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امللخو:
الُ٣م ؤخض م٩ىهاث الصخهُت ؤلاوؿاهُت خُض ًخٗلمها الٟغص وٍ٨دؿبها لخهبذ
ُٞما بٗض بَاعا مغظُٗا لؿلى٦ه ،وهي الٟاٖل في جىظُه الؿلى ٥الاوؿاوي ويبُه،
ٞاليؿ ٤الُ٣مي الؿاثض في مجخم٘ ما ًسخل ٠وٍدباًً باليؿبت إلاجخمٗاث ؤزغي وطل٪
اهُال٢ا مً الاٖغا ٝواإلاٗخ٣ضاث والخىظهاث الاصًىلىظُت التي جد٨م ٧ل مجخم٘.
ٞمىيىٕ الُ٣م في اإلاىٓىمت التربىٍت قاؾ٘ ومدكٗب بٟٗل حٗضص الٟاٖلحن في
الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلُمت ،وَٗخبر جدضًض الُ٣م في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت زُىة
َامت في ال٨ك ًٖ ٠الخهىع ألاولي للٟاٖلحن ًٖ الُ٣م التربىٍت ألاؾاؾُت الىاظب
جمشلها في مماعؾاتهم الُىمُتٞ .الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت في ظىَغَا ٖملُت ُ٢مُت،
ؾىاءا ٧ان طل ٪بهىعة واضخت مً زال ٫البرامج واإلاىاهج الخٗلُمُت التي ًغاعى
زال ٫اهجاػَا الُ٣م التربىٍت ،ؤو بك٩ل يمجي مً زال ٫ظهىص اإلاىٓىمت التربىٍت في
بىاء شخهُت اإلاخٗلم مً ظمُ٘ الىىاحي الجؿمُت والىٟؿُت والاظخماُٖت والؿلىُ٦ت
بك٩ل مخىاػن.
اليلماث املفخاخُت :الُ٣م -اإلاىاهج التربىٍت -ؤلانالخاث
Abstract:
Values are one of the components of the human personality, where
the individual learns and acquires them to become a frame of
reference for his behavior. He is the actor in guiding and
controlling human behavior. The dominant values in a society
differ and differ from other societies, based on the norms, beliefs
and ideological tendencies that govern each society. The value of
the values in the educational system is vast and complex because of
the multiplicity of actors in the educational process. Teaching
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values in educational institutions is an important step in uncovering
the initial perception of the basic educational values that must be
represented in their daily practices. The education process in its
essence is a valuable process, whether it is clearly through the
programs and educational curricula that take into account during
the achievement of educational values, or implicitly through the
efforts of the educational system to build the personality of the
learner in all aspects of physical, psychological, social and
behavioral in a balanced manner.
Keywords: Values - Educational Curricula - Reforms

امللضمت:
جغجبِ الُ٣م اعجباَا مباقغا بالؿلى ٥ؤلاوؿاوي وصاللخه٦ ،ما اهه ال ًمٞ ً٨هم
وكاٍ مٗحن لٟغص ؤو ظماٖت بال مً زال ٫جمىيٗه يمً اإلاىٓىم الُ٣مُت التي
ًماعؽ في يىئها طل ٪اليكاٍ ،وَظٍ الُ٣م حؿاٖض اإلاجخمٗاث ٖلى الاخخٟاّ بظاتها
وَىٍتها التي حؿاٖضَا ٖلى جد ٤ُ٣ؤَضاٞهاٞ ،الُ٣م ؤخض م٩ىهاث الصخهُت
ؤلاوؿاهُت خُض ًخٗلمها الٟغص وٍ٨دؿبها لخهبذ ُٞما بٗض بَاعا مغظُٗا لؿلى٦ه ،وهي
الٟاٖل في جىظُه الؿلى ٥الاوؿاوي ويبُهٞ ،اليؿ ٤الُ٣مي الؿاثض في مجخم٘ ما
ًسخل ٠وٍدباًً باليؿبت إلاجخمٗاث ؤزغي وطل ٪اهُال٢ا مً الاٖغا ٝواإلاٗخ٣ضاث
والخىظهاث الاصًىلىظُت التي جد٨م ٧ل مجخم٘ٞ .مىيىٕ الُ٣م في اإلاىٓىمت التربىٍت
قاؾ٘ ومدكٗب بٟٗل حٗضص الٟاٖلحن في الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلُمت ،وَٗخبر جدضًض
الُ٣م في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت زُىة َامت في ال٨ك ًٖ ٠الخهىع ألاولي للٟاٖلحن
ًٖ الُ٣م التربىٍت ألاؾاؾُت الىاظب جمشلها في مماعؾاتهم الُىمُتٞ .الٗملُت
الخٗلُمُت الخٗلمُت في ظىَغَا ٖملُت ُ٢مُت ،ؾىاءا ٧ان طل ٪بهىعة واضخت مً
زال ٫البرامج واإلاىاهج الخٗلُمُت التي ًغاعى زال ٫اهجاػَا الُ٣م التربىٍت ،ؤو بك٩ل
يمجي مً زال ٫ظهىص اإلاىٓىمت التربىٍت في بىاء شخهُت اإلاخٗلم مً ظمُ٘ الىىاحي
الجؿمُت والىٟؿُت والاظخماُٖت والؿلىُ٦ت بك٩ل مخىاػن.
