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 واملناهج التعليم تقنيات ملقرري مقرتح تصىر
 ألسس وفقا   الرتبية بكليات التدريس وطرق

 التكاملي املنهج
 *شاَُىاػ غبضالغخمً غثمان بشير 

 

 

 أؾـ غلى( الخضَعـ وؾغق  واملىاهج – الخػلُم جلىُاث) ملغعي بين ًجمؼ ملترح جطىع  وغؼئلى  الحالُت الضعاؾت َضفذ _امللخص

بي واملىهج الخدلُلي الىضفي املىهج البدث ٌؿخسضم التربُت بيلُاث الخياملي ملىهجا  وفم امللترح الخطمُم فاغلُت مً للخدلم الخجٍغ

 آعاء لحطغ اؾدباهت باؾخسضام وغبؿها الخياملي املىهج بأؾـ كاةمت ئغضاص في الضعاؾت أصواث جمثلذ الخياملي، املىهج أؾـ

ٌ  والخبراء املسخطين  التربُت بيلُت الخضَعـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث ملغعي مدخىي  بخدلُل الباخثت كامذ زم اةمت،الل خى

ٌ  املسخطين آعاء لحطغ اؾدباهت الباخثت وؾبلذ الخياملي، املىهج أؾـ وفم امللترخت الىخضة جطمُم ًلحها بػفُف،  فاغلُت خى

 شلغاء لجامػت الخابػت بػفُف التربُت بيلُت الؿاصؽ املؿخىي  بؾل  مً غشىاةُت غُىت غلى جدطُلي وازخباع امللترح الخطىع 

ا اللػم باألؾـ كاةمت ئغضاص: ًلي هما الضعاؾت هخاةج وواهذ ؾالبت 25 غضصَم الؿػىصًت الػغبُت باململىت  ملغع  بىاء في جىفَغ

 الخػلُم جلىُاث ملغعي في لُمُتحػ لىخضة ملترح جطىع  وغؼ الخياملي، املىهج وفم الخضَعـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث

 الضاللت وخؿب والخبراء املسخطين هظغ وحهت مً فاغلُخه امللترح الخطىع  أزبذ الخياملي، املىهج وفم الخضَعـ وؾغق  واملىاهج

بُت املجمىغخين صعحاث في للفغوق الاخطاةُت بُت املجمىغت لطالح الخدطُلي الازخباع في والػابؿت الخجٍغ  .الخجٍغ

 .الخياملي ملىهجا ،الخضَعـ وؾغق  املىاهج، الخػلُم جلىُاث ،ملترح جطىع املفتاخيت: الكلماث 
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ً
جصىر ملترح مللرري جلىياث التعليم واملىاهج وطرق التدريس بكلياث التربيت وفلا

 ألسس املىهج التكاملي
 امللدمت. 1

ٌؿهم ول مً ملغعي جلىُاث الخػلُم واملىاهج ؾغق الخضَعـ        

في زلم حُل مً  -ث مخػضصة بما لها مً ؾبُػت وئمياها -بيلُاث التربُت 

اليشء لُيىهىا مػلمين هافػين في املجخمؼ الظي ٌػِشىن فُه، وكض وعص 

في وزُلت ألاَضاف الػامت للتربُت وأَضاف املغاخل الضعاؾُت وألاؾـ 

الػامت لبىاء املىاهج الضعاؾُت في الضٌو ألاغػاء بمىخب التربُت الػغبي 

غ ا1لضٌو الخلُج الػغبي ] ، [ غغوعة جؿٍى
ً
ملىاهج الضعاؾُت أَضافا

م بما ًخماش ى مؼ  ـ، ووؾاةل حػلُمُت، وجلٍى ومدخىي، وؾغاةم جضَع

ض مً الترهيز والاَخمام جلً ئلى  ألاَضاف الػامت املؿىعة، وجىحُه مٍؼ

الجىاهب مً الػملُت الخػلمُت الخػلُمُت التي لم جدظى بػض باللضع 

ىغ الػلمي لضي املىاؾب مً الاَخمام الظي حؿخدم، مثل جىمُت الف

ألافغاص، ومهاعاث الخػلم الظاحي، وإلابضاع والابخياع؛ خُث ًلخظ أن 

ت الػامت فُما ؾبم، غير  مثل َظٍ املجاالث لم حغب غً أَضافىا التربٍى

 هؼوع التربُت الػلمُت الخػلُمُتئلى  أنها ظلذ مهمشت باؾخمغاع؛ مما أصي

، وكض اؾخلؼم َظا الخىحه الخللُضًت اللاةمت غلى الخللين والاؾخظهاعئلى 

غ ئلى  في هثير مً الضٌو ألاغػاء الاَخمام بالضعاؾاث التي جدلم جؿٍى

 .املىاهج غامت

 مشكلت الدراست. 2

مغ الخػلُم الػام في اململىت الػغبُت الؿػىصًت بمغاخل مسخلفت مً       

ئلى  الخىؾؼ الىمي والىىعي خُث جمذ صعاؾت واكؼ الخػلُم وجم الخىضل

غ الظي ًغاعي جلبُت خاحاث املخػلمين وخاحاث املجخمؼ غغوعة  الخؿٍى

غ املىاهج  والتهُئت لؿىق الػمل، مً َىا حاء املشغوع الشامل لخؿٍى

ا: ئلى  الظي يهضف غ الػملُت الخػلُمُت بجمُؼ أبػاصَا وغىاضَغ جؿٍى

مىاهج ومػلمين واؾتراجُجُاث جضَعـ وبِئت حػلُمُت جلىُت بما ًدىاؾب 

ػلمي والخدىالث الاحخماغُت والاكخطاصًت والخغيراث مؼ الخلضم ال

وعغم الجهىص املبظولت  –مىاهج ولُاث التربُت ئلى  الػاملُت، ئن الىاظغ 

غ  ًلخظ أن مىمً املشيلت أهه ًخم جىظُم املىهج غلى أؾاؽ  –للخؿٍى

 –اؾخسضام الحاؾىب في الخػلُم  –املىاص املىفطلت )جلىُاث الخػلُم 

مىاهج غامت ( لظا فهي ال حؿهم في جىمُت املخػلم  –وي الخػلُم الالىترو

 الجاهب املػغفي وتهمل الجاهب 
ً
مً وافت حىاهبه فهي حؿتهضف غالبا

املهاعي والىحضاوي وتهمل هظلً املٌُى والحاحاث باليؿبت للمخػلم وال 

 .جىظغ بػين الاغخباع هظلً لحاحاث املجخمؼ بطىعة وافُت

 -خؿب وحهت هظغ الباخثت  –ًً امللغعًٍ ئن املىهج الضعاس ي لهظ      

ًخجه هدى اللفظُت، وأَضافه مىفطلت، وهظلً ًىدى هدى الخللُضًت 

الىضفُت صون جؿىع ملؿاًغة الاججاَاث الجضًضة في الضعاؾاث الخلىُت 

هظلً ًغي البدث أن ألاؾلىب الخياملي في بىاء مىاهج بػؼ امللغعاث 

 ببػػها البػؼ 
ً
ثل ملغع جلىُاث الخػلُم وملغع م -التي جغجبـ وظُفُا

ـ املؿتهضفت في َظا البدث  ًلةم ؾبُػت َظٍ  -املىاهج وؾغق الخضَع

املىاص ومىؿلها هما أهه ًمىجها مً جدلُم أَضافها املغحىة مجها، بػض 

اؾخػغاع أَمُت الخؿىع في املىاهج غامت ًداٌو البدث الحالي ئللاء 

جلىُاث الخػلُم وملغع الػىء غلى أَمُت الخيامل في مىاهج ملغع 

ـ وغغوعة الاَخمام بخيامل الجاهب الىظغي  املىاهج وؾغق الخضَع

 مً املؿىغاث التي خضث 
ً
والػملي هظلً، وكض شيل َظا مؿىغا

بالبدث لخلضًم صعاؾت لخطىع ملترح مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج 

ـ وفم أؾـ املىهج الخياملي خُث حاء الؿإاٌ الغةِـ  وؾغق الخضَع

ما الخطىع امللترح مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق  :ا ًليهم

ـ وفم أؾـ املىهج الخياملي؟  الخضَع

 أ. أسئلت الدراست

 :الدؿاؤالث الفغغُت الخالُت ًخفغع مً الدؿاٌؤ الغةِـ     

ا في بىاء ملغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق  -1 ما ألاؾـ اللػم جىفَغ

ـ وفم املىهج الخ  ياملي؟الخضَع

ما الخطىع امللترح مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَعـ  -2

 وفم املىهج الخياملي؟

ما فاغلُت الخطىع امللترح مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق  -3

ـ وفم املىهج الخياملي؟  الخضَع

 أهداف الدراستب. 

 :ما ًليتهضف َظٍ الضعاؾت ئلى     

ا في بىاء ملغع جلىُاث الخػلُم الخػغف غلى ألاؾـ ال -1 لػم جىفَغ

ـ وفم املىهج الخياملي  .واملىاهج وؾغق الخضَع

وغؼ جطىع ملترح مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَعـ  -2

 .وفم املىهج الخياملي

الخػغف غلى فاغلُت الخطىع امللترح مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج  -3

ـ وفم املىهج ا  .لخيامليوؾغق الخضَع

 أهميت الدراستج. 

ىمً أَمُت َظٍ الضعاؾت في    
َ
 :ج

جلضًم صعاؾت غلمُت جأزظ بأخض الاججاَاث الحضًثت في بىاء املىاهج . 1

إهض وخضة  هأؾـ املىهج الخياملي والظي ٌػؿي هظغة أهثر اهخماال ٍو

املػغفت مً زلٌ حػضص املىغىغاث وجغابؿها. هما اهه ًىاؾب كضعة 

غاعي ئلى  الخضعج مً مفاَُم بؿُؿتاملخػلم غلى  مفاَُم مغهبت، ٍو

ت والخخابؼ والخيامل غىض جألُف الىخب املضعؾُت  .الاؾخمغاٍع

غ املىاهج . 2 الاؾخجابت للججاَاث الػاملُت التي جىاصي بػغوعة جؿٍى

 .والاَخمام باملىهج الخياملي في الخػلُم

غ مىاهج جلىُاث ال. 3 خػلُم واملىاهج كلت الضعاؾاث التي جىاولذ جؿٍى

ـ غلى أؾاؽ املىهج الخياملي  .وؾغق الخضَع

 للمىهج الخياملي في اؾاع الجهىص . 4
ً
غ املىاهج وفلا أَمُت مىغىع جؿٍى

 .جدلُم هللت هىغُت في الخػلُم الػاليئلى  الغامُت

الاؾخفاصة مً هخاةج َظٍ الضعاؾت في الخسؿُـ للمىاهج املؿخلبلُت . 5

 .يوفم مضازل املىهج الخيامل

 خدود الدراستد. 

