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  ��ی�ة فى ت���� م�اهج ر�اض األ�فال�عل�� التق��ات الدور 

  م���ل�:

ألخ��ة ت��ًرا هائًال في العل�م وال�ع�فة، وخ��ًصا في ال��ادی� شه�ت ال���ات ا     

ال��علقة �العل�م ال�����ة وال������ة، والعل�م اإلن�ان�ة ��افة ف�وعها. وفي �ل ه�ا 

ال���ر؛ �ان م� ال���عي أن ت���ر م�ادی� أخ�� ذات عالقة وم�ت��ة �ال�عل��، وم�ها 

ال�عل�� ال��ی�ة ال�ي اس��اع� أن ت�ل ل��اض  ال����ة وتق��اتها، وه�ا ی���� تق��ات

األ�فال ودورها في ال�����، ح�� إن ال��امي ال���اع� لالت�اهات ال�����ة ال��ی�ة 

ساه�� ���ٍل ���� في ت���� ال��اهج ال�عل���ة و��ق ال�عل�، وأسه�� في وضع 

أسال�� ال�عل��  ال��ائ� األساس�ة لل����ة ال����امة، واس�ه�ف� ه�ه االت�اهات تغ���

ال���عة ق��ً�ا، وال�� على االب��ار وال�� م� شأنه أد� إلى ت���� الع�ل�ة ال�عل���ة، 

وز�ادة فعال�ة ال�عل��، أن ل�ق��ات ال�عل�� دوًرا ���ً�ا في الع�ل�ة ال�عل���ة لل��حلة ال�اصة 

�اع��ار أن ب��اض األ�فال، ول�� ذل� ف���، بل �افة ال��احل ال�عل���ة ال�ي تل�ها 

ر�اض األ�فال أساًسا ون�اة ��� االع��اء بها م� أجل ب�اء ج�ل قادر على اس��عاب 

وه�ا ما س����ق له  العل�م ���ق أخ�� م��لفة ع� ال��ق ال�قل���ة ال����ة على ال�لق��.

ورقة الع�ل ه�ه: دور تق��ات ال�عل�� ال��ی�ة في ت���� م�اهج ر�اض األ�فال. اله�ف 

  م�اهج ر�اض األ�فال على أساس تق��ات ال�عل��.م� ت���� 

  : ال�ور، تق��ات ال�عل�� ال��ی�ة، ر�اض األ�فال.ال�ل�ات ال�ف�اح�ة

Abstract: 

      Recent years have witnessed tremendous development in 
science and knowledge, especially in fields related to the natural 
and applied sciences, and the human sciences in all its branches.  
Under this development; It was natural for other fields related and 
related to education to develop, including education and its 
technologies, and this includes modern education techniques that 
were able to reach kindergartens and their role in development.  
The growing escalation of modern educational trends has greatly 
contributed to the development of educational curricula and 
learning methods, and contributed to laying the basic pillars of 
sustainable development, and these trends aimed to change old 
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educational methods and to stimulate innovation that would lead to 
improving the educational process and increasing the effectiveness 
of education, Education technologies have a great role in the 
educational process of the kindergarten stage, and not only that, but 
all educational stages that follow, considering that kindergarten is 
the basis and nucleus that must be taken care of in order to build a 
generation capable of assimilating science in other ways different 
from the traditional methods based on indoctrination.  This is what 
this worksheet will touch upon:  The role of modern educational 
technologies in developing kindergarten curricula, the aim of 
developing kindergarten curricula on the basis of educational 
techniques. 
Key words: The role, modern educational technologies, 
kindergarten. 

  ال�ق�مة:

ن��� ال��م الع�ی� م� االنف�احات ال�ع���ة وال���رات ال���ارعة ال�ي ب�ورها ساع�ت في 

�ه�ر الع�ی� م� ال�ق��ات ال����ل�ج�ة ال��ی�ة، م�ا ن�ج ع�ها ح�وث تغ��ات في �افة 

األصع�ة وال��االت وم� ض��ها ال��ال ال�عل��ي. ح�� أث�ت ال���رات ال�ق��ة على 

ل���ة وأص��� ال����ل�ج�ا ض�ورة ت�اه� في ت���� ال��اهج وت��ی�ها ��ا ال��اهج ال�ع

  ی��اس� مع تغ��ات الع�� ال���لفة. ��ا أنها أص��� م� ع�اص� ال��هج ال��ی�.

وف�ض� ال����ل�ج�ا نف�ها على ال��� ال�عل���ة ل�ا أح�ث�ه م� تغ��ات ج�ه��ة في 

و�ع��� ال��هج م� األر�ان األساس�ة في  العالقات وال�فا��� وأن�ا� ال��اة ال���لفة،

الع�ل�ة ال�عل���ة ال�ي الب� م� أن ت����� له�ا ال��غ��، ح�� �ع��� ال��هج صل� 

الع�ل�ة ال�عل���ة وال�� م� خالله ی�� رس� خار�ة ال���� لل�ص�ل إلى أه�اف الع�ل�ة 

���ات األه�اف ال�عل���ة، وق� أعاد ال���ر ال����ل�جي ت���ل آل�ات ال�عا�ي مع م�

ال���لفة و��ق ال�عامل معها ف�ان الب� لل����ل�ج�ا م� أن ت�هً� في ت�ه�ل ال�ص�ل إلى 

) ول�ا �اًن ال زاما �ل أمة ت��� أن ت��ف� ل�ف�ها ���انة ٣١٠٢تل� األه�اف. (ال��مان،

 م�م�قة ب�� األم� وأن ت�اك� ذل� ال���ل ب����� م�اه�ها ال�راس�ة والع�ل ال����� ��ل

خاصة ��ا ی�الءم مع ال��� ال�ع�في وال��رة ال����ل�ج�ة وال�عل�مات�ة العال��ة، وت�اف� 

  في ال�ق� نف�ه على ����ها واصال�ها.
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إن ال��هج ی���ن م� ع�اص� ����ة: خ�� ومع�ات وت�ه�الت وأسال�� في غا�ة  

ق��� ال����� ال���ع، وال ���� أن ت�� ال���ات دون ت���� ه�ه الع�اص�، وال ب� م� ال�

له�ه الع�اص�، وم� ث� �أتي ال�����، وال ���� أن ت��� ع�ل�ة ال�عل�� دون تق��� ل�ل 

ع�اص�ها، وال ب� م� تق��� �ل م� ال��� وال��� ال��رس�ة وأسال�� ال��ر�� وال�سائل 

ال�عل���ة واالخ��ارات وت�ر�� ال�عل���، �ل ه�ه الع�اص� ��اجه إلى تق��� م���� 

) وم� ه�ا ب�زت أه��ة ���٣١٠٠ م� اجل ن�اج الع�ل�ة ال�عل���ة. (ال��لي،وت���� م�

ت���� الع�ل ال����� وال�عل��ي وال�ي �أتي ال��هج على رأسها وذل� لالس�فادة م� ن�اتج 

  الف�� ال��ی� وم�اك�ة الع�� وم�غ��اته.

  ثان�ًا: م��لة ال�راسة: 

عل� م�لٍ� لل�عارف وال�عل�مات ول� �ع� أن م�عل� ال��م اخ�لف ع�ه سا�قًا فل� �ع� ال��

ال�عل� م��ره ال�ح�� لل�ع�فة. ف����ًة لل�ق�م ال����ل�جي أص�ح ال��عل� م�فاعًال ن��ًا 

مل�ًا �ال�ق��ات ال��ی�ة ��ا ت����ه م� ب�امج وت���قات م��لفة. وعلى م��ر� ال��اهج 

�اإلضافة إلى ت���� أخ� ه�ه ال��غ��ات �االع��ار ��ا ی��اس� مع خ�ائ� ال��عل� 

  أسال�� م��لفة وج�ی�ة لل�عل�. 

