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 السشاىج الدراسية واسديا: 4
 ياسر خمف رشيد عمي الذجيري األستاذ الدكتور 

 
: الظريق  الؾاحقأ  ا اليق ال الؾاحقأ السقك ايقمنسا افييقان جقك  ن   قال  قؽ السشيج لغةة

ةا ِنةْشُكْ    االت حياته، اقد اردت كممة )المنساج( جك الققرنن النقريؼ جقك قؾلقه ت:قال :   ْمشع َع َع ِلُكة ّ  
ًة  اَاً ِشْرعع ِنْشيع  (48)المائدة/  وع

 :نَشى السشيج وأىسيتو
 كممة إغريقية األصل ت:نك الظريقة السك ينس سا الفرد حس  اصل إل  هدف  :اؽ :السشيج

جإيققه يقق اكر  ،ه الن ققاح جققك االرساققار ال:ققام لنميققات الم سمققنيققجالظالققم  ققحين حققاؽ ا ققن يصققم  ان
اجاات الدراسة، اه ا األسمؾب ال ن اتا:ه ايم  ايسفسؼ دراسه ب:مٍ  ايؤدن  ا  ميه  ؽ ا  ب دّه،
اقققد ِيَقققلن  :نقق  المققنسا إلقق    ققال السرىيققة لياققار إلقق  الققنسا القق ن ا ققم  ن ِيسّاققن ل مققؾ    نس ققان،

 ..األهداف السرىؾية السك تسظمن المدرسة إل  تحقيقسا
المققققا كايققققة المدرسققققة تسظّمققققن إلقققق  تحقاقققق   هققققداف ترىؾيققققة ب:اققققدة المققققد  ت:ققققرف باألهققققداف 

 .جقد بات  ؽ ال رارن لسحقيقسا إتااع رظة  حكمة امحل المنسا جاياان  سمان  نسا افسسراتي ية،
تنفقك افاقارة إلق   ن تطظقي   ,المسدلال  م   همية المنسا المدرسك بافحاجة إل   ا ِذكقر

ك تحديققد يققؾع الحقاجققة، اىيققان  ققد   مقسققا ااتيققا سا، اهقق ا لققيس بققاأل ر الييققار  ا  ققنسا  ققا ا:نقق
 مققا ايققسد ك  ن اكققؾن المققنسا  ،اليققسلأل ألن الم سم:ققات الااققرية جققك تظققّؾر  يققسمر ات ّاققر دائققؼ

 . ريان اياير السظّؾر االس ّار، ايسماا   ن  ظالم الحياة
 يققة جمققؽ الؾاجققم إتاحققة الفققرص   ا ققه،الصققمة المققدرس الماااققرة جققك تحقاقق  األهققداف السرىؾ 

اارسيققار الظريقققة السققك ايققسظين ذسققا تنفاقق   حسققؾاه، اتنغققيؼ  ،ليقققؾم بالماققاركة جققك تطظققي  المققنسا
 مققق   ن ايققق   ذلقققػ كّمقققه إ قققداده اف قققداد المناسقققم، امكيقققابه  قققا احسقققاج إليقققه  قققؽ   مميقققة القققس:ّمؼ،

 حظيع ذسمػ المسمة بفا مية ك ارة. سارات ا :مؾ ات تس:ّم  ذس ا الم ال، حس  يسين  له اف
 :(لمسشيج السفيوم التقميدي )الزيق

السقمادن   مؾع الم:مؾ ات االحقائ  االمفاهيؼ  ا:نك المنسا المدرسك جك  فسؾ ه القداؼ  ا
 ااألجنققار السققك يدرسققسا الظماققة جققك صققؾرة  ققؾاد دراسققية اصققظمأ  مقق  تيققماسسا بققالمقررات الدراسققية،
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حاق  كايقة  كنسي قة ط يييقة لنغقرة المدرسقة السقماداقة إلق  اعيفقة المدرسقة،اققد جقاه هق ا المفسقؾم 
ثققؼ السدكققد  ققؽ طريقق   ,تققر   ن هقق ه الؾعيفققة تنحصققر جققك تقققداؼ  لققؾان  ققؽ الم:رجققة إلقق  الظماققة

ال:ل الي م القرئيس جقك تاقكال تمقػ النغقرة  ،االرساارات االسيما السيمين  ؽ حيؽ اسسي:اذسؼ لسا
ا:ؾد إل  تدريس الم:رجة بّ:دها حصامة السراث الحققاجك الحمقاؽ الق ن ارثقه ال يقة لؾعيفة المدرسة 

ال اقل الحاحققر  قؽ األجيققال اليقابقة، االقق ن ال ا قؾز إهمالققه  ا السقماقل  ققؽ نيمسقه بققدن حقال  ققؽ 
 .األحؾال

 ,جققك  ؾحققؾ ات اقققد جققرت ال:ققادة  مقق  تنغققيؼ المققادة الدراسققية )الم:ققارف االم:مؾ ققات(
اكققان اظمقق   مقق    مقق  اليققنؾات الدراسققية لممراحققل الس:ميميققة المطسمفققة، اتؾزيققن تمققػ المؾحققؾ ات

 المؾاد الدراسية السك تدرس جك سنة  :انة المقررات الدراسية.
  قا  سمقة إ قداد  لقد  صاحة النسم هقك المصقدر الؾحاقد الق ن يسمقق   نقه الظماقة  مقؾ سؼ،

جقك المقؾاد الدراسقية  ا ذم قاٍن  قؽ المنسا جك  فسؾ ه القداؼ، جقد كاية تناط ذم قاٍن المسطصصقاؽ 
 :غقققؼ    قققائسا  قققؽ هقققؤاله المسطصصقققاؽ. اكقققان الميقققؤالؾن جقققك جسقققاز الس:مقققيؼ ااقققددان  مققق  

ا مق   قدم جقؾاز إدرقال  ن  حرارة السقاد السام بالمؾحؾ ات السك يقسؼ تحديقدها  قؽ تمقػ الم قان،
  ت اار  ا ت:ديل جاسا تحة  ن عرف  ؽ الغراف.

و لسفيوم ا  :لسشيج التقميديالشقد السَو
ا غفمة يؾاحك النمؾ األرر   ؽ جيمية  ركزت المادة الدراسية اهسما سا  م  الناحية ال:قمية، .1

 ااجسماعية اايف:الية..الخ.
ا لقزم السمماق  ب قرارة ت:ممسقا   كد المنسا المدرسك  م  المنف:ة ال اتية لمم:ارف االم:مؾ ات، .2

ذلقػ جققد  د  السركاقز الزائقد  مق  الم:قارف احفغسا  سما ذم ة درجة صق:ؾىسسا، املق  جايقم 
إلقق  ج:ققل المدرسققاؽ االظماققة يسصققؾران  ن هقق ه الم:ققارف ذات كيققان  يققسقل  ققؽ المصققادر 
 السك يادت  نسا،  ما  د  إل  ايفصالسؼ  ؽ ال ائة الماداة ااالجسماعية السك ايياؾن جاسا.

مسطصصققاؽ جققك المققؾاد اقسصققرت  مميققة ارسيققار  حسققؾ  المققادة الدراسققية  مقق    مؾ ققة  ققؽ ال .3
 الدراسية.

ا صاأ تحقا  ه ا افتققان غااقة جقك ذاتقه ب قض  ايصمَّ االهسمام  م  إتقان المادة الدراسية، .4
  اكان  ؽ يسائا ذلػ  ا يمك:الظماة،  النغر  ؽ جدااه جك حياة

 اسسا:اد كل يااط امكؽ  ن يسؼ رارج غرف الدراسة. .أ
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ائف المقادة الدراسقية ااتطقاذ يسائ سقا  ساسقان  ّد الن قاح جقك االرساقارات اعيفقة  قؽ  هقؼ اعق .ب
  .لنقل الظماة  ؽ صف إل  صف   م 

ا سقققد المدرسققؾن بققدن  ممسققؼ اقسصققر  مقق  تؾصققال الم:مؾ ققات السققك تاققسمل  ماسققا المقققررات  .5
 الدراسية إل   قؾل الظماة جك الؾقة المحدد لسا.

