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 جلخيص:

الخُاٌ الٗلمي  في هخابي الٗلىم الٗامـت، للَهفحن هضفذ هظه الضعاؾت ئلى اؾخلهاء واك٘ كهو 

جىمُــت إلاغخلت الخٗلُم ألاؾاؾُت في فلؿُحن، ليىن الُلبـــت  لضحهم الـلضعة ٖلــى  الغاب٘ والخامـ ألاؾـاس ي

حٗلُـضا، هما جىمى لضحهـم ٖملُــاث الخهيُف، والترجِب، والؿببُـت، وحٗلم اإلاهــاعاث  أهثر ئظغاءاث خُـاجُـــت 

ؿُت  اإلاخىفغة مما ًمىنهـم  ؛بؿهىلــت خــل اإلاكــىالث. وكض جيىن مجخم٘ الضعاؾــت مً ظمُــ٘ الىخضاث الخضَع

في هخابي الٗلىم الٗامت للـهفُــً الغاب٘ والخــامـــ ألاؾــاس ي فــي فـلـؿُحن. وجيىهذ ُٖىــت الضعاؾـــت مً 

هخابــي الٗلىم الٗــامت للهفحن الغابـ٘ والخامـ  مجخمٗهــا؛  أي كهو الخُاٌ الٗلمــي اإلاخًمىـت فــي

ً الغاب٘ والخــامـــ ألاؾــاس ي ، مىػٖـت ٖلى ؾــب٘ ٖكــغة وخضة مً هخــابي الٗلىم الٗــامت للهفُــألاؾاس ي

ؿها في هال الىخابحن زالٌ الٗام الضعاس ي   . 2012-2011اإلالغع جضَع

لت جدلُل اإلادخىي ٖلى اٖخباع  ولخدلُم أهضاف الضعاؾت جم جدلُل وخضاث هخابي الٗلىم الٗامت بٍُغ

حٗخبر  ٖملُت جدلُل اإلادخىي  أصاة ٖلمُت مىاؾبت طاث نضق و كهو الخُاٌ الٗلمي وخضة الخدلُل، 

لٗامت وزباث جمىىىا مً جدلُم أهضاف البدض وأغغايه، وكض كام الباخض بخدلُل  هخابي الٗلىم ا

للىكف ًٖ كهو الخُاٌ الٗلمي،  وجم ئٖاصة الخدلُل بٗض بجؼأحهما للهفحن الغاب٘، والخامـ ألاؾاس ي 

 ، . هما كام مدىمان مً أصخاب الخسهو بخدلُل  %97وؿبت الاجفاق خُض بلغذ  وئًجاصفترة أؾبٕى

الخُاٌ الٗلمي،  للىكف ًٖ كهوبجؼأحهما هخابي الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘، والخامـ  ألاؾاس ي  

خباعو  %95خُض بلغذ وؿبت الاجفاق   . التي جم أزظها بٗحن الٖا

وكض أْهغث هخاةج الضعاؾت أن كهو الخُاٌ الٗلمي في هخابي الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘، والخامـ 

 مخىفغة.   غحر ألاؾاس ي بجؼأحهما 

وبىاء ٖلى الىخاةج التي جم الخىنل ئليها، فلض أونذ هظه الضعاؾت بًغوعة وايعي اإلاىاهج ئصزاٌ و 

ـــاس ي  ـــ مً  بجؼأحهمائيافت  كهو الخُاٌ الٗلمي في  هخابـــي الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘، والخامـــ ألاؾـ

والخفىحر الٗلمي، واللُم الٗلمُت، والاججاه مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي إلاا لها أزغ في  جىمُت اإلافاهُم الٗلمُت، 

 ..…… (،1434/2012) 16 حامعت
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ؼ الشلت بالىفـ لضي الُلبت، وهظا ما ًخىافم م٘  الٗلمي في البدض والخلص ي ًٖ الخلاةم الٗلمُت، وحٍٗؼ

ًت  إلاىاهج الٗلىم الٗاإلاُت للمغخلت ألاؾاؾُت  . وفي فلؿُحن الخٍُى الٍٗغ

 مقذمت

ىاث مً اللغن الخالي مً زالٌ  ا أو الخُاٌ مهُلر ْهغ في أواةل الٗكـٍغ ٖلم الفىخاٍػ

، وكض أزظ هظا اإلاهُلر (General Fiction Magazine)مجلت جضعى مجلت اللهت الٗامت 

(  لخمُحزه ًٖ غحره Pseudo-Science Storiesمٗاوي مخٗضصة، منها كهو الٗلم اإلاـٍؼف )

ؾخٗمل مهُلر الخُاٌ  1929مً اللهو، وفي ٖام 
ُ
ٖلى ًض   (Science Fiction)الٗلميأ

ــــاةب الٗلم خُض جم Hugo Gernsbackهُــــىظــــى ظحروؿبان ) ـــــه كهو عجــ ــــي مجلخــ (  فــ

ـــــان (William، 1986)الاجفاق ٖلُه  ـــ ـــ اٖخلاص. وهىــ ـــي أن كهو الخُــ ـــاٌ الٗلمي ؾخجخظب فــ

حن؛ وطلً إلاا لها أزغ في جضفم  ُـــت الجضًضة،  ألافياع اإلاؿخلبل ظمُ٘ التربٍى الٗلمُــت والخىىىلىظ

ــــــالُب  ألازغي وئزـــــــــــــــــاعة الٗلل الخــــــــــــــــــي ًىضع جىافغها فـــــــــي ألالىان  ــ مً اللهو وألاؾـ

ـــ ــ ـــــي مىاهج الٗلىم اإلاؿخسضمـ  . وهـظا مـا(2010؛ كالصة، ,Czerneda  & Zerby 2006)ـت فـــ

فاٌ منها الشلـــافت الٗلمُــت والتي حٗخبر مً أهــم  ًمىً أن ًدلـم الٗضًـض مً الفىاةـض لضي ألَا

 مضازل التربُــت الٗلمُــت اإلاُلىبـت لهظا الٗهغ خُض جمىنهـم مً الضزـٌى ئلـــى ٖهغ الٗلم

؛ 2003جت،ـ؛ ب1999والخىىىلىظُــا، وفهمه والخفاٖـل مٗه ومىاهبـت ول مــا هى ظضًض )ُُٖت،

فاٌهمـا حٗمل كهو الخُاٌ الٗلمي لضي  (.2010عاقض،  ٖلى جلبل الٗلىم وعبُه  ألَا

بأهم الاؾخسضاماث الخُاجُت، هما جشحر لضًـه ألاؾئلت: هُف؟ وإلااطا؟ الخـي واهذ وعاء ظمُ٘ 

لماء  (2000والاهدكافاث الٗلمُت والخىىىلىظُت )الكافعي، الازتراٖاث  ـىن ٖو غي التربـٍى . ٍو

فاٌ خُض  الىفـ أن الخُاٌ الٗلمي ًدلم ٖىانغ هامت مً مخُلباث الىمى لـضي ألَا

ٗخبر وؾـُلت لـخىمُـت (1997ٌؿـاٖضهم ٖلى همى اإلافاهُـم الٗلمُــت والاظخماُٖـت )مدمىص،  ، َو

زـالٌ ئصعان الٗالكــــــاث بحن مـا ًخسُلىه ومـا ٌٗبـغوا ٖىـه؛ مما ٌؿــــاٖض  جفىُـغهـم الىـاكض مً

ــــي اإلاغهب لضًـهم، وفهـم الٗالكـــاث بحن ألاقُاء واهدكـاف ٖالكـاث ظـضًـضة  ٖلــى همى الٖى

  (.2000 ؛ الكــــافعي،1997جـإصي ئلـــــى هماء ؤلابضإ  والابخياع لضًــهم )عبُ٘، 
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ـــاٖض الُلبــــت ٖلـى الــخٗلم و ئن اؾــخ ـــــ ُــاٌ الٗلمــي حؿـ فهــم اؾدُٗاب و سضام أفـــالم الخ

ُــم الٗلمُــت م الؿـماح لهم بخهىع مفــاهُم الٗلىم اإلاجـغصة وجـىنُـل  ؛اإلافـاه وطلً ًٖ ٍَغ

 .Saunders, Brake, Graffiths & Thoranton. 1) اإلاجـاالث طاث الٗـالكـــــت باإلادخىي اإلاٗغفي

2004; Houle Barnett, Wangner, Gatling, Anderson & Kataka. 2006)  وكـــض جــم

جي ولُت الٗلىم الخُبُلُت في ظامٗت ظالمىعظان  اؾـــــخسضام الخُـــــــاٌ الٗلمـــــي فــــــي بغامج زٍغ

(Glamorgan في الىالًاث اإلاخدضة في بىاء مىاَىحن مشلفحن ٖلمُا كاصع ) ٖلى نى٘ كغاعاث ًٍ

لت مضعوؾت، هما طهغ هال مً  صاهُاٌ  وظىهازان ( أن Daniel & Jonathan, 2007) بٍُغ

الُلبت ًمىً أن ًىدؿبىا فهما أفًل للٗلىم ٖىضما جم اؾخسضامهم ألفالم الخُاٌ الٗلمي 

ؼ الضافُٗت وئزاعة الفًٌى الٗلمي، والؿماح لهم بخهىع  وطلً إلاا لها صوع هبحر في حٍٗؼ

