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تقوين كتاب احلديث املقرر على املرحلة 
الثانوية )نظام املقررات( يف ضوء بعض 

ههارات جمتوع املعرفة يف املولكة العربية 
 السعودية

 *سامي بن فهد السنيدي

 

 

 

ت )هٍام اإلاٝشساث( في لىء ب _ لصخامل م ٠خاب الحذًث اإلاٝشس ِلى اإلاشخلت الثاهٍى ّن مهاساث َذ٘ذ َزٍ الذساظت بلى جٍٝى

ُىتها مً ٠خاب مٝشس الحذًث )الخّلُم الثاهىي( هٍام  ت باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. وجمثل مجخمْ الذساظت ِو مجخمْ اإلاّ٘ش

. واظخخذمذ الذساظت ٜاثمت جدلُل اؼخملذ ِلى  –اإلاٝشساث  ٘ٝشة جم الخدٝٞ مً ـذٜها  40مجاالث و 4البرهامج اإلاؽتٟر

ت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت وزباتها بالىٛش اإلاّهىدة. و١ا ن مً ؤبشص هخاثج َزٍ الذساظت لّٚ مىهج الحذًث في اإلاشخلت الثاهٍى

ُمها. ٘ٝذ خلذ مً مٍّم اإلاٙاَُم اإلاشجبىت بمهاساث  ت وجدذًاجه بمٙاَُمها ٜو في ولّها الشاًَ ِلى مىا٠بت مجخمْ اإلاّ٘ش

ت التي اخخىتها ؤداة الخدلُل، و٠زل٤ ِذم وحى  ت بمٙاَُمه ومهاساجه ِلى مىاهج الحذًث مجخمْ اإلاّ٘ش د جإزحر مباؼش إلاجخمْ اإلاّ٘ش

ت في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  .في اإلاشخلت الثاهٍى

مالهلماث املفتاحيت ت ،٠خاب الحذًث ،: جٍٝى ت ،هٍام اإلاٝشساث ،اإلاشخلت الثاهٍى  .مجخمْ اإلاّ٘ش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حامعت القصيم_  مليت التربيت_  قسم املناهج وطرق التدريس_  ساعدأستاذ املناهج وطرق جدريس العلوم الشرعيت امل*



617112 

128 

 في( املقرراث نظام) الثانويت املرحلت على املقرر  الحدًث لتاب جقويم

 السعودًت العربيت اململنت في املعرفت مجتمع مهاراث بعض ضوء
 قدمت. امل1

ؤن مجخمْ  -التي ؤـبذ ٌّتٗر بها الّلماء الُىم -ٌّذ مً اإلاعلماث       

مُت بامخُاص، خُث ؤـبدذ اإلاّلىمت  ت َى مجخمْ الثىسة الٜش اإلاّ٘ش

ت ظمت ومُٝاظا إلاّنى الٝىة والخٙٛى في ـُأت ؤهماه الحُاة  واإلاّ٘ش

ت الٙخىخاث الّلمُت  وحؽ٢ُل الزٛو الٙني والُٝم ولاِٙذ مً ظِش

 ].1وؤلابذاُِت والترا٠م اإلاّشفي ]

 مً َزا اإلاىخى ٔذ       
ً
ت مذخل ؤلاوعان بلى جدُٝٞ واهىالٜا ث اإلاّ٘ش

ت حعش  خ ١اهذ اإلاّ٘ش معخىي اإلاِّؽت ألا٘مل، ٘مىز ٘جش الخاٍس

ت  لى، وؤًما اإلاّ٘ش الاهخٝا٥ مً معخىي اإلاِّؽت ألادوى بلى اإلاعخىي ألِا

هي الُٝمت اإلاما٘ت ألاَم في مجا٥ الثىسة الخ٢ىىلىحُت، ومً زمت ٘ةن 

ل ؤصحابها لبعي هٙى  ىتهم وظُىشتهم امخالٟ هاـُتها ًَا رَم ٜو

ُبر ] م الِض [، ومما ال ؼ٤ 2العُاظُت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت ِلى ٔحَر

ُ٘ه ؤن الحُاة اإلاذسظُت في خاحت ماظت بلى بظهام ١ل ألاوشاٗ اإلاّىُت 

ا بٝفذ خلٞ مذسظت  ً لخُّٙلها وجيؽُىها مادًا ومّىٍى بالتربُت والخ٣ٍى

ً بوعا ن ًىاحه الخدذًاث خذًثت مّٙمت بالحُاة، ٜادسة ِلى ج٣ٍى

الاٜخفادًت والاحخماُِت والثٝاُ٘ت والخ٢ىىلىحُت لزا ٘هي جدخاج بلى 

ت، مجخمْ ًدٍى الخّلُم والثٝا٘ت والاجفا٥  الخدى٥ هدى مجخمْ اإلاّ٘ش

ىىاعي بم٣اهت ِالُت حعمذ بخإَُل ؤلاوعان مً  واظخخذام الز١اء الـا

بُت ساُٜت  اث وبشامج حّلُمُت وجذٍس  ].3]خال٥ مىاهج ومدخٍى

ألامش الزي خذا بالٝاثمحن ِلى ؤمش الخّلُم في اإلامل٢ت الّشبُت      

 هدى ببشاص دواعي خاحاث اإلاذسظت بلى ؤلاظهام 
ً
العّىدًت بلى الععي ٜذما

ت مً خال٥ بلٙاء ظمت الحذازت والاهٙخاح  الّٙا٥ في بىاء مجخمْ اإلاّ٘ش

ُت مً خال٥ والخىاـل والؽشا٠ت وؤلابذاُ والابخ٣اس ِلى الحُاة اإلاذسظ

مؽاس٠ت ١ل الٙاِلحن ظىاء ؤ١اهىا ًيخمىن بلى اليعٞ التربىي ؤم وعٞ 

خاسج اإلادُي ظىاء ١ان الاٜخفادي ؤو ؤلاداسي، خاـت وؤن بواس الحُاة 

ل للحىاس بحن ألا٘شاد  اإلاذسظُت ًخمحز بإهه بواس دًمٝشاوي ًـا

ت الخّبحر  دُذ الٙشؿ ؤمام الجمُْ لحٍش والجماِاث واإلااظعاث، ٍو

 ].4اإلاؽاس٠ت في ـىْ الٝشاس وجدمل اإلاعاولُاث ]و 

ت في ِالم الُىم مً ؤ٠ثر         ومً َىا ٘ٝذ ؤـبدذ اإلااظعاث التربٍى

اإلااظعاث ؤَمُت في حؽ٢ُل خُاة ؤلاوعان، وفي ـٝل شخفُت 

ً اججاَاجه، وحّمُٞ  ذساجه وج٣ٍى اإلاىاوً الفالح وجىمُت مىاَبه ٜو

ٟ سئٍت واضحت لذي اإلاعاولحن بًماهه بُٝمه، ومً زم ٘ٝذ ١اهذ َىا

ت في  ًِ التربُت والخّلُم في الّالم بإظٍش ِلى لشوسة بِىاء ألاولٍى

ت لخدذًث الىٍام الخّلُمي، بدُث  الخىي والبرامج الخّلُمُت والتربٍى

٣ًىن له دوس ٘اِل ومازش في بِذاد ؤلاوعان بما ًخالءم مْ مخىلباث 

ا٠بت الثىسة الّلمُت والىٙشة الّفش، وبما ًدعم باإلاشوهت والاهٙخاح إلاى 

اإلاّلىماجُت، وؤلا٘ادة مجهما وجىٌُٙهما لخذمت ؤلاوعان وهماء مجخمّه 

 .وبُئخه

وسٔم ؤَمُت ١ل مشخلت مً اإلاشاخل الخّلُمُت وؤزش ١ل مجها في بِذاد       

الٙشد للحُاة داخل مجخمّه وفي الُٝام بذوسٍ هدى نهمخه، بال ؤن 

ت ما جضا٥ ج خمحز بىلْ خاؿ في العلم الخّلُمي ل٣ىنها اإلاشخلت الثاهٍى

ل بحن مشخلت الخّلُم ألاظاس ي والخّلُم الجامعي مما ًجّل  خلٝت الـى

ٝا للمعخجذاث الّلمُت ومّىُاث الٝشن  ش مىاهجها ٘و مً ؤمش جىٍى

ً لشوسة ؼذًذة ؤلالحاح ]  ].5الحادي والّؽٍش

مّٝذة  ومشخلت اإلاشاَٝت مشخلت خعاظت خُث حؽخمل ِلى حٕحراث       

زٍ الخٕحراث  ّت ظىاء ١اهذ حٕحراث حعمُت ؤو هٙعُت ؤو ِٝلُت، َو وظَش

ٜذ جى٢ّغ بًجابا ؤو ظلبا ِلى خُاة اإلاشاَٞ في اإلاعخٝبل، لزا ِلُىا ؤن 

ت لجمُْ  ش ٘ـش هذٟس بلى ؤي مذي "ًجب ِلى الخّلُم الثاهىي ؤن ً٘ى

ت، ومٝابلت خاحاتهم اإلا باتهم الىاظّت اإلاخىِى لحت، الىالب لخىمُت ٔس

ش ٜذساتهم الّٝلُت، و٠ؽٚ مىاَبهم" ]  ].3وجىٍى

ت مشخلت مهمت خُث جش٠ض ِلحها الح٣ىماث في جىُٙز و          اإلاشخلت الثاهٍى

ٞ اخخُاحاث الخىمُت  الاظتراجُجُاث والخىي ورل٤ بخىحُه الىالب ٘و

 ].6الاٜخفادًت للمجخمْ بما ًدىأم مْ خاحاث الىالب وسٔباتهم ]

ذ باث           ت  ٜو حر مجمِى مً المشوسي ؤن ًٝىم الخّلُم الثاهىي بخ٘ى

باث  مً البرامج الخّلُمُت الىاضحت واإلاخىي لها، لخدٝٞ الٔش

والحاحاث والٝذساث واإلاُى٥ واإلاىاَب والاظخّذاداث اإلاخخلٙت 

ت الىالب في َزٍ اإلاشخلت لخدُٝٞ حّلُم مخماًض.  ت إلاجمِى واإلاخىِى

ت حعدىذ ِلى ؤظغ ومبادت وحّخمذ َزٍ البرامج ِلى سئٍت واضح

 ].3اإلاجخمْ الذًيُت الثٝاُ٘ت والاحخماُِت ]

ش الخّلُم الثاهىي في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت باَخمام         دٍى جىٍى ٍو

ت في وصاسة الخّلُم ألَمُخه وألَمُت ألاَذاٗ اإلاىاوت به، لزا ٘ٝذ  وؤولٍى

ش الخّلُم الث اهىي، ٣٘اهذ ظّذ وصاسة الخّلُم لذساظت همارج في جىٍى

ججشبت الخّلُم الثاهىي الؽامل في حّلُم البىحن وامخذث ِؽش ظىىاث 

َـ، زم وبٝذ ججشبت الخّلُم الثاهىي اإلاىىس في 1405 -1395مً ِام 

 وامخذث ظذ ظىىاث مً ِام 
ً
َـ، وبذؤ 1411- 1406حّلُم البىحن ؤًما

م َـ جىبُٞ ججشبت الخّلُم الثاهىي هٍا1426-1425مً الّام الذساس ي 

اإلاٝشساث في ١ل مً مذاسط البىحن والبىاث وهي الخجشبت ألاولى في 

ش باليعبت لخّلُم البىاث والبىحن  .الخىٍى

 إلاخشحاث      
ً
واظخجابت للخىحهاث الحذًثت واإلاىالب اإلاّاـشة وظُّا

جدمل ٠ٙاءة ِالُت مضودة باإلاّاٗس الّلمُت واإلاهاساث اإلاخىا٘ٝت مْ 

لهم لحل مؽ٢التهم ومؽ٢الث مهاساث الٝشن الحادي والّؽٍش ً التي جَا

ذ سوعي في بيُت َزا الىٍام جالفي حمُْ ظلبُاث الخجاسب  مجخمّهم، "ٜو

العابٝت للخّلُم الثاهىي الّام، بر هفذ ؤَذاٗ الخىت الجذًذة 

ُت في الخّلُم الثاهىي، بإَذا٘ه  للخّلُم الثاهىي بلى "بخذار هٝلت هِى

ُا١له وؤظالُبه وممامُىه، مً ؤحل بِذاد الىالب والىالبت للحُاة؛  َو

ت مً ألاَذاٗ الشثِعت والتي محزث َزا  ومً خال٥ رل٤ اهبثٝذ مجمِى

الىٍام ًِ الخّلُم الثاهىي الّام الٝاثم ومً َزٍ اإلاضاًا:* جٝلُل ِذد 

اإلاٝشساث التي ًذسظها الىالب في الٙفل الىاخذ لخفبذ بدذ ؤٜص ى 

خىبُٝي اإلاهاسي مً خال٥ ظبْ مٝشساث دساظُت.*الاَخمام بالجاهب ال

ت مخىلبت لجمُْ الىالب والىالباث * مشاِاة  جٝذًم مٝشساث مهاٍس



129 

ذساتهم وؤلام٣اهاث اإلاخاخت مً خال٥ بجاخت  باث الىالب/الىالباث ٜو ٔس

ت لُخخاسوا اإلاىاد مما ًىمي ٠زل٤ الٝذسة ِلى اجخار الٝشاساث  الٙـش

ذ  ٍض ّمٞ زٝتهم في ؤهٙعهم ٍو بٜبالهم ِلى اإلاخّلٝت بمعخٝبلهم َو

اإلاذسظت والخّلُم. * ًدُذ الىٍام للىالب بم٣اهُت الخخشج في ظيخحن 

وهفٚ مْ ٘فلحن ـُُٙحن ٠ما ًم٢ً مّالجت خاالث الخّثر في بّن 

 ].5اإلاىاد مً خال٥ الٙفل الفُٙي" ]

ٚ له م٣اهت مهمت و٠بحرة في جشبُت       ومما ال ؼ٤ ُ٘ه ؤن الحذًث الؽٍش

ٙحن اللزًً حعخٝي شخفُت الىالب اإلاعلم، ٘ه حن الؽٍش ى زاوي اإلافذٍس

مجهما ألامت ؤلاظالمُت في ؼاونها ١ا٘ت. وجبرص ؤَمُت مادة الحذًث 

ٚ بلي ١ىنها حععي بلى جشبُت ظلى٠ُت حعاِذ ِلي الىجاح الٙشدي  الؽٍش

والاحخماعي في الحُاة، ولؽمىلها ِلى الُٝم واإلابادت واإلاثل ؤلاظالمُت 

ّبادٍ، وؤمش بالخمع٤ بها والخّامل بمٝخماَا، التي اسجماَا هللا حّالى ل

م٢ً الٝى٥ بإن مادة الحذًث حعهم في جشبُت الىالب ِلي جٝىي هللا  ٍو

ومدبخه وخؽِخه وواِخه بامخثا٥ ؤوامٍش واحخىاب هىاَُه، وحعهم 

حٍر والخإس ي به، ٠ما ؤنها  ٠زل٤ في جشبُت الىالب ِلي مدبت الىبي وجٜى

ى الخدلي باألخالٛ الٙاللت والابخّاد ًِ حعهم في جشبُت الىالب ِل

ُت  ألاخالٛ الشرًلت، وحعهم في جشبُت الىالب ِلي الخإدب باآلداب الؽِش

 .في حّامالجه مْ آلاخٍشً

اث مٝشس الحذًث ؤَمُت ٠بحرة باليعبت لىالب ووالبت          وإلاىلِى

ت، ألن َزٍ اإلاشخلت مشخلت مهمت في خُاة الىالب بعبب  اإلاشخلت الثاهٍى

ٝلُت واحخماُِت واهّٙالُت ٘ةنها  ما ٢ًخىٙها مً جىىساث حعمُت ِو

جدخاج مً مذسظت الُىم ؤن جذٟس جل٤ الخىىساث وحععي لتهُئت 

ت، ول٣ي حعهم  اإلاىاٜٚ الخّلُمُت اإلاخخلٙت إلاٝابلت جل٤ الخىىساث اإلاخىِى

ت     في بؼباُ الاخخُاحاث اإلاخخلٙت للىالب في َزٍ اإلاشخلت الّمٍش

 ].7الحشحت ]

م مٝشس الحذًث للمشخلت          لزل٤ ٘ةن الذساظت الحالُت جش٠ض ِلى جٍٝى

ت، بهذٗ جدذًذ الّىامل  ت في لىء بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش الثاهٍى

ش ؤداء َزا اإلاٝشس في اإلاعخٝبل لخدُٝٞ الخىمُت  اإلاُّٝت والّىامل لخىٍى

ِفش الاحخماُِت الٝاثمت ِلى اإلابادت ؤلاظالمُت في ِالم الخٝىُت و 

مُت ومً َىا حاء ؤلاخعاط بمؽ٣لت الذساظت  .اإلاّلىماث الٜش

 مشهلت الدراست. 2

ت في       ؤحشث وصاسة الخّلُم في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت حٕحراث حزٍس

ا مً اإلاٝشساث ألاخشي في حمُْ اإلاشاخل  مٝشساث التربُت ؤلاظالمُت ٠ٕحَر

٘ت ؤلاظالمُت الذساظُت، خُث بذؤث بخىبُٞ مٝشساث الحذًث والثٝا

 مً الّام الذساس ي 
ً
ت بذءا م، خُث ِمذث 2009-2008للمشخلت الثاهٍى

ٞ بّن اإلاّاًحر اإلاّخمذة مً وصاسة  الىصاسة بلى جإلُٚ ال٢خب اإلاذسظُت ٘و

الخّلُم، والتي جخماش ى مْ الخىىساث الّلمُت الهاثلت التي خذزذ في 

ـىاِت  الشبْ ألاخحر مً الٝشن اإلاىفشم، والتي ًخّاٌم ُ٘ه دوس 

ٙها الش٠حزة ألاظاظُت في بىاء الاٜخفاد اإلاّاـش،  اإلاّلىماث بـى

والّىفش الشابْ إلافادس الثروة بّذ ؤن ١اهذ مدفىسة َزٍ اإلافادس في 

ت اإلاّاـش  ألاسك وسؤط اإلاا٥ والٝىة الّاملت وبزل٤ ٘ةن مجخمْ اإلاّ٘ش

 ].8ًخمحز بعماث وخفاثق ِذًذة ]

ت هي اإلا٣ان الحُٝٝي واإلاىاظب في وبزل٤ ًشي ؤن اإلاشخلت الثا        هٍى

ت وبىائها، ومً َىا ٘ةن مؽ٣لت الذساظت الشاَىت ٜذ  جىمُت مجخمْ اإلاّ٘ش

جدذدث في ال٢ؽٚ ًِ وبُّت الذوس الزي ًٝذمه مٝشس الحذًث 

ت في الىلْ الشاًَ لخىمُت الىالب واإلاجخمْ  لىالب اإلاشخلت الثاهٍى

ا لخدذًذ هىاحي الٝفىس في َزا اإلاجا ًُ ٥ إلاّالجتها، وهىاحي الٝىة مّ٘ش

ش ٠ٙاءة الىٍام الخّلُمي في اإلاشخلت  ا مً خال٥ جىٍى َش ا وجىٍى َض لخٍّض

ت إلظهام بذوس ؤ٠بر في الخىمُت اإلاعخٝبلُت للىالب واإلاجخمْ وبما  الثاهٍى

 .ًدىاظب مْ اإلاعخجذاث اإلاّلىماجُت في الّالم

ذ جدُٝٞ اإلاٝشس في مدخىي مىهج الحذًث وال       ثٝا٘ت ؤلاظالمُت وبرا ؤٍس

ا في اإلادخىي الجُذ  ٘ةن رل٤ ٌعخلضم الخّشك للمّاًحر الىاحب جىاَ٘ش

والزي جم ِلى ؤظاظه جفمُم َزٍ ال٢خاب في لىء بّن مهاساث 

ت الجذًذة ومً لمجها بدخا٥ الخٝىُاث واإلاعخدذزاث في  مجخمْ اإلاّ٘ش

ل هي بالّٙل مىحىدة في مىاهجى ا حّلم الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت َو