  ذانسا.ازدحؼ المنسا بم مؾ ة حطمة  ؽ المؾاد المنفصمة السك ال راب   .6
 السبادئ الستزسشة في السفيوم الحديث لمسشيج التربوي:* 

 إن المنسا ليس  قررات دراسية، اميما هؾ جمين النااطات السك اقؾم الظماة ذسا. .1
إن الس:ميؼ ال اد اقؾم  م   يقا دة المقس:مؼ  مق  القس:مؼ  قؽ طريق  تقؾجار الاقراط االغقراف  .2

 الميئمة ل لػ.
يسقققدف إلققق   يقققا دة الظماقققة  مققق  ذمقققؾ  األهقققداف السرىؾيقققة المقققراد  إن الس:مقققيؼ ال اقققد ينا قققك  ن .3

 تحقيقسا.
إن القيمة الحقيقية لمم:مؾ قات السقك يدرسقسا الظماقة، االمسقارات السقك اكسيق ؾيسا، تسؾققف  مق   .4

  د  اسس:مالسا لسا.
 إن المنسا ينا ك  ن اكؾن  سنيفان  ن حاحر الظماة ا يسق مسؼ. .5
 ل الظماة اات اهاتسؼ احاجاتسؼ ا اكيتسؼ اقدراتسؼ.إن المنسا ينا ك  ن يرا ك  اؾ  .6
يسققققسؼ المققققنسا السرىققققؾن ذسنيققققا  ال:يقققققة ذققققاؽ المدرسققققة ااألسققققرة  ققققؽ طريقققق    ققققالس ا بققققاه  .7

 االم:مماؽ، االزيارات المساادلة ذاؽ المدرساؽ ا الياه   ؾر الظماة.
ذائسسقققا ا ن يسقققسؼ المقققنسا السرىقققؾن بقققدن ت قققظمن المدرسقققة ذقققدارها ذؾصقققفسا  ركقققز إاققق:اع جقققك  .8

 تس:اان  ن المؤسيات االسائات االجسماعية ذات ال:يقة بالظماة.
 يسسؼ المنسا السرىؾن بإتاحة جرص ارسيار الط رات ااألياظة الس:ميمية   ام الظالم. .9
 أبرز نيزات السشيج التربوي بسفيونو الحديث:* 

 اط ا تية:لممنسا السرىؾن بمفسؾ ه الحدي   ازات ارصائص  س:ددة تسمحل جك النق
ايقققا د السي اققق   مققق  تق قققل الس اقققرات السقققك تحقققدث جقققك الم سمقققن ا مققق  تنايققق   يفيقققسؼ  قققن  .1

  سظمااتسا.
ينققؾع المققدرس جققك طرائقق  السققدريس ايطسققار  كحرهققا  يه ققة لظ ي:ققة المس:ممققاؽ ا ققا ذاققنسؼ  ققؽ  .2

 جراق جرداة.
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 ايسطدم المدرس الؾسائل الس:ميمية المسنؾ ة االمناساة. .3
اينغقر إلاسقا ذؾصقفسا اسقائل ا مميقات لس:قديل سقمؾك  الدراسقية جقزهن  قؽ المقنسا،تمحقل المقادة  .4

 المس:مؼ.
اقققؾم دار المققدرس  مقق  تنغققيؼ ت:مققؼ الظماققة الققيس  مقق  السمقققاؽ  ا الس:مققيؼ الماااققر كمققا كققان  .5

  الحال جك الماحك.
 الَوان  التي أدت إلى تطوير نفيوم السشيج:* 

 ؽ المفسؾم السقمادن لممنسا إل  المفسؾم الحقدي  لقه، لقد سا دت  ؾا ل كحارة جك االيسقال 
  ال:ل  ذرز تمػ ال:ؾا ل هك:

الس ار الحقاجك الناائ  ؽ السظؾر ال:ممك االسننمؾجك، اال ن غار النحار  قؽ الققيؼ االمفقاهيؼ  .1
 االجسماعية.

 الس ار ال ن طر   م   هداف السرىية، ا م  النغرة إل  اعيفة المدرسة. .2
 السك تناالة ال ؾايم المس:ددة لممنسا القداؼ االسك  عسرت تصؾران جؾهريان فيه.يسائا الاحؾث  .3
الدراسققات الاققا مة السققك جققرت جققك  اققدان السرىيققة ا مققؼ الققنفس، االسققك غّاققرت النحاققر  مققا كققان  .4

 سائدان  ؽ ط ي:ة الس:مؼ اسيكؾلؾجاسه.
النغريقات السرىؾيقة، احاق  ط ي:ة المنسا السرىؾن يفيه، جسؾ يسدثر بالظماقة اال ائقة االم سمقن ا  .5

  ن كل  ا ل  ؽ ه ه ال:ؾا ل اط ن لقؾاياؽ الس ار المسيحقة.
 * السفيوم الحديث لمسشيج التربوي:

المطظظققة السققك تؾجرهققا  هققؾ جميققن الط ققرات )الناققاطات  ا الممارسققات( المققنسا السرىققؾن:
الس:ميميقققة المناقققؾدة إلققق   ج قققل  قققا  (المدرسقققة لميقققا دة الظماقققة  مققق  تحقاققق  النساجقققات )ال:ؾائقققد

 تيسظي:ه قدراتسؼ.
  ا:

ياققققاط  ا ر قققرة اكسيقققق سا  ا اقققققؾم ذسقققا الظالققققم تحقققة إاققققراف المدرسققققة  هقققؾ كققققل دراسقققة  ا
  اتؾجاسسا سؾاه  كان ذلػ جك دارل الفصل  م رارجه.
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 * نقارنة بين السشيج القدي  والسشيج الحديث في السجاالت اآلتية:
 الحديث السشيج القدي  السشيج السجال

 المنسا ط ي:ة
(1) 

 المنسا  ؽ جزه الدراسك المقرر   لممنسا  رادف الدراسك المقرر .1
 الس:ديل اق ل  رن  الس:ديل اق ل ال ثاذة .2
 الني   م  يركز الظماة يس:ممه ال ن النؼ  م  يركز .3

 االمسقققارات الظماقققة تفناقققر بظريققققة يسقققسؼ حا  إطار جك الم:رجك ال ايم  م  يركز .4
 السظؾر تؾاكم السك

 الظماة يمؾ  ب:اد ب مين يسسؼ لمظماة ال:قمك بالنمؾ يسسؼ .5
   لممس:مؼ المنسا اكي  لممنسا المس:مؼ اكي  .6

 المنسا تطظي 
(2) 

 األطققققققراف جميققققققن إ قققققداده جققققققك ااقققققارك الدراسية المادة جك المسطصصؾن  ا:ده .7
 المؤثرة

  ناصققققققققر جمي:سققققققققا السطظققققققققي  ااققققققققمل الدراسية المادة ارسيار  م  السطظي  يركز .8
 المنسا

 المس:مؼ المنسا  حؾر الدراسية المادة المنسا  حؾر .9

 الدراسية لمادةا
(3) 

 احاجاتسؼ الظماة عراف حيم ت:ّدل  ماسا ت:ديل  ن إدرال ا ؾز ال .11
 المنظققققققك السنغقققققيؼ  مققققق  الدراسقققققك المققققققرر ي نقققققك .11

 لممادة
 حققققققققؾه جققققققققك الدراسققققققققك المقققققققققرر ي نققققققققك

 الظماة سيكؾلؾجية
 ا سرابظة  سنا مة الدراسية المؾاد  نفصمة الدراسية المؾاد .12
  س:ددة  صادرها المقرر النساب  صدرها .13

 السدريس طريقة
(4) 

 االغققققراف الاققققراط تققققؾجار  مقققق  تقققققؾم المااار االسمقاؽ الس:ميؼ  م  تقؾم .14
 لمس:مؼ الميئمة

 بالنااطات تسسؼ بالنااطات تسسؼ ال .15
  س:ددة  يماط لسا ااحد يم   م  تيار .16
 الس:ميمية الؾسائل تيسطدم الس:ميمية الؾسائل اسسطدام ت فل .17