قياٌ اإلاٗغفت الٗلمُت اإلاجغصة وحكىُل نىع ٖللُت طاث َاب٘  مدؿىؽ مما ٌٗمل ٖلى أ

غي ظُمـ )Ongel-Erdal; Sonmez & Day, 2004فهمها ) ؛ مدمىص، James, 2001(. ٍو

ٍِ ٖللٍي ٖالي  اؾخسضامأن  (2003 الخُاٌ الٗلمي ًمىً أن ًيىن أصاة زمُىت لبىاء مسُ

ت، وجىلُض كضعة ٖلى الخٗامل م٘ مجخم٘ جىىىلىجي للمخٗلم ًدفؼه لخل مكىالث ئبضاُٖ

ـــاٌ الٗلمـي ًخًمً الىاكُٗــت، والخـأملُــت، واإلاىُلُــت، والخُــالُـت، وأن  مخلضم. وأن الخُــ

في ئَاع  اٖخُاصيمفـــــهىم "ماطا لى" م٘ الخفؿحر الجضي ٌٗمل ٖلـــى ٖغى ألاقــُاء بكيل 

لظان ًلضمان جفؿحراث ظضًت ومىُلُت صون أن ًيىن أؾلىب الخىخض، وأؾلىب اإلاغاكبت ال

إلاا هى مخٗاعف ٖلُه في الٗلىم، ويمً مٗالجاث ٖلمُت وجىىىلىظُت ممؼوظت  اهتهانهىان 

ت   ,Martin; Sexston & Griovich؛2010)عاقض، بالخلُلت الٗلمُت والغؤٍت الخيبٍإ

 .( Williams, 1983؛ Rood, 1997؛2001

لــظا ٌٗخبــغ الخُـــاٌ الٗلمــي وؾـــُلـت حٗلُــم وحٗلم، وأصاة ؾــُىـىلـىظُـــت أبــــغػتهـــــا بٗـٌ 

ــاث، 2002الضعاؾـــاث الٗغبُـــت اإلاخىفـــغة )ظـــغوان،  ُــت )2004؛ الــٍؼ لُم ، وأن أهٓـمـخىــــا الخـٗـ

الخضًض الــظي ًمىـً أن  ألاؾلىبأمــام هـظا الخالُت اإلادؿمت بالجمىص والخـأزـغ الجؼاٌ ٖاةلـــا 

ــٓهغ هــظا ظـلُــــا فــي مضاعؾـــىـا الخـــي ما ػالــذ  -ٌؿــخسضم فــي الٗملُــت الخٗلُمُــت  الخٗلمُـت، ٍو
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جفًـل الُـغق وألاؾـــالُب الخللُضًـــــت اإلاؿدىضة ئلى الخللًُـ وخكــى ألاصمغــت فــي ٖملُـــت 

ـــ  ً )الخـلُلـي، الخـضَع ؛ 1996لؿــهىلــت الخٗامـل مٗهــا وال جخُلب مً اإلاٗلم ظهضا ووكخا هبحًر

خـىن،  2006 ،هـــؼهُـــضا وػٍــغبي((. لــظلـً ًصبـذ 2003 جت،ـ؛ ب2001؛ ٖبض الؿـالم، 2002ٍػ

Czerneda & Zerby)ًأهــض أن الخُـــاٌ الٗلمــي ًجب أن ًىـىن 1999ُُٖـت،  (؛ وهــظل )

ظــؼءا مًـ مىــــاهج الٗلىم اإلامشل بىخبها ألهمُخــه فــي مؿـــاٖـضة اإلاٗلمُـًـ والُلبـــت للىنٌى 

ـظهب ؾاهضعؽ وآزـغون ) -فـــي الٗملُـــت الخٗلُمُـــت  اظخماعيئلــــى بٗض   Saundersالخٗلمُت. ٍو

& et al., 2004 يغوعة جدلُم حٗلم مـضي الخُـــاة لجمُــ٘ الُلبــت( ئلــىLifelong 

Learning))  ُـً كهو الخُـــاٌ الٗلمــي فــي مىــاهج الٗلىم؛ يمً منهــاط مً زالٌ جًم

  الٗلىم. ( لجظب اإلاخٗلمُــً، وحكـجُٗهم ٖلــى حٗلم(Imaginative Curriculumجسُلــي 

ٍــــت الخانت لضعاؾـــاث التر وبكيل ٖــام ئن مٗٓم ا بمجاٌ كهو الخُاٌ الٗلمي وؾُلت بى

 وأصاة حؿاهم في حٗلُم أبجضًاث الٗلىم.

اء للمدخىي الظي ًخًمً أقياٌ اإلاٗغفت الٗلمُت التي ًلضمها  لظا ٌٗخبر هخاب الٗلىم ٖو

للُلبت في ٖىانغ وزُىاث ًمىً جىفُظها، فهى مهضع للخبراث الخٗلُمُت التي ًمغ بها 

دمل في ـت اإلاؿتهـضفــت، ـزى الُلبت، ٍو اًاه أوظه الخٗلم اإلاسخلفـت الخـي جىاؾـب اإلاغخلـت الٗمٍغ

والخـي جخـغظم ألاهــضاف وجدللهــا، وهى ألاصاة اإلامشلت للمنهاط اللاةم وفم الخٍُى الٍٗغًت 

 ؛ وػاعة التربُت والخٗلُم،1994 ،؛ ٖبض الىىع 1989 )ؾىان، إلانهاط الٗلىم في اإلاغخلت ألاؾاؾُت

1997 .) 

الٗلىم الٗامت للهف الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي. وهظان  يفي هظا البدض جم جدلُل هخاب

الىخابان ٌٗخبران الىزُلت التي جترظم الخٍُى الٍٗغًت إلانهاط الٗلىم فــي اإلاغخـلـت 

ت ما بحن )  والخـي حؿمى مغخلــت الٗملُــاث 12-9ألاؾــاؾـُت، لُىـاؾب اإلاغخلـت الٗمٍغ
ً
( ٖاما

. في هظه اإلاغخلت ًيىن للُلبـــت ((Concrete Operational Stageهُــت أو اإلادؿىؾــت الُٗـا

حٗلُـضا، وجىمى لضحهـم ٖملُــاث الخهيُف،  أهثر جىمُــت ئظغاءاث خُـاجُـــت الـلضعة ٖلــى 

ٖبض الؿالم، )خــل اإلاكــىالث. مما ًمىنهـم  ؛والترجِب، والؿببُـت، وحٗلم اإلاهــاعاث بؿهىلــت
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كاث، 2004كالصة،   ؛2005؛ وكىان، 2005؛ اللبُالث، 2000ٖغاع،  ؛2002 ؛ 2005؛ هَغ

 (. 1996الخلُلي وآزغون، 

هخابي الٗلىم الٗامت للهف الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي   أنوبىاًء ٖلى ما جأؾـ ًدبحن لىا 

ملـي  وطلً لخدلُم ما ظاء  مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في فلؿُحن لهما ظاهبان: هٓغي، ٖو

في الخٍُى الٍٗغًت إلانهاط الٗلىم في اإلاغخلـت ألاؾاؾُت؛ مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في 

 فلؿُحن. 

 مشهلت الذساظت وأظئلتها 

ـ هخاب الٗلىم الٗامت للهف الغاب٘ ألاؾــاس ي  بجؼأًه مىظ مُل٘ الٗام َـبخضع  ءللض بض

ب الٗلىم الٗامت للهف (، هخا2004وػاعة التربُت والخٗلُم ) 2004 - 2003 الضعاؾــي

وػاعة التربُت والخٗلُم  2005-2004  الخامـ ألاؾــاس ي  بجؼأًه  مىظ مُل٘ الٗام الضعاس ي

مُت لىخابي الٗلىم الٗامت، مً 2005) ش لم ججغ صعاؾاث جدلُلُت جلٍى (،  ومىظ هظا الخاٍع

، ولظلً لم ًخم الخٗغف بجؼأحهماخُض كهو الخُاٌ الٗلمي اإلادخىاة في هظًً الىخابحن 

ٖلى مضي اوسجام كهو الخُاٌ الٗلمي م٘ الخٍُى الٍٗغًت إلانهاط الٗلىم للمغخلت 

 ألاؾاؾُت في فلؿُحن. 

