حتديات اإلبداع يف املدرسة العربية وسبل
مىاجهتها (دراسة حتليلية)
نور الدين محمد نصار*
امللخص_ َضٞذ َظٍ الضعاؾت للخٗغٖ ٝلى ألاؾباب اإلاىحبت ألَمُت اَخمام التربُت باإلبضإ في الىا ٘٢اإلاٗانغ ،وجدضًض
ؤَم جل ٪الخدضًاث التي جىاحه اإلاضعؾت الٗغبُت وحُٗ ٤ؤلابضإ ومماعؾاجه ومً زم جدضًض اَم ؾبل مىاحهت َظٍ
الخدضًاث ،ولخدَ ٤ُ٣ظٍ ألاَضا ٝوْٟذ الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي (الىزاث٣ي) الظي ً٣ىم ٖلى الىن٠
الخدلُلي مً اإلاىٓىع الٟلؿٟي الاحخماعي لؤلصبُاث والغئي اإلاسخلٟت لدشخُو ؤَم الخدضًاث التي جىاحهه جىمُت ؤلابضإ
في اإلاضعؾت الٗغبُت وجدضًض الجظوع الاحخماُٖت اإلااصًت لخل ٪الخدضًاث ،والاهُال ١هدى جدضًض َغ ١مىاحهت َظٍ
الخدضًاث .و٢ض ج٩ىهذ الضعاؾت مً مضزل ومدىعًٍ :ها٢ل اإلادىع ألاو ٫ؤَم الخدضًاث التي جىاحه اإلاضعؾت والتي
جمشلذ في جدضًاث الش٣اٞت وال٨ٟغ الؿاثض في اإلاجخم٘ وٖلى نُٗض الُالب واإلاٗلم واإلاجهاج اإلاضعس ي وؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،وفي
اإلادىع الشاوي جم الخهضي لخدضًض ؾبل مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ في اإلاضعؾت يمً بَاع ًبضؤ مً اإلاجخم٘ وماؾؿاجه
ومخٛحراجه الاحخماُٖت اإلاسخلٟت زم ألاؾغة وٍلُه ٖلى نُٗض اإلاضعؾت في ابٗاص الُالب واإلاٗلم واإلاجهاج وؤلاصاعة واليكاٍ
ً
وبىاء ٖلى ما جىنلذ له الضعاؾت مً هخاثج ٖلى نُٗض جدضًض الخدضًاث وؾبل اإلاىاحهت ؤونذ الضعاؾت
اإلاضعس ي.
بمجمىٖت مً الخىنُاث ؤَمها :اٖخباع التربُت ؤلابضاُٖت ًُ٢ت وحىص ،ويغوعة جىٞحر اإلا٣ىماث ال٨ٟغٍت واإلااصًت الالػمت
لها ،وجُٟٗل الكغا٧اث اإلاجخمُٗت بحن اإلااؾؿاث التربىٍت و٧اٞت ماؾؿاث اإلاجخم٘ ألازغي لخ٩امل الجهىص وجيؿُ٣ها في
َظا الجاهب ،والاَخمام بالخيكئت ألاؾغٍت والخإُ٦ض ٖلى بىاء الُ٣م ؤلابضاُٖت وٖلى بىاء البِئت الضاٗٞت إلٖما ٫ال٨ٟغ
وبىاء وجضُٖم ز٣اٞت الدؿائ ٫والخ٨ٟغ الاَخمام باإلاىاهج اإلاضعؾُت وبٖاصة نُاٚتها مً مىُل٣اث جدخًً ؤلابضإ،
والاَخمام باإلاٗلم مً زال ٫بغامج الخىمُت اإلاهىُت والخٗلُم اإلاؿخمغ اإلاىحهت هدى الخضعٍب ٖلى اإلاماعؾاث ؤلابضاُٖت في
الخضعَـ وبىاء البِئت اإلاشجٗت ٖلى الٗملُاث ؤلابضاُٖت صازل اله ٠ؤو زال ٫ألاوكُت الالنُٟت و٦ظل ٪جُٟٗل
اليكاَاث اإلاضعؾُت الضاٖمت للخ٨ٟحر ؤلابضاعي وجُٟٗل مجمىٖاث اليكاٍ اإلاجهجي والالمجهجي واإلاؿغح اإلاضعس ي والٟىىن
ٖلى مسخل ٠ؤق٩الها ،والخإُ٦ض ٖلى اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت ؤلابضاُٖت صازل اإلاضعؾت وتهُئت الُا٢م ؤلاصاعي ال٣اصع ٖلى بىاء
البِئت اإلاضعؾُت الضاٖمت لئلبضإ.
الكلمات املفتاحية :الخدضًاث ،ؤلابضإ ،اإلاضعؾت الٗغبُت.

* الجامعة العربية املفتوحة -مركز الرياض.
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ثحديات إلابداع في املدرسة العربية وسبل مواجهتها (دراسة ثحليلية)
 .2مشكلة الدراسة
بن الاهدُاػ الىحىصي الٗغبي لئلبضاُٖت والخإُ٦ض ٖلى بىاء ز٣اٞت
ؤلابضإ ووكغَا ًجٗل مً اإلاضعؾت اإلااؾؿت التربىٍت ألا٦ثر خٓا ألن
ج٩ىن خايىت لٗملُاث ا٦دكا ٝاإلابضٖحن وعٖاًت وجىمُت ال٨ٟغ ؤلابضاعي
وطل ٪الٖخباعاث ؤؾاؾُت ؤَمها ؤن اإلاضعؾت لِؿذ مجغص م٩ان ًخم ُٞه
حٗلُم اإلاهاعاث ألا٧اصًمُت وج٣ضًم اإلاٗغٞتٞ ،الٗال٢اث الاحخماُٖت بحن
الُالب ٦مجمىٖت وبحن الُالب واإلاٗلمحن جازغ جإزحرا ٦بحرا في الجى
الاحخماعي لدجغة الخضعَـ ،والظي بضوعٍ ًازغ في هىاجج الخٗلُم اإلاٗغُٞت
والىحضاهُت وألاصاثُت ،وفي الىمى الٗ٣لي والاحخماعي والاهٟٗالي للُالب
[ ،]5ولخٗضص ؤصواع اإلاضعؾت في جغبُت وعٖاًت اإلابضٖحن ،والتي مً ؤَمها:
• جىمُت ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت لضي الخالمُظ وجىٞحر ؤلام٩اهُاث التي حؿمذ
بةْهاع َظٍ ال٣ضعاث.
• ؤن ً٣ىم اإلاٗلم ؤو اإلاغقض في اإلاضعؾت بضوع الغاعي لهظٍ ال٣ضعاث.
• ؤن ٌؿاٖض اإلاٗلم الخلمُظ ٖلى بصعا ٥طاجه ،وؤن ٌكٗغ بٟغصًخه ومضي
ازخالٞه ًٖ آلازغًٍ.
• ؤن حؿمذ اإلاضعؾت للخلمُظ بالخٗبحر ًٖ ؤ٩ٞاعٍ بُال٢ت وخغٍت.
• ؤن حٗم ٤اإلاضعؾت بصعا ٥الخلمُظ بإن ما لضًه مً ٢ضعاث ببضاُٖت
مُلىبت ومهمت في خض طاتها.
• ؤن حؿاٖض اإلاضعؾت آلاباء وآلازغًٍ ٖلى ٞهم ؤلابضإ وٖملُاجه ،وٖلى
ٞهم الشخهُت اإلابضٖت [.[3
بن اإلاضعؾت ٦ماؾؿت مً ماؾؿاث اإلاجخم٘ الٗغبي جىاحه
مجمىٖت مً الخدضًاث التي حُٗ ٤ؤلابضإ وجسخو بمجمىٖت ممحزة مً
الخدضًاث اإلاغجبُت بُبُٗت ألاصواع اإلاى٧لت بلحها ومخُلباث جإصًت َظٍ
ً
ً
ألاصواع ماصًا ومٗىىٍا ،وَظا ًازغ ٖلى ٟ٦اءتها في الُ٣ام بإصواعَا ومهماتها
وٍضٖى للٗمل الجاص والؿغَ٘ لخدضًض َظٍ الخدضًاث وبىاء
الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت إلاٗالجتها والخٛلب ٖلحها ،وٖلُه ٞةن مك٩لت
الضعاؾت الخالُت جخدضص بالؿاالحن الخالُحن:
 -1ما ؤَم الخدضًاث التي جىاحه ؤلابضإ في اإلاضعؾت الٗغبُت؟
 -2ما ؤَم الؿبل إلاىاحهت جدضًاث ؤلابضإ في اإلاضعؾت الٗغبُت؟
ب .أهداف الدراسة
تهض ٝالضعاؾت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالخالُت:
 -1الخٗغٖ ٝلى ؤؾباب اَخمام التربُت والخٗلُم باإلبضإ في واٗ٢ىا
اإلاٗانغ.
 -2جدضًض ؤَم الخدضًاث التي جىاحه جىمُت ؤلابضإ في اإلاضعؾت ٖلى
مسخل ٠الؿُا٢اث اإلاازغة بالٗمل واإلاخمشلت في اإلاازغاث ال٨ٟغٍت
والش٣اُٞت ،الُالب واإلاٗلمىن وؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،واإلاىاهج.
 -3جدضًض ؾبل مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ في اإلاضعؾت الٗغبُت.
ج .أهمية الدراسة
حؿخمض الضعاؾت ؤَمُتها مً الاٖخباعاث الخالُت:
 -1جمشل َظٍ الضعاؾت هُ٣ت البضاًت في ال٨ك ًٖ ٠مضي خًىع جىمُت
ؤلابضإ في اإلاضعؾت ،وجدضًض الخدضًاث التي جىاحهها.
 -2ال ـىا٢ـ ـ٘ ال ـدـال ـي ل ـئلبـ ـضإ  ٞـي ال ـتربُ ـ ـت الىٓ ـامُـ ـت الٗغبُـ ـت وماؾؿ ـاته ـا

 .1املدقدمة
في ٖالم ما بٗض الخضازت وفي ْال ٫الٗىإلات التي اعجبُذ بالشىعة
اإلاٗلىماجُت الهاثلت وجُبُ٣اتها الالمدضوصة في مجا ٫الاجهاالث
والخ٨ىىلىحُا الغ٢مُت والابخ٩اعاث في ؤقباٍ اإلاىنالث وألالُاٝ
الًىثُت ال٣اصعة ٖلى مٗالجت اإلاٗلىماث وجسؼٍجها واؾترحاٖها بؿغٖاث
جخًاٖ ٠بىمِ ؤس ي ،والخٛحر الؿغَ٘ الظي ٌكٗغ ٥ؤن ال٣اصم ً٩اص
ًلخ ٤بالؿاب ،٤وان ألاقُاء جخ٣اصم في ؤوج حضتها وؤن ألاقُاء ٢ض جخإل٠
م٘ ؤيضاصَا ،وؤن زمت ٖال٢ت ٚغٍبت بحن ما َى مٗغفي وما َى مٗلىماحي
[ ،]2واإلاض ٤٢ال ًدخاج ل٨شحر مً الجهض لُضع ٥الاق٩االث الخُحرة التي
حٗاهحها ألامت آلان واإلاخمشلت في الٓىاَغ الخالُت:
 الخجؼئ والخٟخذ ٢هغ ؤلاوؿان الٗغبي واهتها ٥خ٣ى٢ه الخٟاوث الاحخماعي والا٢خهاصي ج٨غَـ وا ٘٢الخسل ٠الؿُاس ي الجمىص الش٣افي وجسل ٠ؤلابضإ [.[3بن الخٗلُم الظي ال ػاً ٫ساَب الظا٦غة ( ِ٣ٞوَُٗض اهخاج وسخ
٦غبىهُت مً الُالب) في ؾُاٞ ١ا٢ض للخٟغص وؤلابضإ لم ًدغع الٗ٣ى٫
مً ؤؾغ الاحابت الىاخضة ،وال٨ٟغة الُُٗ٣ت الىاخضة ،ؤزمغث ًٖ عئٍت
ؤخاصًت في جٟؿحر ألاخضار ٞهي بما نىاب ؤو زُإ واإلاىا ٠٢مً ألاقُاء
بما الغ ٌٞؤو ال٣بى.٫
بن ألامت الٗغبُت  -التي ٌك٩ل الكباب وؿبت ٦بحرة مً م٩ىجها
البكغي ومىعوثها الخًاعي اإلاغجبِ بُٗ٣ضتها ؤلاؾالمُت ،مايحها
اإلاكغ ،١وحٛغاُٞتها الٛىُت بمىاعص َبُُٗت مهمت ومخىىٖت  -مُالبت
بالٗىصة الخًاعٍت واؾترصاص م٩اهتها بحن ألامم وججاوػ واٗ٢ها اإلاش٣ل
بُ٣ىص جسلٟها الضازلُت مخمشلت بمك٨الث اإلاغى والجهل وال٣ٟغ
والخاعحُت مخمشلت في الخبُٗت والضًىن والُٛاب ًٖ مُاصًً نى٘ ال٣غاع
الٗالمي والٟجىة الخ٨ىىلىحُت م٘ الٗالم ألاوٖ ٫ىصة مغجبُت باالهدُاػ
لهىٍت ألامت وزهىنُتها الش٣اُٞت وال٨ٟغٍت والاؾدشماع في َا٢اث ؤبىائها
مً زال ٫جغبُت ببضاُٖت قاملت جمخاػ باألنالت في مُل٣اتها وزىابتها
والاهٟخاح ٖلى الخجاعب الٗاإلاُت الىاجخت في ج٣ىُاتها وجُبُ٣اتها
وبغامجها ،ومىا٦بت الخٛحر والخُىع في ٖالم الُىم بالخٟاٖل ؤلاًجابي م٘
زىعة الا٢خهاص اإلاٗغفي ال٣اثمت ٖلى حىاحي اإلاٗلىماث وؤلابضإ ؤلاوؿاوي
في ٧اٞت اإلاجاالث والظي ًدؿاعٕ بىجحرة جٓهغ ؤن ٧ل ما خ٣٣ه ؤلاوؿان
ٖلى ؤَمُخه ٢ض ًبضو باَخا ؤمام ما ًيخٓغ الٗالم في اإلاؿخ٣بل مما ًجٗل
الؿبُل الىخُض لؤلمت للخا ١بالغ٦ب ؤلاوؿاوي اإلاىُل ٤بؿغٖخه
ال٣هىي وجبىء م٩اهت الث٣ت في َظا الٗالم َى الخدى ٫الؿغَ٘ للتربُت
ؤلابضاُٖت مً ؤحل زل ٤الخالت اإلابضٖت وبىاء الٗ٣ى ٫اإلابضٖت ،وٖلى
َظا ًا٦ض نٗب [ٖ [4لى ؤهىا مضٖىن بطن ال ألن هتربى وال ألن هىمى
ً
ٞدؿب ،ل٩ي هخجاوػ جسلٟىا ،بل ألن هتربى جغبُت ببضاُٖت ،ألن هىمى همىا
ً
ببضاُٖا ،ؤي ٖلُىا ؤن هجخاػ مغة واخضة الهىة بحن ألامُت وؤلابضإ ،ألامُت
ال٨مُت ألن ٦شحرًً مً ؤبىاء ؤمخىا ما ًؼالىن ؤمُحن ؤبجضًا ،وألامُت
الىىُٖت ألن ؤ٦ثر الظًً حٗلمىا لم ًتربىا جغبُت ببضاُٖت.
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اإلاسخلٟت وزانت اإلاضعؾت مٗى٢اجه ؤ٦ثر مً مِؿغاجه واً٣اٖه الخام
هدى الهبىٍ ؤؾغٕ مً اً٣اٖه هدى الهٗىص مما ٌؿخلؼم الٗمل الجاص
لئلنالح والخُىٍغ.
 -3بن جدضًض الخدضًاث ًإزظها بلى عخم ألاخضار التي نىٗذ َظا
الىا ٘٢الٛحر مبضٕ وٍبهغها بالٓغو ٝواإلاازغاث الٟاٖلت ُٞه مً ؤحل
اؾخ٣غاء مُُٗاجه وحشخُو مازغاجه وؤػماجه وجىاً٢اجه ،ختى ًمً٨
عؾم الخُِ واإلاٗالجاث الىاحٗت إلاىاحهت الخدضًاث والخٛلب ٖلحها.
 -4مً اإلاإمى ٫به ؤن جًَُ ٠ظٍ الضعاؾت حضًضا في مجا ٫الضعاؾاث
الخدلُلُت لئلبضإ في التربُت الٗغبُت مً الىٓىع الخًاعي اإلاغجبِ
بالىا ٘٢ال٨ٟغي والش٣افي وؾُا٢اجه الاحخماُٖت اإلاازغة والتي حٗاوي مً
٢لت واضخت.
د .منهج الدراسة
ا٢خًذ َبُٗت الضعاؾت اؾخسضام الىهج الىنٟي الخدلُلي الظي
ً٣ىم ٖلى الىن ٠الخدلُلي مً مىٓىع ٞلؿٟي احخماعي لؤلصبُاث
اإلاخاخت والغئي اإلاسخلٟت لدشخُو الخدضًاث واإلاٗى٢اث لخىمُت ؤلابضإ
في اإلاضعؾت الٗغبُت والخىنل بلى الجظوع اإلاجخمُٗت التي ؤصث بلى ْهىع
َظٍ الخدضًاث زم الاهُال ١لخىنُ ٠وجدضًض مٗالم الٗمل التربىي
اإلاىاؾب إلاىاحه للخدضًاث.
ه .مسلمات الدراسة
جىُل ٤الضعاؾت مً اإلاؿلماث ال٨ٟغٍت الخالُت:
 -1خًاعة ؤي ؤمت هي مدهلت اهجاػاث ؤبىائها وببضاٖاتهم اإلااصًت
وال٨ٟغٍت ٖبر مدضصاث الؼمان واإلا٩ان وفي بَاع الخهىنُاث اإلامحزة.
 -2جىمُت ؤلابضإ واللخا ١بالشىعة ؤلابضاُٖت في ٖالم الُىم ؤ٦بر مً
يغوعة وحىص.
 -3مٗى٢اث ؤلابضإ في التربُت الٗغبُت الىٓامُت وماؾؿاتها مغجبُت
بالؿُا ١الاحخماعي الٗام ومخٛحراجه وْغوٞه.
 -4الازخال ٝبحن ألاٞغاص في ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت ازخال٦ ٝمي وال٣ضعاث
ؤلابضاُٖت ٢ابلت للىمى في بَاع البِئت اإلاىاؾبت واإلادٟؼة لظل.٪
 -5ؤلابضإ ال ًإحي مً ٖضم بل َى ٗٞل ًخم زال ٫ؾلؿلت مٗ٣ضة مً
الٗملُاث والخٟاٖالث بحن ؤلاوؿان ب٩ل َا٢اجه ومُُٗاث ز٣اٞخه
اإلاٗاقت ،والخضًث ًٖ ؤلابضإ بضون ٞهم الؿُا٢اث والكغوٍ
الاحخماُٖت اإلاىلضة َى خضًث واَم ومًُٗت للى٢ذ.
و .مصطلحات الدراسة
 -1ؤلابضإ :جدبنى الضعاؾت مٟهىم ؤلابضإ باإلاٗنى الخًاعي الاحخماعي
الظي ًدضصٍ وَبت [ٖ ]6لى الهىعة الخالُتَ :ى ٢ضعة الٗ٣ل ٖلى ج٩ىًٍ
ٖال٢اث حضًضة بحن خ٣اث٢ ٤ضًمت تهض ٝإلاجاوػة الىا ٘٢وحُٛحرٍ.
 -2ؤلابضإ التربىي :الخٗلُم ؤلابضاعي ٖملُت حؿاٖض اإلاخٗلم ٖلى ؤن
ًهبذ ؤ٦ثر خؿاؾُت للمك٨الث وحىاهب الى٣و والشٛغاث في اإلاٗغٞت
ؤو اإلاٗلىماث وازخال ٫الاوسجام ،وجدضًض مىاًَ الهٗىبت وما قابه
طل ،٪والبدث ًٖ خلى ،٫والخيبا ،ونُاٚت ٞغيُاث وازخباعَا وبٖاصة
نُاٚتها ؤو حٗضًلها مً ؤحل الخىنل بلى هخاثج حضًضة ًى٣لها اإلاخٗلم
لآلزغًٍ ] ًٖ Torrance [7حغوان [.[8
 -3التربُت ؤلابضاُٖت :هي مجمىٕ الاٖخ٣اصاث واإلاماعؾاث وألاٖما٫
اإلاىحهت هدى الخإُ٦ض ٖلى ؤلابضإ وبُان ؤَمُخه وا٦دكا ٝؤؾالُبه
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والخضعٍب ٖلى مماعؾخه وجىُْٟه في مىاحهت اإلاك٨الث اإلاسخلٟت،
والخهضي لها بمىهجُت جدلُلُت ها٢ضة ،وج٣ضًم خلى ٫لها جمخاػ بالجضة
وألانالت مً زال ٫جىُْ ٠زُىاث وؤصواث ووؾاثل الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
 -4اإلاضعؾت الٗغبُت :ماؾؿت احخماُٖت في الىٓام التربىي الٗغبي ؤو٧ل
لها مهماث مدضصة في التربُت الىٓامُت حكخ ٤ؤَضاٞها مً ألاَضاٝ
الٗامت للخٗلُم وٞلؿٟتها جخ٩ىن مً ألاَضا ٝوالٛاًاث والُغٍ٣ت التي
جضاع بها مً ؤحل جد ٤ُ٣ؤَضاٞها [.[10
 -5جدضًاث ؤلابضإ٧ :ل الٗىامل ال٨ٟغٍت واإلااصًت اإلاغجبُت بإصواع
اإلاضعؾت وٖملُاتها التربىٍت التي جدض ؤو حُٗ ٤ا٦دكا ٝؤو جىمُت ال٣ضعاث
ؤلابضاُٖت في بِئت اإلاضعؾت
 .3الدراسات السابدقة
 -1صعاؾت باخاعر [ ]11بٗىىان :مٟاَُم في اإلاىَبت وؤلابضإ وٖال٢تها
بالبٗض الخًاعي في يىء الىٓام ؤلاؾالمي وجىاولذ ًُ٢تي اإلاىَبت
وؤلابضإ مً مىٓىع ٖال٢تهما بالبٗض الخًاعي للىٓام التربىي ؤلاؾالمي
وزلهذ الضعاؾت ألن ال٨ٟغ ؤلابضاعي في التربُت ؤنُل في الخهىع
التربىي الاؾالمي الظي ًغعى اإلابضٖحن وٍد ٟٔخ٣ى٢هم.
 -2صعاؾت ؤخمض ومغٍدُل [ ]12بٗىىان :التربُت ؤلابضاُٖت يغوعة
حٗلُمُت ٦مضزل لٗهغ الخمحز وؤلابضإ ها٢كذ الضعاؾت يغوعة التربُت
ؤلابضاُٖت ٦مضزل للمؿخ٣بل في يىء الخٛحراث وزلهذ الضعاؾت
ألَمُت ال٨ك ًٖ ٠اإلابضٖحن وعٖاًتهم صازل اإلاضاعؽ وزاعحها
والازخُاع الجُض للمٗلمحن وتهُئت اإلاىار الاحخماعي الضاٖم لئلبضإ.
 -3صعاؾت مىس ى [ ]13بٗىىان :جىمُت ؤلابضإ ٖىض الُٟل الٗغبي في
يىء الش٣اٞت اإلاجخمُٗت اإلاٗانغة ،ول٣ض ها٢كذ الضعاؾت مٗى٢اث
ؤلابضإ ٖىض الُٟل الٗغبي وصوع الش٣اٞت اإلاجخمُٗت اإلاٗانغة في جىمُت
ؤلابضإ وخضصث الضعاؾت ؤَم اإلاُٗ٣اث بمُٗ٣اث صخهُت مخٗل٣ت
بالُٟل هٟؿه ومٗى٢اث ؤؾغٍت وازغي احخماُٖت وجغبىٍت مخٗل٣ت
باإلاٗلم واإلاىاهج والخجهحزاث واإلاىار اإلاضعس ي.
 -4صعاؾت ؤبى حاللت [ ]14بٗىىان :جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا والخ٨ٟحر
ؤلابضاعي ،وجىاولذ الضعاؾت ًِ٢خحن َما جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا
والخ٨ٟحر ؤلابضاعي خُث ؤ٦ضث ٖلى ؤَمُت الٟلؿٟت اإلاضعؾُت الضاٖمت
لخىمُت ؤلابضإ وٖلى الضوع ألاؾاس ي للمضعؾت مً زال ٫جضعٍب اإلاٗلمحن
واٖضاص اإلا٨خبت اإلاضعؾُت ومغ٦ؼ اإلاهاصع الؿمُٗت والًىثُت والخغم
ٖلى جُٟٗل ألاوكُت الالنُٟت واإلاكاع٦ت الٟاٖلت ألولُاء ألامىع
والاؾخٗاهت بسبراث الجامٗت و٧لُاث التربُت ٖلى وحهه الخهىم.
 -5صعاؾت الىُٗمي [ ]15بٗىىان :الخ٨ٟحر ؤلابضاعي :مٟهىمه وم٣ىماجه
ومٗى٢اجه وٞىاثضٍ جىاولذ الضعاؾت مٟهىم الخ٨ٟحر ؤلابضاعي وم٣ىماجه
وٞىاثض ٌ ومٗى٢اجه وخضصث الضعاؾت اإلاٗى٢اث ب٣لت الٗلم والاج٩الُت
وٖضم ؤلاج٣ان والا٦خٟاء باإلاخاح ويٗ ٠الش٣ت بالىٟـ وٖضم عٖاًت
اإلاىَىبحن.
 -6صعاؾت ٖبض ال٣اصع []16بٗىىان :الاخخُاحاث الاعقاصًت للُٟل اإلابضٕ
في يىء مٗى٢اث ؤلابضإ ول٣ض خضصث الضعاؾت مٗى٢اث ؤلابضإ في
الجاهب اإلاضعس ي بالتربُت اإلاىحهت لالزخباعاث والٗ٣اب ٖلى الؿاا٫
واحباع الُالب ٖلى الالتزام بُغٍ٣ت ج٨ٟحر مٗلمحهم وم٩اٞإة الُاٖت
للمٗلمحن والاَخمام بالخل الؿغَ٘ وه٣و الام٩اهُاث والخجهحزاث.
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 ؤلابضإ وَبُٗخه اإلاىٓىع التربىي لئلبضإ اإلاضعؾت الٗغبُت (الىا-٘٢اإلاؿخ٣بل) اإلادىع ألاو ٫للضعاؾت بٗىىان :الخدضًاث التي جىاحه جىمُت ؤلابضإ فياإلاضعؾت الٗغبُت وٍخًمً:
 الخدضًاث ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت الخدضًاث اإلاخٗل٣ت بالُالب الخدضًاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗلمحن الخدضًاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاهج الخدضًاث اإلاخٗل٣ت باإلصاعة اإلاضعؾُت اإلادىع الشاوي للضعاؾت بٗىىان :ؾبل مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ فياإلاضعؾت الٗغبُت وٍخًمً:
 ؤصواع اإلاجخم٘ الٗغبي بمسخل ٠ؾُا٢اجه وماؾؿاجه و٨ٞغٍ وز٣اٞخه ؤصواع الُالب ،اإلاٗلمىن ،ؤلاصاعة ،اإلاىاهج ،اليكاٍ اإلاضعس يمضزل بلى الضعاؾت
ؤنبذ واضخا ؤن الخماًؼ بحن ألامم واإلاجخمٗاث والش٣اٞاث َى جماًؼ
في ٦م وهىٕ ؤلابضإ ومؿخىاٍ واإلاضي الظي ًم ً٨ؤن ًهل بلُه في
مسخل ٠مجاالث الخُاة ،وؤلابضإ ٗ٦مل وحهض وؾعي مجخمعي ًخإزغ
وٍازغ في الخُىع الؿُاس ي والا٢خهاصي والاحخماعي والخغا ٥التربىي
والخٟاٖل الش٣افي لالمت ،وَى هاجج ٖ٣لي جم في ْغو ٝبُئُت مُٗىت.
مٟهىم ؤلابضإ وَبُٗخه
اعجبِ ُ٢ام الخًاعاث وجىاحضَا بىحىص ؤلابضإٞ ،الخًاعة في ؤخض
حٗغٍٟاتها ؤلاحغاثُت هي (ببضإ ألاصواث اإلااصًت وؤلاَاع ال٨ٟغي  /الُ٣مي
اؾخجابت لخدضًاث وحىصًت ًخٟاٖل مٗها ؤٞغاص اإلاجخم٘ ٖلى هدى ًٟط ي
بلى عئٍت حضًضة للٗالم ٖلى اإلاؿخىٍحن الىحىصي واإلاٗغفي [.[23
الضعاؾت الخالُت في بَاع (ؤنى ٫التربُت) لً حٗالج مٟهىم ؤلابضإ مً
بَاع ؾُ٩ىلىجي ولً حٛىم في قىاَض ٖضم الاجٟاٖ ١لى حٗغٍ ٠ؤلابضإ
بازخال ٝاإلاضازل لهظا الخٗغٍ ٠في الضعاؾاث الىٟؿُت ولً جخ ٤ٟم٘
اإلاٗنى اللٛىي لئلبضإ ٦ما حاء في ٢ىامِـ اللٛت الٗغبُت ٌٗني اًجاص
ش يء ٖلى هدى ٚحر مؿبى ]24[ ١وَظا الخٗغًٍ ٠دمل في َُاجه مٗنى
الخل ٤مً الٗضم وهٟي ألي وحىص ؾابٖ ٤لُه [ ]22وَظا اإلاٗني لئلبضإ
جخجاوػٍ ٞلؿٟت التربُت والخٗلُم وما ًغجبِ بها مً مباصت جٟغٍض الخٗلُم
وصًم٣غاَُخه ول٨جها ؾدىُل ٤مً اإلاضزل الخًاعي الظي ًا٦ض ٖلى صوع
اإلاجخم٘ وٞلؿٟخه التربىٍت ،وز٣اٞخه ،و٢ضعجه ٖلى جىٞحر الٓغوٝ
الضاٗٞت لئلبضإ ،وٍغي ؤن ؤلابضإ ًخمشل في ٖملُاث الخُٛحر والخُىٍغ
اإلاؿدىضة للٗملُاث الٗ٣لُت اإلاسخلٟت ٧الخسُل والخهىع والاصعا٥
ً
(بىاء ٖلى جُىٍغ
والظا٦غة التي ج٣ىص بلى ا٦دكاٖ ٝال٢اث حضًضة
الٗال٢اث ال٣ضًمت ؤو حُٛحرَا) جترحم لخلى ٫وؤ٩ٞاع ومىخجاث ماصًت
و٨ٞغٍت مخىىٖت ومسخلٟت اإلاؿخىي تهض ٝلخُٛحر وججاوػ الىا ٘٢بلى
ال٣اصم الظي ؾُ٩ىن ؤبغػ م٩ىهاجه الٗ٣ى ٫اإلابضٖت واإلاٗالجاث ؤلابضاُٖت
إلاك٨الث ج ٠٣ؤمامها الخًاعة ؤلاوؿاهُت بمىُ ٤ه٩ىن ؤو ال ه٩ىن
وصاللت طل ٪ؤن اإلاؿخ٣بل م٣ترن باإلبضإ ،ول٩ي هىحض ؤلابضإ البض مً
جىٞغ الُا٢ت اإلادغ٦ت لئلبضإ مخمشلت في الضوا ٘ٞوالاهٟٗاالث اإلاازغة
ً
بًجابُا واإلاٗؼػة لٗملُاث ٦ك ٠واػالت الخىا٦ ٌ٢مضزل ؤلابضإ ألن