 الظالم
(5) 

  ااار اا اذك  اارك غار سم ك .18
 المققققؾاد ارساقققارات جققققك ي احقققه بمققققد   ميقققه احكقققؼ .19

 الدراسية
 األهققداف يحققؾ تقد ققه بمققد   ميققه احكققؼ

 المناؾدة

 المدرس
(6) 

 ااالحسرام االيفساح  م  تقؾم  يقسه الظماة  ن تيمظية  يقسه .21

 لمظماققة  يققا دته حققؾه جققك  ميققه احكققؼ االرساارات جك طيبه ي اح بمد   ميه احكؼ .21
 المسنا ل النحؾ  م 

 الظماة ذاؽ الفرداة الفراق  يرا ك الظماة ذاؽ الفرداة الفراق  يرا ك ال .22
 ا  ّار  س ّار المدرس دار ثاذة المدرس دار .23
 ايراد يؾجه بال:قاب يسدد .24

 المدرسة  يقة
 اال ائة باألسرة
(7) 

 المدرسقققققة ب:يققققققة ك اقققققران  اهسما قققققان  يقققققؾلك ال ائة  ا باألسرة المدرس ب:يقة اهسما ان  يؾلك ال .25
 اال ائة باألسرة
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 :ُأسس السشاىج
 هك كاجقة المقؤثرات اال:ؾا قل السقك تسقدثر ذسقا  مميقات المقنسا جقك  راحقل السطظقي  االسنفاق ،

المؤثرات اال:ؾا ل ت:د المصادر الرئيية لألجنار السرىؾية السك تصمأ  ساسان ل ناه اتطظيظقه اه ه 
ايقصقد بققالسطظي   مميققة ذنقاه المققنسا اتصقميمه،   ققا السنفاقق  جسقؾ  مميققة تظ اقق   المقنسا الصققالأ،
ار جققالمنسا ال ذققد  ن ايققسند إلقق  جنققر ترىققؾن  ا يغريققة ترىؾيققة تدرقق  ب:ققاؽ اال ساقق، المققنسا ات رياققه

جميققن ال:ؾا ققل السققك تققؤثر جققك  مميققة احقق:ه اتنفاقق ه، احسقق  تنققؾن هقق ه النغريققة  سنا مققة افسققرض 
جاسقققا  ن تنقققؾن ذات  ب:قققاد تاقققمل جميقققفة الم سمقققن الققق ن ييقققيش فيقققه، اط ي:قققة المقققس:مؼ الققق ن ي:قققّده 

 ايرىيه، ايؾع الم:رجة السك يرغم جك تزايده ذسا.

 ن يغريقة جقك   قال المنقاها ا قم  ن تنقؾن  إن اقد  كد  حد السرىؾيؾن ه ا االت قاه جققال:
   سمن(. - :رجة -ثيثية األب:اد ) س:مؼ

احس  تنؾن ه ه النغرية  ممية ااا مة جي ذد  ن يدر  بالحياان الط رات اليابقة جقك ذنقاه 
المقنسا، ااف كاييققات الماداقة االااققرية المساحقة جققك ال ائقة، االس ققارب االط قرات ال:الميققة جقك احققن 

 االسك تقؾم  م  الدراسة االس ريم ال:ممك. المنسا،

اتسدارل ه ه ال:ؾا ل جمي:سا جك تدثارها حس  تطظي  المنسا، اتن:كس باكل  ااار  م  
 ناصققره ا كؾياتققه ا مقق  تنفاقق ه، بحاقق  اكاققف تنفاقق  المققنسا  ققؽ الميحغققات ااألرظققاه السققك لققؼ 

طظي  االسنفا ) ن تنا ل النغرية يسؾق:سا  صممؾه  ا  طظظؾه، اه ا ي رز  د  تنا ل جاي ك الس
كيق  تقؤثر هق ه ال:ؾا قل جقك تطظقي  المقنسا اتنفاق ه  (1ايغسر اقكل رققؼ)، االسظ ا  جك المنسا(

 :اكي  تسفا ل فيما ذانسا لسحقا  ذلػ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1اكل )
 

 المنسا  ناصر تنفا   المنسا تطظي 

 األهداف

 المحسؾ  

 ااألياظة األسالام

 السقؾيؼ

 جك اليابقة الط رة
 المناها   ال

 ااف كاييات
 االاارية الماداة

 المساحة

 االت اهات
 ذناه جك ال:المية
 القائمة المناها
 الدراسة  م 
 ال:ممك االس ريم

  ا ترىؾن  جنر
 جك يغرية
 المناها

 الم سمن ط ي:ة -الم:رجة ط ي:ة -المس:مؼ ط ي:ة

 الراج:ة الس  اة
Feed Back 
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 .ُأسس فمدفية، واَتساعية، ونفدية، ونَرفية :شيج ىيسالأسس 
 .األسس الفمدفية لمسشيج :أوالً 

 اقققؾم كققل  ققنسا  مقق  جميققفة ترىؾيققة تن حقق   ققؽ جميققفة الم سمققن اتسصققل ذسققا اتصققاالن  اااققران،
ات:مققل المدرسققة  مقق  رد ققة الم سمققن  ققؽ طريقق  صققياغة  ناه سققا اطرائقق  تدرييققسا جققك حققؾه 

 اجميفة الم سمن  :ان.جميفة السرىية 

: ذلقققػ ال ايققم  ققؽ ثقاجقققة الم سمققن المس:مققق  بالماققاد  ااألهقققداف بفمدةةةفة السجتسةة ايقصققد 
االم:سققققدات السقققك تؾجقققه ياقققاط كقققل جقققرد اتمقققده بقققالقيؼ السقققك ينا قققك  ن يسطققق ها  راقققدان ليقققمؾكه جقققك 

 الحياة.

اقا مة حؾلسققا، اتسقدف جميقفة الم سمقن إلق  تحقاق  جسقؼ  ج قل لفنقرة الحيقاة اتنقؾيؽ المحقل ال
احس  ايسظين الم سمن المحاجغة  م  جميفسه ايارها جي ذدَّ لقه  قؽ اال سمقاد  مق  جميقفة ترىؾيقة 
راصة به تنؾن بمحابة الؾسامة لسحقا  األجنار االمحل االقيؼ االم:سقدات السقك يقؤ ؽ ذسقا ايحقرص 

  م  تظ يقسا جك الحياة.
 رسققققظؾ ااذققققؽ سققققانا االننققققدن اال زالققققك إن رجقققال السرىيققققة هققققؼ جيسققققفة، جيقققققراط ا جيطققققؾن ا 

 االفاراذك اراسؾ اجؾن ديؾن هؼ جيسفة ا رىؾن جك نن ااحد.

ا ما يؤكد ه ه ال:يقة ذلػ السراب  القائؼ ذاؽ ال ااة  ؽ السرىية اال ااة  ؽ الحياة، جالفميفة 
  تقرر غااة الحياة، االسرىية تقسرح الؾسائل النفامة لسحقا  ه ه ال ااة.

: بديسقققا تظ اقق  النغريقققات ااألجنققار الفميقققبية االمسصققمة بالحيقققاة جقققك فمدةةةفة التربيةةةةات:ققّرف 
  ادان السرىية اتنغمسا جك  نسا راص  ؽ  جل تحقا  األهداف السرىؾية المرغؾب جاسا.

ارتنزت المناها السرىؾية   ر تاريطسا الظؾيل  ا ان  م    مؾ ة  ؽ ا راه ااألجنار السك 
 نران ب رض إ داد النشه ا رت جك ثيثة  راحل هك:اح:سا الفيسفة االمف

 األسس الفميبية القدامة: السك قا ة  م  اال سقاد بان الس:ميؼ ال هنك هؾ السرىية. .1

األسقس الفميققبية السحرريققة: السققك ز ز قة الحقققة جققك النغريققات الفميقبية القدامققة، اركققزت  مقق   .2
  اتسا.حرارة االهسمام بحاجات الظماة ارغااتسا ا اؾلسؼ ا را 

األسققس الفميققبية الحديحققة: االسققك تقققؾم  مقق   اققاد  الحريققة االميققاااة االدامقراطيققة، االماققاد   .3
ال:مميقققة االسظ يقيقققة، اققققد احققق:ة المنقققاها الحديحقققة نرققق ه با ساارهقققا هققق َه المفقققاهيؼ الفميقققبية 

 ال ديدة.