واهُال٢ا مما ؾب ٤وما ظاء ط٦غٍ في الٟهل ألاو ٫مً ؤؾـ اإلاضعؾت الجؼاثغٍت
اإلاخمشل في ٚاًاث التربُت في ماصتها الخامؿت «:جلىم املضعؾت في مجاٌ الخيكئت
الاحخماعُت باالجهاٌ الىزُم مع لاؾغة التي حعخبر امخضاصا لها ،بخيكئت الخالمُظ
على اخترام اللُم الغوخُت ولازالكُت واملضهُت للمجخمع الجؼاةغي واللُم
إلاوؿاهُت وهظا مغاعاة كىاعض الخُاة في املجخمع»َ ،غخىا الدؿائ ٫الخالي :هُف
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جبيذ املىاهج التربىٍت الجؼاةغٍت فلؿفت اللُم؟ َل حعخبرَا وؾاةل لخدلُم
غاًاث؟ أم هي غاًاث في خض طاتها؟
ولالظابت ًٖ حؿائلىا ٢مىا بخ٣ؿُم صعاؾدىا الخالُت الى زالر مباخض ؤؾاؾُت
ؤولها مضزل مٟاَُمي مدضص للمىيىٕ ،وزاهحها الُ٣م والٗملُت التربىٍت والخٗلُمُت،
وزالشا صعاؾت مُضاهُت جدلُل مًمىن إلاضلى ٫الُ٣م مً زال ٫اإلاىاهج التربىٍت
الجؼاثغٍت(ما ظاءث به مىاهج الجُل الشاوي ؤهمىطظا).
املبدث لاوٌ :مضزل مفاَُمي
 -1مفهىم اللُم:
مفهىم اللُم لغت :الُ٣مت واخضة الُ٣م وانله الىاو الهه ً٣ىم م٣ام الصخيء٣ً ،ا٫
٢ىمذ الؿلٗت ،والاؾخ٣امت الاٖخضا ٫و٢ىمذ الصخيء ٞهى ٢ىٍم ؤي مؿخُ٣م ،وال٣ىام
()1
الٗض٢ ،٫ا ٫حٗالى(و٧ان بحن طل٢ ٪ىاما) ،و٢ىام الغظل اًًا ٢امخه وخؿً َىله
وال٣اثم في اإلال ٪الخا ٔٞله ،اإلا٣ام واإلا٣امت اإلا٩ان الظي جُ٣م ُٞه ،وماء ٢اثم ؤي
ّ
صاثم ،وما لٟالن ُ٢مت :اطا لم ًضم ٖلى الصخيء()2وؤ٢غبها إلاٗجى الُ٣مت َى الشباث
ّ
ّ
والضوام والاؾخمغاع ٖلى الصخيء.
ُ
مفهىم اللُم انُالخاّ :
بن الُ٣م هي ظملت اإلا٣انض التي ٌؿعى ال٣ىم بلى بخ٣ا٢ها
ً
ً
ً
متى ٧ان ٞحها نالخهم ٖاظال ؤو آظال ،ؤو بلى بػَا٢ها متى ٧ان ٞحها ٞؿاصَم ٖاظال ؤو
ً
ّ
ؤلاوؿاهُت وجسخل ٠بها ًٖ الخُاة
آظال .وهي ال٣ىاٖض التي ج٣ىم ٖلُه الخُاة
ّ
ّ
جهىعَا لها .و٢ض وعصث في ال٣امىؽ
الخُىاهُت٦ ،ما جسخل ٠الخًاعاث بدؿب
ٌ
التربى ّي ّ
اظخماُٖت ،وهي بك٩ل ّ
ّ
ّ
ّ
ٖام
هٟؿُت ؤو
ؤَمُت الٖخباعاث
نٟاث طاث
بإجها
ُم ّ
ىظهاث ّ
للؿلى ٥والٗمل(.)3
زهاةو اللُم
وٖغٞذ ٖلى ؤجها"خىم ًهضعٍ الاوؿان على ش يء ما مهخضًا بمجمىعت املباصب
(4
واملعاًحر التي اعجًاَا الكغع مدضصا املغغىب فُه واملغغىب عىه مً الؿلىن"

 1الصخاح في اللٛت ،ابى ههغ اؾماُٖل الجىَغي ،م 102
 2اإلادُِ في اللٛت ،اؾماُٖل ابً ٖباص الُال٣اوي ،م 7
 3بدض خى" ٫مٟهىم الُ٣م " ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت بىظضة.
 4ص .خامض ػَغان ،الُ٣م بحن الاؾالم والٛغب(م  )15ه٣ال ًٖ ٖلم الىٟـ الاظخماعي (م )132
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حماعت ما ،
٦ما ٖغٞذ الُ٣م ٖلى ؤجها" مجمىعت مً اللىاهحن وامللاًِـ جيكأ في
ٍ
وٍخسظون منها معاًحر للخىم على لاعماٌ ولافعاٌ املاصًت واملعىىٍت  ،وجىىن لها
مً اللىة والخأزحر على الجماعت بدُث ًهبذ لها نفت إلالؼام والًغوعة
ً
والعمىمُت  ،وأي زغوج عليها أو اهدغاف على اججاَاتها ًهبذ زغوحا عً مباصب
(1
الجماعت وأَضافها ومثلها العلُا"
ومً زال ٫ما ؾبً ٤دبحن لىا ؤن ؤٞغاص اإلاجخم٘ َم الظًً ًبضٖىن َظٍ الُ٣م التي
جهبذ مخىاظضة بُجهمٞ ،هي ج٨ؿى اإلاٗاع ٝاإلاسخلٟت والهىاج٘ اإلاخىىٖتً ،صر لىا
ال٣ى ٫بإن الُ٣م هي ما ٌؿعى ؤٞغاص َظا اإلاجخم٘ ؤو طا ٥بلى بًجاصَا صازل مدُُهم
الاظخماعي زانت ٖىضما ج٩ىن لهظٍ الُ٣م مهلخت جغجبِ بهظا اإلاجخم٘ في ال٣غٍب
الٗاظل ؤو اإلاؿخ٣بل ال٣غٍبٞ ،إٞغاص اإلاجخم٘ باؾخُاٖتهم بػالت َظٍ الُ٣م ٖىضما
ًغون بإجها جًغ بهم خايغا ؤو مؿخ٣بال.
