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 القساءة الظىطُىلىحُت لخطبُقاث جنىىلىحُا الخعلُم في املنهاج املدزس ي

ت الفعل الاحخماعي همىذحا(  ) هظٍس
Sociological reading of educational technology applications in the school 

curriculum 

(Social action theory as a model) 
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ٌهخبر مىغىم جؿبُم جىىىلىحُا الخهلُم في الىؾـ التربىي مً اإلاىاغُو 

اإلاؿخجضة  في نالم التربُت والخهلُم ، ولهظا فلض خاولىا مً زالٌ هظه الىعكت 

ت البدث ُت أن هغفو الؿخاع نلى اخضي اإلاضازل الؿىؾُىلىحُت ، و بالػبـ هكٍغ

ت مً أحل جىُُف نىاضغها بهىاضغ  الفهل الاحخماعي هملاعبت ؾىؾُى جغبٍى

جىىىلىحُا الخهلُم ، وهظلً مداولت ئنؿاء فىغة مًاًغة إلاا آلذ ئلُه البدىر الؿابلت 

 للىكغة الىالؾُىُت إلافهىم جىىىلىحُا الخهل
ً
ُم والتي حهخمض نلى الُبهض الّخلني جدؿبا

ئلى اؾخدضار أبهاص وأؾـ حضًضة جغجىؼ مهؿُاتها وهخاةجها  -الىؾاةل اإلااصًت  -فلـ 

 نلى الهالكاث الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت التي ًخػمنها اإلانهاج اإلاضعس ي .

 

  .الفهل الاحخماعي  ؛اإلانهاج اإلاضعس ي ؛جىىىلىحُا الخهلُم الهلماث املفخاحُت:
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The subject of applying educational technology in the 

educational environnement is one of the emerging issues in the 

world of education ,for this reason we have tried through this 

research paper to raise the curtain on one of the sociological 

approaches ,in particular the theory of social action as an 

educational socio- approach in order to adapt its elements to the 

elements of educational technology ,as well as traying to give a 

different idea, as previous research has shown in anticipation of  

the classical view ,the concept of educational technology , which 

depends on the technical dimension only –material means –to 

create new dimensions of foundations whose data and results are 

based on social and human relationship that including the school 

curriculum. 

Key words : educational technology ; school curriculum ; social 

act. 
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 :مقدمت 

جىىىلىحُا الخهلُم بمفهىمها البؿُـ، في الهملُت الخهلُمُت هي  جىقُفٌهخبر 

ت ،وجخمسؼ منها مىاه اث التربٍى بنى نليها الىكٍغ
ُ
ج مضعؾُت، الهالكاث ؤلاوؿاهُت التي ج

حؿانض بالضعحت ألاولى نلى حاطبُت اإلاخهلم هدى اهدؿاب مسخلف الهلىم واإلاهاعف اإلاجغصة، 

نضاص الفغص الطالح في ئوهظلً بما ًخماش ى مو أهضاف اإلاىاهج اإلاضعؾُت واإلاخمثلت في 

 اإلاجخمو.

حن مً مهغفت أؾالُب الخضَعـ اإلاخبهت في الىؾـ التربىي بما         ولخمىحن التربٍى

والخؿىعاث الهلمُت البض أن وؿخًل في طلً ول ما هى مؿخدضر في جىىىلىحُاث  ًخماش ى

ت الىالؾُىُت  الخهلُم اإلااصًت ، صون اخضار كؿُهت ابؿخمىلىحُت بُنها وبحن الهلىم الىكٍغ

 في اإلاجاٌ التربىي.

ًخدلم هجاح الاجطاٌ في الىؾـ الخهلُمي ،نىضما ًيىن الفانل التربىي واِم بيل        

 في طلً جىُُف الخىحهاث وا
ً
إلاضازل التي جىاولذ هظه اإلاىاغُو في حىاهبها الىبري ، مداوال

ت التي اؾخؿانذ أن جدلل   بما ًخماش ى وهخاةج اإلاضازل الىكٍغ
ً
مهؿُاث الىاكو مُضاهُا

وجىشف واكو اؾخًالٌ جىىىلىحُا الخهلُم ، ومً هظا اإلاىؿلم فهظه الضعاؾت خاولذ 

ت الفهل الاحخماعي هملاعبت ؾىؾُىلىحُت لضعاؾت مىغىم جؿبُم  ججؿُض أؾـ هكٍغ

جىىىلىحُا الخهلُم في اللمنهاج الضعس ي بانخباعه اإلاغآة الهاهؿت لىاكو الخهلُم في اإلاإؾؿاث 

ت .ومً هظا الطضص فلض لخطذ زؿت الضعاؾت واآلحي :  التربٍى

 ما مفهىم جىىىلىحُا الخهلُم .؟ أوال:

: 
ً
 اإلانهاج اإلاضعس ي .؟ ما حهٍغفزاهُا

 :زالث
ً
ت الفهل الاحخماعي ( ؟ ا  ما اللغاءة الؿىؾُىلىحُت للفهل التربىي ) هكٍغ

: 
ً
التربىي ) ملاعبت ؾىؾُى  ماجؿبُلاث نىاضغ جىىىلىحُا الخهلُم في الفهل زابعا

ت(  ؟جغبٍى
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 مدخل الى جنىىلىحُا الخعلُم .1

 جمهُد :

ار حًُحر ملطىص ئن الخهلُم طا الفانلُت هى الخهلُم الظي وؿخؿُو مً زالله ئخض    

ومنهجي )بىاتي( في ؾلىن اإلاخهلم، وهجاح الهملُت الخهلُمُت ٌهخمض بشيل هبحر نلى 

مخهلم وشـ ًغيب في الخهلُم، والخهلم ووحىص مهلم كاصع نلى جىفحر اإلاىار الخهلُمي 

ت .  اإلاالةم للهملُت التربٍى

 مفاهُم عامت حىل جنىىلىحُا الخعلُم : 1-1

       الخنىىلىحُا : 1-1-1

  باالزترام اإلاغجبؿت اإلاىكمت الهلمُت اإلاهغفت": ئلى جىىىلىحُا مطؿلح ٌشحر هما      

 مو والخهامل والخضماث ؤلاهخاج في اإلاهغفت هظه حؿخسضم التي والاهدشافاث والهملُاث

  . ( 175،ص 1997)أحمد الظُد،البِئت 

اثال و للبدىر الىكامي اإلانهجي الخؿبُم بهملُت حهخم الظي الهلم " هي        الهلمُت ىكٍغ

ت وجىقُف نىاضغها ت ويحر البشٍغ  وجطمُم مشىالجه إلاىاحهت مدضص مجاٌ في البشٍغ

 ٌ غها اإلاىاؾبت الهلمُت الحلى مدضصة.  أهضاف لخدلُم وجلىٍمها وئصاعتها وجىفُظها لها وجؿٍى

 ( .34،ص2009) محمد ماشن ،

 اإلاىكمت اإلاهغفتو  الهلىم مً هُيل جؿبُم نلى جلىم شاملت نملُت هي الخنىىلىحُا -

ت واؾخسضام ت ويحر مىاعص بشٍغ  في نملُت كُمت طاث أيغاع لخدلُم مىكم بأؾلىب بشٍغ

    ( .16،ص 2002) محمىد الحُلت ،اإلاجخمو. 

 (Garter Good): "مازجس  حىد   أما

 مهالجت أي الهلمُت اإلاشاول لحل الهلم جؿبُلاث هى بالخنىىلىحُا اإلالطىص أن فحري      

اث لت واللىاهحن الهلمُت ةموالحلا الىكٍغ نلى  اإلاهالجت هظه وجخم شاملت، مىكمت بؿٍغ

اث هظه مً الاؾخفاصة أؾاؽ )عمس الفسا  الهامت الحُاة في واللىاهحن والحلاةم الىكٍغ

 ( .124، ص1999
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 الخعلُم : 1-1-2    

 اإلاجخمو أوشأها مإؾؿاث في جدضر مػبىؾت هاصفت ملطىصة نملُت": هى الخعلُم     

عؾمُت. )مدمض ماػن  وحامهاث مضاعؽ في ألفغاصه  الخهلم و جدلُم الخهلُم لخلضًم نمضا

  .( ;7ص ،=200،

 اإلاضعؽ ،بحن الخفانل أو الحىاع أو والهؿاء ألازظ نملُت : فخهني الخدَزع أما ولمت     

 ،=200 اإلاداغغاث أو في اإلاسخبراث.  )هاضغ ابغاهُم، كانت أو يغفت الطف في وجلمُظه

                 (      0=2ص

 وشاؽ " أهه نلى الخضَعـ مطؿلح ابغاهُم بشحر، زلُل الياجب حهٍغف في وعص هظلً     

 الخهلم ومىغىم واإلاخهلم اإلاهلم بحن جفانل فُه ،ًخم وجىفُظي هاصف ومسؿـ ئوؿاوي

إصي وبُئخه  اإلاهلم مً ليل الاهفهالي و واإلاهاعي  اإلاهغفي همى الجاهب ئلى اليشاؽ هظا ٍو

سػو واإلاخهلم م شاملت نملُت ئلى اليشاؽ هظا ٍو  آخسون ، .)بشير خلُل،ومؿخمغة جلٍى

 .( 290ص

هخبر هما        نلى اإلاهلىماث ئًطاٌ فيها ٌهخمض التي الخضَعـ خاالث ئخضي " : الخعلُم ٌُ

 مً زاضت خالت(الخضَعـ أهىام مً هىم هى والخهلُم.أهثر أو اإلاهلم والؿالب بحن الخفانل

 الخضَعـ( ئط 
ً
 وواكهُا

ً
 خُا

ً
 .ًخػمً جفانال

 ( 67،ص 2008) هىاف،  

هغف       ٌُ وشئذ مإؾؿاث بىاؾؿت جإصي التي اإلالطىصة الهملُت" بأهه الخعلُم و 
ُ
 أ

ت الهملُت حىاهب مً حاهبا ًيىن  الخهلُم أن و ." الًغع لهظا وزططذ  نملا أو التربٍى

    (. 1،ص 2006)  محمد صبري ،. أنماكها  مً

 : Instructional Technology ا الخعلُم  جنىىلىحُ  1-1-3

لُت كضًمت مؿخلت مً ولمخحن، هما )Technologia) جىىىلىحُا )       ( Techneولمت ئيٍغ

( وحهني صعاؾت، وبظلً فان مطؿلح جىىىلىحُا ٌهني logosوحهني مهاعة فىُت، وولمت )

 جىكُم اإلاهاعة الفىُت .
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ؾالُب وجلىُاث فاّن جىىىلىحُا بأجها مىاص وأصواث وأ الخنىىلىحُاوئطا ما نغفذ       

غ اإلاىاهج وأؾالُب   خحن حشمل ول ما في الخهلُم مً جؿٍى
ً
ػا الخهلُم جخسظ مكهغا نٍغ

حهلُم الؿلبت وجدضًض الاهضاف الاحغاةُت واؾخهماٌ ؾغاةم الخضَعـ الحضًثت واؾخًالٌ 

ق ما ًمىً مً وؾاةل حهلُمُت مخىىنت ومشىكت جغاعى فيها الخطاةظ الىفؿُت والفغو 

 .(08،ص 2008.) الخطُب وآخسون، الفغصًت للمخهلمحن .

أما مطؿلح جىىىلىحُا الخهلُم فهى مطؿلح خضًث قهغ هدُجت الثىعة الهلمُت       

( هظا الاؾم Finnم، نىضما أؾلم الهالم فحن ) 20=0والخىىىلىحُت التي بضأث نام 

 (06،ص 2008) الخطُب وآخسون،  .نلُه

ًخم مً زالله جؿبُم أفياع ومباصب جلىم نليها  "هي الجاهب ؤلاحغاتي ومجاٌ نمل

 جىىىلىحُا التربُت.

ألافياع وآلاعاء، أؾالُب  هي هكام مخيامل ًخيىن مً الهىاضغ آلاجُت.ؤلاوؿان، آلالت،

 (00ص  ،=200) مدمض ماػن، الهمل، ؤلاصاعة، بدُث جيىن حمُهها في ئؾاع واخض.

