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ملخص
الهدف من ىرا البدث إلاِسة ئدداَ مِمي ي حدظح حىة لدي الوالبات ي حسبُ
اإلاِممات ؤلاطالمُ ألامح دازندوا طىمنب ماةوزا .وأما مدخل ىرا البدث اإلادخل
الىُفي ،داإلانهج الىؿفي ،ددزاط الخال  ،واطتخدم الباخث لجمّ ىرو البُانات
داإلالادم واإلاالخٌ والتىجُم والسجالت اإلاىتىب  .وحمّ البُانات من مدًس اإلادزط ،
ومِمي إلاد المغ الِسبُ لغحر الناهلح بها وبِم الوالبات اإلاتفىكح  .أما حدمُل
البُانات التفظحر الاطتلسائي لمبُانات الت حتم مِالجتها من خالٌ حلنُات الفدف
والتنٌُم .ونتائج ىرا البدث ه  )1:أ تِمُم المغ الِسبُ لغحر الناهلح بها ي
مدزط الِالُ لتردُ اإلاِممات ؤلاطالمُ بؼيل صخُذ وحُد ،وَِسف من ئُداة
اإلاِممح كبل ُممُ التدزَع والتِمُم )2 .نجد ئدداُُ اإلاِمي ي حنمُ حىة
التِمم ،مثل ئػسان الوالبات ي حلخُف ول ماة دنؼاه  ،وهسٍل كساء اللسآ
الىسٍم وهتادتها جم حلُُم التِمُم ي ول ماة  )3 .أ نتُج إلاد المغ الِسبُ لغحر
الناهلح بها لدي الوالبات اإلاتفىكح حدـل ُلى ةزح ممتز  .ونالخٍ ىرا
الاطتنتاج ُلى تِامل و ُالك دح اإلاِممح و حمُّ الوالبات ،وحيىٍن شخـُ
ئطالمُ متفىك داإلًما والِمل الـالح  ،وبِم أىداف التِمُم المغ الِسبُ
لغحر الناهلح بها حدـل ةزح حمُّ الوالبات اإلاتفىكح ةىق ( .75اإلاظند ب).
الكلماث املفتاحيت :التِمُم ،المغ الِسبُ  ،لغحر الناهلح بها
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املقدمت
ددأ تِمُم المغ الِسبُ ي ئندونِظُا من أوٌ ًىم وؿىٌ ؤلاطالم ئلحها،
ووا الهدف ألاوٌ من الدزاط المغ الِسبُ خُنران لؼد خاح اإلاظممح
ئلحها ي حأةً الِباة  ،خاؿ الـال  .وةلا دتمً الخاح ةاإلاىاة الدزاطُ ي
حمً ألاًام حتيى من أةُُ الـال والظىز اللـحر ي الجصء الثالجح من
1
اللسآ الىسٍم ،اإلاِسوف دجص ُم.
وَِد التِمُم دـف ُام والتِمُم الِال دـف خاؿ من أطع
التنمُ ي أي مجتمّ ،أل التِمُم ىى مـداز ألاطاس الُداة وحأىُل ؤلاةساة
وبالتال املجتمِات وحصوٍدىم داإلاِازٍف واإلاهازات واللدزات الت حجِمهم
كاةزٍن ُلى أةاء أُمالهم دـىز ةِال  ،لخدم أنفظهم وخدم مجتمِاتهم،
وبالتال ةا ؤلاىتمام دالتِمُم المغ الِسبُ دجمُّ مساخم من أىم اإلاتومبات
لتنمُ املجتمِات والجهىق بها وحِمها كاةز ُلى مظاًس التوىز الخلازي،
والاحتماع  ،والاكتـاةي ،والظُاس ي التِمُم المغ الِسبُ .
وإذا وا التِمُم وطُمتنا إلُداة ألاحُاٌ الخلاز اإلالبم  ،ةا اإلاِمم
ٌِد أخد اإلاداخل ألاطاطُ إلاداخالت الِممُ التِمُمُ  ،إلاا ًلىم ده من ةوز
هبحر ي نجاح التردُ ي دمىغها غاًتها وحدلُم وحىةىا ي حوىٍس المغ الِسبُ
لألةلاٌ ،وٍتىكف ذلً دالدزح ألاولى ُلى نىَ ؤلاُداة الري حملاو كبل
الخدم ومظتىي ذلً ؤلاُداة ،وهرلً ُلى حىة التدزٍب الري حملاو أجناء
الخدم  ،ومن جم ةاإلاِمم الجُد ػسن من ػسون أطاس وملىم كسوزي
لتوىز التِمُم المغ الِسبُ وحددًثه ،إلاىاهب الِـس واطتؼساف اإلاظتلبل
2
وحىكُّ وحددًاحه.

 .1أخمد ةإاة ئًفندي , (Malang: Misykat)،Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, ،ؾ. 15 :
 2مناٌ اللاض  ،مدي حىاكُف دسنامج ؤلاُداة التردىي مّ مِاًحر الجىة الؼامم وأىم ؿِىبات
التوبُم ي ومُ دجامِ أم اللسي من وحه نٌس أُلاء ىُئ التدزَع( ،زطال ماحظتحر ،ومُ التردُ ،
حامِ أم اللسي ،الظِىةً .1 )2006 :
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ولهرا نسي ألاىمُ البالغ الت حىلحها املجتمِات داختالةها لبرامج
ئُداة اإلاِمم المغ الِسبُ  ،وذلً أل نىُُ اإلاِممح المغ الِسبُ ومظتىٍات
حأىُمهم تِتمد ئلى خد هبحر ُلى دسامج ئُداةىم ،ةنجاح اإلاِمم المغ الِسبُ
ي مهنته وُممه ًتىكف دالدزح ألاولى ُلى نىُُ ومدتىي ماًلدم له من
3
دسامج أجناء مسخم ئُدةو وكبل اندساهه ي مهن التِمُم.
للد اىتمت الدوٌ اىتماما هثحرا داُداء اإلاِمم المغ الِسبُ وزةّ
هفاءاحه ،وكد احخر ىرا الاىتمام أػياٌ وؿىزا متِدة ي ػيل مإحمسات،
وخملات ةزاطُ خاؿ داُداة اإلاِمم المغ الِسبُ وحوىزو ،ووا آخسىا
مإحمس بِنىا " مظتلبل ئُداة اإلاِمم المغ الِسبُ ي ومُات التردُ وحهىة
الجمُِات الِممُ ي ُممُات التوىٍس" واإلانِلد ي حامِ طىنن أنبُل
طىزاداًا.
