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 هلخص البحح
 مناىج  عميو  أف تككف   لما يجب   مقترح   تصكر   إعداد  إلى الحالي  البحث   ؼ  د  ى  
)األىداؼ،  :في بعناصرىا المتمثمة  ،المطكرة   المينية   اإلعدادية   مرحمة  بال االجتماعية   الدراسات  
؛ المعرفة   اقتصاد   نحك   التكجو   متطمبات   في ضكء   ،، األنشطة، أساليب التقكيـ(لالمحتك 

التي ينبغي تكافرىا  فة  المعر  اقتصاد   نحك   التكجو   متطمبات   قائمة   تـ إعداد   ىذا اليدؼ   كلتحقيؽ  
عداد  الحالية   المينية   اإلعدادية   بالمرحمة   االجتماعية   الدراسات   مناىج  في   تحميؿ   أداة  ،  كا 
 في ضكء   يا الثالثة  بصفكف   المينية   اإلعدادية   بالمرحمة   االجتماعية   الدراسات   مناىج   لمحتك 

 التي المؤشرات   مف مجمكعة   ىإل المتطمبات   ة  رجمثـ ت ، المعرفة   اقتصاد   نحك   التكجو   متطمبات  
 االجتماعية   لدراسات  ا مناىج   في المتطمبات   تكافر   لمد قياس   ياخالل    يمكف    اسن اأس تعتبر  

 لدراسات  ا التكصؿ  إلى التصكر  المقترح  لمناىج  ، كأخيرنا المينية   اإلعدادية   بالمرحمة   الحالية  
 تي:      عف اآل الحالي البحث   نتائج   كقد أسفرت  ، المينية   اإلعدادية   مة  بالمرح الحالية   االجتماعية  

بصفة  عامة  بعناصر ىا:  المينية   اإلعدادية   بالمرحمة  الحالية   االجتماعية   الدراسات  مناىج    -1
أساليب التقكيـ(، ال تمبي  –أنشطة التعميـ كالتعمـ  -المحتكل –)األىداؼ العامة 
 نحك  اقتصاد  المعرفة . متطمبات  التكجو  

جاءت درجة  تمبية  مناىج  الدراسات  االجتماعية  لممتطمبات  المعرفية  مرتفعةن بالنسبة  لدرجة  تمبية   -2
المناىج  لباقي المتطمبات  األخرل؛ كقد يرجع  ذلؾ  إلى اعتياد  كاضع ي المناىج  في مصر  كالكطف  

 بصفة  خاصة  منذ  سنكات  عديدة . العرب ي عمى تمبية  المتطمبات  المعرفية  
 بالمرحمػة   االجتماعيػة   الدراسػات  تأتى درجة  تمبية  أنشطة  التعميـ  كالػتعمـ  كأحػد  مككنػات  منػاىج   -3

لمتطمبات  التكجو  نحك  اقتصاد  المعرفة  ف ي المرتبة  األكلػى، بالنسػبة   الحالية   المينية   اإلعدادية  
: )األىػداؼ العامػة )لدرجة  تمبيػة  بػاقي محتكيػات    –%(2905المحتػكل ) –%( 3,02المػنيج 

 %(.3407%((؛ حيث بمغ  الكزف  النسبيُّ لدرجة  تكافر ىا تقريبنا ),3أساليب التقكيـ )
 الدراسات  في التصكر  المقترح   لمناىج   المعرفة   اقتصاد   نحك   التكجو   متطمبات   تكافر   -4

د  أفَّ الكزف   الحالية   ية  المين اإلعدادية   بالمرحمة   االجتماعية   لمتطمبات  التكجو ؛ حيث ك ج 
 النسبيَّ لدرجة  تكافر  ىذه المتطمبات  في كؿ  مككف  مف مككنات  التصكر  المقترح  لمناىج  

 .%(,5الدراسات  االجتماعية  فكؽ  )
 المرحمة   -ية  االجتماع الدراسات   –ة  المعرف اقتصاد  متطمبات  التكجو  نحك  ):المفتاحية   الكممات  

  (.المينية   اإلعدادية  
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Abstract 

The aim of the current research is to prepare a proposed conception of 

what is social studies Curricula supposed to be in the developed  vocational 

preparatory stage, including its elements (objectives, content, activities, 

evaluation methods) in light of the requirements of the orientation towards a 

knowledge economy; To achieve such goal, a list of requirements concerning 

the orientation towards a knowledge economy that should be available in social 

studies Curricula in the current vocational preparatory stage is prepared. 

In addition to preparing a tool for analyzing the content of social studies 

Curricula in the vocational preparatory stage including the three grades in light 

of the requirements concerning the orientation towards a knowledge economy. 

Then turning the requirements into a set of indicators that can be considered as 

a basis through which to measure the availability of requirements in the current 

social studies Curricula in the vocational preparatory stage and finally coming 

to the proposed conception for the current social studies Curricula in the 

vocational preparatory stage, as the results of the research come to the 

following. 

1- The current social studies curricula in the vocational preparatory stage in 

general, with its elements (general objectives - content - teaching and 

learning activities - assessment methods) do not match the requirements of 

the orientation towards a knowledge economy. 

2- The degree to which social studies curricula meet the cognitive 

requirements is high in relation to the degree to which the curricula meet 

the other requirements. This may be due to the habit of curricula 

developers in Egypt and the Arab world to meet the cognitive 

requirements in particular for many years. 

3- The degree to which teaching and learning activities are matched as one of 

the components of social studies Curricula in the current vocational 

preparatory stage concerning the requirements of the orientation towards a 

knowledge economy comes first comparing to the extent other Curricula 

contents are matched   (general objectives (30.2%) - content (29.5%) – 

evaluation method (30%), as the relative weight of the degree of 

availability is about (34.7%). 

4- There is availability of the requirements of the orientation towards a 

knowledge economy in the proposed conception of social studies curricula 

in the current vocational preparatory stage of the requirements of the 
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orientation, as it was found that the relative weight of the degree of 

availability of these requirements in each component of the proposed 

conception of the social studies Curricula exceeds 50% . 

Key words: 

Requirements of the orientation towards a knowledge economy - social studies 

- vocational preparatory stage. 
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 املكدهُ:

ظيرت أف التعميـ أ تغيرات جكىريةك   أحداثف ما شيده العالـ فى الفترات السابقة مف إ
ؿ األكؿ عف مكاكبة ىذه التغيرات كالتعامؿ معيا؛ لذا كاف لزاما عمى الدكلة ممثمة ؤكىك المس

متطمبات بناء االىتماـ بالتعميـ باعتباره مف أىـ ضركرة  ،ميةيالتربكية كالتعم يافي مؤسسات
فقط عمى عتمد ال يدكؿ العالـ المتقدـ  القتصاد القكم الذم يميزاك  ،قكة المجتمع ككيانو

تداكؿ المعارؼ بصكر ؛ بؿ أصبح يعتمد عمى اعية أك الصناعية القابمة لمنضكبالمنتجات الزر 
عصر اقتصاد ب ما ي عرؼفياآلف منيكض بالمجتمع كحؿ مشكالتو، فأصبحنا نعيش لكظيفية 
 المعرفة.

ة كالمعرفيػػػة كالتػػػي يػػػأتي فػػػي يتميػػػز العصػػػر الحػػػالي بالعديػػػد مػػػف المتغيػػػرات التكنكلكجيػػػ
ثػكرة المعمكماتيػة(، ففػي ظػؿ تػكارد المسػتحدثات المقدمتيا الثكرة العممية كالتكنكلكجيػة الثالثػة )

مما جعؿ مف الضركرم السعي نحك تنظػيـ  ؛كسرعتيا الفائقة؛ أصبحت المعارؼ غزيرة كسريعة
نتاجيا كتكليدىا كنشرىا كتكظيفيا. دارتيا كا   تمؾ المعارؼ كا 

 السمع المادية بدال مف إنتاج كتكظيفيا، المعارؼ اقتصاد المعرفة عمى إنتاج مدكيعت
؛ كلكي يستطيع أم مجتمع أف يمكف أفراده مف امتالؾ األدكات التي تساعدىـ طفق كتكظيفيا

لتعميمية العممية اعمى  القائمكفالبد أف ييتـ  ،االندماج في عصر اقتصاد المعرفة بنجاحعمى 
اإلبداع  دارسييا القدرة عمى لدلمية تنمي يلعقكؿ خالؿ بناء مناىج تعمباالستثمار في ا

كاالبتكار كتكليد األفكار الجديدة القابمة لمتكظيؼ؛ بيدؼ النجاح في حؿ مشكالتيـ كمشكالت 
 () (Sawyer,K.,2008,2) .مجتمعيـ

 ايػػتربك  اكالجػػدير بالػػذكر أف المنػػاىج الدراسػػية فػػي الكقػػت الحػػالي أصػػبحت تكاجػػو تحػػدي
، كىػػك عػػدـ قػػدرتيا عمػػى اإللمػػاـ باالنفجػػار المعرفػػي المتسػػارع فػػي كافػػة التخصصػػات اخطيػػر 

ممػا جعميػا تتسػـ بالقػدـ كالجمػكد، كتصػيب  ؛ية كالتاريخية كالجغرافيػة كغيرىػاالعممية كاالجتماع
األمػر الػذم  ،كؿ ما ىك جديد في مجاؿ تخصصػو المتعمـ بالدىشة مف عدـ قدرتو عمى مالحقة

ة ككيفيػػة مكاجيػػة التغيػػرات المعرفيػػ -كػػؿ فػػي مجػػاؿ تخصصػػو -مـز تعمػػيـ الطػػالب أصػػبح يسػػت
                                                           

()  حم الخىثيق في هذا البحث وفق قىاعد جمعيت علم النفس األمزيكيت، اإلصدار السادسAPA 

Format (6th Edition) 
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ظيرت اتجاىات تربكية عالميػة تيػتـ بتطػكير المنػاىج الدراسػية، لذا  ؛التعامؿ معيا بفكر ناضج
التطػكرات الفكريػة ىػذه كإحػدل  متطمبات التكجػو نحػك اقتصػاد المعرفػةمنيا  ؛كأساليب تدريسيا

 .ت الحديثة الم عاصرة كالتكجييا
أف ىناؾ ضركرة ممحة لتطكير  عمى( 22 ،2,13أكد أحمد عارؼ )فى ىذا السياؽ 

كي تكاجو تحديات مجتمع اقتصاد المعرفة كخاصة أف مؤسسات ائؽ التدريس؛ المناىج كطر 
مميف عمى أف يتعممكا كالتعميـ العالي( ال تساعد المتع ،التعميـ في الكطف العربي )التعميـ العاـ

 حيث تدكر المناىج حكؿ المحتكل أكثر مف المتعمـ، كىذا يتناقض مع ما ممكف؛كيؼ يتع
كربما  ،الخريجكف في المجتمع مف مكاقؼ كمشكالت ال يمتمككف المخزكف المعرفي سيكاجيو

أف يبحثكا كيطمعكا كيجربكا خيارات عدة لمكاجية  إلىالميارة لمتعامؿ معيا، بالتالي فيـ بحاجة 
 ذلؾ.

إال أف بناء اقتصاد قكم يعد مف أىـ متطمبات   أف االىتماـ بالتعميـالرغـ مف  عمى
أنو  نظر إليو عمىكال ي   ،أنو مف الخدمات الدكؿ العربية مازاؿ يعامؿ عمىكثير مف التعميـ في 

 .أساس االستثمار االقتصادم كاالجتماعي
لتعميـ كتحديثو ؽ الفعالة لتطكير اائتعتبر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة مف الطر 

يـ في تييئة التالميذ لمكاجيو ىذه كيس كقضاياه، كجعمو كظيفيا يعالج مشكالت المجتمع
التي تتبنى ىذه النظرة فمسفة التعميـ الميني كمف الرؤل الفمسفية التي تككد ذلؾ  ،المشكالت
ثركة في تكثؽ العالقة بيف التعميـ كالعمؿ المنتج، كتعرؼ مصادر الالسابقة التي  كالرؤية 

كيفية استغالؿ تمؾ المصادر كتحقيؽ التكامؿ  البيئة المحمية كمصدر لممعرفة كالتدريب عمى
كأف الفرد في ىذا المجتمع يقـك باحتراـ كتقدير العمؿ بمعناه  ،بيف النكاحي النظرية كالعممية

حسب قدراتو كمياراتو  الكاسع دكف تفضيؿ لبعض مجاالتو، كما يقكـ باختيار عممو عمى
  (283، 1999أحمد،  )منصكر (.28 ،2,11القيسى، عمى بف محمد)   كاستعداداتو. 