ــــ مجغص  ُــــت بدض، واؾـخـلـهــاء، ولُـ فـــي يىء الىٓغة الخضًشــــت للٗلم ٖلـــى أهه مىهج

ـ لــت حؿــاٖض الُلبـــت فــي ئجلــان ٖملُاث جـللـُـــً، ًجب أن ًخم ٖغى اإلااصة الٗلمُــت بٍُغ

ــت الٗلمُــت  غ اإلاهــاعاث الفىٍغ الٗلم، والخىنل ئلـــى اإلاٗاعف  الٗلمُت، الخـــــي حٗمل ٖلــــى جٍُى

ت 2000 ؛ ٖغاع،1997لضحهم )وػاعة التربُــت والخٗلُم،  (. وهظا ما أهضجه غالبُت ألابدار التربٍى

الخُاٌ الٗلمي في جدفحز حٗلم الُلبت، وئزاعة الضافُٗت لضحهم أزىاء  والضعاؾاث التي بُيذ صوع 

الخٗلم، وجلضًم الخفؿحراث اإلاىُلُت إلاا ًىاظهىه مً مكىالث حٗلُمُت وخُاجُت؛ مما 

ٌؿاٖضهم ٖلى أن ًخسلىا ًٖ اإلافاهُم البضًلت التي ًمخليىجها، وبىاء مفاهُم صخُدت، 

ى نى٘ اللغاع، لظا ًجب أن ًيىن الخُاٌ الٗلمي ظؼء وبىاء اإلاىاًَ اإلاشلف ٖلمُا اللاصع ٖل

 مً مىاهج الٗلىم.
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اث  الباخض إلاـ مً زالٌ زبرجه في جضَعـ فغوٕ الٗلىم اإلاسخلفت؛ جضوي مؿخٍى

ايُاث الهاصعة ًٖ  الخدهُل، وهظا ما أهضجه الضعاؾت الضولُت الشالشت ًٖ الٗلىم والٍغ

ني للبدض  ئلى وظىص صالةل   (National Research Council: NRC, 1996)اإلاجلـ الَى

ت هدُجـت ُــالٗلم اإلاباصبًمليىن فهما ٖمُلا للٗلىم، وكضعة ٖلـى جُبُم  ٖلى أن الُلبت ال

ــت فـي اإلاىايُ٘ اإلاُغوخت، والللُلت في الٗمم. هما هكــف غ  للمىاهج الىاؾٗت، اإلاخىٖى جلٍغ

ىــي لخىمُــت ــت ًٖ هخاةج اإلاغهؼ الَى صعاؾـت جدهُل الُلبــت فــي الٗلىم  اإلاىاعص الـبـكٍغ

ـايُــاث ) ًٖ وظىص كهىع في ئظــاباث الُلبــت بكيل ٖـام، والُلبــت  (TIMSS-Rوالٍغ

الفلؿـُُيُحن بكيل زــام ٖلــى الازخبــاع، همــا ٌكُـغ ئلــى وظىص مفـاهُم بضًلـــت، أو زُأ 

ُــم ال لـضي الُلبــت فــي اإلافاهُـم والخٗمُمـاث، لظا ٖـىؿـذ ت أو ـبضًلـاليؿبــت اإلاغجفٗـت للمفاه

ام في جدهُلهم ـويٗف ٖ لضي الُلبــتوظىص زلل ٖــام فــي اإلاٗغفــت الٗلمُــت  ئلــىالخُأ، 

ت ًٓهغون اججاهاث ومكاٖـغ ؾلبُــت هدى ماصة ــ(. وأن الُلب2003، الٗلمي )النهاع وأبى لبضة

كٗغون أن هظه2003، هىعالضًً)الٗلىم  اإلااصة غحر ممخٗت باليؿبت لهم، وأجها ال جمذ  (؛ َو

ـت فــي الىالًـاث اإلاخدضة الخــي  بدُــاتهم الُىمُـت بهلت، وهـظا مــا أْهغجه الــضعاؾــاث التربٍى

 ((Passive Activitiesبُيذ أن أهشـغ مً عب٘ وكـذ الخٗلُــم ًـهـغف ٖـلـى الخٗلُـم الخـللُىـي 

ُــم والخٗلـم مً وكـذ الخٗل %4.5وأكل مً  م ًهغف ٖلـى اإلاىــاككــــت، مما ظٗـل ٖملُـــت الخٗل

ُــالث، 2009ٖملُـــت مملــت لىشحر مـً الُلبــت )وفا،  (. هما الخٔ الباخض الاهخمــام 2005؛ اللب

اث  وواؾتراجُجُتالٗاإلاـي اإلاتزاًض بلهو الخُــاٌ الٗلمي هأصاة، ووىؾُلت،  لخٗلم اإلاىيٖى

واهخلــالهــا ئلــى مجخـمٗىــا باث يـغوعة لـــضي الٗــاملُــً فـي  ،(Mckeller, 2006اإلاسخلفت )

ـــف بـلهــو الخـُــــاٌ الٗلمــي، وخـــض الـــمٗـلـمُــً  الخلـل الخـغبـىي، وعغـبــت البــاخـض فـي الــــخٗـٍغ

ــــ الــٗلىم،  ؾــــلىب فــــي جـضٍع
ُ
 لــخفـٗـُــــل هــظا ألا

خض وايعي ومهممي اإلاىاهج بأزظ هظا اإلاىيٕى ٖلى مدمل مً الجض، وحؿلُِ و 

 الًىء ٖلُه بكيل ظضي وهاصف. لظا ًدباصع ئلى الظهً الؿإاٌ الغةِـ آلاحي:
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ما واك٘ كهو الخُاٌ الٗلمي في هخابي الٗلىم الٗامت للهف الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي 

 مً مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في فلؿُحن؟

 هظا الهضف فان الضعاؾت الخالُت حؿعى لإلظابت ٖلى ألاؾئلت البدشُت آلاجُت:ولخدلُم 

الٗلىم الٗامت  ي( ما ٖضص كهو الخُاٌ الٗلمي اإلادخىاة في ول وخضة مً وخضاث هخاب1

 ؟ (ظؼأًً ليل منهما)للهف الغاب٘ ألاؾاس ي و الهف الخامـ ألاؾاس ي 

الخُاٌ الٗلمي في جدضًض جضَعـ الٗلىم لضي َلبت الهف الغاب٘  ( ما أهم مضازل2

 والخامـ ألاؾاس ي ؟

 أهميت الذساظت:

ً اإلافــاهُـم  ألاؾاس يحٗخبر مغخلــت الخٗلُـــم  ُــــت، وجيٍى مـغخلــت ًخــم فيهــا بىــــاء اإلاٗغفـــت الٗلم

ُــم الٗلمُــت، ولفهم   اإلاباصبالٗلمُــت ألاؾــاؾُــت الخـي حٗخبـغ اللــاٖـضة ألاؾــاؾـُت لبىـــاء اإلافاه

ُــــت فــان ا ـاث الٗلمُـــــت. ومـً وظهــت هٓــغ البىــاة  ت زالٌ حـٗلمهــم الــلُلبــواللىاهـحن والىـٍٓغ

والىنٌى ئلى خالت  لخبراجـهم ىً مٗن وئهؿابهاًــىــدكـــفـىن اإلاٗــغفـــت بـل ًلـىمـىن بـبىـــائهــا وجمشلها 

ـــاٌ الٗلمــيمً الخىُف ُـ بلههه جىفحر الؿـــُاق  واإلاخمشلت ، لظا ًمـىً مً زالٌ الخ

 ؛ Michal et al., 2004؛2004 ًـؼهُه )صعوػة، الخٗلُمــي الـظي ٌٗمـل ٖلــى جـدلُم طلً و 

Martin, Sexton & Geriovich, 2002) ٘وحٗخبر هظه الضعاؾت مداولت للىكىف ٖلى واك .

في  ألاؾاس يوالخامـ  الغاب٘كهو الخُاٌ الٗلمي في هخابي الٗلىم الٗامت للهف 

فلؿُحن، واؾخجابت إلاا ًىاصي به اإلاغبىن واإلاخسههىن في البدض الٗلمي في أؾالُب 

الخضَعـ الفٗالت التي كض حؿهم في جدؿحن فهم اإلافاهُم الٗلمُت وجُبُلاتها، ومً الىخاةج 

الضعاؾت هى جىظُه اإلاٗىُحن ئلى أهمُت ظٗل الخٗلم أهثر مخٗت،  و طو مٗنى  لهظهاإلادخملت 

، هما وكض جلٗب (Oravetz, 2005)، وعبُه بالخُاة مً زالٌ اإلاىحى اللهص ي لضي اإلاخٗلم

، وحصجُ٘ مُىلهم الٗلمُت في جدلُم وجىمُت الخفىحر للُلبت هظه الضعاؾت صوعا فاٖال 

مهممي اإلاىاهج في ئٖضاص ماصة حٗلُمُت وفم مىحى  اإلاىاؾبت هدى الٗلىم، هما كض حؿاٖض
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ت مً  ؾـ ٖلمُت صخُدت مدىمت مً كبل مجمٖى
ُ
كهو الخُاٌ الٗلمي اإلابيُت ٖلى أ

 لخٗلم الٗلىم. ئزغاتيالخبراء، والتي مً اإلامىً أن حؿخسضم همهاصع 

مُت، ؾخىكف ًٖ واك٘  لظا جىمً أهمُت هظه الضعاؾت في أجها صعاؾت جدلُلُت جلٍى

خُاٌ الٗلمي في هخابي الٗلىم الٗامت للهف الغاب٘ والخامـ مً مغخلت الخٗلُم كهو ال

ألاؾاس ي في فلؿُحن. وجىدؿب هظه الضعاؾت أهمُتها لخىاولها كهو الخُاٌ الٗلمي في 

 الٗلمي في الىخب اإلالغعة، هما كضهخابي الٗلىم، خُض جلل الضعاؾاث التي حٗالج الخُاٌ 

في وػاعة التربُت والخٗلُم بًغوعة ئٖاصة الىٓغ ببىاء  ؿئىلحناإلاحؿاٖض هخاةج هظه الضعاؾت 

 مىاهج الٗلىم لخخماش ى م٘ الخٍُى الٍٗغًت إلاىاهج الٗلىم الٗاإلاُت. 