 -7صعاؾت ٖبض الخمُض [ ]17بٗىىان :عٖاًت اإلاىَبت ومٗى٢اث ؤلابضإ
ول٣ض خضصث الضعاؾت مٗى٢اث ؤلابضإ بالى٣و الخاص في اإلاٗلىماث
والاخهاثُاث خى ٫اإلابضٖحن واإلاىَىبحن في اإلاضاعؽ وٖضم وحىص مىاهج
جغاعي َاالء الُالب ويٗ ٠ام٩اهُاث البِئت اإلااصًت والخجهحزاث
اإلاضعؾُت و٣ٞغ ال٩ىاصع اإلاضعبت وُٚاب البرامج اإلاسُُت لغٖاًت اإلابضٖحن.
 -8صعاؾت البؿُِ [ ]18بٗىىانَ :ضي الىبي مدمض نلى ٖلُه وؾلم في
التربُت ؤلابضاُٖت والابخ٩اع جىاولذ الضعاؾت َضي الىبي مدمض ٖلُه
الؿالم في التربُت ؤلابضاُٖت وعٖاًت اإلابضٖحن وتهُئت البِئت اإلاىلضة
واإلادٟؼة لئلبضإ مً زال ٫الخإؾِـ ٖلى خ٣اث ٤الاًمان.
 -9صعاؾت مدمض [ ]19وزُ٣ت مغحُٗت لىػعاء التربُت الٗغب بٗىىان
اؾتراجُجُت ٖغبُت مىخضة لخىمُت ؤلابضإ وعٖاًت اإلاىَىبحن اقملذ ٖلى
الخُت ٖلى ؤعب٘ حىاهب هي ؤلاَاع اإلاٟاَُمي واإلاضزالث وزُت الاصاء
واإلاسغحاث ول٣ض خضصث الخُت اإلاٗى٢اث اإلاخىٗ٢ت في ً٢اًا الغوجحن
الخ٩ىمي وجضزل الؿُاؾت في الىىاحي الٟىُت والا٧اصًمُت والخٗهب
الٗكاثغي وال٣بلي ويٗ ٠الخمىٍل اإلااصي.
 -10صعاؾت مدمىص [ ]20بٗىىان :التربُت وجىمُت ؤلابضإ مً مىٓىع
بؾالمي ول٣ض خضصث الضعاؾت الٗىامل التي حٗى ١جىمُت ؤلابضإ في
اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت بكُىٕ الخل٣حن في اإلاضاعؽ والجامٗاث وال٣هىع
في اٖضاص اإلاٗلم والًٗ ٠في بغامج الخٗلُم الٟني واإلانهي و٢لت اإلاٗامل في
اإلاضاعؽ وي٘ مؿخىي الخيؿُ ٤بحن اإلااؾؿاث التربىٍت وٚحرَا مً
اإلااؾؿاث الاحخماُٖت زم حمىص ال٨ٟغ واإلادؿىبُت وُٚاب الجضاعة
وجبرًغ الًٗ ٠والخسل. ٠
 -11صعاؾت ابغاَُم [ ]21بٗىىان :بٌٗ اإلاٗى٢اث اإلاجخمُٗت والخٗلُمُت
واوٗ٩اؾاتها ٖلى ؤلابضإ لضي جالمُظ اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت بمغخلت الخٗلُم
الاؾاس ي بمدآٞت ال٣اَغة وام٩اهُت الخٛلب ٖلحها ول٣ض زلهذ
الضعاؾت لخدضًض مجمىٖت الٗىامل التي حك٩ل الٓهحر الاحخماعي
والا٢خهاصي ومً َظٍ الٗىامل الؼٍاصة الؿ٩اهُت وما جغجب ٖلُه مً
ا٦خٓاّ الٟهى ٫ويٗ ٠الام٩اهُاث اإلاىحهت للخٗلُم بؿبب الخغوب
والخدىالث الؿُاؾُت وؾُاؾاث الاهٟخاح الا٢خهاصي وما جغجب ٖلحها
مً يٗ ٠للُب٣ت الىؾُى وػٍاصة الضًً الٗام.
 -12صعاؾت ٖبض اإلا٣هىص [ ]22بٗىىان :مٗى٢اث جىمُت ؤلابضإ في التربُت
الٗغبُت وؾبل مىاحهتها (صعاؾت جدلُلُت) ول٣ض خضصث الضعاؾت
مٗى٢اث ؤلابضإ في الجاهب التربىي بُٛاب الٟلؿٟت اإلاىحهت والاعج٩اػ
لخٗلُم الظا٦غة و٢هىع اإلا٣غعاث الضعاؾُت وُٚاب ال٨ٟغ اإلاؿخ٣بلي
واهٟها ٫ال٨ٟغ ًٖ الخُبُ٤
التعدقيب على الدراسات السابدقة:
ًخطح مً ٖغى الضعاؾاث الؿاب٣ت جٟغص الضعاؾت في مىيىٖها
اإلاخمشل في الخدضًاث التي جىاحه اإلاضعؾت بالخدضًض ووي٘ جهىع ٨ٞغي
إلاىاحهت الخدضًاث و٢ض اؾخٟاصة الضعاؾت الخالُت مً الضعاؾاث
وألاصبُاث الؿاب٣ت في اقخ٣ا ١ونُاٚت حؿائالتها وازخُاع مىهجها
والخٗغٖ ٝلى الخدضًاث اإلاسخلٟت التي جىاحه ؤلابضإ وٖملُاجه.
محتوى الدراسة:
ًخًمً مدخىي الضعاؾت ما ًلي:
 مضزل بلى الضعاؾت وٍخًمً:329
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ع ٘ٞالخىا٦ ٌ٢ما ًغي حال ]23[ ٫ؤهه ال ًخد ٤٣بال باجبإ خلى٫
حضًضة ،مؿدىضة بلى الخسُل ٗ٦ىهغ ٞاٖل في اإلاىٓىمت الٗ٣لُت ٌٗمل
ٖلى جدغٍغ الٗ٣ل مً الىمُُت وجغُ٦ب ؤهماٍ حضًضة مً الخهىعاث
والهىع الٗ٣لُت ،وَى ٖىض عقُض عيا اللبىت ألاؾاؾُت التي ًسل ٤مجها
ؤلابضإ [ ،]25و٦ظلٞ ٪الخغٍت وؤلابضإ مخالػمان ٞما ًدض مً ؤخضَما
ًدض مً آلازغ ،والٗملُت ؤلابضاُٖت ال جدضر في الٟغا ٙوالبض للمبضٕ مً
ؤن ً٩ىن ٖلى ٖلم بإبٗاص وزهاثو وجغار اإلاىيىٕ٦ ،ما ؤن ؤلابضإ
ؾمت مخٛحرة جهٗض وتهبِ بخإزحر الٓغو ٝوؤويإ الخُاة بجمُ٘
م٩ىهاتها الؿُاؾُت والا٢خهاصًت وال٨ٟغٍت واإلاىار الش٣افي الؿاثض والُ٣م
الاحخماُٖت اإلاؿُُغةٞ ،ال وحىص للشخهُت اإلابضٖت زاعج ؾُا٢ها
ً
الاحخماعي٣ً ،ى ٫ححراعص "بن جهىعاجىا اإلابضٖت ب٩املها لِؿذ هخاحا
ً
لضما ٙمٗؼو ،٫بل لضما٧ ٙان مغجبُا بالخٟاٖل م٘ الىاؽ آلازغًٍ
وبخاعٍش الخًاعة ب٩املها" [ ]26ولِـ بىؾ٘ اإلابضٕ ؤن ًجغب قِئا ٚحر
ما ً٣ضمه له ٖهغٍ وْغوٞه الاحخماُٖت ،وبن طاجُت اإلابضٕ ال جخمشل في
٧ىن ججغبخه جسخل ٠في ؤؾاؾها ًٖ ججاعب ٚحرٍ مً ؤبىاء ٖهغٍ
وَب٣خه ،وبهما في ٧ىجها ؤ٢ىي مجها وؤوضح في الىعي وؤقض جغ٦حزا ،والبض
لها ؤن ج٨ك ًٖ ٠الٗال٢اث الاحخماُٖت الجضًضة بدُث ٌٗحها آلازغًٍ.
اإلاىٓىع التربىي لئلبضإ :
بن الغئٍت التربىٍت جىُل ٤مً ؤهه نٟت م٨خجزة في الىٟىؽ (ؾىاء
ٖبرث ًٖ هٟؿها بةهخاج ببضاعي ؤم ال) وٖلُه ً٩ىن الخماًؼ بحن ألاٞغاص في
َظٍ الهٟت جماًؼا ٦مُا وٖلى الىٓام التربىي ج٣ضًم ما ًىاؾب ٧ل
جلمُظ لُىمي ٢ضعاجه وؾماجه وٍٓهغ ام٩اهُاجه ؤلابضاُٖت في ؤًٞل
نىعَا ،وٍم ً٨جهيُ ٠ألاٖما ٫ؤلابضاُٖت ٖلى مُ٣اؽ مخهل بضاًخه
ؤلابضاُٖت الٗاصًت ؤو الُىمُت وجهاًخه ألاٖما ٫التي سجلذ ازترا٢اث
ممحزة ٖلى نُٗض مٗحن وحؿمى طعوة ؤلابضإ ،وجٟاٖل الشخو بٗىامله
الىٟؿُت م٘ الٗىامل البُئُت اإلاسخلٟت جيخج الخالت ؤلابضاُٖت ٞةطا ٧اهذ
الٗىامل البُئُت الؿاثضة صاٖمت لئلبضإ وجامً الضعحت اإلاُلىبت مً
الاٖترا ٝباإلبضإ واإلابضٖحن والخغٍت والدؿامذ والخٗؼٍؼ واإلا٩اٞإة ٞةجها
حؿاٖض ٖلى اْهاع اإلاٗاع ٝواإلاهاعاث والاججاَاث والضوا ٘ٞالالػمت
لئلبضإ وجامً لها ٞغم الخىمُت والخضعٍب وجٟخذ اٞا ١الٗمل ؤلابضاعي
بمؿخىٍاجه اإلاسخلٟت ومىخجاجه في ٧اٞت اإلاجاالث واإلاؿخىٍاث ،وُٖٟا ٖلى
َظا اإلاىٓىع ً٩ىن مدىع اَخمام التربُت وٖملُاتها مخجها هدى ج٩ىًٍ
وجىمُت ال٣ضعة ؤلابضاُٖت وهدى بىاء الشخو اإلابضٕ خُث ؤ٦ضث هخاثج
الضعاؾاث ؤن الخُٛحر في الٗىامل البىاثُت للبرامج التربىٍت ًم ً٨ؤن
ًدغى اليكاٍ ؤلابضاعي وؤن الاؾخٗضاصاث اإلابضٖت ٢ابلت للخ٩ىًٍ
والخُىع [ ،]26وؤن ٧ل ألاَٟاً ٫ىلضون مؼوصًً بُا٢اث ببضاُٖت،
جؼصاص َظٍ الُا٢اث بطا جمذ عٖاًتها والٗىاًت بها ،وجًمدل بطا ما
ؤَملذ [.[9
م٩ىهاث ؤلابضإ:
ً
ُٖٟا ٖلى الغئٍت الؿاب٣ت لئلبضإ ٦هٟت م٨خجزة مىحىصة ٖىض
ألاٞغاص بضعحاث مخٟاوجتً ،م ً٨اٖخباع اإلا٩ىهاث الخالُت لئلبضإ:
 -1الشخو اإلابضٌٕ :سجل الترار التربىي مجمىٖت مً ال٣ىاثم لؿماث
ً
اإلابضٖحن مجها ٢اثمت ٦الع )1992( ٥ه٣ال ًٖ حغوان [ [28وجًمىذ:
 -الاهًباٍ الظاحي والاؾخ٣اللُت و٦غاَُت الؿلُت
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 ال٣ضعة ٖلى م٣اومت الًٛىٍ الاحخماُٖت ال٣ضعة الٗالُت ٖلى الخظ٦غ والاهدباٍ للخٟانُل جدمل الًٛىٍ وال٣ل٤ اإلاُل للمٛامغة الاهجظاب هدى الخُٗ٣ض جىٞغ ٢اٖضة مٗغُٞت واؾٗت -2اإلاهاعاث وال٣ضعاث ؤلابضاُٖت :ؤ٦ض التربىٍىن ؤمشا ٫صًبىهى ،حُلٟىعص،
وجىعوـ ٖلى ؤن مهاعاث ؤلابضإ ًمُ٢ ً٨اؾها وحٗلُمها والخضعٍب ٖلحها
[ ،]29و٢ض خضص صاٞحز [ ]33مجمىٖت اإلاهاعاث وال٣ضعاث الخالُت:
 َال٢ت ألا٩ٞاع :ال٣ضعة ٖلى َغح ؤ٩ٞاع ٦شحرة ،والاؾخدىاط ٖلى ؤ٩ٞاع٦شحرة ومخباًىت.
 اإلاغوهت :ال٣ضعة ٖلى جىىَ٘ ألا٩ٞاع والاؾخدىاط ٖلى ٦شحر مً ؤَغ ألا٩ٞاع. الخٟانُل :ال٣ضعة ٖلى بياٞت جٟانُل لل٨ٟغة ألانلُت. ألانالت :الخجضًض والخغوج ًٖ اإلاإلى.ٝ الاج٣ان :بياٞت جٟانُل وجُىٍغ ألا٩ٞاع[31[ . الخ٨ٟحر اإلاىُ٣ي ،والخدلُل الٗ٣لي وجُُ٣م ألا٩ٞاع والاهٟخاح ٖلىالاخخماالث اإلاسخلٟت.
 -3الىاجج ؤلابضاعي :وَٗبر ٖىه بمسغج ملمىؽ ؾىاء ٖلى نىعة ماصًت ؤو
٨ٞغٍت ًد٨م ٖلحها مً مُٗاعي ألانالت واإلاالءمت وٍ٣اؽ ٖلى مُ٣اؽ
مخهل.
 -4الٗملُت ؤلابضاُٖت :خضص والاؽ لها ؤعبٗت مغاخل:
 مغخلت الخدًحر وؤلاٖضاص :الخٗغٖ ٝلى الىي٘ الغاًَ والىٓغ فياإلاك٩لت ،والخ٨ٟحر في الخل وجدضًض البُاهاث واإلاٗلىماث طاث الٗال٢ت
 مغخلت الاخخًان ؤو ال٨مىن :مغخلت ما ٢بل الىعي ،وجخمشل في وكاٍٖ٣لي ٚحر واعي ً٣ىم به الشخو اإلا٨ٟغ ٖىضما ٌؿدشاع
 مغخلت الاقغا :١حٛحر مٟاجئ في الاصعاً ٥يخج ٖىه خل ٌُٛي مخُلباثاإلاك٩لت وٍهاخبه اعجُاح واؾدشاعٍ
 مغخلت الخد :٤٣وٞحها ًخم الخد ٤٣مً الخل -5اإلاى ٠٢ؤلابضاعي :جهٟه ؾغوع [ ]32بإهه الخالت والٓغو ٝالبُئُت
التي جلٖ ٠ملُت ؤلاهخاج اإلابضٕ في ال٨ك ًٖ ٠لٛؼ ما ؤو بؼو ٙخل ما،
ؤو ٨ٞغة ؤو قٗىع الشخو في اؾخٗضاصٍ ؤو م٣ضعجه ٖلى الكغوٕ في
ؤلاهخاج اإلابضٕ.
جىمُت ؤلابضإ
ًدضص صاٞحز [ ]33الىاعص في الالال [ ]31زُىاث جىمُت ؤلابضإ
والخضعٍب ٖلُه بالخالي:
 ا٦دؿاب الىعي ؤلابضاعي والاججاَاث ؤلابضاُٖت ٞهم مىيىٕ ؤلابضإ ج٣ىٍت الؿماث الشخهُت ؤلابضاُٖت حٗلُم ج٣ىُاث ؤلابضإ وخل اإلاك٨الثمجاالث ؤلابضإ
ؤلابضإ ٖمل بوؿاوي مغجبِ بٓغوٞه ومدُُه و٢ضعاجه وخاحاجه،
وٍم ً٨ؤن ًماعؾه الٟغص ؤو الجماٖت في مسخل ٠حىاهب الخُاة ،و٢ض
خضص الؼَغاوي [ ]34اإلاجاالث الخالُت لئلبضإ:
 ؤلابضإ الٗلمي330

 -3وحىص ٢هىع في اؾخسضام الخ٨ىىلىحُا وجىُْٟاتها اإلاسخلٟت.
 -4وحىص ٢هىع في صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،خُث ؤجها جا٦ض ٖلى مىاحهت
الخاحاث آلاهُت ،وحٗمل جدذ وَئه الخايغ ،و٢لما جمض بهغَا بلى
ؤٞا ١اإلاؿخ٣بل [.[36
 -5الٗؼلت واهدؿاع صوعَا بما ًضوع صازلها مً ٖملُاث الخضعَـ
والخٗلُم.
٢ -6هىع اإلاىاهج وبُيء ٖملُاث الخُىٍغ والخُٛحر.
 -7يٗ ٠اإلاىاػهاث ،و٢لت الاٖخماصاث اإلاىحهت لليكاٍ اإلاضعس ي
وألاوكُت الالمىهجُت.
مضعؾت اإلاؿخ٣بل:
بن ججاوػ الىا ٘٢الخالي للمضعؾت الٗغبُت بإػماتها ومك٨التها يغوعة
وحىصًت ،ووؾُلت ؤؾاؾُت هدى الاهُال ١للمؿخ٣بل واللخا ١بغ٦ب
ؤلاوؿاهُت مً زال ٫مىٓىمت ٖمل مخ٩امل تهض ٝللخٟاّ ٖلى َىٍت
لؤلمت وجإُ٦ض زىابتها ،م٘ جم٨حن ألامت وَالبها مً مخابٗت ومىا٦بت
الخُىعاث الٗاإلاُت التي جىاحههم مؿخ٣بال م٘ التر٦حز ٖلى خل بق٩الُت
الخىا ٌ٢بحن ال٣ضًم والخضًث ،وبحن الجزاٖاث الٗهغٍت والخدغعٍت
والش٣اُٞت الخ٣لُضًت ] ،[37ومً َظا اإلاىٓىع ٞىدً بداحت إلاضعؾت
حضًضة في عئٍتها وٞلؿٟتها وؤَضاٞها وٖملُاتها ،لخخدى ٫مً الخٗلُم
والخٗلم اإلاغج٨ؼ للمىهج للتر٦حز ٖلى الُالب ،الظي لً ً٩ىن مخٗلما ؾلبُا
بل ؾُهبذ ٖىهغا َاما ووكُا في ٖملُت الخٗلُم ،جخمغ٦ؼ خىله حمُ٘
ؤوكُت الخٗلُم وٗٞالُاجه ،وَظا جدى ٫ال بض ؤن ًغج٨ؼ ٖلى مغج٨ؼاث
ؤَمها:
 -1وي٘ اإلاضعؾت وبِئتها٦ :بِئت حٗلمُت مهُإة ومىاؾبت للجمُ٘ ،وَؿعى
٧ل مً ٞحها لبلى ٙؤَضا ٝمدضصة مً زال ٫زُِ قاملت وص٣ُ٢ت.
 -2مهىُت اإلاٗلمىن :زبراء حمٗىا بحن اإلاٗغٞت الىٓغٍت واإلاماعؾت الٗملُت
إلاخُلباث مهىتهم بما ًم٨جهم مً الخُىٍغ اإلاؿخمغ ألٖمالهم وؤهٟؿهم
واإلاكاع٦ت الٟٗالت في خل ما ًىحههم مً مك٨الث.
َ -3بُٗت الخضعَـٖ :لم و٣ً ًٞىم ٖلى الخضعٍب والخإمل الىا٢ض إلاباصثه
التربىٍت ومماعؾاجه اإلاهىُت ،وطو َبُٗت جٟاٖلُت ،حٗاوويً ،غاعي الٟغصًت
والخىىًٕ ،امً ٞغم البدث.
 -4اإلاىاهج :مؿاًغة إلاخُلباث الٗهغ ،الخٛحر الؿغَ٘ للمٗغٞت ،مخُلباث
ؾى ١الٗمل والا٢خهاص اإلاٗغفي ،وصاٗٞت إلاؿخىٍاث الخ٨ٟحر الٗلُا.
 -5ؤلاصاعة :مضع٦ت ألَضا ٝاإلاضعؾت وؤصواعَا٢ ،اصعة ٖلى زل ٤البِئت
اإلاضعؾُت الضاٗٞت لئلبضإ.
 -6اإلاجخم٘ :صاٖم للمضعؾت ،مامىا بإَمُت الكغا٧اث الىاجخت م٘
اإلاضعؾت.
التربُت ؤلابضاُٖت َى ١الىجاة:
في ْل واٗ٢ىا اإلاإػوم جغهى ألابهاع هدى التربُت ٦ؿبُل للخالم،
مهخضًً بخجاعب الكٗىب وألاممٞ ،الُابان بٗض الخغب الٗاإلاُت الشاهُت
1945م اؾخُاٖذ بالتربُت الجهىى مً حضًض وباجذ الُىم ؤخض ؤ٦بر
الٗمال٣ت ج٨ىىلىحُا وا٢خهاصًا ،وفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت جغحمذ
اإلاساو ٝمً العجؼ ًٖ صزى ٫ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ بجضاعة والتي
ٖبر ٖجها ٦خاب ؤمت في زُغ بلى ٢غاع الغثِـ عوهالض عٍجان بدكُ٨ل لجىت
ٖالُت اإلاؿخىي إلاغاحٗت الىٓام الخٗلُمي ،وا٢تراح الؿُاؾاث الُٟ٨لت

