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  رــر وتقديــشك

فيـه مـلء  مباركاً  اً طيب اً كثير  اً الحمد لك يا اهللا كما ينبغى لجالل وجهك وعظيم سلطانك أحمدك يا اهللا حمد     
موات واألرض ومـــا بينهمـــا أحمـــدك يـــا اهللا عـــدد خلقـــك وزنـــة عرشـــك ومـــداد كلماتـــك ،أحمـــدك يـــا اهللا حمـــد الســـ

الشاكرين العارفين بنعمائك  وأصلى وأسـلم علـى خيـر رسـلك وخـاتم أنبيائـك سـيدنا محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم 
  اً و نذير  اً للبشرية وهادي اً المبعوث معلم

  وبعد،،،                                             
فــإلى كــل يــد ، وكــل عقــل ، وكــل نقــد بنــاء شــارك فــى هــذا العمــل أقــدم أســمى آيــات الشــكر ،وأرفــع مراتــب      

  التقدير والعرفان بالفضل والجميل 
       

الســيد علــى الســيد شــهده /د.وال يســعنى إال أن أتقــدم بعميــق شــكرى وتقــديرى إلــى العــالم واإلنســان الجليــل أ     
ذ المناهج وطرق تدريس العلـوم المتفـرغ بكليـة التربيـة جامعـة الزقـازيق الـذى أفـاض علـّى مـن علمـه الغزيـر أستا

منـذ  اً أمينـ اً وناصـح اً موجهـ اً ومشـرف اً معلمـ اً وغمرنى بعطائه الجم وخلقه السـمح وخبراتـه العميقـة فكـان لـى أسـتاذ
  .تسجيل هذه الدراسة إلى نهايتها فجزاه اهللا عنى خير الجزاء 

       
إبــراهيم ســعيد الجعفــرى علــى /د.كمــا أتوجــه بأســمى معــانى الــود واإلمتنــان والتقــدير ألســتاذى الفاضــل ا       

  .معاونته الصادقة لى فله منى كل اجالل وتقدير واحترام 
  

ــــزاز إلــــى د      ــــى أن أتقـــدم بالشـــكر والحـــب واإلعــ ســـوزان محمـــد حســـن التـــى أمـــدتنى بـــالكثير مـــن /وال يفوتن
  .ى خير الجزاء منشاداتها ووقتها فلها ار 
  

عبــد الملــك طــه عبــد الــرحمن أســتاذ /د.كمــا يطيــب لــى أن أتقــدم بخــالص شــكرى و عظــيم امتنــانى إلــى أ     
المناهج وطرق تدريس العلوم ووكيل كليـة التربيـة جامعـة طنطـا علـى تحملـه عنـاء السـفر لمناقشـة هـذه الرسـالة 

  فجزاه اهللا عنى خير الجزاء
  

 أسـتاذحجـازى عبـد الحميـد / كما يسعدنى أن أسجل جزيل الثناء و عظيم التقدير إلى أسـتاذى الفاضـل د      
مســاعد منــاهج وطــرق تــدريس العلــوم بكليــة التربيــة جامعــة الزقــازيق علــى تفضــله بالموافقــة علــى مناقشــة هــذه 

  الرسالة فجزاه اهللا عنى خير الجزاء
  

نبـع الحنـان .. والدى ووالدتى .. نى إلى من أدين لهما بحياتى وفكرى شكرى وكريم امتنا بخالص و أتقدم     
و فيض الرحمة بارك اهللا فى عمرهما و رجائى أن يجـدا فـى هـذه الرسـالة ثمـرة بسـيطة لغـرس غرسـاه و تكريمـًا 

   متواضعًا لجميل يطوق عنقى و يصحبنى أيام عمرى 
       



 ث 

إلــى أخــوتى لمـــا   وعــونهم لــى مــن شــملونى بــدعواتهمعير يــات الحــب والشــكر والتقــدأســمى بأكمــا أتقــدم      
  تحملوه من تعب ومشقة فجزاهم اهللا عنى خير الجزاء 

  

ووفاًء وتقديرًا وعرفانًا بالجميل أتقدم بأسمى آيات الحب والشكر والتقدير إلى من تحمل معـى كثيـرًا وكثيـرًا      
إلــى زوجــى ييــد مــا ســاعدنى فــى اتمــام هــذا العمــل مــن األعبــاء طيلــة هــذا العمــل الــذى وفــر لــى مــن العــون والتأ

  الحبيب عرفانًا منى بفضله واخالصًا ووفاًء منى له
  

وان كان يحق لى أن أهدى هذا العمل فإنى أتقدم به إلى الروح التى تسرى بين جنباتى ، إلى مـن أنعـم اهللا بـه 
  بارك فيها أنبتها نباتًاَ◌ حسنًا علّى فكانت قرة عينى ومهجة قلبى إلى ابنتى الحبيبة جنى حفظها اهللا و 

   ،،،،وبعد                                             
ملى وجهدى فإذا كان فيه اجادة فإنه يرجع إلى توفيق من اهللا ثم إلى أستاذى المشرف على البحث ، فهذا ع

  وٕان كان فيه تقصير فإنه يرجع لى وحدى وحسبى أننى حاولت فالكمال هللا وحده
  ا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأناربن

  صدق اهللا العظيم
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 ٢

  ل األولـالفص
  ام للبحثـار العـاالط

  :مـقـدمــة 
      

يتميــز العصــر الحــالى بثــورة علميــة وتكنولوجيــة ســريعة تهــتم بالمعلوماتيــة وابــداعات العقــل االنســانى   
العصـر يتمثـل فـى أن مصـدر السـلطة اآلن  من أهـم سـمات ذلـكو وهو ما يطلق عليه الثورة التكنولوجية الثالثة 

مـن مظـاهر خصـوبة  هى العقل واالبداع لذا فالتحديات القادمة هى تحـديات ابداعيـة حيـث يعـد االبـداع مظهـراً 
  .  التفكير

       

لالبـداع والنـاظر إلـى واقـع  اً خصـب كما أن طبيعة العلـوم المرتبطـة بحيـاه النـاس اليوميـة تعتبـر مجـاالً   
ابـراهيم بـن . (إلـى العقـل البشـرى علـى أنـه وعـاء  اً علـى الكـم وحـده نـاظر  ًا◌ً كبيـر  ًا◌ً يالحـظ حرصـ تدريس العلوم

  )٧٩،  ١٩٩٩عبد اهللا المحيسن ،
     

العمليـــة التعليميـــة غنيــة بالتجـــارب والطـــرق العمليـــة التـــى تثـــرى حيـــاة لــذا فمـــن الضـــرورى أن تكـــون    
نشــطة التعليميــة وتناولهــا بدرجــه عاليــة مــن الجديــة فالنشــاط التالميــذ المســتقبلية والبــد أيضــا مــن  التوســع فــى األ

  ) ٥ ، ٢٠٠٥رضا مسعد ،. ( يبث الحياة فى العملية التعليمية ويبعدها عن الخمول 
  

التربيـة الحديثـة مـن نقـل مركـز االهتمـام مـن المـادة  هومما الشك فيه أن التحول الكبيـر الـذى أحدثتـ   
ى علــى أثــره أصــبح الــتعلم يــدور حــول المــتعلم ، ممــا جعــل المــربين ينــادون لــى المــتعلم الــذإالدراســية والمعلــم 

بضرورة االهتمام بالمتعلم وحاجاتـه واسـتعداداته وميولـه واهتماماتـه كمـا نـادوا بضـرورة ايجابيـة المتعلمـين وكـان 
ربيـة الحديثـة لهذا التحول تطبيقاته فى ميدان المناهج الدراسيه فظهـرت منـاهج النشـاط كـأداة لتحقيـق أهـداف الت

مــن أركــان العمليــة التعليميــة  اً هامــ اً لكونهــا ركنــ أهميــة األنشــطة التعليميــةترجــع فــى مراحــل التعلــيم المختلفــة ، و 
من المنهج المدرسى عّدها المربـون وسـيلة وليسـت غايـة فـى حـد ذاتهـا ، فهـى إحـدى الوسـائل التربويـة  ًا◌ً وجزء

 ٣٠،  )ب(٢٠٠٤مجـدى عزيـز ،. ( ة والحركية لدى المتعلمـين التى تسهم فى بناء وتنمية الجوانب اإلجتماعي
(        

ويعد النشاط التعليمى من أهم مقومات العملية التربوية التـى تسـهم فـى تربيـة الـنشء تربيـة متكاملـة    
فى جميع مراحـل الدراسـة المختلفـة ، ويمثـل النشـاط التعليمـى الجانـب التقـدمى فـى التربيـة المعاصـرة ألنـه يهـتم 

 بالجوانــب اليوميــة والحياتيــة للمتعلمــين فــى مختلــف مراحــل نمــوهم ويعــرف النشــاط التعليمــى بأنــه اً كبيــر  اً هتمامــا
وســـيلة وحـــافزإلثراء المـــنهج واضـــفاء الحيويـــة عليـــه ، وذلـــك عـــن طريـــق تعامـــل المتعلمـــين مـــع البيئـــة وادراكهـــم 

. ( تنميـة معـارفهم وقـيمهم بطريقـة مباشـرة  لمكوناتها المختلفة بهـدف اكسـابهم الخبـرات األوليـة التـى تـؤدى إلـى
  ) ١٠،٩،  ٢٠٠١، أحمد فاروق& فاروق البوهى

  
      



 ٣

يثيــر عقــول التالميــذ وتفكيــرهم  لــه موقــف تعليمــى مخطــط بأنــه النشــاط التعليمــىويمكــن تعريــف     
للبحـــث واالستقصـــاء ويهيـــىء الفـــرص أمـــامهم مـــن خـــالل محتـــوى كتـــب العلـــوم لممارســـة أى عمـــل مـــن 

وقيـــامهم بخطـــوات وأداءات محـــددة داخـــل  اً أو ميـــداني اً أو تطبيقيـــًاً◌ تجريبيـــ اً مـــال  ســـواء أكـــان عمليـــاألع
 ٢٤٢،  ٢٠٠١عبـد السـالم مصـطفى ،( .الفصل أو معمل العلوم أو غيره ويهدف لتعليم العلوم وتعلمهـا

(  
  

ألنشـطة المشـوقة والذا البد من اثـراء المنـاهج وطـرق تدريسـها بالعديـد مـن المواقـف المحفـزة للـتعلم 
للتالميـــذ ممـــا يجعلهـــا مـــن المجـــاالت الخصـــبة لتنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعى ، ورغـــم ذلـــك فـــإن الـــتعلم النشـــط 
بأساليبه و أنشطته المتعددة لم يحـظ علـى المسـتوى الميـدانى التطبيقـى بالقـدر المناسـب مـن اإلهتمـام ، إن 

ن اإلتسـاع و المرونـة إذ أن المعلـم سـيجد األمر يحتاج إلى اختيار موضوعات دراسية علـى درجـة كبيـرة مـ
آنذاك من المادة العلمية ما يناسب تالميذه و مـا يسـاعده علـى تشـكيل خبـرات غنيـة يتفاعـل معهـا التالميـذ 
ومن خالل ذلك يكشفون عن طاقاتهم الكامنة ، وبالتالى فإن المناهج التقليدية يصعب من خاللهـا الكشـف 

لمعلم يستطيع من خالل المواد اإلثرائية المصاحبة للكتـب المدرسـية أن عن تلك الطاقات ، ومع ذلك فإن ا
  )٥٥،  ٢٠٠١،فارعة حسن& أحمد حسين اللقانى(.يكشف عن بعض هذه الطاقات الكامنة لدى تالميذه

      

المواقـف واألعمـال والممارسـات العلميـة التجريبيـة التـى بأنهـا  ةاألنشـطه التعليميـه االثرائيـتعرف و 
ا أو تضـــمينها فـــى المقـــرر الحـــالى وتتطلـــب مســـتويات عقليـــة عاليـــة ولكنهـــا تـــرتبط بـــالمقرر يـــتم اضـــافته

وتعمـــل علـــى اثرائـــه وتعميقـــه وتتـــيح للتلميـــذ المتفـــوق القيـــام بـــبعض األعمـــال أو الممارســـات التـــى تشـــبع 
ميـة بكافــة واألنشـطة التعليواالبتكـارى مــن خـالل دراسـته للعلـوم ،  احتياجاتـه العقليـة وتثيـر تفكيـره العلمـى

حيـــــث يقـــــوم أنواعهــــا اذا أردنـــــا ان تكـــــون فعالـــــة فـــــى عمليـــــة التعلـــــيم فينبغـــــى االعـــــداد لهـــــا وتصـــــميمها 
المتخصصون ومطوروا مناهج العلوم ومؤلفوا الكتـب باختيـار وتوجيـه وتنظـيم مكونـات وعناصـر النشـاط 

يجـب توافرهـا عنـد  فى ضوء مجموعة من الخصائص والمواصـفات التـى اً التعليمى وترتيبها وتنسيقها مع
واضـــحة وكتابتهـــا فـــى ) تعلميـــة  –تعليميـــة ( لتعليميـــة وتنظيمهـــا ووضـــعها فـــى خطـــة اختيـــار األنشـــطة ا

عبد السالم ( .خطوات وأداءات محددة على أن تكون قابلة للتنفيذ والتطبيق ليتمكن التالميذ من تنفيذها 
  ) ٢٤٢ ، ٢٠٠١مصطفى ،

  

االثرائيـة بصـفة عامـة وفـى تنميـة ابـداع  أهميـة األنشـطة هناك بعض الدراسات التى تشير إلـىو    
   :التالميذ بصفة خاصة
 ةوالحاجــ ةأهميــة الدراســ أوضــح الباحثــانحيــث ) ١٩٩٨ثنــاء الضــبع ، ناصــر غبــيش ،( منهــا دراســة 

   :اليها مما يلى
 االســتجابة لظــروف العصــر الــذى نعيشــه والتــى تحــتم علينــا ضــرورة  رعايــة القــدرات واالســتعدادات -
 .لدى األطفال باعتبارهم سند األمة وذخيرة المدرسة  ةاالبتكاري



 ٤

للحاجــة الملحــة بضــرورة اعــداد بــرامج ابتكاريــة بهــدف  االســتجابة لنــداءات التوصــيات التربويــة نظــراً  -
 .تنمية المواهب 

األهميــة التطبيقيــة مــن حيــث اعــداد برنــامج يســتند إلــى بعــض األنشــطة المحببــة للتالميــذ كــالطرائف  -
   .واأللغاز
          

إلى ضرورة اعطاء التالميذ مزيـد مـن الوقـت لممارسـة ) Halsal,R.,1998 (دراسة هالسال وأشارت  
األنشــطة فــى العلــوم ، ولــذلك حثــت الدراســة علــى أن يتضــمن المــنهج العديــد مــن األنشــطة التــى تعتمــد علــى 

  .ل فى مجموعات صغيرة األعمال اليدوية وتقوم على الفهم وتعلم التالميذ من خالل العم
  

إلــى معرفــة أثــر اســتخدام حقيبــه تعليميــة ألنشــطة اثرائيــة ) ٢٠٠٠، عبــد الســالمأســامه (وهــدفت دراســة  
مقارنــة بعينــة تلميــذ فــى المجموعــة التجريبيــة  ٣٢فــى العلــوم لتنميــة مهــارات االستقصــاء العلمــى لــدى عينــة مــن 

اختبار فى مـادة العلـوم وكـذلك اختبـار للقـدرة العقليـة  تلميذ فى المجموعة الضابطة  واستخدمت الدراسه ٢٩من
  العامة واسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة بفروق احصائية 

  

بضـــرورة تنميــة مهــارات بعــض عمليــات العلــم مـــن )  ٢٠٠١عبــد المــنعم ابــراهيم ،( وأوصــت دراســة  
تلميــذ  ١٧٨وم المقــرر وطبــق البرنــامج علــى عينــه مــن خــالل برنــامج فــى األنشــطة العلميــة يصــاحب مــنهج العلــ

واســفرت النتــائج عــن تفــوق المجموعــة التجريبيــة عــن الضــابطة فــى القــدرة علــى التفكيــر االبــداعى فــى العلــوم 
  .واستخدم الباحث البرنامج المقترح وطبق اختبار إبداعى على التالميذ 

         

االثرائيـــة علـــى المعرفـــة ،  قيـــاس تـــأثير األنشـــطة)  Juanita,M.,2001(واســـتهدفت دراســـة جونتيـــا  
والعمليــات العلميــة واالتجــاه نحــو مــادة العلــوم ، وتقــدير جهــود العلمــاء وطبقــت الدراســه علــى عينــة مــن تالميــذ 
الصــف الثــامن األساســى واســتخدمت الدراســة اختبــار اســتخدم لتقيــيم مهــارات العمليــات المعرفيــة واالتجــاه نحــو 

أســابيع فــى المسيســبى وتضــمنت األنشــطة اســتخدام  ٣لمجموعــة األنشــطة اإلثرائيــة لمــدة مــادة العلــوم ودرســت ا
نمــوذج شمســى و بطاريــة كهربيــة وأســفرت النتــائج عــن تحســين العمليــات المعرفيــة واالتجــاه نحــو مــادة العلــوم 

  .وكذلك تقدير جهود العلماء لدى التالميذ وذلك باستخدام األنشطة االثرائية 
  

فــــى دراســــته برســــالة إلــــى المعلمــــين بــــأنهم يجــــب أال ) William,R.C.,2001(يــــام كمــــا نــــادى ويل  
يتغاضــوا عــن تقــديم العديــد مــن األنشــطة االثرائيــة لتالميــذهم والحــرص علــى تنــوع األنشــطة للتالميــذ وضــرورة 

  .عملهم فى مجموعات صغيرة 
  

ائــــى هــــو اثــــراء فــــى دراســــتها أن الهــــدف مــــن عمــــل برنــــامج اثر )  ٢٠٠٤، المنصــــورنــــورا ( وأكــــدت  
االهتمامـــات العلميـــة  لـــدى المعلمـــين  وممارســـة المهـــارات التعليميـــة الالزمـــه الثـــراء خبـــرات التالميـــذ الحياتيـــة 

  .وكذلك اثراء المنهج بالعديد من األنشطة لزيادة الخبرات المعرفية للمعلم والتلميذ وربطها بمادة العلوم 
  



 ٥

عرفــة أثــر برنــامج اثرائــى فــى العلــوم المبســطة فــى دراســة اســتهدفت م) ٢٠٠٤ايمــان وفقــى ،( وأجــرت  
تنمية الثقافة العلمية لتالميذ المرحله االبتدائيه وتم اعداد البرنامج للمعلم القائم بالتدريس ، واسفرت النتائج عـن 

البعـدى لمقيـاس الثقافـة العلميـة وكانـت عينـة التطبيـق  وجود فروق احصائية بين التالميذ فى التطبيـق القبلـى و
  .تلميذ  ٤٠لدراسةا

         

ويعتبـر التربـويين أن المعلـم فـى ظـل النظـام التعليمــى التقليـدى هـو أحـد األسـباب الرئيسـيه للمشــكالت  
التربويــة ، حيــث ال يســتطيع أن يشــترك فــى تخطــيط المنــاهج الدراســيه ، ولــم يــتم تدريبــه علــى ممارســة النشــاط 

معلومـات للتالميـذ مـن الكتـب المدرسـية إلـى عقـولهم دون فهـم المدرسى فهو الملقن الـذى يهـتم دائمـا بإيصـال ال
أو اســــتيعاب ، أى ان التالميــــذ يســــتقبلون المعلومــــات مــــن المعلــــم ثــــم يســــترجعون تلــــك المعلومــــات وقــــت أداء 

ولكــى يواجــه المعلــم التحــديات الجديــدة فــى هــذا العصــر فينبغــى عليــه أن يقــوم بتــدريب نفســه علــى . االمتحــان 
  )١٣،  ١٩٩٥فهيم مصطفى ، .  ( بوية فى مجال التدريسالمستحدثات التر 

  

فـــالمعلم هـــو القطـــب األساســـى فـــى ادارة كـــل األنشـــطة فتـــوفير الوســـائل التعليميـــة والمنـــاهج المتطـــورة  
وطرق التدريس المتنوعة وتوفر الرغبة والدافعية لـدى التالميـذ علـى حـب الـتعلم واكتسـاب المعرفـة ،كـل ذلـك ال 

ميلودزيـان . (المعلـم الكـفء ذى الخبـرة الكافيـة والضـرورية والقـدرة علـى تبسـيط المعـارف يترجم اال عـن طريـق 
،٣٠،  ٢٠٠٣(  

  

  : فى العملية التعليميةالمعلم  دورهناك بعض الدراسات التى تشير الى و 
حيـــث أكـــدت علـــى أنـــه يجـــب علـــى المعلـــم أن يتوقـــف عـــن تثبـــيط )  Gass,L.,2000(دراســـة جـــاس  

لـــيس كناقـــل  ولعلـــى أن المعلـــم مســـؤ  اً االبـــداع وأن يشـــجعهم علـــى اإلبـــداع وأكـــدت أيضـــعزيمـــة التالميـــذ نحـــو 
تعلـيم التالميـذ االكتشـاف حيـث يجـب اتاحـة الحريـة البتكـار أشـياء ل مسـؤليته تمتـد للمعلومات فقط للتلميذ ولكـن

  .جديدة 
فرصــة لكــى أن المعلــم هــو الــذى يســتطيع أن يمــد تالميــذه بال)  Berteig,G.,2003(وأضــاف بيــرتج  

ليوظفـوا تلـك المهـارات فـى عملهـم وحيـاتهم  يتعلموا الكثيـر مـن المهـارات التـى يحتاجونهـا لينمـوا إبـداعهم وأيضـاً 
  .المستقبلية 

   

حيث تتضاعف المعرفة االنسـانية علـى شـكل متواليـة هندسـية  هائالً  معرفياً  واليوم يشهد العالم انفجاراً  
 مـــن المعلـــم لشـــرح هـــذه المعلومـــات لتالميـــذه ونظـــراً  كبيـــراً  مجهـــوداً  ، ويتطلـــب تكـــدس المعلومـــات بهـــذا الشـــكل

لكبرعـــدد التالميـــذ فـــى الفصـــل وقلـــة الـــزمن المخصـــص للحصـــة الدراســـية ، وعـــدم تـــوافر االمكانـــات والوســـائل 
ة  التعليمية ، ال يستطيع المعلم القيام بدوره التربوى المالئم مما يؤدى الى عدم تحقق األهداف التربويـة المنشـود

  ) ١٥٢، ٢٠٠٢عفت الطنطاوى ،( 
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ولمواجهة تزايد المعرفـة الهائلـة يتطلـب مـن التربيـة اسـتخدام وسـائل التعلـيم واالعـالم وأنظمـة المعلومـات        
بشكل فعال حتـى يمكـن نقـل هـذا المخـزون الهائـل مـن المعلومـات الـى المتعلمـين بوسـائط تقنيـة عاليـة الفاعليـة 

  ) ١٣ ، ٢٠٠٢مه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم ،المنظ. ( وقليلة التكلفة 
  

ويعتبــر الكمبيوترأنســب وســيلة تســتخدم لمواجهــة هــذه الظــاهرة لمــا لــه مــن قــدرة كبيــرة علــى تخــزين المــواد        
        )٩ ، ٢٠٠٢ابراهيم الفار ،.( واسترجاعها بشكل أيسر وأدق من المصادر والمراجع الورقية 

  

  :منها ى التعليمدراسات الى أهمية الكمبيوتر فوتشير العديد من ال
ــــى ) Becker,H.,1998(دراســــة   ــــى  أشــــارتالت ــــثإل ــــة اســــتخدام المعلمــــين للكمبيوترحي أكــــدت  أهمي

تلـك التـى تـدعم  ،الـدروس أثنـاء شـرحاسـتخدام الكمبيـوتر  تعلـيمهم كيفيـةالمعلمين و  الدراسة على ضرورة تثقيف
  . همينعكس هذا على تالميذوبالتالى  لديهم القدرة على التفكير

  

أكـــدت علـــى تشـــجيع تعلـــم الكمبيـــوتر وهـــو واجـــب األبـــاء والـــذين )  Williams,M.,1999(ودراســـة  
  .لكى يكتسب التالميذ ثقافاتهم وينموا إبداعهم ) المعلمين ( ينوبون عنهم فى غرفة المدرسة أى 

  

فـى مجموعـات صـغيرة ويجـب  إلـى أن التالميـذ يجـب أن تـتعلم) Franks,L.,2002(وأشارت دراسة  
  .على نمو إبداع التالميذ  أن يكون هناك كمبيوتر لكل تلميذ ألن تأثير الكمبيوتر ايجابى جداً 

         

ويتمثــل جــوهر اإلبــداع فــى نشــاط البشــر، فاإلنســان يتصــف باإلبتكــار وبالتجديــد ، واإلبــداع فــى اللغــة 
األنعـام   ) ١٠١() بـديع السـموات واألرض(اهللا تعـالى أو صنعه علـى غيـر مثـال ونجـد قـول  ءيعنى ابتداء الشى

وانتاج البشر الذى يتصف باإلبداع تأتى صياغته النهائيـة فيهـا الجـدة والطرافـة ، وٕان ،  إليجادها ءأى المبتدى
بمعنــى ابتدائــه علــى غيرمثــال  أو فعــالً  قــوالً  ءكانــت عناصــره األولــى موجــودة مــن قبــل ولــذا يقــال أبــدعت الشــى

صف باإلبـداع كـل األعمـال األدبيـة والفنيـة والعلميـة والكثيـر مـن ضـروب النشـاط فـى مواقـف الحيـاة سابق ، ون
ـــوافر فيهـــا عنصـــران همـــا اإلحـــداث ، والتكـــوين أو الصـــنع  ـــة  بشـــرط أن يت ـــا الشـــربينى. (اليومي يســـرية & زكري

  )٩١، ٢٠٠٢صادق،
  

تصف الجهد أو الطاقة الكامنة داخـل لكى  كلمة لها استخدامات عديدة ، تستخدم احياناً " االبداع " و 
آخـرى تسـتخدم لكـى تصـف السـلوك اليـومى لألفـراد مثـل الرسـم  وأحيانـاً ، االفراد من أجل انتاج أعمـال ابداعيـة 

  )   .Hayes,J.R.1990,P11( أو سرد القصص أو غيرها  
  

    
 :ويعرف اإلبداع بأنه 

 ــــــــك األ ــــــــد تل ــــــــع أو الشــــــــىء الجدي ــــــــاس العــــــــالم انجــــــــاز الشــــــــىء الرائ ــــــــر بهــــــــا الن ــــــــى يغي .  شــــــــياء الت
Gardner,H.1994,P5.)   ،Fledman,D.H (  
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  وهـــــو قـــــدرة انســـــانية اســـــتثنائيه للفكـــــر والصـــــنع والتكـــــوين الجديـــــد) .  ,P1. Brolin,C.1999،  
Rjhammar,L( 

  ًالقدرة على انتاج المعرفة الجديدة  وهو أيضا ) .Simonton,D.K.1984,P3.  ( 

 نتاج أفكار جديدة أو أصلية أو قيمة فنية ، أو قيمة تقنية ومبدعة وهو قدرة الشخص ال . 

        ),P10. L ennon,K.2000، Dancy , J (  
  

ة والمعرفـة والمهـارات فـى انتـاج علـى توظيـف النظريـات العلميـ ةالقـدر يمكن تعريف اإلبداع على أنـه و  
بحـث الحـالى مـن فـى التفكيـر ويقـاس فـى البأسـلوب علمـى  تجـات جديـدة لحـل مشـكلة معينـةأو من أشياء جديدة

  . لةواألصا خالل قدرات الطالقة والمرونة
  

  :قدرات اإلبداع
من المهتمين بالتفكير االبداعى عدد من القدرات التى تـدل علـى االبـداع ومـن أكثـر هـذه كثير  حدد

  القدرات شيوعًا الطالقة والمرونة واألصالة 
  :الطالقة - ١

ألفكار و التصورات فى مدة زمنيـة محـددة ، وللطالقـة أربعـة عوامـل يز بانتاج عدد كبير من اتتم 
  :منها

وهى فى اللغة المنطوقة أو وحدات التعبير كلقطـات فـى لغـة التصـوير ، أى انتـاج كلمـات  :طالقة الكلمات -أ
  .لشروط معينة فى بنائها أو تركيبها وفقاً ) أو وحدات للتعبير(
 صور ذات خصائص محددة فى المعنىات أو أى سرعة انتاج كلم :طالقة التداعى -ب

هنــا  أى ســرعة ايــراد عــدد كبيــر مــن األفكـار أو الصــور الفكريــة فــى أحــد المواقــف وال يهــتم: طالقــة األفكــار -ج
 .بنوع االستجابة وجودتها وٕانما يهتم فقط بعدد االستجابات

ها فـى كلمـات أو صـور للتعبيـر وهـى القـدرة علـى التعبيـر عـن األفكـار وسـهولة صـياغت: الطالقة التعبيريـة -د
 .عن هذه األفكار بطريقة تكون فيها متصلة بغيرها ومالئمة لها

 

  :المرونة -٢
القـدرة علـى تغييـر  يـهوتتمثل فى العمليات العقلية التى من شـأنها أن تميـز بـين الشـخص الـذى لد 

  .زاوية تفكيره عن الشخص الذى يجمد تفكيره فى اتجاه معين
  
  

  :األصالة -٣
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مرادفة لالبـداع ويقصـد بهـذه القـدرة تلـك المظـاهر التـى تبـدو فـى سـلوك الفـرد عنـدما يبتكـر وهى   
عبـد اللطيـف .(والبد أن يكون مناسب للهـدف أو الوظيفـة التـى سـيؤديها العمـل المبتكـر جديداً  بالفعل انتاجاً 

  )٣٩،  ٢٠٠٠محمد ،
  

  :ولقد تناولت الكثير من الدراسات ضرورة تنمية االبداع منها  
اســتهدفت معرفــة أثــر اســتخدام ثالثــة أجــزاء مــن  التــى) ١٩٩٧ناديــا الســرور ، ثــائر غــازى ،( دراســة  

برنامج الكورت وهى االدراك والتنظيم واالبداع فى تنمية التفكير االبداعى عند تالميذ الصف الثـامن األساسـى 
المجموعــة الضــابطة وأســفرت  تلميــذ فــى ٤٠تلميــذ فــى المجموعــة التجريبيــة و ٣٥واشــتملت عينــة الدراســة علــى 

نتائج الدراسه عن تفوق المجموعة التجريبية علـى الضـابطة فـى الطالقـة والمرونـة بفـروق ذات داللـة احصـائية 
.  

  

دراســــة تــــأثير كــــل أنــــواع العمــــل االستقصــــائى المغلــــق )  Singh,A.,1997(وهــــدفت دراســــة ســــينغ  
م حيـــث طبقـــت دراســـتين الدراســـة األولـــى فـــى بريطانيـــا والمفتـــوح  لتنميـــة إبـــداع التالميـــذ وتعلمهـــم عمليـــات العلـــ

 ١١٠على  سنة والدراسة الثانية فى نيوزيالندا وسنغافورة حيث طبقت ١٧-١٥طالب ثانوى بعمر  ٢٢٠٨على
طالب فى سنغافورة وأسفرت النتائج فـى كلتـا الدراسـتين علـى قـدرة اسـتعمال الطـالب  ٩٠طالب فى نيوزيالندا و
  .  وقدرتهم على البحث والتقصى للوصول إلى حل للمشكالت عتبارات العلميةللمعلومات وربطها باال

  

إلى ضـرورة تنميـة بعـض المعرفـة عـن الحقـائق )  Standler,R.B.,2000(وأشارت دراسة استاندلر  
والقوانين واالستراتيجيات خاصة فى دراسة الفيزياء والكيمياء لـدى التالميـذ قبـل أن يقومـوا بـأى عمـل مبـدع فـى 

إلى أن التاريخ يوضح لنـا العديـد مـن االكتشـافات الهامـة للعلمـاء والشـباب  ال العلوم ، وتشير الدراسة أيضاً مج
ســنة هــو أفضــل ســنوات لحيــاة أى عــالم والســبب أن العــالم الشــاب تعلــم المهــارات ٣٠-٢٠وفســر ذلــك أن عمــر 

ويسـجل الحقـائق التـى  األساسية من نظريات واحصـائيات فـى صـغره وعنـدما أصـبح شـاب عـرف كيـف يالحـظ
  .درسها فى صغره ويترجمها 

  

إلـــى حفـــز خيـــال التالميـــذ وتشـــجيعهم )  Eastwell,P.H.,2001(  وكـــذلك اســـتهدفت دراســـة أســـتويل
علــى قــدرة التالميــذ علــى التفكيــر بإبــداع وحــل المشــكالت بأســلوب  علــى التفكيــر بابــداع و أكــدت الدراســة أيضــاً 

  علمى 
  

دراسـه اسـتهدفت معرفـة اسـتخدام اسـتراتيجية مقترحـة فـى تـدريس ) ٢٠٠١حنان عبد السالم ،( وأجرت 
العلـــوم علـــى تنميـــة الميـــل الـــى االبتكـــار لـــدى تالميـــذ الصـــف الخـــامس االبتـــدائى وأســـفرت النتـــائج عـــن تفـــوق 

  .الضابطة فى االبتكار بفروق ذات داللة احصائية  المجموعة المجموعة التجريبية على
  : ةاالحساس بالمشكل

  :ل العرض السابق ومن مراجعة األدبيات والدراسات المهتمه بتدريس العلوم يتضح ما يلى من خال 
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تدنى قدرة التالميذ على التفكير االبداعى وبالتالى ضرورة تنمية قدرات التالميـذ علـى اإلبـداع وقـد أكـد  .١
ــــك ــــى ذل ــــد مــــن الدراســــات منهــــا دراســــة  عل ــــا الســــرور( العدي ــــائر غــــازى ،&نادي  ةدراســــ و ،)١٩٩٩،ث

)Singh,A.,1997  (دراسة ، و )Singh,A.,1997(   ،دراسة و )Eastwell,P.H.,2001 ( 
 

االقتصــار علــى األســاليب التقليديــه فــى التــدريس علــى الحفــظ والتلقــين دون اســتخدام األســاليب الحديثــة .٢
لتفكيـــر القائمـــة علـــى اســـتخدام األنشـــطة ممـــا يعـــوق قـــدرة التالميـــذ علـــى ممارســـة مهـــارات التفكيـــر ومنهـــا ا

يش ،( االبداعى و أكد على ذلك العديد من الدراسات منها دراسة    (  ، ) ١٩٩٨ثناء الضبع ، ناصر غب
Halsal,R.,1998 (، )، ٢٠٠١عبد المنعم ابراهيم  ( 

 

  :اتجاه الدراسات واألدبيات الى .٣
ذلــك العديــد مــن  ضــرورة االهتمــام بتنميــة تفكيــر التالميــذ باســتخدام األنشــطه أثنــاء التــدريس وأكــد علــى

             دراســـــــة و، )Juanita,M.,2001( دراســـــــة و، )٢٠٠٠أســـــــامه محمـــــــد ،(الدراســـــــات منهـــــــا دراســـــــة 
 )William,R.C.,2001 ( ،دراسة و )، ٢٠٠٤ايمان وفقى(  

    

ى علــى مــا ســبق فقــد استشــعرت الباحثــة ضــرورة االهتمــام بتنميــة القــدرة علــى التفكيــر االبــداع ءً وبنــا   
  .لدى تالميذ المرحلة االعدادية باستخدام أساليب عديدة منها األنشطة االثرائية فى التدريس 

  

  :مشكلة البحث    
تــتلخص مشــكلة البحــث فــى عــدم قــدرة تالميــذ المرحلــة االعداديــة علــى التفكيــر االبــداعى واقتصــار    

وللتغلب على هـذه . دام األساليب الحديثة عملية التدريس غالبا على األساليب التقليدية فى التدريس دون استخ
تقـدم الـى  ) فـى صـورة اسـطوانة تعليميـة( دة أنشـطة اثرائيـةبرنـامج يتضـمن عـ المشكلة ترى الباحثة ضرورة بنـاء

ولـذلك يسـعى البحـث الحـالى لالجابـة علـى السـؤال  المعلم الرشاده الـى اسـتخدام األنشـطه االثرائيـة مـع التالميـذ
  :الرئيسى التالى 

  

مقتــرح لمعلمــى العلــوم بالمرحلــة االعداديــة علــى اســتخدام األنشــطة االثرائيــة فــى تنميــة البرنــامج أثــر الا مــ
  االبداع لدى تالميذهم ؟

  

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
قـة الطالفـى تنميـة " الفضـاء الخـارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة أثرما  - ١

  ؟
المرونـة فى تنمية " الفضاء الخارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة ما أثر  - ٢

  ؟
األصـالة فى تنميـة " الفضاء الخارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة ما أثر - ٣

  ؟



 ١٠

 فـى تنميـة اإلبـداع" الفضـاء الخـارجى"حـدةتزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عـن و  ما أثر - ٤
  ؟

  

  :حدود البحث 
ألن  طبـــق هـــذا البحـــث علـــى عينـــة مـــن تالميـــذ الصـــف الثـــانى االعـــدادى مـــن محافظـــة الشـــرقية نظـــراً  .١

التالميــذ فــى تلــك المرحلــة العمريــة شــغوفين ولــديهم قــدرة هائلــة علــى البحــث واالكتشــاف والتفكيــر فــى 
االنتقالية بين الطفولة والمراهقة وتتفـاوت فيهـا قـدرات التالميـذ بشـكل الظواهر ، كما أنها تمثل المرحلة 

 ) ٢٠٠٠سوزان محمد حسن ،.  (واضح من حيث التفكير والتحصيل الدراسى 

المقــررة علــى الصــف الثــانى االعــدادى ) الكواكــب والنجــوم ( االقتصــار علــى وحــدة الفضــاء الخــارجى  .٢
  ألنها 
 بالنسبه للتالميذ التى يمكن أن تنمى تفكير التالميذ المبدع  تتناول الكثير من المفاهيم الجديدة

. 

  توضح هذه الوحدة قدرة اهللا سبحانه وتعالى فى خلق الكون مما يحفز التالميذ نحو التفكير 

  .االقتصار على تنمية ثالث قدرات ابداعية وهى الطالقة والمرونة واألصالة  .٣
مـن بيئـات متنوعـة وتطبيـق االختبـار علـى تالميـذ  )انـاث  –ذكـور (معلمـين  ٦االقتصار على تدريب  .٤

 .هؤالء المعلمين 

 ) .اعداد الباحثه ( استخدام مقياس القدرة على التفكير االبداعى  .٥

 .)اعداد الباحثه  (تجاه استخدام األنشطة االثرائية استخدام مقياس التعرف على انطباعات المعلمين .٦

اعـداد الباحثـه ( .الرجوع اليه عند تدريس الوحدة ية يمكن استخدام دليل للمعلم يتضمن االنشطة االثرائ .٧
 ( 

  

  :أهداف البحث 
  .اعداد برنامج اثرائى لمعلمى العلوم يمكن اإلستعانة به فى التدريس لتنمية اإلبداع لدى التالميذ  - ١
 .التعرف على فاعلية البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  - ٢
  
  
  
  
  
  

  :أهمية البحث 
  :تتضح أهمية البحث الحالى فى األتى 

تقـديم نمـاذج لـبعض األنشــطة االثرائيـة المتنوعـة يمكــن االسـتفادة منهـا فــى تقـديم موضـوعات أخــرى أو  .١
 .يمكن تضمينها فى منهج العلوم 



 ١١

 :كما أنه قد يفيد الفئات التاليه  .٢

  راعـــاة تضـــمينها باألنشـــطة العلميـــة وذلـــك عنـــد وضـــعهم لمنـــاهج العلـــوم لم: واضـــعوا المنـــاهج
 .المرتبطة بالمنهج 

  وذلك عند توجيههم للمعلمين وحثهم على تحديث طرق تدريسهم للعلوم : الموجهون. 

  يمكـــن أن يســـتخدموا األنشـــطة فـــى اثـــارة دافعيـــة تالميـــذهم لمواصـــلة التعلـــيم وفـــى : المعلمـــون
 . م االبداعى التغلب على تجريد المعلومات وجفافها وفى تنمية تفكيره

  مراعــــاة خصــــائص نمــــوهم ورغبــــاتهم وحــــب اســــتطالعهم وميــــولهم وتنميــــة قــــدراتهم : التالميــــذ
 .االبداعية وتدريبهم على المناقشة والحوار 

قــد يســتفيد منــه بــاحثين  اعــداد مقيــاس لقيــاس القــدرة علــى التفكيــر اإلبــداعى لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة -٣
  .  أخرين

  

  :فروض البحث 
جد فرق ذا داللـة احصـائية بـين متوسـطى درجـات التالميـذ فـى مقيـاس القـدرة االبداعيـة قبـل يو  .١

  .وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 
يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس الطالقــة قبــل وبعــد  .٢

 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس المرونــة قبــل وبعــد  يوجــد فــرق ذا داللــة .٣
 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

يوجـد فــرق ذا داللـة احصــائية بـين متوســطى درجـات التالميــذ فـى مقيــاس األصـالة  قبــل وبعــد  .٤
  تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

  

  :اجراءات البحث 
  :لنحو التالى اجراءات البحث على ا تمت 

 :ـ بمراجعة أدبيات المجال وذلك فيما يتعلق  .١

 الثانى بصفة خاصة  مادة العلوم وأهداف تدريسها بالمرحلة اإلعدادية بصفة عامة والصف 

  األنشطة االثرائية ودورها فى تدريس العلوم 

لثــانى مــن باألنشــطة االثرائيــة ، وتمثــل ذلــك فــى البــاب ا تــم تــدعيمهاموضــوعات العلــوم والتــى  حــددت .٢
وذلـك  )الكواكـب والنجـوم  -الفضـاء الخـارجى( مقرر مـادة العلـوم علـى الصـف الثـانى االعـدادى وهـو 

 . ألسباب سبق ذكرها

مقترحة والتى يتوقع أن تثرى خبرات التالميذ ، واعداد  اعداد البرنامج المقترح فى صورة أنشطة اثرائية .٣
المحتــوى وكيفيــة اســتخدام  ات مدمجــة ،موضــحاً المحتــوى الخــاص بهــذه األنشــطة واعــداده علــى اســطوان

 ) .دليل المعلم(المعلم لهذه األنشطة مع التالميذ 



 ١٢

مقيــاس القــدره علــى التفكيــر االبــداعى ، مقيــاس لقيــاس انطباعــات ( اعــداد أدوات البحــث المتمثلــه فــى  .٤
 ).المعلمالمعلمين تجاه األنشطه االثرائيه ، دليل 

 وعلم النفس التربوى  لميةكمين من أساتذة التربيه الععرض أدوات البحث على عدد من المح .٥

  .اجراء التعديالت التى أقرها الساده المحكمون ومن ثم اعدادها فى الصوره النهائيه  .٦
 اعداد البرنامج المقترح  .٧

عرض البرنامج المقترح علـى عـدد مـن المحكمـين مـن أسـاتذة العلـوم وطـرق تدريسـها وذلـك للتأكـد مـن  .٨
 .ومدىامكانية تزويد التالميذبالموضوعات الواردة بهامج للمعلم مدى مناسبة البرن

 .اجراء التعديالت التى أقرها الساده المحكمون ومن ثم اعداد البرنامج فى صورته النهائيه  .٩

ضبط أدوات البحث من خالل تطبيقها على عينه استطالعيه من تالميذ الصـف الثـانى االعـدادى ثـم  .١٠
 .حساب الثبات والصدق 

 ٨/٣/٢٠٠٧لعـام  األولأدوات البحث قبليا على عينة البحث وذلك فى بداية الفصـل الدراسـى  تطبيق .١١
. 

والــذى يــتم فيــه تــدريس بــاب الفضــاء  ٥/٥/٢٠٠٧ الثــانى تنفيــذ البرنــامج وذلــك خــالل الفصــل الدراســى .١٢
 .الخارجى والكواكب والنجوم 

 .تطبيق أدوات البحث بعديا على عينة البحث  .١٣

 .تها احصائيا الختبار صحة فروض البحث رصد الدرجات ومعالج .١٤

 .الحصول على النتائج وتفسيرها  .١٥

 .تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج  .١٦
  

  
  
  
  
  
  

  :مصطلحات البحث 
بعــد االطــالع علــى أدبيــات البحــث و الدراســات الســابقة ذات العالقــة بموضــوع البحــث تــم تحديــد مصــطلحات 

  :البحث كالتالى
  

 Computer assisted programme: برنامج بمساعدة الكمبيوتر 



 ١٣

الكواكـــب (يعـــرف البرنـــامج بأنـــه مجموعـــة مـــن األنشـــطة االثرائيـــة المرتبطـــة بوحـــدة الفضـــاء الخـــارجى 
والتى أعدت لمعلمى العلوم الستخدامها من خالل الكمبيوتر وذلك بهدف تزويد المعلمـين بمعلومـات ) والنجوم 

  .يمكن أن تساعدهم فى تقديم أنشطة تسهم فى تنمية االبداع لدى تالميذهم اضافية اثرائية 
  

           Errichment activities:األنشطة االثرائية 

التى توجه للمعلم لكى يسـتخدمها فـى تدريسـه إلـى التالميـذ لتـدعيم  ةوتعرف بأنها مجموعة من األنشط
فهـم مـادة الدراسـة والتعمـق فيهـا وتنميـة تفكيـرهم وتـتم تحـت  تدريس مادة العلوم وتهدف لنمو قدرة التالميـذ علـى

  .اشراف وتوجيه من المعلم  كاأللغاز والطرائف العلمية 
  

               Creativity: داع ــاالب

أو  ة والمعرفـــة والمهـــارات فـــى انتـــاج أشـــياء جديـــدةعلـــى توظيـــف النظريـــات العلميـــ ةالقـــدر  هعـــرف بأنـــيو 
بحــث الحــالى مــن خــالل قــدرات بأســلوب علمــى فــى التفكيــر ويقــاس فــى ال معينــةتجــات جديــدة لحــل مشــكلة من

  . لةواألصا الطالقة والمرونة
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثــــانى
  أدبيـــــات البحـــث

  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  الفصـل الثـانى
  أدبيـات البحث

  
األنشــطة التعليميــة االثرائيــة ، الكمبيــوتر  :حــاورذات ارتبــاط بموضــوع البحــث وهــىيتنــاول هــذا الفصــل ثالثــة م

  .رض لهذه المحاور وفيما يلى ع. أساليب تنميتة  -مفهومه –واستخدامه فى برامج التدريب ، االبداع 
  

   -:ةـة االثرائيـطة التعليميـاألنش: ور األول ـالمح
   

  :مفهوم األنشطة التعليمية اإلثرائية 
النشــاط التعليمــى هــو حصــيله متكاملــة ومتداخلــة مــن المتغيــرات التــى تشــكل الموقــف التعليمــى "     

يل البيئـة التعليميـة التـى تعمـل علـى الذى هو صميم عملية التدريس ، حيـث يقـال ان التـدريس هـو تهيئـة وتشـك
" حدوث التعلم عند التالميذ أى أن النشـاط التعليمـى هـو الوسـيلة التـى تتحقـق عـن طريقهـا األهـداف التدريسـية 

  ) ٢٦، ٢٠٠١كوثر حسين كوجك ،(
  

فالنشاط التعليمى من أهم مقومات العملية التربوية التى تسهم فـى تربيـة الـنشء تربيـة متكاملـة فـى     
 جميع مراحل الدراسة المختلفة ويمثل النشاط التعليمى الجانب التقدمى فى التربية المعاصـرة ألنـه يهـتم اهتمامـاً 

 فـــاروق، أحمـــد  البـــوهىفـــاروق .  ( بالجوانـــب اليوميـــة والحياتيـــة للمتعلمـــين فـــى مختلـــف مراحـــل نمـــوهم  كبيـــراً 
،٩،  ٢٠٠١ (  

  

أو يقــوم بــه  قــوم بــه المعلــم أو المــتعلم أو كالهمــا معــاً والنشــاط التعليمــى التعلمــى هــو كــل نشــاط ي"     
زائــر أو متخصــص لتحقيــق األهـــداف التربويــة أو التعليميــة لتحقيـــق النمــو الشــامل المتكامـــل للمــتعلم ســواء تـــم 

ابـــراهيم (   " ا أنـــه يـــتم تحـــت اشـــراف المدرســـه داخـــل الفصـــل أو خارجـــه ، داخـــل المدرســـة أو خارجهـــا طالمـــ
  )١،  ٢٠٠٤بسيونى عميره ،

  

وقد اهتمـت التربيـة الحديثـة بنشـاط المتعلمـين وايجـابيتهم ونقـل مركـز االهتمـام مـن المـادة الدراسـية     
إلــــى المــــتعلم وأصــــبح الــــتعلم يــــدور حــــول التلميــــذ ونــــادى المتخصصــــون بضــــرورة االهتمــــام بالتلميــــذ وحاجاتــــه 

المختلفة ، ويؤكد المسـؤلون والمتخصصـون واستعداداته واهتماماته وذلك من خالل األنشطة التعليمية التعلمية 
على أهمية األنشـطة ودورهـا الفعـال فـى تعلـيم العلـوم وتعلمهـا وتعمـل األنشـطة التعليميـة علـى اكسـاب التالميـذ 
المعلومات والمهارات العلمية والعقليـة والعمليـة وعلـى تكـوين االتجاهـات واشـباع ميـولهم وحـاجتهم وبـذلك تسـهم 

وحيــث إن تــدريس العلــوم يحتــل مكانــة كبيــرة فــى البرنــامج . م أهــداف تــدريس العلــوم األنشــطة فــى تحقيــق معظــ
الدراسى للمراحل التعليمية المختلفة ، وتسعى إلـى اكسـاب التالميـذ المعرفـة العلميـة وتنميـة االتجاهـات والميـول 

اد اهتمام مطـورى منـاهج فقد ز . العلمية المناسبة للتالميذ وذلك من خالل قيامهم بالنشاطات والتجارب العلمية 
  .العلوم ومؤلفى الكتب بتضمين األنشطة التعليمية ضمن محتوى كتب العلوم بالمراحل التعليمية المختلفة 
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ويــرى المتخصصــون أن األنشــطة التعليميــة وحــل المشــكالت واألنشــطة باأللغــاز الصــورية ســبيل       
تعمــل علــى توليــد مشــكالت وأســئلة  ل أفضــل فهــى جميعــاً لتلبيــة حاجــات التالميــذ العقليــة وميــولهم العلميــة بشــك

علمية جديـدة كمـا تؤكـد علـى اسـتمرارية الـتعلم الـذاتى وثقـة المـتعلم بنفسـه وشـعوره بتحقيـق الـذات وتنميـة ميولـه 
  .واتجاهاته العلمية 

  

م ومما ال شك فيه أن تزويد التالميذ بأنشطة تعليمية اثرائية فى مجـال التـدريس وفـى تـدريس العلـو 
  :بصفة خاصة يحقق عددًا من الفوائد منها 

يساعد التلميذ على فهم طبيعة العلم و التكنولوجيا والعالقة بينهما ، وأهمية التجريب و الطريقـة  - ١
  العلمية فى حل المشكالت

 يهْى الفرصة للخبرة الحسية المباشرة ، فالتلميذ يلمس ، ويرى ما يقوم به - ٢

 المعلومات العلمية النظرية التى يسمعها أو يقرؤها التلميذيضفى واقعية على تعلم المفاهيم و  - ٣

 يثير دافعية التلميذ للعمل ، ويحفزه على حب العلوم ، وتنمية اهتماماته و اتجاهاته العلمية - ٤

يتـــــيح الفرصـــــة للتـــــدريب علـــــى اســـــتخدام األجهـــــزة و األدوات ، والمحافظـــــة عليهـــــا ، واكتســـــاب  - ٥
 زمة لذلكالالالمهارات اليدوية 

ــــى تصــــميم األجهــــزة وتركيبهــــا ، وفــــك بعــــض األجهــــزة البســــيطة و يتــــيح  - ٦ الفرصــــة للتــــدريب عل
 اصالحها

ـــل - ٧ ـــيح الفرصـــة لتنميـــة بعـــض المهـــارات مث مهـــارة االســـتماع واالتصـــال ، والعمـــل الجمـــاعى : يت
 )٢٤٥،٢٤٤،  ٢٠٠١عبد السالم مصطفى ،(  التعاونى ، ومهارات البحث

  

  -: ةـالمدرسي ةـة اإلثرائيـة التعليميـوظائف األنشط 
  

 :تنمية مهارات معرفية لدى المتعلم -١

من نـــوع مـــا نجـــد أنـــه فـــالمتعلم حينمـــا يشـــترك فـــى مواقـــف تعليميـــة تتطلـــب منـــه نشـــاطاً    
يستغل كافة طاقاته و مهاراته المعرفية ، فالنشاط يثير االهتمام ويدفع إلى التساؤل ممـا يعـد بدايـة 

  .رد كيفية التفكيرللنشاط العقلى و أسلوب جديد لتعليم الف
  
  
  
  
  
  

  :تنمية ميول واتجاهات وقيم -٢
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هذه الجوانب ال تحظى فـى التعلـيم التقليـدى بجانـب كبيـر مـن االهتمـام ، ومـن ثـم فـإن    
االهتمام بها وتوجيهها على نحو سليم يعد من قبيل بناء اإلنسان مـن الـداخل ، والنشـاط المدرسـى 

  .  يعتبر فرصة حقيقية لتنمية هذه الجوانب
  

  :الربط بين النظرية و التطبيق -٣
الكثيــر ممــا يدرســه المــتعلم داخــل جــدران الفصــل الدراســى يظــل دون داللــة أو معنــى     

حتــى يثبــت لــه صــحته أو خطئــه، والســبيل لــذلك أن يشــاهد المــتعلم مــا يــدل علــى مــا قــدم لــه مــن 
إنهــا ال تخـرج عـن اللفظيــة معـارف فحينمـا يقـال شــْى عـن الحركـة وانتقالهــا أو عـن قـوانين نيـوتن، ف

إال حينما يجرى تجربة فى الهواء أو غيرهـا مـن النشـاطات التـى تقـيم الصـلة بـين الحقـائق النظريـة 
  .و تطبيقاتها العملية 

  

  :تنمية مهارات اإلتصال -٤
فــالمتعلم فــى الموقــف التعليمــى التقليــدى ال تتــاح لــه الفرصــة إلنمــاء تلــك المهــارات ألنــه   

لبى ولذلك فإن النشـاط المدرسـى بمختلـف أشـكاله يسـاعد المـتعلم علـى ممارسـة يكون فى موقف س
  .مهارات االتصال والتدريب عليها حيث سيكون فى حاجة للقراءة و الكتابة والتحدث واالستماع 

  

  :تعلم التخطيط والعمل فى فريق -٥
قــــوم فهنــــاك مشــــروعات يقــــوم بهــــا المتعلمــــون وهنــــاك زيــــارات ومقــــابالت ودراســــات ي     

المشاركون بالتخطيط لهـا والعمـل علـى تحقيـق أهـدافها التـى شـاركوا فـى تحديـدها وصـياغتها علـى 
أن تعلم هذه المهارات ال يتم فقط من خالل توجيه التالميذ إلى خطـوات أو اجـراءات معينـة يجـب 
القيــام بهــا ولكــن بجانــب ذلــك يجــب أن يعــيش المشــاركون فــى النشــاط مواقــف يلمســون فيهــا عائــد 

  ) ٢٠٠١،٣٦،٣٥ ،فاروقأحمد &فاروق البوهى. (لتخطيط السليم و العمل الجماعى ا
  

  -:تصنيف األنشطة التعليمية اإلثرائية
ابـراهيم (، ) ١٣-١١ ، ٢٠٠١، فـاروقفاروق البـوهى ، أحمـد : ((  ويمكن تقسيم النشاط التعليمى عامة إلى

  )) ٣، ٢٠٠٤بسيونى عميره ،
 .سية النشاط المصاحب للمقررات الدرا .١

 وهذا ما استندت عليه الباحثة فى عمل األنشطة اإلثرائية المقدمة للتالميذ

 .النشاط المتمم أو المكمل للمقررات الدراسية أو ما يطلق عليه النشاط الحر  .٢

فالنشاط قـد يكـون داخـل مقـرر دراسـى ويسـعى لتحقيـق أهدافـه وتحكمـه مطالبـه مثـل الحصـول     
تأكيـدها أو اختبارمـدى صـحتها أو لكسـب اتجاهـات أو لتكـوين عـادات أو  على المعلومات أو ايضاحها أو

  ) نشاط ضمن المقر ر(هذا النشاط يطلق عليه اسم النشاط الصفى أو ، للتخلص منها 
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وهناك نشاط غير مقيد بمقرر دراسى معـين ويمكـن أن يمـارس خـارج الفصـل وعنصـر االختيـار       
لذاتى للمتعلم فيـه أعلـى مـا يمكـن وكـذلك الدافعيـة الذاتيـة بينمـا يكـون تـدخل في القيام به متوفر ويكون التوجه ا

ال " أو   "خـارج الصـف "أو ) النشاط غيرالصفى (المتعلم والدافعية الخارجيه أقل ما يمكن ويسمى هذا النشاط 
  " .صفى 

  

أهــداف تعلــم واألنشــطة التعليميــة لهــا مكــان بــارز فــى منــاهج العلــوم فهــى وســيلة هامــة لتحقيــق       
العلوم ، فاألهـداف تجيـب عـن السـؤال لمـاذا تـتعلم ؟ والمحتـوى يجيـب عـن السـؤال مـاذا تـتعلم ؟ بينمـا األنشـطة 

  .تجيب عن السؤال كيف نعلم ونتعلم ؟ والتقويم يظهر ما اذا كان التعلم قد حدث وٕالى أى مدى 
  

  : إلى اً ويمكن تقسيم األنشطة العلمية أيض
وتهــدف إلــى تعلــيم المفــاهيم والمبــادىء العلميــة لجميــع :  يــع التالميــذأنشــطة علميــة عامــة لجم .١

من خبرات المتعلمين بحيث تقودهم إلى تعلم المفاهيم والمعرفة العلمية بوجـه عـام  التالميذ انطالقاً 
. 

وتهـــدف إلـــى تثبيـــت وتعميـــق وتعزيـــز تعلـــم المفـــاهيم :  أنشـــطة علميـــة تعزيزيـــه لجميـــع التالميـــذ .٢
 .لدى التالميذ والمعرفة العلمية 

التالميــذ وتهــدف إلــى تجــاوز ) بعــض ( وهــى مــا يقــوم بهــا :  )اثرائيــة ( أنشــطة علميــة اغنائيــة  .٣
  .، إلى معرفة جديدة وراء معرفة كتاب العلوم المقرر العلمية التى حصل عليها التلميذ المعرفة

  

إلــى مــا وراء معرفــة كتــاب ومــن هنــا تريــد الباحثــة خــالل هــذا البرنــامج المقتــرح أن تثــرى التالميــذ      
  .العلوم المقرر لتنمية ثقافة التلميذ وتنمية ابداعه وتفكيره 

  

  :مبادْى أساسية لتحقيق فاعلية األنشطة التعليمية اإلثرائية
  

  فكرياً  يتطلب التعلم نشاطاً : المبدأ األول : 

مـن اسـتقبال المعرفـة مـن من منظور البنائية فان كل مـتعلم يبنـى بفاعليـة ويعيـد بنـاء فهمـه بـدال       
 ذهنيـاً  كالمعلم أو الكتـاب المدرسـى ، وهـذا يعنـى أن عمليـة بنـاء المعرفـة تتطلـب نشـاطاً  مصدر معتمد

  .يقوم به المتعلم 
  

  
  تؤدى المعالجة السطحية للمعلومات إلى نقص فعالية التعلم: المبدأ الثانى   : 

وتحقـــق ارتبـــاط المعلومـــات الجديـــدة   فاالســـتراتيجيات العميقـــة تـــؤدى إلـــى تعلـــم ذو معنـــى ،   
بالمعلومات السابقه للمتعلم ، كمـا أن الفهـم العميـق يسـاعد المعلـم علـى كشـف التصـورات البديلـه لـدى 

  التالميذ واحداث التغيير المفهومى فى هذه المجاالت 
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 يجب أن يدرك المتعلم حاجته إلى زيادة معرفته : المبدأ الثالث:  

لحــل جميــع المشــكالت التــى تواجهــه   مــا لــدى الفــرد مــن معلومــات لــيس كافيــاً  أى ادراكــه بــأن       
مــن البيانــات والمعلومــات مــن خــالل التجريــب واالستقصــاء  وأن حــل مشــكله مــا  يتطلــب عــادة مزيــداً 

واالطالع وغيرها ، ولـذلك يجـب تقـديم المشـكالت والمواقـف التعلميـة التـى تتحـدى امكانـات التالميـذ 
  .الحاجة إلى مزيد من األنشطة التعلمية المعرفية وتؤكد 

  

  للتعلم جانب اجتماعى: المبدأ الرابع : 

ولــذلك يســمح بتقســيم التالميــذ إلــى مجموعــات صــغيرة أثنــاء ممارســة األنشــطة التعليميــة وأن         
فاعـل إلـى أن الـتعلم هـو نتـاج للت يعطى التالميذ الفرصة الكافية لمناقشة تنبـؤاتهم وتفسـيراتهم اسـتناداً 

االجتمــاعى ، كمــا أن المحادثــات بــين أفــراد المجموعــة والتــى ينــاقش فيهــا المــتعلم نتــائج عملــه ومــا 
  يصل اليه من أفكار تساعد على التعلم ذى المعنى 

 

  يؤدى التطبيق إلى تأكيد ما تم تعلمه : المبدأ الخامس:  
دام المفــاهيم ويتطلــب ذلــك اعطــاء التالميــذ الفرصــة لحــل مشــكالت جديــدة علــيهم باســتخ  

والتعميمــات والمهــارات التــى ســبق تعلمهــا وتوجيــه التالميــذ إلــى التعــرف علــى التطبيقــات التكنولوجيــة 
ـــذ اصـــدار  ـــة التـــى تتطلـــب مـــن التالمي ـــة والبيئي ـــادىء التـــى يعرفونهـــا ، ومناقشـــة القضـــايا العلمي للمب

  ) ٣٥٢،٣٥١،  ٢٠٠٠كمال عبد الحميد زيتون ،. (القرارات المناسبه فى ضوء ما سبق تعلمه 
  

  :وتشير بعض الدراسات إلى أهمية األنشطة اإلثرائية التعليمية فى التعليم منها    
طالـب مـن الموهـوبين والمتـأخرين دراســيا  ١٠٨طبقـت علـى)  ,O.,1995) Richardدراسـة      
أن البرنـامج برنامج إثرائى يتضمن بعض المعلومات التى تثرى ثقافة الطالب وأشارت النتائج بـوتم تطبيق 

 .اإلثرائى له تأثير ايجابى هام على نمو تفكيرالتالميذ وٕابداعهم 
 

أشــارت إلــى ضــرورة تزويــد المــنهج بقائمــة مــن  حيــث ) ,B.,1999)   Lorraineودراســة     
األنشطة اإلثرائية وذلك لجعل التالميذ أكثر مرونة فى تفكيرهم وكـذلك أكثـر قـدرة علـى رؤيـة األشـياء علـى 

وأكدت الدراسة على أنه يجب أن تتمركز األنشطة حول استعمال تقنيـات واسـتراتيجيات التفكيـر  نحو جديد
  .المبدع وجعل الجو خصب للتالميذ لإلبداع 

 

 :هدفت إلى ما يلى ) ١٩٩٩أحمد فوزى نصر ،(ودراسة     

المقـررة علـى " االحيـوان والنبـات فـى بيئتنـ"تحديد مجموعة من األنشطة اإلثرائية الالزمة لتـدريس وحـدة  -  أ
 .تالميذ الصف األول االعدادى المهنى 

 .اعداد دليل مقترح لألنشطة اإلثرائية الالزمة لتدريس هذه الوحدة لهؤالء التالميذ  - ب
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الوقــوف علــى فاعليــة اســتخدام األنشــطة المقترحــة فــى رفــع مســتوى التحصــيل المعرفــى لــدى هــؤالء   -ج
 .التالميذ 

  

  :ترجع أهمية البحث إلى ما يلى ) ٢٠٠٢عاطى الدسوقى ،عيد أبو الم( و دراسة        
  .محاولة التعرف على المهارات العلمية لتالميذ المرحلة االبتدائية  -أ
  .القاء الضوء على ضرورة استخدام األنشطة التعلمية فى تدريس العلوم   -ب

  :وأوصت الدراسة إلى ضرورة      
 علوم بالمرحلة االبتدائية االهتمام باألنشطة التعلمية عند تدريس ال. 

  تضمين مناهج العلوم بالعديد من األنشطة التعلمية لربط الجانب النظرى بالعملى. 

  استخدام األدوات والخامات البسيطة فى اجراء العديد من األنشطة التعلمية. 

  توظيف البيئه المحيطة بما تتضمنه من أنشطة تعلمية حياتية فى تدريس العلوم. 

 هتمام بالمهارات التعلمية عند تقويم التالميذ فى مادة العلوم بالمرحلة االبتدائية ضرورة اال.  
  

   :السابقة ما يلى  الدراسات ويتضح من العرض السابق لبعض
  .أشارت بعض الدراسات إلى أهمية برامج األنشطة اإلثرائية على نمو ابداع التالميذ - ١
ائية فى رفع مستوى التحصيل المعرفى أوصت بعض الدراسات على استخدام األنشطة اإلثر  -٢

 .لدى التالميذ 

أوصت بعض الدراسات بتوجيه نظر مخطط المناهج نحو تضمينها باألنشطة التعليمية  -٣
 .المختلفة 

اهتمت بعض الدراسات بتضمين مناهج العلوم بالعديد من األنشطة التعليمية واستخدام  -٤
 .نشطة التعليمية األدوات والخامات البسيطة فى اجراء العديد من األ

اهتمت بعض الدراسات بتوظيف البيئة المحيطة بما تتضمنه من أنشطة تعلمية حياتية فى  -٥
 .تدريس العلوم 

  

  :الباحثة من الدراسات السابقة من أنه  استفادتولقد  
  .لبرامج األنشطة اإلثرائية دور كبير فى نمو إبداع التالميذ - ١
 .ميذ تفيد فى تحقيق كثير من أهداف تدريس العلوم يمكن عمل برامج اثرائية للمعلم والتال - ٢

  

    
  :بعض أنماط األنشطة المدرسية  
  :يمكن تحديد أنماط األنشطة المدرسية فى اآلتى   

  :اللعب التربوى  .١



 ٢١

وهو نشاط موجـه أو غيـر موجـه يقـوم بـه التالميـذ مـن أجـل تحقيـق المتعـة والتسـلية ويسـتغله الكبـار  -
  .كهم وشخصياتهم بأبعادها المعرفية والجسمية والوجدانية عادة ليسهم فى تنمية سلو 

  .نشاط يمارسه األفراد فى صورة فردية أو جماعية بقصد االستمتاع ودون أى دافع آخر  -
    فاللعـــب التربـــوى  للتلميـــذ،لطاقـــة الجســـم الحركيـــة فـــى جلـــب المتعـــة النفســـية  وهـــو اســـتغالل أيضـــاً  -

  اتى والترويح كالتربية واالستكشاف والتعبير الذ
. وهو الذى يقوم به التلميذ بقصد اشـباع حاجاتـه النفسـية وتفريـغ طاقاتـه حيـث يجـد فيـه متعـة ولـذة  -
  )٣١١،  ٢٠٠٤، )أ(مجدى عزيزابراهيم(

  

  :فوائد األلعاب التربوية  
  :يمكن تلخيص فوائد األلعاب التربوية فى مجموعة من النقاط هى 

ع العملــى مــن أى وســيلة تعليميــة آخــرى حيــث يتعــرف المــتعلم علــى تزويــد المــتعلم بخبــرات أقــرب للواقــ .١
لهــا ويتخــذ قــرارات ازاءهــا ، وبــذلك فــان  المشــكالت التــى ســوف تواجهــه فــى المســتقبل ثــم يضــع حلــوالً 

 .األلعاب تقلل من الهوه بين ما يجرى فى غرفة الصف وما يجرى فى الحياة اليومية الواقعية 

امــة مــن المواقــف الحياتيــة التــى يجــب أن يكــرس أكبــر جهــد لهــا أو تكشــف للمــتعلم بعــض الجوانــب اله .٢
 .يتخصص فيها فى المستقبل 

تــوفر الســالمه واألمــن للمــتعلم وذلــك ألنــه مــن الممكــن أن يتــدرب المــتعلم علــى مــواد وأدوات دون أن  .٣
 .تشكل خطورة على سالمته 

الجـة مشـكالت حقيقيـة قـد تحـدث لهـم تزيد من دافعية التالميذ للتعلم  ألنهـم يقومـون بـأدوار حقيقيـة لمع .٤
 .فى المستقبل باالضافة إلى توافر عناصر المنافسة  والحظ واالثاره فى األلعاب التربوية 

يستطيع التالميذ أن يتعلموا جميع أنواع التعلم من تعلم معرفى مثل الحقائق والمفاهيم والمبـادىء ومـن  .٥
انفعــإلى مثــل تغييــر اتجــاه التالميــذ نحــو األنظمــة  تعلــم نفســى أدائــى مثــل المهــارات المختلفــة ومــن تعلــم

 .والموضوعات التى يدرسونها 

فـى عمليـة الـتعلم أكثـر مـن أى وسـيلة أخـرى مشـابهة  ألنـه يسـتخدم  تعمل علـى اشـراك المـتعلم ايجابيـاً  .٦
 قدراته المختلفة أثناء اللعب 

فـــالمعلم لـــم يصـــبح الحكـــم  يختلـــف دور كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم فـــى حالـــة اســـتعمال األلعـــاب التربويـــة .٧
 .ذاتها ) النشاط( الوحيد على فعالية سلوك التلميذ  ولم يصبح مصدر المعلومات  بل اللعبه 

لتحقيــق النشــاط إلــى ) النشــاط ( وبــذلك أصــبح دور المعلــم االرشــاد والتوجيــه وادارة عمليــة تنفيــذ اللعبــه 
التـى سـوف يحتاجهـا عنـد العمـل بمهنـة  درجة عالية ، فاللعـب التربـوى يجـب أن يعـد المـتعلم للمهمـات

ما أو فى أثناء تفاعلـه مـع األخـرين فـى الحيـاة العمليـة ، ويـدعى مؤيـدوا اسـتعمال األلعـاب فـى التعلـيم 
أنهــا تتفــوق علــى الطريقــة العاديــة فــى أثرهــا فــى تحصــيل التالميــذ وذلــك ألنهــا تعمــل علــى ايجــاد جــو 



 ٢٢

ت فـى جـو أقـرب إلـى الواقـع ، باالضـافه إلـى أنهـا ديمقراطى فى غرفـة الصـف وألنهـا تعـرض المعلومـا
  )٣٢٢،  ٢٠٠١محمد محمود الحيله ،. (المتعلمين واهتماماتهم  دافعيةتزيد من 

    

علـــى مـــا ســـبق تـــرى الباحثـــة أن تنفيـــذ األنشـــطة اإلثرائيـــة مـــن خـــالل اللعـــب التربـــوى  وبنـــاءً   
والصلصـال واأللـوان وأى خامـات أخـرى مـن  واستخدام الموارد البيئية أثناء التنفيذ مثل الورق والكرتـون

عــن ضــغط جــو  البيئــة تصــلح للعمــل ، فهــذا يخــرج الطاقــة الكامنــة واالبــداع الــذى بــداخل التلميــذ بعيــداً 
ترى الباحثة ضرورة السماح للتلميذ بقدر من الحرية لينفذ ما يريـد و الفصل والمنهج الدراسى والتقويم ، 
وهـذا النشـاط يكـون ) تحـت اشـراف المعلـم ( د من أدوات وخامات فى النشاط االثرائى ويستخدم ما يري

  .وثيق الصلة بالمنهج المدرسى مما يدعمه ويحفز التلميذ إلى التفوق واالبداع 
  

مــا لطفــل فــى لعبــة واللعــب التربــوى ضــرورة وظيفيــة هامــة فــى مراحــل نمــو الطفــل وينــدمج ا 
ــ تلقائيــاً  الطفــل عنــدما يكــون التربــوى اذ أن عــدم وجــود ضــغط مــن جانــب عــن أســاليب الضــغط  داً بعي

األســاليب التربويــة التقليديــة علــى وســائل تنــاول األشــياء والمــواد واألفكــار هــو الــذى يوجــد اللعــب ولهــذا 
  ) ٨٥-٨٣،  ٢٠٠٥جميل طارق عبد الحميد ،.  ( بالفن واالبداع  اً كان اللعب مرتبط

  

علـى  الستفادة منـه فـى التـدريس ويعتمـد يقدم للمعلم ل وبهذا اقترحت الباحثة برنامج اثرائى   
وعلـــى ذلـــك  اللعـــب التربـــوى للتالميـــذ حيـــث يخـــرج فيـــه التلميـــذ طاقتـــه الكامنـــة فـــى أشـــياء تنمـــى إبداعـــه

  فاألنشطة المقترحة تعتبر أنشطة مصاحبة للمقرر الدراسى
  

  :القراءة الحرة . ٢
المعــارف والمعلومــات أحــد مصــادر المعرفــة التــى تســهم فــى بنــاء شخصــية الفــرد إذ تــزوده ب  

الخ  عن الموضوع الذى يقرأه لذا ينبغى أن يمتلك الفرد مفـاتيح التعامـل ..... والبيانات واالحصاءات 
األسـرة ( مع القراءة ليقبل عليها بحب ويستمتع بها فى شغف ، و ينبغى أن تعمل مؤسسات المجتمـع 

فـة فـى نفـوس األفـراد  اذ يسـهم ذلـك فـى على تثبيـت قيمـة وأهميـة المعر ....  ) االعالم  –المدرسة  –
  .احالل حب المعرفة مكانة متقدمة من النظام القيمى للفرد 

  

ولتظهر أهمية القراءة الحرة  فينبغى أن يكون مجالها فى حدود الخيال والتصور اللذين يسهل         
هــم أن تشــمل قــراءات الطفــل فــى لعمــره الزمنــى ولنمــوه العقلــى  لــذا مــن الم علــى الفــرد فهمهمــا وادراكهمــا  وفقــاً 

ريــاض األطفــال والتلميــذ فــى المدرســة االبتدائيــة والطالــب فــى المرحلــة الثانويــة بعــض الموضــوعات المرتبطــة 
بالحيوانات الحقيقية والوصفية ، العمليات الحسابية المشوقة ، وحياة بعـض الزعمـاء واألبطـال ، والسـير الذاتيـة 

لمسـتوى نمـو المـتعلم الزمنـى والعقلـى  الخ  وذلـك وفقـاً ..... ، وعالم العمالقه لبعض األدباء والعلماء واألساطير
.  

