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 العتيرر   التعلرري  ط ائرر : مثرر  البيداغوجيرر   والط ائرر  الت بويرر  النظ يرر   مرر  مجموعرر  المغرر   عرر  

: األ بعر  المبر دء  علر  الق ئمر  الروطني البردي  ونظ ير  الف نسري  االسرتعم   إبر   النخبرو  الط ئفي والتعلي 

 مب شر ة  المغر   اسرتقال  بعرد تبلرو   أخر ء نظ ي   عل  عالوة. والمغ ب  والتعمي   والتوحيد  التع ي  

 ه بر     ف يرد ي  يوهر   وط يقر  والفر و،  الوحردة ونظ ير  بنهيمر   مرذه  أو الجديرد التعليمي ك لمذه 

 ونظ يرر  الشرر اك   ونظ يرر  الجررودة  ونظ يرر  الكف يرر    ونظ يرر  األهرردا   ونظ يرر  اللسرر ني   والنظ يرر  

 تظهر  وأخير ا . اإلبداعير  والبيرداغوجي  المتعرددة  الرذك  ا  ونظ ير  المسرتقب   مد س  ونظ ي  المجزو ا  

 المتميرزة النظ ير  هرذ  تقتر  و هرذا  عصر ن  فري أصريل  ع بير  ت بوير  نظ ير  أو  تعرد التري الملك   نظ ي 

 مج لي في القيم  المإلف   م  بمجموع  والع بي  المغ بي  الت بوي  الس ح  أث ء الذ  الد يج محمد ب لدكتو 

 يتبنر   الرذ  النظ   التصو  وم هو واالصطالح؟ اللغ  في الملك   مفهو  م هو إذاً . والديداكتيك البيداغوجي 

 أهر  هري هرذ  والتعليمري؟ الت برو  المجر   فري تطبيقير  تمثلهر  يمك  وكي  ب لملك  ؟ يتعل  فيم  الد يج محمد

 .هذا موضوعن  في عنه  اإلج ب  نح و  سو  التي سئل األ

 

 عرر ) وملكترر  وملكرر  وملكرر  ملكرر  طرر  " :قرر ئال( العاا   لساا  ) معجمرر  فرري الملكرر  منظررو  ابرر  يعرر  

 وفري. الملرك: أ  والملوكر ؛ ب لملكر  وأقر . (أيضر  عنر ) والملرك الملكر  حسر  إنر : ويق  .  ق : أ  ؛(اللحي ني

 إذا الملك  حس  فال : ويق  . المم ليك صحب  يسي  الذ : أ  متح ك؛  "الملك  سي  الجن  اليدخ : "الحديث

 1."ذلك م  هو نم    الملك  حس : الحديث وفي. مم ليك  إل  الصنع حس  ك  

 الوقر  وفي. والكيس والحذ  الجيد التع م  وتعني أخالقي   بعدا اللغوي  الش وح هذ  في الملك  كلم  تتخذ

 اسرتعداد   هري أو الرنفس  فري  اسرخ    صرف   " تعني الوسيط المعج  في الملك  أ  بيد. الصنع  الكلم  تعني نفس  

ن  أَعم     لتن و  خ ص   عقلي    الموسريقي   والملكر  اللغوير   والملكر  الَعَدِدير   الملَكر : مث   2"ومه  ة بحذ    معيَّ

 تعنري قرد أو وأملك   أستطيع  م : أ  واالمتالك؛ الملك عل  الملك  تد  وقد الشع ي   والملك  الخط ب   وملك 

 المإنرث جمرع وهرو ملكر    ملكر  وجمرع. ع لير  فني  بملك  يتمتع: ويق  . واألصح   الخد  مع المع مل  حس 

 بحصر ف   معينر  أعمر   لتنر و  والعقلري والفطر   النفسري االسرتعداد مر  نرو،: لغر  ف لملكر  هنر ؛ وم . الس ل 

 يمتلك ف إلنس   ث   وم ... وصنع  وإد اك  وجودة  وإتق    ومه  ة  ودق   وذك    وإبدا،  ونضج  وحنك  

 والرتعل  والمم  س  والد ب  التعل  ط ي  ع  المكتسب  والملك   الو اثي  الفط ي  العقلي  الملك   م  مجموع 
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 أ  هرذا ويعنري. مكتسرب  وحسري  تج يبير  وملكر   عقلي   فط ي  و اثي  ملك   ثم  أ  هذا ويعني. والتج ي 

 .سوا  حد عل  ومكتس  فط   ك ئ  إن : أ  مع ؛ والبيئ  الو اث  في  تتحك  اإلنس  

 والملكرر  اللغويرر   ك لملكرر  اإلنسرر    يمتلكهرر  الترري الملكرر   مرر  مجموعرر  فثمرر  م سررب   علرر  وتؤسيسرر 

 وملكرر  الشررع ي   والملكرر  الفنيرر   والملكرر  الطبيعيرر   والملكرر  الغن ئيرر   والملكرر  المنطقيرر   والملكرر  الموسرريقي  

 والصرف  والسرليق   والطبع   القد ة عل  الحديث  المع ج  في الملك  وتد ... ج ا وهل  الخط ب   وملك  الحفظ 

 .النفس في ال اسخ 

 واإلبررردا،  والحنكررر   والحصرر ف   النضرررج  بهررر  ويقصررد  (Maturité) بررر  الملكررر  كلمرر  ت جمررر  ويمكرر 

 الكفرر  ة بمعنرر  ؛ (Compétence) برر  يت جمهرر  مرر  هنرر ك أ  بيررد 3...ال شررد وبلررو  واإلد اك  والين عرر  

 شومسرركي نرروا  األم يكرري اللسرر ني حسرر  العرردد المتن هيرر  جمرر  توليررد خاللهرر  مرر  يمكرر  الترري المضررم ة

(N.Chomsky.) 

 والمع نرر ة والصررق  والررتعل  والد برر  برر لم ا  عليهرر  نحصرر  الترري هرري ف لملكرر  االصررطالح  حيررث ومرر 

 والصرن ع  المهر  ة علر  ترد  قرد أخ ء  جه  وم . المتكل  في النفس في  اسخ  صف  تصبح حت  والتك ا  

 وينرتج تج يبير   أو و اثير  اإلنسر   يكتسربه  التري القد ا  تلك هي الملك   أ  المعلو  وم  .والكف  ة والجودة

 ذلك  عل  زد. ود اي  وحذ  بمه  ة والميو  والمواق  والمه  ا  المع    م  مجموع  تحصي  خالله  م 

 والرذاك ة  الخير    ج نر  إلر  التفكير  مسرتوء علر  اإلنسر   يستخدمه  التي الملك   م  ملك  مج د العق  أ 

 ...والتخيي  والتج يد  والمنط  

 والنحو اللغ  مج   في وخ ص  تفصيال  أو تلميح  الملك   ع  األشك   م  بشك  القدام  علم إن  تحدث  

 الشر ي  ويع فه . والذو  والكف  ة والمه  ة والصن ع  والفط ة والطبع ب لسليق  و بطوه  واللس    والبالغ 

 مر  فعر  بسرب  هيئر  لهر  تحصر  فر لنفس الرنفس؛ فري  اسرخ  صرف  هري الملكة: "الت لي النحو عل  الج ج ني

 الرنفس وم  سرته  تكر    فرذذا الرزوا ؛ س يع  دام  م  ؽبلخ وتسم   ًفغبً٘خ ك٘ف٘خ الهيئ  لتلك ويق   األفع   

 4."وخلق  ع دة الفع  ذلك إل  وب لقي س. ملك  فتصي  الزوا   بطيئ  وص    فيه  الكيفي  تلك  سخ  حت 

 أ  إلر  مكر  ة أفعر   علر  وتنبنري اإلنسر    نفس في  اسخ  وبطيئ  مستم ة ح ل  الملك  أ  هذا  ويعني

 .وصن ع  وخل  ع دة إل  الملك  تتحو 
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 األخال  تقو  عليه  ب لمداوم  الج  ي  الع دا  أ  واعل ..." :والمه  ة ب لع دة الملك  الصف  إخوا  وي بط

 بهر  الحذ  يقو  فيه  والمذاك ة له   والد س عنه  البحث عل  والمداوم  العلو  في النظ  أ  كم  له   الش كل 

 5."فيه  واألست ذي  به  الحذ  يقو  فيه  والتد   الصن ئع استعم   عل  المداوم  وهكذا فيه   وال سوخ

 والمرر ا  والد برر  والمداومرر  الشرري   فرري وال سرروخ والمهرر  ة الحررذ  الصررف  إخرروا  لرردء الملكرر   وتعنرري

. والصررن ئع لؤلشرري   الجيررد واإلد اك والمهرر  ة واإلتقرر   برر لجودة مقت نرر  الملكرر   أ  هررذا ويعنرري. والتكرر ا 

 والد برر   والتج يرر   والتكرر ا   والمح كرر ة  الحفررظ : نررذك  الررتعل  خطرروا  أهرر  مرر  أ  ذلررك  إلرر  وينضرر  

 إذ ب لصرن ع   شربيه  ملكر   كلهر  اللغر   أ  اعلر " :خلدو  اب  يقو  الصدد  هذا وفي. التم  ي  م  واإلكث  

 ذلرك ولريس نقصر نه   أو الملكر  تمر   بحسر  وقصرو ه  وجودتهر  المعر ني عر  للعبر  ة اللس   في ملك   هي

 المفر دة األلفر ظ ت كير  فري الت مر  الملكر  حصرل  فرذذا الت اكير   إل  ب لنظ  هو وإنم  المف دا   إل  ب لنظ 

 حينئرذ المرتكل  بلر  الحر   مقتضر  علر  الكرال  يطبر  الرذ  التؤلي  وم اع ة المقصودة المع ني ع  به  للتعبي 

 يقع الفع  أل  األفع  ؛ بتك ا  إال التحص  والملك  . البالغ  معن  هو وهذا للس مع  مقصود  إف دة م  الغ ي 

 التكر ا  يزيرد ثر   اسرخ  غير  صرف  أنهر  الحر   ومعنر  حر ال  فتكرو  تتكر   ثر  صرف   للذا  من  وتعود أوال

 كرال  يسرمع فريه  موجرودة الع بير  اللغر  ملكتر  ك ن  حي  الع   م  ف لمتكل   اسخ   صف : أ . ملك  فتكو 

 فري المفر دا  اسرتعم   الصربي يسرمع كمر  مق صرده   عر  تعبي ه  وكيفي  مخ طب ته  في وأس ليبه  جيل  أه 

 وم  لحظ  ك  في يتجدد لذلك سم عه  اليزا  ث  كذلك  فيلقنه  بعده   الت اكي  يسمع ث  أوال  فيلقنه  مع نيه  

 األلسر  تصري   هكرذا . كؤحرده  ويكرو   اسرخ   وصرف  ملك  ذلك يصي  أ  إل  يتك   واستعم ل  متكل  ك 

 الع بير  اللغر  أ  مر  الع مر  تقولر  مر  معنر  هرو وهرذا واألطفر    العجر  وتعلمهر  جير   إل  جي  م  واللغ  

 لمضر  الملكر  هرذ  فسرد  لمر  إنر  ثر   غير ه  ع  يؤخذوه  ول  عنه   أخذ  التي األول  ب لملك : أ . ب لطبع

 أخر ء كيفير   المق صرد ع  العب  ة في يسمع ص   الجي  م  الن ش   أ  فس ده  وسب  األع ج   بمخ لطته 

 عر  ن قص  وك ن  ملك   ف ستحدث هذ   م  وأخذ  األم  علي  ف ختلط أيض   للع   ك ن  التي الكيفي   غي 

 6."الع بي اللس   فس د معن  وهذا األول  

 ترد  كمر . األ  اللغر  وإنتر   اللغرو   والحردس الفط ير   والسرجي  السرليق   خلردو  ابر  عند الملك  وتعني

 واللغوير  البالغير  ب لملكر  خلردو  ابر  عنرد الملكر  ت تبط وب لت لي . النفس في  اسخ  صف  كونه  عل  الملك 

 تحردث ومر  واإلنجر ز  الكفر  ة بري  التمييرز إطر   فري شومسكي نوا  عن  تحدث م  الملك  هذ  وتشب . إال ليس

 كثي ا  خلدو  اب  عند الملك  مصطلح ويت دد. واللس   والكال  اللغ  ع  تحدث حينم  دوسوسي  ف دين ند عن 

 النحرو  أو اللغرو  أو الك تر  وجردا  فري ال اسرخ  الصرف  هريو لسر ني   وغي  لس ني  د اس  لك  مدخ  فهي
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 معيرر   بمث بر  وهرري والقبريح  الحسر  برري  والتف ير  الشرر   مر  الخير  ومع فرر  والصروا   الخطررؤ بري  للتمييرز

 الملكر  تحصري  ويرت . والسرمي  الغرث بي  والتف ي  ال د    والمح   الالح  م  اللغو  الصحيح بي  للتمييز

 نفرس فري طبيعير  ملكر  تصربح أ  إلر  الترد يجي ب الكتس   تحصيله  يت  أو الفط ي   والجبل  والسليق  ب لطبع

 البالغ  أس ا  بذد اك الذو  امتالك البي   في الملك  تعني وقد. والمه  ة والحص ف  ب لد ب  مصقول  اإلنس   

 ملكرر  حصرو  ومعن هرر  البير    بفنررو  المعتنرو  يترداوله  الررذو  لفظر  أ  اعلرر " :وطبعر  وبالغرر  نظمر  البي نير 

 فري للت اكير  تقرع بخرواص وجوه  جميع م  للمعن  الكال  مط بق  أنه  البالغ  تفسي  م  وقد للس    البالغ 

 مخ طب ته   وأنح   الع   أس لي  عل  لذلك المفيدة الهيئ  يتح ء في  والبلي  الع   بلس   ف لمتكل  ذلك  إف دة

 7."جهد  الوج  ذلك عل  الكال  وينظ 

 مرواط  إل  ونتوص  البالغي   الت اكي  في الجم   أس ا  ند ك به  وجداني  ملك  الذو  أ  هذا  ويعني

 النصروص وترذو  والمر ا   والد بر   التكر ا   ط ير  ع  تكتس  وجداني  الملك  وهذ . وجم لي  فني  تميزه 

 .األدبي 

 الفهر   وملكر  الحفرظ  ملكر : مثر  ال ئيسر   الملكر   مر  مجموعر ( المقدمر ) كت بر  في خلدو  اب  ويذك 

 البرد هنر   ومر . وفهم  حفظ  اآلدا  وعلو  والنحو والبالغ  والبي   ب للغ  الملك   هذ  وتصق . الذو  وملك 

 وتصرربح  نفوسرره  فرري تت سرر  حترر  والمج هرردة  والد برر  برر لم ا  المتعلمرري  نفرروس فرري الملكرر   تت سرر  أ 

 .وسليقي  وفط ي  مطبوع 

 الٌظشٗابد رطج٘ق فشل ثٌِ٘ب ّهي الولكبد، ًظشٗخ لزجٌٖ الذسٗظ هؾوذ دفعذ الزٖ العْاهل هي هغوْعخ صوخ

 روضلِاب ٗزن الزٖ الغشث٘خ الٌظشٗبد ُزٍ أى الع٘وب ّهْظْع٘خ، رار٘خ ألعجبة الوغشث٘خ ثبلوذسعخ الغشث٘خ الزشثْٗخ