 ؤلابضإ في الٗلىم الخُبُُ٣ت ؤلابضإ في الخسُُِ ؤلابضإ اإلانهي ؤلابضإ ألاصبيوٍم ً٨ؤن هًُ ٠مجاالث ؤزغي مشل ؤلابضإ في مجا ٫الٟىىن
اإلاسخلٟت ،وفي الخجاعة ،وفي الخُبُ٣اث الجضًضة في مجا ٫اإلاٗلىماجُت.
اإلاضعؾت الٗغبُت:
جخدغ ٥اإلاضعؾت الٗغبُت في ْل مجمىٖت مازغة وخا٦مت مً
اإلاخٛحراث مً ؤَمها:
 -1الٗىإلاتٓ٦ :اَغة مخٗضصة الخإزحراث في مسخل ٠حىاهب الخُاة وججٗل
اإلاضعؾت ؤمام جدضي الخٗامل م٘ مٓاَغَا ومخُلباتها بتربُت َالبها
وحٗلُمهم للخٟاّ ٖلى َىٍتهم وزهىنُت ز٣اٞتهم ،وفي هٟـ الى٢ذ
تهُئتهم للخٗامل م٘ مخُلباث وجدضًاث الخايغ واإلاؿخ٣بل.
 -2الخ٣ىُت والخُىع الخ٨ىىلىجي :مدىعٍ اإلادغ ٥الكب٨ت الٗاإلاُت
للمٗلىماث وما جٟغيه ٖلى اإلاضعؾت مً جدضًاث للخضعٍب ٖلى الخٗامل
م٘ اإلاٗغٞت وؾغٖت اهخاحها ،وؾغٖت ج٣اصمها ،والىنى ٫بلحها ،واؾخسضام
ج٨ىىلىحُا اإلاٗلىماث ٦إؾاؽ إلحغاء ٖملُاث الخُىٍغ وجضعٍب ؤحهؼتها
ؤلاصاعٍت وألا٧اصًمُت ٖلى الخ٣ىُاث الخضًشت [.[35
 -3اإلاجخم٘ :جخإزغ الغوابِ والٗال٢اث الاحخماُٖت بحن الىاؽ بالخٛحراث
الؿغَٗت واإلاؿخمغة ٖلى مسخل ٠ؤوحه الخُاة مما ًل٣ي ٖلى اإلاضعؾت
مؿاولُت ٦بحرة في جىزُ ٤ؤوانغ الٗال٢اث ؤلاًجابُت اليكُت بحن الُالب
واإلاٗلمحن ،وم٘ قغ٧اء اإلاجخم٘ اإلاضعس ي وحٗمُم ز٣اٞت اإلاكاع٦ت والخىاع
والخ٨ٟحر الى٣ضي ،واقغا ٥اإلاجخم٘ في وي٘ الؿُاؾاث الخٗلُمُت
والخإُ٦ض ٖلى ؤَمُت الكغا٦ت اإلاجخمُٗت.
 -4الا٢خهاص وؾى ١الٗمل :في ػمً الا٢خهاص اإلاٗغفي واعجٟإ خضة
الخىاٞؿُت وْهىع ال٣ىي الا٢خهاصًت الجضًضة في الكغ ،١اػصاص الُلب
ٖلى الٟ٨اءاث البكغٍت اإلااَلت اإلاضعبت ال٣اصعة ٖلى ٞغى هٟؿها وؤزظ
ٞغنتها وَظا ًخُلب مً اإلاضعؾت الخدى ٫ال٩امل في الؿُاؾاث والبرامج
واإلاىاهج هدى همِ حضًض ًخجاوػ مىخجاث ومسغحاث ز٣اٞت الظا٦غة
الؿاثضة.
وا ٘٢اإلاضعؾت الٗغبُت وٖىاوًٍ ؤػمتها:
في ْل الىا ٘٢الٗغبي بخضاُٖاجه اإلاسخلٟت ؾُاؾُا وا٢خهاصًا
وز٣اُٞا ،وفي ْل اإلاخٛحراث الؿغَٗت ،والؼٍاصة الؿ٩اهُت واػصًاص الُلب
ٖلى الخٗلُمً ،الخٔ ٞكل اإلاضعؾت الٗغبُت في جد ٤ُ٣مخُلباث ؾى١
الٗمل ٖلى نُٗض الىىُٖت ،وٖؼلتها ًٖ مجخمٗها ويْٗ ٠اَغ في
الاؾخجابت لخاحاجه ،وٖملُاتها الخٗلُمُت حامضة وٚحر ٢اصعة ٖلى جلبُت
خاحاث َالبها الشخهُت ،الاحخماُٖت ،وجُلٗاتهم اإلاؿخ٣بلُت،
ومىاهجها ٌٛلب ٖلحها الُاب٘ الىٓغي م٘ اؾخمغاع ؾُاؾت الخٟٔ
والخل٣حن ،واهدهغث اإلاىاٞؿت بحن َالبها في ججمُ٘ الضعحاث ،وَظٍ
وٚحرَا هخاثج ألػمت اإلاضعؾت التي جخلخو ؤؾبابها بالخالي:
ٚ -1مىى ألاَضا ٝال٨بري للمضعؾت وال ؾُما ُٞما ًخهل باعجباٍ
اإلاضعؾت ٦مىٓىمت جغبىٍت احخماُٖت بإَضا ٝالخىمُت الكاملت.
ٚ -2مىى الؿُاؾاث التربىٍت للمضعؾت ألجها ال حٗضو ؤن ج٩ىن احتهاصا
آهُا مً ُ٢اصاث الجهاػ ؤلاصاعي اإلاكغٖ ٝلى حؿُحر الٗمل بها.
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ّ
ّ ْ ُْ ُ
ْ
ّ ُّ ّ ُْ ُ ُ ّ
الُ ِحن
بلى ب ِني ِبؾغا ِثُل ؤ ِوي ٢ض ِحئخ٨م ِبأً ٍت ِمً َّعِبْ ٨م ؤ ِوي ؤزل ٤ل٨م ِمً ِ
َّ ُ
َّ
ْ
ْ ْ
ْ
ُ ُ
٦ه ُْئ ِت الُ ْح ِر ٞإ ُهُ ٟش ُِِ ٞه ٩ُٞىن َ ْح ًرا ِب ِةط ِن الل ِـه وؤ ْب ِغ ُت ألا٦مه وألا ْبغم
ُ
ُُْ
ُ
ْ َّ ُ ُ
وؤ ْخ ِيي اإلاىحى ِب ِةط ِن الل ِـه وؤه ِّب ُئ٨م ِبما جإ٧لىن وما ج َّض ِز ُغون ِفي ُب ُُ ِىجْ ٨م ِب َّن
َٰ
ُ
ً َّ ُ
ِفي ط ِلَ ٪لًت لْ ٨م ِبن ُ ٦ىخم ُّم ْا ِم ِىحن﴾(اٖ ٫مغانَ )49 ،ظٍ ٢ضعة ؤلاوؿان
في بَاع ٢ضعة الخال ٤التي ؾُُغث ٞتراث َىٍلت مً الؼمً في ٖهىع
الاػصَاع والجهًت الخًاعٍت ؤلاؾالمُت التي ٢اصث الخًاعة ؤلاوؿاهُت
ٖلى ٧اٞت ألانٗضة لٟتراث َىٍلت و٢ضمذ لئلبضاٖاث ؤلاوؿاهُت بياٞاث
٨ٞغٍت وماصًت ،وفي ْالَ ٫ظٍ الُٗ٣ضة هب ٜؤٖالم ٢ضمىا بياٞاث هىُٖت
ً
ً
للخًاعة ؤلاوؿاهُت ،بهخاحا ؤنُال وبياٞاث ٖلمُت ٚؼٍغة حكهض بىحىص
ٖ٣لُت مبضٖت ،بن الدكضص الظي الػم ألامت في ٖهىع ألاػمت التي لم
جسغج مجها بٗض ؤٚل ٤باب الٗلم ٖلى الٗلىم الضًً  ِ٣ٞوعؤي ؤن الخل٤
نٟت هلل  ،ِ٣ٞؤهخج َب٣ت مً الكغاح الظًً اقخٛلىا بالخهيُ٠
وقغح الىهىم ل٨خب الؿاب٣حن ،وا٢خهغ ًٞلهم ٖلى خ ٟٔبهخاج
الؿاب٣حن و٧اهذ الؿمت الش٣اُٞت ال٨ٟغٍت الؿاثضة جدؿم باالحتراع
والخ٨غاع صون اياٞاث هىُٖت مازغة.
 ؤلابضإ والبضٖت:ً
بن الٟهم ال٣انغ إلاٟهىم البضٖت خض ٦شحرا مً ٖملُاث جىمُت
وجُىٍغ ال٨ٟغ وؤعٖب اإلابضٖحن واإلاىَىبحن مً اْهاع ببضاٖاتهم زىٞا مً
الى٢ىٕ في صاثغة اإلابخضٖحن الهاصمحن للضًً ،ل٣ض بضؤث اق٩الُاث البضٖت
بالٟهم ال٣انغ للخضًث الظي عواٍ ؤبي صاوص ًٖ عؾى ٫هللا ٖلُه الؿالم
(بًا٦م ومدضزاث ألامىعٞ ،ةن ٧ل مدضزت بضٖت ،و٧ل بضٖت ياللت ‘ و٧ل
ياللت في الىاع) وم٘ ؤن ما ًٓهغ مً الخهيُ ٠ؤن البضٖت اإلاظمىمت في
ؤمىع الضًً واؾخدضار ما لِـ ُٞه ٣ٞض طَب اإلادكضصًً بلى جمضًض
اإلاٟهىم لُُٛي ؤمىع الضًً والضهُا مٗا ،بن الخٗمُم في َظٍ الًُ٣ت
ؤل٣ى بخدضًاث ٦بحرة ٖلى خغ٦ت ؤلابضإ وؾاَم في جإُ٦ض خالت الجمىص
ال٨ٟغي التي حِٗكها ألامت.
 ؤلابضإ بحن الٗ٣ل والى٣ل:بن ؤلاؾالم َى الضًً الخاجم اإلا٨خمل ﴿ ْالُ ْىم ؤ ْ٦م ْل ُذ ل ُْ ٨م ِصًى ُ٨مْ
ْ ُ
ُ ُ ْ
ُ
ْ
ْ
ايُ َّغ ِفي مسمه ٍت
ِذ لُ ٨م ِؤلا ْؾالم ِص ًًىا ٞم ًِ
وؤجم ْم ٖل ُْْ ٨م ِو ْٗم ِتي وع ِي
َّ َّ
ّ ْ
اللـه  ُٟ ٚر
ىع َّع ِخ ر
ُم﴾ (اإلااثضة )30 ،الهالح ٖبر
ْ ٚحر ُمخجا ِه ٍِ ِ ٠إلز ٍم ِ ٞةن
الؼمان واإلا٩ان ًدخاج لخُٟٗل مجهجي الى٣ل والٗ٣ل ،في الجىاهب
الخانت به والتي جخالءم م٘ َبُٗخه والىْاث ٠التي ٌؿخُُ٘ ؤي ًاصحها،
ل ً٨ؾُُغة اإلاىهج الى٣لي وحُُٗل الىٓغ الٗ٣لي في جضبغ اإلاؿخجضاث
واإلاك٨الث اإلاخٗل٣ت بً٣اًا ومك٨الث الخُاة اإلاسخلٟت ؤصي بالًغوعة
بلى الجمىص ال٨ٟغي وضخالت ال٨ٟغ وُٚاب اإلاىهجُت الٗلمُت ًٖ جضبحر
ألامىع وؤو ٘٢ألامت جدذ ؾُُغة الخٗهباث اإلاُٗلت لئلبضإ.
 ؤلابضإ بحن الضهُا وآلازغة:ٖىضما ج٣ٟض الخُاة ٞلؿٟت الغقي واإلاضهُت والضوا ٘ٞهدى الخُىع
والىمى وجًٗ ٠خغ٦ت ألامت ب٣ىة الاًمان بالٗلم والٗمل ًًُ٘ ؤلابضإ
وجسبى حظوجه وه٣ٟض ؤزغ مً ؾب٣ىها مً ؤؾالٞىا الظًً جمشلىا ٢ى ٫هللا
َّ
ً
ُْ ْ ُ
ُ ُ َّ ُ َّ
ْْ
ى وه ْجٗل ُه ْم ؤ ِث َّمت
ؾبداهه ﴿وه ِغٍض ؤن همً ٖلى ال ِظًً اؾخً ِٟٗىا ِفي ألاع ِ
ْ
وه ْجٗل ُه ُم الى ِاعِزحن﴾ (ال٣هوٞ )5 :ؿاصوا الٗالم ب٣ىتهم وخًاعتهم
وببضاٖاتهم ،ووؿل ٪صعب قٗاعاجه ال٨ٟغٍت "الضهُا حُٟت وَالبها ٦الب "
َغٍ ٤جهاًخه ؤن هىٟهل ًٖ الٗالم وخغ٦ت اإلاضهُت وؤن ه ٘٣جدذ ْال٫

بخُىٍغٍ ،وألن خ٣ُ٣ت ؤػمخىا الخًاعٍت اإلاٗانغة طاث نلت ٖمُ٣ت
بالتربُت ٞةن مهحرها مٗل ٤بمضي هجاخىا في مىاحهت الخدضي التربىي
وما ًخسظ مً زُاعاث مهحرًت ججاٍ ما ًىاحهىا مً جدضًاث ٚحر
مؿبى٢ت [ ،]38وب٣ضعجىا ٖلى الخٗامل م٘ التربُت وجىُْٟهاٞ ،ل٣ض ٦ك٠
الخاعٍش ؤن البىاء الاحخماعي ؤو الخسغٍب الاحخماعي ٦الَما هدُجت
للُُٟ٨ت التي جىْ ٠بها اإلااؾؿاث التربىٍت [ ،]25وَظا الاججاٍ ٌٗؼػٍ
عؤي ٦شحر مً الباخشحن واإلاسخهحن (ؤقاع جىعوـ بلى ؤن الىالًاث اإلاخدضة
بضؤث مىظ مُل٘ الؿخِىُاث في ال٣غن اإلااض ي بشىعة زُٟت في ؤَضاٝ
وَغاث ٤التربُت بخىُْٟها هدى الخل ؤلابضاعي للمك٨الث ،والخٗبحر
ً
ؤلابضاعي ؤًًا ،وَكحر ؤعهىلض جىٍىبي بلى ؤن ألاٞغاص اإلابضٖحن َم اإلاهاصع
ألاؾاؾُت في اإلاجخم٘ ،وٍظَب حُلٟىعص بلى "ؤن نُاٚت َغٍ٣خىا في
الخُاة ويمان مؿخ٣بلىا ً٣ىمان ٖلى ؤَم مىاعصها ال٣ىمُت و٢ضعجىا
ؤلابضاُٖت ٖلى وحه الخهىم ،وٍ٣ىَ ٫اعولض اهضعؾىن ؤن ؤلابضإ ال
ج٨مً ؤَمُخه  ِ٣ٞفي ٧ىهه ٖملُت بهخاج حكهض ٧ل لخٓت والصة حىَغة
طاث ُ٢مت ٖالُت بل جخٗضاَا بلى ؤن ؤلابضإ ناع يغوعة مً يغوعاث
الخُاة ،وٍ٣ىً ٫يبه عوبيؿىن ؤن الا٢خهاص وؾى ١الٗمل في ال٣غن
الىاخض والٗكغًٍ ًمغ بخٛحراث ،جٟى ١الخهىع جدضثها "زىعة َاصثت"
حكبه الشىعة الهىاُٖت وجإزحرَا بؿبب ؤلاهجاػاث ؤلابضاُٖت
الخ٨ىىلىحُت) [.[39
اإلادىع ألاو :٫الخدضًاث التي جىاحه ؤلابضإ في اإلاضعؾت الٗغبُت
ؤوال :الخدضًاث ال٨ٟغٍت والش٣اُٞت
اإلاضعؾت حؼء ؤنُل مً مجخمٗها ٖلى الهُٗض البكغي وال٨ٟغي
واإلااصي مً ز٣اٞخه جدبلىع ز٣اٞتها ومً ام٩اهُاجه جإزظ ام٩اهاتها ومً
مىٓىمخه الُ٣مُت والازالُ٢ت ٌؿخمض اإلاىار اإلاضعس ي ؾماجه ألاؾاؾُت،
جخإزغ بما ُٞه وحٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞه في جغبُت ؤحُاله و ٤ٞعئٍخه
وٞلؿٟخه ،وهي ؤصاجه ألاؾاؾُت لئلنالح والخُٛحر والخُىٍغ اإلاؿدىض ٖلى
ببضاٖاث ابىاءٍ وبَال٢ ١ضعاتهم في ٧ل اإلاجاالث ،وهي في َظا الؿبُل
جىاحه هٟـ الخدضًاث والهٗىباث التي ًمغ بها اإلاجخم٘ وجخإزغ ُٞما
ج٣ضمه وما جيخجه بخدضًاث مجها:
 -1جدضًاث الٟهم والاؾخضال ٫الخاَئ
ل٣ض ؾاصث الخًاعة ؤلاؾالمُت وجمحزث وؤبهغث الٗالم بمىخجاتها
ؤلابضاُٖت ٖلى نُٗض ال٨ٟغ واإلاضهُت مً زال ٫جىاػن ص ٤ُ٢بحن الٗ٣ل
والى٣ل وبحن الضهُا وألازغة ،وٖىضما ٣ٞضث َظا الخىاػن والػالذ ج٣ٟضٍ
جغاحٗذ واهدؿغ صوعَا وؤنبدذ ؤؾحرة إلاجمىٖت مً الخىاً٢اث
وؤلاق٩الُاث التي حُٗ٣ها مً الٗىصة الخًاعٍت وجل٣ي بٓاللها الؿلبُت
ٖلى اإلاضعؾت وٖملُاتها وؤَمها:
 ؤلابضإ والخل:٤الخالَ ٤ى هللا ؾبداهه وحاء بُان طل ٪في ال٣غآن ال٨غٍم في ٢ىله
حٗالى ُ
﴿ؾ ْبدان َّال ِظي زل ٤ألا ْػواج َُّ ٧لها ِم َّما ُجىب ُذ ألا ْع ُ
ى و ِم ًْ ؤ ُهِ ٟؿ ِه ْم
ِ
ُ
و ِم َّما ال ٌ ْٗل ُمىن﴾ (ٌـ )36 ،وَى ؤخؿً الخال٣حن ﴿ ز َّم زل٣ىا الىُٟت
ْ
ًً ٛت ٞسل ْ٣ىا ْاإلاُ ْ
ٖلً ٣ت ٞسل ْ٣ىا ْالٗل٣ت ُم ْ
ًٛت ِٖٓ ًاما ٨ٞؿ ْىها ال ِٗٓام
ْ
ْ
ْ
َّ
ُ
ل ْخ ًما ز َّم ؤوكإه ُاٍ زل ً٣ا آزغ ٞخباع ٥الل ُـه ؤ ْخؿ ًُ الخ ِال ِ٣حن ﴾(اإلاامىىن،
 ،)14وَى ؾبداهه ؤُٖى مً ًٞله لٗباصٍ ال٣ضعة ٖلى الخل ٤وؤلابضإ
ً
والابخ٩اع٣ٞ :ض حاء في ٦خاب هللا ؾبداهه ٖلى لؿان ِٖس ى ﴿ وع ُؾىال
332

ج٣مو ججاعب آلازغًٍ والاعجماء في خًً الش٣اٞت الٛغبُت ُ٦غٍ٤
للخالم واللخ ٤بغ٦ب الخًاعة الٗاإلاُت ختى لى ٧ان الشمً َى الخبُٗت
ال٨ٟغٍت والخًاعٍت ويُإ الخهىنُت.
بن الخإعجح بحن اإلاايىٍت والاوٗؼا ٫ؤو ٣ٞضان الهىٍت والخبُٗت ًل٣ي
بٓالله ٖلى الش٣اٞت والتربُت الٗغبُت وبغامجها ومىاهجها وٍمشل جدضًا
لىمى خغ٦ت ؤلابضإ والخجضًض التربىي وٍجٗل اإلاضعؾت الٗغبُت بال َىٍت
وال ٖىىان جبدث ًٖ هٟؿها في ٞلؿٟاث ٚغٍبت ٖجها وجُبُ٣اث جغبىٍت
لم جغاعي ْغوٞها وال م٣ىماث وحىصَا وَىٍتها.
 -5ؤلابضإ وؤػمت الخسُُِ الخًاعي الكامل
جدخاج ألامم في عخلتها للجهىى الخًاعي واللخا ١بالغ٦ب الٗالمي
اإلاؿغٕ الخُى لٗملُاث جسُُِ خًاعيٌٗ ،غٞها ب٩اع [ ]41بإجها
الخهىع اإلاىخٓم إلاجمىٖت الٗملُاث اإلاخىاؾ٣ت والهاصٞت بلى جد٤ُ٣
بوؿاهُت ؤلاوؿان وؾٗاصجه و ٤ٞؤلام٩اهُاث واإلاىاعص اإلادضوصة والتي تهضٝ
لخد ٤ُ٣الخالي:
 مداولت امخال ٥نىعة ٖما ًيبػي ان ً٩ىن الخاٖ ٫لُه بٗض مضةمدضصة مً الؼمً
 البدث والخكض للمىاعص والُا٢اث اإلاخاخت وجىُْٟها. جىُْ ٠اإلاٗاع ٝوالخبراث اإلاترا٦مت والاؾخٟاصة مً اإلاىجؼاث الٗلمُتوالخ٣ىُت التي جد٣٣ذ في الىا ٘٢اإلاٗاف.
 مٗالجت الٟجىاث بحن الام٩اهُاث واإلاىاعص اإلاخاخت وبحن الاخخُاحاث التيًُلبها الخسُُِ.
 الخىػَ٘ اإلاىاؾب للُا٢اث والام٩اهُاث اإلاىحىصة واإلاخاخت بإًٞلَغٍ٣ت.
 جىُٓم الخباص ٫اإلاخ٩افئ م٘ الخاعج ٖلى مسخل ٠اإلاؿخىٍاث.ً
بن ُٚاب الخسُُِ الخًاعي ؤو يٟٗه جدضًا مهم ًىاحه التربُت
ً
ً
وماؾؿاتها اإلاسخلٟت في مجا ٫اإلاماعؾت ؤلابضاُٖت ٨ٞغٍا وماصًا.
 -6ؤلابضإ وهمىطج الاهُال ١الخًاعي اإلاُلىب
ًسخل٩َُ ٠ل الىمىطج الخًاعي الظي حؿهم التربُت في بىاثه
بازخال ٝالؼمان واإلا٩ان ،ول ً٨ألاؾـ والغ٧اثؼ التي ًيبػي ؤن ً٣ىم ٖلحها
الىمىطج الخًاعي الظي ٖلى ز٣اٞخىا وجغبُدىا ؤن جبضٖه وٖلى ٖ٣ىلىا
ؤن جبيُه جب٣ى زابخت وزالضة وٍم ً٨جدضًضَا ُٞما ًلي:
 الضهُا مؼعٖت آلازغة ،وؤلاوؿان في الضهُا م٩ل ٠بالٗباصة والٗماعةوالٗمل واؾخٛال ٫ما سخغ هللا له ٞحها مً َا٢اث.
 الظاجُت الجمُٗت ال٣اصعة ٖلى بىاء الىمىطج الخًاعي اإلاخٟغص جىبش٤مً ٖىهغًٍ ؤولهما اؾدُٗاب الخجاعب الخضًشت بٗ٣ل مخٟخذ وزاهحهما
الخجظع في الترار وجمشل اهجاػاجه وجضبغ الٓغو ٝاإلاىُُ٣ت التي نىٗذ
ؤلاهجاػ.
 ؤلاوؿان َى لب الىمىطج الخًاعي. الىمىطج الخًاعي ًغجبِ ُ٢امه بمضهُت اإلاجخمٗاث اإلاخمشلت بُ٣مالٗض ٫والخغٍت وال٨غامت ؤلاوؿان والخماًت وألامً والىعي بالظاث
واخترام جمحز ؤلاوؿان وج٣ضًغ ٖ٣له.[41[ .
بن بىاء َظا الىمىطج جدضي ٖلى الهُٗض الٟغصي والجمعي لؤلمت
ال بض للماؾؿاث الخٗلُمُت وؤولها اإلاضعؾت الخٟاٖل مٗه والٗمل
بم٣خط ى خاله لبىاء ؤلاوؿان ال٣اصع ٖلى الخ٨ٟحر والخإمل وؤلابضإ.

