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:مَخصالورالا 
لورباي اياتنمي االأوعتباتأثرامضتمنمعرف ااإىتهرفالورالا ااااااااااااااا

اورى الابتكتاي  الابترلئي الوسمت  المراَ  اعَىا،تاميذ الورالا  اأجريت اايث
ا) امن امتكان  اتَمستن،15عين  ابااي  اعرلالجريرة ابتبترلئي  ا تَميذة اتَميذ ا(

الوتأثرا ناع المستهرف ا حتاىا لوكشفاعناطحيع  الابتكتاي  ا لوسم  الوَعح 
الوتاميذ اورى اوَمشكا  ا لحستاي  ا لأصتو  ا لمر ن  الوطاق  اي ا،لمتمثَ 

ا الوتجريي المنهج الوالاراذ  بتطحيق اترايياا،ةللماع  ابرنتمج  بتاتخرلم
الابتكتاي  ا مقيتسالوسمت  الورباي  الابترلئي ا،وأوعتب المراَ  اتاميذ ا.ورى

امت اإى الورالا  اتاصَت ا زيتدةاايَي:اايث الااتكشتف اإىااب الوتاميذ ميل
 لوقراةاا لوتكيفامعالواضعيت الجريرة،الورلفعي اوَتعَما زيتدةالوثق ابتونفس،

mailto:reda7490@gmail.com
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تتمثلايالمر ن ا عرمالاضطرلباأمتماا. ا لكتشتفاطرقابريَ عَىاالالمشكا
الور تن ا كسر امناا،لمشكا  الوتخَص اطريق اعن المأواف اعن  لخر ج

الونفسا،لوضغاطت  اعن اوَتعحر افضتء الوتنفيذي اا، إجتد الواظتئف  لاتثتاة
اوَرمتغ.
ا:ارلو لوكَمت الو

تاميذالمراَ اا-لابتكتاي لوسمت اا-الوَعبالوربايا-مضتمنالوَعب
الابترلئي 

Abstract:                                                                                                                            
             Study Aims To Know The Effect Of The Educational Games 
Contents On Developing The Innovative Traits Of Primary Pupils, 
The Fore A Study Was Conducted On A Sample Consisting Of (15) 
Pupils, In The New Primary School In Tlemcen AADL. And To 
Highlight The Nature Of The Impact Type And Content Of The Game 
And The Target Innovative Traits Which Is In Originality And 
Sensivity To Pupils’ Problems By Applying The One Group 
Experimental Approach And Using A Training Program For 
Educational Games, And A Scale Of Innovative Traits For Primary 
School Pupils. As The Study Found The Following: The Pupils' 
Tendency To Love Exploration, Increase Motivation To Learn, 
Increase Self-Confidence, Adapt To New Situations, And The Ability 
To Solve Problems And Discover Alternative Methods. It Is 
Represented In Flexibility, And Not Being Disturbed In Front Of 
Problems And Breaking The Routine, Departing From The Ordinary 
By Eliminating Pressures, Creating A Space For Self-Expression, And 
Stimulating The Executive Functions Of The Brain. 

 
Key Words: 
 Playing Contents-Educational Playing-Innovative Traits-Primary 

School Pupils. 
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امقرم :ا-1
امنالورغما عَىالورباي،الوااطاياأاتاي الابتكتاي الوسمت ادالا اتعراااا
ا عمَي اعَمي اأاساعَىالابتكتااتفسراات وتالويا لاجتهت الونظريت اتعرد
احردالوذيالوسَاكايامتميزةاعقَي اقراةالابتكتاي الوسمت اتحقىا،ايث

ايستخرمهتالويا لاارلتيجيت الورلمجالارالوَعبا يعترالوتَميذاشخصي 
اجالنحهتاختَفامنالوتَميذاشخصي اإمتءالورباي ا لمنتهجالورلمجا لضعي

ابهايتميزامتالمعريالونماالاتغالاإىاييؤداايثالابترلئي المراَ ايا، اايمت
اهذلايا تذهبا لوتفكرالخيتل،الابتكتااعَىاكتوقراةاإمكتنيت امنالوتَميذ
اهااعمامتالوطفاو امراَ ايالوَعباأناعَىالمعريالونماانظريت الاجته
انظرلاعَيها لوتأثرالختصالوطفلاعتماإىاوَاواجا لأجعالأ لالوسحيل
ا جتوهالوطفلااالسايستثرافتوَعبا،المراَ اهذهايابهتايتسمالوياوَمر ن 
ا لمعرفي الجسمي الجالنباكلامناشخصيتهامااعَىا يعملالونفسي

المفتهيماطريقهاعنايكتسباكمتا لحركي ا لاجتمتعي الواجرلني ا لونفسي 
امي تناعَىا، يعمل(65،ص:2003لابتكتاي )جتبر،ا قرالتها لوريتضي الوعَمي 
الوعتبامنابهتايقامالويالواصفي الأنشط اخالامنالابتكتاي الوسمت  افني ا
الابتكتاي )ام ا ميااتهالورلخَياعتمهاعنامعرلا اركي ا خيتوي ا مثيَي 
الوسمت اوريهاتظهرابتوَعباقيتمهاأثنتءا(.فتوتَميذ26،ص:2010،لمراحمر

وَمشكا ا استايتها لوطاق ا لمر ن ا لخيتلالابتكتاي 
ا . 1980

اتاجيهافإنالوتكناواجي،ا لوتقرماوَمجتمعالوسريع الحرك امعا متشيت
الوتغرل امَيهتاضر اةالوتاميذاورىالابتكتااظتهرةادالا اإىالاهتمتم

