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 كلية التربية

 قسم أصول التربية 
 

 

 

 

 األصول االجتماعية للتربية مقرر  توصيف

  املقرر  بيانات -١

 : املقرر  اسم ت ر  603 :الكودي الرمز

 األصول االجتماعية للتربية

 :  املستوى  الفرقة/

 دبلوم عامة نظام العامين

 

 سبعة وحدات  ة:الدارسي الوحدات عدد 

 

 : املقرر  هدف

 تعريف الطالب بطبيعة العالقة بين التربية واملجتمع . -١

 تنمية إدراك الطالب لدور املؤسسات االجتماعية املختلفة تجاه عملية التربية -2

 تعريف الطالب بعدد من املؤسسات التربوية ودورها املعاصر . -6

 تعريف الطالب بطبيعة العالقة بين الثقافة والتربية . -4

 ر التربية فى االرتقاء باملجتمع .تنمية وعى الطالب بأهمية دو  -5

 تعريف الطالب بسمات الشخصية االجتماعية ودور التربية تجاهها . -3

 تعريف الطالب بأهم االنعكاسات الثقافية لشبكات التواصل االجتماعى  -7

 تعريف الطالب بأهم املمارسات الديمقراطية للمؤسسات التربوية. -8

 ر:املقر  تدريس من املستهدف

 واملفاهيم : املعلومات - أ

 أن يعرف الطالب طبيعة العالقة بين التربية واملجتمع . -١

 أن يدرك الطالب أهمية دور التربية فى تقدم املجتمعات . -2

 أن يدرك الطالب أهمية دور التربية فى حفظ وتنمية ثقافة املجتمع . -6

 أن يتعرف الطالب على مفهوم الثقافة ومحتواها وخصائصها . -4

 يتعرف الطالب على مفهوم الشخصية االجتماعية وخصائصها .أن  -5

 أن يتعرف الطالب على سمات الشخصية املصرية ودور التربية تجاهها . -3
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 أن يتعرف الطالب على مفهوم الضبط االجتماعى وأنواعه . -7

 أن يتعرف الطالب على مفهوم التطبيع االجتماعى . -8

 جتماعية للمدرسة .أن يتعرف الطالب على الوظيفة اال  -9

 أن يتعرف الطالب على الدور التربوى لوسائل اإلعالم . -١0

 أن يتعرف الطالب على طبيعة العالقة بين االسرة واملدرسة . -١١

 أن يتعرف الطالب على الدور التربوى لدور العبادة . -١2

 أن يتعرف الطالب على الدور التربوى للمؤسسات الرياضية . -١6

 الذهنية: تااملهار  -ب

 بين الدور التربوى للمؤسسات التعليمية. الطالب يفرق أن  -١

 .سمات الشخصية املصرية ودور التربية تجاهها الطالب يحددأن  -2

 العالقة بين االسرة واملدرسة . الطالب يحددأن  -4

 : باملقرر  املهنية الخاصة تااملهار  -ج

 بين الدور التربوى للمؤسسات التربوية  .الطالب  يفرق أن  -١

 أدوار املعلم, وسمات املعلم الناجح . أن يظهر  الطالب معرفة ب -2

 العالقة بين الضبط االجتماعى وأنواعه والتطبيع االجتماعى. الطالب يفهمأن  -6

 العامة : تااملهار  –د 

 .مفهوم التطبيع االجتماعىظهر  الطالب معرفة بيأن  -١

 طبيعة العالقة بين املؤسسات التربوية فى املجتمع املصرى .أن يحلل الطالب  -2

 التعليم فى الوقت الحاضر .مهنة  نحو  ايجابيةاتجاهات  أن يظهر  -6

 

 :املقرر  محتوى  -4

 عملي نظري  عدد الساعات املوضوع

 ١ ١ 2 واملجتمع والعالقة بينهما .مفهوم كل من التربية 

 ١ ١ 2 األهداف( . –األصول االجتماعية للتربية )املفهوم 

 ١ ١ 2 التربية والثقافة .

 ١ ١ 2 الدور التربوى لألسرة .

 ١ ١ 2 املدرسة كمؤسسة تربوية والتحديات املعاصرة .
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 ١ ١ 2 العالقة بين االسرة واملدرسة .

