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 :قال العماد األصفهاني

إال قاَل في َغِدِه، لو إّني رأيُت أنّه ما َكَتَب أَحُدُهم في يَوِمِه ِكتاباً 
َم  غُيّ َر هذا َلكاَن َأحسن وَلو زُيَِّد ذاَك َلكاَن ُيسَتحسن، وَلو ُقدِّ
هذا لكاَن أفضل، ولو تُِرَك ذاَك َلكاَن أجمل، وهذا ِمن أعَظِم 

 .الِعبر، وهو َدليٌل على استيالِء النّ ْقِص على ُجمَلِة الَبشر
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- :املقدم ا

وتردفق اا رةاملح افياعصرباتفجربتافةرهااملربفرضبو   قبلااملدرس بتةباملناهجامبحك امااعدقةقاواملنااعتخطةطاإ

علرىااعطفرلااولاشربافعداياواعتصرلمةماواعتدجةرهاعزامااعلىااملعئدعيناعنالا افأصبح،اعتغلمباعاملهماوتثريابيئتهما

واعررررراياتااع ررررياتلمةنررررهامررررنا نايررررردوااعجرررررامزااع ررررياتررررزويراباملفرررراهةماوالخجررررراتا،اواع ررررياتةعرررربهاالاتجاهرررراتاواملةرررردل إ

 .  حدةثالاوإمكانةاتهافهمااعبيئ ااع يايريشافيهاامعامتطكباتهاا الحةاةافيامجتلمعااعةدماوتعاعدراعلى

فررررريا املناسرررررب كعرررررافااعطفرررررلااملفررررراهةماإهلمةررررر اعلرررررىاأ  عكلمنررررراهجاواعجررررررامزااع ربديررررر  كررررردتاالاتجاهررررراتاالحدةثررررروعقررررداأ

  نعرانةلاا ولرىاعردامرلااعصخصرةيهراااعبرروراألا اعتةدينةر ااع رياتدضرعافولىامناعلمبةاعةدنهاااععرنداتااععنداتاألا 

 .اعنلمداجعلمةاا،وعقكةاا،اواجتلماعةاا،ونفعةااااملتكامك  اععدي 

ثرررماننتقرررلاا،اومرررنهجااعفصرررلااملفترررد فررريامجرررالااعتركرررةماقبرررلااملدرسررر يا ولافرررياهرررراااملبحررراااملنررراهجاالحدةثررروسرررن نا

 .اعقدلاواعرلملافقناالخير ناةد أةبيما،اسائكينااملدلىااعذاتااملركمااعداحدا اعكتربيفابلمنهجااملدرس

 

 . ااعباحث
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 : ةلي لىاماإ اعدرق  تهدفاهرر

 اعداحدذاتااملركماااملدرس اعتربفاعلىامنهجا. 

 . نظبةاتاريخة اعلىامدارسااعفصلااعداحد -

 . مفهدمااملدرس اذاتااملركمااعداحد -

 . فكعف ااملدرس اذاتااملركمااعداحد -

 . أسسافكعف امدرس ااملركمااعداحد -

 . اعبكائزاألاساسة اعفكعف ااملدرس اذاتااملركمااعداحد -

 . أنداعااملدارساذاتااملركمااعداحد -

 . أهدافامدرس ااملركمااعداحداالخاص اباعطاعباتافقط -

 . اعنظبي األاساساعكلمدارساذاتااملركمااعداحد -

 . درس اذاتااملركمااعداحداعلىاعناصبااملنهجانركاساتاامل -

 . لاةجابةاتاواععكبةاتاملدارسااملركمااعداحد -

-  

 

 

 

 

 

  :األهداف 
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 انركاس

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهجااملدرس اذاتااملركمااعداحدا                                                                          

 :املقدم 

واعبكيزةاألاساسة افيابناءااملجتلمراتاملداكب اااملراصب تردااملربف امناأهمااعثرواتاوعناصبااعقدةافياعاملنااااا

واعتركةمافياإحداثااعتنلمة اعكلامنااعفبيااواملركمومناهنااببزتاأهلمة ااملدرس ااواعتةندعدجةاعصبااملركدماتا

 
ً
اعاملةا

ً
اتبيديا

ً
ااتجاها اواعتركةم اوصاراطكبااملربف  ااملراةيرا. واملجتلمع اأحد اباعتبارر ااعتركةم اةنظباإلى اأصبح إذ

فتقدماااملجتلمراتألاساسة اعلحةماعلىاتقدمااملجتلمراتاوأنااملدرس اقدةامؤثبةافياتشةةلاألافباياومعتقبلا

املجتلمراتارهنابلمااةلمكةهاهراااملجتلمعامنامدارسامؤهك اومدري اوقايرةاعلىاتطديعامااعدةهاأيامجتلمعامنا

ا
ً
اوبشبيا

ً
منامدارياطبةرة اواستخدامهااالاستخداماألامثلاعدفعاعجك ااعتقدماواعبقي،افاملدارسااملؤهك امايةا

ردااعبداة ا
ُ
 .جتلمععكتقدماوالارتقاءاباعشردفاوتحقةقااعبفاهة اعكفبياواملاالحقةق ت

وملداجه اهراااعتحديااعةبيرافإنهاةجباعلىااملجتلمعابناءامدارساتتدافقاواحتةاجاتاهراااملجتلمع،اوتباعياااااا

أحداااعداحدااملدرس اذاتااملركما"وعرلااوقةلم ظبوفهاالجغبافة ،اواعدةلمغبافة ،اوعاياتهاوتقاعةدر،اوأسعها

 ة ااعطارئ ،اواع ياكان االحاج اماس اعهاافيابرضاأشكالااملدارسااملعتحدث املداكب ابرضااعظبوفاالاجتلماع

 

 

 

منهج املدرسة ذات املعلم 

 الواحد
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 : نظبةاتاريخة اعلىامدارسااعفصلااعداحد. 4

ااعداحد كان اااا ااعفصل اأرجاء مدارس افي اوان شبت ا اعبيف شائر  اعدة ابةنها باليفي ااملتحدةا من اعدالةات

اإلىاونةدزيكندا ،وأس راعةا ،وكندا ،ألامبيةة  ااملتحدة باإلضاف  اأواخبااعقبنااوأسبانةا واةبعندا ،امللمكة  افي وذعك

ااعرشبين ااعقبن اعشباويداة  ا. اعتاسع ُدن
ُ
اامل اومدارس ااعبيفة  ااملدارس امرظم اجلمةعااواعصغيرةففي ةجتلمع

اواحد ايراس ي افصل اعكلااعصفدفا. اعطالفافي ااعتركةلمة  ُسساواعقداعد
ُ
افقطابتدريساألا اواحد م

ِّ
اُمرك  ويقدم

وفياحيناأناهررااملدارساعماترداُمعتخدم افيااعةثيرامنا. دائة اعدراسة اعألوالياأوااعفتةاتافياعلمبااملبحك االابت

 (.61،اص2001،احعدن ) واملناطقااعبيفة  اعدولااعنامة  عةنهااشائر اومن شبةافيااملناطق

باإلىاتركةماألاطفالامنااااااا
َّ
ماكاناةضط

ِّ
رك 
ُ
اامل وكثيًراامااكان امراةيرااعتدريساتختكفامنامدرسٍ األخبىاوذعكاألنَّ

كاناهرااألامبايرنياأنهابينااعفةن ااألاحةانوفيابرضا. كلاألاعلماراواملباحلااعدراسة اياخلافصلايراس ياواحد