 :جخمثل خضوص َظٍ الضاعؾت فُما ًلي    
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خضوص مىغىغُت: ؾىف جلخطغ َظٍ الضاعؾت غلى وغؼ جطىع ملترح  •

ـ وفم أؾـ املىهج  مللغع جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

 .الخياملي

-1436خضوص ػماهُت: الفطل الضعاس ي ألاٌو مً الػام الضعاس ي  •

1437ٌ. 

: جلخطغ الضعاؾت غلى ولُت التربُت الخابػت لجامػت خضوص املياهُت •

 .شلغاء باململىت الػغبُت الؿػىصًت بمدافظت غفُف

ت: غُىت مً ؾلب ولُت التربُت بػفُف الخابػت لجامػت  • خضوص بشٍغ

بُت  شلغاء باململىت الػغبُت الؿػىصًت، همجمىغخين اخضاَما ججٍغ

ب الخطمُم امللترح وجدضً  .ض فػالُخهوالازغي غابؿت لخجٍغ

 مصطلحاث الدراستٌ. 

 :املىهج الخياملي -1

الخيامل هظام ًإهض غلى صعاؾت املىاص صعاؾت مخطلت ببػػها       

ى ٌػض  اصة الىغىح والفهم، َو البػؼ إلبغاػ غلكاث واؾخغللها لٍؼ

[ 
ً
 جاما

ً
[، 2زؿىة وؾؿى بين اهفطاٌ َظٍ املىاص وئصماحها ئصماحا

ػغف املىهج الخياملي أًػ : بأهه جلضًم املػغفت في همـ وظُفي غلى َو
ً
ا

ضىعة مفاَُم مخضعحت ومترابؿت حغؿي املىغىغاث املسخلفت صون أن 

ئلى  مُاصًً مىفطلت، أو ئلى  جيىن َىان ججؼةت أو جلؿُم للمػغفت

ألاؾالُب واملضازل التي حػغع فحها املفاَُم وأؾاؾُاث الػلىم، بهضف 

الفطل غير املىؿلي بين مجاالث ئظهاع وخضة الخفىير وججىب الخمُيز و 

 ].3الػلىم املسخلفت ]

[ بلىله: "والخػلُم الخياملي َى الغبـ بين املػلىماث 4وغغفه ًلين ]      

الىاعصة في املباخث الضعاؾُت ألحل جثبُتها في طًَ املخػلم لُطبذ 

ً فلـ". م الخسٍؼ م الاؾخسضام ولِـ غً ؾٍغ ٌػغف  الخػامل غً ؾٍغ

 ا
ً
ملىهج الخياملي بأهه: الغبـ املىغىعي بين حمُؼ ميىهاث البدث ئحغاةُا

ـ لخدلُم الىمى الظاحي  ملغعي جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

 .للمخػلم مً وافه حىاهب شخطِخه

 :الخطىع امللترح -2

 في َظٍ الضعاؾت بأهه " وشاؽ ًلىم به البدث       
ً
ًلطض به ئحغاةُا

عاث والاججاَاث وأهماؽ الؿلىن التي لخلضًم غضص مً املػاعف واملها

حؿهم في بىاء ملغع مخيامل ليل )جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق 

ـ( وفم أؾـ املىهج الخياملي  .الخضَع

 إلاطار الىظري . 3

حػض اللُم مً أبغػ ألاؾـ واملىؿللاث في أي مىهج مً املىاهج        

دغص 5] فهي حشيل زلافت املجخمؼ وجدىم ؾلىن وجطغفاث أفغاصٍ [ ٍو

املجخمؼ غلى بثها في هفىؽ أبىاءٍ مً زلٌ مىاهجه الخػلُمُت وملغعاجه 

ػغف الخيامل بأهه هما أوعصٍ فاغل وػٍضان ما أشاع 6الضعاؾُت ] [، َو

[ مً أن الخيامل َى اؾخجابت غملُت لألَضاف 7الُه حفغ وجاًلغ ]

ت الخالُت ألاٌو َى الغغبت في ئزغاء التربُت التي مد ىعَا الخلمُظ التربٍى

والثاوي َى ئغؿاء فىغة واضحت بأن املىاص الضعاؾُت ًجب أن جيىن 

وؾاةل ومطاصع للؾخلطاء والثالث مشخم مً أخُاء الػمير الجماعي 

[، هما ٌػغف بأهه ججمُؼ مىغىغاث في 8في املجخمؼ وجدلُم جماؾىه ]

 ملغع واخض حػالج فُه املفاَُم الػلمُت باهخظام، صون الخلُض بدضوص

ى امل  [9ضزل الؿبُعي للمػغفت الػلمُت ]فغوع الػلم املىفطلت، َو

ػغفه بخمان ] [ بأهه غملُت عبـ ملدخىي املاصة الضعاؾُت املشخم مً 10َو

ش والجغغافُا في ملغع أو مشغوع  غضة مىاص صعاؾُت مثل عبـ الخاٍع

غي بيذ ] [ أن الخيامل غباعة غً 11مىخض أو وخضة صعاؾُت مىخضة. ٍو

ـ مىغىغاث مترابؿت صازل وخضاث عبـ لألو شؿت الخػلُمُت في جضَع

ت  صعاؾُت لفترة ػمىُت مخخابػت، هما أن ألاؾلىب الخياملي ًخفم مؼ هظٍغ

الجشخالذ في غلم الىفـ التربىي، خُث أن املخػلم ًضعن اليل كبل 

 ].12ألاحؼاء، والػمىم كبل الخطىص ]

ت الخىغاع التي جخطف حػمل املىاهج املخياملت غلى الخسلظ مً غملُ      

 ليل مً املػلم واملخػلم، وال ًثير 
ً
بها مىاهج املىاص املىفطلت، ما ًىفغ وكخا

 في الجهض واملاٌ ]
ً
يىن أهثر اكخطاصا [، هما أن املػغفت 13امللل لضيهما، ٍو

ول ال ًخجؼأ، وال ًمىً جدطُلها ئال بمىهج جيامل الػلىم والخسططاث، 

غاعي املىهج املخيامل 14والىدُجت ] وجضازلها، وجياملها في ألازغ  [، ٍو

زطاةظ الىمى الؿُيىلىجي والتربىي للخلمُظ، مً خُث مغاغاة 

مُىلهم واَخماماتهم واؾخػضاصاتهم في ما ًلضم لهم مً مػاعف وزبراث 

ومػلىماث مخياملت، ما ًسلم لضيهم املُل والضافؼ لضعاؾت َظٍ 

 و 
ً
؛ ألهه حػلم كاةم املػلىماث، وبظلً ًيىن الخػلم أهثر هفػا

ً
أبلى أزغا

خماش ي مؼ مُىلهم ]  ].13غلي عغبتهم ٍو

ومً أهىاع الخيامل التي اجبػذ في املىاهج الخيامل ألافلي، والخيامل        

 (SPIRAL) الغأس ي الظي ٌؿمُه البػؼ البىاء الحلؼووي أو اللىلبي

ػني ببؿاؾت الخىحه هدى وؿلُت الػلم في املىاهج، واجساط  للمىهج، َو

 في فغوع الػلم 
ً
 وجضازل

ً
 واحؿاغا

ً
مفهىم مدىعي والاعجلاء به غملا

لترح الىثيري أن ًخم البضء باؾخسضام الخيامل  ألازغي وفي الحُاة، ٍو

الغأس ي )املضزل الحلؼووي( في بضاًاث مغاخل الخػلُم الغؾمي، غلى أن 

 جىضح زغاةـ مىهجُت هضؾخىع جىفُظ للػمل ًخطح فُه: املجاٌ

(Scope)لدؿلؿل، وا (Sequence)والخىكُذ ، (Timing) والخضازلث ،

امللطىصة بين غىاضغ املدخىي املسخلفت مً صازل امللغع أو مً زاعحه 

التي جضغم غملُاث الخػلُم والخػلم، ؾىاء أواهذ بطىعة ملغعاث 

 ].15ئغافُت أم أوشؿت ]

[ أؾـ بىاء املىهج الخياملي بأنها حشمل 16وكض أوضح املدغوقي ]      

جيامل الخبرة وجيامل املػغفت وجيامل الشخطُت ومغاغاة ملٌُى الؿلب 

وعغباتهم ومغاغاة الفغوق الفغصًت والخػاون والػمل الجماعي، هما جغي 

الباخثت أن َىالً غضة مبرعاث الؾخسضام أؾلىب الخيامل في جضَعـ 

ـ ومجها أن املىهج  ملغع جلىُاث الخػلُم وملغع املىاهج وؾغق الخضَع

يامل ًغاعي زطاةظ الىمى الؿُيىلىجي للمػلم وحشير البدىر املخ

أن املخػلمين ًضعوىن غاملهم املدُـ بهم وىخضة ئلى  الؿُيىلىحُت

مخياملت ال همجمىغت مً الظىاَغ املخفغكت في مىاص مخػضصة فاملخػلم 

[، هما أهه ًدغص غلى 17ًىمى في حمُؼ الجىاهب أي أن همٍى شامل ]

ين وكضعاتهم واؾخػضاصاتهم في ول ما ًلضمه ئلحهم مغاغاة مٌُى املخػلم

مً مػاعف مسخلفت، وأوشؿت حػلُمُت مخػضصة، مما ًسلم لضيهم املُل 

دُذ الفغضت للمخػلمين أن 18والضافؼ اللىي لضاعؾت َظٍ الػلىم ] [، ٍو

ًخػغفىا غلى مشىلث مجخمػهم فِؿهمىا في خلها ألن اعجباؽ املىهج 

خياملي ًغبـ البِئت بدُاة الخلمُظ غلى هدى [ فاألؾلىب ال19بالبِئت ]

