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 :الفلسفت في الخعليم الثانوي 

من مقاربت ألاهداف إلى مقاربت الكفاءاث 

)*( عخوحي سهيت .أ

: مقدمت 

ً والكاغلحن  لهض شٍلذ قلؿكت التربُت والخػلُم هاحـ اإلاىظٍغ

حن غلى ازخالف مشاعبهم وحػضص مضاعؾهم، وفي هظا الؿُام نضمذ  التربٍى

مهاعباث مخباًىت في مىؼلهاتها وؾاًاتها في بػضها الخأؾِس ي الهاةم غلى هخاةج 

غ اإلاضعؾت  صعاؾاث هكؿُت عاهىذ غلى الغأؾماُ البشغي قاؾدشمغث في جؼٍى

ًهضم غلم الىكـ التربىي ئؾهاما "مً هىا . بما هي قػل جغبىي  ٌػض بالٌشحر

اث الخػلم اإلاخػضصة التي غالجذ هظا  واضخا في اإلاىهج مً زالُ هظٍغ

اإلاكهىم مً ػواًا مسخلكت، والظغوف التي ًمًٌ أن ًدضر قيها الخػلم 

وبالخالي " الكػاُ ومً هظه اإلاكاهُم الخٌغاع واإلاماعؾت والضاقػُت وؾحرها

اث الخػلم غغقذ جدىالث وئصالخاث هاحمت غً اهكخاح الكٌغ غلى  قىظٍغ

هخاةج الػلىم اإلاسخلكت واهكخاخا غلى مىانل قلؿكُت غٌؿذ مىؼو الخؿحر 

قدتى الخغب الػاإلاُت الشاهُت بهُذ . " والصحروعة  ال الشباث والؿٌُىت

ًان للٌخاباث  ت واإلاىاهج  جضوع خىُ صُاؾاث صنُهت، و ألاهضاف التربٍى

 ألازغ البالـ في جىحُه Tyler 1929 وعالل جاًلىع Bobitt 1918بىبِذ 

ت ت في يُكُاث بىاء اإلاىاهج وأؾـ جدضًض ألاهضاف التربٍى ًاث التربٍى " الخغ

اهؼالنا مً هظه اإلاغاحػت الخهُُمُت  إلاىؼلهاث الكػل التربىي جؼاًض  (2)

ً، خُث أن هظا اإلاجاُ نض أطحى ٌشٍل  الاهخمام بمجاُ التربُت والخٍٍى

بكػل ػبُػخه اإلاىعص الغةِـ لٍل جىمُت مخىزاة، وفي هظا الؿُام همحر بحن 

ـ  ـ باألهضاف، في مهابل مهاعبت الخضَع مهاعبخحن أؾاؾِخحن، مهاعبت الخضَع

. بالٌكاءاث
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: املقاربت باألهداف : أوال 

ـ الكلؿكت في الخػلُم  في مداولخىا الخؼغم للمهاعبت ألاولى في جضَع

ا مػىاه  الشاهىي، قىدً هدضصها مً خُث بػضها اللؿىي، قالهضف لؿٍى

الهصض أو اإلاغمى أو الؿغض الظي وؿعى لخدهُهه، وفي الاصؼالح التربىي، 

ٌػبر به غً مجمىع الؿلىيُاث والخؿحراث والاهجاػاث التي ًغاص جدهُهها 

غىض حػلم ما، ٌؿخيخج مً طلَ أن الؿغض مً الخػلم ئهما ًخدهو  مً 

واضر . زالُ مجمىغت مً ألاهضاف التي جظهغ في مماعؾاث ؾلىيُت مػُىت

ا مً زالُ آلُت  اإلاىػٌـ الهاةم  ي جغبٍى هىا امخضاصاث غلم الىكـ الؿلًى

. غلى اإلاشحر والاؾخجابت

ـ الكلؿكت في الخػلُم الشاهىي، هالخظ أن بُضاؾىحُت  باليؿبت لخضَع

ئن : " بما ًلي1993ألاهضاف واعصة في الخهضًم للبرهامج الصاصع في ماي 

ت جكغض غلى اإلاىاهج  ػت للهظاًا التربٍى الخؼىعاث اإلاؿخمغة والؿَغ

اث  الخػلُمُت مىايبت اإلاؿخجضاث، وفي هظه الػملُت ألاولى لم جمـ اإلادخٍى

، وجدضص ألاهضاف في "بصكت أؾاؾُت بل أغؼُذ أهمُت يبري لألهضاف

:  في شهها اإلاػغفي بـ1992بغهامج الكلؿكت للؿىت الشاهُت 

اػالع الخلمُظ غلى الترار الكلؿكي ؤلاوؿاوي وؤلاؾالمي بسصىصُاجه -ا

. الخػغف غلى ألاصىُ الكلؿكُت للشىابذ الىػىُت- ب

جىغُت الخلمُظ بمباصب خهىم ؤلاوؿان والػضالت الاحخماغُت وواحباث - ج

. اإلاىاػىت وجىظُم اإلاجخمؼ 

.  اػالغه غلى ألاهظمت الانخصاصًت والؿُاؾُت الؿاةضة وأبػاصها-ص

.  اػالغه غلى الصغاع الشهافي والاًضولىجي الؿاةض في الػالم اإلاػاصغ- هـ

: يما خضص البرهامج ألاهضاف اإلاىهجُت مً  خُث أهه يهضف ئلى
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. جىمُت الهضعة غلى ػغح اإلاشاًل الكلؿكُت-            أ