خاصًة إن �ع� ال��اهج تعاني ق��ر في ع�د م� ال��ان� م� أه�ها ن�رة وسائل 

ت���ل�ج�ا ال�عل�� ال�ق��حة لل�عل� وت�ر�� ال��هج، ون�رة ت�ف�ها أو ع�م أهل�ة ال�ع� 

ل��عل��� ع�� م�احل الس���امها إضافة إلى ع�م م�اعاة ال��اهج ال�ال�ة ل�اجات ا

ن��ه� ال���لفة في ضل ال�غ��ات االج��ا��ة واالق��اد�ة وال�ق��ة ال��ی�ة، ��ا أنها 

ت��اج إلى ال��� ب�� العل� وال��اة الع�ل�ة ال�عاص�ة، إضافًة إلى اف�قارها إلى ت���ة 

حل  ال�هارات العقل�ة م�ل مهارات ال�ف��� ال�اق� ومهارات ال�ف��� اإلب�اعي ومهارات

ال���الت. وان�القا ما س�� �����ا أن نل�� م��لة ال�راسة في ال��اؤالت ال�ئ���ة 

  ال�ال�ة: 

  ما ه� دور تق��ات ال�عل�� ال��ی�ة في ت���� م�اهج ر�اض اال�فال؟ -

  وما اله�ف م� ت���� م�اهج ر�اض األ�فال على أساس تق��ات ال�عل��؟ -
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  ثال�ًا: ه�ف ال�راسة وأس�ل�ها: 

ال�راسة إلى القاء ال��ء على دور تق��ات ال�عل�� ال��ی�ة في ت���� م�اهج  ته�ف ه�ه

  ر�اض اال�فال 

م� خالل ت���� ال��هج م� خالل ت���ة ال�هارات ال�ع���ة والعقل�ة ومهارات حل 

ال���الت وع�م االق��ار على ال�ف� وال����. وم�اعاة الف�وق الف�د�ة مع ت���ة مهارات 

األخ� في االع��ار م��ل ال��عل��� وحاجاته�، واألخ� في االع��ار  ال�عل� ال�اتي، مع

أ��ًا ح��ة ال��عل� في ال�عل� في ال�م�، وال��ان، ور�� ال����ة �ال�����، واالن�قال م� 

ال�عل�� إلى ال�عل�، واالس�فادة م� الع�ل�ة وال�����ثات ال�ق��ة وال��� إلى ال��عل� ��ف�ه 

  وال����� على دوره، ألنه ال�ع�ي �الع�ل�ة ال�عل���ة. م��ر الع�ل�ة ال�عل���ة

  را�عًا: أه��ة ال�راسة:

  ت�ه� أه��ة ه�ه ال�راسة م� خالل ثالثة ا�عاد رئ���ة: 

ت��اف� ه�ه ال�راسة مع ال��حلة ال�ي ن���ها ح�� ات�ع� دائ�ة االنف�اح على  -١

�� األج�ال االف�ار واآلراء ���� ال�ق�م في وسائل االت�ال م�ا ی��ل� ت�و 

��هارات ت�عله� قادر�� على م�اجهة ال����ات وال�عامل مع ال��غ��ات في 

وال��وج م� ال���د ال�عل��ي القائ� على ال�لق�� واس��هار  ع�� ال�ع�فة.

ال�عل�مات إلى ح���ة ال�عل� ال�اتج على االك��اف وال�ق�ي وال��ل�ل 

 �إح�اث ت���� ن�عي في واالس���اج وص�ًال ل�ل ال���الت وه�ا ال �أتي إال

م�ادر ال�عل� ����لف أن�اعها وأش�الها، وت���� ما وصل إل�ه ال�ق�م في 

 ت���ل�ج�ا ال�عل�مات.

االس���ار األم�ل ل�ق��ة ال�عل�مات في الع�ل�ة ال�عل���ة: ح�� ت��ل ال�ق��ة   -٢

أح� اه� ال��ائل ال�ي ���� لل����مة ال�عل���ة أن تع��� عل�ها ل����� 

�ها م� خالل ت���� ع�ل�اتها وم��جاتها ال���ة وال����ة، والب� أن ع�اص

��ای� ه�ا االس���ام تغ���ا واض�ًا في مفه�م ه�ا االس���ام ض�� الع�ل�ة 

ال�عل���ة ل��ق�� أداء أف�ل و�سهام فعال في حل ال���الت �فعال�ة وع��، 

على  خاصة وان ال�ه�ة ال����ل�ج�ا ال�فاج�ة ف�ض� م��ول�ة أساس�ة
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ال����عات �ي ت�ع الق�اع� وال��� الالزمة ل�����ها ل��مة اغ�اضها 

 واه�افها.

ال����� ال��ه�ي لل�ق��ة في ع�ل�ات ال�عل�� وال�عل�: إن ح��ة ال����� ال�ي   -٣

كان� ت�� وف� ت��رات دون أس� عل��ة م����ة �اءت �الف�ل وال��اجع وع�م 

ف�قارها أو ع�م اع��ادها على أسل�ب االس���ار�ة في ���� م� األح�ان وذل� ال

ال��� العل�ي، فهي الب� أن ت��ل� م� واقع ی���ل في م�اهج ت��� وتعل�� 

قائ�. وم� ال��ور� دراسة ه�ا ال�اقع دراسة عل��ة في ض�ء ال��رة الع���ة 

ال��غ��ة في ال�عل�� واول��ات ال����� ف�ل الل��ء إلى ت���� ال�ق��ة وذل� 

شاملة وم��املة ت�� �ل الع�امل ال�ي لها عالقة  م� خالل وضع خ�ة

 �ال��ض�ع.

اث�اء ال��ال ال���ي في م�ال اس���ار ت���ة ال�عل�� ع� ل����� م�اهج  -٤

  ر�اض األ�فال. 

  خام�ًا: م��ل�ات ال�راسة:

  تق��ات ال�عل��:

��� هي اس���ام �ل األجه�ة ال�اد�ة وال��م��ات ال�عل���ة ال����ة في ت���� ال�عل� وت�

األداء م� خالل إن�اء واس���ام واإلدارة ال��اس�ة للع�ل�ات ال����ل�ج�ة وال��ارد. وق� 

ت��ن ال�ق��ة أدوات ووسائ� ت���ل�ج�ة، م�ل ال�ورات ال��ر���ة وال�روس ع� ���� 

  اإلن��ن� ال�ي ت�اع� في نقل ال�ع�فة وت����ها 

�م على إدارة تفاعل ���� مع وهي ع�ل�ة م�ه��ة م���ة ل����� ال�عل�� اإلن�اني تق

م�ادر ال�عل�� ال����عة م� ال��ارد ال�عل���ة واألجه�ة واآلالت ال�عل���ة وذل� ل�ل 

  )٢٠٠٤م��الت تعل���ة وت�ق�� أه�اف م��دة. (سال�، 

ك�ا ع�فها آخ�ون أنها: م���مة م��املة ت�� م���عة م� الع�اص� ال��فاعلة م� 

وال�ي ته�ف إلى ت�ق�� األه�اف ال�عل���ة ال��ج�ة  األجه�ة وال��م��ات والع�ل�ات،

  )�٢٠١١فعال�ة و�فاءة. (ع�ار، ال��اني، 

و���� تع��� تق��ة ال�عل�� اخ��اًرا على أنها ع�ل�ة م��املة م���ة على م�ادر تعل� ق� 

ت��ن ����ة أو غ�� ����ة، وت�د� إلى تق��� وت���� العل�م ��افة أن�اعها �أسل�ب 
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ة ل��ل إلى ال��عل� �أج�د ال��ق، وت�د� ب�ل� أه�افها ال�عل���ة �فعال�ة وم�ه��ة ف���

  ).١، صف�ة ٢٠٠٧ج��ة (دع��، 

وق� ع�فها ال�اح� �أنها م���مة األجه�ة وال���ات وال��م��ات ال�ق��ة ال�ي ت��امل ���ا 

  ب��ها، وُت����م م� أجِل ت���� ع�ل�ة ال�عل�� وال�عل�. ادلها.