ٌؿاغض غلى جيامل املػغفت وحػلها طاث كُمت واضحت ٌشػغ بها 

 ].18املخػلمين في خُاتهم ]
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فاغلُت ئلى  هما أن جلضًم املػاعف والخبراث الخػلُمُت مخياملت ًإصي       

أهثر في الخػلُم مً جلضًمها مىفطلت، ولظا ًجب الغبـ بين الحلاةم 

 فاَُم واملباصب والخبراث الخػلُمُت في مجاٌ مػين بخلً التي جيخميوامل

[، 20املخػلمين في ول مترابـ مخيامل ]ئلى  مجاالث أزغي وجلضًمهائلى 

 مللغع 
ً
 جؿبُلُا

ً
والؾُما مىهج الخلىُاث الخػلُمُت الظي ًمثل امخضاصا

 ال ًخجؼأ مً مفهى 
ً
ـ خُث حشيل الخلىُاث حؼءا م املىاهج وؾغق الخضَع

 .املىهج الحضًث

ًىفغ املىهج املخيامل الىثير مً الجهض والىكذ الظي ًػُؼ حؼء هبير        

مىه في جىفُظ مىهج املىاص الضعاؾُت املىفطلت بضون فاةضة حػىص غلى 

هما ئن جىظُم مدخىي املىاص الضعاؾُت املىفطلت في ضىعة  [9املخػلمين ]

غلى املاصة الػلمُت هغاًت مباشغة وزابخت جخجاَل مشىلث الحُاة وجغهؼ 

ظا املىؿم ًخجاَل املػلم الظي ؾُىول ئلُه جىفُظ  في خض طاتها، َو

طبذ مجغص هاكل ئلى  املىهج فُفلض خماؾه الابخياع والخجضًض، ٍو

 ].21للمػغفت ]

 الدراساث السابلت. 4

اغُاث 22وغػذ صعاؾت الؿُض ]       ملىاهج الٍغ
ً
 ملترخا

ً
[ جطىعا

وفم فىغة الخيامل بين املىاص الضعاؾُت خُث  والػلىم بؿلؿىت غمان

كام الباخث بخدلُل الىخب املىهجُت ووغؼ جطىع ملترح للمىاهج 

بطىعة جياملُت وكضم الباخث مجمىغت مً الخىضُاث وامللترخاث، 

أَمها: غغوعة جػمين بغامج ئغضاص املػلم الؾُما ملغعاث ؾغق 

غ  ب الؿالب املػلم غلى جؿٍى ـ هُفُت جضٍع املىاهج الضعاؾُت الخضَع

ؿها بشيل جياملي، مما ًدُذ الفغضت لهم مماعؾت الػضًض مً  وجضَع

ألاوشؿت املسخلفت التي حؿهم بشيل فػاٌ في خطىلهم غلى املػلىماث 

بأهفؿهم وبشيل مخيامل، غغوعة ئغاصة ضُاغت مدخىي املىاهج 

الضعاؾُت وجضغُمها بشيل ٌؿاغض غلى الخيامل بين املىاص الضعاؾُت 

خلفت، الاَخمام بيشاؽ الجمػُاث الػلمُت املسخلفت باملضعؾت، املس

ش املىاص الضعاؾُت  ب املخػلمين غلى الاؾلع الظاحي املخػلم بخاٍع وجضٍع

وكىتها وضلتها ببػػها البػؼ وبالحُاة، ئغضاص مىاهج جياملُت بين 

حمُؼ املىاص الضعاؾُت املسخلفت بمسخلف مغاخل الخػلُم، ئحغاء 

مُ ت للمىاهج الضعاؾُت الحالُت بمسخلف مغاخل الخػلُم صعاؾاث جلٍى

 .في غىء الخيامل فُما بُجها

الخػغف غلى مضي جؿبُم ئلى  [ فلض َضفذ23أما صعاؾت خمغاء ]     

مىاهج الطف الغابؼ مً مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي )الحللت الاولى( وفم 

ثلذ مضازل الخػلُم الخياملي صعاؾت مُضاهُت في مدافظت اللطكُت جم

اصواث الضعاؾت فلض واهذ بؿاكت جدلُل مضازل املىهج الخياملي 

ين وازغي مىحهت للمػلمين ئلى  واؾدباهت مىحهت املىحهين التربٍى

بالطف الغابؼ باملدافظت وأزغي مىحهت لخلمُظ الطف الغابؼ وبؿاكت 

ملخظت للمػلمين الظًً ًضعؾىن في الطف الغابؼ، أما غُىت الضعاؾت 

مىحه  23مضعؾت و 29مػلم ومػلمت مً  113لمُظة جلمُظ وج 375

بػؼ الىخاةج مجها أن مىاهج الطف ئلى  ومىحهت، وجىضلذ الضعاؾت

ين  الغابؼ جضعؽ وفلا للمىهج الخياملي مً وحهت هظغ املىحهين التربٍى

ظا مً وحهت هظغ ول مً املىحهين  بضعحت أكل مً املخىؾـ َو

ا، ومً واملخػلمين وكض سجلذ بػؼ املضازل مخىؾـ  أكل مً غيَر

ا والتي جىضلذ الحها الضعاؾت الىؾاةل  الامياهاث الىاحب جىفَغ

الخػلُمُت املػلم املضعب وان جخاح الفغضت للمػلم للمشاعهت في جألُف 

ب املػلمين غلى اؾخسضام الىؾاةل الخػلُمُت املىاؾبت، أما  الىخب جضٍع

الضعاؾت ما  الطػىباث التي حػترع جؿبُم املىهج الخياملي فلض عضضث

ًلي: الضوام الجؼتي للمػلمين غضم جىاؾب الفطٌى مؼ غضص املخػلمين 

املضاعؽ املؿخأحغة واكترخذ الضعاؾت غضصا مً الحلٌى مثل: غلض 

بُت لخأَُل املػلمين الخػاون مؼ املجخمؼ املدلي والػمل  صوعاث جضٍع

بىظام الضوام الىاخض والاؾخفاصة مً ججاعب الضٌو الازغي في مجاٌ 

غ مىهج ئلى  [ التي َضفذ24الخػلُم الخياملي، صعاؾت الػاعفت ] جؿٍى

التربُت الاؾلمُت في الطف ألاٌو الثاهىي باململىت الػغبُت الؿػىصًت في 

 بالطف  124غىء املىهج الخياملي وكض جدضصث غُىت البدث في 
ً
ؾالبا

ت باململىت الػغبُت الؿػىصًت كؿمهما البدث ى ئل ألاٌو املغخلت الثاهٍى

بُت ؾبم غلحها الىخضة امللترخت)خفظ الضًً  62  همجمىغت ججٍغ
ً
ؾالبا

اث الخمـ(، و  همجمىغت غابؿت والتي صعؾذ  62مً الػغوٍع
ً
ؾالبا

لت الخللُضًت زم كام البدث بغضض صعحاث الػُىت  هفـ الىخضة بالؿٍغ

الىخاةج ئلى  في الازخباع اللبلي والبػضي وجدلُل الىخاةج وجىضل البدث

بُت والػابؿت في  الخالُت: ال جىحض فغوق بين صعحاث املجمىغخين الخجٍغ

الازخباع اللبلي، جىحض فغوق طاث صاللت اخطاةُت بين صعحاث 

بُت والػابؿت في الازخباع البػضي لطالح املجمىغت  املجمىغخين الخجٍغ

بُت مما ًإهض أزغ الخطمُم امللترح غلى غُىت البدث  .الخجٍغ

ضفذ صعاؾت الشغاع         الخػغف غلى اججاَاث املػلمين ئلى  [25ي ]َو

ت،  ين هدى جيامل املىاص الاحخماغُت في املغخلت الثاهٍى املشغفين التربٍى

والخػغف هظلً غلى اججاَاتهم هدى غىاضغ وزُلت مىهج املىاص 

ت التي أكغتها وػاعة املػاعف، والخػغف غلى  الاحخماغُت في املغخلت الثاهٍى

ا )ألاَضاف، أوحه اللىة والػػف فحها م ً خُث التزام غىاضَغ

م( باملىاضفاث  املدخىي، اليشاؾاث والىؾاةل الخػلُمُت، أؾالُب الخلٍى

الػلمُت الصحُدت الخاضت بخيامل املىاص الاحخماغُت، ولخدلُم أَضاف 

( فلغة جم 101الضعاؾت كام البدث بخطمُم اؾدباهت جخيىن مً )

 و)271) جىػَػها غلى أفغاص مجخمؼ الضعاؾت امليىن مً
ً
( 22( مػلما

، وأَم الىخاةج التي أظهغتها الضعاؾت ما ًلي: أن اججاَاث 
ً
ا  جغبٍى

ً
مىحها

مػظم أفغاص مجخمؼ الضعاؾت هدى اؾخسضام أؾلىب الخيامل املجهجي في 

ت اججاَاث ئًجابُت، أن اججاَاث  املىاص الاحخماغُت في املغخلت الثاهٍى

غىاضغ وزُلت مىهج املىاص  مػظم أفغاص مجخمؼ الضعاؾت هدى مضي التزام

ت باملىاضفاث الػلمُت الصحُدت الخاضت  الاحخماغُت في املغخلت الثاهٍى

بخيامل املىاص الاحخماغُت اججاَاث ئًجابُت، هظلً ال جىحض فغوق طاث 

 .صاللت ئخطاةُت فُما ًسظ اججاَاتهم

صعاؾت أزغ وخضة مخياملت مً ئلى  [ فلض َضفذ26أما صعاؾت مباعن ]     