 حعشيفاث الذساظت:

هضع تهضف ئلى بىاء ٖالكاث لت غُاب اإلاامٗالجت ٖللُت للهىع الخؿُت في خ الخيال:

 (.Marian & Peter, 1999; Green, 1995) ظضًضة

ل ما هى غحر مدخمل خضوزه ئلى ش يء ممىً الخضور  :الخيال العلمي مٗالجت ٖللُت لخدٍى

 في ئَاع جفؿحراث ظضًت مىُلُت صون أن ًىتهً اإلاخٗاعف ٖلُه في الٗلىم الخالُت.

: كهو حٗمل ٖلى مٗالجت أمىع ٖلمُت وجىىىلىظُت غحر مدخملت قصص الخيال  العلمي

ت الخضور في ؾُاكاث وجفؿحراث ممؼوظ  .(2010 ،عاقض)ت بالخلُلت الٗلمُت والغؤٍت الخيبٍإ

 الذساظاث العابقت:

اؾخسضام اللهو الخُالُت في  (Walts & Valkanove, 2007)ٖالج ولياهىفا وولذ 

ؼ الخأمل الظاحي لضي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا في  حٗلُم الٗلىم، وبِىا صوعها في حٍٗؼ

ت الفُضًى. وواهذ هخاةج  ئخضي ؾلىب اإلاالخٓت وحسجُل أقَغ
ُ
مضاعؽ لىضن، مؿخسضما أ

الضعاؾت أن اؾخسضام كهو الخُاٌ في جضَعـ الٗلىم ؾاٖض الُلبت ٖلى فهم اإلافاهُم 

ت  الٗلمُت التي جم صعاؾتها في هخاب الٗلىم، مما ػاص في جدهُلهم الضعاس ي، وكضعتهم الخٗبحًر

 جغصة وعبُها في خُاتهم الُىمُت.ٖلى اؾخسضام اإلافاهُم اإلا
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صعاؾت هضفذ ئلى فدو هدُجت اؾخسضام الخُاٌ ( Mckeller, 2006) هما أظغث ميلغ

غ اللغاءة لضي َلبت الهف الؿاصؽ مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا في ئخضي  في حٗلُم وجٍُى

ؾلىب الخُاٌ ٖل ازخباعااإلاضاعؽ الىىضًت، مؿخسضمت 
ُ
ى جدهُل كبلُا وبٗضًا للُاؽ جأزحر أ

اصة الغغبت في حٗلم اللغاءة والىخابت لضي الُلبت اإلاكترهحن  الُلبت. وواهذ هخاةج الضعاؾت ٍػ

ا ٖلى جدهُلهم  في الضعاؾت، وػٍاصة قٗىعهم باإلاخٗت أزىاء الضعاؾت، وجدؿىا ملخْى

لت الخللُضًت.  الضعاس ي واللضعة ٖلى جظهغ اإلاٗلىماث، ملاعهت بالُلبت الظًً حٗلمىا بالٍُغ

ؼ اللضعة ٖلى  (Dahlberg, 2007وكـام صاهُلبرط ) في صعاؾـت اؾــخلهاء أزغ الخُـاٌ في حٍٗؼ

مضاعؽ والًت صاوىجا الكمالُت، وجم  ئخضيالخفىحر وؤلابـضإ لـضي َلبت الهف الخامـ في 

ؼ الخسُل  اؾخسضام ازخباعاث جىعاوـ للخفىحر ؤلابضاعي، وهظلً مىاص مهممت لخٍٗؼ

ؼ الخسُل، وواهذ هخاةج اؾخسضام الخُاٌ الٗلمي في الضعاؾت   مؿخمضة مً هخب زانت لخٍٗؼ

ت واإلاُل ئلى  اصة الُالكت الفىٍغ في هخابت اللهت اإلاىظهت هدى الخىاع أهثر مً  الاؾخُغاصٍػ

 الغواتي.  ألاؾلىباإلاُل ئلى اللهت طاث 

وما صوعها ( بضعاؾت صوع الخُاٌ الٗلمي في الخيكئت الٗلمُت لألَفاٌ، 1997وكامذ عبُ٘ )

فاٌ، والخٗغف ٖلى أهم مٗىكاث اؾخسضام الخُاٌ  والابخياع في جىمُت ؤلابضإ  لضي ألَا

ضاصي مً  الٗلمي في جضَعـ الٗلىم. وجم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت مً َالب الهف ألاٌو ؤلٖا

بٌٗ مضاعؽ ئصاعة مىىف الخٗلُمُت اإلاكاعهت في مهغظان اللغاءة للجمُ٘، واؾخسضم 

بُاكاث مالخٓت، وجىنلذ الضعاؾت ئلى يغوعة اؾخسضام الخُاٌ الٗلمي مفخىح و  اؾخبُان

فاٌ وختى الخٗلُم  اى ألَا همضزل لخضَعـ الٗلىم في ظمُ٘ اإلاغاخل الخٗلُمُت مً ٍع

 الشاهىي.

( بضعاؾت فاٖلُت كهو الخُاٌ الٗلمي لخضَعـ الٗلىم في 2000هما كامذ الكافعي )

جم ازخُاع ُٖىت الضعاؾت مً َلبت الهف الشالض لضي الُلبت، و  الابخياعي جىمُت الخفىحر 

ضاصي مً بٌٗ مضاعؽ مدافٓت الكغكُت الخٗلُمُت في مهغ، وجم اؾخسضام   ازخباع ؤلٖا

تي الضعاؾت اإلايىهت مً نف للبىحن وآزغ للبىاث  الابخياعي اللضعة ٖلى الخفىحر  ٖلى مجمٖى
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بُت، وجىنلذ الضعاؾت ئلى  خحن الًابُت والخجٍغ وظىص فغوق طاث صاللت في هال اإلاجمٖى

بُت، في اللضعة ٖلى الخفىحر  ت الخجٍغ تي الضعاؾت لهالر اإلاجمٖى ئخهاةُت بحن مجمٖى

 . الابخياعي 

( هضفذ لفدو جأزحر اؾخسضام الخُاٌ في جىمُت Upadhyaya, 2005أما صعاؾت اوباًا )

الضعاؾت التي زبراث الُالب في الخُاة الُىمُت ٖلى حٗلمهم إلااصة الٗلىم، وكض جيىهذ ُٖىت 

في والًت مُيؿىجا  ابخضاةُت( مً َلبت الهفحن الغاب٘ والخامـ في زماوي مضاعؽ 420بلغذ )

ىُت، واؾخسضمذ الباخشت أؾلىب اإلالابالث هأصاة للضعاؾت، وكض بُيذ هخاةج الضعاؾت  ألامٍغ

لُىمُت، ئلى أن الخسُل ؾاٖض الُلبت ٖلى عبِ اإلافاهُم الٗلمُت اإلاجغصة بسبراتهم في الخُاة ا

اصة  مما ٖؼػ الفهم لضي الُلبت واللضعة ٖلى جُبُلها في اإلاىاكف الخُاجُت، وحٗمل ٖلى ٍػ

الخدهُل الضعاس ي صازل مجخم٘ الُلبت الغحر مخجاوـ مً الىاخُت الٗغكُت واإلاىابذ 

 الجغغافُت.

( التي هضفذ ئلى الخٗغف ٖلى مغاخل ئهخاط هخب الٗلىم، Exline, 1989)الحن  أما صعاؾت

مىاككت الٗملُاث واإلاىايُ٘ التي حؿاٖض اإلاإلفحن واإلاؿخفُضًً مً هظه الىخب ٖلى و 

م، خُض أوضخذ الضعاؾت اهه  وئيفاءجدؿحن ئهخاط هخب الٗلىم،  ظاهب اإلاخٗت والدكٍى

 ًىظض أؾلىب الزخُاع أفًل هخب الٗلىم ٖلى مؿخىي الىالًاث هما:

: أؾلىب الخبني، خُض حٗمض بٌٗ الىالًاث ٖلى  حُٗحن لجان حٗمل ٖلى ازخُاع ألاٌو

وجدضًض كاةمت مً الىخب التي جسضم الٗملُت التربُت بما ًىاؾب الخُىعاث واخخُاظاث 

لت حؿمى )والًاث الخبني(.  اإلاجخم٘، لخىص ي بها ولجمُ٘ اإلاضاعؽ في الىالًت وهظه الٍُغ

م لجان الشاوي: أؾلىب الىالًاث ؤلاكلُمُت اإلافخىخت، خُض ال ًخم جدضًض الىخب ًٖ ٍَغ

، وجيىن اإلالاَٗاث واإلاضاعؽ خغة في قغاء الىخب التي ًفًلىجها. وهظان لالزخُاع

م أمام اللجان اللاةمت ٖلى ازخُاع أفًل هخب الٗلىم التي  ألاؾلىبان ًفخدان الٍُغ

 حٗالج كًاًا الٗلىم بأفًل الُغق.
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ذ ومً زالٌ جدلُل الضعاؾاث الؿابلت ًخطر أن أهثر هظه الضعاؾاث التي اهخم

بلهو الخُاٌ الٗلمي الىاعصة في هخب الٗلىم؛ أهضث ٖلى صوع الخُاٌ الٗلمي في جىمُت 

غها أو حٗضًلها أو  مما بها، وعبُها بالخُاة لضي الُلبت،  الاخخفاّ اإلافاهُم الٗلمُت، وجٍُى

جدهُلهم، وصوعها  ػصًاصاٖؼػ الفهم لضي الُلبت ٖلى جُبُلها في الىاك٘ الخُاحي وصوعها في 

التربُت الٗلمُت،  وئهؿابهمالىاكض لضحهم،  الابخياعي ، والخفىحر والابخياعُت ؤلابضإ، في جىم

 واللضعة ٖلى خلهم للمكىالث؛ مما أزغي الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت.

