد( ال&�خل ال�&الي وذل+ Wال.الي:في ض�ء م
ته�ف القائ&ة إلى ت��ی� ال&عای�% الVاصة �األه�اف ال&ع%ف�ة وال&هار!ـة   اله
ف م1 القائ�ة:  .أ

�ال&%حلــة ال�ان�!ــة فــي ضــ�ء وال�ج�ان�ــة ال.ــي ی�غــي تqــ&��ها فــي أهــ�اف مــ�هج ال���ل�ج�ــا 
 ماد( ال&�خل ال�&الي.

ت� إع�اد قائ&ة معای�% األه�اف فـي ضـ�ء مـاد( ال&ـ�خل ال�&ـالي اش�قاق القائ�ة:  م4ادر    .ب
 اع.&اًدا على:

 .غي ت�ر!;ها لل&%حلة ال�ان�!ة ن.ائج اس.5الع ال%أ0 الVاص �&�ض�عات ال���ل�ج�ا ال.ي ی�
 ــ�ث ال;ــا�قة ال.ــ�فــي ب�ــاء وحــ�ات ي اه.&ــI �اســ.�Vام ال&ــ�خل ال�&ــالي �عــ� ال�راســات وال

)، (Mullen,2002وم�ــاهج مق.%حــة فــي مقــ%رات العلـ�م واألح�ــاء م�ــل دراســة مــ�ل�= وgـ%امج 
 ).٢٠١٣)، دراسة أب� ال&��(٢٠١٢)، دراسة م�&�(٢٠١٠دراسة ج��رجي(

 !ب.�5!% م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان� I&.ث ال.ي اه��دراسـة ة م�ـل �ع� ال�راسات وال
ـــــلD!ي و ن��ـــــةعدراســـــة ، )(Sethi&Newbil,2001ســـــ�ــ�دة )، دراســـــة ٢٠٠٩(  عـــ

 .)٢٠١٧هAل(دراسة  ،)٢٠١١(
 )أله�اف م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة �&�%.�٢٠٠٣،٢٠١٢ع� ال&عای�% الق�م�ة ( 

&عای�% الVاصـة ت� إع�اد القائ&ة في ص�رتها األول�ة ح�� ت�اولI ال  ال�4رة األولة للقائ�ة:ج.  
 ،یلـي Wـل مع�ـار ال&Kشـ%ات الVاصـة �ـهثالثة عT% مع�اًرا،   ىوت� تق;�&ها إل�األه�اف ال&ع%ف�ة،  

  ك&ا ت� إع�اد ال&عای�% الVاصة �األه�اف ال&هار!ة وال�ج�ان�ة.
م�&�عـة مـ= ال;ـادة ال&�D&ـ�= لل�Dـ� علـى ت� ع%ض القائ&ـة علـى    د. ال�4رة ال�هائة للقائ�ة:

  .(*)ا ال�هائ�ةاس.ها لله�ف ال0Q أع�ت م= أجله، وuع�ادها في ص�رتهم�A ص�.ها وم�
 :م�ادئ ال��خل ال��اليفي ض�ء  ال�"!�  قائ�ة معای��  إع�اد  -٢

ــ�اد     ــ� إعـ ــا تـ ــ�هج ال���ل�ج�ـ ــ�A مـ ــي م�.ـ ــا فـ ــي ت�اف%هـ ــي ی�غـ ــای�% ال.ـ ــة �ال&عـ ــة قائ&ـ �ال&%حلـ
  ال�ان�!ة في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي وذل+ Wال.الي:
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  ٤٧٢  

ــ
  .أ ــ1الهـ ــة:  ف مـ ــا القائ�ـ ــ�A ال���ل�ج�ـ ــة �&�.ـ ــای�% الVاصـ ــ� ال&عـ ــى ت��یـ ــة إلـ تهـــ�ف القائ&ـ
وت��a&ه وع%ضه وال.ي ی�غي تq&��ها في م�.�A م�هج ال���ل�ج�ـا �ال&%حلـة ال�ان�!ـة فـي 

 ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي.
ــ�قاق ال  .ب ــادر اشـ ــة:م4ـ ــ�خل  قائ�ـ ــاد( ال&ـ ــ�ء مـ ــي ضـ ــ�A فـ ــای�% ال&�.ـ ــة معـ ــ�اد قائ&ـ ــ� إعـ تـ

 اع.&اًدا على: ال�&الي
 .غي ت�ر!;ها لل&%حلة ال�ان�!ة ن.ائج اس.5الع ال%أ0 الVاص �&�ض�عات ال���ل�ج�ا ال.ي ی�
  ام ال&ــ�خل ال�&ــالي فــي ب�ــاء وحــ�ات�V.اســ� Iــ�ث ال;ــا�قة ال.ــي اه.&ــ��عــ� ال�راســات وال

، )(Mullen,2002دراسـة مـ�ل�=  م�ـل .%حة في مق%رات العلـ�م واألح�ـاءوg%امج وم�اهج مق

دراسة  ،)٢٠١٠(ج�رجية اسدر �E(، دراسة )٢٠١٢(م
 .)٢٠١٣أب� ال��

  ب.�5!% م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة م�ـل I&.ث ال.ي اه��دراسـة �ع� ال�راسات وال
ـــــلD!ي و ن��ـــــةدراســـــة ، )(Sethi&Newbil,2001ســـــ�ــ�دة )، دراســـــة ٢٠٠٩( ع عـــ

 .)٢٠١٧هAل(دراسة  ،)٢٠١١(
 )م�هج ال���٢٠٠٣،٢٠١٢ع� ال&عای�% الق�م�ة A�.�&� (.%�&� ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة� 

ت� إع�اد القائ&ة في ص�رتها األول�ة ح�� ت�اولI ال&عای�% الVاصـة   ال�4رة األولة للقائ�ة:ج.  
  ثالثة عT% مع�اًرا،  ىوت� تق;�&ها إل، &�.�A عل� ال���ل�ج�ا�

ب.�aـ�� وعـ%ض ال&�.ـ�A % الVاصـة W&ـا تـ� إعـ�اد ال&عـای�  ،یلي Wل مع�ار ال&Kش%ات الVاصـة �ـه
  .و!ل�ها ال&Kش%ات الVاصة بها
ت� ع%ض القائ&ـة علـى م�&�عـة مـ= ال;ـادة ال&�D&ـ�= لل�Dـ� علـى   د. ال�4رة ال�هائة للقائ�ة:

  .)*(تها ال�هائ�ةم�A ص�.ها وم�اس.ها لله�ف ال0Q أع�ت م= أجله، وuع�ادها في ص�ر 
  

وجيا بالمرحلـة الثانويـة ثالثًا: تحليل أهداف ومحتوى منهج الجيول
  المعايير (اGهداف،المحتوى).قائمتي  وتقيميها في ضوء

لإلجا�ـــة عـــ= ال;ـــKال ال�ـــاني: مـــا مـــ�A تـــ�اف% تلـــ+ ال&عـــای�% فـــي (أهـــ�اف، وم�.ـــ�A) مـــ�هج      
ال ی�jـ�1 (أهـ
اف، ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة؟ ولل.�ق- مـ= مـ�A صـ�ة فـ%ض ال�ـ� وهـ�" 

قـ
ر ال��اسـW ال =قـل ��ـالي -الجا -ال�"حلة الPان�!ة مDادئ ال�ـ
خل الومV��E) م�هج ال��ل� 
  ، ت� إج%اء ما یلي:)٪٣٠ع1 (
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  إع�اد أداة ت"ل�ل أه�اف م,هج ال���ل�ج�ا )ال��حلة ال%ان�#ة -١
  ت� إع
اد أداة تEلل أه
اف م�هج ال��ل�جا -ال�"حلة الPان�!ة وف^ ال5��ات ال�الة:      

ــ1 أد  )أ ــ
ف م ــ
 اله 
یEــل: ت مــ�A تqــ&�= أهــ�اف اســ.ه�فI أداة ال.�ل�ــل ال�Dــ� علــى اة ال�Eل
  م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة ل&اد( ال&�خل ال�&الي ال;اب- .

ــل:  ــة ألداة ال�Eل ــ�رة األول تــ� إعــ�اد �5اقــة ل.�ل�ــل أهــ�اف مــ�هج ال���ل�ج�ــا �ال&%حلــة ب) ال4
  �ی�ها.ال�ان�!ة في ض�ء قائ&ة معای�% األه�اف ال;اب- ت�

ألول�ة ألداة ال.�ل�ل م= خـالل ع%ضـها علـى م�&�عـة ت� ضy ال��رة اج) ضoD أداة ال�Eلل: 
مـــ= ال&�D&ـــ�=، وذلـــ+ إلبـــ�اء الـــ%أ0 حـــ�ل إمDان�ـــة ال.�ل�ـــل �اســـ.�Vام تلـــ+ األداة، وقـــ� تـــ� إجـــ%اء 

  �ع� ال.ع�یالت وفًقا ألراء ال&�D&�= وم�ها:
 .ش%اتK&إعادة ص�اغة �ع� ال  

ي أشــار إل�هــا ال;ــادة ال&�D&ــ�ن، �عــ� إجــ%اء ال.عــ�یالت ال.ــEلــل: ائــة ألداة ال�د) ال4ــ�رة ال�ه
ــ�خل  ــاد( ال&ـ ــ�ء مـ ــي ضـ ــة فـ ــة ال�ان�!ـ ــا �ال&%حلـ ــ�هج ال���ل�ج�ـ ــ�اف مـ ــل أهـ ــة ت�ل�ـ ــ�I �5اقـ أصـ

 ال�&الي في ص�رتها ال�هائ�ة(*)
  إع
اد أداة تEلل مV��E م�هج ال��ل�جا -ال�"حلة الPان�!ة -٢

  ان�!ة وف^ ال5��ات ال�الة:م�هج ال��ل�جا -ال�"حلة الPاة تEلل مV��E ت� إع
اد أد    
ــل:    ــ1 أداة ال�Eل ــ
ف م ــ
 اله 
یEــ&�= أ) تqل) تDوشــ Aــ� علــى (مــ�D�ل�ــل ال�أداة ال. Iاســ.ه�ف

  م�.�A م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة ل&اد( ال&�خل ال�&الي.
ــل:  ــة ألداة ال�Eل ــ�رة األول  ل�ــل م�.ــ�A مــ�هج ال���ل�ج�ــا �ال&%حلــة�5اقــة ل.�تــ� إعــ�اد ب) ال4

ال�ان�!ة فـي ضـ�ء قائ&ـة معـای�% ال&�.ـ�A ال;ـاب- ت��یـ�ها، وذلـ+ ل.��یـ� (مـ�A، شـDل) تqـ&�= 
  ماد( ال&�خل ال�&الي في م�.�A م�هج ال���ل�ج�ا.