 رشثااخ الرالئاان رشثااخ فااٖ الغ٘ااش هشاابكل ّاعاازٌجبد ّالزشق٘ااع، ّالزغشٗاات، ّالزغااش ، ثبالسرغبل٘ااخ، رزغاان ثاابلوغشة

 الزاٖ( Howard Gardner) غابسدًش ُاْاس لاذٓ الوزعاذدح الازكبءاد ثٌظشٗاخ راثصشٍ رلا  إلأ ٌّٗعاب . اٙخش

 الوٌطق٘ااخ، ّالولكااخ الشٗبظاا٘خ، ّالولكااخ اللغْٗااخ، الولكااخ فٌِااب . األشااكب  هااي ثشااكل الولكاابد ًظشٗااخ هااع رزشاابثَ

 كواب. عاشا ُّلان....اإلعاله٘اخ ّالولكاخ االعزوبع٘خ، ّالولكخ الزار٘خ، ّالولكخ الفلغف٘خ، ّالولكخ الوْع٘ق٘خ، ّالولكخ

 ّاإلدهابط الكفبٗابد ثاذسط ّراثصشٍ عِاخ، هاي الِابد  ثبلزاذسٗظ ٗغؤ هب أّ األُذا  ثٌظشٗخ الذسٗظ هؾوذ رثصش

 ّاًغا٘بقَ األؽاْا ، هاي ثؾاب  الجبؽاش علأ ّالزكاْٗي للزشث٘اخ الاْغٌٖ الو٘ضاب  راثص٘ش ًٌغٔ ّال. أخشٓ عِخ هي

 الوغالو٘ي، علوبئٌاب لاذٓ الزشثْٗاخ الزصاْساد هاي ثوغوْعخ الجبؽش رثصش رل  علٔ عالّح الوٌذهظ، الزعل٘ن ّساء
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 ًّظشٗااخ األُااذا ، ًظشٗااخ: هضاال الوغاازْسدح، الغشث٘ااخ الٌظشٗاابد عو٘ااع الااذسٗظ هؾوااذ رغاابّص ّقااذ ُاازا،

 ضاا٘ا  اى٘ظااعٞاذٞح،ٗ اىطااي٘مٞح - اإلظرائٞااح تاىصااٞاتاخ االمرفااا  اىَْاا٘،ض، ٕاا ا فااٜ ّْرقااد ئّْااا" :الكفبٗاابد

 تاضارٞرا  ذنرفاٜ اىراٜ اىرعيَٞٞاح، ٗاىَْاا،ض األّظَح تعط فٜ ضائد ٕ٘ مَا… ىيَعاٝٞر أً ىينفاٝاخ أً ىألٕداف

 اإلظاارا اخ ٍااِ اىنصٞاار فااٜ ٗاىغاار  اىعسئٞااح، – اىطااي٘مٞح اىَإشااراخ عْااد ٗاىر٘قاا  ذياال، أٗ اىَقارتااح ٕاا ٓ

 اىرفرٞاد، ّؽا٘ ٗاىْسعح اٟىٞح ئىٚ ٗاالرذثاغ، االذناىٞح فٜ اىطق٘غ عِ فعال ذإ ٛ، ٍا مصٞرا ٗاىرٜ ٗاىرقْٞاخ،

 .اىَْش٘ ج اىررت٘ٝح ٗاىغاٝاخ اىؽقٞقٞح األٕداف عِ ٗاالترعا 

 ٍاِ اىَدرضاِٞ َْٝا  ٍاا مصٞارا اىَصااه، ضاثٞو عياٚ ىألٕاداف ٗاىصاارً اىطاي٘مٜ-اإلظرائاٜ اىرؽدٝد أُ مَا

 تاو اىرالٍٞا ، ٍثاا راخ فٞطارثعدُٗ األقطااً،  اخاو ذؽادز اىراٜ اىَر٘قعاح تٞار اىرعيَٞٞاح اىفار  ٍِ االضرفا ج

 اىنفاٝااخ أٗ األٕاداف ذرْاٗىٖاا ٗال اىَطرعدج، اىرعيَٞٞح اىَ٘اق  ذفرظٖا ٗاىرٜ أّفطٌٖ، اىَدرضِٞ ٍٗثا راخ

."ظاٍدج ضي٘مٞح تعثاراخٗ ضيفا، اىَؽد ج ،اىَعاٝٞر أٗ
8
 

 تؤصريال التر اث مرع المنهجري تع ملر  فري الجر ب   ع برد محمرد هرو الرد يج محمرد بر  ترؤث  مر  أه  ولك  

 اإلسرالمي الع بري التر اث برؤ  المختلفر  والفلسرفي  الفك ير  د اسر ت  فري الجر ب   ع برد محمد وي ء .وتؤسيس 

 مر  ويمترد... والتصرو  والفلسرف   الكرال   وعلر  واألد   واللغر   والش يع   العقيدة  في جلي بشك  يتمظه 

 ت اجرع بداير  حرو  العلمر   الخرتال  نظر ا لبدايت   دقي  تحديد بدو  االنحط ط  عص  قب  حت  األو  الق  

 فت ة إنت   م  هو الت اث أ  عل  الجميع اتف   هو" :- الج ب   يقو  - يهمن  م  ولك . وانحط طه  المسلمي 

 فصررلتن   حضرر  ي  هرروة خاللهرر  تشرركل  مرر   زمنيرر  مسرر ف  الح ضرر  عرر  وتفصررله  الم ضرري  فرري تقررع زمنيرر 

 أنر  علر  التر اث إلر  ينظر  هنر   ومر . الحديثر  الغ بير  الحضر  ة المع ص ة  الحض  ة ع  تفصلن  وم زال 

 وتش يع   ومع    عق ئد مجموع  أن  هو نظ ن  في اإلسالمي الع بي الت اث يميز م  فعال . هن ك يقع شي 

 عص  في واإلبستمولوجي الت  يخي الم جعي إط  ه  تجد وتإط ه   تحمله  التي اللغ  إل  ب إلض ف  و إء 

 العثم نير  اإلمب اطو ير  قير   مرع تموج تهر  آخر  توقف  التي وامتدادات ( للهج ة والث لث الث ني الق  ) التدوي 

 فر لت اث وإذاً . الحديثر  األو وبير  النهضر  انطرال  مرع: أ (.للمريالد عشر  السر دس)للهجر ة الع ش  الق   في

 العشر ي   القر   حضر  ة ال اهنر   الحض  ة تتخذ م جعي  منظوم  داخ  م  إلي  منظو ا -اإلسالمي الع بي

 الحض  ة خ   : أ . فعال هن ك تقع إل  ...وجم لي  وأخالقي  ديني   وحي  وقي  فك   إنت   هو-له  إسن د نقط

 فك يرر  ومنظومرر   مع فيرر  نظمرر  بوصررفه  أيضرر  برر  وصررن عي   م ديرر  منجررزا  بوصررفه  فقررط لرريس الحديثرر  

 ونحلرر  -مسررتلبي  نكرر  لرر  إ  منفعلرري  األقرر  علرر  – الحضرر  ة هررذ  نعرري  أننرر  وبمرر . إلرر ...وجم ليرر  وأخالقيرر 

 ت اثنر  عر  بعردا نرزداد أننر  -فعرال ح صر  مر هو وهرذا -نشرع  أ  مر  البد فذن  فيه   الف ع  الواعي ب النخ اط
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 فري يغرذ  الشرعو  وهرذا. وعمق  اتس ع  تزداد وهن  هن ك بي  المس ف  وإ  الحض  ة  هذ  مع ا تب طن  ب زدي د

 معرر   القطيعرر  فرري ال غبرر  منرر  آخرر  ف يرر  فرري ينمرري نفسرر   الوقرر  وفرري إليرر   ال وم نسرري الحنرري  منرر  ف يرر 

 9."عن  الت   واالنفص  

 بردو  مع صر ة  إسرالمي  ع بير  نهضر  تحقي  المستحي  م  أن  الج ب   ع بد محمد ي ء ذلك  عل  زد

 جديردة  برؤدوا  ت اثنر  نقر أ أ  علينر  بر  غي نر   ت اث داخ  ننتظ  أو اإلسالمي  الع بي ت اثن  م  ننطل  أ 

 قصرد  وت  يخير  م جعير  المرو وث لحيثير   واسرتق ا  داخلي   بنيوي  تصو ا  م  تنطل  مع ص ة  وبعقلي 

 الم كزيرر  النزعرر  وتقرروي  االسررتعم     طغيرر   ومواجهرر  التخلرر   لمح  برر  األيديولوجيرر  أبعرر د  اسررتق ا 

 ممهردة أ ضري  تكرو  مستقبلي   أصيل  ع بي  ثق ف  تشييد أج  م  هذا وك . وتفكيك  وتع ي  فضح  األو وبي 

 تكرو  أ  بشر ط األمر    إلر  خطروتي  أجر  مر  الرو ا  إلر  خطروة مر  -إذاً – فالبد المستقب   حي   النطالقن 

. متجرددة مع صر ة تصرو ا  ضرو  فري وذلرك المعقلر   والتؤوير  االسرتم ا ي  علر  ق ئمر  موضوعي  ق ا تن 

 نقرد بمم  سر  نفسه   الثق ف  داخ  الت اث مع ب لتع م  إال الفك ي  النهض  تتحق  أ  يمك  ال ذلك  عل  عالوة

 وبهررذ  لعصرر ن   المنهجيرر  وب لمعطيرر   ت اثنرر  فرري النقديرر  العقالنيرر  بمم  سرر  إنرر " :معرر  والح ضرر  الم ضرري

 الشر ط  : وهمر  مط بقر   وعقالنير  جديردة نقدير   وحر  ال اهنر  ثق فتنر  فري نرز ، أ  يمك  وحده   المم  س 

 10."نهض  لك  الض و ي  

 مشرركلي  يطرر ح الترر اث مررع الع برري المفكرر  تع مرر  بررؤ  الجرر ب   ع بررد محمررد يرر ء العمررو   وجرر  وعلرر 

 ت اثنرر  مررع التع مرر  فرري الموضررو، عرر  الررذا  فصرر  يمكرر  كيرر : أ  .الموضرروعي  مشررك : وهمرر  متالزمرري  

 الرذا  تكرو  أ  دو  الت اثير   الظ ه ة مع التع م  في الحقيقي  العلمي  تحقي  يمك  وكي  اإلسالمي؟ الع بي

 مر زا  التر اث أ  بمعنر  االسرتم ا ي   مشرك  هنر ك وث ني   ودف ع ؟ وتآز ا تع طف  معه  التع م  في ح ض ة

 وتمثرر  وتفسرري    لفهمرر  مغرر ي ة وقرر ا ا  تجديررد إلرر  يحترر   ومرر زا  المع صرر ة  ثق فتنرر  فرري وممترردا مسررتم ا

 االستم ا ي ؟ لم ذا ولك " :الج ب   يقو  اإلط    هذا وفي. والبن  ة اله دف  اإليديولوجي  ومواقف  إيج بي ت 

 بعيردا هنر ك بر  لنلتقري ال ذواتنر  عر  أخ جنر   من  جز  فهو نح   ت اثن  هو بت اث يتعل  األم  أل : أوال

 الفيلسررو  تؤمرر  لنتؤملرر  وال والبنيويرر   الحضرر  ي  منشررؤت  فرري األنت وبولرروجي تفرر   عليرر  لنتفرر   ال عنرر  

 أج  م  جديدة  وبعالق   جديدة  صو ة في إلين  نعيد  أ  أج  م  عن  فصلن   ب  المج دة  الفك ي  لص وح 
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 ال ول . واإليديولوجي الفك   التوظي  صعيد عل  وأيض  والمعقولي   الفه  صعيد عل  لن  مع ص ا نجعل  أ 

 11"عقالني؟ منظو  وم  نقدي  ب وح سيت  التوظي  هذا ك   إذا

 صار   لها  الجر ب   قر ا ة أ  هرذا ويعنري منهجير   األبعر د ثالثي  ق ا ة للت اث الج ب   فق ا ة ث   وم 

 التر  يخي  والط ح الداخلي  البنيو  الط ح: وهي أس سي   منهجي  خطوا  ثالث إل  تستند  تكرينية بنيرية

 ث نيرر   ومعرر   أوال  كؤلفرر ظ الررنص مرر  تنطلرر  الداخليرر  البنيويرر  المع لجرر  أ  واآلترري . اإليررديولوجي والطرر ح

 حررو  المسرربق  الخ  جيرر  ب ألحكرر   نهررت  وال كمعطرر   الررنص مررع نتع مرر  أ  بمعنرر  ث لثرر ؛ وإشررك لي   وقضرر ي 

 فهمر  النصروص مر  االنطرال  م  بد فال الح ض ة  ال غب   و ا  شعو ي  أوال شعو ي  االنسي   أو الت اث 

 جميرع وضرع ضر و ة" :تعنري بؤنهر  البنيوير  المع لجر  عر  الجر ب   يقو  النط    هذا وفي. وتؤويال وتفسي ا

 ترتحك  ككر  كمدونر   النصروص  مرع التع مر  علر  واالقتص   قوسي   بي  الت اث لقض ي  الس بق  الفه  أنوا،

 صرر ح  فكرر  محررو ة يقتضرري هررذا. واحررد محررو  حررو  عليرر  تجرر   الترري برر لتغي ا  ويغتنرري ثوابرر   فيرر 

 وم  به  يتح ك التي التحوال  جميع استيع   عل  ق د ة واضح  إشك لي  حو ...( تي   ف ق   مإل  )النص

( للتب ير  الق بر  أو المبر   أ ) الطبيعري؛ مك نهر  أفكر    مر  فكر ة كر  تجرد حيرث الرنص  ص ح  فك  خالله 

 األلفر ظ) األلفر ظ قر ا ة قبر  المعنر  قر ا ة تجنر  هري األولر  الخطروة هرذ  فري الذهبير  الق عدة إ . الك  داخ 

 تإسسرر  الررذ  الفهرر  مرر  التحرر   يجرر (. بمعن هرر  مسررتقل  كمفرر دا  ولرريس العالقرر    مرر  شرربك  فرري كعن صرر 

 هري واحردة مهمر  إلر  واالنص ا  قوسي   بي  ذلك ك  وضع يج . الح ض ة ال غب   أو الت اثي  المسبق  

 12."أجزائ  بي  الق ئم  العالق   خال  م : أ . نفس  النص م  النص معن  استخالص

 قرر ا ة الررنص صرر ح  فكرر  قرر ا ة إلرر  فتسررتند الترر اث  مررع التع مرر  فرري المنهجيرر  مرر  الث نيرر  الخطرروة أمرر 

 أط وح ترر  فهرر  فرري واالجتم عيرر  واالقتصرر دي  والسي سرري  الت  يخيرر  الظرر و  اسررتق ا  علرر  تتكرر  ت  يخيرر  

 المرد وس الفكر  ت  يخير  لفهر  ض و  : ن حيتي  م  ض و   - الج ب   يقو    ال بط هذا" :إ . وتفسي ه 

 ب لصرح  والمقصرود. السر بق  المع لجر  قدمتر  الرذ ( البنيو )النموذ  صح  الختب   وض و   وجيني لوجي   