  ت���� ال��هج:

في ال�ع�� ال�ج��:" �ّ�ره: حّ�له م� ��ر إلى ��ر، وت�ّ�ر: ت�ّ�ل م� ��ر إلى  ورد

 ال�� ���ث في ب��ة ال�ائ�ات ال�ّ�ة وسل��ها، و��ل� 
ّ
��ر، وال��ّ�ر: ال�غّ�� ال��ر��ي

 ال�� ���ث في ت���� ال����ع، العالقات، أو ال���، أو 
ّ
أ��ًا على ال�غّ�� ال��ر��ي

  ال��� ال�ائ�ة ��ه ".

ت��اول م�ه�ًا Processأمّا اص�الحًا، فإّن م��لح ت���� ال��هج ���� إلى ع�لّ�ة 

قائ�ًا به�ف ال�ص�ل إلى رفع �فای�ه وفاعلّ��ه، و�ان ه�ا ال���لح �ع�ي ل�� �ع� 

ال������� ت���� ال��هج القائ� ج�ئّ�ًا أو �ّلّ�ًا أو تغ���ه واالس�عاضة �غ��ه، وه�ا ما أشار 

ور وال�ی�، فق� ذ��ا أّن ت���� ال��هج هي ع�لّ�ة �ق�� بها " إج�اء إل�ه �ّل م� م�ا

تع��الت م�اس�ة في �ع� أو �ّل ع�اص� ال��هج وم�اله، وف� خّ�ة م�روسة م� أجل 

  ت���� الع�لّ�ة ال����ّ�ة، ورفع م���اها ".

و��� م��فى أّن ت���� ال��هج ه� " إعادة ال��� في ج��ع ع�اص� ال��هج م� 

إلى ال�ق���، ��ا ی��اول ج��ع الع�امل ال�ي تّ��ل �ال��هج، وت�ّث� ��ه، وت�أّث� األه�اف 

  �ه ".

ول�� �ع��ًا ع� ذل� ما ذ��ه س�حان �أّن ال�ق��د �ع�لّ�ة ت���� ال��اهج " إدخال 

ت��ی�ات وم����ثات في م�الها؛ �ق�� ت���� الع�لّ�ة ال����ّ�ة، ورفع م���اها، ���� 

لى تع�یل سل�ك األ�فال، وت�ج�ه ه�ا ال�ل�ك في االّت�اهات ت�ّد� في ال�ها�ة إ

  ال��ل��ة، ووف� األه�اف ال����دة ".

ور�� ش�ق ب�� تق��� ال��هج وت����ه، ف��� أّن ت���� ال��هج " ه� ت���� ما أث�� 

تق��� ال��هج حاج�ه إلى ال����� م� ع�اص� ال��هج أو ال��ّث�ات ��ه، ورفع �فا�ة 

  الع��م في ت�ق�� األه�اف ال��جّ�ة ". ال��هج على وجه
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و�أتي تع��� ل��� وم��ا م��زًا م��لح ال�غ��� ع�� ح�ی�ه ع� مفه�م ت���� ال��هج، 

م�ّ��ًا أّن ذل� ال�غ��� ق� �ق��� على أح� م�ّ�نات ال��هج، ح�� ذ��ا أّن ت���� ال��هج 

 في أح� م�ّ�نات ال��هج أو في �ع�ها،
ّ
أو ج��عها وال��  ه� " ذل� ال�غ��� ال��في

 م� أجل ال����ة ال�املةی�ّد� إلى رفع �فاءة ال��هج في ت�ق�� غا�ات ال��ام ا
ّ
  ".ل�عل��ي

و��� ال��ّلف أّن ال�عار�� ال�ا�قة لع�لّ�ة ت���� ال��هج ت�عل في مع��ها غا�ة  

؛ ألّنها ت��ّ�ث  Change؛ أو تغ���ه     Improvementال����� ت���� ال��هج القائ�

 ،  ع�
ّ
إج�اء ت����ات أو تغ���ات ج�ئّ�ة أو �ّلّ�ة م����ة ف� م�ّ�نات ال��هج ال��رسي

وهي ب�ل� ت��رج ض�� ع�لّ�ات ال����� ال�قل��ّ�ة ، فال��هج ال��ی� ی��ّ�ل م� ج�لة 

م� ال��ّ�نات واألس� ال���املة ال��فاعلة ���ا ب��ها ، وأّ� تغ��� أو ت���� ی�ال 

الع�اص� األخ�� ، ف����� ال��هج ال��ی� ال ���� أّن یّ��ف  أح�ها ، البّ� أن ��ال

�ال��ئّ�ة أو االص�فائّ�ة ، بل ���ّ� إلى أس� ال��هج وم�ّ�ناته و����ه ال���ّ�ة وال�اّدّ�ة ، 

�ع�ي  Developmentدون أّ� اس���اء ، ول�ل� ی�� ال��ّلف أّن مفه�م ت���� ال��هج 

م�ّ�ناته وأس�ه وم�االته ، و���ل ی��اس� ون�ائج إعادة ال��� في ال��هج القائ� ��ل 

؛ ل��ق�� ال���  Worth، وج�واه الع�لّ�ة  Meritال�ق��� ؛ به�ف االرتقاء ���ارته العل�ّ�ة 

  ال�امل وال���امل لل��عّل��� ، ��ا ی���� وأه�اف ال����ة ال�املة لل����ع .

ال�ق��حة، إلى وث�قة ت����ة قابلة  ت�ج�ة ال��اصفات ال�����ة وال�ف��ة والف��ة وال�اد�ة 

ال��اب ال��رسي، وذل� م�  -لل��اول م�رس�ًا م� ال�عل��� وال��عل��� اس�ها ال��هج

خالل م�اعاة ت�����ة م��ده، واس�ع�ال ن�اذج و�ج�اءات ت���� م�اس�ة. (ح��ان، 

٢٠٠٠(  

أو أك�� م� وُتعّ�ف ع�ل�ة ت���� ال��هج �أّنها: ع�ل تغ���ات أو تع��الت في ع��� 

ع�اص� م�هج م�ج�د وقائ�؛ م� أجل ت����ه ل��اك�ة ال�����ات ال����ّ�ة والعل�ّ�ة، 

وال�غّ��ات في ال��االت ال�قا�ّ�ة واالق��ادّ�ة واالج��ا�ّ�ة ��ا ���م حاجات ال����ع، 

وُ��اعى ب�ل� ج��ع اإلم�انّ�ات ال��احة م� ت�ال�� وجه� ووق� في م�اولة ل�الفي نقا� 

ر وال�عف ال�ي أ�ه�تها ن�ائج تق��� ال��اهج القائ�ة؛ به�ف ت�ق�� أك�� ق�ر الق�� 

م��� م� ال�فاءة والفاعلّ�ة. ل��اك�ة ال����ّ�ات وال�غ��ات ال�ارئة في م��لف ال��االت 

واالس��ا�ة ل���ات ال�أ� العام ح�ل ال��اهج. واالس��ا�ة ل��ائج األ��اث وال�راسات 
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ج. واالرتقاء ب�اقع الع�لّ�ة ال����ّ�ة؛ اق��اًء �ال�ول ال����ّ�ة العل�ّ�ة ال�اصة �ال��اه

وال��ق�مة. وال��اشي مع ال���رات ال��اسّ�ة، أو ال���الت االج��ا�ّ�ة واالق��ادّ�ة، س�اء 

  ال��لّ�ة، أم اإلقل��ّ�ة، أم ال�ولّ�ة، وال�ي ت���ج� ت���� ال��اهج القائ�ة.