 
8 

افسقيم إلق   ااألساس الفميفك لمسرىية افسي ية المنسا السرىيقة افسقي ية ين حق   قؽ يغقرة
النققققؾن االحيققققاة اافييققققان، ا ققققؽ هقققق َه الفميققققفة تاققققس  األهققققداف ال:ا ققققة االطاصققققة لمسرىيققققة ب:ا ققققة، 
المطسمف  ااح  الم:رجة جسيار ال:مؾم االم:ارف كمسقا اجقك  هقداجسا المرسقؾ ة جقك إطقار السصقؾر 

 افسي ك المسنا ل.
  .ثانيًا: اأُلسس االَتساعية لمسشيج

المؤثرة جك احن المنسا اتنفا ه جقك السقراث الحققاجك لمم سمقن، االققيؼ هك القؾ  االجسماعية 
االمااد  السك تيؾده، االحاجات االماكيت السك يسدف إل  حمسقا، ااألهقداف السقك احقرص  مق  

اهقق ه القققؾ  تاققكل  ي ققأ الفميققفة االجسماعيققة  ا النغققام االجسمققا ك ألن   سمققن  ققؽ  تحقيقسققا.
جميققققفة السرىيققققة السققققك ذققققدارها تحققققدد  حسققققؾ  المققققنسا اتنغيمققققه الم سم:ققققات، اجققققك حققققؾئسا تحققققدد 

ااسقققسراتي يات السقققدريس االؾسقققائل ااألياقققظة السقققك ت:مقققل كمسقققا جقققك إطقققار  سيققق  ل مقققؾ  األهقققداف 
االجسماعية المرغؾب جك تحقيقسا، إن القؾ  االجسماعية السك ا:كيسا  نسا  ا جك  درسة  ا إيما 

 لػ تطسمققف المنققاها  ققؽ حاقق  الاققكل االمنظقق   ققؽ هققك ت: اققر  ققؽ الم سمققن جققك  رحمققة  ققا، القق
    سمن  رر تا:ان لساايؽ تمػ القؾ .

 ( تؾحيحان ألثر القؾ  االجسماعية جك احن المنسا اتنفا ه2ايغسر اكل رقؼ )
 الؾسائل النااطات السدريس طرائ 

 المنسا  حسؾ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2اكل رقؼ )
 
 

 ا هداجسا السرىية جميفة

 الم سمن جميفة

 ذائسه الم سمن ااقن الم سمن ثقاجة
 ارصائصه
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  السحديد ال:يقة ذاؽ المنسا االغراف االجسماعية لمم سمن جي ذد  ؽ تؾحيأ  ا ادتك:
   يقة المنسا بالؾعيفة االجسماعية لممدرسة. . 
  يقة المنسا ذؾاقن الم سمن ) اادئه انيمه(. ب. 

 
  لمسدرسة:السشيج والوظيفة االَتساعية  .أ

كاية ترىية األذناه ق ل إيااه المدارس ذاد ا باه ارجال الديؽ، اكان األطفال يس:ممؾن  ؽ 
المقا ت قطؼ السقراث الحققاجك لم قنس الااقرن اجقد  طري  تقماد الناار ااالاقسراك الف:مقك جقك الحيقاة.

، ا قؽ هنققا الناقار صق:ؾىة جقك يقمقه ات:ميمقه لمصق ار، كمقا اجقد الصق ار صق:ؾىة جقك تقماقد الناقار
ياقققدت الحاجقققة إلققق  المقققدارس، جالمدرسقققة  ؤسيقققة اجسماعيقققة ت:مقققل  مققق  تحقاققق   هقققداف الم سمقققن 
االمحاجغققة  ماسققا  ققؽ طريقق   يققؤالاسسا المس:مققققة ذسرىيققة الظماققة ام ققدادهؼ اتققزاديسؼ بالم:مؾ قققات 

 ة.ااالت اهات االقيؼ اليز ة لسؼ جك الحيا
  :االَتساعية األخرى * الَالقة بين السدرسة والسؤسدات 

ال ت:مققل المدرسققة جققك جققرا ، اميمققا تاققسرك  :سققا  ؤسيققات اجسماعيققة  رققر ، ا ققؽ  هققؼ هقق ه 
 المؤسيات  ا ادتك:

 مقق  الققرغؼ  ققؽ الس اققرات السققك حققدثة جققك ذنيققة األسققرة جققك الم سم:ققات الحديحققة فيمققا  :اأُلسةةرة .1
زالققة ت:ققد إحققد  المؤسيققات ذات األثققر السققام جققك الم سمققن، جفققك المنققزل يققس:مؼ الظفققل الم ققة، 

اغاقققره  قققؽ ال:ممقققاه  ن  :قققالؼ  -Gesell–م ب:قققض االت اهقققات، ايؤكقققد ال:قققالؼ جقققزل يقققايكس
الينؾات الطمس األالق   قؽ  مقره، امن  ثرهقا ياقق  حسق  اطصية الظفل تس مؾر اتس أ جك 

  ب:د درؾله المدرسة، ال لػ جإن ترىية الظفل جك المدرسة هك اسسمرار لسرىاسه جك المنزل.
: ال اػ جك  ن المؤسيات الدينية ا م  ر سسا الميق د لسقا تقدثار ااحقأ السؤسدات الديشية .2

يققنسؼ  ققؽ طريقق  اتصققالسؼ ذسقق ه المؤسيققات جقك النققاس، جمنقق  الظفؾلققة يققس:مؼ األطفققال  اقاد  د
السك تنؾن لديسؼ يؾ ان  ؽ االت اهات االم:سقدات االرغاات اا  ال، االمدرسة ذدارها تاسرك 

  جك ت:زيز السرىية الدينية  ن ه ه المؤسيات.
تؤدن اسقائل اف قيم  قؽ صقحاجة امذا قة اتمفزيقؾن داران ذا  هميقة جقك ترىيقة  :وسائ  اإلعالم .3

جققققد تماقققز  صقققريا الحقققدي  بايساقققار هققق ه الؾسقققائل، امناقققال النقققاس  ماسقققا، االمدرسقققة األجقققراد، 
تيس:اؽ ذؾسائل اف يم جك تحقا  رسالسسا جإن الؾاجم افرض السنيا  االسنا ل ذانسقا اىقاؽ 
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  ه ه المؤسيات.
 السشيج وواق  السجتس  )نبادئو وقيسو(: .ب

إ قققداد المقققؾاطناؽ لممحاجغقققة  مققق  لقققيس هنقققاك  قققؽ يننقققر  ن الؾعيفقققة األالققق  لممدرسقققة هقققك 
جمققؽ ااجققم  ققؽ اقققؾم ذسطظققي  المققنسا  ن احمققل  الس:مققيؼ االماققاد  األساسققية اليققائدة جققك الم سمققن.