ل ًخم سبىها بفىسة مباؼشة مْ مخىلباث  وفي دسوظىا الذًيُت َو

 مً 
ً
، وبظهاما

ً
ت ومٝاسهخه بالىاْٜ ؤي ما َى مىحىد ّ٘ال مجخمْ اإلاّ٘ش

م ٠خاب الحذًث  الباخث في َزا اإلاجا٥، وخُث لم ٌعبٞ ؤن جم جٍٝى

ت  جإحي َزٍ الذساظت لل٢ؽٚ  -في خذود ِلم الباخث  -للمشخلت الثاهٍى

ت لبّن مهاساث ًِ مذي جدٝ ُٞ ٠خاب الحذًث للمشخلت الثاهٍى

ت في جخىُي وجفمُم وبىاء َزٍ ال٢خاب، لزل٤ حاءث  مجخمْ اإلاّ٘ش

 :٢٘شة َزٍ الذساظت ولخدذًذ مؽ٣لت الذساظت ٜام الباخث بما ًلي

اظخٝفاء آساء ُِىت مً مّلمي ومؽشفي: مٝشس الحذًث باإلاشخلت  -

ت والتي بلٕذ ) حن والزًً ؤٜشوا ( 4( مّلمحن و)10الثاهٍى مً اإلاؽ٘ش

 بإَمُت مىلُى البدث ومً زم اإلاهاساث التي ًجب جىمُتها لذي 
ً
حمُّا

 .الىالب مً داسس ي َزٍ اإلاىاهج

ذ في َزا  - ُاث بّن الذساظاث: التي ؤحٍش ذ ِضص رل٤ هخاثج وجـى ٜو

اإلاجا٥ والتي ؤٜشث في مجملها ِلى لشوسة الخّٗش ِلى ؤَم الخدىالث 

ا ِلى مىاهج التربُت ؤلاظالمُت وما ًيبغي  الّاإلاُت اإلاّاـشة ومذي جإزحَر

ذ س٠ضث  ؤن ًىشؤ ِلحها مً حُٕحر ختى حعاًش جل٤ اإلاعخجذاث، ٜو

ت وؤَم اإلاهاساث التي ًيبغي  الذساظاث ِلى مخىلباث مجخمْ اإلاّ٘ش

 ].9,10جممُجها بها ]

 بّن الخىحهاث -
ً
 :٠ما ٌّضص رل٤ ؤًما

ش اإلاىاهج اإلادلُت وؤلاٜلُمُت: خُث اٜترخ -1 ذ بّن الشئي لخىٍى

الذساظُت بّامت ومىاهج التربُت ؤلاظالمُت بخاـت في لىء مخىلباث 

ت خُث هاٜؽذ مً خاللها مذي حذوي حُٕحر اإلاىاهج  مجخمْ اإلاّ٘ش

 ألَم ألاظغ 
ً
الحالُت إلاىا٠بت َزٍ اإلاخىلباث، ٠ما ٜذمذ مٝترخا

ا ] َش  ].11والّملُاث الالصمت لخىٍى

غ ِام الّاإلاُت: خُث ؤو  -2 ص ى ماجمش الُىوع٣ى والزي ؤُٜم في باَس

ت في مدخىي ال٢خب 2008 م بمشوسة جممحن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

عها وبن ١ان التر٠حز  اإلاذسظُت ِلى اخخالٗ جخففاتها ومشاخل جذَس

ت، ودساظت ]  ].12ألا٠بر ِلى اإلاشخلت الثاهٍى

 راستأسئلت الدأ. 

بحابتها ًِ الدعائ٥  في لىء ما ظبٞ جخدذد مؽ٣لت الذساظت في    

ت في ٠خاب  ش بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش الشثِغ الخالي: ما دسحت ج٘ى

م ) ت في 1الحذًث ٜس ( هٍام اإلاٝشساث البرهامج اإلاؽتٟر للمشخلت الثاهٍى

ُت وهي اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت؟ خُٙش ًِ َزا العاا٥ ؤظئلت ِ٘ش  :ٍو

ت الالصم ج٘ىــاساث مجخمـــا مهـــم. 1 م )ْ اإلاّ٘ش ا في ٠خاب الحذًث ٜس  ( 1َش
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ت؟ ( للمشخلت الثاهٍى  هٍام اإلاٝشساث )البرهامج اإلاؽتٟر

م ). 2 ت في ٠خاب الحذًث ٜس ش مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش ( هٍام 1ما مذي ج٘ى

ت؟  اإلاٝشساث البرهامج اإلاؽتٟر للمشخلت الثاهٍى

م ). 3 ش ٠خاب الحذًث ٜس ( هٍام اإلاٝشساث 1ما الخفىس اإلاٝترح لخىٍى

ت فالبرهام ت للمشخلت الثاهٍى ي لىء بّن ج اإلاؽتٟر للمشخلت الثاهٍى

ت؟  مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

 أهميت الدراستب. 

 :ج٢مً ؤَمُت َزٍ الذساظت ُ٘ما ًلي     

ي المىء ِلى مىلُى في ٔاًت ألاَمُت   -
ّ
ها، بر بنها حعل ؤَمُت مىلِى

ت  م مٝشس الحذًث في لىء بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش ى جٍٝى ؤال َو

 .إلامل٢ت الّشبُت العّىدًتبا

جبرص ؤَمُتها في ٌل مدذودًت الذساظاث العابٝت التي جىاولذ   -

ها ِلى معخىي اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت، واظخجابتها  مىلِى

ُاث بّن اإلااجمشاث والبدىر والذساظاث التي دِذ بلى الُٝام  لخـى

م ال٢خب اإلاذسظُت في لىء بّن مهاس  اث بذساظاث ِلمُت جدىاو٥ جٍٝى

ت  .مجخمْ اإلاّ٘ش

ت ًم٢ً ؤن ٌعخُٙذ  - جٝذم جفىس مٝترح إلاٝشس الحذًث باإلاشخلت الثاهٍى

ش  .مىه مخىىى اإلاىاهج ومىٙزيها في ِملُت الخىٍى

م مٝشساث  - ت ًم٢ً جٍٝى ت بمهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش جٝذم ٜاثمت مُّاٍس

ُت بخاـت وبُٝت اإلاٝشساث بّامت في لىئها   .الّلىم الؽِش

 تأهداف الدراسج. 

ش بّن مهاساث         َذ٘ذ َزٍ الذساظت بلى اظخٝفاء دسحت ج٘ى

ت في اإلامل٢ت الّشبُت  ت في مٝشس الحذًث للمشخلت الثاهٍى مجخمْ اإلاّ٘ش

ت مذي جدٝٞ َزٍ اإلاّاًحر في اإلاجاالث الخالُت:  العّىدًت مً خال٥ مّ٘ش

)مهاساث الاجفا٥، ومهاساث البدث والاظخٝفاء، ومهاساث الخ٢ٙحر 

 (.ي، ومهاساث الخّلم اإلاعخمشاإلاىٍىم

 مصطلحاث الدراستد. 

ت مً ألا٣٘اس وآلاساء واإلاٙاَُم والخفىساث  ت: حّٗش بإنها مجمِى اإلاّ٘ش

ت التي ج٣ىهذ لذي ؤلاوعان هدُجت مداوالجه اإلاخ٢شسة لٙهم  ال٢ٍٙش

 ].13الٍىاَش اإلاىحىدة في بُئخه اإلادُىت وجٙاِله مّها ]

ه ظالم] ّ٘ش ت: َو بإهه اإلاجخمْ الزي ًخفٚ ؤ٘شادٍ  [14مجخمْ اإلاّ٘ش

بامخالٟ خش للمّلىماث وظهىلت جذاولها وبثها ِبر جٝىُاث اإلاّلىماجُت 

ت وحّلها في  ُٚ اإلاّلىمت واإلاّ٘ش والحاظىبُت والٙماثُت اإلاخخلٙت، وجٌى

 .خذمت ؤلاوعان لخدعحن معخىي خُاجه

ت: َى اإلاشخلت ألاخحرة مً الخّلُم ؤلالضامي، ٌعب ٞ َزٍ اإلاشخلت الثاهٍى

٣ىن ظً  لحها الخّلُم الجامعي، ٍو اإلاشخلت اإلاخىظىت والابخذاثُت ٍو

 .ظىت 18ظىت بلى  15الىالب مً 

م ) ٝفذ بها في َزٍ الذساظت ٠خاب الحذًث ٜس ( ٠1خاب الحذًث: ٍو

ت التي ٜشسث وصاسة  هٍام اإلاٝشساث البرهامج اإلاؽتٟر للمشخلت الثاهٍى

ت ) عها في اإلاشخلت الثاهٍى (  -هٍام اإلاٝشساثالخّلُم جذَس البرهامج اإلاؽتٟر

 .َـ1436/1437باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت لّام 

ش بّن  ٝفذ به في َزٍ الذساظت بـذاس خ٢م ِلى مذي ج٘ى م: ٍو الخٍٝى

م ) ت في ٠خاب الحذًث ٜس ( هٍام اإلاٝشساث 1مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

 ذة ٠إداة ــت اإلاّــاثمـالٝ ىءــي لــت ٘ــٍىــاهــت الثــشخلـــتٟر للمــج اإلاؽــامــالبره

 .للذساظت

 حدود الدراستد. 

ا في البدث ِلى الجىاهب آلاجُت       :جخدذد َزٍ الذساظت باٜخفاَس

ُت  :الحذود اإلاىلِى

م ) • م مٝشس الحذًث ٜس ت )هٍام 1جدلُل وجٍٝى ( للمشخلت الثاهٍى

( الٙفل الثاوي )ألاخادًث( والٙفل الثالث -اإلاٝشساث  البرهامج اإلاؽتٟر

 (.)الثٝا٘ت ؤلاظالمُت

اٜخفاس ألاداة اإلاعخخذمت في الذساظت ِلى ؤسبّت مجاالث وهي )مهاساث  •

الاجفا٥، ومهاساث البدث والاظخٝفاء، ومهاساث الخ٢ٙحر اإلاىٍىمي، 

ومهاساث الخّلم اإلاعخمش(، بدُث اؼخمل ١ل مدىس مجها ِلى ِؽش 

ا بدُث جخىا٠ب وجخالءم مْ مخىلب اث مهاساث ٘ٝشاث ٘ٝي جم اخخُاَس

ت   .مجخمْ اإلاّ٘ش

 إلاطار النظري . 3

م اإلاىهج  :اإلادىس ألاو٥: جٍٝى

م اإلاىهج  :مٙهىم جٍٝى

 الخخالٗ مذاسط      
ً
م اإلاىهج جبّا اخخلٙذ آلاساء خى٥ مٙهىم جٍٝى

حها خُث ًشي الؽا٘عي وآخشون ] [ 15وجىحهاث وؤًذًىلىحُاث ُمّ٘ش

 ُّ ت "بـذاس خ٢م ِلى ـالخ ُّ م اإلاىهج بإهه ِمل ت جٍٝى ُّ ت اإلاىاهج الذساظ

ا والح٢م  ت بها، وجدلُلها، وجٙعحَر ـّ ٞ ججمُْ البُاهاث الخا ًِ وٍش

خار ٜشاساث مىاظبت 
ّ
ت حعاِذ ِلى اج ُّ ِلحها في لىء مّاًحر مىلىِ

 ."بؽإنها

م اإلاىهج ِىذَم َى ِباسة ًِ "حمْ 16ؤّما ظلُم وآخشون ]       [ ٘خٍٝى

ت ُّ ت التي حعاِذ ِل جدذًذ مذي ٘اِل
ّ
اإلاىهج، في جدُٝٞ ؤَذا٘ه  ألادل

ى الح٢م ِلُه مً خال٥  م اإلاىهج، ألاّو٥ َو ور٠شا ؤّن زّمت حاهبحن لخٍٝى

م الذاخلّي للمىهج، ؤّما  عّمى الخٍٝى جىا٘ش مّاًحر ؤظعه وم٣ّىهاجه، َو

خه في بخذار  ُّ م ٘هى رل٤ الزي ًد٢م ِلى ٘اِل الجاهب آلاخش مً الخٍٝى

محن، 
ّ
م الخاسجّي للمىهجالخّٕحراث اإلاىلىبت في اإلاخّل عّمى الخٍٝى  ."َو

م اإلاىاهج       ٙاث ًدبّحن ؤن ِملُت جٍٝى ومً خال٥ ما جّٝذم مً الخٍّش

جخمثل في جدذًذ ُٜمت اإلاىهج لخىحُه معحرة جفمُمه ومعحرة جىُٙزٍ 

ٍش  وجىحُه ِىاـٍش وؤظعه هدى الٝذسة ِلى جدُٝٞ  ومعحرة جىٍى

ىت ؤن ًخم َزا ألا  مش في لىء مّاًحر مدذدة ألاَذاٗ اإلاشحىة مىه، ؼٍش

لُه ٘ٝذ ِٗش بذًت ] م بإهه: َى الّملُت التي 17ظلٙا ِو [ الخٍٝى

حعخخذم ٘حها هخاثج الُٝاط وؤي مّلىماث ًدفل ِلحها بىظاثل ؤخشي 

مىاظبت في بـذاس خ٢م ِلى ُٜمت خاـت ومُّىت لذي اإلاخّلم ؤو ِلى 

 .حاهب مّحن مً حىاهب اإلاىهج

م  :٘لعٙت الخٍٝى

م بالذسحت ألاولى بلى وبُّت اإلاىهج ظىاء ؤ١ان حّىد ٘      لعٙت الخٍٝى

مىهًجا ًٝىم ِلى اإلاىاد الذساظُت ؤم مىهجا ٌّخمذ ِلى اليؽاه ٘ٙي 

ذ ًِ  م اإلاىهج بلى ِملُت نهاثُت ال جٍض ألاو٥ جخدى٥ ِملُت جٍٝى

ت اإلاّمى٥ بها في مذاسظىا وبزا يهذٗ بلى مجشد  الامخداهاث اإلاإل٘ى

ٗى ِلى جدفُل ا م الٜى إلاخّلمحن الذساس ي بِىما جخدى٥ ِملُت جٍٝى

اإلاىهج الثاوي بلى ِملُت معخمشة ومخٕحرة ألنها حؽمل ٠ال مً الخدفُل 

ذاد اإلاخّلمحن للحُاة الحالُت  الذساس ي مً حهت ووظاثل اإلاىهج أِل

 ].18واإلاعخٝبلُت مً حهت زاهُت ]
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م  :ؤَذاٗ الخٍٝى

م في لىء ٘لعٙت اإلاىهج ٌّ     ذ س٠ًىا ؤظاًظُا في مجا٥ ال ؼ٤ ؤن الخٍٝى

ت ًم٢ً ؤن هجملها ُ٘ما ًلي  :التربُت والخّلُم وله ؤَذاٗ ٠ثحرة ومخىِى

  .جدذًذ ألاَذاٗ الخّلُمُت ومذي جدُٝٝها -1

 .جٝذًم الدصخُق والّالج -2

ٚ ؤولُاء ألامىس بمعخىي جٝذم ؤبىائهم -3  .حٍّش

 .جدعحن معخىي الخّلم -4

 .حعهُل مهام ؤلاداسة اإلاذسظُت -5

م وبحشاءاجه ]  -6 ش ؤظالُب الخٍٝى  ].19جىٍى

م   :ؤَمُت الخٍٝى

م، وخىىسة ألادواس       َىاٟ ِذة هٝاه جبرص مً خاللها ؤَمُت الخٍٝى

م٢ً بحمالها في آلاحي  :التي ًاديها في اإلاجا٥ التربىي ٍو

م بلى ؤهه ٜذ ؤـبذ حضءا ؤظاظُا مً ١ل مىهج 1 ـ جشحْ ؤَمُت الخٍٝى

ت حذو  ي َزا اإلاىهج، ومً زم اجخار ٜشاس بؽإهه ظىاء ورل٤ بٝفذ مّ٘ش

ٍش  .١ان رل٤ الٝشاس ًٝط ي بةلٕاثه ؤو الاظخمشاس ُ٘ه وجىٍى

 .جدعحن الّاثذ والىاجج في اإلاجا٥ التربىي  -2

م التربىي ] -3 ش ؤظالُب الُٝاط والخٍٝى  ].20جىٍى

ت        م اإلاىاهج ٌعاِذ في مّ٘ش  مما ظبٞ ًخطح ؤن جٍٝى
ً
واهىالٜا

ْ جى ش اإلاىاهج بّامت ومىاهج الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت مؽاَس ٍى

بخاـت، ألامش الزي ٜذ ًادي بلى هخاثج مشلُت في جلبُت خاحاث اإلاجخمْ 

ادة داُّ٘ت  ت مذي ٜذسة َزٍ اإلاىاهج ِلى ٍص وخاحاث اإلاخّلم، ٠زا مّ٘ش

 .اإلاّلمحن والىالب

م      اثٚ الخٍٝى م اإلاىهج في ؤهه ًٙ :ٌو اثٚ جٍٝى  :ُذ فيجخمثل ؤَم ٌو

جضوٍذها بالّذًذ مً اإلاّلىماث الىاظّت ًِ الّملُت الخّلُمُت ِامت،  •

 .واإلاىهج خاـت

ش ؤو  • عهل اجخار الٝشاساث ُ٘ما ًخّلٞ باإلاىهج مً خُث الخىٍى
ُ
ح

 .الخدعحن

 إلدخا٥ مىاهج ؤ٠ثر  •
ً
عخخذم ؤظاظا ٌُ ش مً ٜبل اإلاخخفحن  بِذاد جٍٝش

 .٘اِلُت

 .لمال٢ؽٚ ًِ الىٛش اإلاخبّت للخّ •

ٝت التي ًيبغي ؤن ًخّلمىا بها •  .ًىحه اإلاخّلمحن بلى الىٍش

 .جدذًذ ؤوحه الٝفىس وؤوحه الٝىة التي باإلاىهج •

 .ًدذد حىاهب الخّلُم اإلاشحىة بالّملُت الخّلُمُت •

 .مشاِاة الٙشوٛ الٙشدًت بحن الىالب في جدفُلهم الّلمي •

الخٍى  • ًُ عهم ]جىحُه وبسؼاد اإلاّلمحن بلى ما ًيبغي ؤن   ].21ٍ في جذَس

م اإلاىاهج •  :مّاًحر جٍٝى

اإلاّاًحر هي: معخىي مدذد مً الخمحز في ألاداء ؤو دسحت مدذدة مً 

الجىدة ًىٍش لها ٠هذٗ مدذد معبٞ للمعإلت الخّلُمُت ؤو ٠مُٝاط إلاا 

 
ً
ش َزٍ اإلاّاًحر خىىوا شاك، وج٘ى َى مىلىب جدُٝٝه لبّن ألٔا

م مىاظبت لجمْ بُاهاث بسؼادًت ًخم في لىئها اظخخذام ؤظال ُب جٍٝى

ت بفىسة ٜابلت للُٝاط، مثل ما ًجب ؤن ًٝىم اإلاّلم بخّلُمه وما  جشبٍى

 :ًجب ؤن ًٝىم الىالب بخّلمه، ومً ؤَم َزٍ اإلاّاًحر ما ًلي

م وزُٝت اإلاىهج: وحؽخمل ِلى مّاًحر )الٙلعٙت وألاَذاٗ، . 1 مّاًحر جٍٝى

ــذٍســٛش الخــــت، ووـــؽىـىي، وألاوـــواإلادخ ــــ٘شـــّــادس اإلاـــفــــم، مــخّلـغ والـ  ت ـ

م( للمىهج  .والخ٢ىىلىحُا، والخٍٝى

م، . 2 م اإلاّلم: وحؽمل مجا٥ )الخخىُي والخىُٙز والخٍٝى مّاًحر جٍٝى

 (.ومهىُت اإلاّلم

ُت . 3 م هىاجج الخّلم: وحؽمل مجا٥ )البيُت اإلاّ٘ش  –مّاًحر جٍٝى

الجىاهب  –هاساث الحُاجُت اإلاّاـشة اإلا –واإلاهاساث الّلمُت والّملُت 

 ].22الصخفُت والاحخماُِت( ]