ؤما ُٞما ًسو مٟهىم الُ٣م مً الىاخُت الٟلؿُٟت ٞهي مجمىٖت مً ال٣ىاهحن
واإلا٣اًِـ التي جىبش ٤مً ظماٖت ،لخ٩ىن بمشابت مىظاث للخ٨م ٖلى اإلاماعؾاث
اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،إلاا لها مً ال٣ىة في جىظه َظا الؿلى٦ ،٥ما ٌٗض ؤَم الاَضا ٝالتي
حؿعى الٟلؿٟت للىنى ٫الحها مً ؤظل ٞهم هُا ١الخبرة الاوؿاهُت ،الى ظاهب
الىظىص واإلاٗغٞت ،ومبدض الُ٣م َى اإلابدض الظي ٢هض به الٟالؾٟت صعاؾت ألاؾـ
التي ًم ً٨ؤن وٗخمض ٖلحها في جُُ٣م ألاقُاء وج٣ضًغ ُ٢متها ،اما باٖخباعَا وؾاثل
جد ٤٣الٛاًاث ،ؤو باٖخباعَا ٚاًاث في طاتها )6(.ول٣ض جخٗضث الخُاعاث الٟلؿُٟت التي
جىاولذ مىيىٕ الُ٣م وُٞما ًلي ؤبغػ الخُاعاث التي جىاولذ الُ٣م:
أ -الخُاع املثاليً :ىٓغ َظا الخُاع الى الُ٣م هٓغة ج٣ىم ٖلى اؾاؽ الاٖخ٣اص بىظىص
ٖاإلاحن ،ؤخضَما ماصي والازغ مٗىىي(ؾماوي) ،وان الاوؿان ال٩امل ٌؿخمض مً ٖالم
الؿماء ُ٢مه ،وهي ُ٢م مُل٣ت ٧املت(٧الخ ٤والخحر والجما ،)٫وَظٍ الُ٣م ج٩ىن
2
مىظىصة في خض طاتها وهي زالضة ؤػلُت ٚحر ٢ابلت للخُٛحر والؼوا٫
ب -الخُاع الىاكعيً :غي َظا الخُاع ؤن الُ٣م الخُ٣ُ٣ت مىصوصة في ٖاإلاىا اإلااصي
ولِؿذ زُاال ،وان الاوؿان ٌؿخُُ٘ ؤن ً٨ك ٠الُ٣م باؾخسضام الٗ٣ل ،وابغػ عواص
َظا الخُاع(واهذ) الظي ٌٗ٣ض ان الٗلم والجما ٫والازال ١مهضعَا الٗ٣لٞ ،لِـ
 1ؤخمض  ،لُٟي بغ٧اث  " .في ٞلؿٟت التربُت  ،م .250
 2يُاء ػاَغ ،الُ٣م في الٗملُت التربىٍت ،م 12
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لالقُاء الخؿُت ق٩ل جٟغيه ٖلى الٗ٣ل واهما الٗ٨ـ وَى ان جغُ٦ب الٗ٣ل َى
(1
الظي ٌُٗي الخبراث الخؿُت ق٩لها الخام الظي هضع٦ه
ج -الخُاع البراحماحيً :غي بٌٗ الباخشحن ان الخُاع البراظماحي ًمشل بد(٤فلؿفت
اللُم) مؿدىضًً في طل ٪الى ٢ى( ٫حىن صًىي) ُٞلؿىَ ٝظا الخُاع ومُىعٍ ،الن
البراظماجُت هي هٓغٍت في الُ٣م وان ؾلى٦ىا ججاٍ ألاقُاء َى الظي ًدضص ُ٢متها وَظا
ٌٗجي ؤهه ال جىظض للُ٣م َبُٗت مُل٣ت ،واهما ًىٓغ َظا الخُاع الحها مً زال ٫الىخاثج،
ان البراظماجُحن ًغصون الُ٣م الى اإلاجخم٘ والى الخجغبت ومً زم ٖضوَا وؿبُت جخٛحر
بخٛحر الٓغو ٝوالاخىاٞ ،٫لِـ َىا ٥زحرًت ٢هىي وال قغٍت مُل٣ت ،بل َىاٖ ٥ضة
2
مىا٧ ٠٢ل مىً ٠٢دؿم بسحرًت ؤو قغٍت ال جدكابه م٘ اإلاى ٠٢الازغ
َّ
ُ
-2املىاهج التربىٍت :حٗخبر اإلاىاهج ؤؾاؽ الٗملُت التربىٍت ،وؾبب طل ٪ؤهه ٌؿخسضم
٦إصاة مجخمُٗت لخد ٤ُ٣ألاَضا ٝالتي ٌؿعى بلحها لبىاء اإلاجخم٘ ،وجد ٤ُ٣الخُِ
الخىمىٍت الكاملت ٖلى اإلاضي الُىٍل وال٣هحر ،وَى وؾُلت لدكُ٨ل وج٣ىٍم
ؾلىُ٦اث ؤٞغاص اإلاجخم٘ في الخايغ واإلاؿخ٣بل؛ ألهه ًؼوص اإلاخٗلمحن باإلاٟاَُم
ّ
والخ٣اث ٤التي جدٟؼَم ٖلى البدض والاؾخمغاعٍت في َلب الٗلم والخٗلم٦ ،ما ؤهه
(3
ًدض مً ْاَغة الاٖخماص ٖلى الى٣ل والخ٣لُض بن ٧اهذ ؤؾؿه مخُىعة وٗٞالت.