  



 ٢٣

  :مسرحة المناهج  .٣      
ويقصد بـه وضـع المنـاهج الدراسـيه فـى قالـب مسـرحى مـن خـالل تجسـيد المواقـف واألحـداث  

العلمــى بأنــه طريقــة لتنظــيم المحتــوى  التــى بــداخلها وتمثلهــا فــى مكــان مخصــص لــذلك ، ويعــرف أيضــاً 
للمادة الدراسية والتركيز على العناصر واألفكار المهمة المراد توصـيلها علـى أن يقـوم التالميـذ بتمثيـل 
األدوار الرئيســية المتضــمنة فــى الموقــف ، وذلــك لتيســير وتوضــيح المــادة العلميــة تحــت رعايــة المعلــم 

  .وتوجيهه المستمر 
  

  :األلغاز المسلية . ٤
سئلة المسلية أو بعض التدريبات التى تثير انتباه الفرد وتجعله يفكر فيهـا ويقصد به بعض األ        

(   .فــإن الفــرد يجــد متعــة حقيقيــة عنــدما يحقــق الهــدف المــأمول  أم تــدريباً  وســواء أكــان اللغــز ســؤاالً 
  )٣١٣،  ٢٠٠٤،  )أ(مجدى عزيز ابراهيم

  

  :ويتضح من العرض السابق لبعض أنماط األنشطة التعليمية ما يلى 
اللعب التربوى هو نشاط من أجل تحقيق المتعة والتسلية بقصد اشباع حاجات التلميذ النفسية وتفريغ  .١

 .طاقاته للتفكير فى شىء جديد 

القراءة الحرة مهمة بالنسبة للتالميذ فى حدود الخيال والتصور الذى يسهل على التلميذ ادراكه وفقا  .٢
 .لعمره الزمنى والعقلى 

  .التلميذ وتجعله يجد متعة حقيقية فى التفكير  األلغاز تثير انتباه .٣
  

  : فى عدة جوانب هىولقد استفادت الباحثة من العرض السابق فى اعداد البرنامج 
فــالمعلم يمكنــه اســتخدام اللعــب التربــوى فــى تنميــة ســلوك وشخصــية تالميــذه عــن طريــق األنشــطة التــى  .١

ا مـا تـم اعـداده فـى البرنـامج المقتـرح كنـوع تستدعى من التالميذ اللعب والتفكير فـى شـىء جديـد ، وهـذ
 –األلـــوان  –ورق الكرتـــون ( مـــن األنشـــطة التـــى تعتمـــد علـــى اللعـــب والتفكيـــر بخامـــات بســـيطة مثـــل 

 .فى انتاج شىء مبدع وجديد ) الخ ....الصلصال   –الخشب 

ينمــى ابداعــه والتخيــل والتصــور مهــم بالنســبة للتالميــذ ألنــه  ،أن القــراءة تســهم فــى بنــاء شخصــية الفــرد .٢
علــى ذلــك تــم اعــداد بعــض األنشــطة فــى البرنــامج تقــوم علــى التصــور والتخيــل لــبعض  وتفكيــره وبنــاءً 

األمـــور التـــى تســـتدعى مـــن التلميـــذ التفكيـــر فيهـــا بابـــداع ، كـــذلك حـــث البرنـــامج المعلـــم والتلميـــذ علـــى 
تـرك تحصـة مـا و  االطالع والقراءة حول الموضوع المطروح حيث تم عرض النشـاط علـى التالميـذ فـى

 . لهم الحريه لالطالع والتفكير فيه للتنفيذ فى الحصة التالية 

وكـــذلك األلغـــاز مســـلية بالنســـبة للتالميـــذ وتـــم كـــذلك اعـــداد بعـــض األنشـــطة التـــى تقـــوم علـــى األلغـــاز  .٣
 البسيطه المرتبطة بمنهج العلوم وتستدعى هذه األلغاز من التالميذ متعة التفكير والحل فيها بابداع 

  



 ٢٤

  :ور المعلم فى تفعيل األنشطة المدرسية د
 

تؤكد األنشطة المدرسية الدور الحقيقى المنوط بالمعلم حيث تبدو له بصورة واضحة وجلية كيف يتعلم  .١
تالميذه وبذا تسهل عليه عملية توجيههم ومساعدتهم فى حل مشكالتهم وكيف يكتسبون المهارات 

 .على التعاون والعمل الجماعى المختلفه ومن ثم تبرز لديهم الرغبة والقدرة 
 

 يعد اشراف المعلم وال شك على هذه األنشطة مـن صـميم أعبائـه اليوميـة وعليهـا يـتم تقـويم أدائـه اداريـاً  .٢
، إن مسئولية المعلم ال تنحصر فى العمل داخل حجرات الدراسة فقط فكثيـر مـن أهـداف المـنهج  وفنياً 

ة األنشـطة الدراسـية فخيـر معلـم هـو مـن يعـين تالميـذه الدراسى يتحقق من خالل الـتعلم الـذاتى بممارسـ
. على أن يتعلموا بأنفسهم وأن يدركوا كيف يتعلموا وأن يعرفوا كيف يستخدموا قدراتهم لحـل مشـكالتهم 

 ) ٣٠٧،٣٠٦،  ٢٠٠٤،  )ب(مجدى عزيز( 
 

م فيجـب مـن الوقـت لممارسـة النشـاط فـى مجـال العلـو  يجب على المعلـم ضـرورة اعطـاء التالميـذ مزيـداً  .٣
أن يتضــمن المــنهج العديــد مــن األنشــطة التــى تعتمــد علــى األعمــال اليدويــة وتقــوم علــى الفهــم وتعلــم 

 ) P21. Halsal,R.,1998,. (األطفال من خالل العمل 
  

ولمـا كانــت عالقـة المعلــم بتالميــذه مـن أهــم العوامـل التــى تــؤثر فـى مخرجــات العمليـة التربويــة فــإن "   
ها المعلم للتالميذ والتى يتفاعل بها معهم أثناء التدريس يمكن أن يكون لها آثـار سـلبية الطريقة التى يستجيب ب

أو ايجابية فيما يتعلق بتعلم التالميذ ونمـوهم فـى مختلـف جوانبـه بـل ورضـاهم عـن المعلـم والـدرس ، وقـد يفشـل 
ــديهم حيــث يــؤ  ال تناســب  دون أعمــاالً المعلــم فــى التعامــل مــع تالميــذه ممــا يعرقــل التحصــيل وتنميــة االبتكــار ل

مســتوى تفكيــرهم فيفقــدون حماســهم للعمــل وبالتــالى فــإن المجتمــع يفقــد مــا كــان مــن الممكــن أن يســهم بــه هــؤالء 
  )١٢،١١،  ٢٠٠١جمال الدين محمد الشامى ،" . (التالميذ فى الميادين المختلفة 

  

من علـــى منـــاخ الفصـــل وال يـــزال المعلـــم هـــو العنصـــر األساســـى فـــى الموقـــف التعليمـــى وهـــو المهـــي    
ــدوافع التالميــذ والمشــكل التجاهــاتهم عــن طريــق أســاليب التــدريس  الدراســى ومــا يحــدث بداخلــه وهــو المحــرك ل

السـبورة والطباشـير وينحصـر  المتنوعة والتى تعتمد فى غالبيتها على الكـالم واإللقـاء اللـذين قـد تصـحبها أحيانـاً 
ى تــدور معظمهــا حــول تلقــين المعلومــات ، أمــا التلميــذ فهــو أداة اهتمــام المــدرس التقليــدى فــى تحقيــق أهدافــه التــ

دوره كأحد المتغيـرات األساسـيه فـى الموقـف  سلبية عليه أن يأخذ ويتقبل ما يعطى له دون مناقشة ويغفل تماماً 
  )١٣،  ٢٠٠٠حسن شحاته ،محبات أبو عميره ،. (التعليمى 
  

ن كل التالميذ قد عرفوا حقائقه ومفاهيمه فقـد أدى ويظن المعلم التقليدى أنه متى شرح درسه وتأكد أ  
ما عليه وهذا خطأ فادح يقع فيه معظم المعلمين ، صحيح أن المعارف والحقائق والمفاهيم شـىء هـام للتالميـذ 
ولكن األهم من ذلك أن يتعلم هؤالء التالميذ قدرات التفكير التى تجعلهم يكتشفون بأنفسهم هـذه المعـارف وتلـك 

  :لمفاهيم فتعليم قدرات التفكير له األولوية لما من تعلم التفكير من مزايا أهمها الحقائق وا



 ٢٥

 .يزيد من انسانية التلميذ  .١

 .يزيد من قيمته وأهميته وثقته بنفسه  .٢

 .يسرع فى تأهيله واعداده للمجتمع  .٣

 يهذب قدراته ، ويجعله أكثر مالئمة لمطالب المستقبل  .٤

 .يزيد من نشاطه وحيويته  .٥

 .يجابية فهمه لذاته التحصيلية واالجتماعية يزيد من ا .٦

 .ينقله من متلق إلى فرد نشط فاعل منظم  .٧

 .لها  خازناً  يحوله إلى باحث عن المعرفة ومعالج لها وليس حافظاً  .٨

 .تدريب التلميذ على االنتقال الذهنى من موقف ألخر  .٩

 .تحقيق صفة المرونة الذهنية للتلميذ .١٠   

 .الت ونقد المواقف واالبتكار التدريب على حل المشك.١١

 )٨٢،٨١،  ٢٠٠٣على راشد ،.  (تحقيق صفة الطالقة الذهنية للتلميذ .١٢
 

والمعلــم يعتبــر حجــر الزاويــة فــى نجــاح العمليــة التربويــة وتحقيقهــا لألهــداف المرجــوة منهــا وال نقصــد    
ولئــك الــذين يســهمون فــى مســاعدة وانمــا نعنــى بهــا أ" المــدرس " بــالمعلم هنــا المفهــوم الضــيق لهــذه الكلمــة أى 

األفراد على النمـو الشـامل المتكامـل سـواء كـان ذلـك فـى مؤسسـات تعليميـة نظاميـة أو أى مؤسسـات اجتماعيـة 
أخرى من تلك التى تسهم فى تربية األفراد وزيادة نمـوهم وحتـى اذا نظرنـا إلـى المعلـم بـالمفهوم الضـيق باعتبـاره 

فــى مدرســة مــا نجــد أنــه يعتبــر األســاس فــى نجــاح جميــع التفــاعالت فــى  ذلــك الــذى يشــرف علــى تعلــيم التالميــذ
المدرســة بقــدر تحمــس المعلــم للعمــل الموكــل لــه وتفانيــه فيــه بقــدر مــا تكــون ايجابيــات نــاتج هــذا العمــل مترجمــة 

  )٦٣،  ٢٠٠٣فاروق البوهى ،عنتر لطفى ، . ( على المتعلمين الذين فى حوزته 
  

ضرورة االهتمام بالمعلم كجزء أساسى من العملية التربوية الناجحة منها  وتشير العديد من الدراسات على
:  

تدريس   تقييم للتالميذ  فى قاعات  التى استهدفت اجراء) .Cowie,B.,1997)& Bell,B دراسة 
م العلوم و ذلك لمعرفة درجة أداء المعلمين وكفائتهم وكيفية تدريسهم العلوم للتالميذ وطريقة تقييمهم لتالميذه

  .وهذا لتحسين تعلم التالميذ أثناء عملية التعلم 
  

استهدفت دراسة أثر كال من ابتكارية المعلم وثقافته علـى )  ٢٠٠٠أيمن صابر حجازى ،( ودراسة    
تلميـذ وأسـفرت  ١٤٤و ) ذكـور وانـاث (معلمـا  ١٢تنمية االبتكار لدى التالميذ وطبقت الدراسة على عينـة مـن 

  .ذ المعلم المبتكر فى الطالقة والمرونة وااألصالة بفروق ذات داللة احصائية النتائج عن تفوق تالمي
  



 ٢٦

نمــــوذج التطــــوير المحتــــرف (أكــــدت علــــى فعاليــــة تــــدريب المعلمــــين )  Ruth,F.,2000(ودراســــة     
معلــم وأســفرت  ٢٠٠فــى تنميــة التفكيــر لــدى تالميــذهم حيــث طبقــت الدراســة علــى عينــه مــن ) لمعلمــى العلــوم 

  .اسة عن تفوق تالميذ هؤالء المعلمين فى التفكير نتائج الدر 
  

اســتهدفت دراســة وجهــات نظــر المعلمــين حــول تــدريس ) Bianchini,J.A,2000(وكــذلك دراســة     
معلـــم  ٦٠العلـــوم وضـــرورة تـــدريبهم علـــى اســـتخدام األنشـــطة لتالميـــذهم حيـــث طبقـــت الدراســـة علـــى عينـــه مـــن 

  .ة األنشطة والحث على أهمية تدريب المعلمين فى تدريس العلوم وأسفرت النتائج عن النداء المتزايد ألهمي
   

اســتهدفت معرفــة تــأثير الثقافــة العلميــة علــى اســتعداد المعلمــين لكــى ) Jerry,V.,2003(ودراســة     
ـــيهم  يمارســـوا  تلـــك الثقافـــة وتطبيقهـــا علـــى تـــدريس العلـــوم وأســـفرت النتـــائج عـــن أن المدرســـين الـــذين طبـــق عل

  .فى مجال العلوم  تطوراً البرنامج أكثر 
  

أوصــت باعــداد بــرامج تدريبيــة للمعلمــين أثنــاء الخدمــة وذلــك )  Alexander,G.,2003(ودراســة    
للحــرص علــى كفــاءة المعلــم وخبرتــه أثنــاء تدريســه لتالميــذه وطبقــت الدراســة علــى معلمــين العلــوم فــى المــدارس 

  .الثانوية فى غانا
     

  :لعالقه بين المعلم واألنشطة اإلثرائية منها وهناك أيضا دراسات أخرى توضح ا 
) االثراء ( بنشاطات االغناء  أوصت بتزويد التالميذ فعالً )  Elizabeth,D.,1986(دراسة   

زيادة وعى المعلمين بخصوص الموهوبين والتالميذ  المالئمة لقاعة الدروس ومنهج العلوم وحثت أيضاً 
  .المبدعين 
  

أوصــت بتزويــد المعلمــين بنشــاطات االثــراء وتكامــل وتطــوير المــنهج  ) Betzy,B.,1991(ودراســة   
وابتكــــار اســــتراتيجيات للتقيـــــيم تلــــك التـــــى تــــروج للتفكيرواإلبـــــداع عنــــد التالميـــــذ وطبقــــت الدراســـــة فــــى التعلـــــيم 

  .األندونيسى
  

أشــارت إلــى دور معلــم العلــوم فــى المــنهج االثرائــى فــى تشــجيع ) ٢٠٠١رفعــت بهجــات ،(ودراســة    
يذ المتفوق على متابعة المادة إلى عمـق أكبـر ومراعـاة المرونـة فـى المهـام اإلثرائيـة وتوجيههـا نحـو تحقيـق التلم

أهــداف التفكيــر الناقــد والتأمــل وصــياغة الفــروض ، أمــا أهــداف المــنهج االثرائــى فتــتلخص فــى تطــوير القــدرات 
مـن خـالل األنشـطة اإلثرائيـة  كميـاً  وصـفاً البحثية لدى التلميذ المتفـوق وتنميـة قدرتـه علـى نقـل النتـائج ووصـفها 

التى تعتمد على القياسات الدقيقـه والعمليـات العقليـه ، كمـا هـدف هـذا المـنهج إلـى تطـوير مسـتويات عاليـة مـن 
التفكير والتجريد وأنشطة إثارة المهارات العقلية وتنمية قدرة المتفوق على االستمرار فى دراسـة العلـوم واالهتمـام 

مميزا فى هـذا المجـال ، ولتحقيـق هـذا يسـتخدم المـنهج االثرائـى المصـادر الموجـودة فـى مكتبـة بها حتى يصبح 
  .المجتمع وأنشطة إثرائيه أخرى مثل نوادى العلوم 

  



 ٢٧

أن متابعـــة المعلـــم لتالميـــذه داخـــل الفصـــل يـــدفع هـــؤالء التالميـــذ )  Ingram,E.,2006( ويضـــيف   
مواقــف قويــة فــى أغلــب األحيــان بخصــوص  التالميــذ دائمــاً  للنمــو والتطــور بشــكل أكثــر ايجابيــة حيــث يعتــرض

المواضيع التى يصادفونها أثناء دراساتهم ويشعر العديد من التربويين بأن هذه المواقف يمكن أن تأخذ تـأثيرات 
  .قوية نحو تطوير التالميذ ولذلك فمتابعة المعلم لتالميذه يدفعهم للنمو والتطور بشكل أكثر ايجابية 

  

  :العرض السابق ما يلى  ويتضح من
أكدت بعض الدراسات عن تفوق تلميذ المعلم المبتكر فى الطالقة والمرونة وااألصالة عن تلميذ  .١

 .المعلم غير المبتكر 

هدفت بعض الدراسات إلى معرفة تأثير الثقافة العلمية على استعداد المعلمين فى تدريسهم لمنهج  .٢
 .العلوم 

 .ب المعلمين على تدريس العلوم تدريبضرورة أوصت بعض الدراسات  .٣

أشارت بعض الدراسات إلى دور معلم العلوم فى المنهج اإلثرائى فى تشجيع التلميذ المتفوق على  .٤
 .متابعة دروسه وتوجيهه نحو تحقيق أهداف التفكير الناقد وصياغة الفروض 

زويد التالميذ أوصت بعض الدراسات بتزويد المعلمين بنشاطات اإلثراء وتطوير المنهج وكذلك ت .٥
 .بنشاطات اإلثراء المالئمة للمنهج 

 أكدت بعض الدراسات أن متابعة المعلم لتالميذه داخل الفصل يدفعهم للنمو والتطور بشكل إيجابى  .٦
  

  :ولقد استفادت الباحثة من العرض السابق فيما يلى 
امج ببعض المعلومات التى اهتمام الدراسة الحالية باعداد برنامج لمعلمى العلوم وزودت الباحثة البرن .١

 .تزيد من اطالع المعلم لتجعله أكثر مرونة وابتكارية باألنشطة المقدمة مع البرنامج 

بدور المعلم أثناء تنفيذ األنشطة للتالميذ وهو دور الموجه والمرشد حتى يدفع  اهتمت الباحثة أيضاً  .٢
  .تالميذه للنمو والتطور واإلبداع 

  

  
  
  
  

  :كـمـبـيـوتــر واستخـدامــه فى برامــج التدريــب ال:  ى ـور الثانـالمح
  

إن التطور التكنولوجى وزيادة المعلومات وتقنية اإلتصاالت أدت إلى انفجار أشكال جديـدة ومتنوعـة   
مـــن التكنولوجيـــا فاإلهتمـــام بـــالكمبيوتر لـــيس لـــتعلم الحقـــائق واألرقـــام فقـــط ، ولكـــن لمعرفـــة أكثـــر عـــن التفاعـــل 



 ٢٨

ـــــين األ ـــــبعض وحـــــل المشـــــاكل ســـــوياً واإلتصـــــال ب ـــــم األفـــــراد مـــــن بعضـــــهم ال ـــــد  فـــــراد وتعل . ومعرفـــــة كـــــل جدي
)Wright,P.,1998,P9. &, .Kimble,H(  

     

التعلــيم خــالل المــنهج الدراســى بــنفس الطريقــة التــى يســتخدم بهــا القلــم  تكنولوجيــا وينبغــى اســتخدام   
لوجيـا التعلـيم هـى أداة أكثـر مرونـة ويمكنهـا الجاف والرصاص فى معظم المواد الدراسية ، ولكن الفرق أن تكنو 

  )٢١،  ٢٠٠٤ريتشارد أجر ،.  ( تدعيم خبرة المتعلم 
  

وتكنولوجيــا التعلــيم ال تعنــى مجــرد اســتخدام األالت واألجهــزة الحديثــة فحســب بــل تعنــى أشــمل مــن    
لدارســـين وحـــاجتهم ذلـــك بحيـــث تأخـــذ بعـــين اإلعتبـــار جميـــع االمكانـــات البشـــرية والمـــوارد التعليميـــة ومســـتوى ا

مــن عناصــر نظــام شــامل لتحقيــق أهــداف الــدروس  وحــل  واألهــداف االتربويــة ، و الوســائل التعليميــة عنصــراً 
المشكالت وهذا ما يحققه مفهوم تكنولوجيا التعليم ، والوسـائل التعليميـة هـى مجموعـة أجهـزة وأدوات يسـتخدمها 

المعـانى وشـرح األفكـار للتالميـذ وكـذلك تعـرف علـى أنهـا المعلم لتحسين عملية التعليم والـتعلم  بهـدف توضـيح 
أنهـا اعـداد المـواد التعليميـة والبـرامج وتطبيـق  وسائل تربوية يستعان بهـا إلحـداث عمليـة الـتعلم ، وتعـرف أيضـاً 

عبـد اهللا الشـقران & عبـد الحـافظ سـالمه ( مبادىء التعليم وفيه يـتم تشـكيل السـلوك علـى نحـو مباشـر وقصـدى 
،١٥،  ٢٠٠٢ (  
  

  :والتعلم الفردى التدريبفى  الكمبيوتر أهم األساليب التى يمكن عن طريقها استخدام برامج
  

  :الدراسة خارج حجرات الصف -١
ككتــب مدرســية لجميــع المتعلمــين خــارج الصــف وفــى هــذه  الكمبيوتريــة تســتخدم البــرامج  

مختلــف الوســائل  الحالــة يقــوم المعلــم داخــل الصــف بإلقــاء المحاضــرات وشــرح الــدروس واســتخدام
المعينــة فــى تقــديم المــادة الدراســية للمتعلمــين ثــم يطلــب مــن كــل مــنهم اســتخدام البــرامج مــن أجــل 
الممارسة و التمرين لترسيخ المفاهيم و المبادْى التى تعلموها فـى الصـف  والتـى تسـتخدم فـى حـل 

  .المشكالت العملية فى الحياة 
  

 :العمل العالجى -٢

لتقـــديم العـــالج لكـــل مـــتعلم بحســـب حاجتـــه وذلـــك الكمبيوتريـــة يمكـــن اســـتخدام البـــرامج    
الكتســاب مفهــوم معــين لــم يســتطع مســايرة زمالئــه فــى فهمــه مــن المعلــم ويمكــن أن يتلقــى العــالج 

  .الزم من البرنامج دون أن يرهق معلمه أو أن يستنزف وقت الحصة لحسابه الخاصلا
  :دراسة موضوعات معينة -٣

اســــتخدام أســــاليب متنوعــــة اذ يحتــــاج بعــــض الموضــــوعات يحتــــاج الــــتعلم الفعــــال إلــــى    
الدراســية فــى دراســتها إلــى أســلوب المناقشــة داخــل الصــف بينمــا الــبعض اآلخــر يمكــن تنفيــذه عــن 

وكتابــة التقــارير خــارج الصــف وهنــاك بعــض الموضــوعات التــى  الدراســاتطريــق القــراءة أو اجــراء 
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جب قيــام المعلــم بــتالوة هــذه االيضــاحات تحتــاج إلــى ايضــاحات بعينهــا مــن قبــل المعلــم ممــا يســتو 
حتى يستطيع المتعلم حل المشكالت المتضمنة بهذه الموضوعات ، والمعلم هو الذى يسـتطيع أن 
يحدد األسلوب المالئـم لكـل موضـوع مـن الموضـوعات وفـى بعـض الحـاالت يكـون أفضـل أسـلوب 

  .لتدريس بعض الموضوعات هو استخدام المواد المبرمجة
  

  :دراسى مقرر بالكامل دراسة محتوى -٤
يمكـــن اســـتخدام البرنـــامج فـــى تقـــديم محتـــوى مقـــرر دراســـى بالكامـــل وهنـــا يســـتطيع كـــل    

لسرعته الخاصة فيصل إلـى نقـاط محـددة تكـون  متعلم أن يسير فى تعلمه أثناء اليوم الدراسى تبعاً 
  .هى نقط البداية بالنسبة لتعلم اليوم التالى

  

  :رةالتزود بالعلوم الحديثة المتطو  -٥
علــى مجابهــة تلــك الزيــادة الهائلــة فــى ألــوان المعرفــة  يســتطيع البرنــامج أن يكــون عونــاً    

المختلفــة  وفــى صــنوف المعلومــات الحديثــة المتطــورة التــى يتطلبهــا العصــر الحــديث وال تســتطيع 
  .المناهج بصورتها الحالية أن تقدمها للمتعلمين 

 

  :تدريب المعلمين - ٦
وبخاصــة اذاكــان  وتربويــاً  تــدريب المعلمــين و تــأهيلهم مهنيــاً يمكــن عــن طريــق البرنــامج    

األمــر يتطلــب تعــديل أو تغييــر أو تجديــد المنــاهج المعمــول بهــا وليســت للمعلمــين الدرايــة الكافيــة 
  .لمثل هذه التعديالت أو التجديدات

  

 :التعليم بالمراسلة - ٧

ارجــة عــن ارادتهــم يمكــن باســتخدام البــرامج تعلــيم الكثيــر ممــن لــم يســتطيعوا لظــروف خ   
  )٣٢٧-٣٢٥،  ٢٠٠٢مجدى عزيز إبراهيم ،.(االنتظام فى المعاهد أو المدارس

  

  :التعليمية امجتصميم وانتاج البر 
  :التعليمية امجأسس بناء وتصميم البر 

وطــرق وأســاليب  امجالتعليميــة مــن حيــث الهــدف منهــا ومحتــوى البــر  امجيــتم تصــميم البــر   
  :عرضها كالتالى

  
  :افاألهد:  أوالً 
  :التعليمية  امجما يجب مراعاته عند وضع األهداف فى البر    
  تحديد األهداف بوضوح -
 استخدام الصوت واللون والموسيقى عند عرض األهداف -
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  :محتوى البرنامج: ثانياً 
  :التعليمية امجما يجب مراعاته عند صياغة المحتوى فى البر 

  وثيق الصلة بالوحدة المختارة  -
  موضوعة سابقاً يحقق األهداف ال -
  يتضمن المعلومات و المهارات ذات الصلة بالمحتوى -
  يناسب قدرات المتعلم -
  خالى من األخطاء العلمية -
  يستخدم لغة سهلة بالنسبة للمتعلم -
  يستخدم األلوان والصوت والصور للتشويق وجذب اإلهتمام -
  

  :طريقة عرض المحتوى: ثالثاً 
  :التعليمية امجى فى البر ما يجب مراعاته عند تقديم المحتو 

  عدم عرض كمية كبيرة من المعلومات فى شاشة واحدة -
  يعرض المادة بطريقة مشوقة ومحفزة للتعلم -
  يوفر للمتعلم حرية التحكم فى سرعة العرض و تسلسله حسب قدراته -
  يقدم المساعدة المناسبة عند الحاجة -
  يتيح فرصة للتعلم الذاتى -
  ملونة بحيث عندما تنقر عليها بالفأرة تعطيك معلومات أخرى وجود كلمات مفتاحية -
  يستخدم عنصرا اللون والصوت فى تقديم المعلومات -
  وجود خيارات للمتعلم للعودة إلى أى عناوين أو موضوعات فى البرنامج -
  

  : فى البرنامج التعليمى وضع تصميم الشاشات
  :توى البرنامج التعليمى على عدة شاشات هىيح

  شاشة التقديم . ١    
  شاشة المقدمة  .٢
  شاشة القائمة الرئيسية .٣
  شاشات أخرى .٤

  

  -:تقديم ال ةشاش -١
 مـن خـالل الضـغط علـى زر الـدخول المستخدم فكرة عن البرنامج ومحتواهمن خاللها يمكن أن يأخذ  
  :وتتضمن 

 عنوان البرنامج. 
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 مفاتيح للدخول والخروج من البرنامج 
 

  -:شاشة المقدمة -٢
  على كلمة للباحثة وتحتوى 

 ارشادات للمستخدم لبدأ البرنامج وكيفية السير فيه والتعامل معه. 
 

 :شاشة القائمة الرئيسية  -٣

  :هى فهرس لمحتوى البرنامج ويتضمن 
  ًعناوين الموضوعات التى يتكون منها البرنامج مرتبة أفقيا. 

 الخاص بالعنوان  ارشادات للمستخدم لكيفية الضغط على مفتاح معين الحضار الموضوع. 
  

  :شاشات أخرى  -٤
يحتوى البرنامج التعليمى على عدد من الشاشات التـى يمكـن مـن خاللهـا عـرض المعلومـات والرسـوم  

ويراعى أن تكون كل شاشة من شاشات البرنامج التعليمـى مختلفـة عـن الشاشـات  ،الخاصة بموضوع البرنامج 
تشــابه تصــميم الشاشــات فــى ضــياع تركيــز مســتخدمى  طريقــة عــرض المعلومــات حتــى ال يتســبب فــىاألخــرى 
لمعرفـة كـل المعلومـات ) المعلـم(، وتـم ادراج مـؤثرات صـوتية وسـمعية لجـذب انتبـاه مسـتخدم البرنـامج البرنامج 

  المقدمة له فى البرنامج
  

ة مؤسســات اعـداد المعلــم مطالبــة بادخـال الثقافــة الكمبيوتريــ" علــى هـذا يمكننــا التوصــل إلـى أن  وبنـاءً  
للمعلم ضمن برامجها العداده سـواء قبـل الخدمـه أو أثناءهـا لتواكـب العصـر  وحتـى اليكـون التلميـذ أكثـر خبـرة 

  )١٨١،  ٢٠٠١مصطفى عبد السميع ،"  ( لنوع من الثقافة امن معلمه فى هذا 
  

 ويمكننا القول بأن دور المعلـم فـى هـذا العصـر يختلـف عـن دوره التقليـدى ، حيـث تحـول المعلـم مـن  
ــــة والمصــــمم لهــــا انطالقــــاً  ــــى دور المخطــــط للعمليــــة التعليمي ــــن للمعلومــــات والشــــارح لهــــا إل مــــن أن  دور الملق

المعلومات والمعرفة والنشاطات التى يجب على التلميذ أن يلم بها كثيرة ومتنوعـة ، والفتـرة الزمنيـة المخصصـة 
اتاحة الفرصـة للتلميـذ للمشـاركة فـى العمليـة لتعلمها فى الوقت ذاته قليلة ، و لقد أصبح دور المعلم يركز على 

التعليميــة واالعتمــاد علــى الــذات فــى الــتعلم والتركيــز علــى اكســابه مهــارات البحــث الــذاتى والتواصــل واالتصــال 
  )٣٠٧،  ٢٠٠٤يوسف أحمد عيادات ، .  ( واتخاذ القرارات االتربوية المتعلقة بالتعلم 

  

هــذه المعرفــة للتالميــذ التــى تســهل العمليــة التعليميــة وذلــك  والمعلــم الواســع االطــالع يمكــن أن يكســب  
   (.P12,.مــن خــالل الــتعلم الــذاتى وهــذا للمســاعدة فــى تســهيل التفاعــل وتأكيــد العالقــة بــين المعلــم والتلميــذ 

Ginther,D.,2000&Liu,Y. (  
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ــ ويجــب أيضــاً     يم المختلفــة علــى المعلــم أن يوجــه تالميــذه الســتعمال الحاســبات إلنجــاز أهــداف التعل
   (National center of education ,2000,P3). وكذلك القدرة على حل المشكالت 

      

  : و تشير العديد من الدراسات إلى ضرورة استخدام الكمبيوتر فى التعليم وعالقته بالمعلم 
  

تقنيـة حثت علـى أهميـة متابعـة المعلمـين للتطـورات العلميـة وال)  Newton ,C.,2001(منها دراسة   
  . أثناء ممارستهم للتعليم ألن ذلك ينعكس على إبداع تالميذهم وتطور ثقافاتهم أيضاً 

  

إلــى قيــاس فاعليــة اســتخدام المــدخل التكنولــوجى )  ٢٠٠١حســن محمــد العــارف ، ( وهــدفت دراســة    
، واسـتخدمت واكتسـاب عمليـات العلـم لـدى طـالب المرحلـة االبتدائيـة  اإلبـداعفى تـدريس العلـوم وتنميـة قـدرات 

تلميذ وحـدتين مـن كتـاب العلـوم )  ٦٠( الدراسة المدخل التجريبى فى البحث حيث درست المجموعة التجريبية 
باســتخدام المــدخل التكنولــوجى بينمــا درســت المجموعــة ) الطاقــة ، تحــوالت الطاقــة ، المغناطيســية والكهربيــة ( 

واكتســاب  اإلبــداعوجــود فــروق دالــة احصــائيا تــرتبط بالضــابطة باســتخدام الطريقــة المعتــادة ودلــت النتــائج علــى 
  .بعض عمليات العلم وذلك لصالح المدخل المقترح 

  

إلـــى تصـــميم برنـــامج قـــائم علـــى فكـــرة وأســـلوب ) ٢٠٠٢اســـماعيل الـــدرديرى ،( واســـتهدفت دراســـة     
م وتكونـــت عينـــة لتـــدريب معلـــم العلـــوم علـــى اســـتخدامه فـــى تدريســـه والمجتمـــع التـــداخل بـــين العلـــم والتكنولوجيـــا

ومعلمــة للعلــوم واســتخدم الباحــث البرنــامج التــدريبى وبطاقــة المالحظــة لمالحظــة أداء  معلمــاً  ٣٠الدراســة مــن 
المعلـــم أثنـــاء تدريســـه وأســـفرت النتـــائج عـــن ارتفـــاع مســـتوى أداء المعلمـــين عنـــد اســـتخدامهم لهـــذا البرنـــامج فـــى 

  .التدريس 
  

على تدريب المعلمين عن بعد حتى يصل التدريب لكل  ) ٢٠٠٢محمد األمير ،( واعتمدت دراسة    
معلم ونشر كل ما هو جديـد فـى المجـال التربـوى وارسـالها إلـى المعلمـين المشـتركين ضـمن الشـبكة االلكترونيـة 

)E- mail  . (   
بأنــه ينبغــى االهتمــام بتوظيــف الكمبيــوتر فــى مجــال )  ٢٠٠٢عــوض حســين ،( وأوصــت دراســة     

تربيـــة مـــن خـــالل اإلرتكـــاز علـــى أســـس ودعـــائم علميـــة حتـــى ال يحـــدث االســـتخدام بصـــورة التـــدريس بكليـــات ال
عشــوائية غيــر منظمــة  ومــن ثــم ال تتحقــق األهــداف التــى مــن أجلهــا زودت كليــات التربيــة بمعامــل الكمبيــوتر 

  .المتنوعة 
  

ـــدين أحمـــد ،( وهـــدفت دراســـة      ـــاد) ٢٠٠٤حســـام ال ـــوتر موجـــه نحـــو زي ـــامج كمبي ة إلـــى تصـــميم برن
فــى العلــوم واعتمــدت الدراســة  اإلبــداعودراســة مــدى فاعليتــه فــى تحســين التحصــيل وتنميــة  اإلبــداعالتحصــيل و 

ـــار  ـــار التحصـــيل الدراســـى واختب ـــداععلـــى المـــنهج الوصـــفى التجريبـــى واســـتخدام اختب ـــوتر  اإلب ـــامج الكمبي وبرن
  .دة الكمبيوتر فى تدريس العلوم التعليمى فى العلوم  وأسفرت الدراسة عن فاعلية البرنامج المقترح بمساع

  



 ٣٣

ـــداً )  Pierson ,M.,2005( وأوصـــت دراســـة      ـــالمعلمين الجـــدد وأن يهيئـــوا جي قبـــل  باإلهتمـــام ب
  .ممارسة مهنتهم وذلك بتطوير رؤيتهم الفردية حول التطور والعلم والتقنية 

  

انمـــا كـــل فـــرد دائـــم إلـــى أن المـــتعلم لـــيس فقـــط التلميـــذ و )  Bernard,C.,2005( دراســـة أشـــارت و     
التعلم ولذلك حثت الدراسة علـى أن يكـون المعلـم دائـم الـتعلم  فـى مجتمـع يتعامـل مـع المعرفـة الجديـدة والطـرق 
الجديدة بشكل جيد وأوصت الدراسة بأن مهنة التعليم يجب أن تكون أكثر جاذبيـة وأن عـدد المعلمـين المـدربين 

  .يجب أن يزداد لدخول تلك المعرفة  جيداً 
  

أكـــدت علـــى أهميـــة مناقشـــات المعلمـــين علـــى اإلنترنـــت وتخاطـــب )   Jung,ch.,2006(ودراســـة     
وجهــات نظــرهم حــول أهميــة اســتعمال الكمبيــوتر فــى ممارســة التعلــيم وكشــفت نتــائج الدراســة عــن تطــور تفكيــر 

لمـين الـذين المعلمين بمرور الوقت نتيجة للنقاش علـى اإلنترنـت وأظهـرت نتـائج الدراسـة عـن تفـوق طـالب المع
  .استخدموا الكمبيوتر بشكل نشط بعكس طالب المعلمين الذين لم يستخدموا الكمبيوتر 

  

  :السابقة ما يلى  الدراساتويتضح من العرض السابق لبعض 
 .بضرورة استخدام الكمبيوتر فى التعليم لتنمية ابداع المتعلمين  الدراساتاهتمام بعض  .١

قائمه على الكمبيوتر لتدريب معلم العلوم على استخدامها فى بتصميم برامج  الدراساتاهتمام بعض  .٢
 .التدريس 

 

  :ولقد استفادت الباحثة من العرض السابق فيما يلى 
 .ن المتعلم ليس التلميذ فقط ولكن كل فرد دائم التعلم إضرورة استخدام الكمبيوتر فى التعليم حيث  .١

 . عمل برنامج مقترح لمعلمى العلوم باستخدام الكمبيوتر .٢
  

  
  
  
  
  
  

  االبــــداع ، مفهومــه ، أسـاليـب تنمــيته ، قدراتــه:   الث ـور الثـالمح
  

  :مقدمة
 اختلف الباحثون من الفالسفة وعلماء النفس فى تعريف اإلبـداع ، فبعضـهم يـرى فـى اإلبـداع مظهـراً   

يـــر مـــن الصـــور مـــن مظـــاهر خصـــوبة التفكيـــر وســـيولته فعقـــل المبـــدع فـــى نظـــرهم ال يتوقـــف بانتـــاج فـــيض غز 



 ٣٤

اإلبداعيــة وبعضــهم اآلخــر يــرى أن قيمــة العمــل اإلبــداعى تكمــن فــى قيمــة هــذا العمــل بالنســبة للمبــدع وبالنســبة 
لألعمال اآلخـرى للمبـدعين و المفكـرين المعاصـرين لهـذا المبـدع ويـرى فريـق ثالـث أنـه ال يسـتدل علـى اإلبـداع 

عبـد المـنعم عبـد .(القدرات اإلبداعية عند األفـراد  من خالل األعمال الملموسة فحسب وٕانما ينبغى الكشف عن
  )٦٥ ،  ٢٠٠٥القادر الميالدى،

   
خطابـــه )   1950( يرجـــع إلـــى الخمســـينات عنـــدما ألقـــى جيلفـــورد  واالبـــداع لـــة تـــاريخ طويـــل جـــداً   

الرئاسى أمام جمعية علم الـنفس األمريكيـة يطلـب فيـة ضـرورة دراسـة وتطـوير األبـداع وكـذلك ضـرورة اكتشـاف 
  )   .Pp173:179 Miettinen,R,2006,. (المواهب االبداعية لدى األفراد وتنميتها 

  

لــدى الخــريجين بدايــة التعــرف علــى الظــاهرة االبداعيــة   اإلبــداعولــم تكــن حركــة جيلفــورد هــذة لتبنــى    
بـة مـن رغ ألن الظاهرة االبداعية كانت موجودة منذ وجود االنسان علـى هـذة األرض  حيـث كانـت هنـاك دائمـاً 

قبــل االنســان مــن أجــل البحــث عــن الجديــد وحــب االســتطالع والتغييــر والتجديــد واالســتمتاع حتــى وهــو يمــارس 
مصــرى حنــورة .  (ينــزع إلــى ممارســته بشــكل فيــه رغبــة ملحــة نحــو التجديــد ســلوكة اليــومى العــادى كــان دائمــاً 

،٩،  ٢٠٠٣  (  
  

  : داع مفهوم االبـــ
أســـلوب أو طريقـــة تفكيـــر أو عمـــل شـــىء مـــا يعـــد " ه الـــبعض أنـــه هنـــاك عـــدة معـــانى لالبـــداع ، يـــرا   

  )  ٥،  ٢٠٠١ محمد رضا البغدادى ،". ( للفرد دون األخرين  ومميزاً  أصيالً 
  

وهو قدرة ذهنية تدفع الفرد إلى السعى والبحث عن الجديد أو هو عمليـة تحقيـق نتـائج متميـزة أو "     
المقصـود باالبـداع هـو انتـاج  رة علـى تقـديم الحلـول المبتكـرة ، اذاً هو القدرة علـى انتـاج شـىء جديـد أو هـو القـد

  " .وهو بذلك يعتمد على االنجاز الملموس  أو عمالً  الجديد والنادر المختلف المفيد فكراً 
  ) ٧٨٩، ٢٠٠٤،  )أ(مجدى عزيز ابراهيم(  

   
مشــكالت والمواقــف قــدرة الفــرد علــى التفكيــر الحــر الــذى يمكنــه مــن اكتشــاف ال"  ويعــرف علــى أنــه   

الغامضة ومن اعادة صياغة عناصر الخبرة فـى انمـاط جديـدة عـن طريـق تقـديم أكبـر عـدد مـن البـدائل العـادة 
صــياغة هــذه الخبــرة بأســاليب متنوعــة ومالئمــة للموقــف الــذى يواجهــه الفــرد بحيــث تتميــز هــذه األنمــاط الجديــدة 

فوزيـة النجـاحى " . ( لقـدرة يمكـن التـدريب عليهـا وتنميتهـا الناتجة بالحداثة بالنسبة للفرد نفسه ولمجتمعه وهـذه ا
 ،١٦١،  ٢٠٠٥ (  

  

  :وهناك عدة أسس ومحكات يمكن من خاللها تعريف االبداع وأهم هذه األسس ما يلى  
مصـرى ( ، )  ٢٢،٢٣، ١٩٩٤ حسـن احمـد عيسـى ،( ( :أوال تعريف االبداع علـى أسـاس النتـاج االبـداعى 

  ) )  ١٢،  ٢٠٠٣عفاف أحمد عويس،( ، )  ١١، ٢٠٠٣عبد الحميد ،
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لهــذا النشــاط أو هــذا الفعــل ، هــذا النــاتج هــو مــا يطلــق عليــة البــاحثون اســم النــاتج  أى أن هنــاك ناتجــاً 
االبداعى  ويعتقد معظم الناس أن االبداع محكوم عليه بما هو منتج أو مخترع ، واالبداع ال يؤدى فـى معظـم 

لكننـا ال نـراه  لـذلك فـإن  ومختلفـاً  جديـداً  كم عليـه  فـأحالم اليقظـة تنـتج شـيئاً األحيان إلى ظهور انتاج يمكن الح
فـى تنظيمـه وشـكله   جديـداً  االبداع يمكن أن يحكم عليه بأنه عملية ينتج عنها شىء جديد أو فكـرة أو موضـوعاً 

  ع والتركيز على االنتاج هنا يعتمد على الشكل النهائى للعملية وهو الذى يحدد مفهوم االبدا
  

  : تعريف االبداع على أساس العملية االبداعية : ثانيا 
إن االبــداع ظــاهرة ذهنيــة متقدمــة يعــالج الفــرد فيهــا األشــياء والمواقــف والخبــرات والمشــاكل بطريقــة "   

وذا قيمـة مـن قبـل  أو أصيالً  جديداً  فريدة أو غير مألوفة  ويعتبر االبداع ظاهرة متعددة الوجوه وتتضمن انتاجاً 
يتصــف بالجــدة وااألصــالة والقيمــة فــى المجتمــع  رد أو الجماعــه ، وهــو نشــاط ذهنــى أو عمليــة تقــود انتاجــاً الفــ

  )٢١٠،٢١١،  ٢٠٠١نايفة قطامى ،" . ( ويتضمن ايجاد حلول جديدة لألفكار والمشكالت والمناهج 
  

نايفــة (  ، )  ١٩،  ١٩٩٥شــاكر عبـد الحميــد ،(( : ويمكـن تقســيم العمليــة االبداعيــة إلــى أربــع مراحــل وهــى 
  ))٢٠٣-١٩٣،  ٢٠٠١قطامى ،

        Preparation:  مرحلة االعداد  -١
وهى المرحلة التى يبحث فيها المشكلة من جميع االتجاهات والتى يكتـب المـرء فيهـا عـن طريـق       

   Regulated Thinkingالمالحظة والتذكر مجموعة من الحقائق والكلمات وقواعد التفكير المنظم 
  

    Incubation   :     مرحله االختمار  .١
وال يحدث هنا تفكير ارادى أو شعورى  بـل مـا يحـدث هـو سلسـلة مـن الوقـائع العقليـة الالاراديـة    

ى  أو فـى أو الالشعورية  وقد يقضى المبدع وقـت هـذه المرحلـة فـى عمـل ذهنـى شـعورى أو نشـاطات أخـر 
فإن االكتشاف العلمـى  اإلبداعمن  االسترخاء دون أى مجهود عقلى شعورى ، وفى األشكال األكثر تعقيداً 

أو كتابــة قصــيدة أو صــياغة قــرار سياســى مهــم يكــون مــن المرغــوب فيــه مــن أجــل تحقيقــه  لــيس فقــط  مــثالً 
مـام  بـل إن هـذه الفتـرة يجــب أن التحـرر مـن التفكيـر الـواعى فـى المشـكلة الخاصـة التــى يثـور بشـأنها االهت

تقضى بطريقة ما بحيث ال يسـمح ألى شـىء بإعاقـة النشـاط الحـر الالشـعورى  ومـن ثـم فـإن هـذه المرحلـة 
  يجب أن تشتمل على كمية كبيرة من االسترخاء الذهنى الفعلى 

  

                       Illumination:   مرحله االشراق  .٢

بطريقة مفاجئة وغير متوقعة  أى تحدث ومضة فورية ال تسـتطيع أن تـؤثر  وفيها تظهر األفكار          
فيهــا بــأى مجهــود ارادى مباشــر  وهــى تحــدث بعــد عــدد كبيــر مــن المحــاوالت والتــداعيات غيــر الناضــجة  
وتسمى هذه المرحلة باللحظة االبداعيـة  أو االلحـاح االبـداعى  وتعنـى هـذه المرحلـة بانتـاج المزيـد والجديـد 

وانين العامـــة التـــى ال يمكـــن التنبـــؤ بهـــا وتظهـــر الفكـــرة فجـــأة ، وتبـــدو المعلومـــات والخبـــرات وكأنهـــا مـــن القـــ
  . دون تخطيط  نظمت تلقائياً 



 ٣٦

  

        Verification: مرحله التحقيق  .٣

وهى تماثل مرحلة االعداد فى أنها شعوريه ويستخدم المبدعون هنـا القواعـد المنطقيـة والرياضـية           
فى أفكارهم  وهى مرحلة تجريب األفكار التى تم التوصل إليها واختبارها والتحقق من فائدة وعمليـة  للتحكم

هذه االستراتيجية فى مواقف كثيرة  وتتضمن عملية التحقق اختبار الفكرة وصحتها  للوصـول إلـى صـياغة 
  .دقيقة 

  

  :  مسلمات عامة لدراسة العملية االبداعية   
  : المسلمة األولى 

االبــداع نــوع مــن أنــواع النشــاط العقلــى المركــب الــذى يمكــن للفــرد عــن طريقــه الوصــول إلــى أنمــاط     
  .جديدة من العالقات باستخدام خبرات وعناصر محددة 

  

  :المسلمة الثانية 
ال يقتصر االبداع على األفراد مـن أعمـار معينـة دون غيرهـا وٕانمـا يوجـد االبـداع الفكـرى أو الفنـى أو  
  .اقى لدى أفراد فى فئات عمرية مختلفة العلمى الر 
  

  :المسلمة الثالثة 
يوجد أفراد مبدعين فى جميع المجتمعات االنسـانية فـى مختلـف مراحـل التطـور االجتمـاعى والثقـافى   

عبـد المـنعم عبـد القـادر .  ( وال تنفرد المجتمعات المتقدمـة باالسـتحواذ علـى المبـدعين فـى المجـاالت المختلفـة 
  )٦٦،  ٢٠٠٥الميالدى ،

  

زكريـا الشـربينى ، ( ، )  ١٩، ١٩٩٥شـاكر عبـد الحميـد ،: (( وتتضمن العملية االبداعية خمسة أنواع هـى  
  )) ١٦٤،  ٢٠٠٥فوزيه محمود النجاحى ،( ، ) ٩٧،  ٢٠٠٢يسرية صادق ،

  
                   Expressive Creativity: االبداع التعبيرى  .١

  ل فى الرسم التلقائى عند األطفاليتميز بالجدة وااألصالة كما هو الحاوهو التعبير المستقل الذى    
  

                 Productive Cretivity: االبداع االنتاجى  .٢

هــو االنتــاج العلمــى أو الفنــى  والــذى يتميــز بميــل نحــو الحــد مــن انطــالق وحريــة األفكــار  ليــتم و         
  .تطوير طرق الحصول على انتاج مكتمل 

  

                 Inventhve Creativity:داع االختراعى االب .٣
وهــو ابتكــار المختــرعين والمكتشــفين  والــذى يــتم فيــه اســتخدام المهــارة مــع المــواد والطــرق المختلفــة       

  .  أيضاً  للخروج بعمل ابداعى ما  ويشترط فى ذلك أن يكون الشىء غير معروف  وأن يكون مفيداً 



 ٣٧

                Innovative Creativity: االبداع االبتكارى  .٤

يتطلب هذا المستوى القدرة على التصور التجريـدى ويتعلـق ذلـك بعمليـات التحسـين المسـتمرة مـن و         
ابتكــار نظريــات جديــدة فــى العلــم والفــن (  خــالل القيــام بتعــديالت تشــتمل علــى مهــارات تجريديــة وتصــورية

  ) . النظرية النسبية مثالً ( ر ونظريات موجودة سابقاً ولكن من خالل االعتماد على أفكا)  مثالً 
  

  Creativity  Emergence   ) :االنبثاقى ( بداع الفجائى اال .٥
  .  تماماً  ويتطلب أن يكون العمل جديداً  وهو أرفع المستويات السابقة وأكثرها تجريداً      

  

  :وقد قسم االبداع إلى مستويات ثالثه على النحو التالى   
 : االبداع المنطقى  مستوى  .١

ويمثل قاعدة األساس  ويبدأ فى المراحل األولى من العمر  حيث يحاول المبدع سـد الفجـوة القائمـة        
  .وبين المجهول عن طريق التعبير المستقبلى أو االنطالق الفكرى والخيالى  بين ما هو معروف فعالً 

  

 : مستوى االبداع الناقد  -٢

 جــاوز التعبيــر الحــر  حيــث ينتقــد أســس الــنظم القائمــة لألشــياء ويســوق حججــاً ويقــوم علــى تفكيــر ي    
  .مضادة تستند إلى المنطق فى رفضها 

  

  :مستوى االبداع الخالق أو العبقرى  -١
وأصــالة ، حيــث يســعى لالنطــالق مــن مجــرد  وهــو يمثــل أعلــى مســتويات االبــداع أو أكثرهــا نضــجاً     

لــم يطرقهــا أحــد مــن قبــل ويتخــذ بدايــة جذريــة تختلــف عــن  الً تجميــع ورفــض الــنظم القائمــة ، فيتبــع ســب
  .الحاضر وعن كل ما يتوقعه الناس 

  

  :تعريف االبداع على أساس السمات الشخصية والعقلية للمبدع : ثالثا 
الـذى يشـعر باأللفـة فـى العـالم الـذى يعـيش فيـه  كمـا  هو الشخص الناضـج انفعاليـاً  )المبدع ( الشخص       

عمـا  م مـع نفسـه ، و أنـه يسـتطيع أن يحـافظ علـى نفسـه فـى المجتمـع  ويسـاهم فيـه بالبنـاء  فضـالً يشـعر بالوئـا
يحققه نتيجة لذلك من اشباع عميق لنفسـه فـى الوقـت ذاتـه ، ويقصـد مـن تعريـف الشـخص المبـدع بأنـه ناضـج 

ون أو المـرض النفسـى  أن له سمات مزاجية سوية وليس كما يعتقد البعض من أن االبداع يقترن بالجن  انفعالياً 
وتتلخص سـمات  ) ٣٢،  ١٩٩٤حسن أحمد عيسـى ، . ( وغيره ) الجنون فنون ( كما يقال فى القول الشائع 
  : الشخص المبدع فى اآلتى 

واالهتمامـــات  –ســـعة الخيـــال  –الميـــل للمغـــامرة –الثقـــة بـــالنفس  –االعتمـــاد علـــى الـــنفس  –االســـتقالل       
  )٦٩،  ٢٠٠٥،منعم عبد القادر الميالدى عبد ال. ( المتنوعة للفرد 

  



 ٣٨

الحـافز القـوى ، التحمـل ،  : فىخصائص الشخص المبدع )    Brolin,c. ,1992  , 71-64(ولخص      
الفضــول الثقــافى ، االلتــزام العميــق ، اســتقالل فــى الفكــر والعمــل ، الرغبــة القويــة الدراك الــذات ، واالحســاس 

  .القوى بالنفس 
  

  : فىخصائص الشخص المبدع ) Lennon,k. , 2000, 15-28  & . Dancey,j(  ويلخص     
  .ضبط النفس ، تحمل العمل الشاق ، التصميم ، والمثابرة 

  

  :تعريف االبداع كإحساس بالمشكالت والقدرة على حلها : رابعا 
مصـمموا البـرامج فـى منذ تزايد االهتمام فى حقبتى الخمسينات والسـتينات بتنميـة القـدرات االبداعيـة وجـد       

لفهــم ووصــف العمليــة االبداعيــة  والمراحــل التــى تمــر بهــا  وأتــاح تصــور  جيــداً  نمــاذج حــل المشــكالت مــدخالً 
العملية االبداعية على هذا النحو لمصممى البرامج صياغة مفاهيم عن االبداع على نحو اجرائـى  ممـا مكـنهم 

  .اعية واستثارتها من وضع اجراءات عملية واضحه لتنشيط القدرات االبد
  

تمر بعدة مراحل يمكن  )كاحساس بالمشكالت والقدرة على حلها (ومن ثم فإن العملية االبداعية      
  : جازها فى اآلتى اي

تنتقـى مـن بـين عـدد ( مرحلة تكوين الفرض ، والتـى تبـدأ باالعـداد لحـل المشـكلة وتنتهـى بتكـوين فكـرة  .١
 )الفرد  كبير من األفكار األخرى التى فكر فيها

 ثم مرحلة اختبار الفرض ، لتحديد صالحية الفكرة أو عدم صالحيتها  .٢

ثــم مرحلــة نقــل الفكــرة لالخــرين  أى تقــديم االنتــاج االبــداعى لآلخــرين بالطريقــة التــى تجعلهــم يتقبلونــه  .٣
 ) ٤٦،٤٥أيمن عامر ، ب ت ، . ( ويستجيبون له 

  
 

  

  -:االبداع كمفهوم تربوى 
معناه العام يعبر عـن القـدرة فـى تصـور وخلـق أعمـال ذات صـفة تعبيريـة أو تشـكيلية أو إن االبداع ب          

انتاجية أو سـلوكية تتميـز بـذاتيتها وجـدتها وقيمتهـا الجماليـه أو المعنويـة أو النفعيـة ولهـذا فـإن فئـات نوعيـة مـن 
رين والصـناع المتميـزين  واذا األفراد تتدخل فى زمرة المبدعين كاألدباء والمخترعين والعلمـاء المجتهـدين والمفكـ

قـد تكـون العشـرين أو الثالثـين أو األربعـين   كان االبداع كذلك فإنه يأتى أو تظهر ثماره فى سن متـأخرة نسـبياً 
  ) ٩٣، ١٩٩٨محمود قمبر ،. (أو الخمسين 

  

ة وسـاعد فـى عندما بلغ الثانية عشرة من عمره بدأ فى اختراع أفكار جديد" اديسون " ومثال على ذلك         
رائــد الفضــاء األمريكــى وهــو أول انســان يمشــى علــى " أرمســترونج "اختــراع التلغــراف والهــاتف والفوتــوغراف  و

عــالم الفيزيــاء المشــهور بالنظريــة النســبية حيــث كــون عالقــة بــين الكتلــة " البــرت اينشــتين " ســطح القمــر وكــذلك 



 ٣٩

مــراد وهبــه ، منــى أبــو ســنه ، . ( ف القنبلــة الذريــة والطاقــة والــزمن وقــد أدت هــذه العالقــة الجديــدة إلــى اكتشــا
٢١٧، ٢٠٠٠  (  

  

علـــى هـــذه الحقيقـــة فـــإن تالميـــذ المدرســـة االبتدائيـــة ال يـــدخلون فـــى زمـــرة المبـــدعين  ولكـــن  وتأسيســـاً   
التربية االبداعية تعدهم وتنمى قدراتهم ومهـاراتهم ليكونـوا مبـدعين وقـد أسـهم جيلفـورد فـى دراسـاته باحـداث نقلـة 

التفكيــر االفتراقــى أو التشــعبى أو التباعــدى أو ( عيــة مــن الــذكاء إلــى االبــداع عنــدما أثبــت وجــود مــا أســماه نو 
( والذى يبطن عملية االبـداع المعرفـى عنـد الفـرد وهـو تفكيـر يختلـف عمـا أسـماه بالتفكيـــر االتفـاقى ) المختلف 

د فـى الرؤيـة وفـى التكـوين وهـى الصـفة الالزمـة وهو تفكير يفتقد صفة التفـر ) التجمعى أو التقاربى أو المؤتلف 
لالبــداع الفكــرى وهــذا النــوع مــن االبــداع يختــزل فــى ذاتــه كــل األنــواع األخــرى غيــر النظريــة أو غيــر المعرفيــة  

  )٩٣،  ١٩٩٨محمود قمبر ،. ( ولهذا فهو يقترب من العبقرية أو الموهبة 
  

ت أحـدهما يعـرف بـالتفكير التقـاربى أو التفكيـر أى أن هناك نوعان من التفكير لتقديم حلـول للمشـكال" 
القريــب مــن المــألوف والتقليــدى والــذى اليــؤدى إال لحــل وحيــد للمشــكله  واآلخــر يعــرف بــالتفكير التباعــدى أو 
التفكيـــر الحـــر الـــذى يتوصـــل منـــه إلـــى عـــدة حلـــول لمشـــكلة واحـــدة ، فمـــثال اذا ســـئل طفـــل ليقـــوم بحصـــر عـــدد 

ك اجابـــة واحـــدة صـــحيحة لهـــذا الســـؤال مـــؤداه أن يقـــوم الطفـــل بـــالتفكير األســـماك فـــى حـــوض لألســـماك  فهنـــا
التقاربى  أما اذا سئل طفـل ليعـدد األشـياء فهنـا يمكـن أن تـدفع بالطفـل إلـى التفكيـر التباعـدى أكثـر مـن اللجـوء 

  )  ٢١،  ٢٠٠١محمد رضا البغدادى ،(" .لتفكير التقاربى إلى ا
  :قدرات االبداع 

( ، )Torance,E.P.,1984 .32,:( (ثين علــى وصــف تــورانس لقــدرات االبــداع وهــى اتفــق الكثيــر مــن البــاح 
  )١٣،  ٢٠٠١أحمد عبادة،(،) ١٩٩،  ٢٠٠١نايفه قطامى ،

  ))١٦٢،  ٢٠٠٥فوزيه محمود النجاحى ،(، ) ٨٠٠-٧٩٩،  ٢٠٠٤،)أ(مجدى عزيز ابراهيم( 
  

       Fluency: الطالقة  .١

القــدرة علــى توليــد عــدد كبيــر مــن  ن األفكــار وتعتبــر أيضــاً الطالقــة تعنــى القــدرة النتــاج عــدد كبيــر مــ
البــــدائل أو المترادفــــات أو األفكــــار أو المشــــكالت أو االســــتعماالت عنــــد االســــتجابه لمثيــــر معــــين والســــرعة 
والســهولة فــى توليــدها وهــى تمثــل الجانــب الكمــى للتفكيــر االبــداعى حيــث تعتمــد علــى عــدد االســتجابات أو 

أن يسـاعد تالميـذه  ليكونـوا أكثـر طالقـة  فـى التفكيـر أثنـاء تعلمهـم مـن خـالل اعطـاء  األفكار ويمكن للمعلـم
الفرصة لهم للتعبير عـن أفكـارهم المختلفـة واسـتدعائها والـربط بينهـا بـوعى وبلـورة الفكـرة بشـكل متكامـل أثنـاء 

رعة الــربط شــرح المعلــم للــدرس وادراك العالقــات بــين مــا هــو معطــى  ومــا هــو مطلــوب فــى حــل التمــارين وســ
  .بينها للوصول إلى الحل 

  

      Flexibility: المرونة  .٢



 ٤٠

القـدرة علـى توليـد أفكـار متنوعـة ليسـت  وتعنى القـدرة النتـاج تشـكيلة كبيـرة مـن األفكـار وتعنـى أيضـاً 
مــن نــوع األفكــار المتوقعــة عــادة ، واالهتمــام هنــا ينصــب علــى تنويــع األفكــار أو االســتجابات  بينمــا يتركــز 

بالنســبه للطالقــة علــى الكــم دون الكيــف والتنــوع  وعنــدما يطلــب المعلــم مــن التالميــذ أن يصــفوا مــا  االهتمــام
يدور فى أذهـانهم عنـد حـل المشـكلة فإنـه يسـاعدهم علـى تنميـة الـوعى بالعمليـات المعرفيـة التـى يقومـون بهـا 

ونة التفكيـر وتقبـل التنـوع وحين يستمعون لوصف زمالئهم للعمليات المعرفية التى يقومون بها تنمو لديهم مر 
فـــى األســـاليب لمواجهـــة المشـــكله نفســـها ويمكـــن أن يســـتدل المعلـــم علـــى مرونـــة التفكيـــر عنـــد التلميـــذ عنـــدما 
يستطيع أن يشرح أفكار األخرين أو يعيد صياغتها بلغته الخاصـه أو يبـدى رأيـه فيهـا أو يحـاول حـل مشـكله 

ه أى مـن خـالل مالحظـة قدرتـه علـى التحـول واالنتقـال ما بأكثر مـن طريقـة أو يعـدل مـن طريقـة حلـه السـابق
  .بفكره من مسار إلى مسار آخر  بحسب متطلبات الموقف أو المشكلة 

  

          Originality: ألصالة ا .٣
باالبـداع  ة والنادرة بشكل احصائى وهى أكثـر القـدرات ارتباطـاً وهى القدرة النتاج األفكار غير العادي

ــ اإلبــداعو  ى كميــة األفكــار االبداعيــة التــى يعطيهــا الفــرد  بــل تعتمــد قلــة ونوعيــة وحــدة تلــك وهــى ال تشــير إل
األفكار  وهذا ما يميز ااألصالة عن الطالقـة كمـا أن األصـالة ال تشـير إلـى نفـور الفـرد مـن تكـرار تصـوراته 

يميــز وأفكــاره هــو شخصــيا كمــا فــى المرونــة  بــل تشــير إلــى النفــور مــن تكــرار مــا يفعلــه اآلخــرون وهــذا مــا 
قليلـــة التكـــرار أو الشـــيوع أى أن  األصـــالة عـــن المرونـــة  أى قـــدرة الفـــرد علـــى انتـــاج اســـتجابات أصـــلية  أى

األصــالة تعنــى الجــدة والتفــرد فــى النــواتج االبداعيــة وعنــدما يبــذل التلميــذ الجهــد والتفكيــر العميــق فــى الحــل 
وبالتــالى فــان المعلــم عليــه أن   يــاً بــدائل الحــل وهــذا يتطلــب منــه جهــدًا ذهن يمكنــه الحصــول علــى عديــد مــن

أن  جديـدة مختلفـة  ويمكـن للمعلـم أيضـاً يشجع تالميذه على تجـاوز الفكـرة األولـى والبحـث عـن حلـول أخـرى 
ينمــى قــدرة األصــالة فــى التفكيــر لــدى تالميــذه مــن خــالل تعويــدهم علــى اعطــاء حلــول مختلفــة غيــر مألوفــة 

  .ل  بشرط أن تكون هذه المشكلة قابلة للحل بأكثر من طريقة للمشكلة واحترام وتقدير وجهة نظرهم فى الح
    ))٣٨-٤٠،  ٢٠٠٤أيمن عامر ،( ، ) ٥٩- ٨٣،  ٢٠٠٢، شاكر حسن عمر(( هل يمكن تعلم االبداع ؟

يثير هذا السؤال عدة اجابات متباينه  فيتشكك البعض فى إمكـان تعلـم االبـداع وتعليمـه  فـى حـين يقـدم        
لشــواهد مــا يؤكــد إمكــان ذلــك أمــا الــبعض الثالــث فإنــه يحــتفظ علــى الســؤال برمتــه  مــع أنــه الــبعض اآلخــر مــن ا

 أساســياً  ، ويســوق المتشــككون فــى إمكــان تعلــم االبــداع مبــرراً  ممكنــاً  يأمــل فــى أن يكــون اكتســاب االبــداع أمــراً 
ى ســواء مــن قبــل يــتلخص فــى اعتقــادهم فــى أن االبــداع عمليــة ال اراديــة فــى األســاس وال تخضــع للــتحكم الــواع

المبــدع أم مــن قبــل المالحــظ الخــارجى ويــرى الــبعض أن االبــداع موهبــة فطريــة مــزود بهــا اإلنســان منــذ والدتــه 
  .وبالتالى فإن تأثير البيئة وعمليات االكتساب فى تشكيل هذه الموهبة أمر ضعيف اإلحتمال 

      

االبــداع لــالرادة الواعيــة هــو شــيوع تعــاطى مــن المتشــككين فــدليلهم علــى عــدم خضــوع  ىأمــا الفئــة األخــر        
بعض المبدعين للمسكرات والمخدرات للتحرر من قيود الوعى وقيـود العـالم الخـارجى ، وفـى مقابـل المتشـككين 
المتشــائمين  يــأتى الواثقــون المتفــائلون مــن أنصــار الــرأى القائــل بإمكــان تعلــم االبــداع وهــؤالء يــرون أن االبــداع 



 ٤١

للــتعلم والتــدرب بحيــث يمكــن تنشــيط العمليــة االبداعيــة لــدى  يخضــع لظــواهر الســلوكيةظــاهرة ســلوكية كبــاقى ا
  .األفراد والجماعات على حد سواء 

  

وتدعم الدراسات المعاصرة لعلـم الـنفس هـذه النظـرة فيفتـرض المتخصصـون فـى هـذا المجـال أن االبـداع        
ة والتـــى توجـــد لـــدى جميـــع البشـــر لكـــن بنســـب يقـــوم علـــى مجموعـــة مـــن الخصـــال المعرفيـــة والوجدانيـــة والدافعيـــ

     . متفاوتـــه تحـــدد الوراثـــة حـــدودها القصـــوى ثـــم تحـــدد البيئـــة بعـــد ذلـــك مقـــدار مـــا يظهـــر منهـــا بعـــد ذلـــك فعليـــاً 
  ال يستغلون الوراثة هنا على تحديد قدر ما لدى األفراد من استعدادات ابداعية وألن األفراد ويقتصر دور

ن االسـتعدادت فــإن عمليـات الــتعلم واجـراءات التــدريب مـن شــأنهما افسـاح الفرصــة عـادة هـذا الرصــيد الكـامن مــ
  .لهذه االستعدادات الوراثية المهملة أن تكشف عن نفسها 

  

ويتضح مما سبق أن الظاهرة االبداعية  ظاهرة متعددة الجوانب وتعلـم االبـداع عمليـة أعمـق مـن مجـرد        
ى الخصــال الشخصــية فهــى منظومــة واســعة تتحــدد مــن خــالل خبــرات الفــرد تنميــة القــدرات العقليــة أو التــأثير فــ

  .وقيمه وأسلوب حياته  بما يسمح له بتكوين نظرة متفردة للعالم من حوله 
  

وتتفق الباحثة مع وجهه نظر المتفائلون القائل بإمكان تعلم االبداع وذلك عـن طريـق التـدرب عليـه عـن        
  .دف ايجاد حل لمشكلة ما أو اكتشاف واختراع شىء جديد طريق التفكير وتشغيل الذهن به

  : وتوجد العديد من الدراسات التى تحث على عملية االبداع
التى أشارت إلى دور المهارات المفكرة المبدعة فى أداء المعلم )  Romina,P.,2001(منها دراسة       

لتى تنتج من تأليف التالميذ يمكن أن تنسب إلى إلى أن المنتجات المتميزة والمبدعة ا والتلميذ وأشارت أيضاً 
فرد وحيد أو تتضمن تفاعل التالميذ مع بعضهم البعض  وكذلك يعمل المعلمون مع االتالميذ فى انتاج أفكار 

  .جديدة واستراتيجيات جديدة ومنتجات جديدة وكذلك اعتمد المعلمون على المهارات فى حل المشكالت 
عنـد طـالب المرحلـة المتوسـطه  اإلبـداعمعرفـة مـدى نمـو ) ٢٠٠٢، شاكر عمر حسن( دراسة  هدفتو         

عنــد طــالب المرحلــة  اإلبــداعفــى محافظــة الــرس بالمملكــة العربيــة الســعودية  وأظهــرت نتــائج الدراســة أن نمــو 
علـى  ينمى ويعلم عند األفراد  وبناءً  اإلبداعالمتوسطة ينمو مع االرتقاء بمستوى الصف الدراسى لهم ، أى أن 

نتائج هذه الدراسة أوصى الباحث المعلمين خاصـة ووكـالء التربيـة عامـة باالكثـار مـن األنشـطة التـى تسـتدعى 
تفكيــر الطــالب داخــل الصــف أو البيــت كمــا أوصــى بــاحترام وتقــدير مــا يقــوم بــه الفــرد وتقبــل أراء ومقترحــات 

أفكـار كمـا أوصـى الباحـث باالهتمـام الطالب وتشجيعهم واالبتعاد عن السخريه والتهجم على ما يعرضـون مـن 
بــالفروق الفرديــه بــين الطــالب واجــراء دراســات معمقــة فــى مجــال االبــداع علــى مختلــف األعمــار والمســتويات 

  .التعليمية 
  

إلى فحص دور كل من وعى الفرد بعملياته االبداعيـة وأسـلوبه )  ٢٠٠٢أيمن عامر ،( وهدفت دراسة         
الوعى بالعمليات االبداعيـة ، : مشكالت وتتناول الدراسة ثالثه متغيرات أساسيه هى االبداعى فى كفاءة حله لل

  .، والحل االبداعى للمشكالت األسلوب االبداعى 



 ٤٢

  

بتعريـــف المشـــكلة والتفكيـــر فـــى عـــدة حلـــول وبعـــدة طـــرق )  Matthew,G.,2003(واهتمـــت دراســـة 
ر وانتـاج عـدد كبيـر مـن األفكـار المبدعـة و كـذلك مختلفة للوصول إلى حلها بإبداع والتأكيد على أصالة األفكـا

  .ضرورة حث التالميذ على العمل فى مجموعات وذلك لتحسين أفكارهم وبالتالى حياتهم المستقبلية
          

حيــث قيمــت القــدرات المفكــرة المبدعــة وكــذلك معــدل ذكاءالتالميــذ )  Christine,R.,2004(ودراســة   
الطالقــة والمرونــة ( تبــار تــورانس لتقيــيم تفكيــر التالميــذ المبــدع وقــدرتهم فــىللمرحلــة االعداديــة واســتخدمت اخ

وكــذلك مهــارات حــل المشــكله واقترحــت الدراســة الحاجــة إلــى تــدريب التالميــذ علــى تلــك المهــارات ) واألصــالة 
  .المفكرة المبدعة 

  

تلميــذ  ١٤٠اســتهدفت دراســة التفكيــر المبــدع علــى عينــة مــن )  Nazzarena,G.,2004(أمــا دراســة  
  .وقياس كال من االنتاج التلقائى لألفكار والقدرة على حل المشكالت لديهم

  

لـديهم وذلـك عـن  اإلبـداعاستهدفت تعلم التالميذ الفـرص التـى تحسـن )  Pamela,B.,2004(ودراسة 
  .طريق األلغاز واأللعاب وبالتالى يجب التدرب على االبداع 

  

  :مايلى  تالدراساويتضح من العرض السابق لبعض 
 اهتمام البعض بكيفية تنمية وتعلم ونمو االبداع عند التالميذ  .١

توصية بعض المعلمين على اإلكثارمن األساليب التى تنمى التفكير واالبداع عند التالميذ مثل  .٢
 .األلغاز واأللعاب واألنشطة 

 .من أفكار  أوصى البعض باحترام وتقدير أراء التالميذ واالبتعاد عن السخريه على مايعرضون .٣

أوصى البعض باجراء دراسات معمقة فى مجال االبداع على مختلف األعمار والمستويات التعليمية  .٤
. 