املعلم :مكاهته في املنظىمت التربىيت وأهميت إعداده
ِّ
ئ لممِمم مجزل هبحر ُند واة أةساة املجتمِات ُلى اختالف
هبلاتهم ألاواةًمُ أو الاحتماُُ وُلى اختالف أةًاجهم أو مراىبهم الفىسٍ ،
ةهى الصخف اإلاإحمن ُلى أىم ما ًممىه املجتمّ من جسو وىى الري ٌِتمد
ُمُه ي زُاً ىرو الثرو واطتثمازىا الاطتثماز ألامثل الري ًخدم أىداف
املجتمّ وٍدلم همىخاحه 4،مما ةُا البِم ئلى تظمُ مهن اإلاِمم ( داإلاهن
ألام ) ألجها طادل أو أطاطُ لمدخىٌ ئلى أي مهن أخسي ةاإلاهندض أو الوبِب
أو الوُاز أو الظائم ومهم ال دد وأ ًتملىا ةزاطات ي حخــاتهم اإلاهنُ
املختمف ُلى أًد متخـص اإلاهن ألام ي اإلادزط دمساخمها املختمف أو ي
وَِبر أخد الباخثح ُن ىرو الفىس دلىله:
الجامِ بؼتى ومُاتها وحخــاتهاِّ .
اإلاِمم
"ومّ أ ىنان ُىامل ُدًد حإجس ي ةاُمُ الِممُ التِمُمُ ئال أ
ِّ
3خالد اإلاوسوةي ،حلىٍم دسنامج ؤلاُداة التردىي إلاِمي التردُ ؤلاطالمُ ي ومُات اإلاِممح داإلاممى
الِسبُ الظِىةً ( ،زطال ةهتىز  ،ومُ التردُ  ،حامِ أم اللسي ،الظِىةً .2 ،)2002 :
 .4نفع اإلاسحّ ،ؾ.39-38 :
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ً
ىى أىم ىرو الِىامل حمُِا ،وىى الري ًمظً دُدو شمام ألامىز ،وبُدو مفتاح
الخل لِمل حسبىي ناجحً ،تغمب ةُه ُلى ما ٌِترق هسٍله من ُلبات ومن
5
اإلاِمم المغ الِسبُ
ؿِىبات" .وَِصش ىرو الفىس اإلايان الىبحر الت ٌؼغمها ِّ
أو اإلاإةب ي اإلاىزوث الِسبي وؤلاطالمي.
ومهما نتيمم دنِت ألاىداف ئخفاكها ُلى أطع طمُم  ،ووانت
الاطتراحُجُات الت تظتند ئلحها وحنومم مجها ةكُل ومتِن  ،ئال أجها طتٌل ةو
اإلاِممح المغ الِسبُ ي حنفُرىا دفِالُ ال زوح ةحها وال خُا ؛
مؼازه
ِّ
واإلاِممى ألاهفُاء ًمميى
ةاإلاِممى ىم الرًن ًىظبىجها الخُىٍ والخسه ،
ِّ
ِّ
حالي اللـىز ي اإلاناهج التردىٍ ديل حداز واكتداز.
ً
اإلاِمم دأي حخـف وا زهحز الخاكس واإلاظتلبل مِا .وإ دناء
"ئ
ِّ
ً
اإلاِممح
الخلاز وحدلُم التلدم ي أي مجاٌ ًلىم أطاطا ُلى أهتاف ِّ
الصجِا الري ٌِممى دال لح أو ىىاة من أحل حجهحز اليىاةز البؼسٍ الت
حتدمل مظإولُ حلدم املجتمّ ندى ألاةلل" 6.ذلً أجهم ًدممى أنبل زطال
وه "ؿناُ الِلىٌ وحيىٍن اللمائس الخُ  ،وغسض اللُم الىهنُ واللىمُ
وؤلانظانُ ي نفىض الجُل ،وىم الرًن ًبنى الفىس اإلابدَ الري ال ًتىكف
ُند خد ،وال ًدـس نفظه ي كالب واخد حامد ،وىم الري ًدـنى الناػئ
من آلاجاز الظمبُ لمِىإلا  ،وَِدو الناػئ إلاىاحه الخُا ديل جل وكى ،
7
وَظمى بهم ئلى مظتىي التددًات الت حىاحه الىهن وألام ".

5
إلاِمم الفِاٌ والتدزَع الفِاٌُ( ،ما  :ةاز الفىس لموباُ والنؼس ،ن،1
ُ .بدالسخمن ُدض ،ا ِّ
 )1996ؾ .13وانٌس أًلا ي طُِد التل ،التردُ والتِمُم ي ألازة  :نٌسٍ وواكّ وهمىخاتُ( ،ما :
وشاز التردُ والتِمُم ،مدًسٍ اإلاناهج ،)1983 ،ؾ.48
6
إلاِمم ي ُـس اإلاِمىماحُ  .وكائّ اإلاإحمس الِمي الثاني "الدوز
 .مجدي ُصٍص ئدساىُم ،زؤٍ إلُداة ا ِّ
لممِمم الِسبي ي مجتمّ الغد :زؤٍ ُسبُ " ،حامِ أطُىن (/)20 -18ئدسٍل ،)2000 /ؾ-257
اإلاتغحر ِّ
.258
7
مِمم المغ الِسبُ  ،ددث ملدم ئلى اإلاإحمس الخمظح ملجمّ المغ الِسبُ ي
 .مدمىة الظُد ،ئُداة ِّ
اللاىس  ،2009 ،ؾ.3
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واإلاِممى المغ الِسبُ كُمى ُلى حساث ألام ؤلاطالمُ الثلاي
ِّ
وحنمُته وحوىٍسو ،والخفاي ُلى ىىٍ ألام الخلازٍ والثلاةُ  .ومهن
التِمُم من أخوس اإلاهن ألجها "تِد كاة اإلاظتلبل دما ًتناطب مّ التوىزات
8
واإلاِمم المغ الِسبُ ىى اللُم ُلى
اإلاتظازُ ي ػتى مجاالت الخُا ".
ِّ
حدلُم ألاغساق التردىٍ  ،ومٌِم مؼىالحنا التردىٍ ي ألاؿل ناػئ ُن
إلاِممح أهفُاء .دل ئ "ول ما نلىم ده من حخوُى وإُداة
اةتلاز اإلادازض ِّ
ًنفر ىرو ألامىز .دل
مِمم حُد ِّ
وحوىٍس ًـبذ ي مهب السٍذ ئذا لم ًىن ىنان ِّ
ئ ةمظف التردُ والتِمُم ومها حـبذ نٌسٍات خالُ من ملمىجها ئذا اةتلدنا
9
اإلاِمم الجُد".
ِّ
واإلاِمم المغ الِسبُ ًىتظب ىرا
وُن هسٍم التفاُل دح اإلاتِمم
ِّ
اإلاتِمم خبراحه ومِازةه ومهازاحه واحجاىاحه وكُمه"،ومهما حوىزت حىنىلىحُا
ً
ً
10
اإلاِمم".