: التر  يخي اإلمكر   المقصرود ب  البنيوي   المع لج  في علي  الح ص يج  م  فذلك المنطقي  الصد  ليس هن 

 يقولر   أ  يمكر  كر   ومر  يقولر   أ  يمكر  ال وم  النص  يقول  أ  يمك  م  عل  نتع   يجعلن  الذ  اإلمك  

 13."عن  سك  ولك 

 عر  البحرث بمعنر  اإليرديولوجي؛ الطر ح خطروة فهري الجر ب    منهجير  خطروا  مر  الث لثر  القر ا ة أم 

 أو والم جعري  والتر  يخي الرداللي سري ق  داخر  المعنري الفكر  يإديهر  التري األيديولوجير  الوظ ئ  أو الوظيف 
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 للررنص اإليررديولوجي المضررمو  عرر " :ف لكشرر . الررنص صرر ح  فيهرر  يشررتغ  الترري المع فيرر  المنظومرر  داخرر 

 14."إلي  الت  يخي  إلع دة لنفس   مع ص ا لجعل  الوحيدة الوسيل  هو الت اثي

 التر  يخي التحلير  وم حلر  الرداخلي  البنيرو  التحلي  م حل : ومتع قب  متت بع  الخطوا  هذ  أ  ويالحظ

 الط ائرر  مرر  بط يقرر  متررؤث  الجرر ب   ع بررد محمررد أ  هررذا ويعنرري. اإليررديولوجي التؤويرر  وم حلرر  الخرر  جي 

 ق ا تر  فري يعتمرد الرذ و  15التكوينير  البنيوير  صر ح ( Lucien Goldmann) كولردم   لوسي   بتصو ا 

 قر ا ة الرنص يقر أ كولردم   لوسري   أ  بمعن  والتفسي ؛ الفه : مبدأي  عل  السيوسيولوجي  والظواه  لآلدا 

 واالجتم عي  واالقتص دي  السي سي  المعطي   ضو  في بتفسي ه  يقو  ث  الدال   البني  الستخالص كلي  داخلي 

 ليس إيديولوجي   إي  وهي المعط   النص يتضمنه  التي للع ل  ال إي  إل  الوصو  أج  م  وذلك  والثق في 

 البنيرو  الطر ح بري  الجمرع إلر  يدعو الذ ( Paul Ricoeur) يكو  ببو  الج ب   ع بد محمد يتؤث  كم . إال

 بري  يجمرع الج ب   أ  هذا ويعني. واإلح ل  والمقصدي  ب لذا  تهت  التي الم جعي  السي قي  والق ا ة الداخلي 

 . والخ    الداخ  وبي  والموضو،  الذا 

 أنهر  نعتقرد ولكننر  متداخلر   خطروا  ثرالث" :هنر ك برؤ  الج ب   ع بد محمد يقو  سب   م  عل  وتؤسيس 

 في تقتضي الكت ب   بيداغوجي  فذ  النت ئج  صي غ  عند أم . البحث مم  س  حي  الت تي  بهذا تتعق  أ  يج 

 إلر  واالنتهر   اإليرديولوجي  والطر ح التكويني التحلي  ب   م  الق  ئ بيد األخذ األق   عل  ال اهن  الم حل 

 الموضروعي  لحظ : تطبيق  ونح و  نقت ح  الذ  المنهج م  األول  اللحظ  عن ص  هي تلك. البنيو  الص ح

 أشر ن  كمر  فتعر لج  معر   والتواص  ب   االتص   لحظ  الث ني  اللحظ  أم . الموضو، ع  االنفص   تحقي  أو

 16."االستم ا ي  مشك  قب   م 

 تصرنيف   أيضر  وثمر  التر اث  مفهرو  حو  ومتب ين  ومختلف  متف وت  ومنظو ا   إء عدة فثم  وعلي  

 الرذي  والدا سري  البر حثي  مر  الكثير  بر ز وقرد. التر اث مرع تعر مله  أثنر   الع   المثقفو  استع ضه  عديدة

 الكبير  وعبرد الج ب    ع بد ومحمد الع و   هللا وعبد التزيني  والطي  م وة  حسي : مث   ب لت اث يهتمو 

 ...عم  ة ومحمد حنفي  وحس  الخ    ويوس  وأدونيس  محمود  نجي  وزكي شك    وغ لي الخطيبي 

 سلفي مثق : المثقفي  م  نوعي  ثم  أ  - مثال - الت  يخ ني التوج  ص ح  الع و  هللا عبد ي ء وهكذا 

 هررذي  لكرر .  إيترر  ويخررد  يعجبرر   مرر  الترر اث مرر  يخترر   انتقرر ئي ومثقرر  الترر اث  إلرر  تقليديرر  نظرر ة ينظرر 

. العر   عنرد أ  الغر   في ذلك أك   سوا  والفك    الحض    للتطو  الت  يخ ني الج ن  يغفال  االتج هي 
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 92 ص ًفغَ،: الغبثشٕ عبثذ هؾوذ -



 

  

 

. والبنر   الهر د  التقد  وتحقي  والحض     الثق في مو وثن  لعقلن  الت  يخ ني  المق  ب  تبني م  -إذاً  – بد فال

 والبرر قي السررلفي  التقليررد  المنطرر  بحسرر  مررنه  العظمرر  الغ لبيرر " :العرر و  هللا عبررد يقررو  السرري    هررذا وفرري

 مر  التر  ي  المثقر  مح  إذا ولك  الت  يخي  البعد إلغ   عل  يعمال  االتج هي   أ  إال انتق ئي  منط  بحس 

 يشرك  ح ضر ة -م ضري  بنير  هرو حيرث مر  التر  ي  إ . ال تؤكيرد بكر  الواقعر ؟ الحقيقر  م  يمحو  فه  فك   

 إلر  إال يرإو  ال الالتر  يخي الفكر  أ  وذلرك خصرومه   شر ط يشرك  م  بمقدا  -تم م  للع    الح لي الش ط

 -المسرتوي   جميرع فري -يوطرد إنر : قلنر  سي سري   بعبر  ا  هرذا ت جمنر  وإذا. الواقرع  إير  عرد : واحردة نتيج 

 17".التبعي 

 الم ضري إلر  العرودة الضر و   مر  أنر  حنفري حسر  الدكتو  المص   الب حث ي ء أخ ء  زاوي  وم 

 المع صرر   ح ضرر ن  لفهرر  وذلررك وظيفيرر   سرري قي  قرر ا ة وق ا ترر  ووا،  متررؤ  بشررك  واسررتيع ب  جيرردا  لفهمرر 

 هرذا وفري. واالزده   التقد  نحو ب  السي  أج  م  أص لتن  تحقي  قصد وه دف   بن  ة إيج بي  بط يق  وتنوي  

 فري الب حرث أوغر  وكلمر  فير   العصر   إي  م  يمك  القدي  ع  الحديث" :حنفي حس  الدكتو  يقو  النط   

 وإبر از األبرد  إل  القدي  في المعوق   عل  والقض   العص    إي  أمك  طالسم   وح   موز   وفك  القدي 

 إلر  يشري  والتجديرد الم ضري  إلر  يشري  الت اث ك   ولم  المع ص ة  نهضتن  لتؤسيس واألص ل  القوة مواط 

 وحردة وإيجر د  ب لح ضر  الم ضي و بط الزم    في التج نس قضي  هي والتجديد الت اث قضي  فذ  الح ض  

 18".الت  ي 

 التر اث  عر  حرديثن  أثن   والمع ص ة األص ل  ثن ئي  بي  الفص  الصع  م  أن  أيض  حنفي حس  وي ء

 عضوي  ب طني  وحدة والمع ص ة األص ل  تعني إنم " :ح سم  مت ابط  وجدلي  عضو   بنيو  اتص   فبينهم 

 19."والمجتمع   الف د حي ة في شخصي  وحدة تتحق  بحيث بينهم  

 والح ضر  الم ضري بجدلير  القو  إل  الجدلي  الت  يخي منظو   ضم   الج ا   عب س الدكتو  ويذه 

 به  نتع م  التي الط يق  وفه   اآلخ  حقيق  وفه  ذواتن   لفه  واحدة بوتق  في األزمن  هذ  وت ابط والمستقب  

 الم ضري تجعر  حتمير   جدلير  عالقر  فري والمسرتقب  والح ضر  الم ضري بري  وثير  اال تبر ط إ " :الت اث مع

 20..."تتجزأ ال كلي  ح ك  الت  ي  ح ك  بذلك وتجع  المستقب   في ومإث ا الح ض   عل  منعكس 

 حقيقير  مإشر ا ب عتبر    وذلرك  سريكولوجي  نظر ة التر اث توظير  إلر  فينظر  زيعرو   علري الب حرث أم 

 والثقرر في  الحضرر    ب النتمرر   الشررعو  لتحقيرر  ووسرريل  النفسرري  والتررواز  لالسررتق ا  ومنبعرر  الررذاتي  للررد  
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 الحضر    المرو وث بقيمر  التشركيك" :بؤ  زيعو  علي فيقو  اآلخ   مع التع م  أثن   النفسي  ال اح  وتوفي 

 اإلنسر   يعطري الرذ  الحضر    وحقلهر  األنر  بري  بر لتواز  تخر  ألنهر  وبر لنص؛ بر لنفس الثق  تزعز، عملي 

 21."والتكي  االستم ا  عل  ب لقد ة: أ . واالطمئن   ب ألم  ثم   وم . ب النتم   وشعو ا وقيم   عمق  

 الحقيقي التع م  أ   "رالمتحرل الث بت" :كت ب  في والسيم   كت ب ت  معظ  في أدونيس ي ء ذلك  عل  زد

 منر هج ضرو  فري جيردة غ بلر  وغ بلتر  التر اث  هرذا خلخل  عل  يقو  أ  ينبغي اإلسالمي الع بي الت اث مع

 التحرو  نقرط عر  والبحرث والت كير   التفكيك عل  ق ئم  ومتعمق   واعي  ق ا ة ط ي  ع  ومع ص ة  حديث 

 والث ب  والمقدس الدي  إل  بصل  يم  م  ك  إبع د مع اإلنس ني  المو وث هذا في الحداثي  والمغ م ة والتغي 

 وإ . والتطروي  والتغيي  التثوي  عل  ق ئم  للت اث  ق ا ة إل  يدعو أدونيس أ  هذا ويعني. واألخالقي القيمي

 والهرد ؛ واالسرتال  التغ ير  لمشر ح خ ضرع  لكونهر  مر   حرد إل  موضوعي  غي  الحداثي  الق ا ة هذ  ك ن 

 22.واألع ا  واألخال  والقي  ب لدي  تعت   ال أجنبي   تفكيكي  م جعي  م  وتنطل 

 اىثٞادات٘ظٜ اىَْا٘،ض ٕا ا ْٝادرض" :الاذسٗظ هؾواذ ٗقاْ  الزشاص٘اخ، ثبلكزبثابد الوزعلق ًفغَ الغ٘ب  ُزا ّفٖ

"اىراراز ذعدٝاد" paradigme ٍْظا٘ر ظَِ ،"تاىَيناخ اىردرٝص"
23
 اىَعااه فاٜ ىرطثٞقأ اظرٖاا  ٕا٘ تاو ،

 اىنثٞار أضارا،ّا ٍقادٍرٌٖ ٗفاٜ اىَعاصارِٝ، اىَفنارِٝ ٍاِ اىعدٝاد تيا٘رٓ اىا ٛ اىَْظا٘ر ٕ ا. اىرعيَٜٞ اىررت٘ٛ

 مٞا  ٍعادّا  ّطارعٞد مٞا " :اىراىٞاح اىَصاٞرٝح األضاليح عاِ ىيعا٘اب اىرائدج أعَاىٔ فٜ اىعاترٛ، عاتد ٍؽَد

 .ش٘رذْا  ّؽقق مٞ    شخصٞرْا تْا  ّعٞد مٞ  ذراشْا  ٍ  ّرعاٍو مٞ  عصرّا  ّعٞش مٞ    ذراشْا ّؽٜٞ

 ؼاِٞ فاٜ ىيرطا٘ر، قاتاو ٗأّٔ ّف٘ضْا، فٜ ٍرغيغال تْْٞا ضارٝا ظو ألّٔ ؼٜ، ذراز ذراشْا أُ اىعاترٛ ٝدرك

 اىرفنٞار غرٝقاح فاٜ خاصاح االّؽطااغ، عصا٘ر ٍخيفااخ ٍاِ" ئّٖا ٍرخيفح، ؼاىٞا   اىطائدج عقيٞرْا/ شقافرْا تقٞد

 فاٜ ٍ٘ظا٘عٞح غرٝقاح ذثْٜ ،ىل، تعد شٌ ش٘ائثٖا، ٍِ أٗال ذخيٞصٖا ظرٗرج ئىٚ  عا ٗىٖ ا،". ذْرٖعٖا اىرٜ

 .ذراز ٍِ ٗذخرسّٔ ذطرثطْٔ ٍا قرا ج

 اىَاظاٜ تاِٞ اىَيرثطاح اىعالقاح ذرذٞاة فاٜ اىْظار ئعا ج ئىٚ اىرراز قرا ج فٜ اىَ٘ظ٘عٞح اىطرٝقح ذطرْد

 اىعيَٞاح قرا ذأ فاٜ اىعاترٛ أُ عيٚ. اىعيَٜ ٗاىفٌٖ ىيرراز اىرقيٞدٛ اىفٌٖ أٗ ٗاىرراز، اىؽداشح أٗ ٗاىؽاظر،

 ٗى ىل،. اىرراز عيٚ تاالرذناز ئال اىؽداشح ذيل ذرؽقق ٗال ٍْٗرٖآ، ٍْطيقٔ ٗٝععيٖا ىيؽداشح، اىثداٝح ٍْ  ْٝؽاز

 ٕا ا ٗذخياٞ  تعقيٞرْاا، غا٘ٝال ذؽناٌ اىا ٛ ىيراراز، اىرراشاٜ اىفٌٖ ٍِ ذؽرٝرّا ظرٗرج ٕٜ اىَفنر ٍٖاً فأٗه

 ٗال ٗاىرارٝخٞاح، اىْطاثٞح ئغاار: أٛ اىؽقٞقاٜ  ئغاارٓ فاٜ ٗٗظاعٔ ٗاىَقادش، ٗاىَطيق اىعاً غاتعٔ ٍِ اىرراز

 .ىيرراز ٗاىدَٝقراغٜ اىؽداشٜٗ اىعقالّٜ اىفٌٖ ترأضٞص ئال ،ىل ٝرؽقق
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 ئىاٚ ىيعا٘ ج تاأُ اىعااترٛ، عاتاد ٍؽَاد ٍإضطٔ غيٞعرٌٖ ٗفٜ ،"اىرراز ذعدٝد" ٍْظ٘ر أصؽاب ٗٝخي 

 اىراراز عياٚ االرذنااز فاٜ اىادٗر ٕا ا ٗٝرَصاو ؼعارذٖا، ٗاّثعاز تأٍرْا، ىيْٖ٘ض ؼاضَا ٗظٞفٞا  ٗرا اىرراز

 ٕ٘ٝرْااا عياٚ ىيؽفاااظ  فاعٞاح ٗظٞفااح اىَعاد ج اىاادع٘ج ىٖا ٓ أُ مَااا. اىَطارقثو ٗذأضااٞص اىثاائص اىؽاظاار ىْقاد