 ١ ١ 2 اإلعالم .الدور التربوى لوسائل 

 ١ ١ 2 التغير الثقافى واالجتماعى والتربية .

 ١ ١ 2 التربية املدنية  أبعادها ومؤسساتها.

 ١ ١ 2 التربية والشخصية االجتماعية .

 ١ ١ 2 الشخصية املصرية ودور التربية تجاهها .

 ١ ١ 2 التربية والديموقراطية .

 ١ ١ 2 التربية والتطبيع االجتماعى .

 ١ ١ 2 التربية والضبط االجتماعى .

بعض مفاهيم نظريات علم االجتماع وتطبيقاتها فى 

 اجتماعيات التربية.

2 ١ ١ 

 
 والتعلم: التعليم أساليب -5

                املحاضرة – ١ 

 املناقشات -2  

      إعداد التقارير  -6  

 جلسات العصف الذهني -4   

 

 :الحاجات الخاصة ذوى  للطالب والتعلم التعليم أساليب -3

 مع زيادة املدى الزمني,وزيادة نفسها املتبعة في تعليم وتعلم الطالب العاديين األساليب

حاجات الخاص ؤالء الطالب ذوي الاالعتماد على التعليم املحسوس بين ه  

 

 

 

 



4 
 

 الطالب : تقويم -7

 :في تقويم الطالب األساليب املستخدمة

 لتقييم املستوي التحصيلي : املعرفة واملهارات الذهنية .االمتحان التحريري -١

 لتقييم مستوي الفهم وتكوين الرأي . امتحان أعمال املناقشة-2

 لتقييم مستوي االستيعاب واألفكار الشخصية . املناقشات الحرة -6

 لتقييم القدرة علي عرض األفكار, وكيفية تسلسلها إعداد التقارير-4

 لتقييم القدرة علي تقديم األفكار اإلبداعية. يجلسات العصف الذهن -5

 التوقيت: -ب

 أعمال السنة من خالل املناقشات الشفوية أثناء املحاضرات األسبوعية . :  ١التقييم 

 امتحان أعمال املناقشة في األسبوع الثاني عشر من الفصل الدراس ي األول . :  2التقييم  

 : االمتحان التحريري في نهاية العام الدراس ي. 6التقييم  

 توزيع الدرجات: -ج

 %70                     امتحان نهاية الفصل الدراس ي األول 

 %20          :                               امتحان أعمال املناقشة

 %10                                                           أعمال السنة:

 %100                                                                      املجموع

 واملراجع: الدراسية الكتب قائمة -8

 مذكرات املقرر               

 ملزمة : كتب - ب

اقع إنترنت -مذكرات املقرر            مجالت دورية, مو

 مقترحة : كتب -ج

 م(.2006, )القاهرة : عالم الكتب, التربية وقضايا املجتمع املعاصرحافظ فرج احمد,  .١

تكىىىىىافؤ  -منهجيتىىىىىه -علىىىىىم اجتمىىىىىاع التربيىىىىىة املعاصىىىىىر: تطىىىىىورهعلىىىىىى السىىىىىيد محمىىىىىد الشىىىىىخي  ,  .2

 م(.200)القاهرة : دار الفكر العربى , الفرص التعليمية 
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)القىىىاهرة : دار الفكىىىر  والفلسىىىفيةأصىىىول التربيىىىة : االجتماعيىىىة والثقافيىىىة محمىىىد الشىىى ين ,  .6

 م( .200العربى , 

(,)القىىىاهرة : األنجلىىىو املصىىىرية, 3, ط)األسىىىس االجتماعيىىىة للتربيىىىةمحمىىىد لباىىىب النجي ىىىى,  .4

 م(.١973

م( ١983(, )القاهرة : األنجلىو املصىرية, 4, ط)فى اجتماعيات التربيةمنير املرس   سرحان,  .5

. 

مع : االتجاهات الحديثة فى التوظيف االجتماعى , التربية واملجتمها عبد الباقى الجويلى .3

 م (.200١, )االسكندرية : دار الوفاء, للتربية

 أونشرات ... الخ علمية دوريات –د 
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