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عند  نننمل اضنندارتب اة  و نن  يف هنن ا اضوعننو  ت اول سن 

واضقصننو  . احلد ثنن  يف   نناط و اننهج اضنن س  اةنند اي

فلسف  أو أسلوب ن سجي ن ظم يف ":  مصالح ندرتب

 تمركز حنول اا نا   ،اضختلف  ت اول اةقضا ا اة  و  

  ".وأهداف ونبا ئ اةتعلم ووسائب حتقهقسا

نمل اةتعر ف اةسا ق،   مكمل اعتبا  اضدرتب  نست ت كام و

 مثا   فلسف  تتضنممل مموعن  ننمل اضبنا ئ وو سنا  

اة ظننر واكفكننا  اةتنني  هنن  عننمل  عنن  اةتسننا    

نا طبهع  عمله  اةتعلم؟ ونا أهداف واا ا  اةعمله  اةتعلهمه ؟ : احلاسم  ذا  اةعالق   اةقضا ا اة  و   اضختلف  نثب

وإىل اري ذةك نمل اةتسا    اكرترى اةتي تو ه عمب اة  و ني، . .ونا اكسس اةتي   بغي أن خياج يف عوئسا اض س ؟

 .وخمااي اض اه 

اإلنساين، نندرتب ( اض س )ن سا اضدرتب  ه ا وه اك عد  نمل اضدارتب احلد ث  يف   اط و اهج اض اه  اةد اسه ،  نت اول 

كأنثل  توعهحه  وةهست حرص    اةبهئي( اض س )، واضدرتب اةتك وةو ي( اض س )اةتجد د ا  تامعي، اضدرتب ( ن س )

 .هل ه اضدارتب

 

 

 

تزو د كب ننتعلم  خنتا  ناحجن  تسنسم يف  هيدف ه ا اضدرتب إىل

، اةسننول ةد ننه اة مننو اةصخ نن ، وحتقهننقحتر ننر وت مهنن  تخصننهته

، وت مه  اةتعلمنحو عمله  نحو اة ا  واكقران و هوتصحهح ا اهات

وتقع عمله  حتقهق اة ا  يف صمهم أاراض . قد اته اةكان   اضتفر ة

  .اض س  اةد اي

 :مقدمااة

 

 :اإلنساني( املنهج)املدخل : أواًل
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  تتضنممل ا كتصناف هت مه  اإل دا  واةقد ة عىل حب اضصنكال  عنمل طر نق أسناة و تال  حتقهق ذةك اةسعي نحو

و مكمل اةقول إمجا  أن اض س  اإلنساين هيتم  كنب فنر  حهن  . اةواقعه  ةلتلمه   احلهاةاض س  واكةغاز واةلع ، و  ج 

 . ساعد اةاالب عىل اكتصاف ذواهتم

 :األنساني فيما يلي الدسا ي يف ضوء املدخل وتتمثل أهم املالمح األخرى املميزة للمنهج
 

 تأكهد عىل وحدة اكفكا  واضصاعر واةسلوك ةدى اضتعلم، حه  تتكاننب اإلنفعنا   واكفكنا  اةتب ي نظرة كله ، و

 .واكفعال يف إطا  ت ظهم ن سجي فعال

 اإلنفعنا   )اةو دانهن   وصنف  ناض س  اض ندن   نني ابوانن  إذ . ا هتامم  كب نمل اة مو اةصخ ن واةتحصنهب

 (. اضعرف  اةعقله  واةقد ا )وابوان  اضعرفه  ( وا  اها  واةقهم

  ،و عتمد اةتقو م عىل أساةه  ذاته   نرل  واسنا  اضعلمنني . اةتأكهد عىل اةعمله  أكثر نمل اض ت  واة كهز عىل اة مو

 . ع  اة وات  يف اةقهاس نثب  سونا  أو أتعا  اةاالب ، كاستخدامواةاالب

 تلقائهنا رتنالل اةتي  ص ك هبا اضتعلمنني حتى  مكمل أن تتز اضرشوعا  واةقضا ا أحهانا نفتوحا  اض س  ترك حمتوى

 .عمله  اةتد  س واضوا  اةتعلهمه 

   لنوا  تعلهمه  تثري اخلها وتقد م ني اةاالب واضعلم،  طهب و و  عالقا. 

   نمل أ ب إمتام اةتعلم ةلمتعلمني اضواقف اضتحد   إجيا . 