 ٖلــى مـا ؾبم جبُـــً هخــاةج الضعاؾــاث ألاظىبُـت، والٗغبُــت، واإلادلُــت، الخـي جم 
ً
وجأؾِؿـا

مُــت لـىخب الٗلـىم، وأصلتهــا  خهغها ئلـى وظىص ض مً الـضعاؾــاث الخدلُلُــت الخلٍى خـاظـت إلاٍؼ

ُــاٌ الٗلمـيولجمُـ٘ اإلاغاخل، وىجهــا جسلى مً جلً الخـي لهـا ٖالكـــت  ، ولم ًخمىً بلهو الخ

البــاخض مً الخهٌى ٖلى أي صعاؾــت جخٗلم بخدلُـل هخابــي الٗلىم الٗامـت للهفحن الغاب٘ 

 خامـ في مغخلت الخٗلُم ألاؾاس ي في فلؿُحن ًمذ بهلت للهو الخُاٌ الٗلمي. وال

 الطشيقت وإلاحشاءاث

 مجخمع الذساظت وعيىتها:

ؿُت  اإلاخىفغة في هخابي الٗلىم الٗامت  جيىن مجخم٘ الضعاؾــت مً ظمُــ٘ الىخضاث الخضَع

للـهفُــً الغاب٘ والخــامـــ ألاؾــاس ي فــي فــلــؿُُــً. وجيىهذ ُٖىــت الضعاؾـــت مً مجخمٗهــا. 

ٗــامت للهفحن الغابـ٘  والخامـ أي كهو الخُاٌ الٗلمــي اإلاخًمىـت فــي هخابــي الٗلىم ال

، مىػٖـت ٖلى ؾــب٘ ٖكــغة وخضة مً هخــابي الٗلىم الٗــامت للهفُــً الغاب٘ ألاؾاس ي

الظي صعؽ في  ألاؾاس يوالخــامـــ ألاؾــاس ي ٖلى أخضر َبٗت مً هخاب ٖلىم الهف الغاب٘ 

الظي صعؽ في الٗام  ألاؾاس ي(، وهخاب ٖلىم الهف الخامـ 2004/ 2003الٗام الضعاس ي )

 (.2005/  2004الضعاس ي )
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 أداة الذساظت: 

جم جدلُل  ؾب٘ ٖكغة وخضة  صعاؾُت، واإلادخىاة في هخابي الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘ 

لت جدلُل اإلادخىي، التي جمىىىا مً جدلُم  حنوالخامـ ألاؾاؾُ في فلؿُحن باؾخسضام ٍَغ

كض كام أهضاف البدض و أغغايه، ٖلى اٖخباع كهو الخُاٌ الٗلمي وخضة الخدلُل، و 

الغاب٘ الباخض باؾخلهاء كهو الخُاٌ الٗلمي الىاعصة في هخابي الٗلىم الٗامت  للهفحن 

، والخامـ ألاؾاس ي بجؼأحهما وؿبت الاجفاق  وئًجاص، وئٖاصة طلً الخدلُل بٗض فترة أؾبٕى

، هما كام مدىمان مً طوي الازخهام  باؾخلهاء كهو الخُاٌ %97خُض بلغذ 

ث هخابي الٗلىم للهفحن الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي بجؼأحهما، خُض الٗلمي الىاعصة في وخضا

 ، التي حٗض وؿبت وافُت ألغغاى هظه الضعاؾت. %95بلغذ وؿبت الاجفاق 

  %100×           ٖضص اللهو       وؿبت الاجفاق بحن اإلادىمحن =  

 ٖضص اللهو الىلي           

( للهفحن  هخابي الٗلىم الٗامت ) في وواهذ وخضة الخدلُل هي كهو الخُاٌ الٗلمي

 . ألاؾاس يالغاب٘ والخامـ 

 :إلاحصائيالخحليل 

 م٘ أهضاف الضعاؾـت، 
ً
ًٖ أؾـئلتها، فلض جم اؾخلهاء كهو الخُاٌ  وؤلاظابتجمكـُا

(، للهفحن الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي مً مغخلت الخٗلُم  الٗلمي في وخضاث هخابي الٗلىم )

 ألاؾاس ي.

 هخائج الذساظت:

 فيما ًلي عشض لىخائج الذساظت حعب حعلعل أظئلتها البحثيت:

:
ً
ما ٖضص كهو الخُاٌ الٗلمي في ول وخضة مً وخضاث هخابي الٗلىم الٗامت للهف  أوال

 الغاب٘ ألاؾاس ي والخامـ ألاؾاس ي؟
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 (3)، والجضٌو (2)، والجضٌو (1)لإلظابت ًٖ هظا الؿإاٌ ؾدخم مً زالٌ الجضٌو 

 آلاجُت:

 (1)حذول 

  ?وحذاث لخابي العلىم العامت للصف الشابع ألاظاس ي والخامغ ألاظاس ي 

 وحذاث لخابي  علىم/الخامغ وحذاث لخابي  علىم الشابع

 )الىباجاث(الىخضة ألاولى  (إلاوعان)أحهضة حعم الىخضة ألاولى 

 الضساعي( إلاهخاج)صيادة الىخضة الشاهُت  )النهشبائيت واملغىاطيعيت(الىخضة الشاهُت 

 )الطاقت في حياجىا(الىخضة الشالشت  )الصىث(الىخضة الشالشت 

 وأحهضجه( إلاوعان)حعم الىخضة الغابٗت  )الحالت الجىيت(الىخضة الغابٗت 

  

 )املادة(الىخضة ألاولى  )الخصييف(الىخضة ألاولى 

واملجمىعت  ألاسض)الىخضة الشاهُت 

 الشمعيت(

 بالىباجاث( الخذاولي)الىخضة الشاهُت 

 )الخغيراث على ظطح ألاسض(الىخضة الشالشت  )الاجصاالث(الىخضة الشالشت 

 )ألاحافير(الىخضة الغابٗت  )اخخالف البيئاث(الىخضة الغابٗت 

  )الخىىع الحيىي(الىخضة الخامؿت 

  

 

وخضاث هخابي الٗلىم الٗامت للهف الغاب٘ ألاؾاس ي والخامـ  (1) ًدبحن مً الجضٌو عكم

 ألاؾاس ي بجؼأحهما. 
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 (2)حذول 

 عذد قصص الخيال العلمي في لخاب العلىم العامت للصف الشابع ألاظاس ي 

 ووعبها املئىيت مىصعت على مل وحذة  

عذد قصص  1وحذاث لخاب العلىم ج

 الخيال العلمي

 اليعبت املئىيت

 % 0 0 (إلاوعان)أحهضة حعم الىخضة ألاولى 

 % 0 0 )النهشبائيت واملغىاطيعيت(الىخضة الشاهُت 

 % 0 0 )الصىث(الىخضة الشالشت 

 % 0 0 )الحالت الجىيت(الىخضة الغابٗت 

عذد قصص  2جوحذاث لخاب العلىم 

 الخيال العلمي

 اليعبت املئىيت

 % 0 0 )الخصييف(الىخضة ألاولى 

 % 0 0 واملجمىعت الشمعيت( ألاسض)الشاهُت  الىخضة

 % 0 0 )الاجصاالث(الىخضة الشالشت 

 % 0 0 )اخخالف البيئاث(الىخضة الغابٗت 

 % 0 0 )الخىىع الحيىي(الىخضة الخامؿت 

ت ألكغب ٖضص صخُذ. غ اليؿبت اإلائٍى  * جم جضٍو

( ٖضم جىفغ كهو الخُاٌ الٗلمي في هخاب الٗلىم للهف 2ًدبحن مً الجضٌو عكم )