اهتمام البعض باستراتيجية حل المشكالت التى تؤدى إلى االبداع وكذلك تدريب التالميذ على  .٥
 .استخدام تلك المهارة 

التالميذ مع بعضهم البعض وعمل  اهتمام البعض كذلك باستراتيجية العمل الجماعى وتفاعل .٦
  .المعلمون معهم النتاج أفكار جديدة

  :السابقة مايلى  الدراساتولقد استفادت الباحثة من  
على ترك حرية  ة اإلثرائية للتالميذ وحثهم أيضاً ضرورة حث المعلمين على اإلكثار من األنشط - ١

 التفكير لهم 

كالت أثناء عرض النشاط حيث تم عرضه كمشكله ستراتيجيه حل المشاضرورة استخدام المعلم - ٢
وخالل ذلك يقوم التالميذ بابداء أرائهم حول النشاط مستخدمين أسلوب العصف الذهنى وهذا يتم فى 

 .ضوء توجيه المعلم وارشاداته 



 ٤٣

ستراتيجية العمل الجماعى أثناء تنفيذ النشاط  وهذا ما تم عمله فى البرنامج حيث اضرورة استخدام  - ٣
عمل جميع األنشطة المقترحه فى البرنامج فى الفصل على هيئة مجموعات صغيرة وكان دور المعلم تم 

  .فيها المرشد والموجه لتلك المجموعات 
  

  : اإلبداعأساليــب تنميـــة قـــدرات 
   -:وتتمثل هذه األساليب فى اآلتى 

                       Brain storming:) العصـــــف الـــــذهنى ( التفـــــاكر  .١
ويقصــد بــه توليــد وانتــاج أفكــار وأراء ابداعيــة مــن األفــراد والمجموعــات لحــل مشــكلة بعينهــا وتكــون هــذه 

فــى كــل  االفكــار واألراء جيــدة ومفيــدة ويتطلــب ذلــك وضــع الــذهن فــى حالــة االثــارة والجاهزيــة  للتفكــر
االتجاهــات لتوليــد أكبــر قــدر مــن األفكــار حــول المشــكلة أو الموضــوع المطــروح بحيــث يتــاح للفــرد جــو 

  ) ٣٩،  ٢٠٠٤أيمن عامر ،.  (من الحرية يسمح بظهور كل األراء واألفكار  
  

استخدام العقل فى التصدى النشط للمشكلة وتهدف جلسـة العصـف " العصف الذهنى " ويعنى تعبير  
إلى توليد قائمة من األفكار التى يمكن أن تؤدى إلى حل للمشـكلة مـدار البحـث  وحتـى  ساساً الذهنى أ

  :يحقق استخدام هذا األسلوب أهدافه يحسن االلتزام بمبدأين أساسيين هما 
 .تأجيل اصدار أى حكم على األفكار المطروحة أثناء المرحلة األولى من عملية العصف الذهنى  .١

بمعنــى أن أفكــار كثيــرة مــن النــوع المعتــاد يمكــن أن تكــون مقدمــة للوصــول إلــى  الكميــة تولــد النوعيــة  .٢
،  ١٩٩٩ روان،فتحـى جـ. (أفكار قيمـة أو غيـر عاديـة فـى مرحلـة الحقـة مـن عمليـة العصـف الـذهنى 

١١( 
  

خليــة النحــل  تســمى أحيانــاً  وأســلوب العصــف الــذهنى أو العاصــفة الذهنيــة كمــا يســميها الــبعض وكمــا
كير السريع دون اعداد سابق وابداء أكبر عدد من اآلراء حول موضوع معـين ، وفـى هـذا النـوع تعتمد على التف

التالميـذ أن يقتـرح كـال مـنهم  من المناقشات يبـدأ المعلـم بطـرح المشـكلة وتوضـيح أبعادهـا وجوانبهـا ويطلـب مـن
عمـا يـدور بأذهـانهم دون تـردد  ويشـجع المعلـم التالميـذ علـى التعبيـر الفـورى حًال للمشكله أو أن يبدى فيها رأيـاً 

والمعلــم فــى هــذه الحالــة  ويتحــول الفصــل إلــى خليــة نحــل فعــالً  أو اعــادة النظــر فــى الفكــرة قبــل االفصــاح عنهــا
ينظم المناقشة حتى ال ينقلب الفصل إلى فوضى وحتى يتمكن مـن تسـجيل مـا يصـدر مـن آراء لالسـتفادة منهـا 

للعاصفة الذهنية عن خمـس دقـائق علـى األكثـر تجمـع فـى نهايتهـا ويجب أال تزيد الفترة الزمنية التى تخصص 
  ) ٣١، ٢٠٠١كوثر حسين كوجك ،(.وتلخص وفقًا للهدف الذى ينشده المعلم  اآلراء

  

  :له يتطلب االلتزام باألمور التالية  لوب العصف الذهنى نظام يمضى وفقاً وألس
 لســيطرة علــى الجلســة وتوجيههــا وفقــاً ا أحــد األشــخاص وتكــون مهمــة القائــد وجــود قائــد يســاعده أحيانــاً  .١

 .لقواعد ومبادىء هذا األسلوب 



 ٤٤

وجــود ســكرتير تكــون مهمتــه تســجيل مــا يــدور فــى الجلســة ويفضــل أن يكــون ممــن لهــم المــام بالمشــكلة  .٢
 .خاصة اذا كانت مشكلة فنية 

وجــود مشــاركين فــى جلســة العصــف الــذهنى لهــم خصــائص معينــة وهــم الــذين يقــع علــى عــاتقهم طــرح  .٣
 .فكار وتوليدها األ

 :ما يكون  اً باالضافة إلى ذلك ينبغى من البداية التخطيط لعدد الجلسات وغالب .٤

  جلســة ابتدائيــة لشــرح المشــكلة خاصــة اذا كانــت المشــكلة معقــدة أو اذا كــان بعــض األعضــاء
 .ممن ليس لهم دراية كافية بالموضوع 

  بحرية دون نقد جلسة العصف الذهنى التى يتم فيها طرح األفكار وتوليدها. 

  جلســـة التقيـــيم بعـــد صـــياغة أفكـــار الجلســـة الســـابقة ثـــم اتخـــاذ القـــرارات والحكـــم علـــى األفكـــار
  )٣٦٢،٣٦١،  ١٩٩٧مصرى عبد الحميد حنوره ،. (والوصول إلى حل للمشكلة 

  

وهــذا مــا اســتندت عليــه الباحثــة أثنــاء قيامهــا بالبرنــامج المقتــرح  والبرنــامج عبــارة عــن بعــض األنشــطة 
 تى تخدم منهج العلوم المقرر على الصف الدراسى الثانى فى عـدد مـن الجلسـات  وتـدور هـذه الجلسـات وفقـاً ال

  .لنظام العصف الذهنى وحل المشكالت والعمل الجماعى بين التالميذ ومشاركة المعلم لهم كقائد ومرشد 
  

 

  ) :األسلوب العلمى فى التفكير (استراتيجية حل المشكالت  .٢
بانجاز مهمه لـم تواجهـه مـن  إلى موقف يكون فيه الفرد مطالباً )  Problem(مصطلح المشكلة يشير         

لطريقـة الحـل ، ويمكـن أن  قبل للوصول إلى الهدف وتكون المعلومات المزود بها هذا الفرد غيـر محـددة تمامـاً 
جيات الحــل الســابق علــى تطبيــق المعــارف وأســاليب واســتراتي بأنــه ســلوك يعتمــد أساســاً " حــل المشــكلة "نعــرف 

تعلمها من قبل بحيث تنتظم هذه المعارف وتلك األساليب بشكل يساعد على تطبيقها على موقف مشـكل غيـر 
مألوف من قبل بحيث يختار من بين ما سبق له تعلمه من معارف وما اكتسـبه مـن أسـاليب واسـتراتيجيات فـى 

  )٣٠٠،  ٢٠٠٠ن ،كمال عبد الحميد زيتو (  .حل موقف ما ليطبقه فى موقف أخر 
  :التعليم المستند إلى حل المشكالت 

إن هــذا النــوع مــن التعلــيم يتــألف مــن عــرض مواقــف مشــكلة علــى التالميــذ ذات معنــى وأصــيلة يمكــن أن       
تكــون نقطــة انطــالق للبحــث واالستقصــاء، ويعمــل التعلــيم المســتند إلــى حــل المشــكالت علــى مســاعدة التالميــذ 

، ويتــألف التعلــيم المعتمــد علــى حــل المشــكالت عــادة مــن  ذاتيــاً  مســتقلين اســتقالالً علــى أن يصــبحوا متعلمــين 
خمـس مراحـل أساســية تبـدأ بتوجيــه المعلـم للتالميـذ نحــو الموقـف المشــكل وتنتهـى بعـرض عمــل التلميـذ وانتاجــه 

فـى عـدد وتحليله وحين تكون المشكله متواضعة فى مجالها يمكن تغطية أو معالجـة المراحـل الخمـس للنمـوذج 
ويوضــح المخطــط التــالى قــد تســتغرق ســنة كاملــة لحلهــا  قليــل مــن الحصــص غيــر أن المشــكالت األكثــر تعقيــداً 

  :المراحل الخمس لهذا النموذج 

  سلوك المدرس   المرحلة 



 ٤٥

  :عناصر المشكلة 
  )١٤١، ١٩٩٩جابرعبد الحميد ،( بنية التعلم القائم على حل المشكالت  مخطط              

  :وحالة تتحدد بثالث عناصر هى يتفق معظم علماء النفس على أن المشكلة عبارة عن موقف أ"  
 وتمثل الحالة الراهنة عند الشروع فى العمل لحل المشكلة : المعطيات  .١

 وتمثل الحاله المنشوده المطلوب بلوغها لحل المشكله : األهداف  .٢

وتشـــير إلـــى وجـــود صـــعوبات تفصـــل بـــين الحالـــة الراهنـــة والحالـــة المنشـــودة  وأن الحـــل أو : العقبـــات  .٣
فتحـى عبـد الـرحمن جـروان ، "  (لمواجهة هذه الصعوبات غير جاهزة للوهلة األولى الخطوات الالزمة 

١١٧،  ١٩٩٩ ( 
  

  ) :التعاونى ( استراتيجية العمل الجماعى .٣
التعلم التعاونى هو نموذج تدريسى يتطلب من التالميذ العمل مـع بعضـهم الـبعض والحـوار فيمـا " 

وأثنـاء هـذا التفاعـل الفّعــال تنمـو لـديهم مهــارات  م بعضـهم بعضــاً بيـنهم فيمـا يتعلـق بالمــادة الدراسـية وأن يعلـ
مـــن أســـاليب التـــدريس ولـــيس  ، فـــإن الـــتعلم التعـــاونى يصـــبح جـــزءاً ...شخصـــية واجتماعيـــة ايجابيـــة وهكـــذا 

  ) ١١،  ٢٠٠١كوثر حسين كوجك ،" (يراد تعلمه  محتوى جديداً 
      

  ؟ متى يكون التعلم تعاونياً     
  :اذا ما توافرت فيه العناصر التالية تعاونياً  يكون التعلم      
  -:االعتماد اإلجابى المتبادل.١     

  :وحتى يتحقق هذا العنصر فإن ذلك يتطلب من المعلم عدة اجراءات منها

  )١(الخطوة 
  وجه التالميذ نحو المشكله 

ـــة التالميـــذ  ـــة ويثيـــر دافعي يراجـــع المـــدرس أهـــداف الـــدرس ويصـــف اآلليـــات المتطلب
  ليندمجوا فى نشاط حل مشكلة اختاروها اختيارًا ذاتيًا 

  
  ) ٢(الخطوة 

  نظم التالميذ للدرس 
  يساعد المدرس التالميذ على تعريف وتحديد مهام الدرس التى تتصل بالمشكلة 

  
  )٣(الخطوة 

ســـــــــاعد التالميـــــــــذ علـــــــــى البحـــــــــث 
  المستقل والبحث الجماعى 

المناســبه واجــراء التجــارب والســعى يشــجع المــدرس التالميــذ علــى جمــع المعلومــات 
  لبلوغ التفسيرات والتوصل إلى الحلول 

  )٤(الخطوة 
التوصـــــــــــل إلـــــــــــى نتـــــــــــائج ونـــــــــــواتج 

  وعرضها 

يساعد المدرس التالميذ فى تخطيط هذه النواتج واعـدادها كالتقـارير وشـرائط الفيـديو 
  والنماذج ويساعدهم على اقتسام عملهم مع األخرين 

  )٥(الخطوة 
ــــــــــل عمل يــــــــــة حــــــــــل المشــــــــــكلة تحلي

  وتقويمها 

يســـــاعد المـــــدرس التالميـــــذ علـــــى تأمـــــل بحـــــوثهم واستقصـــــاءاتهم والعمليـــــات التـــــى 
  استخدموها 



 ٤٦

 .توضيح المهمة التعليمية المطلوبة من أعضاء كل مجموعة القيام بها-أ

 .همة بنجاحإلنجاز الم حث أفراد المجموعة أن يتعاونوا معاً -ب

اعالم أفراد المجموعة أن حصول أى منهم علـى المكافـآت نظيـر انجـاز المهمـة ال يـتم فـى ضـوء أدائـه -ج
 .الفردى

 .توزيع األدوار والمسئوليات أثناء انجاز المهمة بحيث يكون لكل عضو عمل يساهم به -د

 .تطلبه انجاز المهمة وغيرها مما ي)أقالم الرصاص ، أوراق النشاط ، األجهزة (توزيع المواد -ه

  .تسمية أفراد كل مجموعة بإسم أو بشعار-و
 

  -:الفردية)المحاسبة(المسئولية .٢
  فالفردهنا مسئول عن أداء مجموعته وكذا مسئول عن أدائه الفردى

  

  -:التفاعل وجها لوجه.٣
لمهمـــة لوجـــه وحـــدوث تفاعـــل ايجـــابى بيـــنهم إلنجـــاز ا يـــتم التقـــاء أعضـــاء المجموعـــة وجهـــاً  حيـــث       

  .المكلفين بها بنجاح
  
  

  -:المهارات اإلجتماعية.٤
لوجـــه بـــين أعضـــاء المجموعـــة اذا افتقـــدوا القـــدرة علـــى  يحـــدث تفاعـــل ايجـــابى وجهـــاً  هـــل يمكـــن أن       

 حـل اإلختالفـات  أو القـدرة علـى  المشاركة فى األفكار والمشاعرأو القدرة على التعبيـرعن األفكـار بوضـوح
  .والصراعات بينهم

  

  -:معالجة عمل المجموعة.٥
أفراد المجموعة فى انجاز المهمة وكذا تقييم هذه المهارات لديهم بغيـة التعـرف ) عمل(أى تقييم أداء       

. على األخطاء فى األداء والضعف فى المهـارات بقصـد الـتخلص مـن هـذه األخطـاء وتنميـة تلـك المهـارات
  )٢٥٨-٢٤٨، ٢٠٠٣حسن حسين زيتون ، (
  

  -:التعلم التعاونى استراتيجيات
  :يتم التدريس التعاونى باستخدام استراتيجيات عديدة منها        

 learning circlesأو حلقات التعلم  learning together strategyاستراتيجية التعلم معا - ١

ن حيث يتم تنظيم الغرفة بحيث يجلس التالميذ متواجهين فى مجموعـات يتـراوح عـدد أفـراد كـل منهـا بـي    
تالميذ ويتم اعطاءهم مجموعة مـن التعليمـات حـول موضـوع مـا فـى صـورة مناسـبة لمسـتويات نمـوهم  ٦:٢

  ونضجهم 
  



 ٤٧

 Jigsaw Strategy)األحجية المتقطعة أو الصور المقطوعة(استراتيجية جيجسو -٢

د تالميــذ غيــر متجانســين وتتحــد) ٦:٣(حيــث يــتم تقســيم التالميــذ إلــى مجموعــات كــل منهــا يتكــون مــن     
  .مسئولية كل منهم فى ايضاح أو شرح جزئية معينة للتالميذ اآلخرين

  

 Group Investigationالجماعى) االستقصاء(استراتيجية البحث  - ٣

حيث يكون االعتماد فيها على التعاون بين المجموعات اضافة إلى التعاون بين أعضاء كل مجموعـة     
  . على حده

  

 Small Groups استراتيجية الجماعات الصغيرة -٤

غيـر متجانســين ثـم يعطـيهم المعلــم  ٤:٢حيـث يـتم تنظـيم التالميــذ فـى مجموعـات يتــراوح عـدد أفرادهـا      
  .مشكلة ما لدراستها معاً 

  

  Student Team Achievement Divisionاستراتيجية فرق التحصيل الطالبية .٥

دأ كل مجموعـة فـى بدايـة كـل أسـبوع تب) ٥:٤(حيث يتم تقسيم التالميذ إلى مجموعات غير متجانسة  
بدراسة أوراق عمل عن المادة العلمية ويأخذ التالميذ اختبـارات قصـيرة علـى المـادة التـى يدرسـونها ثـم يقـوم كـل 
تلميـذ باإلجابــة دون مسـاعدة أعضــاء مجموعتـه ثــم تقـارن درجــة كـل تلميــذ بدرجتـه فــى االختبـار الســابق والفــرق 

ق الكلية ويحصل الفريق الذى يصل إلى المسـتوى المطلـوب علـى جـائزة ماديـة الذى بينهما يضاف لدرجة الفري
  .أو معنوية

  

  The Structural Strategyاالستراتيجية البنوية .٦

حيــث يعمــل التالميــذ مســتقلين فــى مجموعــات صــغيرة تحظــى بمكافــآت تعاونيــة أكثــر مــن المكافــآت       
  :للخطوات التالية وتتم طبقاً   الفردية

المشــــــــــــــــــاركة          -٣    ة                       المزاوجــــــــــــــــــ -٢فكيــــــــــــــــــر                            الت-١
  )٧٣٢-٧٢٩، ٢٠٠٤،)ب(مجدى عزيز إبراهيم(

  

  :ويوجد العديد من الدراسات التى اهتمت بالتعلم التعاونى وحل المشكالت 
ســتخدام اســتراتيجية حــل المشــكالت فــى معرفــة أثــر ا)  ١٩٩٦أحمــد الســيد ، (دراســة  فقــد اســتهدفت          

الكيميــاء وأثــر اســتخدام المجموعــات الصــغيرة فــى تنميــة االبتكــار و اســتخدام الباحــث اختبــار فــى  اإلبــداعتنميــة 
طالــب ثـــانوى وأســفرت النتــائج عـــن تفــوق المجموعـــة التجريبيــة علـــى  ٢٤٠للتفكيــر االبتكــارى علـــى عينــه مـــن 

  .ة احصائية بفروق ذات دالل اإلبداعالضابطة فى 
معرفة أثر استخدام اسـتراتيجية الـتعلم التعـاونى علـى تنميـة )  ٢٠٠١ناصر المخزومى ،(وتناولت دراسة       

سـؤال علـى عينـه  ١١لدى طـالب الصـف األول الثـانوى األردنـى واسـتخدام الباحـث اختبـار مكـون مـن  اإلبداع
  .على الضابطة بفروق ذات داللة احصائية طالب وأسفرت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية  ١٤٠من 



 ٤٨

       

اسـتهدفت معرفـة أثـر التـدريس بـالتعلم التعـاونى  فقـد )٢٠٠٣فهد خلف ،حمـد بليـه العجمـى ،(دراسة أما        
فى تنمية االبداع عند الطالب واستخدام مقياس القدرة االبداعية على طالب المرحلة الثانويـه طبـق علـى عينـة 

  .ت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة فى االبداع بفروق احصائية طالب وأسفر  ٤١من 
  

الكشـــف عـــن أثـــر الـــتعلم التعـــاونى فـــى )  ٢٠٠٣وباســـل القضـــاه ،& ابـــراهيم رواشـــده (دراســـة اســـتهدفت و       
أوصت الدراسة لديهم وفى ضوء نتائج الدراسة  اإلبداعتالميذ الصف الثامن األساسى وتنمية  لدىتنمية التفكير 

معلمـــى العلـــوم بتوجيـــه اجـــراءاتهم التدريســـية نحـــو الـــتعلم التعـــاونى وأوصـــت المـــربين المعلمـــين والمـــدربين علـــى 
  .اعتبار التعلم التعاونى أحد محاور التربية العلمية فى برامج اعدادهم لمعلمى العلوم أو فى برامج تدريبهم 

  

  :ة مايلى السابق الدراساتويتضح من العرض السابق لبعض  
أهميـــة اســـتراتيجية حـــل المشـــكالت والعمـــل فـــى مجموعـــات صـــغيرة فـــى تنميـــة القـــدرة االبداعيـــة لـــدى  .١

 .التالميذ 

استخدام مقياس القدرة االبداعية لمعرفة أثر التدريس باسـتراتيجية العمـل التعـاونى وحـل المشـكالت فـى  .٢
 .تنمية االبداع عند التالميذ 

 .بتوجيه اجراءاتهم التدريسية نحو التعلم التعاونى  أوصت بعض الدراسات معلمى العلوم .٣

  .أوصت بعض الدراسات باالهتمام بالتعلم التعاونى فى برامج اعداد معلمى العلوم  .٤
  

  :ولقد استفادت الباحثة من العرض السابق فيما يلى   
            التالميــذ حيــث تــم اهتمــام الدراســة الحاليــة باســتراتيجية حــل المشــكالت والعمــل التعــاونى فــى تنميــة ابــداع .١

 .اعداد األنشطة اإلثرائية فى البرنامج المقترح وفق هاتان االستراتيجيتان 

ن يلمعرفـــة أثـــر اســـتخدام التـــدريس بهـــات) اعـــداد الباحثـــة (اســـتخدمت الباحثـــة مقيـــاس للقـــدرة االبداعيـــة  .٢
 .ن فى تنمية االبداع لدى التالميذ ياالستراتيجيت

ســـة الحاليـــة باســـتراتيجية العمـــل التعـــاونى عنـــد تنفيـــذ النشـــاط وكـــان دور المعلـــم التوجيـــه اهتمـــام الدرا .٣
 . واالرشاد ومشاركته لتالميذه عند تنفيذ النشاط 

  

  :دور المعلم فى تنمية االبداع 
  : أن يقوم بمجموعة من المهام أهمها  هحيث علي دورهام فى تنمية االبداع لدى التالميذ للمعلم

فاالبــداع اليلتــزم بالوقــت فيجــب علــى المعلــم أن يعطــى للتلميــذ متســع مــن الوقــت ليقــوم  ،الوقــتتنظــيم  .١
باالكتشاف وعمل ما بوسعه فال يمكن االنتقال إلى نشاط ابداعى بينما ال يـزال التلميـذ يشـارك بفاعليـة 

 .ورغبة فى نشاط ابداعى آخر 



 ٤٩

ل بعـــض أنـــواع الـــورق المختلفـــة وأدوات يســـتطيع المعلـــم أن يـــوفر مـــواد مفيـــدة للتالميـــذ مثـــ، المـــوادتوفير  .٢
الرســم والكتابــة ومــواد مثــل األحجــار ومــواد النحــت مثــل العجينــة والطمــى كمــا أن هــذه المــواد تســتخدم 

 .بفاعلية عندما يقوم التالميذ بأنفسهم باختيارها وتنظيمها 

قبـولهم ألخطـاء البـد أن يعكـس الجـو العـام داخـل الفصـل الدراسـى تشـجيع الكبـار و  ، الجو العـامتهيئة  .٣
التالميذ والمخاطرة واالبداع والتفرد مع وجود مساحة للحرية والتـى ال تعنـى التشـوش والهرجلـة أو عـدم 
القدرة على السيطرة ومن أجل ايجاد هذا الجو البد أن يشترك المعلم نفسـه فـى النشـاط وٕان لـم يكـن لـه 

الكبــار وفريــق العمــل ويســتطيع حــظ فــى التــدريب علــى هــذا النشــاط فمــن خــالل الــورش وفصــول تعلــيم 
المعلــم أن يكتســب الثقــة والخبــرة لمزاولــة هــذا النشــاط وبعــد ذلــك تــنعكس مهــارة المعلــم فــى هــذا النشــاط 

  ) ١٨، ١٧،  ٢٠٠٠مجدى عبد الكريم حبيب ، . (على التالميذ 
   

ن وهذا بدوره مـا قامـت بـه الباحثـة مـن عمـل برنـامج موجـه للمعلـم يسـاعده علـى معرفـة كيـف يمكـ 
  .تنفيذ األنشطة مع تالميذه حتى يخلق جو من االبداع لديهم 

  

يجــب علــى المعلمــين أن يســاعدوا التالميــذ علــى  فابــداع المعلــم قــد يتوســع إلــى ابــداع التلميــذ وأيضــاً        
ـــة الممارســـات التعاونيـــة ومســـاعدتهم علـــى االهتمـــام بالثقافـــة الخاصـــة لكـــى ينمـــو  العمـــل الجمـــاعى ومزاول

  ) Craft,A.,2001 5 ,. (ابداعهم 
  

            إلـــى فريـــق  أن االبـــداع الجمـــاعى الـــذى يحـــدث بالتعـــاون الجيـــد مســـتنداً  وعلـــى المعلـــم أن يعـــى جيـــداً   
ويمكـــن أن يـــؤدى إلـــى نتـــائج ذات عالقـــة ثقافيـــة أكثـــر مـــن االبـــداع الفـــردى   أن يكـــون قـــوى جـــداً  عمـــل  يمكـــن

(Standler,L.,2000, 20)   
  

  :ويجب أيضا على المعلم أن يوجه تالميذه إلى    
  توجيه طاقاتهم ومواهبهم الخاصة لالبداع والتعاون مع اآلخرين. 

  تطوير روح التفتح الذهنى ، والتعلم الدائم ، واالكتشاف ، واالعتماد الذاتى. 

  9 ,( والتصميم وااللتزام والمبادرة تعلم المهارات الجديدة. Howard,L.,2006 (  
  

مسـاعدة فـى نيويـورك تـم التركيـز علـى " ديـة تعليم العلوم فى المـدارس االبتدائيـة واالعدا" وفى مشروع         
المعلـــم لكـــى يـــتعلم كيـــف يعلـــم العلـــوم إلـــى تالميـــذ المـــدارس االبتدائيـــة واالعداديـــة ، والنجـــاز هـــذا الهـــدف وهـــو 

للتالميــذ حيــث أصــبح دوره أن يســأل التالميــذ بعــض األســئلة ثــم يقــوم  مســاعدة المعلــم ليــتعلم كيــف يعلــم العلــوم
التالميــذ بجمــع المعلومــات وتحليــل البيانــات والتعــاون مــع زمالئهــم لالشــتراك فــى األفكــار وحــل األســئلة ويجــب 

ة أن يعلــم تالميــذه المفــاهيم ومبــادىء العلــوم األساســية التــى يســتخدمونها فــى حيــاتهم اليوميــ علــى المعلــم أيضــاً 
  )  Krajcik,J.,2002 , 7. (ويقوموا بتوظيف ما تعلموه فى عالمهم اليومى 

  



 ٥٠

فـى هـذا القـرن سـتحتاج  ونحن نصف القرن الحادى والعشرين بأنه دائم التوسع فى العلـم والتقنيـه وأيضـاً        
تارون ألنفسـهم أن البالد إلى أعـداد متزايـدة مـن المـواطنين المتـدربين علـى العلـم والتقنيـه  فـبعض التالميـذ سـيخ

إلى معلمـين يعرفـونهم الطريـق الصـحيح لتعلـيم  يكونوا علماء أو مهندسين أو أطباء أو تقنيون ويحتاجون أيضاً 
العلــوم لفهــم عــالم ســريع التغيــر ، فــالعلم نشــاط مســتمر يســتطيع أن يثــرى حيــاة التالميــذ والبــالغين فكــل األطفــال 

ى حـولهم ولـذلك فعلـى المعلـم أن يهـىء التلميـذ لعـالم متغيـر واسـع لديهم المتعة بمالحظة واستكشاف العـالم الـذ
  ) Aall,P.,1997 .21,(مختلف عن عالم الطفل الذى نشأفيه وتربى 

  

  كيف يمكن أن يشجع المعلم االبداع عند تالميذه ؟
لتفكيـر يجب على المعلم أن يوجه التلميذ للبيئة واستغالل مواردها وخاماتها الكتشافها واسـتخدامها فـى ا-١

 .المبدع 

  .يجب أن يشجع التلميذ على التجربة الجديدة وغير المعتادة واالستماع إلى اسئلة التلميذ وتعليقاته  -٢
يجب أن يكون المعلم هادىء ويستمتع بعملية االبداع مع تالميـذه ويحـاول أن يجعـل تالميـذه يثقـوا بـه  -٣

  .لكى يطور تفكيرهم نحو اإلبداع
يـــذ ويدعـــه يشـــعر أنـــك تثـــق فـــى قدراتـــه بشـــكل جيـــد ودع التلميـــذ يأخـــذ كلتـــا الحريـــه يحتـــرم جهـــود التلم -٤

 .والمسئوليه لكى يتعامل مع نتائج تفكيره 

يعــرض تلميــذه للثقافــة المتنوعــة والتجربــة  ويدعــه يــرى أن هنــاك طــرق جديــدة ومختلفــة للتفكيــر حــول  -٥
جموعات مع تالميذ فى مستوى عمره لكـى المشكلة  ويشجعة على المحاوله والتجارب الجديدةوالعمل فى م

 ينمو تفكيره 

ما وذلك بتشـجيع كـل خطـوه مـن تلـك ) نشاط ( يكن نموذج للمثابرة ويشجع تلميذه لالكمال فى مشروع -٦
  المشروع ومساعدته لكى يفهم نقاط قوته وضعفه   

 ), 27. Flower,L.,1997 (  
  

  :تنمية االبداع لدى تالميذه منها وهناك بعض الدراسات التى توضح دور المعلم فى     
تقــديم رؤيــة حــول أهــم ممارســات المعلــم ب والتــى اهتمــت) ٢٠٠٦، ، وآخــرانعبــداهللا ســالم ( دراســة             

  :أدوار رئيسية هى  أربعة من خالل اإلبداعلتدعيم دوره فى تنمية 
 .حلة الثانوية لدى طلبة المر  اإلبداعابراز ممارسات المعلم التربوية فى تنمية عوامل  .١

 . اإلبداعابراز ممارسات المعلم التربوية فى مجال متطلبات تنمية  .٢

بالنسـبه لألسـاليب التنظيمـة فـى تنميـة االبـداع  اإلبداعابراز ممارسات المعلم التربوية فى تنمية عوامل  .٣
. 

دريســه للمرحلــة لــدى تالميــذه أثنــاء ت اإلبــداعابــراز أهــم التجــارب المميــزة التــى مارســها المعلــم فــى تنميــة  .٤
  .الثانوية بدولة الكويت 

  



 ٥١

وهذا ما اعتمدت عليه جهود الباحثة فى عمل برنامج يربط بين ثقافة المعلـم وابداعـه بابـداع تالميـذه            
لم االبــــــــداع مــــــــن خــــــــالل بــــــــرامج لالبــــــــداع كمــــــــا أشــــــــار عّ تُيــــــــيمكــــــــن أن  فانــــــــهوفــــــــى حــــــــدود علــــــــم الباحثــــــــة 

)Cropley,A.J.,2000 , 12.  ( امج االبداع توضع للذين يفتقرون إلى االبداع وذلك ألنهم لم يكتسبوه بأن بر
فى تعليمهم األولى ويمكن أن يتعلم من خالل برامج لالبداع ولذلك اهتمت الواليات المتحده بتبنـى االبـداع فـى 

   ١٩٩٥بليون جنيه لبرامج االبداع التجريبية لسنة  ٢.٥هندسة التعليم ووضعت ميزانية 
  

  :للمعلم اإلبداع  ج تنميةأهمية برام
  :تتضح أهمية برامج تنمية اإلبداع للمعلمين فى األتى 

  

 .تقوى براعة المعلم أثناء تعليمه خاصة فى العلوم  .١

 .تزيد من حماس المعلم لكى يهتم بالعلم  .٢

 .تزيد من تطوير الفرص واشتراك المعلم والتلميذ فى البحث  .٣

 .بحث تساعد المعلم على المشاركة فى نشاطات ال .٤

 .تساعد المعلم على مشاركة تالميذه فى العمل  .٥

 .االثراء فى قاعة الدرس ) االغناء ( تزيد من تطوير نشاطات  .٦

 .تخلق حيوية وشكل ثقافى للمعلم وتحفزه  لالهتمام بالبيئة التى يبحث فيها  .٧

  ) .Coles,M.,2002, 3-7. (تزود المعلم بمصادر أخرى فى علوم الطبيعة قبل وأثناء الخدمه  .٨
  

  :وتشير العديد من الدراسات على ضرورة االهتمام بالمعلم منها   
حيــث تناولــت تطــورات التعلــيم أثنــاء الخدمــه وحثــت علــى ضــرورة تــدريب ) Bruce,N.,2000(دراســة 

  لتعليم التدريس  معلمى العلوم لكى يصبحوا مؤهلين جيداً 
  

لتعليم المعلمين المهارات استخدمت برنامج )  . Loddman,W.,2001 &Marie,A ( ودراسة 
  .مقارنة بمعرفة وتعلم المعلمين المهارات فى كافة أنحاء البالد األخرى 

  

ـــين تصـــورات المعلمـــين وممارســـتهم )  Phiri,K.,2001(ودراســـة  أوضـــحت أن هنـــاك فجـــوة واســـعة ب
الخمـــس ســـنوات  وخبـــرتهم للتعلـــيم وأن الكثيـــر مـــن المعلمـــين ال يمتلكـــون امكانيـــة التـــدريب أثنـــاء الخدمـــه خـــالل

  .األخيرة 
  

ــــداءات المســــتمرة الصــــالح وتحســــين و )  Kathleen,F.,2004(وأوضــــحت دراســــة  ــــيم الن ــــر التعل تغي
على التغيرات فى التعليم وذلك لتحسين درجات التالميذ وأكـدت علـى أن نظـام التعلـيم فـى  وتدريب معلم العلوم

  .ن يستمرون فى التعليم والتقدم لتطور العلماء والقادة الذي ساسالواليات المتحدة يعتبر أ
  



 ٥٢

أوصـــت بعمـــل دورات تدريبيـــة لمعلمـــى العلـــوم فـــى ) ٢٠٠٦تهـــانى محمـــد ســـليمان ،( وكـــذلك دراســـة 
المرحلـــة االعداديـــة وكـــذلك عقـــد النـــدوات للمعلمـــين والمـــوجهين فـــى مجـــال تـــدريس العلـــوم واالهتمـــام مـــن قبـــل 

  وضيح كيفية تنفيذ الدروس باستراتيجية المتشابهات التربويين وواضعى المناهج بعمل أدلة لمعلمى العلوم لت
  

  :السابقة مايلى  الدراساتويتضح من العرض السابق لبعض 
 .معلم العلوم وكذلك درجات التالميذ  أداء أوصت بعض الدراسات باصالح التعليم وتحسين .١

فــى  يــداً عمــل بــرامج تدريبيــة لمعلمــى العلــوم لكــى يصــبحوا مــؤهلين جضــرورة أكــدت بعــض الدراســات  .٢
  .ممارستهم للتعليم 

  

ولهذا تقترح الباحثة فـى الدراسـة الحاليـة عمـل برنـامج لتنميـة ابـداع التلميـذ مـن خـالل المعلـم حيـث يقـوم        
البرنامج على زيـادة ثقافـة المعلـم واطالعـه وتعمقـه فـى مادتـه العلميـة ليجعلـه قـادرا علـى أن يكـون موصـل جيـد 

نشطة اإلثرائية كوسيلة تساعد بها المعلم والمحتوى المدرسى على أن ينمـى ابـداع لالبداع  واختارت الباحثة األ
التلميــذ، وقــد تــم اعــداد البرنــامج المقتــرح المتضــمن األنشــطة اإلثرائيــة المقدمــة للتلميــذ عــن طريــق معلــم العلــوم 

نعكس ذلــك علــى البرنــامج المعلومــات الخاصــة بكــل نشــاط للمعلــم كــى يتقــدم تفكيــره وبالتــالى يــ ويتضــمن أيضــاً 
  .التلميذ 

  

  :وذلك لألسباب األتيه )  CD(تم وضع هذا البرنامج على اسطوانه و   
 ننا نعيش عصر ولغة الكمبيوتر إتطور العصر الذى نعيش فيه حيث  .١

امكانيـة وضـع معلومـات كثيــره علـى االسـطوانة ومــع ذلـك فهـى سـهلة الحمــل واالسـتخدام عكـس الــورق  .٢
 .م واالطالع فانه يشغل حيز عند االستخدا

جذب انتباه المعلم لمعرفة ما بداخل االسطوانة حيث تم ادخال بعض المثيـرات مثـل الصـوت والصـورة  .٣
 .والموسيقى المصاحبة للمعلومات المقدمة له 

  .توجيه نظر المعلم ألهمية الكمبيوتر لما له من مميزات كثيرة فى هذا العصر  .٤
  

  :العالقه بين األنشطة واالبداع منها ويوجد العديد من الدراسات التى توضح      
حيــث أكــدت علــى تفــوق التالميــذ الــذين تعلمــوا عــن طريــق البــرامج )  Robert,M.,1992(دراســة 

اإلثرائية على التالميذ الذين تعلموا بالطرق التقليدية وكان هناك تغير بين التالميذ الذين تعلموا عن طريـق 
موا بالطرق التقليدية فى االنجاز األكاديمى وخصائص الـتعلم والحـافز البرامج اإلثرائية و التالميذ الذين تعل

 . واالبداع والقيادة لصالح تالميذ البرامج اإلثرائية
 

  

أشـــارت إلـــى ضـــرورة اســـتخدام اســـتراتيجية حـــل المشـــكله فـــى  التـــى) Leslie,C.,1994(ودراســـة 
النشاط االثرائـى وحـل المشـكلة يحسـنان  تنمية االبداع والتدريب على حل المشاكل بابداع وبالتالى استخدام

 .معدل انتاج التلميذ المبدع 



 ٥٣

  

مقترحــات خاصــة بتصــميم وتخطــيط  بمجموعــة)  ١٩٩٦صــالح محمــد صــالح ،(دراســة أوصــت و  
 اإلبــداعمنــاهج العلــوم بالمرحلــة االعداديــة وتطويرهــا حيــث أكــدت علــى أهميــة األنشــطة اإلثرائيــة ودعمــت 

قبـــل وأثنـــاء الخدمـــة ومقترحـــات خاصـــة بمنـــاخ تـــدريس العلـــوم وأســـاليبه  ومقترحـــات خاصـــة باعـــداد المعلـــم
بالمرحلة االعدادية ومقترحات خاصة بعمليات التقويم ، واختار الباحـث عينـة عشـوائية مـن تالميـذ الصـف 

اســتثمار "تلميــذ و تلميــذة قســموا إلــى مجمــوعتين تجريبيــة تــدرس وحــدة  ١٢٠الثــانى اإلعــدادى بلــغ عــددهم 
 .بعد تضمينها باألنشطة اإلثرائية واألخرى ضابطة تدرس الوحدة التقليدية " اقةاإلنسان للط

 

فــى تــدريس مهــارات التفكيــر  حــديثاً  اســتخدمت نمطــاً )  ١٩٩٨عبــد الــرحمن نــور الــدين ،( ودراســة 
ـــة وااألصـــالة ( االبداعيـــة  ـــامج صـــيفى ) الطالقـــة والمرون وذلـــك ضـــمن محتـــوى علمـــى اثرائـــى لتالميـــذ برن

اسة بتوصيات منها ضرورة االهتمام بتصميم وتطوير بـرامج النشـاطات الصـيفيه بمـا يتناسـب وخلصت الدر 
مع الجهود المبذولة واالهتمام المتزايد وضرورة دراسة البرامج الصيفيه المقدمة فـى جميـع المراكـز الصـيفية 

  .دراسة تقويمية للمحتوى وطرق التقويم 
  

  :استهدفت التى )٢٠٠٢، المهندىمحمد خالد ( ودراسة            
لـدى الطلبـة العـاديين فـى الصـف األول الثـانوى عـن  اإلبـداعالتحقق من مـدى امكانيـة تنميـة مهـارات  -١     

  فى تطوير البرامج اإلثرائية للصف األول الثانوى  طريق تعريضهم لبرنامج تدريبى فى األنشطة اإلثرائية وأيضاً 
ــيم -٢ التفكيــر وتنميــة االبتكــار فــى األنشــطة اإلثرائيــة فــى المــدارس  امكانيــة اســتخدام الجــزء الخــاص بتعل

  العادية على الطلبة العاديين 
 التى يمكن تنميتها فى هذه المرحلة  اإلبداعالكشف عن أهم مهارات  -٣

  

  :إلى )  ٢٠٠٢، فهمىعبير ( وهدفت دراسة           
بأســلوب يمكــن أن يســهم فــى نمــو قــدرات  اعــادة صــياغة بعــض األنشــطة العلميــة المالئمــة لطفــل الروضــه -١ 

  لديه اإلبداع
 .لدى األطفال  اإلبداعالتحقق من فاعلية األنشطة التعليمية المقترحة فى نمو قدرات   -٢
 

 :إلى ) ٢٠٠٤،فوقية محمد & سليمان محمد ( دراسة هدفت و        

  داعاإلبتصميم برنامج قائم على مجموعة من األنشطة المتنوعة لتنمية قدرات  

  طالقة ، مرونة ، أصالة (  اإلبداعالكشف عن الفروق بين تالميذ الريف والحضر فى قدرات
 .قبل وبعد تطبيق البرنامج ) ، تفاصيل ، الدرجه الكلية 

  اإلبداعالكشف عن الفروق بين التالميذ والتلميذات فى قدرات . 

  التعرف على بقاء أثر فاعلية البرنامج المقترح. 

 اإلبداعل إلى تصور مقترح فى ضوء نتائج الدراسة لتنمية محاولة التوص   
  



 ٥٤

  :السابقة ما يلى  الدراساتويتضح من العرض السابق لبعض 
اهتمـــام بعـــض الدراســـات بتصـــميم بـــرامج األنشـــطة اإلثرائيـــة مثـــل الطرائـــف واأللغـــاز لتـــدريس مهـــارات  .١

  اإلبداع

لعلـوم للمرحلـة االعداديـة وأكـدت أوصت بعض الدراسات بمقترحات خاصـة بتصـميم وتخطـيط منـاهج ا .٢
 . اإلبداععلى أهمية األنشطة اإلثرائية فى تنمية 

أوصــت بعــض الدراســات بالحاجــة لضــرورة اعــداد بــرامج ابتكاريــة ورعايــة قــدرات واســتعدادات األطفــال  .٣
 .االبتكارية 

 

     
  
  

  :ولقد استفادت الباحثة من العرض السابق فيما يلى 
صـميم برنـامج لـبعض األنشـطة اإلثرائيـة فـى المرحلـة االعداديـة يشـمل بعـض اهتمام الدراسة الحاليـة بت .١

 .للتلميذ اإلبداعاأللغاز والطرائف لتنمية مهارة 

بمنهج المرتبطـــةو  للمعلـــماهتمـــام الدراســـة الحاليـــة بتطـــوير بعـــض األنشـــطة اإلثرائيـــة التعليميـــة المقدمـــة  .٢
  لتقديمها إلى التالميذ العلوم

  

  : فروض البحث
فى ضوء ماتم فى االطار النظرى وما به من بحوث سابقه فالبحـث الحـالى يحـاول التحقـق مـن صـحة         

  :الفروض التالية 
يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس القــدرة االبداعيــه قبــل وبعــد  .١

 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس الطالقــة قبــل وبعــد تطبيــق يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين  .٢
 .البرنامج لصالح التطبيق البعدى

يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس المرونــة قبــل وبعــد تطبيــق  .٣
 .البرنامج لصالح التطبيق البعدى

قيــاس ااألصــالة قبــل وبعــد تطبيــق يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى م .٤
  .البرنامج لصالح التطبيق البعدى

  

هذا وبعد أن انتهت الباحثة من تقديم عرض موجز ألهم األدبيات المرتبطة بموضوع الدراسة        
 . فستعرض فى الفصل التالى أدوات البحث واجراءاته



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ثالفصـــل الثـالـ
 أدوات البحث و اجراءاته
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  الفصل الثالث
  أدوات البحث واجراءاته

  
  - :يتناول هذا الفصل اعداد البرنامج المقترح واألدوات المستخدمة فى الدراسة واجراءاتها وهى كالتالى 

  

  - :اعداد البرنامج المقترح: أوًال 
  

  :ح بالقيام بمجموعة من الخطوات هى تم اعداد البرنامج المقتر 
  -:الهدف من البرنامج - ١

الكواكب والنجوم يمكن  –تزويد معلمى العلوم بعدد من األنشطة اإلثرائية المرتبطة بوحدة الفضاء الخارجى 
  اإلستفادة منها فى تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

   :اعداد األنشطة االثرائية  -  
اقتضــت طبيعـــة البحـــث الحـــالى اعـــداد بعـــض األنشــطه االثرائيـــة والتـــى تتنـــاول بعـــض موضـــوعات            

 اإلبـداعالعلوم وتطبيقاتهـا الحديثـة ، بهـدف اثـراء مـنهج العلـوم للصـف الثـانى االعـدادى كمحاولـة لتنميـة 
  :وتم اعداد عدد من األنشطة كما يلىلدى التالميذ 

  

حثــة علــى تصــميم النشــاط البحثــى وذلــك مــن خــالل زيــارات جمــع المــادة العلميــة لمســاعدة الباتــم  - أ
األنشـــطة  الوحـــدة المختـــارة لتحديـــد عـــدد مـــن المكتبـــات ودراســـة المراجـــع المرتبطـــة بموضـــوعات

 .االثرائية 

  : تصميم النشاط االثرائى المكون من  -ب
  وصف الموقف :  

ـــدرس المـــرتبط بالنشـــاط االثرائـــى وه ـــارة عـــن بعـــض المعلومـــات حـــول ال دفـــة وهـــو عب
  .توضيح النشاط واالثارة 

 

  المطلوب :  
موجــه للتلميــذ لكــى يقــوم بتنفيــذ النشــاط فــى صــورة نمــوذج أو ) طلــب ( وهــو ســؤال أو 

  .مقال أو وجهة نظر 
  

وهـذه م لتالميذ الصف الثانى االعدادى أنشطة اثرائية مرتبطة بوحدة الكواكب والنجو  ٩تم تصميم  -ج
لقمـــر ، الفضـــاء بـــدون شـــمس ، خســـوف القمـــر ، المجموعـــة صـــفحة الســـماء ، أوجـــه ا: األنشـــطة هـــى

  .الشمسية ، المريخ ، كائنات فى الفضاء ، الكويكبات ، المذنب 



 ٥٨

محكمـين مـن أسـاتذة المنـاهج وطـرق تـدريس العلـوم وعـدد  د مـنعرض األنشطة االثرائية علـى عـد -د
 :من موجهى ومعلمى العلوم بالصف الثانى االعدادى وذلك للتأكد من 

  مناسبة هذه األنشطة لتالميذ الصف الثانى االعدادى مدى. 

  أهمية تلك األنشطة ومدى تأثيرها فى تنمية ابداع التالميذ. 

  مدى صالحيتها ودقتها العملية. 

  : اجراء التعديالت التى أقرها المحكمون وهى  -ه
 عرفــى حــذف األجــزاء التــى أجمــع غالبيــة المحكمــين علــى أنهــا أعلــى مــن المســتوى الســنى والم

 .للتالميذ 

 المعلومات التى أقرها المحكمون  تعديل بعض 

  تبسيط لبعض المعلومات حتى يسهل على التالميذ استيعابها.  
  

  :اعداد المعلومات االضافية للمعلم -
 اقتضت طبيعة البحث الحالى اعداد بعض المعلومات االضافية المرتبطة بمادة العلوم وخاصة وحدة  

المقررة على الصف الثانى االعدادى بهدف تنمية المستوى العلمى والثقافى لدى معلمى  )الكواكب والنجوم ( 
العلوم الذين يدرسون هذا المنهج لهؤالء التالميذ وبالتالى ينعكس مستواهم هذا على طريقة تدريسهم للتلميذ 

عود على تالميذهم وتساعدهم أيضا على كيفية تنفيذ األنشطة االثرائية المقدمة فى البرنامج وكل هذا ي
  :بالتفكير الجيد النشط والمبدع وتم ذلك كالتالى 

  

جمع المادة العلمية المرتبطة بمادة العلوم المقـررة علـى الصـف الثـانى االعـدادى لمسـاعدة معلـم  - أ
العلــوم علــى تنميــة ثقافتــة واطالعــة علــى معلومــات أكثــر حــول مادتــة والتــى يســتطيع أن ينقلهــا 

وتـــم ذلـــك مـــن خـــالل زيـــارات المكتبـــات .ة خـــالل النشـــاط االثرائـــى لتالميـــذة فـــى صـــورة مناقشـــ
واالطــالع علــى المراجــع العلميـــة وزيــارة بعــض المواقــع العلميـــة علــى االنترنــت المرتبطــة بمـــادة 

  .العلوم العامة 
االنشـــطة االثرائيـــة فــى البرنـــامج بحيـــث تتــيح الباحثـــة للمعلـــم  نتوظيــف المعلومـــات المجمعـــة عــ - ب

حيـــث كـــل نشـــاط لديـــة ( مـــات الخاصـــة بكـــل نشـــاط اثرائـــى بصـــورة ســـهلة االطـــالع علـــى المعلو 
 )المعلومات الخاصة به فى البرنامج والتى تفيد فى كيفية تنفيذ النشاط بصورة ابداعية 

عــرض المعلومــات المجمعــة مــع كــل نشــاط اثرائــى مناســب لهــا علــى مجموعــة مــن المحكمــين مــن  -ج
  .وجهى المادة وتعديلها وفقا لوجهات نظرهم أساتذة المناهج وطرق تدريس العلوم وبعض م

  :الوسائل و األدوات المطلوبة لتدريس البرنامج -
  )أى خامات مناسبة من البيئة(خشب  -صلصال –ألوان  -مقص –لصق  –ورق ملون 
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  :االستراتيجيات المقترحة لتدريس البرنامج -
  أسلوب حل المشكالت

  العصف الذهنى
  العمل الجماعى

  

  ) :اعداد الباحثة ( اء البرمجية التعليمية تصميم وبن -
تتعــدد وتتنــوع الخطــوات واالجــراءات المتبعــة فــى بنــاء البرنــامج بالحاســب األلــى تبعــا لألهــداف المرجــوة 
من البرنامج واالمكانات المادية المتوفرة مثل امكانية الحاسب والعمليات التـى يسـتطيع القيـام بهـا وامكانيـة لغـة 

  . البرمجة المستخدمة
  

  :هى  ويحتوى البرنامج على عدة شاشات    
  شاشة التقديم - أ
 شاشة المقدمة  - ب

          شاشة القائمة الرئيسية -ج         
 شاشات أخرى  -د

والفيـــديو الخـــاص حيـــث يحتـــوى البرنـــامج علـــى عـــدد مـــن الشاشـــات التـــى يـــتم مـــن خاللهـــا عـــرض المعلومـــات 
  بموضوع البرنامج 

  

  :الهدف من البرمجية 
تسـير ) الكواكـب والنجـوم ( الفضـاء الخـارجى  عناسطوانة )  cd( تهدف البرمجية التعليمية الى تصميم      

  .وفق استراتيجية البرنامج المقترح تجمع بين صوت ولقطات فيديو ونص ومؤثرات موسيقية فى كل نشاط 
  :وقد مرت عملية اعداد البرمجية التعليمية بالمراحل التالية      
  :ميم واالعداد مرحلة التص .١

وضع الخطوط العريضة ووضع تصور كامل للبرمجية وما ينبغى أن تتضمنة من أهـداف ومـادة      
علميـــة وأنشـــطة كمـــا تـــم تجميـــع لقطـــات الفيـــديو والمـــواد التعليميـــة الالزمـــة واالطـــالع علـــى برمجيـــات مشـــابهة 

  .لالستفادة منها فى تصميم البرمجية الحالية 
  

  :يو البرمجية مرحلة كتابة سينار . ٢
ترجمة الخطوط العريضة الى اجراءات تفصيلية وأحداث ومواقف حقيقية على الورق كالتـالى تم 

:  
  تم تحديد النصوص واألشكال ومواقعها على الشاشة 

  تم تحديد النصوص الصوتية واأللوان بهدف جذب انتباه المعلم 
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  تم تحديد العالقة بين الفقرة وما قبلها وما بعدها 

 ديد كيفية االنتقال من فقرة الى أخرى تم تح 

  تم تحديد عدد الشاشات وتسلسلها 

  تم تحديد سلوك المعلم المتوقع عند التعامل مع كل شاشة  
  :مرحلة التنفيذ وانتاج البرمجية . ٣

لمــا لــه مــن    power point علــى شــكل شــرائحوهــى مرحلــة تنفيــذ الســيناريو فــى صــورة برمجيــة   
  :مميزات أهمها 
 لغة سهلة مما يسهل فيها استخدام الفأرة واللغة العربية  انها 

  يسهل فيها ادراج النصوص ولقطات الفيديو والتى يتطلبها البرنامج 

  امكانية استخدام الصوت فى الشرح والمؤثرات الموسيقية المصاحبة للبرنامج 
  

  :مرحلة التجريب والتطوير . ٤
  :ن والتطوير كالتالى عرض البرمجية على المحكمين بهدف التحسي   

  :العرض على المحكمين  - أ
علـى بعـض ) cd(البرمجيـة التعليميـة قامـت الباحثـة بعرضـها فـى صـورة  اعـدادبعد االنتهاء من       

وبعـد اجـراء كافـة التعـديالت التـى أشـار اليهـا . السادة المحكمين البـداء الـرأى ومعرفـة وجهـات نظـرهم 
  .صالحة للتجريب االستطالعى المحكمون أصبحت البرمجية التعليمية 

 

  :التجربة االستطالعية للبرمجية التعليمية  - ب
قامت الباحثة بتجريب البرمجية التعليمية على ثالثة معلمين من مدرسـة حسـام أباظـة االعداديـة       

المشتركة وذلك للتأكد من صالحية البرنامج لالستخدام ومدى توافقة فى العمـل مـع األجهـزة الموجـودة 
سبتة للتالميذ وقد نـتج عـن التجربـة االسـتطالعية بعـض المالحظـات التـى أبـداها المعلمـين ومنهـا ومنا

زيادة توضيح بعض المعلومات المقدمة فى الدروس نتيجة لصعوبتها وغموض بعض المعلومات وقـد 
  .وضع البرمجية فى صورتها النهائية أخذت الباحثة تلك المالحظات فى االعتبار عند 

  :داد دليل المعلم اع: ثانياً 
  :اشتمل دليل المعلم على 

حيـــث يهـــدف الـــى توضـــيح فلســـفة التـــدريس باســـتخدام األنشـــطة االثرائيـــة وكيفيـــة :  الهـــدف مـــن الـــدليل .١
  .العمل على تحقيقها من خالل الدروس التى سيقوم المعلم بتدريسها 

( دروس الوحـدة المختـارة لكـل درس مـن ) الوجدانيـة  –المهارية  –المعرفية ( تحديد كل من األهداف  .٢
 .)الكواكب والنجوم  –وحدة الفضاء الخارجى 

تحديد الخطوات المتبعـة مـن قبـل المعلـم لتنفيـذ األنشـطة االثرائيـة واسـتخدام البرنـامج وذلـك فيمـا يتعلـق  .٣
 :بكيفية 
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  تنفيذ األنشطة االثرائية وتقييمها. 

  تشجيع التالميذ على تنفيذ هذه األنشطة االثرائية. 

 الكواكـب والنجـوم ( الع على معلومات اضافية كثيرة عن مادة العلوم وخاصـة عـن وحـدة االط
. (  

  .داخل البرنامج المقترح لمعلم العلوم ) cd(وهذا الدليل متضمن داخل اسطوانة   
  

  ضبط الدليل :  
تم عرض الدليل على مجموعة من المحكمين من أساتذة المنـاهج وطـرق تـدريس العلـوم وكـذا 

التربيــة  اتصــين فــى مــادة العلــوم مــن المــوجهين والمعلمــين وأعضــاء هيئــة التــدريس بكليــعلــى متخص
  . وفقا لوجهات نظرهم  هوتعديل

  

  :اعداد أدوات البحث :  اً لثثا
  :اقتضت طبيعة البحث الحالى اعداد واستخدام أداتين كالتالى               

 –الطالقــة ( انى االعــدادى فــى ثالثــة أبعــاد اعــداد أداة لقيــاس مســتوى االبــداع لــدى تالميــذ الصــف الثــ .١
 ) األصالة  –المرونة 

  .استمارة الستطالع أراء المعلمين عن البرنامج اعداد  .٢
 

 :اعداد مقياس االبداع  .١

  :هدف المقياس 
اســـتهدف هـــذا المقيـــاس قيـــاس مســـتوى االبـــداع لـــدى عينـــة مـــن تالميـــذ الصـــف الثـــانى االعـــدادى              
اثـارة  كى تتمكن الباحثة من تحديـد مقـدار التغيـر فـى مسـتوى التفكيـر لـدى هـؤالء التالميـذ بعـدل) عينة البحث (

 -الفضـاء الخـارجى(معلميهم لهم نحو ممارسة أنشطة إثرائية مرتبطة بالمـادة العلميـة التـى يدرسـونها فـى وحـدة 
  .)الكواكب والنجوم
  :أبعاد المقياس 

  :وهى تم اعداد مقياس االبداع فى ثالثة أبعاد 
  الطالقة : البعد األول 
  المرونة : البعد الثانى 
  األصالة : البعد الثالث 

  

بصـفة عامـة ودراسـة عـدد مـن االختبـارات التـى  اإلبـداعحيث قامت الباحثة باجراء دراسة نظريـة عـن قـدرات   
  :أعدت فى مجال االبداع وذلك عن طريق ما يلى 
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ومفهـوم  اإلبـداعخصصـين عـن االبـداع وذلـك بهـدف تحديـد قـدرات دراسة عدد من كتابـات الخبـراء المت. ١    
 .كل قدرة من تلك القدرات والتوصل الى تحديد القدرات التى يقيسها المقياس الحالى 

استعراض عدد من المقاييس التى أعدت فى مجال االبداع وذلك بهدف دراسة أساليب صـياغة األسـئلة .٢
محمـود (ومـن هـذه المقـاييس  ة والتعليمـات التـى تعطـى للمفحـوصفى مجال كل قدرة مـن القـدرات االبداعيـ

ـــيم منســـى، ـــد الحل ـــار شـــبارة ( ،) ١٥٤:١٤٥،ص م١٩٩٣عب ـــى شـــهده ،& أحمـــد مخت ،  م١٩٩٤الســـيد عل
 ) .٢٢٤:٢١٢م ،ص٢٠٠٣عفاف أحمد عويس،(، ) ١٤٨:٩٩ص

الدراســات التــى  الرجــوع الــى عــدد مــن الدراســات الســابقة عــن االبــداع والتــى تــم التوصــل اليهــا وبخاصــة.٣
ودراسة الهـدف مـن كـل دراسـة والفـروض التـى وضـعت لهـا  اإلبداعتناولت بناء مقاييس لقياس القدرة على 

 واجراءات تقنين المقاييس 
  

  :صياغة مفردات المقياس والصورة المبدئية له   
لكواكـب ا –الفضـاء الخـارجى ( تم دراسة محتوى كتاب العلوم للصف الثـانى االعـدادى وخاصـة وحـدة  .١

وذلــك بهــدف تحديــد المفــاهيم واألجهــزة واألدوات التــى درســها التالميــذ وكــذلك التعــرف علــى ) والنجــوم 
المحددة سابقا ، حيث يساعد كـل ذلـك  اإلبداعالخبرات التعليمية التى يمكن أن تسهم فى تنمية قدرات 

 .فى تحديد محتوى بنود المقياس وصياغته 

 .اختبارات فى مجال االبداع حتى تكون صياغات البنود مناسبة تم االستعانة بما هو متوفر من  .٢

 .كل بند من بنود المقياس  لىتم وضع تصور لالجابات المتوقعة والممكنة ع .٣

بنــد موزعــة علــى ثــالث  ١٢التــى اعــدت ) البنــود ( تــم صــياغة مفــردات المقيــاس وكــان عــدد المفــردات  .٤
 .يتضمن كل بعد أربعة بنود  بحيث) األصالة  –المرونة  –الطالقة ( أبعاد وهى 

 .تم صياغة تعليمات المقياس وهى توضح كيفية االجابة عن مفردات المقياس  .٥

 .تم عرض المقياس على عدد من أساتذة علم النفس والصحة النفسية للتحكيم  .٦

 .تم اعادة صياغة مفردات المقياس فى ضوء تعديل وأراء السادة المحكمين  .٧
  

  : المقياسطريقة تصحيح 
  

ــ .١  –المرونــة  –الطالقــة ( در لكــل تلميــذ ثالثــة أنــواع مــن الــدرجات فــى كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس تق
 ).األصالة 

 . بنود المقياسمناسبة فى كل بند من الاألفكار غير  تستبعد أوالً  .٢

تقدر درجات التلميذ فى كل بنـد مـن بنـود الطالقـة وتجمـع درجـات بنـود الطالقـة لتعطـى الدرجـة الكليـة  .٣
 .للطالقة 

عـن طريـق حســاب عـدد التغيـرات فـى زاويـة تفكيـر التلميـذ و التحــول تقـدر درجـات التلميـذ فـى المرونـة  .٤
 .من فكرة إلى أخرى
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تقـــدر درجـــات األصـــالة بنـــاء علـــى درجـــة تكـــرار كـــل عبـــارة ثـــم يحســـب التكـــرار النســـبى لكـــل عبـــارة ثـــم  .٥
النسـب المئويـة للتكـرار وهـذا لتقـدير درجـة األصـالة مـن ) سـيد خيـر اهللا ( يستخدم الجـدول الـذى أعـده 

 :الجدول موضح فيما يلى 

 )١(جدول

   اإلبداعمعيار تصحيح األصالة فى اختبار القدرة على 
 

تكرار الفكرة 
  نسب مئوية

  

٩٠  - ٨٠  - ٧٠  - ٦٠  - ٥٠  - ٤٠  - ٣٠  - ٢٠  - ١٠  ٩-١  

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  ٦  ٧  ٨  ٩  ١٠ درجة أصالتها 

 

  .يد الدرجة الكلية لألصالة ثم تجمع درجات األصالة فى كل بند من بنودها لتحد
تجمـــع الدرجـــة الكليـــة للطالقـــة باالضـــافة الـــى الدرجـــة الكليـــة للمرونـــة باالضـــافة الـــى الدرجـــة الكليــــة  .٦

  . اإلبداعلألصالة وذلك لتحديد الدرجة الكلية لمقياس القدرة على 
  

  :ضبط المقياس والتجريب االستطالعى له 
  :تحقق من صالحيته للتطبيق تم ضبط هذا المقياس باالجراءات التالية لل

          Validity:  الصدق  .١

تم التحقق من صدق المقياس من خـالل عرضـه علـى مجموعـة مـن المحكمـين مـن أسـاتذة علـم 
الـــنفس والصـــحة النفســـية البـــداء الـــرأى حـــول مـــدى ســـالمة هـــذا المقيـــاس وصـــالحية مفرداتـــة مـــن حيـــث 

لكلية ومالئمة التعليمات وفى ضوء ذلـك تـم اجـراء الصياغة والمضمون ، ومدى مناسبة عدد المفردات ا
كمـا هـو خرى وبعـد التحكـيم أصـبح عـدد مفـردات المقيـاس بـأالتعديالت واستبدال بعض المفـردات بعض 
عــرض عبــارات المقيــاس علــى عينــة صــغيرة مــن التالميــذ للتحقــق مــن فهمهــم وتــم ) ســؤال (مفــرده  ١٢

  .رة للمقصود من كل عبارة وسهولة فهم كلمات العبا
  

 :التجريب االستطالعى للمقياس االبداعى  .٢

تلميـذ وتلميـذه مـن تالميـذ الصـف الثـانى االعـدادى ) ٤٠(تم تطبيق المقياس علـى عينـة عـددها 
  :وذلك بهدف 

  التأكد من ثبات المقياس: 

بيــق المقيــاس علــى نفــس طقامــت الباحثــة بحســاب معامــل ثبــات المقيــاس عــن طريــق اعــادة ت
تلميــذ وتلميــذه مــن تالميــذ الصــف الثــانى االعــدادى ) ٤٠(العية التــى بلــغ عــددها أفــراد العينــه االســتط
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بمدرســة حســام أباظــة االعداديــة بــديرب نجــم وذلــك بعــد أربعــة أســابيع مــن التطبيــق األول ، ثــم حســاب 
حيــث تـــم )  spss(معامــل االرتبــاط بــين التطبيــق األول والثــانى باســـتخدام حزمــة البــرامج االحصــائية 

ويعـد ذلـك مؤشـرا علـى )  ٠٩١٨(.وبلـغ مقـداره  Alphaاالرتـبط باسـتخدام معامـل الفـا  حساب معامـل
أن المقياس على درجة عالية جدا من الثبـات ومـن ثـم يمكـن الوثـوق واالطمئنـان الـى النتـائج التـى يـتم 

  .الحصول عليها عند تطبيقة على عينة البحث األساسية 
  الصورة النهائية للمقياس:  

 –المرونــة  –الطالقــة ( موزعــة علــى ثــالث أبعــاد وهــى ) مفــردة (بنــد  ١٢ن تكــون المقيــاس مــ
  ) .أسئلة ( بنود  ٤حيث لكل بعد ) األصالة 
  

  :  نحو البرنامج الستطالع أراء المعلمين اعداد استمارة.  ٢
  هدف االستمارة:  

مـــات اســـتهدفت هـــذه االســـتمارة قيـــاس مـــدى اســـتيعاب معلـــم العلـــوم لألنشـــطة االثرائيـــة والمعلو 
اضـافة إلـى معرفـة أرائهـم ى يـنعكس ايجابيـًا علـى تالميـذهم االضافية المتضمنة فـى البرنـامج وذلـك لكـ

  .نحو البرنامج 
 

  وصف االستمارة:  
تتكون هذه االستمارة من مجموعة من األسئلة التى تحاول التعرف علـى مـدى فاعليـة البرنـامج        

البرنامج وأراء المعلمين ووجهات نظـرهم علـى البرنـامج  حول) سؤال  ١١( المقترح وعدد هذه األسئلة 
  .الذى طبق على تالميذهم 

      

  ضبط االستمارة:  
تـــم عـــرض االســـتمارة علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين مـــن أســـاتذة علـــم الـــنفس ومنـــاهج وطـــرق        

  . التدريس وكذا على متخصصين فى مادة العلوم وتعديلها وفقا لوجهات نظرهم 
  

  :حث ـذ تجربة البـفيتن: رابعاً 
  التصميم التجريبى للبحث: 

  تم استخدام التصميم التجريبى للمجموعة التجريبية الواحدة ذى التطبيقين القبلى والبعدى        
  )٢(جدول

  التصميم التجريبى للبحث
 التطبيق البعدى   المعالجة التجريبية   التطبيق القبلى   مجموعة البحث 

يــــــاس القــــــدرة مق  المجموعة التجريبية 
  االبداعية 

األنشــــــــطة االثرائيــــــــة 
المقدمة فى البرنـامج 

  المقترح 

مقيــــــــاس القــــــــدرة 
  االبداعية 
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  اجراءات تنفيذ تجربة البحث:  
  :اختيار العينة  .١

تم اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الثانى االعدادى من أربع مدارس بالمرحلة االعدادية       
  :بديرب نجم وهى كالتالى 

 سة حسام أباظة االعدادية مدر  - أ

 مدرسة شمبارة االعدادية  - ب

 مدرسة كراديس االعدادية  -ج 

  مدرسة الشوبك االعدادية  - د 
  

وكان اختيار التالميذ للمشاركة فى البحث حسب رغبتهم بعد توضيح الهدف منه وكان ذلك خالل الفصل 
   ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسى الثانى لعام 

  

وكـــان عـــدد ، شـــاركة فـــى البحـــث حســـب رغبـــتهم بعـــد توضـــيح الهـــدف منـــه معلمـــين للم ٦وتـــم أيضـــا اختيـــار 
  :المعلمين المشاركين فى البحث وتالميذهم كما موضح بالجدول التالى 

  )٣(جدول
  جدول يوضح اختيار عينة أفراد البحث

  العدد التجريبى   العدد الفعلى   الفصل   مدرس الفصل   المدرسة 
  حسام  أباظة 
  حسام  أباظة 

  اظة حسام  أب
  الشوبك 
  كراديس 
  شمبارة 

  علوان محمد 
  أحمد الراعى 
  ايناس محمد 
  مروة السعيد 
  شيماءلطفى 

 سالى عبد المنعم 

٢/١  
٢/٣  
٢/٢  
٢/٤  
٢/٤  
٢/١  

٤١  
٤٠  
٤٢  
٤٠  
٤٠  
٣٥  

٤٠  
٣٨  
٤٠  
٣٩  
٣٩  
٣٣  

  تلميذ وتلميذة  ٢٢٩  المجموع الكلــــــــــــــــــــــــــــى 
  

  :برنامج المعلمين على ال تدريب. ٢
بما أن القائمين على البرامج يجب أن يتسموا بالقـدرة االبداعيـة بمـا يشـجع التالميـذ علـى أن يتوحـدوا   

معهـــم وأن يكـــون لـــديهم اتجاهـــات ايجابيـــة نحـــو تنميـــة االســـتعدادات االبداعيـــة لتقـــديم مـــا يتـــيح لهـــم الفرصـــة 
  .الستخدام طاقاتهم العقلية فى مجاالت متعددة 

  :المعلمين على األنشطة االبداعية فى البرنامج من خالل ما يلى  ريبتدولذلك تم    
  تم تجريب النشاط مع المعلمين قبل تقديمة للتالميذ ، للكشف عن المعوقات التى يمكن أن تقـابلهم أثنـاء

 التنفيذ 
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 تم قراءة تعليمات النشاط جيدا مع المعلمين واالطالع على المعلومات االضافية الخاصة بكل نشاط . 