م  :ؤظغ ِملُت الخٍٝى

م اإلاىهج في ؤهه       :جخدذد ؤظغ ِملُت جٍٝى

اإلاعاو٥ ًِ معاس الّملُت الخّلُمُت في اججاَها العلُم مً خال٥  •

 .الخٕزًت الشاحّت

 .ٌؽمل وزُٝت اإلاىهج وجىُٙزٍ وهىاجج الخّلم •

 ومخابّتِملُت معخم •
ً
 وجىُٙزا

ً
 .شة جفاخب الّملُت الخّلُمُت جخىُىا

 .لِغ ٔاًت بل وظُلت تهذٗ لخدعحن الّملُت الخّلُمُت •

 ألاخز بالبِئت اإلادُىت باإلاىهج ألنها جازش جإزحر مباؼش في:  •
ً
ًخممً ؤًما

معخىي الىالب، واإلاىاسد اإلاخاخت، والىظاثي، مخشحاث اإلاىاهج 

ت ]العابٝت والدعهُالث ألاخش  ت واإلاادًت والىبُُّت وؤلاداٍس  ].22ي البؽٍش

م  :اإلاّلىماث اإلاعخّملت في ِملُت الخٍٝى

ٞ ؤظئلت  - مّلىماث مبيُت ِلى اظدباهاث ومٝابالث ورل٤ ًِ وٍش

حن  مىحهت بلى: )خبراء اإلاىاهج واإلاىاد الخّلُمُت، اإلاّلمحن، اإلاؽ٘ش

حن، اإلاخّلمحن  (.التربٍى

ُت( ًخم مّلىماث بحشاثُت: ورل٤ ًِ وش  - ٍٞ ؤظئلت مذسوظت )مىلِى

 .وشخها ِلى الخالمُز للخّٗش ِلى ؼّىسَم في ؤزىاء ِملُت اخخُاس اإلاىهج

مّلىماث مبيُت ِلى اإلاشاٜبت واإلاالخٍت في ؤزىاء ِملُت الخّلُم والخّلم:  -

ِلى ؤن ًٝىم بّملُت اإلاالخٍت ؤشخاؿ مذسبىن ًذوهىن مالخٍتهم 

 ].23,24] في بىاٜت مجهضة الصخفُت

م اإلاىهج ًم٢ً جدُٝٞ رل٤ مً خال٥ ُٜاط همى الٙشد  :وظاثل جٍٝى

ٞ   :ورل٤ ًِ وٍش

م جدفُل اإلاخّلم في مجاالث اإلاىهج اإلاخخلٙت -  .جٍٝى

ٞ جدبْ ١ل ما ًٝىم  - م الخ٢ُٚ الصخص ي الاحخماعي ورل٤ ًِ وٍش جٍٝى

ُت  .به اإلاخّلمىن وحسجُله بذٜت ومىلِى

ش ؤول -  .ُاء ألامىس سؤي اإلاخّلمحن بضمالئهم وجٝاٍس

م همى مُى٥ اإلاخّلمحن واججاَاتهم هدى اإلاىاهج-  .جٍٝى

ش الخدبُّت وهي خاـت  - ٞ البىاٜاث ؤو الخٝاٍس جدبْ همى اإلاخّلم ًِ وٍش

 ].23بخجمُْ وخَٙ حمُْ الحٝاثٞ ًِ اإلاخّلم ]

م اإلاىهج  :مشاخل جٍٝى

م الزي ًخم ٜبل البذء بدىُٙز اإلاىهج  - ى الخٍٝى م الخمهُذي: َو الخٍٝى

 .لخإ٠ذ مً جىا٘ش مخىلباث الخىُٙز وبحشاءاجه وؼشووهل

م الزي ًجشي في ؤزىاء ِملُت جىُٙز اإلاىهج  - ى الخٍٝى م البىاجي: َو الخٍٝى

ذ الفّىباث والّٝباث اإلاّترلت للّمل  .ورل٤ لـش

م الزي ًخم في نهاًت الخىُٙز للخدٝٞ مً  - ى الخٍٝى م الخخامي: َو الخٍٝى

  .محنمذي جدٝٞ ألاَذاٗ لذي اإلاخّل

م الزي ًخم بٕشك جىحُه خي ظحر اإلاجهاج  - ى الخٍٝى م الخدبعي: َو الخٍٝى

ٍش ]  ].25وجىٍى

م مٝشس الحذًث  :مؽ٢الث جٍٝى
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م مىهج الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت ٠ّلم ومماسظت،       ٌّتري جٍٝى

ِذد مً اإلاؽا١ل والفّىباث التي حّٛى جٝذمه وجدُٝٝه الّٙا٥ 

ت اإلاهمت، ا إلاشجبىت ِمىما ً بخدعحن اإلاىهج وجىحُه التربُت لشظالخه التربٍى

اإلاذسظُت، وؤَم العلبُاث التي جىاحه جُُٝم اإلاىهج مجمله ِلى الىدى 

 :الخالي

ت واضحت ٜادسة ِلى جٙعحر ؤَذا٘ه  - ا٘خٝاس جُُٝم مٝشس الحذًث لىٍٍش

ملُاجه ومٍاٍَش اإلاخخلٙت   ِو

ت اإلاّلىما -  ِلى جدذًذ ٍَى
ً
ث التي ٌعخّان بها ِذم ٜذسة اإلاٝشس ؤخُاها

 .في ـىاِت الٝشاس

 .ا٘خٝاس جُُٝم اإلاٝشس ألدواث ووٛش هٍامُت بحشاثُت مخخففت -

لحن الزًً جخىلبهم  - ا٘خٝاس اإلاىهج لؤلِذاد ال٣اُ٘ت مً اإلاخخفحن اإلاَا

 .الذساظاث اإلاىهجُت

 .جش٠حز جُُٝم اإلاٝشس ِلى هىاح ٔحر مهمت ١الذساظاث ال٢مُت آلزاس اإلاىهج -

 .عاولُاث جُُٝم اإلاٝشس في جدُٝٝه لؤلَذاٗ اإلاٝترخت لهلُاُ م -

م مْ اجخار الٝشاساث اإلاىاظبت  - ت للخٍٝى حّاسك الٙلعٙت التربٍى

 .إلاخىلباث واْٜ اإلاىهج

 .ا٘خٝاس هخاثج الخُُٝم للخىبُٞ -

ت الضاثذة بحن اإلاخخفحن واإلاّىُحن خى٥ ؤَمُت الخُُٝم -  .الؽٍٙى

ؽُت دون ؤخشي مهمت للمىهج والتربُت اإلاُل لُٝاط مٍاَش مىهجُت َام -

 .اإلاىهجُت

ما٥ الخُُٝم الجاد ومخىلباجه الخىُٙزًت - ذ ال٣افي أِل ش الٜى  .ِذم ج٘ى

ذ جُُٝم ش يء زم هُٝم  - ِذم جدذًذ ما ًشاد جُُٝمه بالمبي ٘ٝذ هٍش

 .بالّٙل ؼِئا آخش

م ألامش الزي ٌؽٍى الىخاثج  - جذخل اإلاُى٥ الصخفُت في ِملُت الخٍٝى

ادي مُت صاثٙت ٍو   .ألخ٣ام جٍٝى

 الخخالٗ ٘لعٙاتهم  -
ً
جىاٜن وحهاث هٍش مخخص ي الخُُٝم هٍشا

 ].21,26وؤَىائهم ؤو التزاماتهم الّملُت ]

[ 28، ُِٙٚ ][27َزا الفذد ؤسدٗ ١ل مً مدمىد ]وفي       

م اإلاٝشساث بّامت ومٝشس الحذًث  مىضححن ؤن مً مؽ٢الث جٍٝى

 :بخاـت ما ًلي

م ؼامللّٚ ٜذسة الـى -1  .ى٥ بلى جٍٝى

مها -2  .حّٝذ العماث ؤلاوعاهُت التي ًشاد جٍٝى

مها ٜذ ج٣ىن ِامت -3  .الىخاثج اإلاشاد جٍٝى

ذ ُٜاظها ٜذ ٣ًىن مً الفّب جدذًذَا -4  .هخاثج الخّلم التي هٍش

م -5  .ِذم دٜت ألادواث اإلاعخخذمت في الُٝاط والخٍٝى

لحن للُٝام بّملُت ا -6 مِذم بًجاد ألاشخاؿ اإلاَا  .لُٝاط والخٍٝى

  :مىاحهت َزٍ اإلاؽ٢الث

مً خال٥ الاواُل ِلى الّذًذ مً الذساظاث العابٝت وألادبُاث      

ش  ٞ جىٍى طح ؤن مىاحهت مثل َزٍ اإلاؽ٢الث ٣ًىن ًِ وٍش ت اجَّ التربٍى

ش َزٍ  َزٍ اإلاٝشساث، خاـت وؤن َىال٤ ؤظبابا ِذًذة جادي بلى جىٍى

واإلااض ي ومجها ما َى مخفل  اإلاٝشساث، مجها ما َى مخفل بالحالش 

 :باإلاعخٝبل ومً ؤَم َزٍ ألاظباب ما ًلي

 .ٜفىس اإلاىاهج الحالُت •

 الخٕحراث التي وشؤث ِلى الخلمُز والبِئت واإلاجخمْ والاججاَاث الّاإلاُت  •

ت  .والّلىم التربٍى

ش •  .الخيبا بداحاث واججاَاث ؤ٘شاد اإلاجخمْ والخىٍى

ش هٍمها وماظعاتها الاظخّاهت بخجاسب الذو٥ اإلاخ  • ٝذمت في جىٍى

 .الخّلُمُت

حن  • حن التربٍى الاظخئىاط بشؤي اإلاُذان اإلاخمثل في مّلمي اإلاذاسط واإلاؽ٘ش

ْ اإلاىاهج في مشاخلها اإلاخخلٙت  .اإلادلُحن في دساظت مؽاَس

ت  • الاظخّاهت بشؤي ؤولُاء ؤمىس الىلبت وروي الاَخمام باإلاىاهج التربٍى

 .خى٥ اإلاىاهج

ت ؤو الخبراء واإلاخخفحن في مجا٥ الّلىم مؽاس٠ت ا • ل٣لُاث التربٍى

ش اإلاىهج؛ ألن رل٤  الىٙعُت والاحخماُِت والاٜخفادًت في ِملُت جىٍى

ش ألصحاب الٝشاس ٜذسا مً اإلاّلىماث ٌعاِذَم في جىُٙز ِملُت  ظُ٘ى

ش  ].28] الخىٍى

زا ما ًخٙٞ وهخاثج بّن الذساظاث ومجها: دساظت الٝشش ي ]        [ 29َو

التي َذ٘ذ بلى الخّٗش ِلى الُٝم اإلاخممىت بمٝشس الحذًث للفٚ و 

ض اإلاٝشس لهزٍ الُٝم. دساظت خاج ِلي ] [ 30الثالث اإلاخىظي ومذي حٍّض

لىمه والذساظاث  م ِو م مٝشس الٝشآن ال٢ٍش والتي َذ٘ذ بلى جدلُل وجٍٝى

[ والتي 31ؤلاظالمُت للفٚ ألاو٥ الثاهىي بالعىدان. دساظت خمذ]

ت لٝماًا جممحن مدخىي التربُت ؤلاظالمُت للمشخلت الثاهٍىجىاولذ مذي 

ذ بمشوسة جممحن 32الىاْٜ. دساظت اإلاال٣ي] ٘ٝه [ والتي ؤـو

ت  اإلاعخجذاث الٙٝهُت اإلاّاـشة في مدخىي ٠خب الٙٝه باإلاشخلت الثاهٍى

ختى ٌؽّش الىالب جلبُت الذًً ؤلاظالمي إلاٝخمُاث الّفش الزي وِّؾ 

 .به آلان

تاإلادىس الثاوي  :: مجخمْ اإلاّ٘ش

ت": ًدُي بهزا اإلاٙهىم بّن الٕمىك خُث  - مٙهىم "مجخمْ اإلاّ٘ش

ً والباخثحن ًخٙٝىن ِلى ؤن  جخّذد آلاساء بؽإهه، بال ؤن مٍّم اإلا٢ٍٙش

اث مخٝذمت  ت": ًٝفذ به جىا٘ش وحصجُْ معخٍى مٙهىم "مجخمْ اإلاّ٘ش

ش اإلاادة اإلا ُت مً البدث الّلمي والخىمُت الخ٢ىىلىحُت التي ج٘ى ّ٘ش

لجمُْ ؤ٘شاد َزا اإلاجخمْ بال اظخثىاء وبذون جمُحز بدُث ًخم خِث َاالء 

ألا٘شاد ِلى حّلم ٠ُُٙت جدُٝٞ الاظخٙادة اإلاخ٣املت والؽاملت مً اإلاىاد 

ا وبداستها بؽ٣ل مىاظب ] ُٙها واظدثماَس ُت اإلاخىا٘شة وجٌى  ].33اإلاّ٘ش

ش الخىمُت ؤلاوعاهُت الّشبُت          ّٗش في جٍٝش بإهه رل٤ اإلاجخمْ  2003 وَُ

ت، وبهخاحها، وجىٌُٙها ب٢ٙاءة في  الزي ًٝىم ؤظاظا ِلى وؽش اإلاّ٘ش

حمُْ مجاالث اليؽاه اإلاجخمعي: الاٜخفاد واإلاجخمْ اإلاذوي والعُاظت 

ُت الحالت ؤلاوعاهُت باوشاد، ؤي بٜامت  ىال لتٜر والحُاة الخاـت ـو

 .الخىمُت ؤلاوعاهُت

ت: - ٌهش َزا اإلاٙهىم ألو٥ مشة في مىخفٚ  ٌهىس مٙهىم مجخمْ اإلاّ٘ش

اث  ذم الّذًذ مً الباخثحن هٍٍش ِٝذ العخِىاث مً الٝشن اإلااض ي، ٜو

ت وخفاثفه وؤبّادٍ وم٣ىهاجه، ومً ؤبشص  ت خى٥ مجخمْ اإلاّ٘ش مخىِى

ت خاـت بالعماث  ت التي ٜذمها ه٣ُىظتر، وهي هٍٍش َزٍ الجهىد الىٍٍش

اث ت وجش٠ض ِلى الٌى ُت ِلى ؤظاط الّامت إلاجخمْ اإلاّ٘ش ٚ وألادواس اإلاّ٘ش

ت جمثل مىخجا حذًذا ًم٢ً ؤن ًدل مدل سؤط اإلاا٥، ألامش  ؤن اإلاّ٘ش

ت باِخباٍس ًمثل  الزي خذا ببّن الباخثحن بلى الىٍش بلى مجخمْ اإلاّ٘ش

بشهامجا مخ٣امال ًخممً الخّلُم والّلىم والثٝا٘ت والخ٢ىىلىحُا 

ذ ؤـبذ والاجفا٥ التي جمثل ١لها مّا وخذة مخ٣املت  ومخماظ٢ت ٜو
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ت في لىء الخىىساث الاٜخفادًت والخ٢ىىلىحُت  مجخمْ اإلاّ٘ش

والاحخماُِت والىٙشاث الخ٢ىىلىحُت والثىسة اإلاّلىماجُت التي خذزذ في 

 ِلى 
ً
 وواظّا

ً
 ٠بحرا

ً
ت التي جماسط جإزحرا الّٝىد ألاخحرة مً اإلاازشاث الٍٝى

 ].34مخخلٚ حىاهب الحُاة اإلاّاـشة ]

تالعماث الّ -  .امت إلاجخمْ اإلاّ٘ش

ت بّذد مً العماث مجها ما ًلي      :ًدعم مجخمْ اإلاّ٘ش

ت بخىا٘ش معخىي ِا٥ مً الخّلُم  - الاهٙجاس اإلاّشفي: ًدعم مجخمْ اإلاّ٘ش

ت الابخ٣اس  ت وجدٝٞ ظِش والىمى اإلاتزاًذ في ٜىي الّمل التي جمل٤ اإلاّ٘ش

ش، ٠ما ًدعم باالخخٙاً بإؼ٣ا٥ اإلاّ٘ش ت اإلاخخلٙت في والخجذًذ والخىٍى

لها بلى خىي جىٍُمُت مّٝذة  بىٟى للمّلىماث وبم٣اهُت جدٍى

 .الظخٕاللها

ت بخدى٥ ماظعاث  - ت الاظخجابت للخٕحر: ًدعم مجخمْ اإلاّ٘ش ظِش

ا   ًِ ؤدواَس
ً
اإلاجخمْ الخاـت والح٣ىمُت ومىٍماث اإلاجخمْ اإلاذوي بُّذا

ت الخٝلُذًت بدُث جماسط دوس الهُئاث )الز٠ُت( التي جدٝٞ ا لعِش

والذٜت في ا٠دؽاٗ الاججاَاث العلبُت داخل اإلاجخمْ والتي تهذدٍ 

ذ جدىله بُّذا ًِ ؤَذا٘ها ]  ].35بالٙؽل ٜو

ا مً  - حَر الخىىس الخ٢ىىلىجي: بن ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث والاجفاالث ٔو

ت، ٘هي  ؤظالُب والىٍم اإلاٝذمت جادي الذوس الشثِغ في مجخمْ اإلاّ٘ش

ت التي حعاِذ ِلى ُٜامه وج ٞ ظِش ذِم خفاثفه ومٝىماجه ًِ وٍش

 
ً
 متزاًذا

ً
ا٠دعاب الٝذساث واإلاّاٗس واإلاهاساث الجذًذة والتي جخىلب همىا

 .في ٜذساث البؽش

ذ: الخىا٘غ في ِاملي  - انهُاس الٙىاـل الجٕشاُ٘ت والخىا٘غ في الٜى

ت َى العمت ألابشص له، وال  ذ والّمل في ١ل مىاْٜ مجخمْ اإلاّ٘ش الٜى

حر الخذماث واإلاىخجاث ] جىحذ به خذود  ].36صمىُت ؤو م٣اهُت لخ٘ى

ت  :اإلاشاخل التي مش بها مجخمْ اإلاّ٘ش

ت بثالر مشاخل ختى حؽ٣ل بفىسجه و       ٜذ مش مٙهىم مجخمْ اإلاّ٘ش

 :الحالُت

اإلاشخلت ألاولى: ١اهذ مً بذاًت العبُّىاث وختى بذاًت الدعُّىاث مً  -

ُت في مجا٥ الاجفاالث  الٝشن اإلااض ي وفي َزٍ اإلاشخلت خذزذ هٝلت هِى

 جم جإظِغ 
ً
ش ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث، ٘ٙي الُابان مثال خُث ِىِذ بخىٍى

 وفي ؤوسوبا جم جإظِغ (Fifth Generation) بشهامج الجُل الخامغ

(RACE)  و (ACTS) و (ESPIT). 