 الغاب٘ ألاؾاس ي. 
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 (3)حذول 

 عذد قصص الخيال العلمي في لخاب العلىم العامت للصف الخامغ ألاظاس ي 

 ووعبها املئىيت مىصعت على مل وحذة  

عذد قصص  1وحذاث لخاب العلىم ج

 الخيال العلمي

 اليعبت املئىيت

 % 0 0 )الىباجاث(الىخضة ألاولى 

 % 0 0 الضساعي( إلاهخاج)صيادة الىخضة الشاهُت 

 % 0 0 )الطاقت في حياجىا(الىخضة الشالشت 

 % 0 0 وأحهضجه( إلاوعان)حعم الىخضة الغابٗت 

عذد قصص  2وحذاث لخاب العلىم ج

 الخيال العلمي

 اليعبت املئىيت

 % 0 0 )املادة(الىخضة ألاولى 

 % 0 0 بالىباجاث( الخذاولي)الىخضة الشاهُت 

 % 0 0 )الخغيراث على ظطح ألاسض(الىخضة الشالشت 

 % 0 0 )ألاحافير(الىخضة الغابٗت 

 % 0 0 اإلاجمـٕى

 

ت ألكغب ٖضص صخُذ. غ اليؿبت اإلائٍى  * جم جضٍو

ٖضم جىفغ كهو الخُاٌ الٗلمي في هخاب الٗلىم للهف  (3) ًدبحن مً الجضٌو عكم

 الخامـ ألاؾاس ي.
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ً
: ما أهم مضازل كهو الخُاٌ الٗلمي في جدضًض جضَعـ الٗلىم لضي َلبت الهف ثاهيا

 الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي ؟

لإلظابت ٖلى هظا الؿإاٌ ؾِخم مً زالٌ  ٖغى أمشلت إلاضازل  كهو الخُاٌ الٗلمي 

لبٌٗ الضعوؽ اإلادخىاة في جلً الىخضاث هأؾلىب خضًض في جضَعـ الٗلىم لألَفاٌ، 

ٌ  جبني أؾلىب الخىخض الظي ٌؿدىض ٖلى أن ٌؿلِ الُفل هفؿه صازل وطلً مً زال

كٗغ به.   الص يء الظي ًخسُله َو

ؿحر 1مشاٌ : أن ًخسُل الُفل هفؿه فىجىن )ظؿُم أولي لِـ له هخلت، ولِـ له شخىت، َو

ت الكمؿُت ت الًىء( لضعاؾت اإلاجمٖى قٗغ بجؿمً الىغوي الظي ٌؿحر في  ،بؿٖغ
ُ
أ

ت أؾح ،الفًاء ت الًىء،ر بؿٖغ ت مً  ،ماطا حكاهض هبحرة ظضا هي ؾٖغ أقاهض مجمٖى

مخدغهت جضوع خٌى هفؿها أزىاء ؾحرها في مؿاعاث زانت خٌى  ،هُف جغاها ،اليىاهب

ت مً ألاكماع  ،هل هظه اليىاهب جضوع لىخضها خٌى الكمـ ،الكمـ هىان مجمٖى

ت بالدجمهل هي مد ،الهغحرة جضوع خٌى جلً اليىاهب أزىاء صوعاجها خٌى الكمـ  ،ؿاٍو

هل جضوع ظمُٗها بىفـ  ،في حجمها منها نغحر الدجم ومنها الىبحر مخفاوجتجلً اليىاهب 

ت خٌى الكمـ بت مً الكمـ جضوع  ،الؿٖغ البُٗضة منها ًٖ الكمـ جضوع ببِء واللٍغ

ت هبحرة ظضا جسخلف في ألىاجها منها ما ًٓهغ باللىن ألاخمغ وآزغ  ،هل حكاهض ألىاجها ،بؿٖغ

غظ٘ طلً ئلى ازخالف ميىهاث الغالف اإلادُِ بهآًهغ ب ُٖاعص  ،ما أؾمائها ،اللىن ألاػعق ٍو

ًملً أي كمغ، وهى مغُى بسخب بًُاء ؾامت  أنغغها، وأكغبها مً الكمـ، وال

ت الكمؿُت وهى قبُه بُٗاعص ،وؾمُىت ألاعى ًأحي جغجُبها الشالض،  ،الؼهغة زاوي اإلاجمٖى

ا ًدمُىا مً ألاقٗت اليىهُت، وجدخىي ٖلى اإلاُاه التي هي وبها وِٗل المخالهها غالفا  غاٍػ

ضوع خىلها اللمغ وألاوهسجحنٖهب الخُاة،  ت  ،الظي هدىفؿه، ٍو ش عاب٘ اإلاجمٖى اإلاٍغ

الكمـ، لىهه أخمغ لىظىص أواؾُض الخضًض ٖلى ؾُده، وهى باعص وال أزغ لىظىص خُاة ٖلى 

ت الكمؿُت، مغُى بسخب ؾامت، اإلاكتري فهى أهبر وىاهب اإلاج ،ؾُده، له كمغان مٖى

ضوع خىله ؾخت ٖكغ وىهبا ملً ئخضي  ،ٍو ػخل الظي ًمخلً ؾب٘ خللاث جضوع خىله، ٍو
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كغون كمغا مخلً زمؿت ٖكغ كمغا،  ،ٖو أوعاهىؽ ًضوع خىله زالر ٖكغ خللت عفُٗت، ٍو

ت زًغاء اللىن  ب ػعكاء باعصة ميىهت مً غاػاث، هبخىن مغُى بسخ ،ولضًه مالمذ ْاهٍغ

مخلً كمغا واخضا ،ًه زماهُت أكماعولض واليىهب الجضًض الظي  ،بلىجى أبٗضها، وأبغصها، ٍو

ًبدض ٖنها. ألم هٓغة أزحرة ئلى  ؤلاوؿانؾمي اليىهب اإلاجهٌى لللت اإلاٗلىماث التي ال ًؼاٌ 

ت الكمؿُت التي ؾافغث في أعظائها، وخُشما جيخهي مً طلً، ٖض بظهىً ئلى غغفت  اإلاجمٖى

فؿً، حٗىص ئلى حجمً الُبُعي، وخحن جتهُأ لظلً، ًمىىً أن حٗىص ئلى بى اظلـالهف، 

الغغفت  و جفخذ ُٖيًُ. وبٗضها ًضوع خىاع بحن اإلاضعؽ والُلبت خٌى أقياٌ اإلاٗغفت الٗلمُت 

 التي حٗغى ئليها الُلبت وجدلُم ألاهضاف اإلايكىصة مً  طلً الضعؽ.

وآلان تهُل ألامُاع  ،في التربت الجافت أقٗغ بجؿمً اإلاؿخضًغ هاةما ،: جسُل أهً بظعة2مشاٌ

ىبت ،وجهبذ التربت مً خىلً مبخلت أقٗغ  ،للض بضأث في الىمى ،أقٗغ بىفؿً جنهل مً الَغ

ًغِ ٖلى اللكغة ،ئهً جُلم ظظعا ،بجؿمً ًىمى صازل ككغة البظعة  ،أقٗغ به ًىمى ٍو

آلان جىضف٘ أوعاكً اإلاخجٗضة  ،ال جؼاٌ مؿخمغا بالىمى ،أقٗغ بجظعن ًىفظ زاعظا ئلى التربت

أقٗغ  ،الكمـ، ووؿماث الهىاء أقٗغ بضفء ،ماطا حكٗغ ،ىلًأهٓغ خ ،ئلى ؾُذ التربت

صٕ أوعاكً جخفخذ. خُىما حكٗغ أهً مؿخٗض،  ،بىفؿً وأهذ جمخض نٗىصا هدى الكمـ

 ألم هٓغة أزحرة ئلى اإلايان الظي ؾافغث في أعظاةه، وخُشما جيخهي مً طلً، ٖض بظهىً ئلى

بىفؿً، حٗىص ئلى حجمً الُبُعي، وخحن جتهُأ لظلً، ًمىىً أن  اظلـغغفت الهف، 

حٗىص ئلى الغغفت  و جفخذ ُٖيًُ. وبٗضها ًضوع خىاع بحن اإلاضعؽ والُلبت خٌى   اإلاٗلىماث 

التي جم ؾغصها وخٌى الفاةضة التي كض حؿاٖض الُفل ٖلى جمشل الص يء اإلاخسُل بكيل 

 (.Rood, 1997أفًل.  )

أؾلىب اإلاغاكبت الظي ٌؿمذ للُفل مً زالٌ الخسُل لىفؿه اللضعة ٖلى الخغُحر في أما 

زهاةهه، هأن ًخسُل هفؿه نغحرا بدُض ًهبذ لضًه اللضعة ٖلى الضزٌى لضازل الص يء 

اإلاغاص مالخٓخه، والخدب٘ لجمُ٘ اإلاغاخل والخُىاث التي ًمغ بها هظا الص يء و صعاؾخه، مما 

لت  طاث مٗنى. ٌؿمذ للُفل الخٗلم بٍُغ
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اؾمذ لىفؿً أن جهبذ نغحر الدجم ختى جخمىً  ،: جسُل أهً آزظ في الاهىماف3مشاٌ 

هً ، بضأث جيؿاب ئلى باًَ التربت لدؿخلغ ٖلى قٗحرة ظظع هبخت ،مً الضزٌى ئلى كُغة ماء