م�ها الفل�فة ال�����ة ال�ي ت��ّ�� ع� أه�اف  وه�ا ی��ل� االس��اد إلى أس� مه�ة

و���حات ال����ع وال���ة ال����ة، ��ا ��� أن ���ن ل�� األش�اص ال���ر�� رؤ�ة 

واض�ة أله�اف الع�ل�ة ال����ّ�ة وغا�اتها. واالع��اد على أه�اف ت����ّ�ة م��دة 

وحاجاته�، وتع�ل  وواض�ة؛ ل����ة األ�فال ت���ة شاملة وم��ازنة ت��اس� مع ق�راته�

على تع��� م��له� اإل��ابّ�ة، وحّل م��الته�. واش��ال ال����� على أس� ال��هج، 

وم��ناته، وأسال�� م�ف��ه، و�فا�اته� ال����ّ�ة، واألكاد��ّ�ة، وأسال�� ال�ق��� وأدواته، 

�� و��ق ت�ل�ل ن�ائ�ه اّت�ام ال����� �ال�وح ال�عاونّ�ة، وذل� ب�اس�ة م�ار�ة ال�ع��

 
ّ
�الع�ل�ة ال����ّ�ة ���ل م�اش� أو غ�� م�اش�، �اإلضافة إلى م�س�ات ال����ع ال��ني

وال��س�ات ال�س�ّ�ة. واّت�ام ال����� �االس���ار؛ ح�� ت�لع على م����ات م�س�ات 

. واالع��اد على ال����� ال�ل��. واالس�فادة م� ال��ارب 
ّ
 وال����ل�جي

ّ
ال��� العل�ي

  ��اهج س�اء ال��لّ�ة أم األج��ّ�ة. ال�ا�قة ل����� ال

  سادسًا: م�هج ال�راسة:

اس���م ال��هج ال�صفي ال��ل�لي في ه�ا ال��� وذل� م� خالل ع�ض األف�ار 

  وت�ل�لها وع�ض ال��ائج ب�اًء على ال��اور ال�ي ش�لها ال���:

  ال���ر األول: دور تق��ات ال�عل�� ال��ی�ة في ت���� م�اهج ر�اض األ�فال. -

  ال���ر ال�اني: اله�ف م� ت���� م�اهج ر�اض األ�فال على أساس تق��ات ال�عل��؟ -

  مفه�م ال��هج وع�امل ت��ره

مفه�م ال��هج م� ال�فا��� ال�ي ت��اج إلى ت��ی� وت�ض�ح، فال��هج �ال�فه�م ال�قل��� 

 م�ادف لل�ق�ر ولل��اب ال��رسي وه�ا �ع�ي أنه یه�� �ال�ان� ال�ع�في ل�� ال��عل�

  و�ه�ل �اقي ال��ان� ال�ه�ة �االت�اهات وال���ل وال�اجات وال�هارات وغ�� ذل�.

وم�ا ال ش� ��ه أن ه�اك م���عة م� الع�امل ال�ي دع� إلى ت���� ال��هج ��فه�مه 

) أن م� ع�امل ت���� ٢٠٠٨ال�قل��� ووضع مفه�م ج�ی� لل��هج ح�� أشار (ع�فان،

  ال��هج:
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� أن ال تق�م على ج�ان� مع���ة فق� بل تق�م ���عة األ�فال ال��عل��� ح� -

على ج�ان� م�ع�دة مع���ة، ومهارة، وانفعال�ة وماد�ة واج��ا��ة وف�د�ة 

 ...وغ��ها.

���عة ال����ع ف����ع األم� ل�� �����ع األم� اج��ا��ًا واق��اد�ًا   -

ت وثقا��ًا وس�اس�ًا ف�ل شيء ی�غ�� ول�ي �����ع ال����ع م�اجهة تل� ال�غ��ا

ب��اح ��� أن ���ن ه�اك إع�اد ج�� ألف�اده ی��اس� مع تل� ال�غ��ات 

وال����ات وذل� م� خالل إعادة ال��� في ال��هج ووضع ال���رات ال�ي 

ت��اس� مع ال����ع و���ع�ه وت���اته، وأضاف إلى أن م� الع�امل تل� 

االت ال�غ��ات في ���عة الع�� في ش�ى ال��االت �ال���ر في وسائل االت�

  والع�ل�ة وال��رة ال�عل�مات�ة وال����ل�ج�ة.

  ) إلى ع�ة ع�امل دع� إلى ت���� ال��اهج وم�ها:٢٠٠٧وق� أشار (الف�ج،

ال���ر ال���ع في ال����� ال�قافي واالق��اد� وال�ق�ي وأسال�� ال��اة   -

 ال��م�ة ووسائل ال��� وال��اصالت واالت�االت وال��سع الع��اني.

 اني.االنف�ار ال��  -

ال��رات االق��اد�ة وال�ع���ة واالج��ا��ة والع�ل�ة وث�ره ال�عل�مات  -

 واالت�االت.

 إز�اد الق�� العاملة في م�ال ال��مات و�ه�ر ال��ارة العال��ة.  -

�ل ه�ه ال��غ��ات ت�ع�نا إلى االس�ع�اد وال�ه�� ���ل أف�ل لل�عامل معها واالن�فاع  

�ا ����عي إعادة ال��� في ال��ام ال����� وت����ه م�ها وال�� م� أثارها وخ��رتها، م

  م�ا ��عله ��اف� على األصالة وال��� ال�اب�ة وال���ص�ة اإلسالم�ة.

ون���ة ل�ل� ال���ر وأع�ي �ه ت��ر العل�م ال��ی�ة وال��رة ال��ا��ة وما صاح�ها م� 

ان ل�امًا أن ث�رات اج��ا��ة أدت الى تغ��� ال���ة الى ���عة ال����ع وال�ع�فة، �

ی���ر مفه�م ال��هج ال�� ه� صل� الع�ل�ة ال�عل���ة ح�� �ه� مفه�م ال��هج ال��ی� 

) �أنه " ج��ع ال���ات ال�����ة ال�ي ته��ها ال��رسة ٢٠٠٨وال�� ع�فه (ع�فان، 

لل��عل��� داخل ال��رسة وخارجها لغ�ض م�اع�ته� على ال��� ال�امل في ال��احي 

  � ��قًا أله�افها ال�����ة "ج��عها وتع�یل سل��ه
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وق� أد� األخ� �ال�فه�م ال��ی� لل��هج إلى ح�وث تغ��� في أدوار وخ�ائ� الع�اص� 

الفاعلة في م���مة ال��هج وم� تل� ال�غ��ات؛ تغ��ات في األه�اف، وال����� 

واألن��ة، وال�سائل، و��ق ال��ر��، و��ل� في أسال�� ال�ق���، إضافًة إلى أدوار 

  ��� �الع�ل�ة ال�عل���ة م� م�عل��� ومعل��� وم�رسة وأول�اء أم�ر... وغ��ه�.ال�ع�

ل�ا فإن�ي في ه�ه ال�راسة أخ�ت ال��هج ��فه�مه ال��ی�، وع��ما أورد �ل�ة ال��هج 

فإن�ي أق�� ال��هج ��فه�مه ال��ی�، وال أق�� ال����� ��ف�ده، إال في حالة ذ��ه�ا 

  معًا أو ال����� ��ف�ده.

  م�ال تق��ات ال�عل��: ت��ر

ت��ر م�ال تق��ات ال�عل�� وأص�ح ��� �ال م�: االت�ال ال�عل��ي وال�عل�� ال���مج 

وت���� ال�عل�� وتف��� ال�عل��، ون���ة ال��� وال�عل�� ���اع�ة ال�اس�، ��ل� تع�دت 

 أس�اء ال�سائل ال�����مة في ال�عل�� فه�اك: وسائل تعل���ة ومع��ات ����ة ومع��ات

س���ة ����ة ووسائل إ��اح ووسائل س���ة ����ة ووسائ� تعل���ة م�ع�دة، �اإلضافة 

  )٢٠١١إلى ال�����ثات ال����ل�ج�ة ال�ي �ه�ت م�خ�ًا. (ع�ار، وال��اني، 

ون���ة ال���ر ال���ع في تق��ات ال�عل��، �ه�ت ال�اجة إلى ض�ورة ت���� م�اهج 

�ق�� أه�اف ال�عل�� في ه�ه ال��حلة واالس�فادة ر�اض األ�فال ت�عًا ل�ل� ال��غ��ات، ل�

  م�ا تق�مه العل�م األخ��، ول�ا لها م� تأث�� إ��ابي على م��جات ال�عل��.