ىاص الاحخماغُت للطف الخامـ الابخضاتي في جدلُم ألاَضاف امل

املػغفُت خُث كام الباخث بمػالجت مىهج الطف الخامـ وهلضٍ في 

املىهج املخيامل وكام بػمل همىطج خٌى )خػاعة مطغ  مباصبغىء 

غضة هخاةج مجها: أؾلىب الخيامل ًثبذ أن ئلى  الاؾلمُت(، وجىضل البدث

ا ٌػمل، غغوعة الاَخمام بخيامل املىاهج، غغوعة الفغص ال ًخػلم ئال مم

ؼ والتي لها غلكت  صعاؾت املشىلث الجضًضة التي جيخج مً الخغير الؿَغ

ئلى  مباشغة بالحُاة الاحخماغُت والثلافُت لألفغاص هما أشاعث الضعاؾت

ت  –غغوعة الاَخمام بجمُؼ حىاهب الخبرة )مػغفُت   (.وحضاهُت –مهاٍع
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ضفذ صعاؾت      بىاء مىهج مخيامل في املىاص ئلى  [21خاجي ] َو

ذ تهضف َظٍ الضعاؾت  الاحخماغُت للطف ألاٌو املخىؾـ بضولت اليٍى

بىاء مىهج مخيامل في املىاص الاحخماغُت للطف ألاٌو املخىؾـ بضولت ئلى 

ذ، خُث كام الباخث بػض صعاؾت  املىهج الخياملي ببىاء  مباصباليٍى

ام بخدىُمها وغبؿها وجىضلذ وخضة للطف ألاٌو املخىؾـ وك

بُت هدُجت ئلى  الضعاؾت الىخاةج الخالُت: جدؿً هدُجت املجمىغت الخجٍغ

بُتصعاؾت الىخضة، جفىق املجمىغت  غلى الػابؿت هدُجت صعاؾت  الخجٍغ

 .الىخضة

املشىلث والاخخماالث لخىفُظ  Beane [27] هما أوضحذ صعاؾت     

 مىهج جياملي في املضاعؽ املخىؾؿت وكض
ً
 مخيامل

ً
ا  هظٍغ

ً
مذ ئؾاعا

فلض  ,Khan, et,. al [28]  الؾخسضاماث املىهج الخياملي، أما صعاؾت

غ  هلضث حمُؼ الضعاؾاث والضغىاث الؾخسضام املىهج الخياملي لخؿٍى

املىاهج الضعاؾُت همطضع إلصاعة املػغفت مخسظة مً الىالًاث املخدضة 

ضفذ صعاؾت ، َو
ً
ىُت همىطحا غ مىهج ئلى   Joanna et,. al, [29] ألامٍغ جؿٍى

اغُاث بطىعة جياملُت مؼ مىهج ًدخىي غلى املػلىماث الصحُت مؼ  الٍغ

الترهيز غلى اؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلم اليشـ لؿلب مغخلت الخػلُم 

 .الػالي

 :التعليب على الدراساث السابلت

جم اؾخػغاع مجمىغت مً الضعاؾاث الؿابلت في مجاٌ الخػلُم      

وكض اؾخفاصث الضعاؾت الحالُت مً صعاؾت ول مً غبض اللاصع  الخياملي

[ في ئغضاص الخطىع امللترح وفلا ألؾـ 26] ٍىؾفو [ 24[ والػاعفت ]22]

املىهج الخياملي مؼ ازخلف امللغع املؿتهضف خُث أغضث الضعاؾت 

 في ملغع التربُت إلاؾلمُتج
ً
ملغخلت ألاؾاؽ، هما اجفلذ الضعاؾت  طىعا

[ في 24[ الػاعفت ]22[ وصعاؾت الؿُض ]23مً خمغاء ]مؼ صعاؾت ول 

مىهج الضعاؾت خُث صمجذ َظٍ الضعاؾاث بين املىهج الىضفي 

بي لخدضًض فاغلُت الخطىع امللترح، هما اجفلذ هظلً  الخدلُلي والخجٍغ

[ في اؾخسضام 24[ والػاعفت ]23[ وخمغاء ]22مؼ صعاؾت ول مً الؿُض ]

ُت، أما باليؿبت ألصواث الضعاؾت فلض أؾىب جدلُل مدخىي الىخب الحال

[ في اؾخسضام 24اجفلذ الضعاؾت الحالُت مؼ صعاؾت ول مً الػاعفت ]

الازخباع الخدطُلي لخدضًض فاغلُت الخطمُم امللترح ومؼ صعاؾت ول مً 

[ في اؾخسضام الاؾدباهت لجمؼ 25[ الشغاعي ]23[ وخمغاء ]22الؿُض ]

خلفذ الضعاؾت مؼ صعاؾت الؿُض بُاهاث خٌى آعاء املسخطين، بِىما از

ب املىهج امللترح إلزباث فاغلُخه ومؼ صعاؾت خمغاء 22] [ في غضم ججٍغ

[ في جدلُل مضازل املىهج الخياملي وفي هىع الػُىت مً املشغفين 23]

[ الظي اؾخسضم غُىت مً املىحهين 25واملىحهين، وهظلً الشغاعي ]

أَمُت املىهج الخياملي  واملػلمين، اجفلذ حمُؼ الضعاؾاث الؿابلت غلى

 .لبىاء الفغص املخيامل مً حمُؼ حىاهب شخطِخه

 الطريلت وإلاجراءاث. 4

 مىهج الدراستأ. 

اؾخسضم البدث املىهج الىضفي الخدلُلي خُث ًخػمً حمؼ       

بُاهاث الزخباع فغوع مػُىت أو إلاحابت غلى أؾئلت جخػلم بالحالت 

بي للخدلم مً فاغلُت الغاَىت ملىغىع الضعاؾت، واملىهج الخ جٍغ

ما ًدىاؾبان مؼ أَضاف  الخطمُم امللترح وفم أؾـ املىهج الخياملي، َو

خيىن مجخمؼ الضعاؾت مً الخبراء واملسخطين في مجاٌ  الضعاؾت ٍو

ـ وؾلب ولُت التربُت بػفُف  جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

ملغعي جلىُاث الخابػت لجامػت شلغاء باململىت الػغبُت الؿػىصًت، و 

ـ، وجخيىن غُىت الضعاؾت مً الخبراء  الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

ـ بيلُت  واملسخطين في مجاٌ جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

وغُىت غشىاةُت مً ؾالباث املؿخىي  10التربُت بػفُف وغضصَم 

 الؿاصؽ بيلُت التربُت بػفُف الخابػت لجامػت شلغاء باململىت الػغبُت

مجمىغخين ئلى  ؾالبت، جم جلؿُمهً بالدؿاوي  50الؿػىصًت وغضصَم 

بُت وغابؿت  .ججٍغ

 أدواث الدراستب. 

كاةمت بأؾـ املىهج الخياملي: جػمً ئغضاص َظٍ اللاةمت اللُام بػضة  -أ

 :زؿىاث والخالي

: جدضًض أؾـ املىهج الخياملي خُث كامذ الباخثت بمغاحػت 
ً
أوال

 غلى ألاصبُاث والضعاؾاث الؿاب
ً
لت وئغضاص كاةمت بهظٍ ألاؾـ اغخماصا

بػؼ املطاصع مجها أَضاف ملغعي جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق 

ـ  ـ بيلُت  -الخضَع ؾبُػت مىهج جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

زطاةظ همى  -ؾبُػت املجخمؼ الؿػىصي واخخُاحاجه  -التربُت بػفُف 

الاججاَاث الحضًثت في جضَعـ مغاحػت  -ؾلب ولُت التربُت بػفُف 

ـ  مغاحػت ألاصبُاث  -ملغعي جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

مغاحػت الىخب املخسططت  -والضعاؾاث التي بدثذ في املىهج الخياملي 

 .في املىهج الخياملي

: غبـ اللاةمت بدؿاب الطضق الظاَغي لللاةمت وطلً بػغغها 
ً
زاهُا

جلىُاث الخػلُم  -خطين في املجالين غلى مجمىغت مدىمين مً املس

ـ  لخىغُذ مضي أَمُت ومىاؾبت ألاؾـ ومضي  -واملىاهج وؾغق الخضَع

 .صحتها ومضي هفاًتها ومضي وغىخها وما ًمىً اغافخه أو خظفه مجها

: في غىء آعاء املدىمين كامذ الباخثت بخػضًل اللاةمت باغافت 
ً
زالثا

 –جيامل ألاوشؿت  –َعـ بػؼ ألاؾـ مثل )جيامل اؾتراجُجُاث الخض

م  جيامل جلىُاث الخػلُم( وخظف بػػها مثل )جيامل  –جيامل الخلٍى

الشخطُت( وحػضًل ضُاغت بػػها مثل )الاَخمام بؿغق اليشاؽ 

 .جيامل ألاوشؿتئلى  املسخلفت( وجم حػضًلها

اؾدباهت لحطغ آعاء املسخطين والخبراء خٌى اللاةمت التي جم  -ب

ً )مىاؾب ئغضاصَا باألؾـ: ميىه غير مىاؾب( لخدضًض  –ت مً زُاٍع

ت للػباعة ومىاؾبتها هأؾاؽ مً أؾـ  صعحت صحت الطُاغت اللغٍى

ا في ملغعي جلىُاث الخػلُم واملىاهج  املىهج الخياملي التي ًجب جىافَغ

ـ بيلُت التربُت بػفُف، وطلً بىغؼ غلمت أمام الخاهت  وؾغق الخضَع

ؾدباهت ألاؾـ التي ضممتها التي جضٌ غلى الخُاع وكض جػمىذ الا 

الباخثت وغضصَا حؿػت أؾـ، زم كامذ الباخثت بخؿبُم الاؾدباهت غلى 

 وخؿاب مػامل الطضق والثباث  15غُىت اؾخؿلغُت كىامها 
ً
فغصا

بدؿاب مػامل )ألفا هغوهبار( لُخمىً مً اؾخسضام الاؾدباهت زم 

ت والخىغاعاث  والىػن جدلُل هخاةج الاؾدباهت بدؿاب اليؿبت املئٍى

اليؿبي املئىي لخدضًض الػباعاث التي هالذ أهبر وػن الغخماصَا الجهاتي أو 

 .الحظف او الاغافت

ـ  -ج جدلُل مدخىي ملغعي جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

 .بيلُت التربُت بػفُف
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 1جدول 

 البياهاث مللرري املىاهج وطرق التدريس وجلىياث التعليم

 مىضىعاجه عدد عدد وخداجه امللرر 

 مىغىع 27 وخضة 11 املىاهج وؾغق الخضَعـ

 مىغىع 43 وخضاث 10 جلىُاث الخػلُم

 2 جدول 

 بعفيف التربيت بكليت التدريس وطرق  واملىاهج التعليم جلىياث ملرري جدليل

 اليسبت املئىيت ألاسئلت التطبيليت ألاوشطت املىضىعاث الفرعيت الىخداث الرئيسيت 

ملغع 

املىاهج 

وؾغق 

 الخضَعـ

ـ.  ملغع املىاهج وؾغق الخضَع

 %4.2 جىحض ال جىحض 4 مفهىم املىهج اللضًم والحضًث

 %14.4 جىحض ال جىحض 7 أؾـ بىاء املىهج املضعس ي

 %9.3 جىحض ال جىحض 5 الػىامل املإزغة غلى املىهج املضعس ي

 %5.9 جىحض ال جىحض 5 زطاةظ املىهج أَمُت صعاؾخه

 %10.1 جىحض ال جىحض 9 ضعس يجىظُماث املىهج امل

م املىهج املضعس ي  %12.7 جىحض ال جىحض 7 جلٍى

 %10.1 جىحض ال جىحض 7 ميىهاث املىهج املضعس ي

 

 ملغع جلىُاث الخػلُم.