اامفاهةماومركدماتايراسة اقداالاتناسبامعتداهماوألاخبىاقداةدركااعطالفا
ً
فأصبحاهرااااعرلمبي ألاصغباسن

ااعرشبينا ااعقبن استينةات ابداة  افي ااملدارس اهرر امن ااعتخكص امحاوالت اإلى ت اأيَّ ااع ي األاسباف أحد

 (.204،ص2001قي،اعدسد)

 :مفهدمااملدرس اذاتااملركمااعداحد. 2

واع ياتناوعتهاااألاساس يا،صةغ اعصبي امنااملدارساتععىاعتحقةقاأهدافااعتركةماعلجلمةعابلمبحك ااعتركةما**

امناطقا اويين اجانب، امن ايوع  اعكل ااعثقافة  ااعبيئات االختالف اوذعك امتردية، ابلمعلمةات ااملراصبة ألايبةات

عاما،اأوا(  41- 8)عكفئاتااعرلمبي ااعدوع ااعداحدةامناجانباآخب،اوتهدفاهررااملدارساإلىاتدفيرافبصاتركةلمة ا

 .(62،اص2004،كدجان. )املعبييناواملحبوميناأواأصحافااعفبصااعتركةلمة ااملحدوية

بحةااتضماطالفاااملحكة ،صةغ املميزةاملدرس اترلملابلمحاذاةااملدرس االابتدائة اتتالءمامعاظبوفااعبيئ ا** 

 .(33،اص2000 لحلمةد،اعبدا.)ةنتلمدناإلىاأكثرامنامعتدىاتركةلميافيامكاناواحد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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مدارساريفة اتضعااعطالفافيامختكفااعصفدفاأوامجلمدعاتافياغبف اصفة اواحدةاملداجه ااع عبفامنا** 

 (.208،اص2001اعدسدقي،. )اعتركةماألاساس ياوتحقةقامبدأااعتركةماعلجلمةع

وعةناعهااشخصةتهاااعراتة ااع ياتتالءمامعاظبوفااعبيئاتااملحكة اااعبسلمي،نلمطاعنظاماتركةلميامدازاعكتركةما** 

 (.10،ص2001 حعدن ،). بهاواحتةاجاتهااوعهااأةضااأهدافهااالخاص ا

هيااملدارسااع ياتضمافصالاواحدااةحديابداخكهاطالفاعدةاصفدفاأوامعتدياتاتركةلمة امختكف اوعلىا** 

فيانفسااعغبف ااعصفة اوفياأوقاتااحدرتااعتركةلمة اكلاعلىااملركماأناةتراملامعاهررااعصفدفاأوااملعتديا

 (.10،اص2001ل،هةك).متقاري 

 اعتربيفالاجبائي

اوتضمامعتدياتامترديةافياصفايراس ياواحد،ا( 41)امل عبيينامنااعتركةمايوناسناامدرس اةكتحقابها
ً
عاما

وتةدناإماامدرس امعتقك اأواملحق ابإحدىااملدارساوتععىاإلىاتدفيراالخدم ااعتركةلمة اعهررااعفئ ااعرلمبي ا

 .فيااملناطقااعبيفة اواعنائة 

 

 : نقدااعتربيفات

ا( 2004،اكدجان)ةالحظاعلىاتربيفا عاما،اإالاأنا(  41- 8)أنهاحدياسنااعطكب ااملكتحقينافياهررااملدارسابرر 

ااملجتلمراتا ااملدارسافي اهرر اتبنى اوذعكاعندما اأعلماراأقلامناذعك، اةقبل اأن ااملدارساةلمةن امن ااعندع هرا

،ا(2001كل،اهة)اعزراعة اإذاتةدناهيااملدرس ااعدحةدةافيااملنطق ،اوذعكاكلمااحصلافياأريافامصباإذاأشارا

أنامدارسااملركمااعداحداكان األاساسافياتركةمااعفتةاتافياأريافامصباوكان ااملدارسااعدحةدةافياكثيرامنا

اباختالفا ااملدارس اهرر اظبوف ااختكف  اعرا األاولى، ااععنين امن ااعفتةات ابها اتكتحق اوكان  األارياف، تكك

 .املجتلمراتاواحتةاجاتها
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اتربيفا اةالحظاعلى ا)كلما اتتفقا( 2000اعدسدقي، ابينلما اريفة ، امدرس  ابأنها ااعداحد ااملركم امدرس  احدي أنه

ا اأورير اما اتدجدافيا( 2001،احعدن )اعباحث امع ااعباية اأوااملدةن اكلما ااملدارساقداتدجدافي ناأناهرر ابيَّ إذ

 . ألاريافاعتركةمامناتعبيداامنااعتركةماواعرةناالاةلمةنهماالاعتحاقاباعتركةمااعنظامي

إذابيناأناهررااملدارساااملدارسكانااعتربيفاألاقبفاإلىاواقعاتككا( 2001هةكل،ا)عباحث اأناتربيفاوتبىااااااا

تضمافصالاواحدااةحديابداخكهاطالفاعدةاصفدفاأوامعتدياتاتركةلمة امختكف اويتدجباعلىااملركمااعراملا

فيانفسااعغبف ااعصفة اوفيا حدرفياهررااملدرس اأناةتراملامعاهررااعصفدفاأوااملعتدياتااعتركةلمة اكلاعلىا

 .أوقاتامتقاري 

 : فكعف ااملدرس اذاتااملركمااعداحد. 6

اشتق افكعف اهررااملدارسامنافكعف ااملجتلمعااع ياأنشئ افةه،اعراافإنافكعفتهااقداتختكفامنامجتلمعااا

اكاآلخب  اتبيديا اإهدارا اةدعد املما ااعطالف اتعبف اظاهبة امداجه  اضبورة اعلى ااعفكعف  اهرر اأكدت بيرا،اوعقد

اعكيها اواعقضاء الحصبها اتلمهةدا ااعظاهبة اهرر امرالج  افي اضبورةا. واملعاهلم  اعلى ااعفكعف  اأكدتاهرر كلما

امنا ااملباشبة اوتدفيرافبصااعتنلمة  اعكطالف، االحاجاتاألاساسة  اوتكبة  ااعنائة ، ااملناطق اعكطالفافي اعدصدل

دماتاالحةاتة اواملهاراتاألاساسة ااع ياخاللاريطااعركماباعرلمل،افةحصلااعطاعباعلىاقدرامنااملرارفاواملرك

 .ةلمةنامناخالعهااتحقةقاأغباضااعتنلمة ااعبشبي 

افيا ااععكانة  ااعتجلمرات اأبناء امع اتتالءم اخاص  ابصبغ  ااعداحد ااملركم امدرس  ااعفكعف  اهرر اصبغ  وعقد

اومناثمااعتدجهاإلتاح ااعفبص اعكطالفااعرةناتعبيد  امنااعتركةمااملناطقااملحبوم امناالخدم ااعتركةلمة ، ا

اعكلمشار  اتؤهكهم اإنتاجة  امهارات اويةعبهم ااعتركةم اببكب اعةكتحقدا الانتاجة اعنظامي ااملشاريع افي . ك 

 .(37،ص2000ان،كدج)

 