 عياٚ ٗىيؽفااظ االضارقاله، عاِ ىيادفا  ٍْٞعاا ؼصاْا  ائَاا اىراراز مااُ ىقاد" .ٗاالضارالب اىرثعٞاح ظد ٗأصاىرْا

 ".ٗاإلتدا  اىرؽرر عيٚ ٗقدرذٖا اىصقافٞح، ٗخص٘صٞرٖا اى اخ

 ترٍرأ، اىراراز ٍا  قطٞعاح ىٞطاد ىنْٖاا اىقطٞعاح، ئىاٚ  عا٘ج ّفطأ اُٟ فاٜ ٕٜ اىعاترٛ قرا ج أُ عيٚ 

 تٞار ٗاىَْاإط اىقارا اخ ٍا  ٗقطٞعاح االّؽطااغ، عصار فاٜ ضاا خ اىراراز ٍاِ ٍعْٞاح َّا،ض ٍ  قطٞعح ٗئَّا

 ٍا  اىعالقاح ٍاِ ّا٘  ٍا  اىقطٞعاح تاو اىراراز، ٍا  اىقطٞعاح ىٞطاد ئىٖٞاا ّادع٘ اىرٜ اىقطٞعح ئُ."اىَ٘ظ٘عٞح

 أؼاد اىرراز ٝشنو شخصٞاخ ئىٚ: أٛ ذراز  ىٖا مائْاخ ئىٚ" ذراشٞح مائْاخ" ٍِ ذؽ٘ىْا اىرٜ اىقطٞعح اىرراز،

 ".ئىغائٔ ئىٚ ال اىرراز، ذعدٝد ئىٚ  ع٘ج ئّٖا ٍقٍ٘اذٖا،

 تْاا  عياٚ ذطاعدّا اىرٜ اإلٝعاتٞح اىَْا،ض ٍْٔ فْْرقٜ ٍعاصرج، رؤٝح   ٗفق ٝرٌ أُ ْٝثغٜ اىرراز ذعدٝد ئُ

 اىْافعاح اىَْاا،ض اخرٞار ٝعْٜ اىرراز فرعدٝد ّعدىٖا  أٗ اىطيثٞح َّا،ظٔ ّٗررك ٍطرقثيْا، ٗاضرشراف ؼاظرّا،

 ٍْٖاا اىصااىػ ٗظعاو اىرراشٞاح، اىعْاصار تاِٞ ٗاىَفاظايح ٗاىْقاد ٗاىرَٞٞاس اىفٖاٌ عياٚ قائَاا   اخرٞاارا   ذراشْاا ٍِ

 . ٗاالترنار اإلتدا  ئىٚ ٍْطيقا  

 ئىاٚ غرٝقأ ىيراراز، ٗاىؽاداشٜ ٗاىرقادٍٜ اىَطارْٞر ،(عٍَ٘اا ٗاىعاترٝاح) اىَْظ٘راىعااترٛ، ٕا ا ٗظد ىقد

 ٍؽَا٘  اىَصااه ضاثٞو عيٚ ٌٍْٖ ،ؼاىٞا اىثاؼصِٞ ٍِ اىعدٝد ٝطريَٖٖا اىرٜ اىثارا ٝنَاخ،ٗ اىرؤٙ ذشنٞو ئعا ج

 :اىَْا،ض ٕ ٓ ٍِٗ ٗذ٘ظٞفٖا، ٍْٖا اإلفا ج ْٝثغٜ ذراشْا فٜ ظٞدج َّا،ض ٗظ٘  ٝطرخي  اى ٛ اىطٞد،

 ٗاتِ ٗاىثٞرّٜٗ، ؼٞاُ، تِ ظاتر: ٍصو اىقداٍٚ، عيَائْا ٍِ عد  غ٘رٓ اى ٛ: اىرعرٝثٜ اىعيَٜ اىَْ٘،ض -

 .مصٞر ٗتٞرٌٕ اىْفٞص، ٗاتِ ٗاىخ٘ارزٍٜ، اىٖٞصٌ،

 تَاا ٗاّفعْاٜ ْٝفعْٜ، ٍا عيَّْٜ اىيٌٖ" اىْث٘ٛ اىدعا  ٍِ اّطالقا ىيَعرفح، اىْفعٜ أٗ اى٘ظٞفٜ اىَْ٘،ض -

ٌ   ٗمو   عيَا ، ٗز ّٜ عيَرْٜ،  ."تٔ عَو ٍِ ئال صاؼثٔ عيٚ ٗتاه عي

 ٗٝععااو اىدٗىااح، ٗعيااٚ عيٞاأ ٗٗاظثااا ىإلّطاااُ ؼقّااا اىؽٞاااج ٍاادٙ اىرعيااٌٞ ٝععااو اىاا ٛ اىررتاا٘ٛ، اىَْاا٘،ض -

 .،اذٖا اىَعرفح ٗذَْٞح اإلّطاّٞح، اىشخصٞح ىرَْٞح أضاضا اىفنرٝح اىؽرٝح

 اىنصٞار ؼاو فاٜ ٗذ٘ظٞفٖا ٗئتْاؤٕا اضريٖاٍٖا َٗٝنِ رإْرٖٞا، ىٖا مصٞرج َّا،ض عيٚ ذراشْا فٜ ّعصر مَا

 :ٍصو ٍِ اإلشناىٞاخ، ٍِ



 

   

 

 اىيغ٘ٛ  اىَْ٘،ض -

   اىقاّّٜ٘ اىَْ٘،ض -

 االظرَاعٜ  اىَْ٘،ض -

   األخالقٜ اىَْ٘،ض -

 .…اإلّطاّٜ اىَْ٘،ض -

 ّغْٞأ ذراشْاا، ٍاِ آخار أصاٞال َّ٘،ظاا ،( اىثاارا ٝنٌ)  اىَْظا٘ر ٕا ا ٕدٛ ٗعيٚ تدٗرّا، ّؽِ ّٗطرخي 

.""تاىَيناخ اىردرٝص" اىرعيَٜٞ اىَْ٘،ض ٕٗ٘ اىَْش٘ ، اىثٞدات٘ظٜ اإلصالغ فٜ ىيَطإَح ّٗ٘ظفٔ
24
 

 ظاا خ ٗقد اىَغرتٞح، اىررت٘ٝح اىطاؼح فٜ اىَيناخ ّظرٝح ظٖ٘ر ٗرا  ماّد اىرٜ اىع٘اٍو إٌٔ -ئ،ا   – ذينٌ

 عاِ أضافرخ اىراٜ اىٖسٝياح اىْراائط تعاد اىَغرتٞاح، اىررت٘ٝاح اىَْظٍ٘اح فشو عيٚ فعو مر  اىدرٝط ٍؽَد ّظرٝح

 .اإل ٍاضٗ اىنفاٝاخ ّظرٝح ذطثٞق

  ئيسر   ف ضري  م  الب حث انطل  وقد. أصيل  مع ص ة ت بوي  نظ ي  الد يج لمحمد الملك   نظ ي  تعد

 علر  تنبنري التري الت اثير  الت بوير  النظ ير   ب سرتله    هري  بر لمغ   الت بوير  المنظومر  إنقر ذ أ : وهي أال

 وتطوي هر  وتنميته  المتعل  لدء القد ا  مختل  استكش   م  فالبد وب لت لي . الحقيقي  والحداث  والقي  الهوي 

 الرد يج يعر   ثر   وم . والمه  ة والحذ  ب لجودة تمت ز ن جع   إنت جي  م دودي  ع  بحث  وشحذه   وصقله 

 وت سر  والمع ينر   ب لمشر هدة تكتسر  واتج هر    ومهر  ا  قرد ا  مر  مندمجر  ت كيب  الملك ": ق ئال الملك 

 المتد   الت اك و للتطوي  ق بل  والملك  مواق   ومواجه  مشكال   ح  إط   في األفع    وتك ا  ب لمم  س 

 25".طبع ذك    كيس  حذ  ) خ  جي  سلوكي  تجلي   له  ويكو   ...(صف    ح ال   هيآ )

 والصرن ع   والمهر  ا  والكف ير   القرد ا  مر  مجموع  م  تتكو  م كب  خ صي  الملك  أ  هذا ويعني

 المشركال  مختل  وح  المعقدة  الوضعي   مواجه  أج  م  المتعل  اإلنس   به  يتسلح والميو   واالتج ه  

 الملكر   أ  بمعن  وذك ئ ؛ وب اعت  وحذق  وحنكت  حص فت  ع  الملك   هذ  وتعب  الحي ة  في تعت ض  التي

 صرف  تت سر  حتر  والتكر ا  والتج ير  والمع ينر  المم  سر  عبر  وتكتسر  واإلتقر    والمه  ة للجودة معي  

 مجمرو،" :هري الملكر  برؤ  غ ير  الكر ي  عبرد يقرو  أيضر  الصدد هذا وفي. اإلنس   نفس في والحذ  المه  ة

 ب لملكر   الملكر   نفرس علر  ويهرت  الذاك ة؛ وملك  اإل ادة وملك  المع ف  ملك : مث  المفت ض   العقلي  القوء
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 9 ص م،6071 ٌٗبٗش 68 الضالصبء ،26:العذد الوغشة، ،األخثار ظرٝدج ،(ثبلولكبد الزذسٗظ ًوْرط اإلدهبط؟ ث٘ذاغْع٘ب ثعذ هبرا: )الذسٗظ هؾوذ -

25
 .ّفطٔ اىرقَٜ ٗاىراتػ اىَ٘ق  ،(اىرعيٌٞ فٜ أصٞو ذرت٘ٛ َّ٘،ض ذأضٞص ّؽ٘: تاىَيناخ اىردرٝص) :الذسٗظ هؾوذ -



 

   

 

 و اثير   به  مزودا الف د يولد التي المع في  الف د ومإهال  إمك ن   وهي. المختلف  العقلي  األنشط  تنتج التي

 26."صقله  عل  والخب ة الت بي  وتعم 

 ط ي  ع  التج يبي ب لمكتس  ومقت ن  جه   م  العصبي والدم   ب لعق  م تبط  الملك   أ  هذا ويعني

 مر  آلير  فر لتك ا  هنر   ومر . أخ ء جه  م  واالستم ا  والدوا  الع دة وفع  والتك ا  واالكتس   المالحظ 

 .المتعل  وغي  المتعل  اإلنس   لدء المع ف  اكتس   آلي  

 تكرو  وميرو  واتج هر   وقرد ا  وهيئر   وأحروا  وصرف   وطبر ئع قرد ا  بمث ب  هي ف لملك   وعلي  

 أجر  مر  العر دة  وفعر  والتكر ا  التج ير  ط ير  عر  وذلرك أخر ء  ن حي  م  مكتسب  أو ن حي   م  و اثي 

 مفر هي  عر  برديال يمثر  ال هرذا الملك  مفهو  بؤ  علم " .المتعل  فيه  يوجد التي والظ و  الوضعي   مواجه 

 بر   غير  و المع فري الرنفس علر  مجر   فري اليرو  المتداولر ...والكف ير   والمهر  ا  والقد ا  الذهني  البني  

 مفر هي   مر  بهر  ا تربط ومر  الملك    مع ني ب عتم د: أ . أصي  بشك  يوظفه  لكن  به   ويغتني عليه   يعتمد

 مر  ينطلر  المع فري  والتملرك التعل  لظ ه ة وظيفي -عقلي تصو  إن  علم ئن  لدء وتطو ه  نشؤته  أص  في

 وتعميقهر  لتهرذيبه  المع صر ة لؤلبحر ث اللجرو  مرع  الت بير  مج   في لمعوا مم  وغي   خلدو  اب  مقت ح  

 27."آنف  المذكو ة ع ف ني -النفس المف هي  جمل  خال  م  أج أته  و

 عنرد ت اثير  أك نر  سروا   المص د  م  مجموع  عل  تعتمد الملك   نظ ي  أ  ذك    سب  مم  ويتضح 

 نظ ير  م  -مثال -ك الستف دة وبيداغوجي   سيكولوجي  مع ص ة كت ب   أ  -مثال -خلدو  ك ب  القدام  علم ئن 

 والنظ يررر   اإلبداعيررر    والبيرررداغوجي المتعرررددة  الرررذك  ا  ونظ يررر  األهررردا   ونظ يررر  واإلدمررر    الكف يررر  

 ... اللس ني 

 كمررر  الت اثيررر   الكت بررر   علررر  ب العتمررر د الت بويررر  نظ يتررر  تؤصررري  يحررر و  الرررد يج محمرررد أ  ويالحرررظ

 مررر  الجررر ب   ع برررد محمرررد كتبررر  مررر  علررر  واالعتمررر د  (المقدمررر ) كتررر   فررري خلررردو  ابررر  آ ا  فررري تتجلررر 

 الت برررو  الحقررر  فررري ج بررر  التررري الغ بيررر  النظ يررر   فجميرررع ذلرررك  علررر  عرررالوة التررر اث  حرررو  د اسررر  

 سي سررر  بسرررب  ومتت بعررر  متواليررر  أزمررر   مررر  يعررر ني المغ برري التعلررري  جعررر  ممررر  أكلهررر ؛ ترررإ  لررر  المغ برري

 ن بعرر  أصرريل  ت بويرر  نظ يرر  لبلررو ة الترر اث إلرر  الررد يج محمررد عرر د لررذا . واالسررتنب   والت قيررع التج يرر 

 السرررريكولوجي  فرررري غ بيرررر  تصررررو ا  مرررر  اإلمكرررر   قررررد  االسررررتف دة مررررع المحليرررر   الع بيرررر  الت برررر  مرررر 

 .المتعددة والذك  ا  الكف ي   نظ ي  خ ص  والبيداغوجي  
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27
 .ّفطٔ اىرقَٜ ٗاىراتػ اىَ٘ق  :الذسٗظ هؾوذ -



 

   

 

 

رزٌْ  الولكبد عٌذ هؾوذ الذسٗظ، فٌِب  صالصخ أًْا  كجشٓ هي الولكبد: هلكبد أعبع٘خ فٖ الؾ٘بح، ّهلكابد 

أكبدٗو٘خ فٖ الزعل٘ن، ّهلكبد هٌِ٘خ فٖ الصٌبعخ. فبلولكبد األعبع٘خ فٖ الؾ٘بح ُٖ الزٖ الٗوكي االعزغٌبء عٌِاب، 

إلأ هلكاخ اللغاخ ّالزْاصال شافْٗب ّكزبث٘اب،  -أّال  -ٌقغان فِٖ آل٘ابد سئ٘غاخ فاٖ اكزغابة الوعشفاخ الغُْشٗاخ. ّر

ّهلكااخ الؾغاابة ّالزعااذاد. ّصبً٘ااب، الولكاابد الوعشف٘ااخ ّالوٌطق٘ااخ الزااٖ رغاازٌذ إلاأ هغوْعااخ هااي العول٘اابد الزٌُ٘ااخ 

-ّالوٌطق٘خ، ّرلا  ثبعازعوب  الزثهال العقلاٖ كزبثاخ، ّرقْٗاخ العقال عاي غشٗاق الؾغابة العاذدٕ. ّصبلضاب، الولكابد

فااٖ االعزوااب  الجشااشٕ ّاألخااال ، ّرِاازن ثزااذث٘ش  أّل٘اابد الغاالْ  ّالووبسعاابد ٘ااخ االعزوبع٘ااخ الزااٖ رشصااذالعول

 الوٌض .