م( ورل٤ في ؤزىاء 1992 -1991اإلاشخلت الثاهُت: والتي ٌهشث في ِامي ) -

٢ُت ِىذما جم الحملت الاهخخا بُت للشثاظت بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

الن ًِ ٢٘شة البيُت الخدخُت للمّلىماث ٠ىٝىت جدى٥ هدى  ؤلِا

ٝها هدى الّاإلاُت، مّلىت وبخىى خثِثت بضوٓ  اإلاعخٝبل وحذث وٍش

ت  .اإلاىحت الثالثت والحالُت، التي احعمذ بٍهىس مفىلح مجخمْ اإلاّ٘ش

 لئلهترهذ اإلاشخلت الثالثت: خُث ؼهذ الّ -
ً
الم اهدؽاسا واظّا

ّاث جد٢م َزا  واظخخذاماجه بؽ٣ل ِمٞ الحاحت بلى وحىد حؽَش

 
ً
ّاث الجذًذة ال ًم٢ً ؤن جخم بُّذا ذ جبحن ؤن ـُأت الدؽَش اإلاجا٥. ٜو

ًِ اإلاجخمْ وم٣ىهاجه، لزا لم جفبذ اَخماماث َزٍ اإلاشخلت مٝخفشة 

إلاّلىماث وخعب؛ ِلى الىابْ الّلمي اإلادن لخ٢ىىلىحُا الاجفاالث وا

ت، ألاخالٛ،  بل ؼملذ مجاالث ِذًذة مجها )الخٙاِل الاحخماعي، الهٍى

ا مً اإلاىالُْ ] حَر  ].37الذًً( ٔو

ومىز ؤواخش الدعُّىاث مً الٝشن اإلااض ي بذؤث الذساظاث والبدىر 

 
ً
 بالبؽش، وجش٠حزا

ً
ت، لخفبذ ؤ٠ثر اسجباوا التي جذوس خى٥ مجخمْ اإلاّ٘ش

ت ِلى اإلاجخمْ. بلا٘ت بل ى رل٤، سبي الخىىس في مجا٥ مجخمْ اإلاّ٘ش

ذ ألامم اإلاخدذة َزٍ ال٢ٙشة بحن دو٥ الّالم التي  بشقي الؽّىب، وظٜى

ت، بلى الحذ الزي ؤـبدذ  ؤـبدذ حعاُس بلى جبني مٙهىم مجخمْ اإلاّ٘ش

 مً 
ً
 سثِعا

ً
ت مفذسا ت والّٝل وألا٣٘اس الخالٜت والابخ٣اٍس ُ٘ه اإلاّ٘ش

زٍ الّىامل ت  مفادس الخٙٛى َو  بذْ٘ عجلت الخىمُت البؽٍش
ً
جبؽش ؤًما

ُت الحُاة ِلى هدى ٠بحر، لزا ؤـبذ ًىٍش بلى مجخمْ  وجدعحن هِى

ت ِلى ؤهه اإلاجخمْ الزي حٕلب ِلُه الفٙاث الخالُت  :اإلاّ٘ش

ت وهى اإلافذس الشثِغ اإلاازش والٙاِل في الحُاة الُىمُت لؤل٘شاد ( 1 اإلاّ٘ش

 .واإلاجخمْ

ت ١ل الٙشو ( 2  ."ُ مثل "الّلىم، وؤلاوعاهُاث، والتربُتجخممً اإلاّ٘ش

ت ًِ اإلافادس اإلاادًت ألاخشي لِغ في ؤنها ٔحر ٜابلت ( 3 جخخلٚ اإلاّ٘ش

 .للىمىب وخعب؛ بل ؤنها جتزاًذ وجىمى بالؽشا٠ت وحّذد اإلاعخخذمحن

ت وبهخاحها، ( 4 ت ِلى جدذًذ اإلاّلىماث واإلاّ٘ش ٌّمل مجخمْ اإلاّ٘ش

ا، واظخخذامها م لها، ووؽَش ت ]وجدٍى  ].33ً ؤحل الخىمُت البؽٍش

ت  ( 5 ت لجّل الّىإلات جخذم البؽٍش ت الىٛش المشوٍس ًيهئ مجخمْ اإلاّ٘ش

 .وحعاِذ في سخائها

ت داثم الخىىس والخٕحر هدى ألا٘مل( 6  .بن مجخمْ اإلاّ٘ش

ت( 7 ت ُٜمت ممحزة لذي مجخمْ اإلاّ٘ش  .للىاٜت البؽٍش

ت مخىاـل ومترابي بؽ٣ل حُذ ومخحن( 8 ِبر وظاثل  مجخمْ اإلاّ٘ش

 .الاجفا٥ الحذًث

ت جدذ مٍلت اٜخفاد اإلاّلىماث( 9   .ٌّمل مجخمْ اإلاّ٘ش

ش الذِم ( 10 ت البيُت الخدخُت اإلاادًت اإلاخِىت والتي ج٘ى لذي مجخمْ اإلاّ٘ش

ُلها  ].38] اإلاادي لخٝل اإلاّلىماث والّلىم وجـى

ت  :ؤبّاد مجخمْ اإلاّ٘ش

ت ؤبّاد مخخلٙت و       ذ ؤـبذ إلاجخمْ اإلاّ٘ش مدؽاب٢ت ًجب اظخٕاللها ٜو

٠ما ًيبغي ختى ال وِّؾ ِلى َامؾ اإلاجخمْ الذولي، ومً ؤَم َزٍ 

 ]40[ ِبُذ وسباٌّت.]39ألابّاد ما ًلي: خعان ]

ت ؤهه ًٝىم  -1 البّذ الاٜخفادي: ٘مً الؽاجْ في مجخمْ اإلاّ٘ش

ت ٜذ حعخٕلها اإلااظعاث  بالحفى٥ ِلى مّلىماث ٠ثحرة ومخىِى

م٣اظب وؤسباح خُالُت مً بُّها بلى  لفالحها الخاؿ وجدُٝٞ

  .ماظعاث ؤخشي 

حر البيُت الالصمت مً  -2 ت بخ٘ى البّذ الخ٢ىىلىجي: ًخإزش مجخمْ اإلاّ٘ش

وظاثل الاجفا٥ وحّلها في مخىاو٥ الجمُْ، باإللا٘ت بلى الاَخمام 

زا  ّها خعب ٌشوٗ اإلاجخمْ، َو المُت واإلاّلىماجُت وجىَى بالىظاثي ؤلِا

ب ًدىاظب  بال ؼ٤ ٜذ ٌعهم في حر هُى خاؿ مً الخّلُم والخذٍس ج٘ى

خالءم مْ جل٤ الٍشوٗ وألاولاُ  .ٍو

ت دسحت مُّىت مً الثٝا٘ت  -3 البّذ الاحخماعي: ٌعىد مجخمْ اإلاّ٘ش

ادة الىعي بخ٢ىىلىحُا اإلاّلىماث ودوسَا في  اإلاّلىماجُت التي تهذٗ بلى ٍص

ش الزي ت الخىٍى ًىشؤ ِلى  الحُاة الُىمُت مً خُث ال٢م وال٢ُٚ وظِش

ُت بحن  ت ِلى الخّاون والؽشا١اث اإلاّ٘ش ٝىم مجخمْ اإلاّ٘ش خُاة الٙشد، ٍو

 
ً
  اإلااظعاث اإلاخخلٙت باإلاجخمْ داخلُا

ً
 .وخاسحُا
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عخٕلها في اإلاجا٥ الصحُذ وجدُذ الّذالت في بهخاج اإلاّلىماث وجذاولها  َو

ت بحن الىبٝاث اإلاخخلٙت  وجىصَْ خذماث وبم٣اهُاث الّلم واإلاّ٘ش

اإلاىحىدة في اإلاجخمْ، لزل٤ ًشي بّن الباخثحن ؤن مٙهىم "اإلاىّٙت 

ت   .اإلاّلىماجُت" َى العمت ألابشص للبّذ الثٝافي إلاجخمْ اإلاّ٘ش

ت إلؼشاٟ  -5 ت ٘شؿ مخىِى البّذ العُاس ي: ًدُذ مجخمْ اإلاّ٘ش

 ٜاثما ِلى الجماَحر في ِملُت اجخ
ً
 ظُاظُا

ً
ش مىاخا ٘ى ار الٝشاساث، ٍو

الذًمٝشاوُت والّذالت واإلاعاواة واإلاؽاس٠ت الّٙالت، ٠ما جادي ُ٘ه 

 في ؤلاظهام في جِعحر 
ً
 ٠بحرا

ً
مىٍماث اإلاجخمْ اإلاذوي وماظعاجه دوسا

ٞ هدى اإلاجخمْ اإلاّشفي  .الىٍش

ت -  :مخىلباث بىاء مجخمْ اإلاّ٘ش

ت ما    :ًليخُث ًخىلب بىاء اإلاّ٘ش

 .بظهام ١ا٘ت ٜىاِاث اإلاجخمْ في َزا الؽإن -

ولْ ظُاظاث جدعم بالؽٙاُ٘ت وحصجْ ِلى اإلاىا٘عت في بّن  -

ب  .اإلاجاالث اإلاهمت خاـت الخّلُم والخذٍس

ُت مخمحزة -  .حصجُْ وجدٙحز حهىد الترحمت مً ؤحل وحىد زٝا٘ت مّ٘ش

خت جىوحن الّلم في حمُْ اليؽاواث اإلاجخمُّت وولْ ؤَذاٗ ومى  -

 .لعُاظخه

ل ؤ٘شاد  - ت ودِم الخماظ٤ والخجاوغ في اإلاجخمْ بدُث ًَا جٍٝى

 .اإلاجخمْ

 .الاظخخذام ألامثل ألحهضة الحاظب آلالي وؼب٢ت ؤلاهترهذ -

اإلاؽاس٠ت ؤلاًجابُت للؽباب وحعلُدهم باإلاّاٗس واإلاهاساث اإلاىلىبت  -

ت  .بمجخمْ اإلاّ٘ش

ىت بظاءة اظخخذام اإلاّل - ىماث التي حؽ٣ل تهذًذا مىاحهت حشاثم الٝـش

 .لالٜخفاد الٝىمي

ُت ولمان وحىد بيُت جدخُت آمىت لخ٢ىىلىحُا  - خماًت الخفـى

ت إلاٝشساث الحذًث 41] اإلاّلىماث والاجفا٥ [. اإلاٝخمُاث التربٍى

ت  :والثٝا٘ت ؤلاظالمُت في بىاء ؤلاوعان في ٌل مجخمْ اإلاّ٘ش

ش الخىمُت ؤلاوعاهُت الّشبُت،      بلى لّٚ وؽش  2003 بّذما هبه جٍٝش

ت اـىالح  ت وبهخاحها في البلذان الّشبُت وؤوضح ؤن مجخمْ اإلاّ٘ش اإلاّ٘ش

ت التي ٌِّؾ ٘حها ِاإلاىا اإلاّاـش، وما ًدعم  ٌّبر ًِ الفُٕت الحماٍس

ت، وما ًالصمها مً جىىساث ج٢ىىلىحُت، وجٝىُاث  به مً ٠ثا٘ت اإلاّ٘ش

ت ؤـبذ ًىٍش بلُه ِلى ؤه ه رل٤ اإلاجخمْ حذًذة، ٘ةن مجخمْ اإلاّ٘ش

ت، وبهخاحها، وجىٌُٙها ب٢ٙاءة في  الزي ًٝىم ؤظاظا ِلى وؽش اإلاّ٘ش

 .حمُْ مجاالث اليؽاه اإلاجخمعي بٝفذ جدُٝٞ الخىمُت ؤلاوعاهُت

ي لىء رل٤ الخىحه ٌهشث الّذًذ مً الخدذًاث التي ٘شلذ فو     

هٙعها وجخىلب مىاحهت حادة؛ ختى حعخىُْ معاًشة ومخابّت الخىىساث 

ت ٘اثٝت؛ مما اإلا ت الزي جدبلىس مالمده بعِش خالخٝت في مجخمْ اإلاّ٘ش

ٌعخىحب الخّٗش ِلى اإلاىاـٙاث والٝذساث الجذًذة لئلوعان الزي 

ظٗى ٌععى الىٍام التربىي بلى بِذادٍ. مً خال٥ اإلاىاهج واإلاٝشساث 

 :اإلاخخلٙت ومجها مٝش الحذًث والتي ٌّذ مً ؤبشصَا ؤهه ًيبغي ؤن ٣ًىن 

 ِل -
ً
 .ى مماسظت اإلاىهج الّلميٜادسا

 ِلى الىٝذ ـ الخدلُل ـ -
ً
الاظخيباه ـ الُٝاط ـ الخٙعحر ـ  الاظخٝشاء ـ ٜادسا

 .الابخ٣اس

 للخُٕ -
ً
خــمخٝبال  ذسة ِلى ؤلاظهام في ــه الٝـــه، ولذًــاالجــب الخخمــدعــحر ٍو

 .بخذازه

ت حذًذة ومىىس للٝذًمت -  إلاّ٘ش
ً
 .مىخجا

 ِلى الاجفا٥ و  -
ً
ٜٞادسا ً، والّمل لمً ٍ٘ش  .الخّامل مْ آلاخٍش

 إلاهاساث الاجفا٥ اللٍُٙت وال٢خابُت والا٘ترالُت -
ً
 .مخٝىا

ى٥ بلى خل ألي مؽ٣لت ٘هىاٟ خل ؤ٘مل  - لذًه ٜىاِت بإهه ِىذ الـى

 .مىه

 إلاهاساث الخّلم الزاحي -
ً
 ِلى الخّلم مذي الحُاة، ومخٝىا

ً
 .مٝبال

دترم زٝ -  بثٝا٘خه وبُّٝذجه ٍو
ً
خٝبل مّتزا ٝاثذَم. ٍو ً ِو ا٘اث آلاخٍش

 .الشؤي آلاخش

 ِلى الخمُحز بحن البُاهاث ومّالجت اإلاّلىماث اإلاخخلٙت -
ً
 .ٜادسا

ت، وامخالٟ اإلاهاساث الالصمت لزل٤ -  ِلى الخ٢ُٚ والخّلم بعِش
ً
 .ٜادسا

 أل٠ثر مً لٕت ختى ًم٢ً الّمل في بِئت ِمل ِاإلاُت -
ً
 .مخٝىا

ذادٍ وبىاء ِلى ما ظبٞ وعخيخج ؤن م ً ظماث ؤلاوعان الزي حععى إِل

 .التربُت اإلاعخٝبلُت ؤن ٣ًىن مخّذد اإلاهاساث

ت  -  :مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

ت بخىا٘ش الّذًذ مً اإلاهاساث والتي ًبغى مً       ًخمحز مجخمْ اإلاّ٘ش

 :وسائها جم٢حن اإلاخّلم مجها، ومً َزٍ اإلاهاساث

ٌعخىُْ ؤلاوعان  مهاساث الاجفا٥: حّذ مً ؤَم اإلاهاساث التي ال  •

 مً ؤحل 
ً
 وزُٝا

ً
الِّؾ بذونها؛ ألن ؤلاوعان ًشجبي بمً خىله اسجباوا

مىاـلت الحُاة بؽ٣ل وبُعي، والاجفا٥ َى واخذ مً ؤَم الّملُاث 

الاحخماُِت، ولّملُت الاجفا٥ ؤس١ان زالزت بذونها لً جخم بال وهي اإلاشظل 

التي جيخٝل خال٥  واإلاعخٝبل وألاداة التي ًخم بها الاجفا٥ ؤي اإلاادة

الاجفا٥ ومً ؤَم اإلاهاساث التي ًجب ؤن جخىا٘ش في اإلاشظل واإلاعخٝبل: 

 ].42مهاسة الخدذر والٝذسة ِلى "ال٢الم، ال٢خابت، الاظخماُ" ]

مهاساث الخ٢ٙحر اإلاىٍىمي: وّني بالخ٢ٙحر اإلاىٍىمي، جل٤ الّملُاث التي  •

ى رل٤ ؤن هجاح جخدٟش في مجا٥ داثشي بحن اإلااض ي واإلاعخٝبل، ومّن

ا بالخبراث العابٝت، وؤن الذاُّ٘ت للخّلم  ٍش الخّلم ًخدذد حَى

جخفاِذ، خُىما ًخم٢ً اإلاخّلم مً جفىس متى وؤًً ظٗى ٌعخخذم ما 

ت ؤمام الىالب  حّلمه؟، خُث ًدُذ َزا الىُى مً الخ٢ٙحر الٙـش

ال٠دعاب الّذًذ مً اإلاهاساث والتي مً ؤبشصَا: )بدساٟ الّالٜاث، 

ش( اظخيباه  ].43] اظخيخاحاث، اؼخٝاٛ حّمُماث و٠خابت جٝاٍس

ت  • مهاساث البدث والاظخٝفاء: ًٝفذ بها مهاساث البدث ًِ اإلاّ٘ش

ٝىم اإلاّلم في َزٍ  واإلاّلىماث والحٝاثٞ مً خال٥ وشح ألاظئلت ٍو

ُت  اإلاشخلت بخىبُٞ مهاساث الاظخٝفاء، والتي جخممً اإلاهاساث الِٙش

ٚ( ؤما ؤَم الخالُت )اإلاالخٍت، والخفيُ ٚ، والُٝاط والخيبا، والـى

مهاساث البدث التي ًجب ؤن ٢ًدعبها اإلاخّلم ٘خخمثل في )جدذًذ ٢٘شة 

البدث، الٝشاءة الّامت خىلها، ولْ اإلاخىي الّام للبدث، الٝشاءة 

الخٙفُلُت للمفادس، ٠خابت الٙٝشاث الشثِعت للبدث "متن البدث"، 

والٙهشط واإلافادس واإلاالخٞ،  ٠خابت اإلاٝذمت والخاجمت، ٠خابت الٕالٗ

 ].44مشاحّت وجصحُذ البدث( ]

مهاساث الخّلم اإلاعخمش: ٌّذُّ مٙهىم الخّلم اإلاعخمش مٙهىما لِغ  •

ذ ؤولٞ ِلُه ِذة مفىلحاث:  حذًذا ٘هى ٜذًم ٜذم الحماساث ٜو

 ، والتربُت اإلاعخمشة(lifelong education) التربُت مذي الحُاة

(continuing education) ،والتربُت الذاثمت (L'Education-
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Permanenteوالخّلم اإلاعخمش ،  (Continuous Learning) ٍو١ل َز ،

اإلافىلحاث جخٙٞ ِلى ؤن التربُت والخّلم هي ِملُت معخمشة ال جٝخفش 

ِلى مشخلت مُّىت مً الّمش، وؤن الخجذد لئلوعان َى الحُاة بمّىاَا 

ش ال٣امل والجمىد َى اإلاىث، ول٣ي هىىس اإلاجخ مْ ال بذ ؤن هبذؤ بخىٍى

ش ال  ه، وؤي جىٍى الٙشد، وبوالٛ ٜذساجه ومىاَبه وججذًذ خبراجه ومّا٘س

٣ًىن بال بالخّلم والخبرة؛ ألن التربُت جدشس ؤلاوعان مً ظلبُاجه 

ذ مً بوعاهِخه التي جىمى بالّٝل وال٢ٙش والّمل ]  ].45وهٝاثفه وجٍض

ذ الحالش ٘ٝذ هطجذ ٢٘شة ا        لخّلم اإلاعخمش واجطحذ ؤما في الٜى

مّاإلاه وجىىسث مٙاَُمه بلى مبذؤ جشبىي مهم ًىٍم ١ل ؤهىاُ 

ا هي الذو٥ حععى إلًجاد ؤلام٣اهُاث  اث التربُت في اإلاجخمْ، َو ومعخٍى

اإلاىاظبت التي جخذم َزا الخّلُم وجلبي مخىلباجه إلاىاحهت الاهٙجاس اإلاّشفي 

 ،ْ ذ ٜىّذ الذو٥ والخ٢ىىلىجي ومىا٠بت الخىمُت والخىىس العَش ٜو

 حُذة في مجا٥ ججذًذ اإلاّلىماث والخىاظٞ مْ الّفش 
ً
اإلاخٝذمت ؤؼىاوا

ومىا٠بخه ؤما الذو٥ الىامُت ٘ٝذ بذؤث في ولْ الٝىاهحن بدُث ٌعمذ 

جُا، لزل٤ ٌّٗش ١ل مً ؤبى  بذخى٥ ؤؼ٣ا٥ الخّلُم البذًل جذٍس

ٍب بّذ [ الخّلم اإلاعخمش بإهه "ؤي حّلم ؤو جذس 47[، ملحم ]46] اإلاّاوي

ش اإلاهاساث اإلاهىُت وسْ٘ معخىي  الخّلُم الشظمي الهذٗ مىه َى جىٍى

  .الّمل

وفي لىء ما ظبٞ ٘ةن ظماث ؤلاوعان، ومىاـٙاجه التي ًخىلبها       

اإلاجخمْ اإلاّشفي راث وابْ خاؿ، وجخىلب ؤدواث، ووظاثل، وؤظالُب 

ب بما ً خالءم حذًذة، جدخاج بلى جىا٘ش هُى خاؿ مً الخّلُم، والخذٍس

زا ًخٙٞ ووبُّت وخفاثق  مْ ٌشوٗ ووبُّت واخخُاحاث الّفش َو

 :وخاحاث ١ل مً

لها ما وسد ًِ سظى٥ ـلى هللا ِلُه وظلم  ؤ( مٝشس الحذًث: والتي ًـا

لُٝت والِخلُٝت" ورل٤ باِخباس 
ُ
ٙاجه الخ شاجه ـو مً ؤٜىاله وؤّ٘اله وجٍٝش

ْ والثٝا٘ت ؤلاظال  مُت بّذ الٝشآن الحذًث الىبىي اإلافذس الثاوي للدؽَش

ذظِخه، ٘العىت الىبىٍت ٘فلذ ما  م، مما ًذ٥ ِلى م٣اهخه ٜو ال٢ٍش

ؤحمل في الٝشآن، ووضحذ ما ؤبهم مىه، في الفالة، والض١اة، وظاثش 

الّباداث، واإلاّامالث، و٠زا في ظحرة سظى٥ هللا ـلى هللا ِلُه وظلم ما 

ىمحها همىا صحُدا، خُث بن ؤٜ ىا٥ الشظى٥ ٌٕزي الثٝا٘ت ؤلاظالمُت، ٍو

ـلى هللا ِلُه وظلم وؤّ٘اله وظلى٠ه في الحُاة ١اهذ مثاال ًدخزي 

ىٍم اإلاجخمْ ِلى ؤظغ مخِىت جممً ل٣ا٘ت  للمعلمحن ل٣ل ما ًىْٙ ٍو

الىاط ألامً والشخاء والعّادة للبؽش في ؤمىسَم مً ِباداث، 

 ].27ومّامالث، وآداب، وؤخالٛ ]

ذ وصاسة الخّلُ      م في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت ومً َزا اإلاىىلٞ خـش

ُت ومجها مىاهج الحذًث والثٝا٘ت  ش مىاهج الّلىم الؽِش ِلى جىٍى

 مً ظُاظت الخّلُم في اإلامل٢ت، 
ً
ت اهىالٜا ؤلاظالمُت في اإلاشخلت الثاهٍى

ومىا٠با للخٕحراث الذاخلُت والّاإلاُت وملبُا ألَذاٗ التربُت والخّلُم. 