 : أسسافكعف امدرس ااملركمااعداحد
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 .محاوع اإلثباتااعراتابتحبيبااعطالفامناقةدااععجزااعفةبياواملنهي -

 .عةةدناعهمامكاناافيااملجتلمعاإطالقاطاقاتااعطالفاوقدراتهمالابداعة  -

 .تلمةينااعطالفامنااعتركمااعدظةفياواعتركةماعتنلمة ااملجتلمع -

 .تحدةداأفضلااعطبقاعتحبيكااعدراس انحداقبدلااعتغةيراالاجتلماعي -

 .وضعاببامزايراسة اتقدماعلىاأساسامنااعدظةف اوالارتباطابلمشاريعالانتاجاواعتنلمة  -

 .علىااملربف اواع زوياباملهاراتاالحبفة اترلمةقااعبغب اعدىااعطالفافياالحصدل  -

 .تدعةماخجراتااعطالفاوتأهةلامهاراتهماإليراكاأهلمة ايورهم -

 .تحدةدااعرداملاألاساسة ااع ياتدفعااعطالفاعكلمشارك افيامناحياالحةاةااملختكف  -

 .تقدي ااع زازااعطالفابراتهماووطنهماواستردايهماعكتضحة افياسبةكه -

 .واجتلماعةاتقديمااعطالفاأكايةلمةاا -

 .اعنظباإلىاتركةمااعطالفاامل عبييناعلىاانهااس ثلمارااجتلماعياواقتصايياطديلاألامد -

اةت - افهد اوالاقتصاية  االاجتلماعة  اباعظداهب امبتبط  اظاهبة ااعتركةم افيهااعتبار اويؤثب ابها أبدا. )أثب

 (.71،اص2004اعنصب،

 (:617،اص2006داني،ااعرط)اعبكائزاألاساسة اعفكعف ااملدرس اذاتااملركمااعداحدا. 1

وذعكاأناهررااملدارساترلملاعلىاحلابرضااملشةالتااع ربدي ااملدجديةاباعتركةماالابتدائيا: اعبكائزااع ربدي ** 

اوارتفاعانعب ا ااعتركةماالابتدائي، اوعدماوجدياالاس ةرافااعكاملاعكلمكزمينافي ااعبسدفاواع عبف، مثلاظاهبة

نابعاألامة اعناطبيقااس ةرافااعطالفااعرةناعماةكتحقدااباملدرس األامة افهررااملدارساترلملاعلىاسدابرضام

 .أواتعبيداامنها

وتتلمثلافياوجديابرضااعقةماواعتقاعةداالاجتلماعة ااملن شبةافيابرضااملجتلمراتااعبيفة ا: اعبكائزاالاجتلماعة ** 

واعبدوي ،اواع ياتلمنعاالاختالطافيااعتركةم،اكلمااتبفضاتدريسااعفتةاتامناقبلامركلمين،اوتبفضاسفبااعفتاةا

رااملدارساعلىاتةديناعالقاتااجتلماعة اقدي ابيناألماكنابرةدةاتتدافبافيهاااملدارساالابتدائة ،اكلمااتععىاهر
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اوأساعةبا ااعصحي، ااعدعي اتنلمة  اوكرعك امتتاعة ، اأعدام املدة اواحد ايراس ي افصل افي األنهم اواملركلمين اعطالف

 .اعتغرة ااععكةلم ،اوتبشةداالاستهالكاواعتكدثااعبةئياوغيرها

اك: اعبكائزاالاقتصاية ***  ااعتركةم، انفقات ااملدارسامن اهرر اتقكل اكاهل اعلى ااعداقع ااعربء اتقكل ،اآلاباءلما

امناافاعردامل اأوااع عبف اباعتركةم األاطفال ااعتحاق اعدم اإلى اتؤيي ااع ي األاسباف اأهم امن اترد الاقتصاية 

ا. اعتركةم ااعتأمين ارسدم ابعداي اوتقدم ااعتركةم اتدفبامجانة  ااملدارس اهرر اأن اتدفبامصدراا،اعصحيإذ كلما

ا،باملدرس عتدفيرااعصدرااعصخصة اعهنافهيامنامتطكباتااعقبدلاعالعتحاقاافدتدغبافياعةقدمابتصديبااعطاعبات

اةتماإعفاءااعطالفامنارسدماالاعتحاقاباملبحك الاعداية اوذعكاع صجةعااعطالفاعلىامداصك ااعتركمافيا كلما

مامهن اكلمااةتماتدريبااعطالفاعلىابرضااملشبوعاتالانتاجة اوالحبصاعلىاإكعابها،ألاخبى املباحلااعتركةلمة ا

 .تتفقامعامةدعهماوقدراتهم،اوياعتالياتطديبااملجتلمعااملحلي

إذاتتلمثلافيابردااملدرس االابتدائة اعناأماكنالاقام املمااةضطبااعطالفااععيراملعافاتا: اعبكائزاالجغبافة *** 

اص اأن اكلما اعكتركم، اباعنعب  ااعبئيعة  ااعرقبات ااحد ااملعاف  ابرد اويرد ااملدرس ، اإلى اعكدصدل ردي ابرةدة

املداصالتاتزيداصردي االاعتحاقاباملدرس ،اباإلضاف اإلىاأناقك ااعةثاف ااععكانة افيابرضااملناطقااعبيفة ا

 .واع ياةدجدابهااعائالتامتناثبةاملمااةصرباإنشاءامدرس اابتدائة اذاتاصفدفامتردية

ا: اعبكائزااععةاسة ***  اعن ااملجتلمع ااستغاللاطاقاتاأفباي ااع ركيزاعلى افي افياتتلمثل اعكلمشارك  ااعتركةم طبيق

اتحقةقااعرداع االاجتلماعة اظهبتاأهلمة اهررا اومنامبدأ اواعتركةماحقامناحقدقااملداطن، تطديبااملجتلمع،

املدارساإذاأصبح اأمباضبورياومطكبااجتلماعياوسةاس ياعةتربفااعطالفاعلىامااعهمامناحقدقاومااعكيهما

 .اماباملشارك ااععةاسة مناواجبات،اومناخاللااعتركةمايعتطةعاألافبايااعقة

 :أنداعااملدارساذاتااملركمااعداحد. 1

 :تنقعمامدارسااملركمااعداحدافياغاعبة ااملجتلمراتاإلىاندعينارئيعةيناوهلما

 
ً
جاءاإنشاءامثلاهررااملدارساعتكبة االحاجاتااعتركةلمة األاساسة ا(: بناتا– بنين)املركمااعداحداامدرس : أوال

اواملتباةن  ااملختكف  ااعبةئة  ااعظبوف امع اةتالءم ابأسكدف ااعشرب اعتحقةقا. ألبناء ااملدرس  اهرر اجاءت عقد
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ااععكانة ا اظبوفهم احاع  املن ااعتركةم افبص ابإتاح  اوذعك األامة  امنابع اسد اومنها األاهداف امن مجلمدع 

ايوناالاعتحوال اواعرلمبي  اأواامل عب جغبافة  ااعنظامة ، اباملدرس  اأثناءاياق ااعنظامة  االابتدائة  دنامنااملدرس 

 .سنداتااعدراس ابها،اأوااملبتدوناإلىاألامة ابرداقضاءاسنداتالاعزاماوعماةكتحقدااباملباحلااعتاعة امنااعتركةم

