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 سؤّخٌ رشثٌّخٌ يمرتحخٌ نزطٌّش ينيج انزّشثْخ اإلصاليّْخ نهًذاسس انؼشثّْخ ثغشة أفشّمْب يف ضٌء ادلنيج انزّكبيهِ
جا هُخا   ؤ. ظاواٍع

ا ً الػابضًً بمالحًز  ظامػت الّؿلُان ٍػ

 : اإلالخو

ت  ٍّ ٣ُا في يٓء ؾعى َظا البدض بلى ا٢تراح عئ ت بٛغب ؤٍٞغ ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ت إلاؾالم ُّ رب
ّ
ٍٓغ مىهج الت ت لئلؾِام في جُ جغبٍّٓ

ت ُّ ْالّضعاؾاث الٗلم ْلخد٤ُ٣ طل٪ اؾخسضم الباخض املىهج الٓنّٟي الّخدلُلي، مٗخمًضا ٖلى البدٓر  تي  املىهج الّخ٩املي؛ 
ّ
ال

ربُت
ّ
٫ٓ اؾخسضام املىهج الّخ٩املي في جضَعـ الت ٓعث خ ٧ْان مً  جمد ت،  ربٍّٓ

ّ
ت؛ لالؾخٟاصة مجها في ا٢تراح الّغئٍت الت ُّ إلاؾالم

ت في الّخٗلُم الٗاّم هدٓ ؾّض خاظاث  ُّ ت إلاؾالم ُّ رب
ّ
ت امل٣ترخت: جدضًض ؤَضاٝ ٖاّمت ملِّماث حٗلُم الت ربٍّٓ

ّ
ؤبغػ الغئٔ الت

ٓػَ ْج ت  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٖٓاث الت ْمخُلباث مجخمٗاتهم بازخُاع مٓي محن، 

ّ
ت املخٗل ُّ رب

ّ
٘ مىهج الت ْبلٛاء جَٟغ ِٗا بىاًء ٖلحها، 

ٓخُض). ْالّخ حن ازىحن ٣ِٞ (ال٣ّٟ،  ٕ ٦شحرة باٖخماص ٖٞغ ت بلى ْٞغ ُّ  إلاؾالم

٣ُا، املىهج الّخ٩املي. اليلماث اإلافخاخُت:  ت، ٚغب ؤٍٞغ ُّ ت، املضاعؽ الٗغب ُّ ت إلاؾالم ُّ رب
ّ
ت، الت ربٍّٓ

ّ
 الّغئٍت الت

ABSTRACT 

Sought this research is to propose an educational vision to contribute to the development of 

Islamic education curriculum for Arab schools in west Africa in the light of the integrative 

approach; To achieve this, the researcher used the descriptive and analytical approach, relying on 

scientific research and studies which focused on the use of integrative approach in teaching 

Islamic education; to utilize them in the proposal educational vision, and it was the highlight of the 

proposed educational visions: set general objectives of the missions of teaching Islamic education 

in public education about meet the needs of learners and the requirements of their own choosing 

Islamic education and distribution topics build on, and the abolition of subsidiarity Islamic 

education curriculum to the many branches of the adoption of only two branches (Islamic 

jurisprudence, and Islamic Creed). 

Keywords: educational vision, Islamic education, Arab schools, West Africa, integrative 

approach. 

ْالّخٗلُم بهٟت ٖاّمت حّٗض ؾّغ ج٣ّض :ملّضمت  ربُت 
ّ
ع م املجخمٗاث؛ لظا قِض الٗالم اَخماًما متزاًًضا بها مؿاًغة للبّن الت ّٓ اث خُ

 ظاّصة َاصٞت مؿخ٣ُمت.
ً
ت الخضًشت؛ لخًمً ألٞغاص املجخم٘ جغبُت ربٍّٓ

ّ
جاَاث الت

ّ
ٗت املخالخ٣ت، ْالاج  الّؿَغ

غ 
ّ

ٍضٍ باألخ٩ام الك ْجْؼ م املؿلم، 
ّ
ت املخٗل ُّ ًٍٓ شخه ٌْع باعٌػ في ج٩ ت ص ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
تي جلؼمّ إل٢امت ْللت

ّ
ت ال عٍّ ْغ ًّ ت ال ُّ ٖ

جاَاث 
ّ
م، ْالاج ُّ ؼ ال٣ ْحٍٗؼ ٣ْٖلّ،  ْظؿمّ،   في زل٣ّ، 

ً
 مخ٩املت

ً
ت ُّ  بؾالم

ً
خّ جغبُت ِّ ت، ٦ما ؤّجها تهخّم بترب ُّ قٗاثٍغ الّضًي

ت. ُّ ْاهخماثّ بلى ألاّمت إلاؾالم ت لضًّ،  ُّ  إلاؾالم

ت بهٟت ٖاّمت مً ُّ  ؤَّم  ْحّٗض املىاهج الّضعاؾ
ّ
ْعَا إلاًجابي، ْؾاثل الت ْلً جاّصي املىاهج ص ٓصة،  ربُت في جد٤ُ٣ ؤَضاِٞا امليك

ربُت في ؤّي مجخم٘؛ ألّجها 
ّ
رظمت الٗملُت ألَضاٝ الت

ّ
ل الت

ّ
ٓا٦بت مؿخجّضاث الخُاة، بط حك٩ ع بك٩ل مؿخمغ مل َّٓ ُ

ُ
ْج م،  َّٓ ٣

ُ
ما لم ج

ت الّؿاثضة ف ُّ ت الاظخماٖ ربٍّٓ
ّ
ٓاَا مً ألا٩ٞاع الت ْمدخ  ي املجخم٘.حكخ٤ ؤَضاِٞا 

٦ُٓل ( ض ال
ّ
ْم٢ْ1999ًض ؤ٦ ت في ؤّي مجخم٘،  ُّ ت حّٗض ال٣لب الّىابٌ للمؿحراث الّخٗلُم ُّ ٞةّجها زّم  م) ٖلى ؤّن املىاهج الّضعاؾ

ْالّخدؿِىاث. ا للّخُٛحراث   ؤنبدذ ؤ٦ثر ٖغيت مً ٚحَر

ا ال٣غآن  ت؛ ألّن مهضَع ربٍّٓ
ّ
ْٞغ في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ الت ت لِا الّىهِب ألا ُّ ت في املجخمٗاث إلاؾالم ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ْمىاهج الت

ِا 
ّ
٫ْ خُاة إلاوؿان ٧ل ا لِا؛ ألّجها جدىا ًِ ٓظ ْم  لب٣ُت املىاهج 

ً
ْٖلُّ حّٗض ؤؾاًؾا قامال ت الّغقُضة،  ْالّؿىت الّىبٍّٓ م،  ال٨ٍغ

ت، ْالا ُّ ْاملٗامالث الاظخماٖ ال ج٣خهغ ٖلى الٗباصاث،  ا،  ْٚحَر ت،  ُّ ْالّؿُاؾ ت،  ربٍّٓ
ّ
ْالت ت،  ًّ ًّ البٌٗ  –٢خهاص  –٦ما ًٓ

ت  ُّ ّٓ مجزلتها بحن املىاهج الّضعاؾ ْٖل تها،  ُّ ْبظل٪ ًّخطر مضٔ ؤَم ت،  ُّ ما حؿِم في جد٤ُ٣ ظمُ٘ ؤَضاٝ املضاعؽ الٗغب
ّ
ْبه
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. ت  ألازٔغ ُّ ت إلاؾالم ُّ رب
ّ
ٍٓم ْبطا ٧اهذ مىاهج الت ّ ًجب الاَخمام بها ٖلى ٢ضع جل٪ ألاَّمُت مً خُض ج٣

ّ
بهظٍ ألاَّمُت، ٞةه

ٓعي،  ْال ٍٓجي،  ْالّخ٩ ٓٔ ال٨ٟغي،  اصة ٞٗالُتها ٖلى املؿخ  في ٍػ
ً

ت الخضًشت ؤمال ربٍّٓ
ّ
جاَاث الت

ّ
ا في يٓء الاج ٍَٓغ ْجُ مىاهجِا 

ْمؿدىض بلى ؤؾـ  ت صخُدت،  ُّ ت ٖلم ُّ ٤ْٞ مىهج ٍٓغ  ْالّخُ ٍٓم  ٓن الّخ٣ ت؛ ٩ٍْ ْجغبٍّٓ ت،  ُّ ْهٟؿ ت،  ُّ ْاظخماٖ ت،  ُّ ْمٗٞغ ت،  ٨ٞغٍّ

ٓا٦بت  ٍْهٗب ٖلُّ م ٓا٢٘،  ا نلخّ بال ًُّ ج ٓئها ؾٝٓ ٣ًٟض جضٍع ٍٓغ في ي ْالّخُ ٍٓم  ألّن ؤّي مىهج حٗلُمي ال ًسً٘ للّخ٣

ت. ُّ ْاملؿخ٣بل ت  تها للخُاة الٗهغٍّ ُّ  ًٖ جلب
ً

 الخاظاث املخجّضصة ًٞال

ت الؤَّم  ْمً ربٍّٓ
ّ
جاَاث الت

ّ
ً في ٦شحر مً ص٫ْ الٗالم، بىاء املىاهج الاج تي بضؤ الّخبكحر بها مىظ بضاًت ال٣غن الٗكٍغ

ّ
خضًشت ال

ت  ُّ ٍٓغ الٗضًض مً املىاهج الّضعاؾ ظي ؤزبذ هجاخّ في جُ
ّ
ا في يٓء املىهج الّخ٩املي ال ٍَٓغ ْجُ ٍٓمِا،  ْج٣ ْجىُٟظَا،  ت،  ُّ الّضعاؾ

ت، ُّ ت، ْألاظىب ُّ ت ْإلاؾالم ُّ ٫ْ الٗغب ٓاعي (٧ّل  ٦ما ؤِْغتها صعاؾت في بٌٗ الّض ت (1992مً َ ْالٗاٞع ْالجغاصي 2001م)،  م)، 

صخي (2004( ْالخْغ ْدي (2004م)،  ْالكض ت في 2008م)،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
م)؛ بط ؤِْغث جل٪ الّضعاؾاث مؼاًا ٖضًضة لخضَعـ الت

ْؤّن لخ٩امل املدخٔٓ   ، ١ٓ مؼاًا جىُٓماث املىاهج ألازٔغ ُٟ ت يٓء املىهج الّخ٩املي، ج ُّ رب
ّ
الّخٗلُمي ؤبٗض ألازغ في جضَعـ الت

غبُجي (
ّ

ا؛ لظا ؤْصخى الك ْمِاعًٍّ ا،  ًُّ ْْظضاه ا،  ًُّ ت مٗٞغ ُّ عة الاؾخٟاصة مً املىهج الّخ٩املي ٖىض بىاء املىاهج 1987إلاؾالم م) بًْغ

ت ( ْؤّما الٗاٞع ا،  ٍَٓغ ْجُ ٍٓمِا،  ْج٣ ْجىُٟظَا،  ت،  ُّ ت م) ٞإْصخى بإَّمُت جسُُِ مدخٔٓ ا2001الّضعاؾ ُّ ت إلاؾالم ُّ رب
ّ
لت

ت ٢غآًها،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٓم الت ْخضاث مخ٩املت مً ظمُ٘ ٖل ْؤن ج٣ّضم في ق٩ل  ِٖا،  ٖٓاتها ٖلى ؤؾاؽ الّخ٩امل بحن ْٞغ ْمٓي

.
ٌ
 مخ٩املت

ٌ
ْخضة ا؛ ألّن الّضًً إلاؾالمّي 

ً
٧ٓ ، ْؾل

ً
٣ُْٖضة ا،  ًِ ٣ْٞ  ْؾّىت، 

ّ ًيبغي
ّ
ت؛ ٞةه ُّ ٣ُا الاؾخٟاصة مىّ للخا١  ْبطا ٧ان املىهج الّخ٩املي بهظٍ ألاَم ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ٖلى ال٣اثمحن باملضاعؽ الٗغب

ْالجِض في خا٫ اػصخام مىاهج  ٢ٓذ،  غ لِم ال
ّ
ٞٓ ْالّخٗلُم؛ خُض بّن ألازظ بّ ؾُ ربُت 

ّ
ع في مُضان الت ّٓ ْالّخُ بغ٦ب الّخ٣ّضم 

ْط في ت في ّْل ألازظ بىٓام الّخٗلُم املؼص ُّ ٓم ت باملىاهج الخ٩ ُّ ما او٨ٗـ ؤزٍغ ٖلى مىاهجِا جل٪ املضاعؽ؛  املضاعؽ الٗغب

ت  ُّ ْاضر ملمٓؽ، ٞإّصٔ بلى ج٣لُل الّؿاٖاث الّضعاؾ ت بك٩ل  ُّ ت بما في م٣ّضمتها مىاهج الّضعاؾ ُّ املسّههت ملىاهجِا ألاؾاؾ

ت.  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
 الت

٣ُا ٢ْججضع إلاقاعة بلى  ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ض خٓي باَخمام ٦بحر مً ٢بل ال٣اثمحن ؤّن مىهج الت