  ال���رات في ال�ع�فة العل��ة وال�����ة وال�ق��ة:  

ت���� م�اهج ر�اض األ�فال م���اها م� ال��اث ال�قافي وأوجه ال��ا� اإلن�اني،      

واقع ال��اة االج��ا��ة ال�ي  ����ها األ�فال وه�ا ���ل�م ت���� م�اهج  وهي تع��� ع�

ال�عل�� و�عادة ال��� في أه�افها وت���� م���اها وأسال�� ت�ر��ها وتق���ها، واالس�فادة 

م� ال�����ات العل��ة وال����ل�ج�ة مع االل��ام �أخال��ات العل� وال��اف�ة علي اله��ة 

الب�عاد ع� ال�قائ� ال��ف�لة وال���أة وال����� علي ال�فا��� ال�قا��ة لل����ع، وا

األساس�ة وال���� وال��اد� وال�ع���ات في �ل وح�ة م� ال�ح�ات ال�عل���ة ال�ق�مة 

لأل�فال وال�أك�� على م�خل ال��امل في ت���� ال�����، واالقالل م� ثقافة ال�اك�ة 

ال�ف��� واالب�اع وت���ة الع�ل�ات العقل�ة العل�ا  وال�ف� واالن�قال إلى ثقافة ال�عل� ال�اتي و

ومهارات ال�ف��� الالزمة لل�عامل مع ال�عل�مات واك��ابها وفه�ها ب�ًال م� حف�ها ث� 
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ن��انها ، ولق� أوص� الع�ی� م� ال����ات ال�ول�ة على ض�ورة ت���� ال��اهج وت���ه 

ع�ی� م� ال�ول ته�� ب����� م�اه�ها ال��ارد ال����ة، وتع��� اإلب�اع ال����، ��ا أن ال

ال�����ة ح�� أص��� ج�ءا رئ��ًا م� ال��اسات ال�����ة، م� أجل م�اك�ه ال����� 

  )٢٠١١العل�ي وال�ق�ي.(ال��ا�ات، 

  تق��ات ال�عل�� وحاجة ال��اهج إلى ال�����:

تعاني �ع� ال��اهج م� ق��ر في �ع� ال��ان� م�ل ن�رة وسائل ت���ل�ج�ا      

�عل�� ال�ق��حة لل�عل� وت�ر�� ال��هج، ون�رة ت�ف�ها أو ع�م أهل�ة �ع� ال�هات ال�ع��ة ال

الس���امها. إضافة إلى ع�م م�اعاة ال��اهج ال�ال�ة ل�اجات األ�فال ع�� م�احل ن��ه� 

ال���لفة في �ل ال�غ��ات ال�ي ن���ها، ��ا أنها ت��اج إلى ال��� ب�� العل� وال��اة 

�ة، إضافًة إلى اف�قارها إلى ت���ة ال�هارات العقل�ة م�ل مهارات ال�ف��� الع�ل�ة ال�عاص

  ال�اق� ومهارات ال�ف��� اإلب�اعي ومهارات حل ال���الت.

ول�ا فإن دراسة ت��ر م�ال ت���ل�ج�ا ال�عل�� أم� م�ل�ب وض�ور� م� ق�ل      

ل��� االف�ار  م��ر� ال��اهج فه� ��اع� في ال�ص�ل إلى مع�فة �ال��اذج ال�اق��ة

وال����ات العل��ة في م�ال ت���ل�ج�ا ال�عل��، وتع�� ����ة االس�فادة م� األف�ار 

والفل�فات وال����ات ال��اح�ة ل���ر م�ال ت���ل�ج�ا ال�عل�� م�� ن�أتها وال��رج معها، 

ل والع�امل ال��ث�ة ف�ها ، واالرت�ا� ب��ها و��� ما ���قها وما یل�ها م� أف�ار أخ��، ب

و����اه لل�ع�ف على االف�ار ال��ی�ة في م�ال ت���ل�ج�ا ال�عل�� على ال������� 

ال���� والع�لي، ل����� ت��ر م��ق�لي لل����� ال��هج ����قة ص���ة وهادفة في 

  ض�ء ال��غ��ات ال���ة وال����ة وال�ات�ة م� ال��ل�ل ال��ض�عي ل����� ه�ا العل�.

  ات ال�عل��:أس� ت���� ال��هج في ض�ء تق��

) أن ه�اك ع�د م� األس� ال�ي ��� م�اعاتها ع�� ت���� ٢٠٠٤ی�� (ال��ال�ة، 

ال��اهج م� ح�� ال����� والع�اص� ال���نة لل��هج، وت����ه ���ره م�ه��ه و�دخال 

ال�وح ال����ل�ج�ة في اخ��ار أه�اف ال�����، واخ��ار م�ام��ه ال�ع���ة، وال���ات 

ا ال��هج، و�دخال ال����ل�ج�ا في ع�ل�ات ال��ر�� ال�ادة ال�عل��ة ال�عل��ة ال�ي ���اجه

لل��هج و�دخال ال����ل�ج�ا في ع�ل�ات تق��� ال��اهج ال�����ة ��ل إ�عادها ال���لفة وم� 

  اه� ه�ه األس�: 
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 وض�ح األه�اف واالت�اهات ال��ی�ة لل��اهج. .١

 ال���ة ال���ل�ة لل��هج.  .٢

 ني.م�اعاة الع�ل ال��اعي ال�عاو  .٣

 الع�ل�ة وال��ونة وال��اف� في أ� وق� وم� أ� م�ان. .٤

م�ای�ة ال���ر ال���ارع في ال��رة العل��ة وال����ل�ج�ة و��� ��ق االس�فادة  .٥

 م�ها.

أن ته�ف ع�ل�ة ال����� إلى ت���ة ج�ان� ع�ة ل�� ال��عل�؛ �الق�رة على   .٦

 ذل�. اإلب�اع، ومهارة حل ال���الت و��ل� ال�ف��� ال�اق� ...وغ��

 أن ت���� ع�ل�ة ال����� على أساس عل�ي. .٧

 أن ت�اف� ات�اهات وأه�اف وس�اسة ال�عل�� في ال�ولة وال ت��� ع�ها. .٨

 أن ت��ن ع�ل�ة ال����� نا�عة ع� حاجات األ�فال وت�اعي م��له�.  .٩

أن ت�ت�� ب����� ب�امج �ل�ات ال����ة واع�اد ال�عل��� وتأه�له�، ال س��ا   .١٠

�� ال����ل�ج�ا ال�عل���ة، و�ع�اده� اإلع�اد ال���ح على على اس���ام وت�� 

 اخ�الف ت���اته�.

ال�أك� م� ت�ف� اإلم�انات ال�اد�ة ل��ف�� م��ل�ات ال����� وما ی�افقه م�  .١١

 م��ل�ات ���ر��، ودع� ف�ي م�ان�.

  ��ق ت���� ال��هج في ض�ء ت���ل�ج�ا ال�عل��:

  ���ل�ج�ا ال�عل�� �أخ� م�ار��: إن ت���� ال��هج اع��ادًا على ت��ر م�ال ت

وضع خ�ة م���ة لالس�فادة م� ال���رات ال����ل�ج�ة، وما ��ف� ع�ها  ال��ار األول:

م� وسائل وأدوات وم�اد تعل���ة في ت�ق�� ت�ا�ع م��� وم���� لع�ل�ات ال�عل�� وال�عل� 

  في م�حلة ر�اض اال�فال.