  تم شرح وتوضيح النشاط للمعلمين من أجل المعرفة ببداية الخطوات حتى يتم الفهم واالستيعاب. 

  لمعلمين بمتابعة التالميذ وتقدير االقتراحـات المفيـدة لهـم واالجابـة علـى األسـئلة المطلوبـة  مـع توجيه اتم
لهم بأنفسـهم أى يبقـى دور امكان ترك التالميـذ يجيبـون علـى أسـئلتهم بأنفسـهم ، كمـا يقومـون بحـل مشـاك

 .المعلم مسهال وميسرا فقط الطالق الطاقات الكامنة لالستعدادات االبداعية 
  

  :التطبيق القبلى ألدوات البحث .٣
لحصـص  اً وتـم تحديـد أيـام تطبيـق تبعـ ٨/٣/٢٠٠٧فـى  تم تطبيق أدوات البحث علـى أفـراد العينـة        

  .رة على الصف الثانى االعدادى بكل مدرسة ولكل فصل التكنولوجيا المصاحبة لحصص العلوم المقر 
وأثنـــاء التطبيـــق القبلـــى تـــم اســـتبعاد عـــدد مـــن التالميـــذ وذلـــك لعـــدم جديـــة بعضـــهم للتطبيـــق وعـــدم حضـــور     

  .التطبيق القبلى ألدوات البحث
  

  :االثرائية المتضمنة فى البرنامجتنفيذ أنشطة البحث  -٤
 ة األنشطة االثرائية بالمدارس فكان يـتم التعامـل مـع تالميـذ كـل نظرا لعدم وجود حصة أساسية لممارس

 .فصل المشاركين فى حصص التكنولوجيا المصاحبة لتوزيع حصص العلوم فى المدرسة 

  حيث تم فيها توضيح معنـى االبـداع وكيفيـة ) ة افتتاحية حصحصة مع تالميذ ( قام كل معلم بجلسة
ة التالميـــذ بـــاألدوات الالزمـــة للنشـــاط مـــع توضـــيح النشـــاط تنفيـــذ األنشـــطة خـــالل فتـــرة التطبيـــق ومعرفـــ

االثرائى األول واألدوات الالزمة لتنفيذة ، ومناقشة التالميذ حول األفكـار الخاصـة بالنشـاط ، وتكلـيفهم 
بالبحــث عــن أفكــار جديــدة وأدوات تفيــدهم حــول تنفيــذ النشــاط فــى الحصــة التاليــة ، وتــم توجيــة نظــر 

تبة المدرسة للبحث عن معلومـات أكثـر حـول النشـاط وتـم أيضـا تقسـيم التالميـذ التالميذ لالستعانة بمك
 .أفراد يختارون بعضهم لعمل النشاط فى الحصة التالية )  ٥-٣(جموعات منالى م

  قام كل معلم بتنفيذ النشاط المتفق عليه مـع ) حصتين متتاليتين لمادة التكنولوجيا ( فى الجلسة التالية
، وفـى أخـر  فقـط متـابع ومشـرف هدور وكـان  مـا يـدور فـى أذهـانهم  يـذه حريـة تنفيـذلتالمتالميذة وترك 

الجلسة قام المعلم بجمع نماذج التالميذ وتقييمها وتقدير وجهات نظـر تالميـذه وتشـجيعهم علـى المزيـد 
من األفكـار المبدعـة ، وبعـد ذلـك قـام كـل معلـم بشـرح فكـره مبسـطة عـن النشـاط االثرائـى الثـانى الـذى 

 .مون بتنفيذه فى الجلسة التالية سيقو 

  أنشطة اثرائية مقترحة فى البرنامج بهذه الطريقة  ٩وهكذا تم تنفيذ 
  

  :التطبيق البعدى ألدوات البحث  .٥
وتـــم أيضـــا  ٥/٥/٢٠٠٧فـــى  بكـــل مدرســـة) مقيـــاس القـــدرة االبداعيـــة ( تـــم تطبيـــق أدوات البحـــث         

على كل معلم مشارك فى التطبيـق لمعرفـة درجـة نحو البرنامج  أراء معلمى العلوم استطالعتوزيع استمارة 
نظــره حــول البرنــامج وحــول األنشــطة االثرائيــة والمعلومــات االضــافية المقدمــة مــن خــالل  هاســتيعابة ووجهــ
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ــــذلــــك بهــــدف  و. البرنــــامج  ــــاتهم عل  بعــــض األســــئلة حــــول نمعرفــــة أراء المعلمــــين حــــول البرنــــامج واجاب
  برنامج فى ال تضمنةالمعلومات الم

  

وتبـــين للباحثـــة جديـــة المعلمـــين حـــول تنفيـــذ النشـــاط وتحمســـهم لـــه ومـــدى اســـتفادتهم منـــه وقـــراءتهم        
 واطالعهم على المعلومات االضافية الموجودة بالبرنامج وذلك من خالل اجاباتهم على أسئلة االستمارة 

بلـى والبعـدى ثـم تـم قحـث فـى التطبيـق التم رصد درجات التالميذ بعد االنتهاء من تنفيذ تجربة الب و       
معالجة هذه الدرجات احصائيا ، للتحقق من صحة فروض البحث والوصـول للنتـائج وقـد اسـتخدمت  أيضاً 

  .فى حساب العمليات االحصائية المناسبة لمعالجة هذه البيانات  spss / 0.00الحزمة االحصائية 
  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عــالفصــل الراب
  ـث وتفسيـرهاـنتائـج البح
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t2 
t2 +df 

  الفصــل الرابــع
  نتائـج البحــث وتفسيـرها

  
يتنـاول هـذا الفصـل األسـاليب اإلحصـائية المسـتخدمة فــي البحـث الحـالي وعرضـها لنتـائج البحـث وتفسـيرها فــي 

  .ضوء كل من
  فروض البحث  -٢مشكلة البحث                          -١
  

بعد االنتهاء من تنفيذ تجربة البحث تم رصد درجات الطالب في التطبيقين القبلي والبعدي ثـم تـم معالجـة      
هــذه الــدرجات إحصــائيًا للتحقــق مــن صــحة فــروض البحــث والوصــول للنتــائج ، وقــد اســتخدمت النتــائج الحزمــة 

  . لمعالجة هذه البيانات  SPSS 10.00اإلحصائية 
  

  -:األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث الحالي : أوًال 
  

  .لداللة فروق المتوسطات ) ت(اختبار  -١
لمتوسـطين مـرتبطين ، ويـرتبط المتوسـطان عنـدما )ت(في هذا البحث اعتمدت الباحثة علي حساب قيمـة 

علـى نفـس ) داةاآل(علـى مجموعـة مـن األفـراد ثـم نعيـد إجـراء نفـس اإلختبـار ) نطبق آداة ( نجري إختبارًا 
  )١٩٧٩فؤاد البهي ، ( خر آالمجموعة في وقت 

  

  -:معادلة حجم التأثير  -٢
تــم اســتخدام معادلــة حجــم لتــأثير حيــث إن مفهــوم الداللــة اإلحصــائية للنتــائج يعبــر عــن مــدى الثقــة التــي 

م رشـــدي فـــا(   .نوليهـــا لنتـــائج لفـــروق او العالقـــات بصـــرف النظـــر عـــن حجـــم الفـــرق أو حجـــم اإلرتبـــاط 
  ) ٥٧، ١٩٩٧منصور ، 

بعــد ) 2η(لقيــاس حجــم التــأثير ويمكــن حســاب قيمــة ) 2η(ولقيــاس فعاليــة البرنــامج تــم اســتخدام مربــع إيتــا 
  : حساب قيمة ت عن طريق المعادلة اآلتية 

2η =  

  درجات الحرية :  df:حيث يدل الرمز 
t2  لداللة الفروق بين المتوسطات ) ت(قيمة  
  

  وهي تعبر عن حجم األثير في التجربة )  d(إلى قيمة ) 2η(وبعد ذلك يتم تحويل 
  وذلك عن طريق المعادلة 

  
  

  

                  

               2 η2 

d =          
          1- η2 
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  :سطًا كاألتىو ما إذا كان كبيرًا أو صغيرًا أو مت ويتحدد حجم التأثير
  كان حجم التأثير صغيراً . ,.٥<-.,٢)=d(اذا كانت قيمة 
  كان حجم التأثير متوسطاً . ,.٨<-.,٥)=d(اذا كانت قيمة 

  كان حجم التأثير كبيراً .,.٨>أو. ,٨)=d(قيمة  اذا كانت
  

  -:إختبار صحة الفروض ومناقشة النتائج : ثانيًا 
  

  -:الفرض األول 
قبــل وبعــد  القــدرة اإلبداعيــة مقيــاسفــي  يوجــد فــرق ذا داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات التالميــذ

  .لصالح التطبيق البعدي  البرنامج تطبيق
  

قبليــًا وبعــديًا ، وحســاب ) عينــة البحــث(ض تــم حســاب متوســطي درجــات التالميــذ ر فــوللتحقــق مــن صــحة هــذا ال
  )٤،٥نظر الجدولين ا( وحجم التأثير ) ت(االنحراف المعياري ، وقيمة 

  
  )٤(جدول 

  في القدرة اإلبداعية)بعدي / قبلي ( اإلحصاءات الوصفية 
  عدد العينة  االنحراف المعياري  المتوسط  البيان
  ٢٩٩  ١٤.٥٨٥٤٦  ١٨.٦٥٥٠  بداعية قبلي مقياس القدرة اال

  ٢٩٩  ١٥.١٥٤٦٥  ٢٤.٥٢٢  مقياس القدرة االبداعية بعدي 
  

  )٥( جدول 
  )بعدي / قبلي ( للعينات المرتبطة ) ت(إختبار 

  البيان
  جفروق االزدوا

  )ت(قيمة 
درجات 
  الحرية

  داللة
 الطرفين

  dقيمة 
االنحراف   المتوسط

  المعياري
مقياس االبداع 

  )بعدي /  قبلي(
١.٣٠٦  ٠.٠٠٠  ٢٢٨  ١٤.٠٣  ٦.٣٠٣  ٥.٨٦٧  

  
  ) :٤،٥(ظ من الجدولين يالح
عنــد مســتوى داللــة ) ٢.٩٧٧(الجدوليــة وهــي ) ت(عــن قيمــة ) ١٤.٥٣(المحســوبة ) ت(ارتفــاع قيمــة  - ١

  ٢٢٨بدرجات حرية ) ٠.٠١(
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ل لمســــتقا المتغيــــروهــــي قيمــــة مرتفعــــة ممــــا يــــدل علــــى أن حجــــم تــــأثير ) ١.٣٠٦(تســــاوي ) d(قيمــــة  - ٢
 . كبير) االبداع( على المتغير التابع ) نشطة االثرائية في البرنامج األ(

  

وبالتالي نالحظ قبول الفرض الذي ينص على أنه يوجـد فـرق ذا داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات        
) ٠.٠١(أفــراد المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيــق القبلــي والبعــدي لصــالح التطبيــق البعــدي عنــد مســتوى داللــة 

  .لمقياس االبداع 
  ):القدرةاإلبداعية(مناقشة النتائج الخاصة بالفرض االول 
  :من النتائج سالفة الذكر يتضح ما يلى

فــى التطبيــق )مجموعــة البحــث( ارتفــاع ملحــوظ فــى متوســط درجــات تالميــذ الصــف الثــانى اإلعــدادى  - ١
  من مقياس اإلبداع )إلبداعيةالقدرة ا(البعدى عن متوسط درجاتهم فى التطبيق القبلى للفرض األول

علــى تنميــة ابــداع التالميــذ بدرجــة  )األنشــطة اإلثرائيــة(للمعالجــة التجريبيــة  ارتفــاع قيمــة حجــم التــأثير - ٢
 كبيرة ، ويرجع ذلك إلى تأثيراألنشطة اإلثرائية اإليجابى على نمو ابداع التالميذ

  :وقد يرجع ذلك إلى
امج المقتــرح الخاصــة باألنشــطة اإلثرائيــة قــد ســاهمت فــى اكســاب المعلومــات المقدمــة للمعلــم مــن خــالل البرنــ -

فـى تنميـة اإلبـداع ايجـابى أثر بعض المهارات والتى كان لها ) مجموعة البحث(تالميذ الصف الثانى اإلعدادى
  لدى التالميذ

سـاب نشاط التالميذ فى البحث بأنفسهم عن بعض المعلومات الخاصة باألنشطة اإلثرائية قد ساهمت فـى اك -
والتـى كـان لهـا أثـر ايجـابى فـى تنميـة اإلبـداع  اإلثرائيـة التالميذ بعض الثقافة العلمية عن موضوعات األنشـطة

  لديهم 
إبـراهيم  (،)  ٢٠٠٦أسـماء محمـد حسـن، ( :وتتفق هـذه النتيجـة مـع النتـائج التـى توصـل إليهـا بحـوث كـل مـن 

  )٢٠٠٣عجمى ،حمد بليه ال& فهد خلف (،  ) ٢٠٠٣باسل القضاة ،&رواشده 
  

  -:الفرض الثاني 
قبــل وبعــد تطبيـــق  الطالقــة مقيــاس فــي يوجــد فــرق ذا داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات التالميــذ

  .لصالح التطبيق البعديالبرنامج 
  

قبليـًا وبعـديًا واالنحـراف ) عينـة البحـث( وللتحقق من صحة هـذا الفـرض تـم حسـاب متوسـطي درجـات التالميـذ 
  ) ٦،٧(في الجدولين انظر وحجم التأثير ،  )ت(المعياري وقيمة
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  )٦(جدول 
  في الطالقة ) بعدي  –قبلي (  ةاإلحصاءات الوصفي

  عدد العينة   االنحراف المعياري  المتوسط  البيان
  ٢٩٩  ٧.٠١٢١٥  ٩.٨٧٣٤  الطالقة قبلي
  ٢٩٩  ٨.١٢١٥  ١٢.٣٥٣٧  الطالقة بعدي

  
  )٧(جدول 

  فى الطالقة )بعدي  – قبلي(للعينات المرتبطة ) ت(اختبارات 

  البيان
  جفروق االزدوا

درجات   )ت(قيمة 
  الحرية

  داللة
 الطرفين

االنحراف   المتوسط   dقيمة 
  المعياري

  الطالقة 
  ١.٠٢٧  ٠.٠٠٠  ٢٢٨  ١١.١١٧  ٣.٣٧٦٣  ٢.٤٨٠٣  )بعدي / قبلي (

  : )٦،٧( نالحظ من الجدولين
عنــد مســتوى داللــة ) ٣.١٠٦(وليــة وهــي الجد) ت(عــن قيمــة ) ١١.١٧(المحســوبة ) ت(ارتفــاع قيمــة  - ١

 )٢٢٨(بدرجات حرية ) ٠.٠١(

( وهــــي قيمــــة مرتفعــــة ، ممايــــدل علــــى ان حجــــم تــــأثير المتغيرالمســــتقل ) ١.٠٢٧(تســــاوي ) d(قيمــــة  - ٢
 .كبير) الطالقة ( على المتغير التابع ) األنشطة اإلثرائية 

  ) ٠.٠١(الفرض الموجه لهذا البعد عند مستوى داللة  يقبلوبالتالي  
  :من مقياس اإلبداع ) الطالقة(مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثانى 
  :من النتائج سالفة الذكر يتضح ما يلى

فــى التطبيــق )مجموعــة البحــث( ارتفــاع ملحــوظ فــى متوســط درجــات تالميــذ الصــف الثــانى اإلعــدادى  - ١
 قياس اإلبداع من م) الطالقة(البعدى عن متوسط درجاتهم فى التطبيق القبلى للفرض الثانى 

علــى تنميــة الطالقــة لــدى التالميــذ ) األنشــطة اإلثرائيــة(ارتفــاع قيمــة حجــم التــأثير للمعالجــة التجريبيــة  - ٢
 بدرجة كبيرة ، ويرجع ذلك إلى تأثيراألنشطة اإلثرائية اإليجابى على نمو ابداع التالميذ

  :وقد يرجع ذلك إلى
ر إليها فى البرنامج والتى عرفها أثناء تدريبـه علـى البرنـامج استخدام المعلم لالستراتيجيات التدريسية المشا -١
  قد ساهمت فى اكساب التالميذ القدرة على الطالقة) استراتيجية حل المشكالت ، العصف الذهنى(

  والتى كان لها أثر إيجابى فى نمو إبداع التالميذ
  ساب التالميذ القدرة على الطالقةاألنشطة اإلثرائية المقدمة للتلميذ من خالل معلمه قد ساهمت فى اك -٢
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  والتى كان لها أثر إيجابى فى نمو إبداع التالميذ
) ١٩٩٧ثـائر غـازى ،     & ناديـا السـرور ( :وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التى توصل إليها بحوث كـل مـن 

  )١٩٩٨عبد الرحمن نور الدين ، (، 
  

  -:الفرض الثالث 
 قبـــل وبعـــد تطبيـــقفـــى مقيـــاس المرونـــة وســـطي درجـــات التالميــذ يوجــد فـــرق ذا داللـــة إحصـــائية بـــين مت

  . لصالح التطبيق البعدي  البرنامج
قبليـــًا وبعـــديًا ، ) عينـــة البحـــث(وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض تـــم ايجـــاد متوســـطى درجـــات التالميـــذ        

  ) ٨،٩(وحجم التأثير في الجدول ) ت(وحساب االنحراف المعياري ، وقيمة 
  
  )٨(جدول

  لمرونة فى ا) بعدي  –قبلي (حصاءات الوصفية اإل
  عدد العينة  االنحراف المعياري  المتوسط  البيان

  ٢٩٩  ٥.٣١٧٥  ٦.٦٦٣٨  المرونة قبلي 
  ٢٩٩  ٥.٥٢٣٧  ٨.٤٥٤١  المرونة بعدي 

  
  )٩(جدول

  في المرونة) بعدي  –قبلي (للعينات المرتبطة ) ت(إختبارات 

  البيان
  جفروق االزدوا

درجات   )ت(قيمة 
  حريةال

  داللة
 الطرفين

  dقيمة 
االنحراف   المتوسط

  المعياري
  المرونة

  ٠.٩  ٠.٠١  ٢٢٨  ٩.٦٥  ٢.٨٠٥٠٢  ١.٧٩٠٣  )بعدي/ قبلي(

  
  -:مايلي ) ٨،٩(نالحظ من الجدولين 

عنـــد مســـتوى داللـــة  ٣.٤٩٩الجدوليـــة وهـــي ) ت(عـــن قيمـــة ) ٩.٦٥٩(المحســـوبة ) ت(ارتفـــاع قيمـــة  - ١
 ) ٢٨٨(بدرجات حرية ) ٠.٠١(

وهــي قســمة مرتفعــة ممــا يــدل علــى أن حجــم تــأثير المتغيــر المســتقل علــى ) ٠.٩(تســاوي ) d(مــة قي - ٢
 . المتغير التابع كبير 

  )٠.٠١(الفرض الموجه لهذا البعد عند مستوى داللة  قبولو بالتالي 
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  :من مقياس اإلبداع ) المرونة(مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الثالث 
  :ضح ما يلىمن النتائج سالفة الذكر يت

فــى التطبيــق )مجموعــة البحــث( ارتفــاع ملحــوظ فــى متوســط درجــات تالميــذ الصــف الثــانى اإلعــدادى  - ١
 من مقياس اإلبداع) المرونة(البعدى عن متوسط درجاتهم فى التطبيق القبلى للفرض الثالث 

علــى تنميــة مرونــة التالميــذ بدرجــة ) األنشــطة اإلثرائيــة(ارتفــاع قيمــة حجــم التــأثير للمعالجــة التجريبيــة  - ٢
 كبيرة ، ويرجع ذلك إلى تأثيراألنشطة اإلثرائية اإليجابى على نمو ابداع التالميذ

  :وقد يرجع ذلك إلى
  يذ القدرة على المرونةاستخدام المعلم الستراتيجية العصف الذهنى قد ساهمت فى اكساب التالم -١

  والتى كان لها أثر إيجابى فى نمو إبداع التالميذ
عمــل التالميــذ فــى مجموعــات قــد ســاهمت فــى اكســاب التالميــذ القــدرة علــى المرونــة  لتعــدد أفكــار التالميــذ   -٢

  واكتسابهم األفكار الجديدة من بعضهم البعض والتى كان لها أثر إيجابى فى نمو إبداع التالميذ
فوقيـــة & محمـــد ســـليمان  ســـليمان( :فـــق هـــذه النتيجـــة مـــع النتـــائج التـــى توصـــل إليهـــا بحـــوث كـــل مـــن وتت

  ) م١٩٩٧ثائر غازى ،& ناديا السرور (، ) م٢٠٠٤أحمد،
  

  -:الفرض الرابع 
 قبــل وبعــد تطبيــق فــى مقيــاس األصــالة ائية بــين متوســطي درجــات التالميــذصــيوجــد فــرق ذا داللــة إح

  .البعدي لصالح التطبيق  البرنامج
قبليــًا وبعــديًا وحســاب ) عينــة البحــث( وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم ايجــاد متوســطي درجــات الطــالب 

  ) ١١،١٠(وحجم التأثير في الجدول ) ت(االنحراف المعياري وقيمة 
  

  
  )١٠(جدول
  صالةاأل) بعدي  –قبلي (اإلحصاءات الوصفية 

  عدد العينة  االنحراف المعياري  المتوسط  البيان
  ٢٩٩  ٢.٦٩٥٢  ٢.٢٦٢٠  آلصالة قبلي ا

  ٢٩٩  ٢.٩٥٧١  ٣.٦٩٠٠  اآلصالة بعدي 
  

  
  
  
  



 ٧٥

  )١١(جدول
  صالةاألفي ) بعدي  –قبلي (للعينات المرتبطة ) ت(إختبارات 

  البيان
  جفروق االزدوا

  )ت(قيمة 
درجات 
  الحرية

  داللة
 الطرفين

  dقيمة 
االنحراف   المتوسط

  المعياري
  اآلصالة

  ١.٠١٤  ٠.٠١  ٢٢٨  ١٠.٨٥٢  ١.٩٩١٢٨  ١.٤٢٧٩  )بعدي/ قبلي(

  

  -:نالحظ من الجدولين اآلتي 
عنــــد مســــتوى ) ٣.١٠٦(الجدوليــــة وهــــي ) ت(عــــن قيمــــة ) ١٠.٨٥٢(المحســــوبة ) ت(ارتفــــاع قيمــــة  - ١

 )٢٢٨(بدرجات حرية ) ٠.٠١(

 .كبيرة مما يدل علىأن حجم تأثير المتغير المستقل على التابع كبير ) ١.٠١٤(تساوي ) d(قيمة  - ٢

  )٠.٠١(الموجه لهذا البعد عند مستوى داللة يقبل الفرض لتالي و با
  :من مقياس اإلبداع ) األصالة(مناقشة النتائج الخاصة بالفرض الرابع 
  :من النتائج سالفة الذكر يتضح ما يلى

فــى التطبيــق )مجموعــة البحــث( ارتفــاع ملحــوظ فــى متوســط درجــات تالميــذ الصــف الثــانى اإلعــدادى  - ٣
 من األصالة )األصالة(درجاتهم فى التطبيق القبلى للفرض الرابع  البعدى عن متوسط

علــى تنميــة أصــالة التالميــذ بدرجــة ) األنشــطة اإلثرائيــة(ارتفــاع قيمــة حجــم التــأثير للمعالجــة التجريبيــة  - ٤
 كبيرة ، ويرجع ذلك إلى تأثيراألنشطة اإلثرائية اإليجابى على نمو ابداع التالميذ

  :وقد يرجع ذلك إلى
لتالميذ فى البحـث بأنفسـهم عـن بعـض المعلومـات الخاصـة باألنشـطة اإلثرائيـة قـد سـاهمت فـى نشاط ا -

  التى كان لها أثر إيجابى فى نمو األصالة عند التالميذ اكساب التالميذ بعض الثقافة العلمية

حـــل اســـتراتيجية (التـــى عرفهـــا أثنـــاء تدريبـــه علـــى البرنـــامج المعلـــم لالســـتراتيجيات التدريســـية  اســـتخدام -
األصـــالة حيـــث تبـــارى قـــد ســـاهمت فـــى اكســـاب التالميـــذ القـــدرة علـــى ) المشـــكالت ، العصـــف الـــذهنى

  والتى كان لها أثر إيجابى فى نمو إبداع التالميذ التالميذ فى طرح األفكار الغريبة و الجديدة
، ) م١٩٩٨ناصــر غبــيش،& ثنــاء الضــبع (وتتفــق هــذه النتيجــة مــع النتــائج التــى توصــل إليهــا بحــوث كــل مــن 

  ) .م١٩٩٨عبد الرحمن نور الدين ،(
  

  :نتائج تطبيق استمارة استطالع آراء المعلمين عن البرنامج
معلمــين ومعلمــات مــن مــدارس تعليميــة مختلفــة  ٦علــى ) اســتمارة اســتطالع آراء المعلمــين (تطبيــق  تــم

  :اإلستمارة كالتالى وكان ذلك بعد تدريبهم على البرنامج وتطبيقه على تالميذهم ، وكانت اجاباتهم على



 ٧٦

  
  :عرض لملخص آراء المعلمين

سؤال للمعلم حول البرنامج لكـى يبـدى رأيـه فيهـا وذلـك لمعرفـة مـدى اسـتفادته  ١١ستمارة عبارة عن اإل
  .من المعلومات و األنشطة المقدمة فى البرنامج 

  

  :السؤال األول
  ما رأيك فى البرنامج ؟

فــى تنميـة قــدرات التالميــذ اإلبداعيــة وذلــك إذا تــوافرت لــديهم أجمــع المعلمــين علــى أهميــة البرنــامج  وقـد
  .المواد والخامات المطلوبة لتنفيذ مثل تلك األنشطة اإلثرائية المقدمة فى البرنامج

  :السؤال الثانى
  هل لديك اقتراحات حول األنشطة اإلثرائية المقدمة للتالميذ ؟ 

ب علـــى التالميـــذ تنفيـــذها مثـــل نشـــاط أجـــاب بعـــض المعلمـــين بـــأن هنـــاك بعـــض األنشـــطة التـــى تصـــع
  .الصعود لسطح القمر بمصعد ألن ذلك يفوق تفكيرهم 

  :والرابع السؤال الثالث
  هل ترى أن البرنامج فّعال للمعلم أم ال ؟ولماذا ؟

  هل ترى أن األنشطة اإلثرائية فّعالة للتلميذ ؟ أم ال ؟ 
ميــذهم ألنهــا تثيــر تفكيــرهم و تفكيــر تالميــذهم أجمــع المعلمــين بــأن البرنــامج واألنشــطة فّعالــة لهــم ولتال

نحــو اإلبــداع ، و أجــاب معظمهــم بأنــه يجــد المتعــة مــع تالميــذه أثنــاء تنفيــذهم لألنشــطة اإلثرائيــة وأيضــًا أثنــاء 
  .قراءته للبرنامج والمعلومات اإلضافية المقدمة له من خالله 

  :السؤال الخامس   
  هل ترى أن أهداف الوحدة تحققت أم ال ؟ 

  . أجمع غالبية المعلمين أن أهداف البرنامج تحققت من خالل األنشطة اإلثرائية 
  :السؤال السادس  
  هل لديك اقتراحات أخرى حول أهداف البرنامج ؟ 

            ذكـــر بعـــض المعلمـــين بعـــض اإلقتراحـــات حـــول أهـــداف البرنـــامج منهـــا تنمميـــة الخيـــال العلمـــى لـــدى   
  .ثرائية ة اإلالتالميذ من خالل األنشط

  :السؤال السابع
  ما رأيك فى فكرة الصعود لسطح القمر عن طريق مصعد ؟

بعض المعلمين أجابوا بأنها فكرة مستحيلة التنفيذ بينما البعض األخر أجـاب أنـه يمكـن ذلـك ألن العلـم 
  .فى تقدم مستمر 
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  :السؤال الثامن والتاسع 
  النجوم الجديدة ؟/ ما معلوماتك عن السوبر نوفا

  هل للبقع الشمسية تأثير على اإلنفلونزا أم ال ؟
  وكانت اجابات المعلمين تدل على قراءتهم الجيدة للمعلومات المقدمة فى البرنامج 

  :السؤال العاشر
  هل تعتقد من وجهة نظرك أننا يمكن أن نستعد للحياة على المريخ ؟

  .ر أجاب بأنه يصعب تنفيذ ذلك أجاب غالبية المعلمين انه يمكن العيش فى المريخ والبعض األخ
  :السؤال الحادى عشر 

  هل تعتقد فعًالبوجود األطباق الطائرة ؟
أجاب البعض بنعم وبعضهم بال وذكر بعضهم تفسير إلجابته مـن خـالل قراءتـه للمعلومـات اإلضـافية 

  .الموجودة فى البرنامج 
  

  :تعليق الباحثة على اجابات المعلمين 
ـــأن المعلمـــين قـــر  ١١حـــول اجابـــات المعلمـــين  كانـــت - ـــدًا وخاصـــة أســـؤال تفيـــد ب وا البرنـــامج جي

  ١١، ١٠، ٨،٩المعلومات اإلضافية المعطاة لهم وذلك اتضح من خالل اجاباتهم على األسئلة 
وتــرى الباحثــة جديــة المعلمــين وتحمســهم وذلــك أثنــاء مقــابلتهم أثنــاء تــدريبهم علــى البرنــامج و  -

مســهم أيضــًا لفكــرة البرنــامج وذلــك اتضــح فــى الســؤالين األول أثنــاء تنفيــذه علــى تالميــذهم ، وتح
  .والثانى 

ومـــن معرفـــة اجابـــات المعلمـــين علـــى هـــذه االســـتمارة يتضـــح المســـتوى العلمـــى والثقـــافى لـــدى  -
المعلمــين الــذين تــدربوا علــى البرنــامج وذلــك نتيجــة قــراءاتهم للمعلومــات اإلضــافية وهــذا مــا ذكــره 

ستواهم العلمى والثقافى من خالل اطالعهم ودراسـتهم للبرنـامج جيـدًا معظم المعلمين بأنه ارتفع م
 .  

  

  -:مالحظات الباحثة على فترة التطبيق
لقد كان للباحثة عن فترة التطبيق العديد من المالحظـات وهـى المالحظـات اإليجابيـة التـى تمثلـت فـى 

  تيجة للمشكالت التى واجهت الباحثةالتسهيالت التى تم توفيرها للباحثة والمالحظات السلبية التى كانت ن
  :المالحظات اإليجابية -١

  :تمثلت فيما يلى
  .ترحيب مديرى المدارس بتنفيذ هذا البحث ، خاصة أنه يهتم بتنمية اإلبداع عند التالميذ - ١



 ٧٨

أبدى معلمى العلـوم اسـتعدادهم للتـدريب علـى البرنـامج وتحمسـهم لفكـرة البرنـامج واتضـح ذلـك  - ٢
 .ج على التالميذأثناء تطبيق البرنام

تـــم تخصـــيص حجـــرة الوســـائل التعليميـــة بالمـــدارس لســـهولة تـــدريب المعلمـــين علـــى البرنـــامج  - ٣
 .المقترح باستخدام الكمبيوتر 

تحمــس العديــد مــن التالميــذ لتنفيــذ األنشــطة ، حيــث أحضــر التالميــذ األدوات الخاصــة بكــل  - ٤
 .نشاط حسب امكانياتهم البسيطة  لتنفيذ النشاط فى الفصل 

 .يع موجهى مادة العلوم الباحثة القتناعهم بأهداف البرنامج المقترح تشج - ٥
 

  :المالحظات السلبية -٢
  :تمثلت فى عدد من المشكالت منها

عدم جدية بعض التالميـذ أثنـاء تطبيـق أدوات البحـث القبلـى والبعـدى ممـا أدى السـتبعادهم عـن عينـة  - ١
 .البحث 

مــا  أدى إلــى صــعوبة أثنــاء تــدريب المعلمــين علــى عــدم وجــود أجهــزة كمبيــوتر حديثــة فــى المــدارس م - ٢
 .البرنامج 

  :وكان لبعض المعلمين بعض الشكوى أثناء تنفيذهم لألنشطة منها - ٣
  تخلف بعض التالميذ عن بعض الحصص التى يـتم فيهـا تنفيـذ األنشـطة ممـا أدى للباحثـة باسـتبعادهم

 .عن عينة البحث 

 تنفيذ األنشطةارهاق المعلم فى متابعة فصل أدى إلى ازدحام الفصول بالتالميذ وزيادة عددهم فى ال. 

  عدم توافر المواد والخامات المناسبة لتنفيذ النشـاط ،حيـث كـان يـؤدى بالتالميـذ إلـى اإلحبـاط ألنـه يحـد
  . مما اضطر التالميذ أن يحضروا أدواتهم بأنفسهم من حريتهم فى تنفيذ النشاط
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 ٨٠

  الفصل الخامس
  ملخص البحث و التوصيات والمقترحات

  
مقترحاتــه وذلــك علــى لخاتمــة البحــث حيــث شــمل علــى ملخــص البحــث وتوصــياته و  يتنــاول هــذا الفصــل عرضــاً 

  :النحو التالى
  :ملخص البحث : أوال 
 مشكلة البحث : 

  :تمثلت مشكلة البحث الحالى فى 
 . اإلبداعتدنى قدرة التالميذ على  .١

االقتصــار علــى األســاليب التقليديــة فــى التــدريس القائمــة علــى الحفــظ والتلقــين دون اســتخدام األســاليب  .٢
 .الحديثه القائمة على استخدام األنشطة اإلثرائية 

  تساؤالت البحث: 

  :سى التالى يحاول البحث االجابه عن السؤال الرئي
مقتــرح لمعلمــى العلــوم بالمرحلــة االعداديــة علــى اســتخدام األنشــطة االثرائيــة فــى تنميــة البرنــامج أثــر المــا 

  االبداع لدى تالميذهم ؟
  

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
الطالقـة فـى تنميـة " الفضـاء الخـارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة ما أثر - ١

  ؟
المرونـة فى تنمية " الفضاء الخارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة ما أثر  - ٢

  ؟
األصـالة فى تنميـة " الفضاء الخارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة ما أثر - ٣

  ؟
 فـى تنميـة اإلبـداع" الفضـاء الخـارجى"اثرائية عـن وحـدة تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة ما أثر - ٤

  ؟
 

  حدود البحث:  
  :اقتصر البحث الحالى على    
 عينه من تالميذ الصف الثانى االعدادى من محافظة الشرقية  .١

 المقررة على الصف الثانى االعدادى ) الكواكب والنجوم ( وحدة الفضاء الخارجى  .٢

 اعيه وهى الطالقة والمرونة واألصالة االقتصار على تنمية ثالث قدرات ابد .٣



 ٨١

 من بيئات متنوعة ) اناث  –ذكور ( معلمين  ٦االقتصار على تدريب  .٤

 )اعداد الباحثه (  اإلبداعاستخدام مقياس القدرة على  .٥

 استخدام مقياس للتعرف على انطباعات المعلمين تجاه األنشطة االثرائية  .٦

اعـــداد (يـــة يمكـــن الرجـــوع اليـــه عنـــد تـــدريس الوحـــدة    اســـتخدام دليـــل للمعلـــم يتضـــمن األنشـــطة االثرائ .٧
  )الباحثه 

  أهداف البحث :  
  .اعداد برنامج اثرائى لمعلمى العلوم يمكن اإلستعانة به فى التدريس لتنمية اإلبداع لدى التالميذ -١
 .ية التعرف على فاعلية البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعداد-٢

  

  أهمية البحث:  
االسـتفادة منهـا فـى تقـديم موضـوعات أخـرى أو  األنشطة االثرائية المتنوعة يمكـنتقديم نماذج لبعض -١      

    .يمكن تضمينها فى منهج العلوم 
 

 :كما أنه قد يفيد الفئات التاليه -٢

o  العلميـــة وذلـــك عنـــد وضـــعهم لمنـــاهج العلـــوم لمراعـــاة تضـــمينها باألنشـــطة : واضـــعوا المنـــاهج
 .المرتبطة بالمنهج 

o  وذلك عند توجيههم للمعلمين وحثهم على تحديث طرق تدريسهم للعلوم : الموجهون. 

o  يمكـــن أن يســـتخدموا األنشـــطة فـــى اثـــارة دافعيـــة تالميـــذهم لمواصـــلة التعلـــيم وفـــى : المعلمـــون
 . التغلب على تجريد المعلومات وجفافها وفى تنمية تفكيرهم االبداعى 

o  مراعــــاة خصــــائص نمــــوهم ورغبــــاتهم وحــــب اســــتطالعهم وميــــولهم وتنميــــة قــــدراتهم : التالميــــذ
 .االبداعية وتدريبهم على المناقشة والحوار 

  . لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  اإلبداعاعداد مقياس لقياس القدرة على  -٣
 

  التصميم التجريبى للبحث: 

التجريبــى للمجموعــة التجريبيــة الواحــدة ذى لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث الحــالى اســتخدام التصــميم     
  .التطبيقين القبلى والبعدى 

  

  فروض البحث:  
o  يوجد فرق ذا داللة احصـائية بـين متوسـطى درجـات التالميـذ فـى مقيـاس القـدرة االبداعيـة قبـل

  .وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 
o فــى مقيــاس الطالقــة قبــل وبعــد  يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ

 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 



 ٨٢

o  يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس المرونــة قبــل وبعــد
 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

o  بعــد يوجـد فـرق ذا داللـة احصــائية بـين متوسـطى درجــات التالميـذ فـى مقيــاس األصـالة  قبـل و
  تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

  

  اجراءات البحث:  
 : ـبمراجعة أدبيات المجال وذلك فيما يتعلق -١

 فة عامة والصف الثانى بصفة خاصة مادة العلوم وأهداف تدريسها بالمرحلة اإلعدادية بص 

  األنشطة االثرائية ودورها فى تدريس العلوم 

باألنشــطة االثرائيــة ، وتمثــل ذلــك فــى البــاب الثــانى مــن  دعيمهاتــموضــوعات العلــوم والتــى تــم  حــددت-٢
 ) .الكواكب والنجوم  –الفضاء الخارجى ( مقرر مادة العلوم على الصف الثانى االعدادى وهو 

اعداد البرنامج المقترح فى صورة أنشطة اثرائيةمقترحـة والتـى يتوقـع أن تثـرى خبـرات التالميـذ ، واعـداد -٣
المحتوى وكيفية اسـتخدام المعلـم  ه األنشطة واعداده على اسطوانات مدمجة ،موضحاً المحتوى الخاص بهذ

 ) .دليل المعلم(لهذه األنشطة مع التالميذ 

، مقيــاس لقيــاس انطباعــات المعلمــين  اإلبــداعمقيــاس القــدره علــى ( اعــداد أدوات البحــث المتمثلــه فــى -٤
 ).تجاه األنشطه االثرائيه ، دليل لمعلم العلوم 

 يه وعلم النفس التربوى لمرض أدوات البحث على عدد من المحكمين من أساتذة التربيه العع-٥

  .اجراء التعديالت التى أقرها الساده المحكمون ومن ثم اعدادها فى الصوره النهائيه -٦
، بعض الموضوعات االثرائيه المتنوعـه األنشطه االثرائيه المقترحه (  اعداد البرنامج المقترح المتضمن-٧

 )التى تزيد من اطالع وثقافة معلم العلوم حول مقرر العلوم 

عــرض البرنــامج المقتــرح علــى عــدد مــن المحكمــين مــن أســاتذة العلــوم وطــرق تدريســها وذلــك للتأكــد مــن -٨
 . ومدى امكانية تزويد التالميذ بالموضوعات الواردة بهمدى مناسبة البرنامج للمعلم 

 .اجراء التعديالت التى أقرها الساده المحكمون ومن ثم اعداد البرنامج فى صورته النهائيه -٩

ضــبط أدوات البحــث مــن خــالل تطبيقهــا علــى عينــه اســتطالعيه مــن تالميــذ الصــف الثــانى االعــدادى -١٠
 .ثم حساب الثبات والصدق 

 ٨/٣/٢٠٠٧لعام  األولفصل الدراسى تطبيق أدوات البحث قبليا على عينة البحث وذلك فى بداية ال-١١

والـذى يـتم فيـه تـدريس بـاب ٥/٥/٢٠٠٧الثـانى  تنفيذ البرنامج واألنشطه وذلـك خـالل الفصـل الدراسـى-١٢
 .الفضاء الخارجى والكواكب والنجوم 

 .تطبيق أدوات البحث بعديا على عينة البحث -١٣

 .رصد الدرجات ومعالجتها احصائيا الختبار صحة فروض البحث -١٤

 .الحصول على النتائج وتفسيرها -١٥



 ٨٣

  تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج -١٦
 

  نتائج البحث: 

  :توصل البحث للنتائج التالية          
يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى  .١

 .لمقياس االبداع )  ٠.٠١(بيق البعدى عند مستوى دالله والبعدى لصالح التط

يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى  .٢
 .لمقياس الطالقة )  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 

المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى  يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد .٣
 .لمقياس المرونة  )  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 

يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى  .٤
 .الصالة لمقياس ا)  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 

  

  :توصيات البحث : ثانيا 
  :توصى الباحثة بما يلى فى ضوء نتائج البحث    

 . ة الحديثةالتى تعتمد على استخدام التقنيات التربوي زيادة االهتمام بتوفير األنشطة التربوية .١

راعـات لعب أدوار العلماء بـين التالميـذ والتـردد علـى المكتبـات لمعرفـة نشـأة االختتدريب التالميذ على  .٢
 .والظروف التى أدت الى االبداع وتربية االبداع لدى العلماء 

وتــدريبهم علــى  المعلمــين بالمعلومــات الكافيــة الطــالب زويــدتبواعــداد المعلمــين  كليــات التربيــة اهتمــام .٣
وليس فقط تلك التى تركز علـى الحفـظ  اإلبداعكيفية استخدام أكثر من طريقه للتدريس لتنمية مهارات 

 .ع واالسترجا

ريس لمـا يفتـرض مـن دورلهـذه حرص المعلمين على توفير فرص التعلم التعاونى بين التالميـذ فـى التـد .٤
 .فى االنجاز االبداعى للتالميذ  الطريقة التدريسية

 . االهتمام باالنشطة العلمية عند تدريس العلوم بالمرحلة االعدادية .٥

 .ط الجانب النظرى بالعملى لرب مناهج العلوم بالعديد من األنشطة االثرائية تضمين .٦

 . استخدام األدوات والخامات البسيطة فى اجراء العديد من االنشطة االثرائية .٧

التى تستدعى تفكير التالميـذ داخـل الصـف أو البيـت واالبتعـاد عـن  على المعلمين االكثارمن االنشطة .٨
 .التلقين وحشو المعلومات 

أرائهـم ومقترحـاتهم واالبتعـاد عـن السـخريه والـتهجم علـى يجب احترام وتقدير مـا يقـوم بـه التلميـذ وتقبـل  .٩
 .ما يطرحونه من أفكار 

تهيئـــة البيئـــه المناســـبه للتخيـــل والتأمـــل وتهيئـــة األدوات للتلميـــذ التـــى تســـاعده علـــى االثـــاره والعصـــف .١٠
  .الذهنى 



 ٨٤

وصـــقل  فـــى مجـــال االبـــداع لتبـــادل الخبـــرات يبيـــه وورش عمـــل حـــول البـــرامج المعـــدةعقـــد دورات تدر . ١١
 .المواهب 

 .ووضع الحوافز للتالميذ المبدعين والمعلمين المشرفين عليها  تشجيع التجارب المبدعة.١٢

باعــداد المعلــم الكــفء الــذى يســعى لتنميــة المهــارات والقــدرات لــدى التالميــذ ويســاعدهم علــى  ماالهتمــا.١٣
 .تحقيق النمو السليم 

تنميـــة و نشـــطة االثرائيــة فـــى تنميـــة االتجاهـــات العلميـــة عـــن اســـتخدام االدورات تدريبيـــة للمعلمـــين عقــد .١٤
 . اقد لدى تالميذ المرحلة االعداديةأساليب التفكير الن

 اعداد المناهج المدرسية بصفه عامة ومقررات العلوم بصفه خاصة االهتمام باالنشطه االثرائيه عند .١٥

وأن يتخلى ذلك المعلم عـن الـدور  الثرائيةعلى تدريس مقررات العلوم باألنشطة اأن يهتم المعلم القائم .١٦
 .السلبى الشائع فى أساليب التعليم التقليدى 

  

  :مقترحات البحث : ثالثا 
  : ة اجراء دراسات مثلقترح الباحثت البحث فى ضوء نتائج

  .دراسات مماثلة على تالميذ مراحل تعليمية أخرى .١
  .علوم الفيزيائية و البيولوجيةفى مجال ال) أو مناهج(دراسات مماثلة على وحدات دراسية  .٢
دراســات عــن أثــر اســتخدام األنشــطة اإلثرائيــة علــى متغيــرات تابعــة أخــرى مثــل اتجاهــات التالميــذ نحــو  .٣

  .الخ ......دراسة العلوم، التحصيل الدراسى ،عمليات العلم
  .اجراء دراسات عن أثر تضمين المناهج الدراسية بأنشطة اثرائية كجزء من تدريس العلوم .٤

  
  
 



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ةــــع العربيـــراجــالم        
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 ٨٦

 المــراجـــع العربيــــة :أوالً 
 

 رـالمؤتم-لومـج العـفى مناه بـة بعد غائـة العلميـاألنشط): "٢٠٠٤(   يرةـإبراهيم بسيونى عم - ١

                                                .،المجلد األول،القاهرةربية العلميةالجمعية المصرية للت،"الثامن ىــالعلم       
 .اضـان، الريـة العبيكـ،مكتبتأصيل و تحديث -تدريس العلوم):١٩٩٩(إبراهيم بن عبد اهللا المحيسن - ٢

 أثر طريقة التعليم التعاونى فى العلوم فى تنمية التفكير اإلبداعى" ):٢٠٠٣(رواشده،باسل القضاهإبراهيم  - ٣

  ادةـدر عن عمـ،تص٢،العدد٣٠لدـ،المجدراسات العلوم التربوية،"لدى طلبة الصف الثامن األساسى       
 .٣٥٥ص العلمى،الجامعة األردنية، البحث       

 . رة ـدار الفكر للطباعة والنشر،القاه ،استخدام الحاسوب فى التعليم):٢٠٠٢(ل الفارـم عبد الوكيـإبراهي - ٤

 يمياء و أثرها على تنمية استخدام بعض االستراتيجيات فى مادة الك"):١٩٩٦(   مـد إبراهيـد السيـأحم - ٥

 .الزقازيقدكتوراه غير منشورة،كلية التربية، ،" اإلبتكارى والتحصيل لدى طالب الثانوية العامةالتفكير        

 .١ط ،االنجلو المصرية ،القاهرة،مناهج التعليم بين الواقع و المستقبل):٢٠٠١(فارعة حسن &أحمد حسين  - ٦

 .للنشر،القاهرة،مركزالكتاب )المعوقات و الميسرات(التفكير اإلبتكارى):٢٠٠١(            ادهــأحمد عب - ٧

 ل ـالمقترحة فى رفع مستوى تحصي فاعلية بعض األنشطة اإلثرائية):"١٩٩٩(     رـوزى نصـأحمد ف - ٨

                   ٢،ص ص١٣،أسوان،العددمجلة كلية التربية،"الصف األول اإلعدادى المهنى فى مادة العلوم تالميذ       
 ارات ـة مهـوم لتنميـة فى العلـدور حقيبة تعليمية ألنشطة إثرائي"):٢٠٠٠( المـأسامة محمد عبد الس - ٩

  ،رسالة ماجستير غير"دراسة على عينة من التالميذ الفائقين بالصف الثانى اإلعدادى.العلمىاإلستقصاء        
  .الدراسات و البحوث التربوية،القاهرة منشورة،معهد        
 ة ـة البيولوجيـفعالية بعض األنشطة القرائية اإلثرائية فى تنمية الثقاف):"٢٠٠٦(    نـأسماء محمد حس -١٠

  ةـكلية التربي ، رسالة ماجستير غير منشورة ،"مادة األحياء لدى طالب المرحلة الثانوية نحو االتجاهو         
  .الزقازيق جامعة        
 برنامج مقترح لتدريب معلمى العلوم على استخدام التداخل بين العلم ):"٢٠٠٢( اسماعيل محمد الدرديرى -١١

  ، ١٥المجلد المنيا ، النفسوعلم  لبحث فى التربيةمجلة ا،"التكنولوجيا والمجتمع فى تدريس العلومو           
 . ٢٤٩:٢٥٣صص  ، ٤العدد         

 ةـدور مناهج العلوم الطبيعية و البيولوجية فى تنمي): "١٩٩٤(السيد على السيد شهده&أحمد مختار شبارة -١٢

  الجمعية ، ""تقويمية دراسة"قدرات التفكير اإلبتكارى لدى طالب المرحلة الثانوية العامة بسلطنة عمان         
  ، المؤتمر العلمى السادس،مناهج التعليم بين اإليجابيات و السلبيات ،المصرية للمناهج وطرق التدريس        
 .١٤٨-٩٩ص ص أغسطس ١١ - ٨اإلسماعلية         



 ٨٧

  برنامج إثرائى فى العلوم المبسطة و اثره على تنمية بعض عناصر "):٢٠٠٤(   ى أحمدـإيمان وفق-١٣
  ةـورة،كليـ،رسالة دكتوراة غير منش"الثقافة والمهارات اإلجتماعية لدى تالميذ الحلقة اإلبتدائية          

  .جنوب الوادى التربية،جامعة         
  .١٧،١٨ص ،١ط ، رةـالقاه ، االنجلو المصرية ، الطفل المبدع):٢٠٠٠(أيمن صابر حجازى -١٤
  بالعمليات اإلبداعية و األسلوب اإلبداعى فى كفاءة حلأثر الوعى ):"٢٠٠٢(     رـن عامـأيم -١٥

  ةـوث اإلجتماعيـى للبحـا المركز القومـيصدره ، المجلة اإلجتماعية القومية،"كالتـالمش          
  .١٤٥:١٥٣،ص ص٣،العدد٣٩والجنائية،القاهرة،المجلد           
  .١ط ، القاهرة ، وزيعايتراك للنشر والت ، اإلبداع والصراع):٢٠٠٤(ـــ ـــــ  -١٦
  ،مكتبة الدار العربية الحل اإلبداعى للمشكالت بين الوعى و األسلوب):ت ن(ــ ـــــــ -١٧

   .للكتاب،القاهرة         
  ر ـة للتفكيـفعالية استراتيجية المتشابهات فى تنمية المهارات العقلي"):٢٠٠٦(تهانى محمد سليمان  -١٨

  ،رسالة ماجستير غير منشورة،"إلبداعية بالمرحلة اإلعدادية فى مادة العلوماإلبداعى والمشاعر ا          
  .الزقازيق،كلية التربية          

  فعالية استخدام برنامج مقترح لألنشطة التربوية فى تنمية األداء ):"١٩٩٨(ثناء الضبع، ناصر غبيش -١٩
  ،الجمعية المصرية ناهج و طرق التدريسدراسات فى الم،"االبتكارى لدى أطفال ما قبل المدرسة         

  .٩:٣٣،ص ص٨٤وطرق التدريس،العددللمناهج          
  .١دار الفكر العربى،القاهرة،ط ، استراتيجيات التدريس و التعليم):١٩٩٩( رـجابر عبد الحميد جاب -٢٠
  .االسكندرية ، دار الوفاء للطباعة ،المعلم وابتكار التالميذ):٢٠٠١(جمال الدين محمد الشامى  -٢١
  ،معهد الدراسات والبحوث من الخامات البيئية)لعب األطفال( ):٢٠٠٥(  جميل طارق عبد الحميد -٢٢

  .١وية،جامعة القاهرة،طالترب          
  دة ـوم بمساعـس العلـرح فى تدريـج مقتـة برنامـفاعلي" : )٢٠٠٤(    دـن أحمـحسام الدي  -٢٣

  ة ـرسال ،"ارى لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةـة التفكير االبتكـل وتنميـالتحصيالكمبيوتر على          
  .جامعة المنوفية التربية،كلية  ماجستير غيرمنشورة،          

  ى فىـ،المركز الثقاسيكولوجية االبداع بين النظرية و التطبيق : )١٩٩٤(     ىـحسن أحمد عيس -٢٤
  .طنطا ،١ط ، األوسط رقـالش            

  ،عالمرؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم -استراتيجيات التدريس):٢٠٠٣(  ونـحسن حسين زيت  -٢٥
  .١الكتب،القاهرة،ط            
  .للكتاب،القاهرة العربيةالدار ،مكتبة  المعلمون والمتعلمون):٢٠٠٠(حسن شحاته،محبات أبو عميرة -٢٦
  عند طالب المرحلة المتوسطة) االبداعى(كارىنمو التفكير االبت):"٢٠٠٢(  رـر شاكـحسن عم  -٢٧

  مـة وعلـث فى التربيـة البحـمجل ،"ةـة السعوديـة العربيـة الرس بالمملكـمحافظفى            
  .٨٣:٥٩،المينيا،ص ص٤،العدد١٥،المجلدالنفس           
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  ى ـوم علـعلس الـى فى تدريـفعالية استخدام المدخل التكنولوج):"٢٠٠١(  حسن محمد العارف -٢٨
  التحصيل الدراسى وتنمية قدرات التفكير االبتكارى واكتساب بعض عمليات العلم لدى تالميذ            
  ةـوث التربويـى للبحـ، المركز القوم ث التربوىـرؤى المستقبل للبح، "المرحلة االبتدائية           
  والتنموية، القاهرة كلية التربية           

  أثر استخدام استراتيجية مقترحة فى تدريس العلوم على تنمية االداء "):٢٠٠١(  المـبد السحنان ع  -٢٩
  .١٧٥ص ،رسالة دكتوراة غير منشورة،المنوفية،"االبتكارى لدى تالميذ المرحلة االبتدائية           
  بتكارى،رسالة أثر برامج فى األنشطة اإلثرائية على تنمية التفكير اال):٢٠٠٢(  لىـخالد محمد ع  -٣٠

  .،القاهرة معهد الدراسات والبحوث التربوية ، ماجستير غير منشورة            
  المجلة المصرية للدراسات ،"حجم التأثير المكمل للداللة االحصائية):"١٩٩٧( ورـرشدى فام منص -٣١

  .٥٧، ص ١٠،العدد٧،المجلدالنفسية            
  ة ـات بالمرحلـس الرياضيـا على تدريـاإلثرائية وأثره األنشطة"):٢٠٠٥(    دـا مسعـرض -٣٢

  .٥الدائمة للترقيات،المنوفية،ص ،اللجنة"االعدادية            
  أثر استخدام مدخل اثرائى مقترح لتدريس المغناطيسية والكهربية ):"٢٠٠١(رفعت محمود بهجات -٣٣

  سـاقد لدى التالميذ المتفوقين بالصف الخامعلى تنمية التحصيل العلمى ومهارات التفكير الن            
  .١٢٧:١٠١ص ص جامعة جنوب الوادى، ، ،كلية التربية١٦العدد ، المجلة التربوية،"االبتدائى           

  االت فىـواالتصات ـكيف يوظف المدرسون تكنولوجيا المعلوم ):٢٠٠٤( رـارد أجــريتش  -٣٤
   .القاهرة دار الفاروق للنشر، ، )ة خالد العمرىترجم( المناهج الدراسية رحـش            

  .١، ط رةـالقاه ى،ـر العربـدار الفك ، ةـأطفال القم):٢٠٠٢(يسرية صادق&زكريا الشربينى  -٣٥
  ةـة فى تنميـة التربوي،ج لالنشطنة برنامـفاعلي):"٢٠٠٤(فوقية أحمد السيد&سليمان محمد سليمان-٣٦

  ،بنىمجلة كلية التربية،"دى تالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة بنى سويفالقدرات االبداعية ل             
  .٨٢:٣٥،ص ص١،العدد١سويف،المجلد             

  فعالية استخدام استراتيجية التعلم التعاونى فى تحقيق بعض أهداف "):٢٠٠٠( نـسوزان محمد حس  -٣٧
  ة ـكلي ، ورةـر غير منشـة ماجستيـرسال ،"تدريس العلوم لدى طالب المرحلة االعدادية              

   .التربية،الزقازيق              
  .رةـالقاه ر،ـة والنشـب للطباعـدار غري ، علم نفس االبداع):١٩٩٥(دـد الحميـر عبـشاك  -٣٨
  ة ـذ المرحلـدى تالميـأثر االنشطة فى تنمية التفكير االبتكارى ل):١٩٩٦(حـح محمد صالـصال  -٣٩

  جامعة قناة السويس  كلية التربية، ،رسالة ماجستير غير منشورة ،فى العلوم االعدادية              
  تصميم وانتاج الوسائل التعليمية للمكتبات وتكنولوجيا ):٢٠٠٢(عبد اهللا الشقران&عبد الحافظ سالمه  -٤٠

  .،عمان١،دار اليازورى للنشر والتوزيع،طالتعليم              
    زـة مركـمجلاثر برنامج صيفى على تنمية الطلبة المشاركين،):"١٩٩٨(من نور الدينعبد الرح  -٤١

  .٥٩،تصدرها مركز البحوث التربوية،جامعة قطر،ص١٤،العدد٧،السنةةـالبحوث التربوي              



 ٨٩

                                                                                                                      
  .١،دار الفكر العربى،القاهرة،طاالتجاهات الحديثة فى تدريس العلوم):٢٠٠١(ىـعبد السالم مصطف -٤٢
  .رةـر،القاهـة و النشـب للطباعـدار غري ، داعــالحدس و اإلب):٢٠٠٠(ديف محمـعبد اللط -٤٣
  ارات ـة مهـة لتنميـبرنامج مقترح فى االنشطة التعليمية المصاحب"):٢٠٠٢(مـعبد المنعم إبراهي -٤٤

  ةـكلي ة،ـجامعة المنوفي رسالة دكتوراة غير منشورة، ،"ات العلم والتفكير لدى التالميذـعملي          
  .١٧٨التربية،ص          

  ، الجامعة،مؤسسة شباب تنمية القدرات االبداعية عند الطفل):٢٠٠٥(عبد المنعم عبد القادر الميالدى-٤٥
   .االسكندرية          

  ر ـداع والتفكيـة االبـم فى تنميـدور المعل):"٢٠٠٦(انعام سيد خضر&نبيل عبد اهللا&عبد اهللا سالم-٤٦
  ةـة كليـمجل ،"تيـة الكو ـى دولـة فـانويـة الثـرحلـة المـدى طلبـى لار ـكـاالبت           
  .١٩١:١٦١صص  ،٥٣العدد الزقازيق، ،التربية           

  فاعلية بعض االنشطة العلمية فى نمو قدرات التفكير االبتكارى لدى):"٢٠٠٢(ىـعبير محمود فهم -٤٧
  ة ـريـة المصـن الهيئـدر عـتص ، سـلم النفـة عـمجل  ،" ةـروضـال الـفـاط             

  .١٩٤:١٩٠ص ،ص١٦،السنة٦١للكتاب،القاهرة،العدد             
  .١ط ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، سيكولوجية االبداع عند االطفال ):٢٠٠٣( عفاف أحمد عويس-٤٨
  و ـ،االنجلةـربوياساليب التعليم والتعلم وتطبيقاتها فى البحوث الت):٢٠٠٢(عفت مصطفى الطنطاوى-٤٩

  .المصرية،القاهرة            
  .١ط القاهرة، دار الفكر العربى، ،خصائص المعلم العصرى وادواره ):٢٠٠٣(  دــى راشـعل -٥٠
  ى ـردى و التعاونـم الفـتصور مقترح متضمنا أسلوبى التعل"):٢٠٠٢(عوض حسين محمد حسين-٥١

  تدريس الرياضيات بكليات التربية وفعاليتها فى تنمية االتجاه الستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر فى           
  ١٣٤-١١٠،ص ص١،العدد١٨،جامعة أسيوط،المجلدمجلة كلية التربية،"نحو الكمبيوتر           

  فـذ الصـل تالميـاثر استخدام االنشطة العلمية على تحصي):"٢٠٠٢(عيد ابو المعاطى الدسوقى-٥٢
  البحث،"م الحرارة وتنمية مهاراتهم فى استخدام الترمومتر الطبىـى لمفاهيـئع االبتداـالراب            

  ص ، القاهرة تصدرها المركز القومى للبحوث التربوية والتنموية، ،١،العدد١ةـ،السنالتربوى            
  .٥٥٣:٥٣٣ص            

  . ةـاالسكندري ، ةـجامعيدار المعرفة ال ، االنشطة المدرسية ):٢٠٠١(احمد فاروق&فاروق البوهى-٥٣
  ة ـرفـدار المع ، مـم وادوار المعلـة التعليـمهن : )٢٠٠٣(عنتر مصطفى & فاروق البوهى-٥٤

  الجامعية،االسكندرية             
  .االردن ، ،دار الكتب الجامعىمفاهيم وتطبيقات -تعليم التفكير):١٩٩٩(فتحى عبد الرحمن جروان -٥٥
  رـكـدار الف ، رىـل البشـاس العقـعلم النفس االحصائى وقي):١٩٧٩( دـى السيـؤاد البهـف -٥٦

  .رةـى،القاهـالعرب             



 ٩٠

  اب ـدار الكت ، ر طفلك؟ـكيف يفك -داعـر واالبـة التفكيـتنمي):٢٠٠٥(ىـفوزية محمود النجاح-٥٧
    .الحديث،القاهرة             
  ر ـى التفكيـدرة علـة القـى تنميـى فـعاونـالت اثر التعلم):"٢٠٠٣(حمد بليه العجمى&فهد خلف-٥٨

  ةـربويـوث التـى للبحـز القومـالمرك ، مــة والتعليـة التربيـمجل ، "ىـداعـاالب             
  .٧٠:٤٥ص،ص ٢٧ددـرة،العـة،القاهـوالتنموي              

  ر، دار الفكـ دـعن بـم عـاالت التعليـل ومجـة المستقبـمدرس : )١٩٩٥ (  ىـم مصطفـفهي-٥٩
  .١العربى،القاهرة،ط              

  ر ـى للكمبيوتـالمكتب العلم ، تدريس العلوم من منظور البنائية : )٢٠٠٠(كمال عبد الحميد زيتون-٦٠
  .ةـرياالسكند والنشر،              

  .٢ط هرة،،عالم الكتب،القااتجاهات حديثة فى المناهج وطرق التدريس):٢٠٠١(كـكوثر حسين كوج-٦١
  .رةـالقاه ، ةـو المصريـاالنجل ، دعــل المبــالطف):٢٠٠٠(مجدى عبد الكريم حبيب-٦٢
  .المصرية،القاهرة،االنجلو استراتيجيات التعليم واساليب التعلم):٢٠٠٤()أ( مجدى عزيز إبراهيم -٦٣
   رــدار المسيرة للنش ، )الجزء االول(سـة التدريـوعـموس ):٢٠٠٤()ب(ــــــــــ-٦٤

   .١والتوزيع،عمان،ط              
  اـرؤى لتوظيف وسائط االتصال تكنولوجي - التقنيات التربوية : )٢٠٠٢(ــــــــــــ-٦٥

  التعليم،االنجلو المصرية، القاهرة             
  .١ط ، القاهرة ، دار الفكر العربى ، االنشطة االبداعية لالطفال ):٢٠٠١(دادىـا البغـمحمد رض-٦٦
  الدور المستقبلى لكلية التربية فى تدريب معلمى التعليم االبتدائى"):٢٠٠٢( يرــى األمـحمد علم-٦٧

  ة ـلـمج ، "دةـرات الجديـتغيـوء المـى ضـر فــة قطـى دولـدادى فــواالع            
  ١٢٣-٩٦،ص ص٣١،السنة١٤١،العددالتربية            

  ، دار الكتـاب الجامعـى هـس واستراتيجياتـالتدريق ــطرائ ):٢٠٠١(  ةـمحمد محمود الحيل-٦٨
  .١،العين،االمارات،ط           

  .رـقط ،١ ط ، ةـدار الثقاف ، ةـة والتربيـداع فى الثقافــاالب ):١٩٩٨(     رــمحمود قمب-٦٩
  .ندريةاإلسك،دار المعرفة الجامعية، التعليم األساسى وٕابداع التالميذ):١٩٩٣(محمود عبد الحليم منسى-٧٠
  .رةـالقاه ر،ـة والنشـاء للطباعـدار قب ، مـاالبداع فى التعلي):٢٠٠٠( منى أبو سنة&مراد وهبه-٧١
  وث ـ،معهد الدراسات والبح)ىـور تكاملـمن منظ(داعــاالب):١٩٩٧(مصرى عبد الحميد حنورة-٧٢

  .التربوية،القاهرة            
  وث ـ،معهد الدراسات والبحن منظور تكاملىاالبداع وتنميته م):٢٠٠٣(ــــــــــــ  -٧٣

  .٣التربوية،القاهرة،ط            
  مركز ،قراءات اساسية للطالب المعلم -االتصال والوسائل التعليمية):٢٠٠١(عـبد السميـمصطفى ع-٧٤

   .الكتاب للنشر،القاهرة           
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   ة ـمجل،"كالتـل المشـى حـره فـال واثـلم الفعـالتع" : ) ٢٠٠٣(    انــود زيــميل-٧٥
  .١٦٠الكتب القطرية،قطر،ص ،دار٣٢،السنة١٤٥،العددالتربية            

  ى ـوم فـوقائع ندوة تطوير أساليب تدريس العل):"٢٠٠٢(منظمة العربية للتربية والثقافة والعلومال-٧٦
  .تونس ، ادارة التربية،"مرحلة التعليم باستخدام تكنولوجياالتعليم           

  داع على ـاثر برنامج تدريبى لمهارات االدراك والتنظيم واالب):"١٩٩٧(ثائر غازى &ناديا السرور-٧٧
  ،تصدر عنالعلوم التربوية،"تنمية التفكير االبداعى لدى عينة اردنية من طلبة الصف الثامن             

  .١٩١،ص١،العدد٢٤العلمى،الجامعة االردنية،المجلد عمادة البحث             
  عاونى فى تدريس العروض علىاثر استخدام استراتيجية التعلم الت):"٢٠٠١(   ىـر المخزومـناص-٧٨
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  جامعة الزقازيق
  كلية التربية

  قسم المناهج وطرق التدريس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١(ملحق 
  ىـر اإلبداعـاس التفكيـمقي

  
  
  

  ـدادـــاع
  نـم حسـان سليـايم

  للحصول على درجة الماجستير فى التربية
  )مناهج وطرق تدريس العلوم(

  
  فـــرااشـــ

  السيـد علـى السيـد شهـده/ د.أ
  جامعة الزقازيق –كلية التربية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
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  مقياس التفكير اإلبداعي
  

  تعليمات المقياس
  

  عزيزتى التلميذة٠٠عزيزى التلميذ
  

          
هذا المقياس من مجموعة من الوحدات التى تحدد من خاللها أسلوب تعاملـك مـع المعلومـات يتكون           

  ٠والمعارف التى تحصل عليها والمطلوب منك أن تجيب على كل وحدة من هذه الوحدات بما يناسبك
  

  -:وقبل أن تجيب على وحدات المقياس عليك أن تقرأ التعليمات التالية بدقة وعناية    
  ة بدون إجابةال تترك وحد - ١
ال توجد إجابة صواب وأخرى خطأ ألن اإلجابة تعبر عن أسلوبك الخاص و طريقتـك فـى التعامـل مـع  - ٢

 المعلومات

 يرجى قراءة كل وحدة قراءة جيدة للتعرف على المطلوب منها - ٣

 يراعى الزمن المحدد لكل وحدة - ٤

 ختصرة توفيرا للوقتليس من الالزم أن تكون إجابتك فى جمل كاملة بل تستطيع استخدام جمال م - ٥

 ال تبدأ فى اإلجابة حتى يؤذن لك - ٦

 ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك - ٧

  
  
  
  
  
  

  :الوحدة األولى

  ..........................................................................................................:اإلسم
  ..........................................................................................................:الفصل
  ..........................................................................................................:الجنس
  ..........................................................................................................:المدرسة

  ................................................................................................:تاريخ التطبيق
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وفى نهايتها اكتب أكبر عدد ممكن من األسئلة التى يمكن اإلجابة عليها  اً اقرأ العبارة التالية جيد       
  :من المعلومات المعطاة

  

عــن الشــمس وهــو كوكــب صــخرى معظــم ســطحه أحمــر  اً رابــع بعــدكوكــب المــريخ هــو الكوكــب ال          
ويعتقـد العلمـاء بعـدم وجـود  اً أغمـق لونـ اً اللون ويرجع ذلك إلى لون تربته وصخوره وتوجد علـى سـطحه بقعـ

حيـــاة علـــى كوكـــب المـــريخ ألن معظـــم الغـــالف الجـــوى لـــه عبـــارة عـــن ثـــانى أكســـيد الكربـــون وال يوجـــد بـــه 
 ١٧-١٥ضـغطه الجـوى ويقتـرب كوكـب المـريخ مـن كوكـب األرض كـل أكسجين باإلضـافة إلـى انخفـاض 

   .االرض مليون كم فقط من ٥٣سنة خالل شهر أغسطس ليصير على بعد 
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك( 
  )دقائق٥( 

  :الوحدة الثانية
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  من الفضاء وتسأله عدة أسئلة ل الذى يقابل رجالً أنك الشخص األو  افترض جدالً         
  . اكتب أكبر عدد ممكن من األسئلة
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥(

  
  

  :الوحدة الثالثة
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  أنك تعيش فى كوكب اخر افترض جدالً 
  . اكتب أكبر عدد ممكن من اإلحتماالت الممكنة    
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(

  )دقائق٥( 
  
  
  :الوحدة الرابعة  
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  ماذا تفعل لو أن لديك سفينة فضاء خاصة بك
  . اكتب أكبر عدد ممكن من اإلجابات
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥(

  
  
  

  :الوحدة الخامسة     
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كيف يمكن اإلستفادة منها فى عمل أشياء جديدة و ....إذا كان عندك عدد كبير من علب البيبسى الفارغة  
  .غير عادية 

  . اكتب اإلستعماالت الغير عادية لهذه العلب
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥( 

  
  

  :الوحدة السادسة
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الـدوائر  اً فى عشر دقائق حاول أن ترى كم من الموضوعات أو الصور تسـتطيع أن ترسـم مسـتخدم       
  .يجب أن تكون الدوائر الجزء األساسى من كل صورة أو رسم. الموجودة فى أسفل هذه الصفحة 

صاص للدوائر لكى تكمـل الصـورة وتسـتطيع أن تضـع عالمـات فـى داخـل الـدوائر أو بالقلم الر  اً أضف خطوط 
  .فى أى مكان تريد لكى ترسم الصورة  اً خارجها ، أو فى داخلها و خارجها مع

     

  .حاول أن تفكر فى أشياء لم يفكر فيها أحد
ـــــــر مـــــــا تســـــــتطيع مـــــــن ـــــــة ، وضـــــــع أكث ـــــــر عـــــــدد ممكـــــــن مـــــــن الصـــــــور أو الموضـــــــوعات المختلف              ارســـــــم أكب

  .األفكار فى كل صورة
  

  .اجعل هذه الصور تحكى قصة كاملة مثيرة لإلهتمام 
  

  .أسفل كل صورة اً أو عنوانا مناسب اً أضف اسم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  )تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لكال (
  )دقائق١٠(  
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  :الوحدة السابعة
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  ..............................................................؟شمسماذا يحدث لو أصبح الفضاء بدون 
  . أذكر أكبر عدد من الفروض
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥(

  
  

  :الوحدة الثامنة
  

   ...........................ماذا تتوقع أن يكون شكلها..........تخيل لو وجدت كائنات آخرى فى الفضاء 
  . اكتب عدد من العبارات المناسبة
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥(

  
  

  :الوحدة التاسعة
  

   ............................أنك اإلنسان الوحيد الذى ستكون على وجه األرض لمدة ساعة افترض جدالً 
  ماذا ستفعل؟



 ١٠٧

  
  

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................  
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥( 

  
  

  :الوحدة العاشرة
  

    .إقترح نهاية لهذه القصة ثم ضع عنوانا مناسبا لها
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إنهار أحد المنازل العالية على من فيه ، غير أن رجال كبيرا و شابا استطاعا التعلـق بعـود مـن األخشـاب      
  .على مسافة عالية من األرض و كان وزنهما معا أثقل من أن يتحمله العود

ائى فأنتم تنتظرون عودة أبيكم و سيعود إليكم محمـوال علـى أكتـاف الرجـال لكم اهللا يا أبن: " فقال الرجل الكبير 
فطلـــب منـــه الشـــاب أن يتمهـــل ، وقـــال أنـــت أيهـــا الشـــيخ لـــك أبنـــاء ، ، وتهيـــأ إللقـــاء نفســـه حتـــى ينقـــذ الشـــاب" 

ـــــــــــــ ـــــــــــــى األرض إنق ـــــــــــــى و ألقـــــــــــــى بنفســـــــــــــه إل ـــــــــــــاك مـــــــــــــن ينتظرن ـــــــــــــيس هن ـــــــــــــا فل اذا ينتظرونـــــــــــــك ، أمـــــــــــــا أن
   )أكمل القصة (  .................................................للشيخ
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........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................  