 ، ٖلحها
ّ
ٔ  الباخض ؤّن  بال ّ في ٨ًمً ال٣اثم، املىهج في املك٩لت ميكإ ؤّن  ًغ

ّ
م ؤه

ّ
ت ٓاصّ امل مىهج يٓء في مىٓ ُّ  َْٓ املىٟهلت، الّضعاؾ

ٓهّ ْالّخضَعـ الّخإل٠ُ، في ْؤؾِلِا ْؤ٢ضمِا، اهدكاًعا، املىاهج جىُٓماث ؤْؾ٘ مً ٓماث،  ،باملٗاٝع ٦بحًرا اَخماًما حهخّم  ل٩ ْاملٗل

ٓعة  ٓاّص ٣ٍّْضمِا في ن ٓخُض، م ْالّخ ْالّخٟؿحر،  ٓمّ،  ْٖل م  ّٓػٕ بحن ال٣غآن ال٨ٍغ ت مىٟهلت، جًّم ؤ٦ثر مً ٕٞغ جخ ُّ صعاؾ

٧ّْل ٕٞغ ٣ًّضم  ْخهت مؿخ٣لت،  ٍْسّهو ل٩ّل ٕٞغ مىهج مؿخ٣ل،  ٫ٓ ال٣ّٟ،  ْؤن ْاملهُلر،  ْالخضًض  ْالٟغاثٌ،  ْال٣ّٟ 

محن مسخلٟحن.ّٖضة خ٣اث٤، 
ّ
ْٖلى ؤًضي مٗل  ، ٕ ألازٔغ  ْمٟاَُم جخّم مٗالجتها مىٟهلت ًٖ باقي الْٟغ

ٓاظِت  ْم٘ َغاث٤ الاؾخٟاصة مجها في م ْج٩املِا مً ظِت،  ت  ُّ ٦غ ؤّن َظا الّخ٣ؿُم ًدىافى م٘ َبُٗت الخبرة إلاوؿاه
ّ
ْالجضًغ بالظ

ٓا ّ مىهٌج ال ً
ّ
ًٍْاٝ بلى طل٪ ؤه  ، ؼ ٖلى مك٨الث الخُاة مً ظِت ؤزٔغ

ّ
ال ًغ٦ ت،  ُّ ٓا٢ٗ ت ال ُّ محن بمك٨التهم الخ٣ُ٣

ّ
ظّ املخٗل

ت  ُّ ْاَخماماتهم، خُض بّن اٖخماصٍ ألاؾاؽ ٖلى صٖم الخٟٔ، ْالاؾخِٓاع للمٟاَُم؛ ٞال ًد٤٣ّ ألاَضاٝ الّخٗلُم خاظاتهم، 

ٓن ؤ٦ثر ٞٗالُت. ت؛ ل٩ُ ٍٓغٍّ ّ بداظت ماّؾت بلى ٖملُاث جُ
ّ
ـت بّ، ما ًض٫ّ ٖلى ؤه  املىَٓ

ّ : ت البدضمكيل
ّ
أله ا لِا؛  ًِ ّٓظ ّ ٌّٗض م

ّ
؛ خُض به ت ألازٔغ ُّ  بحن املىاهج الّضعاؾ

ً
 ٖالُت

ً
ت ًدخل م٩اهت ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
بّن مىهج الت

ٍٓت،  رب
ّ
ما ٌؿِم في جد٤ُ٣ ظمُ٘ ألاَضاٝ الت

ّ
ْبه ْاملٗامالث،  ِا، ٞال ٣ًخهغ ٖلى الٗباصاث، 

ّ
مىهج ًدىا٫ْ خُاة إلاوؿان ٧ل

٣ُا ْبىاًء ٖلى ؤّن مىهج ا ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ت الخضًشت لم ًهّمم وفم لت ربٍّٓ

ّ
جاَاث الت

ّ
لبىاء الاج

ياملي، 
ّ
ؿه في يىء اإلاىهج الخ  غً جضَع

ا
ت فًال ُّ  اإلاىاهج الّضعاؾ

ً
ال ت جىا ُّ ّ ؤ٢ّل املىاهج الّضعاؾ

ّ
 ؤه

ّ
خّ بال ُّ ٖلى الّغٚم مً ؤَم

ْالّضعاؾت؛ خُض جىضع الّضع  ٢ٓٝٓ ٖلى مضٔ ٞٗالُخّ في بالبدض  ٍٓغ لل ْالّخُ ٍٓم  ْلخّ بالّخ٣ تي جىا
ّ
ت ال ُّ ْالبدٓر الٗلم اؾاث 

ٍٍٓغ  عة ال٣ُام بهظا البدض؛ لئلؾِام في جُ إل الباخض؛ لظا ًٔغ يْغ
ّ
ْالّخإ٦ض مجها خؿب اَ محن، 

ّ
٦ُٓاث املخٗل الّخإزحر ٖلى ؾل
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ت في يٓء املىهج الّخ٩املي، لئل  ت جغبٍّٓ ٍّ ؛ بط ؤِْغث صعاؾاث ٖضًضةمً زال٫ ا٢تراح عئ ٍٍٓغ بىاء مىهج ؤَّمُت  ٞاصة مجها في جُ

ْمً جل٪ الّضعاؾاث صعاؾت ت في يٓء املىهج الّخ٩املي،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٓاعي (٧ّل  الت ت (1992مً َ ْالٗاٞع م)، 2001م)، 

صخي (2004ْالجغاصي ( ْالخْغ ْدي (2004م)،  ْالكض ْٖلى طل٪ ًم٨ً جدضًض مك٩لت البدض ف2008م)،  ي إلاظابت ًٖ م)، 

لُا في يىء الّؿاا٫ الّخالي:  ت بؿغب ؤفٍغ ُّ ت للمضاعؽ الػغب ُّ ربُت ؤلاؾالم
ّ
غ مىهج الت ت اإلالترخت لخٍُى ربىٍّ

ّ
"ما الّغوٍت الت

ياملي؟"
ّ
 اإلاىهج الخ

ت للمضاعؽ : ؤَضاف البدض ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓغ مىهج الت ت لئلؾِام في جُ ت جغبٍّٓ ٍّ ت بٛغب حهضٝ َظا البدض بلى ج٣ضًم عئ ُّ الٗغب

٣ُا في يٓء املىهج الّخ٩املي.  ؤٍٞغ

ت البدض ُّ ا بط ال ؤَّمُت  ٌؿخمض َظا البدض ؤَّمُخّ مً: ؤَم ٍَٓغ ت جُ ُّ ْؤَم ت؛  ربٍّٓ
ّ
ت الت ُّ ت في الٗمل ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
مىاهج الت

ت ُّ تها ًٖ ٖملُاث بىائها، ْالاؾخٟاصة مً املىهج الّخ٩املي في بىاء املىاهج الّضعاؾ ُّ َّْٗض َظا  ج٣ّل ؤَم ٓثّ،  ؿِا في ي ْجضَع

ربُت 
ّ
ت في ٖملُاث الت ُّ عة ج٩امل الخبرة إلاوؿاه ربُت الخضًشت مً يْغ

ّ
ت ملا جىاصي بّ ؤصبُاث الت ُّ ٖٓ البدض اؾخجابت مٓي

٣ُا في ت بٛغب ؤٍٞغ ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓغ مىهج الت ت لخُ ت جغبٍّٓ ٍّ  ْالّخٗلُم، ْؾِؿِم َظا البدض في ج٣ضًم عئ

 ٫ٓ ٍٓحن؛ إلظغاء بدٓر خ رب
ّ
تي ؾخُٟض الجِاث املسخهت، باإلياٞت بلى جم٨حن ٖضص مً الباخشحن الت

ّ
يٓء املىهج الّخ٩املي ال

ٖٓاث ؤزٔغ مغجبُت باملىهج الّخ٩املي.   مٓي

ت البدض ُّ ت: مىهج ُّ ْالّضعاؾاث الٗلم تي جمد اؾخسضم الباخض املىهج الٓنّٟي الّخدلُلي، مٗخمًضا ٖلى البدٓر 
ّ
٫ٓ ال ٓعث خ

ٓصة. ت امليك ربٍّٓ
ّ
ت بهٟت زاّنت؛ لالؾخٟاصة مجها في ا٢تراح الّغئٍت الت ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
 اؾخسضام املىهج الّخ٩املي في جضَعـ الت

 مهُلخاث البدض

ت: ُّ ٓ املىهج امل مىهج التربُت ؤلاؾالم ْاملدّضص زُخّ في صلُل م ٣ّغع َ ت،  ُّ ٓم إلاؾالم ت في الٗل ُّ ىاهجِا ٖلى َلبت املضاعؽ الٗغب

ْمهُلخّ). ْالخضًض  ْالٟغاثٌ،  ٓلّ،  ْؤن ْال٣ّٟ  ٓخُض،  ْالّخ ٓمّ،  ْٖل م  َْكخمل ٚالًبا ٖلى (ال٣غآن ال٨ٍغ ت،  ُّ  الّضعاؾ

ت:  ُّ تياّؾؿهي جل٪ املاإلاضاعؽ الػغب
ّ
ت ال ُّ ٣ُا،  اث الّخٗلُم ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ٛت الٗغب

ّ
ْالل ت،  ُّ ٖغ

ّ
ٓم الك حٗجى بخٗلُم الٗل

ٛت الٟغوؿ
ّ
ْ باإلياٞت بلى الل ت ؤ ُّ ٛت الٟغوؿ

ّ
تي جّضعؽ ٞحها بالل

ّ
ت ال ٓم الٗهغٍّ ْبٌٗ الٗل ت)  ُّ ت (لٛت البلض الّغؾم ْ إلاهجلحزًّ ت ؤ ُّ

ٍٓت. اه
ّ
ْالش ْاملخٓؾُت،  ٠ مً املغاخل الّضعاؾُت: الابخضاثُت، 

ّ
ْجخإل ت،   إلاهجلحزًّ

لُا:  ْهي: بؾغب ؤفٍغ ْلت مؿخ٣لت،  تي حكخمل ٖلى ؾذ ٖكغة ص
ّ
ت ال ُّ ٣ ْالّغؤؽ هي املى٣ُت ألاٍٞغ  ،ٓٚٓ ْج ٓع٦ُىا ٞاؾٓ،  ْب ىحن، 

ْالّىُجغ،  ٓاع (ؾاخل الٗاط)،  ٧ْٓث صًٟ ٓها٦غي،  ُْٚيُا ٧ ُْٚيُا بِؿاْ،  ْٚاها،  ْٚامبُا،  ٓن،  ْالّؿىٛا٫، ْؾحر الُ ألازًغ، 

ت ( ُّ ٣ُا، بالٟغوؿ ْحكتر٥ في الّخجم٘ الا٢خهاصّي لٛغب ؤٍٞغ ٓعٍخاهُا،  ْم ْمالي،  ا،  ْلُبحًر ا،   Communautéْهُجحًر

Économique des États de l'Afrique de l'Ouest) ْازخهاٍع  (CEDEAO ٘الّخجم ْ ٓاؽ ؤ ِا ؤًٖاء في إلا٩ً
ّ
٫ْ ٧ل َْظٍ الّض  (

ٓعٍخاهُا.  ْلت م ٣ُا باؾخصىاء ص  الا٢خهاصّي لض٫ْ ٚغب ؤٍٞغ

 ؤصبُاث البدض والّضعاؾاث الّؿابلت

ياملي .1.1
ّ
ْالّضمج؛ خُض ٌّٗض  اّصةجىُٓم املبّن مهُلر الّخ٩امل ِْغ ٦إؾلٓب في : مفهىم اإلاىهج الخ ت بحن الٟهل  ُّ الّخٗلُم

ْبحن ؤؾلٓب ٓاّص ) " مغخلت مخٓؾُت بحن مىهج امل89م، م 1986الّخ٩امل ٦ما ؤقاع بلُّ ًٓؾ٠ ( ت املىٟهلت،  ُّ الّضعاؾ

ظي ٌٗتٝر ُّٞ بامل
ّ
٢ٓذ ال ّ في ال

ّ
ّ ٓاّص الّضمج، طل٪ أله

ّ
 ؤه

ّ
َْؿخسضمِا، بال ت املىٟهلت بل  ُّ تي جٟهل الّضعاؾ

ّ
ْص ال ًخجاَل الخض

ا ٖىض الخاظت زال٫ ٖملُت الّخضَعـ؛ ل٩ي ًغبِ بُجها صْن ؤن ًضمجِا". َْٗبَر  بُجها، 

ٓن بحن امل تي ج٩
ّ
ت ال ُّ ض بًِٗم ٖلى الٗال٢اث ألا٣ٞ

ّ
حن، ؤ٦ ربٍّٓ

ّ
 مً الت

ٌ
ت املسخلٟت في ٣ّغع ٢ْض جُّغ١ بلُّ ظمِغة ُّ اث الّضعاؾ

ؼ امل
ّ
ْاخض، ٦إن ًغ٦ م في الّضع  ٣ّغع مجا٫ 

ّ
خٗل ًُ م في  ماّصةاسخي ٖلى عبِ ما 

ّ
خٗل ًُ ٓاّص ال٣ّٟ بما  ، بِىما م ت ألازٔغ ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
الت

٢ْضعاجّ ٖلى جىُٓم الٗال٢اث املترابُت لخل٪  م، 
ّ
ت صازل املخٗل ُّ ٓن هدُجت لترا٦م الخبراث املغب ن ؤّن الّخ٩امل ٩ً ًٔغ آزْغ