   عد د نمل اة  ذةك  مكمل أن  تحقق. اهتامنا  وقد ا  نت وع ، وذةك  اة ظر إىل اضستقبباضتعلمني اكساب ا هتامم

إ راز حا   اضجتمنع إىل ا عنتام  اضتبنا ل،   اسن   عن  اكننو   ر ج  ني ما   اةد اس  اضختلف ، اةسبب، ن سا اة

 .اضحبب  ةدى اةاالب نثب اةف ون واري ذةك

 

 

 

 

 
 

هلم   واهلدف اكويل.  اةعالق   ني اض س  واةتاو  ا  تامعي واةسهاي وا قتصا ل ةلمجتمع اضدرتبه ا  أنصا هيتم 

وهنم  عتقندون أن هن ه اضصنكال    تتعلنق ، نوا س  اضتعلم  عد  نمل اضصكال  اةصعب  اةتي توا ه اب س اةبرشنل

 .ضم   ا قتصا  واةكهمهاط واةر اعها وإنام تتعلق  جمهع اضجا   نت "اةد اسا  ا  تامعه " صو ة كله   مجال 

 :التجديد االجتماعي( منهج) مدخل:ثانيًا
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ويف ه ا . اةد اي اض س إطا  وهم  رون أن ا نمر  مرحل  حر   وأن اكزن  هلا طبهع  عاضه  وأنه جي  أن  تم ت اوهلا يف 

فإن أهداف اةس وا  اضتقدنن  ننمل اةتعلنهم  مكنمل أن  اةصد 

وطنر   اةتني  عناين ن سنا اضجتمنع، تتضممل حتد د اضصنكال 

إحداث  نمل أ ب اةعمبوحتد د اس اتهجها   ،اةتعانب نعسا

 .فعالواةتجد د ا  تامعي اة تغهرينو  نمل اة

نمل  هأهداف  صتقاةتجد د ا  تامعي  ندرتبو د  اإلتا ة إىل 

 ةن حماو، وواةتعرف عنىل حا اتنه ونصنكالته ،حتلهب اضجتمع

 .ت مه  اةوعي اة اقد ةلمصكال  ا  تامعه 

 

 :أهم املالمح األخرى املميزة ملنهج التجديد االجتماعي فيما يليوتتميز 

  اةعقنب وتتضنممل تعلنهم  إعنامل حقهقه  وتتالن  إطا  ن س  اةتجد د ا  تامعي اةفرص اةتعلهمه  يف تكونجي  أن

 .قهمي

 تامعه  أو اكنصا  اةتكانب  ني اضجا   اةد اسه  اضختلف  سواط عمل طر ق اضرشوعا  أو إ راط اضسوح ا   ا هتامم 

 .اةتعاونه  أو ا ت اك يف اإل ا   عمل سؤال واحد حمو ل

  أرت  اةتتا ع اةتعلهمي يف صو ته اة موذ ه  اضراحب اةتاةه : 

 .يف اضجتمع اةتي  بدو أهنا أكثر إتكاةه  واةقضا ا حتد د اضوعوعا  .أ

 .ةلمصكال  واةقضا ااكسباب اب     حتد د  .ب

 . اضؤسسا  يف اضجتمع اككت  ج اةقضا ا  .ج

 .اةر ى واضثاةها  اةتي  راها اةاالب ةعاضسم ومتمعاهتم وكنفسسم حتد د أهم . 

 .نمل أ ب اةتقر    ني اةواقع واةصو ة اضثاةه ( اةفعب)ا اذ  ع  اضسئوةه   .ه

  نصكال  اةفقر اضحله  وةت ظهم يف حماوة  حلب اةاالب تتمثب اكنصا  اةاال ه  يف اةتان  اةتاوعه  اةتي  قونون هبا

 .إةخ...قلهنيب تسسهال  ةلمرىض اةعمنوا   اضجتمع وضساعدة اة ز ط اضرىض وةتحد د احتها ا  اضجتمع، وةع

 حهاهتم واةتخاهج هلا وت ظهمساقد ة اكفرا  عىل تصكهب اةتأكهد عىل و. تخاهج اضستقبب  ا هتامم. 

 ا تصنال يف عنرض : سلسل  عر ضن  ننمل قند ا  اةانالب نثنب عىل تقو م عمله  اةتقو م يف إطا  ه ا اض س  نركز

 . اةقضا ا، توةهد حلول ممك  ، إعا ة تعر ف   اهم اةعاضه ، تقو م تعلمسم، اةتأنب يف اكفعال اةتي قانوا هبا
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 اكاراض اةقونه  واةعاضه  واضحله  نع أاراض تتمثب أهم وا با  اضعلم يف إطا  ه ا اض س  يف رضو ة اةر ج  ني 

. ي  نتم اإلحلناح علهسنا يف اةفصنولا  حلول ةلمصكال  ا  تامعه  اةتنوهب ا  صعر اةاالب  ا هتامم  إجي. اةااة 