كالتقنية تممي عمى المجتمعات التجاكب معيا كتنمية   التحكالت العمميةف التطكرات ك ا
ىنا ظيرت كمف  ،طار المؤسسات التعميميةالؿ االعداد التعميمي الميني في إخ قكاىا البشرية

عدادان متكامالن كسيمة إلعداد األفراد أك الطالب إفالتربية المينية ىي ال، أىمية التربية المينية
كىك تنمية  ؛تقاف كصكالن إلى اليدؼ النيائيا  داء كظائؼ كأعماؿ محددة بميارة ك يمكنيـ مف أ
 .المستكل المرغكب فيو مف الرفاىيةلبمكغ  هتطكير المجتمع ك 
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المؤسسات -لبرامج التعميمية دخاؿ الجانب الميني ضمف اكقد برزت الحاجة إلى إ
عدادىـ لمحياة كا  الت عداد القكل البشرية التقنية التي يحتاجيا ربكية لتعميـ األجياؿ كتربيتيـ كا 

كالتعميـ اإلعدادم الميني شديد االرتباط بالمنظمات األخ رل التربكية كالمينية  ،المجتمع
 ، فالتعميـ الميني ىك أفضؿ إعدادةكبالحككمة المركزية كالسمطات المحمية  بعد انتياء الدراس

لمدل كاسع مف الكظائؼ كالميف، كالتدريب في ىذا التعميـ ييدؼ إلى إعداد شخص ما لمينة 
مكجكدة بالفعؿ، كيرل آدـ سميث أف التعميـ الميني ميـ عندما أكضح أىمية زيادة الميارة 

صفاء ماجد ، ) لمعامؿ اليدكية الناشئة عف التعميـ كالتدريب في رفع الكفاءة اإلنتاجية
2,,6 ،1. ) 

مف أكثر المكاد الدراسية بالمرحمة اإلعدادية المينية الدراسات االجتماعية مناىج  كتعد      
 فمـ تعد الدراسات االجتماعية تقتصر عمى صمة كارتباطا بكاقع المجتمع كمشكالتو كتحدياتو،

  كتحميميا القضايا كالمشكالتأكبر في دراسة  ، بؿ أصبح ليا دكركصؼ األماكف كاالحداث
التالميذ بتمؾ المشكالت  يالمستكييف المحمي كالعالمي، كزيادة كع التي تكاجو المجتمع عمى

كالقضايا كأسبابيا كالسعي لمتخطيط لممستقبؿ خالؿ التفكير اإليجابي في حؿ تمؾ المشكالت، 
 كضع صكرة مستقبمية لعالـ الغد. كمف ثـ فيي تعمؿ عمى

ذا  أم يستخدميا التي الرئيسة المدرسي بمقرراتو المختمفة ىك الكسيمة لمنيجا كاف كا 
التي يرغبيا، أك ينشدىا  التغيرات إلحداث ؛الناشئة إلى كنقمو أىدافو في ترجمة مجتمعي نظاـ

منيـ في ضكء ذلؾ؛ فإنو يجب أف يككف مرآة صادقة تعكس ظركؼ المجتمع الحقيقية كيرتبط 
مف بو المجتمع مف مفاىيـ كقيـ كمعارؼ كميارات كما يرتبط بيـ مف بالبيئة المحمية كبما يؤ 
كبذلؾ تتحكؿ المدرسة إلى مصدر إشعاع لمبيئة كتصبح محؿ تعاطؼ  ،أنكاع النشاط المختمؼ

 ( 96، 3,,2شحاتة، حسف كاحتراـ البيئة المحيطة بيا. )
التعميمية تفقد كظيفية التي تمتمئ بيا مناىجنا الما سبؽ فإف المعارؼ الجافة غير م 

خالؿ ة ليا ىي أف يحصؿ الطالب لطالب لالمتحاف، فالكظيفة الرئيسقيمتيا بمجرد تأدية ا
عمى أعمى الدرجات، كال ينظر ليا الطالب عمى أنيا كسيمة لحؿ مشكالتو كمشكالت  احفظي

فكيؼ لو أف يندمج  ،مجتمعو التي قد تمكنو مف االندماج في عصر اقتصاد المعرفة بنجاح
عصر اقتصاد المعرفة كالمناىج التعميمية التي تمقاىا لـ تحقؽ لو أدنى  متطمبات التكجو في 

 .االندماج في عصر اقتصاد المعرفة بفعالية نحك
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 متطمبات اقتصاد المعرفةتتضمف لناىج التي يمكف أف مف المالدراسات االجتماعية ف إ
المنظكر  مف ياكنتائج ياكمقكمات يةالتنم فدراسة إمكانات ؛شمكالن كاستيعابنا ىاأكثر مف غير 

خاصة يقع  عامة كمناىج الدراسات االجتماعيةمناىج المصممي ف ؛ لذا فإالجغرافي كالتاريخي
طالؽ ،المعرفةعمييـ عبء كبير في تمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد  الطاقات الفكرية  كا 

قياميـ بمجمكعة مف  دارسييا في حاؿ تصميميا بصكرة تسمح بذلؾ، خالؿ اإلبداعية لدل
حمكؿ ل ككسائؿ ااألنشطة التي يشترككف في تنفيذىا بصكرة جماعية مستخدميف طرق

 لمشكالت المجتمعية المحيطة بيـ.ا
 اإلحساس  بالمشكمة:  

ية عامة كمناىج الدراسات مناىج الدراسالأف ىناؾ ضركرة لتطكير  يتضح مما سبؽ
في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد صة االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية خا

 المعرفة، بما يمكف دارسي ىذه المناىج مف االندماج بفاعمية في عصر اقتصاد المعرفة.
 ممثمة فىاألدبيات التي تناكلت متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة  ذلؾ أكدتقد ك 

بداعية، ك ئية، بحثية استقصاك اجتماعية، ك تكنكلكجية، ك اقتصادية، ك  ،متطمبات معرفية) ا 
 كالكي تكاجو تحديات مجتمع اقتصاد المعرفة، ضركرة تطكير المناىج  مف (كحياتيةك كطنية، ك 

ميارة  تحتاجمكاقؼ كمشكالت  سيكاجو الذمأكثر مف المتعمـ،  لتدكر المناىج حكؿ المحتك 
 .خالؿ المناىج التعميمية  لمتعامؿ معيا
 (Hanas,A., 2008, 1- 15)،  15، 9,,2، سيد)محمد- 

17)،(Guile,D., 2010, 1-20)،  ( 22، 2,13، عارؼ)أحمد 
 ككفالرغـ مف ب وأن إلى( 6,,66،2 ) كعيسي خميفي ،منصكرمكماؿ  يشيرك 

إال أف ما تمتمكو التعميـ المتميز كالبحث ىما مف أىـ دعائـ التكجو نحك اقتصاد المعرفة؛ 
السبب  كفكأرجع الباحث ،اقتصاد المعرفة مف ىذه الدعائـ ال يؤىميا لالندماج فيالدكؿ العربية 

في مراحؿ التعميـ  اإلنتاج العممي كاالبتكارلضآلة  لمما أد ؛نكعية التعميـ المتاح ىفي ذلؾ إل
ى عدد كبير مف خيرة العمماء كأفضميـ عمييا المختمفة، عمى الرغـ مف أف األمة العربية لد

 عيف بيا الشركات العالمية.  أفضؿ العقكؿ العممية التي تست فيي ؛العالـ لمستك 
 العالـ في التعميمية البرامج أف( ,2,1) فيخر آمنذر المصرم ك دراسة  أظيرتكما 

 بالتمقيف الىتماميا ؛المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات لمكاجية دارسييا تؤىؿ ال العربي
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 ائجالنتارت ، كأشلممعرفة العممي كالتكظيؼ بالكيؼ االىتماـ عمى حساب المعمكمات كتخزيف
أف المممكة األردنية الياشمية ىي الدكلة الكحيدة التي خطت خطكات نظرية كاضحة في  إلى

ىذا األمر خالؿ تبنييا لمشركع )تطكير التعميـ نحك اقتصاد المعرفة كالمعركؼ مجازا باسـ 
""ERFKE ىذا المصطمح اختصار لجممة )""Education Reform For Knowledge 

Economy"  الخطكات النظرية بصكرة عمميةنيا مازالت تحتاج لتفعيؿ ىذه كلك. 
(  في نتائج دراستيا التي ىدفت في ,166،2,1)ىالة عبد القادر  أشارتكقد 

في ضكء متطمبات التكجو نحك  ،بعض أجزائيا إلى  تقييـ العممية التعميمية في العالـ العربي
جدا مقارنة بالدكؿ  لعربي مازاؿ ضئيالاقتصاد المعرفة إلى أف اإلنتاج العممي لممجتمع ا

ف المبتكرات م أف العرب بصفة عامة يتكجيكف الستيراد المنتج التكنكلكجي كغيرهك  ل،األخر 
 .بصكرة جاىزة، نتيجة ضعؼ البرامج التعميمية العممية المقدمة ليـ

 الالزمة األساسية المقكمات تحديد ضركرة إلى( 2,11)إبراىيـ محمد دراسة كأشارت
 كمف المستجدة، العالمية لممتغيرات استجابة جاءت التى المعرفة، اقتصاد عمى القائـ تعمـلم

 كتشكيؿ األدكار، كتكامؿ التعاكف عمى قائـ تنظيمي مناخ ضركرة تكافر الدراسة ىذه نتائج أىـ
 .المتنكعة كالمثيرات التقنية بأدكات ثرية تعميمية بيئات

 تسميح ضركرة إلى( 2,12)الدكسرل ىياك  السعدل عزيزةنتائج دراسة  كأشارت
 كالقدرة الحياة مدل كالتعمـ البحث ميارات: مثؿ المعرفى، لالقتصاد الالزمة بالميارات الطالب
 إلى أشاركا كما كاالتصاالت، المعمكمات تكنكلكجيا فى السريعة التطكرات كمسايرة التكيؼ عمى

 مف بدال كتكظيفيا المعرفة إلنتاج التعمـ مخرجات لتحسيف الطرؽ مف عديد استخداـ ضركرة
 .اكتسابيا

أف السبب الرئيس في ضعؼ  ( في نتائج دراستو إلى2,13)كيشير أحمد عكدة 
امتالؾ خريج التعميـ قبؿ الجامعي لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة يرجع إلى انخفاض 

ماـ مطكرم المناىج كعدـ اىت ،درجة امتالؾ المعمميف لميارات التكجو نحك اقتصاد المعرفة
بتصميـ كتب تستطيع مساعدة المتعمميف عمى امتالؾ ميارات التكجو نحك اقتصاد المعرفة 

 بصكرة متكاممة. 
( ىدفت إلى  التعرؼ عمى درجة تكظيؼ معممي 2,14دراسة )أحمد ناحؿ ،كما أف 

  .العمـك بالمرحمة الثانكية لمممارسات التدريسية كفؽ متطمبات اقتصاد المعرفة
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( التي ىدفت إلى  معرفة درجة تكافر متطمبات التكجو 2,15)الفي بف عكيد  كدراسة
البيئية، ك االقتصادية، ك التكنكلكجية، ك نحك اقتصاد المعرفة المتعمقة بالمجاالت )المعرفية، 

تكسطة بالمممكة العربية داخؿ كتب العمكـ المطكرة بالمرحمة الم االجتماعية(ك الكطنية، ك 
 . السعكدية

لما سبؽ فإف ىناؾ بعض المؤشرات كاألرقاـ التي أظيرتيا نتائج بعض  كيدان كتأ
في  ،تقييـ العممية التعميمية في العالـ العربي إلىالدراسات التي ىدفت في بعض أجزائيا 

حيث تدؿ ىذه األرقاـ كالمؤشرات في مجمميا  ؛ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة
ة في تطكير أنظمتيا التعميمية بما يمبي متطمبات التكجو نحك عمى مدل  تأخر الدكؿ العربي

ما  (6,9،2,12-6,8) محمد أنس كما أكضحيا كمف أىـ ىذه المؤشرات  ،اقتصاد المعرفة
 يمي:  

البحريف( في ك اإلمارات العربية المتحدة، ك بدأت الدكؿ العربية متمثمة فقط في )قطر،  -
المعرفة خالؿ أنظمتيا التعميمية منذ عشر تكجيو االقتصاد فييا نحك االعتماد عمى 

 الدكؿ المتقدمة منذ أربعة عقكد.   يوبينما اتجيت إل ،سنكات
ية الشاىقة كالترفييية نتائج األبحاث تتجو بصكرة أكبر في البمداف العربية لمشاريع األبن  -

 كال تتجو نحك تطكير االقتصاد المعرفي في ىذه الدكؿ. ،كالرياضية
تمبية متطمبات التكجو نحك االقتصاد المعرفي  ىج تعميمية قادرة عمىرة بناء مناضرك  -

التكاصؿ كالتفاعؿ االجتماعي، ك حؿ المشكالت، ك البحث كالتطكير، "خالؿ تنمية ميارات 
 التفكير اإلبداعي" لدل المتعمميف في مراحؿ التعميـ المختمفة.ك التفاعؿ التكنكلكجي، ك 

تمبية محتكيات  لتعرؼ مداستيدفت شافية قامت الباحثة بإجراء دراسة استك كما
( بالمرحمة اإلعدادية لمتطمبات التكجو نحك ,2,19/2,2كتب الدراسات االجتماعية الحالية )

جتماعية،( االك التكنكلكجية، ك االقتصادية، ك اقتصاد المعرفة المتمثمة في المتطمبات )المعرفية،  
مف  سبعة( 7صكرتو النيائية عمى )تطبيؽ استطالع الرأم في ب ،مف كجية نظر المعمميف

دارة غرب )إ المينية عداديةاإل الجالءتى: مدرسب معممي الدراسات بالمرحمة اإلعدادية المينية
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، ()بمحافظة الدقيمية  دارة شرؽ المنصكرة التعميمية()إ المينية ةميجد كمدرسة ،المنصكرة(
 :االستكشافية كيكضح الجدكؿ التالي نتائج الدراسة

 (1علٗه )

اىزنواهاد ٗاىَْت اىَئ٘ٝخ اىقبصخ ثز٘ظٞؼ ٍلٙ ريجٞخ مزت اىلهاٍبد االعزَبعٞخ اىَوؽيخ اإلعلاكٝخ 

 ىَزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ ٍِ ٗعٖخ ّظو ٍعيَٜ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ

 اىَزطيجبد
 اىلهاٍبد االعزَبعٞخٍؤشواد ريجٞخ ٍؾز٘ٙ مزبة 

 .ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخىَزطيجبد اىز٘عٔ 

 ٍلٙ ريجٞخ اىَؤشواد        
ثلهعخ 
 ٍورفعخ

ثلهعخ 
 ٍزٍ٘طخ

ثلهعخ 
 ٍْقفعخ

 ٪ د ٪ د ٪ د

 اىَعوفٞخ

 15.1 6 - - 14.3 1 .اىَنوهحٍِ اىَعبهف ٗاىَعيٍ٘بد   ٝقي٘ 1

2 
ٝعوض اىلٗه اىجبهى ىيعيَبء أصؾبة اإلّغبىاد 

 .اىعيَٞخ
- - 2 21.6 5 11.4 

3 
عيٍ٘بد ثص٘هح شٞقخ رشغع اىَزعيَِٞ ٝقلً اىَ

 .عيٚ ٍ٘اصيخ اىزعيٌ ٍلٙ اىؾٞبح
- - 2 21.6 5 11.4 

4 
)اىغبّت اىْظوٛ، ٗؽلح اىَعوفخ ٗرنبٍو ٝواعٜ

 .(ٗاىغبّت اىزطجٞقٜ
1 1443 1 1443 5 11.4 

 14.1   11.1   1.2   اإلعَبىٜ

 االقزصبكٝخ

1 
 ض اىَشنالد االقزصبكٝخ اىزٜ ٝعبَّٜٝزعو
 .غزَع اىَؾٞػٍْٖب اىَ

- - 3 42.1 4 51.1 

2 
 زضَبه اىَ٘اهك اىجٞئٞخ اىَزبؽخ فٜٝؾش عيٚ اٍ

 .ؽو ٍشنالد اىَغزَع
1 14.3 1 14.3 5 11.4 

 15.1 6 14.3 1 - -  .ٍشوٗعبد إّزبعٞخ ٝشغع عيٚ االشزواك فٜ 3

4 
رٌَٖ ٝلع٘ إىٚ اىزََل ثبىقٌٞ االقزصبكٝخ اىزٜ 

 .رَْٞخ اىَغزَع فٜ
1 14.3 2 21.51 4 51.1 

 61.1   25.1   1.2   اإلعَبىٜ

 اىزنْ٘ى٘عٞخ

1 
ٝ٘ظؼ اىعالقخ ٗاىزنبٍو ثِٞ اىعيٌ ٗاىزنْ٘ى٘عٞب 

 .ٗاىَغزَع
- - - - 1 111 

2 
ٝشغع عيٚ امزَبة اىَعيٍ٘بد ثبٍزقلاً 

 .ٍصبكه رقْٞخ ٍزعلكح
2 21.6 2 21.6 4 51.4 

3 
ٝؾش عيٚ اثزنبه ٍٗبئو رنْ٘ى٘عٞخ رَٖو 

 .عياء اىَْٖظكهاٍخ ثعط أ
1 14.3 2 21.6 4 5144 

4 
ٝشغع عيٚ اىزََل ثجعط اىعبكاد اىصؾٞخ 

 .اىَيَٞخ اىَصبؽجخ الٍزقلاً اىزقْٞخ
1 14.3 1 14.3 5 11.4 

 11.1   11.1   14.4   اإلعَبىٜ

 االعزَبعٞخ

1 
ٝيفذ االّزجبٓ ّؾ٘ اىَشنالد اىقبصخ ثبىَغزَع 

 .اىَؾٞػ
- - 3 42.1 4 51.4 

2 
رْفٞن  زعبُٗ ثِٞ اىَزعيَِٞ فٜاى ٝشغع عيٚ
 .اىزعيَٞٞخ بدثعط اىَٖبٍ

1 14.3 1 14.3 5 11.4 

 15.1 6 14.3 1 - - .ٝلعٌ اىقٌٞ اىَغزَعٞخ اإلٝغبثٞخ 3

4 
َْٜٝ اىوغجخ ىلٙ اىَزعيَِٞ فٜ االّفزبػ 

رعوف اإلٝغبثٜ عيٚ اىَغزَعبد اىَؾٞطخ ٗ
 .صقبفبرٌٖ

- - 2 21.6 5 11.4 

 11.5   25.1   3.5   اإلعَبىٜ

                                                           

 (


عققِ  ( اٍقزطال  ىقوأٛ ٍعيَققٜ ٍْقبٕظ اىلهاٍقبد االعزَبعٞقخ ثبىَوؽيققخ اإلعلاكٝقخ اىَْٖٞقخ1( ٍيؾق))

  عزَبعٞخ ىَزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ.ٍلٙ ريجٞخ ٍؾز٘ٝبد مزت اىلهاٍبد اال
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 كتب الدراسات االجتماعيةمحتكل يتضح مف الجدكؿ السابؽ انخفاض تمبية     
، بالمرحمة اإلعدادية المينية لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة مف كجية نظر المعمميف

 الدراسات االجتماعيةدرجة تمبية كتب انخفاض  ىإل الدراسة االستكشافية نتائج فقد أشارت
(، كالمتطمبات االقتصادية :74.9) لمتطمبات المعرفيةا لكؿ مف اإلعدادية بالمرحمة

متكجو ل( :7105االجنماعبة ) تطمباتم(، كال: 71.7(، كالمتطمبات التكنكلكجية ):6708)
لمرحمة اإلعدادية بامناىج الدراسات االجتماعية  مما يستمـز معو تطكير ؛نحك اقتصاد المعرفة

تمكف دارسييا مف ك  ،عمى تمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةكي تككف قادرة ؛ المينية
 بفركعيا المختمفة، الدراسات االجتماعية مناىجاالندماج في عصر اقتصاد المعرفة خالؿ 

  .لدييـإطالؽ الطاقات الفكرية كاإلبداعية كتساعدىـ عمى 
 :هشكلُ البحح

بالمرحمة  اعيةت االجتمالدراسا انخفاض تمبية مناىج في البحث مشكمةتتمثؿ 
  .لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةاإلعدادية المينية 

 ؿ الرئيس التالي:ؤاستيمكف تحديد مشكمة البحث في ال  اليبالتك 
بالمرحمػػة اإلعداديػػة  اعيػػةالدراسػػات االجتم لمنػػاىجتصػػكر مقتػػرح  عػػدادإكيػػؼ يمكػػف 

 ؟ التكجو نحك اقتصاد المعرفة ضكء متطمبات فيالمينية 
 يتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس التساؤالت الفرعية اآلتية:ك 
ما متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة الكاجب تكافرىا فػي منػاىج الدراسػات االجتماعيػة  -1

 بالمرحمة اإلعدادية المينية؟
 متطمبػػات التكجػػو نحػػك اقتصػػاد المعرفػػة فػػي منػػاىج الدراسػػات االجتماعيػػة تػػكافر مػػدلمػػا  -2

بالمرحمػة اإلعداديػة المينيػة  حتكم/ أنشطة التعميـ كالتعمـ /أسػاليب تقػكيـ()األىداؼ / الم
   ؟

 ما التصكر المقتػرح لمنػاىج الدراسػات االجتماعيػة بالمرحمػة اإلعداديػة المينيػة فػي ضػكء -3
 ؟متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة 
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 أهداف البحح:

تكافرىػا فػي منػاىج الدراسػات  تحديد قائمة بمتطمبات التكجو نحػك اقتصػاد المعرفػة الكاجػب -1
 االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية.

متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في مناىج الدراسات االجتماعية  تكافرمدل تحديد  -2
اعية بالمرحمة بالمرحمة اإلعدادية، خالؿ تحميؿ المقررات الحالية لمدراسات االجتم

 .محتكاىاة مدل تمبية لمعرف  ؛كتقكيميا اإلعدادية المينية
إعػػػداد تصػػػكر مقتػػػرح لمػػػا يجػػػب أف تكػػػكف عميػػػو منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة المرحمػػػة  -3

األنشػػطة، ك ، المحتػػكلك اإلعداديػػة المينيػػة المطػػكرة بعناصػػرىا المتمثمػػة فػػي ) األىػػداؼ، 
 أساليب التقكيـ( في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.ك 

 أهوًُ البحح:

متكقع لمبحث الحالي مف نتائج يمكف ليا أف تسيـ في المجاالت في ضكء ما ىك 
 اآلتية:

تعد ىذه الدراسة استجابة لالتجاىات العالمية الحديثة التي تنادم بضركرة تطكير مناىج  -1
نحك اقتصاد  التكجو متطمبات كمنياالمينية، الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية 

 المعرفة.
الدراسػػػات االجتماعيػػػة بالمرحمػػػة  منػػػاىجف إلػػػى أىميػػػة تقػػػكيـ كليؤ مسػػػتكجيػػػو اىتمػػػاـ ال -2

 .اقتصاد المعرفة التكجو نحك متطمبات اإلعدادية المينية الحالية في ضكء
طبقػػػان المينيػػػة تطػػػكير منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة بالمرحمػػػة اإلعداديػػػة  فػػػي قػػػد يسػػػيـ -3

رسػيف ليػذه المنػاىج عمػى اقتصاد المعرفة في مساعدة التالميذ الدا لمتطمبات التكجو نحك 
 التفاعؿ المثمر مع المستجدات التي يفرضيا عمييـ التطكر المجتمعي يكمان بعد اآلخر.

منػػاىج  ياقتصػػاد المعرفػػة فػػ تعػػرؼ متطمبػػات التكجػػو نحػػك  يقػػد يفيػػد مطػػكرم المنػػاىج فػػ -4
 .  المينيةالدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية 

بتصػػكر يكضػػح كيفيػػة التخطػػيط لػػدركس الدراسػػات تزكيػػد معممػػي الدراسػػات االجتماعيػػة  -5
االجتماعيػػة باسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات التػػدريس كاألنشػػطة المالئمػػة لتمبيػػة متطمبػػات 
التكجػو نحػك اقتصػاد المعرفػة، بمػا قػد يسػاعد عمػى تنميػة االتجػاه اإليجػابي لػدل التالميػػذ 

دة المعممػػػيف باإلضػػػافة إلػػػى مسػػػاع ،نحػػػك التفاعػػػؿ النػػػاجح فػػػي عصػػػر اقتصػػػاد المعرفػػػة
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لتالميػػػذىـ عمػػػى امػػػتالؾ األدكات التػػػي تمكػػػنيـ مػػػف التفاعػػػؿ المثمػػػر فػػػي عصػػػر اقتصػػػاد 
 المعرفة.

 هصطلحات البحح:

 :هتطلبات التىجه حنى اقتصاد املعزفُ

  Knowledge Economy Requirements Of  Appproaching 

( ,2,13،1) متطمب"؛ كيعرؼ محمد عبد المطمب"كممة متطمبات ىي جمع لكممة   
 أساسي ال غني عنو. كممة متطمب بأنيا: عبارة عف شيء

في البنية استثمار  :بأنو  Brinkley,L.,(2006, 4يعرفو )ف اقتصاد المعرفةأما 
؛ بيدؼ إنتاج مجمكعة مف األفكار التي يتكافر بيا عنصر اإلبداع بيدؼ المعمكماتية المتكافرة

 حؿ مشكالت المجتمع. 

كتكظيفيا  المعمكماتالحصكؿ عمي  :( بأنو9,,18،2) الرابي كيعرفو مصطفى
تكنكلكجية التطبيقات المعمكماتية ك الخدمات البيدؼ تحسيف نكعية الحياة خالؿ اإلفادة مف 

كتكظيؼ البحث العممي إلحداث مجمكعة مف ؿ البشرم كرأس لمماؿ، متطكرة، كاستخداـ العقال
ح أكثر استجابة مع تحديات العكلمة  التغييرات االستراتيجية في المحيط االقتصادم لتصب

 كتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ.
كبالتالي أمكف لمباحثة كضع التعريؼ اإلجرائي لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد    

استثمار كتكظيؼ لمجمكعة مف المعارؼ كالميارات كالقيـ  المتعمقة بالجكانب  :بأنيا المعرفة 
إدخاؿ بعض الحياتية( خالؿ ك  الكطنية،ك االجتماعية، ك كجية، التكنكلك  االقتصادية،ك )المعرفية، 

بات التعديالت عمى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية، في ضكء متطم
الكطنية، ك االجتماعية، ك التكنكلكجية، ك االقتصادية، ك المعرفية، التكجو نحك اقتصاد المعرفة )

مناىج  فيدنى  لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة بيدؼ تكفير الحد األ ؛الحياتية(ك 
)أىداؼ /محتكل/أنشطة التعميـ  الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية

مع المتغيرات المجتمعية  اإليجابي بما يمكنيـ فيما بعد مف التفاعؿ  ،كالتعمـ/أساليب التقكيـ(
 المتالحقة.
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 حدود البحح:  

 ي عمى الحدكد التالية:اقتصر البحث الحال
منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة بالصػػػفكؼ  لتحميػػػؿ المحتػػػكل  المتمثمػػػة فػػػي محتػػػك عينػػػة  -

لمعػػاـ  عينػػة الدراسػػة التحميميػػة الكصػػفية() يالثالػػث( اإلعػػدادم المينػػك الثػػاني، ك )األكؿ، 
 ـ.2,21/,2,2الدراسى 

)المعرفيػػػة،  :يػػػةالتالمتطمبػػػات التكجػػػو نحػػػك اقتصػػػاد المعرفػػػة المتمثمػػػة فػػػي المتطمبػػػات  -
 الحياتية( . ك الكطنية، ك االجتماعية، ك التكنكلكجية، ك االقتصادية، ك 

 عًٌُ البحح:

 ،كالثػػػاني ،فػػػي منػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة بالصػػػفكؼ )األكؿ البحػػػث نػػػةت عيتمثمػػػ
كأسػاليب  ،كاألنشػطة ،كالمحتػكل ،المتمثمػة فػي )األىػداؼ بمككناتيػا يالمينػ كالثالث( اإلعػدادم

 التقكيـ(.
 :وهىاده أدوات البحح

 التالية:كمكاده أدكات البحث  إعدادتـ 
الدراسػػات  منػػاىجالتػػي ينبغػػي تكافرىػػا فػػي  قائمػػة متطمبػػات التكجػػو نحػػك اقتصػػاد المعرفػػة .1

 )إعداد الباحثة(        .                االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية الحالية
بالمرحمػػة اإلعداديػػة المينيػػة بصػػفكفيا جتماعيػػة منػػاىج الدراسػػات اال لأداة تحميػػؿ محتػػك  .2

 )إعداد الباحثة(         .         في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة الثالثة
المطػػػكرة  المرحمػػػة اإلعداديػػػة المينيػػػةبمنػػػاىج الدراسػػػات االجتماعيػػػة لمقتػػػرح التصػػػكر ال  .3

أسػػاليب التقػػكيـ( فػػي ضػػكء ك األنشػػطة، ك المحتػػكل، ك األىػػداؼ، بعناصػػرىا المتمثمػػة فػػي )
                                                                )إعداد الباحثة(                           متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.