. الهضعة غلى الكهم والخػبحر والاؾخضالُ الصخُذ-            ب

. الهضعة غلى الخدلُل والتريُب والخصيُل والخىظُم والخػلُل -            ج

. الهضعة غلى الىهض وئصضاع ألاخٍام -            ص

هالخظ أن مكهىم الهضعة نض وظل في هظا الخهضًم ؾحر أن هظه 

الهضعاث اإلاغؾىب الخىصل ئليها يشحر ما جٍىن مؿلهت بأقو الهضف اإلاؿؼغ 

مً ػغف اإلاػلم اإلاهغع للخصت الخػلُمُت واإلاخدٌم ألاؾاس ي قيها، وهىا 

الخػٍغل للمىهج اإلاضعس ي مً مىكظًه أن يهخمىا باإلاػلىماث " ًخؼلب 

واإلاػاعف غلى اغخباع أنها ؾاًت في خض طاتها، مؼ طغوعة ئجهان اإلاخػلمحن لها  

ًاهذ ال جخماش ى مؼ خاحتهم واهخمامهم ومُىلهم ،بشتى الىؾاةل ختى لى 

وبىاءاغلى حؿُحر الخصت الخػلُمُت مً ػغف اإلاػلم غلى أؾاؽ 3"ونضعاتهم 

أهه الكاغل ولِـ اإلاشاعى، قان الهضعة غلى  الىهض وئصضاع ألاخٍام جظػل 

قاهىا  "وبالخالي .أمامه بما ال ًىاؾب ألاقو الػام اإلاغؾىم مؿبها في طهىه 

هجضه ٌصجػهم غلى خكظ اإلااصة الضعاؾُت  صون عبؼها بالىانؼ الظي 

ًاقُا أو ؾلُما يما  ٌػِشىن قُه، وختى ئطا جم طلَ الغبؽ قاهه ال ًٍىن 

بها  (4)" ًيبغي و مً هىا قخىمُت الخؿً الىهضي يكاءة ًمًٌ جىمُتها وجصٍى

ال نمػها واؾخؿغابها، قالغهان جىمُت نضعاث لِـ مً مىظىع الهضف 

ي اإلاىخظغ بل مً خُث الخأؾِـ إلهماء الهضعة بىصكها مهاعاث غبر  الؿلًى

ئن بُضاؾىحُت ألاهضاف هي بيُت مػغقُت جغجٌؼ غلى "وطػُاث مسخلكت 

مىظىع ؾٍُىلىجي جبؿُؼي لصخصُت الٍاةً ؤلاوؿاوي، يما أن هظه 

، (5)" الؿٍُىلىحُت ال تهخم ئال بما هى ظاهغ، وقو نىاهحن الاعجباغ والخٌغاع

ي ًغيؼ غلى الظاهغ  ًامً، ئن الهضف الؿلًى وما هى ظاهغ ًسخلل غما هى 

للػُان ولِـ غلى اإلاػغقت البىاةُت بما هي غملُت مخىاصلت حشاعيُت بحن 

ـ باألهضاف والتي جخدغى طمً قلؿكت أن ، أػغاف ئن ئؾتراجُجُت الخضَع
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جدذ "ألاقغاص صكداث بُظاء ًمًٌ ملإها بما ًغؾب قُه اإلاجخمؼ  وهظا  

و  وػأة جىحه ئًضًىلىجي، ًخأؾـ غلى جغوٍع ألاهكـ والػهىُ غً ػٍغ

( 6)".بُضاؾىحُت مالةمت لهظا اإلاضي

: املقاربت  الكفاءاث- ثانيا 

ئن الخىحهاث الخضًشت للمىاػً الصالر يما جبىتها مىظمت 

الُىوؿٍى، ال جخدضر وقو أقو اإلاىػٌـ الشغػي ووقو أقو ألاهضاف بما 

هي جدهُو حؿحراث في ؾلىى غام ًغاص بلىؾه والتي اغخبرث اإلاهُاؽ الخهُهي 

الخاُ أن وظُكت الكلؿكت . "الظي ههِـ به نضعاث اإلاخػلمحن ومهاعاتهم

ألاؾاؾُت في اإلاضعؾت جٌمً في اهخهاص اإلاػاعف وأوؿام الهُم أيـثر مما جٌمً 

ًظُل البُان غلى أهمُت الخـ الىهضي في  (7)" في حػلُم الاؾخضالُ

ججض الكلؿكت ًل نىتها اإلاػغقُت في "اإلاضعؾت مً زالُ وظُكت الكلؿكت 

الخكٌَُ الىهضي الظي حػلم يُكُت حشؿُله غلى ًل مىظىمت مً مىظىماث 

( 8)". اغخهاصها ونُمىا

ئطن في ظل حؿاعع زهاقت الػىإلات والخؿحراث التي شهضها الػالم غلى 

 ،ً اإلاؿخىي الانخصاصي والؿُاس ي والشهافي لم جًٌ قلؿكت التربُت والخٍٍى

بػُضه غً هظا الخدىُ في عبؽ الخػلُم بأؾاؽ غملي وبمماعؾت مً زالُ 

ههل مكهىم الٌكاءة مً ؾُانه اإلاهاوالحي ئلى وطػُت حػلُمه بىاء غلى ما 

ـ بالٌكاءاث طمً  هظاإلاىار مً الىمى " أصبذ ٌػغف بمهاعبت الخضَع

والخؼىع غغقذ التربُت مإزغا ججاوػ بحن همىطج اإلاػغقت الىطػُت التي حػخبر 

ألاقغاص صكداث بُظاء ًمًٌ ملإها بما ًغؾب اإلاجخمؼ قُه، وبحن الىمىطج 

( 9)"اإلاػغفي الظي هى غلى زالف طلَ، ًىظغ ئلى ؤلاوؿان يؼانت وئمٍاهاث

لم ًًٌ هظا ببػُض غً اهكخاح هظه ؤلاصالخاث غلى الؿُام الخؼىعي 

للػلىم اإلاسخلكت الؾدشماعها في بىاء مػالم لكلؿكت التربُت مخأزغة بالؼغح 

البرؾماحي للكػل التربىي، يما صغا ئلُه عواص هظه الكلؿكت، حشاعلغ بحرؽ، 

وولُم حُمـ وخىن صًىي ئط ًيبغي الهكخاح اإلاضعؾت أن ًغجبؽ بحن ما 
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ا بما ًضوع زاعحها، خُث ال ًمًٌ أن جىجر  ًجغي صازلها اعجباػا نٍى