ٓم الّخ٩امل ؤيخى مً املٟاَُ ً، الخبراث؛ لظا ٞةّن مِٟ ٓح في الّغئٍت لضٔ ال٨شحًر ْٖضم الٓي تي ٌٗترحها بٌٗ الٛمٓى، 
ّ
م ال



50الػضص   

2017ظاهفي    

ISSN 1112-4652  مت  -الجؼاثغ – زلُجي ألاؾىاٍمجلت صعاؾاث لجامػت غماع
ّ
 -مجلت صولُت مدى

 

 53 

ت ؤم الخبرة  ؼ ٖلى املٗٞغ
ّ
ٓهّ ًغ٦ ٫ٓ ؤؾلٓب الّخ٩امل ب٩ ْطل٪ الزخالٝ الّىٓغة خ خّتى مً ؤصخاب الازخهام ؤهٟؿِم؛ 

ْمجها: ٟاث لِظا املىهج،  ْلظا ٣ٞض ِْغث الٗضًض مً الّخٍٗغ ت،  ُّ خه
ّ

 الص

ْمدمض ٣اوي 
ّ
ٓان ( حٍٗغ٠ الل ّ " ٨ٞغة ْؾِ بحن امل203م، م 1990ْعي

ّ
ٍٓ بإه ْبحن إلاصماط الّخام، ٓاّص ) بط ّٖغٞ املىٟهلت 

ٓجي". ماّصةٍْخُلب جىًُٓما زاًنا لل ٓل ٓ الّخىُٓم الّؿ٩ُ َْ ت  ُّ  الّضعاؾ

َْٛغ ( ت1993ّْٖغٞخّ ص ُّ ْع مٗٞغ رابِ بحن ٖىانغ املىهج، بما ج٣ّضمّ مً مدا
ّ
ْالت ّ َٓ " الّخىاؾ٤ 

ّ
ت، م) بإه ُّ ْؤوكُت حٗلُم  ،

مْؤؾالُب 
ّ
ْاٍع املخّٗضصة باملجخم٘ مىٓ ىّ مً الايُإل بإص

ّ
ٍٓ ًم٨ م ٖلى هد

ّ
ت الٟغص املخٗل ُّ ت شخه ُّ ُت، حؿعى بلى جىم

ّ
ْمسُ ت 

."
ً

 مؿخ٣بال

ي101م، م2001ْؤّما الخُاٍ (
ّ
ْمترابُت حُٛ ٓعة مٟاَُم مخضعظت،  ُّٟيٍ ٖلى ن ْْ ٍِ ت في هم ّ "ج٣ضًم املٗٞغ

ّ
 ) ّٞٗغّٞ بإه

ت بلى مُاصًً مٟهلت". ْ ج٣ؿُم للمٗٞغ ٓن َىا٥ ججؼثت، ؤ ٖٓاث املسخلٟت صْن ؤن ٩ً  املٓي

ىُاْي (و
ّ
ْالُ غبُجي 

ّ
٣ت جىُٟظٍ ٖلى بػالت 211م، م2001ّٖغّٞ الك ٍغ ظي ٌٗخمض في جسُُُّ، َْ

ّ
ّ َٓ "املىهج ال

ّ
) بإه

ت". بِىما ًٔغ امل٣ُٗل ( ٓاهب املٗٞغ تي جٟهل بحن ظ
ّ
ت ال ًّ ٓاظؼ الّخ٣لُض تي ًخّم ٞحها َغح 48م، م2001الخ

ّ
ّ "املىاهج ال

ّ
) ؤه

ٓاًء ٧ان َظا املؼط  ت مسخلٟت ؾ ُّ ٫ٓ صعاؾ ٓاص، ؤْ خ٣ ت مً م ٣ت جخ٩امل ٞحها املٗٞغ ْمٗالجخّ بٍُغ ؿّ،  ٓٔ املغاص جضَع املدخ

ٓاهب، ؤم ٖٓاث مخّٗضصة الج ْمٓي ٢ًْاًا،  ٫ٓ ؤ٩ٞاع،   بك٩ل مخ٩امل خ
ً

ال ْمجض ا 
ً
 جيؿ٤ُ ػمجي ما٢ذ بحنجّم  مسُُ

ظًً ًدخٟٔ
ّ
 مجهم بخسّههّ املؿخ٣ل، ؤم بضعظاث بحن طل٪".٧ّل  املضّعؾحن ال

ٓعي ( الب في 74م، م 2002ْؤّما الجِ
ّ
تي ج٣ّضم للُ

ّ
ت املسخلٟت، ال ُّ ٖٓاث الّضعاؾ ْلت للّغبِ بحن املٓي ّ "مدا

ّ
) ٣ٞض ّٖغٞخّ بإه

ٓاظؼ بحن ي الخ
ّ
م جىًُٓما ص٣ًُ٢ا، ٌؿِم في جسُ

ّ
ْجىٓ ْمخ٩امل،  ت املسخلٟت".ٓاّص امل ق٩ل مترابِ  ُّ  الّضعاؾ

ْمجهم مً خا٫ْ بػالت  ْاؾٗت،  ٓعة  حن ٞحها؛ بط َىا٥ مً هٓغ بلى الّخ٩امل به ربٍّٓ
ّ
ٟاث الّؿاب٣ت جباًً آعاء الت ًِٓغ مً الّخٍٗغ

ٓمّ ا ٓن بحن ٖىانغ املىهج املضعسخي بمِٟ ٕ الٗلم املسخلٟت، بل َىا٥ مً ًٔغ ؤّن الّخ٩امل ٩ً ْص الٟانلت بحن ْٞغ ٓاؾ٘.الخض  ل

ٖٓت بحن املىاهج  ٓاظؼ املٓي ٓم ٖلى بػالت الخ ٓ ٖباعة ًٖ هٓام ٣ً ٟاث الّؿاب٣ت ؤّن املىهج الّخ٩املي َ ٍّْخطر مً مجمل الّخٍٗغ

محن 
ّ
ت بلى املخٗل ُّ ْالخبراث املغب  ، ْالٗمل ٖلى جىُٓمِا جىًُٓما ص٣ًُ٢ا بك٩ل ٌؿمذ بخ٣ضًم املٗاٝع ت املسخلٟت،  ُّ الّضعاؾ

ْمتر  ُٟي مخضعط صْن ججؼثتها بلى مُاصًً مىٟهلت.بإؾلٓب مخ٩امل   ابِ في همِ ْْ

ٓن ٖلى م٣اٖض الّضعاؾت مً  م
ّ
ًّ ؤّن املىاهج ج٣خهغ ٖلى ما ًضعؾِا املخٗل ٓاّص ٍِْٓغ مّما ؾب٤ زُإ مً ًٓ ت املكخملت م ُّ صعاؾ

ٓم املىاهج ؤْؾ٘ ب٨شحر مً طل٪، ٞهي في ّْل  ت، ألامغ لِـ ٦ظل٪؛ خُض بّن مِٟ ُّ ٓظِاث الخضًشت  ٖلى ال٨خب املضعؾ الّخ

 ٓ ا املضعؾت للّخالمُظ، جدذ بقغاِٞا، ب٣هض مؿاٖضتهم ٖلى الّىم َا ُّ تي ته
ّ
ت ال ُّ ٖٓت الخبراث املغب ربُت حكحر بلى "مجم

ّ
للت

٦ِٓم " (املسالفي،  ْٖلى حٗضًل ؾل امل، 
ّ

 )33م، م1992الك

، مخىاؾ٤ٌ  ٍت ْٖلُّ، ٞةّن الباخض ٌّٗغِٞا بإّجها: هٓاٌم مخ٩امٌل، صًىام٩ُيٌّ ًّ ْحٛظ ْمسغظاٍث،  اٍث،  ُّ ْٖمل ٌن مً مضزالٍث،  ّٓ م٩

.
ً
ٓاػهت  مخ

ً
 قاملت

ً
٣ُا جىمُت ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ت َلبت املضاعؽ الٗغب ُّ  عاظٍٗت، حهضٝ بلى جىم

غاث٤  ٓاَا، َْ ْمدخ ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ّ َٓ: جىُٓم ؤَضاٝ مىاهج الت

ّ
جإؾًِؿا ٖلى ما ؾب٤، ٌّٗغٝ الباخض املىهج الّخ٩املّي بإه

ؿ ربُت جضَع
ّ
ٓاهب الت ْمخضعط لجمُ٘ ظ ٣ُا بك٩ل مترابِ  ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ محها باملضاعؽ الٗغب

ّ
ٍٓم مخٗل ْؤؾالُب ج٣ ْؤوكُتها،  ِا، 

ت.  ْاملِاعٍّ ت،  ُّ ٓظضاه ْال ت،  ُّ ت املٗٞغ ُّ  إلاؾالم

ياملي .1.1
ّ
ت وجسُُُها في يىء اإلاىهج الخ ُّ ْمُىا (مً ٧ّل  ؤقاع : مبّرعاث بىاء اإلاىاهج الّضعاؾ غبُجي  م)،1993لبِب 

ّ
ْالك

ىُاْي (
ّ
ْامل٣ُٗل (2001ْالُ ْالّغْبي (2001م)،  تي مً ؤظلِا جدؿً 2013م)، 

ّ
الاؾخٟاصة مً م) بلى ظملت مً املبّرعاث ال

ٍْم٨ً بظمالِا في الّى٣اٍ الّخالُت ت،  ُّ  : املىهج الّخ٩املي ٖىض بىاء املىاهج الّضعاؾ



50الػضص   

2017ظاهفي    

ISSN 1112-4652  مت  -الجؼاثغ – زلُجي ألاؾىاٍمجلت صعاؾاث لجامػت غماع
ّ
 -مجلت صولُت مدى

 

 54 

ا بمك٨الث .1
ً
ْاعجباَ  

ً
ت ُّ ْا٢ٗ ٓاظِِا  بّن املىهج الّخ٩املي ؤ٦ثر  ٓاظِِا الٟغص في خُاجّ، خُض بّن ؤّي مك٩لت ً تي ً

ّ
الخُاة ال

ْالبِئت  مِا الٟغص، ٦ما ؤّن اعجباٍ املىهج بالخُاة 
ّ
تي ًخٗل

ّ
ت ال ٓان املٗٞغ ٓن مً ؤل ِا ؤ٦ثر مً ل

ّ
الٟغص في خُاجّ ٚالًبا ما ًُلب خل

ٓلّ. ض مً مُلّ بلى صعاؾت ما ًىّمي مُ ٍٍْؼ م، 
ّ
ؼ املخٗل ّٟ  ًد

ٓم بّن املىهج  .2 ْالٗم م ًضع٥ ال٩ّل ٢بل ألاظؼاء، 
ّ
ربّٓي؛ خُض بّن املخٗل

ّ
ت الجكُلذ في ٖلم الّىٟـ الت الّخ٩املي ًّخ٤ٟ م٘ هٍٓغ

٨َْظا.  ٢بل الخهٓم، 

تي جّخه٠ بها مىاهج امل .3
ّ
٢ًْخا ٓاّص بّن املىهج الّخ٩املي ٌٗمل ٖلى الّخسلو مً ٖملُت الّخ٨غاع ال غ 

ّ
ٞٓ ت املىٟهلت، ما ً ُّ الّضعاؾ

ت ل٩ّلٍ مً ْاملا٫، ٦ما ؤّن املٗٞغ ٓن ؤ٦ثر ا٢خهاًصا في الجِض،  ال ًشحر امللل لضحهما، بل ٩ً م، 
ّ
ْاملخٗل م، 

ّ
ال ٧ّل  املٗل ال ًخجؼؤ، 

ْالّىدُجت. ْالّخسّههاث في ألازغ  ٓم،   ًم٨ً جدهُلِا بال بمىهج جخ٩امل ُّٞ الٗل

ربّٓي  .4
ّ
ْالت ٓجي،  ٓل ْاَخماماتهم، بّن املىهج الّخ٩املي ًغاعي زهاثو الّىمٓ الّؿ٩ُ ٓلِم،  محن مً خُض مغاٖاة مُ

ّ
للمخٗل

ْالّضاٞ٘ للّضعاؾت، ؤي ؤّن َظا  ٓلض لضحهم املُل  ٓماث مخ٩املت، ما ً ْمٗل ْزبراث،   ، ْاؾخٗضاصاتهم ُٞما ٣ًّضم لِم مً مٗاٝع

ٓن في ب تي ًٚغ
ّ
ٖٓاث ال ْاملٓي ا مً ؤؾـ ازخُاع املك٨الث،  محن ؤؾاًؾا مِمًّ

ّ
٫ٓ املخٗل ْظّ  املىهج ًّخسظ مً مُ ْؤ صعاؾتها، 

ػمت لخّل جل٪ املك٨الث، ؤْ لضعاؾت جل٪ 
ّ

ٓماث الال كاٍ املّخهلت بها، ما ًضِٞٗم بلى بظ٫ ٢هأع ظِضَم لجم٘ املٗل
ّ
الي

ٖٓاث.  املٓي

5.  َ٘ٓ ْجى ٍٓغ هٟؿّ،  ّ ًجض هٟؿّ بداظت صاثمت لخُ
ّ
ا، خُض به ًُّ ْٖلم ا،  ًُّ م مِى

ّ
بّن املىهج الّخ٩املي ٌٗمل ٖلى جىمُت املٗل

ٓماج محن.مٗل
ّ
تي ٣ًّضمِا للمخٗل

ّ
ٖت ال ّٓ ْاملخى ٓماث املدكٗبت،  ْطل٪ لخدىاؾب م٘ املٗل  ،ّ 

ْالّخٗلُم، خُض بّن  .6 ربُت 
ّ
٘ في ٖالم الت ع الّؿَغ ّٓ ْالّخُ ظي هخج ًٖ الّخّٛحر، 

ّ
ٓاظِت الّخدّضي ال بّن املىهج الّخ٩املي ٌؿِم في م

ْحّٗض مضٔ ٢ضعة الٟغص  ٓا٦ب الخُاة،   ج
ٌ
ت ُّ  خخم

ٌ
ٖلى مخابٗت َظا الّخّٛحر ؤخض امل٣اًِـ املؿخسضمت لبُان مضٔ الّخٛحر ٖملُت

 هجاخّ في خُاجّ.