 هٌهج البحح:

فػػي ضػػكء  كتقكيميػػا لتحميػػؿ المنػػاىج الحاليػػة التحميمػػى؛ تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي
ر متطمبػات التكجػو نحػك اقتصػاد المعرفػة فػي مقػررات الدراسػات االجتماعيػة بالمرحمػة مدل تكاف

كالدراسػػات  اتككػػذلؾ عنػػد تجميػػع األدبيػػ ة )باتبػػاع أسػػمكب تحميػػؿ المحتػػكل(،اإلعداديػػة المينيػػ
 المتعمقة بمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.
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 إجزاْات البحح:

 كات اآلتية:البحث تـ اتباع الخط تساؤالت عفلإلجابة 
لدراسات اتحديد متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة الكاجب تكافرىا في مناىج  -1

في ضكء االطالع عمى األدبيات االجتماعية الحالية بالمرحمة اإلعدادية المينية 
لدراسات اكمناىج  ،كالدراسات السابقة التي اىتمت بتطكير المناىج بصفة عامة

بصفة خاصة في ضكء متطمبات التكجو ة اإلعدادية المينية االجتماعية الحالية بالمرحم
 .اقتصاد المعرفةنحك 

 في تكافرىا الكاجب المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات لقائمة األكلية الصكرة كضع -2
 عمى مجمكعة كعرضيا ،لدراسات االجتماعية الحالية بالمرحمة اإلعدادية المينيةا مناىج

 صكرتيا في المتطمبات قائمة كضع ثـ صدقيا، مف كدلمتأ المتخصصيف المحكميف مف
 .النيائية

لدراسات ا مناىج لتحميؿ أداة في المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات قائمة تضميف -3
 األىداؼ،) في المتمثمة بعناصرىا االجتماعية الحالية بالمرحمة اإلعدادية المينية

 ؛المينيةاإلعدادية  بالمرحمة( قكيـالت أساليبك  كالتعمـ، التعميـ أنشطةك  ات،يالمحتك ك 
 .بيا المتطمبات ىذه تكافر مدل لمعرفة

 تكافر مدل قياس خالليا يمكف التي المؤشرات مف مجمكعة ىإل المتطمبات ترجمة -4
 معالجةك  ،لدراسات االجتماعية الحالية بالمرحمة اإلعدادية المينيةا مناىج في المتطمبات
 .اإحصائين  البيانات

لدراسات االجتماعية الحالية بالمرحمة ا مقترح لمناىجالتصكر األكلية لمالصكرة إعداد  -5
 :التالية ة اإلعدادية في ضكء قائمة األسسبالمرحم اإلعدادية المينية

 .متصكر المقترحاألىداؼ العامة ل -
 .لتصكر المقترح ا اتاإلطار العاـ لمحتكي -
 .ةىج المطكر اس المنؽ التدريس كاألنشطة كالمكاد التعميمية الالزمة لتدريائطر  -
 .التصكر المقترحأساليب تقكيـ  -
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 لدراسات االجتماعية الحالية بالمرحمة اإلعدادية المينيةعرض التصكر المقترح لمناىج ا -6
ئيـ في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة عمى المحكميف كتعديمو في ضكء آرا

 .كالتكصؿ إلى الصكرة النيائية
 .البحث نتائج ضكء في كالمقترحات التكصيات تقديـك  اكتفسيرى النتائج مناقشة -7

 أدبًات البحح

 "اقتصاد املعزفُ وتطىيز هٌاهج الدراسات االجتواعًُ باملزحلُ اإلعداديُ املهًٌُ"

 حيث يشتمؿ ؛كالدراسات السابقة لمبحث  النظرم سيتـ عرض اإلطار الجزء فى ىذا   
 :كاآلتي ،صر فرعيةكؿ محكر عمى عنا ميحتك ك  ،يفيعمى محكريف رئيس

  .المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات األكؿ: المحكر
 ضكء في المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات في مناىج تطكيرالثاني:  المحكر
  .المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات

 املعزفُ: احملىر األون: هتطلبات التىجه حنى اقتصاد

 :وتطىره املعزفُ اقتصاد ًشأَ

 الجديد أف إال معو حتى اآلف؛ كارتقت بداية الخميقة، منذ اإلنساف رافقت إف المعرفة 
 العممية الثكرة بفضؿ فى شتى المجاالت عمكما اإلنساف عمى حياة تأثيرىا حجـ ىك اليـك

 كبالتحديد األكركبية القارة دكؿ في كالتي انطمقت الصناعية كمع ظيكر الثكرة ،كالتكنكلكجية
 جذرية، بصكرة المعرفة إلى النظرة تغيرت حيث عشر؛ كالتاسع عشر الثامف القرف يف

 الثكرة لظيكر أدل مما اإلنتاجية؛ العممية إثراء في عنيا غنى ال تطبيقية أصبحت فالمعرفة
 االقتصادم النمك مصادر مف أساسي مصدر إلى المعرفة كمف ثـ تحكلت ،الصناعية

 كالفيزيائية كالنككية لكتركنيةاإل  النيضة تحقيؽ في الريادم الدكر ليا ليككف لممجتمعات؛
 .كالفضائية كالبيكلكجية
 المؤسسات إغراؽ في الغزيرة المعمكمات بدأت الماضي القرف تسعينيات نياية كفي
 المعرفة، مجتمع مصطمح الظيكر في ليبدأ المؤسسات؛ عمى ىذه عبئا شكؿ مما المختمفة؛

 النامي الدكر إدراؾ كمع األخيرة العقكد كاالستثمار في لمتكظيؼ القابمة المعارؼ عف تعبيرا
 كمية كليست كاالقتصاديات، الشركات أعماؿ سير في المعارؼ كاستخداـ كتكزيع إلنتاج

 فريتز العالـ عمى يد المعرفة اقتصاد مصطمح نشأ كتتنامي تتطكر التي كحدىا المعارؼ
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 بيا كتنتشر الجديدة المعارؼ بيا تتكلد التي قةعمى الطري منصبا االىتماـ أصبح حيث ماكمك؛
، عكاد محمد) ،(39 ،4,,2، ستاف ديفيس) (9,,11،2)محمد سيد  .أيضا

 (,8،2,,2، الشمرم كىاشـ الميثي نادية) ،(8،237,,2
 :المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات

  ا الدراساتكما أشارت إليي المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات أىـ تمخيص يمكف    
(Philip, A.et al.,2008,1-17 )،(17-9،15,,2   السعكد، أبك سيد محمد)، 

Guile,D.,2010,1-20) كما يمي : 
  :املعزفًُ املتطلبات: أوال

 األصكؿ عمييا يطمؽ كالتي المجتمع في المعارؼ جميع المعرفية تمثؿ إف المتطمبات
 مصطفى ، كفتحيBonal,X.& Rumba,X. (2003,11 ) ، كيشير كؿ مفالمعرفية

 عمى تمكيف قادرة تعميمية مناىج بناء يتطمب الناجح التعميمي النظاـ أف ( إلى55،2,11)
كتكظيفو  عمى اكتساب تساعد بصكرة المعرفة اقتصاد عصر في بفعالية االندماج مف دارسييا
  .بو لمحيطةاالقتصادية كاالجتماعية ا المشكالت حؿ في بالمحتكل التعميمي المتعمقة لممعارؼ

ساعد الطالب تالجغرافية يمكف أف  المعارؼ( بأف تنمية 2,8، 2,19)صبرم كيضيؼ باسـ 
 :عمى
 بناء خبراتو بشكؿ منظـ.، ك ك أسيؿ كربطيا بالخبرات الحياتيةتكظيؼ المعرفة عمى نح 
 .تككيف مفاىيـ صحيحة كتقميؿ التصكر الخاطئ لممفاىيـ 
 عمؿ في كاجب أك مشركع بحيث يعمؿ كيبحث عف بتكميفو بال )تكفير فرص العمؿ الذاتي

 .(المعرفة مف مصادر متنكعة داخؿ المدرسة كخارجيا
 بصفة التعميمية المناىج تكفرىا أف يجب التي المعرفية المتطمبات أىـ تمخيص كيمكف

 االندماج مف تمكينيـ بيدؼ لدارسييا خاصة بصفة الدراسات االجتماعية كمناىج عامة
 :يمي فيما المعرفة تصاداق عصر في الناجح
 بيدؼ مسبقا، لدييـ المتكافرة المعرفية الخبرات باستخداـ جديدة المناىج بمعارؼ بناء -

 .المعرفي الماؿ رأس في االستثمار
 حمكؿ ابتكار ىدفيا استقصائية بحثية عمميات في إدماجيـ خالؿ مف المعارؼ تكظيؼ -

 .المحيط المجتمع لمشكالت



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 133 - 

معينة، أك  ظاىرة لحدكث أدل الذم السبب أك العمة معرفة ،كمة"المعم االىتماـ " بمعرفة -
  حدث تاريخى ما.

  .كاألدكات التكنكلكجية الكسائؿ مع التعامؿ خالليا مف يمكف التي الكيفية معرفة -
بصػفة عامػة يالحػظ أنيػا  فػى مجػاؿ الدراسػات االجتماعيػةكالمتأمؿ لطبيعة المعرفػة 

طمػػب ضػػركرة مراجعػػة أىػػدافيا كمحتكاىػػا كأسػػاليب تتسػػـ بسػػرعة التطػػكر كالتغيػػر، ممػػا يت
تدريسيا كتقييميا باستمرار كي تالحؽ ما يظيػر مػف أفكػار جديػدة كمػا يطػرأ مػف مشػكالت 

بما يساعد المتعمميف في التصدم لتمؾ المشػكالت مثػؿ االنفجػار  ياتستدعي تطكير مناىج
ات فػػػػي األنمػػػػاط ك كالتغيػػػػر السػػػػكاني، كالتمػػػػكث البيئػػػػي، كمشػػػػكالت التصػػػػحر، كالجفػػػػاؼ، 

 (44، 2,16، محمد حاتـ) (26، 5,,2)صالح الديف عرفة،  .المناخية
 :االقتصاديُ املتطلبات: ثاًًًا

 ،,(Joseph,W.(2001,500) Steven,P.&Weale,M.,2003,1 مف كؿ أشار
 مف تمبيتيا يجب التي االقتصادية لمجمكعة مف المتطمبات (15 ،9,,2) الرابي مصطفيك 

   :ممثمة فى ،المعرفة اقتصاد عصر نحك بفعالية لمتكجو التالميذ تييئة يدؼب  المناىج خالؿ
عمى  إنتاجية مشركعات في التالميذ إدراج خالؿ مف ذلؾ كيتـ العمؿ خالؿ مف التعمـ -

نتاج تكنكلكجي إنتاج بيف ما ،مصغر مستكل نتاج فكرم كا   .مادم كا 
 .التالميذ منتجات في اإلبداعي العنصر بتكافر االىتماـ -
  العمؿ. احتراـك  الكقت، قيمة في تقدير كالمتمثمة لدل التالميذ االقتصادية القيـ تنمية -
 .ليا األمثؿ كاالستغالؿ الطبيعية عمى الثركات المحافظة نحك اإليجابية االتجاىات تنمية  -

 االجتماعية الدراسات مناىج فى المتطمبات ىذه مف االستفادة لمباحثة أمكفكقد 
 :يمي ما خالؿ مف الحالي بحثال في كمراعاتيا

لنير النيؿ، ) مجسماتصناعة ) مثؿ مصغرة مشركعات لتنفيذ مكضكعات إدراج -
)الحبكب  تجفيؼ ، (دكارة الرياح -قياس المطر )جياز مفنماذج  صناعة - (ىراماتاأل

 (.كطباعتيا كمبيكترية بصكرة جداكؿ تصميـ -ركاالزىا
 النظرم المعرفي بالجانب سابقةال المشركعات مف مشركع كؿ عمى ربط الحرص -