امنااعفبصااعترك اتدفيرامجلمدع  ااملدارساإلى اسر اهرر اقدرامرينامنااملربف اكلما اتصلاباعطالفاإلى ةلمة 

واعتدرجافةهاإلىامعتدىايعاعدهماعلىامداجه االحةاةاوتهةئ اسبلااعلحاقابقطارااعتركةمااعرامافياأولافبص ا

وكرعكالاسهامافيارفعانعب ااس ةرافاأعدايامناامل عبيين،اواعتبةيرابلمرالج األامة اقبلااععناا،برعكتعلمحا

ااعةب اعتركةم ااعكغدي ااملحدية اوقدراته امهاراته اةدظفااملركم احةا ااعتركةم اهرا افي ااعقصدر اأوجه اراوتدارك

ا اثانة  امبة األامة  اإلى اارتداير اةضلمناعدم املما اوية عبااتجاهاتاومركدماتاثقافة  ،ا2004كدجان،)واملهنة 

 (.71ص

 (:بناتا–بنينا)ألاسسااع ياارتةزتاعكيهاامدرس ااملركمااعداحدا

 ...املبنىااملدرس ي،احةااتفتحافياأيامكانامناسبافيااعقبي امنامسجداأوانايياعتحبرامناشبوطاا-

اةجكسااعطالفاعلىاا- اأواسبدرتانابينلما ااعصفاإالاسبدرة افي افالاةدجد امناشبوطاألاثاثااملدرس ي، اعتحبر

 .ألارضاأواعلىاكباس ياإذااتدافبت

مناشبيح اعلمبي اواسر اتبدأامناسنااعتحبرامناشبوطااععناعقبدلااعطالف،احةااتقبلااملدرس األاطفالاا-

 .عاماعندااعضبورة( 41)أوا( 41)وح ىا( 3-8)

اوفقااا- ااملختكف  ااعبيئات اعظبوف اذعك اة رك احةا اونهاةته، ااعدراس ي ااعرام ابداة  امداعةد اتحدةد افي املبون 

لمةناإعطاءاويا،عكلمداسمااعزراعة اأواغيرها،اوكانايش رطاأناتةدنامدةااعدراس افياكلاعامايراس ياعشبةاأشهب

 .اعطالفاإجازاتاخاللااعرامااعدراس ياوفقااملتطكباتاالحةاةااعبةئة 

املبون افياتحدةدامداعةدااعرلملاألاسبدعة اواعةدمة ،احةااترطلااعدراس اةدماالجلمر ،اويبدأااعرلملااعةدمياا-

 .فياأياوق اب ناسبامعاظبوفااعطالف
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اا- اثالث اتقتصباعلى ابحةا األاسبدعة  ااعدراس  اخط  اأةاماتحقةق امن اةدم اكل امن اتقبيبا اونصف ساعات

 .اعدراس 

ااع ربة اا- ااملنهج اتحرفامن احةا ااعفنة ، اواملداي األانشط  افقطايون ااعدراسة  ااملداي اعلى اقتصارااملناهج

 .اعبياضة اواعفنة اواملدسةقة 

لحبصاعلىااختصارااملدايااعتركةلمة ،ابحةااتضلمناوصدلااعطالفاإلىامعتدىاطالفااملدارسااعنظامة ايونااا-

 .تفاصةلامحتدىاكلامايةع7فغ

 .املركماةةدنامناأبناءااملجتلمعااملحلياعكلمدرس اأوامناأقبفاقبي اإعيهاا-

( املدرس األام)ارتباطاكلامدرس امناهررااملدارسابأقبفامدرس اابتدائة انظامة اكامك ااعصفدفاوتعلمىاا-

 .امتحاناتها،اوأةضااتشبفاعلىاأيائهاوهيااع ياتزوياهررااملدارساباعةتباويفائضااعتجهيزاتاوتنظما

فتحااعقنداتاالاتصاعة ابيناهررااملدارساواملدارساالابتدائة ااعنظامة احةااةلمةناانتقالااعطالفامنانهاة اا-

انهاة ا افي اعكطالف ايعلمح اكلما اشبوطااععن، امباعاة امع االابتدائة  اباملدرس  اعه ااعصفااملدازي اإلى احكق  كل

 .تحانااعصفاألاخيراباملدرس االابتدائة الحكق ااعثاعث اباعتقدماالم

تردةلااعتنظةمااملدرس ي،ابحةااةضمااعفصلااعداحداطالفامنامعتدياتاتركةلمة امختكف ،اوعيسااملقصدياا-

هناامااتفبضهااعفبوقااعفبية امنااختالفامعتدياتااعطالف،اوإنلمااةلمةناأناةضمااعفصلااعداحداطالباامنا

 (.471،اص2001ةكل،اه)أكثرامناصفايراس يافيانفسااعدق ا

 
ً
 : مدرس ااملركمااعداحداعكطاعباتافقط: ثانةا

اتكافؤااعفبصااااا اعتحقةقامبدأ اويععى اوفبصاالاعتحاقابه، ااعتركةم افي ااملدارساالحق امن ااعندع اهرا ةدعم

 .عتركةمااعبناتافيااملناطقاذاتااعةثاف ااععكانة ااملحدويةاواملناطقااملحبوم امناالخدم ااعتركةلمة 
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وعقداجاءتاهررااملدارساععدااعفجدةابيناتركةمااعركدراوتركةمالاناثاوذعكاعبفضاآلاباءاتركةمابناتهماعلىااااا

أةديارجالافيابرضااملناطق،اوكرعكاعبردااملدارساعنامناطقاسةنهماوعدماتدفباوسائلااملداصالتاعكدصدلا

 (.440،اص2000د،اعبداالحلمة)إلىااملدارس،اواعتبارااعفتاةاأحدامصايرااعبزقاألهكهاا

 (:221،ص2001حعدن ،ا)أهدافامدرس ااملركمااعداحداالخاص اباعطاعباتافقطا

 .تلمةينااعفتاةامنالاسهامافياتحقةقااعتغيراالاجتلماعياابتغاءاتحقةقااعتنلمة ااعشامك ا-

 .اك عافااملهاراتاوالخجراتااعرلمكة ااملالئلم اعكفتاةافيااملجاالتااملهنة ا-

 .ألاساسة ااع ياتتضلمنهاامختكفامناهجااملدايااعدراسة افيااملبحك االابتدائة اع زويابالحقائقاا-

 .ترلمةقااعشردرااعدةنياعدىااعفتةاتاوتةديناالاتجاهاتااععكةلم اعهنا-

 . تةديناالاتجارااعركلمياعكفتاةاواك عافامهاراتاتطبةقة افياامللمارس االحةاتة ا-

 .افامهاراتاتطبةقهاافيامجاالتاالحةاةااملختكف تنلمة ااتجاهاتااجتلماعة اسكةلم اعكفتاةاواك عا-

 .إحةاءاوتأكةداالاتجاهاتاالاجتلماعة األاصكة افيااملجتلمعا-

 .تةديناالاتجارانحدااستلمبارااعتركةماواك عافامهاراتااعتركمااعراتيا-

 .ترلمةقااعشردرااعدطنياوملمارس احقدقااملداطن اواع زاماتهاا-

 .اتابإكعابهنامهاراتامرةن اتلمةنهنامنااعدورالاةجابيافيااملجتلمعتردةلاوتغةيرابرضاسكدكةاتااعفتةا-