ت.  .7 ُّ ْٚحر الّهٟ ت  ُّ ت املسخلٟت الّهٟ ُّ ٠ُ ألاوكُت الّخٗلُم  بّن املىهج الّخ٩املي حهخّم بخْٓ

محن ٞغم ا٦دؿاب مٟاَُم بك٩ل ؤٖم٤. .8
ّ
 بّن املىهج الّخ٩املي ًدُذ للمخٗل

ت املخّٗضصة. بّن املىهج الّخ٩املي ٌّٗض مً  .9 ُّ ْالٓؾاثل الّخٗلُم م، 
ّ
 ؤ٦ثر املىاهج اؾخسضاًما ملهاصع الّخٗل

ٍْجٗل املِاعاث ؤ٦ثر جىاؾ٣ًا. .11 ٓا٣ًٞا،  ْج ا 
ً
خت ؤ٦ثر جماؾ٩ ٖٓاث املُْغ  بّن املىهج الّخ٩املي ًجٗل املٓي

اث، املٟاَُم، املباص بلى ج٣لُل ال٨م الِاثل مً املٗاٝع (الخ٣اث٤،ًاّصي بّن املىهج الّخ٩املي  .11 ٓاهحن، الّىٍٓغ ت، ال٣

٤ْٞ ؤؾـ  محن 
ّ
٫ٓ) امل٣ّضمت للمخٗل ْاملُ جاَاث، 

ّ
ْاملٗخ٣ضاث، ْالاج م،  ُّ ٓظضاوي (ال٣ ربٓي ال

ّ
ْالجاهب الت ْاملِاعاث،  املباصت)، 

ِ٦ٓ ْحٗضًل ؾل امل لِم 
ّ

ٓ الك ْ زاعظِا جدذ بقغاٝ املضعؾت ب٣هض جد٤ُ٣ الّىم ت صخُدت، صازل املضعؾت ؤ  .مجغبٍّٓ

ٓلُت املك٨ال  .12 ٓبت ججؼثتها.قم بُٗتها املخ٩املت، ْنٗ ت َْ ُّ ْالخُاج ت،  ُّ  ث املجخمٗ

ْج٩املِا.  .13 ت،  ُّ ت إلاوؿاه  ْخضة املٗٞغ

ْجىُٟظَا في يٓء املىهج الّخ٩املي، ؾخد٤٣ّ ت ٖىض بىائها  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
، ٧ّل  ْججضع إلاقاعة بلى ؤّن مىاهج الت ما ؾب٤ ط٦ٍغ

ْج ْم٘ خُض بّن َبُٗت املىاهج طاتها جخُلب طل٪؛  ْج٩املِا مً ظِت،  ٕ ٖضًضة، ًدىافى م٘ َبُٗت الخبرة،  ٣ؿُمِا بلى ْٞغ

محن 
ّ
ٓاظّ املخٗل ِٗا ال ج ّ ٖىض جَٟغ

ّ
ًٍْاٝ بلى طل٪ ؤه  ، ٓاظِت مك٨الث الخُاة مً ظِت ؤزٔغ َغاث٤ الاؾخٟاصة مجها في م

ْاَخماماتهم؛ خُض بّن اٖخم ؼ ٖلى خاظاتهم، 
ّ
ال جغ٦ ت،  ُّ ٓا٢ٗ ت ال ُّ اصَا ألاؾاؽ ٖلى صٖم الخٟٔ، بمك٨التهم الخ٣ُ٣

ـت بها. ت املىَٓ ربٍّٓ
ّ
ْبظل٪ ال جد٤٣ّ ألاَضاٝ الت ْاملٟاَُم،   ْالاؾخِٓاع لؤل٩ٞاع، 
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ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
٣ُا بىاء مىاهج الت ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ْبطا ٧ان املىهج الّخ٩املي ٦ما ْن٠، ًدؿً بال٣اثمحن ٖلى املضاعؽ الٗغب

ٍٓمِا في  ْج٣ ْجىُٟظَا،  ْبظل٪ ؾٝٓ جلخ٤ جل٪ املضاعؽ ْجسُُُِا،  ٦غ، 
ّ
ْبىاًء ٖلى املبّرعاث الّؿاب٣ت الظ خّ،  ُّ ٓثّ؛ ألَم ي

ْال ت بغ٦ب الّخ٣ّضم،  ُّ ع الٗغب ّٓ ت. خُ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
 في مجا٫ جضَعـ الت

ياملي .1.1
ّ
ت في يىء اإلاىهج الخ ُّ ٔ : ؤؾـ بىاء اإلاىاهج الّضعاؾ  ,Merkel) ْ(Drake, 1993م)، ْ(1982مً مباع٥ (٧ّل  ًغ

ت في يٓء املىهج الّخ٩املي، ًجب مغاٖاة ألاؾـ الّخالُت:2006ْالخمًُاث ( )2003 ُّ ّ لبىاء املىاهج الّضعاؾ
ّ
 م) ؤه

 :ْامل جيامل الخبرة مبّن املىهج الّخ٩املي حهخّم بالخبرة املخ٩املت طاث ألاوكُت املخّٗضصة، 
ّ
ْاملِاعاث، ىٓ  ، ت للمٗاٝع

م ٖلى
ّ
تي حؿاٖض املخٗل

ّ
ْال ٣ت مخ٩املت. ْالاهٟٗاالث،  ٓ بٍُغ  الّىم

 :٤ْٞ ؤؾـ  جيامل اإلاػغفت ت قاملت؛ ألّن الّضعاؾت  ُّ ٓعة ٧ل محن املٗاٝع به
ّ
ٓم ٖلى ب٦ؿاب املخٗل بّن املىهج الّخ٩املي ٣ً

محن إلاملام بّ 
ّ
ٓم املغجبُت بّ؛ لُدؿجى للمخٗل ْالٗل  ، ْجدُُّ ب٩ّل املٗاٝع ًٓعا لِا،  ْاخض مد  ٕٓ املىهج الّخ٩املي جّخسظ مً مٓي

.م
ً

 خ٩امال

 :ت ُّ خه
ّ

ٓم،  جيامل الص محن الٗل
ّ
ٍت مخ٩املٍت مً زال٫ ب٦ؿاب املخٗل ُّ ت لِظا املىهج، هي بىاء شخه ُّ بّن ألاَضاٝ ألاؾاؾ

ْاملجخم٘ املدُِ  ٠ م٘ البِئت،  ُّ ْمؿاٖضتهم ٖلى الّخ٨ ٓح،  ٓا بلى الّخ٨ٟحر إلابضاعي املٟخ ْال٣ُم؛ لُهل ْاملِاعاث،   ، ْاملٗاٝع

َْظا ألاؾاؽ ٌّٗض   مً املمّحزاث الباعػة في َظا املىهج. بهم، 

 :محن وعؾباتهم
ّ
ْازخُاع امل مغاغاة مٌُى اإلاخػل ٓلِم ٖىض بىاء املىهج،  ْمُ محن 

ّ
باث املخٗل اث ٣ّغع بّن املىهج الّخ٩املي ًغاعي ٚع

ْؤزىاء جىُٟظَا. ت،  ُّ  الّضعاؾ

 :ت ًّ ت  مغاغاة الفغوق الفغص ًّ ١ الٟغص ٓاظِت الْٟغ ٖت ب٣هض م ّٓ ت املخى ٓٞحر الّضعاؾاث الازخُاعٍّ بّن املىهج الّخ٩املي حهخّم بخ

ْازخُاع امل ْطل٪ مً زال٫ بىاء املىاهج،  محن، 
ّ
تي حؿمذ بال٣ّغع بحن املخٗل

ّ
غ الٟغم ال

ّ
ٞٓ ٍْ محن،  خّٗغٝاث، 

ّ
ٖلى زهاثو املخٗل

م مٗالجت َظٍ
ّ
ٍٓاتهم؛ لُدؿجى للمٗل ١. ْازخالٝ مؿخ  الْٟغ

 :ت اإلاسخلفت ُّ ػلُم
ّ
ت. الاَخمام باألوكُت الخ ُّ َْٗخبٍر ؤؾاؽ الٗملُت الّخٗلُم م، 

ّ
 حهخّم املىهج الّخ٩املي بيكاٍ املخٗل

 ػاون والػمل الجماعي
ّ
ْن الخ ٍْدُذ الٟغنت لخٗا ت،  ُّ ؼ املىهج الّخ٩املي ٖلى الّخٗاْن بحن ؤٞغاص الٗملُت الّخٗلُم

ّ
: ًغ٦

محهم
ّ
محن م٘ مٗل

ّ
ٍٓمِا.  املخٗل ْج٣ ٖٓاث الّضعاؾت، ْفي الّخسُُِ لِا، ْفي جىُٟظَا،   في ازخُاع مٓي

ا؛ ججضع إلاقاعة بل عًٍّ ٍٓمِا ؤمًغا يْغ ْج٣ ْجىُٟظَا،  ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ى بطا ٧اهذ الاؾخٟاصة مً املىهج الّخ٩املي ٖىض بىاء مىاهج الت

ٓعة؛ لظا ًىا  بمغاٖاة َظٍ ألاؾـ املظ٧
ّ

ّ لً ًاحي ؤ٧لّ بال
ّ
٣ُا ؤه ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ لحن ًٖ املضاعؽ الٗغب قض الباخض املؿْا

ًٍٓغا. ْجُ ًٍٓما،  ْج٣ ا، 
ً
ْجىُٟظ ت بىاًء،  ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
 مغاٖاة َظٍ ألاؾـ في ٧اٞت ٖملُاث مىاهج الت

ياملي .1.1
ّ
ت في يىء اإلاىهج الخ ُّ ـ اإلاىاهج الّضعاؾ  ؤَضاف جضَع

ٓماث  ٓم ٖلى ج٣ضًم املٗل ٌ جٟخِذ املبّن ٨ٞغة املىهج الّخ٩املي ج٣ محن مترابُت مخ٩املت، بمٗجى ؤّجها جٞغ
ّ
ٓاخضة،  اّصةللمخٗل ال

ٕ امل ٓاظؼ بحن ْٞغ ْبػالت الخ ْْخضة الٗلم،  ت،  ض ٖلى ج٩امل املٗٞغ
ّ
ت ٚحر ٢ابلت للّخُب٤ُ في  اّصةْجا٦ ٓاخضة؛ ألّن ججؼثت املٗٞغ ال

ٓص  ْظ  ٓ َٓغ طل٪ َ ْظ ت؛ ل ماّصةمىاحي الخُاة،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ؿِا في يٓء ْاخضة ٧الت ْجضَع ٓاص،  ًٓعا جغبِ بّ ب٣ُت امل ٓن مد خ٩

ظي 
ّ
ْججىب الّخ٨غاع ال ْخضة الٗلم،  ْالّخدلُل بلى ظاهب ببغاػ  ْالّغبِ،  محن ٞغم الّخ٨ٟحر، 

ّ
ؤؾـ املىهج الّخ٩املي ًدُذ للمخٗل

 ّ
ّ
ْاملا٫، باإلياٞت بلى ؤه ْالجِض،  ٢ٓذ،  غ ال

ّ
ٞٓ ٕ الٗلم مىٟهلت، ٦ما ً بلى الّىمٓ املخ٩امل  ًاّصيًيكإ ًٖ جضَعـ ْٞغ

ْج ْمخ٩املت،  تي حٗخبر مخضازلت مترابُت 
ّ
ٓاهب ال محن في مسخل٠ الج

ّ
لللمخٗل

ّ
ٓاهب ُٞما ًلي: خمش  َظٍ الج

 ٍْ لالجاهب ال٨ٟغي، ْإلاصعا٧ي، 
ّ
ْؤؾلٓب الّخ٨ٟحر. خمش ْاملباصت،  ْاملٟاَُم،  ٓماث،   في املٗل

 .ت ُّ ٍْخًمً املِاعاث الٗلم  الجاهب الّىٟسخغ٧ي: 

  ٓع باملُل الججاٍ صْن آزغ. (ٖىضاوي، الجاهب الا ٗ
ّ

ْالك َْكمل إلاخؿاؽ   ).36م، م1996هٟٗالي: 
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ْالٗؼاْي (2004مً الٗمغي (٧ّل  ْجّٓنل ْالِاقمي  تي ًم٨ً جد٣ُ٣ِا ٖىض 2007م)، 
ّ
ٖٓت مً ألاَضاٝ ال م) بلى مجم