 (.المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات ضكء في المطكرة الكحدات)
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 :التكٌىلىجًُ املتطلبات: ثالجا

 أماـ المطركح إف ما يكاجو العالـ اليـك إثر االزمات الحالية  يصنع نكعا مف التحدم
 بنكعية االرتفاع بيدؼ تكنكلكجيالم األمثؿ إلى االستثمار الكصكؿ في التقميدية، التعميـ نظـ

 بعد عف كالتعميـ لكتركنياإل  التعميـ عف طريؽ المعرفة تعميـ كتحقيؽ انتشاره، كتكسيع التعميـ
 القكة نقاط كفيـ التعميـ، في المستخدمة الحديثة كالكسائط المستمر، كالتعميـ المفتكح كالتعميـ
ائج العديد مف الدراسات مثؿ ماسبؽ نت د ، كقد أكالحديثة التكنكلكجية التطبيقات في كالضعؼ

)محمد ( 663، 2,11) اليادم عبد عميك  ، (48، 4,,2) يحيي عصاـ دراسات كؿ مف
 لمجمكعة مف المتطمباتأ شارت  كالتي (2,18عاطؼ جكدة ) ،(72، 2,13، عطية

 نحك دارسييا تكجيو بيدؼ عامة بصفة الدراسية المناىج تمبييا أف يجب التي التكنكلكجية
 :يمي المعرفة كما اقتصاد عصر في بفعالية االندماج

 شبكة خالؿ مف المحيطة لممشكالت حمكؿ في المعارؼ تكظيؼ لكيفية التالميذ تكجيو -
 .اإلنترنت

شراكيـ التكنكلكجي التعامؿ ميارات التالميذ إكساب -  .في خطكاتو كا 
 حفظ...( -كتابو– لكتركنيا )تنظيـعمى التعامؿ مع المعارؼ إ التالميذ تشجيع -
 استغالؿ عدـ"مثؿ كالمتمثمة التكنكلكجيا باستخداـ المتعمقة القيـ التالميذ إكساب -

 .كغيرىا الشائعات نشر مثؿ بالغير فى االضرار التكنكلكجيا
 كالجدكلة كالطباعة اإللكتركني عمى الميارات االلكتركنية مثؿ الرسـ التالميذ تشجيع -

  ليـ بالنسبة الرزؽ كسب في تساعد قد التي الميارات مف كغيرىا اإللكتركنية
 يـتشجيعٗ األجنبية العممية المكاقع بعض مع لكتركنياإل  عمى التكاصؿ التالميذ تشجيع -

 .لكتركنيةاإل  البرامج بعض عمى ابتكار التالميذ
مجاؿ الدراسات دكر تكنكلكجيا المعمكمات في  (2,15،214محمكد أحمد )كقد حدد 

أسيمت في سيكلة الكصكؿ إلى المعمكمات عف األشخاص  حيثالجغرافيا( ) االجتماعية
ت كعمقت كاألماكف كالبيئات، كما ساعدت في تنظيـ المعمكمات، كتحميؿ العالقات. كما عزز 

 تكفير معمكمات حديثة كمتجددة عف الظاىرات الجغرافية.ك  ،المعرفة كالفيـ الجغرافي
فانيا أيضا  مجاؿ الجغرافيا تكنكلكجيا المعمكمات فيكتضيؼ الباحثة أنو كما أضافت 

تمكيف المتعمميف مف استيعاب عناصر المعرفة أفادت كأضافت فى مجاؿ التاريخ كذلؾ ب
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كمياراتيا ككسائطيا كحسف استخداميا كتكظيفيا، كمنحيـ قدران أكبر مف المسؤكلية التارخية 
إلى المعمكمات تكظيؼ شبكة اإلنترنت في سرعة الكصكؿ  ،في اكتساب المعرفة كالتعمـ الذاتي

 .مف مصادرىا المختمفة
تضمينو التصكر المقترح  لمناىج  خالؿ مف الحالي البحث في ماسبؽ مراعاة تـ كقد

 :الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية بعناصره لتكجيو التالميذ إلى
 سكاء ةالصغير  المشركعات بعض تنفيذ عمى طريقة الحصكؿ في اإلنترنت بشبكة االستعانة -

 .بأنفسيـ باقتراحيا قامكا التي أك عمييـ المقترحة
 برامج مثؿ البسيطة البرامج الككرد كاستخداـ عمى برنامج البسيطة القطع بعض كتابة -

 .كىكذا ... جداكؿ كتصميـ كتمكينيا  لمككنات القشرة االرضية الكمبيكترم الرسـ
 .  االستخداـ كليس ركنيلكتاإل  اإلنتاج كاالبتكار في يكمف الحقيقي النجاح فإ -

 :االجتواعًُ املتطلبات: رابعًا

 كىيا ،السعدم عزيزة دراسة:منيا ك  أشارت العديد مف الدراسات
 لمجمكعة مف المتطمبات (8 ،2,13 )عارؼ أحمددراسة ك  ،(12،2,12)الدكسرم

 تكجيو بيدؼ لممناىج تصميميـ عند مراعاتيا المناىج عمى مخططي يجب التي االجتماعية
 :يمي المعرفة، كما اقتصاد عصر في بفعالية االندماج نحك رسييادا
 . المحيط المجتمع منيا يعاني التي القضايا كالمشكالت بتحديد االىتماـ -
 .المشكالت ليذه إبداعية حمكؿ عمى إيجاد التالميذ تشجيع -
 حؿ بيدؼ الفريؽ بركح كالعمؿ الجماعية، األنشطة التالميذ عمى ممارسة تشجيع -

 .تالمشكال
 .التعصب ظاىرة مثؿ السمبية المجتمعية الظكاىر رفض  تأكيد -
 .الميارة ليذه يفتقد الذم زميمو يساعد ما ميارة يمتمؾ فمف اآلخريف خدمة -
 . كليةالمسؤ  تحمؿ مثؿ اإليجابية االجتماعية القيـ بعض تنمية -
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 :يمي ما خالؿ مف الحالي البحث في السابقة النقاط مراعاة تـ كقد
 مشكمة مثؿ بيـ محيطة بيئية كمجتمعية مناىج الدراسات االجتماعية لمشكالتاحتكاء  -

 حمكؿ اقتراح ، كغيرىا مف المشكالت بيدؼكالتمكث، الزيادة السكانية، البطالة الطاقة
 .ليا مناسبة

  لية.ك المسؤ  جماعية كتحمؿ بصكرة المشركعات عمى تنفيذ التالميذ تشجيع محاكلة -
 :ًُالىطٌ املتطلبات: خاهسًا

 كي المكاطف تأىيؿ" ىك المعرفة اقتصاد نحك التعميـ بتكجيو االىتماـ دكاعى إف مف
 باليكيات لمتمسؾ دعكات فظيرت ،"كخصكصيتو ككيانو ىكيتو حماية مف يتمكف

 بما لتطكيرىا ممحة الحاجة كانت لذلؾ التعميمية، المناىج إلى ذلؾ آثار كانتقمت كالخصكصيات
-Faour,M.&Muasher,M(2011,13)كؿ مف  هكىك ما أكد  ةالمعرف اقتصاد عصر يكاكب

 عند مراعاتيا المناىج عمى مخططي يجب التي الكطنية العديد مف المتطمبات كقد حدد، 15
 اقتصاد عصر في بفعالية االندماج نحك دارسييا تكجيو بيدؼ التعميمية لممناىج تصميميـ
  يمكف تمخيصيا كما يمى: المعرفة،

 .الخاصة الكطنية كاألنظمة قكانيفال تأكيد احتراـ -
 .مشكالتيا كحؿ كتنميتيا الكطنية عمى اإلنجازات المحافظة تأكيد أىمية -
 يتناسب بما خاصة بصفة العممية الكطنية اإلنجازات ألصحاب الذاتية السير بعض عرض -

 .الدراسات االجتماعية مثؿ جماؿ حمداف كغيرىـ مادة طبيعة مع
 .ماءكاالنت المكاطنة قيـ تنمية -

 :مثؿ الحالي البحث في السابقة النقاط مراعاة تـ كقد
  .الطاقة مف باالستفادة مثؿ المتعمقة الكطنية كالقكانيف األنظمة تأكيد احتراـ -
 حمكاف مرصد مثؿ كزيارتيا العممية الكطنية اإلنجازات ببعض االىتماـ ضركرة تأكيد -

 .المناخ مكضكع دراسة عند الفمكي
 .لمعمماء المصرييف كالعرب الذاتية عمى السيرة الحصكؿ نحك التالميذ تكجيو -
 الذم لمدكر التالميذ انتباه لفت خالؿ العربية مف كالقكمية المصرية القكمية مفيـك تنمية -

 تجميع بيدؼ الستينيات فترة أثناءفي  العالي السد إنشاء في  المصرية الحككمة لعبتو
  .الطاقة مف مختمفة نكاعأ تكفير بيدؼ الفيضاف في الميدرة النيؿ مياه
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 :احلًاتًُ املتطلبات: سادسًا

ال  التي األساسية الحاجات كالمتطمبات مف مجمكعة عف عبارة الحياتية المتطمبات
نما األساسية، حاجاتو إلشباع فقط ليس لمفرد عنيا غنى  كاستمرار البقاء مكاصمة أجؿ مف كا 
، كلتحقيقيا  الحياه باستمرار مستمرة فيي المجتمع، في الحياه معايشة أساليب كتطكير التقدـ

اشباعيا بشكؿ يساعد  مف تمكنو التي األساسية الميارات مف مجمكعة الفرد إكسابال بد مف 
 .المحيطة البيئة صعكبات مع التكيؼعمى 

 المناىج تمبية أف إلى Seltzer,K.,&Bentley,T.(2014,44) مف كؿ كيشير
 نحك المتعمميف تكجيو  ضركرات مف ممحة ضركرة تأصبح الحياتية لممتطمبات التعميمية
 الفرد امتالؾ خالؿ مف إال ذلؾ يحدث كلف المعرفة؛ اقتصاد عصر في اإليجابي التفاعؿ
 الحياه كمشكالت متطمبات كمكاجية كالتجديد االبتكار مف تمكنو التي الحياتية لمميارات
 خبراتو تصقؿ التي كالعممية العقمية األداءات مف بمجمكعة الفرد  يقكـ حيث المختمفة؛
 التكجو متطمبات ضكء في المطكرة المناىج لتحقيقو تسعي الذم اليدؼ ىك كىذا المختمفة

 .المعرفة اقتصاد نحك
الحياتية متطمبات ال تناكلت طالع عمى بعض األدبيات التربكية التياالكمف خالؿ  
التربية  )كزارةك ،(Unicif,2005,6-10) اقتصاد المعرفةالتكجو نحك كمطمب مف متطمبات 

( يمكف ليا  تمخيص أىـ 226، 2,15)عصاـ جابر ، ك، (,2,16،1كالتعميـ األردنية،
خاصة أف تراعييا الدراسات االجتماعية عامة كمناىج مناىج لم يمكف التي المتطمبات الحياتية

 يمي: كما
الؿ عقػد دكرات أثنػاء تدريسػيـ مػف خػفػي عمى تمبية المتطمبات الحياتية  فمعمميالتدريب  -

 أثناء الخدمة.في تدريبية ليـ 
ربػػط  المػػنيج بػػاألمكر الحياتيػػة لممػػتعمـ، سػػكاء المتعمقػػة بحياتػػو كمتطمباتػػو الشخصػػية أك  -

 المتعمقة بحياتو كمتطمباتو االجتماعية.
 مناسب لحؿ تمؾ المشكالت.القرار الدراج مشكالت حياتية تتطمب اتخاذ إ  -
 لجماعي بيدؼ تنمية قدراتيـ التكاصمية الحياتيو.تكجيو المتعمميف نحك التفاعؿ ا -
عمميػػة التػػي تنمػػي الػػذكاء العػػاطفي كاالنفعػػالي لػػدل      تتصػػميـ مجمكعػػة مػػف المسػػرحيات ال -

 المتعمميف.
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 :مثؿكقد تـ مراعاة النقاط السابقة في البحث الحالي 
أك كمة الطاقػة ربط المنيج ببعض األمكر الحياتية المتعمقة بالتالميذ فعندما تقػدـ ليػـ مشػ -

 .ت كقضايا حياتيةتقدـ عمى أنيا مشكالالتمكث أك مصادر الماء 
أثنػػاء حػػؿ ىػػذه فػػي عػػدـ تقػػديـ الحمػػكؿ جػػاىزة لمتالميػػذ كتعمػػد تعرضػػيـ لضػػغكط معينػػة  -

المشػػكالت؛ مثػػؿ عػػدـ تػػكافر حمػػكؿ ليػػا فػػي كتػػب مكتبػػة المدرسػػة بالتػػالي يضػػطر التالميػػذ  
 لمبحث عف حمكليا بطرؽ مختمفة.

المتعممػػيف نحػػك التفاعػػؿ الجمػػاعي مػػع بعضػػيـ الػػبعض كمػػع غيػػرىـ بيػػدؼ تنميػػة  تكجيػػو -
 أثناء تنفيذىـ لممياـ المكمفيف بيا.في قدراتيـ التكاصمية الحياتية 

تصػػميـ المسػػرحية العمميػػة الحياتيػػة المتعمقػػة بنشػػاط لعػػب الػػدكر المتعمػػؽ بػػنقص مصػػادر  -
 الطاقة بإشراؾ التالميذ.