التردُ ةمن ًأتي الُىم الري نجد ةُه ػِئا ٌِىق حماما ُن وحىة ِّ
اإلاِمم المغ الِسبُ ًمتد لُيى أىم ملىمات
ومن حانب آخس ةا أجس ِّ
نجاح اإلاإطظات واإلانٌمات املختمف  ،وىى اإلاإجس ي حدلُم الفاُمُ والخسهُ
لتنٌُمها ؤلاةازي .ةهى اإلاظإوٌ ُن حيىٍن اإلاىازة البؼسٍ لها 11.وَِبر
ً
(زٍتؼازة ةحرو ) ُن ىرو الفىس دلىله" :ئ التِمُم كد احخر ػىال من
أػياٌ الظىق ،وُندما حدخل اإلاناةظ ي الظىق ًـبذ من اللسوزي أ
ً
ً
متمحزا ُن
مىزةو الخدمات البدث ُن وطائل حجِل من خدماتهم ػِئا ِّ
ًداوٌ ِّ
خدمات غحرىم من اإلاناةظح  ،وَظِى ندى حلدًم ِّمحزات حناةظُ  ،وكد
 .8ةاًص مساة ةندغ ،ةلُل التردُ الِممُ ( ،ؤلاطىندزٍ  :ةاز الىةاء ،ن ،)2002 ،1ؾ.70
 .9نفع اإلاسحّ ،ؾ.113
10
إلاِمم الِسبي ُلى أُتاب اللس الخاةي والِؼسٍن،
 .مدمىة خمُل أدىةف ،ؿُغ ملترخ لتيىٍن ا ِّ
لممِمم الِسبي ي مجتمّ الغد زؤٍ ُسبُ "( ،حامِ أطُىن/20-18 ،
وكائّ اإلاإحمس الثاني "الدوز اإلاتغحر ِّ
ئدسٍل ،)2000 ،ؾ.11 :
11
إلاِمم الِسبي ،وبنُ الِممُ التِمُمُ التِممُ ( ،اللاىس :
 .دمحم متىل غنُم  ،طُاطات وبسامج ئُداة ا ِّ
الداز اإلاـسٍ المبنانُ  ،ن ،)1996 ،1ؾ.9:
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متِدة  ،ولىن ال ًـبذ أمام
ًداوٌ بِلهم حدلُم ذلً من خالٌ وطائل
ِّ
12
الغالبُ من ددًل طىي اإلاناةظ ُلى حىة التِمُم".
لىن نجاح ىرا الدوز البازش
لممِمم المغ الِسبُ ي الِممُ التردىٍ
ِّ
اإلاِمم؛ ألامس الري "ٌظتىحب الِناً
ٌِتمد بؼيل زئِع ُلى مدي هفاً ىرا ِّ
ددُاحه التِمُمُ  ،طىاء أوا ذلً كبل التداكه بظمً التِمُم أم أجناءو مّ
13
الاطتمساز ي ذلً".
اإلاِمم
وحدظح النٌام التِمُي ًجب أ ًيى الاىتمام داُداة ِّ
ً
ً
ً
ئُداةا حُدا "مدخال من اإلاداخل ألاطاطُ إلؿالح الِممُ التِمُمُ ي أي
مجتمّ من املجتمِات" 14.وٍجب أال تغفل ُممُ التوىٍس التردىي ُن
اإلاِمم ،و"حصوٍدو داإلاهازات اإلاهنُ والِممُ والثلاةُ
الاىتمام دتوىٍس ئُداة ِّ
ُ
حمىنه من اللُام دالتفاُل الناجح مّ حىانب اإلانٌىم اإلا َّ
وىز وحدلُم
الت ِّ
15
أىداةها".
وىرا ةُا بِم الباخثح ئلى اللىٌ" :ئ مظتلبل التردُ المغ الِسبُ
اإلاِمم والجهىق دمهن التِمُم.
ي الىهن ؤلاندونِظُا زىن داالزحلاء دمظتىي ِّ
وىرا الازحلاء ىى ألاطاض الري ٌظتند ئلُه الجهىق داإلاهن ألاخسي واة ؛ ةمهن
التِمُم ه اإلاظإول ُن ئزطاء التجدًد والتغُحر ي املجتمّ ،وحىحُه الثلاة ،
وبناء املجتمّ الِـسي اللاةز ُلى مىاحه التددًات املخُو ده ،وحدُُم
16
اإلاِممح المغ
البنُا الاكتـاةي والاحتماع " .ولرا وانت الِناً داُداة ِّ
12
إلاِمم ي كىء مِاًحر الجىة الؼامم ُ( ،ما  :ةاز الفىس،
 .دمحم ُبدالسشاق ئدساىُم ،منٌىم حيىٍن ا ِّ
ن ،)2003 ،1ؾ.16 :
13
إلاِمم الفِاٌ والتدزَع الفِاٌُ( ،ما  :ةاز الفىس لموباُ والنؼس ،ن،1
ُ .بدالسخمن ُدض ،ا ِّ
 ،)1996ؾ .45
 .14دمحم زحب مـوفى ،تِمُم حدًد للس حدًدُ( ،ما  :الىزاق لمنؼس والتىشَّ ،ن ،)2008 ،1ؾ.102
 .15نفع اإلاسحّ ،ؾ.102 :
16ه.ةوحالض دسو  ،Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa ،حسحم منThe Principles :
 ،of Language Teachingنىز خالف و ًىس أةُانتى ةازي أنىم (حاهسحا :طفاز أمسٍىُا،)2008 ،
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ
ؾ .85-84:انٌس أًلا ي خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
ةمؼم ،ةو الظن ). ،
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ً
ً
ً
الِسبُ ئُداةا ػامال ومتيامال من أولىٍات الجهىق دالىاكّ التردىي ،وإ
وٍإجس ي حيىٍجها وإنجاشىا
نجاح ىرا ؤلاُداة أو ةؼمه ًنِىع ُلى ألاحُاٌِّ ،
ً
ً
طمبا وإًجادا.
اإلاِمم المغ الِسبُ " اإلايان اللـىي ي
وكد اختمت كلُ "ئُداة ِّ
ً
ً
ً
الخواب الظُاس والتردىي والجماىحري ،ولم تِد ػأنا حسبىٍا كاؿسا ُلى
ً ً
اإلاِمم خظب ،وإنما حجاوشحه لتـبذ ػأنا ُاما؛
اإلاهتمح واإلاتخــح داُداة ِّ
اإلاِمم المغ الِسبُ دمإطظاحه ومِاىدو من أدسش اإلاظائل
وأكحى واكّ ئُداة ِّ
ئجاز لمنلاغ خظبما تؼحر واة اإلاإحمسات والدزاطات واإلانتدًات والتلازٍس؛
اإلاِممح ي حجاوش ىرا الخوس،
أما الخل ةمن أىم مالمده" :ؤلالخاح ُلى ةوز ِّ
وأنه ًنبغ ُلى اإلادزطح ألاوائل اإلامتاشٍن أ ٌؼازوىا ي حـمُم دسامج ئُداة
مِمي الغد خالٌ طنىاتهم التجسٍبُ
اإلاِمم المغ الِسبُ  ،وؤلاػساف ُلى ِّ
ِّ
17
ألاولى".
وحنف وجُل "ئؿالح اإلادزط " ي ةسنظا ُلى "أ التدظح ي مظتىي
التدزٍب اإلانه لممدزطح ىى مبدأ مؼسون لتدظح النٌام التِمُي " 18.هما
اإلاِمم" مظأل اطتراحُجُ إلاىاحه
أهدت منٌم الُىنظيى ُلى اُتباز "ئُداة ِّ
أشم التِمُم ي ُاإلانا اإلاِاؿس ،ذلً أ ألادنُ اإلادزطُ والتجهحزات واإلاساةم
والىتب والىطائل التِمُمُ ُ ،لى أىمُتها وآجازىا املختمف ي الِمل التردىي،
19
اإلاِمم الىفء.