�ا ال�الئ�ة في ت��ی� أه�اف ال��هج وت�ت�� االس�فادة م� أن�اع ال����ل�ج وال��ار ال�اني:

ال��اقف ال�عل���ة/ال�عل��ة ال�ي ُتق�م لأل�فال، وال�ق�ف على م�� اس�فادته� م� ال��امج 

ال�عل���ة في ض�ء أسال�� وأدوات ال�ق��� ال�ي ت����م وت�ار م� خالل ال�ق��ات في 

و�ع�� ال��ارات ال�ا�قان ج�ع وت�ل�ل ال��انات ال��علقة �ع�اص� الع�ل�ة ال�عل���ة 

العالقة ال�فاعل�ة ب�� �ل م� ال�ان� ال���� وال�ان� ال����، واالجه�ة وال�ع�ات 
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وال��امج وال��اد ال�عل���ة/ ال�عل��ة ���ة ت�ق�� م��� م� فعال�ة الع�ل�ة ال�عل���ة .(ع�ار، 

  ).٢٠١١وال��اني، 

  خ��ات ت���� ال��هج م� م���ر تق��ات ال�عل��:

  ان نل�� خ��ات ت���� ال��هج على أساس ت���ل�جي ���ا یلي:����ا 

�ه�ر ال�اجة إلى ت���� ال��هج م� خالل االس��ا�ة إلى إح�اس العامل�� في  - ١

م�ال ال��اهج ��فة عامة وم�اهج ر�اض األ�فال ��فة خاصة وأح�انا م� جان� 

  ال�ل�ات ال�ولة العل�ا ووسائل اإلعالم وال��ر�� وال��ج�ه.

��ی� األه�اف ال�����ة في ض�ء ال���رات العال��ة ال��ی�ة ال�ق��ة وال����ة والفل���ة ت - ٢

واإلم�ان�ات ال�اد�ة وال����ة، وم� ه�ا ی�� اع��اد ال��هاج ال�� س��� ت�ر��ه لأل�فال 

وال�ص�ل إلى الغا�ة ال��ج�ة ف��� ت��ی� ما ه� األه�اف ال�ي ی�اد ت���قها وما هي 

ة ال�عل��ة ه�ا أم� مف�� م� ناح�ة أنه س��قى ال����� على ه�ه األه�اف ال���جات للع�ل�

  خالل تعل� األ�فال.

ت�ل�ل خ�ائ� األ�فال ال��عل��� م� ال��ورة ت�ل�ل خ�ائ� األ�فال م� أجل  - ٣

ت��ی� ما ه� م�اس� له� م� ح�� ال��قع ال�غ�افي وخ��اته� ال�ا�قة وأن�ا� ال�عل�� ال�ي 

  �اإلضافة إلى ق�راته�.ت��اس� ه�ه الف�ة 

  اخ��ار ال�ق�رات ال�راس�ة أو ال���ات ال�عل���ة وال����� ب��ها. - ٤

م�ار�ة األ�فال وه�ا ��� ال����� على ض�ورة أن ���ن ال�فل إ��اب�ًا غ�� سل�ي  - ٥

ض�� الع�ل�ة ال�عل���ة، وم� ال���� لل�ق��ة أن تلع� دورًا ج�ه��ًا في تع��� م�ار�ة 

الل الع�ی� م� األدوات ال�ي ت�ف�ها وت�ف� ال�فل على ال��ار�ة اإل��اب�ة األ�فال م� خ

فعلى س��ل ال��ال ت�اس� ال�سائ� ال��ع�دة الع�ی� م� األ�فال وم� ال���� أن ت���ه� 

���ل ���� في تعل�ه� وه�ه ال��حلة ت��� على ال��وج م� ال��� ال�قل��� في ال��ر�� 

ق��، وه� أسل�ب �ع�ي م�اًال لأل�فال إلى أن ���ن�ا وال�� �ع��� فق� على أسل�ب ال�ل

سل���� في تلقي ال�عل�مات، في ح�� أن ت���� ال����ل�ج�ا في ال��ر�� ق� ���� على 

  ال�عل�  م�ار�ة ال�فال ���رة أك�� و�ع�ائه� دورًا أك�� في تعل�ه�.
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وضع خ�ة لل����� وت��ن خ�ة شاملة ذات أه�اف ت����ة سل���ة ت��د    - ٦

ال��االت وال��ان� ال�راس�ة ال�ي س���� عل�ها ال����� في �ل م�حلة وع�د ال�اعات 

  ال����ة ل�ل ف��ة م� ف��ات ال��نامج ال��مي.

ت��ی� ���قة ال��ر�� ال��اس�ة واخ��ار ال�سائل ال�عل���ة ال����ل�ج�ة ال�ي تع��    - ٧

ال���ة ل�مج ال����ل�ج�ا في على ت�ق�� أه�اف ال��هج. وه�ه ال��حلة ض�ور�ة �ال���ی� �

ال��هاج ح�� أنه ه�ا ی�� ت��ی� ���قة ال��ر�� فق� ی�� اخ��ار ���قة م�اس�ة لل��ر�� 

دون غ��ها ب�اء على ال��ل�الت ال�ا�قة و�ع� ت��ی� ال���قة ی�� اخ��ار ال�س�لة ال�ي 

على ال�ع��ات س��� م� خاللها نقل ال����� وال�ي �ع�ق� �أنها األف�ل لل��ام ب�ل� ب�اء ً 

ال���اف�ة ح�ل األ�فال وال��هاج وه�ا ی�� ت��ی� ال�سائل ال�عل���ة أو ال�ع��ات ال�ي ق� 

���اجها ال�عل� خالل ال�راسة، فل��ما ی�� اإلفادة م� �ع� ال���ات الغ�� ت�ام��ة 

 ��ان� ال���ات ال��ام��ة وال�فاعل�ة أو إن�اج �ع� ال��اد ال�عل��ة أو إن�اء م�ونة أو

  م���� اإلل���وني و���اد ق��ات تفاعل مع األ�فال ت����م في ال��ر��.

اس���ام ال�سائل وال��اد ح�� ی�� في ه�ه ال��حلة االس���ام الفعلي ل�ل� ال��اد    - ٨

وم� ال��ور� ع��  اس���ام ال����ل�ج�ا في ال��هاج أن� ���ن ه�ال� دع� ف�ي ووسائل 

س�� م� االس�اب ودائ�ًا م� ال�ف�� لل�عل�ة أن تق�م  ب�یلة في حال تع�ل� ال�ق��ة أل�

�اخ��ار ال����ل�ج�ا واألدوات ال�ي ت��� اس���امها ل��أك� م� ع�م وج�د ما �ع�� ذل� فإذا 

ما �ان� ال�عل�ة م���ة الس���ام ت���ل�ج�ا مع��ة خالل ح�ة ص��ة  ث� ت���ف أنها 

ة ل�ل� إن أرادت ال�عل�ة اس���ام ال تع�ل فإن ذل� ��� ال���� م� اإلر�اك في ال��

  اإلن��ن� أو ب�م��ة مع��ة فعل�ه ال�أك� م� أنها تع�ل.