ايالورالات اأن " "جيَفااداذكرا قر   لوتكناواجي .الاجتمتعي 
اينحغيالوذينالمحتكرين،اعَىالوتعرفايالمستعرةاشأنهتامنالإبتكتااجتل

ا)جيَفااد،اايتتهمامنالمحكرةالمرلالايا ختص ا لوتشجيعابتورعتي اإاتطتهم
ا(444ص:ا،1950
اللتمعت اتسعىالويالورباي الأهرلفاأهـمامنالابتكتاي الوسمت ا تعترا
ا مناورعتيتهت،الوازم ا لإمكتنت ا لوتجهيزل الوااتئلاكلا تافراحقيقهتاإى
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البتكتال اإبرلزالوازم الوااتئلابكلاجهزةاتكانالابترلئي المرلاساتافرابينهت
الإبتكتايالوتفكراقرال ابأنا(1965)  تاالنسا يذكرا.لوتاميذ

الإبتكتااأناعَىاأيضتاأكراكمتاانال امساإىاانال اثا اانامناتتزلير
اتنقصهمالأطفتلاأنا ذوكالمحكرة،الوطفاو افرةاخالالوذكتءامناأارعاينما

ابالاط ايتعَمالاأناإىامضطريناأنفسهمافيجر نالوكتفي ،الوَغاي الوذخرة
اصتدقاأمتلا تذكرا(.72ص:ا،1964اتاالنس،)ا لوتجريباتف لااتكشالوتخمن

امثلا أنامرعم ،ابيئ اإىااتج الإنستني الوقرال اأكثراهاالإبرلعاأنا(1991)
الإنستني،الإبرلعاتعيقالويالوعالملامناوَتخَصاتسعىا أنابرااالوحيئ اهذه

ا،1980،ا)عايساوإبرلعالميسرةالوعالملاوتنشيطالوفرصاتهيئ اعَىا تعمل
ابتنمي ا عاقتهالوَعبانشتطاياناا"ا شهرزلدازكريا"نرجسا  دالاا(45ص:

الوتفكراتنمي ايالجتبياد ااوهالوَعباأنالور ض اطفلاوريالابتكتايالوتفكر
بانـااديا يرىالوتَميذ.اشخصي اعَىا تأثرهالابتكتاي 

اماهح اويستا أنهتاعَيهتا لوتـراباتعَمهـتامكـناعمَيـ الابتكتاابتن1990
ايعرفابتمقتبلالوتفكر،امهتال امنامهتاةاأيـ اتنّمـىاكمتاينّمىاأنا مكناماا ث ،
ايتميزاجريراءشياعَىاتنطـاياعمَيـ ابأنـهالابتكتا2003
ا لوفتئرةابتجرة

اياوَعبالابتكتاي الوقرال اتنمي اأهمي اإىالورالات امنالوعريرا تاصَت
دالا ) ذكر اايثا،الابتكتاي اقرالتهاتطايرا ي الوطفلاايتة
الوتفكرا الأطفتلاوعبابنالوعاق ادالا الاتهرفتا(لوي1990

اأناإىالورالا انتتئجاتاصَتا، طفلا184امنامكان  عين اعَىا لابتكتاي
الوَعباذ ياللأطفتامناأكثراأصتو ا امر ن اأظهر لالمرنالوَعباذ يالأطفتل

ا تاصَتا،الابتكتايالوتفكراعَىامحتشراتأثراوهالمرنالوَعباأنا ا،المرنالوغر
الوفصالاترايسايالوتعَيمي الأوعتباتاظيفاضر اةاإىا(2010)ااَا ادالا 

ايالورباي الأوعتبالاتخرلماعَىالمعَمناترايباعتم،ابشكلالورالاي
اأثرا جاداإىا(1991)الاواايادالا ا ذكر ا(.23،ص:2009لوترايس)لباعكر

اورىالإبتكتايالوسَاكاتنمي ايالإبتكتاي ا لأوعتبالأنشط ابعضالجتبي
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اتاصَتالويا(3919)الورمناعحرادالا ا كذوكا.لابترلئي المراَ اتاميذ
اينميا لوركيبالوفكاعَىاتعتمرا لويالوركيحي ابتأوعتبالوَعباأناإى

امكت يادالا اإىابتإضتف  لابترلئي ،المراَ اتاميذاورىالإبتكتاي الوقرال 
المراَ اتاميذاورىالوتمثيَيالوَعبايؤديهالوذيالور ااعَىاأكر الويا(2003)

ادالا ا تاصَتا(.142ص:ا،2004ا)صالح ،الوَغايالونماايالابترلئي 
اعَىادللاتأثراوهالوَعبانشتطاأنا(إى1973)

ا"انتنادالا اتاصَتاكمت المراا اقحلامتاانايالأطفتلاورىالوترلعياطاق 
اعَىالوتخيَياوَعبابرنتمجاعَىاوَترايبالجتبياتأثرا جادا(إى1994)الماا 
ا28ص:ا،ا2004ا،ا)صالح   لمراا اقحلامتاأطفتلاورىالإبتكتايالأدلءاتنمي 

اتنمي ايالمقرا الأنشط افتعَي ادالاتها(ي2008)اعز زادالا ايا كذوك،(
اتنمي اىعَالوتاميذاتشجيعاإىالور ض اأطفتلاورىالابتكتايالوتفكراقرال 

ا(جتمع 2016)اان اناا"ازلداشهرا ازكريانرجس"ادالا ا كرلاأابتكتايالوتفكر
ا85امنامتكان اعين اورىالابتكتايابتوتفكرا عاقتهالوَعبانشتطااالا اقَ 
الوقرال اتنمي ايالوَعبامستهم اإىالورالا اتاصَتاايثا تَميذةاتَميذ

الوتاميذ.اورىالابتكتاي 
اماجهاكنشتطالوَعباأهمي اعرضهتامالويالوستبق الورالات امنا نستنتج

ا جهاعَىالمعرفي اايتتهاجالنباتنمي ا يالوطفل،اايتةاياماجها غر
الخصاص.