ًاهذ مىػؼلت غً اإلادُؽ الاحخماعي والشهافي الظي جهؼ  اإلاضعؾت في غملها ئطا 

س ي صازل الهؿم إلاا  ب الىانؼ الخضَع صازله، وهىا ًدبلىع صوع اإلاػلم في جهٍغ

اإلاهاعبت بالٌكاءاث جمض " ًجغي في الىانؼ اإلادلي والػالمي، وهٌظا قان 

اإلاخػلمحن نىة  مخجضصة بغبؼهم بما هى غملي احخماعي، بىطػُاث مػهضة، 

ؼ ( 10)".بمشاًل ومشاَع

لهض بضأث آلُت اإلاهاعبت بالٌكاءاث في الظهىع يمماعؾت بُضاؾىحُت 

ألُو مغة في يىضا  واهخهلذ ئلى قغوؿا في الدؿػُىاث لخل مشٍلت الكشل 

اث الكغوؿُت ومً جم جبني الػضًض مً الضُو اإلاهاعبت في  اإلاضعس ي في الشاهٍى

. خهل التربُت والخػلُم ومً بُنها الجؼاةغ

ت البىاةُت التي مكاصها أن الؼكل ال  حؿدىض هظه اإلاهاعبت ئلى الىظٍغ

ًىلض صكدت بُظاء وال ًأحي ئلى اإلاضعؾت بػهل قاعؽ بل لضًه زبراث ؾابهت 

ًأحي مكهىم الٌكاءة طمً اإلاهاعباث البُضاؾىحُت طاث . "ًمًٌ البىاء غليها

ػخبر الكغص ممخلٍا لٌكاءة ما متى اؾخؼاع الخصغف  اليؿو اإلاكخىح، َو

قىدً خُىما  (11)" واجساط الهغاع اإلاالةم للخغوج غً وطػُت مشٍلت

هخدضر غً يكاءة اإلاخػلم ههصض بظلَ مضي نضعجه غلى ججىُض مسخلل 

ئن أحغأة . "اإلاػاعف والهضعاث وئصماحها وجىظُكها في مىاحهت وطػُت ما

لها ئلى  اإلاهاعبت بالٌكاءاث مً زالُ هظه اإلاىاهج هى الػمل غلى جدٍى

اث وأوشؼت وأؾالُب  مماعؾاث وانػُت وقػلُت وطلَ مً زالُ مدخٍى

م  مشٌالث "ولظا أصبذ يخاب الضعوؽ للكلؿكت ًدمل غىىان  (12)" جهٍى

مهؿم ئلى ئشٍالُاث غامت جخكغع ئلى مشٌالث حؼةُت جىػع غبر " قلؿكُت

ت وأزغي جؼبُهُت وؿدشهض في هظا الؿُام باإلشٍالُت الشاهُت .خصص هظٍغ

اإلاىضعحت في يخاب ئشٍالُاث قلؿكُت للؿىت الشاهُت وللؿىت الشالشت زاهىي 

اطُت والػلمُت . للشػب الٍغ
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." في الكٌغ بحن اإلابضأ والىانؼ" في ؤلاشٍالُت الشاهُت :جطبيق :ثالثا 

يُل ًمًٌ للكٌغ الشابذ أن ًىؼبو مؼ هكؿه، ويُل ًمٌىه أن ًىؼبو مؼ 

الىانؼ اإلاخؿحر؟ 

ًاف : املشكلت ألاولى متى ًىؼبو الكٌغ مؼ هكؿه؟ هل خصىُ هظا الاهؼبام 

لظمان وقام حمُؼ الػهىُ؟ وهل ًٌكي أن وػغف نىاغض اإلاىؼلو الصىعي 

ختى هٍىن في مأمً مً ألازؼاء؟ 

يُل ًىؼبو الكٌغ مؼ الىانؼ؟ ويُل ًصل ئلى هظا : املشكلت الثانيت

الاهؼبام، ئطا غغقىا أهه نبل الخىض في صعاؾت الؼبُػت، ًأزظ بأخٍام 

مؿبهت ؾحر مإيضة غلمُا؟ يُل ٌؿخؼُؼ بهظا ألاؾلىب اإلاىؼهي أن ًظمً 

( 13)لىا الىصىُ ئلى الخهُهت؟ 

ًٍىن مضزل الضعؽ باؾخػغاض وطػُت مشٍلت  خُاجُت مً صمُم 

الىانؼ الُىمي، لِؿخدبؼ بخدلُلها والخػلُو غليها، قخٍىن بظلَ مإشغ 

لخغيُت الضعؽ، أما الىطػُت ؤلاصماحُت قخدُل اإلاخػلم ئلى مؿاءلت مشٍلت  

وغاةو ًىمي، مؼالب بخكٌٌُه وخله، ولِـ مجغصا اؾخظهاع وخكظ ما لهً 

لم ٌػض اإلاهم هى ما ًجب أن ٌػغقه اإلاخػلم، " وئغاصة وسخه خحن الازخباع 

، قالخصغف  وقو مىؼو الٌكاءة ال ًخدضص (14)"بل هى الخصغف بما ٌػغف 

بايدؿاب مجمىغت مىاعص جخأؾـ في حملت مػاعف ومهاعاث زهاقُت بل 

اإلاؼلىب أيثر مً طلَ وهى خؿً جغيُبها وصمجها لخل وطػُت مػُىت، 

لهض اهخهى ألامغ " قُمًٌ أن جىحض اإلاػغقت وباإلاهابل حؿُب الٌكاءة 

باإلاضعؾت، مً قغغ جمضًض الخمضعؽ وجٌضٌـ ؾىىاث اإلاهغعاث التي ًىنها 

ئن قٌغة الٌكاءاث ال حػني شِئا أزغ ؾحر الغؾبت .. لم حػض ؾىي لىكؿها 

( 15)" الجامدت في أن هجػل مً اإلاػاعف اإلاضعؾُت أصواث للخكٌحر واإلاماعؾت

لظا قالىطػُت اإلاشٍلت أؾاؾُت في خغيُت الضعؽ، ًمًٌ في هظا ؤلاػاع 
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اهؼبام الكٌغ "الاؾدشهاص بالىطػُت اإلاشٍلت اإلاىضعحت طمً اإلاشٍلت ألاولى 