و٢ض ٖغٞه عوػ هُجلي ؤهه ظمُ٘ الخبراث اإلاسُُت التي جىٞغَا اإلاضعؾت إلاؿاٖضة
الُلبت.
ٞاإلاجهاط الضعاسخي اطن ٦ما ًدضصٍ صوالهض قحر ٖلى ؤهه "حملت مً لافعاٌ التي
هسُُها الؾدثاعة الخعلُم فهي حكمل أَضاف الخعلُم -الخعلم ومدخىٍاجه
وأؾالُب جلىٍم مىاصٍ الضعاؾُت بما فيها الىخب املضعؾُت والىؾاةل الخعلُمُت"
-3ئنالخاث الجُل الثاوي:
وهي بنالخاث جبىتها وػاعة التربُت في الجؼاثغ تهض ٝبلى ه٣ل الخلمُظ مً ا٦دؿاب
اإلاٗاعَ ًٖ ٝغٍ ٤الخ ٟٔوالاؾترظإ بلى الخ٨ٟحر والخدلُل وببضاء الغؤي و الى٣ض،
وهي بنالخاث حكمل اإلاىاهج الضعاؾُت في ألاَىاع الخٗلُمُت اإلاسخلٟت خُض قملذ
 1هجُب اؾ٨ىضع وازغونُ٢ ،مىا الاظخماُٖت وؤزغَا في خُاجىا الصخهُت ،م4
 2بهاء الضًً ٖبض هللا ،الُ٣م ٖىض بٌٗ الخُاعاث الٟلؿُٟت ،م16
مغوان ؾلُم ؤبى خىٍج ،اإلاىاهج التربىٍت اإلاٗانغة (مٟاَُمهاٖ ،ىانغَا ،ؤؾؿها وٖملُاتها) ،م
.353
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الؿىىاث ألاولى والشاهُت ابخضاجي والؿىىاث الشالشت والغابٗت ابخضاجي ونىال بلى ألاولى
والشاهُت والشالشت مخىؾِ .خُض جب٣ى الانالخاث الجضًضة يمً اإلا٣اعبت بالٟ٨اءاث
وَى ًغ٦ؼ ٖلى صوع اإلاخٗلم في ال٣ؿم خُض ؾِكاع ٥في البدض ًٖ الخلى ٫للىيُٗت
ألام ؤما ألاؾخاط ٩ُٞىن له صوع "الخىظُه والخ٣ىٍم باؾخٗما ٫الُغ ١الخضًشت في
الخضعَـ مً زال ٫اقغا ٥الخالمُظ في اًجاص خلى ٫اإلاك٨الث اإلاُغوخت في اإلاىاص و
لِـ الاٖخماص ٖلى الاؾخاط لىخضٍ.
املبدث الثاوي :اللُم والعملُت التربىٍت الخعلُمُت
جبيذ اإلاضعؾت الجؼاثغٍت في الٗ٣ض ألازحر م٣اعبت ظضًضة ًهُلر ٖلحها امللاعبت
بالىفاءاث" ،وهي م٣اعبت تهخم باإلاخٗلم وصوعٍ اليكِ يمً الٗملُت الخٗلُمُت
الخٗلمُت ،خُض ًهبذ ٞاٖال ومدىعا ٞحها٦ ،ما ؤن َظٍ اإلا٣اعبت تهخم بمىيىٕ الُ٣م
َّ
َُْ
الَُ ٣م ،وبضون
التربىٍت في الىؾِ اإلاضعسخي ،وؤن البُضاٚىظُا شجغة جىبذ في ؤعى ِ
ُ
صمج الَُ ٣م في الٟغص ّ ّ
ُ
التربُت ،وال َّبض مً ْ
ُ
م٩ىهاجه،
الخٗلُم وال
شمغ
ِ
ِ
ُ٢م وؤزال ١ال ً ِ
ِ
ب٩ل ِ
َ
والْ ٣
هض،
م٘ وظىب الخٟاٖل الخام بحن ألاٞغاص واإلاجخم٘ ،وال بض ٞحها مً الخسُُِ
َّ
وال َّبض مً بٖاصة الىٓغ في بغامج َّ
الخٗلُم والتربُت ،وبُٖاء ِههِب ػمجي ؤ٦بر ،ووؾاثل
ّ
َّ
َ
َّ
اإلاازغة في جغبُت وْ ٚغؽ الُ٣م في اليلء؛ ٧التربُت
ؤ٦ثر وؤخضر ،واَخمام ؤ٦بر باإلاىاص ِ
َّ
َّ
َّ
اإلاغظُٗت
اإلاضهُت ال٣اثمت ٖلى
ؤلاؾالمُت ،والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،والخاعٍش ،والتربُت
ً
وزهىنا اللٛت الٗغبُت ،وطل ٪في
الضًيُت ،وألاٖغا ٝاإلاجخمُٗت ،واإلاىعور الش٣افي،
ّ
٧ل مغاخل الخٗلُم ختى الٗلُا(.)1
ِ
ٞاإلاضعؾت ج٣ىم بضوع ٦بحر في الخُاة الاظخماُٖت لالٞغاصٞ ،هي اإلااؾؿت الاظخماُٖت