حبلى مددوة الفائد ئذا لم ًتىاةس ِّ
هما أهدت اللجن الدولُ لمتردُ من أحل اللس الخاةي والِؼسٍن،
ي حلسٍسىا الري كدمته لمُىنظيىُ ،لى الدوز اإلاسهصي
لممِممح  ،وكسوز
ِّ
الِناً داُداةىم كبل الخدم  ،ومتابِ حدزٍبهم ي أجناء الخدم ؛ ئذ ئ التردُ
مِممح حُدًن؛ هما اختاز اإلاإحمس الِام لمُىنظيى ي ةوزحه
الجُد حتومب ِّ
 .17نفع اإلاسحّ ،ؾ.23:
18
اإلاِمم ي كىء مِاًحر الجىة الؼامم  ،نُ( ،1ما  :ةاز
 .دمحم ُبدالسشاق ئدساىُم،منٌىم حيىٍن ِّ
الفىس ، )2003 ،ؾ.195 :
19
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ  ،ةو الظن ) ؾ.19:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
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اإلاِممح ي ُالم متغحر" لُناكؽ ي
الظابِ والِؼسٍن مىكىَ "تِصٍص ةوز ِّ
اإلاإحمس الدول لمتردُ ي ةوزحه الخامظ وألازبِح اإلانِلد ي حنُف ُام
اإلاِممح دأي حخـف ددُث
( ،)1996وذلً بهدف الظع ئلى زةّ هفاً
ِّ
20
حتالءم مّ متومبات الِـس ،ومّ أةوازىم الجدًد ي ىرا الِالم اإلاتغحر.
ً
وٍمىن اللىٌ ئ ىنان حىحها ي الِالم الِسبي ندى حوىٍس دسامج
اإلاِمم وحددًثها مّ "ػُىَ ةىس مهُمن ُلى الخواب الِام ي البمدا
ئُداة ِّ
ً ً
الِسبُ مفاةىا أ ىنان كِفا ُاما ي مخسحات التِمُم ي ول مساخمه ،ناحج
اإلاِمم ألاواةًي والفن  ،وحدني السكا اإلانه لدًه ،وػُىَ
ُن كِف مظتىي ِّ
ً
ةىس أ التِمُم مهن من ال مهن له .ومثل ىرو ألاةياز حمثل نىُا من اللغى
اإلاِمم المغ الِسبُ إلُاة النٌس ي اطتراحُجُاحه
ُلى اللائمح ُلى أمس ئُداة ِّ
21
اإلاِمم الِسبي وإؿالح ُممُ التِمُم".
وإحساءاحه ،بهدف الازحلاء دمظتىي ِّ
املعلمين :مفهىمها ،وأهدافها ،وضسوزة جطىيسها
بسامج إعداد ِّ
اإلاِمم المغ الِسبُ دأجها "حمُّ ألانؼو
تِسف ُممُ ئُداة ِّ
والخبرات ألاطاطُ وغحر ألاطاطُ  ،الت تظاُد الفسة ُلى اهتظاب الـفات
الالشم واإلاإىم لتدمل اإلاظإولُ هِلى ىُئ حدزَع ،وألةاء مظإولُاحه
اإلاهنُ دـىز أهثر ةاُمُ  .وه ُباز ُن دسنامج أُد وهىز دىاطو أي
22
مإطظ مظإول ُن ئُداة ألاةساة الساغبح ي الِمل دالتِمُم ونمىىم".
وكد ًومم ُلى ؤلاُداة مـولح التيىٍن .ومـولح التيىٍن ًدٌ ُلى
ؤلاُداة كبل الخدم وبِدىا ،أما ؤلاُداة ةُلتـس ُلى ما كبل الخدم  .وٍدد
اإلاِمم المغ الِسبُ دأنه "ما ًجسي من ُممُات ؤلاُداة
أخد الباخثح حيىٍن ِّ
20
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ  ،ةو الظن ) ؾ.21:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
21
إلاِمم دجامِ اليىٍت :الىاكّ واإلاأمىٌ ،مجم الِمىم التردىٍ
 .حاطم ًىطف الىندزي ،ئُداة ا ِّ
والنفظُ  /حامِ اليىٍت ،املجمد  ،3الِدة  ،3طبتمبر  ،2002ؾ.15:
22
اإلاِمم ي كىء مِاًحر الجىة الؼامم  ،نُ( ،1ما  :ةاز
 .دمحم ُبدالسشاق ئدساىُم،منٌىم حيىٍن ِّ
الفىس ، )2003 ،ؾ.195 :
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اإلاِمم وكدزاحه ،وحدظح
كبل الخدم والتدزٍب أجناءىا ،من نمى ِّإلاِازف ِّ
إلاهازاحه وأةائه التردىي دما ًتالءم والتوىز اإلاتِدة الجىانب لممجتمّ .وحبدأ
23
ىرو الِممُات ي مإطظ التيىٍن كبل الخدم وتظتمس أجناءىا".
وأىم مدخالت ىرا النٌام التِمُي (ألاىداف) الت تظعى ئلى حيىٍن
ً
مِمما ي اإلاظتلبل ،والخو الدزاطُ الت حدتىي ُلى
الوالب لُـبذ ِّ
ميىنات أزبِ ه  :الثلاة الِام  ،والتخـف ألاواةًي  ،والتخـف اإلانه ،
ً
والتردُ الِممُ  ،وٍلم ول مجها ُدةا من اإلاىاة الدزاطُ دمناهج مددة
اإلاِمم .وٍلىم ىرا النٌام ُلى ُدة من الِممُات
مالئم لتأىُل الوالب ِّ
والتلنُات والوسائم وأطالُب التلىٍم الت ًىًفها أُلاء ىُئ التدزَع
اإلاتمس الري
اإلاِمم
لتدلُم أىداف النٌام ،وأما مخسحات ىرا النٌام ةه
ِّ
ِّ
أُد وكد ًيى ىرا ؤلاُداة
ًبدأ الخدم ي ئخدي اإلاساخل التِمُمُ خظب ما ِّ
اإلاِممح المغ الِسبُ  ،وومُات التردُ  .وكد
ي مإطظ واخد  ،مثل :ةوز ِّ
ًيى ي مإطظتح تِمُمُتح ُ ،ندما ًتخسج الوالب ي ئخدي اليمُات
24
الجامُِ  ،لُمتدم بِد ذلً ديمُ التردُ من أحل اطتىماٌ حأىُمه التردىي.
اإلاِممح المغ الِسبُ مظتِدًن
ئ ىدف ىرا ؤلاُداة حِل أولئً الومب
ِّ
اإلاِمم المغ
لملُام داألةواز والىًائف الجدًد الت طُلىمى بها ،أي" :ئُداة ِّ
25
الِسبُ ".