متطمبػات التكجػو نحػك اقتصػاد المعرفػة  بتمبيػة اىتمت التي ةالسابق الدراساتكتعددت   
 لمتكجػػو الكطنيػػة المتطمبػػات بتمبيػػة اىتمػػت التػػي الدراسػػات كمػػف، التعميميػػة المنػػاىج خػػالؿ مػػف
 التػػي Mohammed,Y.(2001) دراسػػة التعميميػػة المنػػاىج خػػالؿ مػػف المعرفػػة اقتصػػاد نحػػك

 فػي تطكير المنػاىج) أف إلى نتائجيا كتكصمت  ماليزيا في التعميـ إصالحات بياف بيدؼ أجراىا
 التفاعػػؿ نحػػك الدارسػػيف تكجيػػو فػػي األثػػر أكبػػر لػػو كػػاف الجػػامعي قبػػؿ المػػاليزم الػػكطني التعمػػيـ
 دراسػات إجػراء بضػركرة دراسػتو نتػائج فػي الباحػث كأكصػي( المعرفػة اقتصػاد عصػر فػي بنجاح
 ىػذه تحقيػؽ فػي الماليزم تعميميال النظاـ حققو الذم النجاح مدل لمعرفة ,2,2 عاـ تقييمية
 فػي االسػتمرار القػرار كاتخػاذ عمػى المعرفػة، المبنػي إلى االقتصػاد الصناعي االقتصاد مف النقمة
 القػػدرة تنميػػة بيػػدؼ البشػػرم المػػاؿ رأس فػػي االسػػتثمار مػػف يتخػػذ الػػذم التعميمػػي الػػنيج نفػػس

 .قكم كطف لبناء كسيمة لدل الطالب كالنقدية اإلبداعية
 بالمرحمػػة العمػػـكالبيئػػة ك  منػػاىج تقػػكيـ إلػػى ىػػدفت التػػي Gough,N(2002)كدراسػػة  

 حيػث ،العػالمي المعرفػة اقتصػاد نحػك التكجػو متطمبات ضكء في المتحدة المممكة اإلعدادية في
عمػى  بأنفسػيـ الحصػكؿإلػى ( اطالبػ 59) قكاميػا طالبيػة عينػة بتكجيػو دراسػتو في الباحث قاـ

 فػػػي الرطبػػػة األراضػػػي تجفيػػػؼ"  مشػػػكالت بمعالجػػػة تعمقػػػةالم العمميػػػة المعػػػارؼ مػػػف مجمكعػػػة
 ىػػػذه حػػػؿ فػػػي المعػػػارؼ ىػػػذه كتكظيػػػؼ" القمامػػػة تػػػدكير إعػػػادة ،األمػػػراض انتشػػػار  بريطانيػػػا،
 ،المشػػكالت ىػػذه لحػػؿ جديػػدة كأسػػاليب لطػػرؽ الطػػالب بعػػض ابتكػػار إلػػى لأد ممػػا المشػػكالت
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بطريقػػو  المعػػارؼ كظيػػؼبت منػػاىجال ككاضػػعي مخططػػي مسػػئكلية الػػى الدراسػػة نتػػائج كأشػػارت
 البيئػػة مشػػكالت بحػػؿ يسػػمح بمػػا كتكظيفيػػا بأنفسػػيـ، عمييػػا الحصػػكؿ نحػػك الدارسػػيف تكجيػػو

 . المحيطة
 بالمرحمػػة العمػػـك منػػاىج تطػػكير إلػػى ىػػدفت التػػي(  Tan,C.et-al.,2005)دراسػػةك 

 يػدالعد ىنػاؾ أف المعرفػة اقتصػاد نحػك التكجػو متطمبػات ضػكء في سنغافكرة دكلة اإلعدادية في
 القػدرة عػدـ، مثػؿ األخيػرة الفتػرة فػي سػنغافكرة دكلػة فػي ظيرت التي االقتصادية المشكالت مف

 إلػى المنػاىج افتقار إلى ذلؾ في السبب الباحث كأرجع .الطبيعية لممكارد األمثؿ عمى االستغالؿ
 النظػػرم الجانػػب ربػػط كىػػك ،المعرفػػة اقتصػػاد عصػػر نحػػك التكجػػو متطمبػػات مػػف متطمػػب أىػػـ

كتمثمػػت  ،المحػػيط المجتمػػع قضػػايا خدمػػة فػػي العمميػػة المعػػارؼ تكظيػػؼك  التطبيقػػي بالجانػػب
 مجمكعػةتػـ تػكجيييـ ل اإلعدادية  بالمرحمة الدارسيف التالميذ مف اتمميذ( ,45) عينةالدراسة 

 تناسػػب حمػػكؿ ابتكػػار فػػي النظريػػة العمميػػة المعػػارؼ لتكظيػػؼ اليادفػػة البحثيػػة األنشػػطة مػػف
 .متعاكنة لفرؽ تقسيميـ بعد المجتمع خدمة في المحيطة يةالطبيع البيئة استغالؿ

إلى مناىج القصكر في تمبية التى أشارت الى كجكد ( 7,,2)دراسة سكسف جكاد ك 
عينة مف كتب الصؼ لالكشؼ عف المالمح التقنية  إلىالدراسة يدفت ، فاالقتصاد المعرفي

العمكـ( المطكرة ، طنية كاالجتماعيةالرابع األساسي المتمثمة في )المغة العربية، التربية الك 
كأكصت الباحثة بضركرة تضميف  ،حديثا في األردف في ضكء منحنى  االقتصاد المعرفي

محتكيات مناىج الصؼ الرابع األساسي بأنشطة كتجارب عممية تنمي استخداـ التكنكلكجيا 
 .يالحديثة لدل التالميذ بشكؿ منتظـ كمتكامؿ بما يتفؽ مع  االقتصاد المعرف

 مػادة فػي كحػدتيف تػدريس أثػرالتعػرؼ عمػى  التػى ىػدفت(7,,2) حسف لطيفة كدراسة
 كتفسػػير المعرفيػػة العمميػة المفػػاىيـ اكتسػػاب فػي المعرفػػي االقتصػػاد منحنػى  ضػػكء فػػي األحيػاء
 الدراسػة عينػة تككنػت حيػث الجامعيػة؛ لػدل طالبػات األحيػاء بمادة الصمة ذات العممية الظكاىر

 المجمكعػة لػدل طالبػات كاضػح تفػكؽ النتػائج كأظيػرت بالجامعػة البػاتط مػف طالبة( 32) مف
 مػػف كرئػػيس قػػكم أسػػاس يمثػػؿ، ك المعرفيػػة العمميػػة لممفػػاىيـ الطالبػػات اكتسػػاب فػػي التجريبيػػة

   .المعرفة اقتصاد نحك التكجو أسس
تنميػػة المػػكارد الإدارة المعرفػػة فػػي  أىميػػة التػػى أكػػدت (2,11) العمػػكؿسػػمر دراسػػة ك 
إدارة المعرفػة فػي مجػاؿ تنميػة المػكارد البشػرية  تحديدأىميػةالدراسة إلػي  ىدفتيث ح ،البشرية
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درجػة ممارسػة  تحديػدىػدفت الدراسػة إلػى  كمػااألكاديمية في الجامعات الفمسطينية بقطاع غػزة 
الجامعػػات  يالعػػامميف األكػػاديمييف لػػدكر إدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػػكارد البشػػرية األكاديميػػة فػػ

 اسػػتبانةأداة الدراسػػة  ككانػػت المػػنيج الكصػػفي، دراسػػةال كاسػػتخدمت ،بقطػػاع غػػزة الفمسػػطينية
 ،ةإدارة المعرفػػة فػػي تنميػػة المػػكارد البشػػرية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػػز 

نتػػائج الدراسػػة إلػػي أف درجػػة ممارسػػة العػػامميف األكػػاديمييف لػػدكر إدارة المعرفػػة فػػي  كتكصػػمت
رية األكاديميػػة فػػي الجامعػػات الفمسػػطينية بقطػػاع غػػزة كػػاف بػػكزف نسػػبي) تنميػػة المػػكارد البشػػ

52.)% 
 مػف المعرفػة القتصػاد التكنكلكجية المتطمبات بتمبية اىتمت التي السابقة الدراسات كمف

 مػػف معممػػا( 85)عمػػى أجريػػت التػػي Sanjay,N.(2012) دراسػػة  التعميميػػة المنػػاىج خػػالؿ
 إدراكيػـ مػدل معرفػة بيػدؼ سػؤاال،( 35) مػف ةمككنػ ةاناسػتب تكزيػع خػالؿ مػف العمػـك معممي
 متطمبػا باعتبارىػا الحديثػة التكنكلكجية لمكسائؿ الثانكية المرحمة طالب استخداـ تكظيؼ ألىمية
 كتكظيفيػا الجديػدة عمى المعمكمات الحصكؿ في المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات مف قكيا
 العمميػة فػي فعالػة بصػكرة السػتخداميا طالبيػـ جيػكفيك  ال أنيػـ إال المحيطػة، البيئة يخدـ بما

 التعميمية.
تمبيػػػة المتطمبػػػات الحياتيػػػة مػػػف خػػػالؿ اىتمػػػاـ المنػػػاىج  اىتمػػػت بكمػػػف الدراسػػػات التػػػي 

( 2,12)ماجػػد محمػػد  دراسػػة بتنميػػة ميػػارات المتعممػػيف الحياتيػػة فػػي عصػػر اقتصػػاد المعرفػػة
( في ضػكء االقتصػاد ICTلمدعمة باإلنترنت)التي استيدفت دراسة فعالية استخداـ التكنكلكجيا ا

( عمى تنمية الميارات الحياتية المتمثمػة في)حػؿ المشػكالت، التفكيػر الناقػد، ERFKEالمعرفي)
التفكيػػر اإلبػػداعي، تكظيػػؼ التكنكلكجيػػا، تطبيػػؽ المعمكمػػات كاسػػتخداميا، االتصػػاؿ كالتكاصػػؿ، 

حيػث قػاـ الباحػث  ،حككميػة األردنيػةطػالب المػدارس ال لالعمؿ الجمػاعي، التقػكيـ النيػائي( لػد
كطالبػػة مػػف  ا( طالبػػ1,19)ى عمػػ اتػػـ تكزيعيػػ ةانأدكات الدراسػػة المتمثمػػة فػػي اسػػتب بتصػػميـ

كأظيرت النتائج ارتفاع درجة امتالؾ طالب التػي تػدعـ  ،الطالب الدارسيف بالتعميـ قبؿ الجامعي
الباحػػػث  ىكأكصػػػ الحياتيػػػة اسػػػتخداـ الكسػػػائؿ التكنكلكجيػػػة فػػػي العمميػػػة التعميميػػػة لمميػػػارات 

بضركرة تفعيؿ استخداـ التكنكلكجيا في العممية التعميميػة لػدل طػالب المنطقػة الجنكبيػة بصػفة 
 خاصة.
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( التػػي اسػػتيدفت المقارنػػة بػػيف مػػدل كعػػي الطػػالب مػػف 2,13كدراسػػة )جمػػاؿ فػػكاز ،
مثمػة فػي )التكاصػؿ كالذيف التحقكا بالجامعة لمميارات الحياتيػة المت ،مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي

دارة  كالتفاكض كالتقمص العػاطفي  كالتعػاكف كالعمػؿ العػاطفي كصػنع القػرار كحػؿ المشػكالت، كا 
دارة المشػاعر كالتعامػؿ مػع الضػغكط كالسػيطرة عمييػا( فػي ضػكء مبػادئ االقتصػاد  المشكالت كا 

قػاـ الباحػث  حيػث ،الدارسيف بالسنة الرابعة بالمرحمػة الجامعيػة ىالمعرفي ككذلؾ الطالب القدام
 ا( طالبػ797عمػى عينػة طالبيػة قكاميػا ) اتـ تطبيقي ةانـ أداة الدراسة المتمثمة في استببتصمي
فػػي امػػتالؾ طػػالب الصػػؼ األكؿ الجػػامعي  اكاضػػح اكأظيػػرت نتػػائج الدراسػػة انخفاضػػ كطالبػػة

قدمػة كأرجع الباحث السبب في ذلؾ إلى ضعؼ البرامج التعميميػة الم لمميارات الحياتية المذككرة
كعػػدـ قػػدرتيا عمػػى تنميػػة الميػػارات الحياتيػػة التػػي تسػػاعد  ،لمطػػالب فػػي التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعي

 المتعمميف عمى االندماج بفعالية في عصر اقتصاد المعرفة.
 التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات التي استيدفت (2,14)كدراسة صفاء محمد 

الصػؼ  طػالبلػدل ميػارات االقتصػاد المعرفػى  التعميـ المتمايز فى تػدريس التػاريخ عمػى تنميػة
 ميػػارات التفكيػػراختبػػار الدراسػػة المتمثمػػة فػػي  كاتأد باعػػداد ةالباحثػػ تقامػػك ،الثػػانى الثػػانكل

تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة لمػػكعى  ،كبطاقػػة  مالحظػػة ميػػارات التكاصػػؿ الشػػفكل كالعمػػؿ الجمػػاعى
الػى نتػائج الدراسػة  أشػارت، ك   الثػانكل الثػانىالصػؼ  طالبػاتمػف  ( طالبػة36طالبية قكاميػا )

التعمػػيـ المتمػػايز فػػى تػػدريس التػػاريخ عمػػى تنميػػة ميػػارات  األثػػر الفعػػاؿ السػػتخداـ اسػػتراتيجيات
 االقتصاد المعرفى .