اإلاهمت التي ًمغ بها اٞغاص اإلاجخم٘ وٍ٣طخي ٞحها مغخلت لِؿذ بال٣هحرة مً خُاجه
م٨دؿبا ٞحها الٗضًض مً الخبراث واإلاهاعاث والاججاَاث والُ٣م وٚحرَا مً م٣ىماث
بىاء الصخهُتٟٞ ،ي اإلاضعؾت جبضؤ اإلاغخلت الشاهُت لٗملُت الخيكئت الاظخماُٖت خُض
ًضزل الٟغص ٖاإلاا ظضًضا وهمُا ظضًضا مً التربُت والتزوص بالخبراث ،وحٗض اإلاضعؾت
امخضاصا وُُْٟا لألؾغة مً خُض جىُٓمها لخبراث وٖملُاث اظخماُٖت وٖ٣لُت
ومهاعٍت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ما بضؤجه ألاؾغة وجؼٍض ٖلُه(.)2

- http://www.alukah.net/social/0/70308/#ixzz4uwC7IKMY
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1

وفي اإلاضعؾت ًخٗغى الٟغص الى ٖضة مازغاث حؿهم في اٚىاء ُ٢مه التي ا٦دؿبها في
مدُِ ألاؾغة ٢بل صزىله اإلاضعؾت ٞهى ًخٗغٖ ٝلى ؤَٟاٚ ٫غباء مً هٟـ الٟئت
الٗمغٍت٦ ،ما ؤهه ًخٗغى إلاىاهج صعاؾُت جدمل مسخل ٠الُ٣م ًٞال ًٖ الضوع ال٨بحر
الظي ً٣ىم به اإلاٗلم في ٖملُت ه٣ل الُ٣م وٚغؾها صازل اإلاضعؾتٌٗ ،ض اإلاٗلم ال٣ضوة
(1
التي ً٣خضي بها الُالب بٗض الىالضًً وؤلازىة ال٨باع
وحكتر ٥اإلاضعؾت م٘ باقي اإلااؾؿاث الاظخماُٖت في جدمل مؿاولُت ٖملُت
الخيكئت الاظخماُٖت لألٞغاص وتهُئتهم للخُاة الٗملُتٞ ،هي جدب٘ ؤؾالُب حٗمل ٖلى
اهجاح ٖملُت الخيكئت مجها(صٖم الُ٣م الؿاثضة بُغٍ ٤مباقغ نغٍذ في مىاهج
الضعاؾت ومماعؾت الؿلُت اإلاضعؾُت في حٗلُم الُ٣م والاججاَاث الاظخماُٖت بالشىاب
2
والٗ٣اب)
والبض للمضعؾت ان اعاصث ان جسغط للمجخم٘ مىاَىا نالخا ًدؿً الخ ٠ُ٨م٘
بُئخه وَٗمل ٖلى جغُ٢ت مؿخىي الخُاة ٞحهاٖ ،لحها ان جؼوصٍ باإلاُى ٫اإلاغٚىب ٞحها
والاججاَاث الهالخت والُ٣م التي اج٣ٟذ ٖلحها الجماٖت ،الن الخلمُظ ًإحي الى
اإلاضعؾت باججاَاث ومُى ٫وُ٢م بًٗها ٚحر مغٚىب ُٞه َ ٠ًُُٞظا ٖبئا ازغ ٖلى
3
اإلاضعؾت وَى الٗمل ٖلى حٗضًل َظٍ الاججاَاث والُ٣م
ٞضوع اإلاضعؾت اطن ال ً٣خهغ ٖلى جؼوٍض اإلاخٗلم باإلاهاعاث ألاؾاؾُت الخانت
بال٣غاءة وال٨خابت والخؿاب..الخ ،وبهما جخجاوػ مهمتها َظٍ ألامىع ألاؾاؾُت لخهل بلى
جىمُت شخهُت الٟغص اإلاخٗلم مً ٧ل الىىاحي الاظخماُٖت مجها والىٟؿُت والش٣اُٞت
و٦ظا البُىلىظُت ،والاَخمام بٛغؽ الُ٣م ألازالُ٢ت بصخهِخه مىظ بضاًتها وطل٪
ألظل ؤن جغسخ وجهبذ مً ألاولىٍاث .وحٗخبر اإلاضعؾت طاث صوع ٗٞا ٫في ج٩ىًٍ الٟغص
والـخإزحر ٖلُه٩ٞ ،لما ٧اهذ البرامج واإلاىاهج التربىٍت واضخت اإلاٗالم في َظٍ اإلاغخلت
الخؿاؾت والٟٗالت في خُاة الُٟل٧ ،لما ٧ان الضوع الظي جلٗبه اإلاضعؾت في خُاة
اإلاخٗلم ؤ٦ثر ٗٞالُت وجإزحرا خُض ٌٗخبر ٖمل اإلاضعؾت جابٗا وصاٖما للٗمل الاؾغي الظي
ًغج٨ؼ ٖلى جغبُت الُٟل وجىظحهه ،اياٞت الى طلٞ ٪الضعوؽ اإلا٣ضة في اإلاضعؾت جغسخ
الُ٣م الؿلىُ٦ت التي حٗلمها صازل ألاؾغة٦ ،ما اجها حٗمل ٖلى تهظًب بٌٗ مجها.