. وبالخالي الخظع مً اهؼالناث ما وػخهض أهه جكٌحر مىؼهي" مؼ هكؿه 

: غغض وطػُت مشٍلت

خٍاًت في مىاظغة أهل  الؿىت للمػتزلت صغا ئليها (**)ًدٍي مدمض اإلاؿُلي 

، وأزظ وػله (ؽ)بػع اإلالىى، قلما احخمؼ الىاؽ، حاء  عةِـ أهل الؿىت 

. بُضه  وحاػ غلى الىاؽ ختى اهخهى ئلى مٍان اإلاىاظغة

اهظغوا ئلى حهل هظا الغحل الظي ًؼغم أهه غلى :(م)قهاُ عةِـ اإلاػتزلت

يُل ًمغ بىػله في هظا اإلاٍان الػظُم؟ ،خو

ًاهىا ٌؿغنىن الىػاُ في : ؽ زكذ غلى وػلي مً اإلاػتزلت، قاهه بلؿً أنهم 

. غهض عؾىُ هللا صلى هللا غلُه وؾلم

. لم جًٌ اإلاػتزلت  في غصغ عؾىُ هللا صلى هللا غلُه وؾلم: م

. صضنذ، بل في غصغ أبي بٌغ: ؽ

. أهظغوا يظبه، لم جًٌ اإلاػتزلت في ػمً أبي بٌغ: م

. بل في ػمً غمغ: ؽ

. وال في ػمً غمغ: م

. لػل في ػمً غشمان أو في ػمً غلي: ؽ

.  لم جًٌ اإلاػتزلت ػمً غشمان و ال في ػمً غلي !ما أيظبَ : م

 مظهب !ؾمػذ يُل أنغوا غلى أهكؿهم بالظالُ : (مخجها إلاً خظغ): ؽ

، وال في غهض أصخابه مً أًً حاؤوا به،  (ص)لم ًًٌ في غهض عؾىُ هللا

ل طاللت في الىاع ل بضغت طاللت، ًو ( 16).ئهما هى بضغت، ًو
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الؿإاُ الظي ًكغض هكؿه غبر هظه الىطػُت هى هل الاؾخيخاج الظي 

زلصذ ئلُه اإلاىاظغة مإؾـ؟ 

لإلحابت غلى طلَ ًخم الخضعج لخدلُل ملخص هخاةجها وطيغ 

اإلاإازظاث و الاهؼالناث للىصىُ ئلى طغوعة الاػالع غلى أؾـ اإلاىؼو 

لخجاوػ هشاشت أؾلىب اإلاىاظغة والخؿاض ي قيها غً نظاًا مىؼهُت بهظا 

قان بػض الٌكاءة لضي اإلاخػلم ًدظغ في جمٌُىه مً جدلُل الٌشحر مً 

ىسغغ قيها للٌشل غً غُىبها  الاؾخيخاحاث الؿابهت وآلاهُت التي ٌػِشها ٍو

ئن غضصا هاما مً الخالمُظ الظًً ًخمشلىن اإلاػاعف اإلاضعؾُت "وأزؼاءها 

ً غً الاؾخكاصة منها وجىظُكها في ؾُاناث أزغي  بشٍل حُض ًظلىن غاحٍؼ

وهظا ال ًخدضص ئال غبر (17)"ًجىػ الهىُ بأن ههل اإلاػاعف لم ًىجر ولم ًخم

أهىاع مً الٌكاءاث، منها الٌكاءة الهاغضًت وهي ألاؾاؽ الظي جبني غلُه 

ًل الٌكاءاث والٌكاءة اإلاغخلُت  جبنى مً زالُ ما ًىجؼ زالُ مداوعة 

بِىما الٌكاءة الخخامُت مغجهب جدصُلها في نهاًت الؿىت  أو ،مدضصة 

ئن نغاءة البرهامج في طىء اإلاهاعبت بىاؾؼت الٌكاءاث، حؿخىحب مىا "قصل

الدشبؼ بكلؿكت هاجه اإلاهاعبت، والاهؼالم مً حػُحن مجمل الٌكاءاث اإلاغاص 

جدهُهها في ؾلىى اإلاخػلمحن هدى طبؽ اإلاظامحن اإلاػغقُت وجدضًض ؾبل 

ولظلَ جخدضص الٌكاءاث في منهاج الؿىت الشاهُت آصابىقلؿكت  (18)" جىصُلها

:  بما ًلي2006-2007

 ٌؿعى اإلاخػلم ئلى الخدٌم في آلُاث الكٌغ : الٌكاءة الخخامُت ألاولى

 .اليؿهي

 ٌؿػىالى زىض ججاعب قػلُت في ػغح الهظاًا : الٌكاءة الخخامُت الشاهُت

 .الكلؿكُت وقهمها ومً زمت، الاعجهاء ئلى مداولت خلها

: بِىما جخدضص الٌكاءاث اإلادىعٍت في

 .ئصعاى ػبُػت الػالنت بحن مخهابلحن  -1

 .الخدٌم في آلُاث الخكٌحر اإلاىؼهي -2



 

168 
 

 .الخػبحر غً اإلاػغقت  في عوح شمىلُت -3

 .ايدؿاب الكهم الؿلُم والخىاع اإلاإؾـ -4

 .ئبغاػ الٌكاءة في جبني اإلاظهب وعقػه -5

ت واوشؿاالث حضًضة -6  .الىعي بما ًجغي في الػالم مً نظاًا قٌٍغ

ججاوػ قلؿكت الخلهحن "لًٌ هظا الؼمىح البىاتي ال ًخأحى ئال مً زالُ 

ت ألاؾخاط، والاهخهاُ ئلى ئؾتراجُجُت اؾدشماع اإلااصة اإلاػغقُت،  ومغيٍؼ

ًاث غملُت هاقػت لها ئلى ؾلى ".  وجدٍى

لهظا ًمٌىىا أن  همحز بحن ئؾتراججُت ألاهضاف وئؾتراجُجُت الٌكاءة مً 

. زالُ اإلاهابلت الخالُت

: املقاربت باألهداف- 1

اث ًاث اغخماصا غلى مدخٍى .  الخػلم جىمُت ؾلى

. اإلاػاعف            مجمىع ألاهضاف

. اإلاػلم               مضعب

. اإلاخػلم              عص الكػل

. الخػلم               بلىؽ ألاهضاف

م               غُىت مً ألاهضاف  الخهٍى

: املقاربت بالكفاءاث-  2

الخػلم              جىمُت نضعة اإلاخػلم غلى ججىُض مجمىغت ميسجمت مً 

. اإلاىاعص لخل وطػُت، مشٍلت

. اإلاػاعف               مجمىع الٌكاءاث
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اإلاػلم                   ميشؽ 