مُت وؾغاةم البدث الهلمي في جسؿُـ "حهغف بأجها نملُت ؤلافاصة مً اإلاهغفت الهل  

مها ول نلى اهفغاص، وهيل مخيامل بهالكاجه  وخضاث الىكام التربىي وجىفُظها وجلٍى

اإلادشابىت بًغع جدلُم ؾلىن مهحن في اإلاخهلم، مؿخهُىت في طلً بيل مً ؤلاوؿان 

آلالت وآلالت". وبىاءا نلى طلً فان جىىىلىحُا الخهلُم هي جىكُم مخيامل ًكم ؤلاوؿان و

   .وألافياع وألاعآء وأؾالُب الهمل   وؤلاصاعة
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 عىاصس جنىىلىحُا الخعلُم01شهل زقم : 

أما جىىىلىحُا في الخهلُم فهي ش يء آزغ ، فخضٌ نلى اؾخسضام الخؿبُلاث    

الخىىىلىحُت والاؾخفاصة بها في ئصاعة وجىكُم الهملُت الخهلُمُت وجىفُظها بأًت مإؾؿت 

تحهلُمُت، واؾ ت التربٍى ،ص 2009) محمد ماشن،.خسضام الحاؾىب في الانماٌ ؤلاصاٍع

بدُث حهمل حمُهها صازل اؾاع واخض وهظا الشيل ًبحن ؾبُهت الهالكاث اللاةمت .(12

 بحن طلً :

 

 

                         

 ( : العالقت بين عىاصس جنىىلىحُا الخعلُم 02شهل زقم : ) 

 

اث  1-2  مفهىم جنىىلىحُا الخعلُم ــــ هظسة جحلُلُت : مظخٍى

ٌو ؾاؽ ألا للض انخمض مفهىم جىىىلىحُا الخهلُم نلى اؾاؾحن عةِؿحن، ألا       

وحهني اجطاٌ ؤلاوؿان Cybernatcs انخمض نلى نلم الاجطاٌ أو ما ٌهغف بالؿبحرهاؾُلا  

لتربىي. ومً زالٌ ؾاؽ الثاوي فهى ؾُيىلىجي وبالخدضًض نلم الىفـ اباآللت، أما ألا 

األفكار  اساليب العمل اآللة االنسان اإلدارة
راءواأل  
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جُا ختى وضل أهظًً اإلاغحهحن، هلٌى  لى ئن مفهىم جىىىلىحُا الخهلُم جؿىع  جضٍع

يخج نالكاث اوؿاهُت جفانلُت جيهئ الجى  حىاهب هفؿُت وؾلىهُت صازل البِئت اإلاضعؾُت ٍو

هضاف مدضصة وفم هخاةج البدىر في مجاالث اإلاهغفت اإلاسخلفت أمً أحل جدلُم 

ت لخدلُم الخهلُم بىفاًت وحؿخسضم حمُو اإلاى  ت ويحر بشٍغ اعص اإلاخاخت بشٍغ

 .(127،ص 1999.) عمس الفسا ،وفانلي

 مبرزاث اطخخدام جنىىلىحُا الخعلُم : 1-3

 مً زالٌ وشاؽ طاحي ًلىم به اإلاخهلم 
ّ
ـــ قهىع اإلابضأ اللاةل بأن الخهلم الجُض ال ًخم ئال

 ليي ًىؿب اإلاهغفت واإلاهاعاث و الخبراث بىفؿه .

ـ جىىم وحهضص ألاهضاف الخهلُمُت باللضع الظي حهل اإلاهلم والىخاب اإلاضعس ي ال ًلضعان ــ

 وخضهما نلى جدلُلها .

ــــ قهىع الهضًض مً الىؾاةل التي ًمىً أن جدلم بهؼ ألاهضاف الخهلُمُت بضعحت ال 

 جلل نً صعحت اإلاهلم والىخاب اإلاضعس ي .

م مثل الىثافت الؿالبُت والفغوق الفغصًت بحن ـــ جفاكم اإلاشىالث التي ٌهاوي منها الخهلُ

 (18،ص 2007)الىىاٌظت ، اإلاخهلمحن .

 مقىماث  جنىىلىحُا الخعلُم :     1-4

 مبادئ اطخخدام جنىىلىحُا الخعلُم :  1-4-1

ــ جدضًض ألاهضاف الخهلُمُت وهظا ًخؿلب مهغفت ضُايت ألاهضاف بشيل صكُم وكابل  

اث  مؿخٍى
ً
ألاهضاف الهللي، الحغوي، الاهفهالي ...وكضعة اإلاؿخسضم  لللُاؽ ومهغفت أًػا

 نلى جدضًض هظه ألاهضاف و بها ٌؿخؿُو ازخُاع الىؾُلت اإلاىاؾبت لظلً.

ـــ  مهغفت زطاةظ  الفئت اإلاؿتهضفت ومغاناتها وهلطض الخالمُظ، واإلاؿخسضم نلُه أن  ــ

ىلىحُت والىفؿُت للمخهلم،ختى ًػمً  للخطاةظ الفحًز
ً
الاؾخسضام الّفهاٌ  ًيىن ناعفا

 للىؾُلت .
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ـــ مهغفت باإلاىهج اإلاضعس ي"مدخىي اإلااصة الخهلُمُت ومضي اعجباؽ الىؾُلت وجياملها مً   

اإلاىهج، ومفهىم اإلاىهج الحضًث ال ٌهني اإلااصة أو اإلادخىي في الىخاب اإلاضعس ي فلـ، بل 

م ومهنى طلً أن اإلاؿ لت الخضَعـ والخلٍى خسضم للىؾُلت ٌشمل ألاهضاف واإلادخىي وؾٍغ

لت الخضَعـ  الخهلُمُت نلُه ؤلاإلاام الجُض باألهضاف ومدخىي اإلااصة الضعاؾُت وؾٍغ

م ختى ًدؿنى له ألاوؿب وألافػل للىؾُلت فلض ًخؿلب ألامغ اؾخسضام  لت الخلٍى وؾٍغ

ت أو وؾُلت فغصًت .  وؾُلت حماهحًر

هني هظا نىضما ًجغب اإلاهلم  الىؾُلت كبل  ــ ججغبت الىؾُلت كبل اؾخسضامها، َو

اؾخسضامها امام اإلاخهلمحن ؾىف ًىدشف اإلاهىكاث التي حهىق حشًُل الىؾُلت بدض 

 طاتها أو الىكام أو اإلااصة اإلاهغوغت.

ـــ تهُئت اطهان اإلاخهلمحن أي ؾغح أؾئلت جثحر اهدباههم هدى مخابهت الىؾُلت والخهغف نلى 

 هُفُت اإلاهالجت اإلاهلىماجُت. 

لُت واإلغاءة  ـــ تهُئت الجى اإلاىاؾب الؾخسضام الىؾُلت أي جىفحر ول الكغوف الفحًز

ت والىؾاةـ الخهلُمُت الالػمت وفي الىكذ اإلاىاؾب واإلايان اإلاىاؾب .   والتهٍى

 لخىىىلىحُا الخهلُم أؾـ مخهضصة منها :أطع جنىىلىحُا الخعلُم :  1-4-2

 ــــــ  أؾاؽ هكغي  

ـــــ مضزل الىكم   ـ

الهىطغ البشغي، ألاحهؼة وألاصواث، جفانل الهىطغ البشغي مو ألاحهؼة  ـــــ زالزت نىاضغ )  

 .وألاصواث واإلاىاص ( 

 ــــ جدلُم ألاهضاف وخل اإلاشىالث .

 ــــ ًيبغي للمخهلم ان ٌهلم هفؿه بىفؿه.

ـــ ول مخهلم ًخهلم وفلا إلاهضله الخاص وهىان جفاوث هبحر في مهضالث الخهلم لضي  ـ

  .مسخلف اإلاخهلمحن

 .ـــ
ً
 ــ  ًخهلم اإلاخهلم كضعا أهبر خُىما جىكم ماصة الخهلم وحهؼػ ول زؿىة فىعٍا



هىز الدًً طعدي/ أ  
 

44 

 

 كبل الاهخلاٌ ئلى الخؿىي ألازغي.
ً
 جاما

ً
 ـــــ  ًيبغي ليل زؿىة حهلم أن ًخم ئجلاُجها ئجلاها

 ـــــ جؼصاص صافهُت اإلاخهلم للخهلم نىضما ًخاح له أن ًيىن هى اإلاؿئٌى نً حهلمه . 

ا  (18،ص 2007)الىىاٌظت ،صة مػؿغصة في الىم اإلاهغفي.   ـــــ هىان ٍػ

 خصائص جنىىلىحُا الخعلُم في العملُت الخعلُمُت  :  1-5

جطمُم الخهلُم نباعة نً نملُت جغحمت مباصب الخهلم والخضَعـ ئلى زؿـ         

جدخىي نلى ألاوشؿت، واإلاىاص الخهلُمُت وجكهغ أهمُت نملُت جطمُم الخضَعـ في جىحُه 

إلاىكف الخهلُمي، والبِئت الخهلُمُت، واللاةمحن نليها نىض ازخُاع ألاصواث والؿغق، ا

 وألاؾالُب، والىؾاةـ الخهلُمُت التي جىاؾب اإلاىكف الخهلُمي .

 خصائص جصمُم الخعلُم : 1-5-1

 : (13،ص2011) حمدي أحمد،ًخطف جطمُم الخهلُم بمجمىنت مً الخطاةظ منها

ؿُ اث ازخُاعها .ـــ ًدضص الهىامل الخضَع  ت التي ًيبغي ازخُاعها، وأولٍى

ـــــ ٌؿاهم في جدلُل ألاؾالُب، والؿغق التي حؿانض في جدضًض مؿخىي الخهلُم الحالي 

 .والاخخُاحاث الالػمت إلهجاػ اإلاهام الخهلُمُت

ض مً اخخمالُت الخهلم . ؿُت التي جٍؼ  ـــ ًدضص ألاوشؿت الخضَع

ـــــ ًىفغ اؾتراجُجُاث ؾلؿت وج  ىكُم اإلاىاص الخهلُمُت الالػمت للمىكف الخهلُمي .ـ

م الؿلُم للُاؽ مضي جدلُم ألاهضاف الخهلُمُت  ـــــ ًػمً ازخُاع أؾلىب الخلٍى  .                            ـ

 خصائص  عىاصس املىقف الخعلُمي : 1-5-2

 املخعلم :

اث الخهلم بسطاةظ اإلاخهل    اث نلم الىفـ الىمى وهكٍغ م اإلاسخلفت التي تهخم هكٍغ

 ًمىً خطغها في آلاحي :

 الضافهُت وهمـ الصخطُت . الخصائص الىفظُت :
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 مغاخل الىمى اإلاهغفي، همـ الخهلم، الظواء، الفغوق الفغصًت. الخصائص العقلُت :

ت :  هُفُت الخهلم ،الاخخفاف ... الخصائص التربٍى

 كخطاصي ...اإلاؿخىي الاحخماعي والا الخصائص الاحخماعُت والاقخصادًت :

 الخبرة، اإلاإهالث الهلمُت ... ،الؿً الخصائص العامت :

ومً اإلاهلىم أن أي جضَعـ أو حهلُم حهضف ئلى مؿانضة اإلاخهلم نلى الخهلم، 

 إلاؿانضة ول اإلاخهلمحن نلى الخهلم، 
ً
 هبحرا

ً
ىاحه اإلاهلم جدضًا واهدؿاب زبراث ًىمُت، ٍو

ظا الهضف، فاهه ًيبغي مغاناة أن وجدلُم مؿخىي ؤلاهجاػ اإلاؿلىب. وليي ًخدلم ه

اإلاخهلمحن ًسخلفىن في هثحر مً الىىاحي، وهي نلى ؾبُل اإلاثاٌ: مؿخىي الىمى، الظواء، 

ت والضافهُت ... ،والىفؿُت، الفغوق الفغصًت، الحالت الاحخمانُت والاكخطاصًت  واإلاهاٍع

التي جىقف  أهم وليي ًىجح اإلاهلم في طلً نلُه أن ٌؿخسضم  جىىىلىحُا الخهلُم،     

ت والفىُت في انضاص الضعؽ وأهمها : ؿُت و واإلاهاٍع  ألاوشؿت الخضَع

 ـــ انضاص الاوشؿت الخهلُمُت التي جدىاؾب ومؿخى همى اإلاخهلم .