ا ُٞما ًلي:  الّخضَعـ في يٓء املىهج الّخ٩املي، ًم٨ً بًجاَػ

ت بلى ما ًلي:حهضٝ جُب٤ُ الّخٗلُم  ُّ م
ّ
ت الّخٗل ُّ  الّخ٩املي في الٗملُت الّخٗلُم

:
ا

م، يهضف بلى مؿاغضجه غلى ما ًلي: ؤّوال
ّ
ؿبت للمػل

ّ
 بالي

ت. .1 ُّ ت، ْألاوكُت الٗمل ُّ ٖٓاث الّخٗلُم  اؾخسضام َغاث٤ مسخلٟت في الّخٗلُم، بما ٞحها الٗمل في املجم

ٍٓغ الّغْابِ  .2 ْجُ ٖٓاث ال٨خاب الّخٗلُمي،   بحن املباخض املسخلٟت.بزغاء مٓي

ْالّخٟاٖل مِٗم. .3 محن 
ّ
 ج٣ّبل ؤ٩ٞاع املخٗل

احي. .4
ّ
ْالّخ٣ُُم الظ محن، 

ّ
ما٫ املخٗل ْالّخ٣ُُم أٖل  ال٣ضعة ٖلى الّخسُُِ، 

ا: ًُّ بهم غلى ما ًلي: زاه ياملي بلى جضٍع
ّ
محن، يهضف اإلاىهج الخ

ّ
ؿبت للمخػل

ّ
 بالي

ْالٗمل الجماعي. .1 لُت،   جدّمل املؿْا

ٓاهحن، ْألاهٓمت. الاخترام املخباص٫ .2 ْاخترام ال٣  ُٞما بُجهم، 

ْال٣ضعة ٖلى ج٣ُُم ؤٖمالِم. .3  ،ً  ال٣ضعة ٖلى الاجها٫ م٘ لازٍغ

ا:
ا
ياملي بلى مؿاغضة مضًغ اإلاضعؾت غلى ما ًلي: زالش

ّ
ت، يهضف اإلاىهج الخ ُّ ؿبت لإلصاعة اإلاضعؾ

ّ
 بالي

ْالّخ٣ُُم  .1 ْالّخسُُِ،  ا٫،  ّٗ ْبك٩ل ٞ ٤ ٖمل  محن ٦ٍٟغ
ّ
 لٗملِم.الٗمل م٘ املٗل

ٓانل م٘ املجخم٘ امل .2 ْالّخ  جدؿحن الاجها٫ 
ّ
ٍٓغ الاجها٫ م٘ ال٣ُاٖاث دل ْجُ ّي مً زال٫ جدؿحن ٦ٟاءة لجان ألاصاء، 

٣ْٖض ل٣اءاث م٘ ؤَالي  ، م ؤبىائهم.٧ّل  ألازٔغ
ّ
 ن٠ ملىا٢كت حٗل

ياملي بلى ما ًلي:
ّ
ت، يهضف اإلاىهج الخ ُّ م

ّ
ػل

ّ
ت الخ ُّ ػلُم

ّ
ؿبت للبِئت الخ

ّ
ا: بالي  عابػا

٢ُْمتها. .1 محن لبُان ؤَّمُتها، 
ّ
 ٖغى ؤٖما٫ املخٗل

ْجىُٟظَا. .2  ، اًا ممخٗت صازل الّهٟٝٓ  جهمُم ْػ

م املسخلٟت. .3
ّ
محن بلى مهاصع الّخٗل

ّ
٫ٓ املخٗل  حؿُِل ْن

ٓص في املضعؾت. .4 ٓظ  الاؾخٟاصة ال٣هٔٓ مً الٟغاٙ امل

ت. .5 ُّ كاَاث الّخٗلُم
ّ
 الاؾخٟاصة مً بىاًت املضعؾت، ْؾاخاتها في الي

اجهؤبػاص ا .1.1 ياملي ومؿخٍى
ّ
إل الباخض ٖلى بٌٗ الّضعاؾاث ٦ضعاؾت: إلاىهج الخ

ّ
غبُجي ٧ّل  مً زال٫ اَ

ّ
مً الك

ىُاْي (
ّ
ْالخُاٍ (2001ْالُ ْالّغْبي (2001م)،  ت جىٓم 2013م)،  ُّ ٍٓاث ؤؾاؾ ْمؿخ م) جبّحن لّ ؤّن للمىهج الّخ٩املي ؤبٗاًصا 

ا ُٞما ًلي:    ٍْم٨ً بًجاَػ محن الٟغم ال٩اُٞت لخد٤ُ٣ ؤَضاِٞم بُغاث٤ مسخلٟت، 
ّ
ْجبرػ زهاثهّ؛ لُدُذ للمخٗل ٓاٍ،   مدخ

يامل: .1
ّ
رابِ بحن امل٣ٍْه مجاٌ الخ

ّ
ْما ٓاّص ض بّ الت تي ًدخٓي ٖلحها، 

ّ
ٖٓاث ال ن مجها املىهج، ؤْ املٓي ّٓ تي ًخ٩

ّ
ت ال ُّ الّضعاؾ

ْمً ؤبغػ مجاالجّ:  . ْمٗاٝع  جخًمىّ مً خ٣اث٤، 

ٓٔ امل .ؤ  ٓٔ امل اّصةج٩امٌل ٖلى مؿخ ٕٓ مً الّخ٩امل بحن مدخ ٓن َظا الّى ٩ٍْ ٓاخضة:  ت ال ُّ ٓاخضة  اّصةالّضعاؾ ت ال ُّ الّضعاؾ

ت.ْزب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٕ الت ظي ًدضر بحن ْٞغ

ّ
ىت ٧الّخ٩امل ال ُّ ْ ٨ٞغة مٗ ْ مك٩لت، ؤ ْ حٗمُم، ؤ ٕٓ، ؤ ٓن مغ٦ًؼا ٖلى مٓي ٩ٍْ  راتها، 

ٕ امل .ب  حن مً ْٞغ ْاخٍض: خُض ًدضر الّخ٩امل بحن ٖٞغ  اّصةج٩امٌل ٖلى مؿخٔٓ ماصجحن صعاؾخحن جيخمُان بلى مجا٫ٍ صعاسخّيٍ 

ٓاخضة، ٧الّخ٩امل  ت ال ُّ ت.الّضعاؾ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ْالت ت،  ُّ ٛت الٗغب

ّ
 بحن الل

ش، ٓاّص ج٩امٌل بحن امل .ط  ْالّخاٍع ٓم الٗامت،  ْال٨ُمُاء، ْألاخُاء، مجا٫ الٗل اء،  ْاخض، ٧الٟحًز تي جيخمي بلى مجا٫ 
ّ
ت ال ُّ الّضعاؾ

ت. ُّ ٓم الاظخماٖ ْالٗل ربُت املضهُت، 
ّ
ْالت  ْالجٛغاُٞا، 
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ت املٓاّص ج٩امٌل بحن امل .ص  ُّ ٍْدخاط َظا ٣ّغع الّضعاؾ ٍٓاث الّخ٩امل ظمُِٗا،  َْٓ مً ؤ٢ٔٓ مؿخ ْاخٍض:   صعاسخّيٍ 
ّ

ة ٖلى ن٠

 ٕٓ ْاؾ٘. زاّم املؿخٔٓ بلى جىُٓم مجهجي مً ه ٓع  ٫ٓ مد ْع الّضعاؾت ُّٞ خ  جض

يامل: .2
ّ
َْىا٥ زالزت مٟاَُم حّٗبر ًٖ قضة  قضة الخ هاث املىهج م٘ بًِٗا البٌٗ،  ّٓ ٣ٍْهض بّ صعظت الّغبِ بحن م٩

 الّخ٩امل، هي:

ىاؾم:
ّ
٣ت الّخضَعـ  الخ ٍغ ْلِما هٟـ ألاَضاٝ، َْ َْؿخٟاص مً ؤخضَما لآلزغ،  بطا ٧ان َىا٥ مىهجان ًضعؾان مخٗا٢بحن، 

ٓن َظان املىهجان مخىاؾ٣حن.  طاتها، ٩ُٞ

رابِ:
ّ
ٓن خُيئظ مترابُت. الت ْاخٍض، ٞخ٩ ٫ٓ زِ ٨ٞغّيٍ  ٖٓاث خ ٖٓت مً املٓي  بطا هٓمذ مجم

ِٖا ٞةّن ٞحها بصماط. ؤلاصماط: ٓانل بحن ْٞغ  بطا جىا٫ْ املىهج ٖىانغ مخضازلت، ختى ًخٗظع بصعا٥ الٟ

يامل: .3
ّ
ت ألاز غمم الخ ُّ تي جبّحن صعظت ٖم٣ّ، ٧اعجباٍ مىهج باملىاهج الّضعاؾ

ّ
ْاعجباَّ بالبِئت ٣ٍْهض بّ ألابٗاص ال  ، ٔغ

 امل
ّ
ٓن ُّٞ.دل ظي ٌِٗك

ّ
ْاملجخم٘ ال محن، 

ّ
ْباخخُاظاث املخٗل  ُت، 

ت، َما:٢ْ2006ض ؤقاع الخمًُاث ( ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٖٓحن مً الّخ٩امل ًم٨ً اؾخسضامِما ٖىض بىاء مىاهج الت  م) بلى ه

يامل ألافلي:
ّ
ت بحن املجاال  الخ ُّ ٤ بًجاص الٗال٢ت ألا٣ٞ ن مجها املىهج، ٦إن هغبِ ٍْخجؿض طل٪ ًٖ ٍَغ ّٓ تي ًخ٩

ّ
ث املسخلٟت ال

ا. ْٚحَر ت،  ُّ ى ربُت الَٓ
ّ
ْالت ت،  ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ْالت ت،  ُّ ٛت الٗغب

ّ
 بحن ما ًضعؽ في الل

يامل الغؤس ي:
ّ
ٓم  الخ ْاجساط مِٟ ٓ وؿ٣ُت الٗلم في املىاهج،  ٓظّ هد َْٗجي ببؿاَت الّخ وي للمىهج،  ٍْخجؿض طل٪ بالبىاء الخلْؼ

ٓعي ْالاعج٣ ، ْفي الخُاة مد ٓم ألازٔغ ٕ الٗل  في ْٞغ
ً

ْجضازال ا،  ًٖ ْاحؿا ما اء ٖم٣ًا، 
ّ
 آلزغ.٧ل

ّ
م مً ن٠

ّ
 اعج٣ى املخٗل

ًٍٓغا، ٣ٞض  ْجُ ًٍٓما،  ْج٣ ا، 
ً
ْجىُٟظ ت بىاًء،  ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ْهًٓغا ألَّمُت اؾخسضام املىهج الّخ٩املي في ظمُ٘ ٖملُاث مىهج الت

ٓاعي (ؤِْغث صعاؾاث ٖضًضة مىاؾبت َظا املىهج  ْؤبغػَا: صعاؾت َ ت  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
تي 1992لخد٤ُ٣ ؤَضاٝ حٗلُم الت

ّ
م) ال

ًٍٓ البىاء ال٣ُمي لضٔ جالمُظ الخل٣ت  ت ٖلى ج٩ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ؾٗذ بلى ٢ُاؽ ؤزغ اؾخسضام املضزل الّخ٩املي في جضَعـ الت

ْلخد٤ُ٣ ؤَضاٝ الّضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت امل ْلى مً الّخٗلُم ألاؾاسخي،  ْبٗض ألا بي،  ىهج الٓنّٟي املؿخّي، ْقبّ الّخجٍغ

ًٍٓ البىاء ال٣ُمي لضٔ جالمُظ  ت ٖلى ج٩ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ت ؤِْغث الّىخاثج ٞٗالُت املضزل الّخ٩املي في جضَعـ الت ُّ الّخجغبت املُضاه

ٓاظب ب٦ؿابها لِم ت ال ُّ م الّضًي ُّ ْٞٗالُخّ في ب٦ؿابهم ال٣ ْلى مً الّخٗلُم ألاؾاسخي،    .الخل٣ت ألا

ت ( ٓصًت في يٓء 2001َْضْٞذ صعاؾت الٗاٞع اهٓي باململ٨ت الٗغبُت الّؿٗ
ّ
٫ الش ت للّه٠ ألاّْ ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ٍٓغ مىهج الت م) بلى جُ

ٍٓم املىهج  ض مُٗاًعا م٣ترًخا لخ٣ ّٖ ْؤ بّي،  ْلخد٤ُ٣ طل٪ اؾخسضم الباخض املىهج الٓنّٟي املؿخّي، ْقبّ الّخجٍغ املىهج املخ٩امل؛ 

٢ّْضم ت مً املىهج امل٣ترح ؤِْغث الّىخاثج  ال٣اثم،  ُّ ْخضة صعاؾ ْبٗض ججغبت  ٍٍٓغ في يٓء املىهج الّخ٩املي،  ًعا م٣ترًخا لخُ ّٓ جه

ت. ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
محن املٗغفي في الت

ّ
ت امل٣ترخت في يٓء املىهج الّخ٩املي ٖلى مؿخٔٓ املخٗل ُّ ٓخضة الّضعاؾ  ٞٗالُت ال

ربُت م) صعاؾخّ بهضٝ ال٨ك2004ْؤظٔغ الجغاصي (
ّ
ٖٓاث مىهج الت ت مخ٩املت مً مٓي ُّ ْخضة صعاؾ ٠ ًٖ ؤزغ جُب٤ُ 