 %3.5 جىحض ال جىحض 3 ل الخػلُمُتةمفهىم الىؾا

 %7 جىحض ال جىحض 3 جؿىع مفهىم جلىُاث الخػلُم

 جلىُاث الخػلُم بىضفها ه
ً
 %4.9 جىحض ال جىحض 4 ظاما

 %10.6 جىحض ال جىحض 2 الاجطاٌ والاجطاٌ الخػلُمي

 %4.9 جىحض ال جىحض 3 الخطمُم الخػلُمي

 %4.9 جىحض ال جىحض 3 الخػلُم الالىترووي

 %5.6 جىحض ال جىحض 3 الخػلُم الىلاٌ

 %6.3 جىحض ال جىحض 3 الىؾاةـ املخػضصة والفاةلت

 %4.2 جىحض ال جىحض 4 خػلُمالاهترهذ في ال

 خُث مً -امللغعًٍ مدخىي  جدلُل زلٌ مً للباخثت اجطح      

 اهفطاال فىلخظ املىفطلت الضعاؾُت املىاص مىهج اغخمضث أنها -املىغىع

ٌ  خُث مً للمىغىغاث جاما  وألاؾئلت الػغع وأؾلىب والؿغح الخىاو

ـالخ وؾغق  املىاهج ملغع  ويهضف املطاخبت، الخؿبُلُت  جمىينئلى  ضَع

، فهما الحالي اللغن  في الاحخماعي غاملهم فهم مً املػلمين
ً
 حُضا

 فحها ٌػِشىن  التي والبِئت املجخمؼ في الفػالت املشاعهت غلى ومؿاغضتهم

ض صعؾىٍ ما صوع  وجفػُل س ي أصائهم لخجٍى ت وعبـ الخضَع  الىظٍغ

جب. بالخؿبُم اث جخػمً أن ٍو  اؾخسضام أؾالُب: امللغع  مدخٍى

 الخػلُمُت الػملُت في الالىترووي الخػلُم وجفػُل الخػلُم في الخلىُت

 وغير الاؾخسضام شاتػت أضبدذ التي ألاؾالُب هأخض الىلاٌ والخػلُم

 وهما املىاهج ملغع  مؼ املخيامل الخػلُم جلىُاث ملغع  مفاَُم مً طلً

 الىؾاةل بطفت املضعس ي املىهج ميىهاث وخضة في ئلُه الاشاعة جمذ

ا مً ًطبذ التي املهمت املىهج ميىهاث أخض لُمُتالخػ  املىهج غيَر

  املضعس ي
ً
 .مىه املؿلىب الغغع ًإصي ال مىلىضا

جب         غلى ٌػخمض ملغع  بىاء مػاًير أَم مً ألهه بظلً الاَخمام ٍو

 مػاًير وهي جدلُلهائلى  الحالي البدث ٌؿعى التي الخيامل أؾـ

 الحها جىضل التي املدخىي  جدلُل هخاةج وفم – الحالي امللغع  ًفخلضَا

 جلىُاث ملغع  في ملترخت وخضة بخطمُم الباخثت كامذ ولظلً – البدث

ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم  .الخياملي املىهج أؾـ وفم الخضَع

 بالخؿىاث الباخثت كامذ الضعاؾت أَضاف لخدلُم: الضعاؾت زؿىاث

 :الخالُت

 الخطىع  مً الهضف ًخدضص: امللترح الخطىع  مً الهضف جدضًض -1

 وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث ملغع  غلُه ًيىن  ان ًمىً ملا امللترح

ـ  – الضعاؾت ؾبُػت جفغغه ما خؿب – وخضة بخطمُم وطلً الخضَع

 .الخياملي املىهج ألؾـ وفلا

 كامذ الؿابلت واملطاصع ألاؾـ غىء في: امللترح الخطىع  ئغضاص -2

 شيل في وضُاغتها ألاؾـ لخلً الػامت املػامين بخلخُظ الباخثت

 .مدضصة زؿىاث وفم امللترح الخطىع  بخطمُم الباخثت وكامذ احغاتي،

ٌ  املسخطين آعاء لحطغ اؾدباهت -ص  ملغع  في امللترح الخطىع  فاغلُت خى

ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث   الخضَع
ً
: الخياملي املىهج ألؾـ وفلا

 املسخطين عاءآ خطغئلى  تهضف غباعة غشغ زماهُت مً الاؾدباهت جخيىن 

 ٌ  وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث ملغعي في امللترح الخطىع  فاغلُت خى

ـ   الخضَع
ً
 غً زماؾُت اؾخجابت في وطلً الخياملي املىهج ألؾـ وفلا

 الخياملي املىهج ألؾـ جدلُله ومضي املدضص املػُاع فاغلُت مضي

ظٍ لُىغث مللُاؽ ؾبلا وطلً البدث، كبل مً املطممت  ثالاؾخجابا َو

 هاصعة بضعحت -3 كلُلت بضعحت -4 مخىؾؿت بضعحت -5 هبيرة بضعحت) هي

 غُىت غلى الاؾدباهت بخؿبُم الباخثت كامذ زم ،(1 مىػضمت -2

 وؾغق  املىاهج جسطظ في الخبراء مً) أفغاص 5 كىامها اؾخؿلغُت
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ـ  باخدؿاب والثباث الطضق اخدؿاب وجم( الخػلُم وجلىُاث الخضَع

 مىً مما غالي وزباث ضضق وؿبت الىدُجت اغؿذو  هغوهبار ألفا مػامل

 .الاؾدباهت اؾخسضام مً البدث

 :امللترح الخطىع  جدىُم -ب

 الغأي إلبضاء للمسخطين جلضًمه زلٌ مً امللترح الخطىع  جدىُم       

 ٌ  وإلاغافت الحظف زلٌ مً املدىمين بملخظاث وألازظ مجاالجه خى

 وؾغق  املىاهج طظجس في الخبراء مً) أفغاص 10 وغضصَم والخػضًل،

ـ  (.الخػلُم وجلىُاث الخضَع

 املػغفي الخدطُل كُاؽئلى  الازخباع  َضف: الخدطُلي الازخباع -ٌ

اث غلى بػفُف التربُت بيلُت الؿاصؽ املؿخىي  لؿلب  - الخظهغ) مؿخٍى

م - الترهُب - الخدلُل - الخؿبُم – الفهم  صعاؾتهم وبػض كبل( الخلٍى

 وفم الخػلُم وجلىُاث الخضَعـ وؾغق  ىاهجامل ملغع  في امللترخت للىخضة

 للُاؽ جىغؼ الخدطُلُت الازخباعاث ألن الخياملي، املىهج أؾـ

 جدلُلها جم التي واملهاعة لها الؿلب فهم وملضاع الضعاؾُت املػلىماث

 ووغؼ الازخباع بخدلُل الباخثت كامذ مػُىت، ماصة حػلم زلٌ مً

 ٌ  التي واملهاعاث ألاؾاؾُت الػىاضغ وجدضًض الازخباع مىاضفاث حضو

ٌ  وفلا ًلِؿها  :الخالي للجضو

 3 جدول 

 لالختبار ألاساسيت العىاصر

 عدد ألاسئلت العىاصر ألاساسيت لالختبار عىىان الىخدة

املىاهج وجلىُاث 

الخػلُم )املفهىم 

 الىظُفي(

 1 مفهىم املىهج

 1 ميىهاث املىهج املضعس ي

 1 الىؾاةل الخػلُمُت

 2 الىؾاةل الخػلُمُتمغاخل جؿىع 

 2 الػلكت بين املىهج املضعس ي وجلىُاث الخػلُم

 5 جىظُف جلىُاث الخػلُم في جدلُم أَضاف املىهج

م. م مسغحاث املىهج املضعس ي باؾخسضام ألاؾالُب الحضًثت في الخلٍى  1 جلٍى

 1 ىتروهُتلأؾـ بىاء املىاهج وامللغعاث الا

م املىهج الخللُض  1 ي والالىتروويمػاًير جلٍى

 وخضة 15 املجمىع

4 جدول   

 الاختبار مىاصفاث

 اليسبت الكليت لالختبارإلى  وسبتها الدرجت املمىىخت عدد ألاسئلت اللدرة التي ًليسها ركم السؤال