ت� ضy ال��رة األول�ة ألداة ال.�ل�ل م= خـالل ع%ضـها علـى م�&�عـة ج) ضoD أداة ال�Eلل: 
ــ ــة تمـ �ل�ـــل W.ـــاب ال���ل�ج�ـــا �ال&%حلـــة ال�ان�!ـــة = ال&�D&ـــ�=، وذلـــ+ إلبـــ�اء الـــ%أ0 حـــ�ل إمDان�ـ

�اس.�Vام تل+ األداة، ح�� ت� إج%اء �ع� ال.ع�یالت ال.ي أشار إل�ها ال;ـادة وال&.&�لـة فـي إعـادة 
  ص�اغة �ع� ال&Kش%ات.
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إل�هــا ال;ــادة ال&�D&ــ�ن،  �عــ� إجــ%اء ال.عــ�یالت ال.ــي أشــارال4ــ�رة ال�هائــة ألداة ال�Eلــل: د) 
 I�ــة ت�ل�ـــل م أصـــ ــاد( ال&ـــ�خل �5اقـ ــة ال�ان�!ـــة فـــي ضـــ�ء مـ ــا �ال&%حلـ �.ـــ�A مـــ�هج ال���ل�ج�ـ

  ال�&الي في ص�رتها ال�هائ�ة(*)
 إجـــ%اءات ال.�ـــل�ل: -ه  
  ت� ت�اول إج%اءات ال.�ل�ل لNل أداة على ح�ة (أداة ت�ل�ل أه�اف م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة         

  ، وأداة ت�ل�ل م�.�A م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة) ح�� إنه �ع� االن.هاء م= إع�اد ن�!ةال�ا
�ــ- تــ� الق�ــام أداة ت�ل�ــل أهــ�اف مــ�هج ال���ل�ج�ــا �ال&%حلــة ال�ان�!ــة وال.أكــ� مــ= صــالح�.ها لل.5 

  �االج%اءات ال.ال�ة:

  تEلل أه
اف م�هج ال��ل�جا -ال�"حلة الPان�!ة:  )أ
  لل�5Vات ال.ال�ة: ذل+ وفًقا وق� ت�    
 :ل
ی
 ع�ة ال�EلEت   ��اب ال���ل�ج�ا لل�ف ال�ال� ت.Wل�ل في دل�ل ال&عل� و�دت ع��ة ال.

  ال�ان�0.
   :ل
ی
 وح
ات ال�EلEتـ�اف% ب�ـ�د �5اقـة  ت Aیـ� مـ���ـل مع�ـار ل.W ل�ـل فـي األهـ�اف فـي�ال.

�الN.ـاب ال&�رسـي أو دل�ـل  ت� ال.�ل�ل في ض�ء األه�اف ال.ي وردت في Wل ال�روس الـ�اردة
 ال&عل�. 

 :ــلــات ال�Eل pف 
ــ 
یEل�ــل  ت�ــ&�ة فــي معــای�% األهــ�اف هــي ف�ــات تq.&شــ%ات الK&ــ% التع.
 ال�ان�!ة في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي. أله�اف م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة

 :ل�ال�ـف ت� االل.\ام ب.�ل�ل أهـ�اف Wـل م�ضـ�ع مـ= م�ضـ�عات ال���ل�ج�ـا   ض�ا-o ال�Eل
  ل� ال�ان�0.ال�ا

   :لW&ـا  ت� ضy ع&ل�ة ال.�ل�ـل مـ= خـالل ح;ـاب صـ�ق ال.�ل�ـل وثاتـهضoD ع�لة ال�Eل
 یلي:

   :لل قامـI الاح�ـة ب.�ل�ـل أهـ�اف مـ�هج صـ�ق ع&ل�ـة ال.�ل�ـل.��یـ�  ص
ق ع�لة ال�Eل
 Aإحـــــ� Iــا قامـــــ ــة ت�ل�ـــــل األهـــــ�اف، W&ـــ ــة �اســـــ.�Vام �5اقـــ ــا �ال&%حلـــــة ال�ان�!ـــ ال���ل�ج�ـــ

 �إج%اء نفp ع&ل�ة ال.�ل�ل �ع� االhالع على ض�ا�y ال.�ل�ل وgاس.�Vام  �الت(*)ال\م
 ل�ــل ال\م�لــة، وتــ� ح;ــ�اح�ــة ب�.ــائج تاب ن;ــة نفــp ال5اقــة، وتــ� مقارنــة ن.ــائج ت�ل�ــل ال

 %gــ� ــة Wـ ــ= خـــالل معادلـ ــاق مـ ــي، Cooperاالتفـ ــI ) ٦٢-٦١، ١٩٨٤(ال�ف�ـ ــ� بلغـ ، وقـ
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وهــي ن;ــة م%تفعــة وgــQل+ `&Dــ= ال�ثــ�ق فــي  )٪٩٥(ن;ــة االتفــاق فــي ت�ل�ــل األهــ�اف 
    ال�.ائج ال.ي ت� ال.�صل إل�ها.

 :ـــللل.�قـــ- مـــ= ثـــات ع&ل�ـــة ال.�ل�ـــل قامـــI الاح�ـــة �ـــإج%اء ع&ل�ـــة  ثDـــات ع�لـــة ال�Eل
ال.�ل�ل مـ%ة ثان�ـة �عـ� إج%ائهـا فـي ال&ـ%ة األولـي وgفاصـل زم�ـي مقـ�اره ثالثـة أسـاب�ع، وتـ� 

ــة، (Holstiعادلــة ه�ل;ــ.يح;ــاب ثــات ال.�ل�ــل مــ= خــالل م �)، ٢٢٦، ٢٠٠٤) (qع
ي ن;ـة م%تفعـة تـ�ل علـى ثـات وهـ )٪٩٦(وق� بلغI ن;ة االتفاق ل�ات ت�ل�ل األهـ�اف

 )٦٨٥(ع&ل�ــة ال.�ل�ــل، ح�ــ� Wــان عــ�د ال&Kشــ%ات ال&.فــ- عل�هــا خــالل م%تــي ال.�ل�ــل= 
 .)٧١٣(والع�د الNلي لل&Kش%ات= 

 ة الPان�!ة.تEلل مV��E م�هج ال��ل�جا -ال�"حل  )ب
 :ــــل
یــــ
 ع�ــــة ال�EلEــــاب  ت.D� ل�ــــل فــــي ج&�ــــع ال&�ضــــ�عات الــــ�اردة�ــــ�دت ع��ــــة ال.�ت

 ال���ل�ج�ا لل�ف ال�ال� ال�ان�0، 
عـة مـ= W.ـاب اال���ل�ج�ـا ال&قـ%ر h أحـ�ث A.ـ��یـ� ال&�اصـفات العامـة ل&��وذل+ م= خالل ت

ــ� الN.ـــاب و  ــان�0 وهـــQه ال&�اصـــفات هـــي: اسـ ــى hـــالب ال�ـــف ال�الـــ� ال�ـ ال�ـــف ال�راســـي علـ
W =لف�K&عة وال &ا ی.qح في ال��ول ال.الي:وال5

 

 ) م�اصفات �Xاب ال���ل�ج�ا ال�ق&ر على Rالب ال�&حلة الNان�%ة (ع��ة ال��ل�ل) ٣ج�ول(     
  ال�eلف1   ال�Dعة  ال4ف ال
راسي  اس� ال��اب 

ال��ل�جا 
ة  pDوالعل�م ال

  للPان�!ة العامة
  JالPال4ف ال

 Hان�Pال  
  إب%اه�� أ.د/ ع� هللا م�&�   ٢٠٢٠- ٢٠١٩

  أ.د/ م�&� جاب% ب%Wات.
  أ.د/ ع�لي Wامل ف%ج
 mأ.د/ ج�رج ف�ل�  

  
 :ل
ی
 وح
ات ال�EلEی�    ت��ـل مع�ـار ل.W فـي A.ـ��ل�ل فـي ال&�ت�اف% ب��د �5اقة ال. Aم�

تــ� ال.�ل�ــل فــي ضــ�ء ال&Kشــ%ات (الع�اصــ% الف%ع�ــة) ال.ــي وردت فــي Wــل درس مــ= دروس 
 الN.اب ال&�رسي.

  ــاتpف 

یــEــل:تتع.ــ% ال&Kشــ%ات ال&.qــ&�ة فــي معــای�% ال&�.ــ�A هــي ف�ــات ت�ل�ــل  ال�Eل
 ل&�.�A م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ان�!ة في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي .
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 :ل�&ـا اشـ.&ل عل�ـه   -ع��ـة ال.�ل�ـل  -تـ� االل.ـ\ام ب.�ل�ـل م�ضـ�عات الN.ـاب   ض�ا-o ال�Eل
 :�qا�y األت�ةم= ص�ر ورس�م ت�ض���ة وفًقا لل

 إذا ذW% ف�ة ال.�ل�ل W&ا ه� �ال&Kش% تع.% م�ج�دة تف��لً�ا. .١
 وuذا ت� اخ.�ارها تع.% م�ج�دة ب�رجة م.�س5ة. .٢
 إذا ت� اإلشارة إل�ها فقy تع.% م�ج�دة �DTل م�ج\. .٣

 :لت� ضـy ع&ل�ـة ال.�ل�ـل مـ= خـالل ح;ـاب صـ�ق ال.�ل�ـل وثاتـه  ضoD ع�لة ال�Eل
 ك&ا یلي:

   ةل.��ی� ص�ق ع&ل�ة ال.�ل�ل قامI الاح�ـة ب.�ل�ـل م�.ـ�A مـ�هج ال�Eلل:  ص
ق ع�ل
ال���ل�ج�ــا �ال&%حلــة ال�ان�!ــة �اســ.�Vام �5اقــة ت�ل�ــل ال&�.ــ�W ،A&ــا قامــI نفــp ال\م�لــة 

لى ض�ا�y ال.�ل�ل وgاس.�Vام نفp ال5اقة، �إج%اء نفp ع&ل�ة ال.�ل�ل �ع� اإلhالع ع
وتــ� ح;ــاب ن;ــة االتفــاق مــ= .ــائج ت�ل�ــل ال\م�لــة، ب� الاح�ــة وتــ� مقارنــة ن.ــائج ت�ل�ــل