 .ترلمةقااعبغب افيااملشارك افيامناحياالحةاةااعفبية اوالجلماعة ا-

 .تدصةلاالخدم ااعتركةلمة اعكفتةاتااعالئياةتخكفناعنااعتركةما-

 .تدفيرااحتةاجاتامشبوعاتااعتنلمة امنااعقدىااعرامك ااملدري ا-
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 :ساساعكلمدارساذاتااملركمااعداحداعنظبي األا . 3

جاءتاهررااعنظبي امؤكدةاعلىايورااملركمافيانقلااملتركمامنامعتدىاأيائهاالحالياإلىا: نظبي افةجدتعكياااا

معتدىامتقدمابتطديبامهاراتهامناخاللااعتركةماواعتدريب،اوتكزمااملركماعلىاقةايةاألاطفالابفاعكة اإلىاتفةيرا

صجةعااعرهنياحةااأنهااعتلمداعلىامجالااعتطدرااعتقبيبيابحةااةجتهدااملركماعكتربفاأكثراتقدمااباستخدامااع 

 .علىااملجالااعتقبيبي

ااعتحاقاااااا اوضبورة ااعتركم، اةحقق اواعري اعكتفاعلاالاجتلماعي اكلمكان ااملدرس  اعلى ااعنظبي  اأكدتاهرر كلما

،ا2004،كدجان)سةاقااعبيئ االاجتلماعة ااالاةلمةنافهمااعبشباإالافيانهأافةجدتعكياعطكب اباملدرس ،اإذايرتقدا

 .(83ص

 (:404،اص2001هةكل،) ربدي ابهرااالخصدصاآلاتياومناآراءافةجدتعكيااع

اهداا-- االاجتلماعي ااعتفاعل ااعطبيق )أن األاياء، اواعتقاياتا( ألاسكدف، اعايات، اقةم، اتنقل اطبيقه اعن اعري

املحاورةابيناألاطفالاواعباشدةن،اوياعتاليامنا: الاجتلماعيثقافة امرةن امناجةلاإلىاجةل،اواملقصدياباعتفاعلا

 .اعضبوريااعتحاقاألاطفالاباملدارسابكاف اأعلمارهماوتزويدهمابلمركلمينامؤهكين

كجزءامناا،م زاةدعلىانحدا( املتطدر )أنااملةكانيزماهدااعطبيق ااعرياةنلمدامناخالعهاااعتفةيراألاكثراترقةدااا--

 .تركمااعثقاف 

وأناا،سنالاةة عبدنااملربف اواملهاراتاعناطبيقاخجراتااملشارك امعااعباشدةناأوااعبفاقاألاكجراأناألاطفاا--

 .ألاطفالاملحاوراتااع ياتصحباهرراالخجراتاتصبحاجزءاامناتفةيرا

اوهرااا-- اوعيسامعتقالاعنه ااعدسطاالاجتلماعي اعلى ايرتلمد اعألطفال ااملربفي ااعتطدر اأن اعلى افةجدتعكي أكد

يابةاجةهااعرياةؤكداعلىاأنااعطفلاةصبحاباعتدريزاأقلاتبكيزااعلىااعراتاوأكثرااجتلماعة ،ااعبأياةناقضارأ

 .وياعتالياةؤكدافةجدتعكياعلىاأهلمة اإةجايااملدارساكدسطااجتلماعي
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ومناآرائهاكرعكاأناعكلاطفلامنطق ااعتطدرااعتقبيبياواملقصديامنهااهيااملعتدىااعرياةجدااعطفلاعندراا--

األ  اجدا اصرب  ااعطفلامهلم  ايعتطةع اأكجراسنا اأوارفةق اراشد امن اومعاندة ابلمعاعدة اوعةن اوحدر اةةلمكها ن

 .إنجازها،اوخيرامكاناعدجدياهراااعباشدااملؤهلاواملدرفاواعقايراعلىانقلااملرارفاهدااملدرس 

 (:80،ص2004 كدجان،)اعرناصباألاساسة افيانظبي افةجدتعكيا

 .وحدهماإالاأنهماغيراقايريناعلىاتنلمة انلماذجامنااعتفةيرااملجبيأناألاطفالاةلمةنهماتنلمة ابرضااملفاهةما. 4

ااعةباراوألاقباناألاكثرا. 2 ااعدعمااعرياةقدمه ااجتلماعة اترتلمداعلى اعندافةجدتعكياهداعلمكة  اعنلمدااملربفي

نضجااعكطفل،اكلمااأنااملحايثاتاوألانشط ااعتراونة اعكطفلامعاآلاخبيناضبوري اكياةتركمااعطفلاطبقاتفةيرا

 .وسكدكةاتاثقافة 

املاييااعبةدعدجيااالجانب:وهلمافةجدتعكياعهاجانبانارئيعةاناا املربفياعنداألاطفالامناوجه انظب اعنلمد. 6

 .،اوالجانبااعبةئيااملة عب(املدروث)

 :نظبي افةجدتعكياعكتركم

أناأساساتركمااعكغ ايردياإلىااعتفاعلاالاجتلماعي،اوهرااالاةترارضامعاأفكارااععكدكةيناأوااةبىافةجدتعكياااااا

اعرالق ابينا: اعفطبييناحدلاتركمااعكغ ،اوأعايافةجدتعكياصةاغ انظبي ااعتفاعلاالاجتلماعياباعككلماتاآلاتة 

 .اعفةباواعككلم اهداإنعاناحي

أناأيا: ضلمنانطاقااعتفاعلاالاجتلماعي،اويبعطافةجدتعكيارأةهابقدعهاحةااةدورامدضدعانظبي افةجدتعكي

اةظهبامبتين ااعثقافي ااعطفل ابتطدر اةتركق اعلىا: علمل اوأخبى ااعناساويةنهم، امع االاجتلماعي ااملعتدى اعلى مبة

 .(404،ص2001،هةكل)بييافيانفعة ااعطفلاوياخكهااملعتدىااعف

 :اصبااملنهجانركاساتااملدرس اذاتااملركمااعداحداعلىاعن. 7

اأنهاةضماجدانبامختكف امنااملربف اتح ااااا اكلما اقائلم اباألهدافااعرام اوالخاص اعه، ةحتديااملنهجاعلى

اأوابشكلاصبيحاعناطبقا
ً
املحتدىاواعرياةنظمابطبيق امرةن ابحعباألاهداف،اوهداكرعكاإمااأنايشيراضلمنا
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اة عقامعااعرناصبااعثالث ااويضم. تدريعة اوتركةلمة امرةن ابحعباطبةر األاهدافاوألاهداف
ً
ألاهدافا)تقديلما

 .ويقةلمها( واملحتدىاوألانشط 

أماامنهجامدرس ااعصفااعداحد،اأوااملركمااعداحد،افقداسعىاإلىاتةةةفااعطاعباعكلمنهج،اوعيساتةةةفااملنهجا

منهجامدرس اعكطاعباوفقاقدراتهاواسترداياتهاومةدعهاواهتلماماتهاوخكفة االاجتلماعة اواعثقافة ،ابلاتمابناءا

اعصفااعداحد،ابلمااُةلمةنااملركمامناتدريسامجلمدع امنااعطكب امتباةنينافياألاعلماراواملعتدىااعدراس يافياآنا