خالامتاماعرضهامنادالات ا أحت ااالالاتخرلمانشتطالوَعباياامن
الوعمَي الوتعَيمي ا لورباي ايالمراَ الابترلئي انطرحالوتستؤلالوتتوي:

امر ااىمت الوَعب اتنمي تأثر المراَ االوسمت اعَى اتاميذ اورى لابتكتاي 
لابترلئي ؟

ا
ا

ا
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افرضي الورالا :ا-2
ا اتأثرالجتبي الورباي  اتنمي وأوعتب اتاميذاالوسمت اعَى اورى لابتكتاي 

المراَ الابترلئي .
الورالا :اأهمي ا-3

ا ا لوسمت ااأهمي تكمن الوتاميذ اورى الوَعب انشتط امتهي  اي لورالا 
ا ااوريهماايثلابتكتاي  الوعالمل الوسمت االأاتاي يعترامن ا تطاير ياتنمي 

المعرفي .لابتكتاي اورىالوتاميذا لكتشتفالمالهبا حسنالمهتال ا
لورلمجااإعرلدلورباي اياالأوعتبتاجيهالمهتمنابتلتلالورباياياتحيا

ا لمنتهجالوتعَيمي .
ااأهمي - الوذي الابتكتاي  الوسمت  الوحوا ااحتلماضاع اي لوصرلاة

المعتصرة.لورباي ا
الااتثمتاايامهتال الوتفكرالابتكتاياوتوقيقالوتقرما لوتطاا.-
الوياتنميالوسمت الابتكتاي .اأنشط الوَعبالورباياأهمي -

الورالا :اأهرلف-4
الوثتوثا- الوصف اتاميذ اورى الابتكتاي  الوسمت  اعَى الوَعب اتأثر معرف 
البترلئيا
اا- ا تأثرهت الابتكتاي  الوسمت  اما الوتعَيمي معرف  ا)لأوعتبابتوااتئل

ا(.لورباي اماذجت
طاق ،ا)لابتكتاي الوتعرفاعَىاتأثرالأوعتبالورباي اياتنمي الوسمت اا-

اوَمشكا (.امر ن ،اأصتو ااستاي 
الوكشفاعناطحيع الوتأثراوناعالوَعح ا لوسم الابتكتاي المستهرف .-
أصتو ،امر ن ،ا)لابتكتاي اياتنمي الوسمت االأوعتببنتءابرنتمجاقتئماعَىا-

اوَمشكا (.ااستاي 
امصطَوت الورالا :-5
الأوعتبلاتجتب اتَقتئي ا عفاي اوَتَميذالجتهاابأنه:اإجرلئيتلوَعبا-5-1

تشعرهابتااتمتتعا لحياي ا تنمي ااوه،ا لويلويانقرمهتاا لونشتطت الورفيهي 
اه مالهحهاعناقرالتالوذل ،ا لوكشفوَتعحراعناا خرلتها  ايَ مالهحها قرالتها
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ا هه إمكتنتت انفسهااا، ا لاتكشتف الجيرة ا لوعقَي  الونفسي  الوعمَيت  يعكس
ا الختص ا ه عتمه ايستطياابه، الورنتمجااعمت اتطحيق ابعر احقيقه لوتاميذ

ا اوعح  اي المتمثل ا وعح لوترايي المتته االمكعحت ، ا وعح  الأبعتد اثاثي  لوزهاا
ا.لوكَمت  لختيتاا

ا1990كمتايعرفهالمنصاايا) لونشتطالوذيايعملاعَىالونماااا(:اه180:ص،
ا ا يعتمرلوعقَي ا لوتصااااوَتَميذ الخيتوي الورمزي ا لوتمثيل الحرك  عَى
اعمَي اأاتاي اوتنمي الوعقلا لوذكتءاورىالوتاميذ.ا لوراما يعترلوذهيا

بهاأاَابالوتعَمابتوَعبابتاتغالاأنشط اار:ا يقصلوربايلوَعبا-5-2
اأفتقهما ا تاايع اوَتاميذ الوتعَم امحتدئ ا تقريب المعرف  الكتستب اي لوَعب

بطريق امنظم ا منطقي اتهرفاوتوقيقاأغرلضاحردةا  لضو االمعرفي ا يتم
اياضاءاقالننا قالعرامعين اماضاع امسحقت.

ا-5-3 الابتكتاي لوسمت  ااهي: ابهتااأ صف  ايتميز انسحيت اثتبت  ختصي 
،ا1992:اةلمر ن ،الوطاق ،الأصتو (اعحتد)مثلامنالوعتدينااأعَىلمحتكر نابصااةا

مناجماع امنالوعالملالوذلتي ا لماضاعي الويامثلا ارةاال(ا تتشك135ص
اذياقيم اوَفردا للتمع.ا أصيلجريرااإنتتجاإىمتكتمَ ا لوياتعادا

ا:لوطاق ا-5-4
ا اإنتتج اعَى الوتَميذ اقراة ااأكرهي الأفكتا امن ايعرد مرةاا لااتجتبت 

ازمني احردةا يتماتنميتهتاورىالوتاميذامناخالاجماع امنالأنشط .
ا ايعرفهت ابأنهكمت ااتتاالنس: اإعطتء اعَى امنااأكرلوقراة امكن عرد

ا امثر اإزلء المنتاح  الااتجتبت  امعن 1966ي. زمني اامرةا88
حردة.