ذ خذدث وزُٝت مىاد الّلىم الؽش  ُِت ألاَذاٗ الّامت لخذَسغ ٜو

ت ِلى الىدى الخالي:  مىاهج الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت في اإلاشخلت الثاهٍى

ُت في الخّلُم الّام ]  ]:48وزُٝت مىهج مىاد الّلىم الؽِش

ا والذ٘اُ  1 بت في وؽَش ت والٔش ذ الىالب مدبتهم للعىت الىبٍى ـ ؤن ًٍض

 .ِجها

 مً خُاة ال 2
ً
ٝخذوا بهمـ ؤن ٌّٗش الىالب ـىسا  .علٚ ٍو

 .ـ ؤن ًدَٙ الىالب هفٚ ألاخادًث اإلاٝشسة 3

 .ـ ؤن ًدشؿ الىالب ِلى الاظخٝامت ِلى العىت والحزس مً البذِت 4

ذ 5  .ـ ؤن ًدشؿ الىالب ِلى جدفُل الّلم وخب الّمل واظدثماس الٜى

 .ـ ؤن ٌّمٞ الىالب مىهجهم الؽشعي في الخّامل مْ آلاخٍشً 6

متـ ؤن ًلتزم الىالب  7  .باآلداب وألاخالٛ ال٢ٍش

ٞ لىابي الؽُش 8  ٘و
ً
 .ـ ؤن ًبني الىالب شخفُاتهم بىاء ١امال

ـ ؤن ٌّٗش الىالب مٙهىم الثٝا٘ت ؤلاظالمُت وما حؽخمل ِلُه مً ُٜم  9

 .وظجن وهٍم

 .ـ ؤن ًذٟس الىالب ؼمىلُت الذًً ؤلاظالمي 10

لت وجدفىىا ـ ؤن ٌّٗش الىالب ؤؼهش اإلالل واإلازاَب وألا٣٘اس الباو 11

 .مجها

ٞ المىابي  12 ـ ؤن ٌّخاد الىالب بز٥ الىفُدت والذِىة بلى هللا ٘و

ُت  .الؽِش

 .ـ ؤن ًتربى الىالب ِلى الخإمل في آًاث هللا في ألاهٙغ وآلا٘اٛ 13

ت وحهىد ِلماء الحذًث في خٍٙها 14  .ـ ؤن ٌّٗش م٣اهت العىت الىبٍى

اجه ـ ؤن ٌّٗش الىالب مبادت ِلم مفىلح الحذًث 15  .وؤَم مىلِى

ت: خُث ًمش الىالب في مشخلت ب(  خفاثق والب اإلاشخلت الثاهٍى

اإلاشاَٝت بخٕحراث ٠ثحرة راث جإزحراث ِلى شخفُاتهم ومذي ج٢ُٙهم مْ 

الّالم اإلادُي بهم خُث بنهم في َزٍ اإلاشخلت ٌؽّشون بإنهم ًيعلخىن 

خجهىن هدى ِالم مً ِالم الفٕاس ب٣ل ما ُ٘ ه مً مٍاَش الىٙىلت ٍو

م٢ً  شاعى، ٍو
ُ
ال٢باس بما ُ٘ه مً ووباجْ وخاحاث، ومُى٥ ًجب ؤن ج

 :ِشك خفاثق الىالب في َزٍ اإلاشخلت ِلى الىدى الخالي

 في َزٍ اإلاشخلت، وجدذر له  -
ً
الىمّى الجعمي: ًضداد همى اإلاشاَٞ حعمُا

دِذر ح ًُ زا  ّٕحراث في ظلى٠ه، ٠ما حّٕحراث حعذًت خاسحُت وداخلُت، َو

جدعم َزٍ اإلاشخلت بىاٜت الىالب الضاثذة التي ًجب ؤلا٘ادة مجها، 

ىا ًٍهش دوس ١ل مً ألاظشة واإلاذسظت  ٕها في ؤما٠جها الصحُدت، َو وجَٙش

في جىحُه الىالب هدى اظدثماس واٜاتهم ووٜذ ٘شأهم في دساظت ِلىم 

ٚ والخىا٘ٞ مْ مجخمّهم ُّ  .الذًً والخ٢

اثٚ الّٝلُت للمشاَٞ في َزٍ الىمّى ال - ّٝلي: جىمى الٝذساث والٌى

اإلاشخلت ٠ما جىمى لذًه الٝذسة ِلى الخخُل، ٘هى "ًخمّخْ بخُا٥ٍ خفب، 

ّّمٞ ُ٘ه اإلاؽاِش الىبُلت التي ًم٢ً جىححهها هدى ؤَذاٗ دًيُت 
ُ
وبشوٍح ح

م الزي 
َ
ساجّت." والىالب في َزٍ اإلاشخلت جخخلٚ اهّٙاالجه ًِ الّال

داث، ومً ٌِّؾ ُ٘ه  م اإلاجشَّ
َ
َدعىظاث بلى ِال

ُ ْ
م اإلا

َ
ألهه "ًيخٝل مً ِال

ب في الخّبحر ِما ًجى٥ بخىاوٍش ٠ما ًخٛى بلى اإلاؽاس٠ت في  مَّ ًٔش
َ
ز

ت، "والثٝا٘ت ؤلاظالمُت ًم٢ً ؤن جدُذ له َزا مً خال٥  ألاخذار الجاٍس

 مً اإلاؽاِش وألاخاظِغ العامُت 
ً
ش له ِاإلاا ٘ى اإلاؽاس٠ت في ألاخذار ٍو

٢دعب الٝذسة ِلى الىٝذ والخدلُل وجىٍُم ال تي ًخٛى ؤن ٌِّؽها، ٍو

ىة اإلاالخٍت، والٙهم   .ألا٣٘اس، والخّبحر ِجها ٜو

ًخإزش الىمّى الاهّٙالي للمشاَٞ بالخّٕحراث التي جىشؤ ِلُه،  الىمّى الاهّٙالي:

عم بدّذة اهّٙاالجه، وزىسجه، ومُله بلى جإ٠ُذ راجه، وبزباث 
ّ
ُ٘د

ً ِىاوٚ ومؽاِش شخفِخه، ٠ما ً الت، وج٣ٍى ّّ مُل بلى اإلاؽاس٠ت الٙ

ٝىم ِلم  هبُلت هدى ألاؼُاء الحعىت، ولزا ٘هى ٌّؽٞ الخإمل والخذبش" ٍو

الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت بذوس ٠بحر في جىمُت الىالب في َزٍ اإلاشخلت 

ٞ معاِذجه ِلى الخ٢ُٚ الىٙس ي والاحخماعي، وتهزًب   ًِ وٍش
ً
اهّٙالُا
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لُا ج٢عبه الؽّىس  هٙعه وؤخالٜه، ُِ ذّ٘ه الجباُ همارج وُمثل  ٍو

 ].49بالشلا ًِ الىٙغ ]

ت بلى دساظت الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت ج(  :خاحت والب اإلاشخلت الثاهٍى

ًدخاج الىالب في َزٍ اإلاشخلت بلى دساظت الحذًث والثٝا٘ت      

زٍ ؤلاظالمُت؛ ألنها حؽبْ خاحاتهم الىٙعُت والاحخماُِت، ُ٘الخَ في َ

اإلاشخلت خب ومُل الخالمُز للحذًث، والخّبحر ِما في هٙىظهم، و٠زا 

، وخب  ـٙت خب الٍهىس خُث ٌؽّش الخلمُز بإهه َى ألا٘مل مً ٔحٍر

ٝت  اإلاذح له مً مذسظُه ـٙت حُذة لى ؤخعً اإلاّلم اظخٕاللها بىٍش

  .ظلُمت وحُذة

دُذ دساظت الحذًث للىالب بزباث شخفِخه، وبىاء م٣اهت ل      ه في ٍو

صجّه ِلى الخٙاِل الاحخماعي العلُم مْ ؤ٘شاد مجخمّه،  مجخمّه، َو

ً، وحّحن ٜشاءة الثٝا٘ت  ذ مً جىاـله مْ آلاخٍش بخه، مما ًٍض برص مَى ٍو

اث الٙشآ، والٝماء ِلى  ؤلاظالمُت ودساظتها الىالب ِلى اظدثماس ؤٜو

ٙه ، وحٍّش
ً
ا ٍٕى

ُ
م ٠ثحر مً اإلاؽ٢الث الاحخماُِت، وحؽ٢ُل شخفُاتهم ل

ذ اهخماءَم  بإمتهم الّشبُت، ووبّهم بالىابْ الّشبي ؤلاظالمي، مما ًٍض

ٞ خها الٍّش م بها وبخاٍس  .للٕت، واِتزاَص

غ جيؽىهم       دخاج الىالب في َزٍ اإلاشخلت بلى بظتراجُجُاث جذَس ٍو

خٙاِلىن مْ  يهئ لهم مىاٜٚ حّلُمُت ًخّلم مً خاللها الىالب ٍو
ُ
وج

ت، مما ًضودَم ب٢ثحر مً بّمهم البّن بؽ٣ل ؤ٠ثر بًجا بُت وخٍش

اإلاهاساث والخبراث الاحخماُِت والخلُٝت ١الخّاون، والثٝت بالىٙغ، 

ت  ً وجدمل اإلاعاولُت وخٍش والخّلم الزاحي، والذٜت، واخترام آلاخٍش

ٞ وحّلم الىٍام  الشؤي واإلاؽاس٠ت البىاءة في الخخىُي والّمل داخل ٍ٘ش

ٍداو٥ الخفىس اإلاٝترح ولْ والىاِت، واخترام الىٍم والٝىاهحن، و 

ـىسة معخٝبلُت إلاٝشس الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت ودوسٍ في ٠ُُٙت 

ت  .جىمُت َزٍ اإلاهاساث لذي الىالب اإلاشخلت الثاهٍى

ذ في َزا اإلاجا٥       زا ًخٙٞ وهخاثج الّذًذ مً الذساظاث التي ؤحٍش َو

ٝبت للخّلُم [ والتي َذ٘ذ بلى حّٗش ألادواس اإلاشج47ومجها: دساظت ملحم ]

ت. دساظت ؤبى اإلاّاوي ] ذ 46اإلاعخمش في ٌل اٜخفاد اإلاّ٘ش [ والتي ؤـو

ادة الىٍش في لىء جدذًاث  بمشوسة بخماُ اإلاىاهج الخّلُمُت إِل

ت ختى جىا٠ب اإلاخىلباث الحذًثت في اإلاجخمْ وجم٢جهم مً  مجخمْ اإلاّ٘ش

لهم الظخخذام ج٢ىىلىحُا اإلاّلىماث و  التي ا٠دعاب اإلاهاساث التي جَا

ّت التي حّفٚ  حعاِذَم في الخّامل واإلاىا٘عت مْ اإلاخٕحراث العَش

[ والتي ؤٌهشث هخاثجها ؤن 50بّالم الُىم. دساظت مفىٙى وال٢ُالوي ]

م في لىء الاٜخفاد  دسحت مماسظت مّلمي التربُت ؤلاظالمُت ألدواَس

ذ ؤِضث َزا بلى إلاخٕحري  حهم مخىظىت ٜو اإلاّشفي مً وحهت هٍش مؽ٘ش

ل  م مدخىي 10والخبرة. دساظت الباصوسي ]اإلاَا [ والتي َذ٘ذ بلى جٍٝى

ُت الحذًثت  مىاهج الٝماًا اإلاّاـشة في لىء بّن الخىحهاث اإلاّ٘ش

[ والتي َذ٘ذ بلى بُان ؤزش 51ومذي ا٠دعاب الىلبت لها. دساظت الشملي ]

اإلاذخل اإلاىٍىمي في جذَسغ الٙٝه ِلى جىمُت اإلاٙاَُم الٙٝهُت والاججاٍ 

ا ل ً ]هدَى [ 9ذي والب الفٚ الحادي ِؽش. دساظت مىالٝت وآخٍش

والتي َذ٘ذ بلى بُان ؤزش الخدىالث الّاإلاُت اإلاّاـشة في ججذًذ ؤَذاٗ 

ذ اظخخذم الباخثىن في رل٤ اإلاىهج  مٝشساث الذساظاث ؤلاظالمُت، ٜو

الاظخٝشاجي والزي َذاَم بلى الخّٗش ِلى ؤَم ألاَذاٗ اإلاعخٝبلُت 

حععى بلى لشوسة جىمُت )مهاساث الخ٢ٙحر، مٙاَُم  لخل٤ اإلاٝشساث والتي

ُٚ الخ٢ىىلىحُا الخّلُم في الخّلم  الحىاس، الخّاٌؾ مْ آلاخش، جٌى

 (.الزاحي

 الطريقت وإلاحراءاث. 4

 منهج الدراستأ. 

، ل٣ىهه (Content Analysis) اجبّذ الذساظت مىهج جدلُل اإلادخىي      

ا مالءمت لٕاًاث ال ذساظت، في اظخٝفاء ومسح ؤوعب اإلاىاهج وؤ٠ثَر

م ) ت في ٠خاب الحذًث ٜس ( للمشخلت 1بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

ت )هٍام اإلاٝشساث  (.البرهامج اإلاؽتٟر -الثاهٍى

 مجتمع الدراست وعينتهاب. 

م )       ُىتها مً مدخىي ٠خاب الحذًث ٜس ( 1ج٣ىن مجخمْ الذساظت ِو

ؽمل رل٤ بخشاج البرهامج اإلاؽتٟر للمشخلت الثاه –هٍام اإلاٝشساث  ت َو ٍى

م  ال٢خاب وألاَذاٗ واإلادخىي الّلمي وألاوؽىت وؤظالُب الخٍٝى

ذ جم 1436/1437باإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت للّام الذساس ي  َـ ٜو

ٝت ٜفذًت ألهه ًٙترك في َزٍ ال٢خاب لهزا اإلاعخىي مً  اخخُاٍس بىٍش

ت للمٝشس وجخالءم مْ  الخّلُم ؤن جدٝٞ بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

ت اإلاعتهذ٘ت، وجلبي خاحاتهم وحّذَم إلاخىلباث الّفش  .الٙئت الّمٍش

 أداة الدراستب. 

ألاداة اإلاعخخذمت في الذساظت ٜاثمت جدلُل ٜام الباخث بخفمُمها        

م )  في جدلُل مدخىي ٠خاب الحذًث ٜس
ً
( للمشخلت 1لدعخخذم مُّاسا

ت )هٍام اإلاٝشساث (، جم جفمُ -الثاهٍى  للٕشك البرهامج اإلاؽتٟر
ً
ٝا مها ٘و

اإلايؽىد مجها، ومً خال٥ جل٤ اإلاّاًحر التي جم جد٢ُمها مً ٜبل 

غ وؤـى٥ التربُت  اإلاد٢محن اإلاخخففحن في مجا٥ اإلاىاهج ووٛش الخذَس

ت  وج٢ىىلىحُا الخّلُم والتربُت ؤلاظالمُت لؤلخز بأسائهم ٠مّاًحر إلاّ٘ش

ت  .مذي جدُٝٞ مٝشس ٠خاب الحذًث لبّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

 (:صدق ألاداة )القائمت

لالومئىان بلى ـذٛ ٜاثمت الخدلُل جم جفمُم ٘ٝشاث ٜاثمت      

الخدلُل في لىء الٕشك اإلايؽىد مجها، زم ـىٙذ ٘ٝشاث الٝاثمت في 

ذ الٙٝشاث ِلى ١ل مجا٥، وبّذ رل٤ ِشلذ َزٍ  مجاالث ؤسبّت، ووِص

( مً ؤِماء َُئت 10الٙٝشاث ِلى لجىت مً اإلاد٢محن ِذدَم )

غ وؤـى٥ التربُت وج٢ىىلىحُا ا غ في مجا٥ اإلاىاهج ووٛش الخذَس لخذَس

الخّلُم والتربُت ؤلاظالمُت والثٝا٘ت ؤلاظالمُت، ورل٤ للخإ٠ذ مً مذي 

ا، وفي لىء آساء اإلاد٢محن،  ؤَمُت ومىاظبت الٙٝشاث التي جم اخخُاَس

ٜام الباخث بخّذًل بّن الٙٝشاث وخزٗ بّن ال٣لماث واظدبذالها 

ٝا آلساء اإلاد٢محن والتي سؤي الباخث ؤهه في ـالح بدثه بإخشي ور ل٤ ٘و

ْ معخىي ٜاثمت مّاًحر ؤداة الخدلُل )بّن مهاساث  وؤنها ظاِذث في ٘س

ت( بدُث ج٣ىن ؤ٠ثر مىاظبت لذساظخه )اهٍش في رل٤ اإلالحٞ  مجخمْ اإلاّ٘ش

ت ٜبل وبّذ  م.. ٜاثمت اإلاّاًحر في لىء بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش ٜس

 .ً ٜبل اإلاد٢محن(، وبزل٤ جدٝٞ الباخث مً ـذٛ الٝاثمتالخّذًل م

 :ثباث التحليل

للخدٝٞ مً زباث الخدلُل اظخّان الباخث بمّلم مً مّلمي      

به ِلى رل٤، ٜام ١ل  التربُت ؤلاظالمُت للُٝام بّملُت الخدلُل بّذ جذٍس

مً الباخث واإلادلل بخدلُل ٠خاب مذسس ي ١امل مً خاسج ُِىت 

ى  ٞ الذساظت، َو ت هٍام اإلاٝشساث، ٘و ٠خاب "الحذًث" للمشخلت الثاهٍى

مل ١ل واخذ مجهما بؽ٣ل معخٝل،  ؤلاحشاءاث اإلادذدة في الخدلُل، ِو
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زم ٜام الباخث بّذ الاهتهاء مً ِملُت الخدلُل، باظخخذام اليعبت 

ت لالجٙاٛ بِىه وبحن اإلادلل، باظخخذام اإلاّادلت التي ولّها ١ىبش  اإلائٍى

Cooper (2004)   [52]وهي: 