 ٌ  %16 4 4 الخطيُف ألاو

 %24 6 6 جظهغ -أ الثاوي

 %20 5 5 الخدلُل -ب

 %24 6 6 جغهُب -1 الؿإاٌ الثالث

م -2  %16 4 4 جلٍى

ٌ  مً ًلخظ        الخظهغ ومؿخىي  الترهُب مؿخىي  أن الؿابم الجضو

ػؼي % 24 وهي وؿبت أهبر لهما زطظ  املىهج ؾبُػتئلى  طلً البدث َو

 غلى اللضعة جخؿلب املىغىغاث بػؼ أن خُث الخياملي املىهج وأؾـ

 .هبيرة بطىعة والترهُب الخظهغ

 وبخلىين للزخباع الىمىطحُت ابتالاح باغضاص الباخثت كامذ زم     

 الازخباع وان ئن ولخدضًض له املبضةُت الطلخُت مً للخأهض الازخباع

 
ً
 غغع جم ؾبم ملا وجأؾِؿا أحله مً وغؼ الظي للغغع مىاؾبا

 بػؼ مً الخدلم بغغع والخبراء املسخطين مً مجمىغت غلى الازخباع

 الطُاغت ملةمت – الىخضة بأَضاف ألاؾئلت اعجباؽ مضي: وهي الػىاضغ

 املىهج ألؾـ وجدلُلها امللترح املىهج ألَضاف شمىلها – اللفظُت

 الطضق اخدؿاب جم زم للخؿبُم، الازخباع ضلخُت مضي – الخياملي

 مىىذ كُمت اغؿى الظي الىطفُت الخجؼةت أؾلىب باؾخسضام والثباث

 (.%94) الازخباع جؿبُم مً الباخثت

 ومىاكشتها . الىتائج5

 
ً
ٌ  إاٌـــالؿ ىـــغل تـــلإلحاب: أوال ــَو: ألاو   ألاؾـ جدضًضئلى  يهضف الؿإاٌ ظاـ

ا اللػم ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث ملغع  بىاء في جىفَغ  وفم الخضَع

 زؿىاث بػضة الباخثت كامذ الؿإاٌ َظا غلى ولإلحابت الخياملي املىهج

 :والخالي

 املىاهجو  الخػلُم جلىُاث مجاٌ في الؿابلت ألاصبُاث غلى الاؾلع -1

ـ، وؾغق   اغخمض الضعاؾت، لهظٍ الىظغي  الاؾاع مً الاؾخفاصة الخضَع

 الباخثت كامذ خُث التربىي  املُضان في الباخثت زبرة غلى هظلً

 جيامل املػغفت، جيامل: ًلي هما وهي ألاؾاؾُت ألاؾـ مً غضص بخدضًض

 اؾتراجُجُاث جيامل ألاَضاف، جيامل الفغصًت، الفغوق مغاغاة الخبرة،

ـ،ال م، جيامل الخػلُمُت، ألاوشؿت جيامل خضَع  جلىُاث جيامل الخلٍى

 املىهج أؾـ لخدضًض اؾدباهت جؿبُم وبػض الخفىير، جىمُت الخػلُم،

 الخبراء مً( أفغاص 10) غضصَا ًبلغ التي الضعاؾت غُىت غلى الخياملي

ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث – الخسططين في واملسخطين  - الخضَع

ٌ  الضعاؾت غُىت بين الاجفاق مػامل وخؿاب لبُاهاثا وجدلُل  خى

 :ًلي هما الىخاةج واهذ املدضصة ألاؾـ
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 5 جدول 

 التكاملي املىهج بىاء أسس خىل  الدراست عيىت اجفاق معامل

 معامل الاجفاق ألاساس م

 %95.6 جيامل املػغفت.  .1

 %98 جيامل الخبرة.  .2

 %99.3 جيامل ألاَضاف.  .3

 %94 صًت.مغاغاة الفغوق الفغ   .4

ـ.  .5  %96.8 جيامل اؾتراجُجُاث الخضَع

 %99.6 جيامل ألاوشؿت الخػلُمُت.  .6

م.  .7  %98.8 جيامل الخلٍى

 %96.3 جيامل جلىُاث الخػلُم.  .8

 %95.9 جىمُت الخفىير.  .9

ظا        مما الضعاؾت غُىت مفغصاث بين مغجفؼ اجفاق مػامل ٌػؿي َو

 وألازظ الاؾدباهت في ًضَاجدض جم التي ألاؾـ اغخماص مً الضعاؾت مىً

 .امللترح الخطىع  لبىاء هأؾـ بها

 جلىُاث مللغع  امللترح الخطىع  ما: الثاوي الؿإاٌ غلى لإلحابتو        

ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم  الخطىع  بىاء جم الخياملي؟، املىهج وفم الخضَع

ٌ  املسخطين آعاءئلى  اؾدىاصا امللترح  – الخياملي املىهج أؾـ خى

ٌ  املسخطين آعاء – تالؿابل ألاصبُاث  ؾهاأؾا وغلى امللترح الخطىع  خى

 كام زم امللترخت، للىخضة للمػلم صلُل ئغضاص وجم والاغخماص الخػضًل جم

ٌ  اؾدباهت بخؿبُم البدث  ألؾـ امللترح الخطمُم مػاًير مىاؾبت خى

 مىاهج وزبراء مسخطين) أفغاص 10 كىامها غُىت غلى الخياملي املىهج

ـ وؾغق    وطلً -( الخػلُم وجلىُاث جضَع
ً
 زم الضعاؾت، لؿبُػت وفلا

ت اليؿبت وخؿاب الاؾدباهت هخاةج بخدلُل  واهذ والخىغاعاث، املئٍى

 :ًلي هما الىخاةج

 6 جدول 

 التكاملي املىهج ألسس امللترح التصميم معاًير مىاسبت خىل  املختصين بين الاجفاق معامل هتائج

 معامل الاجفاق املعيار م

 99.6 دلم مبضأ الخياملغىىان الىخضة ً  .1

ـ.  .2  97.6 أَضاف الىخضة جدلم الخيامل بين ملغ جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

 96.3 أَضاف الىخضة امللترخت مخىاػهت.  .3

 92.3 جغاعي الىخضة امللترخت خاحاث املجخمؼ في حاهب املىهج املضعس ي  .4

 98.3 ث الخػلُم.جغاعي الىخضة امللترخت خاحاث املجخمؼ في حاهب جلىُا  .5

 98.7 جغاعي الىخضة امللترخت خاحاث املجخمؼ في جىظُف جلىُاث الخػلُم في جدلُم أَضاف املىهج.  .6

 95.3 جغاعي الىخضة امللترخت خاحاث الؿلب في ولُت التربُت بػفُف.  .7

 97.3 جغاعي الىخضة امللترخت اَخماماث الؿلب في ولُت التربُت بػفُف.  .8

 97.3 لترخت كضعاث الؿلب في ولُت التربُت بػفُف.جغاعي الىخضة امل  .9

 99.3 حشمل الىخضة امللترخت املهاعاث املىاؾبت لؿلب ولُت التربُت بػفُف.  .10

 98.3 جغاعي الىخضة امللترخت حمُؼ حىاهب املػغفت.  .11

 98.3 جدخىي الىخضة امللترخت غلى أوشؿت حػلُمُت مىاؾبت لخدلُم أَضافها جدىاؾب مؼ أؾـ الخيامل.  .12

 98.3 جدخىي الىخضة امللترخت غلى وؾاةل حػلُمُت مىاؾبت لخدلُم أَضافها جدىاؾب مؼ أؾـ الخيامل.  .13

ـ املىاؾبت لخدلُم أَضافها جدىاؾب مؼ أؾـ الخيامل.  .14  97.5 ًدضص جطمُم الىخضة ؾغق الخضَع

ـ املىاؾبت لخدلُم أَضافها جدىاؾب مؼ أ  .15  94.2 ؾـ الخيامل.ًدضص جطمُم الىخضة اؾتراجُجُاث الخضَع

م املىاؾبت جدىاؾب مؼ أؾـ الخيامل.  .16  91.1 ًدضص جطمُم الىخضة اؾالُب الخلٍى

اث الؿلب.  .17  98.3 جىػَؼ مىغىغاث الىخضة ًىاؾب مؿخٍى

 97.2 جىػَؼ مىغىغاث الىخضة ًىاؾب الترجِب املىؿلي للماصة الػلمُت.  .18

ٌ  مً ًخطح        مػاًير مً مػُاع غشغ زمؿت أن الؿابم الجضو

 اجفاق مػامل هالذ كض الخياملي املىهج ألؾـ امللترح الخطىع  مىاؾبت

 الخسطظ مجاٌ في ومػلمين مشغفين مً املسخطين غُىت بين غالي

 اجفاق مػامل وؿبت وهي 95.3ئلى  99.6 بين جتراوح غالُت بيؿبت وطلً

  مغجفػت
ً
 املػاًير َظٍ وفم امللترح جطمُه اغخماص مً البدث مىىذ حضا

 هظلً حػخبر ولىجها مجها أكل اجفاق مػامل غباعاث زلزت هالذ مابِى

 الىدُجت َظٍ مىىذ وكض ،91.1ئلى  94.2 بين جتراوح خُث غالُت وؿبت

ٌ  في املػاًير لجمُؼ باليؿبت امللترح الخطمُم اغخماص مً البدث  الجضو

 .الؿابم

 ُاثجلى مللغع  امللترح الخطىع  فاغلُت ما: الثالث الؿإاٌ غلى لإلحابت

ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم  الباخثت كامذ الخياملي؟ املىهج وفم الخضَع

ٌ  الػُىت آعاء الؾخؿلع زماؾُت اؾخجابت طاث اؾدباهت بخؿبُم  خى
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 اخدؿاب وجم املػاًير مً غضص جدلُم في امللترح الخطمُم فاغلُت

 الؾخجاباث اليؿبي والىػن املػُاعي  والاهدغاف الحؿابي املخىؾـ

 :ًلي هما الىدُجت ذوواه الػُىت

 7 جدول 

 امللترح التصميم فاعليت خىل  الخبراء استجاباث هتيجت

 الاهدراف املعياري  املتىسط معاًير جلييم فاعليت التصميم امللترح م

ض صافػت الؿلب للتزوص مً املػغفت في حمُؼ مجاالث املىهج.  .1  0.64 4.46 ًٍؼ

ـ.ًدخىي غلى أَضاف جدلم الخيامل بين ملغعي جلى  .2  0.52 4.53 ُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع

 0.64 4.53 اًجاص أؾاؽ فىغي ؾلُم لضعاؾت املىهج بجمُؼ مجاالجه بطىعة مخياملت  .3

ـ.  .4 ىؿبه مهاعة الخدلُل الغبـ املىغىعي بين جلىُاث الخػلُم واملىاهج وؾغق الخضَع  0.62 4.33 ًدلم طاجُت الؿالب ٍو