 1يُاء ػاَغ ،الُ٣م في الٗملُت التربىٍت ،م 12
 2ؾٗض مؿىٟغ الُٗ٣ب ،الخضمت الاظخماُٖت اإلاضعؾُت ،م100
 3ؤبى الٟخىح عيىان وازغون ،اإلاضعؽ في اإلاضعؾت واإلاجخم٘ ،م 85
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وبظل ٪حٗخبر اإلاىاهج التربىٍت وجُبُ٣اتها يمً اإلاضعؾت بمؿاَمت الُا٢م التربىي
بما ُٞه اإلاٗلمحن والٗما ٫وؤلاصاعٍحن ٌٗمل ٖلى ب٦ؿاب الٟغص ُ٢ما ؾلىُ٦ت جُٟضٍ في
خُاجه الخانت والاظخماُٖت.
املبدث الثالث :جدلُل مًمىن اللُم مً زالٌ منهاج الخعلُم الابخضاتي
ظاء في ال٣اهىن الخىظُهي للتربُت  08/04اإلااعر في  23ظاهٟي  2008مً زال٫
بابه الاو ٫اإلاخًمً ؤؾـ اإلاضعؾت الجؼاثغٍت ،مً زال ٫الٟهل ألاو ٫خىٚ ٫اًاث
التربُت ،في اإلااصة الشاهُت مىه ماًلي:
املاصة الثاهُت :جخمثل عؾالت املضعؾت الجؼاةغٍت في جىىًٍ مىاًَ مؼوص بمعالم
وَىُت أهُضة ،قضًض الخعلم بلُم الكعب الجؼاةغي ،كاصع على فهم العالم مً
خىله والخىُف معه والخأزحر فُه ،ومخفخذ على الخًاعة العاملُت ،وبهظٍ الهفت،
حؿعى التربُت الى جدلُم الغاًاث الخالُت:
* ججظًغ الكعىع باالهخماء للكعب الجؼاةغي في هفىؽ أَفالىا وجيكئتهم على خب
الجؼاةغ وعوح الاعتزاػ باالهخماء ئليها ،وهظا حعللهم بالىخضة الىَىُت ووخضة التراب
الىَني و عمىػ لامت؛
*جلىٍت الىعي الفغصي والجماعي بالهىٍت الىَىُت ،باعخباعٍ وزاق الاوسجام
الاحخماعي وطلً بتركُت اللُم املخهلت باإلؾالم والعغوبت ولاماػَغُت .
*جغؾُش كُم زىعة أوٌ هىفمبر  1954ومباصئها الىبُلت لضي لاحُاٌ الهاعضة
واملؿاَمت مً زالٌ الخاعٍش الىَني ،في جسلُض نىعة لامت الجؼاةغٍت بخلىٍت حعلم
َظٍ لاحُاٌ باللُم التي ًجؿضَا جغار بالصها ،الخاعٍذي والجغغافي والضًني
والثلافي؛
* جىىًٍ حُل مدكبع بمباصب إلاؾالم وكُمه الغوخُت ولازالكُت والثلافُت
والخًاعٍت؛
*جغكُت كُم الجمهىعٍت وصولت اللاهىن؛
*ئعؾاء عواةؼ مجخمع مخمؿً بالؿلم والضًملغاَُت ،مخفخذ على العاملُت والغقي
واملعانغة ،بمؿاعضة الخالمُظ على امخالن اللُم التي ًخلاؾمها املجخمع
الجؼاةغي والتي حؿدىض ئلى العلم والعمل والخًامً واخترام آلازغ والدؿامذ،
وبًمان جغكُت كُم ومىاكف ئًجابُت لها نلت ،على الخهىم ،بمباصب خلىق
إلاوؿان واملؿاواة والعضالت الاحخماعُت.
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بالىٓغ والخمًٗ ظلُا في هو اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهىن الخىظُهي ًٓهغ لىا ؤن مً
ؤولىٍاث جإؾِـ اإلاضعؾت الجؼاثغٍت َى ج٩ىًٍ مىاًَ ظؼاثغي مخمؿ ٪بُ٣م الكٗب
الجؼاثغي ،خُض حؿعى مً زال ٫بغامجها ومىاهجها التربىٍت الى جؼوٍض اإلاخٗلمحن
بإَمُت ُ٢مت اإلاىاَىت والىَىُت وان َظٍ الضولت الجؼاثغٍت يخى الظلها اظُاال مً
الكٗب ألظل جدغٍغَا والىنى ٫بها الى مهافي الضوع ،وٍخجؿض َظا الٗمل مً زال٫
مسخل ٠اإلاىاص الخٗلُمُت ٖلى عؤؾها التربُت اإلاضهُت والخاعٍش والجٛغاُٞاـ اياٞت الى
الىهىم اإلا٣ترخت في اللٛت الٗغبُتٞ.خدخىي اإلااصة الخٗلُمُت ٖلى ُ٢م جخٗل ٤بدىمُت
عوح اإلاىاَىت لضي اإلاخٗلمحن وجىمُذ خبهم لىَجهم والٗمل ٖلى جُىٍغٍ واػصَاعٍ٦ .ما
حٗمل َظٍ اإلاىاعص الخٗلُمُت ٖلى جغبُت ظُل مخمؿ ٪بىخضة التراب الىَجي واهه مهما
ازخلٟذ مىابٗىا واججاَاجىا وانىلىا ال٣بلُت ،الا ان الغوح الىَىُت والاهخماء للىًَ
َى ما ًجم٘ الكٗب الجؼاثغي .وؤ٦ثر ما ٌؿاَم في قض عباٍ الهىٍت الىَىُت
وجغؾُسه في ؤطَان اإلاخٗلمحن َى ؤن الُ٣م ؤلاؾالمُت الضًيُت هي التي جىخضٍ وججٗه
في ؤمت واخض ٦ما ؤن اللٛت جلٗب صوعا في َظٍ الىخضة الىَىُت(ؾىاءا ٧اهذ اللٛت
الٗغبُت ؤو الاماػَُٛت)ٞ ،اللؿان اإلاكترً ٥جم٘ قغاثذ اإلاجخم٘ اإلاسخلٟت وٍىخضَم
جدذ عاًت الاهخماء للىًَ الىاخض.