ْلخد٤ُ٣  امً، 
ّ
جاٍ لُلبت الّه٠ الش

ّ
امً في الّخدهُل الّضعاسخي للجاهب املٗغفي ْألاصاء الٗملي ْالاج

ّ
ت للّه٠ الش ُّ إلاؾالم

اع الّىٓغي للبدض لالؾتر  ٓن إلَا ْمٗاًحر مغقضة مً مًم ٓخضة طل٪ ٢ام الباخض باؾخسالم مباصت  قاص بها في بىاء ال

ٓاخضة ْالازخباع البٗضي،  ت ال ُّ ب ٖٓت الّخجٍغ بي طي املجم ٓطط ججٍغ ٓخضة باؾخسضام هم ْجّم جُب٤ُ ال ت املخ٩املت،  ُّ الّضعاؾ

ٖٓخحن: 148ْاؾخٗان ألصاء الّخجغبت بـــ( ا بلى مجم ًُ ٓاث ٢ّْؿمِم ٖك البت مً مضعؾخحن مً مضاعؽ الّخٗلُم ألاؾاسخي،  ) َالًبا َْ

ْل ت. ألا ًّ خُاص ٣ت الٖا ٍغ
ّ
٤ْٞ الُ ِٖٓا  اهُت يابُت صعؾذ مٓي

ّ
ْالش ٤ْٞ مىهج الّخ٩امل،  ت  ُّ ٓخضة الّضعاؾ بُت صعؾذ ال ى ججٍغ

اصة  محن ٖلى ٍػ
ّ
ت املخ٩املت ؤ٦ثر ٞٗالُت في مؿاٖضة املخٗل ُّ ٓخضة الّضعاؾ ٖٓت مً الّىخاثج ؤَّمِا: ؤّن ال ْؤِْغث الّضعاؾت مجم

ْاملالّخدهُل الّضعاسخي بإبٗاصٍ املسخ ٤ْٞ املىهج املىٟهل  ؿِا  ٓصة ألاصاء الٗملي م٣اعهت بخضَع ْظ للٟت، 
ّ
 ٣ّغع في ال٨خاب امل خمش

ت في الّخضَعـ. ًّ خُاص ٣ت الٖا ٍغ
ّ
 ْالُ
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ْدي ( ت في يٓء 2008ْؾْٗذ صعاؾت الكض ُّ ب
ّ
ُاث الُ

ّ
ت لُلبت ال٩ل ُّ ٓم إلاؾالم ع ملىهج ج٩املي في الٗل ّٓ م) بلى ا٢تراح جه

ْمِمّ  ت  ُّ ْمُٗاع خاظاتهم الّخسهه ت،  ُّ ب
ّ
ْال٣ًاًا الُ ْلخد٤ُ٣ طل٪ ؤّٖض الباخض ٢اثمت باالخخُاظاث املِّمت،  ت،  ُّ ُٟ اتهم الْٓ

ُاث 
ّ
ت لُلبت ال٩ل ُّ ٓم إلاؾالم ع م٣ترح ملىهج ج٩املّي في الٗل ّٓ ْاهتهذ الّضعاؾت بلى بىاء جه ت املٗخبرة،  ُّ ٤ْٞ ألاؾـ الٗلم جغبّٓي 

ْمِّم  ت،  ُّ بُت في يٓء خاظاتهم الّخسهه
ّ
حن ٖلى الُ ربٍّٓ

ّ
ع امل٣ترح مً الخبراء الت ّٓ مٓ الّخه

ّ
ْؤظم٘ مد٨ ت،  ُّ ُٟ اتهم الْٓ

ٓصة.  مىاؾبخّ لخد٤ُ٣ ألاَضاٝ امليك

صخي ( ت في الخل٣ت 2004ْؤّما الخْغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
غ ؤؾـ الّخ٩امل في مىهج الت

ّ
ٞٓ م) ٞإظٔغ صعاؾخّ بهضٝ ال٨ك٠ ًٖ مضٔ ج

ْاؾخسضم الب ْلى مً الّخٗلُم ألاؾاسخي،  اخض املىهج الٓنّٟي الّخدلُلي، مٗخمًضا ٖلى ٢اثمت مٗاًحر ؤؾـ املىهج الّخ٩املي ألا

ْؤؾٟغث الّضعاؾت ًٖ هخاثج ؤبغػَا: الّخٓنل  ْلى مً الّخٗلُم ألاؾاسخي،  ت للخل٣ت ألا ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ا في مىهج الت ٓاَٞغ ٓاظب ج ال

ربُت
ّ
ا في مىهج الت ٓاَٞغ ٓاظب ج هذ  بلى ٢اثمت مٗاًحر ؤؾـ الّخ٩امل ال ّٓ تي ج٩

ّ
ْال ْلى مً الّخٗلُم ألاؾاسخي،  ت للخل٣ت ألا ُّ إلاؾالم

كاٍ 40مً (
ّ
خهُت، ْالاَخمام بُغاث٤ الي

ّ
ت، ج٩امل الخبرة، ج٩امل الص ّٓػٖت ٖلى ألاؾـ الّخالُت: ج٩امل املٗٞغ ) مُٗاًعا م

ْالخّ  ْخاظاتهم،  ٓلِم  محن، ْالاَخمام بمُ
ّ
ت بحن املخٗل ًّ ١ الٟغص ْمغاٖاة الْٟغ ْالٗمل الجماعي.املسخلٟت،   ٗاْن 

ٖذ مجاالث اَخمامِا؛ بط  ّٓ ْجى ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
٠ُ املىهج الّخ٩املي في حٗلُم الت ًّخطر مً الّضعاؾاث الّؿاب٣ت اَخمامِا بخْٓ

صخي ( ت ٦ضعاؾت الخْغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓم مىهج الت ٫ٓ ج٣ ٓعث خ ربُت 2004مجها ما جمد

ّ
ٍٓغ مىهج الت ْلذ جُ ْمجها ما جىا م)، 

ت (إلاؾال  ع م٣ترح ٦ضعاؾت الٗاٞع ّٓ ت مً زال٫ ْي٘ جه ُّ  م).2001م

ت في  ُّ ٣ت الّخ٩امل ٍغ
ّ
ْ الُ ت ؤزغ اؾخسضام املىهج الّخ٩املي ؤ ؼث ٖلى مٗٞغ

ّ
 ع٦

ً
ت ُّ ب ًالخٔ ؤّن مً الّضعاؾاث الّؿاب٣ت صعاؾاٍث ججٍغ

ت ٦ضعاؾت ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٓاعي (٧ّل  جضَعـ الت ْالجغاصي (1992مً َ  م).2004م)، 

ت ٦ْما ًال  اهٍّٓ
ّ
ْالش ْاملخٓؾُت (الّخٗلُم ألاؾاسخي)،  ت،  ُّ خٔ ؤّن جل٪ الّضعاؾاث حُٛي ظمُ٘ مغاخل الّخٗلُم الٗاّم: الابخضاث

ت. ُّ  باإلياٞت بلى املغخلت الجامٗ

ت للبدض الخالي مً  ُّ ْالٟى ت،  ُّ ٓاهب الٗلم ٕٓ َظٍ الّضعاؾاث في ٦شحر مً الج ٦غ ؤّن الباخض اؾخٟاص مً مجم
ّ
ْالجضًغ بالظ

ْاملهاصع طاث الٗال٢ت ؤَمّ  ْالّخّٗغٝ ٖلى بٌٗ املغاظ٘ املِّمت،  ْجٓيُذ ؤَضاّٞ،  ًٍٓ ٨ٞغة البدض، ْفي ْي٘ زُخّ،  ِا: ج٩

٣ُا. ت للمضاعؽ الٗغبُت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓغ مىهج الت ت امل٣ترخت لخُ ٍّ ٕٓ البدض، ْفي الّخٓنل بلى الّغئ  بمٓي

ّ ٌؿعى بلى ا٢ت خمّحز ٍْ
ّ
٣ُا في يٓء َظا البدض بإه ت بٛغب ؤٍٞغ ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ٍٓغ مىهج الت ت لخُ ت جغبٍّٓ ٍّ راح عئ

 ْ تي جىا
ّ
ت ال ُّ ْالبدٓر الٗلم ْالبدض؛ ٞخىضع الّضعاؾاث   بالّضعاؾت 

ً
ال ت جىا ُّ ّ ؤ٢ّل املىاهج الّضعاؾ

ّ
لخّ املىهج الّخ٩املي، م٘ الٗلم ؤه

٢ٓٝٓ ٖلى مضٔ ٞٗالُ ٍٓغ لل ْالّخُ ٍٓم  إل الباخض.بالّخ٣
ّ
ض مجها خؿب اَ

ّ
ْالّخإ٦ محن، 

ّ
٦ُٓاث املخٗل  خّ في الّخإزحر ٖلى ؾل

ْهّهّ: : هخاثج البدض وجىنُاجه وملترخاجه ربُت لئلظابت ًٖ ؾاا٫ البدض، 
ّ
غ مىهج الت ت اإلالترخت لخٍُى ربىٍّ

ّ
ت الت ٍّ "ما الّغو

ياملي؟"
ّ
لُا في يىء اإلاىهج الخ ت بؿغب ؤفٍغ ُّ ت للمضاعؽ الػغب ُّ  ؤلاؾالم

رابِ في 
ّ
ْالت ٓ جد٤ُ٣ الّخ٩امل،  ت الخضًشت هد ربٍّٓ

ّ
جاَاث الت

ّ
ت جغنض الاج ُّ ْبدٓر ٖلم في يٓء ما ؤجُذ للباخض مً صعاؾاث 

 ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓغ مىهج الت ت م٣ترخت لخُ ت جغبٍّٓ ٍّ ت؛ لالؾخٟاصة مجها في الّخّٓنل بلى عئ ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ت حٗلُم الت

٣ُا في  يٓء املىهج الّخ٩املي. بٛغب ؤٍٞغ

ت  ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓغ مىهج الت ت ًم٨ً ؤن حؿِم في جُ ت جغبٍّٓ ٍّ ت جّٓنل الباخض بلى عئ ُّ ْبٗض صعاؾت جدلُل

ْهي ٦ما ًلي: ٣ُا ٖىض الاؾخٟاصة مً املىهج الّخ٩املي،   بٛغب ؤٍٞغ

ت بمغاٖاة ؤؾـ املىاهج الّخ٩ام .1 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ت، بىاء مىهج الت ُّ خه

ّ
ْالص ْالخبرة،  ت،  ت املكخملت ٖلى ج٩امل املٗٞغ ُّ ل

ح   ْع
ّ

ْبض ْخاظاتهم،  ٓلِم  محن، ْالاَخمام بمُ
ّ
ت بحن املخٗل ًّ ١ الٟغص ْمغاٖاة الْٟغ كاٍ املسخلٟت، 

ّ
ْالاَخمام بُغاث٤ الي

ْالٗمل الجماعي ٞحهم.  الّخٗاْن 
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ٕ مؿخ٣لت مً .2 ت بلى ْٞغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
٘ مىهج الت ْال٣ّٟ  بلٛاء ٨ٞغة جَٟغ ٓخُض،  ْالّخ ْالّخٟؿحر،  ٓمّ،  ْٖل م  ال٣غآن ال٨ٍغ

ٕ ال٨شحرة  ّٗ بلى َظٍ الْٟغ ا؛ ألّن جَٟغ ْٚحَر ٫ٓ ال٣ّٟ،  ْؤن ْاملهُلر،  ْالخضًض  ْالخ٣اث٤ ْالٟغاثٌ،   ، ال ٣ًّضم املٗاٝع

ْخهو م ٕ مخّٗضصة، ْفي ق٩ل ٦خب مؿخ٣لت،  ْٖلى الّضًيُت ٧املت مخ٩املت مترابُت ألاظؼاء، بل قختها بلى ْٞغ ىٟهلت، 

محن مسخلٟحن، جسّهو
ّ
؛ ٧ّل  ؤًضي مٗل ٓاٍع محن؛ ٞال ٌؿمذ لِم بخسُي ؤؾ

ّ
ْخبـ مّٗ املخٗل مجهم في ٕٞغ خبـ هٟؿّ ُّٞ، 

ت ٦بحرة. ُّ ٓا ِٞم ما َم بهضصٍ مً خ٣ُ٣ت ٖلم  لِؿخ٨مل

ت،  .3 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٓماث الت ْججمُ٘ مٗل ٖٓاث ال٨بحرة،  ْ ٖضص مً املٓي ْاخض ٦بحر، ؤ  ٕٓ ْخ٣اث٣ِا املخىازغة في ازخُاع مٓي

ت؛ لخهبذ مترابُت  ُّ ْالخ٣اث٤ الّضًي ٓماث،  ْاملٗل  ، رابِ بحن املٗاٝع
ّ
ْالت ْالّخ٩امل،  ٓخضة،  ٓلِا؛ لخد٤ُ٣ ال ٕ املخّٗضصة خ الْٟغ

 مخ٩املت ُٞما بُجها.