وآلان ًجغي ، واُٖا كضعجً ٖلى الخغوط مً كُغة اإلااء وجخلمـ أي ؾُذ جىص جلمؿه

م قٗحرة الجظع الضكُلتسخبً ئلى صازل الى جغي هللً  ،بخت ًٖ ٍَغ أهذ صازل  الجظع ٍو

ىبت والغظاء ئلى ؾاةغ أظؼاء الىبخت الخٔ خىلً  ،ٖلى امخضاص ظىف الجظع هما جيخلل الَغ

جغي  ،ئهىا هيخلل ئلى الؿاق ،هُف ًبضو ألامغ ،صعظت الخغاعة ،الغواةذ ،ألانىاث ،اإلاىاْغ ٍو

 ،الخٔ هُف ًسخلف الؿاق ًٖ الجظع ،الخٔ خىلً اإلاىاْغ ،هللىا نٗىصا هدى ألاوعاق

هل  ،ماطا حكٗغ ،ماطا ًجغي مً خىلً ،أهذ آلان جيخلل ئلى صازل الىعكت ،أهمل الغخلت

خحن جيخهي مً  ،قاهض خىلً ألالىان وألاوسجت ،ماطا ًدضر في الىعكت ،الكمـ ؾاَٗت

م بجزهت ٖلى ؾُدها ك ،الاؾخىكاف صازل الىعكت أجغن الىعكت زاعظا ئلى الؿُذ

وخحن جيخهي حؿخُُ٘ أن جصب مً ٖلى ؾُذ الىعكت وجيؿاب بغكت ئلى ؾُذ  ،واؾخىكف

ىض الاهتهاء اظلـ بىفؿً  ،ألاعى ألم هٓغة أزحرة ٖلى الىبخت التي ؾافغث في أعظائها، ٖو

حٗىص ئلى حجمً الُبُعي، وخُىما جتهُأ لظلً؛ ًمىىً أن حٗىص ئلى الغغفت وجفخذ ُٖيًُ. 

لتالىمِ مً الخسُل ًمىً اإلاٗلم أن ًضمجه أزىاء جضَعؿه فهظا  َبُُٗت جماما، وال  بٍُغ

٘ مً الخدلُل ئلى الخىخض والٗىصة مغة و  جخُلب ػمىا  أزغي جدُذ للُلبت الاهخلاٌ الؿَغ

(Williams, 1983) . 

وهىان أؾلىب عواًت الخياًاث مً زالٌ اإلاضعؽ الظي ًمىً حكبيهه باإلامشل الظي ًلضم 

( وهي اإلاؿغخُت التي ًلىم بخمشُلها Monodramaمً هٕى الخمشُل ألاخاصي ) مؿغخُت

 ئمخإشخو واخض مٗخمضا فيها ٖلى زبرجه ومٗغفخه الخامت بمىيٕى الغواًت، وكضعجه ٖلى 

ت،  وظظب اهدباه الُلبت؛ وطلً مً زالٌ اإلاىاص، وألاصواث، والخأزحراث الخغهُت، والبهٍغ

اإلاىؾُلُت التي جًفي ٖلى اإلاىار اإلااصي والىفس ي للٗغى  والهىجُت والًىةُت، واإلاإزغاث

م. وخياًت الغخلت العجُبت )  ئسخاق( للياجب Fantastic Voyageؤلازاعة واإلاخٗت والدكٍى

مىف التي جضوع أخضاثها خٌى ٖملُت ئهلاط لٗالم لضًه أؾغاع صكُلت في مجاٌ الظعة، خُض  آٍػ
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دخاط ئلى ئظغاء ظغاخت صكُلت  حٗغى لخاصر ؾحر أصي ئلى كُ٘ في أخض أٖهاب اإلاش ؛ ٍو

ت مً  صٖاظضا جخُلب أصواث في غاًت الهغغ مما  ئت كام بها مجمٖى ئظغاء مغامغة ظٍغ

باء اؾخللىا غىانت مجهؼة  بيافت ألاصواث الالػمت إلظغاء جلً الجغاخت، وطلً مً زالٌ ألَا

ىض  ئلى أصزلذجهغحر حجم الغىانت ومً بها بذجم عأؽ الضبىؽ،  مجغي الضم، ٖو

باءصزىلهم ًغي  اث الضم الخمغاء وهغاث الضم البًُاء جخدغن مً خىلهم، وجم  ألَا هٍغ

بت، مهاظمتهم مً كبل هغاث الضم البًُاء اإلاؿئىلت ًٖ خماًت الج ؿم مً ألاظؿام الغٍغ

م الُبي الخٗامل مٗها بىجاح، وبٗض مغوعهم  ُتوكام الفٍغ ت اإلاسخلفت ًهلىن  باألٖو الضمٍى

مغون مً زالٌ الللب ئلى اإلاش بٗضما حٗغيىا ئلى أوكاث في غاًت الهٗىبت،  ئلى الللب، ٍو

ل ومنها نىث يغباث الللب التي واصث أن جهُبهم بهمم؛ مما صٖاهم ئلى ئًلاف ٖم

م الُبي بٗضها  الللب بخٍٗغًه ئلى نضمت ههغباةُت، أوكفذ ٖمله للخٓاث، جمىً الفٍغ

م الُبي مً ئنالح الٗهب الخالف الىاجج  الىنٌى ئلى اإلاش، وبىاؾُت ألاصواث جمىً الفٍغ

م الٗمل  م الٗىصة وكب زالف بحن فٍغ غغق ازىحن، وجمىً  ئلى أصيًٖ الخاصر، وفي ٍَغ

باء ٌ  ألَا ٖحن الٗالم والخغوط مً ظؿمه وهم ٌؿبدىن في كُغة صم٘،  ئلى الشالزت الىنى

دت ئلى  دت ػظاظُت، ومً زم حٍٗغٌ جلً الكٍغ ان ما اهدكلهم ػمالئهم بىاؾُت قٍغ وؾٖغ

الخىبحر لُٗىصوا ئلى أحجامهم الُبُُٗت.  واؾخسضام ألافالم الؿِىماةُت أو أفالم  أقٗتظهاػ 

ئلى مىُم ٖلمي ًمىً جدلُله في ْغوف  َبُت حؿدىض الفُضًى لٗغى أخضار ٖلمُت أو

ال ٖالط  لها في  بأمغاىاإلاهابحن  ألاشخامزانت، وفُلم كاهغ الؼمان الظي ٌٗالج كًُت 

خم طلً مً زالٌ وي٘ اإلاٍغٌ في نىضوق زام وججمُضه ئلى صعظت  الىكذ الخالي، ٍو

ت صازل اإلاٍغٌ، والاخخفاّ  به صون خغاعة مُٗىت حؿمذ بخُُٗل ظمُ٘ الٗملُاث الخٍُى

ىضما ًخم الخىنل ئلى ٖالط لظلً اإلاغى، وطلً بٗض  جُىع للمغى أو في ويٗه الهحي، ٖو

،  ًخم بٗضها مٗالجت طلً اإلاغى وجمىحن اإلاٍغٌ مً الاخخفاّ اإلامىىتوع الفترة ػمىُت غ م

في  (Brainstorming)هما ًىً اؾخسضام ظلؿاث الٗهف الظهني  (.2010 بدُاجه )عاقض،

غح الخلٌى والبضاةل اإلامىىت، والخىنل ئلى اهبر ٖضص ممىً صعاؾت كًاًا ٖلمُ ت أو بُئُت َو

، ولِـ مىاككت آلاعاء أو هلضها، ومً هظه اللًاًا الُاكت البضًلت، ألامغاى ألافياعمً 
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الفحروؾُت، الخلىر، الخغوب، ألاؾلخت الىىوٍت والىُمُاةُت. هما وجمىىىا كهو الخُاٌ 

ت جفاٖ لت جغبٍى لُت حٗخمض ٖلى وكاٍ الُلبت الخمشُلي مً زالٌ لٗب ألاصواع الٗلمي جبني ٍَغ

(Role Playing خُض ًخم في أزىاء لٗبت الخمشُل ازخُاع مىيٕى وجىػَ٘ ألاصواع ٖلى الُلبت )

ت اإلايكىصة وبالخالي جدلُم اإلاىار الاظخماعي الخٗلُمي لضي  مً أظل جدلُم ألاهضاف التربٍى

لت لٗب ألاصواع مٗغهت اهخساباث في الغابت الهخساب ملً  الُلبت، ومً ألامشلت ٖلى ٍَغ

واإلاغشخحن لظلً اإلاىهب: همغ، وفُل، وسٗبان. وهىان أًًا الغابت بٗض مىث ألاؾض، 

بضاًاث مُغوخت مً زالٌ بىاء كهو زُالُت بؿُاكاث مىُلُت  اؾخىماٌاؾخسضام 

ل ما هى غحر مدخمل الخضور  ش يء ممىً الخضور، مشاٌ:   ئلىمؿدىضة ٖلى الٗلم لخدٍى

زغاف آلُت، هما  ماطا ًدضر لى أن الخغاف اإلاىظىصة ٖلى ؾُذ الىغة ألاعيُت أنبدذ

الغالف  ازخفاءًمىً بىاء وؿُج صعامي ٖلى جهاًاث مُٗاة في كهو الخُاٌ الٗلمي، مشاٌ: 