تق��� ال��هج ب�اًء على ال�غ��ة ال�اجعة: تع� ه�ه ال���ة م� أه� ال���ات في  - ٩

ال��هج وفي الع�ل�ة ال�عل��ة ���ل عام إال أنه ی�� ت�اهلها في ���� م� األح�ان 

ل�عل�ة ال�� ت��� ���ق�ها في ال��ر�� �اس���ار وال��هاج ال��� فال�عل�ة ال���ة هي ا

ك�ل� �ع�ي م�احة ل�ق��� تعل� ال�فل �اس���ار وه� ما �ع�ي م�االً إلج�اء ال�ع��الت 

ال��اس�ة ع��ما ���ن حاجة ل�ل� فال����� ع�ل�ة م����ة �ال�غ� م� ض�ورة ال����� 

إال أنه في م�حلة ال����� ق� ت�ه�  ال���� ل����� ال�ق��ة في الع�ل�ة ال�عل��ة

م��الت ل� ت�� �ال���ان، ول�ل� ��� ال�عامل معها وال�ع�یل عل�ها، وق� ����عي ذل� 
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ت���� ال�ق��ة ال�����مة �أخ�� أو �ال��ر�� عل�ها أو ما شا�ه فال ب� م� ال��اؤل 

  هاج؟�اس���ار هل حقق� ال�ق��ات ما ه� م�ل�ب م�ها في ال�ص�ل إلى أه�اف ال��

  مع�قات ت���� ال��هج م� رؤ�ة تق��ات ال�عل��

إن ع�ل�ة ت���� ال��هج ع�ل�ة إن�ان�ة ال ���� إن ت��ق� إال ع� ���� ال�فاعل    

اإلن�اني ب�� ج��ع األف�اد ح�ى ���� تق�ل ال��� واالت�اهات ال��ی�ة ال�ي ت�اد� بها 

ت���� ال��هج إلى ال���ی� ال�����ات ال��ه��ة ال��ی�ة، وق� ت��ه ال�ه���ن ���ون 

وال����� في ال��ال ال����� و�لى أه��ة إج�اء دراسات ع�ل�ة لل�ع�قات ال�ي ���� أن 

ت�اجه ع�ل�ة ال����� وذل� لل�غل� عل�ها ق�ل أن تع�ف ���� ال����� و��ام�ه 

  وأه�افه.

رسة إن م� مع�قات ت���� ال��اهج ما ی�عل� ����عة ال����ع، و���عة ال�ال فال��  

ج�ء م� ال����ع، ف�ق�ل أف�اد ال����ع إلى ال�����ات ال�����ة وال���� لها ال ���ن 

�ال�هل، فل�ي ی�� ت���� ال��اهج ���رة ص���ة ��� أن ���ن ه�ال� تعاون م���ك 

ب�� ال��رسة وال����ع ال��لي وان ���ن ه�ال� ت�اف� وت�امل في ال�ؤ�ة وال�سالة ل�ي 

ءه �ال��رسة، ل�ل� وج� على م��ر� ال��اهج ت�ض�ح أ�عاد ی�� تع��� ما ی�� إع�ا

  ال����� وض�ورته إلف�اد ال����ع وش�ح األه�اف والف�ائ� ال�ي ت��ق� م� ورائه.

) �أن ال���الت وال�ع�قات ال�ي ت�� ال��اهج ٢٠٠٣وق� ذ�� (ال�و�عي، ال��ابي،

  وع�ل�ات ب�ائها وت����ها ���� تل���ها �اآلتي:

  اهج �الع��م�ة وضعف م�اك��ها لل���رات العال��ة وال�ق��ة. ات�اف ال�� - ١

ضعف ت�ف�� ال��هج ���ل ص��ح ���� ضعف ال�أه�ل وال�ق� ال��ي �ال��ه��ات  - ٢

  وال�ع�ات.

  قله االع��اد على ال�راسات ال���ان�ة ال�ي تع��� عل�ها الق�ارات ال����ة. - ٣

  ق�ي وال�ه�ي وم�اك� اإلن�اج.ع�م وج�د آل�ة واض�ة لل��� ب�� ال�عل�� ال� - ٤

  اخ�الف ال�هات ال���فة على ال�عل�� ال�ق�ي وال�ه�ي. - ٥

ع�م ال��ازنة ب�� ع�د ال��اد ال�راس�ة و�� ال�عل�مات وال�عارف و�فا�ة ال�ق�  - ٦

  ال��رسي ال��اح ل��ر�� ال�ق�رات ال�راس�ة.
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أو ����ة ح�� أن  م� ال�الح� أن ال�ع�قات هي دائ�ا أما أن ت��ن مال�ة أو ماد�ة

ال����� ع�ل�ة ت��� على ج��ع ج�ان� الع�ل�ة ال�����ة، ل�ا فإن ال����� ���اج إلى 

ت�ف�� ال��الغ الالزمة لل��ام �ع�ل�ة ال����� على أت� وجه، و���ل�م ت�ه�� و��اء م�راس 

 ح�ی�ة، وت�ف�� اح�ث األجه�ة وال�ع�ات وال�عامل وال���ل�مات، و�ص�ار ��� إل���ون�ة

ج�ی�ة لل��عل��� ، و�ع�اد ال�عل��� لل��ارسة ال�ق��ات ال�عل���ة م� خالل إل�اقه� 

�ال�ورات ال������ة، وه��ا ی���� أن ت���� ال��اهج ���اج إلى رص� أم�ال، وفي حال 

إه�ال ه�ا ال�ان� ال�اد� س���ن م� اك�� م��قات ال�����، �اإلضافة إلى وج�د ��قة 

ال�ی� �ع�ل�ن في إع�اد وت�ه�� وتق��� وت���� وال�أل��، م� ال���اء وال������� 

وأ��ا ال����� على ال��ادات ال��رس�ة ح�� انه ی�ث� �ل ال�أث�� على ت���� ال��اهج 

وم�� ت�ق�� أه�افه، وفي حال ق��ر ال��ادات ال�����ة أو ع�م فه�ها أله��ة ت���ل�ج�ا 

� ال�����ات ال��ه��ة، أما ال�عل�ة فهي ال�عل�� فإن ذل� س�قف حائًال أمام إم�انات ت�ف�

أداة االت�ال ال��اش� مع األ�فال وهي م� ی��ل إل�ها ت�ف�� ال��هج و���قف ن�اح 

ال����� مه�ا بلغ� روعة ت����ه وت�ه��اته على ال��رة ال�ي ت��ج�ها ال�عل�ة في 

مه� ج�ا ال�ها�ة، فال�ور ال�� تق�م �ه ال�عل�ة في نقل ال����� م� ف��ه إلى ع�ل 

و�ق��ى ذل� الع�ا�ة �إع�اد ال�عل�ة ال��ي وال��في وف�ح ال��ال لل��� ال�ه�ي، م� ه�ا 

��� ال���ه إلى ال��� إلى ع�ل�ة ال����� وال����� لل��اهج ���ل أع�� وأوسع 

لل�ص�ل إلى ت�ق�� فعلي لل��هج و�ح�اث ال�غ��� ال��ل�ب في ال����ع  م� خالل اف�اد 

  م����� لل�ع�فة.

  ل��ص�اتا

  في ض�ء ما تق�م ی�صي ال�اح� ��ا یلي:

إقامة ورشات ع�ل ل����� ال��اهج ال�ال�ة ل��اض األ�فال و�ج�اء ال�ع��الت  - ١

  ال��ور�ة في �ل م�غ��ات الع�� وم����ثاته.

الع�ل على دمج ت���ل�ج�ا ال�عل�� في ال��اهج ال�راس�ة، وت�ر�� معل�ات ر�اض  - ٢

  وال�اقه� ب�ورات م����ة في ذات ال��ال.األ�فال على اس���امها، 

ال����ه على ض�ورة اس���ام ال�ق��ات في ال�عل�� �ال���قة ال�الئ�ة، وال�ي ت�ق�  - ٣

  أه�اف ال��هج.
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م�اك�ة ال�غ��ات و�تاحة ال��ال لل�عل�� ��ل ال�سائل ال����ة لالن�الق ن�� أف�   - ٤

  ال�ع�فة.

ال�قل��� إلى ال��ی� س�اء في ��ح ال�عل�مة  تغ��� ال��� ال�ائ� في ال��ارس م�   - ٥

أو ت�ص�لها، وال�عامل مع األ�فال، واس���اث أن��ة ج�ی�ة في االن��ا� 

  ال��رسي، ل�ع��� دور ال��رسة وتفاعلها مع سائ� ال�هات ال�س��ة وال���م�ة.

تأص�ل ال��� اإلسالم�ة وال�فا� على اله��ة الع���ة اإلسالم�ة، وذل� م� خالل  - ٦

ل��اهج ال�����ة، وتع��� ال�ان� ال�ی�ي في ال��ارس ل����ج ج�ل واعي وم�لع، ا

  وم��ج في نف� ال�ق�، وم���� ����ه وأخالقه و�سالم��ه.