اإلاِممح
وٍفـل داخثى آخسو ي ىرو ألاىداف ةه ُندىم :ئُداة ِّ
ً
ً
اإلاإىمح ُممُا وجلاةُا لمتدزَع ي حمُّ اإلاساخل ،وحبنى أةلل الوسق وأخدثها
اإلاِمم اإلاتخـف ،والاطتفاة من حخوُى اإلاناهج والتلنُات
ي ئُداة ِّ
اإلاِمم اإلاتخـف ،والاطتفاة من حخوُى
الخدًث  ،والسبى دح مناهج ئُداة ِّ
 .23دمحم خمُل أدىةف ،ؿُغ ملترخ لتيىٍن اإلاِمم الِسبي ُلى أُتاب اللس الخاةي والِؼسٍن ،وكائّ
اإلاإحمس الثاني ،الدوز اإلاتغحر لممِمم الِسبي ي مجتمّ الغد زؤٍ ُسبُ  ،حامِ أطُىن 20-18 ،أدسٍل
 ،2000ؾ.11:
24
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ  ،ةو الظن ) ؾ.21:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
25
إلاِمم ،ن( ،1اللاىس  :مسهص الىتاب لمنؼس ،)2001 ،ؾ.267 :
 .دمحمهتؽ ،ةمظف ئُداة ا ِّ
89
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اإلاِمم وةمظف مناهج
اإلاناهج والتلنُات الخدًث  ،والسبى دح مناهج ئُداة ِّ
التِمُم الِام وأىداةه وبح اإلاساخل التِمُمُ الت طىف ٌِمل بها الوالب
26
اإلاِمم ،وبناء شخـُ الوالب.
ِّ
اإلاِممح ًختمف
وبدظب (دسامُمد) ،ةا الهدف ألاطاس من ئُداة ِّ
ددظب وحهات النٌس الفمظفُ إلان ًلىم ُمحها؛ ةمن وحه نٌس ألاؿىلُح
اإلاِممح المغ الِسبُ املخاةٌ ُلى التراث .ومن وحه
ةا الهدف من ئُداة ِّ
اإلاِمم المغ
نٌس التلدمُح ةا الهدف ألاطاس ىى الترهحز ُلى مظاُد
ِّ
الِسبُ أ ًختاز ددسٍ  ،وأ ٌِمم حالمُرو هُف ًختازو من دح البدائل
املختمف اإلاوسوخ  ،هما ٌِممهم هُف ًىحهى وٍنتلدو ي آ  .ومن وحه
نٌس البنُىٍح ةا الهدف ألاطاس الدد أ ًدُم الخُاز الِلل واإلانولي ،وأ
الثلاة الدد أ حيى ي متناوٌ الغالبُ الٌِيى من أةساة املجتمّ ،وحمىح
أدنائهم من اطتخدام هاكتهم ي مىاكِها الظمُم  .ومن وحه نٌس أصخاب
اإلاِمم المغ الِسبُ حهدف ئلى حوىٍس
نٌسٍ زأض اإلااٌ البؼسي ةا ئُداة ِّ
كدزاحه وشٍاة مِازةه ،ختى ًُمىن حالمُرو (اللىي البؼسٍ ) من شٍاة ئنتاحهم،
ومن جم شٍاة الدخل اللىمي الِام ،ومن جم حدلُم السةاىُ الاكتـاةً
27
والاحتماُُ لؼتى أدناء الؼِب.
وؤلاُداة نىُا من ناخُ اإلالمى  :ئُداة مظميي وإُداة أواةًي .
ومن ناخُ التىكُت نىُا  :ئُداة كبل الخدم  ،وإُداة أجناء الخدم .
اإلاِممح من دمد آلخس ومن مِهد آلخس ،من خُث:
وحختمف دسامج ئُداة ِّ
مإىالت الومب اإلالبىلح ةحها؛ وُدة طنىات الدزاط  ،ونىُُ البرامج .هما أ
ِّ
28
اإلاِممى لتدزَظها .هما
ؤلاُداة ًختمف ددظب اإلاسخم التِمُمُ الت ٌِد ِّ
 .26نفظ اإلاسحّ ،ؾ.267 :
27
إلاِمم الِسبي ،وبنُ الِممُ التِمُمُ
 .دمحم متىل غنُم  ،طُاطات وبسامج ئُداة ا ِّ
التِممُ ،ن(،1اللاىس  :الداز اإلاـسٍ المبنانُ  ،)1996،ؾ.168-167
28
إلاِمم الفِاٌ والتدزَع الفِاٌ ،نُ( ،1ما  :ةاز الفىس لموباُ
ُ .بدالسخمن ُدض ،ا ِّ
والنؼس ،)1996،ؾ.13 :
90
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اإلاِممح ي البمد دالنٌام التِمُي ةُه ،وبِممُ التِمُم.
ًسحبى دسنامج ئُداة ِّ
29
هما أ أطع اللبىٌ ي اإلاِاىد لها أجسىا ي دسامج ؤلاُداة.
اإلاِممح والىفاًات الت ًمتميىجها
وٍجمّ الباخثى ُلى أ نىُُ
ِّ
تِتمد "ئلى خد هبحر ُلى البرامج الت تِد لهم كبل انخساههم ي مهن
30
اإلاِممح المغ الِسبُ وإمياناتها اإلااةً
التِمُم" ،ومظتىي مإطظات ئُداة ِّ
والفنُ  ،ومظتىي ىُئ التدزَع ةحها ،ومدي الازحبان دح مناهجها وأىداةها
اإلاِممح داألةواز اإلانتٌس
ًإجس ي مدي كُام ِّ
وأىداف التِمُم بِام  ،ول ذلً ِّ
31
مجهم".
اإلاِممح المغ
وكد حصاًد اىتمام أغمب الدوٌ دمساحِ دسامج ئُداة ِّ
الِسبُ وحدزٍبهم كبل الخدم وي أجنائها وحلىٍم ىرو البرامج .ووانت الدوٌ
اإلاتلدم ه ألاخسؾ ُلى ىرو اإلاساحِ  ،دل وألاهثر ػيىي ُلى السغم من
ازحفاَ حىة التِمُم ُندىم .وَؼحر ئلى ىرا (طىجر وحىلب  )1995 /وٍسٍا أ
اإلاِمم ي ئنجمترا ووٍمص وأمسٍيا ًمس دأشم خوحر  ،وٍتومب خل ىرو ألاشم
ئُداة ِّ
ً
32
ةهما لمتوىٍس اإلاظتلبل ٌظتجُب ددًملساهُ للخاحات الاحتماُُ .
وحىؿل (زطُل وواحص وزاتؽ )1998 /ئلى وحىة مِلالت حىاحه ىرو البرامج ي
حمً الدوٌ ،وحدد من هفاءتها وةاُمُتها ي مىاحه اإلاظتلبل 33.وأػاز (وٍت
اإلاِمم ي ئنجمترا ووٍمص ،ئلى أ
وشمالؤو) ،من أُلاء ةسٍم مؼسوَ ئُداة ِّ

29
إلاِممح  ،ن( ،2ةمؼم :ةاز الفىس،
ُ .بدالسخمن ؿالح ُبدهللا ،ةوز التردُ الِممُ ي ئُداة ا ِّ
 ،)1979ؾ.69 :
 .30نفع اإلاسحّ ،ؾ.69:
31
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.21
32
إلاِمم الِسبي ي كىء حددًات اللس الخاةي والِؼسٍن،
ُ .بدالفتاح حجاج ،زؤي مظتلبمُ إلُداة ا ِّ
مجم ومُ التردُ  ،حامِ ؤلامازات اإلاتدد ُ( ،دة خاؾ دمإحمس حسبُ الغد ،)1996 ،ؾ.173 :
 .33نفع اإلاسحّ ،ؾ.174 :
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ً
الظنىات اللمُم اإلااكُ كد ػهدت هجىما لم ٌظبم له مثُل ُلى الوسق
34
اإلاِممح .