اةفرص ةلصباب ةلعمب عىل   جان  إتاح ه ا . ك ةك فإن اضعلم  لح عىل اةتعاون نع اضجتمع واضصا   اضتاح  فهه

 .اضساواة نع اةكبا  يف  ع  اضرشوعا  ا  تامعه  واض اتج اةسهاسه قدم 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 عتنننننت هننننن ا اضننننندرتب كنننننام   سنننننتخدام اةتك وةو هنننننا 

 نننع اض نناه  مننال يف ظسننرو ،اضنن س كأسنناس ةتاننو ر 

 اةننتمكمل نننمل أ ننب اةننتعلم اتهجهننا  اسنن  ظسننو 

   .اةكفا ا  عيل اةقائم  ا  وا رتتبا واإلتقان

 

:  أننننهاةننند اي يف عنننوط هننن ا اضننندرتب و عنننرف اضننن س  

 اةتعلمهنن  و اةتعلهمهنن  اضواقننف مموعنن  عننمل عبننا ة"

أكرهننا  وتقننو م وت فهنن ها تصننمهمسا يف  سننتعان اةتنني

 واحلقائنن  ،واةكتنن  ا ن نننت وتننبك  ، اآليل احلاسنن  يف نتمثلنن  اةتعلننهم  تك وةو هننا اضتعلمننني عننيل

ا ننب  نننمل اةنن اي اخلاننو عننيل اةقننائم اةننتعلم أنننوا  وسننائر واةفائقنن  اضتعنند ة واةوسننائج اإلةك ونهنن 

 . " حمد ة أهداف حتقهق

 

توظننف يف اةعملهنن   واضعنندا  اك سننزة نننمل مموعنن  مننر  أهنننا عننيل ه ننا اةتك وةو هننا إيل   ظننر و 

 وحمتننول ونننتعلم نعلننم نننمل ن ظوننن  اضنن س  ع ننار مجهننع  صننمب  صننكب ت اوهلننا  ننتم اةتعلهمهنن ، وإنننام

 اةعالقنن  اةتعر ننف هنن ا  عكننس  ننام و .تقننو م وأ وا  ا  ورتننت وأنصننا  تنند  س وطننر  تعلهمنني

  اةتعلهمهنن  واضننوا  ان واةننت واضعنندا  واك سننزة اة ظننرل واباننن  اةبرشننل اباننن   ننني اةتفاعلهنن 

 . اةتعلهمه  اةعمله  فعاةه  نمل نز د حتقهق هبدف
 

 :التكنولوجي( نهجامل) املدخل: ثالثًا
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 :فيما يلي التكنولوجينهج لوتتميز أهم املالمح األخرى املميزة مل

  سنلوكه  وحندا  إىل  ، و زئ  اةسلوك واضسا ا  اضرا  تعلمسنا اكهداف صهاا  يف اةسلوكي ا  اه عيل ا عتام 

 .صغرية

  أو رتاني  صنكب ونتمن  نتسلسل  وحدا  صو ة يف اضحتول  قدم حه   اةتم  طا ع اض س  حمتول عيل  غل 

 متانا   تسي أن إيلوهك ا ...  اةسا ق اخلاوة نمل كلها   تسي أن  عد إ   د دة رتاوة إلنجاز اضتعلم  تقدم و  تفر عي

 كانب اة اةتنان  تعلم نمل

 يف اضحتول ع ار تقدم  حه ، وا ستجا   اضثري فكرة عيل اضتعلم  ان  نمل اةتعلهمي اضوقف يف اةتفاعب  عتمد 

 اضنتعلم استجا ا  تعز ز و تم ،نعه   استجا ا   عمبا  ثرياض ةتلك تفسريه نتهج  اضتعلم و قوم ،ا نثري صو ة

 .حتقهقسا اضرا   اكهداف علم عيل ه ا اضتعلم و كون .اخلاطئ  أو اةصحهح  اإل ا   حاة  يف سواط فعاة   ار ق 

 ةندل حمدو ة نتالبا  و و  عيل مه ا ر  تعلهم يف  عتمد حه م، اضتعل ةدل سا ق  نتالبا  توافر اض س   ص ط 

 .اإلتقان ضستول واةوصول اةتنان  نع اةفعال اةتعلم  ضممل حتى اةتعلم عمله  يف  بدأ أن قبب اضتعلم

 صنو ة يف اجيناي   صناط  قوم ةكي ةلمتعلم اةفرص   عاي حه  : اضتعلم  ان  نمل ا جيا ه  اضصا ك  عيل  عتمد 

 ابد دة اةتعلهمه  اضواقف  اه اةتقدم ةه  ضممل حتى اضقدن  ا اضثري عوط يف صحهح  تكون أن   بغي استجا ا 