(.  وبىاًء ٖلى ما ؾبم ًدبحن لىا أن Hwa, 2005؛ 2010عاقض، )الغاػي ٖلى ؾُذ ألاعى 

كهو الخُاٌ الٗلمي ؾهلت الخُبُم، واكخهاصًت، هما جىمي لضي الُلبت الشلت بالىفـ 

ت، هما جىمي لضي الُلبت الىعي بىظىص مكىالث في الخُاة، وهُفُت وكضعة  ٖلى الخٗبحر بدٍغ

خلها مؿخسضمحن الفغوى الٗلمُت، واللضعة ٖلى الخفؿحر والخدلُل والاؾخيخاط، واللضعة 

الخفىحر والخسُل لضي الُلبت.  لظا ًدبحن لىا هُفُت حسخحر هظه ألاخضار الخُالُت  جىمُتٖلى 

اث  بالىاك٘ الُبُعي مؿدىضًً ئلى الخلاةم الٗلمُت، واإلافاهُم الٗلمُت، واللىاهحن والىٍٓغ

ضعؾها في خهو الٗلىم لخدلُم ألاهضاف الخٗلُمُت. 
ُ
 الٗلمُت التي وٗغفها وه

 مىاقشت الىخائج:

تهضف هظه الضعاؾـت ئلـى اؾخلهاء واك٘ كهو الخُاٌ الٗلمي في هخابي الٗلىم الٗامت 

ؾاس ي )ظؼأًً ليل منهما( هما خضصتها الخٍُى الٍٗغًت إلانهاط للهفحن الغاب٘ والخامـ ألا 

 الٗلىم إلاغخلت الخٗلُم ألاؾاؾُت في فلؿُحن. 

لـت وأؾلىب ٌؿمذ للفغص و  جبُـً هخـاةج الضعاؾـت أهمُـت كهو الخُــاٌ الٗلمي وىجها ٍَغ

لـت جسُلُـت حؿـاٖضه ٖلـى ئخضار هٕى مًـ الاع  جُاح ٖلـى مٗالجت ظمُ٘ اإلاٗلىمـاث بٍُغ
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ضم الللم والٗمل ٖلى زلم حٗلم وكِ لضًه، وػٍاصة الترهحز  والاهدباه  والكٗىع بالشلت ٖو

اصة الخدهُل الٗلمــي  ئلىوهظا بضوعه أصي  (. وهـما بُيذ هخــاةج Valkanova, 2007)ٍػ

بِئــت حٗلُمُـت جمىً  عالضعاؾـت أن اؾـخسضام الخُـاٌ الٗلمـي ٌؿـاٖض الُلبـت ٖلـى جىفُـ

لـت  الُلبـت مًـ الـخلضم خؿب مؿـخىاهم الـٗمغي والٗللـي ومً اهدكاف اإلافهىم بٍُغ

اؾــــخـلـهــاةُـــت حؿــاٖضهم ٖلــى بىـاء اإلافـاهُــم الٗلمُــت الــصخُدت بهـىعة ؾـلُمت، والخـأمل، 

؛ 2000ضي الـُلبـت )الكافعي، واإلاىـاككــت، ممـا كـض ٖـمل ٖلـى حٗمُـم مؿـخىي الفهـم لــ

(. وأن اؾخسضام الخُاٌ الٗلمي ٌؿاٖض ٖلى الخٗلم الظاحي وئًجاص مضازل 1998مدمىص، 

زفٌ  ئلىظضًضة ومبخىغة حؿهل وجِؿغ ٖلـى الُلبــت فهمهم للمـاصة اإلاخٗلمت، مما ًإصي 

ٌؿاٖض ٖلى  وهما (.Saunders & Others, 2004الخىجغ وعف٘ هفــاًت الخٗلم لــضي الُلبت )

غ اجج اهـاث ٖلمُــت ئًجابُت هدى الٗلىم، وزلم جأزُـغ ئًجــابي فــي مسغظــاث الخٗلم ـجٍُى

ـــت، ُــذ الفغنـت أمام الُلبـت  الاهفٗالُـــت واإلاهــاٍع ُــاٌ الٗلمي كـض ًد همــا أن اؾــخسضام الخ

ــاجه  وئجلانبمماعؾــت  مهـاعاث الخفىُـغ ؤلابضاٖــي؛ الن الصخو اإلابضٕ خُـً ًدىــاٌو مىيٖى

ؤلابضاُٖــت، ًيىُن لىفؿه واكٗـا ظـضًضا ًمخــاػ بمغوهـت ألافياع  وأنالـت اإلاٗاوي التي جدُـذ له 

 بضوي،؛ 1993)ٖبض الخمُض،  بدل اإلاكىالث الخـي جىاظهـه، وبىــاء اإلاىاًَ اإلاشلف ٖلمُا

ًفُض أهضاف جضَعـ الٗلىم اإلاخٗللت ببىاء وجبحن هظه الىخاةج ما  .(1999ُت، ُٖ؛ 1996

منهاط الٗلىم وميىهاجه للهفحن الغاب٘ والخامـ )ظؼأًً ليل منهما( مً مغخلت الخٗلُم 

ألاؾاس ي في فلؿُحن. وطلً في ئٖاصة الىٓغ في ٖىانغ منهاط الٗلىم للىخابحن الظًً جم 

 الخٗلُمُت ألازغي.  جدلُلهما، وهخب ٖلىم اإلاغاخل

ـــوبى ابلـت في هظه الضعاؾت الخـي ــا ؾـبم، وعغمـا مـً أن البدـىر والضعاؾـــاث الؿـاًء ٖلـى مــ

مً جلً التي لها ٖالكت بخدلُل  –في خضوص ٖلم الباخض واَالٖه  -جـم خهغها كلُـلـت 

في هخابي الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي  كهو الخُاٌ الٗلمي اإلادخىاة

)ظؼأًً ليل منهما(، ووظض أهه ٖىض ملاعهت هخاةج هظه الضعاؾت، بيخاةج الضعاؾاث ألازغي 

منهاط الٗلىم الفلؿُُني ئلى هظا ألاؾلىب الخضًض في جضَعـ  افخلاع طاث الٗالكت؛ جبحن 
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 لُبُٗت وزهاةو ما
ً
 م٘ الٗلىم؛ عغم وىهه مىاؾبا

ً
صة الٗلىم بجمُ٘ فغوٖها وميسجما

ت.  أهضاف جضَعـ الٗلىم للمغخلت ألاؾاؾُت والشاهٍى

 الخىصياث:

في يىء الىخاةج التي جم الخىنل لها في هظه الضعاؾت فان الباخض ًىص ي أصخاب اللغاع 

 اإلاٗىُحن بمنهاط الٗلىم للمغخلت ألاؾاؾُت بما ًأحي:

الترهحز ٖلى كهو الخُاٌ الٗلمي اإلادخىاة في هخابي ئصعاط و يغوعة وايعي اإلانهاط  (1

 الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي بجؼأحهما .

يغوعة وايعي اإلانهاط ئصعاط والترهحز ٖلى كهو الخُاٌ الٗلمي اإلادخىاة في صلُلي  (2

 .بجؼأحهمامٗلم الٗلىم الٗامت للهفحن الغاب٘ والخامـ ألاؾاس ي 

الٗمل ٖلى ئصعاط كهو الخُاٌ الٗلمي هأؾلىب خضًض في  يغوعة وايعي اإلانهاط (3

جضَعـ الٗلىم يمً الخٍُى الٍٗغًت إلانهاط الٗلىم لجمُ٘ اإلاغاخل ألاؾـــــاؾُـــت منها 

ــــت في فلؿُحن. ـ  والشاهٍى
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Science Fiction in Science Textbook for Four and Five Grade in Palestine 

 عبذ الغني حمذي عبذ هللا الصيفي

Abstract 

 

This study aimed to investigate the reality of science fiction contained in 

through science textbook for grades four and five of the primary stage of basic 

education in Palestine. The sample of study is the population itself and consist 

of seventeen unit of study scheduled to be taught in both books during the 

school year.  

The units in science books have been analyzed in a content analysis, since it is 

a tool with appropriate scientific validity and reliability which help us to 

achieve the research goals and objectives. The researcher analyzed the stories 

of science fiction, contained in through science textbook of general science for 

grades four and five primary P1 & P2 and the re-analysis after a week, and 

showed that the proportion of agreement was 97%. Tow? referees have also 

analyzed the science fiction contained in through science textbook in, general 

science for grades four and five primary P1 & P2, where the percentage 

agreement was 95% which has been taken into account.  

The results of this study showed that science fiction was not available through 

science textbook in, general science for grades four and five primary P1 & P2.  

Based on these results reached, they? recommended that science fiction should 

be made part of the science curriculum for grades four and five primary P1 & 

P2 from the stage of basic education focus on science fiction in through science 

textbook in line with the outline of the science curriculum global stage core.  

 

 