اهلأصتو -5-5 اأفكتاااي: امن اجماع  ا إنتتج اخَق اعَى الوتَميذ قراة
وريهاالورالايا بتوتتويجريرةاغرامستهَك ابتونسح اأفكتااأقرلنهادلخلالوصفا

امنا اجماع  اخال امن اتنميتهت ا يتم اأقرلنه انفساأفكتا ايكرا اا اأصيل تفكر
الأنشط امناخالاجماع امنالأنشط امتعَق ابتورنتمجالورالاي.
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ا ايعرفهت ابأنهكمت ا الااتجيَفااد: امأواف  اغر اأفكتا اإنتتج اعَى لوقراة
ا اغر ابطرق ا تتضمنوَمشكا  اامتاقع  اي ا لوتجرير االأفكتلانفرلد

ا.1987:349لبرلهيم)
ا يقصلمر ن ا-5-6 ا ضعيت اار: ابن الانتقتل اعَى الوتَميذ اقراة بهت

الواظتئفا امن ا تعتر المتطَحت  امَيه امت ا فقت ا متزلمن  اختَف  إدالكي 
ا ا يستطيعلوتنفيذي  امالقفااوَرمتغ ا يتكيفامع الوتصَب اعن الخر ج لوتَميذ

ا  ضعيت اجريرة.
ا-5-7 الوتَميذاعَىامرىاإدالكهاوَمشكا لحستاي  اقراة ايقصرابهت :

افتوتَميذبتناماقفامعناينطاياعَىاعردامنامشكا اتتطَبااَالا امعين ،
ا لارا يراكلوذياوريهام الحستاي اوَمشكا ايرىاعرةامشكا اياماقفا

از ليت.إدالكااامتايرلهاأقرلنهامناعرةاافيهتا وريهنالايالونقصا أ جهالوقصااا
لوقراةاعَىاإدالكامالطنالوضعفاأ الونقصاات(:ابأنه1985)تيانشال يعرفهتا

اأ الوفجال ايالماقفالمثر.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالابترلئي :مراا ال-5-8

إوزلمّي ،اوَتعَّم،ا هيامراٌَ االوتاميذتعترالمراَ الأ ىالويايرخلاإويهتا
اأهماا تتكان ا تعترامن اكمت الور و  ااسب اصفاف، اإىاات  امنامس  عتدًة

الأهمي ، هذهالوتاميذااأهمي اكحرةاياتأايساهتا،لوتاميذلمرلالاياايتةا
اترلكمي ا اعمَّي  ا هي الوصويو ، ا لوكتتب  الوقرلءة اأصال ابتعَّم ايحرؤ ن  فيهت

ا.مَيت الأكتدمي  كلالوعا بنتئّي ،
ا لمنظم االإجرلءل مناا :اهااجماعلورنتمج-5-9  لخطال الحردة

احقيق الجل اكمتاأهرلفامن ااحردة. الهتدي ا)عحر ا1999يعرفه اه35:ص، اا(
امستقحا.ا لأهرلفلوتصااالوذيايضعهالوحتاثامنالجلاحقيقابعضالوتغرل ا

ا-5-10 اجماعلورباي الأوعتببرنتمج اا : المالقف ا لإجرلءل من
الوياتؤديا ا لواصفي  لوتاميذاخرل اقتئم ااإكستباإى لوترايحت الوصفي 

امنظم .اأنشط عَىا
ا
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اا5-11 الورباي  الأوعتب الأوعتباار يقصاإجرلئيت:برنتمج اجماع  به
لوكَمت ،الختيتااا لمكعحت ،اوعحا،اوعح لمتمثَ اياوعح المتته اوعح الوزهااالوثاثي 

اتأثرهت تتحعامرىاالوحيعا لوشرلءا هيالوياتضمنهتالورنتمجالوتراييا وعح
كمتاتعتراناعامنالأنشط الحكم اا.عَىالوسمت الابتكتاي اورىالفرلدالوعين 

اهتاجماع امنالوقالننالوياتنظماارالوَعبا عتدةامتايشركافيهتا لإطتا،
ا.حريرهتلثنتناأ اأكثراوَاصالاإىاأهرلفااحقا

اار دالورالا :-6
ا-ل اأجريتلورالا اإجرلءمكتن اا: ا اي اابتبترلئي لورالا  الجريرة عرل

اتَمستن.
ا-ب املورالا اإجرلءمرة اا: الورنتمج اتطحيق اي اشهراالبترلءلوشر ع من

ا.2020لىاغتي اشهرامتاسامناان ا2019لكتابر
المنهجالمستخرم:ا-7

الوتجريي المنهج اياالاتخرم ااا هلورالا ، معاطحيع االوريايتنتابلمنهج
ا الورالا  اايمتغرل  امقيتسااث أهرلفهت، الختحتا ا ماتطحيق الوعين  مالنتقتء

لوسمت الابتكتاي اكقيتساقحَياثماتطحيقابرنتمجالأوعتبالورباي امعاضحطا
المطحق.متالشتملاعَيهالورنتمجاالورالا ا هرللمتغرل ادلخلاغرف ا

اعين الورالا :ا-12
ا) امن الورالا  اعين  اتَمي15تكانت المراا ااذ( امن الختيتاهم ام  تَميذة

لابترلئي اعرلالجريرةابااي اتَمستنالوسن الوثتوث البترلئياايثاتكانتامنا
اذكا06) ا09 )اا( اابنت ( ابطريق  الختيتاهم ا ذوكم واعتحتال اامقصادة،