اإلاخػلم                قاغل 

الخػلُم                ئهماء الٌكاءاث 

م                ئهخاج . الخهٍى

بهظا هالخظ أهىا غبر اإلاهاعبت الشاهُت وؿعى ئلى ههل مصضع الؿلؼت 

اإلاػغقُت مً اإلاػلم، لُصبذ ميشؼا للكػل، التربىي ومػىال باألؾاؽ غلى 

م بمىظىع اإلاهاعبت بالٌكاءاث هى " قاغلُت اإلاخػلم  ـ والخهٍى ئن الخضَع

ً ، والخبراث  الخجؿُض الىانعي للمػغقت اإلاٌدؿبت واإلاهاعاث اإلابِىت بالخٍٍى

لًٌ  (19)" اإلاترسخت غبر الخجاعب والىطػُاث واإلاىانل اإلاخباًىت واإلادشابهت

هظا ال ًخأحى ئال مً زالُ ؤلاؾتراججُت مدٌمت ٌػهض بها ئلى خٌمت اإلاغبي، 

حن  لت ئلُه، قظال غً حشاعى حهىص الكاغلحن التربٍى الىاعي بأبػاص اإلاهمت اإلاًى

: ؾػُا ئلى

اث اإلاىاص الخػلُمُت في اإلاضعؾت وفي الخُاة مؼ الخسكُل  -1 جكػُل مدخٍى

 .منها والاهخمام باألولى 

الؿعي ئلى جشمحن اإلاػاعف اإلاضعؾُت وحػلها صالخت لالؾخػماُ في  -2

 .مسخلل مىانل الخُاة

و خؿً الخىحُه وجدكحزهم  -3 حػل اإلاخػلمحن ًخػلمىن بأهكؿهم غً ػٍغ

 .للػمل

ت ئلى مػغقت بىاةُت وظُكُت -4 ل اإلاػغقت الىظٍغ  .الؼمىح ئلى جدٍى

صمج اإلاػلىماث خُث ًخم جىحُه الخػلُم هدى بىاء اإلاػلىماث في ئػاع  -5

 (20).مضمج وشامل إلاسخلل مجاالث الصخصُت

ومً هىا جخجاوػ اإلاهاعبت بالٌكاءاث مهاعبت ألاهضاف مً خُث أنها 

بُضاؾىحُت لإلصماج ولِـ للخجمُؼ وهظا غبر ججىُض اإلاىاعص بشٍل ميسجم 

. لخل وطػُت مشٍلت
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المتعلم 

محور 

 العملية

:  لهظا قان بُضاؾىحُا الٌكاءاث جهخط ي بػع الشىابذ منها

ئقؿاح الكظاء اإلاضعس ي 

 اغخباع خاحاث اإلاخػلم 

 جىظُل الخػلم لخل اإلاشٌالث 

  للمخػلم الخو في الخؼأ 

  اغخباع بِئت اإلاخػلم 

 جٍامل ألاوشؼت والخػلُماث 

 ايدؿاب الخػلُماث صالالث 

وظُكُت باإلصماج 

 

لظلَ خغصىا غلى أن ًغجبؽ الخصٍغل الضًضايخٍُي ببػع 

ـ الكلؿكت في  اإلاهاعاث  حؿدشمغ قُه بشٍل أمشل زصىصُت مغخلت جضَع

ـ الكلؿكت في هظه اإلاغخلت اإلاضعؾُت ًأحي اؾخجابت "الؼىع الشاهىي ألن  جضَع

مً  (21)" لىطؼ هكس ي احخماعي ٌػِشه الشاب في هظه الكترة مً غمغه

ئن اإلاغاهو " زالُ خؿً جىحُه زاصُت الؿإاُ التي ًىسغغ قيها اإلاغاهو 

ؼكئ  شخص ٌؿأُ عؾما غىه، ٌػاعض لٍي ًشبذ طاجه، ولًٌ ًؼمئن ٍو

هت  و الؿإاُ، الغهان هى يُل هجػل ئوؿاها ناصعا غلى أن ًدؿاءُ بؼٍغ خٍغ

ت صازلُت ، هظه اإلاهاعاث  (22)" غهلُت مً خُث هى مخمًٌ مً خٍغ

: الضًضايخُت خصغنها قُما ًلي

نغاءة اإلاىاهج نغاءة شمىلُت وؿهُت، بدُث ًٍىن اإلانهاج مازال أمام  -1

 .اإلاػلم يبيُت مىؼهُت
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اث، قجريؼ أوال غلى  -2 نغاءة اإلانهاج اهؼالنا مً الٌكاءاث ئلى اإلادخٍى