الهغوب بلى ألامام بضٖاء الؼَض وَلب الازغة م٘ ؤن ؤلاوؿان م٩ل٠
بٗباصة هللا وٖماعة ألاعى.
 ؤلابضإ بحن اإلااض ي واإلاؿخ٣بل:حؿتهض ٝالتربُت اإلاٗانغة ؤلاوؿان الٟٗا ٫ال٣اصع ٖلى الخجاوب م٘
مُُٗاث الٗهغ ومخٛحراجه وجيهئ الُالب ل٣اصم ألاًام بٗلم وجسهو
وبهحرة ،واإلاضعؾت الٗغبُت في جُلٗها لهظا الضوع جىاحه جدضًاث اإلااض ي،
ومىهجُت خُاة مىحهاتها مايىٍت مشل "زحر ال٣غون ٢غوي " و"ما مً ٖام
بال والظي بٗضٍ قغ مىه "ؤو "ال ًإحي ٖلُ٨م ػمان بال بٗضٍ قغ مىه ختى
جل٣ىا عب٨م "وهي مىحهاث مكُُىت للمؿخ٣بل وال جدٟؼ ٖلى الاؾدشاعة
لل٣ضعاث البكغٍت ،والخ٨ٟحر الخباٖضي ،وألا٩ٞاع ؤلابضاُٖت التي ماعؾها
الؿل ٠الهالح في ٞتراث اػصَاع الخًاعة ،والُٗاء الا٢باٖ ٫لى الخُاة
الضهُا مً باب ؤن الضهُا مؼعٖت آلازغة وؤن ؤلاوؿان م٨غم بٗ٣له و٨ٞغٍ
الظي ًىْٟه في اؾخٛال ٫ما سخغٍ هللا له في َظا ال٩ىن ل٩ي ًخم ً٨مً
اصاء واحبه وجإصًت ؤصواعٍ اإلاسخلٟت بازخال ٝاإلاخٛحراث الؼماهُت واإلا٩اهُت.
ُٚ -2اب الُ٣م الضاٖمت لئلبضإ
لم جٟلح اإلاضعؾت الٗغبُت في الخهضي ل٨شحر مً ا لٓىاَغ الش٣اُٞت
والاحخماُٖت التي حُٗ ٤ؤلابضإ مشل الاج٩الُت ،ويٗ ٠اإلاباصعة وُٚاب
ُ٢مت بصاعة الى٢ذ وجُٟٗله ،وج٣بل الٟكل ،يٗ ٠اإلاباصعاث الٟغصًت،
عٞو ج٣بل ال٨ٟغ اإلاسخل ،٠الخٗالي ٖلى ألاٖما ٫الخغُٞتٖ ،ضم الغٚبت
في الخماًؼ يٗ ٠اإلاُل للمساَغة ،والغ٧ىن للُُ٣يُاث وُٚاب الٗ٣ل
الى٣ضي ال٣اثم ٖلى الخمدُو والك ٪اإلاجهجي وازخباع آلاعاء الكاجٗت
وبزًاٖها للٟدو الٗ٣لي الض ،٤ُ٢وبخ٣ا ١الخ ٤وػٖؼٖت ما عسخ في
ٖ٣ى ٫الىاؽ مً ؤوَام وجدحزاث [ .]40ل٣ض ؤهخج الٟكل الؿاب ٤في
جُىٍغ الٗ٣ل الى٣ضي وٖضم جبلىعٍ بالك٩ل ال٩افي ًٖ ُٚاب ُ٢م مازغة
في الخٟاٖل والخغا ٥الاحخماعي وجمشل ع٧اثؼ ؤؾاؾُت للبِئت الاحخماُٖت
وال٨ٟغٍت والش٣اُٞت الضاٖمت لئلبضإ مشل الاج٣ان ،الخ٣ضًغ الخ٣ُ٣ي
لُ٣مت الؼمً ،الٗمل الجماعي اإلاىٓم والاصاء اإلاخ ً٣لؤلصواع الخدضي ٖلى
اإلاؿخىي الٟغصي والجماعي ،اإلاؿاولُت الاحخماُٖت والغٚبت في الٗمل.
 -3الازخال ٫الخاص في جغجِب ألاولىٍاث
ًٓهغ الخىا ٌ٢الخاص بحن الخىٓحر والخُبُ ٤التربىي في اإلاُضان
وزانت في الٗمل اإلاضعس ي ٟٞي الى٢ذ الظي هخٛنى بإَمُت اليكاٍ
الالنٟي جٟخ٣غ اإلاضعؾت الٗغبُت ألبؿِ الخجهحزاث وججهاع اإلاباوي وحؿِ٣
ألابىاب ٖلى الُالب ،وها٦ض ٖلى يغوعة صمج الخ٣ىُت بالخٗلُم ٢بل
الىجاح بالً٣اء ٖلى ألامُت ألابجضًت ،وهخدضر ًٖ تهُئت البِئت
الضاٖمت لئلبضإ ومالًحن مً الخالمُظ الٗغب ٌٗاوي مً ؾىء الخٛظًت
وألامغاى اإلاترجبت ٖلى طل.٪
 -4ؤلابضإ بحن الٗؼلت الش٣اُٞت والخبُٗت
جخجلى اػمت الش٣اٞت الٗغبُت الُىم في ٖضم ويىح الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت
واإلاى ٠٢مً اإلااض ي والترار الظي ًم ً٨جدضًضٍ في الاججاَاث الخالُت:
 اججاٍ ًدً للماض ي وٍ٣ضؽ الترار وٍغي ٖؼة ألامت في جاعٍسها وٍغياإلاؿخ٣بل مً زال ٫اإلااض ي وجمشل ؤمجاصٍ واحتراع ؤخضازه والاهٟ٨اء ًٖ
آلازغ والاوٗؼاٖ ٫ىه ،والخمترؽ زل ٠قٗاعاث الٛؼ والش٣افي وقغوع
اإلاضهُت والخًاعة الٛغبُت.
 اجج ـاٍ ًدم ـل ألام ــ بق ٨ـالُ ـاث الُـ ـىم وٍ ـغ ٞـٌ ال ـترار وٍـ ـغي ي ـغوعة333

6

1

7112

 ٖضم الاصعا ٥لُبُٗت اإلابضٖحن وٖضم ال٣ضعة ٖلى ج٣بل ما ًبضون مًٚغابت والخٗامل مٗهم ٖلى ؤجهم مكا٦ؿحن.
 البِئت الش٣اُٞت الطخلت واهدكاع الخغاٞاث وجم ً٨زالسي الخسل٠اإلاخمشل بالجهل وال٣ٟغ واإلاغى ب٨شحر مً ألاؾغ وزانت في الغٍ٠
ومجخمٗاث البضو.
 -2جدضًاث مخٗل٣ت بالٓغو ٝاإلاىيىُٖت صازل اإلاضعؾت:
حٗاوي اإلاضعؾت الٗغبُت مً ْغو ٝوبق٩الُاث ماصًت ولىحؿدُت
جٟغػ مجمىٖت مً الخدضًاث واإلاُٗ٣اث للُالب مجها:
 الا٦خٓاّ واػصخام الٟهى ٫وما ًدب٘ طل ٪مً جضوي الخضماثالخٗلُمُت اإلاىهجُت وٚحر اإلاىهجُت.
 الؼٍاصاث اإلاُغصة في ؤٖضاص الُالب في حمُ٘ اإلاغاخل مما ًاصيالؾخٛال ٫اإلابنى اإلاضعس ي أل٦ثر مً ٞترة.
 ؾىء خا ٫اإلاباوي اإلاضعؾُت ويٗ ٠الهُاهت وجضوي مؿخىٍاثالخجهحزاث.
 يٗ ٠بغامج اليكاٍ الالنٟي وجضوي اإلاحزاهُاث ؤو اوٗضامها. اعجٟإ وؿب الغؾىب والدؿغب يٗ ٠مهاصع الخٗلم والخجهحزاث اإلاخٗل٣ت بخ٨ىىلىحُا الخٗلُمالضاٖمت للخ٨ٟحر مما ًازغ ؾلبا ٖلى جىُٓم اله ٠الضعاس ي والبِئت
اإلاضعؾُت الخاٞؼة لٗملُاث الخ٨ٟحر وؤلابضإ
 جٟخ٣غ اإلاضعؾت الٗغبُت بىاٗ٢ها الخالي في الٛالب للمىار الهٟي الخاٞؼواإلاشحر للخ٨ٟحر وؤلابضإ
 يٗ ٠صوع الىىاصي والجمُٗاث اإلاضعؾُت و٢لت ٞاٖلُتها وا٦دؿابهاالهىعة الك٩لُت صون بغامج ٖمل ومكاع٦ت َالبُت خُ٣ُ٣ت جثري زبراث
الُالب وجىمي لضحهم مهاعاث الٗمل الجماعي وجبرػ ٖىضَم بم٩اهُاث
الُ٣اصة واإلاباصعة
زالشا :الخدضًاث اإلاخٗل٣ت باإلاٗلمحن
ٖلى الغٚم مً الـخإُ٦ضاث الغؾمُت وٚحر الغؾمُت ٖلى ؤَمُت
اإلاٗلمحن وٖٓم اإلاهماث اإلال٣اة ٖلى ٖىاج٣هم بال ؤن وا ٘٢اإلاٗلم الٗغبي
الُىم وما ٌٗاهُه مً مك٨الث ججٗل ٢ضعجه ٖلى الُ٣ام بضوعٍ في
ٖملُاث التربُت ؤلابضاُٖت مدضوصة ومُ٣ضة بجملت مً اإلاٗى٢اث
والخدضًاث مً ؤَمها:
 -1جضوي اإلا٩اهت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت و٢لت ٞغم الخ٣ضم والترقي
الىُْٟي جغجب ٖلُه ؤزاع ؾلبُت مخٗل٣ت بغٚبت و٢ضعة اإلاٗلمحن ٖلى
الٗمل الجاص والُٗاء ،وزل ٤زلال واضخا في ؤولىٍاتهم وص ٘ٞبٗضص ٦بحر
مجهم لالججاٍ هدى ؤٖما ٫ووْاث ٠ؤزغي ٧لُا ؤو حؼثُا مً ؤحل مىاحهت
مخُلباث الخُاة لهم وألؾغَم.
 -2مهىت الخٗلُم والخضعَـ مً اإلاهً طاث ال٨شاٞت الٗضصًت التي ياٖذ
ٞحها ال٨شحر مً اإلاٗاًحر اإلاهىُت اإلامحزة ،وجغجب ٖلُه ٣ٞضان اإلاٗلمحن ٦شحرا
مً خىاٞؼَم الضازلُت والخاعحُت الضاٖمت لالهخماء للمهىت والخ٨ٟغ في
ٞحها وؤلاهجاػ اإلابضٕ.
 -3جضوي مؿخىي الش٣اٞت ؤلابضاُٖت ويٗ ٠الاججاَاث هدى ؤَمُت
ؤلابضإ باٖخباعٍ خاحت ويغوعة وَىُت.
 -4الخالت ال٨ٟغٍت اإلاىعوزت ؤو اإلا٨دؿبت ال٣اثمت ٖلى م٣اومت
الخ ُٛـحر وٖ ـضم ج٣ب ـل الجضً ـض وؾلُىٍـت اإلاٗلم والغ٦ـىن للماض ي والخ٣لُض

 -7جدضًاث الىمِ الش٣افي الؿاثض
الىا ٘٢الش٣افي الٗغبي مغجبِ بؿُُغة الىمُحن الش٣اُٞحن الخالُحن:
 ز٣اٞت الظا٦غة (٦ىخاج للتربُت) ومً مٓاَغَا الالتزام بال٣ضًم والغٌٞللجضًض ،والخىُٓم اإلاىُ٣ي للمىهج الضعاس ي ،واَما ٫اإلاخٗلم ٦م٩ىن
مدىعي وعثِـ ،والاٖخماص في ُ٢اؽ الخدهُل ٖلى ؤلُاث وؤصواث جا٦ض
ٖلى الاحتراع صون الابخ٩اع ،والا٦خٟاء باإلاٗلم ٦مهضع وخُض للمٗغٞت
والى٢ى ٝفي مخابٗت اصاءٍ ٖىض الىن ٠صون الدشخُو والخُىٍغ [.[2
 ز٣اٞت الؿ٩ىن (٦ىخاج للخيكئت) ومً مٓاَغَا ال٣بى ٫باإلاخاحوالا٦خٟاء باإلاىحىص وُٚاب الخىاع واهسٟاى مؿخىي ال٨ٟغ الى٣ضي
وجضوي مؿخىٍاث الُمىح واهسٟاى الضاُٗٞت للخجغٍب واإلاٛامغة.
وَظا ًً٘ الىٓام التربىي الٗغبي وحمُ٘ ماؾؿاجه وؤولها اإلاضعؾت
ؤمام جدضي زُحر ًخمشل في بٖاصة نُاٚت وبىاء الٗ٣ل الٗغبي وجدضًث
الخُاب الش٣افي الٗغبي.
زاهُا :الخدضًاث اإلاخٗل٣ت بالُالب
 -1الخدضًاث اإلاخٗل٣ت بالخيكئت ألاؾغٍت
ًإحي الُالب للمضعؾت مخإزغًٍ بما حِٗكه ؤؾغَم مً جدضًاث ٖلى
ً
نُٗض الىٟس ي ،والجؿضي ،والاهٟٗالي ،والش٣افي ،وجازغ ؾلبُا في حهىص
اإلاضعؾت لخىمُت ؤلابضإ ومً ؤَم َظٍ الخدضًاث:
ً
ً
 جضوي مؿخىي ألاؾغة ز٣اُٞا وحٗلُمُا خُث ؤ٦ضث الضعاؾاث ٖلى ؤنالخضوي اإلاؿخىي الخٗلُمي والش٣افي لؤلؾغة ًازغ ؾلبُا ٖلى همى ال٣ضعاث
الٗ٣لُت ،وؤن ؤبىاء ألاؾغ الٛحر مخٗلمت ًغؾبىن وٍدؿغبىن ؤ٦ثر مً ؤبىاء
ألاؾغ اإلاخٗلمت.
 جضوي اإلاؿخىي الا٢خهاصي لؤلؾغة وما ًدب٘ طل ٪مً ْىاَغ ومازغاثؾلبُت ٖلى الُٟل اإلابضٕ ؤصهاَا ٖضم ال٣ضعة ٖلى جىٞحر حجاجه
الاؾاؾُت وؤٖالَا الخغمان اإلاُل ٤مً الخٗلُم ،و٢ض ؤ٦ضث الضعاؾاث
ؤن اإلابضٖىن ًإجىن مً ؤؾغ مخىؾُت ؤو ٞى ١اإلاخىؾُت ا٢خهاصًا،
ً
وؤ٢ل ٦شاٞت ٖضصًا.
 ٖضم ويىح الغئٍت الؿلُمت ججاٍ الُ٣م الاًجابُت الىاحب ػعٖهاوعٖاًتها والُ٣م الؿلبُت الىاحب ججىبها ومداعبتها ختى ال ج٩ىن ؤصواث
ومٗاوَ ٫ضم واٞؿاص للٗ٣ى ٫والًماثغ.
 الخماًت ألاؾغٍت الؼاثضة في قتى اإلاجاالث حٗى ١جىمُت ٢ضعاثواججاَاث الُٟل هدى اإلاىاحهت وجىلض الاج٩الُت والكٗىع بالعجؼ .
 التر٦حز ٖلى الىىاحي الؿلبُت مً الُٟل .ِ٣ٞ اإلاك٨الث ألاؾغٍت مشل الجزاٖاث بحن الىالضًً ،الُال ،١مىث ؤخضالىالضًً ،ؤخاصًت اإلاؿاولُت في التربُت ألاؾغٍت جازغ ؾلبُا ٖلى الكٗىع
باألمً ٖىض ألابىاء وحُٗ ٤الىمى ؤلابضاعي.
 ٖضم الاخترام إلاُى ٫الُٟل الخٗلُ٣اث الؿلبُت والاؾتهؼاء همِ الخيكئت ال٣اثم ٖلى الُاٖت الٗمُاء حؿلِ مً بُضٍ الؿلُت الخمُحز الخاص بحن الجيؿُحن الٗ٣اب البضوي والخإهِب اإلاضح الؼاثض ًٖ الخض والخضلُل. ٖضم الاَخمام باللٗب وجىٞحر مخُلباجه.334

• ٖضم جىٞغ اوكُت حٗلُمُت حؿهم في جىمُت ؤلابضإ [.[47
• ؤؾلىب ٖغى اإلادخىي ٚحر مكى ١وٍبٗث اإلالل في هٟىؽ الُالب.
• التر٦حز ٖلى َغ ١الخضعَـ الخ٣لُضًت ال٣اثمت ٖلى ؤلال٣اء وؾلبُت
اإلاخٗلم والاٞخ٣اع للُغ ١التي جا٦ض ٖلى اًجابُت الُالب ومكاع٦خه.
• يٗ ٠الاؾخٟاصة مً الخ٣ىُاث الخضًشت في الخضعَـ وما جىٞغٍ مً
ً
ٞغم ٖالُت لخٟاٖل ومكاع٦ت اإلاخٗلمحن اًجابُا.
• ٢لت الى٢ذ اإلاسهو لؤلوكُت الخٗلُمُت الخٗلمُت طاث الُبُٗت
ؤلابضاُٖت.
• ٖضم جىىٕ ألاوكُت الخٗلُمُت الخٗلمُت.
• يٗ ٠صوع الُالب في ٖملُاث الخٗلُم والخٗلم والخسُُِ والخىُٟظ
لؤلوكُت بما ًسضم عٚباتهم وخاحاتهم.
• ٖضم ويىح ؤلابضإ في ؤَضا ٝألاوكُت.
 -4اإلاٗى٢اث ٖلى نُٗض الخ٣ىٍم
• اؾخسضام ؤؾالُب ج٣ىٍم جغ٦ؼ ٖلى ُ٢اؽ ال٣ضعاث الٗ٣لُت الضهُا.
• ٖضم جىىَ٘ ؤؾالُب الخ٣ىٍم والخإُ٦ض ٖلى الازخباعاث الخدهُلُت.
• ٖضم قمىلُت ٖملُاث الخ٣ىٍم ل٩اٞت م٩ىهاث اإلاىهج واإلاى٠٢
الخٗلُمي.
• ٖضم اقغا ٥الُالب في مىا٢كاث ج٣ىٍمُت ألهٟؿهم ؤو لٛحرَم.
• ٢هىع اَضاٖ ٝملُاث الخ٣ىٍم.
زامؿا :الخدضًاث اإلاخٗل٣ت باإلصاعة اإلاضعؾُت:
ٖلى الغٚم مً الضوع اإلاهم لُ٣اصة اإلاضعؾت وبصاعتها في جىمُت وحٗؼٍؼ
ٖملُاث التربُت ؤلابضاُٖت وجيكغ ز٣اٞت ؤلابضإ صازل اإلاضعؾت وفي
اإلاجخم٘ اإلادُِ باإلاضعؾت ،بال ؤجها جىاحه حملت مً الخدضًاث واإلاٗى٢اث
مً ؤَمها:
• ٢هىع الـخإَُل ويٗ ٠اإلاٗغٞت واإلاماعؾت ألؾالُب ؤلابضإ ؤلاصاعي.
• اإلاىعور الش٣افي لضي الُ٣اصة اإلاضعؾُت ال٣اثم ٖلى اخخ٩اع الؿلُت
والخٗهب للغؤي وم٣اومت الخُٛحر والغوجحن والبحرو٢غاَُت.
• اٞخ٣اص اإلاضعاء للؿماث والخهاثو التي حٗمل ٖلى حكُ٨ل وبلىعة
الؿلى ٥ؤلابضاعي ومً ؤَمها:
 الخهاثو الٗ٣لُت :وجخمشل في ال٣ضعة الٗالُت ٖلى اهخاج ألا٩ٞاع(الجضًضة – اإلاُٟضة) في و٢ذ مدضص ،واإلاغوهت ،وال٣ضعة ٖلى حُٛحر
اججاٍ الخ٨ٟحر ،والخ٨ٟحر ال٣اثم ٖلى همِ (إلااطا و )٠ُ٦وجىُْ ٠الخ٨ٟحر
الخباٖضي [.[48
 الخهاثو الشخهُت والضاُٗٞت :وجخمشل في اإلاُل للمساَغة ،وج٣بلالٛمىى وجدمل الًٛىٍ ،واإلاُل للمغح والضٖابت ،وال٣ضعة ٖلى جدىٍل
ألاػماث لٟغم ،وامخالٖ ٥اصاث الىجاح ومهاعاجه ،واإلاباصعة والالتزام
الشخص ي ججاٍ اإلاضعؾت ،والاهٟخاح ٖلى الخبرة وج٣بل الازغًٍ والش٣ت
الٗالُت بالىٟـ والالتزام بالٗمل [.[49
 الخهاثو اإلاٗغُٞت :خب ال٣غاءة والاَالٕ ،اإلاُل للبدث والخد،٤٣واؾخسضام اإلاٗغٞت اإلاىحىصة إلهخاج ؤ٩ٞاع حضًضة ،وال٣ضعة ٖلى الخٗامل
م٘ ألا٩ٞاع اإلاجغصة ،وجىىٕ الاَخماماث والهىٍاث [.[50
• يٗ ٠م٣ىماث اإلاىار اإلااؾس ي الضاٖم لئلبضإ والظي ًخطح بخىٞغ
اإلآاَغ الخالُت:
 -جب ـني ال ُ٣ـم واإلاب ـاصت ال ـتي جىم ـي الخ ـىحه ـاث ؤلاب ـضاُٖـ ـت وويٗها مىي٘

والا٦خٟاء باإلاخاح وؾُُغة بٌٗ ألاٟ٢ا ٫الاحخماُٖت ٦مىحهاث للؿلى٥
ٖ -5ضم الىيىح إلابرعاث بٖضاص وجإَُل اإلاٗلمحن ال٦دكا ٝوعٖاًت
اإلابضٖحن واإلاىَىبحن.
 -6اهسٟاى مؿخىٍاث اإلاٗغٞت ألا٧اصًمُت واإلاماعؾت اإلاهىُت لضي
اإلاٗلمحن بمجمىٖت ؤؾاؾُت مً الً٣اًا طاث الٗال٢ت باإلبضإ والتربُت
ؤلابضاُٖت ومً ؤَمها:
 مٟاَُم ؤلابضإ مً وحهاث الىٓغ اإلاسخلٟت ؾُ٩ىلىحُا وبُئُا وجغبىٍاوٚحرَا.
 الخ٨ٟحر ؤلابضاعي و٢ضعاجه. مؿخىٍاث ؤلابضإ. الىىاجج ؤلابضاُٖت. ؾماث الشخهُت اإلابضٖت. ؤلابضإ والخُا.٫ اؾتراجُجُاث جىمُت ؤلابضإ وجُىٍغٍ. مدٟؼاث ؤلابضإ ومٗى٢اجه. ألاَضا ٝالتربىٍت لئلبضإ والتي لخهها. اهسٟاى مؿخىي ٟ٦اًاث اإلاٗلمحن اإلاازغة في ؤصواع اإلاٗلم ججاٍ ٖملُاثا٦دكا ٝؤلابضإ وجىمُخه في حمُ٘ مجاالتها.
 ؤصوع اإلاٗلم في عٖاًت ؤلابضإ.ً
عابٗا :الخدضًاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاهج:
بمغاحٗت ألاصبُاث طاث الٗال٢ت ًخطح ؤن اإلاجهاج في اإلاضعؾت
الٗغبُت ٖلى نُٗض ؤلابضإ ووكغ الش٣اٞت ؤلابضاُٖت جىاحه حملت مً
الخدضًاث ؤَمها :
 -1اإلاٗى٢اث ٖلى نُٗض ؤَضا ٝاإلاجهاج:
• ٖضم ويىح الهىٍت ويٗ ٠الخىحُه هدى الخهىنُاث اإلامحزة لؤلمت.
ً
• ٖضم اٖخباع ؤلابضإ والابخ٩اع َضٞا وَىُا.
• يٗ ٠التر٦حز ٖلى جىمُت ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت لضي الُالب [.[45
• يٗ ٠التر٦حز ٖلى حٗلُم الُالب ٌٗ ٠ُ٦لمىن ؤهٟؿهم مً زال٫
التر٦حز ٖلى الخٗلم الظاحي ٦جؼء مً الىهج الضعاس ي [.[3
 -2اإلاٗى٢اث ٖلى نُٗض اإلادخىي
• التر٦حز ٖلى خ ٟٔاإلاٗلىماث ،ويٗ ٠الاَخمام بدىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر
الٗلُا.
• ال ًغاعي الٟغو ١الٟغصًت بحن الُالب وجىىٖهم.
• ال ٌشج٘ اإلادخىي الُالب ٖلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت في ٖملُاث الخٗلم.
• ال ٌشج٘ اإلادخىي الُالب ٖلى اإلاكاع٦ت الٟٗالت في ٖملُاث الخٗلم.
• ٖضم الاَخمام بمخابٗت اإلاىجؼاث والا٦دكاٞاث الخضًشت.
• يٗ ٠التر٦حز ٖلى صعاؾت صخهُاث وحهىص اإلابضٖحن واهخاحهم
وؤزغَم.
• ٖضم ٟ٦اًت ألامشلت والكىاَض التي جغبِ الُالب بُئخه ومدُُه.
• ٖضم اَخمام اإلادخىي بدىىٕ ألاؾئلت اإلاشحرة للخ٨ٟحر والتر٦حز ٖلى ألاؾئلت
اإلاٛل٣ت.
• ج٣ضًم اإلاٗلىماث والخ٣اث ٤وألاخ٩ام للخالمُظ بهىعة حاَؼة وم٨خملت.
• التر٦حز ٖلى اإلاىيىٖاث ألا٧اصًمُت اإلاغجبُت باالمخداهاث [.[46
 -3اإلاٗى٢اث ٖلى نُٗض َغ ١الخضعَـ واؾتراجُجُاث الخٗلُم
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اإلادىع الشاوي
ؾبل مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ في اإلاضعؾت الٗغبُت
ج٣ىم هٓغة الضعاؾت الخالُت ٖلى اٖخباع ؤلابضإ ؾلىٞ ٥غصي
وحماعي في هٟـ الى٢ذ ،وجؼاًض ؤٖضاص اإلابضٖحن في ؤي مجخم٘ صاللت
ٖلى قُىٕ ْاَغة ؤلابضإ ،وؤن ؤَمُت ؤلابضإ ويغوعة عٖاًت اإلابضٖحن ال
جتر ٥مهمت الاَخمام والٗىاًت بها للجهىص الٟغصًت ،بل جدخاج لجهض
حماعي جغٖاٍ اإلاجخمٗاث يمً ؾُاؾت زابخت ج٣ىم ٖلى جىٞحر اإلاىار
الاحخماعي الضاٖم لئلبضإ واإلابضٖحن ،وَظا ما اهخبهذ له صو٧ ٫الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت والُابان ٞجٗلذ عٖاًت ؤلابضإ وجىٞحر الٓغوٝ
اإلاُل٣ت للُا٢اث ؤلابضاُٖت في ٢لب الخغٍُت التربىٍت ٧اؾتراجُجُت
ً
مؿخ٣بلُت [ ،]56واهُال٢ا مً الىٓغة الؿاب٣ت ٞةن ؾبل الخهضي
واإلاىاحهت إلاٗى٢اث وجدضًاجه ؾترج٨ؼ ٖلى اإلاضزل الخ٩املي ال٣اثم ٖلى
اٖخباع ؤلابضإ مىٓىمت مخ٩املت طاث ؤبٗاص ٖ٣لُت واحخماُٖت
ووحضاهُت ،مغ٦ؼَا الٟغص ،واإلاجخم٘ ب٩ل ام٩اهُاجه وماؾؿاجه مٗني
بالخٟاٖل ؤلاًجابي والضٖم ،وؾخدىاو ٫الضعاؾت ؾبل الخهضي إلاٗى٢اث
ؤلابضإ في اإلاضعؾت الٗغبُت و ٤ٞجخاب٘ ًىُل ٤مً الٗام بلى الخام
ًىضح مٗاإلاه ؤلاَاع الخالي:
 ؤلاوؿان َى اإلاؿتهض ٝالغثِس ي في ٖملُاث جىمُت وعٖاًت ؤلابضإ. اإلاىٓىمت الٟاٖلت في جىمُت وعٖاًت ألاٞغاص لُهبدىا مبضٖحن هياإلاىٓىمت ال٣اثمت ٖلى جد ٤ُ٣اإلاداوع الشالزت الخالُت:
ً
• الىعي :خالت ٖ٣لُت جخًمً ًٓ٣ت في ؤلاخؿاؽ والكٗىع بضء مً
ً
الظا٦غة ٖبىعا باإلخؿاؽ والخُا.٫
• ؤلاعاصة :وهي ؤلانغاع ٖلى الاؾخمغاع في اإلاماعؾت.
• الخىحه هدى اإلاؿخ٣بل :جخمشل في الهض ٝالىاعي ،واإلا٣اومت ألي مُٗ٣اث
لخد ٤ُ٣الهض.[57[ .ٝ
والىعي في َظٍ اإلاىٓىمت َى الٗىهغ اإلايكِ لئلعاصة والاججاٍ هدى
اإلاؿخ٣بل ،وَظٍ اإلاىٓىمت جخجؿض ٞاٖلُتها في مىانلت الخىحه هدى
الٗمل اإلابضٕ وجد ٤ُ٣ألاَضا.ٝ
 الُالب في مىُ٣ت ج٣اَ٘ ألاؾغة بمخٛحراتها وْغوٞها اإلاسخلٟت م٘اإلاضعؾت ببرامجها وؤَضاٞها وبِئتها والٓغو ٝاإلاغجبُت بها.
 اإلاضعؾت وألاؾغة ماؾؿاث احخماُٖت جازغ وجخإزغ باإلاجخم٘ وام٩اهُاجهوجىُٓماجه وٞلؿٟخه.
 اإلاجخم٘ حؼء مً الٗالم بمخٛحراجه وجدىالجه .والىمىطج الخالي ٌٗبر ًَٖظا ؤلاَاع:

الخىُٟظ في بَاع مخ٩امل مً الىٓم وألاؾالُب والىؾاثل وخٟؼ الٗاملحن
وحشجُٗهم ٖلى مماعؾتها.
 جىمُت وجُىٍغ الهُا٧ل وألاهٓمت وؤؾالُب الٗمل باججاٍ جُىٍغ الٗملالجماعي وحشجُ٘ البدث والخُىٍغ واإلاباصؤة وؤلابضإ.
 الؿماخت ؤلاصاعٍت والخدٟحز وٚغؽ مباصت الابخ٩اع والخجضًض ٖىضالٗاملحن واإلاٗىُحن.
 الاهخماء للماؾؿت والخىا ٤ٞم٘ ؤَضاٞها ،وبًجاص عوح الخٗاونوالخيؿُ ٤والٗمل بغوح الٟغٍ ٤وجىمُت الخىاع اإلانهي[51[ .
• مٗى٢اث جىُٓمُت جخمشل في جغ٦ؼ الؿلُاث والغ٢ابت ٖىض حهاث ٖلُا
وزاعج اإلاضعؾت ،ويٗ ٠مؿاَمت اإلاضعؾت وبصاعتها في جىُٓم وعؾم
الخُِ ووي٘ الؿُاؾاث ،واللىاثذ والخىُٓماث الجامضة ،والغ٢ابت
اإلاد٨مت ٖلى ٖمل مضًغ اإلاضعؾت وبصاعجه [.[52
• ٖضم ٢ضعة ؤلاصاعة ٖلى جىٞحر البِئت اإلااصًت الالػمت لٗملُاث ؤلابضإ
مشل الؿاخاث ،واإلاسخبراث ،واإلا٨خباث ،واإلاالٖب ،وناالث الٟىىن،
واإلاؿغح ،والخجهحزاث ؤلال٨تروهُت والىؾاثل الؿمُٗت والبهغٍت،
وج٨ىىلىحُا الخٗلُم ،وقب٩اث ؤلاهترهذ [.[53
• يٗ ٠الخيؿُ ٤والخ٩امل بحن اإلاضعؾت وألاؾغة.
• ٖضم ٢ضعة اإلاضعؾت ٖلى احغاء قغا٧اث مجخمُٗت هاجخت م٘ مدُُها
الاحخماعي وُٚاب مؿاَماث اإلاجخم٘ بماؾؿاجه اإلاسخلٟت ًٖ مؿاٖضة
اإلاضعؾت وعٖاًت بغامجها ومكاعَٗها ؤلابضاُٖت.
• يٗ ٠الٟاٖلُت في مماعؾت ألاصواع ؤلاصاعٍت الىاحب ٖلى بصاعة اإلاضعؾت
الالتزام بها لضٖم وجىمُت الٗاملحن باإلاضعؾت وحٗؼٍؼ اإلاماعؾاث ؤلابضاُٖت
ومً ؤَمها بدؿب حغوان [ ]54وال٨ىاوي [.[55
 جىحُه مُى ٫الٗاملحن واؾخٗضاصاتهم ؤلابضإ في ألاٖما ٫التي جدىاؾبم٘ مُىلهم.
 تهُئت اإلاىار الىٟس ي والاحخماعي والهخي باإلاضعؾت الظي ٌٗؼػ الغٖاًتالؿلُمت للٗاملحن وَشجٗهم ٖلى الٗمل والاوسجام وجىاؾ ٤الجهىص.
 بقٗاع الٗاملحن بخ٣ضًغ ؤلاصاعة للجهىص وألاٖما ٫اإلابضٖت واإلاخمحزةوج٣ضم الخىاٞؼ اإلاسخلٟت للمخمحزًً.
 جىٞحر بِئت صاٖمت للخٗلم الظاحي واإلاؿخمغ والىمى والخىمُت اإلاهىُت. مؿاٖضة الٗاملحن في الخٛلب ٖلى الٗ٣باث التي جىاحههم ،وٖضم بز٣ا٫٧اَلهم باألٖما ٫الغوجُيُت ،وبقغا٦هم في نىاٖت ال٣غاعاث.
ً
 مؿاٖضة الٗاملحن لًُٗىا ألهٟؿهم ؤَضاٞا جخ ٤ٟم٘ مُىلهمواؾخٗضاصاتهم وجدٟؼَم ٖلى ؤلابضإ.
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جدى ٫جغبىي مٗؼػ لش٣اٞت ؤلابضإ ،وصاٖم لؿُاصتها في الىٓام التربىي
ً
الغؾمي وٚحر الغؾمي ومٗبرا ًٖ جهىع ًا٦ض الهىٍت الٗغبُت وٍدترم
آلازغ وٍخٟاٖل م٘ بُئخه با٢خضاع مً زال ٫مغاٖاة الاٖخباعاث الخالُت:
• احؿا ١ومىاثمت البرامج الخىُٟظًت لالؾتراجُجُاث والؿُاؾاث
الىٓغٍت ،واًمان الُ٣اصاث التربىٍت بإَمُت بث ال٨ٟغ ؤلابضاعي وصٖمه،
وجُىٍغ الىٓم التربىٍت في البالص الٗغبُت وَُا٧لها وماؾؿاتها وٖملُاتها
ومىخجاتها في هٟـ الاججاٍ [.[2
• الخدضًض الىاعي والض ٤ُ٢إلاك٨الث التربُت في البالص الٗغبُت وجغجِب
َظٍ اإلاك٨الث و ٤ٞؤولىٍاث اإلاٗالجت و ٤ٞالٓغو ٝاإلاىيىُٖت
وام٩اهُاث ٧ل بلض.
• جبني الٛاًاث التربىٍت لهىاٖت ؤلابضإ والخىٓحر لها وجدىٍلها لىُ٣ت
اجٟا ١مجخمعي وؤَم َظٍ الٛاًاث ٦ما ًغاَا خؿً ٖبضالٗا ٫جخمشل في
الخدغع وهمى مكاٖغ الخغٍت ،الخُٛحر وبعاصة الخُٛحر ،الٗ٣الهُت والاخخ٩ام
للٗ٣ل ،والخىحه اإلاؿخ٣بلي [.[3
• ج٩امل الجهىص الٗغبُت في صٖم الشخهُت اإلابضٖت باالجٟاٖ ١لى
اؾتراجُجُت ٖغبُت جدضص مالمذ الخض ألاصوى الجام٘ إلاىانٟاث
الشخهُت الٗغبُت اإلابضٖت ،والؿماث الٗامت لهىٍت اإلابضٕ الٗغبي،
جخٟاٖل مٗه البالص الٗغبُت و ٤ٞزهىنُاتها وْغوٞها وام٩اهُاتها.
• الخىع والاهٟخاح ٖلى الازغ والى٣ل الىاعي للخبراث والخجاعي اإلاخمحزة
ٖىض آلازغًٍ.
 -3اؾخدًاع وجإنُل الخجغبت ؤلابضاُٖت اإلاكغ٢ت لؤلمت:
ماى مجُض وجغار خًاعي زغي جغ ٥جإزحرا ٢ىٍا ٖلى ال٨ٟغ ؤلاوؿاوي في
مسخل ٠مجاالث اإلاضهُت والخًاعة بكىاَض الػالذ مازلت حٗبر ًٖ ٨ٞغ
مبضٕ وز٣اٞت ببضاُٖت ،والاؾخضٖاء الخدلُلي لهظٍ الخ٣بت واؾخدًاع
ٖىامل الٟاٖلُت ومغج٨ؼاث ال٣ىة ٌكحر لتربُت ببضاُٖت ٢ىٍت ومازغة
ؤهخجذ ٖ٣ى ٫مبضٖت وؤٞغػث مىخجاث خًاعٍت زالضة ،و٦ظلٞ ٪ةن

ؤوال :مىاحهت جدُاث ؤلابضإ ٖلى نُٗض اإلاجخم٘:
بن َىٍت ألامت ٌٗبر ٖجها بال٣ضع الشابذ والجىَغي واإلاكتر ٥مً
الؿماث الٗامت اإلامحزة لشخهُت ألامت ًٖ ٚحرَا ،واإلاغجبُت
بسهىنُتها الخًاعٍت ،وبٖاصة بٗث وجإُ٦ض الهىٍت ؤلابضاُٖت لؤلمت
ًٟغى ٖلى اإلاجخم٘ الٗغبي صوعا مهم في مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ في
الىا ٘٢الٗغبي بك٩ل ٖام وفي اإلاضعؾت بك٩ل زام مً زال ٫ألاَغ
الخالُت:
 -1بٖاصة حكُ٨ل الش٣اٞت الٗغبُت:
بهىعة ججاوػ ز٣اٞتي الظا٦غة والؿ٩ىن وما جغجب ٖلحهما مً مٓاَغ
هدى ز٣اٞت جغاعي ؤلابضإ بجمُ٘ ؤق٩اله الخٗبحري ،الخهيُٟي،
الخجضًضي ،والبزوغي ،وجيهئ البِئاث التي جىٞغ الكغوٍ ألاؾاؾُت
لٗملُاجه اإلاخمشلت في وعي ؤلاوؿان بظاجه جىاٞغ اإلاىار ؤلابضاعي ،الاقبإ
اإلاخىاػن للخاحاث ،وجضٖم الٗىانغ واإلاباصت ألاؾاؾُت لش٣اٞت ؤلابضإ
التي ًغاَا مدمض ٖبض الؿمُ٘ مخمشلت في :الىعي الى٣ضي ،بهماثُت
الخش ،٠ُ٣الخهىنُت الترُ٦بُت ،الخىاػن بحن ألانالت واإلاٗانغة،
وحىبُت الخجضًض ،خغٍت ال٨ٟغ ،الخدضًث اللٛىي ،الخ٨ٟحر الٗلمي،
اهدكاع اإلاكاٖغ ؤلاوؿاهُت [ ،]2وجخجه هدى حشجُ٘ واخترام الخىىٕ
الش٣افي ،ب٢امت ٖال٢اث حضًضة بحن الش٣اٞت وهٓام الخٗلُم ،وجضُٖم
حٗضصًت وؾاثل ؤلاٖالم وخغٍت الخٗبحر [.[58
بٖاصة حكُ٨ل الٗ٣ل الٗغبي:
ً
لُ٩ىن ٢اصعا ٖلى جد ٤ُ٣الىعي الخًاعي وبٖاصة حكُ٨ل الخايغ،
واؾدكغا ٝنىاٖت اإلاؿخ٣بل مىُل٣ا مً جىحهاث ببضاُٖت ؤَمها الى٣ض
اإلاىيىعي ،ج٣ضًغ صوع الٗلم ،والٗىاًت بالخ٨ٟحر الخإملي والاخخمالي ،وكغ
الخىحه الاؾدكغافي ،جإُ٦ض الخىاع ،صٖم بعاصة الازخُاع ا٦دكا ٝالظاث
الٟغصًت والجمُٗت ،والخىمُت ؤلاوؿاهُت.
 -2ججضًض الخُاب التربىي الٗغبي:
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جإنُل التربُت ؤلابضاُٖت ً٣ضم ؤصلت ٢ىٍت ومٗؼػة لهىٍت ألامت ولجضوي
الٗىصة الخًاعٍت اإلاإمىلت ومً ؤَم َظٍ ألاصلت:
• التربُت ؤلابضاُٖت لؤلمت في ٖهىع اػصَاعَا اعجبُذ بال٨ٟغة ؤلاؾالمُت
وؤن لهظٍ التربُت مىهجحها ،ومُاصًجها ،ومهاصعَا الغباهُت التي جد ٤٣لها
ألانالت واإلاىيىُٖت والاٖخضا.٫
• ال٣غآن والؿىت ًغبُان ٖلى ؤلابضإ وٍا٦ضان ٖلى ما ًى ٟ٘ؤلاوؿان
والبكغٍت.
• التربُت ؤلابضاُٖت حٗخمض ٖلى الاحتهاص ،خغٍت ؤلاعاصة ،اإلاىهجُت الٗلمُت،
واإلاغوهت الٗ٣لُت ،وٚحرَا مً اإلاغج٨ؼاث الٗ٣لُت.
• التربُت ؤلابضاُٖت جد ٤٣للٟغص ولؤلمت الكٗىع باالهخماء والاٖتزاػ
بالهىٍت وجد ٤٣الجهًت الخىمىٍت الكاملت.
• التربُت ؤلابضاُٖت ج٣ضم خلىٖ ٫ملُت للمك٨الث ،وحؿهم في جهًت
اإلاجخم٘ بضون الظوبان في صخهُاث الازغًٍ.
• التربُت ؤلابضاُٖت جغ٦ؼ ٖلى اإلاجاالث التي جى ٟ٘البكغٍت ،والتي مً
زاللها ًخد ٤٣اإلاؿاَمت الٟاٖلت في جهًت اإلاجخم٘.
• التربُت ؤلابضاُٖت حٗمل ؤلابضإ مً زال ٫التربُت الخجضًضًت بُٗضا ًٖ
ال٣ىلبت الٗ٣لُت.[34[ .
 -4ججضًض الخُاب ؤلاٖالمي الٗغبي:
ؤلاٖالم الٗغبي الخالي وؾاثله وعؾاثله حٗاوي ؤػمت مهضاُ٢ت ُٞما ج٣ضم،
جسمت مٗلىماجُت ال حٗبر ًٖ جىىٕ ،جبُٗت ل٩ل ما ً٣ضمه آلازغ ،جالٖب
بٗ٣ى ٫اإلاؿتهل٨حن والخىحه اإلاُلىب ًخجه نىب بٖالم ٖغبي واضح
الهىٍت والاهخماء ًدؿم بالخىىٕ ،اإلاىيىُٖت ،الهض ،١الاهدكاع ،اخترام
بوؿاهُت ؤلاوؿان الٗغبي وج٣ضًغ ٖ٣لهً ،اصي عؾالخه بمهىُت واخترا،ٝ
مغجبِ بالتربُت والش٣اٞت الٗغبُت و٢اصع ٖلى زضمت الش٣اٞت ؤلابضاُٖت مً
زال:٫
• الخىُٖت والخىىٍغ للكغاثذ اإلاسخلٟت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت بىا ٘٢ألامت
وما ً٨خىَ ٠ظا الىا ٘٢مً جدضًاث.
• عبِ اإلاىاًَ الٗغبي بً٣اًاٍ اإلاهحرًت واقٗاعٍ بإَمُت صوعٍ وما
ًمل٨ه مً ؤم٩اهُاث.
• الخإُ٦ض ٖلى زىابذ الهىٍت الٗغبُت اللٛت ،الُٗ٣ضة ،الجٛغاُٞا،
الخاعٍش ،الش٣اٞت.
• مساَبت الٗ٣ل الٗغبي ومغاٖاة خاحاجه الخىىٍغٍت ،مىْٟت ؤصواث
الٗهغ وج٣ىُاجه في ه٣ل الش٣اٞت ال٩ىهُت والخجاعب الٗاإلاُت بمىهجُه
ٖلمُت واختراُٞت ومىيىُٖت.
• الخإُ٦ض ٖلى الخُاب الجمعي لؤلمت واإلاؿاَمت الٟٗالت والاًجابُت في
ججاوػ الخالٞاث البُيُت.
• الخإُ٦ض ٖلى ال٣ضعة والٟ٨اءة الخًاعٍت لؤلمت الٗغبُت ،وحٗؼٍؼ
اججاَاث الخىمُت الكاملت.
• اؾخدًاع وجإنُل اإلاؿاَماث الخًاعٍت والضوع الغٍاصي لؤلمت في
ٖهىعَا الؼاَغة.
• جىُٖت ألاحُا ٫بغنُض ألامت مً اإلابضٖحن والظًً ؤؾهمىا في بىاء
الخًاعة ؤلاوؿاهُت في اإلااض ي والخايغ وج٣ضًمهم ٦مشل وهمىطج ً٣خضي
لؤلحُا.٫
• الخىُٖت الجماَحرًت والخش ُ٣ـ ٠اله ـاص ٝللخ ُٛـحر الش٣ا ٞـي وجج ـاوػ ز ٣ـاٞت
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الؿ٩ىن وجإزحراتها.
• الخىُٖت بإَمُت صوع الخيكئت ألاؾغٍت في ا٦ؿاب ألاَٟا ٫اإلاهاعاث
ؤلابضاُٖت وزل ٤البِئت الهالخت لئلبضإ.
• وكغ اإلاٗغٞت الهاصٞت لخٗمُم ال٨ٟغ واإلاماعؾت ؤلابضاُٖت وه٣ل ججاعب
وزبراث اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت في َظا الجاهب.
 -5الخىحه هدى الخىمُت الكاملت اإلاؿخضامت:
ٖىىاجها الخُٛحر واإلاؿخ٣بل و٦الَما ماقغاث ببضاُٖت واضخت
وجاؾـ لخُاة ج ٘٣في ج٣اَ٘ بِئت مىاؾبت للخُاة وا٢خهاص مىه٠
وٖضالت احخماُٖت ،وٖملُاث الخىمُت في بٗضَا الضاٖم لئلبضإ البض ؤن
جدؿم بالخالي:
• الخىُْ ٠الٟٗا ٫للمٗلىماجُت والخ٣ىُت [.[59
• الخإُ٦ض ٖلى ُ٢مت الٗمل.
• مىاحهت جدضًاث الخىمُت بُغٚ ١حر همُُت والبدث ًٖ الخلى٫
ؤلابضاُٖت في الخهضي للمك٨الث ألاؾاؾُت اإلاخٗل٣ت باألمُت ،الٛظاء،
اإلاُاٍ الٗالج والضواء.
 -6الٗىاًت بالبدث الٗلمي:
البدث الٗلمي مىٓىمت مخ٩املت حٗبر ًٖ مضي ج٣ضم اإلاجخمٗاث
و٢ىتها ،وجىُْٟها لخضمت وجُىٍغ ز٣اٞت ؤلابضإ ًدخاج لخىٞغ اإلا٣ىماث
الخالُت:
• جىٞحر مىار الخغٍت ب٩اٞت حىاهبها للباخشحن .
• الٗىاًت بالباخشحن وا٦دكا ٝاإلاىاَب والٗ٣ى ٫الىاٖضة.
• زل ٤البِئت الٗلمُت والبدشُت الجاطبت للٗلماء الٗغب واإلاؿلمحن مً
الضازل ؤو لٗىصة الٗ٣ى ٫والخبراث اإلاهاحغة.
• جىٞحر الضٖم اإلااصي وػٍاصة اإلاحزاهُاث اإلاسههت لظل ٪لخهل
للمؿخىٍاث الٗاإلاُت بيؿبت ال ج٣ل ًٖ  %2.5مً الضزل ال٣ىمي ل٩ل
بلض.
• ج٩امل الجهىص واإلاكغوٖاث الٗغبُت للبدث الٗلمي و ٤ٞم٣خًُاث
خاحاث الخىمُت وبما ًغاعي الخهىنُاث اإلامحزة ل٩ل بلض.
• جىٞحر اإلاىازاث الٗلمُت ،و٢ىاٖض البُاهاث ومغا٦ؼ ألابدار اإلاخسههت،
والٗمل ٖلى جىَحن الخ٨ىىلىحُا ،والضزى ٫في قغا٧اث ج٨ىىلىحُت م٘
الضو ٫والكغ٧اث اإلاخ٣ضمت بكغوٍ جًمً ه٣ل الخ٨ىىلىحُا وجضعٍب
الخبراث الٗغبُت.
• صٖم اإلاكغوٖاث الهىاُٖت الىَىُت ،والكغا٦ت بحن الُٗ٣حن الٗام
والخام.
 -7الٗىاًت باإلبضإ الٟني وألاصبي:
آلاصاب والٟىىن مً الٗىاوًٍ الباعػة إلبضإ ألامم واإلاجخمٗاث
والخظو ١الٟني ًدمل صاللت ممحزة ًٖ الخا ٫ؤلابضاُٖت ،وبغٖاًت
اإلااؾؿاث الش٣اُٞت والخٗلُمُت وزانت اإلاضاعؽ للٟىىن وآلاصاب هغ٘ٞ
مؿخىي الخـ ؤلابضاعي وهىمي ٖىض الُالب اإلاهاعاث ؤلابضاُٖت مشل
ال٨خابت ؤلابضاُٖت والخٗبحر ؤلابضاعي بمسخل ٠نىعٍ ،وعٖاًت ؤلابضإ
الٟني في اإلاجخم٘ ًم ً٨الخٗبحر ٖجها بالجىاهب واإلاجاالث الخالُت:
• الٗىاًت باللٛت الٗغبُت وٞىىجها اإلاسخلٟت مً زال ٫الاَخمام بالجىاهب
الخُبُُ٣ت التي ج٩ىن اإلاهاعاث وجه٣لها ،والٗىاًت ال٩املت بد ٟٔال٣غآن
ال٨غٍم وجالوجه [.[22
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جهبذ الكغا٦ت اإلاجخمُٗت م٘ اإلاضعؾت مً ٧اٞت الكغ٧اء اإلاٗىُحن
بالتربُت والخٗلُم ًُ٢ت ال زالٖ ٝلحها وال مجا ٫ؤو مدؿ٘ مً الى٢ذ
لخإزحر جُٟٗلها وبإًٞل الهىع في اججاٍ جغبُت مىحهت هدى ا٦دكاٝ
وبىاء وجُىٍغ الُا٢اث ؤلابضاُٖت ٖىض الُالب ،وبجاخت ٞغم ؤًٞل
وؤوؾ٘ للُالب اإلابضٖحن واإلاىَىبحن زانت وللُالب ٌك٩ل ٖام للىمى
اإلاخ٩امل ،وجُىٍغ عوح اإلاباصعة ،وبُٖائهم ٢ضع ؤ٦بر مً الخبراث والخجغبت
واإلاغان ٖلى البدث ٦ما ًخُلب الامغ حشجُ٘ الخٗلم اإلاؿخمغ وجِؿحر
مجاالث جىمُت الُا٢اث وببغاػ هخاثج ببضاُٖت مازغة وٗٞالت و٢اصعة ٖلى
اخضار حُٛحراث هىُٖت هدى ٚض ؤ٦ثر ٞاٖلُت ،والجضو ٫الخالي ًىضح
جهىع الضعاؾت ألَم ؤصواع الكغا٦ت اإلاجخمُٗت في عٖاًت ؤلابضإ في
اإلاضعؾت ،واإلااؾؿاث اإلاجخمُٗت ال٣اصعة ٖلى جإصًت َظٍ ألاصواع:

• حشجُ٘ ال٣غاءة ووكغ الىعي ال٣غاجي ،واوكاء اإلا٨خباث ،والاَخمام
بالخإلُ ٠واليكغ.
• الاَخمام باإلاؿاب٣اث الش٣اُٞت والٟىُت.
• الجىاثؼ الدشجُُٗت وج٨غٍم اإلاخمحزًً والاخخٟاء بمىخجهم ؤلابضاعي.
• الٗىاًت بإصب ألاَٟا ٫بمسخل ٠نىعٍ.
• الٗىاًت بالٟىىن الدكُ٨لُت والخُبُُ٣ت واإلاؿغح.
 -8الكغا٦ت اإلاجخمٗت م٘ اإلاضعؾت:
اإلاؿخ٣بل ٖىىاهه ؤلابضإ ،والُغٍ ٤الُه جغبُت قاملت مخ٩املت
ًخهضي لها اإلاجخم٘ بإٞغاصٍ وحماٖاجه الىىُٖت وماؾؿاجه ب٩ل
جهيُٟاتها ،وفي الخالت الٗغبُت في َظا الى٢ذ وفي ْل الخدضًاث ال٨بحرة
واإلاخىىٖت التي جىاحه التربُت الٗغبُت وحٗى ١اهُال٢تها هدى اٞا ١ؤلابضإ
جدول 1
أدوار الشراكة املجتمعية في رعاية إلابداع
ا٦دكا ٝاإلابضٖحن

شركاء املدرسة
ألاؾغة – اإلاسجض-الىىاصي الغٍايُت – بُىث الكباب – الىىاصي ألاصبُت – ٢هىع
الش٣اٞت – مغا٦ؼ عٖاًت اإلاىَىبحن واإلابضٖحن
ألاؾغة – مغا٦ؼ عٖاًت اإلاىَىبحن-اإلا٨خباث – هىاصي الٗلىم – مغا٦ؼ البدىر

جُىٍغ الؿماث الىٟؿُت اإلاُٗىت ٖلى ؤلابضإ

ألاؾغة – اإلاسجض – اإلا٨خبت – ٢هىع الش٣اٞت – اإلاؿغح

جُىٍغ الُ٣م ؤلابضاُٖت

الاؾغة – اإلاسجض – الىىاصي ألاصبُت – اإلا٨خباث – وؾاثل الاٖالم

وكغ وجإُ٦ض ز٣اٞت ؤلابضإ
الغٖاًت والخىُٖت الصخُت
صٖم اإلاماعؾاث ؤلابضاُٖت
عٖاًت اإلابضٖحن وجُىٍغ مىخجهم ؤلابضاعي
جىٞحر اإلاؿخلؼماث اإلااصًت لئلبضإ

ألاؾغة – وؾاثل الاٖالم – اإلا٨خباث
اإلاؿدكُٟاث  -مغا٦ؼ الغٖاًت الصخُت وؾاثل الاٖالم
الاؾغة – الىىاصي الغٍايُت – اإلاهاو٘ ومغا٦ؼ الاٖما-٫الىىاصي الش٣اُٞت
الىىاصي الغٍايُت – الجامٗاث – مغا٦ؼ البدث الٗلمي الكغ٧اث  -اإلاهاو٘
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– الىىاصي الغٍايُت