الوتتوي :
ائ المرااي امرتفع.يمستاىالوتكيفامعالوح

ا.لأكتدمي المهتال الوتوكماي
تقتابالوتجتنسامناايثالوعمرالوزميا لجنسا لمستاىالورالاي.
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ا
ا(امثلاتازيعاأفرلدالوعين ااسبالجنسا لونسح المئاي 01)اقمالجر لا

لونسح ا
لمئاي 

لوعرد ا اأفرلد
لوعين 

60 09 ا لوذكاا
ا40 06 ا لإنت 

100 15 ا للماع
الوتجريي:الوتصميم-8

ا الوتجرييابتااتنتد اعَىالمنهج الوتجرييادلخلااإىمالاعتمتد لوتصميم
وحيتنت الورالا ا دوكابهرفالوتوققاالإاصتئي للماع الوالارةامعالمعتج ا

لورباي اوتنمي الوسمت االأوعتبمنامرىافعتوي الورنتمجالوتراييالوقتئماعَىا
ا اورى الاتاميذلابتكتاي  ا)لمراَ  امن الورالا  اعين  اقرا  اايث (ا15ابترلئي 

اا تَميذةاذتَمي ااتاميذمن الوقحَي الوتقييم ام اايث الابترلئي  اأفرلدلمراَ 
ا. يايَياعرضامستاالوتجرب ا تَميذةتَميرا15لوعين ان=

ااااا الوقحَي15ن=الإمتوي لوعين  اطريقاا/لوقيتس اعن الوترايي لورنتمج
ا.لوقيتسالوحعريا/لأوعتب

اإجرلءل الوضحطالوتجريي:-9
لوازم ،اايثامالاتفتقامعاا لإجرلءلمنالجلاضحطاارالوتجرب اماإتحتعا

اتنسمريرالمؤاس اوتخصيصاقتع امنتاح ا قتامنتاباإجرلءالوتجرب امعاج
ا الورالاي الوتوصيل ا مستاى الوزمي الوعمر اايث امن الوعين   لجنس،اأفرلد

المعَم اا بتإضتف ااضاا ابر ن الحص  اأثنتء اللماع  امع الوحتاث إىااضاا
اإعطتءافرص اأكثرااري اوَتاميذ.

ا-10 المنتاب الإاصتئي الونزع ااماوَرالا :لأاَاب امقتييس لاتخرلم
الحستبي ا)لمتااط ا لوتشتت ا لاختحتالا لاحرلفلمركزي  ا لمعيتاي(

اأفرلدلااتراوي المتمثَ ايالختحتاادالا الوفر قابنالوقيتسالوقحَيا لوحعريا
الوعين المرا ا .



 1097- 1079(ا:ا2021)2لوعردااا14للَرجَة الوالات اوَحوا ا الورالات ا

 

   عمامناامضتن،امسعراحمر

 

الورالا :ااأدلة-11
مالاتخرلمامقيتسالوسمت الابتكتاي اورىاتاميذالمراَ الابترلئي الوذيا

ا احمر امظهر اعطيت  الوحتاث ابإعرلده ا أعتدقتم الوحيئ اامااى اعَى تكييفه
ا افقر24يتكانامنا)الوحتاثا لوذيلجزلئري  اعَىا)اة( اأبعت04مازع  ائيسي :ااد(

الوصرقااي ه ااستب ا م اوَمشكا  ا لحستاي  ا لمر ن  ا لأصتو  لوطاق 
ايثاتحنااستبالوصرقا لوثحت ابعراتكييفالمقيتساالوتتوي ، لوثحت .ا لجرل لا

عَىالوحيئ الجزلئري .
ا:صتئصالوسيكاميري اوَمقيتسلخا-12
ا-12-1 اوَمقيتساحستباامالوتازمي:لوصرق الوتازمي الوصرق استب

ا) امن اعين  اأدلء ابن ابراان الاتحتط اتَمي30معتمل امقيتسااذ( اعَى  تَميذة
لوسمت الابتكتاي اوتاميذالمراَ الابترلئي ا مقيتساتقريرالوسمت الوسَاكي ا

اوأطفتلالماهابن.
ا اجر ل اياض02)اقم اورىااح( الابتكتاي  الوسمت  امقيتس الوتازمي لوصرق

اتاميذالمراَ الابترلئي 
اوأطفتلا الوسَاكي  الوسمت  اتقرير مقيتس

لماهابن
لوسمت ا

لابتكتاي 
لحستاي ا
وَمشكا 

لأصتو  لمر ن  لوطاق 

0.67 0.68 0.37 0.57 لوطاق 
0.71 0.54 0.53 0.51 لمر ن 
0.59 0.61 0.44 0.61 لأصتو 
0.51 0.51 0.53 0.49 لحستاي ا

وَمشكا 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 لوراجت اعَىاأبعتدامقيتسالوسمت الابتكتاي اوأطفتلالماهابناترل اتااا
ا هيامؤشرادللاعَىاصرقالمقيتس.0.53-0.71بنا

ا
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المقيتس:اثحت -12-2
الورالا ا اعين  اعَى اتطحيقه اإعتدة المقيتسابطريق  اثحت  امعتمل مااستب

ازمياشهرا لاراكمتاهااماضحايالجر لالوتتوي:امرتنابفتصل
ا(ايحناثحت امقيتسالوسمت الابتكتاي ابعراإعتدةاتطحيقه.03)اقماجر لا

ا امعتما  ااستب اخال اترل اتمن ا)الوثحت ، ابن ا هيا081-0.71لوقيم )
امؤشرادللاعَىاثحت امقيتسالوسمت الابتكتاي اورىاتاميذالمراَ الابترلئي .