 %gـ�W خـالل معادلـةCooper ،ة االتفــاق ) ٦٢-٦١، ١٩٨٤(ال�ف�ـي، وقـ� بلغـI ن;ـ
ل.ـي تـ� وهي ن;ة م%تفعة وQgل+ `&Dـ= ال�ثـ�ق فـي ال�.ـائج ا  )٪٩٠(  ال&�.�A في ت�ل�ل  

 ال.�صل إل�ها.
 :ــلI الاح�ــة �ــإج%اء ع&ل�ــة لل.�قــ- مــ= ثــات ع&ل�ــة ال.�ل�ــل قامــ ثDــات ع�لــة ال�Eل

ال.�ل�ل م%ة ثان�ة �ع� إج%ائها في ال&%ة األولي وgفاصـل زم�ـي مقـ�اره ثالثـة أسـاب�ع، وتـ� 
)، ٢٢٦، ٢٠٠٤) (qع�ـة،  (Holstiح;اب ثات ال.�ل�ـل مـ= حـالل معادلـة ه�ل;ـ.ي

وهي ن;ة م%تفعة ت�ل على ثات  )٪٩١(ال&�.�A وق� بلغI ن;ة االتفاق ل�ات ت�ل�ل 
 )٢٤٠(ال.�ل�ل، ح�� Wان عـ�د ال&Kشـ%ات ال&.فـ- عل�هـا خـالل م%تـي ال.�ل�ـل= ع&ل�ة  

   .)٢٦٥(والع�د الNلي لل&Kش%ات= 
   :ـلف وم�.ـ�A مـ�هج ال���ل�ج�ـا ت&qـ�I ن.ـائج ال.�ل�ـل، ن.ـائج ت�ل�ـل أهـ�ان�ائج ال�Eل

�ال�ــف ال�الــ� ال�ــان�0 �ال&%حلــة ال�ان�!ــة، فــي ضــ�ء قائ&.ــا ال&عــای�% ال.ــي تــ� إعــ�ادها 
  لأله�اف وال&�.�A في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي W&ا ی.qح ف�&ا یلي:
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ــا: نتـــائج تحليـــل أهـــداف منهــــج الجيولوجيــــا للصـــف الثـــالث  رابعً
  الثـانوي

 التحليل الكمي ألهداف منهج الجيولوجيا للصف الثالث الثانوي:نتائج   )أ

قائ&ـة معـای�% مـ�هج ال���ل�ج�ـا فـي  فـي ضـ�ء  ت� ت�ل�ل األه�اف ال�اردة �D.اب ال5الm   ح��     
 ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي، وت� رص� ال�.ائج في ال��ول ال.الي:

  
  ال6ف الNال^ الNان�[ ) ن�ائج ال��ل�ل ال/�ي أله�اف م�هج اال���ل�ج�ا Z ٤ج�ول(

المعاي
ير 

الرئيس
 ة

  م�ش�ات ال�ان	 ال�ج�اني   م�ش�ات ال�ان	 ال�هار�   م�ش�ات ال�ان	 ال�ع�في

  �د الع 
  ال�لي 

  الع�د   غ�� م�ج�د   م�ج�د 
  ال�لي 

  الع�د   غ�� م�ج�د   م�ج�د 
  ال�لي 

  غ�� م�ج�د   م�ج�د 

  %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د 

عل� 
ال
��ل�ج�ا  

(مادة  
  األرض) 

٣  ٣  ١٠
٠  

صف   ٧  ٧٠  ٧
  ر

-  ١٠  ٧
٠  

صف   ١٣
  ر

-  ١٠  ١٣
٠  

ال�ــ�ن 
وال�
�ــ�عة 
  ال����ـــة

صف   ٥٦
  ر

-  ١٠  ٥٦
٠  

صف   ١٩
  ر

-  ١٠  ١٩
٠  

صف   ١٥
  ر

-  ١٠  ١٥
٠  

أغــلفــــة  
  ض األر 

صف   ١٢  ٩١  ٣٠  ٩  ٣  ٣٣
  ر

-  ١٠  ١٢
٠  

صف   ١٠
  ر

-  ١٠  ١٠
٠  

الع�امل  
ال
��ل�ج�ة  
ال�ارج�ة 
��ع�ة) �(ال
ال�#ث!ة في 

س�ح ت�$�ل 
  األرض 

١  ١١  ٦٤
٧  

صف   ٣١  ٨٣  ٥٣
  ر

-  ١٠  ٣١
٠  

صف   ١٩
  ر

-  ١٠  ١٩
٠  

الع�امل  
ال
��ل�ج�ة  
ال(اخل�ة  

��ع�ة) �(ال
ال�#ث!ة في 
 ت�$�ل س�ح

  األرض 

٥١  
  

٢  ١٣
٣  

صف   ١٨  ٧٥  ٣٨
  ر

-  ١٠  ١٨
٠  

٩٣  ١٤  ٧  ١  ١٥  

ال�عــــــــادن  
  وال�ــلــــ�رات

١  ٦  ٣٤
٨  

صف   ١٠  ٩٢  ١٢  ٨  ١  ١٣  ٨٢  ٢٨
  ر

-  ١٠  ١٠
٠  

٣  ١٢  ٤٠  ال+�ـــــــ�ر 
٠  

١٢  ٨  ١  ١٣  ٧٠  ٢٨  
  
  

صف   ١٠  ٩٢
  ر

-  ١٠  ١٠
٠  
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المعاي
ير 

الرئيس
 ة

  م�ش�ات ال�ان	 ال�ج�اني   م�ش�ات ال�ان	 ال�هار�   م�ش�ات ال�ان	 ال�ع�في

  �د الع 
  ال�لي 

  الع�د   غ�� م�ج�د   م�ج�د 
  ال�لي 

  الع�د   غ�� م�ج�د   م�ج�د 
  ال�لي 

  غ�� م�ج�د   م�ج�د 

  %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د   %   ع�د 

ال.ف!,ات 
وال0ار,خ  

ال
��ل�جي  
  لألرض 

صف   ١١  ٩٥  ١٩  ٥  ١  ٢٠
  ر

-  ١٠  ١١
٠  

ف ص  ٨
  ر

-  ١٠  ٨
٠  

ال��ــــاه 
ال
�ف�ة 
ودورها  
  ال
��ل�جي 

١  ٣  ١٦
٩  

صف   ١١  ٨١  ١٣
  ر

-  ١٠  ١١
٠  

صف   ٧
  ر

-  ١٠  ٧
٠  

ال0ـــ!اك�ــ2 
  ال
�ـــ�ل�ج�ـة

١  ٦  ٣٣
٨  

٣  ٢  ٦  ٨٢  ٢٧
٣  

صف   ٨  ٦٧  ٤
  ر

-  ١٠  ٨
٠  

ال4!وات  
ال�ع(ن�ة  

وت��6ل�ج�ا 
م+ادر 
  ال�اقة 

صف   ٢٤
  ر

-  ١٠  ٢٤
٠  

صف   ١٤
  ر

-  ١٠  ١٤
٠  

صف   ١٠
  ر

-  ١٠  ١٠
٠  

ن�ان  اال 
وال��8ة 

وأه��ة عل� 
  األرض 

صف   ١٠
  ر

-  ١٠  ١٠
٠  

صف   ٩
  ر

-  ١٠  ٩
٠  

صف   ٨
  ر

-  ١٠  ٨
٠  

ج��ل�ج�ة  
م+!  
وال�>; 
  الع!=ي 

صف   ٩
  ر

-  ١٠  ٩
٠  

صف   ٦
  ر

-  ١٠  ٦
٠  

صف   ١٠
  ر

-  ١٠  ١٠
٠  

المجمو
٤٠ ع

٠  
١  ٥٨

٢  
٣٤
٢  

١٧  ٨٦
٠  

١٦  ٢  ٤
٦  

١٤  ٩٨
٣  

٠٫  ١
٦  

١٤
٢  

٩٩٫
٣  

  ) أن :٤م1 ج
ول(ی�jح 
  لـــيNشـــ%ات العـــ�د الK&ا ل mـــاد( ال&ـــ�خل ال�انـــل&ع%فـــي فـــي معـــای�% ال���ل�ج�ـــا فـــي ضـــ�ء م

ــان ( ــالي Wـ ــا (٤٠٠ال�&ـ ــان�0 م�هـ ــ� ال�ـ ــف ال�الـ ــ�هج ال�ـ ــ�اف مـ ــ&�I أهـ ــّ%ا، تqـ ) ٥٨) مKشـ
وتTــ�% هــQه ال�.��ــة إلــى  ٪٨٦) مKشــً%ا ب�;ــة ٣٤٢، ولــ� ت.�ــاول (٪١٤مKشــ% فقــy، ب�;ــة 

ضــ�ء مــاد( ال&ــ�خل  �ل�ج�ــا فـيتـ�ني م;ــ.�A تqــ&�= أهــ�اف ال&ـ�هج لل�انــm ال&ع%فــي لل��
 ال�&الي.

   لــيNــاد( ال&ـــ�خل العــ�د الل&Kشـــ%ات ال�انــm ال&هـــار0 فــي معــای�% ال���ل�ج�ـــا فــي ضـــ�ء م
ــالي Wــــان ( ــا (١٧٠ال�&ــ ــ�اف مــــ�هج ال�ــــف ال�الــــ� ال�ــــان�0 م�هــ ــّ%ا، تqــــ&�I أهــ ) ٤) مKشــ
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  ٤٧٩  

ة عـ�م وتTـ�% هـQه ال�.��ـ ٪٩٨) مKشً%ا ب�;ـة ١٦٦، ول� ت.q&= (٪٢مKش%ات فقy، ب�;ة  
&qاد( ال&�خل ال�&الي.ت �= أه�اف ال&�هج لل�انm ال&هار0 لل���ل�ج�ا في ض�ء م

   لــيNــاد( ال&ــ�خل العــ�د الل&Kشــ%ات ال�انــm ال�جــ�اني فــي معــای�% ال���ل�ج�ــا فــي ضــ�ء م
) مKشـ% ١) مKشً%ا، تI�&q أه�اف م�هج ال�ـف ال�الـ� ال�ـان�0 م�هـا (١٤٣ال�&الي Wان (
ــة  ــ� ٪٠٬٦فقـــy، ب�;ـ ــة ١٤٢ت.qـــ&= (، ولـ ــً%ا ب�;ـ ــى  ٪٩٩.٣) مKشـ ــة إلـ ــQه ال�.��ـ ــ�% هـ وتTـ

ال.ــ�ني الTــ�ی� فــي م;ــ.�A تqــ&�= أهــ�اف ال&ــ�هج لل�انــm ال�جــ�اني لل���ل�ج�ــا فــي ضــ�ء 
 ماد( ال&�خل ال�&الي.