 ــــ البدث نلى ؾغق الخهلُم التي جضنم طواء اإلاخهلم .

 ــــ جفهُل البىاء اإلاهغفي  وجىكُمه ومؿخجضاث اإلاهغفت .

ضفُت .ـــــ حصجُو ا
ّ
 إلاخهلمحن نلى اهجاػ اليشاؾاث الال

ـــــ حهضًل اؾتراجُجُاث الخضَعـ بما ًخىافم والخطاةظ الثلافُت والهلاةضًت والهغكُت 

 للمخهلم 

اصة الضافهُت الضازلُت لإلهجاػ لضي اإلاخهلم.  غ اؾتراجُجُاث لٍؼ )حمدي أحمد ـــ جؿٍى

 .(25،ص2011،

 أهمُت جنىىلىحُا الخعلُم :  1-6

غ اإلاضعؽ مً ألانماٌ الغوجُيُت  والخللحن والخصحُذ وعضض الهالماث، مما ًمىده ــــ ـ جدٍغ

 الفغضت للخفغى إلاؿانضة الؿلبت نلى الخفىحر واإلاؿاهمت في  الخسؿُـ ليشاؾاتهم .
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ـــ اإلاؿاهمت في جأهُض اهمُت الخبرة الحؿُت اإلاباشغة، ووغو الؿلبت في مىاكف جدفؼهم 

 الحىاؽ في آن واخض .نلى الخفىحر واؾخسضام 

خم طلً مً  اصة اإلاشاعهت ؤلاًجابُت للؿلبت، ٍو ؼ الخفانل الطفي، والخدفحز الى ٍػ ـــــ حهٍؼ

و في اؾخسضام الىؾاةل الخهلُمُت وؾغاةم الخضَعـ .  زالٌ الخىَى

ـــ اؾدثاعة اهخمام الؿلبت وئشبام خاحاتهم للخهلم وجيشُـ صافهُتهم وعيباتهم الظاجُت 

 ً اإلاهغفت .لالؾخفاصة م

مىً أن ًخأحى  ــــ جغؾُش وحهمُم ماصة الخضَعـ وئؾالت فترة اخخفاف الؿلبت باإلاهلىماث، ٍو

 طلً مً زالٌ ئشغان مسخلف خىاؽ اإلاخهلم .

 ــــ ازخطاع وكذ اإلاضعؽ وحهضه  أزىاء الاؾخهاهت بالىؾاةل وألاحهؼة الخهلُمُت.

ت حضًضة، جبهه نً الجمىص والخللُض وجلغبه مً  ــــ حصجُو اإلاضعؽ نلى جبني مىاكف جغبٍى

      (  244،ص2009) العصاوي و زحُم ،عوح الهطغ ومؿاًغة الخؿىعاث الخىىىلىحُت.

 جطبُقاث  جنىىلىحُا الخعلُم  في العملُت الخعلُمُت: 1-7

حل جظلُلها أهىان جلىُاث هثحرة ٌؿخهملها اإلاهلمىن في ؾغح اإلااصة الخهلُمُت مً    

 مخىاٌو اإلاخهلمىن والتي هغاعي فيها الخؿىاث الخالُت :وتهُئتها في 

 جحدًد الاهداف : 1-7-1

هضاف الضعؽ واضحت في طهً اإلاهلم كبل ان ًبضأ اإلاهلم في أمً اإلاهم حضا ان جيىن      

هضاف مً زالٌ كغاءجه للملغع هيل زم ججؼةت هظا ن ٌؿخسلظ ألا أوال أجؿبُلها نلُه 

الى اهضاف الضعؽ وان ًىاكش هظه الاهضاف مو هفؿه  اإلالغع اضًغ فأضًغ ختى ًطل

هضاف واوسجامها مو بهػها البهؼ مً حهت هلؿت هلؿت ختى اطا اكخىو اإلاهلم بهظه ألا 

،ص 1999) عمس الفسا ،زغي . أهضاف الهامت للملغع وؾبُهت اإلااصة مً حهت ومو ألا 

98)  

 جصمُم املىقف الخعلُمي :  1-7-2
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إلاغخلت عؾم الخؿىاث الهملُت التي ًلتزم اإلاهلم باجبانها لخضَعـ ًخم في هظه ا         

لىم  اإلاىغىم، بهض ان ًلىم اإلاهلم بازخُاع الخلىُت الخهلُمُت اإلاؿلىبت فاهه ٌشاهضها ٍو

ؿىع  بفدطها وججغبتها لخلضًغ مضي ضالخُتها وهى في ازىاء طلً ًضون مالخكاجه ننها ٍو

لخه في الخضَعـ، وبهباعة زؿت لىُفُت جلضًمها للؿالب والتي حهخ زغي فاهه أمض نلى ؾٍغ

ًؿىع زؿت مىكمت بسطىص هُفُت جلضًم هظه الخلىُت وزؿىاث نغغها ووشاؾاث 

التي ؾُؿلب مً ؾالبه اللُام بها وألاؾئلت التي ؾُؿغخها نليهم وهُفُت عبـ هظه 

 وشؿت بسبراث الؿالب وهىظا . ألا

و حهاػ ًمىً للمهلم اؾخسضامه في اهجاػ أُلت و وؾأي ماصة أن الخلىُت الخهلُمُت هي ئ    

و فلما مطىعا او ختى ؾبىعة أنملُت الخهلم والخهلُم ؾىاء وان هخابا مؿبىنا 

و ولُا أحهؼة ًخم جىقُفها حؼةُا أو أصواث أو أي مىاص أالؿباشحر . وبهباعة ازغي هي 

 إلخضار نملُت الخهلم نىض الؿالب  .

 خقىُت :مسحلت الاطخعداد لعسض ال  1-7-3

ًلىم اإلاهلم بانضاص الخجهحزاث او الدؿهُالث الالػمت لهغع الخلىُت و جىمً في ازخُاع      

ت الالػمت لظلً وازخُاع فني ًلىم بدشًُل الاحهؼة الخهلُمُت وئعشاص  ول الخضماث البشٍغ

ت التي جػمً للمخهلم اإلاهاعة  الؿلبت هدى فهم الُاث حشًُل الىؾاةل والخجاعب اإلاسبًر

 ىُت الف

جها جخدىم في حى كانت الخضَعـ التي مً زاللها ًىقف أهما هجض في هظه اإلاغخلت     

خضر الؿغق الهلمُت لىغهُاث ؾغح اإلااصة اإلاهغفُت في الىكذ اإلاىاؾب واإلايان أاإلاهلم 

لت الافىاج  و اإلاجمىناث نىض مهالجت أاإلاىاؾب والتي هجضها نىضما ًسخاع اإلاهلم ؾٍغ

و الهىـ، ومىه فالهىامل اإلااصًت هأحؿام كانت أل الجماعي اشيالُت جخؿلب الهم

لت يحر مباشغة وهظا ما هىدشفه في  الخضَعـ أو غُلها  ًخدىم في ؾغح الضعؽ بؿٍغ

 هغوب اإلاهلم مً اؾخهماٌ ؾغاةم الخضَعـ الحضًثت .

 مسحلت الخىفُر :  1-7-4
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ُو الهىاضغ نىضما ًسؿـ اإلاهلم للضعؽ اإلاغاص جىاوله فاهه ًلىم بترجِب حم       

اإلاخدىمت في الضعؽ وهظا ما جؿغكىا الُه في اإلاغاخل الؿابلت وجبلى هظه اإلاغخلت همُضان 

وهىا ًجب جغن  حل هجاح الضعؽ،أجؿغح فُه حمُو الىضاًا التي هاصي بها اإلاهلم مً 

اإلاجاٌ للمخهلم بأن ًثبذ حضاعجه التي اهدؿبها نلمُا وفىُا والتي جكهغ في اإلاماعؾت 

ت أ مه التربىي .الُضٍو ت وناصة ما ًلغعها اإلاهلم ازىاء جلٍى ) عمس الفسا  و الاحاباث ؤلازخباٍع

 (104،ص 1999،

م : 1-7-5  مسحلت الخقٍى

هه جم ما فغع أٌهخلض الىثحر مً اإلاهلمىن أن هجاح الخؿت الخهلُمُت وجىفُظها      

والخاضت في مهاعاث نلُه في اإلانهاج اإلاضعس ي، بل ًبلى الاهم في مؿابلت الاهضاف الهامت 

اإلاخهلمحن وما اهدؿبىه مً مهاعف والتي ال هغاها نىض اهتهاء الضعؽ أو مدىع صعاس ي، بل 

مُت جلم بيل أجبلى ألحاٌ بهُضة اإلاضي والتي هىدشفها نىضما ًػو اإلاهلم  ؾالُب جلٍى

م مخىُف مو الىؾـ الظي ًضعؽ فُه  نىاضغ الهملُت الخهلُمُت وأن ًػو أًػا جلٍى

ا م و كضعاث الؿالب و الفغوكاث الفغصًت اإلاىحىصة بُنهم وأن ٌؿخًل ول اإلاهىكاث مىاٍػ

هضاف التي جىاحهه وجىاحه اإلاخهلم ومداولت حهضًل الكغوف التي جدٌى بِىه وبحن ألا 

ت اإلاىخكغة .  (104،ص 1999) عمس الفسا ، التربٍى

 املنهاج املدزس ي : .2

 املدزطت :ـ مفهىم  2-1

ف ه   ظهغ منها :للمضعؾت نضة حهاٍع

 ." نغفذ اإلاضعؾت بأجها جلً اإلاإؾؿت التي أوشأها اإلاجخمو لخخىلى جغبُت اليشء الؿالو    

و نغفذ نلى أجها اإلاإؾؿت الاحخمانُت التي أوشأها اإلاجخمو لخلابل خاحت مً خاحاجه 

 ًجهل منهم أنػاء ضالححن .ألا 
ً
 ؾاؾُت ـىهي جؿبُو أفغاصه جؿبُها احخمانُا

ت هما نغفذ بأجها  غغوعة احخمانُت لجأث ئليها اإلاجخمهاث إلشبام خاحاث هفؿُت و جغبٍى

 عجؼث ألاؾغة نً جأصًتها لخهلض الحُاة و جؿىعها .
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 بأجها اإلاإؾؿت التي أؾؿها اإلاجخمو لتربُت أبىاةه جغبُت ملطىصة و مسؿـ 
ً
و نغفذ أًػا

جغجػيها، ئلى  لها جىلل بىاؾؿتها الثلافت الخاضت بالجمانت اإلادُؿت و بؿغق جلبلها و 

 ألاحُاٌ الجضًضة لخدافل  بظلً نلى جغاثها . 

 

 وشأتها و جطىزها :  2-1

ت واهذ ألامىع بؿُؿت و يحر مهلضة مدضوصة الترار و كلُلت  بضاًاث الحُاةفي        البشٍغ

م الخللُض و  اإلاشاول، و وان ألاؾفاٌ  ًخهلمىن مخؿلباث الحُاة مً الىباع نً ؾٍغ

ن اإلاباشغ، فالخهلُم لم ًىً ملطىص، و نىضما جؿىعث خُاة ؤلاوؿان اإلاداواة و الاخخيا

في حمُو هىاخيها و أضبدذ أهثر حهلُضا نىضها شغنذ ألاؾغة ئلى ئًجاص وؾاةل مؿانضة 

اث بؿُؿت  لها أو بضًلت ننها جخىلى حهلُم أبىائها شإون خُاتهم، نىضها بضأث جكهغ مؿخٍى

 إلاا ٌؿمى بالتربُت اإلالطىصة اإلاىكمت.