ملاجماع امنالأوعتبامتمثَ اا:اايثلورباي برنتمجالأوعتبا-12-3
اثاثي ا الوزهاا الوعتبالوحيعا لوشرلءاوعح  المكعحت ، اوعح ياوعح  لمتته ،االأبعتد،

(اجَس اترايحي اعَىالأوعتبا47عردالجَست اإىا)اللوكَمت ،ا  صلختيتااا وعح
المقرا امعرلااصتناأاحاعيت.

الورنتمج:اتقريما-13
ا الورنتمج اتأثرااإىيهرفاهذل الوسمت االأوعتبلوتعرفاعَى اعَى لورباي 

الأنشط لابتكتاي اورىاتاميذالوصفالوثتوثالبترلئيامناخالاجماع امنا
ا اايلمختَف  احققاثوأوعتب، اهرفاحرد اوعح  اوكل المهتال ااتكان امن مهتاة

الحستا الأصتو ، المر ن ، الوطاق ، اواعتحتال ااوَمشكا ا يلوتتوي :  ذوك
الوتتوي :

ا منتاب.مستاىالوتكيفامعالوحيئ المرااي امرتفعا
االأكتدمي .لمستاىالمعريا لورالايا لوتوكمايالمهتال ا

امستاىالوتجتنسامناايثالوعمرالوزميا لجنسا لورالايا لوحيئي.

معتملالوثحت ابعراإعتدةاتطحيقا
لمقيتس

أبعتدامقيتسالوسمت الابتكتاي 

0.71 لوطاق 
0.73 لمر ن 

0.81 لأصتو 
0.74 لحستاي اوَمشكا 
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لورنتمج:اأهرلفحريرا-13-1
ا ايسعى اهرف اترايي ابرنتمج ااإىوكل اخال امن الإجرلءل اإتحتعحقيقه

ياصااةاقتبَ اوَقيتسا لوتقييما لوتعريلاايثامثَتاالأهرلفلمنظم ا صيتغ ا
افيمتايَي:

ايتعرفالوتاميذاعَىاناعالوَعح .اأن-
ايتعرفالوتاميذاعَىالوقالننالوياحكمالوَعح .اأن-
اختتاالوتاميذاناعالوَعح الويايرير نهت.اأن-
الوتاميذاأنظم ا قالننالوَعح .أناحفظا-
اأنايتعرفالوتاميذاعَىالمرةالوزمني الوياتستغرقهتالوَعح .-
ا لوتشت اافيمتابينهم.اأفالجيقامالوتاميذابتشكيلااأن-
الورنتمج:احتاى-13-2

الختص ابتأوعتبالوتعَيمي الأنشط يشملامضمانالورنتمجاجماع امنا
ا اتهرف اضاءااإىلوي اي احريرهت ام ا قر اوريهم الابتكتاي  الوسمت  تنمي 

امتايتنتابا مستالهمالمعريا لورالاي:الأهرلف
ا لوتعتافاملأ ى:الوتقريلواارةا
الوركيحي ابلوثتني :الأوعتلواارةا

لحجماامَان ،اختَف عحتاةاعنامكعحت ابااتيكي ااي:ا هلمكعحت وعح ا-ل
امنا لارة ايكااإىاختَفاطالاضَعهت الوتاميذاانعشرة، مرتفع ااأبرلجتمنهت

لوتاميذامتع الوَعبا يراكانالوفر قت ابناار لار،افيجاإىتتراجامنالوعشرةا
الوكحرا لوصغر.

ا-ب اثاثي  الوزهاا اايلأبعتدوعح  الوااقااث: امن امستات اختَف  تؤخذ
ا اثاثي  ثماتطاىاالأبعتدلمَاناياشكلامربع،ايثامكناعملاكلامربعازهرة

لمستات الوااقي المربع اعَىانصفنامتتتوينا تقصامنالختاجاإعرلدااإارى
متست ي ابعمقامنتابا لويامكنااأبعتدلورلئرة،ثماتشققالحتف الورلئري اعَىا

الوزهاا،ابأوالناتَاينهت اأوالن امنتاح  ااختَف  الختاج لمركزااإى يقصامن
الوثنيت  ا، ترك افقط ا لارة ااوثنيه اعيرلناالأخرىلوثا  الاتخرلم  مكن
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ا تَصق،الأخرىيقامالوتَميذابترلخلالارالجالنبافاقااكعنقاوَزهاا،الأانتن
ا يعحتاصنر قاصغرابعراتَاينهابتورملا تثحتافيهالوزهاا

(ا يعطىاوكلا10لى4مناجماع امنالوتاميذامنا)ان:اتتكالوحيعوعح ا-ج
بكماتحيعافرداصتابالورقمالمالوياالأ للمشتاكاابهافيتكَمتَميذااقمهالختصا

الوذي اابتورقم ااقمه امتعرل امناللماع  ااافااأ يريره الماللماع  اقماختاج
ا.لأخريحقىالوفتئزااأنينسوبامنالوَعح اثمايكملابتقيالوتاميذالوَعح ا لىا

ا اتنميلهرف ا لحستاي اا منهت: ا لويقظ  ا لانتحته الوركيز مهتال 
اكا .وَمش
وعح المتته :-د
الحيالنامناخالاتتحعاصفتته.اإويهتلوتاميذالوفصيَ الوياينتمياادحراأن

الوتذكرا لوتفكرا لوذلكرة.ا منهت:اتنميلهرفا
المالدالمستخرم :

 اق امرااماعَيهتامتته ا عردامنالوطرقا مكتاباياكلاطريقاصف امنا
ا مثحتاخَفهتااصقامنالجهتن.الحي ،امغَف صفت الحيالنت ا