ٓخُض، ْالّخ ٖٓاث ال٣ّٟ،  ٖٓاث ال٨بحرة املسخاعة هي مٓي ٓن املٓي ٫ٓ ججزّم  ْٖلُّ، ٞةّن الباخض ٣ًترح ؤن ج٩ ٧ّل  م٘ خ

 ٔٓ ْٖم٣ُت خؿب مؿخ ْاؾٗت  ْجضعؽ مّٗ صعاؾت  ٟت املّخهلت بّ،  ٍغ
ّ

ت الك ت، ْألاخاصًض الّىبٍّٓ ُّ ٕٓ لاًاث ال٣غآه مٓي

ٓن  م
ّ
ٕٓ الّهالة؛ ُٞضعؽ املخٗل سخاع مً ال٣ّٟ مٓي ًُ محن، ٦إن 

ّ
ن ٧ّل  املخٗل ٍّْٟؿْغ ت،  ُّ ٤ بالّهالة مً الّىاخُت ال٣ِٟ

ّ
ما جخٗل

تي
ّ
ت ال ُّ ٕٓ، ٨َظا مً زال٫ صمج  لاًاث ال٣غآه ٟت املّخهلت باملٓي ٍغ

ّ
ت الك ٓن ألاخاصًض الّىبٍّٓ َْكغخ ٫ٓ الّهالة،  ٓعث خ جمد

ل ؤن ججم٘ جل٪  ًّ ٍْٟ ْاخض،  ت في ٕٞغ  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٓي) مً الت ْالخضًض الّىب م،  ْال٣غآن ال٨ٍغ الزت (ال٣ّٟ، 

ّ
ٕ الش َظٍ الْٟغ

ؿّ ٓم بخضَع ٣ٍْ ْاخض ٖلى ق٩ل ٦خاب،  ٕ في مال٠  ْاخضة. الْٟغ ْاخض، في خهت  م 
ّ
 مٗل

ٖٓاث  ٫ ٖباعة ًٖ مٓي حن ازىحن ٣ِٞ، الٟٕغ ألاّْ  مً ٖٞغ
ً
هت ّٓ ت ال٨شحرة م٩ ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ٕ الت ْبهظا الّضمج امل٣ترح جهبذ ْٞغ

ٖٓاث الخّ  ٓ ٖباعة ًٖ مٓي اوي َ
ّ
ْالٟٕغ الش ٟت،  ٍغ

ّ
ت الك ت، ْألاخاصًض الّىبٍّٓ ُّ ْما جّخهل بها مً لاًاث ال٣غآه ت،  ُّ ِ٣ٞ ْ ٓخُض ؤ

ٟت. ٍغ
ّ

ٍٓت الك ت، ْألاخاصًض الّىب ُّ ْما جّخهل بها مً لاًاث ال٣غآه  ال٣ٗاثض، 

ت بمً ٞحهم  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
٦غ ؤّن زبراء مىاهج الت

ّ
اٞعي (ْالجضًغ بالظ

ّ
٣ت م) 1980الك

ّ
ٖٓاث املخٗل ٓبت عبِ املٓي ا بلى نٗ ؤقاْع

ٖٓاث  ْصمجِا باملٓي ت،  ُّ ْ ال٣ُٗضة إلاؾالم ٓخُض ؤ ّ بالّخ
ّ
ْاخض، ما ٌٗجي ؤه حن امل٣ترخحن في ٕٞغ  ت ختى ؤ٢ترح صمج الٟٖغ ُّ ال٣ِٟ

ّ لِـ 
ّ
ٓم لازغ، ٦ما ؤه ْ إلاًمان بالُ ْ بعؾا٫ الّغؾل، ؤ ٕٓ الُٛبُاث، ؤ ت جّخهل بمٓي ُّ ٖٓاث ٣ِٞ لِـ مً الّؿِل بًجاص مٓي

 ْ ْ الّؼْاط، ؤ ٕٓ ٣ٞهّي ٧البُ٘، ؤ ٓخُض ما جخهل بمٓي ٖٓاث الّخ . مً الّؿِل بًجاص مٓي  الدج ... بلى آزٍغ

٣ت 
ّ
ْاملخٗل ٣ت بال٣ّٟ، 

ّ
ٖٓاث املخٗل ٓص ٖال٢اث مُل٣ت بحن املٓي ْظ عة هٟي  ْغ ًّ ْل٨ً جدؿً إلاقاعة بلى ؤّن طل٪ ال ٌٗجي بال

ِا.
ّ
ٖٓاث املسخاعة ٧ل ْمؿخمغة في صعاؾت املٓي ت، بل  ٍّٓ٢ْ ٓص ٖال٢ت مباقغة،  ْظ ٓبت  ما جُٟض نٗ

ّ
ْبه ٓخُض،   بالّخ

م َظا  ّٖ َٓغ الّضًً إلاؾالمّي الخى٠ُ ٖباعة ْمّما ًض حن ٣ِٞ مً الّضعاؾت) ؤّن ظ ت في ٖٞغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٕ الت امل٣ترح (صمج ْٞغ

مّ ٦ظل٪ ما  ّٖ ٍْض ٖٓاث ٕٞغ ال٣ّٟ إلاؾالمي،  ٓ مٓي ْالٗمل َ ٓخُض،  ٖٓاث ٕٞغ الّخ ْٖمل، ٞال٣ُٗضة هي مٓي ًٖ ٣ُٖضة 

م امل٨ ن مً ؤّن آًاث ال٣غآن ال٨ٍغ ٘ جٓنل بلُّ املّٟؿْغ كَغ
ّ
ت مّخهلت بالد ُّ ت املضه ُّ  بال٣ُٗضة، ْلاًاث ال٣غآه

ٌ
ت آًاٌث مّخهلت ُّ

ْاملٗامالث، ْألازال١ ظي ٌكمل الٗباصاث، 
ّ
اٞعي، ال

ّ
 م).1980. (الك

4.  ، ٍ صعاسخّيٍ
ّ

ت، ْالا٢خهاع ٖلى ٦خابحن ٣ِٞ، ل٩ّل ن٠ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٓن بلٛاء ٨ٞغة حّٗضص ٦خب الت ٫ ٩ً ال٨خاب ألاّْ

ت  ُّ ٖٓاث ٣ِٞ ٓخُض ملٓي ٖٓاث الّخ ٓن ملٓي اوي ٩ً
ّ
ْال٨خاب الش ٟت،  ٍغ

ّ
ٍٓت الك ت، ْألاخاصًض الّىب ُّ ْما جّخهل بها مً لاًاث ال٣غآه

ٓعص ُ
ْج ٟت،  ٍغ

ّ
ٍٓت الك ت، ْألاخاصًض الّىب ُّ تي جخًم٧ًّل  ْما جّخهل بها مً لاًاث ال٣غآه

ّ
ت ال ت، ْألاخاصًض الّىبٍّٓ ُّ  لاًاث ال٣غآه

 ٧ّل 
ّ
ؿِا للمخٗل غاص جضَع ًُ ال ما  محن، 

ّ
ْٖلى خؿب مؿخٔٓ املخٗل ٓخُض،  ْ الّخ ٕٓ ال٣ّٟ، ؤ ْؤخاصًض جّخهل بمٓي محن مً آًاث، 

ٓعص  ُ
كغح ألاخاصًض  -٧املٗخاص  –ج

ُ
ْح ا،  ًُّ ت جٟؿحًرا جٟهُل ُّ ّٟؿغ لاًاث ال٣غآه

ُ
ْج ٓعص مّٟهلت،  ُ

ما ج
ّ
ْبه مجغص بًغاص إلزباث الخ٨م، 

ا، م٘ بُان ٦ُُٟت الاؾخيخ ًُّ ْاٞ ت قغًخا  ْمىا٢كت مضٔ صختها.  الّىبٍّٓ  اط مجها، 
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ْاٖخماص هٓام الخهو املؿخمغة ٧ّل  بلٛاء ٨ٞغة الخهو املؿخ٣لت املسّههت لخٗلُم .5 ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٕ الت ٕٞغ مً ْٞغ

ٖٓاث مٗالجت مخ٩املت، ال جيخهي باهتهاء الّؼمً املسّهو  ت؛ لًمان مٗالجت املٓي ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
املّخهلت املسّههت لخٗلُم الت

ْالّؿُُغة ٖلحها.لل ٖٓاث املسخاعة  م مً يبِ املٓي
ّ
ً املخٗل

ّ
 ّضعؽ، بل حؿخمغ املٗالجت ختى ًخم٨

ًِْٞما،  .6  ،
ً
٢ْغاءة ا،  ًٖ ٓعاث ٖضًضة: اؾخما ٗالج مً مىٓ

ُ
ؼ، ح ْالّخٍٗؼ ْههٓم الّضٖم  الاَخمام بىهٓم الاهُال١، 

 
ً

ْجُب٣ًُا، ًٞال ْه٣ًضا،  ا، 
ً
٢ ّْ ْجظ  ،

ً
ْجدلُال ْاؾخيخاًظا،  احي، ْاؾدُٗاًبا، 

ّ
م الظ

ّ
م بلى ا٦دؿاب مِاعاث الّخٗل

ّ
ّٖما ًضٞ٘ املخٗل

 ،ّ خماص ٖلى هٟؿّ في بزغاء مٗاٞع ت طاث الّهلت، ْالٖا ُّ ْاملغاظ٘ الّضًي ت مً ال٨خب  ُّ ت، ْإلال٨ترْه ُّ ٓع٢ ٓظحهّ بلى املهاصع ال بخ

ت. ُّ  ْجىمُت مِاعاجّ البدش

ربُت إلاؾالم .7
ّ
ْٚاًاث ٖاّمت ملِّماث حٗلُم الت ْمخُلباث جدضًض ؤَضاٝ،  محن، 

ّ
ت في الّخٗلُم الٗاّم هدٓ ؾّض خاظاث املخٗل ُّ

ْبمغاٖاة امل ٓػَِٗا بىاًء ٖلحها،  ْج ت  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٖٓاث الت ٘ خّٛحر مجخمٗاتهم بازخُاع مٓي

ّ
ْما ًخُل ت،  ْالخًاعٍّ ت،  ُّ ٣اٞ

ّ
اث الش

ٓن جل٪ بلُّ املجخم٘ مً مكاع٦ت ؤبىاثّ في خّل مك٨الجّ، ْالاعج٣اء بّ بلى مهاٝ املجخمٗ ٍْيبغي ؤن ج٩ اث املخ٣ّضمت، 

ْمجخمٗاتهم. محن 
ّ
 ألاَضاٝ مغهت هابٗت مً خاظاث املخٗل

ُْٞما بحن ؤهٟؿِم  .8 محهم، 
ّ
ٓا م٘ مٗل ْه محن؛ لُخٗا

ّ
ْبجاخت الٟغنت للمخٗل ت،  ُّ ْن بحن ؤٞغاص الٗملُت الّخٗلُم ر٦حز ٖلى الّخٗا

ّ
الت

ت. ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
 في ٧اٞت ٖملُاث جىُٟظ مىهج الت

ْاملالاَخم .9 ت املخّٗضصة،  ُّ ت املخ٩املت طاث ألاوكُت الّضًي ربٍّٓ
ّ
مام بالخبرة الت

ّ
ت، ْالاَخمام ىٓ ُّ ْالخ٣اث٤ الّضًي ت للمٗاٝع 

٣ت مخ٩املت. ٓ بٍُغ م ٖلى الّىم
ّ
تي حؿاٖض املخٗل

ّ
ت مجها ال ُّ ٓاهب الّخُب٣ُ  بالج

ت بٖض .11 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
مي الت

ّ
ْؤزىابٖضاص مٗل ، ٢بل الخضمت 

ّ
ْالّخُب٤ُ ءاًصا مخ٩امال ت  ا ٖلى مؿخٔٓ الّىٓغٍّ َا؛ لخإَُلِم جغبًٍّٓ

ٍٓمّ،  ْج٣ ْجىُٟظٍ،  ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ِٟم بمبّرعاث الاؾخٟاصة مً املىهج الّخ٩املي في ٖملُاث بىاء مىهج الت ْلخٍٗغ املُضاوي، 

جهم مً مٗ
ّ
محن ؤهٟؿِم؛ لخم٨

ّ
ْاملٗل محن، 

ّ
ؿبت ل٩ّلٍ مً املخٗل

ّ
ْبُان ؤَّمُخّ بالي  ، ٍٍٓغ ت ْجُ ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ٖٓاث الت الجت مٓي

ٓخضة مخ٩املت مترابُت. ٧ 

ربُت إلاؾالمُت  .11
ّ
َٓ٘ َغاث٤ جضَعـ مىهج الت  في يٓء املىهج الّخ٩املي. ْاؾتراجُجُاجّجى

م هجاح جُب٤ُ  .12 ّٖ تي جض
ّ
ت ال ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ٖت  في ٖملُاث جىُٟظ مىهج الت ّٓ ْج٣ىُاتهااملخى ت  ُّ اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُم

اجّ.املىهج  ُّ ْبغمج ْؤظِؼة الخاؾٓب  م، ْإلاهترهذ، 
ّ
 الّخ٩املي ٦مهاصع الّخٗل

ت  .13 ُّ ْالٓؾاثل الّخٗلُم كُت، 
ّ
جهم مً اؾخسضام َغاث٤ الّخضَعـ الي

ّ
 جم٨

ً
ًبا مخ٩امال ت جضٍع ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
مي الت