أهب الولكبد األكبدٗو٘خ فٖ الزعل٘ن، فِٖ هلكبد رشثْٗخ ًْع٘خ هشرجطخ ثبلزعلن ّاكزغبة الوعشفخ، ّرزفش  ُزٍ 

 الولكبد إلٔ األًْا  الزبل٘خ:

 الشٗبظ٘بد، ّعلْم الطج٘عخ، ّعلْم اللغخ، ّعلن االعزوب ، ّعلن الٌفظ، ، هضلٍيناخ فٜ عيً٘  ّٞ٘ٝح :

 ّالزبسٗخ، ّعلن الكالم ّالغذ ، ّالوٌطق، ّالفلغفخ... 

 ،هضل: أصْ  الذٗي، ّعلن الزْؽ٘ذ، ّالفقَ، ّالزفغ٘ش، ّعلْم القشآى ّالؾذٗش،  ٍيناخ فٜ عيً٘ شرعٞح

 ّالزصْ ...

  ،الغ٘بعخ الوذً٘خ ّالولكبد الزكٌْلْع٘خ...هضل: ٍيناخ ألظو عيً٘ عَيٞح 

 ،ّرشرجػ ثبلوِي ّالصٌبئع ّالزقٌ٘بد ٍيناخ ٍْٖٞح ... 

 الجٌاابء، ّ هضاال: الفالؽااخ، ّالصااٌبئع العااشّسٗخ،ّركااْى فااٖ العااشّسٗبد ، ٍيناااخ اىصااْاعح اىثطااٞطح

 ّالؾ٘بح.الٌغبسح، ّالخ٘بغخ. ّرعذ ظشّسٗخ؛ ألًِب رْفش هب ُْ ظشّسٕ للع٘ش ّ ّالؾذادح،

 والغنر    الكت بر  و التوليرد : مثر  الشر في   والصرن ئع الكم لير   فري تكرو  :الم كباة الصان ةة ملك ت 

 .الت قي ش   ص حبه  تعطي ألنه  ش في  وهي التعلي  و الط  و

 التعلرري   إلصرالح الت بوير  والط ائر  النظ يرر   مر  مجموعر  جر   قررد المغ بري التعلري  أ  المعلرو  مر 

 األهرردا   كنظ يرر  وت قيعرر   تج يبرر  المغ بيرر  الت برر  فرري اسررتنب ته  ترر  الترري الغ بيرر  النظ يرر   تلررك وخ صرر 

 جر    فقرد ثر   ومر ...وغي هر  الجرودة  ونظ ير  المجرزو ا   ونظ ير  الشر اك   ونظ ي  الكف ي    ونظ ي 



 

   

 

 تطبير  فري المغ بري التعلري  فشر  أ  بعرد جديرد  بدي  وتقدي  التعلي   إلصالح نفس  السي   في الملك   نظ ي 

 اقتر اح إلر  الرد يج محمرد بر د  لرذا . المغ بري الواقرع مرع فلسرفته  الترتال   التري واإلدم   الكف ي   بيداغوجي 

 مر  كثير ا واسرتف د الت اثير   الجر ب   كت بر   مر  اسرتق ه  وقرد الملكر    بنظ ير  سرم ه  بديلر  ت بوير  نظ ي 

 فري النظ ير  هرذ  مر  الغر   يتمثر  ثر   ومر . مرثال خلردو  كر ب  والتعلري  الت بير  مجر   في القدام  علم ئن 

 : الت لي  التوجه  

 الصررعوب   مختلرر  مواجهرر  علرر  قرر د ا جعلرر و التعلرري   لنظرر   البيررداغوجي اإلصررالح فرري المسرر هم  -"

 .الديداكتيكي - المنه جي المستوء عل  خ ص  والتحدي   

 . ت اثي  ت بوي  مف هي و مب دئ تبنيو الجودة  ع لي أصي و مندمج تعلي  تعمي  -

 المررو وث برري  التف عرر  الت بويرر   المنظومرر  فرري يشررجع  ممرر  متجررددة تد يسرري  أدوا و مفرر هي   يررتوظ -

 : عل  ب لعم  وذلك  المع ص ة الت بوي  الكشو و والتطو ا  الثق في

  .وتوظيفه  إغن ئه و ت اثن  في الت بوي  والتج    المم  س   د اس  -

  .منه  واالستف دة وتقويمه  الع لمي  الت بوي  التج    د اس  -

  .المع ص ة الع لمي  والمنجزا  الثق في  هويتن  بي  التعليمي -الت بوي  الجسو  مد -

 أشرك له   بجميع والتبعي  واالستال  االغت ا  ت ف  التي األصيلة-الت اثية الهرية المتعل  لدء ت سي  -

 في واالنخ اط المع في  وب لتواص  ب لحوا  تتميز التي المنفتحة الهرية وبي  بينه  والتواز  االنسج   وخل 

  .الكوني  الحض  ة مسي ة

 جم ع    أ  كؤف اد سوا  والمبدع   األصيل  شخصيتن  وتفعي  والتقليد  النق  م  االنعت   في المس هم  -

 والقري  المقبولر  اإليج بير  االتج هر   وبت سري  الفك ي   والت بي  البدني  ب لت بي  تقويته  في بفع لي  والمس هم 

 28."المواطن  وقي  األخالقي 

 األفكرر   مرر  المسررتجد علرر  وينفررتح والمع صرر ة  األصرر ل  برري  يجمررع الررد يج محمررد أ  ويالحررظ هررذا 

 الت بويرر  النظ يرر   مرر  آ ا   يسررتقي أنرر  بمعنرر  المع صرر ة؛ واللسرر ني  والسرريكولوجي  الت بويرر  والنظ يرر  

 إلرر  يردعو ب لررد يج كرؤني. الع لميرر  البيداغوجير  النظ ير   مسررتجدا  مر  يسررتفيد نفسر   الوقرر  وفري. الت اثير 

 بغيرر  الغ بيرر   الت بويرر  النظ يرر   و ا  االنسرري   وعررد  الت بويرر   نظ ي تنرر  ابتكرر   فرري الررذا  علرر  االعتمرر د
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 .ًفغَ الشقوٖ ّالشاثػ الوْقع :الذسٗظ هؾوذ -



 

   

 

 وفري برذلك  ا تب طر  نردعو كمر : "الرد يج محمرد يقو  اإلط    هذا وفي. المغ بي  الت بوي  الت ب  في استنب ته 

 واسررتي اد واالتك ليرر  والتقليررد التبعيرر  أشررك   مختلرر  مرر  وتح يرر   وغيرر    الت بررو  نشرر طن  تؤصرري  سرري  

 مك ترر  مررع الصررفق   وتفويرر  الشرر اك   اتف قيرر   عقررد أسرر لي  فرري النظرر  إعرر دة إلرر   الجرر هزة النظ يرر  

 الجهر   وكر  التع و  ووك ال  الدولي  المنظم   نش ط وم اقب  وتقني  األجنبي   المك ت  وخ ص  الد اس   

 اسرت اتيجي   فر  /وضرع فري وب لتر لي . ذاك أو النمروذ  هذا اختي   في األث  ب ل  له  يكو  والتي الداعم  

 الحقيقير  للح جير   ويسرتجي  شري   كر  قب  الوطني  المصلح  يخد  بم  نش طه  وتقوي  وفحص  "اإلصالح"

 29".التنمي  مج ال  جميع في الدع   م  المستفيدة والقط ع   الجه   ومتطلب   والجم ع   لؤلف اد

 الج ب ير  ال إير  مر  النظ ير  البيداغوجير  تصرو ات  في ينطل  الد يج محمد بؤ  جلي  بشك  لن   ويتؤكد

 أجر  مر  منفتحر  موضوعي  حداثي  علمي  ق ا ة الت اث ق ا ة إل  يدعو الج ب   أل  الت اث؛ مع التع م  في

 االسرتف دة يمكر  إذ والمسرتقب   الح ضر  لبنر   الت اث في إيج بي هو مم  االستف دة بمعن . مستقبلي  حداث  بن  

 النفيس  واب  البي وني  عند التج يبي العلمي النموذ  م  االستف دة ويمك   شد  اب  عند الب ه ني النظ   م 

 اللغو   والنموذ  الت بو   والنموذ  للعل   النفعي النموذ  م  االستف دة ويمك . والبي وني حي    ب  وج ب 

 النمر ذ  مر  الملكر   نمروذ  يعرد ثر   ومر ... اإلنسر ني والنموذ  االجتم عي  والنموذ ... الق نوني والنموذ 

 30.والتعلي  الت بي  مج   في به  االست ش د يمك  التي الب اديغمي 

 بمفر هي  تطعيمهر  مرع الت اثري  بر لمفهو  الملكر   علر  الرد يج محمرد عنرد التد يسي النموذ  ويستند هذا 

 فذنر  الملكر    توظير  علر  يقرو  الرد يج محمرد نموذ  ك   وإذا. والتعليمي  الت بوي  الجودة لتحقي  مع ص ة

 العمر  هرو الملكر   لمردخ  اقت احنر  يبر   مر  إ " :المع صر ة الت بوير  ثق فتنر  فري وتؤسيسري تؤصريلي نمروذ 

 غنر  إل نفس   اآل  في والسعي  الت بو   ت اثن  م  مستمدة بدائ  إيج دو الت بو   النش ط لتؤصي  واالجته د

 أكثر  وجعلر  الترد يس  عقلنر  بهرد   التعليمير  – الت بوير  السر ح  فري والمستجدة الح لي  المق  ب  و النم ذ 

 بخصوصرريتن  العولمرر   ب سرر  التضررحي   دو   ومبدعرر  غنيرر  ت بيرر  خررال  مرر  وتطرروي   وانرردم ج   ف عليرر 

 31".واستقاللن 

 ننطل  إنن " :واالبتك  ي  اإلبداعي  قد اته  وتطوي  المتعلمي   ح جي   خدم  عل  النظ ي  هذ  تعم  كم 

 أداة التجديرد  وب سر  التعلري   فري المق  ب   بع  م   تجع أ  ت يد التي التوجه   انتق د م  النموذ   هذا في

 الحقيقي ؛ احتي ج ته  وع  مص لحه  ع  ضدا  وغ يب  غ بي  أنم ط وف  وب مجته  وت ويضه  البش  لتطويع

 والتضريي  آلي   وبكيفي  سلف ً  محددة واألدا  التفكي  م  أنم ط خل  إل  تسع  التي المن هج  ف  عل  والعم 
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 طموحر ته  و خصوصري ته  مرع يتوافر  بم  االختي   سب  له  نيس  أ  عو  اإلبداعي   المتعلمي   اقد  م 

 32".الشخصي والتطوي  الذاتي التثقي  م  ويمكنه 

 نفسر   الوق  وفي. التجزيئي  األهدا  نظ ي  عل  الق ئم  السلوكي  المق  ب   الملك   نظ ي  وتنتقد هذا 

 -اإلج ائير  ب لصري غ   االكتف   ننتقد" :الوضعي   لح  المكتسب   إدم   عل  الق ئم  الكف ي   نظ ي  ت ف 

 التعليمير   األنظمر  بعر  فري سر ئد هو وكم ... للمع يي  أ  للكف ي   أ  لؤلهدا  سوا   الوضعي تي و السلوكي 

 عر  فضرال تإد   م  كثي ا والتي الجزئي   المإش ا  عند والتوق  تلك  أو المق  ب  هذ  ب ستي اد تكتفي التي

  .التفتي  نحو والنزع  اآللي  إل  التبعي   في سقوطال

 مر  االسرتف دة مر  المد سري  يمنرع مر  كثير ا المثر    سربي  علر  لؤلهردا  السرلوكي-اإلج ائري التحديد إ 

 ومبرر د ا  برر  التالميررذ  مبرر د ا  فيسررتبعدو   قسرر  األ داخرر  تحرردث الترري المتوقعرر  غيرر  التعليميرر  الفرر ص

 المعر يي   أو الكف ير   أو األهردا  تتن ولهر  وال المستجدة  التعليمي  المواق  تف ضه  والتي أنفسه   المد سي 

 33."ج مدة سلوكي  بعب  ا و سلف   المحددة

 لتحقير  استشر افي  وخطرط مسرتقبلي  اسرت اتيجي   وضرع علر  الملكر   نظ ير  تعتمرد أخر ء  جهر  وم 

: وهرري أس سرري   منهجيرر  اسررت اتيجي   أ بررع علرر  ت تكررز وب لترر لي . البيداغوجيرر  والنج عرر  الت بويرر  الجررودة

 . رالتخطيط راالندم ج، راالنفت ح، األص لة،

 بيرداغوجي  وتمثلهر  القديمر   الع بير  الت اثير  الت بوير  النظ ير   تبنري علر  األصر ل  م تكز يقو  وهكذا 

 المتعلمري   نفروس فري األخالقير  القري  وغر س العتير   التعلري  إيج بير   مر  االستف دة ط ي  ع  وديداكتيكي  

 واألسرر لي  الط ائرر  واسررتعم   القرري   ت بيرر  علرر  واالشررتغ   عليهرر   الحفرر ظ أجرر  مرر  الهويرر  علرر  والتشررديد

 فه  أج  م  ذلك وك  والنقد  والمن قش  والحوا  الحفظ بي  تجمع ك ن  التي القدام  علم ئن  لدء البيداغوجي 

 للح جيرر   واالسررتج ب  اإلسررالمي  الع برري التعلرري  وتؤصرري  الت بررو   الترر اث وتجديررد حقيقيرر   فهمرر  الملكرر  

 .ومبدع  أصيل  إسالمي  هوي  بن   أج  م  والعم  للمتعليم   األس سي 

 ومخت ع ت  مع  ف  م  واالستف دة اآلخ   عل  المنفتح  الهوي  ت سي  في االنفت ح م تكز يتمث  حي   في

 مفهرو  اعتمر د علر  االنردم   م تكرز يقرو  والتطبيقير   النظ ير  بحوثر  ونتر ئج كشروف ت  وتوظي  وابتك  ات  

 التخطريط مفهرو  يعتمرد بينمر . والمضر مي  األهردا  بي  التك م  م  نو، تحقي  عل  والعم  للمنه    شمولي

 .والشع  الم اح  واندم   الجه    خصوصي   مع المنه   واندم   المستقب   استش ا  عل 
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 الترد يس نموذ  في األضوا  تسليط بؤ  بذيم نن  هن  األم  يتعل : "الد يج محمد يقو  م سب   عل  وبن  

 واالختيرر  ا  األولويرر   تحديررد يتطلرر  أسررلفن   كمرر  وأسرر ه  للتالميررذ الحقيقيرر  االحتي جرر   علرر  ب لملكرر   

 وأس لي  تطبيقه  تش يع   وواضعي الت بوي  الق ا ا  ص نعي مس عدة قصد واعي   استب قي  ب إي  المالئم 

 قصررد الحرري   فرري اتخ ذهرر  الواجرر  الترردابي  علرر  إْطالعهرر  مررع المرردء  بعيرردة األهرردا  نحررو للتوجرر  إنزالهرر  

 العجز نظ من   ضمنه  وم  الت بوي   األنظم  م  العديد منه  تع ني التي األزم   أب ز م  إ . إليه  الوصو 