واحداووفقااعدق ااملتا ،افتجدااملركماةدرساطكب اوفقامنهجاما،اويشغكهمابنشاطاأوابحلاأسئك اعةنتقلاإلىا

امجلمدع امنااعطكب امتفاوتياألاعلماراعلىانفسااملنهجأواقداةدرسااملركما. مجلمدع اأخبىاعةدرسهاابلمنهجاآخب

ةلمحداألامة اعديهم،اعراااتعمامنهجامدرس ااعصفااعداحداباعردةدامنااعصفاتاواع ياتماعبضهااأيناراوفقاع

 :عناصبااملنهجاكاآلتي

 :ألاهداف .4

اا امةدنات اأهم األاهداف اعهرراااملنهج،ترد ااملداصفات امن ابجلمك  ااعداحد ااعفصل امدرس  امنهج ااتعم وعقد

 :وكاآلتياألاهداف،

إذاتتلمثلابتركةمااعقباءةااستهدف امحداا؛ناحة ضلم اأهدافامدرس ااعصفااعداحداأهدافاقبيب ااملدىامناا-

اا،ألامة  ابرةدة اا،املدىوأهداف اواعقةم اواعبياضةات ااعركدم ابتركةم اهرراا،الاجتلماعة وتتلمثل ااختكف  وقد

ومدىاتندعااعطكب افيااعصفااعداحداا،اعطكب وعلمبااعفئ ااملعتهدف اوعدياا،املنطق ألاهدافابحعباطبةر ا

 .واملبحك ااعدراسة ا،اعرلمبمناحةاا

اال ا- ااعقباءة؛ اتركةم ااستهداف اواعرةن اامل عبيين ااعطالف امع اتترامل ااعداحد امدارسااعفصل اأن افاتهمسةلما

 .ة،اعرااكاناهدفاتركةمااعطالفاملهاراتااعقباءةاةتصدراقائلم األاهدافاعفبص اعتركمااعقباء

اعتأهةلااعطالفاا- اعتركةمامهاراتااعةتاب  ااعفصلااعداحداسعى اأنامنهجامدرس  اإذ ااعةتاب ؛ استهدافاتركةم

 .عكتفاعلامعااملجتلمعاواملشارك افياتحقةقااعتنلمة املنطقتهم
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 .وتنلمة امهاراتااعتراونامعاآلاخبين. عقدرةاعلىااعتداصلامعااملجتلمعاستهدافاتركةمامهاراتااملحايث اعترزيزااا-

استهدافاتركةمامهاراتاالحعافاألاساسة اع عاعدهماعلىاالاندماجافياالحةاةاوريطهماباعداقع،االسةلمااأناا-

اتعبيدا ااعرةن اأوامن ااعتركةم، ابفبص  اةحظدا اعم ااعرةن ااعطكب  امن
ً
اغاعبا اتةدن اباعتركةم ااملعتهدف  ،ااعفئ 

 .واعرةناتتا اعهمااعفبص اعتركمامهاراتاالحعاف

تنلمة ااعقةمااعدةنة اوألاخالقة ،اوكرعكاتنلمة اقةمااعدالءاوالانتلماءاعكلمجتلمعااعريايريشافةهااعطالف،اوتنلمة اا-

قةمااملداطن ااع ياتبيطابينااعطاعباواعدوع ااع يايريشافيها،االاسةلمااأنااعتركةمافيامدرس ااملركماأوااعصفا

اعنااعداح اتةدناخارج 
ً
اةتبندناقةلما اواعرةناقد ااعبرةدة، ااعنائة  ااملناطق افي ااعتركةم ااستهدف ارفعاسدي  د

 .املأعدفامثلاحبمانااعبناتامنااعتركةم

 :املحتدى . 2

اتبجلم ا اإلى اتهدف ااع ي ااعتركةلمة  ااعرلمكةات اعةحدي اجاء افقد ااعداحد ااعفصل امدرس  افي ااملناهج امحتدى أما

اارضا اطالفاألاهدافاإلى انتراملامع اأننا ااعطاعباخصدصا اةلمتكةها ااع ي االخجراتااعتركةلمة  امباعة  اعداقع،

م عبيينافيامدارسااعفصلااعداحد،اكلمااجاءامحتدىااملناهجافياهررااملدارساعةحدياأشكالااعتركماواعتركةما

ومناهنااكانااع ركيزاواع يات ناسبامعااملعتدىااملربفياعكطالف،اومعامااةلمتكةدنامنامهاراتامربفة اتركةلمة ،ا

فيامناهجامدارسااعفصلااعداحداعلىاتنظةمامحتدىااملنهجابطبيق اتعكعكة اتبينااملدضدعاتااعبئيعة ااع يا

 
ً
ففيااعدولااعربية انجداأناانهاةتما. تبيناألافكارااعبئيعة اومناثماةنبثقامنهاااملدضدعاتااعفبعة األاكثراتفصةال

ندع امثلااعقبآنااعةبيماواععن ااعنبدي ااعشبيف اعتركةمااعطكب اأحكامااختةارااملحتدىااملربفيامنامصايرامت

. اعدةناواعقةماألاخالقة ،اكلمااتبكزاعلىاترزيزاالاهتلماماباع راثااعرببيالاسالمي،اواعرياةنسجمامعابيئ ااعطاعب

ااعطابع اويأخر ااعصفة ، ااعغبف  اجدران اةنحصباياخل ااملحتدى اأن انبى اإالاأننا اامليزات اهرر اعتكقةني،ااورغم

ايعتهدفاأكثرامنا ااملركم اأن اكلما ااعغاعب، افي ايعتهدفاتركةماألاساسةات اكدنه اما؛ احد اإلى اباعبعاط  وي عم

اة عما افكم ااملتا ، اواعدق  ااملتغيرات، اوهرر اةتفق ابلما ااملحتدى ابني اعرا ااعداحد، ااعصف افي ايراسة  مبحك 

 املحتدىاباعرلمقاف
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 .علمليابقدرااتعامهابأنهامحتدىانظبي قدرااتعامهاباعشلمدل،اوعماة عمابأنهامحتدىا

 :ألانشط اوطبقااعتدريس.6

امثيراتا     اتتضلمن ااعتدريساواع ي اعطبق اتحدةد اذعك اةتطكب ااملنهج اومحتدى ااملختكف  األاهداف اتحدةد برد

اتحدياندعاالاستجاب ااملطكدي امنااعطاعب،ا اكلما حبكة اعاطفة اعتدصةلااملركدم ابطبيق اواضح اوبعةط ،

اعهدفاألاسلمىامنهااتحقةقاألاهدافااع ياتماتصلمةلمهاامنرااعبداة ،اونالحظااأناطبقااعتدريسافياواع ياةةدنا

مدارسااعفصلااعداحداترتلمداوبشكلاأساس ياعلىاأسكدفااعتكقيناوإعقاءااملحاضباتاويتمااعلجدءاأحةانااإلىا

اتتلم اكلما امعاحتها، اوضةق ااعصفة  ااعغبف  ابعبباطبةر  اوذعك االحداراواملناقش  ااعصفة اأسكدف يزااعغبف

ااس راتةجةاتا ااستخدام افي ااعتندع ايرةق املما اوألاعلمار، ااملباحل امختكف اومن ااعطالف امن ااعةبيرة باألعداي