  
  
  
  
  
  

  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥(

  
  

  :الوحدة الحادية عشرة
  

  ؟ .............................................................ماذا تفعل لو أصبحت كائن فضائى غريب
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  )ال تقلب الصفحة قبل أن يؤذن لك(
  )دقائق٥(

  

  
  

  :الوحدة الثانية عشرة
  

  ؟ .................................................ماذا تتوقع عند سقوط نيزك ضخم على سطح األرض
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  )صفحة قبل أن يؤذن لكال تقلب ال(
  )دقائق٥(

 



  جامعة الزقازيق
  كلية التربية

  قسم المناهج وطرق التدريس
  
  
  

  
  
  
  
  
  )٢(ق ــملح

  
 –الفضاء الخارجى ( فى تدريس وحدةة ـة اإلثرائيـدام األنشطـإلستخ برنامج مقترح

  )الكواكب والنجوم
  
  
  

  
  

  دادــــاع
  نـم حسـان سليـإيم

  للحصول على درجة الماجستير فى التربية
  )لوممناھج وطرق تدريس الع(

  
  
  

  رافــــــــــــــــاش
  

  دهـد شھـى السيـد علـالسي/ د.أ
  جامعة الزقازيق –كلية التربية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
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الستخدام األنشطة اإلثرائية البرنامج المقترح  

 
:مقدمة  

 

لـــى أصـــحاب العقـــول إلـــى المعلمـــين البـــاحثين عـــن المعرفـــة ، إلـــى الالهثـــين وراء كـــل حـــق وفضـــيلة  إ
والضـمائر الحيـة ، إلـى مـن حبـاهم اهللا حـب التفكـر فـي بـديع خلقـه وحسـن صـنعه إلـى  السليمة والبصـائر النّيـرة

مــن اســتجابوا ألمــر ربهــم بــالنظر فــي آياتــه البــاهرات وعجائــب مخلوقاتــه البينــات اهــدي هــذا العمــل المتواضــع ، 
ة أن مــا فيـه مـن صــواب فمـن اهللا ومـا كــان فيـه مــن علـى أن يحــوز علـى رضــا كـل مـن اطلــع عليـه مؤكـد آمـالً 

 خطأ فمن نفسي ومن الشيطان 
 

  -:البرنامج هدف
  

تحقيقها من   يهدف إلى توضيح فلسفة التدريس باستخدام األنشطة اإلثرائية و كيفية العمل على          
دة دراسية إلى التوجيه فى يحتاج المعلم أثناء تدريسه ألى وح،  خالل الدروس التى سيقوم المعلم بتدريسها

هذا ، المادة العلمية التى يقوم بتدريسها و األهداف التربوية التى يسعى لتحقيقها  نواحى متعددة ، مثل إلمامه
فى ضوء األنشطة اإلثرائية و األدوات المستخدمة ، و لدليل المعلم أهمية فى أنه يحول دون التخبط و 

                                                              .اإلرتجال عند تنفيذ النشاط
  

 الكواكب والنجـوم –الفضاء الخارجى(ية الخاصة بوحدة لكيفية تدريس األنشطة اإلثرائ ل المعلموهذا هو دلي

  (  
  

 )الكواكب و النجوم –الفضاء الخارجى (  :عنوان الوحدة
  

  :: أهداف الوحدة
  :على أن قادراً  التلميذن بعد دراسة الوحدة يجب أن يكو 
  

  الفضاء الكتشافيتعرف على أهم المحاوالت.  
 يقارن بين الفضاء الكونى القريب و الفضاء الكونى البعيد.  
 يعدد بعض أجهزة ووسائل التعرف على الفضاء الخارجى.  
 يستنتج أن كل ما فى الكون فى حالة حركة مستمرة.  
 ألرضيصف حركة القمر حول نفسه و حول ا.  
 يفسر ظهور القمر بأطواره المختلفة على مدار الشهر العربى.  
  دورانات الشمس حول محورها و حول مركز المجرة على  يتعرف.  
 عمل نماذج لحركة األرض و القمري.  
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  عمل مصور للمجموعة الشمسية و نموذج لحركة القمر و األرض حول الشمس.  
 يفسر حدوث كل من الكسوف و الخسوف.  
 ذكر أنواع الكسوف و الخسوفي.  
 تعرف على المجموعة الشمسية.  
 يصمم نموذجا للمجموعة الشمسية . 

 يتعرف على الخصائص العامة للكواكب الداخلية و الخارجية.  
 يذكر أسماء الكواكب الداخلية و الخارجية.  
 يميز بين النجم و الكوكب.   
 يقارن بين الكواكب الداخلية والخارجية.  
 ن المذنبات و الكويكبات و النيازكيفرق بي.  
 يتمكن من رسم األجهزة و عمل نماذج لحركة األرض و الكواكب و األقمار.  

  
 -:اآلتيبعد التعرف على أهداف الوحدة عليك إتباع 

  :أوالً 
يختــار بنفســه مــن  التلميــذ اتــرك(أفــراد فــى المجموعــة )  ٥-٣(فصــلك إلــى مجموعــات مــن  تالميــذقــم بتقســيم   

وحــثهم علــى قيمــة العمــل الجمــاعى و ) حتــى يســتمتع بالعمــل مــع مــن يحــب د العمــل معهــم فــى المجموعــةيريــ
) إن أمكـن(مـادى  وشجعهم بشكل معنـوى و التعاونى و ضرورة التفكير للوصول لصنع أشياء مبدعة و مبتكرة

  .إبداعي اختراعوحثهم على ضرورة العمل وأهمية النشاط واللعب باألدوات المتاحة للوصول إلى 
 :اً ثاني

  )الكواكب والنجوم –الفضاء الخارجى (اتبع هذه الخطوات أثناء شرحك لوحدة  
  الفضاء الكونى القريب و البعيد :  الدرس األول 
      :أهداف الدرس

  :على أن قادراً  التلميذبنهاية الدرس يجب أن يكون  
  

 يتعرف على مفهوم السنة الضوئية و الوحدة الفلكية. 

 كر تعريفا محدودا لكل من الفضاء الكونى القريب و الفضاء الكونى البعيديذ.  
 يتعرف على أهم المحاوالت إلكتشاف الفضاء. 

 يعدد أهم األجهزة و الوسائل المستخدمة فى كشف الفضاء الخارجى.  
 يقدر أهمية األقمار الصناعية و سفن الفضاء فى كشف الفضاء الخارجى.  
 لكاسر و التلسكوب العاكسيقارن بين التلسكوب ا.  
 يتعرف على بعض الحقائق المؤكدة عن الكون.  
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  : بطريقتك الخاصة  وبعد شرحك للدرس األول

واتبـع الخطـوات التاليـة  )نشـاط صـفحة السـماء( بتقديم فكرة النشاط على تالميذك ثم قـم بتنفيـذ النشـاط معهـم قم
  -:قبل تنفيذ النشاط

  تالميذكمعلوماتك اإلضافية وتساعد بها  تثرى ة الخاصة بالنشاط حتىعلى المعلومات اإلضافي اطلع-١
نشـــاط صـــفحة (اإلثرائـــى األول علـــى التالميـــذ المعنـــون الخـــاص بالنشـــاط ) وصـــف الموقـــف(اعـــرض  - ٢

   .)السماء

                                                    تالميذكوجه المطلوب من النشاط على   -٣ 
            التفكيـر فــى كيفيـة تنفيـذ مثــل هـذا النشـاط و البحــث عـن معلومـات خاصــة  ميـذالتال مجموعــات اطلـب مـن  -٤

بالنشــاط فــى المكتبــة أو فــى كتــب خارجيــة أو قــد يستفســر عــن بعــض المعلومــات مــن أســاتذة المدرســة وكــذلك 
، واطلب منهم التشاور فيما بيـنهم اسـتعدادًا لتنفيـذ )المحيطةمن البيئة (جمع األدوات الالزمة لعمل هذا النشاط 

  .النشاط فى الحصة التالية 
  

   )حصتين متتاليتين( –وقت تنفيذ النشاط  –فى الحصة التالية 
و  ونواتـرك لهـم العنـان و حريـة عمـل مـا يريـد)كما سبق تقسـيمهم(اجعل التالميذ يجلسون فى مجموعات  - ٥

  .  فيه خاص بالنشاط يفكرونء حرية التفكير فى أى شى
  شارك المجموعات بالعمل معهم وكن لهم الموجه والمرشد وساعد كل مجموعة بما يناسبها من العمل -٦
   عند تنفيذ النشاط و إثارة روح المنافسة بين المجموعات التالميذشجع  - ٧ 
، مع توضيح أوجه القصور  همأمامو قيمها  التالميذقم بجمع نماذج ) الوقت المحدد(فى آخر الحصتين  - ٨

  والقوة فى كل نشاط
 –فى المعمل ( التالميذ وقم بعمل معرض ألنشطة) األعمال المتميزة ( التالميذاجمع نماذج األنشطة من  -٩

  )-مثال
  

  )ستكرر فى جميع الدروس التالية باختالف النشاط المقدم فى الدرس ٨:٤من  الحظ أن الخطوات(
   

  حركة القمر    :  الدرس الثانى 
  : أهداف الدرس 

  : على أن قادراً  التلميذبنهاية الدرس يجب أن يكون 
  

 يستنتج أن القمر تابع لألرض.  
  يفسر وضوح تأثير القمر على األرض مقارنة بتأثير الشمس  
 يكتشف العالقة بين مدة دوران القمر حول نفسه و مدة دورانه حول األرض. 
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 يوضح لماذا يبدو القمر متحركا من •.عند النظر إليه من األرض يعلل رؤية وجه واحد من القمر
  .الشرق إلى الغرب

 يدرك قدرة اهللا عز وجل فى إستمرار دوران القمر حول األرض و منازله إلى أن تقوم الساعة.  
  

 استكمل العمل كما فى.  )أوجه القمر(قدم النشاط اإلثرائى الثانى وهو  : وبعد شرحك للدرس الثانى 
  النشاط األول

  

  حركة الشمس    :  الدرس الثالث 
  

  : أهداف الدرس
  : على أن قادراً  التلميذبنهاية الدرس يجب أن يكون 

 يعرف أن الشمس مصدر للطاقة و الضوء بالمجموعة الشمسية.   
 يصف حالة الحركة المستمرة للشمس.  
 تيذكر تعريفا محدودا لكل من الكلف الشمسى ، الصياخد ، اإلندالعا  
 يحدد موقع الشمس و المجموعة الشمسية فى المجرة.  

  

استكمل العمل كما  . )الفضاء بدون شمس( وهوالثالث قدم النشاط اإلثرائى  : وبعد شرحك للدرس الثالث 
  فى النشاط األول

 

 الكسوف و الخسوف   :    الدرس الرابع 
  

  :أهداف الدرس
  : نقادرًا على أ التلميذبنهاية الدرس يجب أن يكون 

 يتعرف على سبب حدوث كسوف الشمس.  
 يذكر أنواع الكسوف الثالثة.  
 يقارن بين كل من الكسوف الكلى و الكسوف الجزئى و الكسوف الحلقى.  
 يوضح سبب حدوث خسوف القمر.  
 يقارن بين الخسوف الكلى و الخسوف الجزئى.  

  

استكمل العمل كما فى  . )مرخسوف الق(وهو الرابع قدم النشاط اإلثرائى : وبعد شرحك للدرس الرابع 
  النشاط األول

 

  المجموعة الشمسية :    الدرس الخامس
  

  :أهداف الدرس
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  : بنهاية الدرس يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن
  

 يسمى كواكب المجموعة الشمسية.  
 يتعرف على مكونات مجموعتنا الشمسية.  
 يرتب كواكب المجموعة الشمسية حسب بعدها عن الشمس.  
  كواكب المجموعة الشمسية حسب الحجميرتب.  
 يدرك أن لكل كوكب مدار يدور فيه حول الشمس.  
 يتعرف على قانون الجذب العام لنيوتن.  
 يتعرف على العالقة بين قوة الجذب بين جسمين و مربع المسافة بينهما.  
 يصمم نموذجا للمجموعة الشمسية.  

  

استكمل العمل  . )المجموعة الشمسية( وهو مسالخا قدم النشاط اإلثرائى: وبعد شرحك للدرس الخامس
  كما فى النشاط األول

 

 الكواكب الداخلية  :   الدرس السادس
  

  :أهداف الدرس
  : بنهاية الدرس يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن

 يقسم كواكب المجموعة الشمسية إلى كواكب داخلية و كواكب خارج.  
 اءيتعرف كيف يبدو شكل كوكب األرض من الفض.  
 يتمكن من عمل نماذج للكواكب المختلفة و هى تدور حول الشمس.  
 يدرك قدرة اهللا عز وجل فى عدم ارتطام أى كوكب للشمس.  

  

استكمل العمل كما فى النشاط  . )المريخ(وهو  السادس قدم النشاط اإلثرائى:وبعد شرحك للدرس السادس
  األول

 

  الكواكب الخارجية:      الدرس السابع
  

  :لدرسأهداف ا
  : بنهاية الدرس يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن

 يتعرف على أهم خصائص الكواكب الخارجية.  
 يصمم نموذجا لكواكب المجموعة الشمسية قابلة للدوران.  
 يقارن بين كواكب المجموعة الداخلية و الخارجية.  
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استكمل العمل كما فى  . )الفضاء كائنات فى( وهو السابع قدم النشاط اإلثرائى: وبعد شرحك للدرس السابع
 النشاط األول

  
 أجسام فضائية تتبع المجموعة الشمسية  : الدرس الثامن

  

  :أهداف الدرس
  : بنهاية الدرس يجب أن يكون التلميذ قادرًا على أن

 يتعرف على بعض األجسام الفضائية التى تتبع المجموعة الشمسية.  
 زكيقارن بين المذنبات و الكويكبات و النيا.  
 يتعرف على مراحل تشكيل المذنب.  
 يذكر أصل نشأة الكويكبات برأى العلماء.  
  يدرك قدرة اهللا عز وجل على حماية الكرة األرضية بإحتراق جزء كبير من األجسام الفضائية قبل

 .وصولها إلى األرض
  

استكمل  )المذنب(،  )الكويكبات( والتاسع وهما الثامن ان اإلثرائيانقدم النشاط: وبعد شرحك للدرس الثامن
 العمل كما فى النشاط األول

  

م فى فصل دراسى كامل وهو الفصل الدراسى ٥/٥/٢٠٠٧م  إلى ٨/٣/٢٠٠٧سيتم تدريس هذه الوحدة من 
عشر جلسات بواقع ) الحصص(وسيكون عدد الجلسات مع التالميذ  الثانى لتالميذ الصف الثانى اإلعدادى

دقيقة ألنها سوف تكون شرح مبسط  ٤٥ستستغرق ) التمهيدية(ة األولى دقيقة لكل جلسة فيما عدا الجلس ٩٠
  .لكيفية تنفيذ األنشطة القادمة وسيتم فيها تقسيم التالميذ إلى مجموعات 

  

الجلسة تعنى حصتين متتاليتين وذلك لتوفير الوقت الالزم للتالميذ لتنفيذ النشاط وسيتم تنفيذ ذلك  :ملحوظة
المقررة على تالميذ الصف الثانى اإلعدادى ، حيث أن من ) وجيا وتنمية التفكير التكنول( أثناء حصص مادة 

أن يعمل التالميذ فى مجموعات وكذلك ) التكنولوجيا وتنمية التفكير ( أهداف تدريس هذه المادة على التالميذ
، ولكنها ) أو بيت وما شابه ذلك –مقعد ( مثل تنفيذيقومون بعمل بعض األنشطة الخاصة بتلك المادة 

ك لولذلك سيتم تنفيذ أنشطة البرنامج على التالميذ بدًال من ت، أنشطة ليست لها أى عالقة بمادة العلوم 
 وتم أخذ موافقة موجهى مادة العلوم والتكنولوجيا على ذلك حيث أن ذلك سيفيد البحث العلمى األنشطة 
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  األنشطة اإلثرائية المقدمة فى البرنامج
  

  

  )اءـة السمـصفح (:   ثرائى األولالنشاط اإل 
  

  : وصف الموقف
و "كل ما نراه فى صفحة السماء هو جزء من السماء الدنيا التى وصفها الحق تبارك و تعالى بقوله (         

ووسيلتنا فى إدراك السماء هى النجوم، و النجوم هى زينة ) ٥(سورة الملك " لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح
اء الدنيا و لما كانت المجرات فى تباعد مستمر بسرعات هائلة، و لما كان الكون الذى نحيا فيه دائم السم

األتساع فإن اإلنسان فى عصر العلم و التقنية الذى نعيشه ال يستطيع بكل ما أوتى من تقنيات أن يدرك إال 
  اء يعترفون أن المعلوم لنا فيه من السماء الدنيا، وهذا الجزء اليسير الذى أدركه العلم اً يسير  اً جزء

  ............................فى زمن تقدم فيه علم الفلك و تقنياته كما لم يتقدم أى علم آخر% ١٠أقل من 
  

  ::من النشاط من النشاط   المطلوبالمطلوب
  . )من وجهة نظره(من صفحة السماء اً يصف فيه جزء جاً نموذ التلميذأن يصمم  
  
  

................................................................................................................................................................................................................
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 ١١٩

  
  

 رــالقم    :       النشاط اإلثرائى الثانى
  

  وصف الموقف
وقف أحد الشهود أمام المحكمة ليشهد بأن أحد الرجال ارتكب جريمة قتل فى ليلة عيد الفطر المبارك،       

       كيف رأيت المتهم؟: فلما سأل القاضى الشاهد 
  .بس الشاهدعلى ضوء القمر ، فأمر القاضى ببراءة المتهم و ح : رد قائالً 

  ........................................................لماذا أمر القاضى بحبس الشاهد وبراءة المتهم ؟ 
  

 :من النشاط  المطلوب

،  ١٩٧٣أن يقوم التلميذ بإستخدام الصلصال فى وصف شكل القمر فى اليوم الرابع من بداية حرب أكتوبر 
  .فى ليلة عيد الفطر و فى ليلة النصف من شعبان ، و 
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........................................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٠

  
  

  سـاء بدون شمـالفض            :النشاط اإلثرائى الثالث
    

                                                            وصف الموقف
الشمس نجم عظيم ذو جاذبية قوية تحققها له كتلته الكبيرة و هى مركز النظام الشمسى ، هذا النظام       

اعها و طاقتها الكبيرين يعدان المصدر الرئيسى المباشر أو غير منه ، إن إشع اً الذى تعتبر أرضنا جزء
  المباشر لكل أشكال الحياة األرضية

  

 :من النشاط  المطلوب

  . للفضاء من إبداعه يتخيل فيه شكل الفضاء بدون شمس اً اطلب من التلميذ أن يصمم نموذج
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........................................................................................................  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢١

  
  

  رــوف القمـخس              :رائى الرابعالنشاط اإلث
  

                                                      صف الموقفو   
  ليس فى كل مرة لطور البدر بالنسبة للقمر يحدث خسوف للقمر 

  . وضح هذه العبارة للتالميذ
  

  :من النشاط  المطلوب
  . يوضح فيه خسوف القمر اً بعمل نموذج التلميذأن يقوم 
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.......................................................................................................  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٢

  
  

  ةـة الشمسيـالمجموع      :النشاط اإلثرائى الخامس
  

  وصف الموقف
األرض التى نعيش عليها تتحرك مع المجموعة الشمسية التى نتبعها و تسبح فى الفضاء بسرعة هائلة      
ل إلى نقطة أخرى و أننا بعد ثانية من اآلن ننتق اً لدرجة أننا اآلن فى نقطة فى الفضاء لن نعود إليها أبد اً جد

  . ، أى إننا فى رحلة دائمة و مستمرة فى هذا الكون
  

  :من النشاط  المطلوب
  

  )نشاط جماعى(عمل نموذج للمجموعة الشمسية 
  :وأعرض عليهم الخطوات األتية أفراد ) ٥-٣(يذك إلى مجموعات من قسم تالم

  

تالى ، كل منها يمثل أحد كواكب بالجدول ال اً ارسم على ورق مقوى دوائر مختلفة األقطار ، مستعين-
  المجموعة الشمسية مع مالحظة استخدام خيط و دبوس رسم ، لرسم الدوائر ذات األقطار الكبيرة

  لون كل دائرة باللون المناسب -
  ارسم على ورق مقوى قوسا يمثل الشمس و لونه باللون األصفر-
  

عن الشمس ، رتب الدوائر الممثلة للكواكب و  باإلستعانة بالجدول التالى الذى يمثل بعد الكواكب النسبى
  القوس الذى يمثل الشمس و ألصقها على ورقة بيضاء

  

  . ألسماء هذه الكواكب و ألصقه بجوار هذا النموذج اصنع دليالً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   الكوكبما يمثل قطر   الكواكب
  ب سم تقريبا

ما يمثل بعد الكوكب عن 
الشمس

  4 1  عطارد

  7 2.5  الزھرة

  10 2.6  األرض

  15 1.4  المريخ

  52 29  المشترى

  95 25  زحل

  192 10.5  أورانوس

  306 10  نبتون

  395 0.5  بلوتو



 ١٢٣

  
  

 خــالمري  :   ى السادسالنشاط اإلثرائ
  

  وصف الموقف
فضــاء بــل و الكثيــر مــن النــاس فهــم يجــدون فيــه مهربــا مــن يــراود حلــم الحيــاة علــى المــريخ معظــم علمــاء ال     

  الواقع على أرضنا  فهل حلمت يوما أن تترك هذه األرض و تسكن المريخ ؟
  من أجل تحقيق هذا الحلم يواصل العلماء إجراء أبحاث كثيرة و تجارب أكثر

إال أن هذا الكوكب الغامض و يستمر دأب العلماء لتكوين تخيل واقعى لحياة يحلمون باستنباتها على المريخ 
  .............................يأبى أن يفصح عن كل أسراره لهم، فهل سيتحقق حلمهم ؟و متى ؟

  

 :من النشاط المطلوب

  ...... أن يتخيل التلميذ واقع الحياة على كوكب المريخ
  ) يكتب أفكاره فى ورقة خارجية أن(
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 ١٢٤

  
  

 اءـى الفضـات فـكائن          :عـئى السابالنشاط اإلثرا
                                                           

  وصف الموقف
  هل نحن بني البشر وحدنا فى هذا الكون الفسيح الذى ال نعرف نهايته و حدوده حتى اآلن ؟       

  ى ؟و هل يمكن أن يكون هناك كائنات حية عاقلة تعيش فى كواكب أخر 
  ..................................................................................... وٕاذا وجدت 

  ................ترى هل تكون أكثر تقدما منا ؟  أم تبلغ ما حققناه من تقدم حضارى و تكنولوجى؟
  

  :من النشاط  المطلوب
  أن يتخيل التلميذ شكل هذه الكائنات فى الفضاء

  

  : األدوات اآلتية إن أمكن اً مستخدم
 –أعواد خشبية  –أسالك  –صلصال  –ألوان  –قطع خشبية  –بالستيك  –ورق ملون  –ورق كرتون 

  )أى خامات أخرى مناسبة من البيئة(الصق  –دبابيس 
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........................................................................................................  

  
  
  
  



 ١٢٥

  
  

  اتـويكبـالك        :نـالنشاط اإلثرائى الثام
                                      

  وصف الموقف
 ٢٢٨٩بلغ عدد الكويكبات التى تم إكتشافها و تحديد مداراتها حول الشمس إلى  ١٩٨٠فى عام        

ويعتقد أن أصل هذه الكويكبات هو وجود كوكب بين المريخ و المشترى و لكنه إنفجر ، و كان ًا ، كويكب
  ....حزام الكويكبات الحالى هو ناتج اإلنفجار

  

 :من النشاط  طلوبالم

  يتخيل فيه شكل حزام الكويكبات و موقعه فى الفضاء اً أن يصمم التلميذ نموذج
   

  : األدوات األتية اً مستخدم
أى (أستيك   –خيط  –كرات من البالستيك  –غراء أبيض  –ورق أبيض  –ورق جرائد  –بالونة  –أزرار 

  )خامات أخرى مناسبة من البيئة
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........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................

........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................  

  
  
  
  
  



 ١٢٦

  
  

  اتـالمذنب        :عـالنشاط اإلثرائى التاس
   

      وصف الموقف
المــذنبات هــى أجــرام ســماوية قادمــة مــن خــارج نطــاق المجموعــة الشمســية و تــأتى لزيــارة المجموعــة و        

 ٧٦الــذى يقتــرب مــن األرض و الشــمس كــل " هــالى"الــدوران حــول الشــمس فــى دورات زمنيــة محــددة كالمــذنب 
  ١٩٨٦،  ١٩١٠نا مرتين فى عامى عام و قد زار 

  

  :من النشاط المطلوب
  

  :لمذنب يدور حول الشمس مستخدما األدوات اآلتية اً أن يصمم التلميذ نموذج
أى خامات أخرى (صلصال   –الصق  –ألوان  –سلك  –خشب  –فلين  –قطن  –طباشير  –ورق كرتون 

  )مناسبة من البيئة 
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 ١٢٧

  ))١٢١٢((جدولجدول
  ::معلومات اإلضافية المقدمة للمعلم وعالقتها باألنشطة اإلثرائيةمعلومات اإلضافية المقدمة للمعلم وعالقتها باألنشطة اإلثرائيةلللل

  
  الفهرسالفهرس  المعلومات اإلضافية التى تفيد النشاطالمعلومات اإلضافية التى تفيد النشاط  األنشطة اإلثرائيةاألنشطة اإلثرائية

  صفحة السماءصفحة السماء
  
  
  
  
  
  
  

  العروج فى السماءالعروج فى السماء
  النجوم الجديدةالنجوم الجديدة//السوبر نوفاالسوبر نوفا

  شرح مختصر لدورة النجومشرح مختصر لدورة النجوم
  نهاية النجومنهاية النجوم
  الثقوب السوداءالثقوب السوداء
  مواقع النجوممواقع النجوم

  شمسية تهدد االتصاالتشمسية تهدد االتصاالت  عاصفةعاصفة
  البقع الشمسية و االنفلونزاالبقع الشمسية و االنفلونزا
  موقع درب التبانة فى الكونموقع درب التبانة فى الكون

١٣٠١٣٠  
١٣٠١٣٠  
١٣٢١٣٢  
١٣٣١٣٣  
١٣٤١٣٤  
١٣٤١٣٤  
١٣٦١٣٦  
١٣٧١٣٧  
١٣٩١٣٩  

  ١٤٠١٤٠  القمر كان كوكبا مشتعالالقمر كان كوكبا مشتعال  القمرالقمر
  الفضاء بدون شمسالفضاء بدون شمس

  
  

  الشمسالشمس
  الرجع حماية للسماء ألهل األرضالرجع حماية للسماء ألهل األرض
  تأمالت إيمانية فى سورة الشمستأمالت إيمانية فى سورة الشمس

١٤٠١٤٠  
١٤٢١٤٢  
١٤٣١٤٣  

  ففالكسوف و الخسو الكسوف و الخسو 
  

اضغط زر المصعد لتجد نفسك على سطح اضغط زر المصعد لتجد نفسك على سطح 
  القمرالقمر

١٤٥١٤٥  
  

  المجموعة الشمسيةالمجموعة الشمسية
  

  أجرام فى سمائناأجرام فى سمائنا
  نشأة المجموعة الشمسيةنشأة المجموعة الشمسية

١٤٨١٤٨  
١٤٩١٤٩  

  المريخالمريخ
  
  

  رحلة إلى المريخرحلة إلى المريخ
  المياه تغير تاريخ المريخالمياه تغير تاريخ المريخ
  استعد للحياه على المريخاستعد للحياه على المريخ

١٥٠١٥٠  
١٥٤١٥٤  
١٥٤١٥٤  

  كائنات فى الفضاءكائنات فى الفضاء
  
  

  نحن سكان كوكب األرض فمن أنتم؟نحن سكان كوكب األرض فمن أنتم؟
  الطائرةالطائرة  األطباقاألطباق
  

١٥٧١٥٧  
١٥٩١٥٩  

  الكويكباتالكويكبات
  
  

  الكويكبات هل تصطدم باألرض؟الكويكبات هل تصطدم باألرض؟
  قانون بودقانون بود
  الكويكباتالكويكبات

١٦٣١٦٣  
١٦٦١٦٦  
١٦٧١٦٧  



 ١٢٨

  المذنباتالمذنبات  المذنباتالمذنبات
  مذنب هالى هل يفشى أسرار الكون؟مذنب هالى هل يفشى أسرار الكون؟

ناسا تطلق قمرا اصطناعيا الستكشاف ناسا تطلق قمرا اصطناعيا الستكشاف 
  المذنباتالمذنبات

  

١٦٨١٦٨  
١٦٩١٦٩  
١٦٩١٦٩  
  

  معلومات عامة آخرى لزيادة اطالع المعلممعلومات عامة آخرى لزيادة اطالع المعلم
  أصل الكونأصل الكون
  ونىونىالدخان الكالدخان الك

  الكون سبع أراض وسبع سماواتالكون سبع أراض وسبع سماوات
  األرضاألرض
  القمرالقمر

  قانون الفضاءقانون الفضاء
  السياحة فى الفضاء مخاطر و أموالالسياحة فى الفضاء مخاطر و أموال

  ))الجزء األولالجزء األول((ريادة الفضاءريادة الفضاء
  استكشاف الفضاءاستكشاف الفضاء

  بعض مصطلحات الفضاء بعض مصطلحات الفضاء 
  معالم على طريق الفضاءمعالم على طريق الفضاء

  بعض علماء الفضاءبعض علماء الفضاء
  
  

١٧١١٧١  
١٧٢١٧٢  
١٧٢١٧٢  
١٧٣١٧٣  
١٧٦١٧٦  
١٧٦١٧٦  
١٧٧١٧٧  
١٧٩١٧٩  
١٨٢١٨٢  
١٨٤١٨٤  
١٨٥١٨٥  
١٨٨١٨٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



 ١٢٩

  معلوماته عند تنفيذ النشاطمعلوماته عند تنفيذ النشاطضافية للمعلم لزيادة ضافية للمعلم لزيادة اإلاإلمعلومات معلومات الال
    

    العروج في السماءالعروج في السماء
  

و لو فتحنا علـيهم بابـًا مـن السـماء فظلـوا فيـه يعرجـون لقـالوا إنمـا سـكرت أبصـارنا بـل نحـن :"  قال تعالى      
   ١٤: الحجر "قوٌم مسحورون 

، و هـي فـي   كـم ٢٠٠ل األرض هـي طبقـة ال تتعـدى العلم التجريبي يؤكد على أن هناك طبقة من النـور حـو 
النصــف المواجــه للشــمس ، وٕان بــاقي الكــون ظــالم دامــس ، و عنــدما يتخطــى اإلنســان هــذه الطبقــة فإنــه يــرى 

 و لما تخطى أحد رواد الفضاء األمريكيون هذه الطبقة ألول مرة قال عن شعوره في تلك اللحظة. ظالم دامس

  "I have almost lost my eye sight or something magic has come ov me كـأني فقـدت
   "بصري ، أو اعتراني شيء من السحر

  

"  أمـا قولـه تعـالى ".لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوٌم مسحورون "   : هو تمامًا تفسير لقوله تعالى و     
يؤكــد أن الســماء بنــاء أي أن الســماء بنــاء و البــاب ال يفــتح فــي فــراغ أبــدا ، و القــرآن " و لــو فتحنــا علــيهم بابــاً 

إنــه لحظــة االنفجــار العظــيم امــتأل الكــون بالمــادة و : يقــول علمــاء الفلــك ، مؤلــف مــن لبنــات أي ال فــراغ فيهــا 
الطاقــة ، فخلقــت المــادة و الطاقــة كمــا خلــق المكــان و الزمــان ، أي ال يوجــد زمــان بغيــر مكــان و مكــان بغيــر 

   . ن بغير مادة و طاقة ، فالطاقة تمأل هذا الكونزمان و ال يوجد زمان و مكا
أي السـير بشـكل متعـرج ، و قـد جـاء العلـم ليؤكـد أنـه ال يمكـن الحركـة فـي الكـون فـي خـط مسـتقيم  " يعرجـون "

  .أبدًا ، وٕانما في خط متعرج 
  

  النجوم الجديدة النجوم الجديدة / / السوبر نوفا السوبر نوفا 
  

  : لشمس بأنه كارثة على الجنس البشريهناك سبب رئيسي يفسر لماذا ال نحتاج إلى وصف موت ا    
الـتقلص فـي الشـمس سـيأتيان فـي المسـتقبل البعيـد جـدًا، أي فـي وقـت تكـون البشـرية معـه قـد   إن التمدد و -١

  .طورت تكنولوجيا وسائل الهروب ، هذا إن كانت البشرية وقتها ال تزال على قيد الحياة
مـــا يجـــب دراســـته هنـــا . ر لـــن يؤخـــذوا علـــى حـــين غـــرةإن التغيـــرات متوقعـــة أي ليســـت مفاجئـــة ،و البشـــ -٢

احتمـــاالت كـــوارث الدرجـــة الثانيـــة بشـــكل مفـــاجئ أو احتمـــاالت قيامهـــا فـــي وقـــت قريـــب قبـــل تطـــوير تكنولوجيـــا 
   .الهروب أو تكنولوجيا الدفاع

  

 : نـي هناك نجوم دخلت طور تبـدالت تحمـل الكـوارث فلمعـت ثـم أظلمـت فجـأة إنهـا النوفـا وهـذه التسـمية تع    
أول حادثـة ســجلت مـن هــذا .الجديـد حيـث هــي تبـدو للفلكيــين وكأنهـا نجــوم جديـدة بسـب عــدم وجـود تلســكوبات 

 .قبل الميالد ) هيباركوس (النوع كانت على يد الفلكي اإلغريقي 
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فرتيـــز ( وأول مـــن أطلـــق هـــذه التســـمية هـــو الفلكـــي السويســـري ) ســـوبر نوفـــا(أمـــا النوفـــا شـــديد اللمعـــان فيســـمى 
  .١٩٧٢وأول هذا األجرام التي تم دراستها على يد الفلكيين األوربيين كانت ) ١٩٧٤ـ ١٨٩٨) (زويكي

نفتــرض هنــا أن الشــمس ليســت فــي حــال اقتــراب مــن النهايــة بــل نجــم آخــر ورغــم أن شمســنا الزالــت فــي بــواكير 
اك احتمـال وقـوع فهـل هنـ. منتصف عمرها فإن بعض النجوم القريبة قد تكون عجوزًا أو قريبة من نقطة الموت

  . كارثة على شكل سوبر نوفا تلمع فجأة فتصيدنا وتوقع الكارثة فوق رؤوسنا
  

نجــم فقــط بــين كــل مائــة نجــم قــادر علــى االنفجــار مثــل الســوبر نوفــا  -أعــداد الســوبر نوفــا ليســت كثيــرة      
فـي   مفـاجئ وقـد فعلـت هـذاعلى كل ال تزال السوبر نوفا قادرة علـى الظهـور ال -والقليل القليل منها قريب منا 
ولـد فـي السـماء نجــم جديـد وكـان يلمـع بشـدة أي كـان ســوبر  ١٠٥٤فـي سـنة  ، و  الماضـي ودون سـابق إنـذار

نوفــا الحظــه الفلكيــون الصــينيون ولــم يظهــر لــدى العــرب المســلمين أمــا األوربيــون فكــان التخلــف يمــنعهم مــن 
الشـمس   فـي السـماء مـا هـو أكثـر لمعانـًا منـه ماعـدا لقد ظهر وكأنه نجم جديد  ولم يكن،  مراقبة هذا الشيء 

يومــًا بعــد يــوم ثــم بــدأ يخبــو شــيئًا فشــيئًا لقــد    وقــد أمكــن رؤيتــه فــي ضــوء النهــار ولمــدة ثالثــة أســابيع  و القمــر
أسـابيع ) ١٠٥٤السـوبر نوفـا (لـو اسـتمر لمعـان  و  اسـتغرق سـنتين حتـى شـحب بحيـث ال تـراه العـين المجـردة

     .لبريق إلى األرض لكان أثر على الحياة البشرية بشكل أو بآخرأخرى في إرسال ا
في بقعة ظهور ذلـك السـوبر نوفـا يوجـد اآلن غيمـة غازيـة هـي سـديم فـي كوكبـة السـرطان وال تـزال كتلـة المـواد 

  .  سنة ضوئية إنه يتجه باتجاه البعيد البعيد ١٣ث يبلغ قطرها /كم) ١٣٠٠(تتحرك بسرعة 
  

أشعة (ساسة ليست مقدار اإلشعاع  ، بل توزيعه و إن شمسنا ترسل إشعاعًا فعاًال بشكل المسالة الح      
ينافس  ١٠٥٤إن ما ظهر عام . لكن السوبر نوفا تحتوي نسبة عالية من الطاقة اإلشعاعية السينية  ) xاكس

ولوال ،  النفجارالشمس في كميات أشعة اكس التي يضرب األرض بها ، وخاصة في األسابيع األولى من ا
 ١٠٥٤الجوي لكانت الكارثة مفجعة ، و لهذا السبب فقط ظلت الحياة معافاة عام   وجود اهللا ثم وجود الغالف

  .  دون تأثير قاتل
  

وقد تمت مشاهدتهما في السماء ؛ األول عام   ، ومنذ ذلك العام ظهر اثنان فقط من صنف السوبر نوفا     
أبعد من سابقيه وربما حدث غير هذه الثالثة ولم تتم مشاهدته أو وهو  ١٥٧٥  عام  ظهر  و الثاني ١٥٧٢

وغبار وهي   أنه اختفى وراء الغاز والغبار في الفضاء ويمكن تحديد بقايا بعضها على شكل حلقات غاز
  .دليل سوبر نوفا انفجر ولم يشاهده الفلكيون 

  

لقد تبقى منه . اإلنسان على الزراعةسنة مع بداية تعرف  ١١٠٠٠وهناك دالئل على حدوث أحدهما قبل     
سنة فقط ولكنها ستكون قد صارت رقيقة ومبعثرة فال  ٤٠٠٠حلقة غازية تتمدد و تتوسع وقد تصل إلينا خالل 

كان يلمع مثل البدر على األرض لحظة انفجاره وظل ذلك ) السوبر نوفا( تؤذي بشكل فعال ويعتقد أن هذا
إلى سوبر نوفا   نجوم قريبة جدًا من األرض فماذا يحدث لو تحولتولكن الخطير أن بعض ال، لعدة أيام 

سنة ضوئية قد تحول إلى سوبر نوفا إنه سيشع بضوء وحرارة  ٤.٤لنفترض أن أحدهما التي تبعد عنا فقط 
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هائلة وسيشكل موجة حرارة لم تشهد مثيًال لها أضعف احتمال هو ذوبان الثلج في القطب المتجمد وبالتالي 
  . ؟ سوب البحر ، فهل أكثر من هذا كارثةيرتفع من

  

سيرتفع مستوى البحر وكذلك ستغرق األرض في ّحمام من أشعة اكس القاتلة واألشعة الكونية القاتلة      
وبعد ذلك بسنوات ستصل غيمة من الغاز والغبار هائلة تمامًا بل أكبر من . بشكل كثيف لم يحصل من قبل 

  . حقيقيةأن نقاومها إن الكارثة ستكون 
  

؛ إن   من الشمس ١.٤ن الشرط في أي نجم كي يتحول إلى سوبر نوفا هو أن تكون كتلته أكبر بـ إ      
وهو سينفجر   سنة ضوئية  ٨.٦٣  الذي يبعد عنا) سيريوس( أقرب نجم ينطبق علية هذا الشرط هو نجم 

وصاف بشكل أفضل فهو قريب هنا نجم آخر تنطبق عليه األ .مع أنه يملك المزيد من الوقت   يوما ما
وهو يمر اآلن   أي أن كتلته كافية  مرة ٤٢٠وقطره يبلغ ضعف قطر الشمس بـ   سنة ضوئية ٢٣٠٠مسافة 

عند االنفجار تلمع السماء بشكل رهيب وتصل إلى األرض قذائف إشعاع بتركيز   بمرحلة العمالق األكبر
وهكذا ال   دث بعد قرون من الزمان وربما يحدث غداً ونحن ال نعلم متى يحدث االنفجار إذ ربما يح. كثيف 

 إن الشمس تسافر في السماوات وال ندري متى يحدث انفجار ما  من أخطار  المستقبل لنا  نعلم ماذا يخبىء
لذلك لن يحدث األمر . إن الذي يهدئ من روعنا هو المسافات الهائلة التي تفصل بيننا وبين النجوم   ،

   .فجأة
  

   ر لدورة النجومر لدورة النجومشرح مختصشرح مختص    
 

سحب عظيمة من الغاز و الغبار  تمتد حياة النجوم لماليين من السنين وهي كلها مكونة انطالقا من     
فالنجوم التي بحجم . و باحتياطها من الهيدروجين إال أن فترة تعميرها مرتبطة أساسا بحجمها". السدم"تدعى 

أما األكبر حجما و كتلة فإنها على الرغم من غناها  مليارات من السنين ١٠الشمس مثال تعمر لما يفوق 
حول  ماليين سنة في العادة تقوم سحابة عظيمة من الغاز و الغبار بالدوران ١٠الحراري ال تتعدى  الطاقي و

إلى المئات من النجوم  نفسها و بتأثير جاذبيتها فإنها تجمع المادة في مركزها و هذه األخيرة التي تنقسم
كل من هذه النجوم الحديثة تبدأ بدورها في الرفع من حرارتها حتى تنطلق عملية االندماج النووي ،   الوليدة

ونظرا لعنف التفاعالت النووية فإن بقايا الغبار .  التي تترجم في انبعاث للطاقة في شكل أشعة فوق بنفسجية
 ١٠ي السطوع بنفس القدر لمدة وتستمر النجمة ف. بعيدا فال تتبقى سوى نجمة ساطعة شابة و الغازات تطرد

  مليارات عام  و هذا يعني أنها في أوج عطائها  ٥مليارات سنة  وقد دخلت الشمس هذه المرحلة منذ 
  

مخزونها من الهيدروجين  مما يؤدي إلى  إال أن دوام الحال من المحال فال تلبث النجمة أن تستنفذ    
عندما تنعدم االحتراقات . فيتحول لونها إلى األحمر تسخين مركزها و تضاعف حجمها  و تبريد سطحها 

تدخل النجمة مرحلة االحتضار و تبدأ في التقلص لتصبح قزما أبيض يبرد ببطء ليتحول في النهاية إلى قزم 
. ال تتحول كل النجوم إلى أقزام بيض ، فبعضها كبير جدا و يتقلص بسرعة كبيرة لدرجة االنفجار.  أسود
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أن يأخذ شكل نجم نيوتروني ضئيل جدا  "  السوبر نوفا"و يمكن لقلب " . السوبر نوفا"ى هذه االنفجارات تدع
  . و كثيف أو يتحول إلى ثقب أسود

  

  نهاية النجومنهاية النجوم  
 

و بدأ الكون في تشكيل . االنفجار العظيم قد كون الهيدروجين و الهيليوم و نسبة قليلة جدا من الليثيوم      
و السؤال هو كيف تم تكوين بقية العناصر الثقيلة . جة حرارته باالنخفاضو بدأت در … النجوم و الكواكب

  ؟ كاالكسجين و غيره و نحن في حاجة إلى حرارة عاليه لتكوينها
  .الجواب هو عن طريق السوبرنوفا

يعيش النجم في هذه المساحات الشاسعة لمدة ماليين السنين، و لكن يصل إلى مرحلة في عمره يقارب      
فيتعرض لظروف غير طبيعية تؤدي به إلى استهالك كل مابقي فيه من وقود فيحدث . لى اإلنتهاءوقودة ع

بعدها … يستمر هذا االنفجار لمدة أسابيع أو عدة أشهر. إنفجار عظيم جدا و يتضخم حجمه بشكل هائل
فينتهي به  .حتى الضوء… ينهدم النجم بفعل جاذبيته المهولة فينكمش على نفسه جاذبا كل ما يمكن جذبه

و سبب تسميته بالثقب األسود هو أنه يقوم بامتصاص . المطاف إلى أن يتحول إلى ما يعرف بالثقب األسود
  .فكل ما نراه هو سواد تام في نقطة معينه من الفضاء… الضوء فال يستطيع أن ينقل لنا صورته

  

كل … الحديد الذي يجري في الدم فما نتفس به من أكسجين، و ما تتكون به عظامنا من الكالسيوم، و      
 .عنصر منها تكون في يوم ما قبل باليين السنين في أحد هذه االنفجارات

ماذا عن الشمس؟ هل الخطر محدق بها فتنفجر و تنتهي بذلك المجموعة الشمسيه، و البشرية قبل … حسنا
  ؟ ذلك

فرغم حجمها العظيم بجانب . ألقلليس في القريب العاجل على ا.. الحمدهللا الشمس ليست معرضه لالنفجار
فربما بعد باليين السنين قد يتضخم حجمها و تصبح . إال أنها تعتبر من النجوم الصغيره في الكون.. األرض

  .معرضه لالنفجار
  

  حسنا و ماذا عن غير الشمس؟
ي ، و بالعرب(Betelgeuse) أقرب نجم حاليا معرض لالنفجار هو نجم ضخم شديد االحمرار يدعى     

و لكن رغم قربه، إال أنه . سنة ضوئية ٤٠٠يبعد هذا النجم عنا حوالي ). المنكب(له عدة أسماء أشهرها نجم 
  .ال يشكل خطرا شديدا على البشرية عند انفجاره

  

بعضها قد يعرض األرض للخطر إذا كان يبعد عدة سنوات ضوئية، و ..  للسوبرنوفا توجد عدة أنواع    
لحسن . سنة ضوئية ٣٠٠٠قد يمسح األرض من الوجود حتى و هو على بعد ) هاوهو أشد(بعضها اآلخر 

يرصد اآلن علماء الفلك انفجارا نجميا كل شهرين أو ثالثة .ليس من النوع األخير)  المنكب(الحظ، نجم 
و لكن مع ذلك، توجد بعض االنفجارات التي . الغالبية العظمى منها تحتاج تلسكوبات ضخمة لرؤيتها. أشهر
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أشدها نورا على األرض تم تأكيد .. و قد سجل التاريخ عدة من هذه االنفجارات. يمكن رؤيتها بالعين المجردة
   .رؤيته من قبل العرب في عهد الدولة العباسية، و أيضا من قبل دول أخرى كالصين و اليابان و سويسرا

  

 الثقوب السوداءالثقوب السوداء

)١٧- ١٥التكوير ( نسفال أقسم بالخنس الجواري الك ):   ) قال تعالى    
 

:خنس و خنس صيغة مبالغة تعني أجرام مبالغ فـي اختفائهـا يقسـم اهللا ، تعني في اللغة اختبأ و اختفى        
قليلـة ، و التـي هـي الثقـوب  سبحانه وهو غني عن القسم لعباده أقسم بحقيقة لـم يعرفهـا العلمـاء إال منـذ سـنوات

المجـرات و تعتبـر مراكـز ثقـل للمجـرات        ز عـادة فـي قلـبالسوداء و هي حالـة مـن النجـوم العمالقـة تتركـ
يتصـــورها ، تتكـــدس فيهـــا المـــادة بحيـــث تتالشـــى   وهـــي حالـــة كثيفـــة جـــدًا للمـــادة ال يكـــاد العقـــل البشـــري أن 

المسافات البينية بين مكونات الذرات ألن الذرة أغلبها فـارغ ، و حجـم المـادة فيهـا ضـئيل للغايـة ، فـإذا تالشـت 
             ت بـــــــــين اللبنـــــــــات األساســـــــــية للـــــــــذرة تضـــــــــائل حجمهـــــــــا تضـــــــــائًال شـــــــــديدًا حتـــــــــى ال تكـــــــــاد تـــــــــدركالمســـــــــافا

                                                                                                            
بية فوق التصور تحول دون انفالت الضوء منه وبتكديس المادة في داخل النجم العمالق تصبح له جاذ      

، و حينئذ يختفي هو و مركز ثقل المجرة ، ألن كل ما في المجرة من أجرام تترابط بجاذبية الثقب األسود 
و لكي يتكون ثقب أسود البد أن تنضغط كتلته تعادل السرعة الكونية أو سرعة الضوء ، .  كمركز للثقل لها

كيلومترًا تحتاج إلى االنضغاط  ١٣٩٢٠٠٠نجمًا في حجم الشمس التي يبلغ قطرها و على سبيل التشبيه فإن 
أما الجوار الكنس قالوا الكنس في اللغة . كيلومترات فقط كي تتحول إلى ثقب أسود  ٣حتى يصبح قطرها 

صت إلى مثل خنس بمعنى اختبأ و اختفى أيضًا و لكن التكرار هنا ما معناه إذا إنه ليس للتأكيد ؟ ولذلك خل
  أن الكّنس هن من الكنس بمعنى مسح صفحة السماء و ليست من االختفاء

  

  مواقع النجوممواقع النجوم
  

  ] الواقعة [  . ) و إنه لقسم لو تعلمون عظيم . فال أقسم بمواقع النجوم : ( قال تعالى 
  

سـبة لبعضـها مواضـعها بالن يشير القرآن الكريم هنا إلى عظمة السر المودع في مواقع النجـوم ، التـي هـي     
الــبعض فــي الســماء ، و يشــتمل ذلــك البعــد الشاســع بينهــا باإلضــافة إلــى تحركاتهــا المقــدرة لهــا فــي أفالكهــا ، و 
العظمــة إن كانــت وصــفًا مــن اهللا ـسبحانه و تعــالى كــان تقــديرها حــق قــدرها فــوق مقــدور البشــر ، لكــن اهللا ـ 

ر هــذا القســم العظــيم ال يــتم إال بإعمــال العقــل و ســبحانه و تعــالى ـ ينهنــا إلــى أن إدراك بعــض جوانــب و أســرا
  . تحصيل العلم 

  
فــنحن علــى األرض نســتخدم وحــدات المتــر و . و الحــديث عــن مواقــع النجــوم يتطلــب قيــاس مســافات        

الكيلــومتر لقيـــاس المســافات المتاحـــة لنـــا ، و كــان بعـــض القـــدماء يقــدرون المســـافات علـــى أســاس عـــدد األيـــام 
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لكـن األمـر يختلـف عنـد قيـاس بعـد . لمسافات سيرا على األقدام أو ركبا على الخيـل أو الجمـال الالزمة لقطع ا
أي المســافة التــي "الســنة الضــوئية "   النجــوم ن حيــث وجــد العلمــاء أن وحــدة الكيلــومتر التــي تكــون الوحــدة هــي

مائــة ألــف كيلــومتر و لمــا كانــت ســرعة الضــوء معروفــة و تســاوي ثالث. يقطعهــا الضــوء فــي ســنة أرضــية كاملــة 
سـاعة ، و السـاعة تسـاوي  ٢٤يومـًا ، و اليـوم يسـاوي ٣٦٥  في الثانية ، و كانت أيام السنة معروفة و تساوي

مليون مليون كيلومتر  ٩,٥دقيقة ، فإن السنة الضوئية تساوي حاصل ضرب هذه األعداد و يقدر بحوالي  ٦٠
لقيـاس المسـافات الشاسـعة فـي الفضـاء الكـوني ، فبـدًال ، أي أن السنة الضـوئية فـي حقيقـة األمـر وحـدة طوليـة 

مليــون كيلــومتر ، و هــذه المســافة  ١٥إن الشــمس هــي أقــرب النجــوم إلينــا و تبعــد عنــا مســافة : مــن إن نقــول 
و ثلـث دقيقـة  ٨و ثلث دقيقة ، فإنه يمكن القول بأن المسافة بيننا و بين الشمس تساوي  ٨يقطعها الضوء في 

  .ضوئية 
  

" ألفا قنطورس " لى هذا األساس يكون أقرب النجوم إلينا بعدا  الشمس هو النجم الخافت الذي يسمى وع     
و هذا يعني أن . مليون مليون كيلومتر تقريبًا  ٤٢سنة ضوئية ، أي ما يعادل    ٤، ٤و يبعد عنا مسافة 

مليون مليون كيلومتر  ٤٢سنة بعد قطع مسافة  ٤، ٤الناظر إلى النجم يرى الضوء الذي انبعث منه منذ 
سنة ، فالحاضر هنا على  ٤، ٤تقريبًا ، أي أن النجم الذي ينظر إليه اآلن هو بحالته التي كان عليها منذ 

األرض يكون ماضيًا هناك بسبب البعد الشاسع للنجوم ، إنه يفوق الخيال و لكنه من الحقائق العلمية المسلم 
  . بها 

  

يال بالنسبة للنجوم األخرى التي تقدر بباليين الباليين و ال ترى منها إال وٕاذا كان هذا شيئا يفوق الخ    
، و هو أسطع ) الشعرى اليمانية ( النزر اليسير في صفحة السماء الصافية ، فعلى سبيل المثال ، هناك نجم

ر و ال سنوات ضوئية ، و عندما يمتد البص ٩النجوم التي نراها في السماء و ليس أقربها ، يقع على بعد 
يرى شيئًا ، فإنه يستعين بأجهزة التلسكوب المزودة بكاميرات التصوير الفوتوغرافية و اإللكتروني ، و يستطيع 

سنة ضوئية ، و ) ألف مليون ( أن يستقبل الضوء غير المرئي المنبعث من مجرات تبعد عنا أكثر من بليون 
جرات و أشباه نجوم قد حدث و تم فعال منذ لقد ساهمت المراصد الفضائية حديثًا في اكتشاف نجوم و م

باليين السنين ، و إن اهللا هو وحده هو العليم بحالها اآلن فلم يكن اإلنسان قد وجد بعدا  على األرض عندما 
  . انطلق الضوء من هذه النجوم منذ عشرة باليين سنة ضوئية 

  

ت هائلة ال ندركها نظرا لبعدها الهائـل عنـا ويزيد العقل دهشة عندما يعلم أن كل هذه النجوم تتحرك بسرعا    
يومـًا  ٢٧كيلومتر في الثانية ، و تدور حول نفسـها مـرة كـل  ١٩فالشمس ـ على سبيل المثال ـ تجري بسرعة . 

كيلــومتر فــي الثانيــة منتميــة  ٢٢٠فــي المتوســط ، و يجــري مــع الشــمس مجموعتهــا الشمســية بســرعة فائقــة تبلــغ 
، و هذه المجرة تدور حول المجـرة نفسـها مـرة كـل " درب التبانة " أو " لطريق اللبني ا" لمجرتنا المعروفة باسم 

و كـــل النجـــوم األخـــرى تـــدور حـــول نفســـها وحـــول المجـــرة التـــي تنتمـــي إليهـــا ، و تتباعـــد . مليـــون ســـنة  ٢٥٠
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ا و ال يــزال العلــم عــاجزًا عــن كشــف الكثيــر مــن أســرار هــذ. المجــرات عــن بعضــها فــي فضــاء الكــون الســحيق 
  ) و إنه لقسم لو تعلمون عظيم.. ( الكون الذي اقسم الخالق الواحد بمواقع النجوم فيه 

  

  عاصفة شمسية تهدد االتصاالتعاصفة شمسية تهدد االتصاالت
 

تتكرر دورة نشاط الشمس كل إحدى عشرة سنة، وخالل هذه الفترة يزداد ظهور البقع الشمسية على       
لماء من قبل عاصفة ضخمة نتجت عن سطح الشمس، والتي تعني حدوث عواصف شمسية، وقد رصد الع

وتغطي )  (Noaa بقعة شمسية كبيرة ومتزايدة تعد أكبر بقعة شمسية منذ عشرة أعوام، وقد أطلق عليها اسم
تلك البقعة الشمسية مساحة تساوي مساحة سطح الكرة األرضية ثالثة عشرة مرة حتى إنه يمكن رؤيتها بالعين 

أن العلماء ينصحون بعدم النظر إلى المجردة عند النظر إلى الشمس، إال 
   .الشمس بصورة مباشرة حيث قد يؤدي هذا إلى اإلصابة بالعمى

  

خرجتا من ) نفثات اللهب(وقد رصد العلماء إثنتين من القذائف المتوهجة      
تلك البقعة، إال أن إحداهما كانت أكبر وأكثر نشاطا من األخرى، وقد نتج عنها 

وتؤدي . الحرارة، انطلقت إلى الفضاء باتجاه األرض سحابة من الغازات شديدة
والتي تكون محملة بالشحنات المغناطيسية ويصل  - عادة مثل تلك السحب 

إلى خلخلة  -ميال في الثانية  ١٢٥٠إلى  ١٢وزنها إلى باليين األطنان كما تتراوح سرعتها في الفضاء من 
مما ينتج عنه بعض " الماجنتوسفير"يطلق عليه  االفقاعات  المغناطيسية التي تحيط بكوكب األرض أو م

الخلل في وسائل االتصاالت الالسلكية سواء األرضية أم عبر األقمار الصناعية كما تؤثر على محطات 
ويؤدي في بعض األحيان ارتطام تلك السحب بالمجال المغناطيسي لألرض إلى ظهور بعض . القوى

عض األماكن في أقصى شمال األرض وأقصى جنوبها، وقد األضواء الملونة ساحرة المنظر في سماء ب
  .ظهرت مثل تلك األضواء في أالسكا وفنلندا

  

 ؟ ما هي البقع الشمسية 

والبقع الشمسية هي بقع داكنة غير منتظمة الشكل توجـد علـى سـطح الشـمس، وهـي فـي الحقيقـة عواصـف     
البقــع علــى ســطح الشــمس بــالعين المجــردة، مغناطيســية شمســية، وقــد كــان الصــينيون هــم أول مــن رصــد تلــك 

أن مثــل تلــك الظــاهرة ليســت إال عبــور كوكــب الزهــرة أو عطــارد " كبلــر"م، واعتقــد . ق ٢٨وكــان ذلــك فــي عــام 
فقد الحظ تلك الظاهرة ألسابيع عديدة إلى أن استنتج أن تلك البقـع عبـارة " جاليليو"لمدارهما حول الشمس، أما 

  .عن حدث يحدث على سطح الشمس
  

بعد أبحاث ومتابعة دامت أكثر  Heinrich Schwabe(هاينريش ، (استطاع الفلكي  ١٨٤٣وفي عام       
عاًما، ومع تقدم التليسكوبات  ١١عاما أن يثبت وجود دورة نشاط لتلك البقع الشمسية تدوم حوالي  ١٧من 

لى سطح الشمس بهذا اللون وتظهر تلك البقع ع .استطاع العلماء رصد الظاهرة ودراسة تأثيراتها بوضوح
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الداكن؛ ألن درجة حرارتها عادة تكون أقل من درجة حرارة المنطقة التي حولها؛ لذلك فهي دائما تظهر 
للناظر بهذا اللون الداكن، ويكمن السبب الرئيسي وراء انخفاض درجة حرارة تلك البقع في احتوائها على 

ك البقع، وبالتالي خفض درجة حرارة الغازات مجال مغناطيسي ضخم يؤدي إلى خفض الضغط داخل تل
  .المكونة لها، وعادة تكون مراكز تلك البقع أكثر دكنة من األطراف

  

وبدراسة تلك البقع لوحظ وجود حركة دوامية داخل تلك البقع مماثلة لتلك التي تحدث في األعاصير      
، كما يقتصر حدوثها بين خطي عرض على األرض، وهي غير ثابتة في مكانها؛ نظًرا لغازية سطح الشمس

شمال خط االستواء الشمسي وجنوبه؛ وألن الشمس تدور حول محورها فإنه ال يمكن تتبع البقعة  ٣٥و ٥
عادة تتشكل تلك البقع من أزواج أو مجموعات من البقع الصغيرة تلتف حول بقعة  .نفسها أكثر من أسبوعين

كما تحمل البقع الصغيرة شحنة مغناطيسية مضادة للشحنة التي  أكبر وأطول عمًرا تكون هي القائد للمجموعة
تحملها البقعة الرئيسية، وتتحول الطاقة المغناطيسية الناتجة عن تجاذب تلك البقع إلى طاقة حرارية، فينتج 
بعض القذائف المتوهجة التي تكون كنفثات اللهب، التي بالتالي ينتج عنها سحب من الغازات شديدة السخونة 

 .طلق في الفضاء، وقد تصل إلى األرض أو ترتطم بها محدثة خلال في المجال المغناطيسي للكرة األرضيةتن
 

وحتى اآلن لم يثبت العلماء لتلـك الظـاهرة أي آثـار ضـارة علـى البشـر أو علـى الكائنـات األخـرى، غيـر أن     
ين ظـاهرة ارتفـاع درجـة حـرارة بعض العلماء يربطون بـين تلـك العواصـف الشمسـية عبـر دورة نشـاط الشـمس وبـ

؛ حيـث يـرون أن تلـك العواصـف التـي تحـدث خـالل ) االحتبـاس الحـراري(األرض أو ما اصطلح على تسميته 
 دورة نشاط الشمس هي السبب الحقيقي الرتفاع درجة حرارة األرض عن معدالتها الطبيعية 

 وليس ثاني أكسيد الكربون
  

  البقع الشمسية واألنفلونزاالبقع الشمسية واألنفلونزا
  

 –في محاولة لتفسير موجات اإلنفلونزا التي تجتاح العالم من حين آلخر _البعض من علماء الغرب روج     
، وأدت إلى هالك أكثر من عشرين مليون نسمة من الجنس ١٩١٨أن األنفلونزا التي اجتاحت العالم عام 

، و تنبأ ١٩١٨عام البشري ترجع إلى تزايد البقع الشمسية وما يصاحبها من نشاط شمسي وٕانفجارات شمسية 
سوف يشهدان انتشار األنفلونزا بطريقة وبائية؛ حيث ُيعتبرا  ٢٠٠١وعام  ٢٠٠٠العلماء من قبل  أن عام 

عامين لقمة النشاط الشمسي، وقد جاء التصريح أثناء موجة من الهلع والفزع الذي اجتاح العالم كله خوًفا من 
  .واليابانيةوباء األنفلونزا وفيروساته الجديدة األسترالية 

  
البقع الشمسية على قرص الشمس هي مناطق معتمة وباردة نسبيًّا عن سطح الشمس بمقدار قد يصل و      
جاوس ، وهذا المجال هو  ٢٠٠٠درجة مئوية، كما تتميز بمجال مغناطيسي قوي قد يصل إلى  ٢٠٠٠إلى 

"  الكرموسفير"الشعيالت في طبقة المسئول األول عن كافة النشاط الشمسي، ويؤدي إلى تكون ما ُيسمَّى ب
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" المحيطة بقرص الشمس، واالنفجارات الشمسية، وتكثفات " الكورونا" للشمس ، وظاهرة ألسنة اللهب في 
ومنذ الرصد المنتظم  .التي تؤدي إلى مزيد من أشعة الراديو واألشعة السينية الصادرة من الشمس"  الكورونا

سويسرا في منتصف القرن الثامن عشر؛ فقد اتضح أن لهذه البقع في ب  "زيورخ" للبقع الشمسية في مرصد 
  الشمس دورات للنشاط والهدوء تبلغ في المتوسط أحد عشر عاًما، وهناك معامل ُيسمَّى معامل 

لتحديد قيمة هذا النشاط في الشمس، ويتم حسابه عن طريق عدد مجموعات البقع على قرص " وولف" 
ة من ُبَقْيعات صغيرة، وكانت آخر دورة هي الدورة الثانية والعشرين؛ حيث بلغ الشمس، وما تحويه كل مجموع

كمتوسط سنوي، وكانت الشمس في حالة هدوء؛ حيث كانت تمضي أيام  ١٩٩٦في عام "  ٩وولف " معامل 
بدأت الدورة الثالثة  ١٩٩٧عديدة دون أن تكون هناك بقعة واحدة على قرص الشمس، ومع بداية عام 

، "  ٦٤وولف "كان معامل  ١٩٩٨، وفي عام "  ٢٢وولف "للنشاط في الشمس؛ حيث بلغ معامل  والعشرين
  .٢٠٠١، وٕازداد قليًال عام ٢٠٠٠في عام "  ١١٧" ، و "  ٩٠" بلغ  ١٩٩٩وفي عام 

  

ومع أن هناك نظريات عديدة للربط ما بين النشاط في الشمس، والتغيرات في المناخ والعمليات       
لإلنسان والحيوان والنبات وصلت إلى حد الربط ما بين الحروب والثورات الكبرى في تاريخ الجنس  البيولوجية

البشري مع النشاط في الشمس نتيجة لتأثير المجال المغناطيسي القوي للشمس على المجال لمغناطيسي 
يات تأخذ بكثير من والكهربي لألرض، وتأثير هذا التغير على الجهاز العصبي لإلنسان، إال أن هذه النظر 

الحذر والتدقيق من جانب علماء الشمس وتأثيرها على األرض  فقد الحظ البعض بأن هناك دورات في إنتاج 
القمح وسعره ، على المستوى العالمي تماثل دورات النشاط في الشمس، وكذلك عالقة ما بين فيضان األنهار 

التكاثر والتناسل في القوارض وحتى في الميكروبات الكبيرة في العالم ودورة النشاط في الشمس، وزيادة 
الحلقات التي " تخانة"والفيروسات مع النشاط في الشمس، ولكن العالقة الثابتة والمؤكدة هي ارتباك ُسْمك 

المشع في هذه الحلقات مع النشاط في الشمس، وبالذات في  ١٤تتكون في لب األشجار ونسبة الكربون 
التي قد يزيد عمر الشجرة عن ألف عام كما هو الحال في أشجار الصنوبر في أشجار الصنوبر المعمرة 

  بوالية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية)  سان فرانسيسكو( الغابة الحمراء بشمال 
  

ولكن ال أعتقد بوجود عالقة مؤكدة ما بين النشاط في الشمس واألنفلونزا كوباء، والبقع واإلنفجارات      
 :لألسباب التالية ١٩١٨سية بريئة من هالك أكثر من عشرين ألف نسمة من الجنس البشري عام الشم

 ١٩٠وولف "حيث بلغ معامل   ١٩٥٧إن أعلى نشاط حدث في الشمس خالل القرن العشرين كان عام  :أوالً 
 ١٩٥٧ ومع ذلك لم يحدث وباء لألنفلونزا عام ١٩١٨كمتوسط سنوي، وهو ضعف النشاط الذي حدث عام " 

  .بطريقة قاتلة
  

أنه أثناء النشاط الشمسي تزداد االنفجارات الشمسية العنيفة التي يصدر منها كمية كبيرة من األشعة  :ثانًيا
تفوق آالف المرات كمية األشعة السينية الصادرة في حالة هدوء الشمس، وهي أشعة قاتلة ) إكس(السينية 

  .لفضاء إذا كانت قادمة من أجرام أو كواكب أخرى بعيدةللميكروبات والفيروسات أثناء ترحالها في ا
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هناك نظرية كانت قد سادت مع بداية القرن العشرين، وهي أن الحياة تنتقل بالعدوى داخل المجموعة : ثالثًا
الشمسية عن طريق المذّنبات، إال أنه مع غزو الفضاء وجدت هذه النظرية معارضة شديدة، ولكن خالل 

فس القرن عادت هذه النظرية تفرض نفسها بقوة على علماء بيولوجيا الفضاء حيث إن من ن) التسعينيات(
المذنبات هي ثلج ملوث بالتراب ، ولقد ثبت من رصدها مؤخًرا بأشعة الراديو وأخذ عينات من ذيلها عن 

ة لقيام طريق المركبات الفضائية وتحليلها أنها تحتوي على مواد كربوهيدراتية ومواد عضوية تعتبر أساسي
  .الحياة

  

وبعض قطع الثلج التي وجدت  ٢٠٠٠ولقد حاول البعض من علماء الغرب الربط بين أنفلونزا يناير        
في أسبانيا في حجم كرة السلة وغير منتظمة الشكل، واستبعد علماء الطقس والمناخ أن تكون هذه القطع من 

ه ال يتجاوز البرتقالة في أكبر األحوال؛ لذلك فقد الذي يسقط من السماء؛ ألن حجم) كرات من الثلج(البرد 
اعتقد البعض أن هذه الثلوج بقايا مذنب سقط بجاذبية األرض على أسبانيا، كما نشر في بعض الصحف، إال 
أن علماء الفلك والفضاء في العالم لم يثبت لهم دليل علمي من أرصاد أرضية أو باألقمار الصناعية أن 

ونشير هنا أن البقع الشمسية واالنفجارات الشمسية  .مذنب مع األرض خالل هذه الفترة هناك اصطداًما لبقايا
هي ظواهر طبيعية تحدث منذ ماليين بل مليارات السنين ورغم آثارها الضارة سواء من األشعة 

ا واألشعة السينية وأشعة جام C الكهرومغناطيسية ذات الطاقة العالية كاألشعة فوق البنفسجية من النوع
، إال أن اهللا سبحانه يحمينا من هذا )بروتونات(وأشعة بيتا ) إلكترونات (بجانب األشعة المؤينة كأشعة ألفا   
  .الضرر عن طريق طبقات الجو العليا

  

  فى الكونفى الكون" " درب التبانة درب التبانة ""موقع موقع 
 

" لفلكـىا كن حـل هـذا اللغـز بعـد اطـالق القمـرهناك صورة غير واضحة حول موقعنا من الكون ، وقد أم      
فـــنحن نقـــع علـــى أطـــراف الكـــون و نبعـــد  ١٩٨٩نـــوفمبر  ١٨الستكشـــاف خلفيـــة الكـــون االشـــعاعية فـــى " كـــوب

ومــا زال الكــون . الــف مليــون ســنة ضــوئية عــن مركــز االنفجــار الــذى لــم يتحــدد مكانــه بدقــة  ٢٣-١٩حــوالى 
  يتمدد و يتسع منذ االنفجار العظيم و حتى اآلن

  
  

 القمر كان كوكبًا مشتعالً 
   

قال المفسرون  )و جعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة(  : قال تعالى      
   . آية الليل هي القمر و آية النهار هي الشمس

  ". لقد كان القمر يضيء كالشمس فطمسنا ضوءه "   فمحونا آية الليل : عن قوله تعالى: قال ابن عباس 
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أن القمر و األرض و المريخ و كل كواكب المجموعة الشمسية عندما بدأت كانت كلها مشتعلة الحقيقة      
و سبب هذا هو أن المواد عندما أخذت تتجمع مع بعضها بعد انفجار الشمس األم و تكوِّن محيطًا فتندفع 