مـ= خـالل ف�ـ|    ب : نتائج التحليل الكيفي ألهداف منهج الجيولوجيـا للصـف الثالـث الثـانوي:
ف ال�ال� ال�ان�0 ل&ع%فة مـ�A تqـ&��ها ل&عـای�% ومKشـ%ات ل�ج�ا لل�وت�ل�ل أه�اف م�هج ال��� 

  م�هج ال���ل�ج�ا في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي W&ا وردت في قائ&ة ال&عای�% یالح� ما یلي:

 :ــي ــW ال�ع"ف ــDة لل�ان Gــا  -ال� ــل م� A- ــة ــ"ات ال��علق ــr ال�eش ــ�هج -ع ــ
اف ال� ــ��s أه jت
 =أتي:

 (مادة األرض) ا  .مKش%ات  ١٠ش%ات م= إج&الي مK  I�&q٣ ت : عل� ال��ل�ج
 أغــلفــــة األرض:  I�&qش%ات م= إج&الي  ٣تKشً%ا. ٣٣مKم 
 ح األرض�ل سـAث"ة فـي ت]ـeـة) ال�ـعD� ١١تqـ&�I    :الع�امل ال��ل�جة ال5ارجـة (ال

 مKشً%ا.٦٤مKش% م= إج&الي 
   ح�ل سـAث"ة فـي ت]ـeة) ال�عD�
	� وقــ� ت�ــ  :األرضالع�امل ال��ل�جة ال
اخلة (ال

 م�شً�ا.  ٥١م�ش� م� إج
الي   ١٣
 ــلــــ�راتDعلى   :ال�عــــــــادن وال Iش%ات م= إج&الي  ٦وق� اش.&لKشً%ا. ٣٤مKم 
 ال54ـــــــ�ر:   I�&qش% م= إج&الي  ١٢وال.ي تKشً%ا. ٤٠مKم 
 ل�جي� مKشً%ا.١٦مKش%ات م= إج&الي  ٣وق� تI�&q  :ال�ــــاه ال��فة ودورها ال�
 Wــ مKشً%ا. ٣٣مKش%ات م= إج&الي  ٦تI�&q   :ال�ـــ�ل�جـة ال�ـــ"اك
ك&ــا ی.qــح مــ= ت�ل�ــل أهــ�اف مــ�هج ال���ل�ج�ــا أنــه ت�جــ� معــای�% لــ� یــ.� تqــ&��ها ضــ&=  - 

  م�ض�عات م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة وم= هQه ال&عای�%:
  ــ�نNـــةال�;&Tوال&�&ــ�عة ال. 
 ل�ج�ا م�ادر ال5اقة��Nال�%وات ال&ع�ن�ة وت. 
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 ة وأه&�ة عل� األرض اال�� .ن;ان وال
 يg%الع =hج��ل�ج�ة م�% وال�. 
  ف%!ات وال.ار!خ ال���ل�جي لألرض�ال. 

وgــال�a% إلــى ال.%ت�ــm وال..ـــا�ع فــي عــ%ض أهـــ�اف مــ�هج ال���ل�ج�ــا یالحـــ� أنهــا تف.قــ� هـــQا  - 
 .� ع%ضه ف�&ا یلي:ال..ا�ع وذل+ ی

  Iم�ض�عات ت&�ل p&في( علـ� ال���ل�ج�ـا ومـادة  اق.�%ت أه�اف م�هج ال���ل�ج�ا على خ
األرض ، ال&عــادن ، ال�ــ�Vر ، ال�%Wــات األرضــ�ة واالن�ــ%اف القــار0، ال.ــ�ازن فــي ال�%Wــة 

(pب�= ال&اء واله�اء وال�ا� 
  ــ� ال���ل�ج ــة �علـ ــ�اف الVاصـ ــ�ع األول األهـ ــ�اف ال&�ضـ ــI أهـ ــي ت�اولـ ــادة األرض وال.ـ ــا ومـ �ـ

ة �&�ضـ�ع الغـالف ال�ـ�0 وال.ـي أه�اف، اش.&لI أ`qـا علـى األهـ�اف الVاصـ ٣ت&�لI في  
ت&�لــI فــي هــ�ف واحــ� وهــ�" یــWQ% أهــ� م�Dنــات الغــالف ال�ــ�W ، "0ــQل+ تqــ&�I أهــ�اف 

مـ= األهـ�اف  ٢%ف�ـة فقـy ومKشـ%ات مع  ٦م�ض�ع ال.%اك�m ال���ل�ج�ة وال.ي اشـ.&لI علـى  
&ــا `ع�ــي أن ال&�ضــ�ع األول قــ� اشــ.&ل علــى أهــ�اف ثــالث م�ضــ�عات أساســ�ة ال&هار!ــة، م

لــ� ال���ل�ج�ـا وهــQا ی.عـارض / ی.�ــاق� مــع ال&ـادA العامــة لل&ـ�خل ال�&ــالي ومعــای�% مـ= ع
ال�&ــال ��ــفة خاصــة وال.ــي ت.&�ــل فــي الع&ــ- فــي عــ%ض ال&�ضــ�عات، وال.%ت�ــm وال..ــا�ع 

ــ ــ�، WـــQل+ عـ ــ�ع ال�احـ ــ%ض ال&�ضـ ــي عـ ــل فـ ــ%ورة حـــ� وال.Nامـ ــى ضـ ــ�اف علـ ــ.&ال األهـ �م اشـ
 في ال�aاه% ال���ل�ج�ة ال.ي ی�رس�نها. ال5الب على ت�ض�ح هQه ال&اد( ال�&ال�ة

  لـــ�راتأمــا ال&�ضـــ�ع ال�ـــاني فقــ� اه.&ـــI �عـــ� األهــ�اف ال&ع%ف�ـــة �علـــ� ال&عــادن وأه&لـــI ال
Dال ح�ـــ� ال ی�جـــ� إال هـــ�ف�= مـــ%ت�5= فقـــy �ـــالل�رات وه&ـــا " `ف;ـــ% أســـاب اخـــ.الف أشـــ

�ع ال&عــادن `Tــ.&ل اللــ�رات، `قــارن بــ�= الف�ــائل ال&V.لفــة لللــ�رات، وgــال%غ� مــ= أن م�ضــ
علــى الع�یــ� مــ= مaــاه% ومــاد( ال�&ــال إال أنــه ال ت�جــ� أهــ�اف ت�ــ� ال5ــالب نهائ�ــا علــى 

 ال.ع%ف واس.V%اج ماد( ال�&ال في م�ض�ع ال&عادن.
 Vاألهــ�اف ال&ع%ف�ــة ال Iلفــة دون ال&�ضــ�ع ال�الــ� فقــ� اشــ.&ل.V&ر وأن�اعهــا ال�Vاصــة �ال�ــ

ال&V.لفة في ع&ل�ات ت��ل ال�ـ�Vر وأن�اعهـا وال ی�جـ�  ال.5%ق نهائ�ا إلى ال&aاه% ال�&ال�ة
غ�% ه�ف واح� `�ـ� ال5ـالب علـى ال.�Vـل وهـ�" ی.�ـأ �ـال.غ�%ات ال.ـي ت�ـ�ث أل0 نـ�ع مـ= 

انـm مـ= مع�ـار ال��Vر ع�� تع%ضه لa%وف ج�ی�ة ." ، W&ا اش.&ل هQا ال&�ضـ�ع علـى ج
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وهـ� الـ%اك�= وjهـ% ذلـ+ فـي الع�امل ال���ل�ج�ة ال�اخل�ـة ال&ـKث%ة فـي تTـ�Dل سـ5ح األرض 
ثــالث أهــ�اف هــ� " ی.عــ%ف علــى الــ%اك�=، ی.عــ%ف علــى أجــ\اء ال%Wــان، ی.عــ%ف الفــ%ق بــ�= 
ال%!�Tا ال%Wان�ة والق�ابل ال%Wان�ة." ول� ت.qـ&= أ`ـة مـ= ال&�ضـ�عات األخـ%A علـى أهـ�اف 

Vاك�= .ت% | م�ض�ع ال
   0 ت&�ل فيQات األرض�ة أما ال&�ض�ع ال%ا�ع والW%�ـ\ت ج&�ـع  واالن�%اف القار0 الWوال.ـي ر

األه�اف ال&ع%ف�ة �ه على نa%!ة األلـ�اح ال.N.�ن�ـة وزحـف القـارات دون لفـI أنaـار ال5ـالب 
ة الVاصـة إلى ال&aاه% ال�&ال�ة ال&V.لفة في هQه ال�aاه%، واش.&لI علـى األهـ�اف ال&ع%ف�ـ

�ف أشــار إلــى " `ف;ــ% �ــال\الزل و�Wف�ــة حــ�وثها دون وجــ�د أ`ــة أهــ�اف عــ= الــ%اك�= غ�ــ% هــ
 زح\حة القارات ونTأة ال\الزل وال%اك�= على ض�ء نa%!ة األل�اح ال.N.�ن�ة." 

 pــام ــ�ع الVـ ــاول ال&�ضـ ــ� ت�ـ ــا�p)  وقـ ــ�اء وال�ـ ــاء والهـ ــ�= ال&ـ ــة بـ ــي ال�%Wـ ــ�ازن فـ ــ% (ال.ـ واألخ�ـ
الVاصـة �الع�امـل ال���ل�ج�ـة الVارج�ـة ال&ـKث%ة فـي تTـ�Dل ســ5ح األرض األهـ�اف ال&ع%ف�ـة 

ت&�لI في تـأث�%ات Wـل مـ= ال%!ـاح، والع&ـل الهـ�مي لألم5ـار، ال;ـ��ل، األنهـار، ال&�ـاه   وال.ي
ال��ف�ة �اإلضافة إلى �ع� األه�اف الVاصة �ال.ع%!ة وال.��!ة والع�امل ال.ي تKث% في Wـل 

5الب إلـى اسـ.�.اج ال&ـاد( ال�&ال�ـة ال&V.لفـة ال.ـي تـKث% فـي م�ه� دون ذW% أه�اف ت�جه ال
 &ل�ات واألثار ال&%تة عل�ها.ح�وث هQه الع