 .اعتدريس

ترداألانشط امنامةدناتااملنهجااعهام اواع ياتضفياحةدي اعلىاتحقةقاألاهدافااملتدقر اواع يات ندعاب ندعا    

ااعفص امدارس اأن افنرى اوألاهداف ااعغبف ااملحتدى اياخل املمارستها اةتم اصفة  اأنشط  اتبكزاعلى ااعداحد ل

ااعال األانشط  اإلى ااعداحد اتفتقبامدارسااعفصل اوياملقابل امحةطا صفة  اعصفة  اخارج املمارستها اةتم واع ي

انظبي ا اتلمتازاأنها اأناألانشط  اكلما ااعبيئ ، اعتفاعلااعطاعبامع اتدفيرااعفبص  اعدم ايرني املما ااعصفة  اعغبف 

 . رامتصك اباعداقعأكايةلمة اوغي

ومنااعصرباأنانغفلايورااعدسائلااعتركةلمة األاساس يافياتعهةلااملركم،اوتحقةقاألاهدافااملتدقر ،اإالاأناا  

اعدحاتا امثل ابعةط  اتركةلمة  اوسائل اتقتصباعلى ااعداحد امدارسااعفصل افي ااملعتخدم  ااعتركةلمة  اعدسائل

،اوكثرةاتركةماالحبوف،اأواألارقام،اوالاتفياباعغبضاوذعكامل
ً
حدوية ااملداريااملاعة املدارسااعفصلااعداحداغاعبا

اتةدنافيا اما
ً
ااملدارساغاعبا اأناهرر اكلما ااعدراسة ، اومباحكهم اوتباةنامعتدياتهم ااعطالفااملكتحقينافيها عدي

امااةتمااستغاللاخاماتااعبيئ ااعبعةط ،اويععىااملركماإلىاإعداياقائلم اباعدسا
ً
ئلابيئاتابرةدةاوفقيرة،اوغاعبا

 .اعتركةلمة ااع ياةحتاجهاافياكلاحص امناهرراالخامات
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 :اعتقديم.1

أماااعرنصباألاخيرامنامةدناتااملنهجاواعرياةتدجاعلملااملركماوهدااعتقديماواعريات ندعافيامناهجااملدرس ااااااا

ةقيسامدىاذاتااملركمااعداحدابيناتقديمابنائياةبافقاكلاخطدةامناخطداتااعتركةم،اواعتقديمااعنهائياواعريا

تحققاألاهداف،اإالاانهااتعمابقةاساالجانباألاكايةلميافقط،اوعيساقةاسامختكفاجدانباشخصة ااعطاعب،ا

ا
ً
االخكفة االاجتلماعة ،اتزامنا

ً
ذعكاألنااعطالفامتباةنينافياألاصلامناحةاااعرلمب،اواملعتدىااعدراس ي،اوأحةانا

ا اباعةم اوالاهتلمام ااعنظبي، ااملنهج اوطبةر  ااملتا  ااعدق  اةبكزاعلىامع ااملنهج انبى اوكرعك ااعةةف، وإهلمال

ااعرياباتاةبكزاعلىا ااعتقديم اطبةر  اعلى اانرةساباعتالي اوهرا اويهلملاالجدانباالانفراعة ، الجدانبااملربفة 

االابدامنالاشارةاعدجدياا. الاختباراتااعتحصةكة اويهلملاأيواتااعتقديماألاخبىاكاملالحظ اواعتقةةمااعراتي كلما

ااعرنا امن امدارسااعردةد افي ااملنهج اأن اومنها ااعتقكةدة  اباعصبغ  اوصبغتها ااعتقديم، اعلمكة  اأثبتافي صباواع ي

اعناصبااعرلمكة ا اإشباك اةتم اال اوياعتالي ااع ربدي ، ااعرلمكة  افي ااملتخصصدن ابتصلمةلمه اةقدم ااعداحد اعفصل

ساجزءامنه،امعاتغةيبااعتركةلمة امثلااعطالفاوأوعةاءاأمدرهم،اكلمااةنظباإلىااملنهجاعلىاانهاريةفاعكلمقبراوعي

عكدةلمقباطة اواعشدرىاومباعاةامةدلااعطالفاوقدراتهماوحاجاتهم،اعراااتعمااعتقديمافيامدارسااعفصلااعداحدا

 .باع ركيزاعلىاالامتحاناتاعتقيسامدىااعتقدمااعرياأحبزرااعطاعبافياتحقةقاألاهدافااملتدقر 

اعداحدابني اوفقامرايع اتبتةزاعلىاأنااملدرس امرزوع اواملحصك اةلمةنااعقدلاإنااملناهجافيامدرس ااملركما

اتركةما اويبتةزاهدفهااألاسلمىاعلى ايريشافيها، امنفصك اعنااعبيئ ااع ي اوتراملااعطاعباكدحدة عنااملجتلمع،

 .اعطالفااعقباءةاواعةتاب امعاإغفالاعبغباتااعطاعباومةدعه

 : لاةجابةاتاواععكبةاتاملدارسااملركمااعداحد.8 

 
ً
 (.91،صا2000ةد،عبداالحلم)ساذاتااملركمااعداحداةجابةاتااملدار إ: أوال
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احاع ا-4 اعكرةن ااعتركةم افبص ابإتاح  اوحاجاتها ااملختكف  ااعبيئات اظبوف اةالءم ابأسكدف األامة  امنابع سد

ظبوفهمااععكانة اأواالجغبافة ايوناالاعتحاقاباملدارسااعنظامة ،اأوامناتعبفامنامبحك ااعتركةماألاساس ي،اأوا

 .ةكتحقاباملباحلااعتاعة اعكتركةماألاساس يامناعم

اعتبةيرابلمرالج األامة اقبلااععنااملحديةاعتركةمااعةبار،احةااةتماتدظةفامهاراتاوقدراتااعطالفااعكغدي ا-2

 .بلمااةضلمناعدماالارتداياعألمة امبةاثانة 

 .ترلمةقااعشردرااعدةنياوتةديناالاتجاهاتااععكةلم -6

 .ةلم اواك عافامهاراتاتطبةقهااعلىانداحياالحةاةاجلمةرهاتنلمة ااتجاهاتااجتلماعة اسك-1

 .تةديناالاتجارانحدااستلمبارااعتركةماواك عافامهاراتااعتركمااعراتي-1

 .ترلمةقااعبغب اعكلمشارك افيامناحياالحةاةااعفبية اوالجلماعة -3

 .اك عافااملهاراتاوالخجراتااعرلمكة ااملالئلم افيااملجاالتااملهنة -7

 .برضاسكدكةاتااعطالفاباك عابهمامهاراتامرةن اتلمةنهمامنااعدورالاةجابيافيااملجتلمعاتردةلاوتغةير -8

 .إحةاءاوتأكةداالاتجاهاتاالاجتلماعة األاصكة افيااملجتلمع-9

 .ترلمةقااعشردرااعدطنياوملمارس احقدقااملداطن اواع زاماتها-40

 
ً
 :(630،اص2006ي،اعرطدان)دارساذاتااملركمااعداحداسكبةاتاامل: ثانةا

ااملةدلا-4 افي ااعطالف ابين اوالاختالف ااعرلمبي ، ااملبحك  ااختالف اعلى ااعطالف الجلمةع ااملناهج انفس تدريس