ذدققققة هققق ه الققققيؼ االماقققاد  حسققق  يقققسمكؽ  قققؽ احقققن  نسقققاج ايقققاير األاحقققاع االجسماعيقققة ايم قققك 
هققداف ،جقققد  صققاأ اعيفققة حاجاتسققا، اايظيقققان  ققؽ  هميققة الس:مققيؼ ذؾصققفه قققؾة جا مققة جققك تحقاقق  األ

   ا ة تارف  ماسا الدالة، اه ا  ا دجن الدالة إل  ج:ل الس:ميؼ   اييان املزا يان.
  اينا ك لممنسا المدرسك  ن اقؾم  م  األساساؽ ا تااؽ:

  جسؼ األهداف االجسماعية جسمان  ميقان اال:مل  م  تم اسسا. .1
  تحمال اجسؼ تمػ األهداف اتنفا ها.نيام المدرس ذدار إا اذك جك  يا دة الظماة  م   .2

  اأُلسس الشفدية لمسشيج. :ثالثاً 
هققك الماققاد  النفيققية السققك اصققمة إلاسققا دراسققات اىحققؾث  مققؼ الققنفس حققؾل ط ي:ققة الققس:مؼ 
ارصقققائص يمقققؾه احاجسقققه ا اؾلقققه اقدراتقققه ااسقققس:داداته، احقققؾل ط ي:قققة  مميقققة القققس:مؼ السقققك ا قققم 

   را اتسا  ند احن المنسا اتنفا ه.
 ؽ الم:راف  ن  حؾر ال:ممية الس:ميمية هؾ)الظالم( السك تسدف إل  تنماسه اترىاسقه  قؽ ا 

  طري  ت ّار ات:ديل سمؾكه، ااعيفة المنسا هك إحداث ه ا الس ار جك اليمؾك.
إن اليقققمؾك هقققؾ  حصقققمة  قققا ماؽ همقققا الؾراثقققة اال ائقققة، ا قققؽ  اققققؾل  ممقققاه القققنفس السرىقققؾن:

 قا ينقسا  نسقا  قؽ ت:مقؼ احقدث اليقمؾك الق ن يرغقم فيقه جقك الظالقم تفا ل الؾراثة  ن ال ائقة ا قن 
المس:مؼ،  ؽ هنا جي ذد  ؽ  را اة  سس النمؾ ا راحمه، اِ سس الس:مؼ ايغرياتقه جقك احقن المقنسا 

 كي  تؤثر األسس النفيية لمنمؾ جك احن المنسا اتنفا ه. (3تنفا ه، ايؾحأ الاكل )
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 تنفا   ناصر المنسا

 السقؾيؼ األسالام ااألياظة األهداف
 (3اكل رقؼ )

  السشيج بك  نن:عالقة * 
 ط ي:ة الظالم المس:مَّؼ.. 1

  .ط ي:ة  ممية الس:مؼ. 2

   يقة المنسا بظ ي:ة المس:مَّؼ: :أوالً 

ا:ؾد االهسمام ذدراسة ط ي:ة افييان المقس:مؼ لنؾيقه  حقؾر ال:مميقة الس:ميميقة، امن تققداؼ  ن 
تؤدن إلق  الفاقل جقك  ر رات ت:ميمية له دان  :رجة  ياقة بطصائصه احاجاته ا اؾله ا اكيته

ذمؾ  األهداف السك ير ك إلاسا المنسا، ا ؽ هنا جإن  :رجة ط ي:ة افييان القس:مؼ   قر  سقاس جقك 
احققن المققنسا اتنفاقق ه. اقققد ارسمفققة النغققرة إلقق  ط ي:ققة افييققان بققارسيف ال:صققؾر،  مققا  ثققر جققك 

 تاكال المنسا ا ناصره.

 لمنمؾ النفيية األسس

 اليمؾك جك ت ار ت:نك السرىية

  ا ماؽ  حصمة اليمؾك

 تفا ل

 الؾراثة

 يمؾ

 ا راحمه النمؾ  سس

 ال ائة

 ت:مؼ

 ايغرياته الس:مؼ  سس

 تفا ل

 المنسا  ناصر  حسؾ  
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 السشيج وحاَات الطمبة: *
س ام لم ائققة السققك ايققيش جاسققا ذسققدثار دااج:ققه الدارميققة  ققؽ  جققل تحقاقق  المققس:مؼ كققائؽ يققاٍم ايقق

حاجاتقققه األساسقققية ات:قققّرف الحاجقققة بديسقققا حالقققة تقققؾتر  ا ارقققسيل جقققك السقققؾازن، ااققق:ر الفقققرد ذسققققا 
  :بطصؾص هدف  :اؽ. ايمكؽ تقييؼ حاجات افييان إل 

  األكل االارب.ايظم   ماسا حاجات ذاؾلؾجية  حل حاجة افييان إل   حاجات  ساسية: .أ

 االس: ار  ؽ ال ات. حاجات  قمية:  حل الس:رف  م   سالام ال:مل، .ب

 حاجات يفيية: اجسماعية: .ج

  :ا ؽ ه ه الحاجات

 الحاجة إل  النمؾ ال يمك اال:قمك ااالجسما ك. -

 الحاجة إل  االيسماه إل  ال ما ة. -

 الحاجة إل  الا:ؾر بالن اح. -

  الحاجة إل  االطمئنان ااأل ؽ. -

  عالقة السشيج بطبيَة التَم :: اً يثان

إن السقققدف  قققؽ  مميقققة السرىيقققة ااسقققائمسا المطسمفقققة هقققؾ ت:قققديل اليقققمؾك افييقققايك جقققك حقققؾه 
اييققسمزم هقق ا الس:ققديل ت:ّممققان، اي:ققّرف الققس:ّمؼ بديققه الناققاط ال:قمققك القق ن امققارس فيققه   هققداف  :انققة،

ذسا. ا ؽ يسائا  ممية الس:مؼ  ا احصقمه  الفرد يؾ ان  :انان  ؽ الط رة ال ديدة السك لؼ اي    ن  رَّ 
ا ن  ن  فسؾم الس:مؼ قد  ات اه  ا نيمة اجسماعية.ا الفرد  ؽ  :مؾ ات  ا  سارة  ا طريقة تفنار  

  تظؾر ك اران إال  يه امكؽ  ن يماز ذاؽ ثيثة  فاهيؼ لمس:مؼ هك:

  .ن الم سمنالس:مؼ تحصال لمم:رجة االمسارات اه ا  فسؾم حا  لمس:مؼ ال يسيهم   .1

  الس:مؼ كسدريم  قمك اه ا المفسؾم ا :ل ال:قل سالاان جسؾ اق ل األجنار اال ي سد سا. .2

الس:مؼ كس ّار جك اليمؾك يسي ة  تفا ل الفرد  ن ال ائة السك اييش جاسا اهؾ المفسؾم الصحيأ  .3
  لمس:مؼ.

 :ُأسس التَّم  وانَكاساتيا عمى السشيج  

  را اتسا جك تطظي  المنسا اتنفا ه فيما ادتك:تسمحل المااد  السك ينا ك 

  يس:مؼ الظماة باكل  ج ل إذا كان ال:مل  يئمان لميسؾ  ي  سؼ. .1

 اكؾن الس:مؼ  كحر كفااة حاؽ يرتا  بدغراض اااقن الظالم. .2
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  النمؾ االس:مؼ  مماسان  يسمرتان. .3

 اطسمف كل طالم  ؽ ا رر جك سر ة ت:ممه. .4

 نن ااحد.يس:مؼ السمما   دة  اياه جك  .5

 يس:مؼ الظالم بظريقة  ج ل يسي ة الط رات المسصمة بالحياة. .6

  ايسقال  ثر الس:مؼ. .7

 

  :اأُلسس السَرفية لمسشيج :رابَا

ال كاه  ؽ المازات األساسية لمنائؽ افييايك، االم:رجة هك يساج ه ا ال كاه، الما كاية 
 ّدت إحد   هداف السرىية الرئيية،  الم:رجة  ساسية جك النمؾ افييايك حا  ال يمؾ ذدايسا، جقد

 كما  ّدت  ساسان ها ان  ؽ اأِلسس السك ا م  ن يرا اسا المنسا المدرسك.

 * السشيج وطبيَة السَرفة:

تسؾقققف طريقققة الققس:مؼ ا حسؾاهمققا إلقق  درجققة ك اققرة  مقق   ققا افسمققه الفققرد  ققؽ  اهيققة الم:رجققة 
 ا ؽ الس:ريفات السك ذكرت لمم:رجة:

ايك االم:سققدات ااألحكقام االمفقاهيؼ االسصقؾرات الفنريقة السقك تسنقؾن لقد  إيسا   مؾ ة الم:
اتسفققاات الم:رجقققة جقققك  .افييققان يسي قققة لمحااالتققه المسنقققررة لفسققؼ الغقققؾاهر ااألاقققياه المحيظققة بقققه

 ط ي:سسا جسك:

، ج:نقد ا يققؾل  قؽ إييقان إيقه ا:قرف  ن الم:قادن تسمقدد بقالحرارة نَرفةة نباشةرة وريةر نباشةرة: . 
  قا حقاؽ يققؾل  قؽ إييقان  ذلػ ا:نك  ن  :رجسه تمقة  قؽ ر قرة  اااقرة  ن  قؽ  مقؼ ادرااقة،جإن 

نرر  يه ا:رف  ؽ تمدد الم:ادن بالحرارة، جإن  :رجسه ذؾاسظة اسقائل  م طقرق غاقر  اااقرة  حقل 
 النساب المدرسك  ا غاره.