 . المستقب  استش ا  إط   وفي المع ل   واضح  فلسف  إط   في الت بو  للنش ط النه ئي  الغ ي   تحديد ع 

 عبر ة اسرتخالص يعنري الخصروص  وجر  علر  الت بو  النش ط ومستقب  عموم   المستقب  استش ا  إ 

 مرر  برر النطال  المحتملرر   الط  ئرر  الحرر ال  لجميررع سررلف   معرردة مختلفرر  سررين  يوه   اعتمرر دو الم ضرري  مرر 

 والتكنولروجي؛ والعق ئرد  والفكر   العلمري البحرث اتج هر   مختل  م  عليه  المتف  واالفت اض   المسلم  

 .مستقبلي مس   أ  إلنج ز الالزم  والقد ا  اإلمك ني   وتعيي 

 ومت بعر  المنظوم   ومكون   للمتغي ا  المستقبلي  الوجه  د اس  المج    هذا في ب الستش ا  نعني كم 

 إغف لهر  عرد  يجر  والتري عمومر   التنمير  وفي المه  في لالنخ اط الض و ي  األس سي  الملك   تطو  مس  

 مر  ينطلر  علمري  اسرت اتيجي تخطريط علر  مبنير  المستقب  استش ا  يكو  أ  ش يط  .ب لمستقب  تنب  ألنه 

 الوٌغاشح الوِاذٕ الوغشثاٖ الوغزقجل٘بد عبلن ٗؤكذ الصدد  هذا وفي. معقول  وتوقع   واقعي  ومعطي   حيثي  

 بر  ؛اعزجبغ٘اب   الزٌجاؤاد إصذاس فٖ االعزششا  دّس ٗكوي ال: "ف٘قْ  الوغزقجل، دساعخ فٖ العلوٖ الوٌِظ أُو٘خ

ر  االتج هر    تحديرد في هدف  يتجل   مسرتقب  إلر  تحويلر  اسرت اتيجي   واقتر اح فير   م غرو    مسرتقب    وتخي 

 34".ممك 

 هرذا وفري. والتعلري  الت بي  قض ي  مع لج  في ش م  منه   عل  تعتمد الملك   نظ ي  أ  أيض   ننس  وال

 ونقتر ح للمنهر    الشمولي  النظ ة م  االنطال  المق  ب  هذ  في ن و  إنن " :أيض  الد يج محمد يقو  السي   

 عن صرر  مختلرر  تستحضرر  والترري الت بويرر   األهرردا : األس سرري  مكون ترر  فرري الت بررو  المنهرر   يسررتهد  أ 

 األخالقير – ال وحير  أ   ( المه  ير و الح كير  – الحسري ) الجسرمي  أ  منهر  المع فير  سروا   الت بوي  الوظيف 

 والكت  والتقني   واألس لي  الط ائ  وكذا  (المض مي ) والعلمي  المع في  االختي  ا  يستهد  كم  .الوجداني 

 وم شرردي  مد سرري  مرر  المترردخلي  وأسرر لي  المسررتهدف   الفئرر   وخصوصرري   التقرروي   أنظمرر و المد سرري 

 المد سرري  الررزم  وتوزيررع البيداغوجيرر   التنظيمرر  ) المد سرري  الحيرر ة وتنظرري   (الت بويرر  القيرر دة) وإدا يرري 

 35"...(الموازي  األنشط و
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 والعلميرر  األدبيرر  الشررع  برري  والتطبيقرري  النظرر   برري  االنرردم   مبرردأ علرر  الملكرر   نظ يرر  وتقررو  هررذا 

: الرد يج محمرد يقرو  هرذا  وفري. والقرومي والروطني والجهرو  المحلي بي  الد اسي   المستوي   بي  والتقني  

 فري نتبنر   كمر  الحقيقري بمعنر   االنردم   مبردأ اعتمر د ب لملكر    الترد يس نمروذ  فري األس سري  المكون   م "

 المنردمج المنهر   يسرع  األصريل   البيرداغوجي  هرذ  لتطبير  الطبيعري السي   نعتب   والذ   "المندمج المنه  "

 عل  االندم   في يختزل  الذ  والمنح   الضي  بمعن   ليس لك  التك م   إل  نتصو    كم ( 1  ) للمإسس 

 والذ  والش م   العمي  بمعن   ب  وضعي    لمواجه  ويجنده  التلميذ  يكتسبه  التي المع في  الموا د مستوء

 :الت لي  الثالث  المب دئ في يتمث 

 ر االبتردائي  ) التعلي  هيكل  في النظ  إع دة خال  م  وذلك :رالشع  الم احل بي  العمردي االندم ج  

 التكروي  مع ب لعالق  التعليمي  أسالك مختل  لتطوي  مندمج   إي ب التشبث مع  (الع لي - الث نو  - اإلعداد 

 وإيجرر د واألصرري   العتيرر  التعلرري  تطرروي  مررع بمرروازاة وذلررك  التعليميرر  المنظومرر  مرر  جررز ا ب عتبرر    المهنرري

 الت بويرر  المق  برر  ت غرر  كمرر  .والخصوصرري العرر   التعلرري  فرري األخرر ء األنظمرر  وبرري  بينرر  التواصرر  جسررو 

 األدبري  القسر  ومنر هج( الفنري)  والتقنري العلمري القسر  منر هج بري  الف صرل  االزدواجي  م  الحد في المندمج 

 العر    الثقر في والتكروي  واإلنسر ني  الطبيعير  والعلرو  وال ي ضي   اللغ  في متين  بخلفي  الط ل  بتزويد وذلك

  .متواز  بشك  وذلك

 دو ا  إل  الد اسي  السن  توزيع في جلي  ويتمظه  :(يالمع ف تك ملرال التن سق) أو األفقي االندم ج 

 الد اسري  المرواد تنظري و والتخصصر    الشرع  مختلر  فري الد اسر   يتنظر وم اجعر  ومجرزو ا   وفصو 

 وذلرك تقليردي   المع وفر  المرواد بري  الجسو  ومد جديدة  مواد إحداث إمك ني  في  لنظ ب التخصص  ووحدا 

 تحقير  يرت  أ  وينبغي .حدة عل  والتخصص   الد اسي  المواد خصوصي   م اع ة مع التك م   مبدإ بتطبي 

 العقلري النمرو مير دي  فري العلر  إلير  توص  م  آخ  وف  لمف هيمه  المتد   والبن   الد اسي  المواد بي  التك م 

 .المتعددة الذك  ا  نظ ي  توظي : مث  للمتعل   والنفسي

 ومنر  واحرد  إطر   فري والعملري النظر   بري  االنردم   االسرت اتيجي مبردأال هذا يشم  أخ ء  ن حي  وم 

 فري السر ئدة الح لير  المد س  في نالحظه  التي الثن ئي  وإلغ   والعم   الفك  بي  ب ل بط الت بي  عن ي  ض و ة

 الت بوير  األنشرط  جميرع بري  التك مر  مر  األدن  الحد تحقي  األصيل  المندمج  المد س  في يشت ط إذ. بلدانن 

 سرو   إنسر   بنر   فري يس عد مم  العملي ؛ والد اس  النظ ي  الد اس  موضوع   وبي  وخ  ج   القس  داخ 

  .بيدي  ويج   بعقل   يفك  متوازن   شخصي  ذ 

 المنه جي االندم ج (curriculaire )بري  ير التف عل العالقر  م اعر ةب" المحلي  المجتمع   متطلب   مع 

 ب عتب   وملك    وغ ي   أهدا  م  تحقيق  إل  المجتم ع يسع  وم  ومحتوي    ب امج م  المد س  تقدم  م 



 

   

 

 المنه   م اع ة عل  الح ص مع  التنمي  عوام  م   ئيس  وع مال االجتم عي  للتقد  أس سي  مح ك  المد س 

 .الموسع  ب لجهوي  العم  أف  في والجه   المن ط  لخصوصي   الد اسي

 الترد يس نمروذ  يرؤتي والرذ   - الرد يج يقرو  - نتبنر   الرذ  المنهر   فري المقصود االندم   يسي  وهكذا 

 علر  أ ) فر لوطني الجهرو ؛ ثر  المحلري  المسرتوء مر  برد ا متصر عد  اتجر   فري يسري   لر  تتويجر  ب لملك  

 .(اإلسرالمي – الع بري) اإلقليمري المستوء عل  االندم   تحقي  إل  النه ي  في لنص   (كك  المجتمع مستوء

 الم ونر  مر  بقد  التعلي   قط ، في للع ملي  ب لسم ح عموم   الت بو  والمنه   المق  ب   تتميز أ  نقت ح إنن 

 والمإسسرر   المنرر ط  نمكرر  حيررث. المالئمرر  التعليميرر  المضرر مي  واختيرر   المسررتهدف   الملكرر   صرري غ  فرري

 االحتي جرر   مررع وموا متهرر  الد اسرري  المقرر  ا  لتعرردي  الح يرر  مرر  قررد  مرر  بهرر  يشررتغلو  الترري والجهرر  

. الت بوير  الش اك  مش  يع وإق م  الع    المنه   في المشت ك  ب ألسس احتف ظه  مع الجهوي   والخصوصي  

 المحلرري  المجتمررع وفع ليرر   الخرر ص القطرر ، مررع التعرر و  اتف قيرر   عقررد فرري المبرر د ة للمإسسرر   تترر ك حيررث

 في ويلبي . والثق في  واالجتم عي  االقتص دي  خصوصي ته  يس ي  بم  مندمج  بشك  الد اسي  من هجه  وتعدي 

 الع مر  وب لسي سر  العر    ب لمنهر   اإلخرال  دو  أسر ه   ومتطلبر   للتالميرذ الحقيقير  االحتي جر   نفس   اآل 

 "36.للدول 

 المعقلنر   االستشر افي  واالسرت اتيجي  الجيد  العقالني والتدبي  التخطيط عل  الملك   نظ ي  تبن  وعلي  

  .والجسدي  وال وحي  العقلي  أهدافه  وتسطي  بدق   المستهدف  الملك   تحديد ط ي  ع 

 والتك مر  االنردم   مبردأ اعتمر د مر  فالبرد والفك ير   المع فير  المضر مي  فري التوجه   يخص م  في أم 

 المعر    عر   فري والتد   االستم ا ي  مبدأ وتمث  التعبي ؛ وأشك   المع    أنوا، مختل  بي  والتنسي 

 المنهجرري البعررد واستحضرر   ؛المع فيرر  للمضرر مي  الكمرري الترر اك  وتجرر وز التعليميرر ؛ األسررالك عبرر  األس سرري 

 خ صر   اإلسرالمي الفكر  عطر   اسرتثم   عل  والعم  المواد؛ محتوي   تقدي  في الموضوعي -العلمي  وال وح

 المضرر مي  مرر  أدنرر  حررد ترروفي  علرر  الحرر صو ؛المع فيرر  المجرر ال  برري  التك مرر  لخدمرر  ع مرر   واإلنسرر ني

 والشرع ؛( منهر  األولر  خ صر ) الم احر  مختل  في المتعلمي  لجميع األس سي  والملك   المشت ك  األس سي 

 محتويرر   وانرردم   التطبيقيرر    رر الوظيفيرر  والمع فرر ( النظ يرر ) ذاتهرر  حررد فرري المع فرر  برري  التررواز  وإحررداث

 الف دي  للح جي   واستج بته  الجه   بخصوصي   وا تب طه  التعلي   م  األول  الم اح  في خ ص  المن هج

 37."والجم عي 

                                                           
36
 .ًفغَ الشقوٖ ّالشاثػ الوْقع -

37
 .ًفغَ الشقوٖ ّالشاثػ الوْقع :الذسٗظ هؾوذ -



 

   

 

: الرد يج يقرو  هرذا  وفري. الع دلر  اإلسرالمي  القري  علر  خصوصر  الت بوير  الملكر   نظ ي  تنبني وعلي  

 قري  نشر  فري المد سر و المرد س دو  تعزيرزو  "ب لملكر   الترد يس" نمروذ  فري األس سي المكو  هذا ي و "

 اإلنسر    وحقرو  المس واة عل  والت بي  اإلسالمي  الت بي  مك ن  وتقوي  الحميدة  واآلدا  واألخال  المواطن 

 . والتط   الك اهي  ونبذ والتس مح  اإلنص   وثق ف 

 إلر  أس سر  والمستندة الت بو   النظ   في ث بت  كم تكزا  إعالنه   ت ي التي القي  م  نطال اال ي و  كم  

 القري   منظومر  حرو  رالتكاري  للت بياة الارطني الميثا ق في و د م  المث   سبي  عل  ننظ ) الثق في مو وثن 

  ... القري  مسرتوء علر  والتوجهر   ب الختير  ا  المتعلر  األو  جزئ  في خ ص  ،"األبيض الكت  " في وكذا

 والكتر  المقر  ا  فري أج أتهر  علر و  ( القري  علر  ب لت بير ) يعر   فيمر  توظيفهر  علر  العمر  ينبغري والتي

  :م  ب ألس س تستله  والتي ...التقوي  وأنظم  المد سي 

  اإلسالمي ؛ العقيدة قي   -

  والثق في ؛ األخالقي  ومب دئه  ألمتن  الحض  ي  الهوي  قي   -

 وواجب ت ؛ المواط  وحقو  المواطن   قي   -

 38."...اإلنس   لحقو  الكوني  القي  -

 شمولي منظو  م  مق  بته  المتعل   عند الالئ  الوج  عل  وتنميته  الملك    اكتس   تيسي  بغي  ويتعي 

 اإلج ائيررر  االسرررت اتيجي   مررر  مجموعررر  ووضرررع ب مجتهررر   فررري البيرررداغوجي الترررد   وم اعررر ة لمكون تهررر  

 مر  االسرتف دة مرع وغير    خلردو  ابر  عنرد الملكر   تحصري  يت  كم  وخطوا   م اح  إل  تستند الكتس به  

 النظر   بي  لل بط...( الشخصي  والمش  يع المإسس  مش و،) المش و، بفك ة والعم  ب لمشكال   التد يس

 لرديه  الرتعل  ووتير ة المتعلمري  مستوء تن س  متف وت  بذيق ع   ب لعم  تسمح ت بوي  حلو  اعتم دو والعملي 

 وينتفرع منر   تسرل  حتر  فهمر   بميرزا  لر  وز  عقلر   بمعير   عبد لك  ك ": قي  ولذلك الغ ل   ذك ئه  ونو،

  39".المعي   لتف و  اإلنك   وقع وإال بك 

 الد اسري  قسر  األ داخر  الرتعل  تنظري  بؤشرك   ير تبط مر  بك  العن ي  التوجه   هذ  ألج أة الد يج ويقت ح

  (واالختبرر  ا  التقرروي  أنظمرر  - المد سرري  الكترر و المصرر د  - الوسرر ئ   رر األسرر لي  - البيداغوجيرر  الط ائرر )

 البنير   اسرتعم   ت شيد عل  العم  مع ب لملك  ؛ المق  ب  إط   في المع    تن و  وط ائ  األس لي  تنويعو

 األصريل   التقليدير  والمم  س   الط ائ  بع  تكيي  عل  واإللح ح  التعليمي  واألدوا  والتجهيزا  التحتي 
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 .ًفغَ -

39
 .ًفغَ -



 

   

 