نىضها أضبذ للمجخمهاث خطُلت هبحرة مً الثلافت للمجخمهاث خطُلت هبحرة مً  و      

الثلافت عأي اللاةمىن نلى جلً اإلاجخمهاث غغوعة ئًجاص هكام مدضص إلنضاص فئاث 

مهُىت مً الطًاع لخدمل ألاؾغاع الضًيُت )الهلاةضًت( و الاحخمانُت و جىللها للىاشئحن 

لت الىنل و ؤلاعشاص، و  بمثل هظه البضاًت البؿُؿت و هظا الهضف اإلادضص الجضص بؿٍغ

بضأـذ اإلاضاعؽ، و وان الخهلُم في هظه اإلاضاعؽ حهخم بأمىع الضًً و اإلاهخلضاث البُئُت 

 ،ص2013 .)الخصاعلت واملىمني،ألاولُت، زم امخض ألازغ لِشمل أمىع الضًً و الضهُا

 .( 64- 63ص

ل ئلى ما وضلذ ئلُه الُىم و هظه و لهظا فلض مغث اإلاضاعؽ بثالر مغاخل كبل أن جط    

 اإلاغاخل واآلحي : 

 ألاطسة لمدزطت أولى : 2-1-1

حهض ألاؾغة الىىاة و الخلُت ألاولى في جيشئت الؿفل، و في طلً ًلٌى الغؾٌى ضلى       

هللا نلُه و ؾلم '' ول مىلىص ًىلض نلى الفؿغة فأبىاه حهىصاهه أو ًىطغاهه أو ًمجؿاهه''     

ال جلخطغ وقُفتهما نلى ؤلاهجاب فلـ، و ئهما جمخض هظه الىقُفت بشيل فالىالضان 
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ت، و في اإلاجخمهاث البضاةُت واهذ الىالضًً  عةِس ي و أؾاس ي ئلى الغناًت و الخيشئت ألاؾٍغ

 واهىا 
ً
هما مً ًلىمان بضوع اإلاهلم صون أن ٌهلما أجهما ًفهالن طلً، و ألابىاء اًػا

لمىا بظلً، فيان الىلض ًغافم أباه ئلى الطُض أو الغعي ًلىمىن بضوع الخالمُظ صون أن ٌه

م الخللُض و  ، فهً ؾٍغ أو الحلل للؼعانت و واهذ البيذ حؿانض أمها في شإون اإلاجٌز

اإلاداواة ًخهلم الطًاع مً الىباع، و ًمىً اللٌى بأن ألاؾغة واهذ اإلاضعؾت ألاولى 

 ىكذ.لألؾفاٌ، و وان حهلُمها ملطىصا و يحر ملطىص في هفـ ال

 القبُلت لمدزطت :  2-1-2

ت مغخلت مخلضمت في خُاتها و أزظث جغجلي في ؾلم الحػاعة،       بهض ان كؿهذ البشٍغ

و اهخللذ مً مغخلت الطُض ئلى مغخلت الغعي و منها ئلى مغخلت الؼعانت زم ئلى مغخلت 

الطىانت، و نغفذ ألامم مهنى الاؾخلغاع غمً بلهت حًغافُت شبه مدضوصة، و حهلضث 

لباث الحُاة و ػاصث أنباؤها و ضاعث زبرة ألاؾغة  يحر وافُت إلشبام خاحاث مخؿ

الىاشئت، زاضت في الىىاحي الغوخُت ، و جفؿحر الكىاهغ الؿبُهُت فىحضث اللبُلت فئت 

مً الىاؽ أؾلم نليها اؾم الهّغافىن خُث كامذ اللبُلت باالؾخهاهت بهم في حهلُم 

ضًيُت و جفؿحر الكىاهغ الؿبُهُت و نالكت طلً أبىائهم نلاةض اللبُلت و ؾلىؾها ال

باإلوؿان و بُئخه، وكض وحض في اللبُلت مً ًخطضي لخفؿحر طلً و بشيل ؾاطج و بؿُـ 

و اكغب ئلى الخغافاث و ألاؾاؾحر و وان طلً ًخم في صوع الهباصة و الؿغكاث الهامت و جدذ 

 قالٌ ألاشجاع و يحرها .    

 :املدزطت الحقُقُت   2-1-3   

ئن يؼاعة الترار الثلافي وقهىع الخسططاث اإلاهىُت وحشهب أمىع الحُاة في       

اإلاجخمهاث اإلاخلضمت في اإلاغخلت الؼعانُت، أصي الى اهدشاع اإلاضاعؽ الاولُت والتي وان 

خىلى أمغها فئت مهُىت مً الىاؽ جخمحز في زبرتها ومهغفتها وهظه الفئت ًلغع  ًضًغها ٍو

ل أفياعه ومهخلضاجه، وهي اللُمت نلى أمىع خُاجه لتربي وجيص ئ وحىصها اإلاجخمو ألجها جدم

ألاؾفاٌ الطًاع وي ًيىهىا أفغاصا ناملحن في اإلاجخمو، وفي البضاًت واهذ هظه الفئت مً 

عحاٌ الضًً أو الشُىر الىباع أو ممً وهبىا ملىت الهلم واإلاهغفت والحىمت وجؿىعث 

 مً 
ُ
 زاضا لُطبذ مهلما للطًاع ومً ألامىع، وضاع ال ٌهحن لهظه اإلاهمت ئال

ً
أنض ئنضاصا
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زم أؾلم نلى هظه الفئت اؾم" اإلاهلم" وفي بهؼ الثلافاث" الشُش " أو الخؿُب أو 

 اإلاغبي أو اإلاإصب .

" 
ً
فلض حاءث في ألاضل مً اللفكت  "schoolأما ولمت اإلاضعؾت اإلاخضاولت خالُا

ي ألاؾفاٌ أوكاث فغاى أي أجهم وواهذ حهني وكذ الفغاى بمهنى أن لض " schuleالُىهاهُت"

ال ٌؿخؿُهىن الهمل، ونىض جلؿُم أوكاتهم ئلى اللهب وألاول والىىم ًبلى لضحهم وكذ 

الفغاى ال بض مً اشًاله بما ًفُضهم في خُاتهم اإلاؿخلبلُت وحاءث اإلاضعؾت مً هظا 

 ( 67-65،ص2013.)الخصاعلت واملىمني ،اإلاىؿلم

 دزطت الفعلُت ويي :وهىاك عىامل أخسي أدث الى ظهىز امل

الاوؿان نبر الهطىع جىاعر هما هاةال مً الترار الثلافي غصازة الترار الثقافي :  –أ 

ًطهب هلله مً حُل الى آزغ فُم ٌؿخؿو آلاباء وألامهاث اللُام بظلً، نىضها فىغث 

اإلاجخمهاث الى اًجاص مإؾؿت جإصي هظه الىقُفت اإلاهمت هُابت نً اإلاجخمو، نىضها جم 

 ء اإلاضاعؽ لخخىلى هلل الترار ئلى ألاحُاٌ وجؿبُههم بؿبام الجمانت .ئوشا

هدُجت لًؼاعة الترار الثلافي وجغاهمه نبر الهطىع ألامغ الظي حعقد الترار الثقافي:  –ب 

أصي الى حهلض هظا الترار وضهب فهمه نىضها أضبدذ الحاحت اإلالحت إلًجاص فئت مً 

به الىاؽ طاث كضعاث نللُت وحؿمُت وزلاف ُت جخىلى هلل هظا الترار وحؿهُله وجلٍغ

لت مِؿغة وؾهلت، ول في مجاٌ مهحن فكهغث فئت الهلماء اإلاخسططحن  لألؾفاٌ بؿٍغ

ً اإلابضنحن في ول مجاٌ مً مجاالث اإلاهغفت .  واإلافىٍغ

 الدشاف اللغت املنخىبت : –ج 

مجخمو نلى اللًت مىحىصة مىظ وحىص بني البشغ، وهي وؾُلت للخفاهم والخهبحر في ول 

ت، واللًت في  م الغمىػ ش ئ حضًض في نمغ البشٍغ خضه ولىً هلل هظه ألافياع نً ؾٍغ

م ألالفاف أو ألاضىاث الىغهُت  ألاضل وؾُلت لالجطاٌ اإلاباشغ بحن البشغ نً ؾٍغ

الهغفُت التي جضٌ نلى اإلاهاوي وجسخلف بازخالف الهطىع والشهىب وجخأزغ هظه اللًت 

ونلاةضها واججاهاتها الهللُت والاحخمانُت والىفؿُت بدػاعة هكمها وجلالُضها 

 والهلاةضًت. 
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ت، فهي اللًت التي       ئما اللًت الغؾمُت لألمت أو الشهب أو لهىطغ مً الهىاضغ البشٍغ

حؿخسضم في الاجطاالث الغؾمُت وفي الىخابت وفي اإلاضاعؽ، لهظا فان اإلاضاعؽ في ول 

ت الحُت فخؿلم نلى اللًت التي ٌؿخسضمها اإلاجخمهاث حؿخسضم اللًت الغؾمُت، ئما اللً

أبىاء امت مهُىت في الاجطاٌ فُما بُنهم والخفاهم في أمىع خُاتهم. وهىان مطؿلح آزغ 

لت  ًؿلم نلى اللًت في اإلاجخمهاث ألاضًغ ًلاٌ لها اللهجت أي اللًت اإلادلُت وهي الؿٍغ

لًت الغؾمُت وجخمحز التي ًخفاهم بها أفغاص فئت مهُىت بمىؿلت حًغافُت وجىبثم مً ال

بسىاص مهُىت مً خُث الىؿم واللىانض واليلماث ولىنها جخمحز جمحزا وافُا بدُث 

ًدطل منها لًت مؿخللت وهظا ما وشاهضه في اإلاجخمهاث الهغبُت اإلاسخلفت مً مدُؿها 

ئلى زلُجها خُث جىحض اللهجاث اإلاسخلفت ولىنها جىبثم مً اللًت الهغبُت الغؾمُت 

م . وألاضلُت لًت   ( 67،ص2013.)الخصاعلت واملىمني ،اللغآن الىٍغ

 مفهىم املىهج :   2-2

ف : 2-2-1   حعاٍز

مً زالٌ اؾخهغاع مهنى اإلاىهج في بهؼ اللىامِـ الهغبُت )لؿان لغت : املىهج

هني  الهغب، اللامىؽ اإلادُـ، اإلاعجم الىؾُـ( هجض أجها مأزىطة مً ههج ومنهاج َو

م الىاضح .  الؿٍغ

 َوِمْنَهاًحا{   وكض وعصث في
ً
ْم ِشْغَنت

ُ
َىا ِمْىى

ْ
ّ َحَهل

ل 
ُ
م في ؾىعة اإلااةضة } ِلي اللغآن الىٍغ

م الىاضحت التي ال البـ فيها وال يمىع .  >8اإلااةضة ،  بمهنى الؿٍغ

فػل البهؼ في الحلل التربىي اؾخسضام ولمت مىهج لخضٌ نلى مىهجُت الخفىحر  ٍو

ـــ   والحطٌى نلى اإلاهغفت، بِىما ٌؿخهمل ولمت ت ــ منهاج للضاللت نلى الىزُلت التربٍى

ـــ  .(22،ص2000. ) طالمت ،صلُل اإلاهلم ــ

: 
ً
 املىهج اصطالحا

جغي التربُت الخللُضًت أن اإلاىهج هى اإلالغعاث أو اإلاىاص الضعاؾُت التي جلضمها        

و اإلاضعؾت ئلى جالمُظها. بِىما جغي التربُت الحضًثت أن اإلاىهج اإلاضعس ي هى حمُ
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الخبراث التي جلضمها اإلاضعؾت وحشغف نليها، صازلها وزاعحها، بهضف جدلُم الىمى 

 (45،ص 2000) حجي ،الشامل لصخطُت اإلاخهلم .

ت، الخبراث الهملُت التي جخبىاها  ومىه فاملنهاج: هى مجمىنت مً اإلافاهُم الىكٍغ

م اإلاضعؾت لطالح ألامت والفغص .  الضولت، لخدلُلها نً ؾٍغ

 )ٌهخب      
ً
 فغنُا

ً
( supra Systemمً الىكام الغةِـ)    sub system ) ر اإلاىهج هكاما

 للىكام الغةِـ ألام وهى 
ً
 فغنُا

ً
أال وهى الىكام التربىي، والظي ٌهخبر بضوعه هكاما

 الىكام الاحخماعي .