التلمُدً ي ئُداة ِّ
ً
وإذا وا ىرا ىى الخاٌ ي ىرو الدوٌ ةا ألامس أهثر كسوز وإلخاخا
ي ُاإلانا الِسبي .وكد طاىمت ُىامل ومتغحرات وحددًات هثحر ي حِل
اإلاِمم ي الىهن الِسبي ،ومجها:
الخاح ماط إلُاة النٌس ي دسامج حيىٍن ِّ
التىطّ الىي الهائل ي ُدة اإلاتِممح وُدة اإلادازض ،ووحىة نظب من غحر
اإلاِممح  35،والىع دلسوز التىُف مّ التغحرات واإلاظتجدات
اإلاإىمح دح
ِّ
36
اإلاتىكِ ي اإلاظتلبل ،وحنمُ اللدز ُلى التأجحر ي ىرا اإلاظتلبل وكبوه.
وكد تِاًمت خاحتنا ي ؤلاندونِظُا ئلى ئُاة النٌس ي دسامج ئُداة
اإلاِممح المغ الِسبُ  ،ي ىرو اإلاسخم الت ًجتاشىا ُاإلانا ندى الِـس الجدًد
ِّ
الري ًتمحز دمتغحرات نىُُ غحر مظبىك  .حجظد ىرا ي ػيل حددًات هبري
مثل :الِىإلا  ،واللسٍ اليىنُ  ،واللوب الىاخد ،والتىتالت الاكتـاةً
الِمالك  ،وجىز الاحـاالت والتىنىلىحُا ،وىرو التددًات ،وما ؿاخبها من
ً
حوىزات حرزٍ ي الخُا الظُاطُ والثلاةُ والاحتماُُ  ،حفسق تغُحرا ي
ً
ً
اإلانٌىم التِمُمُ  :أىداةا ،ومدتىي ،وهسٍل  ،وحلىٍما؛ مما ٌِن تغُحر أةواز
اإلاِمم لُنتلل من التملح ونلل اإلاِسة ئلى مِظس لممِسة ومنتج لها .وإلى مِصش
ِّ
للدزاتهم التناةظُ ي ؤلادداَ ،مما ٌظتتبّ داللسوز ئُاة النٌس ي منٌىم

 .34نفع اإلاسحّ ،ؾ.174 :
35
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.23
36
إلاِمم الِسبي ي كىء حددًات اللس الخاةي والِؼسٍن،
ُ .بدالفتاح حجاج ،زؤي مظتلبمُ إلُداة ا ِّ
مجم ومُ التردُ  ،حامِ ؤلامازات اإلاتدد ُ( ،دة خاؾ دمإحمس حسبُ الغد ،)1996 ،ؾ.190 :
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اإلاِمم ةاخل الجامِات 37،ومداول حوبُم مِاًحر الجىة الؼامم ي
حيىٍن ِّ
38
اإلاِمم خاؿ .
التِمُم ُام ومإطظات حيىٍن ِّ
ً
للد أؿبذ الوفل الري ًدخل اإلادزط الُىم ألوٌ مس ًىاحه كدزا من
اإلاِسة الِممُ والتىنىلىحُ ٌِاةٌ ُلى ألاكل كِف ملداز اإلاِسة الت
ًىاحهها الوالب الري وا ي ُمسو كبل اجنت ُؼس طن  39.ومن ىنا وحدنا
اإلاِمم ،وُلى
(دىنظتنجلً )1989 /نتلد بؼد انتؼاز التِمُم اإلاسحىص ُلى ِّ
الاطتخدام اإلاىثف ألطمىب املخاكس  ،واطتٌهاز اإلاِمىمات الجامد  ،والترهحز
ُلى الاختبازات اإلاىكىُُ وطُم لتلىٍم مِازف الوالب ،وَِد ول ذلً من
40
مخمفات اإلااض الت لم تِد ؿالخ إلاىاحه اإلاظتلبل.
ً
هما أ الِالم الُىم أؿبذ ًمُل ئلى التِمم الراتي ددال من التِمُم
التلمُدي ،وىرا ًتومب ئُاة حخوُى مإطظات ؤلاُداة لتمىح الوالب
اإلاِمم المغ الِسبُ من مهازات ىرا ألاطمىب لِظتوُّ حوبُله داكتداز مّ
ِّ
41
اإلاِممح ما شالت دداح ئلى
هالده" .هما دُنت ةزاط (مىزي) أ نٌم ئُداة ِّ
الفدف والدزاط  ،بغُ الِمل ُلى ئًجاة أنمان من اإلاناهج أهثر كدز ُلى
اإلاِممح ذوي الىفاء ي اإلاِمىمات واإلاهازات
حمبُ اختُاحات املجتمِات من ِّ
42
والاحجاىات.
37
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.23
38
اإلاِمم ي كىء مِاًحر الجىة الؼامم  ،نُ( ،1ما  :ةاز
 .دمحم ُبدالسشاق ئدساىُم،منٌىم حيىٍن ِّ
الفىس ، )2003 ،ؾ.182 :
39
إلاِمم الِسبي ي كىء حددًات اللس الخاةي والِؼسٍن،
ُ .بدالفتاح حجاج ،زؤي مظتلبمُ إلُداة ا ِّ
مجم ومُ التردُ  ،حامِ ؤلامازات اإلاتدد ُ( ،دة خاؾ دمإحمس حسبُ الغد ،)1996 ،ؾ.179 :
40
إلاِمم الِسبي ي كىء حددًات اللس الخاةي والِؼسٍن،
ُ .بدالفتاح حجاج ،زؤي مظتلبمُ إلُداة ا ِّ
مجم ومُ التردُ  ،حامِ ؤلامازات اإلاتدد ُ( ،دة خاؾ دمإحمس حسبُ الغد ،)1996 ،ؾ.180 :
 .41دازهُه ةىزطت وبُفسل  ،ةن التدزَع ،حسحم نىز الدًن طاس  ،من ئؿدازات اإلانٌم الِسبُ
لمتردُ والثلاة والِمىم( ،ةمؼم :ئةاز التردُ  ،)2000 ،ؾ.325 :
42
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.22
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هما أػاز (مُاالزٍه) ئلى أ التوىز الساىن ي البدث التردىي ،والري
ً
ً
ٌؼيل ددوزو مـدزا حدًدا لممِازف اإلافُد لمممازطح واإلادزبح من حمُّ
اإلاظتىٍات ،ولإلةازٍح وزحاٌ الظُاط ٌِ ،د من الِىامل الت حدُى ئلى ئُاة
ً
43
اإلاِممح اللائم
اإلاِممح  .وكد نالت مثال مناهج ئُداة ِّ
النٌس ي دسامج ئُداة ِّ
لممِمم الاىتمام الِالي  ،ختى أؿبدت طم أطاطُ ي
ُلى ألاةواز اإلاتغحر
ِّ
ً
اإلاِممح ي الدوٌ
مناهج الدوٌ اإلاتلدم حسبىٍا ،وحأجس درلً مناهج ئُداة ِّ
44
الِسبُ .