٦ما ؤن َظا الىو ًىضر لىا ُ٢مت الخٟخذ ٖلى ألازغ ؤي الٗمل ٖلى جؼوٍض اإلاخٗلم
بُ٣م الاوؿاهُت  ،التي جم ً٨الٟغص مً الاوٗؼاٖ ٫لى الٗالم وجمىٖ ٘٢لى هٟؿه ،وَظا
ما ًم ً٨الاٞغاص مً مؿاًغة الخُىعاث الخانلت في الٗالم والاؾخٟاصة مً اظابُاتها،
والاَالٕ ٖلى ٧ل مؿخجضاتها ،والخٗلم مً زاللها ما ًٟخ٣ضٍ صازل مجخمٗه.
٦ما ظاء ؤًًا في اإلااصة الخامؿت مً ال٣اهىن الخىظُهي ما ًلي:
املاصة  :05جلىم املضعؾت في مجاٌ الخيكئت الاحخماعُت باالجهاٌ الىزُم مع لاؾغة
التي حعخبر امخضاصا لها ،بخيكئت الخالمُظ على اخترام اللُم الغوخُت ولازالكُت
واملضهُت للمجخمع الجؼاةغي واللُم إلاوؿاهُت وهظا مغاعاة كىاعض الخُاة في
املجخمع.
ومً زمتً ،خعحن على املضعؾت اللُام على الخهىم بما ًأحي:
جىمُت الخـ املضوي لضي الخالمُظ وجيكئتهم على كُم املىاَىت بخللُنهم مباصبالعضالت وإلاههاف وحؿاوي املىاَىحن في الخلىق والىاحباث والدؿامذ واخترام
الغحر والخًامً بحن املىاَىحن؛
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مىذ جغبُت جيسجم مع خلىق الُفل وخلىق إلاوؿان وجىمُت زلافت صًملغاَُتلضي الخالمُظ باهؿابهم مباصب الىلاف والخىاع وكبىٌ عأي لاغلبُت وبدملهم على
هبظ الخمُحز والعىف وعلى جفًُل الخىاع؛
جىعُت لاحُاٌ الهاعضة بأَمُت العمل ،باعخباعٍ عامال خاؾما مً أحل خُاةهغٍمت والةلت والخهىٌ على الاؾخلاللُت ،وباعخباعٍ على الخهىم ،زغوة صاةمت
جىفل حعىٌٍ هفاص املىاعص الُبُعُت وجًمً جىمُت صاةمت للبالص؛
ئعضاص الخالمُظ بخللُنهم آصاب الخُاة الجماعُت وحعلهم ًضعهىن أن الخغٍتواملؿإولُت مخالػمخان؛
جىىًٍ مىاَىحن كاصعًٍ على املباصعة وإلابضاع والخىُف وجدمل املؿإولُت فيخُاتهم الصخهُت واملضهُت واملهىُت.
وٍؼصاص التر٦حز مً زالَ ٫ظٍ اإلااصة ٖلى صوع الُ٣م في خُاة الاٞغاص ،والتي جبضؤ
ٖملُت جغؾُسها مً زال ٫اإلاضعؾت والبرامج الخٗلُمُت واإلاىاهج التربىٍت ،خُض ًخم
الخإُ٦ض مً زالَ ٫ظٍ اإلااصة ٖلى يغوعة اخترام الُ٣م الغوخُت اإلاخجؿضة مً زال٫
الضًً الاؾالمي الظي ًدض ٖلى ُ٢م الدؿامذ والاخترام والخًامً والخٗاون...وطل٪
مً زال ٫ماصة التربُت الاؾالمُت التي جخًمً صعوؾا جدخىي ٖلى الُ٣م الازالُ٢ت
والغوخُت التي مً زال ٫اؾدُٗابها مً َغ ٝاإلاخٗلمحن ،ج٩ىن صاٗٞا لهم ألظل جبىحها
في خُاتهم الُىمُت وألاؾغٍت والاظخماُٖت ،وطل ٪ما ٌؿاَم في جغُ٢ت اإلاجخمٗاث.