 ًخيىن مً نىاضغ أعبهت هي :
ً
 فغنُا

ً
 واإلاىهج بانخباعه هكاما

م،وؾغق الخضع  ألاهضاف، واإلادخىي، خأزغ  َـ، والخلٍى وول مً هظه الهىاضغ ًإزغ ٍو

 باآلزغ ، وحمُهها جإزغ في اإلانهاج هما ًكهغ في الشيل الخالي :

 

 

 

 

  

 

 ( :ًمثل منىهاث هظام املىهج03الشهل)

 

 املىهج القدًم والحدًث :   2-2-2

 : املىهج القدًم الخقلُدي أ.

واإلاهلىماث، التي ًضعؾها الخالمُظ نلى  "هى مجمىنت ألافياع والحلاةم واإلافاهُم

لىم اإلاضعؽ ًخللُنها صازل اإلاضعؾت ."  ضىعة مىاص صعاؾُت مىفطلت، ٍو

 ومً أهم خصائص املىهج الخقلُدي ما ًلي :

التدريس قائطر   املنهج احملتوى 

التقومي
  

 

 األهداف
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 ـــ الترهحز نلى اإلاىاص الضعاؾُت اإلاىفطلت

زغي ـــ اهخم بالجاهب الهللي للخلمُظ)الخللحن والحفل( في خحن هجضه أهمل الجىاهب ألا 

 (25،ص2000) طالمت ، ،الجاهب الجؿمي والىفس ي والاهفهالي والاحخماعي.

ــــ ًلىم بىغو اإلادخىي في اإلانهاج هم اإلاشغفىن نلى اإلاىاص اإلاضعؾت، صون مغاناة  

 اهخماماث اإلاهلم واإلاخهلم وهظلً الفغوق الفغصًت .

 ــــ هدُجت الترهحز نلى اإلااصة الضعاؾُت فاهه أزفم في :

ـــ م ضفُت.ـ
ّ
 غاناة الاوشؿت الال

 ـــ اؾخهماٌ ؾغق الخفىحر الهلمي .

 ـــــ جىمُت الاججاهاث واإلاٌُى ؤلاًجابُت

ـــ الانخماص نلى الىفـ: فاهه جغن الخلمُظ ًغهؼ نلى جىحُه ألاؾخاط هدى ما ؾُللىه مً  ــ

 مهاعف.

لهملُت ـــــ جىىم ؾغاةم الخضَعـ: خُث هجض اإلاهلم ًغهؼ نلى اؾلىب الخللحن في ا

 الخهلُمُت . 

ـــ الاؾخًالٌ ألامثل للىؾاةل الخهلُمُت خُث هجض الخهلُم هىا ًغهؼ نلى الهضف و حهمل  ـ

ـــ اؾخهماٌ الىؾاةل وان وحضث فاجها ال جخالءم مو ؾبُهت  الىؾُلت لظلً هغاه ًجخيبـ

 اإلانهاج . 

 ــــ املىهج الحدًث :ب 

ف عبد اللطُف فؤاد: شاؽ التي ًلىم بها الخالمُظ، أو " هى حمُو أهىام اليحعٍس

حمُو الخبراث التي ًمغون بها جدذ ئشغاف اإلاضعؾت، وبخىحُه منهما ؾىاء وان طلً 

 ".     بضازلها أو زاعحها 

 خىاص املىهج الحدًث :

 نلى اؾدثماع امياهاجه الصخطُت .
ً
ػهه همدىع الهملُت الخهلُمُت،بىاءا  ـــ حهخم باإلاخهلم ٍو
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 ـــ فخذ اإلاجاٌ إلاشاعهت اإلاخهلم في انضاص الضعؽ .

ـــ مشاعهت اإلاإؾؿاث ألازغي  والخهاون مهها فُما ًسظ الخضمت الاحخمانُت همإؾؿاث 

 زلافُت وصًيُت واكخطاصًت .

ــــ فخذ اإلاجاٌ إلاإؾؿاث اإلاجخمو اإلاضوي والؾُما ألاؾغة والخهاون مهها، وعبـ الهالكاث 

 ي واإلانهي .التي حصجو الهمل التربى 

و اهخماماث  ــــ انضاص اإلانهاج  ًخم بخهاون ول مً: مسخطحن نلم الىفـ التربىي،

 و آعاء اإلاهلمحن وزبراتهم. اإلاخهلمحن،

 ًساعي عىد الخخطُط للمىهج ما ًلي :

 ـــ ألازظ بهحن الانخباع فلؿفت اإلاجخمو وؾبُهت اإلاخهلم وزطاةظ همىه.

ـــ شمىله نلى مسخلف أهىام اليشا ؽ التي ًلىم بها الخلمُظ جدذ اشغاف وجىحُه ـ

 اإلاضعؾت .

ت اإلاخىفغة في اإلاجخمو .  ــــ ألازظ بهحن الانخباع ول ؤلامياهاث اإلااصًت والبشٍغ

 (28-27،ص2000) طالمت ، ــــ جأهُض الهمل الجماعي.

ـــ مؿانضة الخلمُظ نلى الخىُف الجماعي.  ـ

 ُت .ــــ الترهحز نلى اؾخسضام الىؾاةل الخهلُم

و في ؾغق الخضَعـ والتي جغاعي الفغوق الفغصًت للخالمُظ. ) طالمت  ـــ الخىَى

                                                                .(28،ص2000،

 أطع بىاء منهاج :    2-2-3

ت التي جلىم نليها اإلاىاهج بما حهىـ زطأ ــــ ألاطع الفلظفُت : ىضُت وحهني ألاؾغ الفىٍغ

  مجخمو الثلافُت والضًيُت والؿُاؾُت ..

 ب ـــــ ألاطع الاحخماعُت :
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هي ألاؾـ التي جخهلم بداحاث افغاص اإلاجخمو الاكخطاصًت والهلمُت واللُم الضًيُت 

 والىؾىُت ..

ـــ    ألاطع الىفظُت :ج ـ

 وحهني ألؾـ التي جخهلم بؿبُهت اإلاخهلم وزطاةطه الىفؿُت والاحخمانُت، والهىامل

اإلاإزغة في همىه بمغاخله اإلاسخلفت.والتي جبرػ كضعاث اإلاخهلمحن وخاحاتهم ومشىالتهم وما 

اث الخهلم والخهلُم في هظا اإلاجاٌ .  جملُه هكٍغ

 د ــــ ألاطع املعسفُت :

وحهني ألاؾـ التي جخهلم باإلااصة الضعاؾُت مً خُث ؾبُهتها ومطاصعها ومؿخجضاتها، 

 زغي، وجؿبُلاث الخهلم والخهلُم .ونالكاتها بدلٌى اإلاهغفت ألا 

يبغي هىا جأهُض جخابو ميىهاث اإلاهغفت في اإلاىاص الضعاؾُت ألازغي ونلى الهالكت  ٍو

ت بحن اإلاهغفت واللُم والاججاهاث واإلاهاعاث اإلاسخلفت )اًىاض وأبى حخلت الهػٍى

                                                                        ( .   242،ص2004،

ت الفعل الاحخماعي (  3  : املدخل الظىطُىلىجي للفعل التربىي ) هظٍس

هل نىض "باعؾىهؼ " وخضة ٌؿخؿُو مً زاللها الباخث عضض الكىاهغ  جمهُد: ٌهض الّفِ

الاحخمانُت وجفؿحر اإلاشىالث التي ٌهاوي منها الافغاص واإلاإؾؿاث بازخالف جؿىعها.ولهظا 

ت الفهل الاحخماعي في اإلاإؾؿاث الخهلُمُت، حاءث هىدُجت فان مداولت جؿبُم هكٍغ

خخمُت للمىكف التربىي الظي جضوع نلُه هظه الضعاؾت، بما ًخىافم مو مإشغاث 

اإلاىغىم مو ميىهاث الفهل الاحخماعي .ومً هظا اإلاىؿلم فال بض أن جيىن جؿبُلاث 

ت الفهل الاحخماعي في الهملُت الخهلُمُت نلى الىدى آلاحي   :هكٍغ

ت الفعل الاحخماعي  :) جالنىث بازطىهص (     -  هظٍس

ف الفعل الاحخماعي:  هى ؾلىن ئعاصي لضي الاوؿان لخدلُم هضف مدضص وياًت حعٍس

 .بهُنها
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و ، ًمثل الفهل الاحخماعي باليؿبت الى باعؾىهؼ الىخضة الاؾاؾُت للحُاة الاحخمانُت

 ئشياٌ الخفانل الاحخماعي بحن الىاؽ .

حن الافغاص والجماناث مبيُت نلى الفهل الاحخماعي ،و اوحه الخفانل وئّن الطلت ب

 الاحخماعي اشياٌ للفهل التي جدباًً في اججاهاتها وأهىانها ومؿاعاتها.

 الفعل الاحخماعي عىد بازطىهص: منىهاث 

 ـــــ بيُت جػم الفانل بسطاةطه وؾماجه.

دباصٌ مهه الخأزحر.  ـــ مىكف ًدُـ بالفانل ٍو

ـــ مىح مُت وأزالكُت ججهل الفانل ًمُل الى مماعؾت هظا الفهل او طان،وفهل ـ ُّ هاث ك

 (37،ص2006)عبد السحمان، هظا او طان.

هض "  ً في الىالًاث " جالنىث بازطىهصٌُ واخض مً أبغػ نلماء الاحخمام اإلاهاضٍغ

ىُت ،ولض فيها وجىفي في مُىهُش ،اهخم بالهلىم الخؿبُلُت ونلم  اإلاخدضة الامٍغ

 ة ،وجسطظ بهمم في نلم الاحخمام . الحُا

صعؽ باعؾىهؼ الّفهل الاوؿاوي بىضفه مىكىمت احخمانُت مخياملت ٌؿهم ول نىطغ      

ت ً الفهل نلى هدى مً الاهداء آلاجُت: اإلاىكىمت الهػٍى اإلاىكىمت   ،مً نىاضغها في جيٍى

ت.، الثلافُت ،الاحخمانُت   ،الصخطُت  الحػاٍع

ت: ت للفانلجــــ املىظىمت العظٍى جخدضص مً زاللها خاحاجه ، دضص الخطاةظ الهػٍى

 وئمياهاجه وكضعاجه جدضص مماعؾخه للفهل.

الخطاةظ التي جمحز الفانلحن بهػهم نً بهؼ ،مً خُث ــــ املىظىمت الشخصُت:

 اللىة في الخأزحر واللضعة نلى جدمل اإلاطانب.

، مها الىاؽ بحن بهػهم البهؼهكم الخفانل والغوابـ التي ًلُــــ املىظىمت الاحخماعُت:

ماعؾىن الفهل مً زاللها بدؿب اإلاىكو الاحخماعي في بيُت اإلاىكىمت الاحخمانُت.  ٍو
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ت والثقافُت : اث مىكىمت الفهلـ وجىؿىي نلى  ــــ املىظىمت الحظاٍز جأحي في أنلى مؿخٍى

ؿ خؿُو اإلاغء اللُم وألازالق واإلاباصب الهامت التي جىخض جىىناث اإلاىكىمت الاحخمانُت. َو

دىم نلى ضالخُتها باليؿبت الى زلافخه وخػاعجه.  مً زاللها أن ًمؼ أشياٌ الفهل ٍو

غها في جىغُذ الىثحر مً         ت الفهل الاحخماعي التي نمل باعؾىهؼ نلى جؿٍى حؿهم هكٍغ

يا ومهكم   في صعاؾاث نلم الاحخمام في امٍغ
ً
 مخلضما

ً
اللػاًا الاحخمانُت،ازظث به مىكها

ه مً  كضعاث جدلُلُت جمىً الباخث مً مهالجت الىثحر مً صٌو ال هالم بما جدخٍى

  اللػاًا الاحخمانُت وكػاًا نلم الاحخمام .    

لى زالزت اهىام فغنُت هي: الخىحيهاث ئؾعى باعؾىهؼ الى جلؿُم الخىحيهاث الّلُمُت      

ت، الخىحيهاث ألازالكُت، وضىف باعؾى  هؼ الفهل الاحخماعي اإلاهغفُت، الخىحيهاث الخلضًٍغ

 ئلى زالزت أهىام هي :

ي الخطغف الظي ًخىحه هدى اهجاػ هضف أولي  ليي ٌؿانض أ) التهُئي( الفعل الخمهُدي :

 الفانل نلى جدلُم هضف أهبر وأزمً مً ألاٌو .