!الح� م= م%اجعة األه�اف ال&ع%ف�ـة �&ـ�هج ال���ل�ج�ـا لل�ـف ال�الـ� ال�ـان�0 أنهـا ج&�عـا و  - 
علــى م;ــ.�A الفهــ� وال ی�جــ� أهــ�اف ت�ــ� ی%Wــ\  ات%Wــ\ علــى م;ــ.�!ات ال.ــWQ% والقل�ــل م�هــ

یــ�ع�  ال5ــالب علــى ال.ق�ــي واالس.TNــاف وال�ــ� عــ= ال&ع%فــة وال ی�جــ� غ�ــ% هــ�ف واحــ� 
ال5ــالب إلــى اســ.�Vام األســل�ب العل&ــي فــي ال.ف�Nــ% فــي ال&�ضــ�ع ال%ا�ــع وWانــI صــ�غ.ه " 

".A%اه% ج��ل�ج�ة أخ�j %�;في تف %�Nم األسل�ب العل&ي لل.ف�V.;` 
ـW 0%ـال.��ع وال�حـ�ة وال�aـام ك&ا أن األه�اف ال&ع%ف�ة ال تـ%ز وت�ضـح   - Nال&فـاه�� العل&�ـة ال

%A وال.ي تع� م�أ أساسي م= ماد( ال&�خل ال�&الي.واالت\ان وغ�%ها م= ال&فاه�Nال � 
ی�ج� القل�ل م= األه�اف ال&ع%ف�ة ال.ي تـ%yg بـ�= مع%فـة ال5الـm ال;ـا�قة حـ�ل ال&�ضـ�عات  - 

  ل&ه �ال&;.قل.    ال���ل�ج�ة ال&V.لفة وما ی.عل&ه حالً�ا وما س�.ع
فــي فــي مــ�هج ال�ــف ال�الــ� و�gــاء عل�ــه ی.qــح تــ�ني م;ــ.�A تqــ&�= أهــ�اف ال�انــm ال&ع%     

  ال�ان�0 في ض�ء قائ&ة ال&عای�%.
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  ٤٨٢  

 :ش"ات ه�eاف ال��هج ثالثة م
 -ال�DGة لل�انW ال�هارH: تs��j أه
  ا�لفـــــة، م�ضـــــً.V&ألنـــــ�اع ال�5ـــــات وأســـــ5ح عـــــ�م ال.�افـــــ- ال y5ـــــ�Vعلـــــ�ه� ی%ســـــ� ت

 ال&�5ل�ات ال&;.�Vمة في وصفه&ا.
  ال���ل�ج�ة ال&�ج� mة ی.ع%ف م��انً�ا �ع� ال.%اك�دة في ال5�عة أو في ال��ة الق%!

 م= م�رس.ه.
 .ر�V5�5ي ل�ورة ال�Vل تDی%س� ش 

ولــ� ت.qــ&= األهــ�اف ال&هار!ــة ل&ــ�هج ال���ل�ج�ــا لل�ــف ال�الــ� ال�ــان�0 أ0 مــ= ال&عــای�%      
  %A.وال&Kش%ات األخ

 وهــQا `Tــ�% إلــى الق�ــ�ر فــي تqــ&�= أهــ�اف ال�انــm ال&هــار0 فــي مــ�هج ال���ل�ج�ــا لل�ــف    
  ال�ال� في ض�ء قائ&ة ال&عای�%. 

   :اني
تI�&q أه�اف ال&ـ�هج مKشـً%ا واحـً�ا فقـy فـي م�ضـ�ع ال�%Wـات -ال�DGة لل�انW ال�ج
 األرض�ة واالن�%اف القار0 ه�:

 .تق�ی% دور العل&اء 
  األه�اف ال�ج�ان�ة �ال&�هج أ0 م= ال&عای�% وال&Kش%ات األخ%A.ول� ت.�اول     
ر فـي تqـ&�= أهـ�اف ال�انـm ال�جـ�اني فـي مـ�هج ال���ل�ج�ـا لل�ـف وهQا `�T% إلـى الق�ـ�     

  ال�ال� في ض�ء قائ&ة ال&عای�%.
  ـح أنـه قـ� اخ.فـىqاد( ال&�خل ال�&الي فقـ� اتا وgع� ال�a% إلى األه�اف وم�A م%اع.ها ل& ـــ%A، ووت�ضـــ�ح ال&ـــاد( ال�&ال�ـــة ت&امـــًNــة، اعـــ= األهـــ�اف ال.أك�ـــ� علـــى ال&فـــاه�� العل&�ـــة ال ــ�اه% ال���ل�ج�ــــة (ال�قــ ــي الaــ ــة ال��jف�ــــة،.....) فــ ــ-، ال&الئ&ــ ــام، االتــــ\ان، ال.�اســ   ال&V.لفة.  ل�aــ

خامسًا: نتــائج تحليــل محتــوى منهــج الجيولوجيـا للصـف الثــالث 
  الثـانوي

 ــ ل م�.ــ�W A.ــاب ال���ل�ج�ــا �ال�ــف ال�الــ� ال�ــان�0 �ال&%حلــة ال�ان�!ــة أســف%ت ع&ل�ــة ت�ل� عة h)اد( ال&�خل ال�&الي ع= ال�.ائج ال.ال�ة:) ف٢٠١٩ -٢٠١٨  ي ض�ء تq&��ها ل&
  أ : ن.ائج ال.�ل�ل الN&ي ل&�.�A م�هج ال���ل�ج�ا لل�ف ال�ال� ال�ان�0:
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  ٤٨٣  

  ل�V��E ?�اب ال��ل�جا لل4ف الPالJ الPان�H:) ی�ضح ن�ائج ال�Eلل ال��ي ٥ج
ول (    
  ال/لي  الع�د  المعايير

  لل�Bش&ات  
  غ�& م�ج�د   م�ج�د 

  %  ع�د   م�ج�  م��سa  تف�6لي 
  %  ع�د   %  ع�د   %  ع�د 

عل" ال���ل�ج�ا (مادة  
  األرض) 

٣٨ ٣  ٢٥  ٢ ٣٨  ٣ -  -  ٨  

ال/ــ�ن وال���ــ�عة  
  ال+�>�ـــة

١٠٠  ٢٧  -  -  -  -  -  -  ٢٧  

  ٦٧  ١٠  ١٣  ٢  ٢٠  ٣  -  -  ١٥  أغــلفــــة األرض
الع�امل ال���ل�ج�ة 

ال=ارج�ة (ال#�4ع�ة) ال�Bث&ة 
  ح األرض في ت+?�ل س#

٦٢  ٢٩  ٩  ٤  ٣٠  ١٤  -  -  ٤٧  

الع�امل ال���ل�ج�ة ال�اخل�ة 
(ال#�4ع�ة) ال�Bث&ة في 
  ت+?�ل س#ح األرض 

٢٩  ٩  ٢٣  ٧  ٤٨  ١٥    -  ٣١  

  ٥٢  ١١  ٢٤  ٥  ١٩  ٢  ٥  ١  ١٩  ال�عــــــــادن وال4ــلــــ�رات
  ٣٧  ١٠  ٢٠  ٦  ٣٣  ١٠  ١٠  ٣  ٢٩  ال6=ـــــــ�ر 

ال�ف&%ات وال�ار%خ  
  ال���ل�جي لألرض 

٧٥  ٩  ٢٥  ٣  -  -  -  -  ١٢  

ال��ــــاه ال��ف�ة ودورها  
  ال���ل�جي 

٦٣  ٥  -  -  ٣٨  ٣  -  -  ٨  

  ٢٧  ٦  ٢٧  ٦  ٤١  ٩  ٥  ١  ٢٢  ال�ـــ&اك�ــK ال��ـــ�ل�ج�ـة
الN&وات ال�ع�ن�ة وت/��ل�ج�ا  

  م6ادر ال#اقة
١٠٠  ١٤  -  -  -  -  -  -  ١٤  

االن>ان والP�4ة وأه��ة عل"  
  األرض

١٠٠  ٦  -  -  -  -  -  -  ٦  

وال��R   ج��ل�ج�ة م6&
  ١٠٠  ٦  -  -  -  -    -  ٦  الع& ي

  ٦٠  ١٤٥  ١٤  ٣٥  ٢٤  ٥٩  ٢  ٥  ٢٤٤ المجموع



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥ < <<<<E<�‚ÃÖ]MNOD<Et<çéÖçèQ<DNLNL <
 