 سربي  وعلر ... المشكال  وح  المواق  ومواجه  المش  يع وضع وط ائ  النشط   ب لط ائ  عموم  واألخذ

 ط يقر  اسرتخدا  يشرجع أنر  إال المعلر   تن سر  التري الت بوير  الط ائر  اسرتخدا  يبريح خلردو  ابر  نجرد: المث  

 م  ع لي  د ج  عل  يصبح لكي العل   ملك  عل  المتعل  حصو  إل  يهد  عند   ف لتعلي   .والحوا  المن قش 

 ت كرز زم نر  فري ك ن  التي القي واني  الط يق  خلدو  اب  انتقد لذا  .وتعم  فه  دو  حفظ  فقط وليس الفه  

 ابر  يقد  كم  ." مش  ك  دو  الت   والسكو  الصم  يلتزمو  بؤنه  الطال  ووص   كبي  بشك  الحفظ عل 

 :الت لي  ب ألس لي  يتميز  الملك   اكتس   في ومتم سك  متك مال منهج  خلدو 

 . معين  بيئ  في والمم  س  النشؤة خال  م  االكتس   -7

 . والتم   والتك ا  الحفظ خال  م  االكتس   -6

 .ف لملك  الح    ث  الصف   ث  الفع   إل  الفع  وقو، ح ل  م  واالنتق   التد   -1

 خرال  مر  البيرداغوجي الفعر  بجرودة لال تقر   التعليمير   الم احر  مختلر  فري الد اسر  تنظي  حيث م  -

 . التد   مبدإ اعتم د لهم   الت بوي  الفض  ا  وموا م  التعل  جدوء وم  التد يس فع لي  م  ال فع

 التعليمير  الم احر  مختلر  علر  إدخ لهر  الم اد المستجدا  تالئ  موضوعي  مع يي  وف  الد اس  تنظي  -

  :يلي م  وف 

  ...والفصو  الدو ا  نظ   حيث م  د اسي  سن  ك  تنظي  *

 المتعلمري  مسرتوء تن سر  متف وتر  بذيق عر   ب لعمر  تسرمح ت بوير  حلو  اعتم د إمك ني  في النظ  *

 التحتي  البني   استعم   ت شيد وفي للمإسس   الداخلي الم دود م  ال فع في يفيد بم  لديه ؛ التعل  ووتي ة

 أ ": المعل  وظ ئ  م  أ " الدي  علو  إحي  " كت ب  في الغزالي ح مد أبو ذك  وقد. التعليمي  والتجهيزا 

 إلير  يبرث وال عقلر   علير  يخربط أو فينفر   عقلر  يبلغر  مر ال إلير  يلقري فرال فهمر  قد  عل  ب لمتعل  يقتص 

  ."بفهمه  يستق  أن  عل  إذا إال الحقيق 

 التكروينيو  (الرتعل  بداير  فري) التشخيصري: أنم طر  بجميرع يمربا لتق الخ ص الزمني الغال  إد ا  *

 م احرر  حسرر  الملكرر   بيررداغوجي  إطرر   فرري  (الررتعل  مرر  االنتهرر   بعررد) واإلجمرر لي  (للررتعل  المررالز )

 وحردة ولكر  واإلعدادي   االبتدائي  الم حلتي  في د اسي  م دة لك  المخصص الغال  وبم اع ة اكتس به  

 المكتسررب    بت سرري  الكفيرر  المنررتظ  الت بررو  ب لرردع  العمرر و .الثرر نو  التعلرري  مرر  الث نيرر  الم حلرر  فرري

  .الف ص وتك فإ والتفو  النج ح نسب  م  لل فع والض م 

 ؛لعط وا الزم  واستعم ال  الد اسي  الحصص تنظي  في الم ون  *



 

   

 

  .األسبوعي  الحص  ضم  الجمعوي و والفني  الثق في  لؤلنشط  زمني  مج ال  تخصيص *

 والثقر في واالقتصر د  االجتمر عي المحريط مرع مق  اتهر  وبعر  المد سر  مال مر  سرب  في النظ  *

 40(."المندمج المنه  )

 

 ومرر  الفع لرر   البيداغوجيرر  الط ائرر  مرر  األشررك   مرر  بشررك  تسررتفيد الملكرر   نظ يرر  بررؤ  نسررتنتج وهكررذا 

 فلسررف  علر  واالنفترر ح المع فير   السرريكولوجي  ونتر ئج التنشرريط  فلسرف  إلرر  وتسرتند المتعررددة  الرذك  ا  نظ ير 

 علررر  وتقنيررر   المسرررتقبلي  الد اسرر   عررر  بلررر  الخ صررر   الح جرر   ذو  وت بيررر  المنررردمج  والتعلررري  الكف يرر  

 اإلسرالمي   القري  فلسرف  علر  تعتمرد وأصريل   ت اثير  نظ ير  ب لملكر   الترد يس أ  ذلرك  إلر  أضر ...التردبي 

 واالنفتررررر ح  واالعتررررردا   والوسرررررطي   الترررررواز   علررررر  الق ئمررررر  الواعيررررر  الدينيررررر  ال إيررررر  مررررر  وتنطلررررر 

 ... والتع ي  والتف ه 
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 .ًفغَ الشقوٖ ّالشاثػ الوْقع -



 

   

 

 في حص ه  يمك  التي والتخطيط  التدبي ي  الخطوا  م  مجموع  عل  ديداكتيكي  الملك   نظ ي  تنبني

 :الت لي  المب دء 

 ٗاىْ٘عٞح األضاضٞح اىَيناخ ذؽدٝد: 

 عزاراراااَ فاااٖ ف٘جااا٘ي الاااذسٗظ، هؾواااذ الاااذكزْس أعااازبرًب ٗؾاااذدُب كواااب الولكااابد فلغااافخ هاااي الواااذسط ٌٗطلاااق

 ثبلااذسط رااشرجػ قااذ ًْع٘ااخ، ّهلكاابد أعبعاا٘خ هلكاابد إلاأ ّٗصااٌفِب الااذسط، فااٖ الوغاازِذفخ الولكاابد غج٘عااخ

 كااااثى. األخااااشٓ ّالوغااااضّءاد ّالْؽااااذاد الوااااْاد ثاااابقٖ هااااع هٌذهغااااخ أّ هغزعشظااااخ هلكااااخ ركااااْى أّ فقااااػ

 فاااٖ -هاااضال ـااا اللغْٗاااخ الولكاااخ ف٘خزااابس ّشاااؾزُب، ّصاااقلِب اخزجبسُاااب ٗشٗاااذ الزاااٖ الولكاااخ غج٘عاااخ الواااذسط ٗؾاااذد

 ُاااازٍ رعااااضص الزااااٖ األًشاااطخ هااااي هغوْعااااخ الواااذسط ف٘ؾعااااش ّالزعج٘ااااش، ّاإلًشااابء الٌؾااااْ أّ اللغااااخ ؽصاااخ

 ثثُااااذا  هشرجطااااخ عقل٘ااااخ هلكااااخ: صااااالس الكجااااشٓ الولكاااابد أى رلاااا  إلاااأ أظااااف. ّرٌوِ٘ااااب ّرقِْٗااااب الولكااااخ

. ثبلجااااذى هشرجطااااخ ؽشك٘ااااخ ؽغاااا٘خ ّهلكااااخ ّالْعااااذاى، ثبلقلاااات هشرجطااااخ ّرّق٘ااااخ ّعذاً٘ااااخ ّهلكااااخ هعشف٘ااااخ،

 ّالزوااابسٗي األًشاااطخ هاااي هغوْعاااخ عجاااش الولكاااخ رؾققاااذ إرا دسعاااَ ًغااابػ هاااي الواااذسط ٗزؾقاااق ىأ ّٗوكاااي

 ّالٌعاااظ الغاااْدح صااافخ ّالعااا٘وب ّهْاصااافبرِب، عاااوبرِب ّسصاااذ الولكاااخ، رلااا  اعزكشاااب  علااأ رٌصااات الزاااٖ

 ّٗوكااااي. ّالك٘ف٘ااااخ الكو٘ااااخ الغااااْدح لزؾق٘ااااق هع٘اااابس الولكااااخ أى ُاااازا ّٗعٌااااٖ. ّالك٘بعااااخ ّالؾااااز  ّالوِاااابسح

 هغوْعاااخ أخاااشٓ عِاااخ هاااي رعٌاااٖ قاااذ الزاااٖ الولكااابد رغاااط٘ش فاااٖ ّالكفبٗااابد األُاااذا  ًظشٗاااخ هاااي االعااازفبدح

 أّ هغوْعااااخ رغااااطش أى الزشثاااإْ القطااااب  علاااأ الْصاااا٘خ الااااْصاسح علاااأ ٌّٗجغااااٖ. الكفبئ٘ااااخ القااااذساد هااااي

 ّالْعاااذاًٖ الوعشفاااٖ الوغااازْٓ علااأ فِ٘اااب رشغااات الزاااٖ ّالصاااٌبع٘خ الوِبسٗاااخ الولكااابد هاااي هفصااالخ الئؾاااخ

 :ّالقاااذساد ّاألُاااذا  الولكااابد هاااذخل ؽاااْ  رصاااْسٍ الاااذسٗظ هؾواااذ ٗقاااذم الصاااذد، ُااازا ّفاااٖ. ّالؾشكاااٖ

 ٗإٔاااداف ٍقاصاااد اعرَاااا  ٍاااِ التاااد ٗظااأ، أمَاااو عياااٚ ت٘ظائفااأ اىقٞااااً ٍاااِ اىررتااا٘ٛ ّظاٍْاااا ٝااارَنِ ؼراااٚ"

 شااااٌ. اىَعرَاااا  ىطَ٘ؼاااااخ ذطاااارعٞة منااااو، اىررتاااا٘ٛ اىَْٖاااااض فااااٜ ٍؽااااد ج ٗأٗى٘ٝاااااخ اخرٞاااااراخ ٗفااااق

 ٝخاااادً تَااااا.  راضااااٜ ٍٗقاااارر شااااعثح مااااوٗ ذعيَٞٞااااح ٍرؼيااااح تنااااو خاصااااح ىاااا٘ائػ فااااٜ ٗذْظَٖٞااااا ذرذٞثٖااااا

 ٍااااِ ٍرؼيااااح مااااو ّٖاٝاااح فااااٜ ىيَاااارعيٌ اىَرضااااٍ٘ح(  اىعاٍاااح األٕااااداف أٗ اىَ٘اصاااافاخ) األضاضااااٞح اىَينااااخ

 اىعياااااً٘ تَخريااااا  اىَرذثطاااااح ٗاىصاااااْاعٞح، اىْ٘عٞاااااح ٗاىَينااااااخ ٗاالترااااادائٜ  األٗىاااااٜ اىرؽصاااااٞو ٍراؼاااااو

 .اىَرقدٍح اىَراؼو فٜ ٗاىصْاعاخ

 اىعطاَٞح: شخصاٞرٔ ظ٘اّاة تَخري  ٗاىعْاٝح اىفر ، ىؽاظٞاخ األٕدافٗ اىَقاصد ذطرعٞة أُ ْٝثغٜ مَا

 عيٚ اىَعرفٞح - اىعقيٞح اىع٘اّة تاضرٖداف ّنرفٜ ال ؼٞس ٍر٘ازّح، شخصٞح ذنِ٘ٝ ألظو. ٗاىرٗؼٞح ٗاىعقيٞح

 .اىشخصٞح ٍِ األخرٙ اىع٘اّة ؼطاب



 

   

 

 اىَنّ٘ااخ تاضارٖداف اىررت٘ٝح، آرائٔ فٜ ٗعٍَ٘ا اىصثٞاُ، ذْشلح فٜ اىغساىٜ ؼاٍد أت٘ ْٝصػ ٗىير مٞر،

 شاٌ، ٍٗاِ. ٍرنااٍال ٗاؼادا مٞاّا تاعرثارٕا ئىٖٞا ْٗٝظر. ٗاىعطٌ ٗاىرٗغ اىعقو: ٕٜٗ اىثشرٝح، ىيْفص اىرئٞطح

 ٍٗراا٘ازُ، ٍرناٍااو تشاانو اىَنّ٘اااخ ذياال ذرْاااٗه اىرااٜ اىررت٘ٝااح ٗاىطرائااق األضاااىٞة تعااط عيااٚ ذأمٞاادٓ ظااا 

 ٍعاااالخ فااٜ اإلّطاااّٞح اىااْفص ٗذرقٞااح اىعقااو، ىررتٞااح ٗاىرفناار ٗاىاارٗغ، اىقيااة ىرسمٞااح ٗاىرٝاظااح ماىَعإاادج

 .ٗاىؽ٘اش اىعقو ٗذْشٞػ اىعطٌ ىررتٞح ٗاىيعة اإل راك،

 اىرؤٝااح ذثْااٜ عيااٚ ٗاىَيناااخ، اىَ٘اصاافاخٗ األٕااداف ٗرضااٌ اىغاٝاااخ اخرٞااار تخصاا٘  ّيااػ أّْااا مَااا

 اىرخطاٞػ تعَيٞاح اىَعاصارج اىرعيَٞٞاح األّظَاح ٍِ اىنصٞر تاىفعو عْٞد ٗقد. تاىَطرقثو ٗاالٕرَاً االضرراذٞعٞح

 .ٗاىرقدً اىرٝا ج فٜ ّعاؼٖا أضثاب أؼد ٕ ا ٗماُ اىَطرقثو، ٗاضرشراف

 تأ ٝقاً٘ أُ َٝناِ ٍاا إَٖٔاا ىعاو اىصافاخ، تعاط فٖٞاا ٝرا٘فر أُ ٝعاة ىيَطارقثو، اىعٞدج اىرؤٝح أُ عيٚ

 ذطاعٚ اىراٜ ٗاىَينااخ األٕداف ٗظ  ٍِ…  اىََارضُ٘ ٗم ا ٗظٖ٘ٝا، ٍرمسٝا ٗاىَخططُ٘، اىقرار أصؽاب

 تا ىل، ٝثيا٘رُٗ، فٖاٌ. ئىٞأ تٖاٌ اى٘صا٘ه ّرٝاد اىا ٛ ىيَرعيَاِٞ اىَطارقثو صا٘رج ٗرضاٌ ىرؽقٞقٖا، اىَْظٍ٘ح

 ٗاى٘ص٘ه األٕداف، ذيل ذؽقٞق فٜ تاىرتثح ٗاىرالٍٞ  اىَدرضِٞ ٍِ مال ٗٝشؽُْ٘ اىطاٍٞح، ٗاألٕداف اىرؤٝح

 أٗ ٍْٖٞاح ٍطااراخ أٗ ٗذخصصااخ شعة الخرٞار اىرؤٝح ٕ ٓ ذنُ٘ أُ تِٞ ْٕا فر  ٗال. اىَرظ٘ج اىغاٝاخ ئىٚ

 ٗاىَطاااٗاج اىعداىااح فٞاأ ذطاا٘  ظدٝااد ٍعرَاا  تْااا  عثاار اىعاااً، اىَطاار٘ٙ عيااٚ أٗ… شخصااٞح ٍشااارٝ  ى٘ظاا 