تدريبى مقترح فاعمية برنامج التى ىدفت التعرؼ عمى  (2,15كدراسة ىبة محمد )         
ألدائية لمعممى الدراسات االجتماعية كميارات قائـ عمى االقتصاد المعرفى لتنمية الميارات ا

، كقامت الباحثة باعداد قائمة بالميارات األدائية الالزمة تكليد المعمكمات لدل تالميذىـ
لالقتصاد المعرفى، كقائمة بميارات تكليد المعمكمات، ثـ بناء برنامج تدريبى لمعممى الدراسات 

كاختبار ميارات تكليد المعمكمات لمتالميذ، بطاقة مالحظة ألداء المعمميف ك االجتماعية، 
تمميذ مف تالميذىـ.  ,,1معممان مف محافظة القاىرة ، ك ,2مف عينة الدراسة كتككنت 
( بيف متكسطى درجات 1,.,نتائج إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل)ال كأشارت

الحظة كاختبار ميارات المعمميف كالتالميذ فى التطبيؽ القبمى كالبعدل فى كؿ مف بطاقة الم
 باعداد برامج إعداد المعمميف فى الدراسة كأكصتتكليد المعمكمات لصالح القياس البعدل. 
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رفع كفاياتيـ فى تخطيط ، ك الميارات التخصصية كاالجتماعية لتنمية  االقتصاد المعرفىضكء 
 كتنفيذ كتقكيـ العممية التعميمية.

تطػػكير مػػنيج الجغرافيػػا بالمرحمػػة  يدفتالتػػي اسػػت (2,16)كدراسػػة عصػػاـ الشػػاذلى   
 باعػدادحيث قػاـ الباحػث الشاممة لممجتمع المصرل ، التنميةفي ضكء متطمبات الثانكية العامة 

تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة طالبيػػة لمػػكعى  كمقيػػاس اختبػػار تحصػػيميالدراسػػة المتمثمػػة فػػي  تػػيأدا
فعاليػػة شػػارت النتػػائج الػػى الثػػانكل كقػػد أطػػالب الصػػؼ األكؿ مػػف  كطالبػػة ا( طالبػػ37قكاميػػا )

المتمثمػة  الشػاممة التنميػةمتطمبات ضركرة تضميف  ىنتائج الدراسة عم أكدتك  ،المنيج المطكر
مقػررات فػى الثقافية كالتكنكلكجية  البيئية، ية،سالسيا االقتصادية، المتطمبات االجتماعية ، :في

 الجغرافية بالمرحمة الثانكية .
تأثير التعمـ الخبراتي في الجغرافيا  ( تعرؼ2,19 ) كما استيدؼ دراسة باسـ سالـ

عمى تنمية عمؽ المعرفة الجغرافية كالدافعية العقمية لدل طالب المرحمة الثانكية، كتكصمت 
نتائج البحث إلي أف ىناؾ تأثير لمتعمـ الخبراتي في الجغرافيا عمى تنمية عمؽ المعرفة 

الثانكية، كفي ضكء ذلؾ كضعت مجمكعة مف  الجغرافية كالدافعية العقمية لدل طالب المرحمة
 التكصيات كالبحكث المقترحة.

 تطبيقات عمى قائـ فاعمية برنامج إلى تعرؼ ( ىدفت,2,2كدراسة مركاف حسنى )
 في الثانكية المرحمة طالب لدل البصرم كالتفكير المعرفة إدارة ميارات تنمية في المعزز الكاقع
ث مف اختبار ميارات إدارة المعرفة، كاختبار التفكير كتككنت أدكات البح الجغرافيا مادة

/ طالبة مقسمة الي مجمكعتيف األكلي تجريبية ا( طالب,6، كتمثمت عينة البحث )البصرم
، كتكصمت نتائج ا( طالب,3كالثانية ضابطة كالبالغ عددىا) ا( طالب,3كالبالغ عددىا مف)

( 6,.,) اقع المعزز فاعمية ال تقؿ عفالبرنامج القائـ عمى تطبيقات الك  فعالية البحث الي
لدل طالب  البصرم التفكير كميارات لماؾ جكجياف في تنمية ميارات إدارة المعرفة الجغرافية

 المجمكعة التجريبية.
لنتائج كتكصيات الدراسات السابقة،  السابؽ الفيـ ضكء كفي سبؽ ما خالؿ مف

 المختمفة التكنكلكجية لمكسائؿ تخدميفمس المعارؼ تكظيؼل  المناىج مراعاة أفب القكؿ يمكف
 الحياتي تكاصميـ يدعـ بما اإلبداع عنصر فييا يتكافر اقتصادية كمنتجات أفكار إنتاج بيدؼ
 في فعاؿ بشكؿ يسيـ قد  إلييا؛ ينتمكف التي كمجتمعاتيـ أكطانيـ كشأف قيمة مف كيرفع
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 مف مزيد لتقديـ الحاجة رتظي بالتالي المعرفة؛ اقتصاد عصر في المثمر لمتفاعؿ إعدادىـ
التكجو نحك اقتصاد المعرفة  متطمباتالدراسات االجتماعية فى ضكء  مناىج بتطكير االىتماـ

 مكضكع ىك كىذا ؛( الحياتية الكطنية، ، االجتماعية، التكنكلكجية، االقتصادية، المعرفية،)
 .الحالي البحث

 املعزفُ: واقتصاد التكلًدٍ الفزم بني االقتصاد

 ,Westeren):التربكيػة منيػا كالدراسػات األدبيػات مػف عمػى مجمكعػة االطػالع كبعػد
K.(2012, 10-20 ،  (14-12، 2,13، عػػارؼ أحمػػد)،    Hanas A( 2008, 

 لممقارنػة التػالي الجػدكؿ تصػميـ أمكػف لمباحثػة( 15-,9،1,,2) داكد جماؿ ، (117-118
 :  يمي فيما المعرفة كبيف االقتصاد التقميدل اقتصاد خصائص بيف

 (2علٗه )                                     

 ٍقبهّخ ثِٞ االقزصبك اىزقيٞلٛ ٗاقزصبك اىَعوفخ ثصفخ عبٍخ             

 اقزصبك اىَعوفخ                االقزصبك اىزقيٞلٛ         

 االٍزضَبه ٝنُ٘ فٜ هأً اىَبه اىَبكٛ. -1

اقزصققبك ّققلهح، ؽٞققش رْعققت اىَققيع اىَبكٝققخ  -2

 اٍزعَبىٖب.ثنضوح 

ٝعزَقققل عيقققٚ اٍقققزقلاً امٝقققلٛ اىعبٍيقققخ ماد  -3

اىقققلهح اىجلّٞققخ أمضققو ٍققِ اىقققلهاد اىنْٕٞققخ 

 اىَورفعخ.

اىَٞنْقققققخ  ٗاٟىقققققخ ٕقققققٜ اىَؾقققققوك ىيقققققق٘ح  -4

 االقزصبكٝخ اىزقيٞلٝخ. 

االٍققزَواه فققٜ أكاء اىَْٖققخ ٍققورجػ ثصققؾخ  -5

 اىفوك اىجلّٞخ.

ِٞ امّ٘ا  اىَقزيفخ اىَنّ٘قخ ر٘عل ف٘اصو ث -6

 ىٔ.

 اىيٍبُ ٗاىَنبُ  أصو ثعبٍيٜٝورجػ ٗٝز -1

ال ٝشققزوغ اإلثققلا ، فيهاعققخ ٗإّزققبط اىقَققؼ  -1

 ٍضال رقيٞلٝخ ٍْن عق٘ك غ٘ٝيخ.

 االٍزضَبه ٝنُ٘ فٜ هأً اىَبه اىَعوفٜ. -1

اقزصبك ٗفقوح، ؽٞقش رقيكاك اىَعقبهف ٗاىَعيٍ٘قبد  -2

 ثنضوح رلاٗىٖب ٗاٍزقلاٍٖب.

ٝعزَل عيٚ اٍزالك اىفوك ىَٖبهاد ٗقلهاد عقيٞقخ،  -3

ثقققلّٞب اىقٞقققبً ثأعَقققبه مَجٞ٘روٝقققخ فقققَٞنِ ىَعقققب  

 ٗفنوٝخ.

اىَعيٍ٘ققققبد ٗاىَعققققبهف ٗغوٝقققققخ رققققلاٗىٖب ٕققققٜ  -4

 اىَؾوك ىيق٘ح االقزصبكٝخ اىَعوفٞخ.

اىزعيٌٞ ٗاىزلهٝت اىََزَو شقوغ أٍبٍقٜ ٍقِ  -1

 شوٗغ االٍزَواه فٜ اىَْٖخ 

ٝزَٞققي ثَوّٗزققٔ اىفبئقققخ ٗقلهرققٔ اىعبىٞققخ عيققٚ  -2

  .اىزغلك ٗاىز٘اصو  ٗاىزلافو

 ىٍبّٞخ أٗ ٍنبّٞخ ال ر٘عل ٍ٘اّع  -3

كائققٌ اىجؾققش عققِ أصققؾبة اىَ٘إققت ٗامفنققبه  -4

 اىغوٝئخ ٗاىعق٘ه اىقالقخ.

يتضح أنو يمكف تطكير منػاىج  متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةبعد ىذا العرض ل
 .ك ما سكؼ نكضحو فى المحكر التاليالدراسات االجتماعية فى ضكئو كى
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ضووىْ د سووات االجتواعًووُ باملزحلووُ اإلعداديووُ املهًٌووُ تطووىيز هٌوواهج د الدرا احملووىر الجوواًٌ:

 :هتطلبات التىجه حنى اقتصاد املعزفُ

 :هفهىي تطىيز املٌهج 

إلى أف  (39،,2,2) فادية ديمترم، ك (9،84,,2 )شكقي حساني كؿ مف  يشير
ؿ اإلضافة أك االستبداؿ أك تطكير المنيج يقصد بو تحسيف المنيج المكجكد بالفعؿ مف خال 

بيدؼ تحديد نقاط الضعؼ  ،بد مف تقكيمو أكال كي تتـ عممية تطكير المنيج الك  ،الحذؼ
كالقصكر في المنيج المراد تطكيره كالقياـ بدراسات عممية مستفيضة لمحاكلة التخمص مف 
أكجو الضعؼ، كتالفي القصكر عمى أساس عممي، كاألخذ باالتجاىات العالمية في عممية 

 التطكير.
لسمات العامة لممناىج المطكرة في ضكء متطمبات التكجو نحك اكىناؾ مجمكعة مف 

 :منيا( 196-5،195,,2)خالد عبد اهلل كما أشار إلييا  اقتصاد المعرفة
 .كحفظياالتركيز عمى بناء الشخصية أكثر مف استيعاب المعمكمات  -
 كاالنتقاؿ السريع ،المناخ التعميمي الحر القائـ عمى التعاكف بيف المعمـ كالمتعمـ -

 لممعارؼ، كامتالؾ الميارات التي تمكف مف تنفيذ مشركعات مصغرة.
 تعمـ كيفية التعمـ، كدمج ميارات التفكير في البرامج التعميمية. -
 تكفير اإلمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ بيئات تعميمية إلكتركنية. -
 اإلمكافإعطاء قدر مف الحرية لممعمميف في مينتيـ، كتذليؿ الصعكبات لمتالميذ قدر  -

 .التعاكني بالتعمـ االىتماـك 
  تتضح المعرفة كاقتصاد التقميدم االقتصاد بيف لمفركؽ السابؽ العرض خالؿ كمف

 فيما بعد. تكضيحيا سيتـتي كال المعرفة اقتصاد نحك التكجو مبررات
 :المعرفة اقتصادتطكير المناىج فى ضكء متطمبات  نحك التكجو كمبررات أىمية

 ,Oecd):مف كؿ دراسة مثؿ الدراسات مف لمعديد كالفحص االطالع خالؿ مف
 ,Cunningham)) ،(4،139,,2العربي، اإلنسانية التنمية تقرير)   ،(2001,106

P.& Cunningham, M. ,2006,593 ، (95-94 ،8,,2، زاىي اهلل عبد)، (تقرير 
 لتكجوا مبررات تحديد يمكف( ,9،2,,2، عمى حسف) ،(1,4-91، 9,,2العربي، المعرفة

 :يمي فيما المعرفة اقتصاد نحك
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 بكافة التنمية تحقيؽ في المتميز كدكره التعميـ ألىمية المتزايد النامية الدكؿ إدراؾ .1
 . كغيرىا كاالقتصادية االجتماعية أشكاليا

 لالجدك  مدل عف البحث ىإل االقتصادييف دعا مما األخيرة الفترة في التعميـ نفقات زيادة .2
 .عمى المجتمع نفقاتال لتمؾ االقتصادية

 كاإلبداع كالتحميؿ كالنقد الذاتي التعمـ لميارات العربي العالـ في المتعمميف امتالؾ ضعؼ .3
نتاجيا المعرفة الكتساب عنيا ىغن ال أساسيات تمثؿ ككميا  .كا 

 لمتطمبات تمبيتيا كعدـ األساسي التعميـ مراحؿ في لممتعمميف المقدمة المناىج جمكد .4
 التطبيقي عمى الجانب المناىج في النظرم الجانب غمبةك  المعرفة اقتصاد نحك التكجو

  .التحصيمية بالجكانب المناىج ىتماـا
 منيا كاالستفادة المعرفة كتكليد إلنتاج كحدات التعميمية المؤسسات جعؿ فى الرغبة .5