 0.64 4.53 خػلُم في جدلُم أَضاف مىاهج..ًىمي مهاعة جىظُف جلىُاث ال  .5

 0.64 4.53 ًغبـ بين املدخىي الػلمي والحُاة الحلُلُت والبِئت املدلُت.  .6

 0.63 4.4 ًغبـ بين الجاهب الىظغي والخؿبُلي.  .7

 0.64 4.53 ًغجبـ في مدخىاٍ بالؿُاؾت الػامت للخػلُم ووزُلت الخػلُم الثاهىي.  .8

 0.63 4.49 جىمي مهاعاث جفىير مثل الاؾخيخاج والخدلُل واللُاؽ.ٌشخمل غلى مىاكف حػلُمُت   .9

 0.64 4.4 ًخػمً مػاعف حػمل غلى جىمُت املهاعاث والاججاَاث واللُم.  .11

 0.72 4.33 ًغاعي اَخماماث الؿلب في ولُت التربُت بػفُف.  .11

 064 4.53 ًغاعي خاحاث الؿلب في ولُت التربُت بػفُف.  .12

 0.63 4.4 وشؿت التي جىفل للؿلب اهدؿاب مهاعاث وزبراث مخىىغت.مخىىع مً هاخُت ألا  .13

 0.64 4.53 ٌؿخسضم أؾالُب جضَعـ جضمج الجاهب الىظغي والخؿبُلي وجىىع ألاؾالُب.  .14

ـ املىاؾبت لخدلُم أَضافها جدىاؾب مؼ أؾـ الخيامل.  .15  0.64 4.4 ًدضص جطمُم الىخضة اؾتراجُجُاث الخضَع

م ا  .16  0.63 4.53 ملىاؾبت جدىاؾب مؼ أؾـ الخياملًدضص أؾالُب الخلٍى

اث الؿلب.  .17  0.63 4.4 جىػَؼ مىغىغاث الىخضة ًىاؾب مؿخٍى

 0.64 4.53 ٌؿخسضم جلىُاث ووؾاةل حػلُمُت مخىىغت وجدلم أَضاف الخيامل.  .18

م حشجؼ الؿالب غلى جؿبُم ما حػلمه في املىاكف الحُاجُت.  .19  0.6 4.6 ًدخىي غلى أؾالُب جلٍى

 0.6 4.6 كضعة الؿلب غلى هلل أزغ الخػلم.ًغاعي   .21

ًخطح مً الجضٌو الؿابم اعجفاع املخىؾـ الحؿابي خُث أهه       

والتي جلاعبها اللُمت املفترغت للؾخجابت )بضعحت هبيرة(  5ًلترب مً 

مما ٌػني اجفاق اؾخجاباث الػُىت خٌى فاغلُت الخطمُم امللترح بضعحت 

( وهي كُمت غالُت 4.3ئلى  4.6) هبيرة خُث جغاوخذ كُم املخىؾـ بين

جظهغ اجفاق الػُىت خٌى فػالُت الخطمُم امللترح، زم كامذ الباخثت 

بُت  25بخؿبُم ازخباع جدطُلي غلى غُىت كىامها  ؾالبت همجمىغت ججٍغ

 :ؾالبت همجمىغت غابؿت وواهذ الىخاةج هما ًلي 25و

 8جدول 

 والضابطت في كل مً الاختبار التدصيلي اللبلي والبعدي هتيجت اختبار )ث( للفروق بي املجمىعتين التجريبيت

 مستىي الداللت كيمت )ث( الاهدراف املعياري  املتىسط عدد الطالب املجمىعت التطبيم

 1.00 0.000 2.34 21.08 25 الػابؿت الازخباع اللبلي

بُت  2.34 21.08 25 الخجٍغ

 0.00 6.47 2.34 21.08 25 الػابؿت الازخباع البػضي

بُت  0.79 24.28 25 الخجٍغ

ٌ  مً ًخطح       مً ول بين فغوق وحىص غضم الؿابم الجضو

بُت املجمىغخين  الضعاس ي للخدطُل اللبلي الازخباع في والػابؿت الخجٍغ

 الازخباع في املجمىغخين بين اخطاةُت صاللت طاث فغوق ًىحض بِىما

بُت جمىغتامل لطالح امللترح البرهامج فاغلُت ًثبذ مما البػضي  .الخجٍغ

 الىتائج . مىاكشت6

ٌ  الؿإاٌ في الضعاؾت هخاةج أن ًلخظ          أوضحذ ألاو
ً
  اجفاكا

ً
 بين هبيرا

ٌ  الضعاؾت غُىت  املطممت الاؾدباهت في البدث ضاغها التي ألاؾـ خى

: ًلي هما الخياملي املىهج أؾـ جدضًض جم وبظلً الػُىت عأي الؾخؿلع

 ألاَضاف، جيامل الفغصًت، الفغوق مغاغاة ،الخبرة جيامل املػغفت، جيامل

ـ، اؾتراجُجُاث جيامل  جيامل الخػلُمُت، ألاوشؿت جيامل الخضَع

م،  ول صعاؾت مؼ الضعاؾت َظٍ هخاةج اجفلذ وكض الخفىير جىمُت الخلٍى

 ].24] والػاعفت[ 23] خمغاء مً

ٌ  الثاوي بالؿإاٌ ًخػلم وفُما        وفم امللترح الخطىع  جطمُم خى

 واغخمضث الؿابلت ألاصبُاث غلى باالؾلع الباخثت كامذ الخياملي، هجاملى

ا ًيبغي التي ألاؾـ  الؿإاٌ هدُجت واهذ هما الخياملي املىهج في جىفَغ

 ٌ  املدىمين مً مجمىغت غلى وغغغخه امللترح الخطىع  ببىاء وكامذ ألاو

 الخياملي للمىهج املسخلفت حؼةُاجه مىاؾبت مضي لبُان املسخطين

 غُىت اؾخجاباث وحاءث امللغع، وؾبُػت واملغخلت الؿلب احاثواخخُ

 وهي( 91.1ئلى  99.6) بين جتراوح غالُت اجفاق مػامل بيؿبت الضعاؾت

  امللترح الخطمُم اغخماص مً تــاخثــالب ذـــمىى تــغالُ اقــاجف لــامــمػ تـــوؿب
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ً
 .الخياملي املىهج ألؾـ وفلا

 مللغعي امللترح الخطىع  بفاغلُت املخػلم الثالث للؿإاٌ وباليؿبت أما       

ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم جلىُاث  وحهت مً الخياملي املىهج وفم الخضَع

 آعاء الؾخؿلع اؾدباهت بخؿبُم الباخثت كامذ فلض املسخطين، هظغ

ٌ  الضعاؾت غُىت   الىخاةج وسجلذ امللترح الخطمُم خى
ً
  مخىؾؿا

ً
 خؿابُا

 
ً
 الاؾخجابتئلى  البدث جطمُم في حشير والتي( 5) اللُمت لطالح مغجفػا

 حىاهب وافت مً امللترح الخطىع  فاغلُت ًإهض مما( هبيرة بضعحت)

 الخيامل أؾـ جىفغ) مثل البدث كبل مً امللترخت الخلُُم ومػاًير

 الخلُُم، وأؾالُب الخػلُمُت والىؾاةل وألاوشؿت لألَضاف ومؿابلتها

اث الخطمُم ملةمت الفغصًت، الفغوق مغاغاة  مغاغاة الؿلب، ملؿخٍى

ا الؿلب واخخُاحاث املجخمؼ اخخُاحاث  (.وغيَر

 ول بين فغوق ًىحض ال أهه الىخاةج اؾخسلص غىض لىخظ هظلً      

بُت املجمىغخين مً  للخدطُل اللبلي الازخباع في والػابؿت الخجٍغ

 في املجمىغخين بين اخطاةُت صاللت طاث فغوق ًىحض بِىما الضعاس ي

 املجمىغت لطالح امللترح البرهامج فاغلُت ًثبذ مما البػضي الازخباع

بُت [ 25] والشغاعي  مً ول صعاؾت مؼ الىدُجت َظٍ واجفلذ الخجٍغ

 ].23] وخمغاء[ 24] والػاعفت وػٍضان

 . التىصياث6

  الباخثت جىص ي     
ً
 :ًلي بما الىخاةجئلى  اؾدىاصا

ـ في البدث وغػه الظي امللترح الخطىع  مً الاؾخفاصة -  ملغع  جضَع

ـ وؾغق  واملىاهج ػلُمالخ جلىُاث  .الخياملي املىهج وفم الخضَع

 في الخياملي للمىهج البدث وغػها التي ألاؾـ كاةمت مً الاؾخفاصة  -

 في الىغؼ مؼ أزغي  صعاؾُت ومغاخل أزغي  لخسططاث مىاهج بىاء

ت والخطاةظ الػلمُت املاصة ؾبُػت الاغخباع  .للمغخلت الػمٍغ

 ججغبت غلى مبيُت غملُت اةجهخ اؾخسلص امللترح الخطىع  جؿبُم -

 .مُضاهُت

ب أَمُت -  ولُاث في الضعاؾت أزىاء والؿلب الخضمت أزىاء املػلمين جضٍع

غ أؾالُب غلى التربُت  ًبني الظي الخياملي املىهج ومجها املىاهج جؿٍى

 مً الىثير في غالُت فاغلُت مً أزبخه ملا امللترح الخطىع  غلُه البدث

 .املػاًير

 فاغلُت مً الخدلم اؾدباهت في البدث ضممه الظي ملػُاعبا الاؾخػاهت -

 مً الفاغلُت مً الخدلمئلى  تهضف أزغي  بدىر في امللترح الخطىع 

 .الػلمُت املاصة ؾبُػت الاغخباع في الىغؼ مؼ املسخطين هظغ وحهت

 الظي املخسطظ الىؾني التربىي  واملشغف املػلم جىفير غلى الػمل -

 املىهج بأؾـ باالؾخػاهت غمله ٍموجلى  وجىفُظ جسؿُـ ٌؿخؿُؼ

 .مىاؾبت حػلُمُت بِئت بخىفير والػىاًت الخياملي،

 :امللترخاث

 الضعاؾاث مً بػضص اللُام الضعاؾت هخاةج غىء في الباخثت جلترح      

 :مثل الطلت طاث والبدىر

بي املىهج وفم الحالُت للضعاؾت الػملي الخؿبُم صعاؾت -  .الخجٍغ

غ صعاؾت - ـ وؾغق  واملىاهج الخػلُم ُاثجلى ملغعاث جؿٍى  وفم الخضَع

 .أزغي  صعاؾُت مغاخل في الخياملي املىهج

  للمىهج ملترح لخطمُم همىطج بىاء صعاؾت -
ً
 .الخياملي للمىهج وفلا

ب نبي تــالػلك تـــصعاؾ - غ وفاغلُت الخضمت كبل الخضٍع   وفم املىاهج جؿٍى

ؿها الخياملي املىهج  .املسخلفت مالخػلُ مغاخل في َضفها وجدلُم وجضَع

 املراجع

 العربيت أ. املراجع

وزُلت ألاَضاف الػامت للتربُت وأَضاف املغاخل الضعاؾُت وألاؾـ  [1]