  ٤٨٤  

      )ح مـ= جـ�ولq.مـ�هج ٥ی A.ـ��فـي معـای�% م A.ـ��شـ%ات ال&K&لـي لNـــان() أن : العـ�د الW ــالي ــً%ا، ت�ـــاول م�.ـــ�A مـــ�هج ٢٤٤ال���ل�ج�ـــا فـــي ضـــ�ء مـــاد( ال&ـــ�خل ال�&ـ ) مKشـ ) مKشـً%ا ١٤٥ل (ول� ت.�ـاو  ٪٤٠) مKشً%ا ب�;ة ٩٩ال���ل�ج�ا �ال�ف ال�ال� ال�ان�0 م�ها(   ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي. ، وتTــ�% هــQه ال�.ــائج إلــى تــ�ني م;ــ.�A ت�ــاول م�.ــ�A مــ�هج ال���ل�ج�ــا فـــي ٪٦٠ب�;ــة 
  ـح مـاq.ـاب ال���ل�ج�ـا لل�ـف ال�الـ� ال�ـان�0 ی.W A.ـ��فـي ل&�Nل�ـل ال�یلي:ب) م= خـالل ال.  
   م�هج A�.�ا علي مq`الي:ول�ح� أ�ال���ل�ج�ا ال  
 الع��ـات وال�&ـاذج، وخاصـة أن ن�رة ال�سائW ا ال&�هجQل ال.عل�&�ة ال.ي ت;اع� على دراسة ه.A%ا العل� `ع.&� ���رة أساس�ة علي ال�سائل ال.عل�&�ة أك�% م= أ0 مادة أخQه 
 &ــال%حالت ال.عل�W ا ال&ــ�هجQب�راســة هــ y�ــة اف.قــار هــQا ال&ــ�هج لألنTــ5ة ال.عل�&�ــة ال.ــي تــ%ت  وغ�%ها. إلى �ع� ال&.احف ال���ل�ج�ة 
  mالــــ�اخلي لــــألرض واللــــ mــــ�ی�ها م�ــــل تقــــ�ی% ســـ&+ اللــــ�ل�ج�ـة ال&عل�مـــات الــــ�اردة �ــــه لــــ� یـــ.� ت��N.ثات ال��فـ%ة فـي ال&;ـ.h ارت\ على ال%غ� م= ح�وث�Nش ال�Vارجي، ول�ن مVــ= االســ.عانة بهــا فــي م�ضــ�عات األزم�ــة ال���ل�ج�ــة واألحقــاب الالD&` یــ� ال.ــي��ــة وت�V!ار.  �ل إلى ب�انات واقع�ة وص���ة.  ع&% األرض وال�ص
  ة ال.ــــى ت;ــــاع� ال5ـــالب علــــى دراســــ.ه، بــــل�ــــالي إلــــى ال%ســـ�م ال.�ضــــ��ه ال�ـ�ر اف.قـــار ال&ــــ�هج الQة وال `;ـ.�5ع ال5ـالب تف;ـ�%ه، �ـال%غ� مـ= أن هـgسائل تعل�&�ة `ع.&� علوال&.�ف% م�ها ی\!� األم% صـع��W دوًرا فعاًال mال&ق%ر، واتلع p!في فه� �ها ال&�رس في ت�ر mأ0 أنهـــا ل5ال mة لل5الـــ وغ�%ها م&ا ’`;هل على ال5الب دراسة هQا العل�.غ�ــ% م�;�ســة فــي ب��.ــه ال��م�ـــة، لــQا فال5الــm فــي حاجـــة إلــى وســائل تعل�&�ــة Wالع��ـــات م�.ـــ�اه، خاصـــة وأن علـــ� ال���ل�ج�ـــا ی.�ـــاول م�ضـــ�عات م�ـــ%دة �ال�;ـــ
  ة فهــ� ال5ــالبgــاب وذلــ+ ألســل�ب عـ%ض  صـع�.Nال A.ـ��ــاب ال&�رســي  ل&.Nــ% ال5ــالب علــى حفــ� ال&عل�مــات ال&عل�مــات �ال سة هQا ال&�هج.إلي الm.N الVارج�ة في االع.&اد عل�ها ل�راال�اردة �ه دون فه&ها م&ا `&�ل عً�ا على ال5الm العل&ي، ولـQل+ یل�ـأ ال��Nـ% مـ= ال5ـالب ألنــه `قــ�م ال&عل�مــة �TــDل جامــ� وغ�ــ% جــQاب، وهــQا `�
   ـارتآخـ% العـام وh%!قـة ال.�ـ��ح علـى األسـ�لة ال.ـى تقـ�p القـ�رة علـى ال�فـ� اع.&اد اخ.  دون الفه�.
  ة ال5الب، م&ا `قلل م= أه&�ة ال&ادة��ــ�ة فــــال ی%غــــ�ن فــــي دراع�م ارتاs ال&عل�مات ال&.q&�ة �ال&�هج ال�الي ب ــاته� ال�VTــ ــة اح.�اجــ ــ�م قــــ�رتها علــــى تل�ــ ــ.ها، فــــي نaــــ%ه� لعــ ســ  اخ.ار آخ% العام فقy. و!5q%ون إلى دراس.ها به�ف
  ،ــة ــ�اح ال.N.�ن�ـ ــة، األلـ ــة ال���ل�ج�ـ ــع� ال&�ضـــ�عات م�ـــل األزم�ـ ــ� ال5ـــالب لـ ــع�gة فهـ  الف�ال-، اللل�رات و ال��Vر وال&عادن وذل+ ألن هQه ال&�ض�عات ت�رس �DTل س5�ي.صـ
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  ٤٨٥  

 أن ت�&ـ mـ% ال.ـي `�ـ�Nال.ف mالي ألسـال��ال A�.�&ـالب ال&%حلـة ال�ان�!ـة إه&ال الh Aي لـ�
 ال��الي :واألس* العامة لل�
خل  و:ال�DGة لل�Dادئ خل� ال&ق%ر م= هQا ال�انm ن.��ة للع%ض ال�صفي لل&�.�A.فــي ال.5ــ�!% �qــ%ورة م%اعاتهــا فــي ب�ــاء م�ــاهج العلــ�م وت�5!%هــا أمــا الاح�ــة فقــ� الحaــI ي ت&�ــل أحــ� أ�عــاد األهــ�اف ال%ئ�;ــة ل�راســة أ0 مقــ%ر وال.ــي ت�ــاد0 االت�اهــات ال��ی�ــة وهــ

  ام وســائل ال.قــ�!�: فقـ� اق.�ــ% ال.قـ�!� علــى م�&�عــة مـ= األســ�لة ال&قال�ــة�V.ــ.&ل ال.�ـ�ع فــي اسـT` ام األســ�لة ال&�ضــ�ع�ة ولــ��V.ونــادًرا مــا یــ.� اســ yال&ع%فــي فقــ mال�انــ pات ال&�\ل�ة ال.ي `قـ�م بهـا ال5ـالال.ــي تقــ� ال.���ل ال&ع%في على ح;اب ال��انm ال�ج�ان�ة.ولــ� ی.qــ&= ال.قــ�!� اشــ.%اs وجــ�د ملــف ان�ــاز لل5ــالب ح�ــ� Wــان االه.&ــام األكــ% ب.قــ�!� ول� `T.&ل ال.ق�!� على األس�لة ال.ي تقـ�p الع&ل�ـات العقل�ـة ومهـارات ال.ق�ـي واالك.Tـاف لل&�ـ\ل ب �عـ� عـ�دته� ال.ق�!� علي �ع� ال&ه&ات وال�اج
 ال�ج�ان�ــة فــي mــ\ علــى ال��انــ�W%.مــ�هج ال���ل�ج�ــا الع&ل�ــة ال.ع ال A.ــ��ـ� مـ�هج ال���ل�ج�ـا ل�&ــة: �&%اجعــة م�ـ\ علـى م�ـ�ل وات�اهـات ال5ـالب ن�W%.الي فقـ� وجـ� �أنـه لـ� یـ.� ال�ــ�% الT` لـ� A.ــ��القــ�� االج.&اع�ـة واألخالق�ــة وعـ�م تقـ�ی% العلــ� والعل&ـاء الن ال& Iار الك&ـا أغفلـaافاته� وت�ج�ه أنT.ها.إلى دور العل&اء واك��5الب ن 
 ــــ�قة لل&�ضــــ�عات اTام ع�ــــاون�= م�V.ــــ�قة لل&�ضــــ�عات: لــــ� یــــ.� اســــTام ع�ــــاو!= م�V.ســــ mـ�W%.الW ـاه ال5ـالب ف�ـاءت ال&�ضـ�عات �ع�ـ�ای= عل&�ـة جامـ�ة ال&ع�ني، وال��Vر، وال&عادن W%ؤس لل&�ض�عات وغ�%ها......العل&�ة ته�ف ل�ـQب ان.
 ام ال�سائل وال&ع��ات ال;ـ&ع ��ـ%!ة ال.ـ�V.ه ال�ســـائل ��ـــ�رة البهـار واالسـ.&.اع �الع&ل�ـة ي تـ�ف% ع��ـ% ااسQـــاب ال&�رســـي هـــ.Nال mامها ولـــ� `�ـــاح�V.ــ�ع ال.عل�&�ـــة: وال.ـــي لـــ� یـــ.� اســـTــ= ال%جــ�ع ال�هــا وتD&` ون�ــة ال.ــي%.Nع= ال&عل�مات.مل.\مــة  ولــ� یــ.� االشــارة إلــى �عــ� ال&�اقــع اإلل �� ال5الب على ال&\!� م= ال
 ة لل.أك�� ع%A الVاصـة �&ـ�هج لى ال&فاه�� ا�ال�;Nفق� أك� على ال&فاه�� العل&�ة ال :A%Nال�حـ�ة وال.�ـ�ع لW ة بـ�= العلـ� وال�&ـالW%.ـT&ه ل� `�ل إلى ابـ%از ال&فـاه�� ال�Nواالت\ان.    ال���ل�ج�ا ول 
  ال&�5قــي لل&�ضــ�عات فقــ� بــ�أ mــ�= عــ�م اإلل.ــ\ام �ال.%ت�ــــالوت� اإلك.فاء �ع%ض الغالف ال��0 والغـالف ال&ـائي أمـا الغـالف ال��ـ�0 فقـ� تـ� ت�اولـه فـي م= الN.اب فقy ، ث� االن.قال ماش%ة  إلى م�Dنات mW�W األرض وم�ها إلى أغلفة األرض ال���ل�ج�ــا ومــادة األرض وقــ� تــ� ع%ضــها فــي ثــالث صــف�ات ل �&�ضــ�ع علــ� الــاب األو ك&ــا أنــه فــي عــ%ض ال&�.ــ�A ی. ــ.| �ـ ــاب وال&Vـ ــاني �الN.ـ ــ\ء ال�ـ ــة،ال�ـ ــ�ع  عل�م ال���ـ ــا م�ضـ ــل أ`qـ ــQا الف�ـ ــاول هـ ــ� ت�ـ تع%!ـ� ال;ـل�  �ـف ت�ـاول ف�هـاالف�اصل، ث� مق�مة ع= ال���ل�ج�ا ال.ار!�Vة في صـف�ة وناألول�ة وال�ان�!ة وع%ض أم�لة لل.%اك�m ال.N.�ن�ة وم�ها ال�5ات والف�ال- وثالثة سـ�5ر عـ= ال.%اك�ــm ال���ل�ج�ــة وقــ� اق.�ــ% فــي ع%ضــها علــى تع%!ــ� Wــل مــ= ال.%اك�ــm ال���ل�ج�ــة ثـ
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 وال&.�س5ة.ال���لــ�جي وال�ف%!ــة ال&%شــ�ة وعــ%ض جــ�ول ی�ضــح األحقــاب ال.ار!�Vــة الق�`&ــة وال��ی�ــة 
  لDـــTال� Iقـــة عـــ%ض ال&عل�مـــات ل�;ـــ!%hال&�5قـــي لعـــ%ض ال&ـــادة العل&�ـــة و mـ�ع ال5ـالب علـى ال&\!ـ� مـ= القـ%اءة حـ�ل م�ضـ�عات اعـــ�م ال.%ت�ـــTـ� ت��وال&..ا�ع � �a�&ال A.ـ��ل&  � لل.ف�N% ف�ه.و!�فعه
  ـافاته�T.كuفي ج&�ع ال&�ض�عات ل� ی.� اإلشـارة إلـى أدوار العل&ـاء و A�.�&فـــ\ ال5ـــالب علـــى أث�اء ع%ض ال�لفـــة وال.ـــي بـــ�ورها ت.V&ضـــ�عات ال���ل�ج�ـــا ال�&� y دراسة ال&�ض�عات وت��ه� على تق�ی% دور هKالء العل&اء.العل&�ـــة ال.ـــي تـــ%ت
  A.ـــ��55ـــات اله�`ف.قـــ� عـــ%ض ال&V&ال&فـــاه�� ال.ـــي ال yة وخـــ%ائ��ال ال.�ضـــ�Dل�ـــة واألشـــD %ــ ــ� م�هـــا صـــ�ر غ�ـ ــة ال&�ضـــ�ع ولNـــ= ت�جـــ� �عـــ� ال�ـــ�ر وال%ســـ�مات والع�یـ  واض�ة في أل�انها ومعل�ماتها م&ا ت;m �ع� ال.عق�� لل5الب ع�� مTاه�تها.تـــ%ز أه&�ـ
 في ع%ض معل�ماته على مفه�م ال.�ـ�ع واالتـ\ان وغ A�.�&ـاد( �%هـا مـ= مفـاه�`ف.ق� ال� وم  ال�&ال ال.ي ت\خ% بها ال�aاه% ال���ل�ج�ة ال&V.لفة.
  yـVح�ـ� ال pاأللـ�ان ونفـ pم&ا ی�حي للقار( أن الع��ان ج\ء م= ال.ف��الت ال.ي تأتي أسفله.یالح� في ع%ض الع�ـاو!= ال%ئ�;ـة والف%ع�ـة أنهـا تعـ%ض بـ�ف 
 م�ضــ�عات ال���ل�ج�ــا أنهــا A.ــ��ــا فــي عــ%ض مq`ـ= أن `;ـ.ع�= بهـا ال5ـالب فـي ال�صـ�ل إلـى ال&\!ـ� مـ= عــ� ال&%اجــع تف.قــ� وجــ�د � یالحــ� أD&&ة ال.ي م= ال� ال&عل�مات ع= ال&�ض�عات ال���ل�ج�ة ال&V.لفة.الع%�gة أو األج�
  ــ5ة االس.ق�ــائ�ةTل عــام واألنDــT� ــ5ة العل&�ــةTمــ�هج ال���ل�ج�ــا إلــى األن A.ــ��ع ال5ال`ف.قــ� م�Tص ال.ي ت��Vه� على على وجه ال��اتي ال&;.&%.ب وتQال.عل� ال 
  ـ�ع ال5ـالب علـى م&ارسـة اإلسـل�ب االسـ.ق%ائيTقة عـ%ض ال&ـادة العل&�ـة لـ� ت!%h ل ك&ا أنDـا أن ال&�ضـ�عات یـ.� تقـ�`&ها فـي شـ&W ،لفـة.V&ي في دراسة ال&�ض�عات الhاتـ%تy ���ـاة معل�مات ی.� W.اب.ها �DTل س%د0 ول� ی.� ع%ضها في ص�رة مDTالت واقع�ة واالس.�

 ل5الب لNي ت;ه� في حل مDTالته� الف%د`ة وال�&اع�ة. ا
  فـــي مـــ�هج A.ـــ��ـــ�� وعـــ%ض ال&aـــ&�= معـــای�% ت�qت A�.ـــح تـــ�ني م;ـــq.ـــاًءا عل�ـــه ی�gو A.ــ��.ال���ل�ج�ــا لل�ــف ال�الــ� ال�ــان�0 فــي ضــ�ء قائ&ــة ال&عــای�% ال;ــاب- إعــ�ادها فــي م�اصة �ال&Vال&عای�% ال �aنف;ه ی.� تم�هج ال���ل�ج�ا وأن مع A�.ق�`&ها ب�رجة م.�س5ة  
  ی= ی��ــان علــى أنــه" الQة الف%ضــ�= األول وال�ــاني الــ�قــ- مــ= صــ�ــ�ن قــ� تــ� ال.D` +لQــgــ�ر و ــالي �القـ ــ�خل ال�&ـ ــاد( ال&ـ ــ�اف) مـ ــة (األهـ ــة ال�ان�!ـ ــا �ال&%حلـ ــ�هج ال���ل�ج�ـ ) ن�!ة (ال&�.ـ�A )، " ال ی.q&= م�هج ال���ل�ج�ا �ال&%حلة ال�ا٪٣٠ال&�اسm " (ال `قل ع= ی.qـــ&= مـ  ")٪٣٠ماد( ال&�خل ال�&الي �الق�ر ال&�اسm " (ال `قل ع= 
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  وت]" هIه ال��ائج إلى :  
  شـ%ات األهـ�افKت�اول أهـ�اف مـ�هج ال���ل�ج�ـا �ال&%حلـة ال�ان�!ـة ل&عـای�% وم A�.;اد( ال&�خل ال�&الي.  ت�ني م  في ض�ء م
 لـة�مـ�هج ال���ل�ج�ـا �ال%مل A.ـ��ت�ـاول م A�.;ال�ان�!ـة ل&عـای ت�ني م A.ـ��شـ%ات مKوم %�   في ض�ء ال��ائج الGا-قة ی�صي الJED الEالي -�ا =أتي: في ض�ء ماد( ال&�خل ال�&الي.
 .لفة.V&في مق%رات العل�م ال A%Nاد( ال�&ال�ة وال&فاه�� العل&�ة ال ال.أك�� على اب%از ال&
 ال�ج�ان�ة في الع&ل�ة ال.عل�&�ة mاصة   ال.أك�� وااله.&ام �ال��انVgت�&�ـة االت�اهـات العل&�ـة و

 واالت�اهات اإل`�اب�ة ن�� دراسة العل�م.
  لــ�جي وال���ل�ج�ــا ابــ%از��ال.أك�ــ� ع�ــ� ب�ــاء ال&�ــاهج ال�راســ�ة الVاصــة �ــالعل�م وg&قــ%رات ال

ال&aـــاه% ال�&ال�ـــة ال&V.لفـــة ودور ال�aـــ%ة ال�&ال�ـــة لهـــQه العلـــ�م فـــي تف;ـــ�% Wافـــة الaـــ�اه% 
 ال5�عة.

  ث ل.�5!%ه وتق��&ه.�عل� ال�اإله.&ام��  ��ل�ج�ا وuج%اء ال&\!� م= ال�راسات وال
  ك�ا =ق�"ح الJED إج"اء ال�EDث وال
راسات ال�الة:

  A%ـــ�ب%نـــامج مق.ـــ%ح فـــي ال��لـــ�جي قـــائ� علـــى ال&ـــ�خل ال�&ـــالي ل.�&�ـــة مهـــارات ال.ف�Nـــ% ال
 واالت�اهات العل&�ة ل�A تالم�Q ال&%حلة ال�ان�!ة.

  ــ%ة ال�&ال�ــة واالح;ــاس تقإجــ%اء دراســةaلــ�جي علــى ال����!&�ــة لل.عــ%ف علــى قــ�رة معل&ــي ال
 �ال�&ال وتQوقه.

  وم�هــا ال&ــ�خل p!اجــ%اء دراســة مقارنــة بــ�= فاعل�ــة ال&ــ�خل ال�&ــالي وغ�ــ%ه مــ= مــ�اخل ال.ــ�ر
 mــ�� ال�&ال�ــــة وحــــ ــا ت�&�ــــة القــ ال&�aــــ�مي أو ال&ــــ�خل ال��ــــي علــــى �عــــ� ال&.غ�ــــ%ات وم�هــ

 % �أن�اعه.�Nاالس.5الع وال.ف
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  لمراجع:ا
  أوالً: المراجع العربية 
فاعل�ة ت�ر�� وح�ة مق��حة في العلـ�م �اسـ�
�ام ال�ـ�خل ).  ٢٠١٤إب�اه�K، نار�$ان ج$عة إس$اع�ل(

.   ال-�الي ل�/��ة الق�. ال-�ال�ة وح, االس�*الع وال�)'�ل ل�& تالم�$ ال��حلة اإلع�اد!ة
  جامعة الoقاز��m� .cة،رسالة د�+�راة غ�� م� �رة، �ل�ة ال+

). ٢٠٠٤، هاني م�&� ( ی�نpأب� الع��=، علي خل�ل م�5فى؛ ت�ف�-، صالح ال�ی= م�&�؛ 
  ، القاه%ة : ال�ار اله��س�ة .األص�ل الفل�ف�ة لل����ة: دراسات وق�ا�ا

  ،�� جالل (أب� ال$�$Iهام م�ح في العل�م قائ. علـى ال�ـ�خل ال-�ـالي ). ٢٠١٣ر��ة ب�نامج مق�فعال
، ت/��ة ال�فاه�. العل��ة وع�ل�ات العل. وال���ل العل��ة لـ�7 تالم�ـ$ ال��حلـة االب��ائ�ـة  في 

  رسالة د�+�راة غ�� م� �رة، �ل�ة ال+��mة، جامعة األزه�.
)�فاعل�ــة ال�ــ�خل ال-�ــالي فــي تــ�ر�� ال=��لــ�جي ل�/��ــة ). ٢٠٠٩أبــ� ز�ــ�، أمــاني مI$ــ� ع2ــ� الI$�ــ

اء ال*ـالب وال�عل�ـ�E �ال��حلـة الDان��ـة ن)ـ� اسـ�
�امه . ر �عA ال�فاه�. العل��ة ال@=ـ�&، وأ
  ، �ل�ة ال+��mة، جامعة ع�* ش$?.رسالة ماجJ��� غ�� م/�Hرة 

) فاعل�ــة وحــ�ة �اســ�
�ام ال�ــ�خل ال-�ــالي وت/��ــة �عــA مهــارات ). ٢٠١٠ج�ــ�رجي، ف��ل�ــS خ�ــ�
. رســــالة   & � ال�ف@�ــــ� االب�@ــــار& وال��ــــل ن)ــــ� ال=��لــــ�جي لــــ�N 7ــــالب ال'ــــف األول الDــــان

  ماج=+�� غ�� م� �رة ، �ل�ة ال+��mة، جامعة ع�* ش$?.
). ن$ــ�ذج ت�ر�=ــي مق+ــ�ح قــائK علــى ال$ــ�خل ال�$ــالي ل+�$�ــة ال$فــاه�K ٢٠١٦خل�ــل، خل�ــل رضــ�ان(