 .الٌكاءة اإلاغؾىب الخىصل ئليها لىىهل ئلى اإلادخىي اإلاػغفي الظي ًدههها

اجه اإلاػغقُت وقو  -3 جىظُل الٌخاب اإلاضعس ي باغاصة بىاء غىاصغ مدخٍى

 .الٌكاءاث اإلاهغعة 

جدلُل زصاةص اإلاخػلمحن واؾخػضاصاتهم للخػلم، قالهؿم ال ًجمؼ  -4

جغيُبت مخجاوؿت مً الخالمُظ، ألاؾخاط الكؼً هى مً ًدؿً اؾدشماع هظا 

دؿً جىحيهه   .الخماًؼ بشٍل أمشل ٍو

ازخُاع الىؾاةل الخػلُمُت اإلاىاؾبت للٌكاءة اإلاؼلىب بلىؾها قظال غً  -5

 .خؿً اؾدشماع اإلاصاصع واإلاغاحؼ

جدضًض عػهامت الىاحباث اإلاجزلُت الضوعٍت وخغص اإلاغبي الضاةم غلى اهجاػ  -6

البؼانت الخهىُت للضعؽ وهي مإشغ لخغيت الؿإاُ والجىاب اإلاخىخي غبر 

 (23)الخصت الخػلُمُت

مً هىا جىسغغ حػلُمت الكلؿكت غبر هظه اإلاهاعبت مً زالُ أوشؼت 

حػلُمُت مسخلكت، جخلخص في أهضاف الضعؽ الكلؿكي، أهضاف صعاؾت 

أهضاف للمهاُ وأزغي للػغض وؤلاهخاج الكلؿكي مصاؾت بلؿت ،الىص 

الٌكاءاث، وبالخالي ًصبذ ما هى مىخظغ مً الضعؽ الكلؿكي لِـ ئغاصة 

دي وصوهما اهكخاح غلى الغاهً  اث قلؿكُت في ؾُام جخابػها الخاٍع لىظٍغ

والُىمي، ئط ًالخظ أن الٌشحر مً الخالمُظ ًىجر في قهم اإلاشٍل اإلاؼغوح  

اث وطػُاجه  لًٌ غبر اإلاماعؾت الُىمُت ًجض صػىبت في عبؽ طلَ بمدٍغ

ئن غضصا هاما مً الخالمُظ الظًً ًمشلىن اإلاػاعف اإلاضعؾُت بشٍل "اإلاسخلكت 

ً غً الاؾخكاصة منها وجىظُكها في ؾاًهاث أزغي،  حُض، ًظلىن غاحٍؼ

وبالخالي قما حؿعى  (24)"بدُث ًجىػ الهىُ بأن ههل اإلاػاعف ًىجر ولم ًخم

ئلُه حػلُمُت الكلؿكت غبر هظه اإلاهاعبت هى جدهُو هظا الاهكخاح للمضعؾت 

ـ الكلؿكت ومماعؾتها  ٌؿخدهان الخجضًض ، . "غلى زاعحها  الشَ أن جضَع

وال ؾبُل ئلى قغض هظا الخدكؼ هدى اإلاجهىص الكلؿكي باغخماص شٍل حامض 

، وعؾم أن جهضًم البرهامج قُه صغىة لألزظ وجؼبُو هظه (25)" مً الخػلُم
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الكلؿكت ييشاغ قٌغي، ال " اإلاهاعبت زصىصا باليؿبت لخػلُمت الكلؿكت 

ججض يبر صػىبت في ألازظ باؾتراججُت اإلاهاعبت بىاؾؼت الٌكاءاث، ما صامذ 

هظه الكلؿكت، حشٍل اإلاجاُ الخصب لخدهُو ما ال جدههه اإلاىاص الخػلُمُت 

، ؾحر أهىا هدص ي مجمىغت مً الػىاةو نض اغترطدىا في هظا (26)"ألازغي 

الؼمىح، خحن الػىصة ئلي أؾـ الٌكاءاث مهاعهت مؼ زصىصُت بػع 

الشػب هىعصها قُما ًلي ؾػُا ئلى مداولت اؾخضعايها الخها، ولِـ مبػث 

طلَ ئال ًهُىا باهكخاح هظه البُضاؾىحُت لخدهُو أهضاقها اإلاػلىت مً زالُ 

. مػغقت خضوص جؼبُهاجه مُضاهُا

قغؾم أهمُت جؼبُو هظه اإلاهاعبت ئال أهىا هالخظ مُضاهُا وحىص مجمىغت مً 

ـ وقو هظه اإلاهاعبت ومً هىا  الصػىباث والػىاةو التي حػترطىافي الخضَع

–الخاصت  )هل هىاى جؼابو بحن الٌكاءاث اإلاضعحت في اإلانهاج : هدؿاءُ

وبحن الىانؼ اإلاُضاوي الخؼبُهي الُىمي في الصل؟ وما  (الخخامُت - اإلادىعٍت  

الؿبل التي بامٍاهىا أن هخجاوػ وقهها بػع هظه الػىاةو ؟ هظا ما خاولىا 

أن ههضمه يخصىع زاص اهؼالنا مً ججغبدىا مؼ هظه ألانؿام ونض ازترها 

بُت  . شػبخحن  يػُىتوهما شػبت الدؿُحر والانخصاص وشػبت الػلىم الخجٍغ

غلى اغخباع أن الكلؿكت ماصة  حضًضة في مؿاع الخلمُظ الخػلُمي هظا  ونض 

. أصعحىا اوشؿالىا في شٍل اؾخكهاماث أغهبانها بخصىع ًبضو لىا ممٌىا

: مدى جوافق املنهاج مع الخوقيت

لهض غمضث بغامج الكلؿكت الجضًضة  اهؼالنا مً الؿىت 

وما جالها في مغخلت الخهت  ئلى حؿحراث ئما في الدجم 2008-2007الضعاؾُت

اض ي ولؿاث - _حؿُحر وانخصاص )الؿاعي لبػع الشػب مشاُ  جهني ٍع

هل :عؾم طلَ قاهىا هدؿاءُ’ أو بدظف بػع اإلاشٌالث الجؼةُت (أحىبُت

ًدىاؾب الدجم الؿاعي ألاؾبىعي الخالي للمنهاج مؼ الٌكاءاث اإلاؼلىب 

: الخىصل ئليها؟ واإلادضصة في ماًلي



 