 .  اةتنان 

 واسنتعدا اته  تنه ا وقند ننتعلم كنب رسعن  وفق اةتعلهم عمله  يف اةسري و ةلمتعلم اة اي اةتقدم عيل اةتعلهم  قوم 

 . اةفر    اةفرو  خياط  ن س    ةك ةه، وهو اض اس  واةوقت

 اكرتاناط عنمل ةلكصنف  نسنتمر  صنكب ذاته  تقو م اضتعلم  قوم حه  ،تقلهد   اري  ار ق  اةتقو م عمله   ت اول 

 اةتننان  ننمل اةتعلم يف احلا ث اة مو ندل عيل ةلوقوف  عدل وأرتر قبيل ارتتبا  عمب و تم  أول أو  وتصو بسا

 .اضحك نر عه  ا رتتبا ا  استخدام عيل اةتقو م و عتمد

  عد أسلوب احلاسوب واةتك وةو ها اةتفاعله  نمل اكنو  اةواعدة ةتابهقا  اةتك وةو ها يف ن اه  اةتعلهم وعا ة نا 

 .نو  و   تعلهمه تستخدم  ران   اهزة تتضممل تقسهم نا ة اةتعلم إىل 

 

 

 

  (00)عمل سقم  وسقةتوجه إىل كتيب أوساق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيمل  
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اةتي أطلقسا كثري نمل  عاضه اةمل   سب  احلظسر ه ا ا  اه 

ةلتصدل ةلمصكال  اةتي نجمت عمل اةتقدم  اة  و ني

ونا أحدكته نمل رتلب يف نكونا   ،اةعلمي واةتك وةو ي

نصكل  اةتلوث اةبهئي  أنواعه واةسكان واةتصحر  :اةبهئ  نثب

وةعب أول واهم نؤمتر عاضي ت اول  .ونقص اةااق  واةغ اط

اضؤمتر اة ل عقدته ههئ  اكنم اضتحدة  كان ه ه اةقضا ا نثب 

ون   ذةك اةوقت م، 2791 عاميف استكسومل  اةسو د 

نمل اضؤمترا  اةعاضه  واضحله  وتكونت اةعد د نمل عقد  اةعد د 

 .اض ظام  اةتي هتتم  اة  ه  اةبهئه  

 :ن ساصو  نتعد ة أرت   وه    اةبهئهاة  تتمحو  حول ظسر  ن اه  رتاص  ، و اة  ه  اةبهئه  نواة  و  اهتم ةك ة

تتمركز    اسه  نعه    نقر ا إعدا  و ،(اةرحال  ، اضعسكرا  )   اس  اةبهئ  نمل رتالل اخلروج إيل اةبهئ  اخلا  ه  

مختلف  اضوا  واضقر ا  اةد اسه  ، و ن  نوعوعا  وقضا ا  هئه  يف مجهع نمل واحلفاظ علهسااةبهئ   حول محا  

 .ن اه  اةتعلهم ةتاو ره ا ا  اه ندرتال ، ون   ذةك احلني و عد اضؤسسا  اةتعلهمه 

 :فيما يلي للمدخل البيئيوتتميز أهم املالمح األخرى املميزة 

   كام أن هلا نستو اهتا نتعاقب  تبدأ نمل اةبهئ  اضحله  اضحها   ،سهاسه اقتصا    وا تامعه  وطبهعه  وةلبهئ  أ عا ها خمتلف

ونمل ه ا  مكمل أن تتسع نظرة اضتعلم إيل اةبهئ   .كبككم اضجتمع اإلنساين ، وتتد ج إيل  هئ  اضجتمع اةقوني،  اةافب

  .، عت نوا  أو نقر ا    اسه  خمتلف رتالل نراحب تعلهمه

 عا ها ، وأع ار اةبهئ  ونكوناهتا  اضتعلمني، وت مه  نعا فسم وفسمسم حول ه ا اضدرتب يف توعه  أهداف تتمثب 

 .اضختلف 

  ه اةع ار واضكونا   صو ة سلهمنع هت مه  قد ا  ونسا ا  اضتعلمني ةلتعانب  . 

 :البيئي( نهجامل) املدخل: سابعًا
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 تاو ر اةبهئ  عمل طر ق حب نصكالهتا واةسهارة عيل نكوناهتا  تاو ر كفاطا  وا اها  اضتعلمني عىل اضصا ك  يف

 .حهاة أفضب  أ ب توفري سببواستخدام نصا    د دة نمل 

 

 
 (09)إىل ( 08)ق عمل سقم اوسأتوجه إىل كتيب أوساق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيمل  