جُىٍغ ال٣ضعاث الٗ٣لُت اإلاازغة في ؤلابضإ

ً
زاهُا :مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ ٖلى نُٗض ألاؾغة
جبضؤ جغبُت ؤلابضإ مىظ وٗىمت ألاْٟاع ،وجًُل٘ ألاؾغة مً بحن
حمُ٘ اإلااؾؿاث التربىٍت واإلاجخمُٗت بضوع ُٖٓم في جىمُت ال٣ضعاث
ؤلابضاُٖت [ ،]3والشخهُت اإلابضٖت والخ٨ٟحر ؤلابضاعي جىبذ وجؼصَغ في
جغبتها [ ،]60وٍم ً٨لؤلؾغة وبخ٩امل حهىصَا م٘ اإلاضعؾت ؤن حؿهم في
جىمُت ؤلابضإ مً زال ٫ألابٗاص الخالُت:
 -1الخىمُت ألاؾغٍت:
ي
بن ع ٘ٞاإلاؿخى الاحخماعي والا٢خهاصي والش٣افي لؤلؾغة ٖىهغ
مهم ومازغ في ٢ضعة ألاؾغة ٖلى جغبُت وعٖاًت ألابىاء وزانت في البِئاث
ً
اإلادغومت وألا٢ل خٓا مً زال:٫
• الخش ٠ُ٣الضًني ،وال٨ٟغي ،والخىُٖت باَلزاع الؿِئت لبٌٗ اإلاماعؾاث
والخ٣الُض مشل اإلاٗضالث الٗالُت لئلهجاب ،والؼواج اإلاب٨غ ،وػواج
ألا٢اعب وما ًترجب ٖلحها مً ؤزاع ؾِئت ٖلى ألابىاء.
• الاَخمام بالخضماث التربىٍت ومداعبت ألامُت بجمُ٘ نىعَا.
• الغٖاًت الصخُت مً زال ٫وكغ الش٣اٞت الصخُت ،الً٣اء ٖلى
ألامغاى اإلاؿخىَىت وزانت التي جهِب ألاَٟا.٫
• مداعبت ال٣ٟغ والً٣اء ٖلُه مً زال ٫بغامج جىمُت ٢اثمت ٖلى صٖم
ألاؾ ـغ اإلاىخج ـت واإلاك ـاعَ ـ٘ اله ُٛـغة ،وج ـىٞـُـغ ب ـغامج الًمان والغٖاًت لٛحر

ال٣اصعًٍ.
• جىٞحر اإلاؿ ً٨اإلاىاؾب ،والخضماث ألاؾاؾُت.
• البرامج ؤلاٖالمُت اإلاىحهت للخىُٖت بالُغ ١وألاؾالُب الصخُدت
للتربُت والغٖاًت باألَٟا ٫والٗىاًت بهم.
• جىٞحر ٞغم الىمى اإلانهي والٗملي وألا٧اصًمي للىالضًً بما ٌؿاٖض ٖلى
الاعج٣اء بمؿخىي وٖحهم وٍدؿً مً اإلاؿخىي الا٢خهاصي والاحخماعي
لؤلؾغة.
• جىُٖت الىالضًً وجشُٟ٣هم بإَمُت صوعَم في التربُت ؤلابضاُٖت،
والخإُ٦ض ٖلى اإلاكاع٦ت في التربُت والخٛلب ٖلى ؤخاصًت اإلاؿاولُت.
• جىُٖت ألاؾغ باإلاك٨الث طاث الخإزحر الؿلبي ٖلى ألاَٟا ٫مشل الُال،١
الخالٞاث الىالضًت ،اإلاسضعاث وٚحرَا.
• ازغاء البِئت اإلاٗغُٞت لؤلؾغة مً زال ٫اإلا٨خبت اإلاجزلُت ‘الخ٨ىىلىحُا،
ؤلاهترهذ ،الغخالث وٚحرَا.
 -2ؤؾالُب الخيكئت ألاؾغٍت:
البِئت ألاؾغٍت مهمت لبىاء وجىمُت اججاَاث ومهاعاث الُٟل
ؤلابضاُٖت ،والبض لؤلؾغة الٗغبُت مً الاججاٍ في ؤؾالُب جيكئتها ألاؾغٍت
هدى ما ًلي:
• حشجُ٘ ألاَٟاٖ ٫لى الاٖخماص ٖلى الىٟـ.
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والخٛحراث اإلادؿاعٖت جؼٍض مً ؤَمُت الضوع اإلاىاٍ باإلاضعؾت في ا٦دكاٝ
وعٖاًت اإلابضٖحن وبىاء وجإُ٦ض الش٣اٞت ؤلابضاُٖت ٖىض ألاحُا ٫اإلاخالخ٣ت
مً الُالب ،ولخُٟٗل صوع اإلاضعؾت في مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ
ؾخدىاوله الضعاؾت مً ألابٗاص الخالُت:
ٖ -1لى نُٗض الُالب:
الُالب الٗغبي في مسخل ٠مغاخل الخٗلُم َى ٞغؽ الغَان الظي
جىٗ٣ض ٖلُه آلاما ٫وجخمغ٦ؼ خىله الخُِ ؤلانالخُت وبغامج الخُٛحر
اإلاسخلٟت ،والتربُت ؤلابضاُٖت ٖلى نُٗض اإلاضعؾت ل٩ي جخجاوػ ٖىاث٤
وجدضًاث ؤلابضإ ٖلى الخإُ٦ض ٖلى اإلاداوع الخالُت:
• جٟغٍض الخٗلُم :الخٗلُم اإلاضعس ي الظي حهض ٝلخ٩ىًٍ الشخهُت
اإلابضٖت البض ؤن ًا٦ض ٖلى الُب٘ الٟغصي للشخهُت ،احؿا٢ا م٘ َبُٗت
الٗهغ الظي ًضٖى بلى مغ٦ؼٍت الٟغص في ٖملُاث الخٗلُم والخٗلم لبىاء
ٞغص مبضٕ ٢اصع ٖلى ال٣بى ٫او الغ ٌٞوحُٛحر هٟؿه وواٗ٢هٞ ،ؼماهىا
ػمان بٖاصة جإؾِـ الٟغص بىنٟه الىخضة ألاؾاؾُت في بيُت اإلاجخم٘
مشل الخلُت الخُت في الجؿم الخي [.[66
• ج٩ىًٍ ٖاَٟت بًجابُت هدى الٗلم :اَخمام اإلاضعؾت بدىمُت الُا٢اث
ؤلابضاُٖت م٣ترن بىمى ٖىاَٟهم هدى الٗلم مً زال ٫حٗل٣هم بالٗلم
واهخهاعاجه ونىعة الٟاعؽ الٗلمي اإلاى٣ظ واؾهاماث الٗلم والٗلماء في
٧ل اإلاجاالث ،وحؿخُُ٘ اإلاضعؾت بلىَ ٙظٍ الٛاًت مً زال ٫اإلاىاهج
واليكاٍ الالنٟي وألاهضًت الٗلمُت [.[3
• جىمُت الخ٨ٟحر الٗلمي :ؤلابضإ ٗٞل واعي مؿدىحر ًد٣٣ه ٖ٣ل هاضج
امخل ٪الٗلم ػمامه ٦ما ؤهه ؤًًا ٗٞل هاجج ًٖ بعاصة وجضبغ ها٢ض بهحر،
وَظا الٟٗل ؤلابضاعي اإلاغجبِ بالٗ٣ل والبِئت ال ٌؿخُ٣م زاعج بَاع
اإلاىهجُت الٗلمُت وجُٟٗلها في الخُاة َضٞها في ج٩ىًٍ الشخهُت
اإلابضٖت.
• جىمُت ُ٢م الخ٨ٟحر الٗلمي وؤلابضاعي :اإلاىٓمت لُغٍ٣ت ؤلاوؿان في
الىٓغ الى ألامىع والاخضار والى٢اج٘ وجخسظ مً الٗ٣ل ؤؾاؾا لهظا الىٓغ
وؤؾلىبا إلاٗالجت جل ٪الخىاصر ومً ؤَم َظٍ الُ٣م اإلاىيىُٖت،
والجما ،٫والىعي بالؼمً جىُٓما وبصاعة ،والدؿامذ ال٨ٟغي ،والازخال،ٝ
والخىىٕ ،والخُل٘ للىجاح.
• ا٦دكا ٝوجىمُت الاؾخٗضاصاث :الضالت ٖلى ؤلابضإ ومجها الظ٧اء
اإلاغج ،ٟ٘الُال٢ت اللُٟٓت ،الاهٟخاح ٖلى الخبرة٢ ،ىة الخُا٢ ،٫ىة ألاها
والضا ٘ٞلئلهجاػ وألانالت وجدمل الٛمىى ،وهي ؾماث مىحىصة صعحاث
مخٟاوجت ٖىض حمُ٘ ألاٞغاص ،والبض مً الٗمل ٖلى ا٦دكاٞها في ؾً مب٨غ
باألصواث اإلاىاؾبت ٦سُىة ؤولُت وؤؾاؾُت جىُل ٤مجها ٖملُاث جهيُ٠
وجغجِب الُالب وبىاء بغامج الاعقاص والخىحُه الخانت ب٩ل ٞغص ؤو ٞئت
مجهم [.[67
• جىمُت ال٣ضعاث واإلاهاعاث :بخ٣ضًم الخبراث اإلاىاؾبت لخ٣ىٍت
الاؾخٗضاصاث ال٩امىت وجدىٍلها ل٣ضعاث ومهاعاث ٗٞالت في ؾُا١
الؿلى ٥ؤلابضاعي ،وباؾخمغاع الخضعٍب و ٤ٞالبرامج اإلاىاؾبت ٦مُا وهىُٖا
جه٣ل اإلاهاعاث وال٣ضعاث بهىعة حؿمذ بٓهىع ؤلابضإ والخٟى ١في
الخ٨ٟحر والٗمل وؤلاهخاج في اإلاغاخل الخالُت:
• مماعؾت ؤلابضإ :وَى الخُىة ألاَم عي الٗملُت ؤلابضاُٖت اإلاماعؾت
والاؾخمغاع في اإلاماعؾت الظي ًدغ ٥الاؾخٗضاصاث وٍ٨ؿب اإلاهاعاث

• جىٞحر الجى الىٟس ي الهاصت لؤلَٟا ٫في حمُ٘ مغاخل الىمى إلاا لها مً
جإزحر مهم ٖلى همى ؤلابضإ ٖىض ألاَٟا.[61[ ٫
• جىٞحر ألامً الٗاَٟي للُٟل ،واقٗاعٍ بالخب والخىان ختى ال ًدضر
زلل في الىطج الىٟس ي والٗ٣لي وجىٗضم ٢ضعجه ٖلى ؤلابضإ.
• اإلاؿاواة بحن ألابىاء في الخٗامل ب ٌٛالىٓغ ًٖ الجيـ ؤو الؿً.
• ج٣بل الٛغابت في ؾلى٦هم ؤخُاها وٖضم اللجىء للٗ٣اب والخإهِب.
• بث عوح اإلاباصعة والا٢خدام.
• حٗىٍض ألاَٟاٖ ٫لى الاؾخ٣اللُت ومىاحهت اإلاىا ٠٢الٛحر مإلىٞت ؾىاء
في مماعؾت الهىاًاث والاَخماماث ،ؤو في ج٩ىًٍ الغئي الخانت به [.[13
• بقاٖت حى الخغٍت اإلاىحهت صازل اإلاجز ٫والابخٗاص ًٖ ؤؾالُب ال٨بذ
والخ٣غَ٘ [.[62
• الدؿامذ وٖضم ؤلا٦غاٍ.
• اخترام ُ٢م الُٟل ومىاَبه ،وجىمُت مهاعاجه ختى لى ٧اهذ مدضوصة
[.[63
• اإلاؿاٖضة ٖلى حٗلُم الُغ ١ؤلاًجابُت إلاىاحهت الهٗىباث والٟكل
٦بضًل لالؾدؿالم والخًىٕ.
• جس ٠ُٟؤلاخؿاؽ بالٗؼلت وال٣ل ٤واإلاساو.ٝ
• الش٣ت في ٢ضعاث الُٟل والخٗامل مٗه ٖلى ؤن له صخهُت ٢اصعة ٖلى
الاؾدبهاع واإلاكاع٦ت في مىا ٠٢الخُاة اإلاسخلٟت [.[13
• ج٣ضًم الىمىطج ؤلابضاعي الظي ًىض ٘ٞالُٟل إلادا٧اجه.
• جىٞحر ٞغم الخٗلم الظاحي والخ٨ٟحر .
 -3جىمُت ٢ىي ؤلابضإ:
حؿخُُ٘ ألاؾغة ؤن جبظع بظوع ؤلابضإ في جغبت ؤبىائها ،وؤن جغٖاَا
لخاحي زماعَا مً زال ٫بقبإ مخُلباث الىمى ؤلابضاعي ومً ؤَمها:
• جىمُت الًٟى ٫اإلاٗغفي وخب الاؾخُالٕ مً زال ٫بقاٖت ز٣اٞت
الدؿائ ٫في بِئت ألاؾغة وجم ً٨الىالضًً مٗغُٞا لئلحابت ًٖ ؤؾئلت
ألابىاء وج٣بل َظٍ ألاؾئلت ،وجضعٍب وجيكُِ خىاؽ الُٟل التي هي
ؤبىاب الثراء اإلاٗغفي وهىاٞظٍ [.[64
• الاَخمام بلٗب الُٟل ٧ىؾُلت مهمت للىمى الٗ٣لي والىٟس ي والبضوي،
وَى وؾُِ جغبىي َام لىمى وبغوػ الاؾخٗضاصاث والام٩اهُاث ،ومً
الٗلماء مً ًغي ؤن اللٗب وؤلابضإ لهما هٟـ الىُْٟت في الخُاة
وٍدمالن زهاثو مكتر٦ت ٦شحرة.
• جىمُت ال٣ضعاث اللٛىٍت للُٟل باٖخباع اللٛت وؾُلت إلصعا ٥الٗالم،
ولٗال٢ت اللٛت الىَُضة بال٨ٟغ والٗ٣ل.
• جىمُت الخظو ١الٟني والاخؿاؽ بالجما ٫العجباَه باإلبضإ وب٣ضعة
الٟغص ٖلى ج٩ىًٍ عئٍخه الخانت اإلاٗبرة ًٖ طاجه.
• جىمُت مٟهىم مىحب للظاث للٗال٢ت الىزُ٣ت بحن الظاث والاهجاػ
والىجاح وؤلابضإ.
• خٟؼ الخُا ٫ؤلابضاعي للُٟل ألن مماعؾت الخُا ٫ؤمغ يغوعي وؤؾاس ي
لخىمُت ؤلابضإ خُث ال ببضإ بضون زُا ،٫ووُْٟت الخُاٖ ٫باعة ًٖ
ٖملُت ُ٦مُاثُت إلاٗالجت ٖ٣لُت ،خُث جخٟاٖل ال٣ىي ال٨ٟغٍت
والاهٟٗالُت وحؿهم في جيكُِ الخىبُه وزل ٤الٗمل ؤلابضاعي [.[65
ً
زالشا :مىاحهت جدضًاث ؤلابضإ ٖلى نُٗض اإلاضعؾت
اإلا ـضعؾ ـت َ ـي اإلا ـاؾ ـؿت الخ ـغبـىٍ ـت ألاَ ـم  ٞـي الىٓ ـام التربىي الٗغبي،
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وٍدى ٫اإلاماعؾاث ؤلابضاُٖت لٗاصاث طاث َبُٗت ٞاٖلت جؼصاص ٞاٖلُتها
بخ٣ضًم هىاجج ملمىؾت زايٗت للخ٣ىٍم مً اإلابضٕ ومً آلازغًٍ [.[68
• الخضعٍب ٖلى جظو ١وج٣ىٍم الىىاجج ؤلابضاُٖتٞ :الٗاثض مً اإلاماعؾت
ؤلابضاُٖت ًدخاج للخٗامل مٗه باؾدبهاع ًدُذ اؾدشماع مٟغصاتها بما
ًغسخ ،وٍضٖم ؤبٗاص ؾلى ٥ؤلابضإ ،وَى ؤمغ ال ً٨خمل الا مً زال٫
الاهدباٍ الى ؤَمُت جضعٍب جىمُت الالُاث اإلاىاؾبت للخٟاٖل م٘ الىاجج
ؤلابضاعي باإلاغاحٗت والٟدو والخدؿحن والخ٣ىٍم والخظو.[69[ ١
ً
ً ً
• اإلاغاحٗت واإلاخابٗت :ج٣ضم الخٛظًت الغاحٗت صوعا مهما وباعػا في الخٗامل
م٘ مجمل الٗملُت ؤلابضاُٖت بٟغى الخدؿحن والخُىٍغ وبما ًيكِ
اإلابضٖحن ومً ًغٖاَم وَكغٖ ٝلحهم.
ٖ -2لى نُٗض اإلاٗلم:
اإلاٗلم ؤخض ؤَم مداوع الٗملُت الخٗلُمُت ،و٢ضعجه ٖلى مىاحهت
جدُاث ؤلابضإ في اإلاضعؾت ج٨مً في احؿامه بؿماث اإلاٗلم اإلابضٕ ؤو
اإلاخىىع ،و٢ضعجه ٖلى جمشل ؤصواعٍ ومماعؾتها في جىحُه وبصاعة ٖملُاجه
صازل اله ٠وزاعحه لخٗؼٍؼ ٞاٖلُت اإلاخٗلم ؤلابضاُٖتٞ ،مً زال٫
ٖال٢ت اإلاٗلم بُالبه ٌؿهم في جيكُِ صاثغة الىعي ب٩ل ؤبٗاصٍ اإلاٗغُٞت،
وفي ج٣ىٍت ؤلاعاصة بإبٗاصَا الىحضاهُت واإلاؼاحُت والجزوُٖت ،وفي ج٣ىٍت
الاججاٍ هدى اإلاؿخ٣بل ب٩ل ما ًخًمىه طل ٪مً َمىح وجسُُِ وجسُل
وجيبا للمكاع٦ت في بىاء وا ٘٢ببضاعي حضًض [ ،]69بن اإلاٗلم اإلابضٕ
اإلاُلىب ًم ً٨جدضًض مالمذ صخهِخه وصوعٍ مً زال ٫اإلاداوع الخالُت:
• بصعا٦ه لؤلَضا ٝالتربىٍت لئلبضإ :والتي لخهها ُ٢امي وُ٢امي [:[70
 ػٍاصة وعي الُالب بما ًضوع خىلهم. ػٍاصة ٞاٖلُت الُالب في مٗالجت ما ًضوع خىلهم مً مك٨الث وماًىحههم مً مىا.٠٢
 ػٍاصة الٟ٨اءة الظَىُت للُالب. جُٟٗل صوع اإلاضعؾت وصوع الخبراث الخٗلُمُت الهُٟت. ػٍاصة خُىٍت ووكاٍ الُالب في جىُٓم اإلاىا ٠٢والخسُُِ لها.• امخال ٥اإلاؿخىي اإلاُلىب مً الٟ٨اًاث :اإلاازغة في ٖملُاث ا٦دكاٝ
ؤلابضإ وجىمُخه في حمُ٘ مجاالتها والتي خضصَا خلمي [ ]71وبىخجي
[ ]72بالخالي:
 ٟ٦اًاث ٖلمُت وجغبىٍت. صعحت ٖالُت مً الخسهو في مجا ٫مٗحن ًدُذ للمٗلم الخم ً٨مًبج٣ان اإلااصة التي ًضعؾها وٞهم َبُٗتها ،وجاعٍسها ،وَغ ١البدث ٞحها،
وٖال٢تها بٛحرَا مً اإلاىاص.
 مٗغٞت زهاثو اإلابضٖحن في مجا ٫جسههه. مٗغٞت الٗىامل واإلاخٛحراث الاحخماُٖت والا٢خهاصًت اإلاخٗل٣ت باألؾغةوالبِئت اإلادُُت واإلاازغة في ببضإ الُالب.
 ٢ضعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي. مؿخىٍاث ؤلابضإ. مغاخل الٗملُت ؤلابضاُٖت. ألاصواع اإلاازغة لؤلؾغة واإلاضعؾت في جىمُت ؤلابضإ. مٗى٢اث ؤلابضإ ومِؿغاجه. مٗغٞت زهاثو اإلابضٖحن في مجا ٫جسههه. -مٗغٞت و٢ضعة ٖلى جُبُ ٤ؤؾالُب الخ٣ىٍم اإلاىاؾبت وؤهماَه اإلاسخلٟت.