ّ
ب مٗل جضٍع

ت في يٓء املىهج الّخ٩املي. ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
 ْج٣ىُاتها ٖىض جىُٟظ ؤوكُت حٗلُم الت

م  .14
ّ
كُت ٦ةؾتراجُجُاث الّخٗل

ّ
ْزاعظِا؛ الؾخسضام َغاث٤ الّخضَعـ الي م املىاؾبت صازل املضعؾت 

ّ
ٓٞحر بِئت الّخٗل ج

ت. ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
كِ ٖىض جىُٟظ مسخل٠ ؤوكُت حٗلُم الت

ّ
م الي

ّ
ْالّخٗل ْوي،   الّخٗا

ت، ختى ً .15 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٖٓاث الت ٓن ٖملُاث الّخ٨ٟحر، الّخإ٦ُض ٖلى بزاعة املك٨الث ؤزىاء حٗلُم مٓي م

ّ
ماعؽ املخٗل

خت. ٫ٓ مىاؾبت للمك٨الث املُْغ ٓا الٗملُاث ال٣ٗلُت املسخلٟت في البدض ًٖ خل  َْؿخسضم

ْمترابُت. .16 ٓا٠٢ الخُاة الٗاّمت؛ لخهبذ مخ٩املت  ْم ت،  ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٖٓاث الت  الٗمل ٖلى الّغبِ بحن مٓي

ت) .17 ُّ ْظماٖ ت،  ًّ ٖت (ٞغص ّٓ ت مخى ُّ ٓٞحر ؤوكُت حٗلُم ا. ج ْجٟؿحَر ْجدلُلِا،  ٢ْغاءاث مّٓؾٗت،  ٟت، 
ّ
 مخ٩املت ٣٦غاءاث م٨ش

ِٖا. .18 ّٓ ْٚحر الّهُٟت بدى محن ٖىض ازخُاع ألاوكُت الّهُٟت 
ّ
ت بحن املخٗل ًّ ١ الٟغص  مغاٖاة الْٟغ

ت)  .19 ُّ ٓظضاه ْال ت،  ْاملِاعٍّ ت،  ُّ ٓاهب (املٗٞغ م مً ظمُ٘ الج
ّ
ٍٓم املخٗل ٖت، حؿاٖض ٖلى ج٣ ّٓ ٍٓم مخى ْاث ج٣ اؾخسضام ؤص

ت. ُّ احي، ْالازخباعاث الّخدهُل
ّ
ْازخباعاث الٓن٠ الظ ٓا٠٢،  ْازخباعاث امل ْامل٣ابالث،  ٘، ْقجالث املالخٓت،   ٧املكاَع

ت في يٓء املىهج الّخ٩املي. .21 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓم املؿخمغة ؤزىاء جىُٟظ مىهج الت  اٖخماص ؤؾالُب الّخ٣
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ربُت إلا  .21
ّ
ٍٓم البىاجي.الٗمل ٖلى ؤن جخ٩امل ظمُ٘ ٖملُاث جىُٟظ مىهج الت  ؾالمُت م٘ ٖملُاث الّخ٣

ٓانٟاث. .22 اجُت جبجى خؿب ظض٫ْ امل
ّ
ت الظ ُّ ٓٞحر هماطط مخّٗضصة لالزخباعاث الّخدهُل  ج

 جىنُاث البدض

ٍٓت امل٣ترخت، ًٓصخي الباخض بما ًلي: رب
ّ
ْالّغئٍت الت ْالّضعاؾاث الّؿاب٣ت،   في يٓء ؤصبُاث البدض، 

ت ل .1 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
عة بىاء مىهج الت ٣ُا في يٓء املىهج الّخ٩املي.يْغ ت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ  لمضاعؽ الٗغب

ٓن  .2 ٦ْخابحن ٣ِٞ ٩ً حن،  ٨ْٞغة حّٗضص ٦خبها بلى ٖٞغ ٕ ٦شحرة،  ت بلى ْٞغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
٘ مىهج الت ٫ بلٛاء ٨ٞغة جَٟغ الٟٕغ ألاّْ

ٓخُض. اوي ٕٞغ الّخ
ّ
ْالٟٕغ الش  ٕٞغ ال٣ّٟ إلاؾالمي، 

ْمخُلباث  .3 محن، 
ّ
ْاملمغاٖاة خاظاث املخٗل ت في خّٛحر مجخمٗاتهم،  ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
ت ٖىض بىاء مىهج الت ْالخًاعٍّ ت،  ُّ ٣اٞ

ّ
اث الش

 يٓء املىهج الّخ٩املي.

ِٟم بمبّرعاث الاؾخٟاصة مً  .4 بهم ؤزىاءَا؛ لخٍٗغ ْجضٍع  ٢بل الخضمت، 
ّ

ت بٖضاًصا مخ٩امال ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
مي الت

ّ
عة بٖضاص مٗل يْغ

٠ُ َغاث٤ ْٖلى جْٓ كُت،  املىهج الّخ٩املي، 
ّ
ْاملٗاٝع  ْالاؾتراجُجُاثالّخضَعـ الي ٓماث  تي حؿمذ بخ٣ضًم املٗل

ّ
ت ال ُّ ؿ الّخضَع

ْوي مخ٩امل.  بك٩ل حٗا

ْاملٗاٝع بإهٟؿِم بك٩ل مخ٩امل مً زال٫  .5 ٓماث  ٫ٓ ٖلى املٗل ت ٖلى الخه ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
مي الت

ّ
ب مخٗل عة جضٍع يْغ

ٖت. ّٓ ْاملهاصع املخى  اؾخسضامِم املغاظ٘ 

6. َ َ٘ٓ عة جى ت في يٓء املىهج الّخ٩املي.يْغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
 غاث٤ جضَعـ مىهج الت

ت. .7 ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٖت ٖىض جىُٟظ مىهج الت ّٓ ْج٣ىُاتها املخى  اؾخسضام الٓؾاثل الّخٗلُمُت 

ربُت إلاؾالمُت في يٓء املىهج الّخ٩املي. .8
ّ
مي الت

ّ
ٍٓم مخٗل ٍٓم املؿخمغة في ج٣  اٖخماص ؤؾالُب الّخ٣

 للبدض الخالي ٣ًترح الباخض بظغاء البدٓر الّخالُت::لترختصعاؾاث وبدىر ؤزغي م
ً

 اؾخ٨ماال

٣ُا في يٓء املىهج الّخ٩املي. .1 ت ملسخل٠ مغاخل الّخٗلُم باملضاعؽ الٗغبُت في ٚغب ؤٍٞغ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓم مىهج الت  ج٣

٫ٓ بىاء مىهج  .2 ٣ُا خ ت بٛغب ؤٍٞغ ُّ ت في املضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
مي الت

ّ
ت في يٓء املىهج الخ٩املي.آعاء مٗل ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
 الت

٣ُا في يٓء املىهج الّخ٩املي. .3 ت بٛغب ؤٍٞغ ُّ ت للمضاعؽ الٗغب ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
ٍٓغ مىهج الت ع م٣ترح لخُ ّٓ  ْي٘ جه

ت ملسخل٠ مغاخل الّخٗلُم باملضاعؽ الٗغبُت في ٚغب ؤٞغ  .4 ُّ ٛت الٗغب
ّ
ْالل ت  ُّ ربُت إلاؾالم

ّ
 ٣ٍُا.بٖضاص مىهج ج٩املّي بحن الت

٠ُ َغاث٤ الّخضَعـ  .5 ت ؤزىاء الخضمت في جْٓ ُّ ربُت إلاؾالم
ّ
مي الت

ّ
ت ملٗل ربٍّٓ

ّ
ٍٓغ ال٨ٟاًاث الت بي م٣ترح لخُ ْي٘ بغهامج جضٍع

كُت في جضَعـ املىهج الّخ٩املي.
ّ
 الي

 مغاظؼ البدض

ْألاصاء الٗملي ْالاججاٍ لُلبت اله٠ الشامً ؤزغ ْخضة مخ٩املت في مىهج التربُت إلاؾالمُت في الخدهُل الضعاسخي م). 2004( الجغاصي، هاجي. .1

ٓعٍت الُمىُت (ؤماهّ الٗانمت نىٗاء). ٓم. مً الخٗلُم ألاؾاسخي في الجمِ ربُت: ظامٗت الخَغ
ّ
ٓعة. ٧لُت الت  عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ٍىت. ( .2 ٓعي، ْػ ْ م). 2002الجِ ٓة في جضَعـ املُالٗت  ٣ت الّخ٩املُت في جد٤ُ٣ ألاَضاٝ املغظ ٫ ٞاٖلُت الٍُغ الّىهٓم لضٔ َالباث الّه٠ ألاّْ

اهٓي بؿلُىت ٖمان
ّ
ٓع، ٧لُت التربُت، ظامٗت الّؿلُان ٢ابٓؽ: ٖمان.الش  ، عؾالت ماظؿخحر ٚحر ميك

ٓص. ( .3 ٔ م). 2006الخمًُاث، مدم ٓم ألازغ ْالٗل ٍٓغ التربٓي.الّخ٩امل بحن الّغٍايُاث  ْالخُ  . مغ٦ؼ ال٣ُان، ٚؼة للبدض 

صخي، ًٓؾ٠. ( .4 ٍٓم). 2004الخْغ . عؾالت ماظؿخحر م مىهج التربُت إلاؾالمُت في الخل٣ت ألاْلى مً الخٗلُم ألاؾاسخي في يٓء ؤؾـ الخ٩املج٣

ـ: ؾلُىت ٖمان. غ١ الخضَع ٓعة. ظامٗت الؿلُان ٢ابٓؽ، ٧لُت التربُت، ٢ؿم املىاهج َْ  ٚحر ميك

م. ( .5 ْمّٓظهي امل2001الخُاٍ، ٖبض ال٨ٍغ مي 
ّ
٫ٓ ٓاّص م). آعاء مٗل ْجضَعـ مىهج املالاظخماُٖت خ ٓاّص اؾخسضام ألاؾلٓب الخ٩املي في بىاء 

ٍٓذ،  ْلت ال٩ ٍٓت بض اه
ّ
اوي في املغخلت الش

ّ
ْالش ٍٓتالاظخماُٖت للّهٟحن ألا٫ْ   .134- 98، م 61، ٕاملجلت الترب

َْٛغ، لُلي. ( .6 ْالّخُب٤ُ. 1993ص ت  ْالجامعي بحن الّىٍٓغ اهٓي 
ّ
ربُت م). الّخ٩امل بحن مىاهج الّخٗلُم الش

ّ
، الّؿىت الٗاقغة، صاع 28، ٕ املٗانغةالت

ت. ت الجامُٗت. إلاؾ٨ىضٍع  املٗٞغ
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ٓاٖض اللٛت الٗغبُت. 2013الّغْبي، ؤمل. ( .7 ـ ٢ ْجضَع تم). الخ٩امل  ْاملٗٞغ  .132 – 113، م 139مهغ، ٕ  – مجلت ال٣غاءة 

اٞعي، ببغاَُم. ( .8
ّ

ٓن مىهج التربُت إلاؾالمُت ؤ٦ثر ٞٗالُت. 1980الك ٓ م). ل٩ي ٩ً ٓصًت، ؽ -ز٤ُ التربٓي لض٫ْ الخلُج الٗغبُت مجلت الخ ، 1الؿٗ

 .26 – 14، م2ٕ 

9. ) .٠ُُ
ّ
ْدي، ٖبض الل الباث ال٩لُاث الُبُت في يٓء خاظاتهم م). 2008الكض ُت لُالب َْ ٓم الكٖغ ٓع م٣ترح ملىهج ج٩املي في الٗل جه

ُُٟت ْمِماتهم الْٓ ٓم الاظخماُٖت. الخسههُت  ٓعة. ٧لُت الٗل ٓعاٍ ٚحر ميك ٓص إلاؾالمُت: عؾالت ص٦خ ، ٢ؿم التربُت، ظامٗت إلامام مدمض بً ؾٗ

اى.  الٍغ

ٓػي. ( .10 غبُجي، ٞ
ّ

ٍٓغ مىاهج املم). 1987الك غي ٓاّص الخ٩امل ٦مضزل لخُ ٫ الشاهٓي ألاَػ ٓعاٍ. ٧لُت التربُت. الاظخماُٖت بالّه٠ ألاّْ . عؾالت ص٦خ

 ظامٗت ال٣اَغة.

ْالُىُاْي، ٖٟذ. ( .11 ٓػي؛  غبُجي، ٞ
ّ

ًمضازل ٖم). 2001الك ْالٗكٍغ ٍٓغ املىاهج الخٗلُمُت ٖلى يٓء الخدضًاث ال٣غن الخاصي   .املُت في جُ

ت: ال٣اَغة. ٓ املهٍغ  م٨خبت ألاهجل

ٓص. ( .12 ٍٓغ املىاهج الضعاؾُتم). 1995ق١ٓ، مدم اى: صاع ٖالم ال٨خب.جُ  . الٍغ

13. ) .٠ُُ
ّ
ت، ٖبض الل ام). 2001الٗاٞع

ّ
٫ الش ربُت إلاؾالمُت في الّه٠ ألاّْ

ّ
ٍٓغ مىهج الت ٓصًت في يٓء املىهج املخ٩املجُ . هٓي باململ٨ت الٗغبُت الؿٗ
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