ال:ققارف االاققكه الم:رجققة هققك يققؾع  ققؽ ال:يقققة ذققاؽ افييققان  :السَرفةةة التاتيةةة والسوةةةوعيةب. 
حققؾل  قققا إذا كايققة الم:رجقققة ذاتيقققة  ا  الم:ققراف، اققققد ارسمققف جيسقققفة النغريققة )يغريقققة الم:رجقققة(

 ؾحؾعية جمنسؼ  ؽ قال إن الم:رجة ذاتية، ا نسؼ  قؽ ققال إيسقا  ؾحقؾعية، االقا:ض ا رقر ققال 
ذ ال تؾجققد إيسققا  ؾحققؾعية اذاتيققة اهققؾ القققؾل األرجققأ جالم:رجققة ييقق ية حسقق  جققك ال:مققؾم الظ يييققة إ

هناك  :رجة  ظمقة،  ن  ن  ن  :رجة  قؽ الم:قارف لسقا  ب:قاد ذاتيقة، السقا  ب:قاد  ؾحقؾعية، السقا 
 اي:كاساتسا  م  المنسا.
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الس ا ير  ان  ؽ األسس السقك اققؾم  ماسقا إ قداد المقنسا تحديقد ط ي:قة الم:رجقة ا صقادرها 
رع  قؽ جقراع الم:رجقة ااقسمل  مق  اطرائ  تؾصامسا ات:ممسا  ا اكسياذسا، إذ  ؽ الم:مؾم ان كل جق

 ياحاساؽ:
 : تس مؽ الحقائ  ااألجنار االنغريات السك تؾصل إلاسا ال:مماه جك ه ا الفرع.األولى

: تاسمل األسالام اطرق الاحق  االدراسقة السقك اسقس:ممسا ال:ممقاه  ا المفنقران جقك واألخرى 
 ه ا الفرع. 

 التَميسي اإلسالني:  سشيجخرائص ال *
السرىية افسي ية ا م  ن يسظان بظاب:سقا ي ن   م  اج   ااد  ال ن منسا الس:ميمك إن ال

ايسصف بدهؼ صفاتسا ا ّازاتسا ايحّقق   هقداجسا اِي نق   مق   سيقسا اتصقّؾراتسا الفنريقة  قؽ النقؾن 
 (.1/273، 1998االحياة اافييان، اذلػ بدن تسحّق  فيه الصفات ا تية: )الساامك، 

ترىاسه ا ؾحؾ اته  ؾاجقان لمفظرة افييايية ا:مل  م  تزكاسسا احفغسا  ؽ  ن اكؾن جك  - 
 االيحراف اسي سسا.

 ن اكققققؾن  حققققققان لسققققدف السرىيققققة افسققققي ية األسققققاس )إرققققيص الظا ققققة االياققققادة  (  -ب
ال ميققن  هقققداجسا الفرعيقققة السققك تر قققك إلققق  تققققؾيؼ الحيققاة اتؾجاسسقققا لسحقاققق  هقق ا السقققدف جقققك جميقققن 

حقاجققة االسرىيققة السققك احققن ال ريققا ا لس:سققدها االنسققؾض ذسققا كال ايققم ال:قمققك االؾجققدايك جؾايققم ال
 اال يمك ااالجسما ك.

 ن اكؾن  راعيان جك ترىاسه   د  األالؾيات، ا ن اكؾن جك تدرجه ا يسؾاه  ؾاجقان جك كّل  -ج
 جزه  نه لممرحمة السك يؾحن لسا  ؽ حا  ط ي:ة المرحمة ا يسؾاها ا فاهيمسا.

 ن يرا قققققك جقققققك تظ يقاتقققققه اياقققققاطاته ا  حمسقققققه ايصؾصقققققه، حاجقققققات الم سمقققققن الؾاقييقققققة  -د
االم:ااققية ا نظمقاتققه افسققي ية المحاليققة كققاال سزاز باأل ققة افسققي ية االققؾاله لسققا، اذلققػ ذسحقاقق  
 الؾاله االظا ة لرسؾله اىمرا اة االرسصاصات السك تحساجسا األ ة جك كّل ذائة بحيم عراجسا.

كؾن ال ريا ا بم مؾ ه ايغا ه سميمان  ؽ الس:ارض  ؾجسان اجسة إسي ية ااحقدة،  ن ا -هق
 ؾاجققان لمؾحققدة النفيقية السققك جظقر   النققاس  ماسقا الؾحققدة الط قرة السققك يقراد إ ظا هققا لمنااقئ حققؾل 

  سرار النؾن، اكائناته، اِسننَنَه، اقؾايانه، اِيِغَمَه، ااقائ:ه.

السظ ا   سناساا  ن إ كاييات الايد السك تريقد تظ يققه ا قن   ن اكؾن ااقييان،  ن  مكؽ -ا
 عراجسا ا سظمااتسا.
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 ن اكققؾن  ريققان جققك  سققمؾىه امكققؽ تنايفققه  ققن  طسمققف الغققراف اال ائققات ااألحققؾال السققك  -ز
 سيظ   جاسا ا ن  طسمف القاذميات بحا  ِترا   فيه الفراق الفرداة.

كية، ايسقققرك  ثقققران  اطبيقققا جّيااقققان جقققك يفقققؾس  ن اكقققؾن جقققا ين ا:ظقققك يسقققائا ترىؾيقققة سقققمؾ  -ح
األجيققال بمققا تمسققاز بققه  ققؽ  سققالام ترىؾيققة سققميمة ب:اققدة األثققر اياققاطات إسققي ية  حمققرة  غيمققة 

 األثر، سسمة المنال االسظ ا ،  :راحة  رحان ااححان.

 ن اكقؾن كققل جقزه  نققه  ناسقاان لممرحمققة السقك يؾحققن لسقا  ققؽ  راحقل   مققار الظماقة بمققا  -ط
سقم  ققن تظقؾر الاقق:ؾر القدينك االنمققؾ الم قؾن لسقق ه المراحقل، ا :ال ققة الصق:ؾىات االماققكيت يسنا

 السك تؾاجه ال ريا ا الس:ميمك افسي ك.

  ن ِا:ن  بال ؾايم افسي ية اليمؾكية ال:ممية. -ن

 ن اط قققن ل:مميقققة السققققؾيؼ االمساب:قققة الميققققسمرة لمسدكقققد  قققؽ سقققي ة الطظقققؾات المؤداققققة  -ك
 . داف المناؾدة اتيا د  م  اكسااف الطظد جؾر اقؾ ه لييسل  يجه  ا تيفيهلسحقا  األه

 بشية السشيج الدراسي وعشاصره األساسية: 

 األهقققداف،: هقققك ا سفا مقققة  سرابظقققة  ساسقققية  ناصقققر  رى:قققة  قققؽ الدراسقققك المقققنسا يسنقققؾن  
 .االسقؾيؼ الس:ميمية، االط رات االنااطات ااألسالام االظرائ  االمحسؾ ،

 .التربوية األىداف: أوالً 
 بمؾاققف الحسناكقه يسي قة الظالقم  قؽ المسؾققن لميمؾك اصف" : بديه السرىؾن  السدف ا:ّرف

 الس:ميميقققة النساجقققات  ا ،المرجقققؾة السؾق:قققات هقققك ااألهقققداف ،(131 ص ،1998 قققدكؾر،" ) القققس:مؼ
ققيِ ا  ال ا :ققة،  ا المدرسققة ذؾسققاطة تحقيقسققا إلقق  السرىؾيققة المؤسيققة تيقق:  السققك  األهققداف تحديققد د  :ن
 المحسققؾ ، ارسيققار  مميققة السيققسال الدراسققية، المنققاها لن ققاح األهميققة غااققة جققك ان   ققر  ااحققؾح ذدقققة