كوكب المتكون فتزيد إليها القطع الباقية حولها بسرعة جبارة بسبب الجذب و يزداد ارتطام هذه القطع على ال
من حرارته زيادة كبيرة حتى تصل إلى درجة انصهار سطحه كله ، وهذا االنصهار يصح أن يمتد إلى سمك 

    كيلومتر في عمق الكوكب المتكون مع جميع الجهات ٣٠٠حوالي 
 

و الصـخور تكـون منصـهرة وهذا الصهير يكون لونه احمر مثل النـار       
درجـة الحـارة أكبـر بكثيـر مـن درجـة حـارة النـار و سـائلة ، و هـذا يعنـي أن 

التــي تعرفهــا فــنحن ال نســتطيع أن نصــل بدرجــة حــارة النــار لدرجــة صــهر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا  ...الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخور لتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبح ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلة أب  

و فــي هـــذا الصــهر الصـــخري أو الصــخور الســـائلة تبــدأ عمليـــات انفصـــال 
المعــادن فتأخــذ المعــادن الثقيلــة فــي الغــوص إلــى تحــت و تطفــوا العناصــر 

. خفيفـــــــــــــــــــــة إلـــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــوق ، و نعلـــــــــــــــــــــم أن هـــــــــــــــــــــذا قـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــدث فـــــــــــــــــــــي قشـــــــــــــــــــــرة القمـــــــــــــــــــــر ال  
و معنــى هــذا أن الكوكــب أو الجســم الســماوي يكــون ملتهبــًا فــي بــدء خلقــه ، نتيجــة مــا يتــراكم علــى ســطحه مــن 

كيلـومتر و  ٣٠٠طبقات و قطـع المجموعـة الشمسـية الصـلبة و حتـى تنصـهر المنطقـة العلويـة كلهـا فـي سـمك 
                                      ة في الرسوب و تطفوا العناصر الخفيفة و تبرد تبدأ العناصر الثقيل

  

  الشمس                                                                               

كثافـة  هي نجم متواضع يبلغ متوسط قطره حوالي مليـون ونصـف المليـون مـن الكيلـومترات، وكثافتـه ربـع      
، )ألـف مـرة قـدر كتلـة األرض ٣٣٥أي (وكتلتـه ألفـا مليـون مليـون مليـون طـن ) ٣سـم/حم١.٢٥(األرض تقريًبا 

والشمس كأي نجم عادي توجد على هيئة كـرة ضـخمة مـن غـاز األيـدروجين الـذي تكثـف علـى ذاتـه بقـدرة اهللا، 
يــدروجين مــع بعضــها الــبعض مكونــة فبــدأت بداخلــه عمليــات مــن االنــدماج النــووي التــي تتحــد بــه نــوى ذرات األ

غــاز الهيليــوم، وتتحــد ذرات الهيليــوم مكونــة عناصــر أعلــى فــي وزنهــا الــذري، ويكــون غــاز اإليــدروجين حــوالي 
الباقيـــة % ٢مـــن كتلتهـــا، ويغلـــب علـــى الــــ % ٢٨مـــن كتلـــة الشـــمس، بينمـــا يكـــون غـــاز الهيليـــوم حـــوالي % ٧٠

   .عنصرا الكربون واألكسجين
  

 ودرجــة حــرارة ألســنة اللهــب الممتــد منهــا إلــى مليــون درجــة م،٦٠٠٠حــرارة ســطح الشــمس درجــة  وتبلــغ      
درجـة مئويـة، ويـزداد كـل  مليـون ١٥مئوية، وتـزداد درجـة الحـرارة فـي اتجـاه مركـز الشـمس؛ لتصـل إلـى حـوالي 

 . من الضغط والكثافة مع ازدياد درجة الحرارة في اتجاه مركز الشمس

ثـم  كـم، ٣٠٠.٠٠٠يحيط به نطـاق إشـعاعي يبلـغ سـمكه حـوالي  كم، ٤٠٠.٠٠٠قطر قلب الشمس إلى  ويبلغ
 كـــم،٥٠٠ســـمكه حـــوالي  ويبلـــغ (Photosphere)فنطـــاق الضـــوء كـــم، ٢٠٠.٠٠٠نطـــاق موصـــل يبلـــغ ســـمكه 

 the solar(يمتــد آلالف الكيلـومترات، وتنطلــق منـه هالــة الشــمس  الـذي) Chromoshpere(فنطـاق األلــوان 
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Corona (يــين الكيلــومترات، ومنهــا تصــدر الريــاح الشمســية تمتــد لمال التــيSolar Winds) (المجــال  ويمتــد
المغناطيســـي للشـــمس إلـــى مـــا بعـــد حـــدود المجموعـــة الشمســـية، وتســـمى منطقـــة هيمنـــة الشـــمس باســـم النطـــاق 

طـن مـن المـادة علـى  ماليين ٤.٦الشمس من كتلتها في كل ثانية ما يعادل  وتفقد) Heliosphere(الشمسي 
  .قة، مما يؤكد على حتمية فنائها بهذه الطريقة إن لم يقدر اهللا فناءها قبل ذلكهيئة طا

  

 الشمسية المجموعة
  

أحـــد كواكـــب تســـعة تـــدور حـــول الشـــمس، مكونـــة مـــا يســـمى باســـم المجموعـــة الشمســـية، وهـــذه  األرض       
ة، األرض، عطــــارد، الزهــــر : الكواكــــب تترتــــب فــــي مــــدارات حــــول الشــــمس مــــن الــــداخل إلــــى الخــــارج كمــــا يلــــي

) عطـارد، الزهـرة، األرض، والمـريخ(المريخ،المشتري، زحل، أورانوس، نبتون، بلوتـو، والكواكـب األربعـة األولـى 
تســمى الكواكــب الخمســة األخــرى بالكواكــب الخارجــة أو الغازيــة  بينمــا بالكواكــب الداخلــة أو الصــخرية تســمى

 ٥٩٠٠كـم و مليـون ٥٨الكواكـب السـيارة حولهـا بـين المسـافة بـين الشـمس و  وتتـراوح. لتكون أغلبها من الغازات
كــم، وعطــارد والزهــرة همــا الكوكبــان الوحيــدان فــي مجموعتنــا الشمســية اللــذان ال يــدور حولهمــا أقمــار،  مليــون

وكوكــب الزهــرة هــو الكوكــب الوحيــد فــي مجموعتنــا الشمســية الــذي يــدور فــي عكــس اتجــاه دوران األرض، وهــو 
   .٤٦٥ ة حرارة؛ حيث يبلغ متوسط درجة حرارته أعلى كواكب المجموعة الشمسي

 

والليل يتعاقبان على كل الكواكب في المجموعة الشمسية في مدد متفاوتة حسب حجم كل منها،  والنهار      
وسرعة دورانها حول محورها ، وسنة كل من هذه الكواكب التسعة هي المدة التي يستغرقها لكي يتم دورة 

عطارد مثًال يستغرق معظم سنته، ويوم الزهرة أطول من سنتها، ويوم المريخ يساوي كاملة حول الشمس، فيوم 
هو أكبر كواكب المجموعة  والمشتري. تقريًبا يوم األرض، وفصوله المناخية أطول كثيًرا من فصول األرض

قل، على األ قمًرا ١٦الشمسية؛ حيث يقارن حجمه بضعف حجم بقية الكواكب األخرى مجتمعة، ويدور حوله 
بينما يدور حول زحل أكثر من عشرين قمًرا، باإلضافة إلى باليين النجوم الصغيرة والمرتبة في حلقات 

أرضية، بينما تعادل سنة كل من زحل،  سنة ١١.٩المشتري تعادل  وسنة .متمركزة حول ذلك الكوكب
هنا يتضح رحمة اهللا  أرضية، ومن سنة ٢٨٤.٥ ،١٦٥ ،٨٤ ،٢٩.٥وأورانوس، ونبتون، وبلوتو على التوالي 

   .بنا أن خلقنا على األرض
  

إلى كواكب المجموعة الشمسية وأقمارها فإن بداخل تلك المجموعة أعداًدا من الكويكبات  وباإلضافة       
والمذنبات، فهناك حزام من أجرام صغيرة نسبيًّا تدور حول الشمس خارج مدار المريخ، ويطلق عليها اسم حزام 

تهيمن بقوة جاذبيتها  والشمس. وأصغرها في حجم ذرات الغبار كم ٩٢٠يبلغ قطر أكبرها  الكويكبات التي
على حركة كافة أجرام المجموعة الشمسية، وهي مصدر كل من الحرارة والنور على أسطح تلك األجرام بما 

المذنبات مكونة تشعه من طاقة، ويعتقد بأن كافة نجوم السماء لها توابع من الكواكب والكويكبات واألقمار و 
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 مليون ٢٠٠مجموعات شمسية مشابهة لمجموعتنا الشمسية التي تجري لتتم دورة كاملة حول مركز المجرة في 
  .سنة

  

 !حماية في السماء ألهل األرض".. الرجع"
  

) التروبوسفير( الماء إلى الطبقة األولى في الغالف الجوي لألرض والمسماة طبقة  بخار  يصعد       
ير الشمس لمياه البحار والمحيطات بأشعة الشمس وتتكون في النهاية السحب السميكة التي ترتحل تبخ نتيجة

) ترجيع(من مناطق الضغط المرتفع إلى مناطق الضغط المنخفض بفعل الرياح، وتقوم هذه السحب بعكس 
س الرتفعت ولوال هذا االنعكا ،% ٩٠ أو ٨٠الشمس للفضاء الخارجي مرة ثانية بمقدار يصل إلى  أشعة

  .درجة حرارة سطح األرض والتروبوسفير بدرجة عالية ال تسمح بقيام أو استمرار الحياة على األرض
  

أوائل القرن العشرين ومع اكتشاف أشعة الراديو والبث اإلذاعي واالتصاالت الالسلكية إتضح أن  وفي       
على طبقة  كيلومتًرا ١٢٠ إلى ٩٠ا بين يتراوح م بارتفاع  أشعة الراديو تنعكس على طبقات الجو العليا

ألنها طبقة تحوي أيونات موجبة وٕالكترونات حرة سالبة، واتضح بعد ذلك أن سبب هذا  ؛]األيونوسفير[سميت 
التأين هو أشعة إكس الصادرة من الشمس؛ حيث تقوم هذه األشعة بتأيين الذرات المتعادلة إلى أيونات 

من  وهذه)  Photoionizationالتأين الفوتوني (الية في عملية تسمى وٕالكترونات حرة نتيجة لطاقتها الع
الكبرى فلوال وجود هذه الطبقة لهلكت كل المخلوقات باألرض نتيجة ألشعة اكس الصادرة من  اهللا  نعم

الراديو للبث اإلذاعي واالتصال الالسلكي عبر  أشعة) ترجيع(الشمس، بجانب االستفادة منها اآلن عكس 
وقد تم اكتشاف أشعة اكس الصادرة من الشمس بعد غزو الفضاء وذلك بقياس هذه . الطويلةالمسافات 

إتضح أن كل حزمة من أشعة  و) GOES(األشعة في بداية السبعينيات بسلسلة األقمار الصناعية األمريكية 
تأخذ  فهذه الطبقة تقسم إلى ثالث طبقات لذلك) األيونوسفير( اكس خاصة بتأين جزء معين من طبقة 

معينة وعند  بةوكل طبقة لها خاصية معينة في عكس أشعة الراديو عند أطوال موج ، F &E&Dالحروف  
على اإلتصاالت  يؤثر)  األيونوسفير(حدوث إنفجارات شمسية فإنه يحدث إضطراب مفاجئ في طبقة

  . الالسلكية والبث اإلذاعي
  

باألرض،  تحيط) الماجنتوسفير(ر يوجد طبقة ُتسمى ارتفاع آالف الكيلو مترات فوق سطح البح وعلى        
لها خطوط مغناطيسية ممتدة من القطب المغناطيسي الشمالي للقطب الجنوبي لألرض، وقد اكتشفت هذه 

 فعندولهذه الطبقة أهمية بالغة  . إلى مكتشفها نسبة" فان ألن أحزمة"الطبقة خالل القرن العشرين وسميت 
التي قد تصل الطاقة المنطلقة من إنفجار واحد منها إلى مجموع الطاقات حدوث اإلنفجارات الشمسية 

فإنه بعد حدوث هذه االنفجارات  لذلكالمنطلقة من كل القنابل النووية باألرض لو أطلقت مرة واحدة ويزيد ،  
لهليوم بأيام قليلة تأتي سحابة من الشمس مكونة من الدقائق المشحونة كالبروتونات واإللكترونات وذرات ا
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وجميع هذه الدقائق المشحونة تشبه أشعة ألفا وبيتا المنطلقة بعد حدوث . والليثيوم المؤينة بجانب النيترونات
  .إنفجار نووي

  

مغناطيسي بعدم السماح لهذه الدقائق المشحونة  كدرع) الماجنتوسفير(أشعة مهلكة وتقوم طبقة  وهي       
إلى الفضاء ما بين الكواكب ، والقليل من هذه الدقائق هو الذي  خاللها وطردها بعيًدا عن األرض وترجعها

ينجح في السير في خطوط القوى المغناطيسية حتى يصل إلى منطقة أقطاب األرض محدثًا تفريًغا كهربيًّا 
وعند . منه خطر وليس) األيروا أو الفجر القطبي(يؤدي إلى إضاءة منطقة األقطاب بما يعرف بظاهرة 

ذلك يؤدي إلى حدوث  فإن)  الماجنتوسفير(صطدام ما بين السحابة القادمة من الشمس وطبقة حدوث هذا اإل
ما ُيسمَّى بالعواصف المغناطيسية األرضية حيث تؤدي إلى هبوط حاد في المركبة األفقية للمجال 

جيه المغناطيسي لألرض وتؤثر على خطوط الضغط العالي للكهرباء في المناطق القطبية لألرض وعلى تو 
  . الصواريخ العابرة للقارات أو الذاهبة للفضاء الخارجي

  

 إيمانية فى سورة الشمس  تأمالت
  

تبدأ السورة الكريمة بكلمة الشمس وسميت كذلك بالشمس،  هكذا  "وضحـاهـا والشمس: "اهللا تعالى يقول       
هـا إليهـا، خيوط ال نراهـا ولكن فالشمس هي النجم الذي تدور حوله وتتعلق به أرضنا في الفضاء، بخيوط تجذب

نؤمن بوجودهـا، أطلق عليهـا العلماء خيوط الجاذبية ، وحاولوا أن يجدوا لها القوانين التي تحدد قيمتهـا على 
... هذا األساس، ولكن من الذي سن هذه القوانين وأخضع لهـا األرض والشمس 

الشمس بهذه  وتدور حولال سبيل لألرض أن تظل سابحة هكذا فى الفضاء 
الدقة واالستقرار سوى التسليم بأن لهـا خالقـا قدر مقاديرهـا ودبر أمرهـا وأخضعهـا 

ويطلق العلماء على الشمس ومجموعة الكواكب التي ... لطاعته وقوانين رحمته 
" ... الشمسية المجموعة" تدور حولهـا ومنهـا األرض ككوكب من كواكبهـا اسم

وال تتعدى أرضنا أكثر من .. كتلة المجموعة الشمسية  من% ٩٩.٨٦تعادل وتملك الشمس وحدهـا كتلة 
  .. .كتلة هذه المجموعة  من ٠.٠٠٠٠٣

  
لترتيبهـا في الخلق ، حيث يعتقد العلماء أن  وكذلك .. هذه السورة الكريمة  فى   يأتى أول قسم بها لهذا      

أي أن خلق الشمس جاء قبل خلق .. عنهـا  الكواكب التي تدور حول الشمس كانت جزءا منهـا ثم انفصلت
وبهذا يمكن أن نعتبر الشمس هي األم لكل هذه الكواكب، فمنهـا .. كل الكواكب بما فيهـا القمر و األرض 

كنفهـا وال تستقر حركتهم فى هذا  في جاء خلقهم عندما انفصوا عنها، ثم هي الحاضنة لهم، يدور الجميع 
كما أثبت العلم أن هناك انطالقًا مستمرًا للطاقة من الشمس نتيجة لتفاعالت .. الكون الفسيح إال من حولهـا 

نووية تجرى بداخلهـا بصورة مستمرة ومستديمة ويتم من خاللهـا دمج نواتي ذرتين من الهيدروجين لتكوين ذرة 
حرارية تصدرهـا  ويتحول فرق هذه الكتلة إلى طاقة.. واحدة من غاز الهليوم األقل وزنا من ذرتى الهيروجين 
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أنه في كل ثانية تتحول ماليين  ونجد .. فتبعث إلى من حولهـا الدفء والقدرة على الحركة .. الشمس 
  ..األطنان من كتلة الشمس إلى طاقة تبعثهـا الشمس باستقرار وثبات واستدامة إلى كواكبهـا ومنهم األرض 

  

بذل تهبـه وتعطيـه الشـمس فـي فتـرات الضـحى .. لغة هو البذل أو العطاء كما يعرفه علماء ال       والضحى
وتوقيتهــاكــل بقعــة لهـــا حينهــا .. فــى كــل بقعــة تنيرهــا مــن بقــاع األرض علــى مــدار اليــوم الكامــل  .. ونهارهــا  

وبالقطع فإن ضحى الشمس أو تضحيتهـا تنقص من عمرهــا، وقـد قـدر العلمـاء أن عمـر الشـمس حـوالي عشـرة 
تقريبــاً ضــت نصــف هــذا العمــر وأنهـــا ق.. آالف بليــون ســنة  هكــذا نجــد شمســنا فــي .. وبــاقي النصــف اآلخــر  

ضحاها أو تضحيتهـا تمنح مـا لديهــا مـن كتلتهــا ومحتواهــا مـن أجـل اسـتمرار حيـاة و دفء لمـن تحضـنهم مـن 
وامتثـاالً حولهــا، طاعـة  ومـا أوقـات الضـحى التـي نـنعم بهــا علـى األرض سـوى .. ألمـر خالقهــا ومـدبر أمرهــا  

هكذا جاء .. ستنزافًا من كتلة الشمس وتكوينهـا وتعجيًال بنهايتهـا وانتهاء عمرهـا ا  
                                        .. قسم الخالق في أول هذه السورة الكريمة بالشـمس أوًال ثـم بضـحاها  
                   

من أوجد هذه الشمس لتحتضن .. ار هذا الكون إشارة تثير فى العقل تدبر ال ينتهي في أسر  إنها        
ما الذي علقهـا في هذا الكون رغم هول حجمهـا  ثمأرضنا وتضحى من أجلهـا بهذا الثبات واالستقرار؟ 

من حدد .. ثم كيف استقرت التفاعالت داخلها بالرغم من هولهـا بهذا الكمال وهذه الدقة .. وضخامة كتلتهـا 
جم وهذه المعدالت وهذه الدرجات بحيث ال تتغير وال تتبدل على مدى الماليين من لهـا هذه الكتلة وهذا الح

إن فى مجرتنا أكثر من بليون نجم مثل الشمس، ولكن ليس ألي منهـا هذا ... السنين والقرون والدهور 
حجم  فأي نجم يزيد حجمه أو كتلته عما للشمس من.. الثبات واالستقرار مثل ما للشمس من ثبات واستقرار 

وكتلة وكثافة، يقصر عمره وال يسمح للكواكب أن تستقر حركتها من حوله ، ولكن يضمهـا إليه وتذوب في 
وٕاذا قلت هذه المقادير تتكاسل معدالته وتتوه الكواكب من حوله  ولكن اهللا خص نجمنا أو شمسنا .. أحشائه 

نهـا إرادة خالقهـا الذي ينبهنا إلى أن نتدبر بالمعدالت التى تستقر بهـا معدالتها وحركات الكواكب من حولها إ
  . هذا القسم اإللهي الذي يستفتح به هذه السورة المسماة باسمهـا

  
  

   القمر على نفسك لتجد.. المصعد زر اضغط
  

 ليصـبح تطويعـه يـتم األحيـان معظـم فـي.. خيـاال دائمـا العلمـي الخيال يبقى ال     
 زر اضــغط فقــط.. الفضــاء إلــى صــعدلت صــاروخ لركــوب تضــطر فلــن لــذا.. حقيقــة

 األفكــــار إحــــدى لتحويــــل محاولــــة ففــــي القمــــر؛ ســــطح علــــى نفســــك لتجــــد المصــــعد
 لتصــميم وتجــارب أبحــاث بعمــل حاليــا للفضــاء" ناســا" وكالــة تقــوم واقــع إلــى الخياليــة
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 مـاً عا ٢٣ مـن يقـرب مـا منـذ الوجـود إلـى الفكـرة هـذه بـرزت ،  صـواريخ بـدون الفضـاء إلى البشر تنقل مصاعد
 إلـى ترتفـع أبـراج بنـاء إمكانيـة" الجنـة نـافورات" كتابـه في "Arthur Clark" "كالرك آرثر" الكاتب تخيَّل عندما
  .األبراج هذه داخل مصاعد طريق عن الفضاء إلى الصعود يمكنه وبذلك األرض؛ سطح فوق ميل ألف ٢٢

  األرض من كابل.. األولية الفكرة

 الصـناعية األقمـار بأحـد األرض ربـط إمكانيـة فـي للفضـاء ناسـا وكالـة علمـاء لـدى األولية الفكرة نبعت
 عجيبــا، تخــيال يبــدو قــد.. كابــل طريــق عــن االســتواء خــط فــوق ميــل ألــف ٢٢ ارتفــاع علــى حولهــا تــدور التــي
 إلــى عموديــا ويرتفــع بــاألرض، مربــوط ككابــل ســيبدو العــام فــالمنظر. بســيط شــيء التطبيقــي الواقــع فــي ولكنــه
 هكـذا حـرا األرض إلـى الكابـل هـذا يتـدلى أن يمكـن هـل: الكثيـرين أذهـان في تساؤل يدور وقد .السماء عنان
 ومشـــدودا بــل ثابتـــا الفضــاء فـــي معلقــا ســـيكون الكابــل هــذا أن األمـــر حقيقــة! يقـــع؟ أن غيــر مـــن الهــواء فــي

  .بإحكام
 الكابـــل فهـــذا .االعتبـــار فـــي نفســـها حـــول األرضـــية الكـــرة دوران أخـــذنا إذا ببســـاطة هـــذا توضـــيح يمكـــن

 المركزيــة الطــرد قــوة بفعــل) الفضــاء إلــى أي( األرضــية الكــرة خــارج إلــى مشــدودا يكــون كافيــة بدرجــه الطويــل
 ومرجحتــه صــغير حجــر آخــره بخــيط باإلمســاك ذلــك تخيــل ويمكنــك نفســها، حــول األرض دوران مــن الناتجــة
 خـــارج إلـــى دائمـــا مشـــدودا يبقـــى الخـــيط أن ســـتجد فإنـــك يـــدك؛ حـــول
 تـدور، وهـي األرض تمثـل ويـدك الكابل، يمثل هنا الخيط حيث .يدك

  . الكابل آخر في الصناعي القمر يمثل والحجر
  

 تبـدأ الفكـرة المشـكالت، بعـض تجابههـا ولكـن التنفيـذ، بسـيطة فكـرة الفضـاء مصـعد فكرة األمر حقيقة في     
 فـوق ميـل ٣٠٠ إلى Low Earth Orbit" (200" األرض من قريب مدار إلى صناعي قمر إطالق بعملية
  . الفضاء مكوك أو الصواريخ بواسطة تتم الحالي عصرنا في بسيطة هذه اإلطالق وعملية ،)األرض سطح

 األبـراج، هـذه أعلـى مـن مباشرة الفضاء إلى االنطالق السهل من يكون االرتفاع هذا عند الوزن النعدام ونظرا 
 والتـي االرتفاعـات هـذه مثـل إلـى للوصـول ُتسـتخدم التـي) الفضـاء مكـوك أو( الصـواريخ عن االستغناء وبالتالي
  . طائلة مبالغ إطالقها يتكلف
ــتم ذلــك بعــد        خــط فــوق ميــل ٢٢٠٠٠( أعلــى مــدار إلــى المــنخفض المــدار مــن الصــناعي القمــر نقــل ي

 Final" النهــائي النقــل بصــواريخ ُتعــرف الصــناعي القمــر علــى مثبتــة صــغيرة صــواريخ باســتخدام) االســتواء

Transferring Thrusters"  
  

 األقمــار تــدور االرتفــاع هــذا علــى أنــه هــو الصــناعي للقمــر الهائــل االرتفــاع هــذا مــن األساســي الغــرض
 نقطــة ألي بالنســبة ثابتــة تكــون وبالتــالي نفســها، حــول األرض دوران ســرعة بــنفس األرض حــول الصــناعية

 يـــتم ثـــم يتحـــرك، ال ثابتـــا واألرض اعيالصـــن القمـــر بـــين يصـــل الـــذي الكابـــل يكـــون وبالتـــالي األرض، علـــى
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 يكـــون حتـــى األرض علـــى الصـــناعي القمـــر مســـقط هـــي تكـــون بحيـــث بـــاألرض الكابـــل تثبيـــت نقطـــة اختيـــار
 إنـزال يـتم األرض حـول النهـائي مـداره فـي الصـناعي القمر يستقر أن بعد. دائما ألعلى رأسيا مشدودا الكابل
 علـى منصـة فـي وتثبيتـه طرفـه اسـتعادة يتم حيث رض،األ إلى يصل حتى الصناعي القمر من صغير كابل

  . األرض
  

 ٠.٠٠٠١ حــوالي( ميكرونــا ُســمكه يتجــاوز ال حــين فــي ميــل، ٢٢٠٠٠ حــوالي الكابــل هــذا طــول يبلــغو 
 إلـــى يصـــل حتـــى الصـــناعي بـــالقمر اتصـــاله نقطـــة عنـــد ســـنتيمترا ١٥ مـــن تـــدريجيا يقـــل وعرضـــه ،)ســـنتيمتر
  . باألرض اتصاله نقطة عند سنتيمترات ٥ حوالي

  

  الماس قوة في.. الكابل

 عليـه، تعلـق أوزان أي يتحمـل أن يمكـن ال الورقـة سمك في الذي الكابل هذا مثل أن البعض سيتخيل 
 الجزيئـي التركيـب نفـس لـه إن حيـث الماس؛ تحمل قوة في هو بل هشا، أو ضعيفا ليس هو الحقيقة في لكن

  ). كيلوجراما ١٢٣٨ حوالي تبلغ أوزان يدعم أن الكابل هذا يستطيع(
  

 شــكل لهــا كربونيــة جزيئــات تجمــع مــن تتكــون الكابــل هــذا مثــل منهــا المصــنع للمــادة الجزيئــي التركيــب
 هــذه مثــل علــى تحتــوي التــي المــواد ذههــ مثــل". Carbon nano-tubes" تســمى جــدا، كبيــر بطــول أنبــوبي
 ثالثــين بحــوالي أقــوى النظريــة الناحيــة مــن إنهــا حيــث العاليــة؛ والمتانــة الــوزن بخفــة تتمتــع الجزيئيــة التركيبــة
  .آخر معدن أي من ِضْعًفا

   
 الكابـل، علـى عربـة تركيـب فيـتم التاليـة؛ الخطوة تأتي األرض على بالمنصة الكابل تثبيت يتم أن بعد 
 باســــتخدام الكابــــل علـــى النــــزول أو الصـــعود ويمكنهــــا المطـــاط، مــــن عجـــالت باســــتخدام مثبتـــة لعربــــةا هـــذه

  . كهربية محركات
   

 مركبـة ضـوئية خاليـا علـى مركـز ليـزر شـعاع طريـق عـن لهـا الالزمـة الطاقـة المحركـات هـذه وتستمد 
 الطاقـة توليـد عن المسؤولة هي الضوئية الخاليا هذه). لألرض المواجه السطح( للعربة السفلي السطح على

  . المركبة لحركة الالزمة الكهربية
  

 الكابـل علـى العربـة وتصـعد األول، الكابل مواصفات نفس له آخر كابل من طرف العربة بهذه يركب 
 القمــر بجســم العربــة ربــط ويــتم األول، الكابــل آخــر إلــى العربــة تصــل حتــى الثــاني الكابــل معهــا رافعــة األول
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 الكــابالن وهــذان واألرض، الصــناعي القمــر بــين يربطــان كــابلين علــى حصــلنا قــد نكــون وبــذلك الصــناعي،
  . الواحد الكابل تحمل من أكثر ونصفا مرة يتحمالن مجتمعين
   

 القمــر بــين تــربط كوابــل ٢٠٨ علــى فنحصــل مراكــب ٢٠٧ صــعود أي( مــرة ٢٠٧ العمليــة نفــس وتــتم
 تحمل تستطيع مجتمعة تالكابال هذه أن نجد النهاية وفي ،)واألرض الصناعي
 ُتحمــل أن يمكــن العربــة وهــذه ،)كيلــوجرام ٢٢٠٠٠( طنــا ٢٢ تــزن عربــة صــعود
 ارتفــــاع إلــــى( الفضــــاء إلــــى رفعهــــا ويمكــــن طنــــا، ١٤ إلــــى تصــــل أوزان عليهــــا

" الفضــاء مصــعد" تســميته جــاءت هنــا ومــن المصــعد؛ يشــبه فيمــا) ميــل٢٢٠٠٠
"The Space Elevator".   

  

  دوالر بليون نبأربعي.. الفضاء مصعد

 طائلـة؛ أمـواال تتكلـف الفضـاء إلى الصناعية األقمار بإرسال المتعلقة التكاليف أن نعلم أن ةً بداي يجب      
 المهمـــــات أو باألرصـــــاد الخاصـــــة الصـــــغيرة األوزان ذات الصـــــناعية األقمـــــار إطـــــالق المثـــــال ســـــبيل فعلـــــى

 األقمـار إلطـالق أنـه حـين فـي. الدوالرات من نماليي عدة يتكلف األرض من قريبة مدارات إلى االستكشافية
 فـإن) ميـل ٢٢٠٠٠ حـوالي( العاليـة مـداراتها إلـى باالتصـاالت الخاصـة) طنـين  حـوالي( الكبيرة األوزان ذات
  . دوالر مليون ٤٠٠ من يقرب ما يتطلب ذلك

  

 جـدا ةصـعب األرض إلـى الفضـاء مـن الصـناعية األقمـار أحـد  اسـترجاع أو إصالح عملية أن كما    
. الـدوالرات مـن الماليـين مـن المئـات أيضا تشغيله يتكلف الذي الفضاء مكوك باستثناء مستحيلة، تكن لم إن
 ُقـــدرت( جـــدا كبيـــرة بنائـــه تكـــاليف كانـــت وٕان فهـــو الفضـــاء؛ لمصـــعد كبيـــرة أهميـــة نـــرى أن نســـتطيع هنـــا مـــن

 عشـرة إلـى تنـزل سـوف الفضاء دمصع باستخدام الفضاء إلى الصعود تكاليف فإن) دوالر بليون ٤٠ بحوالي
  . اآلن الفضاء مكوك أو الصواريخ باستخدام الالزمة التكاليف من أقل مرة آالف
 عـن فيـه تحدث الذي" الجنة نافورات" كتابه" كالرك آرثر" أنهى أن بعد أنه نعلم أن الطريف من النهاية وفي

 أن بعــد: فأجــاب حقيقــة؟ إلــى يــالخ مــن يتحــول أن المصــعد هــذا لمثــل يمكــن متــى عــن ُســئل الفضــاء مصــعد
    . عاما ٥٠ بحوالي عليه الضحك من الناس ينتهي

  
 أجرم في سمائنا

   الشمس                                                                                
وكثافتـه ربـع كثافـة هي نجم متواضع يبلغ متوسط قطره حوالي مليون ونصف المليون من الكيلـومترات،        

ــا  وكتلتــه ألفــا مليــون مليــون مليــون ) ٣ســم/حــم١.٢٥(األرض تقريًب
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، والشمس كـأي نجـم عـادي توجـد علـى هيئـة كـرة ضـخمة مـن غـاز )ألف مرة قدر كتلة األرض ٣٣٥أي (طن 
وى األيــدروجين الــذي تكثــف علــى ذاتــه بقــدرة اهللا، فبــدأت بداخلــه عمليــات مــن االنــدماج النــووي التــي تتحــد بــه نــ

ذرات األيــدروجين مــع بعضــها الــبعض مكونــة غــاز الهيليــوم، وتتحــد ذرات الهيليــوم مكونــة عناصــر أعلــى فــي 
% ٢٨من كتلة الشمس، بينمـا يكـون غـاز الهيليـوم حـوالي % ٧٠وزنها الذري، ويكون غاز اإليدروجين حوالي 

   .الباقية عنصرا الكربون واألكسجين% ٢من كتلتها، ويغلب على الـ 
  

 ولقـد: "ما نراه في صفحة السماء هو جزء من السماء الدنيا التي وصفها الحق تبـارك وتعـالى بقولـه وكل      
وســـيلتنا فـــي إدراك الســـماء هـــي النجـــوم، والنجـــوم هـــي زينـــة  ألن.  ٥:الملـــك" ….زينـــا الســـماء الـــدنيا بمصـــابيح

فـي تباعـد مسـتمر بسـرعات هائلـة،  السماء الدنيا، أما بـاقي السـموات فعلمهـا عنـد خالقهـا، ولمـا كانـت المجـرات
ولما كان الكون الذي نحيا فيه دائم االتساع فإن اإلنسان في عصر العلم والتقنية الذي نعيشه ال يستطيع بكـل 
ما أوتي من تقنيات أن يدرك إال جزًءا يسيًرا من السماء الدنيا، وهذا الجزء اليسير الذي أدركه العلماء يعترفون 

زمــن تقــدم فيــه علــم الفلــك وتقنياتــه كمــا لــم يتقــدم علــم آخــر، وصــدق اهللا  فــي% ١٠أقــل مــن أن المعلــوم لنــا فيــه 
علمــاء الفلــك أن الجــزء  ويقــدر .٣٨،٣٩: الحاقــة" أقســم بمــا تبصــرون ومــا ال تبصــرون فــال: "العظــيم إذ يقــول

دائـم االتسـاع فـال  المدرك من الكون يبلغ قطره ستة وثالثين ألًفا من ماليين السنين الضـوئية، ولمـا كـان الكـون
    .يمكن لإلنسان أن يحيط حتى بهذا الجزء من السماء الدنيا إحاطة كاملة

  

  
  
  

الشمسية                                                                               المجموعة  نشأة
  ى؟كيف تكون النظام الشمس

باليين سنة فإن  ١٠مجرة درب التبانة ال يتجاوز   النظام الشمسي بما أن عمر المجرة التي يتبع لها      
و لمعرفة كيفية   فبهذا تكون المجموعة الشمسية حديثة الميالد  نصف تلك المدة عمر الشمس ال يزيد عن

السابق واليوم  تي يجريها العلماء فيالبد من بناء ذلك على المشاهدات والتجارب ال  هذه المجموعة تكون
  :وأهم نتائج تلك التجارب

     المنظومة الشمسية مسطحة تدور الكواكب فيها باتجاه واحد - ١
األبعد  صنفان من الكواكب داخلية وخارجية الصخرية منها أقرب للشمس والغازية أو السائلة هي هناك -٢

    عنها
  تقريباً  مليار سنة ٤,٥م تحديد أعمارها حتى اليوم لم تتجاوز التي ت  أجرام المجموعة الشمسية كافة - ٣

نسبة ) نظرية كانت البالس(أو  solar nebula hypothesis( فرضية السديم الشمسي(ومن أهم النظريات 
والتي تقول إن المنظومة الشمسية قد   (الفرنسي بيير سيمون البالس( و(  عمانويل كانت  )للعالمين األلماني
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ومركز  ن قرص دوار مسطح من الغاز والغبار بحيث تحول الجزء الخارجي من القرص إلى الكواكبع تولدت
 ٤,٥قد ولدت قبل  القرص إلى الشمس ، أما الصيغة الحديثة للنظرية فتنص على ان المجموعة الشمسية

تكونت  النجوم قدوهي  دوران تكتل من الغاز والغبار، ويعتقد العلماء أن كل  مليار سنة من سحابة بينجمية
  . منها

 

  ؟  فماهي السحب البينجمية
مختلفة ويرجح العلماء أن هذه السحابة كانت   توجد اليوم كثير من هذه السحب وبأشكال وحجوم       

السحابة مثل السحاب المعروف اليوم فإنها تتكون من هيدروجين  بقطر بضع سنوات ضوئية وٕاذا كانت تلك
اصر أخرى كالكربون الغازي واألكسجين والسليكون وجسيمات غبارية تدعى عن  وبعض% ٢٧وهليوم % ٧١

غبارية  البينجمية تكشف بواسطة خطوطها الطيفية التي ترى في ضوء النجم لدى مروره خالل سحب حبيبات
وهذا   على دقائق من الماس وقد اكتشف مؤخرًا حبيبات بينجمية قاسية في النيازك المتقادمة احتوت  كثيفة
متقاربة من النسب الموجودة على الشمس مما  إلضافة لخطوط الطيف تدل على أن العناصر توجد بنسببا

وتحولت السحابة إلى الشمس والكواكب بسبب انهيارها  يعزز احتمال تشكل الشمس من سحابة بينجمية
حدث التسطح بسبب و   بين الجسيمات المتواجدة  في أكثف أجزاء السحابة  بسبب قوة الجذب الثقالي الداخلي

 solar(  السديم الشمسي(واستمر هذا االنهيار ماليين من السنين متحولة لقرص وهو  دوران السحابة

nebula  المطاف مشكًال الكواكب واالنتفاخ  وقد تكاثف في نهاية  وكان حار عند المركز، أبرد عند الحواف
   فلكيةوحد  ٢٠٠،  مشكًال الشمس ويرجح أن قطر هذا السديم يبلغ 

  
المجموعة  ال يوجد اتفاق عام حول تفاصيل هذا التاريخ وال نوعية السحب التي تكونت منها بأنه اً علم        

جدًا ، وحقولها  السحب يجب أن تكون حارة: الشمسية وهناك ثالث عقبات يجب التغلب عليها وهي 
أن أي خاصية من هذه الثالث  حيثالمغناطيسية كبيرة ، وأن تدور هذه السحب بسرعة كبيرة حول نفسها 

نفسها وتتناقص سرعة الدوران باتجاه الحواف  تدور المجرة حول: يمكن أن تمنع انهيار السحابة فالدوران 
ببطء وعندما تتقلص السحابة بتأثير جذبها الثقالي الذاتي تزداد  ويترتب على ذلك دوران السحب حول نفسها

يتوقف  تالي القوة النابضة وعندما تصبح تلك القوة موازنة للجذب الثقالينفسها وتزداد بال سرعة دورانها حول
المغناطيسي بين النجوم يساوي  تقلص السحابة أما الحقل المغناطيسي فمادة النجم ضعيفة المغنطة والحقل

ذي المغناطيسي فيزداد الحقل حتى يصل إلى الحد ال ثالثة بالمليون وعندما تتقلص السحابة تجر مها الحقل
الحالة وكان الغاز اصبح مرنًا أما الحرارة فعندما تتكاثف السحابة الكونية  يتوقف الدوران عنده ويبدو في هذه

آالف الماليين  تصبح عندها قادرة على توليد نجم تكون الكثافة عندئذ مابين اآلالف والماليين وكذلك لمرحلة
وبازدياد الحرارة والكثافة ينجم  درجة١٠٠٠صل من الجسيمات في كل سنتيمتر مكعب وتزداد الحررة حتى ت

االنهيار الثقالي ويبطيء من سرعته ، وٕاذا سخنت  زيادة في ضغط الغاز الداخلي وهذا الضغط يعاكس
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للغاز قد يوقف التقلص الناجم عن الجذب الثقالي وتندثر السحابة  السحابة بدرجة كبيرة فإن الضغط المعاكس
  مرة أخرى

  

الكوني  عن بقية الغاز) السديم الشمسي( بة األولى موضع جدل لكن المؤكد هو أن انفصالالسحا وأمر      
ذلك من كمية  التحقق من ملون سنة ويمكن ٤٧٠٠مليون سنة من تكون الكواكب أي قبل ١٠٠حدث قبل 

  ون سنةملي ٤٦٠٠ المواد المشعة الطويلة العمر وبني على هذا التحقق أن القشرة الصلبة للكواكب برزت منذ
  

  المريخ إلى رحلة
  

 جبــال ســطحه فعلــى بــاألرض؛ شــبًها الكواكــب أكثــر المــريخ كوكــب يعتبــر      
 كمـا الثلـوج أقطابـه وتغطـي جافـة، ألنهـار ومجـارٍ  زلزالية وفوالق وبراكين وأودية
 ولــه ترابيــة، وعواصــف ورياًحــا ســحًبا يحــوي جــوي غــالف ولــه األرض، فــي هــو

 مــن أساًســا ويتكــون صــلب ســطح ولــه ء،الشــتا وفصــل الصــيف كفصــل فصــول
  ).السليكون أكسيد ثاني( الرمل

  

 فــال ولــذلك بــالمريخ؛ قــاري تزحــزح هنــاك لــيس فإنــه وصــلبة؛ ســميكة المــريخ ســطح قشــرة ألن ونظــًرا  
 هنــاك الجبــال ولكــن. مــثالً  الهيماليــا كجبــال األرض ســطح علــى الموجــودة كتلــك هائلــة جبليــة سالســل توجــد
 الموجــودة والثلــوج ســحيقة، عصــور فــي لبــراكين نتيجــة تكونــت صــغيرة بركانيــة جبــال هــي المــريخ ســطح علــى
 للمــريخ الجــوي والغــالف). الجــاف الــثلج( المتجمــد الكربــون أكســيد ثــاني عــن عبــارة هــي المــريخ أقطــاب علــى
 ويقـل األخـرى، الغـازات وبعـض واألرجـون النيتـروجين من% ٥و الكربون أكسيد ثاني من% ٩٥: من يتكون
 بمقـدار ويتغيـر لـألرض، الجـوي الغـالف وكثافـة ضـغط عـن مـرة مائـة للمـريخ الجوي الغالف وكثافة غطالض
  .بالمريخ والشتاء الصيف فصل أثناء في% ٣٠

  

 !!اليونان معبود.. األحمر الكوكب

 مـن كثيـًرا أبـرد فهـو لـذلك الشمسـي؛ اإلشـعاع مـن األرض تستقبله ما نصف من أقل المريخ ويستقبل  
 الشــتاء وفــي ،)المئــوي الصــفر( المائيــة الثلــوج ذوبــان درجــة حرارتــه درجــة تتعــدى ال الصــيف فــيف األرض،
 حيـث مطـر هنـاك ولـيس ،)الصـفر تحـت فهرنهيـت درجـة ١٨٠( الكربـون أكسـيد ثـاني تجمد درجة إلى تصل
  .الشديدة للبرودة للمريخ الجوي بالغالف الموجود الماء بخار كل تكثف

  

 ويعتبــر الكوكـب، هــذا غـوامض أكبــر مـن المــريخ سـطح علــى الجافـة المائيــة يوالمجـار  الوديــان وتعتبـر
 وأكســيد الخمــس، بمقــدار المــريخ لتربــة) الرمــل( الســليكون أكســيد ثــاني بعــد الثــاني المكــون هــو الحديــد أكســيد
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 ّمىُيس لذلك األحمر؛ اللون تأخذان وسماءه المريخ تربة فإن لذلك األحمر؛ اللون ذو الحديد صدأ هو الحديد
  .األزرق بالكوكب األرض ُتسّمى كما األحمر، بالكوكب المريخ كوكب

  

 لونـه ألن الحـرب؛ آلـة اعتبـروه فقـد األحمـر للونـه ونظـًرا المـريخ، القـدماء والرومـان اليونانيون عبد ولقد
 لدراســـة والمنـــاخ الطقــس علمـــاء مـــن كثيــًرا المـــريخ كوكــب أثـــار ولقـــد ".مــارس" وســـموه الـــدم، لــون مـــن قريــب

 بـاطن تكـوين لمعرفـة الجيولوجيـا علمـاء أثـار كمـا األرض، علـى مثيـل لهـا ولـيس عليـه، تحـدث التي لدوراتا
 هــــذا أثــــار كــــذلك القشــــرة، هــــذه تكــــوين تــــم وكيــــف وقشــــرته، الكوكــــب
 أم المــريخ علــى حيـاة هنــاك هــل: البيولـوجي علمــاء الغــامض الكوكـب

 فنيـــت يمـــةقد حيـــاة هنـــاك كانـــت وهـــل فلمـــاذا؟ ال، الـــرد كـــان وٕاذا ال؟
  ال؟ أم مناخية لتغيرات نتيجة

  

 واحدة لطبيعة وجهان.. الغربية والصحراء المريخ

 كمـا تلخيصـه يمكـن المـريخ، وتربـة الجـوي والغـالف بمصر الغربية الصحراء بين غريب تشابه وهناك 
  :يلي
 أوديـة مـا يـوم فـي كانـت والتـي الجافة، األودية بوجود يتميزان الغربية والصحراء فالمريخ: الجافة األودية - ١

 هـــذه جفــت جــاف منـــاخ إلــى مطيــر منـــاخ مــن المنــاخ تغيـــر إلــى أدت مناخيــة لتغيـــرات ونتيجــة. بالميــاه تعــجّ 
  .المياه تجمد إلى فأدت له حدثت التي البرودة هو المريخ مناخ تغير في والسبب األودية،

 سـواء العـالم، مـن أخرى أماكن إلى لمطرا حزام لتزحزح نتيجة حدث التغير فإن الغربية، للصحراء بالنسبة أما
 نتيجــة تحــدث المــريخ فــي المناخيــة والتغيــرات. الســنين آالف منــذ الكبــرى اإلفريقيــة الصــحراء جنــوب أو شــمال
 إلـى وتـؤدي عـام، ماليـين وعشـرة ألـف مائـة بـين مـا تتـراوح زمنيـة فتـرة كـل الشـمس حـول مـداره عناصر لتغير
  .إليه الواصلة الشمسي اإلشعاع يةكم لتغير نتيجة الكوكب جو في تغير

  

 فـي وتفـوق العـالم، فـي جافـة منطقـة أكبـر هـي لمصـر الغربيـة فالصـحراء: الجـاف الجوي الغالف - ٢
 الجـوي والغالف األمريكية، المتحدة الواليات بصحارى الموت بوادي ُيسّمى ما جفاف المرات عشرات جفافها
  .ثلج إلى وتحوله الشديدة للبرودة يجةنت به المياه بخار لتكثف للغاية؛ جاف للمريخ
  

 المطيـر العصر انتهاء منذ الغربية بالصحراء باألودية الموجودة المياه تسربت لقد: الجوفية المياه - ٣
 الصــحراء واحــات أســفل التــي كتلــك الميــاه بخزانــات ُيســّمى مــا مكونــة الســنين، آالف منــذ األرض بــاطن إلــى

 األخيـرة، اآلونـة فـي الـرادار أم الصـناعية باألقمـار سـواء بعـد عن االستشعار دراسات أثبتته ما وهذا الغربية،
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 مياهـه مـن للغايـة ضـئيلة كميـة يسـتمد والـذي النـوبي، بـالخزان والمسمى الجوفية للمياه الكبير الخزان بخالف
  .تشاد بشمال الموجودة الهضاب على الساقطة األمطار من اآلتية

  

 لوجـود ثـم السطح، على تجمدت أو السطح تحت إلى المياه تسربت فقد يخ،المر  في حدث لما الحال هو وهذا
 أثبتـت وقد أمتار، لعدة األحيان بعض في تصل الرمال من بطبقات الثلوج هذه غطت للمريخ ترابية عواصف
 تحـت سـائلة ميـاه هناك يكون أن احتمال بأنه المريخ حول تدور صناعية ألقمار بعد عن االستشعار دراسات
 وخاصـــة األرض أقطـــاب فـــي الثلـــوج تحـــت الموجـــودة الســـائلة الميـــاه فـــي اآلن الحـــال هـــو كمـــا الثلـــوج طبقـــات
 قليلـة مسـافات علـى موجـودة بأنهـا بـالمريخ الجوفيـة والمياه المصرية بالواحات الجوفية المياه وتتميز .الشمالي

 الميـــاه لدراســـة مـــدخالً  صـــريةالم بالواحـــات الجوفيـــة الميـــاه دراســـة يجعـــل ممـــا األمتـــار؛ تتعـــدى ال الســـطح مـــن
  .للمريخ إرسالها قبل المصرية بالواحات المريخ مياه دراسة معدات اختبار طريق عن بالمريخ الجوفية

  

 تســـمى مـــا وهـــي شـــديدة وترابيـــة رمليـــة بعواصـــف الغربيـــة الصـــحراء تتميـــز: الرمليـــة العواصـــف - ٤
 عواصــف وجــود الســبعينيات فــي األمريكيتــان ءالفضــا مركبتــا أثبتــت فلقــد بــالمريخ، الحــال وكــذلك بالخماســين،

  .بالمريخ شديدة رملية
  

ـــة تتشـــابه: التربـــة تركيـــب - ٥  الصـــخور بعـــض تفصـــلها رمـــال مـــن أساًســـا تتكـــون والتـــي المـــريخ ترب
 الختبــار حقــالً  المنطقــة هــذه يجعــل ممــا الغربيــة؛ الصــحراء جنــوب العوينــات شــرق منطقــة تربــة مــع الصــغيرة
 الجـــوي غالفـــه لدراســـة المـــريخ ســـطح علـــى ســـتهبط والتـــي روفـــر، والميكـــرو روفـــر يالمينـــ المســـماة العربـــات
 يمكن كما الفضاء، لوكاالت أرضية محطات من وتشغيله توجيهه يتم متحرًكا آليًّا إنساًنا تعتبر وهي وتربته،

 سـطحه مـن عينـات ألخـذ للمـريخ المرسـلة الصـغيرة الحفـارات الختبـار مكاًنـا العوينـات شـرق منطقة تكون أن
 إلمكانيـة البدايـة هـي تكـون طيـارة، أو عضـوية مـواد أي إلـى للوصـول أكثر أو مترين إلى تصل قد وألعماق

  .البرودة نحو مناخه تغير وقبل السحيقة العصور في المريخ على أولية ولو حياة قيام
  

 العوينات شرق فى المريخ تجارب بروفة

" بســادينا" مدينــة ومقرهــا (TPS( الكواكــب تكشــافالس الدوليــة الجمعيــة بــين مــا اآلن تعــاون وهنــاك 
ـــالقرب  القـــومي بالمعهـــد والفضـــاء الشـــمس بحـــوث وقســـم األمريكيـــة المتحـــدة بالواليـــات أنجلـــوس لـــوس مـــن ب
 المــريخ استكشـاف لمعـدات اختبـار مكـان بمصـر الغربيـة الصـحراء تكـون بـأن والجيوفيزيقيـة، الفلكيـة للبحـوث

  .دمةالقا العقود خالل إليه سفرها قبل
  

 علـى ليـذهب بمصـر وصـناعته تصـميمه سـيتم الذي الصغير الحفار اختبار يتم سوف المثال سبيل فعلى   
 يـتم سوف كذلك. سفره قبل العوينات شرق منطقة في ٢٠٠١ عام للمريخ" مارسخود" الروسية الفضاء سفينة
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 IKI وســــيالر  الفضــــاء بحــــوث معهــــد وصــــنعه صــــممه الــــذي الكهرومغناطيســــي المجــــس جهــــاز اختبــــار

 مـع بالتعـاون" ببركلـي" كاليفورنيـا جامعة تقوم كذلك الخارجة، بالواحات المريخ سطح تحت المياه الستكشاف
 علـى الترابيـة العواصـف أصـوات لتسـجيل للغايـة حسـاس ميكروفـون وتصـنيع بتصـميم الروسي الفضاء معهد

  .بها والترابية الرملية العواصف أثناء في الغربية بالصحراء اختباره وسيتم المريخ،
  

 المريخ؟ فوق الفراعنة عاش هل

ـــذكر الجـــدير    ـــالمريخ، الموجـــودة األهرامـــات عـــن نـــدوة بإيطاليـــا ١٩٩٧ مـــارس فـــي عقـــدت أنـــه بال  ب
 فـــي ولكـــن ،"بوفـــال روبـــرت" ومـــنهم بالمصـــريات، والمهتمـــين الكواكـــب استكشـــاف علمـــاء مـــن عـــدد حضـــرها
 فـي الموجـودة كتلـك طبيعيـة أهرامـات تكـون فسـوف المـريخ فـي بالفعـل أهرامـات هنـاك كانـت لو أنه اعتقادي
 تحولهـا حتـى الصـخرية للـتالل الترابيـة العواصـف تعملـه الـذي النحـر تـأثير مـن تنـتج وهـي الغربية، الصحراء

 ..المخروطــي الشــكل مــن لقربــه الرمــال لنحــر مقاومــة األكثــر هــو الشــكل هــذا يصــبح ثــم هرمــي، شــكل إلــى
ــــذلك، ــــى ل ــــة العواصــــف تأخــــذ أن دون الســــنين فآلال األهرامــــات تبق  الشــــكل مــــن لقربهــــا شــــيًئا منهــــا الرملي

 بنـاء قبـل الغربيـة بالصـحراء تجـوالهم مـن الحقيقـة هـذه أدركـوا القدماء المصريين أن المؤكد ومن المخروطي،
  .األهرامات

  

  

  

  

 ”المريخ" المياه تغير تاريخ

مياه على المريخ كوكب صحراوي غير ُمَرجَّح وجود ال كوكب       
ســـطحه ، فمتوســـط درجـــة الحـــرارة عليـــه أقـــل مـــن الصـــفر، والضـــغط 
ـــر للميـــاه، لكـــن فـــي عـــام  الجـــوي لـــه ثالثـــة أضـــعاف الضـــغط الُمَبخِّ

م تــم تصــوير بعــض الشــواهد التــي تــدل علــى إمكانيــة تواجــد ١٩٧٢
اًرا وكانــت هــذه الصــور تظهــر آثــ) مــن باليــين الســنين(المــاء علــى ســطح الكوكــب فــي وقــت مــا فــي الماضــي 

أيـن يمكـن أن تكـون قـد : لقنوات تدفق كبيرة ويتفرع منها شبكة مـن األوديـة الصـغيرة وقـد تسـاءل العلمـاء كثيـًرا
  ! ذهبت تلك المياه ؟

  

م، وكانت أولى النتائج التي ١٩٩٧إلى الكوكب في عام ) MGS(وصلت السفينة المدارية  وقد      
غياب أي دليل لمصادر التدفقات السطحية التي ) MOC(ة توصلت إليها عن طريق أبحاث الكاميرا المداري

َتمَّ اكتشافها من قبل ، فعلى سبيل المثال ال يوجد أي جداول أو أخاديد، 
بل واقترحت أن معظم هذه التكوينات والتضاريس قد تكونت نتيجة انهيار 
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المحتمل أن  منو  ، بعض الممرات الطويلة لنشأتها المنحدرة، لكن دون وجود أثر النحدار سطحي واضح
تكون عوامل التعرية والتآكل قد َأْخَفت أو َمَحت آثار مصادر تلك التدفقات السطحية، وأيًّا كان التفسير لغياب 
مصادر تلك التدفقات ، فإن احتمال وجود ماء جاٍر على سطح المريخ في الماضي وخاصة في الماضي 

  . القريب كان احتماًال ضئيالً 
  

 !المريخ لىع.. للحياة استعد

 مـن مهرًبـا فيـه يجـدون فهـم النـاس؛ مـن والكثيـر بل الفضاء، علماء معظم المريخ على الحياة حلم يراود       
 يواصـل الحلـم هـذا تحقيـق أجـل من المريخ؟ وتسكن األرض هذه تترك أن يوما حلمت فهل أرضنا؛ على الواقع
  .أكثر وتجارب كثيرة أبحاث إجراء العلماء

  

 مــن فريــق قــام المــريخ علــى األرضــية للكائنــات حيــاة إنشــاء إمكانيــة مــدى لمعرفــة الــدءوب همســعي وفــي      
 Derek R. Lovely لفلـي ديريـك والعـالم Francis H. Chapelle شـابل فرانسـيس العـالم يرأسـهم العلمـاء

 ئنـاتالكا مـن كـأي ليسـت ميكروبـات باكتشاف ٢٠٠٢ العام هذا مطلع مع إيداهو بوالية ماسوشستس بجامعة
 يمكـن وال الـدامس الظـالم حيـث األرض أعمـاق ففـي واألوكسـجين؛ الشمس أشعة إلى لتحيا تحتاج التي الحية
 الميثـان غـاز منهمـا مكونـة والهيـدروجين، الكربـون علـى تعـيش التـي الميكروبـات هـذه توجـد كـائن أي يحيا أن

 .المريخ على للحياة القاسية الظروف مع سبيتنا متفرًدا بيئيًّا نظاًما تمثل فهي لذا طاقتها؛ منه تستمد الذي

  

 وتســعينيات ثمانينيــات مــدار علــى الميكروبيــة للحيــاة الدقيقــة بالدراســة قبــل مــن تأكــدوا قــد العلمــاء وكــان
 وأكثرهـا البيئيـة، الظـروف مختلـف فـي الحياة من يمكنها ما وهو الميكروبات؛ مرونة شدة من الماضي القرن
. احتمالـه آخـر كـائن ألي يمكـن ال شـديد جـوي ضـغط تحـت أو التبـاين شـديدة الحرارة درجات في سواء قسوة

ــاة لشــكل العلمــاء تصــور فــي الدراســات هــذه وأثــرت  بحثــي فريــق أعلــن ١٩٩٦ عــام ففــي المــريخ؛ علــى الحي
 علـــى ســـقطت التـــي الكويكبـــات داخـــل لميكروبـــات حفريـــات وجـــود عـــن مآكجيـــل وكيبـــك ســـتانفورد بجـــامعتي
 فـي المحتبسـة الغـازات إن حيـث المـريخ؛ حـول تـدور الـذي الكويكبـات حـزام مـن أنهـا يؤكـدون والتي األرض،
 مــن النــوع هــذا مثــل أن العلمــاء أيقــن وهكــذا. للكوكــب الجــوي الغــالف فــي التــي تلــك تماثــل صــخورها بعــض
 موجـوداً  زال ما أو الكوكب، سطح تحت كان غالبا لكنه الكوكب، سطح على ومنتشًرا موجوًدا يكن لم الحياة
  .عليه وجودها يحتمل التي المياه في

  

 بعـد علـى لألكسـجين وال الشـمس ألشـعة تحتـاج ال التي الميكروبات تلك وجدت الجديد االكتشاف وفي
 آكلـة أوليـة ميكروبـات وهـي إيـداهو، واليـة شـرق جنـوب فـي بـاألمالح غنيـة ميـاه في األرض تحت قدم ٦٠٠

 الهيـــدروجين كـــان عنـــدما الســـحيق، الماضـــي فـــي بـــاألرض منتشـــرة كانـــت Archea بالــــ تعـــرف للهيـــدروجين
 علــى نشــأت التــي الحيــاة صــور أول مــن أنهــا العلمــاء ويعتقــد .عضــوية مــواد هنــاك نتكــ ولــم بكثــرة، موجــوًدا
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ـــ مجموعــة مــن الميكروبــي المجتمــع وهــذا، األرض  حيــث Metahnogens ميثــانوجينز يــدعى Archea ال
 هــذه مثــل أن البحــث فريــق ويعتقــد .Metabolism األيضــية للعمليــة كمخلفــات Methane الـــ غــاز ينــتج

 األساسـي الغـذاء سـتكون حيـث المـريخ؛ في بيئي نظام عليها يقوم أن الممكن من كروباتالمي من المجموعة
  .الكوكب على أخرى لكائنات

  

 المريخ على زراعة استنبات

 الكائنـات علـم فـي المتخصـص Dr. Imre Friedmann فريـدمان إمـر الـدكتور بـه اهـتم مـا وهـذا   
 إيجـاد كيفيـة الماضـي العـام عقـد مـؤتمر في عرض حيث ؛"ناسا" معهد علماء فريق إلى انضم الذي الدقيقة،
 وهـو ) regolith الــ مـن طبقـة تغطيـه حيـث للزراعـة قابـل غيـر المـريخ فسطح ؛المريخ على مستدامة زراعة
ـــ غطــاء ولتحويــل) المفتتــة والصــخور األتربــة مــن مــزيج  يجــب للزراعــة صــالحة تربــة إلــى هــذا regolith ال
 الميتــة األجســام فــإن المــريخ علــى نباتــات وجــود ولعــدم. األخــرى النباتــات عليــه ليتغــذى عضــوية مــواد إضــافة
 نأ هي األساسية المشكلة لكن للزراعة، صالحة تربة لعمل البداية هي ستكون البكتريا من األنواع هذه لمثل

 إال البكتريـا زراعة من العلماء يتمكن لن لذا بكفاءة، عليه التجربة هذه تنجح أن من برودة أكثر اآلن المريخ
 مسـتحيلة، وليسـت مثيـرة، تجربـة إنهـا: "يقـول فريـدمان الدكتور جعل ما وهذا الكوكب حرارة درجة ارتفعت إذا

  "الحدث هذا يرى سوف منا أيًّا أن أعتقد ال ولكني
  
  
  

 أسراره كل عن يفصح أن يأبى يخالمر  

 لنجـاح جديـد مـن األمل أعطى ألغازه حل دائما العلماء يحاول الذي الغامض الكوكب هذا أن إال     
 التـي الصـور أوضـحت حيـث االرتفـاع؛ فـي بدأت الكوكب حرارة درجة أن العلماء الحظ فقد فريدمان؛ تجربة

 التجويفـات أن ٢٠٠١ ديسـمبر فـي Global Surveyor )سـيرفيير جلوبـال( الكـوني الماسـح سفينة التقطتها
 الـثلج طبقـات فـي تآكـل حـدوث يؤكـد مـا وهـو عمقـا؛ وازدادت شـديدا، اتسـاعا اتسـعت قد الكوكب سطح على

 سـريعا تتبخـر الطبقات وهذه الكثافة، متوسط الصلب الكربون أكسيد ثاني من تتكون والتي للسطح، المغطية
 ثـاني إن وحيـث البخاريـة، الحالـة إلـى الصـلبة الحالـة مـن تتحـول وٕانمـا السـائل، بمرحلة تمر فال التدفئة؛ عند

 الجــوي للغــالف وانتقالــه الســطح علــى منــه الصــلب تآكــل فازديــاد قــوي؛ حــراري احتبــاس غــاز الكربــون أكســيد
 وبالتـالي الشـمس، أشـعة مـن كبـرى كميـة احتجـاز مـن يمكنـه ما وهو للكوكب؛ الجوي الغالف ُسمك من يزيد
  .دفئا أكثر الكوكب بحيص
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 الجـوي الغـالف ُسـمك قلـة أهمهـا عوامـل عـدة إلـى المريخ مناخ في التغير هذا حدوث العلماء وينسب 
 محيطات هناك يوجد ال إنه وحيث لألرض، الجوي الغالف من فقط% ١ حوالي يزن الجوي فغالفه للمريخ؛
 المـدار أن كمـا. للجـو الشـمس بتسـخين بشدةو  سريعا يتأثر فإنه لذا الشمس؛ حرارة تختزن المريخ سطح على

 الجـوي وغالفـه الكوكـب سـطح مـن كـل حـرارة درجـة تغييـر فـي كبير تأثير له الشمس حول للمريخ البيضاوي
) للكوكــب الجنــوبي النصـف فــي صــيف( الشـمس مــن قريبــا المـريخ يكــون فعنــدما المريخيـة؛ الســنة مــدار علـى

 بعيـدا يكـون عنـدما يسـتقبلها التـي تلـك عن% ٤٠ بحوالي تزيد الشمس أشعة من كبيرة كمية الكوكب يستقبل
 النصــف فــي الجــو حــرارة درجــة زيــادة إلــى هــذا فيــؤدي ،)للكوكــب الشــمالي النصــف فــي صــيف( الشــمس عــن

 ريــاح هبــوب إلــى يــؤدي مــا وهــو الشــمالي؛ النصــف فــي عنهــا فهرنهايــت درجــة ٣٥ حــوالي للكوكــب الجنــوبي
 حـرارة درجـة فترتفـع الشـمس، أشـعة مـن جـزًءا األتربـة تلـك وتمتص األميال، تعشرا األتربة فيها ترتفع ترابية

 األتربـة بـين الحيويـة التفـاعالت إلـى باإلضـافة هـذا. أخـرى فهرنهايـت درجـة ٥٠ إلى ٣٠ من الجوي الغالف
  .الكوكب حرارة درجة ارتفاع على مباشر غير بشكل تعمل التي الجو، في المائي الثلج وسحب
  

 الكوكـب هـذا أن إال المريخ، على باستنباتها يحلمون لحياة واقعي تخيل لتكوين العلماء دأب ويستمر  
  ؟ ومتى ..………………حلمهم؟ سيتحقق فهل لهم؛ أسراره كل عن يفصح أن يأبى الغامض

  
  
  
  

 !فمن أنتم؟.. سكان كوكب األرض نحن
  

ايتـه وحـدوده حتـى اآلن؟ وهـل يمكـن نحن بنو البشر وحدنا في هذا الكون الفسيح الذي ال نعرف نه هل       
تُـَرى هـل تكـون أكثـر تقـدًما منـا، أم .. أن تكون هناك كائنات حية عاقلة تعـيش فـي كواكـب أخـرى؟ وٕاذا ُوِجـَدت

لــم تبلــغ مــا حققنــاه مــن تقــدم حضــاري وتكنولــوجي؟ هــذه األســئلة وغيرهــا تــراود علمــاء الفلــك، ويحــاولون اإلجابــة 
أن يصـــعد اإلنســان إلـــى ســـطح عنهــا منـــذ عشـــرات الســنين، وقبـــل 

وقـد زادت الرغبـة واإلصـرار . ١٩٦٩من يوليو عام  ٢٠القمر في 
  .على البحث عن أشكال أخرى من الحياة خارج كوكب األرض

       

 أن NASA "ناسا"أعلنت وكالة الفضاء األمريكية  وقد       
ة التي تميز بها الفضاء الخارجي العميق علماءها تمكنوا من تكوين بيئة قاسية في مختبراتهم شبيهة بتلك البيئ

جدًّا، وطوروا ما أسموه بالخاليا البدائية، وهي عبارة عن هياكل غشائية شبيهة تماما باألغشية الداخلية 
  .للخاليا الموجودة في الكائنات الحية
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العلماء أن المواد أو الهياكل الغشائية ضرورية لتكوين  ويعتقد      
ما يظهر أهميتها لنشأة الحياة، وهي موجودة في جزئيات الخاليا؛ م

وأعلن العالم . جميع األصقاع الشاسعة للفضاء الخارجي العميق
الكشف الجديد ربما يؤدي إلى استنتاج  أن" أالما ندوال لويس"األمريكي 

 .أن حياة ما موجودة في مكان ما في هذا الكون الفسيح إلى جانب الحياة على األرض
  

جمعية البحث عن كائنات في الفضاء الخارجي ومقرها كاليفورنيا  من" دوركين جيسون"الدكتور  وأوضح      
أن الحياة كما نعرفها على األرض تستخدم الهياكل الغشائية لعزل العمليات الكيماوية وحمايتها، التي تتطلبها 

من أي شيء خارجي، وأن هذه الحياة من العوامل والظروف الخارجية، أي أنها في هذا تشبه البيت الواقي 
المواد الغشائية أشبه ما تكون بمواد البناء المتوفرة بكثرة، التي تسمح 
للكيماويات التي ُتعتَبر أصل الحياة بتكوين البيت المطلوب لنمو وتطور 

  .الحياة في عوالم أخرى
  

تمكن العلماء في مختبرات وكالة ناسا من توفير ظروف شبيهة  وقد     
وف الموجودة في الفضاء الخارجي، وهو فراغ بارد، ونجحوا في بتلك الظر 

ُيذَكر في هذا الصدد أن الجليد الكوني يتكون . تشجيع مكون ثلجي بسيط باستخدام األشعة فوق البنفسجية
الماء، والميثانول، أو كحول األخشاب، واألمونيا، وثاني أكسيد : من مركبات كيماوية عادية متوفرة يوميا مثل

بون، حيث تُتجّمد كلها مع بعضها البعض، وبعد فترة تّكون هذه المواد مجتمعة مواد أخرى صلبة القوام الكر 
إذا ُغِمَرت في الماء تبدأ في تكوين الهياكل الغشائية الداخلية للخاليا الموجودة في الكائنات الحية، وُيَعدُّ هذا 

 ".ِمَن اْلَماِء ُكلَّ َشيٍء َحيٍّ  َعْلَناَوجَ : "في القرآن الكريم -عز وجل  -مصداًقا لقول اهللا 
 

 الراديو موجات

يوجد مركز فضائي بالواليات المتحدة ُيطَلق عليه  كما      
بدأ البث عن حياة خارج كوكب األرض منذ  ،"سيتي تلسكوب"

عاًما، ولم يكل  ٤٠، وأنجز حوالي مائة بحث طوال ١٩٦٠عام 
اوالت رصد أية إشارات قادمة من الفضاء الخارجي، لعلها تكون من ولم يمل، من مح ،"دريك فرانك"الدكتور 

  .سكان كواكب أخرى في الكون
  

 عالما" موريسون فيليب"و ،"كوكوني جيوسبي"كان هذا المشروع في األصل نتيجة بحث نشره  وقد       
الُمثَلى للتواصل فيما بين الفيزياء بجامعة كورنيل، وفي هذا البحث اعتبرا أن موجات الراديو قد تكون الطريقة 

  .األجرام السماوية؛ وبالتالي لرصد وجود أية حياة عاقلة خارج األرض
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لنـدن التقـاط أيـة  فـي" تبـك جودريـل"العالمان الفيزيائيان قد طلبا في البدايـة مـن مسـئول تلسـكوب  وكان        
الفكــرة، ونفــذها،  الــتقط" دريــك فرانــك"ور إشــارات غريبــة قادمــة مــن الخــارج، وقــد ُرِفــَض اقتراحهمــا، إال أن الــدكت
واآلن يخطط هذا العاِلم لمشـروع جديـد . عبر تلسكوب سيتي في والية فرجينيا غرب الواليات المتحدة األمريكية

الستكشـــاف الحيـــاة فـــي أمـــاكن أخـــرى فـــي الكـــون؛ مـــزوًدا باإلمكانيـــات الحاليـــة التـــي يصـــفها بأنهـــا تفـــوق بمائـــة 
 .عاًما ٤٠والتجهيزات التي بدأ بها منذ تريليون مرة اإلمكانيات 

قد يكون سكان العواِلم األخرى متقدمين عنا في تكنولوجياتهم بآالف الماليين من السنين بكل ما : دريك ويقول
لهــذا القــول مــن معنــى؛ ولــذلك فــإن مــا ســنفعله نحــن ســيكون بشــكل مــن األشــكال مجــرد مــا أســماه أركيولوجيــا 

  .المستقبل
  

. قد بدأ بعد ذلك في رصد اإلشارات القادمة من الفضاء الخـارجي بلندن" بنك جودريل"ن مرصد أ ُيذَكر       
واآلخـر  ،"بورتريكـو" ليس هذا فحسب، فهناك مرصدان يقومـان بالعمـل نفسـه منـذ عشـرات السـنين، أحـدهما فـي

: ، بـل تبـث رسـائل تقـولوال تكتفـي هـذه المراصـد بمحـاوالت التقـاط اإلشـارات. أمريكا الجنوبية في" أكوادور" في
  .فمن أنتم؟ وهي بعدة لغات لعلها تصل إلى كائنات عاقلة أخرى في هذا الكون الفسيح.. نحن سكان األرض

  
  
  
  

  األطباق الطائرة
 

للسخرية ولكن هناك الكثير من المتحمسين له  و  غالبًا ما يتعرض العلم الخاص بدراسة األجسام الغريبة     
رة مخلوقات من خارج األرض في المشاهدات بالعين المجردة واالتصال بالرادار تتمثل االدعاءات بزيا

والقصص عن قيام هذه المخلوقات بعمليات اختطاف وتتزايد هذه اإلدعاءات كل يوم وفي اخر استطالع 
  من الذين شملهم االستطالع%٧٣األمريكي كان نسبة الذين يؤمنون بوجود اإلطباق الطائرة  على الشعب