اخطالتهت:
اتازعالوَعح ابأجزلئهتاعَىاجماع امنالوتاميذ.-
اكلا- ااختتا امهتريااإارىتَميذ المتته  اطرقت  اعر ا ينقَهت لوصاا

احريرافصيَته.اإىيصلااأناإىبصفت الوكتئنالحيالنيالماجادايالوصااةا
اوعح الختيتاالوكَمت :-ه

ا ابأارالحر فااأنيطَبامنالوتاميذ اتحرأ ابحتهم اأياكَم اخطر يكتحال
عردامنااأكريكتبااأن تعطيهما قتامعناثا ادقتئقا نرىامنالوذيايستطيعا

اعردامنالوكَمت .اأكريكتبااأنلوكَمت ا نرىامنالوذيايستطيعا
ا.لأفكتامهتاةالوتذكرا تاويراا منهت:اتنميلهرفا

ا:لأنشط حريرا-13-3
 لوتفتعا الوياتعطياالإجرلءل ا لمالديقصرابتأنشط الوتعَيمي اميعا

ا الوتاميذ ابهت ا يقام الوتعَم اعَى اوتستعرهم امضمانااأثنتءوَتاميذ دالاتهم
اماضاعامعن.
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الورباي اعَىالونواالوتتوي:الأوعتب قراماتنفيذا
اتازيعالمالدا لأشكتلا لأد ل اوَعح المقرا .-
اقالننالوَعح .اشرحا تفسر-
اعمَي الوَعح .اأثنتءلوتاجيها لإاشتدا-
اتنفيذالوَعح .اأثنتءتفعيلالد لااميعالوتاميذا-

الوتشجيعا لوتوفيز.
المنتقش ا لحالاابعرالانتهتءامنالونشتط.-
الورنتمج:اتطحيق-13-4

 لوياماتقرمهتاعَىاالأوعتبلشتملالورنتمجالوترايياعَىاجماع امنا
ا ا منتاح اأشكتلعرة ااهتمتمت ااختَف ، ا مثرة ا جذلب  الوتاميذ أعمتا

ا لاتخر ااملوتاميذ، الوتاميذ اتنفيذ ابعر اكمعزز اتشجيعي  لونشتط،ابطتقت 
ااكمت امرلعتة االأنشط م اتاجيه ا حت الوتاميذ ابيئ  اي ا أشرفلمستخرم 

الوقيتمابتأنشط .اأثنتءلوحتاث.ا
مرةااأاحاعال(اك02جَس اترايحي امعرلااصتنا)ا47 يتكانالورنتمجامنا

امرلالا اثاث  الوتراييامن الورنتمج ا يتضمن ا لارة ااتع  الوترايحي  لحص 
اعَىااأاتاي  اتعملاكلامراَ  امنالحصصالوترايحي  اعرد امنهت تشملاكل

ا اهرفاحرد ااأ حقيق امن الهرفااأهرلفجماع  اياحقيق اتستهم جزئي 
الوعتماوَرنتمج.

ا تضالمراَ  الأوف تكايناعاق ااإىاصصاترايحي اتهرفااأابع املأ ى:
 لوتعتافامعالوتاميذادلخلاغرف الورالا ا يافنتءالمراا امعاخصيصا قتا

ا اترايحي  ابأوعتب ا لوقيتم اهم ا عرف االهرفمنتاب ا حضري اتنظيمي منهت
الهتمتمت ا مياا الوتاميذ.

لأنشط الختص ايهتالوقيتمابحعضا تضماات ااصصايتمافالوثتني :لمراَ ا
لور تن،ا كسراالأوف لهرفامنهتازيتدةاابتأوعتبالمقرا ايالورنتمجالوترايي

اا يتم اورى الوقيتسالوقحَي المراَ  ااأفرلدياهذه اوَسمت  امنلوعين  الابتكتاي 
ام ا ايقيس ا لوذي الوتاميذ اورى الابتكتاي  الوسمت  امقيتس اتطحيق خال

ا لحستاي اوَمشكا (.ا لمر ن ،ا لأصتو )لوطاق ا
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ا اتقريلمراَ  الوعتبااملوثتوث : اعرة اي ايتمثل اوَتاميذ الوترايي لورنتمج
الوسمت ا اتنمي  امنهت الهرف امتعي  ا أخرى افردي  الوعتب اي اتتمثل ختَف 

باخيتوي اتلابتكتاي اورىالوتاميذاتتمثلايالوعتباتركيحي ا أوعتبامثيَي ا لوع
كلااص اترايحي الوقيتمابَعح امعين الهرفامنهتاترايبالوتاميذاعَىاايتماي

تنمي امهتالتهمالابتكتاي ا مااظتهالاتجتبتتهماأثنتءالوَعبا تسجيلاختَفا
لمااظت ا لوتفت  ابنالوتاميذاأثنتءالوقيتمابتمهم امعاإدختلالوتعزيزالمعنايا

ا. لمتدياعنراإكمتلاكلااص اترايحي 
الونتتئج.الورلبع :اعرضَ المرا-14

الاوعتبالويمناخالاتطحيقالورنتمجالوتراييالوقتئماعَىاجماع امنا
ا الى الوسمتتهرف ا لاصتو اا تنمي  ا لمر ن  ا)لوطاق  اي ا لمتمثَ  لابتكتاي 
ا اتحن لحستاي  ادل اوَمشكا ( افر ق اتاجر الوقيتساالنه اي الاصتئي  داو 