 ارسيقار  مق  ايقا د ذلػ  ن  اا  األهداف، تحقا   م  ت:مل السك االؾسائل ااألسالام، االظرائ 
 ،2111الؾكاقققل،) المناقققؾدة األهقققداف تحقققق   قققد   :رجقققة ذؾسقققاطسسا امكقققؽ السقققك السققققؾيؼ اسقققائل
 اقاذمققة اااقييققة، ا سنا مققة ا سرابظققة، اققا مة األهققداف تنققؾن   ن حققرارة  ققؽ ج ققين  هقق ا ،(78ص

 (246 ص ،2111همارن،) االسقؾيؼ لمقياس
 :ادتك  ا م   ت ظاسسا امؾلية بحيم السرىؾية األهداف اتقيؼ
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 جميقفة  قؽ اتاس  ااا ين،  ا ان  تؾجاسان  السرىؾية لم:ممية ت مؽ  هداف اهك :الَانة األىداف -أ
  ا قة اقرات: ذس  قادة  نسقا اي:ّ قر احاجاتقه، اجميقفسه بقالم سمن اثيقان  ارتااطان  اترتا  السرىية،
 .ااا مة اااس:ة

 ال:ا قققة األهقققداف  قققؽ  اقققسقة  هقققداف اهقققك :اإلَرائيةةةة أو الخاصةةةة أو التَميسيةةةة األىةةةداف -ب
 .الظالم  م  اتركز ا فصمة،  حددة بديسا اتسصف

 الس:ميمقك المؾققف يسااقة جقك المسؾققن األداه تصقف  هقداف اهقك: الشيائيةة الدموكية األىداف -ج
 ال:ا ة، السرىؾية األهداف  ؽ جزهان  األهداف ه ه ات:د لمظالم، المساحة الط رة ايسساه ب:د  ا

 لظالقم،ا لقد  اطصقية  سقارات إيسقاج  مق  اتركقز لسقا، ا حممقة الس:ميميقة، لألهداف مةا كمّ 
 ،األهقققداف هققق ه  قققؽ  تحّقققق  قققا نيقققاس جقققك الظماقققة  قققن  قققادة المقققدّرس ا  السدرييقققك اياقققسرك
 الظ اقم،( )39ص ،1988 حمقدان،) ب: سا تحقا  دان   ؽ حالة السك الم:ّؾقات ا :رجة
 (.216-212ص ،2114
 :هك ، يؾاع ثيثة  م  الم مؾن  حا   ؽ األهداف اتقيؼ

 : هققك  يققسؾيات سققسة السققا ال:قمققك ليققمؾككا ال ايققم  مقق  اتركققز: اإلدراكيةةة السَرفيةةة األىةةداف -أ
 .االسقؾيؼ االسركام، االسحمال، االسظ ا ، االفسؼ، ،لم:رجةا

دانيةةةة االنفَاليةةةة األىةةةداف -ب   قائقققده اتنميقققة ،اتظؾيرهقققا الظماقققة  اقققا ر ذسنميقققة اتس:مققق  :الَو
 .اتظؾيرها اات اهاته انيمه ا ؾاقفه ،اسس:داده اتنمية ،ال:ميا اىالمحل ،ارسؾله باهلل كافامان

 االمسقققارن  الحركقققك اليقققمؾك  يقققؾاع بكقققل اتس:مققق  (:الشفدةةةحركية) الحركيةةةة السياريةةةة األىةةةداف -ج
 الحركقققك السناسققق  تسظمقققم السقققك األداه  يقققؾع  قققؽ ذلقققػ اغاقققر االنسابقققة ،االظاا قققة ،كاليقققااحة
 . اال:ص ك النفيك

 : السحتوى : ثانيا
ققاِ   الم:ققارف يؾعيققة " بديققه اي:ققرف الدراسققية، المنققاها  ناصققر  ققؽ  نصققر ثققايك المحسققؾ   د  :ن
  م ان  فاهيمق الم:ارف ه ه  كاية سؾاه  :اؽ يحؾ  م  تنغيمسا يسؼ االسك االرسيار  ماسا تقن السك
 : ؽ ن تسنؾّ  المحسؾ    :ارف ايؾعية (247ص ،2111 همارن،)"   ساسية  جناران   م ان حقائق
 .الس:ميمك لم ريا ا األكادامك الحقل  ؽ تنان:  كادامية  :رجة - 
 .المحمية هؾيسه  م  االمحاجغة حياته السسمرار  ادة الم سمن  سااقدّ : ثقافية  :رجة -ب
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 لم ريققا ا افحققافية ال:صققر ا صققادر يسناسققم بمققا ؾن المطسّصقق ساااققسقّ : نييققة – حديحققة  :رجققة -ج
 ،1988 حمققققدان،) الم:اصققققرة اال:مميققققة ااالقسصققققاداة االسننؾلؾجيققققة السرىؾيققققة راتالسظققققؾّ   حققققل
 (.34-32ص

 اؽالمطسّصق  قؽ  سنا ين  ان جريق ماتسظمّ  دةالمحدّ  األهداف ذداللة تسؼّ  المحسؾ   ارسيار ا ممية
 رالسظقؾّ  بيق م   قا المقنسا،  ماسقا اققؾم السقك األسس رت اّ  حؾه جك يس ار المحسؾ   نّ  ا  بال را ا،
 ايقققسظين السقققك الم:رفيقققة ال:مميقققات ط ي:قققة  ا ؼ،القققس:مّ  اقققراط حقققؾل ايقققس د  قققا بيققق م  ا ال:ممقققك،
 ،2114 ا ميقان، هنقدن) الم سمقن جك الحاصمة الميسمرة الس ارات بي م  ا امارسسا،  ن الظالم
 (.113-111ص
 :والخبرات والشذاطات واألساليب الطرائق: ثالثا

 ،الظماقققة إلققق  المحسقققؾ   تؾصقققال ااسقققائل ،ؼاالقققس:مّ  الس:مقققيؼ  مميقققات تنغقققيؼ  سقققالام اتاقققمل
 جقك الماقاركاؽ  قؽ تصقدر السقك ا ققؾال  ج:قال  قؽ  :سقا االسفا قل لسا المطظ  بالط رات ا رارهؼ
 امسقينغّ  السقك لسقا المطصصقة االيصقبية الصقبية المؾاققف اجقك الس:ممقك، الس:ميمك السفا ل  ممية
 تسؼار ققر  امثققراه  :ققارجسؼ  يققسؾ   ارجققن ا سققاراتسؼ بقققدراتسؼ قققكلمر   طم ققسسؼ،  ققن ايزاالؾيسققا سققؾن المدرّ 
 (.227ص ،2111 سرحان،  ذؾ) اهسما اتسؼ اتم ية حاجاتسؼ اماااع

 يةالصقبّ  المؾاققف جقك المقدّرس يمسز سقا السقك اال قؾاب  ال:ا قة القؾا قد   مؾ ة هك الظرائ 
 (.212ص ،2111 ا اد، الطؾالدة) االمقصؾد له المطظ  ؼالس:مّ  لسحقا 

  ققؽ السققدريس طرائقق   ققؽ طريقققة تنفاقق  جققك المققدّرس يسا:سققا السققك افجققراهات هققك ااألسققالام
 المناسققاة الس:ميميققة الؾسققائل  ققؽ ذؾسققامة  يققس:انا الس:ميميققة لممققادة المحققددة األهققداف تحقاقق   جققل

 اط ي:ة ا:سمدايسا السك السدريس اطرائ  اجميفاتسؼ، المدرساؽ بارسيف السدريس  سالام اتطسمف
 (.248ص ،2111 همارن،) ا:ممؾيسا السك المادة

"   قا هقدف ذمقؾ   جقل  قؽ الظماة ي  له ال ن ال ديك  ا ال:قمك ال سد : "بديه النااط اي:رف
  ماسقققا، ايقققار رظقققة القققه   قققمؾن  لقققه الناقققاط  ن يس قققاؽ هنقققا ا قققؽ (.255ص ،1989 المققققايك،)