  

البدايةقصة   

وهو طيار بارع يعمل على نظام " كينيث أرنولد "م كان١٩٤٧في اليوم الرابع والعشرين من يونيو لعام       
بوالية واشنطن وكان في مهمة " الكاسكيد" الوقت الجزئي في وظيفة نائب عمدة يحلق بطائرته فوق جبال

د شاهد تسعة أجسام قرصية الشكل بقوة بحث عن حطام طائرة نقل عسكرية ولكنه عثر على أهم من ذلك فق
 ميل في الساعة وأخبر المراسلين بأنها كانت تتحرك وكأنها صحـــــون١٧٠٠ب  "أرنولد" قدرها وسرعة هائلة

   ؟؟ومنذ ذلك الوقت بدأ استعمال هذا المصطلح" أصحن طائرة"تتزلج على الماء وسأله أحد المراسلين أهذه 
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 تاريخ الظاهرة

قبل الميالد  ١٤٥٠في حوالي " تحوتمس الثالث"عهد الفرعون  اهدة سجلها التاريخ كانت فيأول مش       
شاهد الكّتاب دائرة من النار في السماء لم يكن لها رأس وكانت (  عليها فقد عثر على ورقة بردي مكتوب

وكان هناك شهود عيان األيام التالية القليلة ازداد عددها في السماء  ثم خالل) تنفث من فمها رائحة كريهة 
  كثيرون منهم الملك وجنوده واعتقدوا أن إلههم غير راض عنهم

  

مذبحًا يسبح في الفضاء يحيط به رجال " تيتوس ليفيوس"فقد ذكر المؤرخ   الكتّاب الرومان ذكروا ماشاهدوه -
بر وهو سقوط األك" بلينيوس " وكذلك ماذكره  لكن هذا حدث قبل فترة طويلة قبل ذكره في مالبس بيضاء

   القمر قفلت راجعة نحو السماء وهذه الحادثة قبل مولده  بزمن شرارة نحو األرض وكبرت ولما صارت قدر
في القرن الرابع " أوبسكوينس جوليوس" وكذلك ماكتبه عن شموس الليل وهي أضواء في السماء وكذلك ماكتبه

مما سبق يتضح أن ما   رواية بخمسة قرون،الميالدي وهو ظهور سفن في سماء أيطاليا ولكن الحدث سبق ال
  .سابقة لمن ذكرها ولم تذكر في زمنها ولم يرويها شاهد عيان ذكره الرومان مجرد روايات

  

جــاء ذكــر ظهــور " األنجلوساكســوني "بالمعلومــات ففــي التــاريخ   زاخــرة أمــا فــي العصــور الوســطى فتعــد فتــرة -
م ١١٧٠مــارس عــام ٦وفــي   رة تنــانين تطيــر فــي الهــواءفــي صــو " ثمبريــا" فــي نــور م٧٩٣نــذر مشــؤمة فــي عــام

كبير بشكل مدهش اضطرم الهواء بالنار وتسبب ذلك في  مواجهة قريبة بقوله شوهد تنين" رالف نايجر" وصف
عــام  عــن أضــواء غريبــة فــي الســماء وأنــه فــي أول يــوم مــن" ماثيوبــاريس" وكتــب المــؤرخ  حــرق أحــد المنــازل

مـاهو   ، السفن كبيرة الحجم وأنيقة الشكل ومجهـزة تجهيـزا جيـدا ولونهـا رائـع م ظهر في السماء نوع من١٢٥٤
الوسـطى وصـفت علـى انهـا تنـانين لتطـابق العقليـة الموجـودة  التجهيـز الجيـد؟؟؟ وجميـع المشـاهدات فـي القـرون

 في ذلك الزمن مع ذلك
  

م أنـه ١٧٣١فـي عـام " فيدشـيل" وذكـر رجـل يسـمى وفي القرن الثامن عشر تطور الفكر فصاروا يسموه شهب -
وظــل الحــال كــذلك حتــى   الضــوء وصــار الجــو حــار جــدًا فــي يــوم شــاتي  رأى شــيئًا مــا يصــدر أشــعة قويــة مــن

إلـى أن ظهـرت السـفن  م حيث أن أي شيء يطير عدا الطيور شيء غير طبيعـي١٧٨٣منطاد عام  ظهر أول
جويـة تركـت وراءهـا كائنـًا مريخيـًا وزعمـت إحـدى الصـحف بـان سـفينة  الجوية فصارت المشاهدات توصف بهـا

أســاس لهــا مــن الصــحة إلــى أن تــم أخيــرا تفســير علمــي  وكانــت أكثــر الروايــات مختلقــة ال  "تكســاس"ميتــًا فــي 
  .لألشياء الغريبة حيث افترض ارتباطها بمخلوقات غريبة ذكية

  

أو األطباق الطائرة وربما الغريبة   الكائنات أما في التاريخ اإلسالمي فال علم لدينا عن معلومات بصدد -
كتفسيرها بالجن مثًال لوجود ذكر الجن   ولكن يمكن تفسيرها بتفسيرات أخرى وجدت مشاهدات أو معلومات

في كتابه إنه ربما هذه المخلوقات تكون هي الجن " عمراألشقر"التراث اإلسالمي وقد ذكر الشيخ  بكثرة في
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الذي ورد وبكثرة في التراث العربي فمنهم " الغول"ت كثيرًا عند وقد توقف" الجن عالم"نفسها ذكر ذلك في كتاب 
   ، وٕان كان هذا وجهة نظر ال يمكن االعتماد عليها من اثبت وجوده ومنهم من أنكر

م والذي أطلق  ١٩٤٧  يونيو ٢٤، فبعد يوم  اما في العصر الحديث فقد بدأ التفكير الجدي والعلمي -
نهاية  ها بالصحون الطائرة ثم انتشرت المشاهدات انتشارًا كبيرًا إلى قربالذي وصف"كينيث ارنولدو"شرارته 

" القرن العشرين أي في مرحلة الحرب الباردة مما يثير الشك حول ارتباطها بالتسلح وٕان الرئيس األمريكي
  .حقائق عنها إال أنه قتل في ظروف غامضة أراد كشف" كيندي

  

 حادثة روزول

م شيء ما وخالل عدة أيام ١٩٤٧في عام  وبالقرب من قاعدة أمريكية سقط" يكوروزول بنيومكس" في       
تم جمع قطع مختلفة من الحطام أعلن ناطق من القاعدة التابعة لسالح الجو األمريكي أنهم سعداء الحظ 

" فتدخلت إدارة السالح الجوي وسحبت الحطام ونقل إلى مركز القيادة في  عثروا على قرص طائر حيث
عن منطاد جوي يستخدم للرصد الجوي وضاعت القصة بين  واعلنت اإلدارة عن الحطام عبارة" تكساس

في القضية بالحديث عن طبق طائر  األخبار التي ترددت يوميًا ولكن في السبيعينات بدأ بعض األطراف
) ليرغلسبي المواجهة عن قرب من النوع الثالث(وجثث لمخلوقات غريبة ومؤامرة إلخفائها وصدر كتاب 

 فصارت القصة مقبولة بدون تحفظ وألن الموقع كان هو الوحيد التي توجد بها أسلحة نووية وتجارب للمناطيد

 ١٩٩٥التي تقطع المسافات العالية والطويلة ولتضارب شهادات الشهود جعل القضية غامضة ولكن في عام 
  الحادثة ويحتوي على تشريح لجثة م وأثر عرض فيلم عن

اهللا اعلم بما حدث  ولكن  اإلنسان ظهرت القضية من جديد واعتبره الخبراء مجرد تزييف عاديمخلوق شبيه ب
  في ذلك اليوم

  

 ظاهرة اإلختطاف

بشكل ملحوظ لدى المهتمين بدراسة األطباق  ظهرت أخيرَاً◌ قضية االختطاف من قبل مخلوقات غريبة      
والتي وقعت لهما عند ما كانا " بارني هيل"وجها وز " بيتي اندرسون"الطائرة ومن تلك القصص قصة اختطاف 

م عندما شاهدا ضوءًا ساطعًا لم ١٩٦١سبتمبر  ١٩وذلك في " نيو إنغالد"سيارتهما متجهين ليًال إلى يستقالن
المستخدم في " البودرة" النظر إليه بمنظار صغير وصفاه بأنه يشبه قرص يستطيعا التعرف عليه ومن خالل

العادة بساعتين واخبر القوات الجوية واكتشف التقاط  رحلتهما التي استغرقت أكثر منتجميل الوجه وانهيا 
لفحص بالتنويم  إلى عارض صحي و اخضع" بارني"إشارة غير معروفة عن طريق الرادار وتعرض 

المغناطيسي وذكر قصة غريبة عن اختطافه وزوجته وكيف يرضى هو وزوجته لفحص طبي وانتهى األمر 
م وبعد ذلك ١٩٦٣في عام ) الرحلة المعترضة(كتابه " جون جي فولر"ال إلى أن نشر الصحفي تلك الح على

إلختطاف يذكرون ذلك ويصفوا المخلوقات التي اختطفتهم والفحص الذي تعرضوا له  بدأ سيل ممن تعرضوا
طافه ولكنه في قصة اخت" وايتلي ستريبر"ذكر فيها الروائي  م ظهرت رواية تبادل األفكار التي١٩٨٦وفي عام 
كتاب المتطفلون وهو عبارة " هوبكنز باد" م أنكر تعرضه لإلختطاف ولكن الكثير غيره اختطف ونشر١٩٩٣
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مليون أمريكي تعرضوا  ٣,٧عن مقابالت مع الذين اختطفوا والمنومين تنويمًا مغناطيسيًا واعلن أن مايقارب 
 ناطيسي في هذه الحاالت ولكن أعلن الدكتورلإلختطاف ولكن الشك يساور الجميع نحو صحة التنويم المغ

وبعد سنوات من دراسة الحاالت أن ماتعرض له هؤالء كان حقيقة علميًة " جان ماك) "هارفرد(النفسي بجامعة 
الدراسة كان صحفي في مهمة لكشف الزيف وال يمكن الجزم بصحة أو خطأ  ، و أن احد من أجريت عليه

   أو النفي يح على اإلثباتهذه الدراسات إال بدليل واضح وصر 
  

 دراسة الظاهرة

  المتخصصين في دراسة هذه الظاهرة تتلخص فيما يلي بدراسة الظاهرة واستعراض اآلراء نجد أن أقوال    
  من المجتمع التكنولوجي أنها مجرد خداع وأهواء وقوى روحية ملت -:القول األول 
الطبيعــة كســحب أوتــوترات كهربائيــة فــي منــاطق  ثأن مصــدر هــذه الظــاهرة هــو قــوى وأحــدا -:القــول الثــاني 

  التصدع الجيولوجي وتأين
  قشرة األرض  الهواء استنادًا لنظرية التوتر الناتجة عن حركة

  عسكرية أنها مؤامرة حكومية إلخفاء تكنولوجيا -:القول الثالث
رض وربمـا تكـون اآلن مخلوقـات غريبـة جـاءت الكتشـاف األ أنهـا سـفن فضـائية حقيقيـة تحمـل  -: القول الرابع
  موجودة بيننا
  الغريبة أنها مؤامرة بين الحكومات والمخلوقات  -: القول الخامس
  خارقة أنها حقيقة ولكن مصدرها قوى روحية  -: القول السادس

 

 آخر األخبار

  شهود عيان يروون مشاهداتهم
ظهـار الحقـائق حـول األطبـاق الطـائرة الهـدف منهـا إ ، قامت في الواليات المتحـدة األمريكيـة أخيـرًا حملـة       

ووصــول مركبــات فضــائية لــألرض والكشــف عــن تلــك األمــور مــن قبــل الحكومــة األمريكيــة ودعــوة الكــونجرس 
الموضـوع لكشـف الحقيقـة الغائبـة عـن المـواطن العـادي وغيـره علمـًا بأنـه يوجـد ظـن كبيـر حـول  األمريكـي تبنـي

" مريكيــة ويشــتبه أن ســبب اغتيــال الــرئيس األمريكــي الســابقتخفيهــا الحكومــة األ وجــود مثــل تلــك المعلومــات
نـادي  هو محاولة الكشف عن هذه المعلومات وقد عقد القائمون علـى الحملـة مـؤتمرا صـحفيا استضـافه" كيندي

عشـرين شـاهدا  الصحفيين األمريكيين في واشنطن واستمع الحاضرون في المؤتمر الصحفي لروايات أكثـر مـن
ون، عن وقائع رصد سفن فضائية وكائنات غريبة ومن بين هؤالء الشـهود رقيـب سـابق بعضهم عسكريون سابق
إن الحكومـة األمريكيـة حاولـت إخفـاء واقعـة رآهـا بنفسـه فـي : قـال " كليفـورد سـتون"يدعى  في الجيش األمريكي

  في عام تسعة وستين" بنسلفانيا"والية 
"ستون"وقال  ة سقطت على األرض بعد وصولها من الفضاء إنه شارك في عمليات رفع حطام أطباق طائر  

             الخارجي وذكر أنه قد عثر على بعض الجثث والكائنات الحية داخل حطام تلك السفن الفضائية
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األمريكية رفضت اإلعالن عما حدث وقال إن بعض الكائنات التي عثر عليها داخل  وأكد أن الحكومة       
فضائية تشبه البشر إلى حد كبير، وٕانه سجل بنفسه في الملفات الخاصة بتلك الوقائع سبعة ال تلك السفن

حول حطام   تؤكد ما سبق ذكره من اخبار وخمسين نوعا مختلفا من الكائنات الفضائية وهذه المعلومات
" كبير حادثة لحد تشبه" ستون"السفن الفضائية ووجود كائنات حية بداخلها وهذه الحادثة التي تحدث عنها 

 وقد صور القائمون على فيلم يوم اإلستقالل  التي ذكرنا وٕان سبقتها تلك زمنيًا باثنين وعشرين عاماً " روزول

كما ) واحد وخمسين(األمريكي حادثة مشابهة لهذه الحوادث وأوضحوا طريقة التعامل معها ووجود منطقة 
ت شهود ويأتي أخيرًا الخيال العلمي الذي له دور تستند على روايات وشهادا سموها وهذه الحادثة المصورة

، " جرير ستيفين"العلمية والعقل المدبر لهذه الحملة هو الطبيب السابق  كبير في االكتشافات واالختراعات
أنه يوجد سببين دفعاه " جرير"الذي يصف نفسه بأنه سفير كوكب األرض في الفضاء الخارجي وذكر 

 إلطالق الحملة

  
حمل الحكومة األمريكية على الكشف عن التكنولوجيا المتطورة التي اقتبست من زوار الفضاء هو  -:األول

  الخارجي، 
نظم تسلح في الفضاء الخارجي، و ألن ذلك  هو إقناع الرئيس األمريكي جورج بوش بعدم وضع -:والثاني 

هل تريد أن تدخل ": يرجر " على حد قوله يزعج كائنات الفضاء الخارجي ويغضبها وقد سأل أحد الصحفيين
 جورج بوش في البيت األبيض لتتلميذه بشطب برنامج الدفاع الصاروخي على

  ألنه ال يعجب كائنات الفضاء؟
  

باإليجاب ، وقال إن هذه النقطة ال بد أن تكون قد أثيرت من قبل مع الرئيس  "جرير "فرد عليه      
قررت رغم ذلك تسليح الفضاء الخارجي ، ومن بين األمريكي وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة األمريكية 

المتحدثين في المؤتمر الصحفي سيدة أكدت أنها رأت أجساما طائرة آتية من الفضاء الخارجي أكثر من مرة 
وسألها أحد الصحفيين عن رأيها فيمن يصفون أمثالها بالجنون، فقالت إن المشكلة تكمن في أن هؤالء لم يروا 

وعلى الرغم مما عرض في المؤتمر الصحفي من   ة، ولذا فهم ال يصدقون من شاهدوهاتلك األجسام الطائر 
على  "الكونجرس"أدلة وما بدا على المتحدثين من إيمان راسخ بصدقها، فإنه من المستبعد للغاية أن يوافق 

ا لديهم بحث الموضوع حيث يقف خلف إخفاء المعلومات إن وجدت كثير ممن ال يريدون أن يعرفوا العالم م
                             من معلومات ال يمكن وجودها عند أي دولة أخرى

 

وكذلك يحاولوا عدم الكشف عن مخططاتهم السابقة والالحقة فـي مجـال التسـلح واقتبـاس المعلومـات مـن       
حاولــة وم  منظمــات وجماعــات فــي وجــه كــل مــن يحــاول الكشــف عنهــا ولــو كــان الــرئيس نفســه الغيــر و وقــوف

قـدم عـالم الفضـاء ورئـيس جمعيـة الصـحون الطـائرة فـي نيويـورك  منعـه ولـو اسـتلزم األمـر اغتيالـه وقـد سـبق أن
الصحون الطـائرة ويتلميـذ الحكومـة األمريكيـة بكشـف  للرئيس األمريكي مذكرة يحذر فيها من" كالمن فانكفيثكي"

الرئاسـة األمريكيـة بـالقول أن الـرئيس  وجـاء رداألسرار والحقـائق التـي تعرفهـا حـول هـذا الموضـوع أمـام الشـعب 
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علــى ســالمة  لديــه المعلومــات الكافيــة حــول الخطــر الــذي يهــدد ســكان األرض وســيعمل مــا بوســعه للمحافظــة
كــذلك ضــباط ســالح الجــو األمريكــي ورواد الفضــاء ال   بالقــدر الكــافي مــن الســرعة والحــذر،  الشــعب األمريكــي

حالتهـم الفضـائية ويعرفـون أيضـًا أن الحكومـة األمريكيـة لـديها الكثيـر مـن وجـود أجسـام طـائرة خـالل ر  ينكـرون
  .إفشاءها يؤدي إلى بلبلة كبيرة بين الناس الوثائق حول هذا الموضوع وهي تحفظها بشكل سري للغاية ألن

  

  الكويكبات هل تصطدم باألرض؟
، فحســب )مجهــوًال (اك كوكًبــا مفقــوًدا منــذ مــائتي عــام كــان هنــاك اعتقــاد عنــد الفلكيــين فــي العــالم بــأن هنــ       

ألن مــدير مرصــد بــرلين (، والــذي ُعــرف بقــانون بــود بعــد ذلــك " تيتــوس" التسلســل الرقمــي الــذي وضــعه الفلكــي 
يجـب أن يكـون هنـاك كوكـب مـا بـين ): هو الذي أشـاع هـذا القـانون بـين الفلكيـين األلمـان" بود"في ذاك الوقت 

وحدة فلكية مـن الشـمس؛ حيـث إن الوحـدة الفلكيـة هـي متوسـط  ٢.٨قدرها المريخ والمشتري، ويقع على مسافة 
" م اكتشـف الفلكـي١٨٠٢وفـي عـام . ُبعد مسافة األرض عن الشمس، ومقدارها مائة وخمسون مليون كيلو متر

وحـدة فلكيـة فـي المسـافة مـا بـين المـريخ  ٢.٨وجود كويكب يدور حول الشـمس فـي مـدار متوسـط قطـره " بيازي
" وقــد ســماه  –أي أقــل مــن ثلــث قطــر القمــر  –ويبلــغ قطــر هــذا الكويكــب حــوالي ألــف كيلــو متــر والمشــتري، 

عن وجود كوكب مفقود قـد تحققـت؛ حيـث تتـالى " تيتوس" أن نبوءة " بود" وبعد هذا االكتشاف أعلن –" سيرس
إلـى ثالثمائـة  اكتشاف حزام الكويكبات في المسافة ما بين المريخ والمشتري؛ حيث وصـل عـدد هـذه الكويكبـات

   .م١٨٩٠كويكب عام 
  

 ٢٢٨٩م بلــغ عـــدد الكويكبــات التـــي تــم اكتشـــافها وتحديــد مـــداراتها حــول الشـــمس إلـــى ١٩٨٠وفــي عـــام       
بوصــة أن يصــل  ٢٠٠كويكًبــا، ومــن المتوقــع بعــد اســتعمال أكبــر تلســكوب فــي العــالم، والــذي يبلــغ قطــر مرآتــه 

ويعتقـد أن أصـل هـذه الكويكبـات هـو وجـود كوكـب مـا بـين . بعدد هذه الكويكبـات ألكثـر مـن مائـة ألـف كويكـ
وأكبـر هـذه الكويكبـات هـو . المريخ والمشـتري، ولكنـه انفجـر، وكـان حـزام الكويكبـات الحـالي هـو نـاتج االنفجـار

، ثم يليه حوالي مائتي كويكب يبلغ قطر كل منها مائة كيلو متر، ثم حوالي خمسـمائة كويكـب تتـراوح " سيرس"
أمــا . بــين الخمســين والمائــة كيلــو متــر، أمــا بــاقي الكويكبــات فأقطارهــا أقــل مــن خمســين كيلــو متــًرا أقطارهــا مــا

ـــًرا ـــة وخمســـين مت ـــد قطـــره عـــن مائ ـــة الفضـــاء . أصـــغر كويكـــب يمكـــن رصـــده مـــن األرض فـــال يزي إال أن مركب
ات تــدور حــول التــي اخترقــت هــذا الحــزام أثنــاء ذهابهــا إلــى المشــتري ســجلت وجــود كويكبــ) فــوجير( األمريكيــة 

والكويكبات لـيس لهـا شـكل . الشمس تتراوح أقطارها ما بين عشرين سنتيمتًرا إلى حبيبات في حجم حبيبة الرمل
وضـــعف الجاذبيـــة يـــؤدي إلـــى . منـــتظم، وليســـت كرويـــة الشـــكل نتيجـــة لضـــعف الجاذبيـــة علـــى تلـــك الكويكبـــات

ثـم إنـه نتيجـة لبعـدها الكبيـر . أغلفة جويةهروب ذرات وجزيئات الغازات من هذه الكويكبات؛ فلذلك فهي بدون 
عن الشمس فإنها أجرام باردة، وتبلغ درجة حرارتها في المتوسط مـائتي درجـة مطلقـة، أي حـوالي سـبعين درجـة 

   .مئوية تحت الصفر، وهي تماثل درجة حرارة أقطاب األرض في الشتاء القارس
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وحــدات  ٥.٨وحــدة فلكيــة أو  ٠.٨٣عــن الشــمس  وتتحــرك هــذه الكويكبــات فــي مــدارات، قــد يبلــغ بعــدها      
تميــل بحــوالي عشــر درجــات علــى دائــرة ) إهليجيــة( وحــدة فلكيــة، وهــي مــدارات ٢.٨فلكيــة، ولكــن فــي المتوســط 
م أنــه نظــًرا للكتلــة الهائلــة ١٨٦٦فــي عــام " كيــرك وود "وقــد الحــظ العــالم الفلكــي . البــروج الســماوية فــي الغالــب

هناك قوى جذب لهذه الكواكب العمالقـة علـى الكويكبـات ممـا يـؤثر علـى حركتهـا لكوكبي المشتري وزحل، فإن 
وُيخــرج هــذه الكويكبــات عــن مــداراتها األصــلية، وُيحــدث تصــادما بينهــا وبــين ) أقــالق(فــي مــدارها حــول الشــمس 

 . بعضها اآلخر، مما يؤدي إلى حدوث انشطار لبعض هذه الكويكبات
  

وهــي الكويكبــات التــي تتــأثر بالجاذبيــة لكوكــب ) أبوللــو( ســمى مجموعــةوهنــاك مجموعــة مــن الكويكبــات تُ     
كويكبا منهـا أربعـة كويكبـات تختـرق مـداراتها مـدار دوران  ٢٣األرض وكوكب المريخ، ويبلغ عددها حتى اآلن 

كما تـم إحصـاء عـدد الكويكبـات التـي تتـأثر بجاذبيـة األرض، ويبلـغ قطرهـا أكثـر . كوكب األرض حول الشمس
كويكب وهي كويكبات تم تصادم عدد منها منذ أزمنة بعيـدة مـع األرض، ويحتمـل  ١٣٠٠متر بحوالي من كيلو 

   .تصادم عدد آخر منها مع األرض في المستقبل
  

تصادم األرض مع المذنبات أمر يكاد يكون مسـتحيال، و المـذنبات هـي أجـرام سـماوية قادمـة مـن خـارج نطـاق 
موعـــة والـــدوران حـــول الشـــمس ألقـــرب نقطـــة فـــي دورات زمنيـــة محـــددة المجموعـــة الشمســـية، وتـــأتي لزيـــارة المج

الذي يقترب من األرض والشـمس كـل ) هالي(والسباحة في مدارات ثابتة حول الشمس ال تخرج عنها كالمذنب 
 . م١٩٨٦م و ١٩١٠عام، وقد زارنا خالل هذا القرن مرتين في عامي  ٧٦

  

ظــًرا ألن األخيــرة ذات كتلــة صــغيرة، ويمكــن التــأثير عليهــا ولكــن الوضــع مختلــف بالنســبة للكويكبــات؛ ن      
كمـا أن الكويكبـات هـي مصـادر النيـازك التـي . بجاذبية الكواكب وٕاخراجهـا مـن مـداراتها األصـلية حـول الشـمس

ـــالعين المجـــردة فـــي الســـماء  تســـقط بتـــأثير جاذبيـــة األرض، وتحتـــرق فـــي غالفهـــا الجـــوي، ويمكـــن مشـــاهدتها ب
تج هــذا االحتــراق نتيجــة للســرعة الهائلــة لهــذه النيــازك داخــل الغــالف الجــوي لــألرض؛ حيــث المظلمــة لــيًال، وينــ

كيلــو متــرا فــي الثانيــة، ممــا يــؤدي إلــى احتكــاك هــذه النيــازك مــع مكونــات الغــالف  ٧٢إلــى  ١٢تتــراوح مــا بــين 
ا صـغيرة، أمـا إذا الجوي ينـتج عنـه حـرارة عاليـة تـؤدي إلـى تالشـي هـذه النيـازك غالًبـا فـي حالـة مـا كانـت كتلتهـ

كيلـو  ١.٣يبلـغ قطرهـا " أريزونـا األمريكيـة "كانت كتلتها كبيرة فإنها تصـل إلـى األرض، وهنـاك حفـرة فـي واليـة 
متـرا عـن سـطح األرض المحيطـة، كمـا  ٤٥مترا مع تكوين حافة حـول الحفـرة ترتفـع بمقـدار  ١٨٠متر وعمقها 

   .حطمة وموزعة داخل الحفرة وخارجهاوجد ما يزيد عن خمسة وعشرين طنا من حجر النيازك م
  

نحـو  عـددهاالنيازك التي تتالشى في الغالف الجوي لألرض تعتبر مـن األمـور العاديـة؛ حيـث يبلـغ  وهذه     
الظـالم إذا كانـت أوزانهـا  الدامسـةخمسة وعشرين مليون نيزك يومًيا، يمكن رصدها بالعين المجردة فـي الليـالي 

ويتالشـى يوميًّـا فـي . ألقل من ثانية خالل النجـوم السماءثه من مسار مضيء في تزيد عن جرام واحد لما تحد
حيـث إنـه –طـن مـن هـذه النيـازك، وهـذه إحـدى نعـم اهللا سـبحانه وتعـالى  مائـةالغالف الجوي ما بين عشرة إلى 
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ولها لكانــت هــذه النيــازك هــي المــدمر األول لكــل أنــواع الحيــاة علــى األرض عنــد وصــ الجــويلــوال هــذا الغــالف 
جنـوب إفريقيــا  فـيوأكبـر حجـر نيزكـي وجـد فــي العـالم علـى سـطح األرض هـو ذلـك الــذي تـم اكتشـافه . للسـطح

طنـا بمنطقـة  ١٣األمريكيـة بلـغ وزنـه  المتحدةوأكبر حجر نيزكي وجد في الواليات . طنا ٤٥ويبلغ وزنه حوالي 
تطام نيـازك عمالقـة بـاألرض، كـالحفرة يرجع تكوينها إلى ار  العالمولكن هناك عدة حفر وجدت في " . أورجون"

  . بأمريكا" أريزونا"الموجودة في والية 
  

إال امـرأة  اللهـملم يستدل حتى اآلن، أن أحجـار النيـازك قـد تسـببت فـي قتـل أي إنسـان حتـى اآلن،  ولكن      
. نيـازكعلى أساس ضربة بحجـر  وفسرتم ١٩٥٤ عام" األباما"واحدة وجدت مقتولة داخل منزلها المحطم في 
الـذي عقـد بالواليـات المتحـدة األمريكيـة فـي العـام الماضـي  الفلكيـةوقد أثير فـي أحـد المـؤتمرات العالميـة للعلـوم 

ووصـلت . األرض، وأن هناك احتماال لتصادم هذا الكويكـب مـع كوكبنـا األرض منبأن أحد الكويكبات يقترب 
 الكارثــةر بوليصــة تــأمين للــراغبين ضــد مخــاطر المتحمســين لهــذا االحتمــال أن دعــا إلــى استصــدا بأحــداألمــور 

  .التي ستحدث نتيجة الصطدام الكويكب باألرض
 

التصـادم  حـدوثيجب أن نورد هنا أن خالل هـذا المـؤتمر نفسـه كـان هنـاك رأي معـارض تماًمـا الحتمـال  :أوالً 
  .ما بين الكويكب واألرض من علماء من داخل الواليات لمتحدة وخارجها

  

أخــذنا بفرضــية أن االحتمــال ضــئيل جــًدا ولكنــه قــائم، فــإن معظــم الكويكبــات التــي تخــرج عــن مــدارها إذا  :ثانًيــا 
نتيجة لإلقالق الحادث عليها مـن جاذبيـة الكواكـب العمالقـة، هـي كويكبـات صـغيرة الكتلـة، وهـذه عنـد خروجهـا 

الجاذبيــة األرضــية،  مــن المــدار تصــطدم بكويكبــات أخــرى، فتنشــطر فتقــل كتلتهــا وعنــد وصــولها لــألرض بتــأثير
فاالحتمـال األكبـر هـو أنهـا ستتالشــى فـي الغـالف الجـوي لـألرض، واالحتمــال األصـغر هـو إفـالت أجـزاء منهــا 

 . من التالشي الكامل بالجو ووصولها إلى سطح األرض

  : وفي حالة وصولها إلى سطح األرض فإن هناك احتمالين
  

حالة سوف يؤدي ذلك إلى حدوث موجات مائية عالية هو سقوطها داخل محيط أو بحر، وفي هذه ال :األول
تتوقف شدة هذه الموجات المغرقة وقسوتها على الكتلة التي ستسقط –االرتفاع، قد تضرب بعض الشواطئ 

  .وعن بعد الشواطئ عن منطقة السقوط -في المحيط أو البحر
  

يؤدي ذلك إلى حريق هائل قد  فإذا كانت المنطقة بها غابات فسوف... هو سقوطها على اليابسة :الثاني
يحول دون وصول أشعة الشمس بالقدر الالزم لسطح األرض محدثًا ) الهباب(ينتج عنه كمية من السناج 

فسوف يكون هو ألطف ... أما إذا كان السقوط في منطقة صحراوية... شتاء عالميًّا قد يطول وقد يقصر
   .القضاء والقدر

  

حتماالت قد ترددت كثيًرا عبر تاريخ الجنس البشري كله، ولكن اهللا كان بقي أن نعرف أن هذه الفرضيات واال
خير حافظ ومعين، وهناك من العلماء المعاصرين من يؤمن ببعض هذه االحتماالت في تفسير أمور كثيرة 
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في التاريخ الطبيعي كظواهر انقراض الديناصورات، وفي تاريخ البشرية كطوفان نوح وتدمير بعض المدن 
   .نتشر الظلم والفسق بين أهلهاالتي ا

  

 قانون بود

إننـا إذا أعطينـا للكوكـب عطـارد وهـو أقـرب ( قانونـه   جاء فـي عالم فلكي ألماني ومما" يوهان الرت بود "     
  رقـم و أن نعطي لـألرض)  ٣( علينا أن نعطي الكوكب الذي يليه وهو الزهرة رقم ) ٠٠( رقم  كوكب للشمس

هندســية  وعنــدما نضــيف  وهكــذا للكواكــب األخــرى زيــادة)  ٢٤( وللكويكبــات رقــم )  ١٢( وللمــريخ رقــم ) ٦( 
فنكـون حصـلنا علـى بعـد الكوكـب عـن ) ١٠(كوكب ونقسـم النـاتج علـى  إلى الرقم الذي أعطيناه لكل) ٤(الرقم 

  مليون كيلومتر) ١٤٩,٦(الفلكية المساوية لبعد األرض عن الشمس وقدره  الشمس مقدرًا بالوحدة
الحديثـة واالختالفـات البسـيطة ربمـا حـدثت بسـبب عوامـل  كانـت نتـائج قـانون بـود قريبـة جـدًا مـن القياسـاتوقـد 

بعضـها لـبعض باسـتثناء كـوكبي بلوتـو ونبتـون وارجـع ذلـك إلـى سـبب الشـذوذ  فلكية منها تأثير جاذبية الكواكـب
كمـا كـان لقـانون   مـع مـدار نبتـونبلوتو وتأثير ذلك الشذوذ علـى نبتـون حيـث يتقـاطع مـداره  الذي يتبعه كوكب

  الكويكبات بود دور كبير في اكتشاف
  

 قوانين كبلر

"  كوبرنيكـوس"كمـا كانـت تقضـي قـوانين  إن مدارات الكواكب السيارة ليست دائرية بشكل تـام   -:القانون األول
  . احدى بؤرتي القطع الناقص بل هي على شكل قطع ناقص أو اهليليجي وأن الشمس تحتل

                  

مـداراتها البيضـاوية مـن الشـمس مقارنـة  إن الكواكب السيارة تزداد سـرعتها عنـدما تقتـرب فـي  -:القانون الثاني
  الشمس بسرعتها في أقسام مداراتها البعيدة عن

  يتناسب مع بعده عنها إن مربع زمن الدورة ألي كوكب يدور حول الشمس -: القانون الثالث
  

 الكويكبات 

نعـرف   ،سماوية تدور حول الشـمس فـي حـزام رئيسـي يقـع مـا بـين المـريخ والمشـترى   أجرام  كويكباتال      
  بقطر يزيد عن الكيلومتر واحد، و لم يـتم  مليون منها  ويعتقد بوجود. كويكبًا  ٧٥٠٠منها حتى اآلن حوالي 

عـن تحطـم   نـاتج  فـي هـذا الحـزاملعقود طويلة ساد االعتقاد أن وجود هـذه الكويكبـات ، و   إكتشافها حتى اآلن
هـــو أن هـــذه ، و لكـــن النظريـــة الســـائدة اآلن بـــين الفلكيـــين. كوكـــب كـــان يـــدور فـــي ذلـــك النطـــاق حـــول الشـــمس

وأنهــا بســبب قربهــا مــن ، كواكــب وأقمــاراً ، األجســام قــد تكونــت فــي الفتــرة نفســها التــي تكــون فيهــا النظــام الشمســي
هـي مشـروع   فالكويكبـات. كوكبـاً   لتصـبح  م مـع بعضـها الـبعضااللتحا  فشلت في  كوكب المشتري العمالق

وقد اكتشف في عيـد . ، بقطر ألف كيلو متر"Cerus  سيروس"اكبر هذه الكويكبات هو . فاشل لتكوين كوكب
  . كوكباً  هو أول كويكب يكتشف و ظنوه في البداية " سيروس"و   .ميالدي ١٨٠٠رأس السنة عام 
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أقطارهــا بضــعة (فتــتحطم إلــى شــظايا أصــغر ، ه الكويكبــات مــع بعضــها الــبعضويحــدث أن تتصــادم هــذ      
فــي مــدارات ، علــى شــكل مجموعــات أو فــرادى، مــن حــزام الكويكبــات  وتخــرج، )أمتــار إلــى بضــعة كيلــومترات
ممـــا قـــد يجعلهـــا تصـــطدم مـــع ، وهـــذه المـــدارات ليســـت دائريـــة وأيضـــًا غيـــر مســـتقرة. خاصـــة بهـــا حـــول الشـــمس

بــين الحــين واآلخــر إلــى مــدار   وبعضــها يقتــرب. الــخ.... ب األخــرى أو مــع األقمــار حولهــا األرض أو الكواكــ
  . األرض

  
  
  

    المذنبات

بعضـها . مضـغوطة) إهليجلجيـة(هي أجرام سماوية غير منتظمة الشكل، تدور حـول الشـمس فـي مـدارت      
و مئات أو عشرات و مئات عشرات أ  يدور حول الشمس مرة واحدة كل بضع سنوات والبعض اآلخر في مدة

وهــذه المــذنبات تأخــذ مواضــعها الهندســية فــي الفضــاء فــي كــل اتجــاه وليســت كمــدارت الكواكــب . آالف الســنين
المـذنبات مـن جليـد المـاء وجليـد غـازات أخـرى متطـايرة و  وتتكـّون . بأشكال منتظمة  الواقعة على دائرة البروج

ويتـراوح حجـم المـذنب مـن كيلـو متـر واحـد . ميـد صـخرية كبيـرةمخلوطة مع حبيبات غبار ترابية وأيضًا مع جال
أمــا المــذنبات العــابرة لمــدار األرض فهــي فــي معظمهــا مــا بــين خمســة الــى خمســة . إلــى عشــرات الكيلــومترات

وشاهده مئات الماليين من النـاس   م١٩٩٧  الذي ظهر في ربيع) هيل بوب(ولكن مذنب   .وعشرين كيلومتراً 
الشــهير   )ياكوتــاكي( ومــذنب  .قطــره يبلــغ خمســين كيلــو متــراً   ن بيــنهم ســكان األردن فــإنبــالعين المجــردة ومــ

وألن بعـض المـذنبات غيـر   .واحـدًا ال غيـر  يبلـغ قطـره كيلـومتراً  ١٩٩٦في السماء في عام   الذي ظهر  جداً 
  مستقرة فإنها عند مرورها بالقرب من الكواكب تتأثر بجاذبيتها

  

فمـذنب . فتصطدم باألرض أو بأي جرم سماوي آخر وتكون النتائج كارثيـة جـدا  كثيراً   وقد يتغير المسار     
آالف مليون قنبلة ذرية   تدميرية تقدر بعشرة  طاقة  باألرض فإنه ينتج  قطره عشرة كيلومترات إذا ما اصطدم

 ) . هيروشيما(كالتي القيت على 
  

سـوداء   التلسكوبات ألن سطوحها مغطاة بمركبـات عضـوية ال تشاهد بالعين المجردة أو بأكبر  المذنباتو     
الشـمس   حـين تقتـرب مـن  ولكـن المـذنبات تشـاهد  .بل أشد اسودادًا من الفحم و ال تعكس أشعة الشمس بتاتاً 

يسخن سطحها من قبل أشعة الشمس فيتبخر الجليد ويتسامى منطلقًا إلى الفضاء القريب من المذنب علـى   إذ
علــى شــكل كــرة تســمى   يتــوزع الغبــار والغــاز فــي البدايــة. معــه حبيبــات الغبــار الصــخري  فــاً جار  نــافورة  شــكل

وذيـل آخـر مـن   ثم يتوزع بعضه على شكل ذيل غباري معـوج  بنواة المذنب األصلية  تحيط) coma  الهالة(
الـذيل الغبـاري . غاز يكون مسـتقيمًا فـي االتجـاه المعـاكس لموقـع الشـمس مـن المـذنب

يعكــس أشــعة الشــمس ممــا   الغبــار. فــي االتجــاه المعــاكس لموقــع الشــمسهــو أيضــًا 
  .رأس المذنب و الذيل: هو مألوف في المراجع الفلكية  يسمح لنا برؤية المذنب كما
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إنـه لشـيء   .وذيل المذنب طويل جدًا بحيث قد يصل إلى وحدة فلكية أي مائة وخمسين مليون كيلـو متـرا     
  فـي الكتـب ويغطـي مسـاحة واسـعة  كيلومترات فقط يعمل ظاهرة المذنب المألوفة رائع أن جسمًا حجمه بضعة

أمـا . الغبـار وجليـد المـاء  طن من  ١٨.١  الشهير كان يطلق في الثانية الواحدة) هالي(فالمذنب . في السماء
 ٣٦٥٠  كــان يحــرر  أنــه  فيقــدر العلمــاء  ١٩٩٧ســماء األردن عــام   الــذي شــاهدناه فــي  )هيــل بــوب(مــذنب 

مـرة قـدر مـا   ٢٠٠   والغـازات األخـرى وهـذا مـا يعـادل   في الثانية الواحدة مـن الغبـار ومـن بخـار المـاء  طناً 
كثيـرًا   وعمـل  قـديم جـداً ) هـالي(والسـبب لهـذا الفـرق الكبيـر هـو أن مـذنب   .الشـهير) هـالي(كان يحرره مذنب 

فهــو )  هيــل بــوب(لــى ســطحه بعكــس المــذنب مــن الــدورات حــول الشــمس ففقــد الكثيــر مــن المــواد المتطــايرة ع
  حـول الشـمس تسـتغرق  حديث جدًا ويعتقد أنه عمل دورته األولى حول الشمس أو أنـه عمـل دورات قبـل ذلـك

  . الدورة الواحدة منها أكثر من أربعة آالف سنة
  

  مذنب هالى هل يفشى أسرار الكون؟
  ١٩٨٦مرة ، كان أخرها عام  ٢٥اقترب مذنب هالى من االرض  -
ــــــــــــــــد هــــــــــــــــالى" عنــــــــــــــــدما اكتشــــــــــــــــف الفلكــــــــــــــــى البريطــــــــــــــــانى  - تكــــــــــــــــرار دوران المــــــــــــــــذنب حــــــــــــــــول             " أدمون

  سنة ظل خائفا من اعالن نظريته عدة سنوات لكنه توفى قبل أن تصدق نبوءته ٧٦.١االرض كل 
ب هـــالى واحـــد مـــن ماليـــين المـــذنبات فـــى الكـــون و لكـــن شـــهرته ســـببها أنـــه يـــرى لبضـــعة ايـــام بـــالعين المـــذن -

  المجردة من االرض
فــى عصــر الفضــاء اختلفــت جهــود العلمــاء عــن العصــور الســابقة لرصــد المــذنب هــالى ، و بــانطالق ســفن  -

  اتالفضاء و االقمار الصناعية لرصد رأسه و ذيله الذى يمتد الآلف الكيلومتر 
ارتــبط ظهـــور المــذنبات فـــى اذهــان الكثيـــرين بحلــول الكـــوارث و الفيضــانات و الـــزالزل و تهــاوى العـــروش ،  -

 بدون برهان علمى على ذلك

  استغل بعض التجار خوف الناس و باعوهم أقراصا تقيهم شرور هالى -
ماء بــالعين المجــردة ظــاهرة فريــدة فــى الســ ١٩٨٦بعــض المهتمــين بــالظواهر الكونيــة شــاهدوا فــى أوائــل عــام  -

وسـبب نـدرة هـذه الظـاهرة ان هـذا المـذنب ال يقتـرب مـن االرض و " هـالى"هى مذنب يطلق عليه الفلكيون اسم 
  عام ٧٦ال يظهر فى السماء إال كل 

، ووقتها سجل مرصـد حلـوان بمصـر ضـمن كثيـر مـن المراصـد الفلكيـة  ١٩١٠ولقد كان آخر عهد أجدادنا به 
  لعالم صورا نادرة منه آثرت البحث العلمى آنذاكاالرضية فى كل قارات ا

  

  الستكشاف المذنبات اً اصطناعي اً ناسا تطلق قمر 
اصـطناعيا خاصـا الستكشـاف المـذنبات فـي مهمـة  قمـرا) ناسـا(أطلقـت وكالـة الطيـران والفضـاء األميركيـة      

 .الشمسـي منـذ نشـأته رأس مـذنب لدراسـة عينـات مـن النظـام كيلـومتر فقـط مـن ١٠٠يقتـرب فيهـا علـى مسـافة 
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ـــق عليـــه اســـم  وحمـــل القمـــر االصـــطناعي ) لرحلـــة رأس المـــذنب(، وهـــو اســـم مختصـــر " كونتـــور"الـــذي أطل
كمـا . مـداره الصـحيح ويعمـل بصـورة طبيعيـة وقالـت ناسـا إن القمـر االصـطناعي وضـع فـي " ٢دلتـا "للصـاروخ

سـارها الصــحيح  وعبـر عــن ســعادة المهمـة انطلقــت فــي م للصــحفيين بــأن" تشــيك دوفـال"صـرح مــدير البرنـامج 
بـدرع  المخصـص لمالحقـة المـذنبات" كونتـور"وقـد زود العلمـاء القمـر االصـطناعي  .الفريـق العامـل فـي الوكالـة

دقيقـة مـن الغبـار  خاص يمكنه من االقتراب من المذنب، وفـي نفـس الوقـت تفـادي تعرضـه لالرتطـام بجسـيمات
ويحتوي الدرع على طبقـة مـن  .الذيل لتي يختص بها المذنب وهيوقطرات المياه المجمدة والتي تشكل الصفة ا

، والتـي سـتعمل علـى إبعـاد وتبخـر " كـيفالر"الرصـاص والمعروفـة باسـم  مادة مستخدمة في السترات الواقية من
 وقالـت ناسـا إن كلفـة هـذا .ملـم ٠.٢٢بقـوة طلقـات عيـار " كونتور"القمر االصطناعي  الجسيمات التي تقصف

األربعــة لمــدة  مــن كــل مــذنب ســتعمل أجهزتــه العلميــة" كونتــور"ومــع اقتــراب . مليــون دوالر ١٥٨لــغ البرنــامج تب
  .غيغابايت من ذاكرة الكمبيوتر ست دقائق فقط تجمع خاللها مئات الصور ومعلومات تكفي لشغل اثنين

  

   الشهب

  مــن الفضــاء إلــى) يــةصـخرية أو معدن(جســيمات غباريــة   عبــارة عـن دخــول): ومفردهــا شــهاب( الشـهب      
واحتكاكهـا بطبقـات الجـو ) ثانيـة/ كـم   ٧١ - ١١مـا بـين (األرضـي ونتيجـة لسـرعاتها العاليـة   الغالف الجـوي
فــوق ســـطح   )كــم   ٨٠  - ١١٠  مــا بـــين( وتظهـــر علــى شــكل خـــيط ضــوئي المــع   وتتــأين  فإنهــا تحتــرق

الشـهب فقـط   وتشـاهد. شـيء إلـى األرضوال يصـل منهـا   تحترق وتتالشى كليـة فـي الجـو  فهي إذن. األرض
وٕاذا كانـت شـديدة اللمعـان وتـرى أثنـاء النهـار فإننـا نسـميها كـرات . ويكـون قـّوة لمعانهـا مثـل لمعـان النجـوم  ليالً 

وزنهــا علــى بضــعة ملليغرامــات وحجمهــا عــن بضــعة ملليمتــرات إلــى   ناريــة ، هــذه الحبيبــات الغباريــة ال يزيــد
الخطـأ أن تقـول الصـحافة بـأن الشـهب هـي أجـرام إذن من   .السنتمتر الواحد

وزنهــا إلـــى عشــرات األطنـــان وأن حجمهــا قـــد يصــل إلـــى   ســماوية قــد يصـــل
   .عشرات الكيلومترات

  

 :والشهب نوعان

أو الفـرادى أي أنهـا تـأتي مـن أي اتجـاه و فـي أي وقـت وتنـتج عـن حبيبـات غباريـة   العشـوائية  الشهب: األول
  .فرادية تائهة في الفضاء

  . وهي تظهر في أوقات محددة في السنة وتأتي من اتجاه محدد من السماء  زخات شهبية  :النوع الثاني
  

    النيزك

مستقرة حول الشمس ولهذا فهي قد   توجد أجرام سماوية تائهة في السماء أي أنها ليست في مدارات    
آخر في النظام   تتقاطع مع مدارات الكواكب أو أقمارها أو حتى مع أي جرم سماوي

المذنبات و النيازك هي كتل : وهذه األجرام نوعان. الشمسي بل وحتى مع الشمس نفسها
وقد تعمل ( الجوي األرضي   الغالف  تخترق  صخرية أو معدنية أو خليط من كليهما
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. األرض  قد يصل بعضها سليمًا الى سطح  فيحترق جزء منها  أو تتحطم إلى شظايا) أيضا كرات نارية 
لدينا اآلن آالف النيازك موزعة في المعاهد   .هذه األجزاء السليمة الواصلة الى سطح األرض تسمى نيازك

والمتاحف في جميع أنحاء العالم  وقد تكون صغيرة بوزن بضعة مليغرامات أو كبيرة تصل الى عشرات 
إذن من . ويزن سبعين طناً  افريقيا  في جنوبي) هوبي وست(أكبر هذه النيازك المعروفة هو نيزك . األطنان

  الخطأ أن نتحدث عن الشهب فنقول نيازك او عن النيازك ونصفها بالشهب
  

 أصل الكون
  

ير الذين كفروا أّن السماء و األرض كانتا رتقًا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل  أولم : ( قال اهللا تعالى       
  . ٣٠سورة األنبياء آية ) شيء حي أفال يؤمنون 

إلى   وتشير اآلية. أما الرتق فهو ضد الفتق ، رتق بمعنى التأم .الشيء شقَّه ) :فتق ) الفتق : ي األلفاظمعان
و لقد جاء علم الفلك ليظهر هذه . أن السماء و األرض كانتا ملتأمتين أي كتلة واحدة ففتقهما اهللا سبحانه 

يرجع العلماء :  قبل ألف و أربعمائة سنة  الحقيقة التي ذكرها اهللا في كتابه و تالها نبيه على المسلمين
) ناسا(و ذلك طبقًا لما أعلنته إدارة الطيران والفضاء األميركية  مليار عام  ١٣.٧الفلكيون نشأة الكون إلى 

و يعدون أن . و هي حادثة بداية الكون ) Big bang(مؤخرًا حيث حدثت حادثة تعرف باسم الضربة الكبرى 
كان أمرًا واقعًا ، إذ كانت المادة الموجودة حاليًا في الكون مركزة بكثافة عالية جدًا حدوث مثل هذه الحادثة 

  الضربة الكونية الكبرى لنشأة الكون  نظرية  و من األدلة على صحة.  في هيئة بيضة كونية 
  

يعرف حركة التباعد المجرية الظاهرة التي استدل عليها من خالل انحراف طيفها نحو األحمر وفق ما   -١
 " .دوبلر"بظاهرة 

األمواج الراديوية الضعيفة المتوازنة ، و الواردة بتجانس تام من جميع أرجاء الكون  و بالشدة المتوقعة .٢
  .نفسها في عهدنا الحالي من الشعاع المتبرد عن الضربة الكبرى 

و القرآن يقول غاللة من عنه غاللة من التراب   كما يؤكد العلماء أن هذا االنفجار الكوني العظيم قد نتج
، و التجربة تؤكد أن هذا الجرم عالي  ١١فصلت ) ثم استوى إلى السماء و هي دخان (الدخان قال تعالى 

  . الكثافة ، إذا انفجر فالبد و أن يتحول إلى غاللة من الدخان
  

لسواد الدكنة و والتعريف العلمي للدخان أنه جسم أغلبه غاز به بعض الجسيمات الصلبة له شيء من ا     
ثم استوى إلى السماء و هي دخان  ) له شيء من الحرارة ، و اآلية تشير إلى ذلك قوله الحق تبارك و تعالى 

و يقول العلماء إن الكون يتوسع من . ١١فصلت) فقال لها و لألرض أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين 
تدريجيًا ، ثم يقف ، و بعدها  د فهو سوف يتباطأ تمدده الضربة الكبرى ، وال يوجد دليل بأنه سيتمدد لألب

يوم نطوي السماء كطي  (: و هذا مصداق لقوله تعالى   ينقلب على نفسه ، و يبدأ بالتراجع في حركة تقهقرية
  ١٠٤:١٠٣ ءسورة األنبيا) ا إنا كنا فاعلين السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علين
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 الدخان الكوني
  

ثم استوى إلى السماء و هي دخان فقال لها ولألرض ائتيا طوعًا أو كرها قالتا أتينا (  : قال تعالى     
وهي اختصار " كوب"أطلقت أمريكا سفينة فضائية أسمها  ١٩٨٩نوفمبر عام  ٨في . ١١فصلت ) طائعين 

كيلومتر  ٦٠٠ار في مد) مكتشف الخلفية الكونية (   cosmic back ground radiationلثالث كلمات 
حول األرض بعيدًا عن الغالف الجوي لتجنب عوائق الرصد ، و تطبيقًا ألحدث تكنولوجيا قياس اإلشعاع 

بإرسال ماليين الصور " كوب"و قام القمر الصناعي . الحراري و الكثافة المادية و الضوئية و الميكروويف 
ألف سنة من مولد المادة الدخانية  ٣٠٠بعد مرور  و المعلومات عن آثار المادة الدخانية األولى التي نتجت

مليار سنة ضوئية  ١٣ألف سنة من مولد الكون الذي عمره اآلن حوالي  ٣٠٠األولى التي نتجت بعد مرور 
  !!.مليار سنة ضوئية  ١٠بليون تريليون كيلومتر أي حوالي  ٩٤أي أنها صور تذكارية للدخان يبعد عنا 

  

 اتسبع أراض وسبع سماو  الكون
  

الموجودات الكائنة من مختلف صور المادة والطاقة والمكان والزمان، وما  مجموع" الكون"بلفظة  يقصد     
تتشكل عليه من كافة المادات واألحياء، ولما كان ذلك يشمل حيًزا كبيًرا من المعارف اإلنسانية، خرج الناس 

المدرك منها حسيًّا وغير (امل لألجرام السماوية بلفظة الكون إلى مدلول أكثر تحديًدا يقتصر على النظام الش
وأحجامها، وكتلها، وأبعادها، وحركاتها، وفى الترابط بينها، وتركيبها الكيميائي، وصفاتها  بأشكالها) المدرك

الفيزيائية، والهيئات المختلفة التي تنتظم ها وكيفيات نشأتها، وتاريخها، والمصير الذي ينتظرها، وعلى ذلك 
   :راسات الكونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين همافإن الد
، وهما من المعارف الكلية التي ينطوي )Cosmogenesis(، وعلم أصل الكون )Cosmology( الكون علم

  تحتها أفرع عديدة من الدراسات المتعلقة بالكون
 )Cosmic Sciences .(  
  

ِئت قدماه األرض، وأن اهللا تعالى قد أعانه شك أن اإلنسان قد شغل بالتفكير في الكون منذ أن وطَ  وال     
بالعديد من اإلشارات في كافة صور الوحي السماوي التي كلما استضاء اإلنسان بهديها فهم حقيقة موقعه من 

الكون، ورسالته فيه، وعالقته به كما حددها له رب العالمين، وكلما انحرف اإلنسان عن هداية اهللا سبحانه 
بالخرافات واألساطير، أو باالستعالء والكبر إذا ُقدِّر له فهم شيء من أسرار الكون  امتأل فكره عن الكون

باتباع المنهج العلمي في تفسير بعض السنن والظواهر الكونية، كما وضَّح القرآن موقف هؤالء بقول الحق 
 ). َرِة ُهْم َغاِفُلْونَيْعَلُمْوَن َظاِهًرا ِمَن اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوُهْم َعِن اآلخِ : (تبارك وتعالى
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سجَّل لنا التاريخ أن أغلب الحضارات القديمة قد اهتمت برصد حركات عدد من األجرام السماوية،  وقد
واستخدمت الحسابات الرياضية لتفسير العالقات والروابط بينها من مثل مراحل منازل القمر المتتابعة، 

  .ب بصورة دورية، وظواهر الكسوف والخسوف وغيرهاوعالقة األرض بالشمس، وظهور واختفاء بعض الكواك
  

اإلنسان إلى عهد غير بعيد يعتقد بأن األرض هي مركز الكون، وأن كل ما حولها يدور في فلكها،  وكان     
حتى أثبتت الدراسات العلمية أنها جزء ضئيل جدًّا من بناء محكم دقيق، شاسع االتساع يشمل أرضنا وقمرنا 

من الكواكب والكويكبات، واألقمار في مجموعتنا الشمسية، ومن هذه المجموعة الشمسية  وشمسنا، وغير ذلك
تشكل جزٌء من مجرتنا التي تحتوي على أكثر من أربعمائة ألف مليون نجم كشمسنا، لكل منها توابعه من 

  . ويكباتالكواكب والكويكبات واألقمار كما أن لشمسنا حشًدا من كواكب تسعة وأعداد من األقمار والك
  

جــزء مــن عنقــود مجــري ُيَســمَّى باســم المجموعــة المحليــة يبلــغ قطــره عشــرات الماليــين مــن الســنين  ومجرتنــا     
المحليـة جـزء مـن عناقيـد مجريـة أكبـر  والمجموعـة) تريليونـات كيلـومتر ٩.٥والسـنة الضـوئية تسـاوي (الضوئية 

)Super Clusters ( ُتَكوِّن المجرات العظمى)Super Galaxies( ويحصي العلمـاء أكثـر مـن ألفـي مليـون ،
مجرة تسبح في جزء من السماء الدنيا على هيئة جزر من المجرات أو العناقيد المجرية، وتتباعد المجرات عن 

، وتتخلـق )فـي الثانيـة كيلـومتر ٣٠٠.٠٠٠المقـدرة بحـوالي (بعضها البعض بسرعات تقترب مـن سـرعة الضـوء 
 . ة عن هذا التباعد من حيث ال يعرف اإلنسانالمادة لتمأل المسافات الناشئ

كانت أغلب معلوماتنا عن الكون مستمدة أصًال من معرفتنا باألرض ومادتها وما ينزل عليها مـن نيـازك،  ولما
   .كان من الضروري أن نبدأ حديثنا عن الكون باألرض

  

  األرض
 ١٢.٧٤٠ذي يبلـغ متوسـط قطـره اإلنسان على شبه كرة مـن الصـخر تعـرف باسـم كوكـب األرض الـ يعيش    

ماليــين كيلــومترات، وحجمــه  ٥١٠ومســاحة ســطحه أكثــر قلــيًال مــن  كــم، ٤٠.٠٤٢ومتوســط محيطــه  كيلــومتًرا،
، وعلـى ذلـك تقـدر كتلتـه بمـا ٣سـم/ جـم٥.٥ومتوسـط كثافتـه  مكعًبـا،) تريليـون( أكثر من مليون مليون كيلـومتر

ــا  مليــون ٥٩٧٦يعــادل  ــا تقريًبــاط ٢١١٠×٦(مليــون مليــون طنًّ ويغطــي ثالثــة أربــاع ســطح األرض بغاللــة  ،)نًّ
يبلـغ متوسـط ارتفـاع  بينمـا) متًرا فـي المتوسـط ٣٧٩٥(مائية يبلغ متوسط سمكها حوالي أربعة كيلومترات تقريًبا 

 متــًرا ٨٨٤٨  تصــل إلــى) وهــي قمــة إفرســت(فــوق مســتوى ســطح البحــر، وأعلــى قمــة فوقهــا  متــًرا ٨٤٠األرض 
، ويحـيط بـاألرض غـالف )حوالي جـزر الفلبـين( متًرا ١١.٠٣٣بحر، وأعمق األغوار إلى فوق مستوى سطح ال

مـن  كيلـومتًرا ٤٠هوائي له تركيب كيميائي محدد، ويتناقص ضغطه باالرتفاع حتى ال يكاد يـدرك فـوق ارتفـاع 
لمـا بعـدنا علـى سطحها، وٕان استمرت المادة الغازية لتمأل الجزء المدرك مـن الكـون بتركيـز متنـاٍه فـي الصـغر ك

  .هيئة ما يسمى باسم المادة بين النجوم
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على األرض وفي مياهها، وتحت هوائها من صور الحياة النباتية والحيوانية واإلنسية والجنية الباليين  ويحيا
التي نعرف منها حوالي المليونين من أنواع الحياة التي تنتظمها أجناس محددة، وعائالت، ورتب، وطوائف، 

وممالك، وال يزال العلماء في كشوف مستمرة لمزيد من أنواع الحياة يوًما بعد يوم والمادة بين األرض، وقبائل، 
ومائها، وهوائها، وصور الحياة على سطحها، بل بينها وبين الجزء المدرك لنا من الكون في حركة مستمرة ال 

  .تتوقف وال تنقطع من أجل استمرارية الحياة
  

 : ويتكون من كم، ١٠٥.٦٢يتراوح سمكه بين غالف صخري  ولألرض    

   .قيعان البحار والمحيطات في ٥ ، ٨في القارات، وبين  كم ٥٠ و ٣٠يتراوح بين  بسمك:  األرض قشرة )١(
 ٦٥ و ٥٧فوق القارات، وبين  كم١٠٠و كم ٣٥من أوشحة األرض ويتراوح سمكه بين  األعلى:  الوشاح )٢(
ويحيط الغالف الصخري لألرض بعدد من النُُّطق الداخلية التي تترتب مـن . فوق قيعان البحار والمحيطات كم

  : الخارج إلى الداخل على النحو التالي
األرض،  داخـلفـي  كـم ٧٠٠ويمثل النطاق الفوقي من أوشحة، ويمتد إلى عمـق : الضعف األرضي نطاق  -

قريبـة مـن درجـة االنصـهار، وهو في حالـة مائعـة، لزجـة، شـبه منصـهرة، تحـت ضـغط عـال، وفـي درجـة حـرارة 
  . مما يؤدي إلى سلوك المادة فيه سلوًكا مرًنا

ويتكونان من مـادة صـلبة، ذات كثافـة عاليـة، فـي  ،كم٢٩٠٠ويمتدان إلى عمق : األوسط واألدنى الوشاحان -
   .درجة حرارة مرتفعة وتحت ضغوط فائقة، وتزداد هذه الصفات كلها مع تزايد العمق

أو (من مواد سائلة تتركب أساًسـا مـن الحديـد والنيكـل وقليـل مـن الكبريـت  ويتكون: رضاللب الخارجي لأل ) ٣(
 . ويطلق عليه اسم اللب السائل أو اللب المائع كم، ٥٢٠٠، ويمتد إلى عمق )السليكون

عبـارة عـن كـرة مصـمتة مـن الحديـد والنيكـل مـع بعـض العناصـر األخـرى مثـل  وهـو: الداخلي لألرض اللب)٤(
ــلب لــألرض أو نــواة األرض  كــم،١١٧٠، يبلــغ نصــف قطرهــا )و الســليكونأ(الكبريــت  وتســمى باســم اللــب الصُّ
   .الصلبة

  

الغالف الصخري لألرض من كل من قشرتها ووشاحها األعلـى، ويتمـزق هـذا الغـالف الصـخري  ويتكون      
والتــي  كـم، ١٥٠ كــم،٦٢بشـبكة هائلـة مــن الصـد وع التـي تحــيط بـاألرض إحاطــة كاملـة إلـى عمــق يتـراوح بـين 

باســم ألــواح الغــالف الصــخري لــألرض وتتحــرك هــذه األلــواح  تســمى  تقســم هــذا الغــالف إلــى عــدد مــن األلــواح
بفعل تيارات الحمل النشطة في نطـاق الضـعف األرضـي إمـا متباعـدة عـن بعضـها الـبعض، فتـؤدي إلـى توسـع 

السالســل الجبليــة، أو منزلقــة عبــر قيعـان البحــار والمحيطــات أو مصــطدمة ببعضـها الــبعض فتــؤدي إلــى تكـون 
بعضها البعض، ويكثر حدوث كل من الزالزل والثورانات البركانيـة عنـد حـدود ألـواح الغـالف الصـخري خاصـة 

 ١٠ و ١عند مناطق تصادمها، وحركة ألواح الغالف الصخري لألرض تتم ببطء شديد جدًّا يتراوح معدله بـين 
  . ماليين السنينفي السنة ليتعاظم أثرها عبر  سنتيمترات
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مليــون كــم،  ١٥٠واألرض ثالثــة الكواكــب الســيارة ُبْعــًدا عــن الشــمس، ويبلــغ متوســط بعــدها عنهــا حــوالي       
كـم فـي الثانيـة  ٣٠بسرعة تقدر بحوالي ) إهليجي(وهي تدور حول الشمس في فلك شبه دائري قليل االستطالة 

وهـذا باإلضـافة إلـى دوران  . يوًما وربًعـا تقريًبـا ٣٦٥ا ؛ لتتم دورتها هذه في سنة شمسية مقداره)ث/ كم٢٩.٦(
كـــم فـــي الدقيقـــة؛ لتكـــوِّن يـــوم األرض الـــذي  ٢٧.٨األرض حـــول محورهـــا فـــي حركـــة مغزليـــة بســـرعة مقـــدارها 

يتقاسمه ليل ونهار، بتفاوت يزيد وينقص حسب الفصول التـي تحـدث بسـبب ميـل محـور األرض علـى مسـتوى 
30(دارها مدارها حول الشمس بزاوية مق َ ٢٣ْ .( 

  

دوران األرض حــول محورهــا فــي تنــاقص مســتمر بمعــدل جــزء مــن الثانيــة كــل قــرن مــن الزمــان،  وســرعة     
، وهـذا التنـاقص المسـتمر فـي )الكـابح(وذلك بسبب عمليات المـد والجـز التـي ينـتج عنهـا مـا يشـبه فعـل الفرملـة 

التـي كانـت األرض تـدور بهـا حـول محورهـا عنـد سرعة دوران األرض حول محورها يؤكد علـى السـرعة الفائقـة 
وعلـى  ،)أقل من أربع سـاعات يتقاسـمها ليـل ونهـار(بدء خلقها، وعلى قصر طول اليوم عند بدء خلق األرض 

أخــذت فــي التنــاقص بالتــدريج حتــى وصــلت إلــى  التــي) يــوم٢٢٠٠أكثــر مــن (زيــادة هائلــة فــي عــدد أيــام الســنة 
ِإنَّ : (وسبحان ربنا الذي أنزل في كتابه قبل ألـف وأربعمائـة عـام قـول الحـق ،)يوًما تقريًبا ٣٦٥(عددها الحالي 

) …َل النََّهاَر َيْطُلُبـُه َحِثْيثًـاَربَُّكُم اُهللا الَِّذْي َخَلَق السََّمَواِت َواَألْرَض ِفْي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش ُيْغِشْي اللَّيْ 
   ].٥٤: األعراف[
  

أي بسرعة فائقة؛ ألنها : اآلية الوحيدة من آيات إغشاء الليل والنهار التي ارتبطت بالوصف حثيثًا وهي     
أشارت إلى بداية الخلق، وصلى اهللا وسلم وبارك على خاتم األنبياء والمرسلين الذي أخبرنا قبل أكثر من ألف 

ها، فيأتي العلم الحديث ليؤكد على أن وأربعمائة عام أن من العالمات الكبرى للساعة طلوع الشمس من مغرب
استمرار تباطؤ سرعة دوران األرض حول محورها سوف يؤدي بالقطع إلى تغير اتجاه دوران األرض من 

) فتبدو الشمس وكأنها تشرق من الشرق وتغيب في الغرب(االتجاه الحالي؛ حيث تدور من الغرب إلى الشرق 
، ويسبق ذلك )مس وكأنها تشرق من الغرب وتغرب في الشرقفتبدو الش(تدور من الشرق إلى الغرب  لكي

 في) صلى اهللا عليه وسلم(فترة من االضطراب يطول فيها اليوم بشكل غير عادي؛ ليطابق نبوءة المصطفى 
ال  . حديث الدَّجَّ

  

ولوال في حالة من التوازن المعجز، فلوال الجاذبية األرضية لما تماسكت مكوناتها فصارت كرة،  واألرض     
دوران األرض حول محورها لما تأثرت بالقوة الطاردة المركزية فأصبحت شبه كرة، ولوال تباين صخور األرض 
في تركيبها الكيميائي، وبالتالي تباين كثافاتها لما اختلف مستوى سطحها فغارت قيعان البحار والمحيطات 

ي داخل األرض وانعكاسات ذلك على غالفها وارتفعت أسطح القارات وقمم الجبال، ولوال الحركات الدائبة ف
الصخري، والنشاطات المستمرة في نطق األرض الهوائية والمائية والحياتية وما يسقط عليها من شهب ونيازك 

  .لفسدت األرض وما عادت صالحة للحياة
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  رــالقم 
وتبلغ مساحة سطحه  ،)كيلومتًرا ٣٤٧٦(تابع صغير لألرض يبلغ قطره ربع قطر األرض تقريًبا  هو      
، وتقدر جاذبيته بسدس جاذبية األرض، والقمر يدور حول ٣سم/ جم ٣.٣٦، ومتوسط كثافته ٢كم مليون ٣٨

كم، وعلى ذلك فإن متوسط بعد  آالف ٤٠٧ ألف، ٣٥٦األرض في مدار شبه دائري يتراوح نصف قطره بين 
لمدة الزمنية في دورانه حول محوره ألف كم، ويستغرق القمر نفس ا ٣٨٤القمر عن األرض يقدر بحوالي 

 ٤٠٠ و ١٠٠وتتراوح درجة الحرارة على سطح القمر بين  يوًما، ٢٧.٥ليدور دورة كاملة حول األرض في 
كان القمر هو أقرب أجرام  ولما). درجة مئوية ظهًرا ١٢٧درجة مئوية بالليل ،  ١٧٣ -أي بين (مطلقة  درجة

  .ل التقويم الزمني لألرضالسماء إلينا كانت دورته هي أدق وسائ
  

 الفضاء قانون

في الرحالت الفضائية ومرور المركبات  والتشريع الذي يتحكم  قانون الفضاء المقصود به القانون      
القرن  وقد بدأ النظر في القانون الفضائي في الستينات من اإلقليمية الفضائية فوق أجواء الدول ومياهها

ذلك وقررت الدول  انون الذي يحكم الرحالت الجوية بالطائرات قد سبقالعشرين الماضي علمًا أن الق
الواقع فوق الدولة والذي تنتهي حدوده  وهو الفضاء المجال الجوي المشاركة في مؤتمر اعد لذلك وانبثقت فكرة

ء في إعداد قانون الفضا صعوبات وقد عانى المشرعون من  مع حدودها الطبيعية أو حدود مياهها اإلقليمية
  :منها  الخارجي

  

الفضائية والمسافات الطويلة التي تقطعها المركبات  االرتفاع الشاهق الذي تصل إليه المركبات - أوالً 
  الفضائية في رحالتها

تجعلها تدور حول الكرة األرضية كلها عند الصعود  الطريقة التي تنطلق بها المركبات الفضائية والتي - ثانياً 
  انطالقها نحو الفضاء مباشرة في طريق مستقيم ى األرض وعدمللفضاء وعند الهبوط عل

البث  الصناعية تحتاج مواقع خاصة ومدارات محددة للقيام بنشاطاتها سواء في االتصاالت أو األقمار - ثالثاً 
وعقد أول مؤتمر دولي لبحث هذا األمر ، تقدم بعض المشرعين باقتراح  التلفزيون أو مراقبة الطقس ونحوه

الروماني التي تنص على إن من يمتلك  في حينه حًال للمشكلة وذلك بتطبيق مادة من مواد التشريعاعتبر 
هذا االقتراح بسبب أن هذا القانون الروماني إنما جعل لمن اراد  األرض يمتلكها عاليًا حتى السماء ولقد اسقط

فوقها تنتهي  ملكية الدولة للفضاء القائم بيته باتجاه السماء وبعد عدة مداوالت انتهوا إلى أن أن يزيد في ادوار
أن تتجاوزه وبنوا ذلك على نص  من حيث أالرتفاع عند النقطة التي ال تستطيع نيرانها المضادة للطائرات

إن السيادة اإلقليمية للدولة تتوقف عند ( فيه  القانون الدولي حول سيادة الدول على أراضيها والذي جاء
وتقدم بعض ) القوانين المعمول بها ، وذود جميع األمم األخرى عنها  ا ممارسةالحدود التي يستطيع حكامه

  كليو متر ٨٥/  ٥٠/ ٤٠األمريكيين بأن حقوق الفضاء ألي دولة تتوقف عند ارتفاع محدد وحددوا  المسؤلين
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شــرعين والــبعض مــن الم والــبعض حــدد نهايــة الجاذبيــة األرضــية والــبعض حــدد بإنعــدام الجزيئــات الجويــة      
منطقـة مغلقـة أمـام  المسـافة مـن سـطح األرض إلـى الحـد الـذي تبلغـه المضـادات للطـائرات : فّصـل فـي األمـر