الػامت لبىاء املىاهج الضعاؾُت في الضٌو ألاغػاء بمىخب التربُت 

 :httpsمخىفغ غلى املىكؼ : [1]الػغبي لضٌو الخلُج الػغبي 

//www.gulfpolicies.com/attachments/article  

ت ) [2] (: أزغ بغهامج مخيامل بين اللغاءة الىظُفُت 1994املل، بضٍع

واللغاءة غلى ألاصاء اللغىي لخلمُظاث الطفىف الثلزت ألازيرة في 

ت"، عؾالت صهخىعاٍ غير ميشىعة، اللاَغة: ولُت  املغخلت الثاهٍى

 .142حامػت غين شمـ، ص  -التربُت 

(: املىهج مىظىمت ملدخىي الخػلُم ، 1993لبِب، عشضي، ومُىا، فاًؼ ) [3]

ت ، ؽ   .176، ص 2اللاَغة ، مىخبت ألاهجلى املطغٍّ

(: "التربُت املػلىماجُت والخػلم الفػاٌ"، مجلت 2004ًلين، جدؿين )[4] 

 .2004، آطاع 28عؤٍت، الؿىت الثالثت، الػضص 

غان، خامض غبض الؿلم )[5]  (: غلم الىفـ الاحخماعي، غالم 1984َػ

 .241الىخب، اللاَغ، ص 

ؿها في 1417الشػىان، غبض الغخمً مدمض )[6]  ٌ(: اللُم وؾغق جضَع

اع ع  ، 92الضعاؾاث الاحخماغُت، مجلت حامػت امللً ؾػىص، الٍغ

 .183- 151ص ص 

َاث مػلمي ومػلماث (: اججا1998فاغل، ئبغاَُم وػٍضان، هضي )[8] 

ـ املىاص  ت هدى أؾالُب الغبـ والخيامل في جضَع املغخلت الثاهٍى

 ، الاحخماغُت، أبدار اليرمىن، املجلض الغابؼ غشغ، الػضص ألاٌو

 . 43ص 

م(: الىفاًاث اللُاصًت ملضًغ املضعؾت 1996نهاع، أخمض خؿين ) [9]

ت هما ًخطىعَا اللاصة التربىٍىن ومضًغو املضاعؽ ت  الثاهٍى الثاهٍى

في مدافظت املفغق، عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة حامػت اليرمىن: 

 مخىفغة غلى 

http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/12345678

ence=19/560913/425696.pdf?sequ 

(: اؾخسضام الىظم في وغؼ بغهامج 1985ألاهطاعي، ؾامُت غاصٌ ) [12]

ذ، عؾالت صهخىعاٍ  للتربُت الػملُت لؿالب اللؿم الػلمي في اليٍى

 غير ميشىعة، اللاَغة، ولُت التربُت حامػت غين شمـ.

اغُاث في مغخلت 2000الجغاح، غُاء هاضغ )[13] غ مىاهج الٍغ (: جؿٍى

اململىت ألاعصهُت الهاشمُت في غىء الىمظحت  الخػلُم الػام في

اغُت، عؾالت صهخىعاٍ غير ميشىعة، اللاَغة، ولُت التربُت  الٍغ

 .43حامػت غين شمـ، ص 

غ الخىمُت الػغبُت للػام 2003بغهامج ألامم املخدضة إلاهماتي ) [14] (: جلٍغ

)هدى ئكامت مجخمؼ املػغفت(، املىخب إلاكلُمي للضٌو  2003

 الػغبُت.

(: "ججضًضاث في مىاهج الػلىم 1995الىثيري، عاشض بً خمض )[15] 

اغُاث ومضي الاؾخفاصة مجها في صٌو الخلُج الػغبي"،  والٍغ

اع: مىخب التربُت لضٌو الخلُج، ص   .118الٍغ

https://www.gulfpolicies.com/attachments/article
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article
https://www.gulfpolicies.com/attachments/article
http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/560913/425696.pdf?sequence=1
http://repository.yu.edu.jo/bitstream/handle/123456789/560913/425696.pdf?sequence=1
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م زمِـ [16]  شل واملدغوقي، مٍغ : "صعاؾت (2012)الشػُلي، غلي ََى

اء في ؾلؿىت غمان في غىء  املػاًير اللىمُت جدلُلُت لىخب الفيًز

 Journal of Educational and Psychological ".للتربُت الػلمُت

Sciences13.3: 99-133 

(: أؾـ بىاء املىاهج، اللاَغة، صاع 1986الىهُل، خلمي أخمض ) [17]

 .157الىخاب الجامعي، ص 

بُت في املىهج املخيامل 1982مباعن، فخحي ًىؾف ) [18] م(: صعاؾت ججٍغ

ا في جدلُم أَضاف املىاص )وخضة صعاؾ م أزَغ ُت مخياملت وجلٍى

الاحخماغُت باملغخلت إلاغضاصًت(، عؾالت صهخىعاٍ غير ميشىعٍ، 

م، ولُت التربُت، ص  .725حامػت الؼكاٍػ

 1421مجاوع، مدّمض ضلح الضًً، والضًب، فخحي غبض امللطىص ) [19]

ت ، ؽ ذ ،  10ٌ(: املىهج املضعس ي ، أؾـ ٌ وجؿبُلاجه التربىٍّ اليٍى

 .341، صاع الللم، ص 

 ٨٥١ ٨٥١م، ص ٨٩٩١الىهُل ومفتي،  [20]

( بىاء مىهج مخيامل في املىاص 1986خاجي، غبض الغغا غبضهللا ) [21]

ذ، عؾالت صهخىعاٍ  الاحخماغُت للطف ألاٌو املخىؾـ بضولت اليٍى

 .76غير ميشىعٍ، حامػت غين شمـ، ولُت التربُت، اللاَغة، 

م(: جطىع ملترح ملىاهج 2009اصع مدمض غبضاللاصع )الؿُض، غبضالل [22]

اغُاث والػلىم بؿلؿىت غمان وفم فىغة الخيامل بين املىاص  الٍغ

الثامً  بيالػغ  –الؿاصؽ غشغ  الؿىىي  اللىميالضعاؾُت. املإجمغ 

غ الخػلُم   الػغبي الجامعيبػىىان: الخػلُم  الجامعيملغهؼ جؿٍى

غ الخػلُم كبل  -15، حامػت غين شمـ، الجامعيوصوعٍ فى جؿٍى

16 /11 / 

م(: مضي جؿبُم مىاهج الطف الغابؼ مً 2010خمغاء، عوػ أوـ ) [23]

مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي)الحللت الاولى( وفم مضازل الخػلُم 

الخياملي صعاؾت مُضاهُت في مدافظت اللطكُت، عؾالت ماحؿخير غير 

 ميشىعة، حامػت صمشم، ولُت التربُت. 

غ مىهج التربُت 2001ضاللؿُف غبضهللا )الػاعفت، غب [24] (: جؿٍى

الاؾلمُت في الطف ألاٌو الثاهىي باململىت الػغبُت الؿػىصًت في 

غىء املىهج املخيامل، عؾالت صهخىعاة غير ميشىعة، حامػت 

 الخغؾىم.

(: واكؼ جػمين املفاَُم الاكخطاصًت 2003الشغاعي، طًاب ملبل ) [25]

ت، عؾالت صهخىعاة غير في ملغعاث الجغغافُا في املغ  خلت الثاهٍى

 ميشىعة، حامػت أم اللغي. 

م(: أزغ وخضة مخياملت مً املىاص 1979مباعن، فخحي ًىؾف ) [26]

الاحخماغُت للطف الخامـ الابخضاتي في جدلُم ألاَضاف 

املػغفُت، عؾالت ماحؿخير غير ميشىعة، حامػت ؾىؿا، ولُت 

 .99التربُت، ص 

 املراجع ألاجىبيتب. 
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A CONCEPTUALIZE PROPOSAL FOR THE 

COURSES OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY 

AND CURRICULA AND TEACHING METHODS 

IN COLLEGES OF EDUCATION ACCORDING 

TO THE PRINCIPLES OF INTEGRATIVE 

APPROACH 

SHAHINAZ A. O. BASHIR 

Assistant professor at Shaqra University 

ABSTRACT_ The research aims to conceptualize a proposal combines between the courses of 

educational technology and curricula and teaching methods in colleges of education according to 

principles of the integrative approach, the researcher followed the descriptive analytical method and 

experimental method to verify the effectiveness of the proposed design, moreover the tools used at the 

research were a list of integrative approach principles and a questionnaire to gather the views of 

specialists and experts on the field, then the researcher analyses the content of the two courses that was 

used at the college of Education (Afif), and from that point of view the researcher designed the proposal 

of the unit. On the other hand the researcher used to determine the effectiveness of the proposed unit 

according to the principles of integrative approach using a questionnaire to gather the views of 

specialists and experts on the field of educational technology and curricula and teaching methods and an 

achievement test applied on a random sample of 25 students at sixth grade of the college of Education 

(Afif) in Saudi Arabia , the results of the study as follows: A list of integrative approach principles that 

must be provided in the construction of educational technology and curricula and teaching methods 

proposed designed was prepared and checked, a proposal of a unit in education technology and curricula 

and teaching methods designed in accordance with the principles of integrative approach , the proposed 

unit has proven effective from the viewpoint of specialists and experts and by statistical significance 

differences in the students’ scores of the experimental and control group in the achievement test to the 

experimental group. 

Key Words: a proposal, educational technology, curricula and teaching methods, integrative approach. 

 

 