 .، م-لـة القـ�اءة وال�ع�فــةالف�o�ائ�ـة ومهـارات ال+ف"�ـ� ال+ــأملي ل�ـالب الNـف األول الqــان�
) ال�ــــoء ١٨٢، �ل�ــــة ال+��mـــة. جامعــــة عــــ�* شــــ$?، (�ع�فــــةال-�ع�ـــة ال�'ــــ��ة للقــــ�اءة وال

  .١٣٢- ٩٣الqاني، 
فاعل�ة اس�
�ام ال��خل ال-�الي في ت/��ة ال�فـاه�.  وال�هـارات ال'ـ)�ة ��ـادة ).  ٢٠١٣زه��، أمل(

.رســالة ماج=ــ+�� غ�ــ� م� ــ�رة ، �ل�ــة العلــ�م لــ�& Nال=ــات ال'ــف الJــادس األساســي �غــOة
  .ال+��mة . ال�امعة االسالم�ة

، ال�$ع�ة ال$Nـ��ة م-لة ال��R�ة العل��ة). ال$�خل ال�$الي في ال+��mة العل$�ة. ٢٠٠١سل�K، صاب�(
  .٨-١)، ٤(٤لل+��mة العل$�ة ،
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ــاب�( ــ+ق2ل فــــي ضــــ�ء ال$اضــــي والIاضــــ�، ال�$ع�ــــة ٢٠٠٦ســــل�K، صــ ).ال+��mــــة العل$�ــــة، رؤQ ال$=ــ
، فایـ� اضـ� ورؤ7 ال�Jـ�ق=لل)ت)ـ�!ات ا –ال$�N�ة لل+��mة العل$�ة، ال$&ت$� العل$ي العاش�  

  . ٨-١ی�ل��، ال$�ل� األول،  -٣٠االس$اعل�ة  –
 أح$ــ� uع�$ــة (�. القــاه�ة: دار الف"ــ� نJــان�ةالعلــ�م اإل  & فــي ال$I+ــ�ت)ل�ــل ). u٢٠٠٤ع�$ــة، رشــ

  الع�mي. 
�uس�ن( مهاب   ،��$Iال  �مهارات  ).  ٢٠١٩ع2 ت/��ة  في  مق��حة  إث�ائ�ة  ج��ل�ج�ة  أنH*ة  فاعل�ة 

ا الDان��ةال�ف@��  ال��حلة  Nالب  ل�7  ال�راسي  وال�)'�ل  الع�R�ة    الس�ق'ائي  اإلمارات  ب�ولة 
  ، رسالة ماج=+�� غ�� م� �رة ، �ل�ة ال�راسات العل�ا : جامعة القاه�ة. ال��)�ة

فاعل�ة ال��خل ال-�الي في ت�ر�� مادة ال=��ل�جي ل*ـالب ). ٢٠١٣ع2� العل�K، ال �$اء ع2� العال(
، & فــي ت/��ــة ال�)'ــ�ل ومهــارات مــا وراء ال�ع�فــة وال��ــل ن)ــ� ال�ــادةول الDــان� ال'ــف األ 

  رسالة ماج�=+�� غ��م� �رة، �ل�ة ال+��mة: جامعة حل�ان.
  ، ع$ان ، دار ال$=��ة لل� � وال+�ز�ع.  ٣، w أساس�ات ال-��ل�ج�ا). ٢٠٠٩ع�ا هللا، م� �ل �امل(

العامــة فـي ضــ�ء األهــ�اف ال�عاصــ�ة  للDان��ــة ت*ــ��� مـ/هج ال-��ل�ج�ــا). ٢٠٠٩ع��ـة، ســام�ة نــ�ا(
  ، �ل�ة ال+��mة . جامعة االس]��ر�ة.لل��R�ة العل��ة. رسالة دY��راة غ�� م/�Hرة 

) Zــ��ــي وأث�هــا علــى ت�$�ــة الــ�عي ٢٠١٠علــى، زR�2ة تعل�$�ــة م�2م�ــة مق+�حــة فــي ال�$ــال ال�). وحــ
فـي ال�/ـاهج وNـ�ق  لة دراسـاتم-ال�$الي ل�u Qال2ات �ل�ة ال+��mة 
�امعة ال$ل. سع�د، 

��  .٤٧-١٥، ١٦٣، ال��ر
؛ م��ا، فایo م�اد(�، القاه�ة : م]+2ة   ٢، w ال�/هج م/]�مة ل�)��7 ال�عل�.). ١٩٩٣لZ�2، رش

  األن�ل� ال$�N�ة. 
�، إk$ان مI$ـ� مI$ـ�د($Iـ�ح فـي العلـ�م لل��حلـة اإلع�اد!ـة فـي ضـ�ء ال�ـ�خل ). ٢٠١٢م�مـ/هج مق

. رســالة �ل ال�ع�فــي والقــ�. واالت-ــاه ن)ــ� دراســة العلــ�م��ــة ال�)'ــال-�ــالي وفاعل��ــه فــي ت/
  د�+�راة م� �رة . �ل�ة ال+��mة . جامعة ع�* ش$?.

� أم�* ($Iة). ١٩٨٤ال$ف+ي، م��Rلة معال. ت�Jسل :��  . القاه�ة: م��o ال"+اب.سل�ك ال��ر
) �ال-��لــ�جي.  ). ت*ــ��� م/ــاهج العلــ�م �ــال�عل�. العــام ل�/��ــة ال�/ــ�ر٢٠١٧ه�]ــل، أح$ــ� ف+Iــي أح$ــ

  رسالة د�+�راة غ�� م� �رة، �ل�ة ال+��mة، جامعة ال$��Nرة.
) Kة وال+عل��m�+. ق=ل ال-امعي  ).  ٢٠١٤وزارة ال�عل�ة لل�-�ات��ة االس*
: ال�عل�. :  ٢٠٣٠-٢٠١٤ال

  ، القاه�ة . � ل@ل Nفلال��Hوع الق�مي ل�'�: معا نJ�*�ع: تق�!. تعل�. ج�
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�ام مــ�خلي الR�2ـة وال�$ـالي فـي ت�ـ��� ال$فـاه�K االح�ائ�ــة ) . أثـ� ٢٠١٢یـ�ن?، وفـاء مI$ـ�د(z+اسـ
، �ل�ة م-لة ال��R�ة والعل.ل�ال2ات الNف ال�ا
ع العل$ي وت�$�ة ال+ف"�� االس+�اللي ل�یه* . 

  .٣٠٥-٢٧٥) ،٥(١٩ال+��mة. جامعة ال$�صل،
 Kــة وال+علــ��m�+ــة العامــة٢٠١٩(وزارة ال�ان�qــة لل�R�2ن ). ال���ل�ج�ــا والعلــ�م ال�Rــة ل ــ�o��$اإلدارة ال :

.Z+"ال@ @
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  بها في البحث: قائمة المؤتمرات التي تم ا-سترشاد

مع�قـات ال��R�ـة العل��ـة ال$&ت$� العل$ي ال+اسع لل�$ع�ة ال$�N�ة لل+��mة العل$�ة وال� �ان 
ع��ان: 
أغ=ــ�?  ٣ی�ل�ــ� إلــى  �٣١ة مــ* ، والــ� انعقــ� فــي الف+ــفــي الــ�EN الع�Rــي " ال�Hــ
�b وال)لــ�ل"


ف��ق ال$�جان. ٢٠٠٥- � االس$اعل�ة.  -فای
 –ال]ـاه�ة ��عة وال�راسـات األسـالم�ة 
�امعـة ق�ـ�، والـ� �ـان 
ع�ـ�ان: " ال$&ت$� ال�ولي ل"ل�ة ال 

 .٢٠١٥ن�ف$�2  -١٦ -١٥: وذل. في الف+�ة م*  في اإلسالم" –ال-�ال�ة 
رة وال+"��ل�ج�ــــا وال+علــــ�K والف�ــــ�ن وال�$ــــال والعلــــ�م االج+$اع�ــــة ال$ــــ&ت$� الــــ�ولي ال�ا
ــــع لعلــــ�م اإلدا 

)ference on Management Science ,Education International Con 4thواالق+Nـاد
Technology ,arts ,Social science and Economies)  *فـي الف+ـ�ة مـ  �-١٥الـ� عقـ

١٦  �m�+٢٠١٦اك kوه�ا ال$&ت$� ب�عا ،*�Nال
 ة ال�$ع�ة ال�ول�ة لل$عل�مات واله��سة.في ج��ان 
�ع/ــ�ان " ال��R�ــة امعــة ال$��ف�ــة، والــ� �ــان ال$ــ&ت$� العل$ــي ال=ــا
ع: الــ�ولي الqالــH ل"ل�ــة ال+��mــة: ج

 ١٢ -١١ال� عق� في الف+ـ�ة مـ*  ال�ج�ان�ة في ال�-��عات الع�R�ة في ض�ء ال�)�!ات ال�عاص�ة "
 �m�+ة  ٢٠١٧اك�m�+ل�ة ال[
 $��ف�ة. جامعة ال –

ــال$ــــ&ت$� الــــ�ولي األول فــــي م�ضــــ�ع "  ة قdــــا!ا معاصــــ�ة فــــي ال�راســــات اللغ��ــــة واألدب�ــــة وال-�ال�ــ

$]�اس 
ال$غ�ب .  ٢٠١٨مارس  ٢٩-٢٨في الف+�ة م*  وال�)�الت وال�هانات 

 CFP – Aesthetics)ال$ــ&ت$� الــ�ولي: تعلــ�K ال�$ال�ــات وم$ارســة تــ�ر�? ال�$ال�ــات    
Education and the practice of Aesthetics teaching – Presov, Slovakia, 7-8 

November, 2019)  في الف+�ة �ن�ف$�2 في ب��=�ف، سل�فاك�ا وه�ا ال$&ت$�  ٨-٧م* وال� عق
 والqقافة الف��ة وج$ع�ة علK ال�$ال في سل�فاك�ا .ب�عاkة معه� ال�$ال�ات 

 CFP – Annual conference of The)ال$ـ&ت$� ال=ـ��Q لل�$ع�ـة ال ـ$ال�ة لعلـK ال�$ـال 
Nordic Society of Aesthetics – 28-30 May, 2020 Aarhus University, 

Denmark في الف+�ة �  ك.مای� جامعة أره�س: ال�ن$ار  ٣٠-٢٨) وال� �ان س�عق