لألقمـــار الصـــناعية والمركبـــات  كيلـــو متـــر مجـــاًال مفتـــوح١٠٠٠أجهـــزة الفضـــاء ، ومـــن ذلـــك الحـــد إلـــى حـــد 
توح أمام جميع الـدول وال يعتبـر فوق ذلك فهو مجال مف ، أما الفضاء الواقع  والمحطات الفضائية غير الحربية

 وقد اخذ بهذا االقتراح اتحـاد المحـاكم" جون كوب غوبر"تقدم به المشرع األمريكي  فضاء إقليميا وهذا االقتراح

بـاختراق هـذه  وقـد اقتـرح الـبعض السـماح أي المنطقـة المحرمـة" نيوتراليا" األمريكية الداخلية وسمي ذلك الفضاء
وفــي عــام  كيلــومتر ٣٠٠إلــى  ١٥٠القمــر أو المركبــة تتخــذ مــدار بارتفــاع مــابين  المنطقــة المحرمــة إذا كــان

مركبـة  اإلتحاد العالمي للمالحة الجوية اجتماع وقرروا حرية التحـرك فـي الفضـاء للكـل صـاروخ أو عقد ١٩٦٠
ي فقــد رأى أنــه ال يجــوز أل" شــاختر"، أمــا المشــرع  كيلــو متــر عــن ســطح األرض ١٠٠يبــدأ ارتفــاع مــدارها مــن

الواقعـة خـارج  العالم أن تقيد حرية الحركة في الفضاء كما يكون الوضع في الميـاه المحيطيـة والبحريـة جهة في
المنبثقــة عــن األمــم المتحــدة بمشــروع يبــين  م تقــدم رئــيس لجنــة الفضــاء١٩٦٣الميــاه اإلقليميــة للــدول ، وفــي 

ذلك ممثلي االتحـاد السـوفيتي وأمريكـا ، وجـاء  األمم المتحدة بما في الحقوق الفضائية للدول ووافق عليه ممثلو
القوميـة  الخارجي الواقع خارج الجو األرضي وكذلك األجرام السماوية ال تخضع ألحكام السـيادة فيه إن الفضاء

تعتبر المالحين الكونيين  ويجب كذلك أن يكتشف الفضاء خارج جو األرض لصالح اإلنسانية وان سائر الدول
  .سفراء للبشرية جمع

  

 وأموال مخاطر.. الفضاء في السياحة

 األمريكي" تيتو" تصاحب أن إلى – خيالك في ولو – تطلعت هل الفضاء؟ في سائحاً  نفسك تخيلت هل      
 تعلم أن عليك فقط.. تحلم أن عليك ال الفضاء؟ على سائح كأول التاريخ دخل الذي.. ربيعاً  الستين صاحب

 األمريكي األعمال رجل دفعه الذي المبلغ كان" فقط" دوالر مليون  ٢. وأموال مخاطر،: شيئين الرحلة في أن
 تانجات" الروسيين الفضاء رائدي برفقة مضت سنة أربعين حلم ويحقق الفضاء، في ليحلق ؛"تيتو دينيس"

  ".باتورين يورى"و" موسباييف
  

 بعد.. الهادي المحيط وبجن فضاء في كم٣٨٠ ارتفاع على توجد التي العالمية الفضاء محطة تيتو دخل    
 التي الكمبيوتر مشاكل بعض على التغلب تحاول كانت والتي" آنديفر" األمريكية الفضائية المركبة غادرتها أن

 الطريق لتخلي العالمية المحطة عن" آنديفر" ابتعدت المشاكل، هذه معالجة إتمام وبعد.. المحطة أصابت
 من خروجها بعد ،٣٠/٤/٢٠٠١ اإلثنين صباح بالمحطة اقلاللتح" سويز" الروسية الفضاء مركبة أمام

 بعد العالمية المحطة إلى حولت ولكنها ،"مير" إلى الرحلة هذه كانت األصل في و. يومين قبل" كازاخستان"
 يد على١٩٨٥ - ١٩٨٤ عامي في العالمية الفضاء محطة تصميم بدأ وقد الماضي، الشهر انفصالها تأكد

 دولة ١٤و والبرازيل، واليابان، كندا،: مثل أخرى، دوالً  وضمت روسيا، التكنولوجي هاوشريك المتحدة الواليات
  .األوروبية الفضاء وكالة تمثل
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 "ناسا" مناوشات

 معرفتهـا عـدم بشـدة أغضـبها التـي" ناسـا" األمريكيـة الفضـاء محطـة بين ساخنة مجادالت بالرحلة أحاطت         
 بهـــذه القيـــام علـــى") ناســا" فـــي الســـابق المهنــدس" (تيتـــو" قـــدرة فــي شـــككتو .. الـــروس مــع" تيتـــو" برحلـــة القبليــة
 تعوقــه قــد الضــعيفة الروســية لغتــه ألن خاصــة عديــدة، مشــاكل يثيــر قــد وأنــه مؤهــل، غيــر بأنــه واتهمتــه الرحلــة،

 أنـه علـى أكـدت ،"تيتـو" أمـوال إلـى تحتاج التي روسيا، أن إال. جيداً  الرحلة أبعاد وتفهم الروس مع التفاهم عن
 التـي الدوليـة باالتفاقـات ناسـا وذّكـرت.. أشـهر لعـدة الروس الرواد مع شاقة تدريبات تلقى وأنه حال، أحسن في

 إلـى ناسـا واضـطرت. العالميـة الفضـاء محطـة فـي الروسـي الجـزء سـيدخل مـن تحديـد فـي الكامل الحق تعطيها
 بـــدون المحطـــة فــي األمريكـــي الجـــزء إلــى يـــدخل لـــن أنــه" تيتـــو" أكـــد بعــدما خاصـــة بأيـــام، الرحلــة قبـــل الموافقــة
  .يسببه قد ضرر أي يعوض أن استعداد على وأنه.. موافقة

  

 المخاطر احذر

 المتوقعـة، الصـحية المخـاطر هـي نفسـه الفضاء ورائد بل الفضاء، سائح تقابل قد التي المشاكل أخطر أحد      
 العقبـــات هـــذه تخطـــي لمحاولـــة واســـعة يـــةطب بدراســـات" ناســـا" وكالـــة وتقـــوم.. الجيـــدة الصـــحة تـــوافر مـــع حتـــى

 علـى ٧٢ عـام مهمتـه فـي" سـيرنان أيوجين" الفضاء رائد تعرُّض: ذلك ومثال. مخاطرها من التقليل أو الصحية
 قلــة إلــى تعرضــوا الروســية" ميــر" فضــاء رواد أن كمــا. الصــخور بتــراب والتلــوث الشــديد اإلرهــاق إلــى" أبوللــو"

 المعـدل نفـس وهـو شـهريًا،% ٢ إلـى% ١ بنسـبة تقل حيث والساقين؛ وضالح عظام مثل العظام، بعض كثافة
  ..سنة في اليأس سن في المرأة تفقده الذي

  

 :الفضاء مسافر لها يتعرض قد التي األخرى المخاطر بعض وٕاليك     

 الداخليـــة األذن تشـــعر وال بـــه، يصـــاب الـــذي االرتبـــاك نتيجـــة بصـــرية لخيـــاالت العقـــل يتعـــرض البدايـــة فـــي -
  .بالحركة لإلحساس الوحيدة الطريقة هي العين وتصبح األرض، في كانت كما لحركة،با
 الوجـه انتفـاخ إلى وتؤدي والرأس الصدر في فتتجمع تصلبها التي الجاذبية تجد ال التي الجسم سوائل ارتفاع -
  .باألنيميا الفضاء رائد فيصاب الحمراء؛ الدم خاليا وتقل.. لهذا فعل كرد
 انعـدام يـؤدى حيـث هائلـة؛ بسـرعة العضـالت أمـالح فقـدان هـو الفضـاء رائـد لـه يتعـرض قـد مـا أخطـر ومـن -

 مــن ذكرنــا كمــا شــهريًا،% ٢ و% ١ بــين يتــراوح بمعــدل الــوزن تحمــل التــي العظــام كثافــة انخفــاض إلــى الــوزن
 لــىإ تــؤدي والتــي العظــام هشاشــة مــن يعــاني عجــوز رجــل مــن مــرات عشــر أســرع بمعــدل الكالســيوم ويفقــد قبــل،
 حينمـا بالضـمور العضـالت تصـاب فقـد كـذلك.. بالحصـوات يصـيبها قـد ممـا الكلـى؛ أنسـجة في األمالح تجمع

 مـــن يختلـــف للشـــفاء والتماثـــل. الكحوليـــات لشـــارب مشـــابه التـــأثير هـــذا.. الجاذبيـــة مـــع التـــدافع إلـــى تضـــطر ال
  .عليها حصل التي والتدريبات الجسمانية قوته حسب آخر إلى شخص
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 فـوق وجـوده نتيجـة اإلنسـان يتعـرض فبينمـا السـرطان؛ خطر تزايد إلى الكونية األشعة جرعات دياداز  ويؤدي -
.. أيــام عشــرة فــي جرعــة ٢٠٠ إلــى الفضــاء ســفينة تتعــرض يوًمــا، ٣٦٥ فــي جرعــة ٢٠٠ إلــى األرض ســطح
 فــي جرعــة ١٠٠٠ إلــى تعرضــت المــريخ ورحلــة يومــا، ٩٠ فــي جرعــة ١٠٠٠ إلــى تعرضــت مــثال" ميــر" محطــة

 .يوم فأل

 إفــراز: مثــل الجســم، دورات مــن كثيــر فــي اخــتالل إلــى يــؤدي للجســم البيولوجيــة الســاعة تــأثر فــإن كــذلك -
  .واالكتئاب الضغط، وضبط واالستيقاظ، النوم ودورة الجسم، حرارة درجة وتغير الهرمونات،
 عشــرة مــن يقــرب مــا إال الفضــاء فــي يقــيم لــن" تيتــو" أن إال.. المخــاطر زادت الرحلــة، طــول زاد كلمــا وبــالطبع؛

 حـدثت مـا إذا األرض إلـى إسعاف مركبة لتصبح مهيأة أخرى" سويز" مركبة هناك أن قليالً  يطمئنه وربما أيام،
  .مشاكل

  

  )الجزء األول ( ريادة الفضاء 
   مقدمة

عباس " حلم اإلنسان منذ القدم بالتحليق في الفضاء مثلما تفعل الطيور وترجع أولي محاوالت الطيران إلى    
ميالدية ولكن باءت محاوالته بالفشل إذ كسر عموده الفقري فكانت ضريبة غالية دفعها  ٨٨٠عام " بن فرناس

هذا العالم الفلكي في سبيل الوصول إلى غاية سامية لنفع البشرية وبذلك اعتبر رائد الطيران واستمرت 
أن " بن فرناس"علميا خطأ )  ١٦٨٠إلى  ١٦٠٨ " ( الفونسو"حتى أثبت عالم الرياضيات . محاوالت الطيران

اإلنسان ال يستطيع الطيران على حساب قوة عضالته المحركة كما يفعل الطير و السبب في ذلك انه 
سيحتاج إلى أجنحة ال تقل عن ستة أمتار و ستكون ثقيلة بحيث يتعذر على عضالته تحريكها باستمرار 

عضالت المحركة لألجنحة تبلغ نحو ثلث وزن الطائر وبناء وبالسرعة الكافية علما بأنه في حالة الطير ال
على ذلك حاول اإلنسان االستعاضة بوسائل أخرى للطيران كالطيران الشراعي والبالونات و المناطيد ثم 

  .الطائرات ذات المحركات الميكانيكية
  

شـة وذهـول وقبـل أن يفهمـوا ثم انتقل حلم اإلنسان لما وراء األرض فبدا الناس يتطلعون نحو السماوات بده    
شئ عما يشاهدونه عبدوا الشمس والقمر والكواكب كآلهـة وعنـدما عرفـوا تحركـات األجسـام المنتظمـة فـي الفلـك 

للتقويم من خالل دراستها عن طريق التلسكوبات الفلكية لرؤية األشـياء البعيـدة و  اتخذوها مقياسا للزمن وأساسا
ف الفضــاء أكثــر وأكثــر فوجــد خــارج الغــالف الجــوي فــراغ ملــيء بــأجرام لمعرفــة المزيــد ســعى اإلنســان الستكشــا

بليـــون ســـنة علـــى حســـب تقـــدير العلمـــاء تتســـم  ١٥الكـــون المهولـــة العـــدد الـــذي خلقهـــا اهللا تبـــارك و تعـــالى منـــذ 
.  "إن كل شـئ خلقنـاه بقـدر " حركتها باالتزان بقوانين أزلية من صنع خالق السموات و االرض و يقول الحق 

نبغي أن ال نغفل شيئا هاما هللا حكمته في خلق كل كائن حي بتكوين جسماني يختلف عـن غيـرة ليتكيـف كما ي
  .به وفقا لمتطلباته وميز اهللا اإلنسان بالعقل وسخر له ما في الكون واستعاض اإلنسان 
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 قدرة اهللا فى خلق الطيور

والبحــر ورزقنــاهم مــن الطيبــات وفضــلناهم ولقــد كرمنــا بنــي آ دم وحملنــاهم فــي البــر " يقــول اهللا غــز وجــل      
ســنريهم آياتنــا فــي األفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم انــه " كمــا قــال تعــالى " علــى كثيــر ممــن خلقنــا تفضــيال 

عندما ميز اهللا الطيـر بالقـدرة علـى الطيـران التـى لـم يعطيهـا لإلنسـان فقـد زود اهللا عـز وجـل الطيـر بمـا " الحق 
ان فالطيور من أخف الحيوانات وزنًا وذلك لرقة عظامها و تجويفهـا لـيالئم ذلـك الطيـران يالئم القدرة على الطير 

وشــكل الطيــور زورقــي لتزيــد مــن قــدرتها علــى الطيــران جنــاحي الطيــور متســاويان فــي الطــول وعــدد الــريش و 
رطوبتـه  و ترتيبه و أطواله منظمة بدقة متناهيـة ليسـاعده ذلـك علـى حفـظ الطيـران وحفـظ درجـة حـرارة الجسـم و 

للطيــور التــي تطيــر فــي الســماء قــوة بصــر حــادة لتــتمكن مــن رؤيــة غــذائها مــن مســافات عكــس الطيــور التــي ال 
  تطير

  

فهــي ال تتمتــع بحــدة البصــر ألنهــا ليســت فــي حاجــة لــذلك فالطعــام أمامهــا كمــا أن بــالرئتين أكيــاس هوائيــة      
مـن وزن جسـمه النـوعي وكثافتـه فتزيـد مـن قدرتـه علـى  تفوق الرئتين حجًما لتزيد السعة التنفسـية للطيـر و تقلـل

الطيران و بعـض الطيـور ذات أجنحـة عريضـة لتكـون مناسـبة للطيـران وسـط التيـارات الهوائيـة المضـطربة مثـل 
علــى قمــم األشــجار فهــو يحســب " اللقلــق"و هــو مــن النســور الضــخمة و حينمــا يهــبط طــائر " الكونــدور"طــائر 

ف شـكل المنقـار و األرجـل تبعـا لنـوع الغـذاء و اتصـال أجنحـة الطيـر تكـون حساب كـل ضـربة جنـاح كمـا يختلـ
من أعلي عظام القفص وهذا يمنع انقالب الطائر أثناء الطيران باإلضـافة إلـى أن للطيـور القـدرة علـى الوقـوف 
و النوم على األغصان دون أن تتعرض للسـقوط حتـى و لـو كانـت الريـاح شـديدة و يرجـع ذلـك إلـى العضـالت 

حركة ألصابع القدم القوية التـي تؤهـل الطـائر للقيـام بهـذه العمليـة حيـث يثنـى اإلصـبع الخلفـي إلـى األمـام و الم
اإلصبع األمامي إلى الخلف فتتعاون األصابع في اإلمساك بالغصن ، كل ما سبق يدل على أن ثمة قصـدًا و 

ن مــن الطيــران و العــيش و التحليــق تــدبيرًا و عنايــة أرادت و خططــت و نفــذت مــا أرادت لهــذه الكائنــات لتــتمك
   على األرض و في السماء

  

  هل السماء قريبة 
حاول اإلنسان أن يلمس السماء وما يراه فيها معتقدا أن المسافة ليست ببعيدة مع عدم تقديرة الصحيح     

لمنطاد التى لحجم األشياء وتكوينها المادي فأخذته روح المغامرة و بدأ بالوصول إلى السماء بالبالون أو ا
اعتمدت  فكرته على تسخين الهواء داخل البالون فيؤدى ذلك إلى ارتفاعه ألعلى ألنه يصبح أخف وزنا من 

ح التي يرغب التحرك في الهواء ويتم التسخين باستخدام موقد غازى ثم يوضع المنطاد في مهب الريا
وطارا فيه في إحدى " ولبور رايت"و " رفيلا"أول من صمم منطاد الهواء الساخن األخوان الفرنسيان و  ،اتجاهها

  ١٧٨٣وعشرون من نوفمبر
و كـــان أول انطـــالق نـــاجح وفـــي القـــرن التاســـع عشـــر اســـتخدم اإلنســـان مناطيـــد لهـــا محركـــات وملئـــت بغـــاز 
الهيــدروجين األخــف وزنــا مــن الهــواء و انتشــرت هــذه المناطيــد فــي الثالثينــات مــن هــذا القــرن ثــم تطــورت إلــى 
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جــذوع هيكليــة مــن ســبائك خفيفــة و غيــر صــلبة عديمــة الهيكــل و نصــف صــلبة تجمــع بــين  مناطيــد صــلبة ذات
قليـل الحـظ قـد اختفـت آمـا المنطـاد غيـر الصـلب هـي "  هندنبرج"النوعين األولين والمناطيد الصلبة مثل منطاد 

مقصــورة الشــائعة اليــوم يتكــون المنطــاد الصــلب مــن غــالف كبيــر مــن البوليســتر مملــوء بــالهليوم تعلــق أســفله 
للركاب وداخل الغالف يوجد كيس كبير ذو جزأين يسمى حجيرة المنطاد و تسخين الهواء داخـل الحجيـرة يرفـع 
مقدمــة المنطــاد أو يحفظهــا ومحركــات المــراوح علــى المقصــورة تحــرك المنطــاد إلــى األمــام بينمــا تضــبط أربــع 

النتبـــاه ممـــا جعلهـــا وســـيلة محبوبـــة متوازنـــات المســـار و االرتفـــاع وهـــذه المناطيـــد ذات منظـــر جـــذاب الفـــت ل
  . لإلعالنات الهوائية

  

 كيف كانت الطائرة األولى 

الشراعية التي تحاكي في طيرانها تحليق الطيور وجناحا الطائرة مقوسان  بدأت التجارب على الطائرات      
الكبرى توليد قدرة  المشكلةيولد دفعا علويا في أثناء انسياب الطائرة عبر الهواء يكفي لحملها وكانت  قليال وهذا

األمام لتحمل بشرا وأتي حلها باختراع محرك االحتراق الداخلي على يــد  كافية لرفع الطائرة ودفعها إلى
صناع الدراجات اللذان اظهرا تقدمًا ملحوظًا بتصنيع محركهما البنزيني ومارسا الطيران "  رايت"األخوان 

عند " كارولينا الشمالية"قاما بأول طيران ناجح في  ١٩٠٣بر عامالشراعي كثيرًا و في سبعة عشر من ديسم
  هو الطيار" اورفيل رايت"مرتفعات قتل الشيطان وكان 

  

و مـــدة الرحلـــة اثنـــى عشـــر ثانيـــة علـــى ارتفـــاع ثالثـــة أمتـــار لمســـافة حـــوالي أربعـــين متـــرًا وكانـــت الطـــائرة      
" آورفيـل"ر حصانًا وكان أطـول طيـران حققـه مصنوعة من قماش القنب و الخشب حول محرك قدرته اثنى عش

قــد اســتغرق خمســة وســبعون دقيقــة علــى ارتفــاع قــارب مائــة متــر وبعــد طيرانهمــا النــاجح ببضــع ســنوات تنبهــت 
الحكومــة األمريكيــة إلــى أهميــة الطيــران وكــان الطيــران فــي أول عهــدة يعتبــر رياضــة خطــرة و كانــت الطــائرات 

رأت التحســـينات المتتاليـــة علـــى الطـــائرات فاســـتبدل بالهيكـــل الخشـــبي تبنـــى للمتحمســـين فقـــط  و ســـرعان مـــا طـــ
القماش المفتوح بهياكل معدنية مقفلة صـنعت مـن األلومنيـوم خاصـة وجهـز الهيكـل بمقعـدين أحـدهما للطيـار و 
اآلخر للراكب و طور المحرك النفاث للطائرة الذي يدفع الطائرة إلـى األمـام بواسـطة الـدفع الـذي تحدثـه غـازات 

لعـادم السـاخن المطـرودة بسـرعة عاليـة إلـى الخلـف ولقــد تنوعـت الطـائرات فـي أشـكالها وتعـددت فـي أغراضــها ا
كمـا أن هنـاك طـائرات البضـائع لتحميـل و تفريـغ البضـائع كـم "  البـوينج"مثًال فهناك طائرات لنقل الركاب مثـل 

العموديـة أو الراسـية اإلقـالع التـى ال  ان هناك طائرات تستخدم كمقـاتالت جويـة إللقـاء القنابـل كـذلك الطـائرات
  . تستخدم الممرات لإلقالع بل مراوح لتفريغ الهواء والصعود العمودي 

  
    استكشاف الفضاء

كان السفر إلى الفضاء مجرد حلم حتى الرابع من أكتوبر عام الف وتسعمائة سبعة وخمسون عندما        
ه عشرات من مستكشفات الفضاء بدون طيارين ثم أطلق أول قمر صناعي دار حول األرض ثم أطلق بعد
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جاءت فكرة بناء محطة مدارية كنقطة انطالق جيدة من الفضاء الى الفضاء بمركبة الفضاء التي تطلق من 
هذه المحطة والتى ستتجنب التغلب على جاذبية األرض لتبدأ رحلتها من هناك تلى ذلك فكرة ريادة الفضاء 

تلك كانت مراحل غزو الفضاء واآلن دعنا ، هامة في استكشاف الفضاء  باستخدام مكوك الفضاء كخطوة
  .نتحدث عن غزو الفضاء بشيء من التفصيل

  

ان االرض بمثابــة مغنــاطيس كبيــر يجــذب االشــياء إليــة و هــذا المغنــاطيس قــابع فــي بــاطن االرض علــى      
ة لألجســام يعتمــد علــى الكتلــة التــى عمــق ســتة االف و أربعمائــة كيلــومتر تحــت اقــدامنا و شــد الجاذبيــة األرضــي

هي كمية المادة الموجودة بالجسم وكلما بعد الجسم عن االرض ضعفت جاذبيتهـا ولكـي نـتخلص مـن الجاذبيـة 
 و تسـمى سـرعة اإلفـالت  كيلومتر لكل ثـــانية ١١.٢األرضية البد ان نقفز في الفضاء بسرعة ال تقل عن 

ان لكـل فعـل رد  )هـى" إسـحاق نيـوتن" علـى فكـرة عمـل للعـالم الكبيـر من خالل قوة دفـع سـريعة و فائقـة ارتكـازاً 
مـن البندقيـة فليسـت هـي الوحيـدة  فعندما تنطلق الرصاصة) فعل مساوي لة في المقدار و مضاد لة في االتجاة
فتصـدم أكتافنـا فكـان الفكـاك إلـى الفضـاء لـيس إال عـن طريـق  التي تندفع بل إن البندقية ترتـد أيضـا إلـى الـوراء

  . الصاروخي الدفع
  

 كيف ينطلق الصاروخ الغازى للفضاء ؟

يبـــدأ الصـــاروخ فـــي االنـــدفاع راســـيًا بـــرد الفعـــل النـــاتج عـــن انبثـــاق الغـــازات الســـاخنة المولـــدة فـــي حجـــرة        
الـف كيلـومتر فـي السـاعة تنفلـت مـن الجاذبيـة خـارج الغـالف الجـوي  ٤٠االحتراق وتزداد السـرعة وعنـدما تبلـغ 

ة الفضاء أو القمر الصناعي ولتسهيل عملية القذف صنع الصاروخ بحيث ال ينفلت الصاروخ كليـا حامال مركب
مــن جاذبيــة االرض بــل يوضــع أعــال الصــاروخ صــاروخا آخــر اصــغر ثــم صــاروخا ثالثــا يشــتغل كــل مــنهم فــى 

الصـاروخي مرحلة وبهذه الكيفية يتكون الصاروخ من ثالث محركات صاروخية تمثل ثالث مراحل وليـتم الـدفع 
، فأنه يحتاج إلى آمرين األول الوقـود والثـانى األكسـجين الـذى يسـاعد علـى االشـتعال والـذى ينعـدم فـى الفضـاء

عند احتراق وقود المحرك الصـاروخي األول يسـقط ويتـرك عـبء دفـع الصـاروخ المنطلـق بسـرعة واألخـف وزنـًا 
قــود الســائل مثــل الكحــول والهيــدروجين الســائل علــى محــرك المرحلــة الثانيــة و الثالثــة اللــذان يعتمــدان علــى الو 

  .الالزم 
  

  توجيه الصاروخ

إن كل وسائل النقـل التـي تتحـرك بهـا جهـازين أحـدهما لـدفع المركبـة إلـى الحركـة و اآلخـر لكـبح السـرعة       
واء وٕايقافها فنجد الكابح على األرض يعتمد على زيـادة االحتكـاك بـين العجـالت آلي مركبـة مـع األرض أو الهـ

أو الماء فيؤدي إلى تقليل السرعة حتى تمـام الوقـوف إمـا فـي الفضـاء ال هـواء و ال مـاء وال ارض  فمتـى سـار 
لـذلك كـان البـد .الصاروخ فلن يقف حتى يكون هناك عامل آخر يشده فى االتجاه العكسى او يجره الى الـوراء 

ى البداية يسبب خطـأ كبيـر فـى النهايـة أن يقذف الصاروخ فى البداية فى مسار مضبوط الن الخطأ الصغير ف
علــى انــه يمكــن الــتحكم فــى الصــاروخ بعــد انطالقــة عــن طريــق منافــث نافوريــة مــن الغــاز تنطلــق باتجــاه الســير 
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وتكفــى دفعــه خفيفــة لتقليــل الســرعة حيــث ال جاذبيــة هنــاك وهــى عبــارة أوعيــه معبــأة بغــاز مضــغوط يطلــق منــة 
قطعـة (مل إما توجية الصاروخ فـي الفضـاء فيـتم بواسـطة ريشـة توجيـة قليل فى كل مرة فتعمل عمل الفرا مقدار

و تعمل عمل دفة السفينة حيث تندفع الغـازات فتضـغط علـى تلـك القطـع المعدنيـة فتوجـه  )معدنية في المؤخرة 
حركة الصاروخ عن طريق حجيرات احتراق صغيرة عديـدة السـيقان بهـا لتعطـي دفعـًا فـي االتجـاه المطلـوب إمـا 

م بقمــــة  ٢٤٢كجــــم ويبلــــغ ارتفاعــــه  ١٢١٩٢٦و يبلــــغ وزن الصــــاروخ . او إلــــى أعلــــى او إلــــى اســــفل  جانبيــــاً 
يجلــــس فيهــــا رجــــل الفضــــاء وتحمــــل معــــه االجهــــزة الدقيقــــة والكمبيــــوتر والراديــــو ) قمــــرة ( الصــــاروخ كبســــولة 

اقى وزن كجـم أمـا بــ ١٥٢٤واألكسـجين ومعـدات السـالمة وتـزن جـزءا صـغيرا مــن وزن الصـاروخ فـال تزيـد عـن 
القسـم األعظـم مـن الوقـود يحتـرق فـى المراحـل االولـى عنـدما تكـون جاذبيـة االرض . الصاروخ فهو وزن الوقـود

اشد ما يكون يوضع الوقود فى صهاريج كبيرة وعند استنفاذ الوقود من كل صاروخ يتم التخلص من الصـهريج 
 .الفارع

 

  حول األرض

ى الفضـاء وينتهـى العـد التنـازلى الـى الصـفر ينـدلع اللهـب ويعلـو عندما يقترب موعـد انطـالق الصـاروخ إلـ     
يبــدأ الصــاروخ التحــرك بــبط وينتــزع . هــدير المحركــات ويمكــن رؤيــة وهــج الغــازات المحترقــة تحــت الصــاروخ 

الصــاروخ مــن القاعــدة االنطــالق ثــم تــزداد ســرعته وال يمضــى وقــت قصــير حتــى يعــود ال يــرى منــه اال وهجــه 
فوحـدات المسـافة التـى نعتمـدها فـى القيـاس علـى االرض مثـل  .متجها الى السماء والنجـوم سماء األزرق فى ال

الكيلــو والميــل تعتبـــر صــغيرة عنـــدما ننتقــل للفضـــاء فــالقمر يبعـــد عنــا الـــف كيلــو وهـــو اقــرب جـــرم ســماوى امـــا 
مليـون كـم امـا  ٨٠مليون كم وعطـارد  ٥٦مليون كيلو متر والمريخ  ٤١الكواكب السيارة كالزهرة فهى نبعد عنا 

، مليـون كـم  ٤٣٢٠مليون كم ، بنتـون  ٢٧٠٢مليون كم ، اورانوس  ١٢٦٨مليون كيلو وزحل  ٦٢٤المشترى 
مليون كـم اى مـا يقـرب مـن  ٤٢٤٩بلوتو وهو ابعد الكواكب فى مجموعتنا الشمسية فيبعد عن االرض بمسافة 

غرق ضـوءه اكثـر مـن اربعـة أعـوام للوصـول مليار كم اما عن النجوم فاقرب واحد لنا يسمى الظلمـان ويسـت ٢٤ّ
ثانيــة والســنة الضــوئية التــى نســتعملها لقيــاس المســافات بــين / كــم  ٣٠٠٠٠٠الينــا ماضــيا فــى ســبيله بســرعة 

  . مليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ٩٤٦النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادل 
ب ان أرضنا وغيرها من المجموعة الشمسية تسير فى مدارات حول الشمس وقد يتساءل الـبعض منـا عـن السـب

ان الســبب هــو جاذبيــة الشــمس التــى تســعى الــى اجتــذاب الكواكــب . الــذى يجعلهــا تحــافظ علــى مــداراتها ثابتــة 
اليها ولكنهـا ال تسـتطيع وذلـك الن الكواكـب تـدور والـدوران ينـتج عنـة قـوى مضـادة تعـرف بقـوة الطـرد المركزيـة 

  الفضــــــــاالرض فــــــــى وعنـــــــدما يتســــــــاوى قــــــــوة جاذبيــــــــة الشـــــــمس مــــــــع قــــــــوة الطــــــــرد المركـــــــزي يثبــــــــت مكــــــــان ا
  
   

فلــوال دوران االرض ال تجــذبنا للشــمس واحترقنــا ولــوال جاذبيــة الشــمس لمســارات االرض فــى خــط مســتقيم       
وضـعنا بعيـدا عــن الشـمس مصــدر الطاقـة والــدفيء علـى االرض ولهلكنـا فســبحان مـن قــدر وابعـد كــل شـى فــى 



 ١٨٢

عة تفـــوق ســـرعة االرض لمقاومـــة الجاذبيـــة الوجـــود امـــا عطـــارد والزهـــرة وهـــى اقـــرب للشـــمس فأنهـــا يســـيران بســـر 
االكبــر للشــمس نتيجــة القــرب حتــى يتســاوى ايضــا قــوة الطــرد المركــزي مــع قــوه الجاذبيــة للشــمس فيكــون لهمــا 
مكــانين ثــابتين بالنســبة للشــمس بمســافة اكبــر مــن االرض مثــل المشــترى وزحــل واورانــوس ونبتــون وبلوتــو فــأنهم 

قل رواد الفضاء واألقمار الصناعية و مؤن محطات الفضاء من االرض يسيروا بسرعة إبطي وانه قادر على ن
  .إلى الفضاء و العكس 

  

 بعض مصطلحات الفضاء

  
 وحدة الكون العظمى و هى عبارة عن تجمعات كبيرة من النجوم: المجرة  
 ـــــــق                     : الشـــــــمس ـــــــا المعروفـــــــة باســـــــم الطري ـــــــى تكـــــــون مجرتن ـــــــين النجـــــــوم الت واحـــــــدة مـــــــن مالي

  اللبنى أو سكة التبانة
  هو الفضاء الشاسع الذى تسبح فيه المجرات: الفضاء الكونى البعيد  
 مليون كم ١٥٠هى متوسط بعد األرض عن الشمس و تساوى : ية الوحدة الفلك  
  جسم معتم إال أنه يبدو منيرا حيث يعكس أشعة الشمس التى تسقط عليه: القمر  
  بقع مظلمة كبيرة تقع على سطح الشمس: الكلف الشمسى  
  بقع كبيرة المعة تظهر على سطح الشمس: الصياخد 

 لشمس و تدوم فترة قصيرةتأججات عظيمة تظهر فى جو ا: اإلندالعات  
 عنــــــــدما يقــــــــع ســــــــكان األرض فــــــــى منطقــــــــة ظــــــــل القمــــــــر و فيــــــــه تــــــــرى                     : الكســــــــوف الكلــــــــى

  الشمس كقرص مظلم أسود
 عنـــــــدما يقـــــــع ســـــــكان األرض فـــــــى منطقـــــــة شـــــــبه ظـــــــل القمـــــــر وفيـــــــه                     : الكســـــــوف الجزئـــــــى

  ترى الشمس محتجب جزءا منها
 عنــــــدما يقــــــع ســــــكان األرض علــــــى امتــــــداد مخــــــروط ظــــــل القمــــــر وفيــــــه            : الكســــــوف الحلقــــــى

  تبدو الشمس كقرص أسود محاط بهالة مضيئة
 ل األرض فـــــــى مخـــــــروط ظـــــــل          جـــــــد القمـــــــر أثنــــــاء دورانـــــــه حـــــــو ســـــــببه توا: الخســــــوف الكلـــــــى

  األرض
 سببه تواجد جزء من القمر فى منطقة مخروط ظل األ رض: الخسوف الجزئى  
 المسار الذى يسلكه الكوكب فى دورانه حول الشمس: المدار 

 هـــــــــى قـــــــــوة جـــــــــذب الشـــــــــمس للكوكـــــــــب التـــــــــى تـــــــــدور                     : قـــــــــوة الجـــــــــذب المركزيـــــــــة للشـــــــــمس
  حولها

  قــــــوة الجــــــذب بــــــين جســــــمين تتناســــــب طرديــــــا مــــــع حاصــــــل                     : قــــــانون نيــــــوتن للجــــــذب العــــــام
  ضرب كتلتيهما و عكسيا مع مربع المسافة بينهما



 ١٨٣

  مدارات بيضاوية ثابتة أجسام فضائية تدور حول الشمس فى: المذنبات  
 أجســام فضــائية تتكــون مــن األحجــار و الصــخور تــدور حــول الشــمس فــى منطقــة : الكويكبــات

  حزام الكويكبات السيارة
  منطقة تقع بين مـدارى المـريخ و المشـترى ، تفصـل   بـين مجموعـة : حزام الكويكبات السيارة

  الكواكب الداخلية و الخارجية
  و تظهــر علــى  مامــا عنــدما تختــرق الغــالف الجــوى لــألرضأجســام فضــائية تحتــرق ت:الشــهب

 هيئة سهام ضوئية

 الجـوى لـألرض ، و  جسم فضائى يحتـرق الجـزء الخـارجى منـه عنـدما يختـرق الغـالف: النيزك
  الجزء المتبقى هو النيزك الذى يسقط على األرض و يسبب حفرا عميقة

 علميـــة مختلفــة ، تشـــمل إطـــالق حقبــة تعـــاون دولــى فـــى مجــاالت : الســنةالجيوفيزيائية الدوليـــة
  ١٩٥٨إلى  ديسمبر  ١٩٥٧األقمار الصناعية ، امتدت من يوليو 

  ــــى مــــن اســــم : ناســــا ــــران و الفضــــاء"الحــــروف األول ــــة للطي ، وهــــى الجهــــاز " اإلدارة األمريكي
  المشرف على برنامج  الفضاء األمريكى

  

 معالم على طريق الفضاء
  

وة الدفع اللهيبة المتولدة فى منافث الصـواريخ مـن أجـل إرسـال بشـر لم يبدأ التفكير الجدى باستخدام ق     
ثم تبع ذلك ثلثا قرن من وضع النظريـات و االختبـار  إلى الفضاء الواسع إال فى أواخر القرن التاسع عشر

  بإطالق أول قمر صناعى ١٩٥٧و التصميم ، إنتهيا فى أواخر عام 
  دت إلى بداية عصر الفضاءو فيما يلى بعض التواريخ الهامة التى قا    

  

 يضــع التصــاميم األولــى إلطــالق مركبــة فضــائية " هرمــان جانســونيدت "فــى بــرلين ، :  ١٩٨١
 بواسطة صواريخ تستخدم الوقود الصلب

 فــى فيينــا " دى زايــت " ينشــر فــى مجلــة " فــون جوستكوفســكى " الكونــت الرومــانى :  ١٩٠٠
  ضائيةإحدى الدراسات العلمية األولى حول الرحالت الف

 ينشر دراسته النظرية حـول وقـود الصـواريخ و " قسطنطين تسيولكوفسكى " الروسى :  ١٩٠٣
  طاقة محركاتها ، و يقترح استخدام األيدروجين و األكسجين السائلين كوقود دفع

 طريقـة "، تحـت عنـوان " روبـرت هوتشـينجز جـودارد " فى الواليات المتحـدة ، ينشـر :  ١٩١٩
  صفحة عن نتائج بحوثه ٦٩، مذكرة فى "  لبلوغ األعالى القصوى

 ـــاب :  ١٩٢٣ ـــين الكواكـــب " و" هرمـــان أوبـــرث " كت يضـــع معظـــم " الصـــاروخ فـــى الفضـــاء ب
  النظريات األساسية فى الطيران الفضائى
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 إمكان الوصول إلى األجـرام السـماوية " ينشر رسالة مفصلة حول " والترهوهمان : "  ١٩٢٥ "
 ، مرفقة بحسابات تفصيلية لمسارات بين الكواكباأللمانية " أيسن " فى مدينة 

 أول صــــاروخ فــــى العــــالم يعمــــل " ماساشوســــتس " يطلــــق بنجــــاح ، فــــى " جــــودارد : "  ١٩٢٦
  بالوقود السائل

 مولد أولى الجمعيات الفلكية النشيطة ، فى ألمانيا :  ١٩٢٧  
 ت فضــائية شــبكة مــن ثــالث محطــا" جيــدوفون بيركيــه " فــى النمســا ، يقتــرح البــارون : ١٩٢٨

بوضع التصاميم لمثـل " هرمان نوردونج " توضع فى مدار حول األرض ، بينما يقوم مواطنه 
  هذه المحطات

 ـــــو" فـــــى فرنســـــا ينشـــــر :  ١٩٢٨ ـــــا "كتابـــــه" بلتـــــورى -روبيرٕاني استكشـــــاف طبقـــــات الجـــــو العلي
 "بالصواريخ ، وٕامكانية الرحالت بين الكواكب

 أهــــم "الــــذى ال يــــزال يوصــــف بأنــــه " فضــــاءطــــرق رحــــالت ال"ينشــــر كتابــــه " أوبــــرث: " ١٩٢٩
  "الدراسات النظرية فى هذا الموضوع

 جماعة دراسة الدفع التفاعلى" فى اإلتحاد السوفيتى ، يتم إنشاء :  ١٩٢٩  
 ـــد :  ١٩٣٠ ـــين الكواكـــب" مول ـــة لمـــا ب ـــة األمريكي ـــة " ،التـــى ســـميت فيمـــا بعـــد " الجمعي الجمعي

  "مالحة الجوية، و الفضائيةالمعهد األمريكى لل"ثم " األمريكية للصواريخ
 والتـى تسـتخدم " أوبـرث"،حجرة االحتراق الصاروخية التى اخترعهـا نظريـا "كيجيلدوز: " ١٩٣٠

  البنزيت و األكسجين السائل ،تطلق من على منصة اختبار
 الجــــيش األلمــــانى يبــــدأ بحوثــــا منهجيــــة فــــى صــــناعة الصــــواريخ ،تقرهــــا و تــــدعمها :  ١٩٣٢

  "وارترفونبراون" و " ر دوربنرجروالت" الحكومة ، بقيادة 
 الــذى يعــرض فيــه النتــائج "تصــميم طيــران الصــواريخ"ينشــر كتابــه " يــوجين ســانجر: " ١٩٣٣ ،

 األساسية لبحوثه بشأن محركات الصواريخ

 النمـاذج األولـى مـن " دوربنرجـر"و " فون براون"فى ألمانيا ،يطلق الفريق الذى يقوده :  ١٩٣٤
المعروفة بعـد ذلـك باسـم " ٤-آ" ،والتى تطورت من ثم إلى "  ٢-آ" سلسلة الصواريخ الجديدة 

  " ٢ –ف "
 التابع لمعهد كاليفورنيا التكنولوجى يبدأ برئاسة "مختبر جوجنهايم للمالحة الجوية : " ١٩٣٦ ،

  بحوثا حول الصواريخ الصوتية" تيودر فون كارمان" 
 يســـجل أرقامـــا قياســـية األلمـــانى ،فـــى أول طيـــران نـــاجح لـــه "  ٢ –ف " صـــاروخ :  ١٩٤٢ ،

  )كم ٨٥(ومن حيث االرتفاع ) ماخ ٥(جديدة من حيث السرعة 
 الحكومة األمريكية تجيز لمعهد كاليفورنيـا التكنولـوجى تصـميم صـواريخ لإلرتفاعـات :  ١٩٤٤

  " ١-برايفت " العالية ،فيطلق فى السنة ذاتها أول صواريخه 
 ولندنلعمل  تطلق على باريس األلمانية تصبح جاهزة ل"  ٢-ف " صواريخ : ١٩٤٤ 



 ١٨٥

 أول طيــران صــاروخى عمــودى مــأهول يــتم فــى ألمانيــا بفضــل طــائرة صــاروخية مــن :  ١٩٤٥
  ونتيجة االرتطام الذى انتهيت إليه ". ناثر  –باخم "طراز 

 التجربة بقتل الطيار الذى قام بها.  
 يعمــل " بــورالواك كور " فريــق معهــد كاليفورنيــا التكنولــوجى يطلــق صــاروخا مــن طــراز : ١٩٤٥

  بالوقود السائل 
 التى استولى عليها فى " ٢ -ف" يطلق أول صواريخ " هوايت ساندز" مركز تجارب : ١٩٤٦

  أوربا
 يقـوم بالتجـارب ) فـى هولومـان( مركز تطـوير القـذائف التـابع لسـالح الجـو األمريكـى : ١٩٤٦

  البيولوجية ، على هدف إطالق مركبات مأهولة فى الفضاء
 حمل بذور فطر لمعرفة أثر اإلشعاع الكونى عليهاويطلق منطادا ي.  
 الصاروخية للبحوث تتجاوز سرعة الصوت"  ١-إكس . بيل س"طائرة : ١٩٤٧  
 فــى رأس " ألبــرت " كــم ، يــدعى  ٤إطــالق قــرد هنــدى يــزن " هوايــت ســاندز " فــى :  ١٩٤٨

 -ف" صاروخ من طراز 

 ـــى ف( صـــاروخ ذو مـــرحلتين : ١٩٤٩ ـــة واك كور  ٢-األول ـــورالو الثاني ـــق         ) ي              يطل
  كم ٣٩٢فيصل إلى الفضاء الخارجى ، مسجال ارتفاع " هوايت ساندز"من

 ١٩٥٠" هوايـــت ســـاندز" ، أول صـــاروخ أمريكـــى ضـــخم ، مـــن " فـــايكنج" إطـــالق : ١٩٤٩  :
  المؤتمر الدولى األول للمالحة الفضائية يعقد فى باريس 

 الثــــــانى للمالحــــــة الفضــــــائية ، يــــــتم إنشــــــاء فــــــى لنــــــدن ، خــــــالل المــــــؤتمر الــــــدولى : ١٩٥١              ”
  "اإلتحاد الدولى للمالحة الفضائية  
 كـم ،  ٧٢فأرا إلى إرتفاع  ١١، يطير قرد و " آيروبى"فى صاروخ أمريكى من طراز : ١٩٥١

  فى رحلة تعود منها سالمة
 عابرة القارات" ية الباليست" للقذائف " أطلس" الواليات المتحدة تقرر األخذ بمشروع : ١٩٥٤  
 الســـــنة " أيزنهـــــاور يعلـــــن وضـــــع برنـــــامج لألقمـــــار الصـــــناعية األمريكـــــي فـــــى إطـــــار : ١٩٥٥

 " الجيوفيزيائية الدولية

 كــم ،  ٥٣٠٠يــدفع حمولــة نافعــة إلــى مــدى " جــوبيترج" صــاروخ أمريكــى مــن طــراز : ١٩٥٦
  كم١٠٠وارتفاع 

 ف عـن نتـائج تجـارب إطـالق الروسـى ، يكشـ" مركـز البحـوث الطبيعيـة الجويـة"مدير : ١٩٥٦
  .صواريخ عابرة تحمل كالبا

 خــالل التجربــة األولــى فــى برنــامج األقمــار الصــناعية األمريكــى يطلــق صــاروخ مــن : ١٩٥٦
  الختبار معدات القياس البعيد المدى" فايكنج " طراز 



 ١٨٦

 فى يونيـو ،الواليـات المتحـدة تخفـق فـى تجربتهـا األولـى إلطـالق قذيفـة عـابرة للقـارات: ١٩٥٧ 
  "أطلس" من طراز 

 خروشــف ، رئــيس الــوزراء الســوفيتى ، يعلــن عــن نجــاح تجربــة إلطــالق قذيفــة عــابرة : ١٩٥٧
  كم٦٠٠٠للقارات بلغت مدى 

 سـبوتنيك "أكتوبر ، اإلتحاد السوفيتى يطلق أول قمر صناعى حـول األرض ،  ٤فى : ١٩٥٧
  "  األول

  
  

  بعض علماء الفضاء
  قسطنطين تسيولكوفسكى

ى الذى علم نفسه بنفسه و كان أستاذ مدرسة ، و الذى يعترف به الجميع أبا لعلم هذا الروس     
المالحة الفضائية ، وضع النظريات التى تثبت أنه البد للطيران فى الفضاء من استخدام الصواريخ ، كما 

التقنيات قال إن من المرجح أن يكون استخدام الصواريخ المتعددة المراحل و أنواع الوقود السائلة أكثر 
  .كفاءة

  
  

 هرمان أوبرث

أن يلهم الكثيرين من المعنيين بشئون الفضاء ، هواة و محترفين ، بفضـل رسـالته " أوبرث " استطاع          
وقد أسهم بعد ذلك فـى  . صفحة ٩٢فى  ١٩٢٣، التى نشرها عام " الصاروخ فى الفضاء بين الكواكب " عن 

إلـى الهيئـة العليـا المشـرفة علـى مصـنع  ١٩٥٥، قبـل أن ينضـم عـام بحوث الصـواريخ األلمانيـة خـالل الحـرب 
  األمريكى" رد ستون" أسلحة 

  
  

  تيودرفونكارمان
كـان عالمـا المعـا " عبقرى العباقرة " هذا الخبير الهنغارى فى المالحة الجوية ، الذى أسموه ذات يوم      

ا مـــاهرا فـــى التنظـــيم و قـــد ذهـــب عـــام علـــى الصـــعيد النظـــرى و مهندســـا واســـع الخبـــرة العلميـــة ، و صـــناعي
ـــدم الـــذى تحقـــق فـــى ميـــدان  ١٩٣٠ ـــر مـــن التق ـــات المتحـــدة ، فكـــان صـــاحب الفضـــل علـــى كثي ـــى الوالي إل

  ١٩٦٣الصواريخ و الطائرات السريعة ، توفى عام 
  

  وانرفون براون 
صواريخ ، و أول مدنى يستخدمه الجيش األلمانى فى بحوث ال" فون براون"فى العشرين من عمره كان      

فى الخامسة و العشرين كان قد أصبح المدير الفنى لمختلف المصالح المعنية بهذه البحوث فى ألمانيا ، وقد 
  .استسلم لألمريكين وٕانتقل إلى الواليات المتحدة ١٩٤٥وٕاعداده و فى عام "  ٢-ف "أشرف على تصميم 



 ١٨٧

  
  : ملخص البرنامج 

 
جــراءات تنفيــذ البرنــامج مــن حيــث الهــدف العــام للبرنــامج واألهــداف يوضــح الجــدول التــالى ملخصــًا ال         

االجرائيــة والمحتــوى واألدوات المعينــة لتحقيــق األهــداف وتنفيــذ المحتــوى والــزمن الــالزم للتطبيــق واالســتراتيجية 
  المتبعة فى تنفيذ تلك األنشطة فى ضوء أراء السادة المحكمين وتعديالتهم 

فـــــى فصـــــل دراســـــى كامـــــل وهـــــو الفصـــــل الدراســـــى الثـــــانى مـــــن  ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦وتـــــم تطبيـــــق البرنـــــامج عـــــام 
دقيقــة لكــل جلســة فيمــا  ٩٠وكــان عــدد جلســات البرنــامج عشــر جلســات بواقــع  ٥/٥/٢٠٠٧الــى  ٨/٣/٢٠٠٧

دقيقة وقد تم التدريس أثناء حصص مادة التكنولوجيـا وتنميـة التفكيـر  ٤٥عدا الجلسة التمهيدية التى استغرقت 
  .الثانى اإلعدادى المقررة على الصف 

  

  
  :والجدول التالى يوضح ملخص البرنامج 
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  يقجامعة الزقاز 
  كلية التربية

  قسم مناهج وطرق التدريس
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  )٣(ق ـملح
  

  برنامجع الـمراج
  

  
  
  دادــــاع

  نـم حسـان سليـايم
  للحصول على درجة الماجستير فى التربية

  )مناھج وطرق تدريس العلوم(

  
  

  رافـــــاش
  دهـد شهـى السيـيد علـالس/ د٠أ

  جامعة الزقازيق –التربية كلية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
 

 

  
 
 

  
  برنامجمراجع ال

  نهاية النجوم ،: أ حمد الدراك  -١
Http://www.abodrak.com ,14/6/2006. 

  فضائيا بسقوط مير،" الدب الروسي: "أحمد إبراهيم -٢
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,20/3/2001. 

  رين الي سقوط مير،الروس من صعود جاجا: أحمد إبراهيم  -٣
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,2001 

  ،  ، رحيق العلم واإليمان" مواقع النجوم: " أحمد فؤاد باشا -٤
Http://www.amaneena.com /meracle.htm, 14/6/2006 



 ١٩٢

  عاصفة شمسية تهدد االتصاالت ، : بثينة أسامة  -٥
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/3/2006. 

  من األرض إلى المريخ في أسبوعين ،: بثينة أسامة  -٦
Http://www.beu-ac-il,2001 

  اضغط على زر المصعد لتجد نفسك على سطح القمر ، : جعفر العوضي  -٧
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/3/2006. 

  .٢٠٠٥قطاع الكتب ، القاهرة ،،  أنت و العلوم: حسن السيد محرم  -٨
   ١٩٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  الكون: جالل عبد الفتاح  -٩

  نحن سكان كوكب األرض فمن أنتم ، : خالد يونس  -١٠
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/3/2006. 

  . ٢٠٠٤، عمان ، لفلكاالتحاد العربي لعلوم الفضاء و ا: خليل قنصل  -١١
  استعد للحياة على المريخ ، : ريم مهنا  -١٢

Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,2002. 

  احتمال سقوط نيزك كإحتمال سقوط طائر ،: ريم مهنا  -١٣
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,2002. 

  أجرام سمائنا ،: زغلول النجار  -١٤
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,2001. 

  العروج في السماء ،: زغلول النجار  -١٥
Http://www.amaneena.com /meracle.htm, 2003. 

  الثقوب السوداء ،: زغلول النجار  -١٦
Http://www.amaneena.com /meracle.htm,2003. 

  ، الكون سبع أراضي وسبع سماوات : زغلول النجار  -١٧
Http://www.isamonline.net /iol- Arabic /dowalia /sience.asp,10/7/2006. 

  أصل الكون ، : زغلول النجار  -١٨
Http://www.amaneena.com /meracle.htm, 12/2/2003. 

  تأمالت إيمانية في سورة الشمس ، : سالمة عبد الهادي  -١٩
Http://www.en.wikipedia.org,2005. 

  .١٩٨٨المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ،  –أسرار الفضاء، الهيئة : ن سعد شعبا -٢٠
  القمر كان كوكبًا مشتعًال، : عبد المجيد الزنداني ، فاروق الباز  -٢١

Http://www.amaneena.com /meracle.htm, 14/6/2006. 

  البقع الشمسية واإلنفلونزا ،: مسلم شلتوت  -٢٢
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,2000. 

  الكويكبات هل تصطدم باألرض ، : مسلم شلتوت  -٢٣
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,14/6/2006. 

  المياه تغير تاريخ المريخ ، : مسلم شلتوت  -٢٤
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/7/2006. 



 ١٩٣

  ي حول األرض ، درع مغناطيس:مسلم شلتوت  -٢٥
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/7/2006. 

  رحلة إلى المريخ ،: مسلم شلتوت  -٢٦
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/2/2001. 

  ، إعجاز القرآن الكريم في آفاق الزمان ،" الدخان الكوني: " منصور حسب النبي  -٢٧
Http://www.amaneena.com /meracle.htm,2003. 

  انطالق أول رحلة سياحية للفضاء، : نادية العوضي  -٢٨
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,28/4/2001. 

  ، قصة االيمان ، دار الهجرة ، "النظام الفريد في المجموعة الشمسية : " نديم الجسر  -٢٩
Http://www.amaneena.com /meracle.htm,2006. 

  :األطباق الطائرة  -٣٠
Http://www.isamonline.net /arbic/sience/shtml,10/3/2006. 

  ) :١(ريادة الفضاء -٣١
Http://www.smsec.com/family/sc4all/fad1.htm,14/6/2006.  

  ) :٢(ريادة الفضاء  -٣٢
Http://www.smsec.com/family/sc4all/fad1.htm,14/6/2006.  

 .Http://www.falak.ae/fag6.htm,14/6/2006:               الشمسية  المجموعة -٣٣

  :النجوم الجديدة / السوبر نوفا  -٣٤
Http://www.allsciences.net/souproval/01.jpj,10/3/2006 

  :نشأة المجموعة الشمسية  -٣٥
Http://www.bigbang.nstemp.com/cocb2.htm,10/3/2006. 

  : معلومات عامة عن كواكب المجموعة الشمسية  -٣٦
Http://www.bigbang.nstemp.com/cocb2.htm,10/3/2006. 

  :العربية األميركية / الرحلة الفضائية السعودية  -٣٧
Http://www.allspace.8net/arab10.htm,11/7/2006. 

  :ناسا تطلق قمرًا اصطناعيًا إلستكشاف المذنبات -٣٨
Http://www.arabic.peopledaily.com-cn/sci-Edu.html,4/7/2002. 

  جامعة الزقازيق
  كلية التربية

  قسم مناهج وطرق التدريس
  
  
  
  
  



 ١٩٤

  
  

  )٤(ق ـملح
  

  أسماء السادة المحكمين
  

  
  

  اعــــداد
  نـم حسـان سليـايم

  للحصول على درجة الماجستير فى التربية
  )مناھج وطرق تدريس العلوم(

  
  

  اشـــــراف
  السـيد علـى السيـد شهـده/ د٠أ

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
 

  
  
  
 
 

  أسماء السادة المحكمين
  
  

متفرغ علم النفس وعميد الكلية                  أستاذمحمد أحمد الدسوقى                                            /د.أ
  الزقازيق -كلية التربية سابقاً                                                                      

  

  أستاذ الصحة النفسية          فوقية رضوان                                                                 / د.ا
  جامعة الزقازيق –كلية التربية                                                                                             

  

  رشدى فاروق                                                أستاذ فى علوم الحاسب قسم رياضيات/ د



 ١٩٥

                          الزقازيق -كلية العلوم                                                                        
  

   أستاذ مساعد طرق تدريس الرياضيات                               إبراھيم السيد أحمد عطية                    /د.أ
  الزقازيق -كلية التربية                                                                                     

  

  العلوم أستاذ مساعد طرق تدريسحجازى عبد الحميد أحمد                                          /د
  يقالزقاز -كلية التربية                                                                         

  

  الصحة النفسية أستاذ مساعدمحمد أحمد إبراهيم سعفان                                       /د.أ
  الزقازيق -كلية التربية                                                                       

  العلوم طرق تدريس مدرس    سهير سالم رشوان                                              /د
  الزقازيق -كلية التربية                                                                        

  العلوم طرق تدريس مدرس   السيد محمد البيومى                                            /د
  الزقازيق -كلية التربية                                                                       

           -ادارة ديرب نحم التعليمية -سلوى محمد إبراهيم                                          موجه علوم/ أ
  الشرقية                                                                             

           -ادارة ديرب نحم التعليمية -موجه علوم                                           محمد المرسى     /أ
  الشرقية                                                                                            

           -ادارة ديرب نحم التعليمية -علومأحمد الراعى                                                 مدرس /أ
  الشرقية                                                                                            

           -ادارة ديرب نحم التعليمية -علوان محمد فرحات                                         مدرس علوم/ أ
  الشرقية                                                                                            

           -ادارة ديرب نحم التعليمية -سالى عبد المنعم                                            مدرس علوم/أ
  الشرقية                                                                                              

  
  
  

  جامعة الزقازيق
  كلية التربية

  قسم مناهج وطرق التدريس
  
  
  
  
  



 ١٩٦

  
  

  )٥(ق ـملح
  عن البرنامج استمارة استطالع آراء المعلمين

  
  

  اعــــداد
  نـم حسـان سليـايم

  للحصول على درجة الماجستير فى التربية
  )مناھج وطرق تدريس العلوم(

  
  

  ـــرافاشــ
  السـيد علـى السيـد شهـده/ د٠أ

  جامعة الزقازيق –كلية التربية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
 

  
  
  
  
  
  
  

  استمارة استطالع آراء المعلمين عن البرنامج
  

  .............................................اإلدارة التعليمية
  ......................................................المدرسة
  .......................................................المؤهل
  ........................................................الجنس

  ..........................سنوات الخبرة بالتدريس بهذه المرحلة



 ١٩٧

  .............السنة .............                      .....التدريب الذى حصلت عليه خالل عملك كمعلم
 

  
  معلم العلوم بالحلقة الثانية من التعليم األساسى/ عزيزى األستاذ الفاضل

  
  ......السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  
ج منـاه(تأتى هذه اإلستمارة ضمن اجراءات دراسة للحصول على درجة الماجستير فى التربيـة تخصـص       

برنــــامج مقتــــرح لمعلمــــى العلــــوم علــــى اســــتخدام األنشــــطة اإلثرائيــــة بمســــاعدة "بعنــــوان ) وطــــرق تــــدريس العلــــوم
  "الكمبيوتر وأثره على تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  
ى وتهدف هذه اإلستمارة إلـى التعـرف علـى فعاليـة البرنـامج المقتـرح علـى معلمـى العلـوم وتأمـل الباحثـة فـ      

تعاونكم معها فى آراءكم حول البرنامج وهى إذ تتقدم بخالص الشكر تعدكم بأن كـل مـا يـرد فـى هـذه اإلسـتمارة 
  . من آراء و معلومات ال تستخدم إال فى أغراض البحث العلمى فقط 

  
  

  وفيما يلى مجموعة من األسئلة التى تحاول التعرف على رأيك فى فاعلية البرنامج المقترح
 

  ..................................................................................البرنامج ؟ ما رأيك فى
........................................................................................................   

  ..……………………………………؟ إثرائية المقدمة للتالميذ:هل لديك اقتراحات حول األنشطة ال
………………………………………………………………………………………………..  

  ...………………………………………هل ترى أن األنشطة اإلثرائية فّعالة للتلميذ أم ال ؟ ولماذا ؟
…………………………………………………………………………………………………  

  ..…………………………………………………هل ترى أن البرنامج فّعال للمعلم أم ال ؟ ولماذا؟
…………………………………………………………………………………………………  

  …………………………………………………هل ترى أن أهداف الوحدة تحققت أم ال ؟ ولماذا ؟
………………………………………………………………………………………………..  

  .…………………………………………………هل لديك اقتراحات أخرى حول أهداف البرنامج ؟
………………………………………………………………………………………………..  

  ..………………………………………طح القمر عن طريق مصعد ؟ما رأيك فى فكرة الصعود لس



 ١٩٨

……………………………………………………………………………………………….  
  ……………………………………………………النجوم الجديدة ؟/ما معلوماتك عن السوبر نوفا

……………………………………………………………………………………………….  
  ……………………………………………………هل للبقع الشمسية تأثير على اإلنفلونزا أم ال ؟

……………………………………………………………………………………………….  
  .………………………………هل تعتقد من وجهة نظرك أننا يمكن أن نستعد للحياة على المريخ ؟

……………………………………………………………………………………………….  
  .…………………………………………………………هل تعتقد فعًال بوجود األطباق الطائرة ؟

……………………………………………………………………………………………….  
 

  
 



 
 جامعة الزقازيق 

  كلية التربية 
  قسم المناهج وطرق التدريس 

  
  
  
  
  
  

برنامج مقترح لمعلمـــى العلـــوم على استخــدام األنشطة االثرائية بمساعدة الكمبيوتر وأثره 
  على تنمية االبـداع لدى تالميذ المرحلةاالعداديـــة

  
  

  رسالة مقدمـة للحصـول على درجـة
  الماجستير فى التربية

  )تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم ( 
  
  
  

  إعـــــداد
  ايمان سليم حسن سليم

  
  

  إشـــــــــراف
  السـيد على السـيد شهـدة/ د .أ

  أستاذ المناهج وطرق تدريس العلوم المتفرغ
  جامعة الزقازيق –كلية التربية 
  ه١٤٢٩ -م ٢٠٠٨



 ٢

   :مقدمة
يعة تهـتم بالمعلوماتيـة وابـداعات العقـل االنسـانى وهـو يتميـز العصـر الحـالى بثـورة علميـة وتكنولوجيـة سـر       

مـن أهـم سـمات ذلـك العصـر يتمثـل فـى أن مصـدر السـلطة اآلن هـى و ما يطلق عليه الثورة التكنولوجية الثالثة 
مــن مظــاهر خصــوبة  العقــل واالبــداع لــذا فالتحــديات القادمــة هــى تحــديات ابداعيــة حيــث يعــد االبــداع مظهــراً 

  .  التفكير
          

العمليـة التعليميـة غنيـة بالتجـارب والطـرق العمليـة التـى تثـرى حيـاة التالميـذ لذا فمـن الضـرورى أن تكـون       
المستقبلية والبد أيضا من  التوسع فى األنشطة التعليمية وتناولها بدرجه عالية من الجدية فالنشـاط يبـث الحيـاة 

  . فى العملية التعليمية ويبعدها عن الخمول 
      

ويعتبــر الكمبيوترأنســب وســيلة تســتخدم لمواجهــة هــذه الظــاهرة لمــا لــه مــن قــدرة كبيــرة علــى تخــزين المــواد       
  .واسترجاعها بشكل أيسر وأدق من المصادر والمراجع الورقية 

  :مشكلة البحث    
  :يسعى البحث الحالى لالجابة على السؤال الرئيسى التالى  

لعلــوم بالمرحلــة االعداديــة علــى اســتخدام األنشــطة االثرائيــة فــى تنميــة مقتــرح لمعلمــى االبرنــامج أثــر المــا 
  االبداع لدى تالميذهم ؟

  :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
الطالقـة فـى تنميـة " الفضـاء الخـارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة أثرما  - ١

  ؟
المرونـة فى تنمية " الفضاء الخارجى"لة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدةتزويد تالميذ المرح ما أثر  - ٢

  ؟
األصـالة فى تنميـة " الفضاء الخارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عن وحدة ما أثر - ٣

  ؟
 بـداعفـى تنميـة اإل" الفضـاء الخـارجى"تزويد تالميذ المرحلة اإلعدادية بأنشطة اثرائية عـن وحـدة ما أثر - ٤

  ؟
  :حدود البحث 

 طبق هذا البحث على عينة من تالميذ الصف الثانى االعدادى من محافظة الشرقية  .١

  .االقتصار على تنمية ثالث قدرات ابداعية وهى الطالقة والمرونة واألصالة  .٢
 ) .اعداد الباحثه ( استخدام مقياس القدرة على التفكير االبداعى  .٣

 .)اعداد الباحثه  (تجاه استخدام األنشطة االثرائية استخدام مقياس التعرف على انطباعات المعلمين .٤

 الرجوع اليه عند تدريس الوحدة استخدام دليل للمعلم يتضمن االنشطة االثرائية يمكن  .٥

  



 ٣

  :أهداف البحث 
  .اإلبداع لدى التالميذ اعداد برنامج اثرائى لمعلمى العلوم يمكن اإلستعانة به فى التدريس لتنمية  - ١
  .التعرف على فاعلية البرنامج اإلثرائى المقترح فى تنمية اإلبداع لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  - ٢

  :أهمية البحث 
  :تتضح أهمية البحث الحالى فى األتى 

تقـديم نمـاذج لـبعض األنشــطة االثرائيـة المتنوعـة يمكــن االسـتفادة منهـا فــى تقـديم موضـوعات أخــرى أو  .١
 .ن تضمينها فى منهج العلوم يمك

 :كما أنه قد يفيد الفئات التاليه  .٢

  التالميذ و المعلمون ، الموجهون ،واضعوا المناهج 
 :التصميم التجريبى للبحث 

لقــد اقتضــت طبيعــة البحــث الحــالى اســتخدام التصــميم التجريبــى للمجموعــة التجريبيــة الواحــدة ذى التطبيقــين    
  .القبلى والبعدى 
  : فروض البحث
يوجد فرق ذا داللـة احصـائية بـين متوسـطى درجـات التالميـذ فـى مقيـاس القـدرة االبداعيـة قبـل  .١

  .وبعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 
يوجــد فــرق ذا داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس الطالقــة قبــل وبعــد  .٢

 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

داللــة احصــائية بــين متوســطى درجــات التالميــذ فــى مقيــاس المرونــة قبــل وبعــد يوجــد فــرق ذا  .٣
 .تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

يوجـد فــرق ذا داللـة احصــائية بـين متوســطى درجـات التالميــذ فـى مقيــاس األصـالة  قبــل وبعــد  .٤
  تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدى 

 :نتائج البحث 

  :نتائج التالية توصل البحث لل         
يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى  .١

 .لمقياس االبداع )  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 

ى يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــ .٢
 .لمقياس الطالقة )  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 

يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى  .٣
 .لمقياس المرونة  )  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 

ين متوســـطى درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة فـــى التطبيـــق القبلـــى يوجـــد فـــرق ذا داللـــه احصـــائية بـــ .٤
 .لمقياس االصالة )  ٠.٠١(والبعدى لصالح التطبيق البعدى عند مستوى دالله 
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Summary  

Introduction  
The modern age is distinguished with a fast technological and scientifical 
revolution which concerned with informatics and human mind creations that is 

called the third technological revolution.                                                                   
 

One of the most important features of this age is represented in the source of the 
authority which is mind and creations now.                                                              

 

So, the coming challenges are creative challenges as creation isconsidered one of 
the aspects of thinking fertilization.                                                                          

 

Moreover, it is necessary that the teaching process should be prosperous with 
experiments and practical methods which enrich the futural life the students.           

                                                                                         

We should also expand the teaching activities and dealing them with ahighly 
serious because the activity makes the teaching process more vivid and vigorous 

and take it away from dullness and in activity.                                                          
  

The research problem:                                                                              
 

problem of the current research represented in :                                    1-the 
weakness of students’ creative thinking ability             

   2-using only the traditional techniques in teaching methodology that are based on 
preserving and conning with out using modern techniques that are based on using 
enrichment activities. 

 

Research limits: 
 The current research contains the followings:                                                           

1- a sample of students from the second year of preparatory schools that are from 
sharkia governorate.                                                                                             

2- external space unit (stars and planets) which we find it in the second year of 
preparatory schools.                                                                                           

3- developing only three creative abilities which are : fluency , flexibility and 
originality                                                                                                             

4- training only six teachers (males- females) from different environment                
5- using the measure of creative thinking ability ( researcher preparation                 
6- using a measure to identify teachers’ impressions towards enrichment activities  
7- using teachers’ guide which includes enrichment activities which  we can go 
back to it during teaching the unit (research preparation)                                             

  

the research aims:  
1- preparing an enrichment programme for science teachers that we can use it in 
teaching inorder to develop creative for students. 
2-Identifying the activity of the suggested enrichment programme that is using in 
developing creation for preparatory schools students. 



 ٣

The importance of the research:  
1- presenting some models of various enrichment activities that we can make use 
of it in presenting other subjects or we can include it in science curriculum  
2- as it is useful for the following groups:-  
- curriculum compilers- as when they write the science curriculum they consider 
including it with scientifical activities connected with the curriculum 
- instructors supervisors- as they instruct teachers and motivate them to modernize 

their teaching methods of science curriculum                                                        
- teachers- they can use activities for exciting their students’ motivation to continue 
learning and to overcome the abstracting and drying of the information and also in 

developing their creative thinking                                                                             
- students-considering their growth properties and also their desires 
,curiousness,tendencies and developing their creative abilities and training them 
upon discussion and argument(dialogue) students                                                        
3- preparing ameasurment in order to measure the ability of creative thinkig for 
preparatory schools students 

 

 the research procedures:- 
1- revising the moralities of the field concerning the followings:  
- science subject and its teaching aims, generally in preparatory stage and 
particularly in second year  
- an enrichment activities and its role in science teaching 
2- defining science subjects which has reinforced with an enrichment activities and 
this was refered in the second chapter of the curriculum of science of the second 
year (external space stars and planets) 
3- preparing the suggested programme in a from of suggested enrichment activities 
which has been expected to enrich the experiences of the students and preparing 
the contents of these activities and putting it on a compact diskis illustrating the 
contents and how the teacher could use these activities with the students( teacher’s 
gude)  
4- preparing the tools and equipments of the research represented in ( creative 
thinking abilitymeasurements using ameasure for measuring teachers’ impressions 
towards an enrichment activities ,science teachers’ guide) 
5- showing the tools and the equipments of the research before anumber of 
scientifical education professors and educational psychologists 
6- making the modifications which are decided by those professors then preparing 
them in their last form 
7- preparing the suggested programme which includes (suggested enrichment 
activities,ateacher’s guide for science teacher, some various enrichment subjects 
which increase the information and the culture of science teacher about science 
curriculum  
8- Presenting the suggested programme and its teaching methods before science 
professors and this is to make sure of how the programme is fitting with teachers 
and about how to provide the students with its involved subject matter 



 ٤

9- making the modifications that are decided by those professors and supervisors 
then preparing the programme in its last form  
10- adjusting the tools and equipments of the research through applying 
them on a curious sample of students from second year of preparatory 
schools then counting stability and validation 
11- applying the research tools previously on the research sample and 
this is in the beginning of the first term of the year 2006-2007 
12- executing the programme and the activities during the second term of year 
2007- 2008 in which external space and stars and planets chapter is teaching  
13- applying the tools of the research on the research sample after all these steps" 
followingly"   
14- appropriating the marks and treating them statistically in order to examine the 
validation of the research a ssumptions  
15- obtaining the results and explaining them  
16- presenting the recommendations and the suggestions in the light of what the 
research resulted in. 

 

The research results:- 
The research has came to the following results:-  
1- there is adifference with statistical sign between middle – marks of experimental 
group members in the previously and the following application in the interest of 
the following application at the level of (0,01)of creation measure 
2-there is adifference with astatistical sign between middle- marksof experimental 
group members in the previous and the following application in the interest of the 
following application at the level of (0,01) of fluency measure 
3- there is adifference with astatistical sign or indication between middle- marks of 
experimental group members in the previous and the following application in the 
interest of the following application at the level of (0.01)of flexibility measure 
4- there is adifference with astatistical indication or sign between middle- marks of 
experimental group members in the previous and the following application in the 
interest of the following application at the level of (0,01)of originality measure 
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