 مٗغٞت الاؾتراجُجُاث اإلاسخلٟت لخىمُت الخ٨ٟحر ؤلابضاعي والبرامجالٗاإلاُت لخٗلُم الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
 ٟ٦اًاث جخٗل ٤باإلاهاعاث. الخم ً٨مً ازخُاع اإلااصة الٗلمُت اإلاىاؾبت بٗم ،٤وجىُٓمها بُغ ١جشحرمهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا لضي الُالب ،زم ٖغيها بُغ ١حؿدشحر وحهاث
الىٓغ اإلاسخلٟت لضي الُالب ،وجغاعي خغٍت ال٨ٟغ واإلاىا٢كت بما ًدى٫
الضعؽ بلى عخلت ٖ٣لُت مبضٖت.
 ال٣ضعة ٖلى بصاعة اله ٠بُغ ١جٟاٖلُت جىٞغ الخغٍت ،وألامان،والاخترام اإلاخباص ،٫والخىحُه ال٣اثم ٖلى بًجابُت الُلبت.
 امخال ٥مهاعاث اؾخسضام الخاؾب في الخُاة الٗملُت وفي الخٗلُمً
٧ىؾُلت حؿاٖض ٖلى جُىٍغ َغاث ٤الخضعَـ وججٗلها ؤ٦ثر حكىٍ٣ا
وٞاٖلُت.
 الخم ً٨مً جىُْ ٠الخ٨ىىلىحُا في حٗلُم الُالب بما ًضعبهم ٖلىالىنى ٫ألامً والاؾخسضام الٟٗا ٫إلاهاصع اإلاٗلىماث اإلاخىىٖت في الى٢ذ
والؼمً اإلاىاؾب.
 ال٣ضعة ٖلى بىاء مىا ٠٢حٗلُمُت حٗلمُت مشحرة ومبضٖت مً زال٫جىىَ٘ َغ ١الخضعَـ ومغاٖاة مُى ٫وخاحاث وازخالٞاث الُالب.
 ال٣ضعة ٖلى اؾخسضام اإلا٣اًِـ اإلاسخلٟت لُ٣اؽ ؤلابضإ وال٣ضعاثؤلابضاُٖت.
 الخىُْ ٠اإلاىاؾب والٟٗا ٫إلاهاصع الخٗلم والخجهحزاث اإلاخٗل٣تبخ٨ىىلىحُا الخٗلُم الضاٖمت للخ٨ٟحر وال٣ضعة ٖلى جىُٓم اله٠
الضعاس ي والبِئت اإلاضعؾُت الخاٞؼة لٗملُاث الخ٨ٟحر وؤلابضإ مً زال٫
ألابٗاص الغثِؿت الخالُت:
 جهمُم صعوؽ ٚىُت بالىؾاثل الخٗلُمُت الخٗلمُت. ٖغى صعؽ مترابِ مىُُ٣ا مىْٟا الؾتراجُجُاث الاؾخ٣هاء وخلاإلاك٨الث.
 مىذ الُالب الى٢ذ اإلاىاؾب للخ٨ٟحر في ؤلاحاباث. ُ٢ام اإلاٗلم بُغح الاؾئلت الؿابغة اإلاخدضًت للخ٨ٟحر. ؤن ً٩ىن اإلاٗلم همىطحا ًدخظي في الخ٨ٟحر الٗمُ.٤ بقغا ٥الُالب في ج٣ضًم قغوخاث وٞدو الىٓغٍاث وط٦غ اإلابرعاث. ٟ٦اًاث جخٗل ٤باججاَاث اإلاٗلم ؤن ًمخل ٪اججاَاث اًجابُت هدى مهىت الخضعَـ وعٚبت ومُل صخص ي٢اثم ٖلى ٢ىاٖت ٨ٞغٍت بإَمُت مؿاٖضة َالبه ٖلى ا٦دكا ٝمىاًَ
الخمحز وؤلابضإ لضحهم.
 اخترام الُالب وج٣ضًغ اهجاػاتهم ،واإلاُل للخىحُه والىهُدت بُٗضا ًٖالدؿلِ والؿُُغة.[73[ .
• ؤصوع اإلاٗلم في عٖاًت ؤلابضإ والتي ًم ً٨جدضًض ؤَمها:
 الخىُْ ٠اإلاىاؾب اإلاماعؾاث وألاؾالُب اإلاخٗل٣ت بخٗلُم اإلادخىيوجىمُت الخ٨ٟحر ؤلابضاعي.
 التر٦حز ٖلى اليكاٍ الخجغٍبي. حشجُ٘ ألاوكُت اإلادٟؼة للخُا.٫ جسهُو م٩ان مىاؾب للخ٨ٟحر الخىلضي وللى٣ض اإلاباقغ والخغ. حشجُ٘ الخٗبحر الظاحي. بصعا ٥وج ٣ـب ـل اإلا ـغاخ ـل اإلا ـخًم ـى ـت ٞـي اليك ـاٍ ؤلاب ـضاٖ ـي وجىٞحر الى٢ذ341
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ال٩افي ل٩ل مجها.
 ٖضم اخخ٩اع اإلاٗلم مٗٓم و٢ذ الضعؽ مً زال ٫اٖخماص الال٣اءُ٦غٍ٣ت قبه وخُضة.
 الُالب مدىع الٗملُت الخٗلُمُت. ؤؾئلت اإلاٗلم جدىاو ٫اإلاهاعاث الٗ٣لُت الٗلُا. عصوص اإلاٗلم ومماعؾاجه جدث ٖلى الخ٨ٟحر. الجى الٗام للٟهل مشج٘ ومشحر بما ًدخىٍه مً وؾاثل حٗلُمُتحٗلمُت وؤزار.[9[ .
ٖ -3لى نُٗض اإلاىاهج/
اإلاىاهج م٩ىن ؤؾاس ي مً م٩ىهاث الىٓام اإلاضعس ي ،وحؼء مهم مً
مٗى٢اث ؤلابضإ في اإلاضعؾت مغجبُت بُبُٗت اإلاىاهج ال٣اثمت بها،
واإلاضعؾت في جىحهها هدى الٗمل ؤلابضاعي وجإُ٦ض الش٣اٞت ؤلابضاُٖت البض
لها مً مىاهج ٢اصعة ٖلى مؿاًغة َظا الخدى ٫والاقترا ٥في ٖملُاجه،
والضعاؾت الخالُت جغي ٖملُت جُىٍغ اإلاىاهج ال٣اصعة ٖلى جىمُت ؤلابضإ
وج٩ىًٍ ال٣ضعاث ؤلابضاُٖت ٖىض اإلاخٗلمحن مً زال ٫الغئٍت اإلاغج٨ؼة ٖلى
ألابٗاص الخالُت:
• جُىٍغ اإلاىاهج لبىاء مجخم٘ اإلاٗغٞت :الظي خضصجه الُىوؿ٩ى باإلاجخم٘
الظي لضًه ٢ضعاث إلهخاج اإلاٗلىماث ،ومٗالجتها ،وه٣لها ،وبثها،
واؾخسضامها مً ؤحل اإلاٗغٞت وجُبُ٣ها للخىمُت ؤلاوؿاهُت [،]74
والىنى ٫لهظا اإلاجخم٘ مغَىن بالخٗلُم وب٣ضعجه ٖلى اٖضاص الاٞغاص
البضٖحن ال٣اصعًٍ ٖلى الخُ٣حر والخجضًض ،واإلاىاهج طاث ٖال٢ت وَُضة
باإلاٗغٞت ،وَظا ما ؤ٦ضث ٖلُه زُت حامٗت الضو ٫الٗغبُت لخُىٍغ
اإلاىاهج مً زال ٫مغاٖاة الجىاهب الهامت التي خضصتها اإلاىٓمت الٗغبُت
للتربُت والٗلىم والش٣اٞت [.[75
 الخٗلُم مً ؤحل بىاء ال٣ضعة الكاملت ،وج٩ىًٍ الشخهُت الٗاعٞت،وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤جُىٍغ
مل٩اث الظا٦غة والخسُل والغقض في اجساط ال٣غاع وبلىعة اإلاك٨الث وخلها
وال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر بهىعة مدؿ٣ت وه٣ضًت.
 الخُىٍغ مً ؤحل الٟٗل واإلاماعؾت الخُاجُت ،واإلاؿاَمت في جد٤ُ٣ؤلاهخاحُت الٗالُت والٗمل يمً اإلاجخم٘ البكغي ،وَٗني طل ٪ؤن ًُب٤
اإلاخٗلم ما حٗلمه ٖلى الىا.٘٢
 الخٗلُم مً ؤحل الِٗل اإلاكتر ٥وٞهم اإلاجخم٘ ؤلاوؿاوي ٩٦ل. الخٗلُم مً احل بىاء الشخهُت ؤلاوؿاهُت.• جدضًض مٗالم الشخهُت اإلاؿتهضٞت :ال٣اصعة ٖلى الضزى ٫لٗالم ما
بٗض الخضازت والتي جمخاػ بالؿماث واإلاٗالم الخالُت:
 الٗ٣لُت اإلابضٖت. الشخهُت ألازالُ٢ت اإلاىخجت. الىؾُُت في ألاخ٩ام والؿلى.٥ مىؾىُٖت الش٣اٞت. ج٣بل الخُٛحر وال٣ضعة ٖلى مىاحهخه. ال٣ضعة ٖلى الخٗلم الظاحي واإلاؿخمغ.• جدمُل م٩ىن اإلاؿخ٣بل صازل اإلاىاهج :اإلاؿخ٣بل ٢غٍىه ؤلابضإ
والُغٍ ٤بلُه مغجبِ بتربُت مبضٖت ج٣ىم مىاهجها ٖلى اإلاداوع الخالُت:
 -جىمُت مهاعاث الخٗلم الظاحي.
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 جىمُت ؤلابضإ. الخم ً٨مً ألاؾالُب الخ٨ىىلىحُت وبصاعتها. اإلاىاػهت بحن ال٣ىمُت والٗاإلاُت. جىمُت الُ٣م ؤلاًجابُت. الاَخمام بد٣ى ١ؤلاوؿان.[76[ .• جإُ٦ض وجضُٖم الش٣اٞت الضاٖمت لئلبضإ مً زال ٫ب٦ؿاب الُالب
زهاثو الُالب اإلا٨ٟغ وهي:
 الدؿامذ م٘ الٛمىى. الترخُب بالخبراث الهٗبت. الغوٍت والاجؼان. الخإمل والخهىع.[77[ .ً
ُٖٟا ٖلى ألابٗاص الؿاب٣ت ٞةن اإلاىاهج ؤلابضاُٖت هي التي جساَب
الؿماث والاؾخٗضاصاث الشخهُت للُالب لخدىٍلها الى ٢ضعاث ومهاعاث
مخٟى٢ت واؾخضعاحها الى صاثغة الٟٗل الاعاصي اإلابضٕ إلٞغاػ ؤهماٍ
ؾلىُ٦ت مبضٖت ،وَظا ًخُلب بدؿب خىىعة [ ]69و بىخجي [:[72
ً
• ؤن ً٩ىن اإلاىهج ميكُا إلعاصة الُالب بمٟغصاتها اإلاٗغُٞت (الٟهم
والترمحز واإلاٗالجت الٗ٣لُت واإلا٣اعهت والخ٨م واجساط ال٣غاع ومباقغة
الٟٗل) ومشجٗا ٖلى جىمُت الُال٢ت والخؿاؾُت واإلاغوهت والاهسغاٍ في
الٟٗل ؤلابضاعي.
ً
 ؤن ً٩ىن مٗخمضا ٖلى الترار بإنالخه وٖم٣ه (الظا٦غة).ً
 ؤن ً٩ىن مٗخمضا ٖلى الىعي بالىا ٘٢الغاًَ بةم٩اهُاجه ؤلابضاُٖتوالىا٢ضة بىٟي هٟـ الى٢ذ (الاصعا ٥اإلاؿدبهغ الٗمُ.)٤
ً
 ؤن ً٩ىن مٗخمضا ٖلى الدكى ١الى اإلاؿخ٣بل مً زال ٫الخُا ٫الظيً
ً
ً
ً
ًسلٖ ٤اإلاا حضًضا مؿدىضا الى ؤعى نلبت ومخٟاٖال م٘ وا ٘٢صًىامي
ً
مخدغ ٥وعانضا إلاا هخسُل ؤهه ًخسل ٤في اإلاؿخ٣بل.
 التر٦حز ٖلى حٗلُم الُالب ٌٗ ٠ُ٦لمىن ؤهٟؿهم ،وٍغجبِ طل٪بخىحُه ٢ضع مً الاَخمام للضعاؾت الظاجُت ٦جؼء مً اإلاجهاج الضعاس ي.
 التر٦حز ٖلى حٗلم اإلاٟاَُم ألاؾاؾُت للٗلم والخ٣اث٦ ٤مغخلت ؤولى ،زمالخٗم ٤ؤ٦ثر ٞإ٦ثر ؤي الخٗلم بُغٍ٣ت بىاثُت.
 بُٖاء ٢ضع ؤ٦بر مً الٗىاًت للىىاحي الخُبُُ٣ت. ان ًدخىي اإلاىهج ٖلى ؤوكُت حشج٘ ٖلى الٗمل الخٗاووي الجماعي،و٢ض جخُلب الخٗامل م٘ اٞغاص مً زاعج مدُِ اإلاضعؾت.
ٖ -4لى نُٗض ؤلاصاعة اإلاضعؾُت:
لئلصاعة اإلاضعؾت وُ٢اصتها صوع مهم في تهُئت البِئت اإلاضعؾُت الخاٞؼة
لئلبضإ والغاُٖت له ،و٦ظل ٪في الخهضي إلاٗى٢اث ؤلابضإ ومٗالجتها
وٍم ً٨إلصاعة اإلاضعؾت الُ٣ام بهظٍ اإلاهماث مً زال ٫ألابٗاص الغثِؿت
الخالُت:
• امخال ٥الؿماث ألاؾاؾُت للُ٣اصة اإلابضٖت٦ :إٞغاص ؤو ٟ٦غٍٖ ٤مل
والتي جدضصَا الضعاؾاث والترار التربىي بالخالي:
 الخهاثو الٗ٣لُت وجخمشل في ال٣ضعة ٖلى اهخاج ألا٩ٞاع الجضًضة،اإلاغوهت ،ال٣ضعة ٖلى حُٛحر اججاٍ الخ٨ٟحر الاهٟخاح وج٣بل ال٨ٟغة اإلا٣ابلت،
جىُٓم ألا٩ٞاع ،ججاوػ اإلاإلى ٝوالخغوج ٖىه ،الخ٨ٟحر الخباٖضي
والدكٗبي والخ٨ٟحر بُغٍ٣ت إلااطا و٠ُ٦؟ [.[48
 الخهاث ـو الك ـسهُ ـت وال ـضا ُٗٞـت وج٨م ـً  ٞـي اإلاُ ـل للمس ـاَ ـغة وج٣بـل342

 ج٣ضًغ ببضإ الٗاملحن وجُٟٗل مٓاَغ الخدٟحز . مؿاٖضة الٗاملحن في الخٛلب ٖلى ما جىاحههم مً ٖ٣باث. جٟىٌٍ الؿلُت والاٖترا ٝب٣ضعاث اإلابضٖحن وخ ٟٔخ٣ى٢هم.[80[ .• جىٞحر اإلاؿخلؼماث اإلااصًت الضاٖمت لئلبضإ:
 جىٞحر اإلاؿخلؼماث اإلااصًت والخجهحزاث اإلاىاؾبت في مسخل ٠مغا٤ٞاإلاضعؾت ،الٟهى ،٫اإلاٗامل واإلاسخبراث ،اإلاالٖب.
 الاَخمام بالخ٨ىىلىحُا ومٗامل الخاؾب وجىٞحر ؤلاهترهذ وقب٩اثاإلاٗلىماث ،ويمان ونى ٫الُالب واإلاٗلمحن والٗاملحن لهظٍ اإلاهاصع
والاؾخٟاصة مجها.
 الاَخمام باإلا٨خبت واإلاؿغح اإلاضعس ي واإلاٗاعى الٟىُت. الٗىاًت باإلاؿاب٣اث الش٣اُٞت وؤلابضاُٖت. جىٞحر اإلاحزاهُاث اإلاىاؾبت لئلهٟاٖ ١لى ألاوكُت الالنُٟت.• صٖم ببضإ اإلاٗلمحن:
 بىاء ٖال٢اث بًجابُت م٘ اإلاٗلمحن وبحن اإلاٗلمحن ؤهٟؿهم ٢ىامهاالاخترام والخ٣ضًغ والدؿامذ والجضًت في الٗمل.
 حشجُ٘ اإلاٗلمحن ٖلى اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت واخترام احتهاصاتهم. اجاخت ٞغم الىمى اإلانهي والخىمُت اإلاهىُت للمٗلمحن وخثهم ٖلى طل.٪ جُٟٗل الخضعٍب ٖلى عؤؽ الٗمل وحؿهُل ْغو ٝالخضعٍب م٘ بُٖاءؤَمُت زانت للبرامج اإلاخٗل٣ت بالخ٨ٟحر ؤلابضاعي وُُٟ٦ت ُ٢اؾه وحٗلُمه
وَغ ١ا٦دكا ٝواإلابضٖحن.
 حشجُ٘ اإلاٗلمحن ٖلى اإلاباصعة والبدث وججغٍب ؤؾالُب حضًضة فيالخضعَـ.
 صٖم البدىر ؤلاحغاثُت التي ً٨ٟغ ٞحها اإلاٗلمحن. الخٗاون م٘ اإلاكغٞحن التربىٍحن لبىاء زُِ جضعٍبُت لخٗلُم ؤلابضإؾىاء بهىعة مؿخ٣لت او مً زال ٫اإلا٣غعاث الضعاؾُت.
• صٖم ببضإ الُالب:
 اوكاء وخضة ال٦دكا ٝوعٖاًت اإلابضٖحن في اإلاضعؾت. جىٞحر ال٩ىاصع التربىٍت اإلاخسههت في جهمُم وجىُٟظ ألاوكُتالالنُٟت ؤلابضاُٖت.
 جىٞحر اإلاهاصع الخ٨ىىلىحُت الضاٖمت لئلبضإ. الاَخمام بالىىاصي الٗلمُت والخ٨ىىلىحُت. بالؼٍاعاث والغخالث الٗلمُت لؤلما ً٦الُبُُٗت واإلاهاو٘. الكغا٦ت م٘ مغا٦ؼ اإلاىَىبحن وجباص ٫الخبراث.ٖ -5لى نُٗض اليكاٍ اإلاضعس ي
اليكاٍ اإلاضعس ي بكُ٣ه الهٟي والالنٟي حؼء مً مجهاج اإلاضعؾت
الخضًشت الظي ًتراصُٞ ٝه مٟهىم اإلاىهج والخُاة اإلاضعؾُت لخد٤ُ٣
الىمى اإلاخ٩امل والتربُت اإلاخىاػهت للخلمُظ ٞهى ٌؿاٖض في ج٩ىًٍ ٖاصاث
ومهاعاث وُ٢م وؤؾالُب وج٨ٟحر الػمت إلاىانلت الخٗلُم واإلاكاع٦ت في
الخىمُت الكاملت٦ ،م ؤن الُالب اإلاكاع٧ىن في اليكاٍ لضحهم ٢ضعة ٖلى
ؤلاهجاػ ألا٧اصًمي وٍخمحزون بإجهم بًجابُىن وٍخمخٗىن بغوح ُ٢اصًت
وزباث اهٟٗالي وجٟاٖل احخماعي٦ ،ما ؤجهم ؤ٦ثر ز٣ت بإهٟؿهم وؤ٦ثر
بًجابُت في ٖال٢تهم م٘ الازغًٍ ،وٍمخل٩ىن ال٣ضعة ٖلى اجساط ال٣غاع وؤ٦ثر
ً
مُال لئلبضإ [.[81
 -ؤؾـ اليكاٍ اإلاضعس ي الضاٖم لئلبضإ ،بدؿب وػاعة التربُت والخٗلُم

الٛمىى و٦ؿغ الغوجحن ،اإلاُل للضٖابت واإلاغح ،اإلاباصعة والجغؤة ،والؿعي
هدى الىجاح وامخالٖ ٥اصاجه والالتزام ال٣ىي ججاٍ اإلاضعؾت ،و٢ضعة
ٖالُت ٖلى الخد٨م والًبِ الضازلي ،الاججاٍ هدى اإلاؿخ٣بل ،والاهٟخاح
ٖلى الخبرة ،وال٣ضعة ٖلى جٟىٌٍ الؿلُت وجدمل اإلاؿاولُت ،وال٣ضعة
الٗالُت ٖلى الخ.[49[ ٠ُ٨
 الخهاثو اإلاٗغُٞت وجىُل ٤مً ال٣غاءة الىاُٖت والاَالٕ الىاؾ٘ومخابٗت الخٛحراث واإلاُل هدى البدث والخد ٤٣وجُبُ ٤اإلاٗغٞت
واؾخسضامها إلهخاج ؤ٩ٞاع ؤنُلت وحضًضة ،وجىىٕ الاَخماماث اإلاٗغُٞت
وقمىلها ل٩اٞت حىاهب الٗمل اإلاضعس ي وزهاثو الُالب ومغاخل
همىَم اإلاسخلٟت واإلاٗلمحن وؤؾالُب جُىٍغ ؤٖمالهم وؤؾـ الخ٣ىٍم
الجُض وٚحر طل ٪مً اإلاٗاع ٝاإلاخٗل٣ت باإلاىاهج والٟلؿٟت الخٗلُمي.
 امخال ٥الضاُٗٞت الٗالُت لئلبضإ اإلاخمشلت الغٚبت في جد ٤ُ٣الظاثوالغض ى والاَمئىان الىُْٟي.
• اإلاٗغٞت واإلاماعؾت ألهماٍ ؤلابضإ ؤلاصاعي:
 ببضإ مغجبِ باألَضا ٝوٍخًمً الٛاًاث التي حؿعى اإلاضعؾتلخد٣ُ٣ها.
 ببضإ بالهُ٩ل الخىُٓمي وما ًغجبِ به مً ٢ىاٖض وؤصواث وبحغاءاثوبٖاصة جهمُم الٗمل وجدؿحن الٗال٢اث بحن الاٞغاص والخٟاٖل ُٞما
بُجهم.
 ببضإ مغجبِ بالخضمت واإلاىخج وٍخًمً اهخاج مىخجاث وزضماثحضًضة.
 ببضإ مغجبِ بسضمت اإلاؿخُٟضًً وٍخًمً ج٣ضًم زضماثللمؿخُٟضًً جٟى ١جىٗ٢اتهم.
 ببضإ مغجبِ بالٗملُت وٍغج٨ؼ ٖلى الٟ٨اءة والٟاٖلُت ،وٍخًمًٖملُاث مخُىعة صازل اإلاىٓمت جخمشل في الدكُٛل وبصاعة اإلاىاعص
البكغٍت [.[78
• بىاء البِئت اإلاضعؾُت اإلابضٖت :مً زال ٫جىٞحر اإلاخُلباث الخالُت:
 جىٞحر مىار مضعس ي ًدترم الخىىٕ في ألا٩ٞاع ،وٍخ٣بل آلاعاء ،وًٍمًخغٍت الخٗبحر واإلاكاع٦ت والٗمل بغوح الٟغٍ.٤
 ؤن ج٩ىن ؤَضا ٝاإلاضعؾت واضخت ومدضصة في جىمُت ؤلابضإ م٘ جىاٞغاإلاكاع٦ت للٗاملحن في ويٗها وجد٣ُ٣ها.
 الاَخمام باإلاجالـ ؤلاصاعٍت التي ًخمشل ٞحها ٧ل ٞئاث اإلاجخم٘ اإلاضعس ي،وؤن حؿىصٍ ؤلاًجابُت الضاٖمت لئلبضإ.[79[ .
 ٖملُاث الخ٣ىٍم جغ٦ؼ ٖلى جُُ٣م مهاعاث و٢ضعاث الٗاملحن وؾلىُ٦اتهملخ٣ضًغَا والٗمل ٖلى جىمُتها.
 مىار جىُٓمي هاجح مغج٨ؼ ٖلى مجمىٖت مً الُ٣م الضاٖمت لئلبضإونُاٚت َظٍ الُ٣م ٖلى ق٩ل هٓم وؤؾالُب جانل ؤلابضإ ،وجىٞحر
الخىاٞؼ التي حٗم ٤اًمان الٗاملحن بالُ٣م وجا٦ض التزامهم بها [.[17
• جىمُت ببضإ الٗاملحن :مً زال ٫الالتزام بمجمىٖت مً ألاصواع ؤَمها:
 تهُئت اإلاىار الىٟس ي والاحخماعي والهخي باإلاضعؾت لخٗؼٍؼ عٖاًتالٗاملحن وخثهم ٖلى ؤلابضإ والٗمل باوسجام وجىاؾ.٤
 جىحُه مُى ٫الٗاملحن واؾخٗضاصاتهم في الاٖما ٫التي جىاؾب مُىلهم. مؿاٖضة الٗاملحن ٖلى بىاء ؤَضاٞهم التي جخ ٤ٟم٘ مُىلهم و٢ضعاتهموجدٟؼَم ٖلى الٗمل ؤلابضاعي.
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خؿب اإلاُى ٫وال٣ضعاث.
• حمُٗاث وٞغ ١الٟىىن اإلاؿغخُت والدكُ٨لُت ،وٚحرَا.
 آلُت م٣ترخت لخُٟٗل اليكاٍ ٖلى مؿخىي اإلاضعؾت:• ج٩ىًٍ لجىت اليكاٍ ٖلى مؿخىي اإلاضعؾت ًغؤؾها مضًغ اإلاضعؾت ؤو
ؤخض مؿاٖضًه ج٩ىن مهمتها وي٘ زُت اليكاٍ اإلاضعس ي والاقغاٖ ٝلى
جىُٟظَا.
• جإمحن اإلاكغٞحن ٖلى حمُ٘ ؤوحه اليكاٍ في اإلاضعؾت مً اإلاضعؾحن
وؤلاصاعٍحن والاؾخٟاصة مً الخبراث اإلامحزة ٖىض الُالب ؤو ؤولُاء ألامىع،
والاؾخٗاهت بسبراث مً زاعج اإلاضعؾت ٖىض الخاحت والخيؿُ ٤م٘ ؤلاصاعة
اإلاسخهت في اإلاىُ٣ت الخٗلُمُت.
• جإمحن اإلاؿخلؼماث اإلاُلىبت ؾىء ماصًت ؤو م٩اهُت مً ججهحزاث وٚحرَا.
• ؤلاٖالن ًٖ زُت اليكاٍ ب٩ل الىؾاثل اإلاخاخت لًمان ونىلها
للُالب واإلاٗلمحن وؤولُاء ؤمىع الُالب اإلاهخمحن باألمغ والغاٚبحن في صٖم
اليكاٍ ؤو الاقتراُٞ ٥ه.
• اؾخ٨كا ٝعٚباث الُالب واإلاٗلمحن وجىححههم لؤلوكُت التي ًغٚبىن
بها خؿب مُىلهم وام٩اهُاتهم.
• جًمحن الكهاصاث الضعاؾُت للُالب ألاوكُت ٚحر الهُٟت التي جمحز
بها.
• ب٢امت اإلاؿاب٣اث واإلاٗاعى والٗغوى اإلاؿغخُت والاقترا ٥بما ٌٗ٣ض
مىه زاعج اإلاضعؾت.
• ج٨غٍم وجدٟحز اإلاخٟى٢حن واإلاخمحزًً في حمُ٘ ألاوكُت.
• ٖمل اجٟاُ٢اث الغٖاًت للمبضٖحن واإلاخمحزًً م٘ الجهاث طاث الٗال٢ت
في مجا ٫الخمحز ؤو ؤلابضإ.
• اليكغ والاٖالن ًٖ ألاوكُت واإلاخٟى٢حن وجىزُ ٤بهجاػاث اإلابضٖحن.
• ٖمل ملٟاث ؤلاهجاػ واإلاخابٗت اإلاؿخمغة للُالب في ألاوكُت بهضٝ
الخُىٍغ اإلاؿخمغ لل٣ضعاث والىىاجج ؤلابضاُٖت.
• الخيؿُ ٤م٘ ألاؾغة وماؾؿاث عٖاًت اإلاىَىبحن لغٖاًت واخخًان
اإلاىاَب الىاٖضة.
• الخ٣ىٍم اإلاؿخمغ لخُت اليكاٍ بٛغى الخدؿحن اإلاؿخمغ.
 .4التوصيات
في يىء ما جىنلذ له الضعاؾت مً هخاثج ٖلى نُٗض جدضًض
اإلاٗى٢اث والخدضًاث التي جىاحه ؤلابضإ وؾبل مىاحهتها ٞةن الضعاؾت
جىص ي بالخالي:
 يغوعة جبني اإلاجخمٗاث الٗغبُت للتربُت ؤلابضاُٖت وجىٞحر اإلا٣ىماثال٨ٟغٍت واإلااصًت الالػمت.
 اٖخباع التربُت ؤلابضاُٖت ًُ٢ت وحىص ٖلى الهُٗض الغؾمي والكٗبيوجُٟٗل الكغا٧اث اإلاجخمُٗت بحن اإلااؾؿاث التربىٍت و٧اٞت ماؾؿاث
اإلاجخم٘ ألازغي لخ٩امل الجهىص وجيؿُ٣ها في َظا الجاهب.
 الخإُ٦ض اإلاجخمعي ٖلى الش٣اٞت ؤلابضاُٖت ووكغ الىعي والخىىٍغوالخشٖ ٠ُ٣بر مسخل ٠الىؾاثل وألاؾالُب.
 الاَخمام بالخيكئت ألاؾغٍت والخإُ٦ض ٖلى بىاء الُ٣م ؤلابضاُٖت والخإُ٦ضٖلى بىاء البِئت الضاٗٞت إلٖما ٫ال٨ٟغ وبىاء وجضُٖم ز٣اٞت الدؿائ٫
والخ٨ٟغ .
 -الاَخم ـام باإلاى ـاَـ ـج اإلا ـضعؾُ ـت وبٖ ـاصة نُ ـاٚته ـا م ـً مىُل ٣ـاث جدخًً