 .ٗاىؽرٝح

 اىرتٌ عيٚ اىٖدف ّؽ٘ اىطٞر فٜ االضرَرار عيٚ اىرالٍٞ  ذؽفس اىرٜ ٕٜ ئ،ا ، اى٘اظؽح اىَطرقثيٞح اىرؤٝح

 ٗاالضاارعدا  االؼرَاااالخ مااو ٗذقاادٝر ّظاار ٗتعااد تصااٞرج ىْفااا، ٝؽراااض اىَطاارقثو اضرشااراف ئُ. اىصااع٘تاخ ٍااِ

.ألض٘ئٖا
41
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 فاٖ الوذسعْى هٌِب ل٘غزف٘ذ ّالؾشك٘خ ّالْعذاً٘خ العقل٘خ للولكبد صٌبفخ ّظع هي الثذ عجق، هب علٔ ّثٌبء

 .ّرقْٗوب ّرذث٘شا رخط٘طب عزارارِن ّظع

 اىَيناخ ظ٘  فٜ ٗاىَعاٍِٞ اىَؽر٘ٝاخ ذعدٝد: 

 أى ثوعٌأ. الولكابد فلغافخ هع لزٌغغن الذساع٘خ ّالوعبه٘ي الوقشساد رغذٗذ الذسٗظ هؾوذ ًظشٗخ رغزْعت

 الوعابه٘ي رصاٌ٘ف هاع ًْع٘خ، أم أعبع٘خ أكبًذ عْاء الوزعلن، لذٓ الولكبد اعزكشب  الوؾزْٗبد ُزٍ رغزِذ 

. ّالوشكات الوعقاذ إلٔ ّالجغبغخ الغِْلخ هي الوعبه٘ي ُزٍ ثٌبء فٖ الزذسط هي ّالثذ. الوغزِذفخ الولكبد ؽغت

 هعلْهبد هي اعزؾذس هب هع الغشٗع ّالزك٘ف ّالٌظشٗبد، ّالزصْساد الوٌبُظ هي اعزغذ هب هغبٗشح هي ّالثذ
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 الازكبءاد ّرٌو٘اخ الزٌشا٘ػ، ّفلغافخ الووغاشؽخ، القاشاءح هاي ّاالعازفبدح الشقو٘اخ، العْالن علٔ كبالًفزبػ ّأفكبس،

 الوخزلفاخ، الوازعلن هلكابد رشق٘اخ هاي الثاذ أًَ رل ، إلٔ ٌّٗعب . ّالوزٌْعخ الوخزلفخ الولكبد ّرطْٗش الوزعذدح،

 ّاالعزكشاب ، الجؾاش ّهكلاخ الازارٖ، الازعلن ّهلكاخ الٌقاذ، ّهلكاخ الؾغابة، ّهلكخ القشاءح، ّهلكخ الكزبثخ، كولكخ

 العشث٘خ الِْٗخ هي االًطال  هي الثذ أخشٓ، عِخ ّهي...العٌكجْر٘خ الشجكبد فٖ الزٌق٘ت ّهلكخ الوطبلعخ، ّهلكخ

 ّهاي. ّّاعجبراَ ؽقْقاَ هعشفخ علٔ الوزعلن ّرٌشئخ الوْاغٌخ، ق٘ن ّغشط الذٌٗ٘خ، الق٘ن علٔ ّالؾفبظ اإلعاله٘خ،

 ًٌغأ ّال. ّاالغاال  الجؾاش ّؽات ّاإلقٌاب  الزشاْٗق علأ رٌجٌاٖ ّهف٘اذح، ّهوزعاخ ُبدفاخ الوعبه٘ي ركْى صن،

 ّاألعبعا٘خ، األّل٘اخ الولكاخ ُازٍ علأ القذٗواخ صقبفزٌاب سكاضد ّقاذ هعبسفٌب، لجٌبء ظشّسٗخ الؾفع هلكخ ثثى أٗعب

 ّاثاي سشاذ، ّاثاي عاٌ٘ب، ّاثي كبلغضالٖ، شزٔ، ه٘بدٗي فٖ ّفطبؽلخ عِبثزح هْعْع٘٘ي علوبء أهبم أصجؾٌب ؽزٔ

 األخشٓ الولكبد العزكشب  ظشّسٗخ هشؽلخ الؾفع ّهلكخ... ع٘بض ّالقبظٖ الق٘شّاًٖ، سش٘ق ّاثي خلذّى،

 .الوزعلن لذٓ

 ّالزغابهؼ الزفابُن إلأ الاذعْح خاال  هاي األخالق٘اخ ثابلق٘ن اسرجبغِاب ُاْ الولكابد، ًظشٗخ ٗو٘ض هب أُن ّلكي

 ّالعذالااخ ّالؾشٗاخ ّالوغابّاح الؾاق عااي ّالاذفب  األصا٘لخ، اإلعااله٘خ ثاابألخال  ّالزشاجش اٙخاش، هاع ّالزعابٗش

 الزاذسٗظ" ًواْرط فاٖ األعبعاٖ الوكاْى ُازا ٗاشّم: "الاذسٗظ ٗقاْ  اإلغابس، ُازا ّفاٖ. ّالشْسٓ ّالذٗوقشاغ٘خ

 هكبًااخ ّرقْٗااخ الؾو٘ااذح، ّاٙداة ّاألخااال  الوْاغٌااخ قاا٘ن ًشااش فااٖ ّالوذسعااخ الوااذسط دّس رعضٗااض" ثبلولكاابد

 .ّالزطش  الكشاُ٘خ ًّجز ّالزغبهؼ، اإلًصب  ّصقبفخ اإلًغبى، ّؽقْ  الوغبّاح علٔ ّالزشث٘خ اإلعاله٘خ الزشث٘خ

 إلأ أعبعاب ّالوغازٌذح الزشثإْ، الٌظابم فاٖ صبثزاخ كوشركاضاد إعالًِـب ٗزن الزٖ الق٘ن هي االًطال  ٗشّم كوب

 ّكازا الق٘ن، هٌظْهخ ؽْ  ّالزكْٗي للزشث٘خ الْغٌٖ الو٘ضب  فٖ ّسد هب الوضب  عج٘ل علٔ ًٌظش) الضقبفٖ هْسّصٌب

 ّالزاٖ ،…( القا٘ن هغازْٓ علٔ ّالزْعِبد ثبالخز٘بساد الوزعلق األّ  عضئَ فٖ خبصخ ،"األث٘ط الكزبة" فٖ

 الوذسعا٘خ ّالكزات الوقاشساد فاٖ أعشأرِاب ّعلأ ،" القا٘ن علأ ثبلزشث٘خ" ٗعش  ف٘وب رْظ٘فِب علٔ العول ٌٗجغٖ

 :هي ثبألعبط رغزلِن ّالزٖ …الزقْٗن ّأًظوخ

 اإلعاله٘خ؛ العق٘ذح ق٘ـن -

 ّالضقبف٘خ؛ األخالق٘خ ّهجبدئِب ألهزٌب الؾعبسٗخ الِْٗخ ق٘ـن -

 ّّاعجبرَ؛ الوْاغي ّؽقْ  الوْاغٌـخ ق٘ـن -

"…اإلًغبى لؾقْ  الكًْ٘خ الق٘ن -
42
 

 هاع الوعزذلاخ، اإلعااله٘خ الذٌٗ٘اخ الشؤٗاخ ظاْء فاٖ ّالوؾزْٗابد الوعابه٘ي اخز٘ابس هاي الثاذ أًاَ ُازا ّٗعٌٖ

 .الوعبصشح الغشث٘خ الوغزغذاد علٔ االًفزبػ
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 ٗذط٘رٕا اىَيناخ ذَْٜ اىرٜ اىدٝدامرٞنٞح اى٘ضائو اخرٞار: 

 أعال هاي ثصاشٗخ أم شافْٗخ أكبًاذ عاْاء الذٗذاكز٘ك٘اخ الْعابئل هاي هغوْعاخ اخز٘بس الولكبد ًظشٗخ رزطلت

 فاٖ كج٘اش ثاذّس الزشثْٗخ الخطبغبد ّرقْم. ّالزكشاس ّالذسثخ ثبلوشاى ّصقلِب الوزعلن، ًفظ فٖ القذساد رشع٘خ

 الكفبئ٘ااخ ّالقااذساد الولكاابد خذهااخ فااٖ الذٗذاكز٘ك٘ااخ الْعاابئل أى ُاازا ّٗعٌااٖ. الزعلو٘ااخ -الزعل٘و٘ااخ العول٘ااخ رغااِ٘ل

 هااي الثااذ ثاال الشاافْٕ، ثبالسرغااب  االكزفاابء ّالٗوكااي. ّاعزكشاابفب ّرفغاا٘شا ّرْظاا٘ؾب ّر٘غاا٘شا ّرغااِ٘ال رجغاا٘طب

 .اإلعالهٖ ثبلزكبء ٗغؤ هب أّ اإلعاله٘خ الولكبد ّرول  الوعشفخ، ّؽْعجخ اإلعاله٘خ ثبلزكٌْلْع٘ب االعزعبًخ

 اىَيناخ خدٍح فٜ اىثٞدات٘ظٞح اىطرائق: 

 ثابلؾفع ّٗغازع٘ي عِاخ، هي ّالٌقل العقل علٔ ٗعزوذ كبى القذٗن، اإلعالهٖ الزشثْٕ الٌظبم أى الوعشّ  هي

 قجال ّاإلدسا ، الازاكشح لزقْٗاخ أعبع٘خ هلكخ ألًِب! الؾفع غشٗقخ إلٔ الْ٘م أؽْعٌب ّهب. أخشٓ عِخ هي ّالؾْاس

 ّالزعل٘ن، الزشث٘خ هغب  فٖ الزشاس آل٘بد هي هغوْعخ هي االعزفبدح ّٗوكي. ّالٌقذ ّالوشبفِخ الؾْاس إلٔ االًزقب 

. ّاالعاز٘عبة الؾفاع هلكخ لزشع٘خ ّالؾْاشٖ ثبلزق٘٘ذاد ّاالعزعبًخ ّؽفظِب، الوزْى ّدساعخ ّالزق٘٘ذ، كبلششػ،

 فلغافخ ّروضال الوغاشؽ٘خ، الطشٗقاخ ّالعا٘وب الفعبلاخ، الج٘ذاغْع٘اخ الطشائاق هي االعزفبدح ٗوكي رل ، علٔ عالّح

 .الزشثْٕ الزٌش٘ػ

 ٌٝ٘ىيَيناخ اضرنشاف اىرق: 

 ظاْء فاٖ الولكابد ّاخزجابس الوازعلن، ًفاظ فاٖ رشعاخِب هاذٓ ّهعشفاخ الولكابد اعزكشاب  الزقْٗن ٗغزِذ 

 ّهلكابد قجل٘اخ، رقْٗو٘اخ هلكابد عاي الؾاذٗش ٗوكاي الصاذد، ُازا ّفاٖ. الوغازِذفخ الولكاخ ثٌْع٘اخ خبصاخ أًشطخ

 ّالزقْٗاخ الاذعن ّهلكابد إدهبع٘اخ، ّهلكابد إشاِبدٗخ، ّهلكبد ّإعوبل٘خ، ًِبئ٘خ رقْه٘خ ّهلكبد ركٌْٗ٘خ، رقْٗو٘خ

 ّقا٘ن أفكابس ّإثذا  العْٗصخ، الوشكالد ّؽل ّالزعو٘ن، ّاالعزٌزبط ّاالعزٌجبغ ّاالعزقشاء الؾفع هلكخ ّرشع٘خ

: أَّاغاأ تعَٞاا  تاااىرقٌ٘ٝ اىخااا  اىسٍْااٜ اىغااالف  راضإ" :علاأ الااذسٗظ هؾوااذ ٗلااؼ الصااذد، ُاازا ّفااٖ. عذٗااذح

 ئغااار ،(اىاارعيٌ ٍااِ االّرٖااا  تعااد) ٗاإلظَاااىٜ ،(ىياارعيٌ اىَااالزً) ٗاىرنااْٜ٘ٝ ،(اىاارعيٌ تداٝااح فااٜ)اىرشخٞصااٜ

 اىَاارؼيرِٞ فااٜ  راضااٞح ٍااا ج ىنااو اىَخصاا  اىغااالف ٗتَراعاااج امرطاااتٖا، ٍراؼااو ؼطااة اىَيناااخ تٞاادات٘ظٞا

 اىَْارظٌ اىررتا٘ٛ تاىادعٌ اىعَاوٗ .اىصااّ٘ٛ اىرعياٌٞ ٍاِ اىصاّٞاح اىَرؼياح فاٜ ٗؼادج ٗىنو ٗاإلعدا ٝح، االتردائٞح

."اىفر  ٗذنافإ ٗاىرف٘  اىْعاغ ّطثح ٍِ ىيرف  ٗاىعاٍِ اىَنرطثاخ، تررضٞخ اىنفٞو
43
 

 هاي لٌاب رجا٘ي ّقاذ الولكابد، ث٘ذاغْع٘خ ظْء فٖ الذٗذاكز٘ك٘خ العول٘خ علِ٘ب رٌجٌٖ الزٖ الوشاؽل أُن ُٖ ُزٍ

 الذساعاخ هغازْٗبد فاٖ الوزاذسط الوازعلن لاذٓ الولكابد هاي هغوْعاخ رشعاخ أى الثاذ الج٘اذاغْع٘ب ُزٍ أى ُزا كل

 .ّالزعلن
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 مر  تمرتح وأصيل  جديدة ت بوي  نظ ي  فعال هي الد يج محمد الدكتو  لدء الملك   نظ ي  إ : القو  خالص 

 والقرري  الرردي  إلرر  وترر تك  المع صرر ة  والمسررتجدا  الغ بيرر  الحداثرر  علرر  وتنفررتح اإلسررالمي  الع برري الترر اث

 واستشكشر   المعقلر   والتردبي  المتك مر   واالندم   المستقبلي  التخطيط عل  وتعتمد والمع ص ة  واألص ل 

. الحقيقير  ال ب نير  العدالر  بمبر دء  واالست شر د اإلسرالمي   القري  وفر  المتعل  لدء والنوعي  األس سي  الملك  

 واإلبرردا، الجررودة لتحقيرر  وواقعيرر  إج ائيرر  وديداكتيكيرر  بيداغوجيرر  آليرر  الملكرر   نظ يرر  أ  هررذا  كرر  ويعنرري

 المرو وث وتؤصري  الملك    بتوظي  الد يج محمد الدكتو  أست ذن  نظ ي  تتميز   ث وم . واإلتق   واالبتك  

 الحقيقير  واالستج ب  المع في   والسيكولوجي  الفك  ومستجدا  وال اهني   الحداث  ضو  في وق ا ت  الت بو  

 وتجرر وز والظر ه ة  المضرم ة الملكر   وت سري  التنشريط  فلسرف  علر  النظ ير  هرذ  تقرو  م دامر   للمتعلمري 

 والتقرد  الحداثر  لتحقير  المسرتقبلي التخطريط سي سر  وتمثر  المنردمج  المنه   وتبني السلوكي   األهدا  نظ ي 

 صر لح  الت برو   الميردا  فري للتطبير  ق بل   وه دف  وم ن  واقعي  نظ ي  الملك   نظ ي  أ  كم . واالزده  

.الق ي  المستقب  في أكث  فيه  والتفصي  تعميقه  ويمك  الواقع  أ   في لتنزيله 
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