��ح ن�اذج وت�ارب م�ال�ة الس���ام ال����ل�ج�ا في ال�عل��، والع�ل على م�اكاتها،  - ٧

  وت����ها.

م�ة مع ال���ر ال����� في تق��ات االل��ام ب����� ال��هج ���ل م���� وم�ا - ٨

  ال�عل��، ��ا ��ق� اله�ف وت�ق�� االس�فادة الق��� م� تق��ات ال�عل��.

ت�ف�� ال���ة ال�اذ�ة وال��ى ال����ة الالزمة، ل��مة أه�اف ال��هج وت�لعات ال�فال    - ٩

  واول�اء ام�ره�.

في الع�ل�ة ال�عل���ة، ق� االع��اد على ت���ل�ج�ا ال�عل�� واإلف�ا� في اس���امها  -١٠

ی�د� إلى إه�ال ل�ع� ج�ان� ال�هارات األساس�ة ع�� ال�فل، الس��ا في م�احل 

  تعل��ه األول�ة، ���� على م��ر� م�اهج ر�اض األ�فال ال���ه ل�ل�.

ال�راسات في م�ال ت���ل�ج�ا ال�عل�� ور��ها ���ال ت���� ال��هج قل�لة ج�ًا (في  -١١

  لى دراسة و���.ح� عل�ي) وت��اج إ

  :ال��اجع

 ) ،م) خ�ائ� ال��� ل�فل ما ق�ل ال��رسة، خ�ارزم ٢٠١١ق��س، وداد سال�

 العل��ة.

 ) م) حاجة إع�اد معل�ة ر�اض األ�فال.٢٠١٤الع��ان، اله��ف 

 ) خ�ائ� معل�ة ال�وضة وعالق�ها ٢٠١١أمل داود سل��، ورحاب ح��� علي (

 ����ة ال�ف��ة.�اك��اب ال�فل لل���ات. م�لة ال���ث ال�



 

 ٢١

  مجلة مستقبل العلوم االجتماعیة
Journal Future of social siences  م٢٠٢١ یولیو  السادسالعدد  

 ) ن��ة م��ق�ل�ة  –) تق��ات ال�عل�� وال�سائ� ال�عل���ة ٢٠١١األح���، ام��ة

 لل�ق��ات.

  جامعة جازان. –دمحم ��ي آل سال�، تق��ات ال�عل�� �أح� م�ت��ات ال��دة واالع��اد 

 ) ت���ل�ج�ا ال�عل�� وال�عل� اإلل���وني.  ال��اض، م���ة ال�ش�.٢٠٠٤أح�� سال� .(  

  آفاق ج�ی�ة في ت���� م�اهج ال�عل��، ال���ا: دار ٢٠٠٠ام إس�اع�ل ت�ام (ت�  .(

  اله�� لل��� وال��ز�ع.

  ) ن�� م�هج ت���� معاص�. ع�ان.١٩٨٣ال��ل، ن�اح �عق�ب .(  

  ) ال��اهج ال��رس�ة ال�عاص�ة: ع�اص�ها وم�ادرها      ٢٠٠٢ح��ان، دمحم ز�اد (

  و��اءها. ع�ان: دار أسامه.

  م). ت���ل�ج�ا ال�عل�مات واالت�االت ع�� ال��هج ٢٠٠١، ج�اه�. (ال�ب�س

ال��رسي       ت����ات ل����� ال��اهج ال�راس�ة ب�ولة ال���� ح�ل�ة �ل�ة ال��ات 

  لآلداب والعل�م وال����ة. م��

  ) أس� ب�اء ال��اهج ال�����ة وت���� ال��اب         ٢٠٠٤ال��ال�ة، دمحم م���د (

  ن: دار ال����ة.ال�عل��ي. ع�ا

  ) ال��هج ال�راسي: األس� وال����� وال�����    ٢٠١١ال��لي، دمحم علي .(

  وال�ق���. ع�ان: دار الفالح لل��� وال��ز�ع.

  ) ت���� م�اهج ال�عل�� ال�ق�ي وال��ر��.       ٢٠٠٣ال�و�عي، ع���، وال��ابي، ع�اد .(

  ال�ه�ي ب�غاز�: دار ال��� ال����ة.

   ال��هج ال��رسي ال�عاص�: أس�ه، ب�اؤه، ت����اته، ٢٠٠٨ون (����ة، وآخ� .(

  ت����ه. ع�ان: دار ال����ة لل��� وال��ز�ع.

  ) ت���ل�ج�ا ال�عل�� ال�عاص�ة وت���� ال��هج ع�ان: دار        ٢٠١٣عا�ف ال��مان .(

  وائل

  ) عل�� ). ه��سة ال��هج م� م���ر ت���ل�ج�ا ال٢٠١١ع�ار، دمحم؛ وال��اني، ن��ان�

  اإلس���ر�ة: دار ال�امعة ال��ی�ة.

  ) ص�اعة ال��اهج وت����ها في ض�ء ال��اذج. ٢٠٠٧ف�ج، ع�� الل��� ح��� (

  ع�ان: دار ال�قافة لل��� وال��ز�ع.
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  ) ت���� ال��اهج وأث�ه على م��جات ال�عل�� في     ٢٠١١م��اء ���ى ال��ا�ات .(

 ال��� الع��ي. جامعة ال��م�ك 

 م) مع�� ال���ل�ات ال�����ة وال�ع�فة في ١٩٩٩ي، علي ال��ل(اح�� اللقان

 ال��اهج و��ق ال��ر��.

 ) ،م) ال�ق��ة وم�رسة ال���ق�ل، ورقة ع�ل مق�مة ل��وة ٢٠٠٢ب�ر ع�� هللا ال�الح

 م�رسة ال���ق�ل، �ل�ة ال����ة، جامعة ال�ل� سع�د. 

 ) ،ل��ی�ة في تعل�� اللغة م) إ�ار مق��ح ل�مج ال�ق��ة ا٢٠٠٦ب�ر ع�� هللا ال�الح

 الع���ة لل�فل، ورقة مق�مة ل�ل�قى اللغة الع���ة وال�فل، ت���ات وت�ارب.

 ) م) ال�عل� في م�رسة ال���ق�ل، ن�وة ال�عال� األساس�ة ��٢٠٠٠ارة، ج��ائ�ل

لل��س�ة ال��رس�ة في الق�ن ال�اد� والع����، ال����ة الع���ة لل����ة وال�قافة 

 والعل�م.

  ،م) دور ال�عل� في ع�� االن��ن�، م�ت�� ٢٠٠١نائلة سل�ان ع�ض (ال�ل��

 الع�ل�ة ال�عل���ة في ع�� االن��ن�، جامعة ال��اح ال����ة، نابل�، فل����.

 )ن��ها -ان�اجها-م) ال�ق�رات االل���ون�ة: ت����ها ٢٠٠٩إس�اع�ل الغ��� زاه� - 

 تق���ها، عال� ال���، القاه�ة، م��.  –ت���قها 

  ،م) ال����� ال�عل��ي لل�عل�� االل���وني، جامعة ٢٠١٣م��فى صالح (ج�دت

 ال�ل� سع�د، ال��اض، ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة.

 ) جامعة  –)ت���ل�ج�ا ال�عل�� وم�ادر ال�عل� ف�ها ٢٠٠٧دع��، م��فى ن��

 الع�اق -�ابل 

 ) م) ت��رات ت���� ال����� ال�عل��ي ال�ق�ي، ٢٠١٩ج�دت، م��فى صالح

 ة ت���ل�ج�ا ال�عل��، القاه�ة. ب�ا�

 ) م) م����ثات ت���ل�ج�ا ال�عل�� في ع�� ال�عل�مات، دار ٢٠٠٦ال�لفاو�، ول��

 الف��، ع�ان، األردن.

 