الفهل الخهبحري: أي الخطغف الظي ًأحي بهض الفهل الخمهُضي لُدلم مغصوصًت أهبر مً 

 ألاٌو .

 :  أي الخطغف الظي ٌهىـ مطالح الفانل الظاجُت والّلُمُت والثلافُت . ىىي الفعل املع

ت الفهل اججاهاث باعؾىهؼ وجأزحره بأفياع مً صعؽ لهم. ولىً وفم ضُايت       جبرػ هكٍغ

 نً زالزت اججاهاث صعاؾُت جبلىعث لضًه وهي :
ً
 حضًضة فياهذ حهبحرا

ى الاهلؿام والخجؼةت والازخُاع الحغ اللاةم الظي ًىمى بالفهل ؤلاوؿاوي ئل الخفنير الىفعي:

 نلى اإلاىفهت.

غفؼ فىغة الخىػَو  الخفىحر الىغعي: وهى ٌهالج الؿلىن في غىء اللىاهحن الهلمُت، ٍو

 الهشىاتي للًاًاث ألهه ًغفؼ الىفهُت.

 مً كُم اإلاجخمو التي هي عمىػ زلافُت  الخفنير املثالي:
ً
فُفؿغ قىاهغ الفهل اهؿالكا

 مشترهت وف
ً
  حؼةُا

ً
 .ي عأي اإلاثالُحن أهه مً الطهب أن هفؿغ الؿلىن جفؿحرا
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ومً هظه ألافياع وان جطىع باعؾىهؼ الجضًض هى الخىكُم الاحخماعي في غىء اإلاهاًحر      

ت والاحخمانُت -37صص ،2006.)عبد السحمان،واللُم التي جلىم بها اإلاإؾؿاث التربٍى

39 ) 

ت (: جطبُقاث عىاصس جنىىلىحُا الخ  4  علُم في الفعل التربىي ) مقازبت طىطُى جسبٍى

 جمهُد : 

الضوع الظي ًيبغي أن ًلهبه ول مً اإلاهلم واإلاخهلم كض حًحر في نهض جىىىلىحُا 

الخهلُم،حهضف صوع اإلاهلم في الضعحت ألاولى ئلى جؿبُم مبضأ؛ أّن اإلاخهلم هى مدىع نملُتي 

 بمسخلف  الخهلم والخهلُم وئّن اإلاخهلم مؿئٌى نً اللُام
ً
بيشاؽ الخهلم مؿخهُىا

 غامج واؾتراجُجُاث وؾغاةم جفىحر.الخلىُاث الخهلُمُت مً ججهحزاث وب

   الفاعل التربىي :  4-1

 ليل مً اإلاهلم واإلاخهلم ًطبذ      
ً
 حضًضا

ً
ختى ًخم جدلُم أهضاف التربُت فاّن صوعا

ِؿذ مجغص اؾخسضام غغوعة أؾاؾُت لخؿبُم جىىىلىحُا الخهلُم،"فخىىىلىحُا الخهلُم ل

 في الهمل"
ً
لت في الخفىحر ومىهجا و  . )الخطُبآلاالث ولىنها في اإلالام ألاٌو ؾٍغ

 .(8،ص2008آخسون،

 ألاطخاذ :  4-1-1

يهئ البِئت   لهملُت الخهلُم ٍو
ً
 ومؿحرا

ً
 ومىحها

ً
اإلاهلم في الخهلم البىاتي ًيىن كاةضا

هفؿهم، وهظلً ٌؿانض في جىمُت اإلاىاؾبت التي حؿانض اإلاخهلمحن نلى بىاء اإلاهغفت بأ

مىً جلخُظ أصواع اإلاهلم البىاتي نلى الىدى الخالي:  مهاعاث الخفىحر ، ٍو

ً والخأهُل( :  -أ  دزحت إلاعداد )الخنٍى

للض ازبدذ صعاؾاث هثحرة نلى وحىص فغوكاث بحن اإلاهلمحن الظًً جللىا حهلُما       

نلى الىم اإلاهغفي وفم الخسطظ اواصًمُا غمً اليلُاث التي حهخمض في ملغعاتها 

نها ملغعاث مهىُت  اإلاؿلىب، وبحن الخهلُم اإلاسخظ في اإلاهاهض واإلاضاعؽ التي جالػم في جيٍى

مثل ؾغاةم الخضَعـ والخلىُاث اإلاؿخهملت ونلىم التربُت ونلم الىفـ...للُض كِؿذ هظه 
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لظًً جللىا الفغوق مً زالٌ مهغفه صعحت هجاخهم في الخهلُم عاحو لطالح اإلاهلمحن ا

 إلاهىت الخضَعـ
ً
ىا جأهُلُا ومً هىا فاهه ونلى الغيم مً أن ول اإلاهلمحن ٌؿخسضمىن .  جيٍى

 .الخلىُاث والىؾاةل اإلاسخلفت

به نلى  ونلى اإلاهلم باإلالابل أن ٌعي صوعه همضًغ إلاطاصع الخهلم ، وأن ًخم جضٍع

 الىقاةف الخالُت:

خهلم ، وعؾم ؤلاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت خُىما ًلىم بخدضًض أهضاف ال ــــ الخخطُط : ب

 لخدلُلها 

 نىضما ًؿلب مىه جغجِب مطاصع الخهلم ، وجىكُم نملُت الغحىم ئليها .ــــ  الخىظُم : ج

نىضما ًؿلب مىه أن ًلىم باصاعة وشاؽ الخهلم ومخابهت الخالمُظ وحصجُههم  ـــ القُادة: د

 و جىكُم اإلاىكف الخهلُمي ومىاحهت مخًحراجه .

م:اإلاخ  و فشلها،أوجكهغ نىضما ًسخبر اإلاهلم ما مضي هجاح الهملُت الخهلُمُت  ابهت والخلٍى

 نلى ما كضمه مً مجهىصاث مً جسؿُـ وجىكُم ...
ً
-82،ص 1999)عمس الفسا ،بىاءا

85). 

 خصائص املعلم : -هـ

اإلاهلمىن ًسخلفىن فُما بُنهم ازخالفا هبحرا مً خُث كضعتهم نلى اؾخسضام 

هلُم منهم مً ٌؿخسضم هظه الىؾاةل و الخلىُاث بلىانت جامت بأهمُتها جىىىلىحُا الخ

ومً زم فهى ًغي غغوعة الحطٌى نليها وتهُئتها وججهحزها لالؾخسضام عيم ما كض ًالكُه 

لى اؾخسضام هظه الخلىُاث والىؾاةل فهى ملخىو بأجها ئضال أهه ًمُل أمً مهىكاث طلً 

لت لى خطخه الىاكهُت ووشاؾا خؿُا ئجػُف  وججهل ؾالبه مىجظبحن هدى ماصجه وؾٍغ

ؿه  .جضَع

نلى الجاهب الازغ هىان مهلمىن ٌهؼفىن نً اؾخسضام هظه الخلىُاث وبالخالي        

و نضم وحىص الىكذ ونضم وحىص أٌؿىكىن الىثحر مً الاؾباب واإلابرعاث هؿٌى اإلانهاج 

ت ...وطلً  ضون طلًأجهم أالدؿهُالث اإلااصًت واإلاهىٍى وال ًمُلىن الُه وئجهم كض  ضال ال ًٍغ



 اللغاءة الؿىؾُىلىحُت لخؿبُلاث جىىىلىحُا الخهلُم في اإلانهاج الضعاس ي

 

61 

 

لت الخللُضًت في الخضَعـ والتي هي في الًالب وألانم حهخمض نلى الخللحن  الفىا الؿٍغ

ــــلل . ــ  اإلاباشغ والحضًث اإلاـ

 املخعلم )الخلمُر ( : 8-0-2

م الخهلم بالهمل والخهلم الظاحي .  ـأن ًخهلم اإلاخهلم بىفؿه نً ؾٍغ

 إلا
ً
هضله الخاص، ئط هىان جفاوث هبحر في مهضالث الخهلم لضي ــــ ًخهلم ول جلمُظ وفلا

م انخماص البرهامج الخهلُمي بمسخلف الؿغاةم .  مسخلف الخالمُظ نً ؾٍغ

ـــــ ًخهلم الخلمُظ أهثر نىضما جىكم ماصة الخهلُم، وحهؼػ ول زؿىة مً زؿىاجه نلى هدِى 

 مباشغ وفىعي.

جُا ىلىحُت والهللُت  ــــ ان ًخلً اإلاخهلم زؿىاث الخهلُم جضٍع بىاًء نلى الخطاةظ الفحًز

زغي خؿب زطىضُاث اإلاىكف الخهلُمي وهظا ما وضحخه صعاؾت أمً حهت ومً حهت 

 بلىم) الخهلم باإلجلان(.

ــــ جؼصاص صافهُت الخالمُظ ئلى الخهلم نىضما ًخاح لهم أن ًيىهىا هم اإلاؿئىلىن نً حهلمهم، 

تهخم بخدلُم هظا الهضف، وهظا ما جإهضه ول ولهل حمُو مماعؾاث الخهلم الخىىىلىجي 

ت التي ًلىم بها الخالمُظ في ئهجاػ واحباجه اإلاجزلُت.  )الخطُب وآخسون،اإلاماعؾاث الُضٍو

          (26،ص2008

  البِئت الخعلُمُت  )املىقف الخعلُمي (: 4-2

 ًخػمً اإلاىكف الخهلُمي، زالزت أعوان أؾاؾُت هي:

لخي الظي ًيىن لضًه كابلُت للخهلم، أي: هىان شغوؽ واحب وحىص الياةً ا ألاول:

جىافغها في اإلاخهلم، لضًه صافو ألخض اإلاإزغاث الضازلُت أو الخاعحُت، وأن ًيىن وضل ئلى 

 في اللضعاث الهللُت أو في الظواء أو يحرها، 
ً

 ومخيامال
ً

ا وامال الىطج الجؿمي والهللي همىًّ

هلف نلى مؿخىي هظا الياةً الخي؛ لىبضأ نملُت وهدضص هظه اللضعاث؛ ختى وؿخؿُو أن 

 الخهلم. 
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هى ول ما ًدُـ بالياةً الخي مً مثحراث ًخهغع لها، ومهكم هظه  العىصس الثاوي:

لُت مثل: ألاشُاء، وؤلاغاءة، واإلايان اإلادُـ، والفطل اإلاضعس ي، والبِئت  اإلاثحراث فحًز

لُت في صازل الف طل التي كض حهُم، أو كض جيشـ اإلاضعؾُت، ئلى طلً مً الهىامل الفحًز

 نملُت الخهلم والخهلُم في صازل اإلاضعؾت.

الخفانل ؤلاًجابي اليشـ بحن الياةً الخي والبِئت، وهىا جخم نملُت  العىصس الثالث:

اإلاماعؾت، واإلاباصأة التي ًلىم بها الياةً لخًُحر البِئت اإلادُؿت بها، والخهلم منها أي: أن 

ا مما ًدُـ به مً أشُاء؛ لظلً ًخػمً اإلاىكف الفغص ال ًجب أن ًلف مىك ًُّ ًفا ؾلب

ض اهدؿاب زبرة حضًضة بهضف أن ًطل بها ئلى ئشبام خاحت لضًه،  الخهلُمي شخظ ًٍغ

ولىً جلف مإزغاث البِئت غضه ههاةم، أو همِؿغ، ناةًلا ًمىهه مً جدلُم هضفه، 

طل ئلى وهىا جطضع مىه اؾخجاباث مخهضصة للخًلب نلى هظا الهاةم؛ ختى ًخ هلم، ٍو

 اؾخجابت صحُدت جىضله ئلى الهضف.