 .والاتجاهات،اواختالفااعطالفافيااحتةاجاتهماوقدراتهمااعكغدي 

ةقدمابتدريسااعطالفاجلمةراامركماواحداعلىااعبغمامنااختالفامعتدياتااعطالفااعدراسة ،املمااةتطكبا-2

 .ومعؤوعةاتاجلم اايواراومهام
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ةقعاعلىاعاتقامركمااعصفااعداحدامهاماتدجةهااعطالفانفعةااواجتلماعةااوتفهماطبةر انلمدهماويعاعدهما-6

ااعقةاماباألعلمالالاياري ا علىاحلامشةالتهماواناةةدناعلىااتصالابأوعةاءاألامدراواملجتلمعااملحلياإضاف اإلى

 .راعلىامااةقدمهامناتركةماعكطالفافيامختكفااملجاالتياخلااملدرس املماايرنيااعضغطاعلىااملركماواعتأثي

تردااملناهجااعدراسة اغيرامناسب اوذعكاألنهاانفسااملناهجااملقبرةاعلىاطالفااملبحك االابتدائة اواع ياسبقاا-1

،اوالات ناسبا(سن 41-8)أناتعبيداامنااملدارسابعبباصرديتها،اكلمااأنهااالات ناسبامعاأعلماراهؤالءااعطالفا

املناهجامعااعظبوفاواعبيئاتااملحكة ااملختكف اعهؤالءااعطالف،اكلمااأنامرظمااعطالفاةقطندنافيامناطقاهررا

اعناطبيقامناهجا ااعطالفااجتلماعةا اتدعة  اإلى ااملعتلمبة ايعتدجباالحاج  اواعتحضباملما ااملدةن  اعن برةدة

امنهج اإلى اأنااعطالفابحاج  اكلما ااعغير، ااعتراملامع اكةفة  اإلى اتبشدهم اكاف اامتطدرة ااعدةني يشلملامحتدار

جدانباالحةاةاواععكدكةاتاواملرامالتاوتدضةحاأمدرااعدةناباعقدرااعرياة ناسبامعاهررااعفئ ،اوأخيرااعرلا

اععببااملهماوراءااعتبارااملناهجاغيرامناسب اهدااختالفاألاهدافااع ياتضرهاااعدزارةاعهررااملدارسامقارن امعا

 .اعبغمامنااختالفاألاهدافاإالاإنااملناهجانفعهااوعلىا،اأهدافااملبحك االابتدائة 

 : اعتجبي ااملصبي افيامدارسااعفصلااعداحد. 9

افياهدف اإلىاأناةكتحقاجلمةعاألاطفالاباملدرس امنا     باعبغمامناقةاماجلمهدري امصبااعربية ابجهدياكبيرة

الا( 41-8املبحك ااعرلمبي ا)إالاأناأعداياألاطفالاامل عبيينامنااعتركةماا،4990خاللامبايرةااعتركةماعلجلمةعاعاما

،اوذعكابعبباعلماع األاطفال،اويلمثلاأطفالاا .مكةدن ا4.3ةزالاةبكغا
ً
ويبتفعامردلااع عبفافيااملناطقاألاكثرافقبا

  .  ااععيئ اعشدارعانعب اكبيرةامناامل عبيينامنااعتركةمااعرةناةتربضدناعش ىاأنداعااعتلمةيزاواملرامك

مدارسا"مشبوعاا2001ومناأجلاهؤالءاألاطفالاوفياإطارامبايرةااعتركةماعلجلمةع،اأنشأتااعةدنعةدامنراعاما  

اعتركةماألاطفالاذويااعظبوفااعصرب  ااعصدةق  ااعداحد ااعغراءااوذعك"اعفصل اببنامز ااملش ركامع باعتراون

ا ااملجتلمع امنظلمات
ً
اوأةضا اواعتركةم ااع ربة  اووزارة االاس راتةجيااعراملي ااعجرنامز اأهداف اتنفةر اأجل امن املدني

  . الخاصاباألطفالاذويااعظبوفااعصرب 
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افيااعتصلمةمااعتقنياعكلمشبوعاكلمااأشبف اعلىااملباحلااملختكف اعكتنفةر،اكلماا  
ً
اكبيرا

ً
وعقداعرب ااعةدنعةدايورا

 :ةلي

 تقدةمااعدعمااملالياواعفنيااعالزماعتطديبامنهجااعتركةمااملناسب. 

 دةمااملفبوشاتاوألاجهزةااعالزم اعكفصدل تق. 

 تدفيرااعتدريبااعالزماعكلمركلمين. 

 اعقةامابتقةةمااملشبوعاعالنتفاعابلمخبجاتهافيااعتدسعافيااملشبوع. 

 تدريباعائالتاألاطفالاعناطبيقااسترلمالااملدارساكلمباكزامجتلمرة اعكتركةم.  

 اوعقداقاماببنامزااعغراءااعرامليابتدفيرااعغراءاعألطفال  
ً
وكرعكا .فيااملدارساوفيااعبةدتاككلمااكاناذعكاملمةنا

  . قام امنظلماتااملجتلمعااملدنيابتدفيرابناةاتااملدارساوشارك افياإيارةاهررااملدارس

وكانامناا .إنافةبةاهراااملشبوعاتقدماعلىاتدفيرااملبون افيااملناهج،امداعةدااعدراس اوكرعكاطبقااعتدريس   

ااملشبو  انجا اهرا اشهاياتااملؤثبافي امنااملنهجاةحصكدناعلى عاأناألاطفالااعرةناةتلمةندنامناتةلمك اأجزاء

  . تركةلمة ارسلمة ،املماامةنهمامناإعايةاالاعتحاقاباملدارسااعبسلمة اوياعتالياحصدعهماعلىافبصاعلملاأفضل

اجاتااعنفعة اوعقداقام ااعةدنعةداباعتراونامعاوزارةااع ربة اواعتركةمابتطديبامنهجاوطنياجدةداةفياباالحتة   

اإلىاجنبامعاا .والاجتلماعة اعهؤالءاألاطفال
ً
ويحتدياهراااملنهجاعلىاأجزاءاتركةلمة اتغطىااعقةمالانعانة اجنبا

   . اعنداحيااعفنة اواعبياضة 

اااااا اتشغةل ابدعم اآلان، اح ى اقام ااعةدنعةد، االجلمهدريا28كلما اأنحاء اجلمةع افي ا مدرس  اعام اوفي ا2007،

ابقبدلامدارسااملشبوعاكجزءامنااعتركةمااعراماباملدارساوالاةزالااأصدرتاوزارةااع ربة 
ً
اوزاريا

ً
واعتركةماقبارا

اأكجرامناألاطفالاملماا اح ىاآلان،اواعةدماتعاندااععفارةااعةابانة ااعتدسعافيااملشبوعاعيشلملاعديا
ً
ذعكاقائلما

  . محافظات( 8)مدرس اأخبىافياا22مةنااعةدنعةدامناإنشاءا
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اإلىااا اتنفةرامشبوعاجدةداهدااوياإلضاف 
ً
اةتماحاعةا اواملتنقك "ذعك، اعرياةنفرا" مشبوعااملدارسااعصدةق 

ا األاطفال اعلماع  امن اكبيرة انعب  اتدجد احةا ااعصرةد امحافظات افي ارائد اواعتركةما)كلمشبوع ااع ربة  وزارة

 (.2001املصبي ،ا
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