اإلاِمم ومؼىالحه ي الِالم
وٍفظس لنا (الندػحر) دبظاه واكّ ئُداة ِّ
ً
دلىله" :ئنه ي الىكت الري ًتؼاده ةُه حلسٍبا ئُداة ألاهباء واإلاهندطح ي
اإلاِمم الري ٌِتمد ئلى خد
واة أنداء الِالم ةا ألامس حد مختمف مّ ئُداة ِّ
هبحر ُلى متغحرات الثلاة والتازٍخ والِىامل الاحتماُُ والاكتـاةً
ألاخسي"45.وَِبر (مُاالزٍه) ُن ذلً دلىله" :ئ التأهُد ُلى أ مظأل ئُداة
ً
ً 46
اإلاِممح مهم من خُث الخل وؿِب من خُث التنٌُم ًبدو أمسا ددحهُا".
ِّ
ًتأتى ئال ددؼد أةلل لمواكات
"ئ الجهىق دالِممُ التردىٍ ال ِّ
البؼسٍ  ،وحوبُم أةلل ألخدث اإلاظتجدات التردىٍ الِممُ مجها والنٌسٍ .
ً
اإلاِمم دوسٍل حُد كد ًجرب ُدةا أهبر إلامازط التدزَع" 47.للد
وإ ئُداة ِّ

43
إلاِممح  ،تِسٍب ةإاة ػاىح  ،ن( ،1دحروت :منؼىزات ُىٍدات،)1996 ،
 .غاطتى مُاالزٍه ،ئُداة ا ِّ
ؾ.6 :
44
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.22
45
إلاِمم الِسبي ي كىء حددًات اللس الخاةي والِؼسٍن،
ُ .بدالفتاح حجاج ،زؤي مظتلبمُ إلُداة ا ِّ
مجم ومُ التردُ  ،حامِ ؤلامازات اإلاتدد ُ( ،دة خاؾ دمإحمس حسبُ الغد ،)1996 ،ؾ.190 :
46
إلاِممح  ،تِسٍب ةإاة ػاىح  ،ن( ،1دحروت :منؼىزات ُىٍدات،)1996 ،
 .غاطتى مُاالزٍه ،ئُداة ا ِّ
ؾ.45 :
47
إلاِمم الفِاٌ والتدزَع الفِاٌ ،نُ( ،1ما  :ةاز الفىس لموباُ
ُ .بدالسخمن ُدض ،ا ِّ
والنؼس ،)1996،ؾ.45 :
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أؿبدت الخاح ملخ لىحىة "مـدز بؼسي من النىَ الجُد إلاصاول التِمُم
48
وحلىٍم ةاُمُته ،وحصوٍد من ًصاوله دالتدزٍب الالشم".
اإلاِمم حدتل أولىٍ خاؿ ألجها كلُ التردُ نفظها؛
ئ كلُ ئُداة ِّ
خُث ئجها حددة هبُِ ألاحُاٌ اللاةم ونىُُتها الت ًتىكف ُمحها مظتلبل
ألام " 49.ومّ التىطّ الهائل ي حجم اإلاِسة ؤلانظانُ ةا "أً حهىة حبرٌ
لتدظح أي حانب من حىانب الِممُ التِمُمُ ال ًمىن أ حإةي ئلى التلدم
50
لممِمم كبل الخدم ".
التردىي اإلانؼىة ما لم حبدأ داُداة حُد ِّ
اإلاِممح ي الِالم
وكد أحسٍت "ةزاطات متِدة حناولت دسامج ئُداة ِّ
الِسبي ،خمف أهثرىا ئلى كسوز الاىتداء ئلى ؿُغ مىخد ومتوىز لتيىٍن
51
اإلاِمم الِسبي اإلاِاؿس ،مّ الاختفاي دبِم الخـىؿُات الدكُل ليل دمد.
ِّ
وٍوسح (مُاالزٍه) مجمىُ من الاُتبازات وألاطئم  ،وٍسي أ ؤلاحاد
ُجها والىكىف ُندىا أمس أطاس كبل الؼسوَ ي وكّ نمىذج أمثل لبرامج
اإلاِممح  .ومجها:
ئُداة ِّ
 ما الري نفهمه من ومم (حسبُ )؟ ما مِناىا وما غاًاتها؟ ىل غاًتهااهتظاب اإلاِازف ،أم حيىٍن الرىن؟ أم حيىٍن الصخـُ وأخر ألاوحه
الفىسٍ وألاخالكُ والاحتماُُ لإلُداة داالُتباز؟ أم حنمُ اللدز ُلى
خل اإلاؼاول الت حوسح ي الخُا الجازٍ ؟ أم  ...وي كىء ىرو ؤلاحادات
اإلاِممح ي هسق مختمف .
ًتجه ئُداة ِّ
 .48نفع اإلاسحّ 46 :
49
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.16
50
إلاِمم وحدزٍبه ،ن( ،1ةمؼم :منؼىزات حامِ ةمؼم ،ةو الظن ) ،ؾ:
 .خالد هه ألاخمد ،ئُداة ا ِّ
.18
 .51دمحم خمُل أدىةف ،ؿُغ ملترخ لتيىٍن اإلاِمم الِسبي ُلى أُتاب اللس الخاةي والِؼسٍن ،وكائّ
اإلاإحمس الثاني ،الدوز اإلاتغحر لممِمم الِسبي ي مجتمّ الغد زؤٍ ُسبُ  ،حامِ أطُىن 20-18 ،أدسٍل
إلاِمم دجامِ اليىٍت :الىاكّ واإلاأمىٌ،
 ،2000ؾ .13:وانٌس أًلا ي حاطم ًىطف الىندزي ،ئُداة ا ِّ
مجم الِمىم التردىٍ والنفظُ  /حامِ اليىٍت ،املجمد  ،3الِدة  ،3طبتمبر  ،2002ؾ.17-16:
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 لم حوسح ُالكات اإلاإطظ اإلادزطُ مّ الِائم والدًن والخُاالظُاطُ والاحتماُُ لممجمىُ .
اإلاِمم بؼيل أوحىماحُيي ئلى ؤلاحماَ:
 لم حإة النٌسٍات التردىٍ خىٌ ةوز ِّاإلاِمم ناكل لممِازف؟ أم ىل ىى ميى للخىم والرىن؟ أم ىل ىى
ىل ِّ
زحل اإلاىازة الري نتىحه ئلُه ُند الخاح ؟ ىل ىى اإلادزب ُلى هسق
الِمل (تِمُم التِمم)؟ ىل ىى ُالم نفع ومسػد لمتىحُه اإلادزس ؟ ئ
التأهُد ُلى وًُف مُِن لممدزض ه الت حددة بؼيل مِح هُفُ
مىاحه ؤلاُداة دياممه.