مثاٌ: ئطا وان هىان جلمُظ مً الخالمُظ هاضج، ولضًه طواء، ولضًه صافو، أو كض ًيىن في 

فخىع في الضافو، وفي اإلالابل هىان صعؽ مشغوح، وواضح، ومِؿغ، ولِـ فُه أي 

ٌ الخلمُظ هظا ضهىبت مً كبل اإلاضعؽ، أو مً كبل الىخاب اإلاضعس ي، فاطا لم ًدىاو 

الىخاب، وهظا الشغح بالفدظ، واللغاءة، والضعاؾت، فال ًيىن هىان حهلم؛ ألن ألاشُاء 

مىحىصة أمامه نلى اإلاىخب في صعؽ مشغوح وواضح، وهى ال ًظاهغه أو ٌؿخظهغه، هىا ال 

ا في اإلاىكف  جخم نملُت الخهلم، ولظلً الخفانل بحن البِئت واإلاخهلم نىطغ مهم حضًّ

  بضوهه ال جخم نملُت الخهلم.الخهلُمي 

 البِئت الخعلُمُت وفق املىظىز البىائي :

في غىء نغع مباصب الخهلم البىاتي ًمىً اللٌى أن الخضَعـ الفهاٌ باؾخسضام       

 هماطج الخهلم البىاتي ًخؿلب بِئت حهلُمُت جدؿم بمىاضفاث مهُىت مً أهمها :

 ـــــ جيىن مفخىخت جدؿم بالحىاع اإلافخىح .

 ـــــ جيىن مثحرة للخفىحر وجلىص الى الخدضي 

 ــــ ًخىافغ فيها الهضًض مً مطاصع وأصواث الخهلم .
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 ــــ جضنم الخهاون في بىاء اإلاهغفت في قل الخفاوع الاحخماعي .

 ـــــ جخمغهؼ خٌى اإلاخهلم ولِـ اإلاهلم ،و جدترم اهخماماث وكضعاث اإلاخهلمحن .

 لُت الخهلُمُت .ـــــ حؿانض نلى جىمُت الاؾخلال

قُت : سوف الفيًز
ّ
 الظ

في بهؼ الاخىاٌ هجض ان الفطٌى الضعاؾُت وبؿبهت بىائها الخللُضي ال حؿمذ للمهلم     

لت هاجحت فالىثحر مً الفطٌى كض ال ًىحض بها ملاًِـ  باؾخسضام جلىُاث الخهلُم بؿٍغ

م لدشًُل ألاحهؼة وافُت للخُاع الىهغباتي حؿمذ للمهلم بأزظ الخُاع الىهغباتي الالػ 

ن ًٌحر اؾتراجُجُخه في أالخهلُمُت او كض جيىن هظه اإلالاًِـ مهؿلت بالؿبو وان للمهلم 

لت في الخضَعـ  اؾخسضام هظه الؿٍغ

 ـــ الىقذ املخاح :

ان جىضٌـ اإلالغع باإلاىغىناث والترهحز نلى الجاهب اإلاهغفي وهم اإلاهلىماث كض ًجهل 

ن أ لىُاث الخهلُم فخبضو له وهأجها اغانت للىكذهظا اإلاهلم يحر مخدمـ الؾخسضام ج

هماٌ الضعاؾت الهملُت في ازىاء اإلاغخلت ئؾباب الغةِؿُت لظلً جلو نلى ناجم خض ألا أ

ت مما ال ًدُذ للؿالب مً الاؾخفاصة مً محزاث اؾخسضام جلىُاث الخهلُم في مجاٌ  الثاهٍى

وؤلاصعان الىاكعي الحس ي  اإلاهاعاث الهملُت ومهاعاث الخفىحر الهلمي وخل اإلاشىالث

        .(87،ص1999)عمس الفسا، للمفاهُم الهلمُت . 

  الىطائل الخعلُمُت :   4-3

:"نىطغ مً نىاضغ هكام شامل لخدلُم أهضاف الضعؽ وخل اإلاشىالث حعسف بأنها    

             .( 17،ًص2007.   )الىىاٌظت ،الخهلُمُت الخاضت بمىكف حهلُمي مهحن" 

ول ما ٌؿخسضمه اإلاهلم أو اإلاخهلم مً أحهؼة ومىاص وأصواث ومىاص حهلُمُت  هي      

ض مً  ويحرها صازل يغفت الضعؽ وزاعحها لىلل زبراث مدضصة والىضٌى اليها بشيل ًٍؼ

 فانلُت وجدؿحن نملُتي الخهلم والخهلُم .
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منً القىل: ن الىؾُلت الخهلُمُت هي نباعة نً جغهُبت جػم هال مً اإلااصة ئ" ٍو

لخهلُمُت أو اإلادخىي وؤلاصاعة واإلاخهلم والجهاػ الظي ًخم مً زالله نغع هظا اإلادخىي ا

 بدُث حهمل نلى زلم اجطاٌ هفء للىؾُلت الخهلُمُت".

هما ٌهغف الجمُو هىان نضصا هاةال مً الخلىُاث الخهلُمُت وبالؿبو طبُعت الخقىُت :

ؾهىلت الاؾخسضام فهىان  لِؿذ حمُو هظه الخلىُاث نلى صعحت واخضة مً الترهُب او 

جلىُاث بؿؿت والتي ال ًخؿلب اؾخسضامها مهاعاث نالُت مثل الخغاةـ والىغاث 

 الاعغُت .

ًػا جلىُاث مخىؾؿت الخهلُض والتي جدخاج مً اإلاهلم بهؼ مً اإلاهغفت أهىان 

مثل الاحهؼة الالىتروهُت وهىان احهؼة حهلُمُت مهلضة والفُضًى ،والحاؾب آلالي.. وهىا 

اهه ولما ػاصث صعحت الخهلُض ػاصث صعحت اإلاهاعاث اإلاؿلىبت وولما اصي طلً الى نضم  هغي 

عيبت اإلاهلم الهاصي في اؾخسضامها زشُت خضور فشل ما أو جلف ما في ألاحهؼة هفؿها أو 

 .(85،ص1999)عمس الفسا،  ألاهكمت اإلاشًلت.

 عاًير اخخُاز الىطائل الخعلُمُت مً الهُئاث املخخلفت :م

 لىها مً الضناًت .ـــ ز

 ـــ مىاؾبتها إلاىغىم الضعاؾت وأنماع الؿلبت وزلفُتهم الهلمُت .

 ـــ مالءمتها للخلالُض والهاصاث اإلاألىفت .

 ـــ مدافكتها عى الضكت وألاماهت الهلمُت فُما جيشغه .

ـــ ئجبانها لللُم الجمالُت وؤلاوؿاهُت    (          22،ص  2009) ماشن، جنىىلىحُا م ث ، ـ

 أهمُت البِئت الاحخماعُت في عسض جنىىلىحُا الخعلُم :

جأحي أهمُت اؾخًالٌ بهؼ أصواث وئمياهاث البِئت اإلادلُت في ئنضاص بهؼ 

ألاحهؼة وألاصواث الهملُت البؿُؿت ئطا ما نغفىا ئن بهؼ الاهدشافاث واإلاسترناث 

لماء بأهفؿهم الهلمُت كض حاءث هدُجت الاؾخهاهت بأحهؼة وأصواث بؿُؿت ضممها اله
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مىً جىغُذ أهمُت ئنضاص  باالؾخهاهت ببهؼ أصواث وئمياهُاث البِئت اإلادلُت، ٍو

 واؾخسضام وؾاةل حهلُمُت مً البِئت اإلاضعؾُت فُما ًلي :

ـــ جىفحر الهضًض مً ألاحهؼة وألاصواث واإلاىاص والىؾاةل الخهلُمُت البضًلت لؿض الىلظ في 

 صة .ألاحهؼة وألاصواث والىؾاةل اإلاؿخىع 

 في جطمُم وئنضاص بهؼ 
ً
ــــ الاؾخفاصة مً بهؼ ألاصواث وؤلامياهاث اإلاخىفغة مدلُا

الىؾاةل الخهلُمُت وأصواث الخجاعب الهلمُت اإلابؿؿت والبضًلت التي ٌؿخًلها اإلاهلم في 

 جىغُذ اإلافاهُم والحلاةم .

 ـــ ئمياهُت ئنضاص وؾاةل حهلُمُت مبؿؿت بأكل الخيالُف و أٌؿغ الؿبل .

ــــ عبـ جضَعـ اإلاىاص الضعاؾُت اإلاسخلفت بالبِئت اإلادلُت والتي حهخبر اإلااصة الغةِؿُت التي 

ت والخهلُمُت .  جضزل في ازخباع الخجاعب اإلاسبًر

ــــ ٌؿخًل اإلاهلم في صعؾه الىؾاةل التي ًمىً جىفحرها وال جخؿلب نملُت اكخىاءها جيالُف 

اةضة هي البؿاؾت في اؾخًالٌ الخاماث ماصًت هبحرة او مجهىص نػلي هبحر،ألن الف

لها ئلى مهؿُاث، واؾخًالٌ  كض جىجؼ مؿالب نلمُت طاث فاةضة بغحماجُت، اإلاخىفغة وجدٍى

الاخىاع الىباجُت اإلاىحىصة في اإلادُـ اإلاضعس ي في ماصة الهلىم الؿبُهُت واؾخًالٌ ول 

اء .             (       138،ص  2009ا م ث،) ماشن، جنىىلىحُ الاحهؼة الىهغباةُت الخالفت في ماصة الفحًز

 جىحهاث الفاعل التربىي : 4-4

 لخىحيهاث الاحخماعُت : اأ   . 

وهظا ٌهني أهه ولما وان هىان حشابه بحن اإلاىكف  الدشابه مع املىاقف العملُت:

، وملاومت لليؿُان. 
ً
  الخهلُمي، والحُاة الهملُت ولما وان الخهلم أؾهل وأهثر اجلاها

ومهنى هظا  أهه ئطا وان للمهلم  زبراث ؾابلت زالٌ اإلاىاكف الحُاجُت او اإلاهىُت ولها      

، ومً حهت أزغي 
ً
 حضًضا

ً
 مهغفُا

ً
اعجباؽ باإلااصة اإلاضعؾت، فاجها مً حهت ؾدشيل بىاءا

 ؾدىؿبم نلى اإلاىاكف ألازغي اإلاشابهت للهملُت الخهلُمُت .

 الخىحيهاث الظُنىلىحُت :ب .   
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اث الخهلم أن هدضص بهؼ اإلاباصب ًم      ىىىا مً زالٌ اؾخهغاع وصعاؾت حمُو هكٍغ

 هفؿُت لخطمُم الخهلُم
ً
 اإلاشترهت بُنها، والتي حشيل في مجمىنها أؾؿا

 ــ الدافعُت : 1

باليؿبت للمخهلم : وطلً بمغاناة مٌُى واججاهاث اإلاخهلم هدى اإلااصة اإلاخهلمت ومضي  0ـــ1

م . فالخهلم الجُض هى الظي حهخم بمٌُى واججاهاث واهخماماث جىفغ الضافهُت لهظا الخهل

ثحر صافهُت اإلاخهلم .  اإلاخهلمحن ، وطلً لخدلُم ألاهضاف الخهلُمُت ٍو

باليؿبت للمهلم :وجلىم الضافهُت ئلى الهمل في أؾاؾها نلى ما ٌهغف بالحاحاث  2ــــ 0

 ؤلاوؿاهُت التي ًلؿمها ئلى زمؿت أهىام هي:

 فؿُىلىحُت والبُىلىحُت )الاول والغاخت و الىىم ...(ـــ الحاحاث ال

 ـــ الحاحت الى ألامً والؿمأهِىت .

 ــــ الحاحت الى الاهخماء واإلاشاعهت .

 ــــ الحاحت الى الخلضًغ واإلاياهت الاحخمانُت .

 ـــ الحاحت الى جلضًغ الظاث .

مىً جغحمت هظه الحاحاث ئلى صوافو جضفو اإلاهلم الى اليش       اؽ في مهىخه الخهلُمُت ٍو

 ومً الؿبُعي جيىن هظه الضوافو ماصًت أو يحر ماصًت .

 ـــ اليشاط العقلي مً حاهب املخعلم : 2

، فال ًدضر حهضًل في       
ً
، اًجابُا

ً
ختى ًدضر الخهلم، ال بض أن ًيىن اإلاخهلم وشُؿا

 واإلاخمثل في اليشاؽ الاًجابي للمخهلم.
ً
)طالمت  الؿلىن  اطا لم ًىً هىان ؾلىن أضال

 (108-104،ص2000،

واإلاضعؽ الجُض هى الظي ًثحر وشاؽ جالمُظه الهللي، بشيل مؿخمغ، وكض ًطهب هظا 

  ألامغ زاضت اطا واهذ اإلاىاص الضعاؾُت مىفطلت .                     