وعبت الاجٙاٛ = ِذد مشاث الاجٙاٛ / ِذد مشاث الاجٙاٛ + ِذد مشاث 

 x 100ِذم الاجٙاٛ ـ

ت لالجٙاٛ بحن اإلادللحن )الباخث واإلادلل(           ذ بلٕذ اليعبت اإلائٍى ٜو

الخُتها 87.7 % وهي وعبت ِالُت، جذ٥ ِلى زباث ؤداة الذساظت ـو

ؤداة الذساظت وزباتها، لٕاًاث الخىبُٞ. وبخدٝٞ الباخث مً ـذٛ 

ج٣ىن ألاداة ٜذ اظخٝشث في ـىستها الجهاثُت، ٠ما ًٍهش في ملحٞ 

 .الذساظت

ولخدذًذ مذي جدٝٞ ١ل مُّاس جم ولْ مٝابل ِباساث ألاداة           

)الٝاثمت( مُٝاط مخذسج ًفٚ خالت الخدٝٞ بّذ جفيُٙها بلى زالر 

ٜشاٍس مً ٜبل دسحاث )٠بحرة، ومخىظىت، ولُّٙت( بّذ جد٢ُمه وب

غ في ٜعم في مجا٥ اإلاىاهج ووٛش الخذَسغ  بّن ؤِماء َُئت الخذَس

وؤـى٥ التربُت وج٢ىىلىحُا الخّلُم والتربُت ؤلاظالمُت والثٝا٘ت 

 .ؤلاظالمُت

 .( ٘ةن دسحت الخدٝٞ ج٣ىن لُّٙت1,67 -1برا ١اهذ ُٜمت اإلاخىظي ) 

ٝٞ ج٣ىن ( ٘ةن دسحت الخد2,34 –1,68برا ١اهذ ُٜمت اإلاخىظي )مً 

 .مخىظىت

( ٘ةن دسحت الخدٝٞ ج٣ىن ٠بحرة 2,35برا ١اهذ ُٜمت اإلاخىظي )ؤ٠بر مً 

= 2= ٠بحرة، 3خُث بن ُٜم اإلاُٝاط اإلاعخخذم في ؤداة الخدلُل هي: 

 .= لُّٙت1مخىظىت، 

 :بىاء الخفىس اإلاٝترح

ل بلحها بهزٍ الذساظت ٜذم الباخث      في لىء الىخاثج التي جم الخـى

 مٝترخ
ً
 ًىضح دوس مٝشس الحذًث والثٝا٘ت ؤلاظالمُت في جىمُت جفىسا

ً
ا

ذ جممً الّىاـش الخالُت ت ٜو  :بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش

 .ألاَذاٗ -

 .اإلادخىي  -

 –مىلُى البدث  –وشاثٞ الخذَسغ اإلاىاظبت لىبُّت ١ل مً )اإلاٝشس  -

 (.الىالب

 .ألاوؽىت الخّلُمت -

 .الىظاثل الخّلُمُت -

م -  .ؤظالُب الخٍٝى

 :حشاءاث الذساظتب

 :ٜام الباخث في َزٍ الذساظت بالخىىاث آلاجُت      

م مٝشس  • جدذًذ الٕشك مً الٝاثمت )ؤداة الذساظت( الزي ًخمثل في جٍٝى

م ) ( هٍام اإلاٝشساث البرهامج اإلاؽتٟر للمشخلت ٠1خاب الحذًث ٜس

ت ت في لىء بّن مهاساث مجخمْ اإلاّ٘ش  .الثاهٍى

الواُل ِلى بّن الذساظاث العابٝت راث مشاحّت ألادب التربىي با •

 .الّالٜت بمىلُى الذساظت

مشاحّت بداسة اإلاىاهج في وصاسة الخّلُم في اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت  •

ت )هٍام  لتزوٍذٍ بإخذر وسخت مً ٠خاب الحذًث للمشخلت الثاهٍى

 ].48اإلاٝشساث( البرهامج اإلاؽتٟر والحفى٥ ِلى وسخت مجها ]

ت، زم اخخُاس اخخاس الباخث ؤ • سبّت مجاالث مً مجاالث مجخمْ اإلاّ٘ش

ِؽش ٘ٝشاث ل٣ل مجا٥ مً َزٍ اإلاجاالث ٘ٝي لخ٣ىن ؤداة الذساظت 

والتي هي ِباسة ًِ ٜاثمت جدلُل ل٢خاب الحذًث في لىء بّن مهاساث 

ت  .مجخمْ اإلاّ٘ش

جدذًذ ٘ٝشاث ٜاثمت الخدلُل وما ًدبّها مً بىىد جخفل بمجاالث  •

 .الذساظت

ٖ بحشا • ء ِملُت الخدلُل بّذ الخإ٠ذ مً ـذٛ ألاداة وزباتها وجَٙش

 الظخخالؿ 
ً
الىخاثج في حذاو٥ بخفاثُت خاـت؛ لُخم مّالجتها بخفاثُا

ا شلها وجٙعحَر  .الىخاثج ِو

ذ البُاهاث وبدخالها ِلى الحاظىب وبحشاء اإلاّالجاث ؤلاخفاثُت  • ـس

شاك الذساظت  .اإلاىاظبت أٔل

ل بلى هخاثج الذسا • ُاث وخلى٥ الخـى ظت ومىاٜؽتها، والخشوج بخـى

 .مٝترخت في لىء الىخاثج

 ومناقشتها نتائج. ال5

ش بّن مهاساث        لئلحابت ًِ ظاا٥ الذساظت الشثِغ: ما دسحت ج٘ى

م ) ت في ٠خاب الحذًث ٜس ( هٍام اإلاٝشساث البرهامج 1مجخمْ اإلاّ٘ش

ت في اإلامل٢ت الّش  بُت العّىدًت؟ اإلاؽتٟر هٍام اإلاٝشساث للمشخلت الثاهٍى

( خالـت باإلاخىظىاث الحعابُت والشجب ودسحت الخدٝٞ 1ًبحن الجذو٥ )

 
ً
ل٣ل مجا٥ مً مجاالث اإلاٝشس الىاسدة في ؤداة الخدلُل مشجبت جشجِبا

 
ً
 .جىاصلُا

 1حدول 

برنامج املشترك املرحلت الثانويت في ضوء مهاراث ( نظام املقرراث ال1املتوسطاث الحسابيت والرجب لهل مجال من مجاالث أداة التحليل على لتاب الحدًث رقم )

 مجتمع املعرفت

 الفصل الثالث: الثقافت إلاسالميت الفصل الثاني: ألاحادًث املجال

 الدرحت الرجبت املتوسط الحسابي الدرحت الرجبت املتوسط الحسابي

 مخىظىت 1 2.77 ٠بحرة 1 2.76 مهاساث الاجفا٥

 لُّٙت 2 2.55 لُّٙت 2 2.62 مهاساث البدث والاظخٝفاء

 لُّٙت 4 2.46 لُّٙت 3 2.59 اإلاىٍىمي مهاساث الخ٢ٙحر 

 لُّٙت 3 2.43 لُّٙت 4 2.48 مهاساث الخّلم اإلاعخمش

 :في اجٙاٛ ؼبه َىاٟ ؤن( 1) للجذو٥  مً وعخيخج

 خُث مً جام واجٙاٛ بالشجب ًخّلٞ ُ٘ما الخدلُل ٜاثمت مجاالث -

 مجا٥ باظخثىاء لُّٙت بذسحت اإلاجاالث حمُْ حاءث خُث الذسحت

 اإلاشجبت اخخل ٜذ الاجفا٥ مهاساث مجا٥ ؤن ًٍهش ٠ما الاجفا٥، مهاساث

ت، مجخمْ مهاساث ٜاثمت في ألاولى  البدث مهاساث ًلُه اإلاّ٘ش

  اإلاىٍىمي الخ٢ٙحر مهاساث زم والاظخٝفاء
ً
 اإلاعخمش الخّلم مهاساث وؤخحرا
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م ثالحذً ٠خاب مً والثالث الثاوي الٙفل في ورل٤  للمشخلت 1 ٜس

ت   .اإلاؽتٟر البرهامج - اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

ذ والثالث الثاوي الٙفل بحن الذساظت مجاالث وسجب دسحاث بحن -  ٜو

ٞ ؤن بلى الىدُجت َزٍ جٙعش  ِلحها وؤلاؼشاٗ الحذًث مٝشس  مالٙي ٍ٘ش

ت للمشخلت  الثاوي الٙفل اإلاؽتٟر البرهامج - اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

ٞ ؤهٙعهم َم (ألاخادًث) ( ؤلاظالمُت الثٝا٘ت) الثالث الٙفل مالٙي ٍ٘ش

م الحذًث ل٢خاب ت للمشخلت 1 ٜس  البرهامج - اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

 ِلى التي واإلابادت وألا٣٘اس هٙعها الخلُٙت لذيهم وبالخالي اإلاؽتٟر

ت والخلُٙت الٙفلحن، جفمُم جم ؤظاظها  او٢ّغ مما هٙعها ال٢ٍٙش

ٝت ِلى  جم خذة ِلى مجا٥ ١ل جٙفُالث ولبُان ٢خاب،ال جإلُٚ وٍش

 ١ل هخاثج ِشك ظِخم خُث للمجاالث الحعابُت اإلاخىظىاث اظخخشاج

 :خذة ِلى مجا٥

  الاجفا٥ مهاساث مجا٥ -1

 اظخخشاج جم اإلاٝشس  في الاجفا٥ مهاساث بّن جدٝٞ مذي ًِ لئلحابت 

 :الخالي بالجذو٥  للمجا٥ الحعابُت اإلاخىظىاث

 2 حدول 

 الاجصال مهاراث: ألاول  للمجال الحسابيت املتوسطاث

رقم 

 الفقرة

 الفصل الثالث: الثقافت إلاسالميت الفصل الثاني: ألاحادًث مهاراث الاجصال

 دسحت الخدٝٞ اإلاخىظي الحعابي دسحت الخدٝٞ اإلاخىظي الحعابي

 مخىظىت 2.65 ٠بحرة 2,80 ؤلاهفاث بةمّان لآلخٍشً 1

ت ًِ ؤ٣٘اسي م 2 ًالخّبحر بدٍش  مخىظىت 2.69 مخىظىت 2,75 ْ آلاخٍش

ت ًِ اخخال٘احي مْ آلاخٍشً 3  مخىظىت 2.58 مخىظىت 2,45 الخّبحر بدٍش

 لُّٙت 2.05 مخىظىت 2,70 الشبي بحن ألا٣٘اس واإلاّلىماث اإلاىشوخت 4

 لُّٙت 04 .2 مخىظىت 2,33 اإلابادسة في الّمل الجماعي 5

اث ٔحر اللٍُٙ 6  لُّٙت 2.00 لُّٙت 2,22 ت التي جبذو مً الىٗش ألاخشمشاٜبت الخّبحراث والخف٘ش

 لُّٙت 1.75 لُّٙت 1.50 اهخٝاء ال٣لماث الىاضحت اإلاالثمت في الخّبحر ًِ ؤ٣٘اسي  7

شاٛ في الخٙاـُل 8  لُّٙت 1.66 لُّٙت 1.48 التر٠حز ِلي الىٝاه الشثِعت وججىب ؤلٔا

9 .ً  لُّٙت 1.59 ُٙتلّ 1.46 الٝذسة ِلي جٝبل الىٝذ البىاء مً آلاخٍش

ٚ بفىسة ؤ٘مل. 10 ا وجدذًذَا لخٙهم اإلاٜى  لُّٙت 1.55 لُّٙت 1.45 البدث ًِ اإلاّلىماث وخفَش

 مخىظىت 2.05 لُّٙت 1.96 اإلاخىظي الحعابي ال٢لي

 الجذو٥  في الىاسدة البُاهاث جدلُل ومً( 2) الجذو٥  مً ًخطح      

ض في ًٙخٝش الحذًث مٝشس : ؤن ًخطح( 1) العابٞ  ًِ البدث ةمهاس  حٍّض

ا اإلاّلىماث ٚ لخٙهم وجدذًذَا وخفَش  لذي ؤ٘مل بفىسة اإلاٜى

ت مجخمْ مخىلباث مً وهي الىالب  ًِ البدث ِلى جدث والتي اإلاّ٘ش

 .اإلاخخلٙت اإلاىاٜٚ لخٙهم اإلاّلىماث

 اإلاخىظىاث ُٜم حمُْ ًلي ما هالخَ العابٞ الخدلُل خال٥ ومً      

 ؤهه ٌّني مما ،0.01 عخىي م ِىذ بخفاثُت دالت للّباساث الحعابُت

زا بخفاثُت، داللت راث ٘شوٛ جىحذ ت مجخمْ ؤن ٌّني َو  ممثلت اإلاّ٘ش

زٍ الحذًث مٝشس  به ًخإزش لم حذًذا مجاال ٌّذُّ  الاجفا٥ بمهاساث  َو

 مهاساث بّن اخخُاحاث ًلبي ال الحذًث مٝشس  ؤن جىضح الىدُجت

ت مجخمْ ذ اإلاّ٘ش اث وبُّت ؤن رل٤ ًٙعش ٜو  جشجبي ٝشس اإلا َزا مىلِى

 ٠بحرة، بفىسة اإلاهاسة جل٤ بلى ٘حها هدخاج ال خذًثُت بٝماًا الٕالب في

 َزٍ وجخٙٞ. ؤ٠بر بفىسة والخلُٝت الُٝمُت الجىاهب ِلى جش٠ض ؤنها ٠ما

 ].14,32,50] دساظت هخاثج مْ الىدُجت

 :والاظخٝفاء البدث مهاساث مجا٥ -2

تإلا       مٝشس  في والاظخٝفاء البدث مهاساث بّن جدٝٞ مذي ّ٘ش

ت مجخمْ مهاساث بّن مخىلباث لىء في الحذًث  ٠خاب في اإلاّ٘ش

م الحذًث ت للمشخلت 1 ٜس  جم اإلاؽتٟر البرهامج – اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

 (.3) الجذو٥  في ًٍهش ٠ما الحعابُت اإلاخىظىاث اظخخشاج

 3 حدول 

 والاستقصاء البحث مهاراث ملجال الحسابيت املتوسطاث

 الفصل الثالث: الثقافت إلاسالميت الفصل الثاني: ألاحادًث حث والاستقصاءمهاراث الب رقم الفقرة

 درحت التحقق املتوسط الحسابي درحت التحقق املتوسط الحسابي

 لُّٙت 1.63 ٠بحرة 2,50 جىبُٞ الىخاثج في مىاٜٚ حذًذة. 1

 لُّٙت 1.27 مخىظىت 2.30 حمْ البُاهاث وجدلُلها 2

 لُّٙت 1.40 مخىظىت 2.00 بىٛش ِلمُت. اخخُاس الحلى٥ اإلاىاظبت 3

 لُّٙت 1.19 لُّٙت 2,23 جدذًذ ألاظئلت اإلاشجبىت باإلاؽ٣لت بذٜت. 4

 لُّٙت 1.25 لُّٙت 2.22 الخخىُي لّملُت البدث والاظخٝفاء. 5

 لُّٙت 1.22 لُّٙت 1.18 اخخُاس اإلافادس للبدث في مجا٥ اإلاؽ٣لت. 6

 لُّٙت 1.50 لُّٙت 1.35 ٘شك الٙشوك ؤو الحلى٥ اإلاىاظبت. 7

 لُّٙت 1.15 لُّٙت 1.45 جدلُل الىخاثج وجىبُٝها. 8

 لُّٙت 2.16 لُّٙت 2,44 جدذًذ اإلاؽ٣لت بذٜت. 9
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م الىخاثج بؽ٣ل ِلمي. 10  لُّٙت 1.23 لُّٙت 2.11 جٍٝى

 لُّٙت 1.4 لُّٙت 1.98 اإلاخىظي الحعابي ال٢لي

 ؤن ًخطح ابٞالع الجذو٥  جدلُل ومً( 3) الجذو٥  مً ًخطح      

 ًخدٝٞ لم والاظخٝفاء البدث مهاساث مً الثاوي اإلاجا٥ ؤن(: 1) الّباسة

ت للمشخلت الحذًث ٠خاب مٝشس  في  البرهامج - اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

زٍ الخىالي، ِلى( 1.4 ،1.98) بلٖ خعابي بمخىظي ورل٤ اإلاؽتٟر  َو

 في جخدٝٞ لم والاظخٝفاء البدث مهاساث مّاًحر ؤن جىضح الىدُجت

ت للمشخلت الحذًث ٠خاب مٝشس   اإلاؽتٟر البرهامج - اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

 .العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت في

 جىبُٞ لذيهم وجىمي الىالب جدث الحذًث مادة ؤن ًىضح مما     

 الخٕحراث ٌل في وبخاـت اإلاؽ٢الث خل ِىذ حذًذة مىاٜٚ في الىخاثج

 في هدبْ وؤن بذَّ  ٘ال لّالما بها ًمش التي الخدذًاث ٌل وفي الحالُت

ُت وخاـت مجهاحىا  التي اإلاؽ٢الث ِلى الخٕلب جىمُت ِلي الٝذسة الؽِش

ت ؤخادًثىا خال٥ مً جىاحهىا ٙت الىبٍى  الجهذ بز٥ ِلي جدثىا التي الؽٍش

 ٘ةن آخش حاهب مً ل٢ً واإلاؽ٢الث الفّىباث ِلي والخٕلب والّمل

ت للمشخلت الحذًث مٝشس   وبخاـت لخىمُتها ًٙخٝش اساثاإلاه بُٝت في الثاهٍى

ت مجخمْ ٌل في  البدث مهاساث ًىمي ال خُث وجدذًاجه اإلاّ٘ش

 حمْ ِلي الٝذسة لذيهم ؤًما ًىمي وال الىالب لذي والاظخٝفاء

 مٝشس  في جدُٝٝها مذي في لُّٙت بذسحت حاءث مٍّمها ألن البُاهاث؛

ت للمشخلت الحذًث  لحذًثا مٝشس  بإن ًىضح مما اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

ذ بلى بداحه  البُاهاث حمْ ِلي الٝذسة في الىالب خث ِلى اإلاٍض

 ِلي ًش٠ض ول٢جها ألامىس  جل٤ بمثل يهخم ال الحذًث مٝشس  ألن وجدلُلها

زا البدخت، الذًيُت ألامىس   ِلي الحذًث مٝشس  ؤن ِلى ًذ٥ د٥ وبن َو

م ت اإلاشخلت لىالب باليعبت ؤَمُخه مً الٔش  هجىمُخ وعبت ؤهه بال الثاهٍى

 لىء في وبخاـت لُّٙت والاظخٝفاء البدث مهاساث ِلي الٝذسة

ت مجخمْ جدذًاث  .اإلاّ٘ش

زٍ       ؤي جدٝٞ لم ال٢خاب في اإلادخىي  مّاًحر ؤن جىضح الىدُجت َو

ت مجخمْ مّاًحر مً  الفشاُ ٌل في جدُٝٝه ومخىلباث اإلاّ٘ش

  جٙعش ٠ما. والخٝني الخ٢ىىلىجي
ً
 لم والخّلُم التربُت وصاسة بإن ؤًما

ت مجخمْ مهاساث بّن جدُٝٞ ِلي حّمل  في اإلاىىسة اإلاىاهج في اإلاّ٘ش

ُت الىخاحاث مْ احعاٜه خُث مً اإلادخىي  مّاًحر ت اإلاّ٘ش  واإلاهاٍس

 الحذًث الّفش مخىلباث مىا٠بت ِلى ٜادسة جفبذ ختى والىحذاهُت

ت  ِلُه اإلاعخمش الخدذًث مً بذ ال لزا اإلاعخجذة؛ الٝماًا ومّ٘ش

لبي الّفش سوح مْ لُخالءم  مجخمْ ومخىلباث الىلبت خاحاث ٍو

ت، ذ التي الذساظاث بّن وهخاثج اإلاّ٘ش  دساظت مثل اإلاجا٥ َزا في ؤحٍش

[12,33,53.[ 

  :اإلاىٍىمي الخ٢ٙحر مهاساث مجا٥ -3

ت      ت مجخمْ مهاساث بّن جدٝٞ مذي إلاّ٘ش  مهاساث مجا٥ في اإلاّ٘ش

م الحذًث ٠خاب في اإلاىٍىمي الخ٢ٙحر تالثا للمشخلت 1 ٜس  هٍام هٍى

 للمجا٥ الحعابُت اإلاخىظىاث اظخخشاج جم اإلاؽتٟر البرهامج اإلاٝشساث

 (.4) الجذو٥  في ًٍهش ٠ما

 4 حدول 

 املنظومي التفنير مهاراث ملجال الحسابيت املتوسطاث

 الفصل الثالث: الثقافت إلاسالميت الفصل الثاني: ألاحادًث مهاراث التفنير املنظومي رقم الفقرة