[٧ [35الخالي:
• ؤن حؿدىض ألاوكُت الى وخضة اإلاٗغٞت ؤي:
 ؤن حؿهم في جىمُت زبراث الُالب و٢ضعاتهم اإلاٗغُٞت مً زال ٫جىاولهمإلاك٨الث مٗغُٞت واُٗ٢ت.
 ؤن جغجبِ ألاوكُت بالخاحاث اإلاهىُت والً٣اًا الاحخماُٖت اإلاخهلتبخُبُ٣اث اإلاٗغٞت.
 ؤن جدُذ ؤوكُت الخٗلم مىا ٠٢مخٗضصة لخإُ٦ض الخ٩امل بحن اإلاجاالثاإلاسخلٟت للمٗغٞت.
• ؤن حكمل ألاوكُت ٖملُاث الخ٨ٟحر اإلاسخلٟت مً خُث:
 بؾهام ألاوكُت في ج٣ضًم همىطج إلاماعؾت مهاعاث الخ٨ٟحر والبدثوالُ٣م اإلاغجبُت بها.
 جا٦ض ألاوكُت ٖلى مكاع٦ت الخالمُظ في مىا ٠٢لخُٟٗل الخ٨ٟحر وخلاإلاك٨الث.
 حٗمل ألاوكُت ٖلى اجاخت الٟغم اإلاىاؾبت إلاماعؾت الؿلى ٥الخٗاوويوحشجُ٘ اإلاىا٢كاث الهُٟت.
 جدُذ ألاوكُت الٟغم اإلاىاؾبت للخالمُظ للخىحه الظاحي والخٗلمالخإملي.
• ؤن جخُلب ألاوكُت جهمُم وبصاعة بِئت حٗلم ٗٞالت مً خُث:
 جىٞحر بِئت حٗلم آمىت لجمُ٘ الخالمُظ صازل اله ٠الضعاس ي. جدضًض يىابِ لؿلى ٥الخالمُظ صازل اله ٠الضعاس ي. حٗمل ٖلى جىُْ ٠الى٢ذ اإلاخاح إلاماعؾت ألاوكُت الخٗلُمُت.• ؤن جخًمً ألاوكُت جُُ٣ما لخٗلم الخالمُظ وؤن ً٨ؼن الخُُ٣م مؿخمغ
وٗٞا ٫مً خُث:
 بٖضاص ج٣اعٍغ ًٖ بصاعة الخالمُظ. ٌكتر ٥الخالمُظ في جُُ٣م حٗلمهم باؾخسضام آلُاث الخ٣ضًم الظاحي. حٗخمض ٖملُت جُُ٣م ألاوكُت ٖلى اإلاىا٢كاث م٘ الؼمالء وبصاعةاإلاضعؾت خى ٫اإلاماعؾاث الخضعَؿُت وَغ ١جدؿُجها.
 ؤق٩ا ٫اليكاٍ اإلاضعس يًم ً٨للمضعؾت ج٣ضًم اليكاٍ بإق٩ا ٫مخٗضصة مجها:
• ؤوكُت بياُٞت مغجبُت باإلاىهج الضعاس ي وج٣ضم في الٟهل الضعاس ي
ب٣هض ؤلازغاء.
• ؤوكُت زانت ج٣ضم في ٚغٞت اإلاهاصع مىاحهت هدى الُالب اإلاىَىبحن
واإلابضٖحن وجًم ؤوكُت حٗلُمُت مسخلٟت ً٣ضمها مٗلمىن مخسههىن
في عٖاًت ؤلابضإ.
• صعاؾاث خغة في اإلا٨خبت.
• ؤوكُت حٗلُمُت خ٣لُت في ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلادلي مشل الجامٗاث،
اإلاهاو٘ ،الىىاصي وٚحرَا.
• بدىر ٞغصًت وحماُٖت ً٣ىم بها الُالب خؿب الاَخماماث اإلاسخلٟت.
• الغخالث والؼٍاعاث للمىاَ ٤طاث اإلاٗالم الخانت.
• الخل٣اث والىضواث اإلاضعؾُت.
• حمُٗاث اليكاٍ اإلاغجبُت باإلا٣غعاث الضعاؾُت ٧الغٍايُاث،
الخاؾب ،الٗلىم الُبُُٗت وٚحرَا.
• الىىاصي اإلاضعؾُت التي ٌكتر ٥بها الُالب بٗض جهاًت الضوام اإلاضعس ي.
• ألاه ـىإ اإلاسخ ـل ٟـت لؤله ـكُ ـت وألال ـٗ ـاب ال ـغٍ ـايُ ـت ال ٟـغصً ـت والجم ـاُٖ ـت
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] [13مىس ىَ ،اوي مدمض ًىوـ ( )2010جىمُت ؤلابضإ ٖىض الُٟل
الٗغبي في يىء الش٣اٞت اإلاجخمُٗت اإلاٗانغة -صعاؾت هٓغٍت وعئٍت
جغبىٍت ،مجلت الش٣اٞت والخىمُت ،مهغ.39ٕ ،
] [14ؤبى حاللت ،نبخي خمضان ( )2012جىمُت مهاعاث الخ٨ٟحر الٗلُا
والخ٨ٟحر ؤلابضاعي  -مجلت التربُت ُ٢-غ .181ٕ-
] [15الىُٗمي ،مغوان ُٞاى مغعي ( )2011الخ٨ٟحر ؤلابضاعي :مٟهىمه
وم٣ىماجه ومٗى٢اجه وٞىاثضٍ ،مجلت التربُت والٗلم ،الٗغا ،١مج
.18
]ٖ [16بض ال٣اصع ،ؤقغ ٝمدمض ( )2010الاخخُاحاث الاعقاصًت للُٟل
اإلابضٕ في يىء مٗى٢اث ؤلابضإ ،اإلااجمغ الٗلمي (ا٦دكا ٝوعٖاًت
اإلاىَىبحن بحن الىا ٘٢واإلاإمى٧ ،)٫لُت التربُت ،حامٗت بجها :مهغ.
]ٖ [17بض الخمُض ،قا٦غ ( )2010عٖاًت اإلاىَبت ومٗى٢اث ؤلابضإ،
مجلت الُٟىلت والخىمُت ،مهغ ،مج.16ٕ ،5
] [18البؿُِ ،مىس ى اؾماُٖل (َ )2009ضي الىبي مدمض نلى ٖلُه
وؾلم في التربُت ؤلابضاُٖت والابخ٩اع ،مجلت عؾالت الخلُج الٗغبي،
ٕ.112
] [19مدمض ،مهُٟى ٖبض الؿمُ٘ ( )2008اؾتراجُجُت ٖغبُت مىخضة
لخىمُت ؤلابضإ وعٖاًت اإلاىَىبحن (وزُ٣ت مغحُٗت لىػعاء التربُت
الٗغب) ،مجلت التربُت ُ٢-غ.164 ٕ ،
] [20مدمىصً ،ىؾ ٠مدمىص ( )2002التربُت وجىمُت ؤلابضإ مً مىٓىع
بؾالمي ،مجلت ٧لُت التربُت ،حامٗت ألاػَغ ،مهغ.
] [21ابغاَُم ،مجضي ؤخمض ( )2001بٌٗ اإلاٗى٢اث اإلاجخمُٗت
والخٗلُمُت واوٗ٩اؾاتها ٖلى ؤلابضإ لضي جالمُظ اإلاضاعؽ
الخ٩ىمُت بمغخلت الخٗلُم الاؾاس ي بمدآٞت ال٣اَغة وام٩اهُت
الخٛلب ٖلحها ،مجلت صعاؾاث جغبىٍت واحخماُٖت ،مهغ ،مج،7
ٕ.4
]ٖ [22بض اإلا٣هىص ،مدمض ٞىػي ( )1998مٗى٢اث جىمُت ؤلابضإ في
التربُت الٗغبُت وؾبل مىاحهتها (صعاؾت جدلُلُت) -التربُت
اإلاٗانغة ،مهغ.48ٕ ،
] [23حال ،٫قىقي ( )1998ز٣اٞخىا وؤلابضإ ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة:
مهغ.
] [24ابً مىٓىع ( )1997لؿان الٗغب ،صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة :مهغ.
] [25عيا ،مدمض حىاص ( )1987ؤػماث الخ٣ُ٣ت والخغٍت في التربُت
اإلاٗانغة -طاث الؿالؾل ،ال٩ىٍذ.
] [26ال٨ؿىضع وعوق٩ا ( )1998ؤلابضإ الٗام والخامٖ ،الم اإلاٗغٞت،
(اإلاجلـ الىَني للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب)  -ال٩ىٍذ الٗضص .144
] [28حغوانٞ ،خخي ( )1998اإلاىَبت والخٟى ١وؤلابضإ ،صاع ال٨خاب
الجامعي-1ٍ-الٗحن :ؤلاماعاث الٗغبُت.
] [29زُاب ،هانغ (ٞ )1994اٖلُت بغهامج حٗلُمي في جضعَـ الٗلىم
ٖلى جىمُت ٢ضعاث الخ٨ٟحر ؤلابضاعي ٖىض َلبت اله ٠الؿاصؽ
الابخضاجي ،عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة ،الجامٗت ألاعصهُتٖ ،مان:
ألاعصن.
] [31الالال ،ناثب ٧امل ،والالال ،ػٍاص ٧امل ( )2014اإلاضزل بلى اإلاىَبت
والخٟى ١وؤلابضإ ،م٨خبت اإلاخىبي ،الضمام ،الؿٗىصًت.

ؤلابضإ وجىٞغ اإلاؿاخاث ال٩اُٞت للمماعؾاث ؤلابضاُٖت صازل هُا١
اإلاىهج وزاعحه.
 الاَخمام باإلاٗلم ؾىاء اإلابخضت ؤو اإلاٗلمحن ؤصخاب الخبراث ٖلى عؤؽالٗمل مً زال ٫بغامج الخىمُت اإلاهىُت والخٗلُم اإلاؿخمغ اإلاىحهت هدى
الخضعٍب ٖلى اإلاماعؾاث ؤلابضاُٖت في الخضعَـ وبىاء البِئت اإلاشجٗت
ٖلى الٗملُاث ؤلابضاُٖت صازل اله ٠ؤو زال ٫ألاوكُت الالنُٟت.
 الاَخمام ببرامج الخإَُل الخانت بخٗلُم َغ ١الخ٨ٟحر ؤلابضاُٖتوُُٟ٦ت جىَُْ ٠ظٍ اإلاهاعاث صازل الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت.
 الاَخمام باليكاَاث اإلاضعؾُت الضاٖمت للخ٨ٟحر ؤلابضاعي وجُٟٗلمجمىٖاث اليكاٍ اإلاجهجي والالمجهجي واإلاؿغح اإلاضعس ي والٟىىن ٖلى
مسخل ٠ؤق٩الها.
 الخإُ٦ض ٖلى اإلاماعؾاث ؤلاصاعٍت ؤلابضاُٖت صازل اإلاضعؾت وتهُئتالُا٢م ؤلاصاعي ال٣اصع ٖلى بىاء البِئت اإلاضعؾُت الضاٖمت لئلبضإ وبجاخت
ٞغم الخضعٍب والخٗلُم للمٗلمحن و٦ظل٣ٖ ٪ض الكغا٧اث الاحخماُٖت
الٟاٖلت.
املراجع
أ .املراجع العربية
] [1ال٣غآن ال٨غٍم
]ٖ [2بض الؿمُ٘ ،مدمض مهُٟى ( )2004ز٣اٞت ؤلابضإ وحكُ٨ل
الٗ٣ل الٗغبي -م٣اعباث ؤولُت -مجلت الٗلىم التربىٍت ،مهغ،
مج.4ٕ - 12
]ٖ [3بضالٗا ،٫خؿً ابغاَُم ( )2005التربُت ؤلابضاُٖت ،يغوعة وحىص،
ٍ ،1صاع ال٨ٟغٖ ،مان :ألاعصن.
] [4نٗب ،خؿً ( )1969جدضًث الٗ٣ل الٗغبي ،صاع الٗلم للمالًحن،
بحروث :لبىان.
]ٖ [5خىم٧ ،امل ٖلي ،والُٗانغة ،ؤخمض خؿً ( )2010مضي ٞهم
مٗلمي اإلاغ٦ؼ الغٍاصي الخ٩ىمي في مضًغٍت التربُت والخٗلُم
بمدآٞت حغف في ألاعصن إلاٟهىم ؤلابضإ ،مجلت ٧لُت التربُت
بإؾُىٍ ،مهغ ،مج .2ٕ- ،26
] [6وَبت ،مغاص (ٞ )1996لؿٟت ؤلابضإ ،صاع الٗالم الشالث ،ال٣اَغة:
مهغ.
] [8حغوانٞ ،خخي ٖبض الغخمً ( )1999اإلاىَبت والخٟى ١وؤلابضإ،
ٍ ،1صاع ال٨خاب الجامعي ،الٗحن :ؤلاماعاث الٗغبُت.
] [10بضعان ،قبل ،وخؿً ،ؾالمت ،واإلالُجي ،عيا ( )2005الش٣اٞت
اإلاضعؾُت ،1ٍ ،صاع ال٨ٟغٖ ،مان :ألاعصن.
] [11باخاعرٖ ،ضهان خؿً ( )2013مٟاَُم في اإلاىَبت وؤلابضإ
وٖال٢تها بالبٗض الخًاعي في يىء الىٓام ؤلاؾالمي ،مجلت ٧لُت
التربُت بجامٗت ألاػَغ ،155ٕ ،ج.1
] [12ؤخمضٖ ،بض هللا ٞغٚلي ،ومغٍدُل ،جى ٤ُٞمدمض ٖلي ()2013
التربُت ؤلابضاُٖت يغوعة حٗلُمُت ٦مضزل لٗهغ الخمحز وؤلابضإ،
اإلااجمغ الٗلمي الضولي ألاو-٫عئٍت اؾدكغاُٞت إلاؿخ٣بل الخٗلُم في
مهغ والٗالم الٗغبي في يىء الخٛحراث اإلاجخمُٗت اإلاٗانغة٧ ،لُت
التربُت ،حامٗت اإلاىهىعة ،مج.1
345
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] [32الؿغوع ،هاصًا ( )2003مضزل لتربُت اإلاخمحزًً واإلاىَىبحن ،4ٍ ،صاع
ال٨ٟغٖ ،مان :ألاعصن.
] [34الؼَغاويٖ ،بض هللا مدمض ( )2008الخإنُل ؤلاؾالمي للتربُت
ؤلابضاُٖت ،مجلت ٧لُت التربُت ،حامٗت ٖحن قمـ ،مهغ-32ٕ ،
ج.1
] [35وػاعة التربُت والخٗلُم ( )2002اإلااجمغ الضولي للخٗلُم الشاهىي ،مً
ؤحل مؿخ٣بل ؤًٞل (الخىححهاث والخدضًاث وألاولىٍاث) ،وزُ٣ت
الخٗلُم الشاهىي ،ؾلُىت ٖمان.
]ٖ [36بض الضاثمٖ ،بض هللا ( )2001التربُت وجىمُت ؤلاوؿان في الىًَ
الٗغبي ،2ٍ ،صاع الٗلم للمالًحن ،بحروث :لبىان.
]ٖ [38لي ،هبُل ( )1994الٗغب وٖهغ اإلاٗلىماثٖ ،الم اإلاٗغٞت،
اإلاجلـ الىَني للش٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىٍذ ،الٗضص .184
] [39نالح٢ ،اؾم خؿحن ( )2013هدى هٓغٍت حضًضة لئلبضإ في الٗالم
الٗغبي ،اإلاجلـ الٗغبي للمىَىبحن واإلاخٟى٢حن (اإلااجمغ الٗلمي
الٗاقغ لغٖاًت اإلاىَىبحن واإلاخٟى٢حن).
]ٖ [40بض الًُٟل ،مدمىص ( )1995ج٩ىًٍ الٗ٣ل الى٣ضي َغٍ٤
اإلاؿخ٣بل ،خىاع م٘ اإلاؿخ٣بل ،صاع الهال٦ ،٫خاب الهال.٫
] [41ب٩اعٖ ،بض ال٨غٍم ( )1999مً ؤحل اهُال٢ت خًاعٍت قاملت،
الضاع الكامُت ،بحروث :لبىان.
] [45الب٨غ ،عقُض بً الىىعي ( )2002مٗى٢اث جىمُت ؤلابضإ لضي
َالب مغاخل الخٗلُم الٗام في الؿٗىصًت مً وحهت هٓغ اإلاٗلمحن،
مجلت مؿخ٣بل التربُت الٗغبُت ،مهغ.
] [46الٟجا ،٫ؾٗاص ؾُٗض (ٞ )2011اٖلُت ؤلُاث ومٗى٢اث ؤلابضإ في
يىء ج٩امل الٗلىم الاحخماُٖت للمغخلت الشاهىٍت-مجلت الجمُٗت
التربىٍت للضعاؾاث الاحخماُٖت ،مهغ .
] [47صًاب ،ؾهُل عػ )2005( ١جىمُت ؤلابضإ لضي َلبت اإلاغخلت
ألاؾاؾُت في مضاعؽ ُ٢إ ٚؼة ،اإلااجمغ التربىي الشاوي (الُٟل
الٟلؿُُني بحن جدضًاث الىا ٘٢وَمىخاث اإلاؿخ٣بل٧ ،لُت
التربُت ،الجامٗت ؤلاؾالمُت بٛؼةٞ :لؿُحن.
]َ [48ال ،٫مدمض ٖبض الٛني ( )1997مهاعاث الخ٨ٟحر الابخ٩اعي٠ُ٦ ،
ً
ج٩ىن مبضٖا ،مغ٦ؼ جُىٍغ ؤلاصاعة والخىمُت ،ال٣اَغة :مهغ.
]ً [49ىوـ ،مىس ى ( )2000الخٟى ١ؤلاصاعي ،بِذ ألا٩ٞاع الضولُت لليكغ
والخىػَ٘ ،الغٍاى :الؿٗىصًت.
] [50وٞاء مدمض مهُٟى :ؤؾغاع الخمحز والىجاح (مهاعاث الخمحز) ،صاع
ابً خؼم ،بحروث2001 ،م
] [51الٗىَس ي ،عحب بً ٖلي ( )2007ز٣اٞت ؤلابضإ ؤلاصاعي
باإلااؾؿاث ،جىانلٖ ،مان :ألاعصن.
] [52البىُٖىحن ،ؤمل حاؾم ( )2009صوع الُ٣اصة اإلاضعؾُت في جىمُت
ؤلابضإ ،اإلااجمغ الٗلمي الٗغبي الؿاصؽ لغٖاًت اإلاىَىبحن
واإلاخٟى٢حن ،عٖاًت اإلاىَىبحن يغوعة خخمُت إلاؿخ٣بل ٖغبي ؤًٞل،
اإلاجلـ الٗغبي للمىَىبحن واإلاخٟى٢حن ،ألاعصن.
] [53الخهاوهت ،ؾىاء مدمض ( )2014صوع ؤلاصاعة اإلاضعؾُت في جىمُت
ؤلابضإ لضي َالب اإلاضاعؽ مً وحهت هٓغ اإلاضًغًٍ وم٣ترخاث
الخُىٍغ ،مجلت الش٣اٞت والخىمُت ،مهغ ،مج.80 ٕ ،14
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] [54حغوانٞ ،خخي ( )2007حٗلُم الخ٨ٟحر (مٟاَُم وجُبُ٣اث) ،3ٍ-
صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغٖ ،مان :ألاعصن.
] [55ال٨ىاوي ،ممضوح ( )2005ؾُ٩ىلىحُت ؤلابضإ وؤؾالُب جىمُخه ،صاع
اإلاؿحرة لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان :ألاعصن.
]٧ [56لىخىنٖ ،بض الغخمً ( )2006ؤؾالُب في عٖاًت اإلاىَىبحن وجىمُت
٢ضعاتهم ،هضوة صوع اإلاضعؾت في ا٦دكا ٝاإلاىَىبحن وعٖاًتهم في
الىًَ الٗغبي٧ ،لُت التربُت ،حامٗت خلىان :مهغ.
] [57خىىة ،مهغي ( )2006الؿلى ٥ؤلابضاعي مً مىٓىع ج٩املي ،اإلااجمغ
الؿىىي الغاب٘ ٖكغ ،ا٦دكا ٝاإلاىَىبحن واإلاخٟى٢حن وعٖاًتهم في
الىًَ الٗغبي٧ ،لُت التربُت حامٗت خلىان ،مهغ .
] [58اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم ( )2002الؿُاؾاث
الش٣اُٞت مً ؤحل الخىمُت في الىًَ الٗغبي ،ألاعصن.
]ٖ [59ماع ،خامض ( )1998الٗىإلات واإلاٗلىماجُت في الخىمُت والخٗلُم،
حغٍضة ألاَغامٖ ،ضص  15ؤٚؿُـ ،مهغ.
] [60قغابيَ ،كام ( )1997م٣ضماث لضعاؾت اإلاجخم٘ الٗغبي ،الاَلُت
لليكغ والخىػَ٘ ،بحروث :لبىان.
] [61الجٟٗغي ،ممضوح ،والضًب ،بًمان ( )2013التربُت ألاؾغٍت في
مىاحهت مٗى٢اث ؤلابضإ لُٟل ما ٢بل اإلاضعؾت ،اإلااجمغ الضولي
الغاب٘ بٗىىان َٟل الُىم ؤمل الٛض٧ ،لُت عٍاى ألاَٟا-٫حامٗت
ؤلاؾ٨ىضعٍت :مهغ .
] [62مُغ ،ؤؾماء ببغاَُم ( )2010صوع الاؾغة واإلاضعؾت في حٗلُم
ؤلابضإ-ماجمغ ا٦دكا ٝوعٖاًت اإلاىَىبحن بحن الىا ٘٢واإلاإمى-٫
مهغ .
] [63ببغاَُمٖ ،بض الؿخاع ( )2002ؤلابضإ ً٢اًاٍ وجُبُ٣اجه ،م٨خبت
ألاهجلى مهغٍت ،ال٣اَغة :مهغ.
] [64مدمىص ،ػ٧ي هجُب ( )1999بظوع وحظوع ،1ٍ ،صاع الكغو،١
بحروث :لبىان.
]َ [65لبت ،حابغ ( )1997مخُلباث جغبُت ألاَٟا ٫اإلاىَىبحن ٢بل
اإلاضعؾت في مهغ ،ماجمغ الُٟل الٗغبي اإلاىَىب٧ ،لُت عٍاى
ألاَٟا ،٫ال٣اَغة :مهغ.
] [66عيا ،مدمض حىاص ( )1992الٗغب والتربُت الخًاعٍت (الازخُاع
الهٗب) ،3ٍ ،مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت ،بحروث :لبىان.
] [67خىىعة ،مهغي (ٖ )2000لم هٟـ ال ًٟوجغبُت اإلاىَبت ،صاع ٚغٍب
للُباٖت واليكغ ،ال٣اَغة.
] [68خىىعة ،مهغي ( )1990ألاؾـ الٟىُت لئلبضإ الٟني في اإلاؿغخُت،
صاع اإلاٗاع ،ٝال٣اَغة :مهغ.
] [69خىىعة ،مهغي ( )2003صوع اإلاضعؾت الخضًشت في جغبُت ؤلابضإ
وعٖاًت اإلاخٟى٢حن ،اإلاجلت التربىٍت.69 ٕ ،
]ُ٢ [70اميً ،ىؾ ،٠وُ٢امي ،هاصًت ( )2001ؾُ٩ىلىحُت الخضعَـ
الهٟي ،صاع الكغوٖ ،١مان :لبىان.
] [71خلمي ،هاَض ؤمحن ( )2005صوع اإلاٗلم في ا٦دكا ٝوعٖاًت اإلاىَبت
وجىمُتها ،اإلااجمغ الٗلمي الشالث ٖكغ (التربُت وآٞا ١حضًضة في
حٗلُم وعٖاًت طوي الاخخُاحاث الخانت في الىًَ الٗغبي-13،
14ماعؽ ،ال٣اَغة ،حامٗت خلىان.
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] [80ببغاَُم ،ؤخمض ،ومدمىص ،ؤقغ )2013( ٝصوع مضًغ اإلاضعؾت في
مدآٞت الُاث ٠في جىمُت ؤلابضإ لضي الٗاملحن في يىء
اإلاخٛحراث الٗاإلاُت اإلاٗانغة ،صعاؾاث ٖغبُت في التربُت وٖلم
الىٟـ الؿٗىصًت.
] [81صخاجه ،خؿً ( )1998اإلاىاهج الضعاؾُت بحن الىٓغٍت والخُبُ٤
_ال٣اَغة ،م٨خبت الضاع الٗغبُت لل٨خاب واليكغ والخىػَ٘ 1998-م
ب .املراجع الاجنبية
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[33] Davis , G.A , (1983) Creativity is for ever. (led) Hant
publishing company, USA. chapter 1, 2.
[37] Harry Barrington (1997): Learning About Management- Ma
Grow Hill Book Company، New Yurok .

] [72بىخجي ،بضوع مدمض ( )2015الخإلُ ٠بحن ألاقخاث وجىمُت الخ٨ٟحر
ؤلابضاعي (الىٓغٍت والخُبُ ،)٤صاع اإلاؿُلت لليكغ والخىػَ٘-
ال٩ىٍذ.
] [73الخُلت ،مدمض مدمىص ( )2002ج٨ىىلىحُا الخٗلُم مً ؤحل حٗلُم
الخ٨ٟحر ،1ٍ ،صاع اإلاؿحرةٖ ،مان :ألاعصن.
] [74الُىوؿ٩ى ( )2005الخ٣غٍغ الٗلمي للُىوؿ٩ى ،مً مجخم٘ اإلاٗلىماث
بلى مجخم٘ اإلاٗغٞتٞ ،غوؿا.
] [75اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والٗلىم والش٣اٞت ( )2008زُت جُىٍغ
الخٗلُم في الىًَ الٗغبي ،جىوـ.
] [76الىا٢ت ،مدمىص وآزغون ( )2007عئٍت خى ٫مىاهج الخٗلُم ٢بل
الجامعي في مهغ في ال٣غن الخاصي والٗكغًٍ ،الجمُٗت اإلاهغٍت
للمىاهج وَغ ١الخضعَـ ،مهغ.
]ُ٢ [77امي ،هاًٟت ( )2000حٗلُم الخ٨ٟحر للمغخلت ألاؾاؾُت ،صاع ال٨ٟغ
للُباٖت واليكغٖ ،مان :ألاعصن.
] [78الؿلُانٞ ،هض نالح ( )2004الخدضًاث ؤلاصاعٍت في ال٣غن الخاصي
والٗكغًٍ-الغٍاى ،مُاب٘ زالض لؤلوٞؿذ :الؿٗىصًت.
] [79صعاع ،بهها )2006( ٝالخٗلُم وجىمُت الخ٨ٟحر ،اإلااجمغ الٗلمي
ؤلا٢لُمي للمىَبت ،ماؾؿت اإلالٖ ٪بض الٗؼٍؼ وعحاله لغٖاًت
اإلاىَىبحن ،حضة :الؿٗىصًت.
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THE CHALLENGES OF CREATIVITY IN
THE ARAB SCHOOL AND WAYS TO
ADDRESS THEM
NOOR AL DEEN NASSAR
Arab Open University
ABSTRACT_ This study aims to identify the positive reasons of the importance of
attention to education for innovation in contemporary reality. To identify the most
important challenges facing the Arab school and hinder innovation and practices and
then identify the most important ways to meet these challenges. To achieve these goals,
study has hired descriptive and analytical approach (documentary), which is based on the
analytical description of the perspective of philosophical and social literatures and
divergent views for the diagnosis of the most important challenges facing the
development of creativity in the Arab school and determine the social roots leading up to
these challenges, and to move towards identifying ways to meet these challenges, The
study is consisted of the entrance and two topics. The first topic discusses the most
important challenges facing the school, which was the prevailing challenges of culture
and thought in the community and on the student , the teacher , the school curriculum and
school management level, The second topic is addressed to identify ways to meet the
challenges of innovation in the school within the framework starts from the society and its
institutions and various social variables and then the family then followed the school
level in the dimensions of the student , the teacher , the curriculum and the school
administration and activity, Based on the findings of his study of the results in terms of
identifying challenges and ways of confrontation, the study recommends a set of
recommendations, including: Considering creative education an issue of the existence,
and the need to provide the intellectual and material necessary ingredients to it, and
activating community partnerships between educational institutions and all other
institutions of society to integrate and coordinate efforts in this aspect, Paying attention
to family education and the emphasis on building creative values and the construction of
the driving environment for the realization of thought and build and strengthen a culture
of questioning and reflection, and interest in the school curriculum and redrafting of the
premises embraces creativity, Paying attention to teachers through professional
development programs and continuing education-oriented training on the creative
practices in teaching and build a favorable environment on the creative processes in the
classroom or during extra-curricular activities as well as activating the school activities
supporting creative thinking and activation of systemic activity groups and
extracurricular school theater and arts at various forms, and emphasis on creative
management practices within the school and the creation of administrative staff which is
able to build a supportive school environment for creativity.
Keyword: Challenges, Creativity, Arab School.
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