 ـــ الخغرًت الساحعت : 3
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نىضما هؿبله هظا مبضأ مً مباصب الخهلم الهامت وال ًصح الخهلُم ئال اطا جدلم، و        

نلى اؾخسضام جىىىلىحُا الخهلُم في الىؾـ الخهلُمي، ٌهني امياهُت قهىع هخاةج، جترحم 

ألاهضاف الهامت والخاضت مً الهملُت الخهلُمُت)الاحابت نلى ؾإاٌ ما، خل مشيلت ما، 

( وهىا البض مً نامل الؼمً الظي ٌهض همىكاع او 
ً
جؿبُم مباصب الهلم واإلاهغفت مُضاهُا

 (                       104،ص2000)طالمت ، ُاؽ إلاضي هجانت الهملُت في الىكذ اإلاىاؾب.أصاة ك

 ـــ الاطخعداد : 4

ٌهغف الاؾخهضاص نلى اهه جىفغ اهماؽ الاؾخجاباث واللضعاث الالػمت لللُام باليشاؽ      

شمل حمُو أهىام الاؾخهضاصاث نىض اإلاخهلم  او الؿلىن الظي ًخؿلبه اإلاىكف، َو

)الجؿمُت، الهللُت، الاهفهالُت، الاحخمانُت( والاؾخهضاص للخبراث الؿابلت، خُث ًجب 

 .أن جيىن الىؾُلت اإلاىاؾبت للضعاث وزبراث ومٌُى واججاهاث اإلاخهلمحن

 

 ــــ الخىظُم : 5

ـــ ولما وان جىكُم اإلاىكف الخهلُمي    فػل وان الخهلُم أؾهل والخظهغ أهثر وطلً أـ

لت جلؿُم بدىكُم مدخىي اإلاا جي وؾٍغ لت الاهخلاٌ الخضٍع صة الخهلُمُت مً زالٌ ؾٍغ

 اإلااصة الى ملضمت ونغع وزاجمت .

 ـــ الفهم والخفنير :6 

ًدضر الفهم للمخهلم في غىء اهدؿابه للخبراث الحؿُت اإلاخهضصة وبهض أن ًخم       

 في النهاًت هؿلم نلُه الفهم إلاىغىم مهحن
ً
 جيخج همؿا

ً
 .. جىكُمها نللُا

أما الخفىحر فهى وشاؽ نللي ًخهامل مو الغمىػ بأشيالها اإلاسخلفت وحهضف الى جىفحر خلٌى 

 إلاشىالث مهُىت

اث الخفىحر :  مؿخٍى

 . ـــ مظخىي الحس ي :
ً
يىن مجاٌ الاصعان مدؿىؾا  ٍو

 هى الاؾخهاهت بالطىع الحؿُت اإلاسخلفت . ـــ مظخىي الخصىزي :
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وي ألاشُاء وما ًلابلها مً الاعكام والغمىػ وألالفاف ال ٌهخمض نلى مها ــــ الخفنير املجسد :

 ٌهخمض نلى مدؿىؾُاتها الجؿمُت .

لطض به كضعة الفغص نلى الخفىحر باألمىع التي جىاحهه  ــــ الخفنير بالقىاعد واملبادئ : ٍو

 مً زالٌ اصعاهه للهالكاث اللاةمت وعبـ بهػها ببهؼ .

ث في ؤلاللاء ختى ًدلم الخىغاع أكص ى صعحاث الفاةضة وطلً بخىغاع اإلاهلىماـــــ الخنساز :7

لُت  وهظلً ًمىً جىغاع بهؼ اإلاهلىماث في أهثر مً وؾُلت ئطا عانُىا الكغوف الفحًز

 (      65-62ص ص  ،2007ً)الىىاٌظت،  اإلاىاؾبت لظلً.

 ـــــ الاهخقال مً املحظىض إلى املجسد : 8  

جي ئلى ألاشُاء لى اإلائالبض أن ًبضأ الخهلم مً اإلادؿىؽ  جغص زم الاهخلاٌ بشيل جضٍع

 اإلاجغصة ولما ػاص حهمم اإلاخهلم في اإلااصة الضعاؾُت. 

وهظا ٌهني اهه ولما وان هىان حشابه بحن اإلاىكف  ــــ الدشابه مع املىاقف العملُت: 9

الخهلُمي والحُاة الهملُت )الخبراث الُىمُت ( ولما وان ؤلاصعان أؾهل وأهثر اجلان 

          .( 65ص ،2007ً)الىىاٌظت،لليؿُان .  وملاومت

 ـــ الاهخقال مً املحظىض الى املجسد : 10

ال بض أن ًبضأ الخهلم مً اإلادؿىؽ ئلى اإلاجغص، مهما وان هىم اإلااصة، زم الاهخلاٌ 

جي ئلى ألاشُاء اإلاجغصة، ولما اػصاص حهمم اإلاخهلم في اإلااصة الضعاؾُت .  بشيل جضٍع

هغي مً ألاخؿً أن  بضأ نلى اؾخسضام اإلاهلم لخىىىلىحُا الخهلُم،ولخؿبُم هظا اإلا

ًىقف اإلاهلم الخبراث الحؿُت في الخهلُم وهظا باهخلاء أخؿً ألالفاف واإلاطؿلحاث 

ألاواصًمُت التي جترن اهؿبام وعضُض لًىي ومهغفي للمخهلم باإلغافت الى جضاٌو عمىػ حهبر 

وجمثُلها بمىاص خؿُت جدُـ بالخلمُظ.في بُئخه نلى مضي جدىم اإلاهلم في الجىاهب اإلاجغة 

 الاحخمانُت .

 ـــ املالئمت : 11
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اإلادخىي الخهلُمي اإلاالةم للمخهلم ، ًيىن أؾهل في حهلمه مً طلً الظي ال 

ًخالءم مهه.بمهنى أن هىان بهؼ اإلاىاص الخهلُمُت ال جدىاؾب وؾبُهت اإلاخهلمحن مً 

هلم، بهضها نً واكو الخهلُم ...بدُث ًجض نضم جلبُتها لحاحاث اإلاخ خُث: ضهىبتها،

  (108-107،ص 2000) طالمت ،اإلاخهلم ضهىبت في اؾخلبالها. 

 الخاجمت :

حهخبر هظه اإلاضازلت همداولت جدلُلُت ؾىؾُىلىحُت لىاكو جىقُف جىىىلىحُا 

ت الفهل الاحخماعي في  الخهلُم في اإلانهاج اإلاضعس ي، وبالػبـ جؿبُم مباصب وأؾـ هكٍغ

ض مً زاللها الخىضل ئلى أهم اإلاهؿُاث التي ًمىً  الهملُت الخهلُمُت،و التي هٍغ

ت والخهلُمُت التي   اؾدثماعها في الىؾـ اإلاضعس ي، مؿخًلحن في طلً ول ألاؾغ التربٍى

 جخالءم وؾبُهت اإلاضزل الؿىؾُىلىجي في صعاؾت مىغىم جىىىلىحُا الخهلُم .

الضعاؾاث التي انخبرث  ئن مىغىنىا هظا حاء هغص فهل إلاا آلذ الُه بهؼ

ت وماصًت  جىىىلىحُا الخهلُم هخلىُت ماصًت بدخت، في خحن هغي أّجها حؿدىض إلاهؿُاث بشٍغ

ت نلى الهالكاث الاوؿاهُت اإلاىحىصة صازل البِئت الخهلُمُت، وهظا ما جم الخىضل  ُّ مبي

ت الِفهل الاحخماعي التي كض جخماش ي مباصئها و ؾب ُهت الُه مً زالٌ اؾدىاصها لىكٍغ

طها باعؾىهؼ 
ّ
نىاضغ الفهل التربىي مً زالٌ نغع اإلادضصاث الؿىؾُىلىحُت التي لخ

جدذ عاًت الِفهل الاحخماعي، والتي باإلالابل ًمىً أن هؿبلها نلى مىغىم جىىىلىحُا 

الخهلُم، مً زالٌ صعاؾت نىاضغ ول مً الفهل ،والفانل، واإلاىكف البُئي، و اإلادضصاث 

 لتي ًخػمنها اإلانهاج اإلاضعس ي . أو الخىحهاث الّلُمُت، ا

 قائمت املساحع :

 النخب :

ع أطالُب(.2000وآزغون.) زلُل بشحر ابغاهُم.0  لليشغ اإلاىاهج صاع .الخدَز

 .)ألاعصن( نمان والخىػَو،

ت واإلاماعؾت في إدازة بِئت الخعلُم والخعلم(. 2000أخمض اؾمانُل خجي). 2 " الىكٍغ

 ي، اللاهغة، )مطغ (.الفطل واإلاضعؾت"، صاع الفىغ الهغب
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 في ومصطلحاث مفاهُم (.>200.) الهضًلي مىس ى الؿالم نبض هىاف، ؾماعة أخمض. 7

ت العلىم  .)ألاعصن( نمان اإلاؿحرة، صاع ،التربٍى

 املؤطظاث (.جخطُط2006) البدحري  الؿُض،مدىع  الؿُض خافل ضبري  أخمض. 8

 .)مطغ( اللاهغة الىخب، نالم ،صاعالخعلُمُت

 اللاهغة صاع الفجغ، ،(. جنىىلىحُا مصادز الخعلم2009ماشن ) خؿام مدمض. 9

 . )مطغ(

ؼ ). : جصمُم املىاقف الخعلُمُت في املىاقف (. 2000خمضي أخمض نبض الهٍؼ

 عصن .ألا  ،صاع الفىغ ،الصفُت الخقلُدًت والالنتروهُت

جنىىلىحُا التربُت،الشسلت العسبُت املخحدة (.>200الخؿُب لؿفي وآزغون ). ;

ق و الخىزٍداث، مصس.للدظ  ٍى

اع  .مصطلحاث علم الاحخماع(.;==0الؿُض أخمض ؾمحرة). > مىخبت الشلغي، الٍغ

 )الؿهىصًت( .

،صاع الفىغ، نمان الىطائل الخعلُمُت واملىهج(.2000نبض الحافل ؾالمت ). =

 )ألاعصن(. 

ت لخنىىلىحُا الخعلُم2007)نبض هللا الىىاٌؿت أصًب. 10  ،(.الاطخخداماث التربٍى

 صاع هىىػ اإلاهغفت الهلمُت، نمان ) الاعصن(.

ت في علم الاحخماع(.:200نبض هللا نبض الغخمان ). 00 ،الجؼء الثاوي، الىظٍس

ت الؿىؾُىلىحُت اإلاهاضغة، صاع اإلاهغفت الجامهُت،  مطغ . الىكٍغ

 صاع ،التربُت إلى مدخل.(=200ؾٍغف.) بً نمغ هاضغ ابغاهُم.ناؾف هللا نبض. 02

 . صنألاع  الفىغ،

ت .(2008نمغ اًىاؽ مدمض أبىخخله ). 07 اث املىاهج التربٍى صاع ضفاء ، هظٍس

 نمان )ألاعصن ( . لليشغ،

 ،مىخبت صاع الثلافت،املدخل الى جنىىلىحُا الخعلُم(. ===0الفغا نمغ نبض هللا ). 08

 ألاعصن .

ع(.=200هغو الهؼاوي عخُم ًىوـ ). 09 ، صاع صحلت، املىاهج وطسائق الخدَز

 عصن ( . )ألا 
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صاع  ،املعلم واملدزطت(.2007جدؿحن نلي اإلاىمني ) مدمض ؾلمان الخؼانلت،. :0

 ألاعصن . نمان، ضفاء لليشغ،

صاع  ،جنىىلىحُا التربُت وطمان حىدة الخعلُم(. =200مدمض ماػن خؿام ). ;0

 الفجغ ، اللاهغة )مطغ( .

ىمُت الخفنير بين جنىىلىحُا الخعلُم مً أحل ج(.2002مدمىص الحُلت مدمض ). >0

 ، صاع اإلاؿحرة، نمان )ألاعصن( .القىل املمازطت

 

 