173 
 

- اإلاشٍلت وؤلاشٍالُت:غضص ؤلاشٍالُاث اإلاؼغوخت:شػبت الدؿُحر والانخصاص-أ

بي– اإلاظهب الػهلي )اإلاظاهب الكلؿكُت – اإلاظهب البرؾماحي - اإلاظهب الخجٍغ

اطُاث)قلؿكت الػلىم-(اإلاظهب الىحىصي قلؿكت الػلىم - قلؿكت الٍغ

بُت والبُىلىحُت ش ب-قلؿكت الػلىم الاوؿاهُتأ-الخجٍغ غلم الىكـ  ج -الخاٍع

ئهىا وػخهض أن .بِىما ًهضع الدجم الؿاعي ألاؾبىعي بؿاغخحن.(غلم احخماع-

هظا الخىنُذ ال ًسضم الٌكاءاث اإلاؼلىب الخىصل ئليها واإلادضصة مشال في 

: إشكاليت املذاهب

- أ:هالخظ أنها مدضصة بما ًلي:الٌكاءة اإلادىعٍت والٌكاءة الخاصت

ئصعاى ئشٍالُت اإلاظهب ومىؼهه ووؿهه ومدخىي أػغوخخه واؾدشماع طلَ 

غ اإلاهاالث غ وؤلاوشاء الكلؿكي مدضص باإلاهابل .في مداولت جدٍغ لًٌ الخدٍغ

بذجم ؾاعي في ئشٍالُت اإلاظاهب ألاعبؼ بمهالت قغصًت وأزغي 

غ (ؾاغخحن)حماغُت . قهؽ وهظا ما الًدىاؾب مؼ مىؼو الخدٍغ

ئنها مدضصة في اإلانهاج بمماعؾت الخأمل الكلؿكي في :الكفاءة الخخاميت

ت غمىما والػلمُت زصىصا ؾحر أن الػمل يشحرا ما ًخىنل  الهظاًا الكٌٍغ

غىض خضوص  الخػامل مؼ مسؼؼاث ؤلاحابت غلى مؿخىي اإلاهاُ بأهىاغه أو 

ً أيثر غلى  ػغم اإلاهاُ الكلؿكي  الىص  وغاصة ما ًدخاج اإلاخػلم ئلى الخمٍغ

الظي يشحرا ماًسلؽ بحن مغاخله وهظا ما الًظمىه الدجم الؿاعي بشٍل 

. أقظل

وػالج -لىخظ هظا غىض بػع الخالمُظ اإلاخىؾؼحن وزاصت الظػكاء:مالحظت

– في هظه الشػبت هكـ مىهجُت وػغم جدلُل اإلاهاُ بأهىاغه الجضُ 

الاؾخهصاء بىىغُه قظال غً جدلُل الىص يما جهضم للهؿم - اإلاهاعهت

ألاصبي بذجم ؾاعي ؾبؼ ؾاغاث  والظًً جمغهىا غليها ؾابها في الؿىت 

. اط هؼالب باإلإلاام بها يظلَ في هظه الشػبت-  الشاهُت بأعبؼ ؾاغاث
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يظلَ في هظه الشػبت هالخظ يشاقت اإلاشٌالث : شعبت العلوم الخجزيبيت

الجؼةُت مهاعهت مؼ الدجم الؿاعي زالر ؾاغاث ويظلَ ألامغ باليؿبت 

للمشٌالث اإلاؼغوخت ئط غلى الغؾم مً أن بغهامج الشػبت ًٌكل الخىىع في 

أػغوخاجه لًٌ ؾالبا ما وػاوي مً هظا الػاةو وفي هظا الؿُام هأزظ غُىت 

اهؼبام الكٌغ مؼ - ا:وهي ؤلاشٍالُت الشاهُت وغبر اإلاشٍلت ألاولى واإلامشلت في

-طبؽ اإلاكاهُم اإلاىؼهُت:هكؿه الٌكاءاث اإلاؼلىب جدهُهها جبضوا قُما ًلي

ايدؿاب الكهم - اؾخسضام الهُاؽ في مجاله وؾُانه-الخدٌم في البرهىت

بِىما ًجض .الؿلُم والخىاع اإلاإؾـ مً زالُ جؼابو الكٌغ مؼ هكؿه

الخلمُظ صػىبت في اؾدُػاب اإلاىؼو الصىعي بمباخشه اإلاخػضصة في حجم 

خحن . ؾاعي ًهضع بؿاغخحن هظٍغ

هل ًدىاؾب مؿخىي الخالمُظ اإلاػغفي مهابل ماجخؼلبه اإلااصة مً مهىماث 

ت حؿعى الٌكاءاث الخاصت واإلادىعٍت والخخامُت ئلى جدضًضها ؟ : قٌٍغ

ًان الخلمُظ ًبظُ حهضا يبحرا في التريحز والاهخمام بالضعؽ الكلؿكي  ئطا 

قاهه ؾالبا ماٌؿخىغب مدخىي ؤلاشٍالُاث اإلاؼغوخت ولًٌ هالخظ أن 

. الخػثر يشحرا ما ًبضو في الخػامل مؼ الؿإاُ الكلؿكي بشهُه الىص واإلاهاُ

 ئطا اغخبرها أن الىص الكلؿكي ٌشٍل أقها عخبا اليدؿاب اإلاخػلم :النص-أ

غ الخـ ، يكاءاث مخػضصة منها اإلاؼالػت الكلؿكُت الخدلُل الؿلُم وجؼٍى

الىهضي لٌىىا هالخظ أن مؿخىي جالمُظها اللؿىي والىهضي وطػل الهضعة 

. الخدلُلُت التريُبُت يشحرا ما ًدىُ صون طلَ

مهاعهت بحن هخاةج الكغض ألاُو وهخاةج الازخباع ألازحر باليؿبت :مالحظت

لشػبت آصاب وقلؿكت هالخظ جؼىعا غلى مؿخىي هظه الٌكاءاث هغحػه ئلى 

ً اإلاؿخمغ الظي ًٌكله الدجم الؿاعي . الخمٍغ
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: مً بحن أهضاف اإلاهاُ الكلؿكي ئبغاػ يكاءة اإلاخػلم في:املقال الفلسفي-:ب