املتوسط 

 لحسابيا

املتوسط  درحت التحقق

 الحسابي

 درحت التحقق

1 . ٚ ؤو اإلاؽ٣لت ؤو اإلاىلُى  لُّٙت 1.63 لُّٙت 1.77 الخم٢ً مً مهاسة الىٍشة الؽمىلُت للمٜى

 لُّٙت 1.77 لُّٙت 1,63 جدذًذ ٠ُُٙت جإزحر الّىاـش ١ل مجها ِلى آلاخش. 2

 لُّٙت 1.56 لُّٙت 1,56 جدذًذ الّالٜاث اإلاخبادلت 3

ل بلُه 4  لُّٙت 1.32 لُّٙت 1,40 حمْ اإلاّلىماث ًِ اإلاؽ٣لت والهذٗ اإلاشاد الخـى

 لُّٙت 1.63 لُّٙت 1.35 الذمج بحن اجخار الٝشاس وؤلاداسة 5

 لُّٙت 1.35 لُّٙت 1,32 اظخٝبا٥ اإلاّلىماث )اإلاذخالث( ومّالجتها. 6

ُت 7  لُّٙت 1.30 لُّٙت 1.21 بِىاء مخشحاث هِى

 لُّٙت 1.19 لُّٙت 1.18 مش في الّالٜت بحن اإلاخشحاث واإلاذخالث.الخّذًل اإلاعخ 8

ى٥ بلى مخشحاث ببذاُِت 9  لُّٙت 1.11 لُّٙت 1.16 الخم٢ً مً مهاسة الخدلُل والتر٠ُب للـى

 لُّٙت 1.08 لُّٙت 1.09 جدذًذ الّالٜاث والخإزحراث اإلاخّذدة بحن ألاحضاء اإلا٣ىهت للمؽ٣لت. 10

 لُّٙت للٕاًت 1.40 لُّٙت للٕاًت 1.37 اإلاخىظي الحعابي ال٢لي

 الخ٢ٙحر مهاساث مجا٥ في اإلاٝشس  ؤن( 4) الجذو٥  مً ًخطح      

 بذسحت الحعابُت اإلاخىظىاث هدُجت وحاءث ًخدٝٞ لم اإلاىٍىمي

 والٙفل ألاخادًث الثاوي الٙفل في الحذًث ٠خاب في للٕاًت لُّٙت

ت للمشخلت ؤلاظالمُت الثٝا٘ت الثالث  البرهامج - اإلاٝشساث امهٍ الثاهٍى

زٍ ،(1.37) بلٖ خعابي بمخىظي اإلاؽتٟر  مّاًحر ؤن جىضح الىدُجت َو

 الثاهىٍت اإلاشخلت والب لذي جىمُتها واإلاىلىب اإلاىٍىمي الخ٢ٙحر مهاساث

 اإلاهاساث جل٤ جىمُت ًشاُ لم الحذًث مٝشس  وؤن لذيهم ًخدٝٞ لم

 ومخىلباث حاثاخخُا لخلبُت اإلاهاساث لخل٤ خاحت في وبهىا وبخاـت

ت مجخمْ ت للمشخلت الحذًث مٝشس  في اإلاّ٘ش  اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

 .العّىدًت الّشبُت باإلامل٢ت اإلاؽتٟر البرهامج

ذ        جىُى و٠زا الّفش مخٕحراث جىُى بلى الىدُجت َزٍ حّضي  ٜو

ْ مً بذ ال لزا الخّلم مفادس  ِلى ٜادسة ج٣ىن  وؤن الخّلُمُت اإلاىاد جىَى

ٞ وجدعم الىلبت تداُّ٘ بزاسة  الىماثُت الخفاثق وجىاظب بالدؽٍى

 ومفممحها اإلاىاهج مىٙزي وعي ِلى ًذ٥ مما الّلمُت والذٜت للىلبت
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ت مجخمْ مهاساث ببّن  اإلاىاد ؤن وبخاـت اإلاجا٥ بهزا اإلاخّلٝت اإلاّ٘ش

 والخٝذم الخىىس  هدُجت للجمُْ بعهىلت مخىا٘شة ؤـبدذ الخّلُمُت

ضو  الخ٢ىىلىجي   اإلاجا٥ ًفبذ لزا ،الاهترهذ ٔو
ً
 اإلاىاد الخخُاس واظّا

ت مجخمْ مهاساث بّن جدٝٞ التي الخّلُمُت ا اإلاىلىب اإلاّ٘ش َش  في ج٘ى

 ،[51] الشملي دساظت: هخاثج مْ َزا في الذساظت َزٍ هخاثج وجخٙٞ اإلاجهاج،

 ].54] الّجزي  ودساظت[ 10] الباسوصي  دساظت

 :اإلاعخمش الخّلم مهاساث مجا٥ -4

ت ت مجخمْ مهاساث بّن ٝٞجد مذي إلاّ٘ش  الخّلم مهاساث إلاجا٥ اإلاّ٘ش

 والثٝا٘ت الحذًث ٠خاب في باإلادخىي  ًىحذ َل لخىُٙز اإلاعخمش

ت للمشخلت ؤلاظالمُت  للمجا٥ الحعابُت اإلاخىظىاث اظخخشاج جم الثاهٍى

 (.5) الجذو٥  ًٍهش ٠ما

 5 حدول 

 املستمر التعلم مهاراث ملجال الحسابيت املتوسطاث

 الفصل الثالث: الثقافت إلاسالميت الفصل الثاني: ألاحادًث هاراث التعلم املستمرم رقم الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

املتوسط  درحت التحقق

 الحسابي

 درحت التحقق

ت. 1  لُّٙت 1.83 لُّٙت 1.71 الٝذسة ِلي الاظخٙادة وؤلا٘ادة مً ما وساء اإلاّ٘ش

شة  2 ت.الٝذسة ِلي الاظخٙادة مً ؤلام٣اهاث اإلاخ٘ى  لُّٙت 1.45 لُّٙت 1,63 للحفى٥ ِلي اإلاّ٘ش

 لُّٙت 1.35 لُّٙت 1,56 الٝذسة ِلي الخ٢ٙحر الزي ًادي بلى الخّلُم اإلاعخمش. 3

 لُّٙت 1.55 لُّٙت 1,46 الٝذسة ِلي الخجذًذ والابخ٣اس في الّملُت الخّلُمُت 4

 لُّٙت 1.88 لُّٙت 1,32 الٝذسة ِلي اإلاالخٍت واإلاؽاَذة. 5

ت.الٝذس  6  لُّٙت 1.21 لُّٙت 1.00 ة ِلي جدلُل وجٙعحر اإلاّ٘ش

ت مً هٝل وجىظُْ وجش٠ُب. 7  لُّٙت 1.35 لُّٙت 1.67 الٝذسة ِلي بهخاج اإلاّ٘ش

ت بخىبُٝاث حذًذة. 8  لُّٙت 1.29 لُّٙت 1.45 الٝذسة ِلي اظدثماس اإلاّ٘ش

 لُّٙت 1.25 لُّٙت 1.22 الٝذسة ِلي اظخخذام ؤهماه مخخلٙت للخّلم. 9

ت بما ًخالءم مْ ؤَذاٗ الخّلم اإلاعخمش. 10 م اإلاّ٘ش  لُّٙت 1.12 لُّٙت 1.18 الٝذسة ِلي جٍٝى

 لُّٙت 1.43 لُّٙت 1.42 اإلاخىظي الحعابي ال٢لي

 مهاساث إلاجا٥ الحعابُت اإلاخىظىاث ؤن( 5) الجذو٥  مً ًخطح     

ت للمشخلت الحذًث مٝشس  في اإلاعخمش الخّلم  بلٖ اإلاٝشساث هٍام الثاهٍى

زٍ الخىالي، ِلى( 1.43 ،1.42)  الخّلم مهاساث ؤن جىضح الىدُجت َو

ٛ  لم اإلاعخمش  للٕاًت، لُّٙت بفىسة و١اهذ اإلاهاساث جل٤ لخدُٝٞ جش

 مهاساث بّن لىء في الذساظت ؤداة ٜبل مً مهاساث خذدتها والتي

ت مجخمْ  ٠خاب إلاٝشس  اإلاعخمش الخّلم مهاساث مجا٥ في وخاـت اإلاّ٘ش

م الحذًث ت تللمشخل 1 ٜس  في اإلاؽتٟر البرهامج مٝشساث هٍام الثاهٍى

 مجا٥ في العابٞ للجذو٥  بالىٍش هالخَ ٠ما. العّىدًت الّشبُت اإلامل٢ت

ا مذي اإلاعخمش الخّلم مهاساث َش ت للمشخلت الحذًث ٠خاب في ج٘ى  الثاهٍى

 .للٕاًت لُّٙت حاءث اإلاخىظىاث ١ل بإن

ذ       اإلاجا٥ َزا في ىاهجاإلا مالٙي خبرة ٜلت بلى الىدُجت َزٍ حّضي  ٜو

ّت في خبراء الٕالب في بىلّها ًٝىم خُث  خبراء ولِغ ؤلاظالمُت الؽَش

لىم اإلاىاهج في االء الخّلُم، وجٝىُاث والخ٢ىىلىحُا التربُت ِو  ِادة َو

 حصجْ ال واإلاشخلت اإلاادة وبُّت ؤن ٠ما اإلاجا٥، َزا في ٜلُلت خبرتهم

ُٚ ِلى م ؤوؽىت في امهااظخخذ ؤو اإلاعخمش الخّلم مجاالث جٌى  وجٍٝى

اث اث مىاظبت لّذم بما ال٢خاب مىلِى  وجخٙٞ اإلاهاساث، لخل٤ اإلاىلِى

  ].12,55,56,57] هخاثج مْ َزا في الذساظت َزٍ هخاثج

ش اإلاٝترح الخفىس  ما: الثالث العاا٥ ِلى ولئلحابت  الحذًث ٠خاب لخىٍى

م ت للمشخلت اإلاؽتٟر البرهامج اإلاٝشساث هٍام( 1) ٜس  لىء في الثاهٍى

ت؟ مجخمْ مهاساث بّن  .اإلاّ٘ش

ل جم التي الىخاثج لىء ٘ٙي  الباخث ًٝذم الذساظت َزٍ في بلحها الخـى

 
ً
  جفىسا

ً
 مجخمْ مهاساث بّن جىمُت في الحذًث مٝشس  دوس  ًىضح مٝترخا

ت ذ اإلاّ٘ش  :الخالُت الّىاـش جممً ٜو

 .ألاَذاٗ -

 .اإلادخىي  -

غ وشاثٞ -  – البدث مىلُى – ٝشس اإلا) مً ١ل لىبُّت اإلاىاظبت الخذَس

 (.الىالب

 .الخّلُمت ألاوؽىت -

 .الخّلُمُت الىظاثل -

م ؤظالُب -  .الخٍٝى

 6حدول 

مهاراث مجتمع املعرفت التي ًجب  املحتوى ألامادًمي ألاهداف

 جوافرها باملحتوى 

الٙفل الثاوي مً ال٢خاب: 

 ألاخادًث:

بذساظت َزا الٝعم ٣ًىن الىالب 

 ِلى ؤن:
ً
 ٜادسا

ي اَخمام ًىضح مذ -

 ألاخادًث

 ه مً الهذي والّلم........مثل ما ٌّخنى هللا ب -

 مً ظً في ؤلاظالم ظىت خعىت................. -

 وظُّىد ٠ما بذؤ............. -
ً
با  بذؤ ؤلاظالم ٍٔش

 بن الحال٥ بحن وبن الحشام بحن............. -

البدث  -مهاساث )الاجفا٥

 والاظخٝفاء(

الٝذسة ِلى ؤلاهفاث بةمّان  -

.ً  لآلخٍش

ت  - الٝذسة ِلى الخّبحر بدٍش
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 ؤلاظالم بالّلم والهذي.

يهخم بعً العجن الحعىت  -

 فى خُاجه وظلى٠ه.

ًٙٛش بحن الحال٥  -

 والحشام.

ٌّذد العبّت الزي  -

ظٍُلهم هللا ظبداهه 

وحّالى جدذ ٌله ًىم 

 الُٝامت.

ٌعخخذم اإلاثل في الخمُحز  -

 بحن اإلاامً وال٣ا٘ش.

ًخّٗش ؼشوه الىلىء  -

 الصحُذ.

ًبحن ٘مل ـالحي  -

 جشالّؽاء والٙ

ًىضح الىخاثج اإلاترجبت  -

ت الٕمب.  ِلى ظِش

ًبرص ٘مل الاظخخاسة في  -

 ١ل ألامىس التي تهمىا.

ٌؽشح اإلاٝفىد بالعبْ  -

 اإلاىبٝاث.

-  
ً
 صحُدا

ً
ٙا ٌّىى حٍّش

للمٙاَُم الخالُت: الٕؾ، 

 ًىم الُٝامت، الٍلم.....

ًٙٛش بحن اإلاٙلغ في  -

 الذهُا واإلاٙلغ في آلاخشة.

 ظبّت ظٍُلهم هللا في ٌله................... -

- ..................................
ً
 مً ِاد لي ولُا

 مى٢م ِمله................لً ًى -
ً
 جى ؤخذا

 مثل اإلاامً ٠مثل خامت الضسُ........... -

 ًِ خمشان ؤهه سؤي ِثمان بً ِٙان دِا بىلىء.. -

لىا ٠ما سؤًخمىوي ؤـلى -  ـو

 بن ؤزٝل ـالة ِلى اإلاىا٘ٝحن................ -

 الٙىشة خمغ -

ُم ببِذ في ٍسن الجىت................. -  ؤها ِص

ني ٜا٥ ال حٕمب. -  ........................ؤـو

 ٌّلمىا الاظخخاسة....ملسو هيلع هللا ىلص ١ان سظى٥ هللا  -

 احخيبىا العبْ اإلاىبٝاث.................... -

 ٠خب ِلى ابً آدم هفِبه مً الضها.......... -

 مً ٔؽىا ٘لِغ مىا.................... -

 برا ماث ابً آدم............................. -

- ...........
ً
 ....................ال جضو٥ ٜذم ِبذا

 بن الٍلم ٌلماث............................. -

 ؤجذسون مً اإلاٙلغ؟.. -

 ًِ ؤ٣٘اسي.

جٝبل الاخخالٗ في الشؤي مْ  -

.ً  آلاخٍش

الٝذسة ِلى اإلابادسة بالّمل  -

ماعي.الٝذسة ِلى الشبي الج

بحن ألا٣٘اس الٝذًمت 

 والجذًت.

اث  - الٝذسة ِلى مشاٜبت جف٘ش

.ً  آلاخٍش

الٝذسة ِلى البدث ًِ  -

 اإلاّلىماث.

الٝذسة ِلى جٝبل الىٝذ  -

 البىاء.

 الٝذسة ِلى الىٝذ البىاء. -

الخ٢ٙحر  –مهاساث )الاظخٝفاء 

 الخّلم اإلاعخمش( –اإلاىٍىم ي

 الٝذسة ِلى خل اإلاؽ٢الث. -

ِلى )حمْ البُاهاث  الٝذسة -

 ٘شك الٙشوك(. –

ت  - الٝذسة ِلى اظدثماس اإلاّ٘ش

 وجىبُٝاتها الجذًذة.

الٝذسة ِلى جدذًذ  -

 الّالٜاث اإلاخبادلت.

الٝذسة ِلى الخدلُل  -

 والتر٠ُب.

ى٥  - الٝذسة ِلى الـى

 إلاخشحاث ببذاُِت.

الٝذسة ِلى اظخخذام  -

ت.  مهاساث ما وساء اإلاّ٘ش

 الٝذسة ِلى الخّلم الزاحي. -

 ة ِلى اإلاالخٍت.الٝذس  -

 الٝذسة ِلى اجخار الٝشاس. -

الٝذسة ِلى جىبُٞ الىخاثج  -

 في مىاٜٚ حذًذة.

الٝذسة ِلى اظخخذام ؤهماه  -

 مخخلٙت مً الخّلُم.

الٙفل الثالث مً ال٢خاب: الثٝا٘ت 

 ؤلاظالمُت:

الٝعم ٣ًىن الىالب  بذساظت َزا

 ِلى ؤن:
ً
 ٜادسا

ًٙٛش بحن خٞ هللا حّالى  -

 ملسو هيلع هللا ىلص.وخٞ الشظى٥ 

ًىضح ٠ُٚ جخم الذِىة  -

 هلل حّالى؟

ًبرص ؤَم ـىس َذي  -

 في رل٤.ملسو هيلع هللا ىلص الىبي 

-  
ً
 صحُدا

ً
ٌّىى مٙهىما

–للمٙاَُم الخالُت: ِٙت 

 ملسو هيلع هللا ىلص.خٞ هللا حّالى وخٞ الشظى٥  -

ىس مً َذي الىبي  - ملسو هيلع هللا ىلص الذِىة بلى هللا حّالى ـو

 في رل٤.

 الاظخٝامت. -

 الّٙت. -

 خالٛ وؤَمُتها،ألا  -

 الفذٛ وال٢زب. -

 اإلاضاح وآدابه. -

 ألامش باإلاّشوٗ والخهى ًِ اإلاى٢ش. -

ذ وؤَمُخه. -  الٜى

 ألاخىة واخخُاس ألاصحاب. -

 خٝٛى ؤلاوعان. -

 البدث والاظخٝفاء( مهاساث )الخ٢ٙحر اإلاىٍىمي، الخّلم اإلاعخمش،

 الٝذسة ِلى مّالجت اإلاّلىماث. -

ى٥ للمّلىماث -  اإلاخخلٙت. جىلُذ الهذٗ مً الـى

م الىخاثج. -  الٝذسة ِلى جٍٝى

ى٥ للمّلىماث. -  مشاِاة ؤلام٣اهاث اإلاخاخت للـى

 الٝذسة ِلى الخ٢ٙحر. -

 الٝذسة ِلى جدذًذ مفادس الخّلم اإلاخخلٙت. -

 الٝذسة ِلى الخخىُي لّملُتي البدث والاظخٝفاء. -

 الٝذسة ِلى ٘هم اإلاىاٜٚ بفىسة ؤ٘مل. -

 ًِ ألا٣٘اسالٝذسة ِلى اهخٝاء ال٣لماث التي حّبر  -
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 –الّىإلات  –اظخٝامت 

 الاظدؽشاٛ.....

ًىضح الىخاثج اإلاترجبت  -

 ِلى الفذٛ وال٢زب.

ذ ِلى لشوسة ألامش ًا٠ -

باإلاّشوٗ والىهى ًِ 

 اإلاى٢ش.

ذ  - ًٝذس ُٜمت الٜى

 وؤَمُخه.

ًا٠ذ ِلى لشوسة اخخُاس  -

 ألاصحاب.

 ًخمع٤ بدٝٛى ؤلاوعان. -

ًبرص مذي ؤَمُت الٝشاءة  -

في زٝل شخفُت 

 ؤلاوعان.

ًخّٗش ِلى ؤَم آداب  -

 العٙش.

ًٙٛش بحن خٝٛى الشاعي  -

ُت.  والِش

ًدشؿ ِلى ؤداء خٝٛى  -

 اسب.الىالذًً وألاٜ

ًخّٗش ِلى ؤخ٣ام  -

 الابخّار وآدابه.

ًىضح الىخاثج اإلاترجبت  -

 ِلى الخذخحن.

ًخّٗش ما هي ؤَم  -

مذاخل الؽُىان 

 لئلوعان.

 بخّٗش  -
ً
ًبذي اَخماما

مٍاَش الحماسة 

 ؤلاظالمُت.

 الٝشاءة وؤَمُتها. -

 العٙش وآدابه. -

 الذِاء. -

 الز٠ش. -

ُت. -  خٝٛى الشاعي والِش

 خٝٛى الىالذًً وألاٜاسب. -

 الؽباب. -

 الابخّار وؤخ٣امه وآدابه. -

 لخذخحن.ا -

 آ٘اث اللعان. -

 الٝلىب وؤمشالها. -

ا. -  الزهىب واإلاّاص ي وآزاَس

 اإلاداظبت والخىبت. -

 الّىإلات. -

 الؽُىان ومذاخله. -

 الاظدؽشاٛ. -

 الحماسة ؤلاظالمُت. -

 التقويم ألانشطت التعليميت ومصادر التعلم طرائق التدريس املناسبت

اظخخذام ؤهماه الخّلم اإلاخخلٙت  -

 )البفشي......(.