لوقحَيا لوحعرياورىالفرلدالوعين ا لونتتئجاكمتاهيامحين ايالجر لالوتتوي.
ا

ا(امثلالوقيتسالوقحَيا لوحعرياأفرلدالوعين .04لجر لااقم)
الوراو ا مستاى

الإاصتئي 
قيم ا
" "

لاحرلفا
لمعيتاي

لمتااطا
لحستبي

اأفرلدا عرد
لوعين 

لاختحتا

إاصتئيتاادلو 
عنرا

0.005مستاى

63.983 5.89 12.36 15 لوقحَي
6.91 46.31 15 لوحعري

اتفسرا منتقش الونتتئج:-15
اتأثرامضمانا اتحنا جاد الوتراييالختصابتأوعتب الورنتمج اتطحيق بعر
المراَ ا اتاميذ اعَى الابتكتاي  الوسمت  اعَى الورنتمج اي المقرا  لأوعتب
لابترلئي اايثاتاصَتالورالا اإىا جادافر قايالوقيتسالوحعريابعراتطحيقا

اف الوَعب اأن اإى االجع ا هذل الوعين  اأفرلد اعَى الورنتمج اار ايشعضتء معهاارا
ا لمنتفس ا الأفكتا ا تاوير ا لمنتقش  اإىالحالا ا يؤدي ا لمَل ابتوضغط لوتاميذ
ااَيمتنا ادالا امرة اإويه اتاصَت امت ا هذل الوتفتعل امن اجا ا خَق ابنهم فيمت
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اورىا2013لحتيا) الاجتمتعي الوتفتعل اياتنمي  الوتعَيمي  اياتأثرالأوعتب )
الأطفتل.

لوتاميذامناافعامستاىالورلفعي اورىااربتوَعب،ايزيختص اتناعالأنشط ال
ا لمشا يشجعهم المنتفس  الوحتبيرياتعَى ادالا  اإويه ادعت ا هذل الوفعتو  اك 
ا الوفردي ا1998) خايَي  الوفر ق امالجه  الوتعَيم اتقريب اي الوَعبايستعر اأن )

اقرال الوتاميذايالوتعَم ا تنشي مرلعتة لوقرال الوعقَي ا حسنالماهح ااط.،
الإبرلعي اورىالوتاميذ.

الوتعَما اعمَي  اي اأارع امعرل المعرفي  المر ن  اد ي الوتاميذ ايتصف كمت
عردامنالمعَامت ا لوقراةاعَىالوركيبا لوتوَيلااأكر لوقراةاعَىامعتج ا

الوت اعَى الوقراة ا زيتدة الجريرة الواضعيت  امع ا لوتكيف الأفكتا وملا تاوير
ا الحَالاوَمشكا ا هرل ا إجتد ا وركيز اتاصَ لانتحته اجتنااتمت ادالا  إويه

ادالاتهااالالمر ن المعرفي اورىالوتاميذ.ا(اي2009)
تاجراعاق اقاي امناايثانشتطالوَعبا لوتفكرالابتكتاياورىالوتاميذا

ال ا لوضغط الوعتدي الور تن اعن ا لخر ج الوتفكر اي الحري  اجر ن وذياأنهم
الأوعتبا اااتثتاة الاتجتب  ا هرل اأفكتاهم اعن ا يعر ن افيحتكر ن امنه يعتنان

اناا") ا شهرزلد ازكري ا"نرجس ادالا  اإويه امتتاصَت ا هرل (ا2016اهتمتمتتهم
ااالامستهم الوَعباياتنمي الوتفكرالابتكتاياورىالوتاميذ.

رىاأفرلدازيتدةامستاىالورلفعي اوَتعَما لاتفتعامستاىالوتوصيلالورالاياو
أمتمالمشكا الويااناايضطربالوعين امناخالاتنمي المر ن ا أصححالوتاميذا

ا ا هرتالجههما يعمَاناعَىاإجتد اتطرقاللحَال. ادالا اعحرااتمت لهتدياإويه
ابت2004) اد اان( ابعر اوكنه الواقت اوتمضي  ا ايَ  اويساجرد اها الوَعب اَاك

ا لوت ا لااتكشتف الوربي  اعمَي  اي ابتناأهمي  ا"بيتجيه" ا يؤكر الوذلتي عحر
الوَعبا لحتكتةاجزءاايتجزلامناعمَي الونماالمعري.

ا
ا
ا
ا
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ا:خاص الورالا 
الوسمت ا اتنمي  اي المقرا  الورباي  الأوعتب ابرنتمج اتطحيق اخال من
ا لأصتو ا ا لمر ن  المتمثَ ايالوطاق  الابترلئي  اورىاتاميذالمراَ  لابتكتاي 
 لحستاي اوَمشكا اتحناأناوأوعتبالورباي اد ااهتماياعمَي الونماابشكلا

لوذياينظراإويهابشكلااَيااعتما عَىالوسمت الابتكتاي ابشكلاختصافتوَعب
اعناطريقا الوتاميذ مناطرفالورلشريناويساكذوكا بتوتتويا جبالاتثتاة

الأوعتبالورباي امنالجلاتنمي اقرالتهمالمعرفي ا زيتدةاحصيَهمالورالاي.
القرلات :-
اأاتويباترايسي اختَف اتشملامهتال ا- إجرلءادالات اتسعىاإىالبتكتا

اختَف اورىالوتاميذ.
اإثرلءالحصصالوترايسي ابتارلتيجيت الوتعَماعناطريقالوَعب.-
الابترلئي .تافرالأوعتبادلخلالمرلاسا-
ا لمنتهجا- الورلمج ا لضعي اطرف امن ا لورباي  الوتعَيمي  الأوعتب إدالج

الورالاي 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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