٦ما ًٓهغ صوع الُ٣م اإلاضهُت الخانت بالٗال٢اث الاظخماُٖت التي جًمً الخ٣ى١
وجىضر الىاظباث ججاٍ ألازغ ،وَظا ما جدخىٍه صعوؽ التربُت اإلاضهُت في مسخل٠
ألاَىاع الخٗلُمُت خُض جغ٦ؼ ٖلى ؤَم الٗال٢اث صازل الخُاة اإلاضهُت لألٞغاص وجىضر
ما لهم وما ٖلحهم مً خ٣ى ١وواظباثٞ .ترؾُش الُ٣م اإلاضهُت ٌؿاَم في جىُٓم
الٗال٢اث صازل اإلاجخمٗاث وَٗمل ٖلى جىظحهها في الىظهت التي ًغجًحها ٖاصاث
وج٣الُض ومٗخ٣ضاث جل ٪اإلاجخمٗاث .وظٗل الاٞغاص ًخٗلمىن ؤن الخغٍت واإلاؿاولُت
ؤمغان مخالػمان ٞدغٍت الٟغص جيخهي ٖىض خغٍت ٚحرٍ ،وان ُ٢مت اخترام الازغ لها صوع
في جىَُض الٗال٢اث الاوؿاهُت وجمخُجها .الخاجمت:
ججلى مٟهىم الُ٣م في اإلاىاهج التربىٍت الجؼاثغٍت بك٩ل واضر وظلي ،خُض تهخم
اإلاضعؾت الجؼاثغٍت بخيكئت ألاظُا ٫وجىمُت الُ٣م الؿلىُ٦ت وألازالُ٢ت ،وجمُ٨جهم مً
الىلىط الى الخُاة الاظخماُٖت وؤن ًهبدىا مىاَىحن مضع٦حن لخ٣ى٢هم وواظباتهم،
وجؼوٍضَم بالُ٣م الغوخُت وألازالُ٢ت التي حؿاَم في جىاػجهم الاظخماعي ،وجغؾُش
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الُ٣م الازالُ٢ت والخيكئت الاظخماُٖت هي خهُلت مجهىصاث ج٣ىم بها اإلااؾؿاث
التربىٍت الخٗلُمُت مً زال ٫جُبُ ٤ظملت مً اإلاىاهج الخٗلُمُت التي حٗمل ٖلى
جغؾُش َظٍ الُ٣م واإلاباصت.
الا ان الهٗىبت جٓهغ مً زال ٫جُبَُ ٤ظٍ اإلاىاهجٞ ،اإلاؿاولُت جٖ ٘٣لى ٖاج٤
اإلاضعؾت بما ٞحها اإلاٗلم والُا٢م التربىي والاصاعي في جغؾُش َظٍ الُ٣م واًهالها
بك٩ل بؿُِ للمخٗلمحن ،ومداولت جُبُ٣ها ٖلى الاعى الىا ٘٢وججؿُضَا مً زال٫
الجى اإلاضعسخي الظي ًيبغي ؤن ً٩ىن مصخىها بغمىػ الىًَ والىَىُت ،وطل ٪مً زال٫
جغؾُش الضعوؽ ؤزىاء الاخخٟا ٫باإلاىاؾباث الىَىُت ،ومً زال ٫اخترام ع ٘ٞالٗلم
وجبُان م٩اهخه٦ .ما بن الُ٣م ؤلاؾالمُت جٓهغ مً زال ٫الخٗامل التربىي والازالقي
صازل الخغم اإلاضعسخي لخخطر الغئٍت للمخٗلم وٍٟهم وَى في ؾً مب٨غة ؤن الُ٣م
الغوخُت الاؾالمُت جخجؿض مً زال ٫الخهغٞاث وٍشبذ ٖىه اإلاشل ال٣اثل ؤن «الخاٌ
أبلغ مً امللاٌ" .

كاةمت املغاحع:
-1الصخاح في اللغت ،ابى ههغ اؾماُٖل الجىَغي.
-2اإلادُِ في اللغت ،اؾماُٖل ابً ٖباص الُال٣اوي1994 ،
-3بدث خىٌ "مفهىم اللُم " ،مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر ؤلاوؿاهُت الاظخماُٖت بىظضة.
-4اللُم بحن الاؾالم والغغب هلال ًٖ ص .خامض ػَغان ٖلم الىٟـ الاظخماعي.
-5أخمض ،لُفي بغواث " .في فلؿفت التربُت «.1986 ،
-6يُاء ػاَغ ،اللُم في العملُت التربىٍت ،ال٩ىٍذ ،ماؾؿت الخلُج الٗغبي.1984 ،
-7هجُب اؾىىضع وازغون ،كُمىا الاحخماعُت وأزغَا في خُاجىا الصخهُت ،ال٣اَغة ،م٨خبت
الجهًت .1962
-8بهاء الضًً عبض هللا ،اللُم عىض بعٌ الخُاعاث الفلؿفُت ،بدض ٚحر ميكىع ،بٛضاص ،مغ٦ؼ
البدىر الىٟؿُت والتربىٍت.1995،
 -9مغوان ؾلُم ؤبى خىٍج ،املىاهج التربىٍت املعانغة(مفاَُمها ،عىانغَا ،أؾؿها وعملُاتها)،
2006
 -10وٖض ابغاَُم الامحر ،صوع الخلفؼٍىن في كُم الاؾغة ،اإلاجهل.2011 ،
 -11ؾٗض مؿىٟغ الُٗ٣ب ،الخضمت الاحخماعُت املضعؾُت ،الغٍاى ،صاع اإلاغٍش لليكغ.1986 ،
 -12ؤبى الٟخىح عيىان وازغون ،املضعؽ في املضعؾت واملجخمع ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت1978،

158