عُت جىمى  - الخإ٠ُذ ِلى اظتراجُجُاث جذَس

 مهاساث الخ٢ٙحر.

 اإلاذخل اإلاىٍىمي. -

 الخشاثي الزَىُت. -

 اظتراجُجُاث جىمُت الُٝم. -

 الخّلم الزاحي. -

ت.اظتراج -  ُجُاث ما وساء اإلاّ٘ش

 اظتراجُجُاث حّلُم وحّلم الخ٢ٙحر الىاٜذ. -

 الّفٚ الزَني. -

 حّلم ألاٜشان. -

 الخّلم الخّاووي. -

 الاظخٝفاء. -

غ البىاثُت. -  اظتراجُجُاث جذَس

اُّ٘ت اإلاخّلم وجىمى التر٠حز ِلى ألاوؽىت التي زحر د -

 الخ٢ٙحر وخل اإلاؽ٢الث لذًه مثل:

ت: ٢٘ش وحّلم   ادٟس وحّلم –الخَ وخلل  –)ؤ( لٍٕى

)ب( رَىُت: داِمت للّملُاث الّٝلُت مثل جدلُل 

الاظخذال٥  –ادساٟ الّالٜاث  –البُاهاث والشظىماث 

 الاظخيخاج. –

)ج( ؤداثُت: جش٠ض ِلى آلاداءاث الّملُت للمخّلم. ومجها 

ٝت جٝلُذًت مثل ججمُْ ؤحضاء ألاؼُاء م ً ًماسط بىٍش

ل لىخاثج ومجها مً ٌعخخذم في وظاثل  ومً زم الخـى

الخّلم الحذًثت مثل اظخخذام الحاظىب في جشحمت 

البُاهاث واإلاّلىماث لشظىماث بُاهُت وخشاثي صمىُت 

 لئلهجاص.

التر٠حز في ِملُت الخّلُم  -

ِلى هىاجج الخّلم، ول٢ً مً 

م خال٥ جىبُٞ  الخٍٝى

 بجمُْ مشاخلت:

 )ؤ( بىاجي.

 )ب( نهاجي.

٠ما ًم٢ً اظخخذام  -

م اإلاعخمش ومً  الخٍٝى

الخإ٠ُذ ِلى خفاثفه بإن 

 
ً
ُا   -٣ًىن )مىلِى

ً
 –ؼامال

.).......
ً
 ـادٜا

اظخخذام الخٝىُاث  - -

الحذًثت فى ِملُت الخّلُم 

ٞ بِذاد بىٟى  ًِ وٍش

 ألاظئلت اإلاخخلٙت.
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ٝت خل اإلاؽ٢الث. -  وٍش

- .  اظتراجُجُت ٢٘ش صاوج ؼاٟس

ٝت اإلاؽشوِاث. -  الذسوط الّملُت و وٍش

 . التوصياث6

     
ً
  اإلاجا٥، َزا في البدث ـشلّىا اظخ٢ماال

ً
 الذساظت ؤن مً واهىالٜا

، ولّها جم ؤظئلت مً ِىه ججُب بما جيخهي ال الّملُت
ً
 وبهما معبٝا

؛ راث في مخّذدة بدثُت مجاالث لٙخذ رل٤؛ جخجاوص   ِلى وبىاء اإلاىلُى

 :الخالُت الذساظاث بحشاء ًٝترح الباخث ٘ةن رل٤

تا اإلاشخلت الحذًث ٠خب مدخىي  جدُٝٞ مذي -  التي لؤلَذاٗ لثاهٍى

 .ؤحلها مً ولْ

 مدخىي  في والعىت والترا٠ُب والحذًث الاظخماُ مهاساث جُّٙل ؤزش -

ت اإلاشخلت ؤلاظالمُت والثٝا٘ت الحذًث ٠خب  بجٝان دسحت ِلى الثاهٍى

 .للحذًث الخالمُز

بُت بشامج - ٙهم الحذًث إلاّلمي مٝترخت جذٍس  ٠خب بمدخىي  ؤ٠ثر لخٍّش

تال باإلاشخلت الحذًث ٛ  مّه، الصحُدت وألاظغ ثاهٍى  الخذَسغ ووش

  .ال٢خب َزٍ في اإلاىاظبت

 اإلاخخلٙت الذساظُت بالفٙٗى الحذًث ٠خب إلادخىي  جدلُلُت دساظاث -

 .بالعّىدًت
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-733ؿ ؿ  tory.com pdf fac.wwwمً:  2016ؤٔعىغ  29

743. 

م ) [12] غ معاٜاث الٙٝه ؤلاظالمي 2011خماد، خمضة ِبذ ال٢ٍش ( جذَس

 ٞ ُت معاٛ ألاخىا٥  اظتراجُجُتفي الجامّاث ٘و الشخالث اإلاّ٘ش

ّت والٝاهىن، الجامّت ؤلاظالمُت  . ١لُت الؽَش
ً
الصخفُت ؤهمىرحا

ا.  الّاإلاُت، مالحًز

. الجامّت في خذمت اإلاجخمْ(. 2000الخؽاب، ِبذؤلاله. ) [13]

ت. ت: حامّت ؤلاظ٢ىذٍس  ؤلاظ٢ىذٍس

الجامّت ودوسَا في بىاء مجخمْ (. 2007ظالم، ظالم خمُذ. ) [14]

ت  ت: اإلا٢خب الجامعي  الخدذي والاظخجابت.–اإلاّ٘ش ؤلاظ٢ىذٍس

 الحذًث.

ل٢ثحري، ساؼذ؛ والخخم، ِثمان. الؽا٘عي، ببشاَُم مدمذ؛ ا [15]

اك: م٢خبت  اإلاىهج اإلاذسس ي مً مىٍىس حذًذ.( 1996) الٍش

 الّب٣ُان.

ظلُم، مدمذ ـابش؛ مُىا، ٘اًض مشاد؛ شحاجه، خعحن ظُذ؛  [16]

شاج، مدعً خامذ.  ظلُمان، ًديى ِىُه؛ ُِٙٙي، ٌعشي؛ ٘و

 (. ِمان: داس ال٢ٙش.1)ه بىاء اإلاىاهج وجخىُىها.(. 2006)

م اإلاىاهج اإلاذسظُت في (. 2013ذًت، ؤخمذ ِبذ هللا. )ب [17] جٍٝى

ا.  َش  2016ؤ٠خىبش  23جم اظترحاِها في الجمهىسٍت الُمىُت وجىٍى

 /.../https://ar.scribd.com/docمً: 

لعٙت التر (. 1994الزًٙاوي، ِبذ هللا ؤخمذ. ) [18]  بُت.بىاء اإلاىهج ٘و

ش التربىي.  الُمً: مش٠ض البدىر والخىٍى

ا، جىُٙزَا، (. 2000الؽبلي، ببشاَُم مهذي ) [19] اإلاىاهج، بىاَئ

ا )باظخخذام الىمارج(.  َش مها، جىٍى ِّمان: داس ألامل لليؽش جٍٝى

 والخىصَْ.

،  اإلاىاهج اإلاّاـشة.م(. 1988الذمشداػ، ظشخان ِبذ اإلاجُذ. ) [20]

 ّشبُت.الٝاَشة: داس الجهمت ال

https://ar.scribd.com/doc/.../
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م ٠خاب الٙٝه )اإلاىىس( اإلاٝشس ِلى 1430الجهُمي، ؤخمذ ) [21] َـ(. جٍٝى

والب الفٚ الثالث الثاهىي ؼشعي في لىء اإلاّاًحر اإلاّاـشة 

 .268-211، 166، سظالت الخلُج الّشبيلل٢خاب اإلاذسس ي. 

 اإلاىهج اإلاذسس ي اإلاّاـش.م(. 2008اإلاهذي، ِبذ الحلُم ؤخمذ. ) [22]

 حرة.ِمان: داس اإلاع

م التربىي ؤظعه (. 2008ـبري، ماَش، والشا٘عي، مدب. ) [23] الخٍٝى

اك: م٢خبت الشؼذ.وبحشاءاجه  . الٍش

اججاَاث خذًثت في اإلاىاهج ووٛش (. ١2006ىح٤، ١ىزش خعحن. ) [24]

غ.  الٝاَشة: ِالم ال٢خب. الخذَس

َىذي، ـالح؛ ِلُان، َؽام؛ مفلح، ِذهان؛ الذبعى، حما٥؛  [25]

، ِبذ  اٗس .(. 1999الشخُم. )ِو ٍش ِمان: داس  جخىُي اإلاىهج وجىٍى

 ال٢ٙش.

اإلاىاهج الخّلُمُت في  (.1992الشاصحي، ِبذ الىاسر ِبذٍ. ) [26]

ا.  َش ـّذم بلى الجمهىسٍت الُمىُت واّٜها ومؽ٢التها وآ٘اٛ جىٍى
ُ
ٜــ

الثاهُت خى٥ واْٜ اإلاىاهج في الجمهىسٍت  -الىذوة الخخففُت

ا  َش ش التربىي،  –الُمىُت وآ٘اٛ جىٍى مش٠ض البدىر والخىٍى

 ـىّاء، الُمً.

م الخدذًاث ؤ٠خىبش(.  3-2، 2004مدمىد، خعحن بؽحر. ) [27] الخٍٝى

ـّذم بلى اإلااجمش الّلمي العىىي ل٣لُت التربُت حامّت  والىمىح.
ُ
ٜــ

ُت. ؿ ؿ   -199اإلاىفىسة بالخّاون مْ مش٠ض الذساظاث اإلاّ٘ش

 . الٝاَشة.214

غ مىاد التربُت َـ(. 1430ـالح. )ُِٙٚ، ؤخمذ بً  [28] اث جذَس مّٜى

حها ومّلمحها بم٢ت  ت مً وحهت هٍش مؽ٘ش ؤلاظالمُت باإلاشخلت الثاهٍى

 سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، حامّت ؤم الٝشي، م٢ت. اإلا٢شمت.

َـ(. الُٝم اإلاخممىت في مٝشس 1431الٝشش ي، ٘اًض ِبذ هللا. ) [29]

ٍض اإلاٝشس لهزٍ الُٝم. الحذًث للفٚ الثالث اإلاخىظي ومذي حّض 

 سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت ؤم الٝشي، م٢ت.

م مٝشس (. 2004خاج ِلي، منى مدمذ ؤبى الٝاظم. ) [30] جدلُل وجٍٝى

لىمه والذساظاث ؤلاظالمُت للفٚ ألاو٥ الثاهىي  الٝشآن ِو

سظالت د٠خىساٍ ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت والذساظاث  بالعىدان.

ُٝا الّاإلاُت، العىدان.  ؤلاوعاهُت، حامّت ؤٍ٘ش

(. ِذم جممحن مدخىي التربُت ؤلاظالمُت 2010خمذ، َُام ؤخمذ. ) [31]

ت لٝماًا ٘ٝه الىاْٜ. سظالت ماحعخحر ٔحر  للمشخلت الثاهٍى

 ميؽىسة، ١لُت الذساظاث الّلُا، الجامّت ؤلاظالمُت، ٔضة.

م م (.2008اإلاال٣ي، ِذهان بخُذ. ) [32] ٝشساث الٙٝه في اإلاشخلت جٍٝى

ت في لىء اإلاعخجذاث الٙٝهُت اإلاّاـشة.  سظالت ماحعخحر الثاهٍى

 ٔحر ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت ؤم الٝشي، م٢ت.

 دِم في اإلاّلىماث ماظعاث (. دوس 2016٘شج، خىان ؤخمذ. ) [33]

ت مجخمْ  ٘هذ اإلال٤ م٢خبت مجلتجدلُلُت.  دساظت :وجىمُخه اإلاّ٘ش

 .36-1. ؿ ؿ 2 ُ ،22 مج الىوىُت.

مىاـٙاث ؤلاوعان في مجخمْ (. 2016الٙلُذ، حما٥ ١امل. ) [35]

ت  blog.amin.orgمً:  2016ؤ٠خىبش  17. جم اظترحاِها في اإلاّ٘ش

ت في (. 2016خعان، خامى. )[39]  ب في بواس بداسة اإلاّ٘ش اظتراجُجُت الخذٍس

ت.  ىسة، ١لُت سظالت د٠خىساٍ، ٔحر ميؽاإلااظعاث الاٜخفادًت الجضاثٍش

 ظىُٚ. –الّلىم ؤلاوعاهُت والاحخماُِت، حامّت مدمذ إلاحن دبأحن 

 ؤبّاد (. جإزحر2016) مدمذ. مدمذ، وسباٌّت، ظاثذ ِبُذ، ؼاَش [40]

ت بداسة  الهُئت ؤِماء هٍش وحهت مً اإلاخّلمت اإلاىٍمت في اإلاّ٘ش

عُت في ٢ُت الّشبُت الجامّت الخذَس  اإلاجلت ألاسدهُت ٘لعىحن. – ألامٍش

ما٥ ذفي بداسة ألِا
ّ
 .840-813، ؿ ؿ 4 الّذد ،12 . مجل

ش بِذاد ألاخفاجي (. 2012ببشاَُم، َبت ببشاَُم حىدة. ) [41] جىٍى

ت المي التربىي بمفش في لىء مخىلباث مجخمْ بداسة اإلاّ٘ش . ؤلِا

سظالت ماحعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت الذساظاث الّلُا، حامّت 

 الٝاَشة.

. جم اظترحاِها في حٍّشٚ مهاساث الاجفا٥. (2014وادي، ظلىي. ) [42]

 /http://mawdoo3.comمً: 2016ؤ٠خىبش  1

ل(. 2005ال٣امل، خعىحن. ) [43] ـّذم بلى اإلااجمش  الخ٢ٙحر اإلاىٍىمي.، ببٍش
ُ
ٜــ

غ والخّلم. مش٠ض  الّشبي الخامغ خى٥ اإلاذخل اإلاىٍىمي في الخذَس

غ الّلىم بجامّت ِحن ؼمغ: الٝاَشة. ش جذَس  جىٍى

الاظخٝفاء الاظتراجُجُت ألا٘مل (. 2012الجذًبى، سوٍذاء. ) [44]

  t3.net3www.s مً:، 2016ؤ٠خىبش  4. جم اظترحاِها في للخّلم

(. 2012وخذة الخّلُم اإلاعخمش بجامّت ٘لعىحن. ) [45]

www.ptuk.edu.ps  

ل(.  5-4، 2012ؤبى اإلاّاوي، دِاء مىفىس) [46] حىدة ماظعاث ببٍش

ت.  ـّذم الخّلُم الّالي والخّلُم اإلاعخمش في جدذًاث مجخمْ اإلاّ٘ش
ُ
ٜــ

بلى اإلااجمش الذولي الّشبي لممان حىدة الخّلُم الّالي. الجامّت 

.ً  الخلُجُت، البدٍش

ألادواس اإلاشجٝبت للخّلُم اإلاعخمش في (. 2012ملحم، ؤخمذ ِاٗس ) [47]

ت  ٌل اٜخفاد اإلاّ٘ش
ُ
 27ـّذم بلى ماجمش ج٣امل. جم اظترحاِها في . ٜــ

 confio,jilwan,comمً:  2016ظبخمبر 

ُت في َـ( 1423وصاسة الخّلُم ) [48] وزُٝت مىهج مىاد الّلىم الؽِش

 اإلامل٢ت الّشبُت العّىدًت. الخّلُم الّام.

خفاثق وخاحاث والب (. 2004الؽمشد٥، خالذ بً بظماُِل. ) [49]

ت.  خ  جماإلاشخلت الثاهٍى مً  2016ظبخمبر  20بظترحاِها بخاٍس

http://www.aljoaf.net/articles-action-show-id-110.htm 

(. دسحت مماسظت مّلمي 2011مفىٙى، مهىذ، وال٢ُالوى، ؤخمذ. ) [50]

لىء الاٜخفاد اإلاّشفي مً وحهت التربُت ؤلاظالمُت ألدواس اإلاّلم في 

حهم في ألاسدن ، الّذد 27اإلاجلذ  . مجلت حامّت دمؽٞ،هٍش مؽ٘ش

 .718 -681(، ؿ ؿ 3+4)

[51] ( . ُٚ اإلاذخل اإلاىٍىمي في (. 2011الشملي، بظالم واٛس ؤزش جٌى

ا لذي والباث الفٚ  جىمُت اإلاٙاَُم الٙٝهُت والاججاٍ هدَى

احعخحر ٔحر ميؽىسة، ١لُت سظالت م الحادي ِؽش في مداٍ٘ت ٔضة.

 التربُت، الجامّت ؤلاظالمُت، ٔضة.

اإلاىاهج: اإلاٙهىم، (. 1998الى٠ُل، خلمي، ومدّمذ ؤمحن اإلاٙتي. ) [52]

ش.  الٝاَشة: م٢خبت  (3)هالّىاـش، ألاظغ، الخىٍُماث، الخىٍى

ت.  ألاهجلى اإلافشٍّ

http://www.ptuk.edu.ps/
http://www.ptuk.edu.ps/
http://www.aljoaf.net/articles-action-show-id-110.htm
http://www.aljoaf.net/articles-action-show-id-110.htm
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بذ الثىاسبُْ ألاو٥(.  5-4ٌ، 1430الحعُني، ظلُمان بً ظالم. ) [53]

ت ـّذم بلى هذوة ؤلاظالم ومجخمْ واإلاخٕحراث في مجخمْ اإلاّ٘ش
ُ
. ٜــ

ت  مش٠ض العلىان ٜابىط للثٝا٘ت ؤلاظالمُت. معٝي: ِمان. ،اإلاّ٘ش

٘اِلُت ٠خب اليؽاه (ـ. 1433الّجزي، منى ِبذ الشخمً. ) [54]

اإلافاخب إلاٝشس الحذًث في جىمُت مهاساث الخ٢ٙحر لذي والباث 

اك.الفٚ ألاو٥ اإلاخىظي ب سظالت ماحعخحر ٔحر  مذًىت الٍش

اك.  ميؽىسة، ١لُت التربُت، حامّت اإلال٤ ظّىد، الٍش

 م2012مدمذ،  [55]

اب. ) [56] (. الخّلُم مذي الحُاة 2009ِبذ هللا، بلِٝغ ِبذ الَى

مجلت دساظاث بشامجه وآلُاجه وؤلاحشاءاث اإلاخبّت في جىُٙزٍ. 

ت. ً. 8الّذد  جشبٍى  ، حؽٍش

ت. 2012وعىن. )ظٙحن، ؤٗو َا [57] اإلاجلت الّشبُت (. مجخمْ اإلاّ٘ش

 .91-71، ماسط، ؿ ؿ 171الّذد  للّلىم الاحخماُِت.
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EVALOUTION OF ALHADETH TEXTBOOK 

CURRICULUM FOR HIGH SCHOOL IN THE 

LIGHT OF SOME OF THE SKILLS OF A 

KNOWLEDGE SOCIETY IN SAUDI ARABIA 

 SAMI ALSENAIDI 

Assistant professor of curriculum and instruction 
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ABSTRACT_ This study aimed to evaluate the Alhadeth textbook curriculum for high school in 

the light of some of the skills of a knowledge society in Saudi Arabia. The study population and 

sample was Alhadeth textbook for high school. The study used a list analysis included four areas 

and 40 categories which had been verified its validity and reliability in usual test. The most 

significant results of this study were the weakness of the Alhadeth textbook curriculum for high 

school in the Kingdom of Saudi Arabia to cope knowledge society and its challenges by its 

concepts and values. The curriculum not had most of the concepts related to the skills of a 

knowledge society, as well as the lack of a direct impact for the concepts and skills of knowledge 

society on the Alhadeth textbook curriculum for high school in the Kingdom of Saudi Arabia. 

KEYWORDS: Evaluation, Alhadeth textbook, high school. a knowledge society. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