ت والفلسفيت-ا   طلَ أن الظػل اللؿىي يشحرا ما :اسخخدام اللغت الخعبيًر

ٍىن غاةها أمام ؤلاوشاء الكلؿكي  ًىجغ غىه طػل في اإلاىطىع الكلؿكي ٍو

وهظا ما ًىػٌـ غلى جغاحؼ يكاءة الىهض والخهُُم ئط ٌشػغ الخلمُظ بصػىبت 

في جدصُل هظه الٌكاءة الؾُما اإلابخضةىن منهم في صعاؾت اإلااصة ألن نضعة 

سه اإلاػغفي جهِـ نضعة البػض  ًاهذ غلى مغ جاٍع الاؾدُػاب لضًه 

. أيثر مً اإلاىانشت والخجاوػ  (الخكظ)أالؾترحاعي

: ًخدضص طلَ في عأًىا مً زالُ:يُل ًمًٌ ججاوػ هظا الػاةو ؟ 

جكػُل اإلاؼالػت في بػضها ألاصبي وفي بػضها الكلؿكي والخغص غلى طلَ -1

اث . قال ًمٌىىا قصل جغاحؼ اإلاؿخىي غً جغاحؼ اإلاؼالػت في شتى اإلاؿخٍى

ججاوػ الخل الٍاعسي والظي ًبرػ في خكظ اإلاهاالث اإلاؼبىغت والجاهؼة - 2

التي غاصة ما ًلجأ ئليها الخلمُظ هظغا لظػل مؿخىاه والبضًل في عأًىا هى 

غ  حػلمه مهاعة الخدلُل والخكٌَُ وئصعاى خضوص ألاػغوخت وبالخالي جؼٍى

الغوح الىهضًت والخأملُت في أغمانه لًٌ هظا ال ًٌكله ئال وعي اإلاػلم  لهظا 

. البػض ويظا حجم ؾاعي مىاؾب وغضم يشاقت اإلاشٌالث اإلاؼغوخت

: ما مضي جهبل الخلمُظ للماصة وبالخالي هجاخىا في بلىؽ الٌكاءاث اإلايشىصة؟ 

غلىم - ًالخظ اإلاضعؽ للخالمُظ اإلاىخمحن للشػب الخالُت آصاب وقلؿكت-1

بُت  حؿُحر وانخصاص ازخالقا واضخا في ؤلانباُ والخػامل مؼ اإلااصة –ججٍغ

: وهظا ما جدضصه الػىامل الخالُت

اإلاػامل الظي ًدضص هظا الخػامل والظي ًسخلل في الشػب اإلاظًىعة مً -أ

. ازىحن ئلى ؾختفي شػبت أصاب وقلؿكت الؿىت الشالشت
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بت ومجهىلت باليؿبت للشػب النهاةُت التي لم -ب الكلؿكت حػخبر ماصة ؾٍغ

ًدع الخلمُظ قيها بامٍاهُت صعاؾتها في الؿىىاث الؿابهت مما ًجػله يشحرا 

ما ًىكغ غلى هظه اإلااصة الضزُلت غلى مؿاعه الامخداوي وبالخالي قالخكٌحر في 

. ئصعاج خصت جمهُضًت في الؿىت الشاهُت ًصبذ أيثر مً طغوعة

جىػَؼ الخصص ألاؾبىغُت في الخىنُذ ألاؾبىعي للهؿم ؾالبا ما ًجػل -ج

اإلاىاص طاث اإلاػامل ألانل مؿاةُت أو في نهاًت الكترة الصباخُت وبالخالي قٌشحرا 

ما جسصص ماصة الكلؿكت  طمً الخصص اإلاضعحت في نهاًت الكترة الُىمُت 

باليؿبت للشػب الػلمُت والدؿُحر والانخصاص مما ًهلل مً ئنباُ الخلمُظ 

. غلي ئهجاح الٌكاءاث اإلاغؾىب  جدهُهها

ئن يثرة غضص الخالمُظ في الهؿم والظي نض ًخجاوػ ألاعبػحن جلمُظا ال -ص

ًمًٌ ألاؾخاط مً الىصىُ ئلي زمغة الضعؽ مً زالُ خىاع مإؾـ مؼ 

قهظا يشحرا ما ٌػُهه في الخىصل ئلى بلىؽ الٌكاءاث اإلاغحىة والبضًل ،جالمُظه 

اث ومػلىماث حاهؼة طماها إلنهاء البرهامج  جهضًم الضعؽ في شٍل هظٍغ

غً   )وخكاظا غلى الهضوء

يُل وصجؼ الخلمُظ غلي ؤلانباُ غلي اإلااصة والخىصل بشٍل أقظل 

: ئلي جدهُو الٌكاءاث اإلابخؿاة ؟ في اغخهاصها  بامٍاهىا طلَ مً زالُ 

غ وبالخالي بىاء -1 ػعع الشهت في هكـ الخلمُظ بهضعاجه ومهاعجه الهابلت للخؼٍى

 .  جدلُل قلؿكي مخىاقو ومخجاوـ

مً الظغوعي أن ًهخىؼ الخلمُظ أن الضعؽ الكلؿكي ئهما يهضف ئلى جمخحن - 3

الػالنت والخضازل بحن حمُؼ ألاوشؼت الخػلُمُت وبالخالي قالكلؿكت جمٌىه 

ؼ أو ئبؼاُ أػغوخت قهض  ػِشها لخػٍؼ مً اؾدشماع مػاعقه التي التي صعؾها أَو

ؼ البػض اإلاٌُُاقلي  ش خىُ مجاػع الاؾخػماع لخػٍؼ ٌؿدشمغ ما صعؾه في الخاٍع

يما ال ًمٌىه جدضًض الاعجباغ بحن الىدُجت واإلاهضماث صون ، في الؿُاؾت

اطُاث مشاُ خل الضواُ بضءا بدؿاب مجمىغت )اؾدشماع صعؽ في الٍغ
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الخػٍغل ئلي عؾم اإلاىدنى البُاوي قالدجج ًملٌها الخلمُظ لًٌ غلُىا جىحيهه 

. لٍي ًدؿً صُاؾتها في ئوشاءه

وأزحرا وػخهض أن جلمُظها ال ًمًٌ أن ًخهبل ماصة الكلؿكت ئال ئطا جهبل -4

أؾخاط الكلؿكت في بػضه ؤلاوؿاوي واإلاػغفي قمً الظغوعي أن ًٍىن أؾخاط 

الكلؿكت مخمحزا جمحز الخحر والجماُ لِـ مً مىؼلو اإلاشل ألاقالػىهُت بل 

 .مً مىؼلو الخكىم في الخأؾِـ  لػالنت قظلى مؼ اإلاخلهي

ان الشػاعي.أؾخاطة الخػلُم الشاهىي )*(  ت بً ٍػ مؿخؿاهم ،ؾُضي غلي ،  زاهٍى
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