 .المقصؾد السدف تحقا  جك ي احه  د  لم:رجة تقؾيؼ إل  بحاجة اهؾ تحقيقه إل  اي:  اهدف
  ققؽ الظماققة ذقاؽ ااالجسماعيققة األكاداميقة ال:يقققات تقؾيقة  مقق  المدرسقية الناققاطات اتيقا د

 الطققيق االسنققاجس الس:ققاان  راح الظماققة لققد  اتنمققك  رققر   جسققة  ققؽ المدرسققاؽ اىققاؽ اىاققنسؼ جسققة
  مققق  ايقققا د  مقققا احاجقققاتسؼ اققققدراتسؼ ا قققؾاه سؼ  اقققؾلسؼ  قققؽ اتناقققف الس:ميميقققة لممؤسيقققة االقققؾاله
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 لممققؾاد  ح ققسسؼ  ققؽ اتزيققد ،ياج:ققة بظريقققة الفققرا   اقققات ق ققاه  مقق  اتيققا دهؼ امراققادهؼ تققؾجاسسؼ
 (.118-111ص ،2114 ا ميان، هندن) إلاسا ااؾقسؼ الدراسية
ققاتِ   سققؾاه ال ائققة، جققك الطارجيققة الغققراف اىققاؽ الفققرد ذققاؽ السفا ققل  مميققة " سققابديّ  الط ققرة فرَّ :ن
 هنقا ا قؽ (.248ص ،2111 هماقرن،)"  …اجسماعيقة  م يفيقية  م جنرية  م ط ييية ذائة  كاية
. القس:مؼ جقك الق اتك ياقاطه  مق  ا:سمقد ا ن ياقظان  اا اذيقان  الظالم اكؾن   ن تيسمزم الط رة  نّ  ؽيس اّ 
ققق ا ن   الط قققرات،  قققؽ دةالمس:قققدّ  األيقققؾاع ماققققدّ   ن   المقققدّرس  ا السدرييقققك ا مققق   داحقققدّ  ن   ا  ال ائقققة ئيساَّ
 قققدرة اتسؾقققف الظالققم،  نققد جاسققا المرغققؾب اتاالسققس اب  ققؽ يؾ ققان  يحاققر بحاقق  الس:ميميققة المؾاقققف
 الققق ن المؾققققف اط ي:قققة اليقققابقة ار رتقققه ذكقققا ه:  نسقققا  س:قققددة  ؾا قققل  مققق  ر رتقققه ذنقققاه جقققك الفقققرد
 .  :ه يسفا ل

 (.19-16ص ،1988 الد رداش،): هما ،يؾ اؽ م   الط رات اتقيؼ
 جققك احققدث كمققا ت:ممققه المققراد الاققكه  ققن الماااققر الظالققم تفا ققل  مقق  اتقققؾم: الماااققرة الط ققرة - 

 جقك  ثقران   بقق  اغقل الط قرة  قؽ النقؾع هق ا جقك الظالم اكسياه  ا  ن الم:مؾم ا ؽ. الحياة ااقن
 .اسمؾكه يفيه

 غاقره  قؽ الظالم اكسي سا ااقيية غار ر رة اهك (:ال:ؾحية  ا ال ديمة) المااارة غار الط رة -ب
 ،االمحاحقققرات لمقققدراس اسقققسما ه طريققق   قققؽ  ا الم قققيت  ا النسقققم جقققك الققققراهة طريققق   قققؽ
 .ذلػ اغار

 :التقوي : رابَاً 
 حكقؼ إصقدار " هبدّيق اي:قرف الس:ميمقك، لم ريقا ا المكؾيقة األساس ال:ناصر  حد السقؾيؼ د  :ن حي
 (28ص ،1999 السادن،   د)"  القياس  ممية إل  باالسسناد تحصامية، ت:ميمية عاهرة  م 

  حققرزه القق ن السقققدم  ققد   :رجققة إلقق  تسققدف السققك ال:يجيققة الساطيصققية ال:مميققة : "هققؾ  ا
 امكقؽ السقؾيؼ يسائا حؾه اجك المحددة، السرىؾية األهداف  ؽ هدف تحقا  يحؾ ال ما ة  ا الفرد
 (169 ص ،2111 جا ل،)  " السرىؾية ال:ممية لسحياؽ ال رارية الطظؾات تحديد

 : اهك السقؾيؼ،  ؽ  يؾاع  دة اهناك

 ذدااقة جقك المقدّرس  ا السدرييقك ذسقا اققؾم السقك السقؾيميقة افجقراهات إلق  اياقار: الق مك السقؾيؼ - 
 ادرجقة الظماقة،  يقسؾيات  مق  ت:رجقه حاق   قؽ السقدريس، ب:مميقة ال ده ق ل  ا الدراسك ال:ام

 ا يققسؾياتسؼ ار ققراتسؼ  :مؾ ققاتسؼ جققك  قق:فالا  ةقققؾ ال ا ققؾاطؽ ااسققس:داداتسؼ، لمققس:مؼ، داج:اققسسؼ
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 ت:ميميققققة اسقققسراتي يات تحديققققد  مققق  ايققققا دهؼ  مقققا لققققديسؼ، المسقققارن  ال ايققققم ا مققق  ،ال:مميقققة
 .تناس سؼ

  مميققة  ثنققاه جققك المققدّرس  ا السدرييققك ايققس:ممه القق ن السقققؾيؼ إلقق  اياققار: السنققؾينك السقققؾيؼ -ب
 إاصقاله  قؽ المسدكقد الظماقة، تحصال  م  طر  ال ن السقدم لم:رجة دارن، باكل ايسؼ الس:ميؼ،
 الاؾ يققققة االرساققققارات:  حققققل ارساققققارات  ققققدة ذلققققػ اياققققمل المظمققققؾب، بالاققققكل إلققققاسؼ الم:رجققققة

 حقد  مق  االظالقم لمسدرييقك راج:قة ت  اة السقؾيؼ  ؽ النؾع ه ا ايؤدن االاسرية، ااألس ؾعية
 ه ا اييا د االس:مؼ، الس:ميؼ  ممية  ثناه جك جاسا اق:ؾا السك األرظاه تصحيأ ثؼ ا ؽ سؾاه،
 جديققدة ت:ميميققة اسققسراتي يات ااسققس:مال احققن،  مقق  المققدّرس  ا السدرييققك السقققؾيؼ  ققؽ النققؾع
 .ياج:ة ت:ميمية اسائل ااسسطدام  ناساة،

  نققد السحصققال  يققسؾ    مقق  يسائيققا لمحكققؼ السقققؾيؼ  ققؽ النققؾع هقق ا اييققس:مل: الطسققا ك السقققؾيؼ -ج
  ققؽ الس:ميميققة المؤسيققات ت:قققدها السققك اليققنؾية  ا الفصققمية االرساققارات:   حمسققه ا ققؽ الظماققة،
 االحكقؼ اتصقنيفسؼ لمظماقة، النسائية الدرجات احن يسؼ يه م اىناه اجا :ات، ا :اهد  دارس
 .نرر إل  صف  ؽ ايسقالسؼ  م 

 الاقفؾية، ا االمؾحقؾعية المقاليقة،  ا النساذيقة االرساقارات) المسنؾ قة االرساقارات  ؽ ج ين 
  حققل الظالققم، لسقققؾيؼ  رققر   ا سققالام  داات  مقق  المققدّرس  ا السدرييققك ا:سمققد( االمقننققة اال:مميققة،
 ا ققاييس االسقساايات  حقل الق اتك السققؾيؼ ا قاييس الاطصية، المقاذمة ا سمؾب الميحغة،  سمؾب
 .االسقدير الرتم

  داة   ا  سقمؾب  مق  الظماقة  مق  حكمه جك ا:سمد ال  ن المدّرس  ا السدرييك  م  اينا ك
 األهققداف حققؾه جققك اطسارهققا اان ااألداات األسققالام هقق ه جققك ينققؾع  ن  ميققه ينا ققك اميمققا ااحققدة،
 (111 ص ،1986انرران، جرادات) تقؾيمسا ساسؼ السك
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