 وىل نلبل دالتغحرات الهائم الت تِِؼها املجتمِات اإلاؼازه ي الخلازاإلاِاؿس  ،والظسُ الهائم الت حددث ةحها التغحرات ،وحبدٌ البنُات
واإلاىتظبات الِممُ  ،والِالكات دح اإلاسبح واإلاتردح ؟ أم ىل ًجب هبذ
ول ىرا؟ أم ًجب الاندزاج ي ةًنامُته وتظسَِه؟ والدد أ أػياٌ
ؤلاُداة حتبدٌ خظب الجىاب.
اإلاِممح اطتِاة الاطتلساز الغادس ،وتهُئ مسبي
 ىل ًبغ ئُداة ِّاإلاظتلبل لالنخسان ي خى حسبُ مماجم لها ُلى الدوام؟
مِممح  ،ومُ )
 هُف الظبُل إلكام السوادى دح ؤلاُداة ي (مِهد ،ةاز ِّواإلامازط الخلُلُ ُلى ألازق؟ وبِباز أخسي هُف ندلم السوادى دح
ؤلاُداة ألاول وؤلاُداة اإلاظتمس؟
وٍخمف (مُاالزٍه) ئلى أ املجتمّ دياممه ،من مسبح وُائالت وكىي زوخُ أو
ةًنُ وكىي احتماُُ وطُاطُ ومظإولح ُن الجىانب التلنُ
والاكتـاةً للخُا الاحتماُُ  ،مظإوٌ ُن البدث وحلدًم الجىاب؛
ً
ةمؼيم التِمُم ه ةِال مؼيم مجتمّ وخلاز ومؼيم طُاطُ  .ئ
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اإلاِممح " ىى النمىذج دالرات ُن اإلاؼاول اإلاِلد الت حـاةةها ول
"ئُداة ِّ
52
املجتمِات.
املعلمين
معلمي اللغت العسبيت ،بل إعداد ِّ
من معضالث بسامج إعداد ِّ
ً
عمىما ،وجىد معادالث صعبت جحكم هره البرامج ،ويصعب املىاشهت بينها،
ومن ذلك:
أوال ،ؿِىب اإلاىاشن دح السغب ي حدلُم مظتىي التمىن ي أحصاء
من املختىي وبِم اإلاهازات اإلانؼىة  ،وبح مجسة تغوُتها ه وغحرىا بؼيل
ُام مّ ُدم كما الجىة الِالُ لمتوبُم الفِاٌ ةُما بِد .وىرا ًدةِنا ئلى
كسوز اإلاىاشن دح تغوُ املختىي وحوىٍس اإلاهازات ددُث ال ًجىز حصء ُلى
آخس؛ ةالىُف كبل الىم ،وٍمىن حدازن طِ حجم اإلااة داالطتفاة من
التلنُ والتِمم الراتي.
جانُا ،ومن اإلاِاةالت الـِب وحىة مفازك دح كسوز حلىٍم أةاء
ً
الوالب ي البرنامج الطتبِاة الِناؿس اللُِف وغحر الـالخ  ،ةلال ُن
مِمي اإلاظتلبل ،ي ملادل السغب
حىحُه الوالب لتدظح أةائهم ،داُتبازىم ِّ
ي التأهُد ُلى ألابِاة الِاهفُ والانفِالُ لموالب.
جالثا ،ومجها اإلاىاشن دح الخاحات آلانُ لموالب ي ملادل الخاحات
اإلاظتلبمُ  ،ومجها ما ًتـل دمظتلبل المغ ي ُالم التِمُم .ووحىة اختُازٍن
ددًمح ىما" :مدخل الفىس ي ملادل اإلادخل الانتلائي غحر النٌامي ،أو ما
53
ٌظيى داُداة الوالب المماح".
زابِا ،و ىنان اإلاىاشن دح خُاز التأهُد ُلى اإلامازطات التردىٍ
الخالُ  ،وبح الترهحز ُلى التجدًد وؤلادداَ.
52
إلاِممح  ،تِسٍب ةإاة ػاىح  ،ن( ،1دحروت :منؼىزات ُىٍدات،)1996 ،
 .غاطتى مُاالزٍه ،ئُداة ا ِّ
ؾ.9-5 :
53
إلاِمم الِسبي ي كىء حددًات اللس الخاةي والِؼسٍن،
ُ .بدالفتاح حجاج ،زؤي مظتلبمُ إلُداة ا ِّ
مجم ومُ التردُ  ،حامِ ؤلامازات اإلاتدد ُ( ،دة خاؾ دمإحمس حسبُ الغد ،)1996 ،ؾ.198 :
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خامظا ،وٍىحد مفازك هرلً ي اإلاىاشن "دح التلُُم الىل ي ملادل
التلُُم النىع املخدة" 54.ئ ئًجاة ؿُغ وطوى دح ىرو اإلاتباًنات أو
اإلاِممح .
اإلافازكات أمس أطاض ي التخوُى الصخُذ لبرامج ئُداة ِّ
الخاجمت
ئ النلاغ والجدٌ الدائس خىٌ ةِالُ اإلاِممح وخـائـهم
ومهازاتهم وهفاًاتهم لم ًنلوّ منر وحدت اإلادزط ووحد اإلادزطى  ،وذلً
دلـد حدظح الِممُ التِمُمُ التِممُ وحوىٍسىا وحجدًدىا  .وبما انه
ًتىكّ من اإلاِمم اللُام داةواز متمحز ومتنىُ أنه ًجب ُمُه أ ًيى خبحرا
وماىسا ي مُدا حخــه ،وال ًتم ذلً ئال دتأىُمه حأىُال ُالُا .ولرا ػسُت
الِدًد من ةوٌ الِالم دتوىٍس الِممُ التردىٍ وحجدًدىا والترهحز بؼيل
خاؾ ُلى ُممُ ئُداة اإلاِمم وحأىُمه لمىؿىٌ ئلى مخسحات حسبىٍ حُد .
ئ غالبُ اإلاإطظات التردىٍ تظعى ئلى حىةحر وتهُئ دِئ مناطب
لمتِمم ،ال حىةحر مثل ىرو البِئ ىى ي ؿالح اإلاِمم واإلاتِمم ُلى خد طىاء،
ولىن كبل أ ًدـل ذلً ًجب أ ٌِد اإلاِمم ئُداةا حُدا ًتناطب مّ
اإلاتغحرات والتوىزات الِاإلاُ اإلاتظازُ ي واة املجاالت .
وخالؿ اللىٌ ئ ُممُ التِمُم نؼان مسهب ًنوىي ُلى الِدًد
من اإلاتغحرات اإلاتفاُم ُلى ندى ةًنامُيي  ،ةهنان اإلاتغحرات الخاؿ داإلاِمم
واإلاتِمم واإلااة الدزاطُ وهسٍل التدزَع والٌسوف أو ألاوكاَ التِمُمُ .
لهرا  ،ال ًمىن حددًد أو تِسٍف ةاُمُ اإلاِمم ي كىء مجمىُ بظُو من
الظمات أو الخـائف الصخـُ  ،أو ي كىء مجمىُ من ؤلاحساءات
ألاواةًمُ السامُ ئلى وكّ مِاًحر مددة لتأىُل اإلاِمم وحدزٍبه .

 .54نفع اإلاسحّ ،ؾ.198 :
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