 .اقتصادية بصكرة
 تعكيدىـ خالؿ مف الحياه لمد الذاتي التعمـ بعمميات القياـ مف المتعمميف تمكيف أىمية .6

 .استقصائية بحثية بعمميات عمى القياـ
 .المختمفة كالمعمكمات لممعارؼ التكصؿ في عمى التكنكلكجيا االعتماد في المجتمع رغبة .7

 :ملٌاهج املطىرَ د ضىْ هتطلبات التىجه حنى اقتصاد املعزفُخصآص ا

بات التكجو معناصر المككنة لممناىج  التي تـ إعدادىا في ضكء متطملسمات ىناؾ 
تـ تحديده بعد  سمات العناصر المككنة لممناىج التقميديةتختمؼ عف نحك اقتصاد المعرفة 

(، ,5-,4،3,,2)أحمد الثكابية كآخركف،فحص كتحميؿ العديد مف الدراسات السابقة 
(Griffiths, T.& Guile, D., 2004, 10-1521، 9,,2الرابي، ى( ،)مصطف ،)

Miller; White-Smith & Calfee, 2010) )   ،ميند مصطفى ك أحمد الكيالنى(
 (Diane. et al.,2015,260-266) (،759، 2,11إبراىيـ ،محمد ،) (685، 2,11
 :كما يمي

 ىتشجع المتعمميف عمتتميز بأنيا  : األهداف: 
استخداـ المصادر ب المتاحة الحصكؿ عمى المعارؼ المختمفة طرؽاستخداـ مصادر ك  -1

 كاعيا.التكنكلكجية باختالؼ أن
 الطرؽ الممكنة. ىاالستفادة االقتصادية مف المعارؼ المختمفة بشت -2
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 التعاكف مع زمالئيـ كاالنفتاح المجتمعي اإليجابي. -3
مف خالؿ تنمية الجكانب الكجدانية  ،خدمة أكطانيـ كقكمياتيـ التي ينتمكف إلييا -4

 .المتعمقة بحب الكطف لدييـ كاالنتماء لو
مف التفاعؿ الحياتي اليكمي الناجح، سكاء في قاعة متالؾ األدكات التي تمكنيـ ا -5

  .الفصؿ أك خارج قاعة الفصؿ
 كتنمية ميارات التفكير العميا. ،االبتكار كاإلبداع -6

 األًشطُ واسرتاتًجًات التدريس: 

يرتبط تنفيذىا بالجانب ك  الحصكؿ عمى المعارؼمياـ تساعد المتعمميف عمى تتضمف  -
امتالؾ المتعمميف لمميارات الحياتية ك  يمية تعاكنيةمجمكعات تعم التكنكلكجي مف خالؿ

 .المختمفة
تتضمف مياـ تنمي لدل المتعمميف الجكانب الكجدانية المتعمقة بالرغبة في خدمة  -

 الكطف كالقكمية التي ينتمكف إلييا.
بحيث يتناسب ستخداـ  استراتيجيات متنكعة معتمدة بدرجة كبيرة عمى التعمـ الذاتي ا -

لتمبية المتطمبات    kwlاستراتيجية  :لمتطمب الذم ينميو مثؿكؿ أسمكب مع ا
أسمكب التعمـ القائـ عمى تنفيذ المشاريع المختمفة لتمبية المتطمبات ، المعرفية

أسمكب التعمـ  ستراتيجية التعمـ التعاكني لتمبية المتطمبات االجتماعية.، كااالقتصادية
بكات التكاصؿ االجتماعي لتمبية القائـ عمى استخداـ الكسائؿ التكنكلكجية  كش

 استراتيجية لعب الدكر لتمبية المتطمبات الكطنية.ك  المتطمبات التكنكلكجية
 ّاحملتى: 

 عنيا بالبحث  الطالب تتطمب قياـ لمتكظيؼ قابمةغيرمكتممة ك  معارؼتضمنو ل -
  .كاستكماليا

 مفيتضك  تدعيـ بيدؼ إلييا الرجكع يمكف التي  التكنكلكجية المصادر لبعض يشير -
 .استكمالو نحك المتعمميف للد الرغبة تبعث مثيرة فقرات

 ىادفة مجمكعات تككيفك  خاللو مف المقدمة المعارؼ عمى تكظيؼ المتعمميف يساعد -
 .كالبيئة المجتمع لخدمة
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 الكطنية بالجكانب المتعمقة الكجدانية الجكانب المتعمميف للد تنمي فقرات يتضمف -
 حياتية بعمميات عمى القياـ المتعمميف تشجعك  ،الكطنية يةاليك  تدعـ بالتالي ،كالقكمية

 .الناجح عمى التفاعؿ المتعمميفك 
 أسالًب التكىيى:   

 رفية كالميارية كالكجدانية،المعمجكانب لقياس مدل امتالؾ المتعمميف ل تضمف أدكاتت -
 عمقة باليكيةكالجكانب المت كميارات التكاصؿ تنفيذ المشاريع االقتصادية اتكميار 

 الميارات الحياتية.الكطنية كالقكمية ك 
 قياسيا االستعانة بالجانب التكنكلكجي.ك تتطمب في تنفيذىا  -

  :دور املعلى 
 .تحقيقيا كليةؤ مس كتحمؿ المعرفة اقتصاد نحك التعميـ تطكير رؤية فيـ -
 المكضكعات لتدريس متنكعة كأساليب بطرؽ كالتفكير لمتعميـ الممتعة الممارسة -

 .المتعمميف تعمـ كيـكلتق المختمفة
 .بينيـ فيما الخبرات كتبادؿ الزمالء مع التعاكف -
 .الميني عمى التطكر كالحرص متنكعة تعميمية مصادر عف البحث -
 .المتعمميف تعمـ لدعـ كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ -
 .المتعمميف تعمـ لتعزيز كالمجتمع األمكر أكلياء مع العالقة تعزيز -

  :لىدور املتع  
 الجديدة الخبرات يمعان عف الدائـ كالتقصي كالبحث ة،الحيا مدل بالتعمـ االلتزاـ إظيار -

 .متعددة مصادر مف لممعمكمات كالكصكؿ
 كلية كالثقة بالنفس.ؤ االبتكار كتحمؿ المس -
نتاج األفكار. -  استخداـ كسائط مختمفة لرصد المعمكمات كا 

يا  التعميمية في ضكء متطمبات أنظمة كمشركعات تعميمية نجحت في تطكير مناىج
كفيما يمي تجارب عالمية ناجحة  في تمبية أنظمتيا التعميمية  :التكجو نحك اقتصاد المعرفة

 :مف خالؿ المناىج التعميمية لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة
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قدـ المجمس االستشارم   ( Norris, R., 2000,35-40 التجزبُ الكٌديُ:) :أوال 
  Internationalىذا المصطمح  يعد اختصار )ك ( IHACاتي بدكلة كندا )المعمكم

Humanitarian  Academy Of Canada  )( استراتيجية 1995في سبتمبر عاـ )
ىادفة لتطكير المناىج التعميمية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة كركزت عمى 

 :مجمكعة مف المتطمبات منياتنمية 
كنجحت في تحقيقيا مف خالؿ تدعيـ المناىج بالجكانب الكجدانية  ،طنيةالمتطمبات الك  -

 المتعمقة باليكية كالكطنية. 
مف خالؿ إثراء المناىج باألنشطة البحثية االستقصائية  ،متطمبات البحث كاالستقصاء -

                      التي استثارت تفكير المتعمميف كربطتيا بالبيئة الكندية.                                  
لربط المناىج التعميمية التي يتـ تدريسيا بالمدارس الحككمية  المتطمبات التكنكلكجية، -

 بشبكة المعمكمات الدكلية.
مف خالؿ تدعيـ امتالؾ المتعمميف لمميارات الحياتية التي تمكنيـ  ،المتطمبات الحياتية -

 مف التفاعؿ الحياتي المستقبمي الناجح.
حيث قامت  كزارة التربية  (:Teo,Y.,2004,13)  تجزبُ الًٌىسلٌديُ: الثاًًًا

إدراج أنشطة استقصائية ىادفة لحؿ  :عف طريؽكالتعميـ النيكزيمندية بتدعيـ المناىج 
تكفير معامؿ مجيزة عمى أعمى ك  ،ا بيدؼ تنمية ميارات حؿ المشكالتمشكالت بعيني

ربط المعامؿ كحجرات الدراسة ك  ،ماعيعد دائرية تسمح بالتفاعؿ الجمدعمة بمقا، لمستك 
 بشبكات التكاصؿ االجتماعي كتدريس مجمكعة مف الحصص عبر الكيب.

تبنت المممكة   (:2011،1)وسارَ الرتبًُ والتعلًى األردًًُ،  ُ: التجزبُ األردًًثالجًا
مشركع التطكير التربكم نحك  ( (ERFKEاألردنية الياشمية مشركعا قكميا أطمقت عميو )

( كانقسـ 2,,2حيث انبثؽ عف منتدم التعميـ في أردف المستقبؿ عاـ  ) (،صاد المعرفةاقت
( بينما بدأت المرحمة 9,,2( كانتيت عاـ )3,,2لمرحمتيف، المرحمة األكلي بدأت عاـ )

 (. 2,15(  كانتيت عاـ )9,,2الثانية عاـ )
لتعميـ قبؿ كلقد ىدؼ المشركع في مجممو إلى إكساب الطالب الممتحقيف بمرحمة ا

مف  ،الجامعي في األردف لمستكيات ميارية عالية تمكنيـ مف المشاركة في اقتصاد المعرفة
خالؿ تطكير المناىج الدراسية كمكاد التعميـ كالتعمـ بما يحقؽ متطمبات التكجو نحك اقتصاد 
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حداث تغيير في الطرؽ التدريك  ،ىذا األمر بصكرة مقبكلة نكعا ما كلقد تحقؽ ،المعرفة سية ا 
االىتماـ ببناء قدرات ك  ،األمر بالصكرة المقبكلةكلـ يتحقؽ ىذا  ،لممعمميف داخؿ قاعة الصؼ

شراؾ المعمميف كأكلياء ك المعمميف كتدعيميا بما يمبي متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة  ا 
 األمكر في إعداد كتطكير المناىج التعميمية.

 :املزحلُ اإلعداديُ املهًٌُ

 :املهين هفهىي التعلًى

تعميـ لالسريعة التي يشيدىا عالمنا المعاصر، جعمت السباؽ بيف الدكؿ التغيرات ف إ     
تصميـ يتطمب  األمر الذم، االجتماعيةية ك أفضؿ يتـ تكظيفو في كافة األنشطة االقتصاد

بط تر قبؿ فئات المجتمع المختمفة حتى ت المناىج الدراسية بالمشاركة الفاعمة كالكاسعة مف
 المتعمـتحيط بالمتعمـ، كعمى ضكء ما تقدـ، فكاف لزاما حصكؿ ناىج بكاقع الخبرات التي الم

إلى تغيير  ، بحيث تؤدمتطكيرىا لديوكتزكيده بيا ك عمى الميارات كالمعمكمات كاالتجاىات، 
بجزء مف عمؿ أك بعمؿ متكامؿ أك مجمكعة مف  القياـفي سمككو كأدائو، ليصبح قادرا عمى 

 .ذا جكىر ما يعرؼ بالتعميـ المينيكى مناسب، األعماؿ بشكؿ
مجمكعة البرامج التربكية  :كنجرس األمريكي التعميـ الميني بأنوكقد عرؼ مجمس الك    

جكر أك غير مأجكر أك لمزيد مف المنظمة، ذات االرتباط المباشر بإعداد األفراد لعمؿ مأ
 (,2، 9,,2حمد جميؿ ،)أ                                         عداد لمينة ما      اإل

( بأنو: الحصكؿ عمى الخبرات العممية 6، 6,,2)  كتعرفو صفاء ماجد عبدالكريـ
العممية في المجاالت المينية كالحرؼ المختمفة كىذا النكع مف التعميـ أفضؿ لمف يرغب ك 

 ادية المينية فقط . بالعمؿ سريعا كالدراسة لفترة قصيرة، كغالبا ما يشترط اجتياز المرحمة اإلعد
"جميع : )المنياج الميني( بأنيا المرحمة اإلعدادية المينيةتعرؼ مناىج كذلؾ ك         

 –الخبرات التي تكفرىا المكاد الدراسية كالتي تغطي المجاالت التطبيقية المختمفة )زراعية 
ف معمكمات فندقية ...كغيرىا( كذلؾ بغية اكساب المتعممي –صحية  –معمكماتية  –صناعية 

كميارات تطبيقية تفيدىـ في حياتيـ اليكمية كتككف لدييـ بعض القيـ كاالتجاىات اإليجابية 
نحك الميف بيدؼ مساعدة المتعمـ كي ينمك سكيان كيحقؽ ناتج التعمـ إلى أقصى ما تمكنو 

 (.69-68، 2,12)أحمد عيسى                            كقدراتو(.  واستعدادات
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 كالكطنية، الدينية، التربية تأكيدـ االعدادم الميني ييتـ بالجكانب اآلتية: التعمي   
 ربط .كالمينية العممية المجاالت بيف التنكيع .كالعمؿ التعميـ بيف العالقة تأكيد .كالسمككية

        كأمؿ معكض ،(، أماني عمى1,8، ,2,1فكزية محمكد ) ). كالبيئة التالميذ بحياة التعميـ
 (2,17 ،215). 

يتضمف مجمكعة مف  ىك تعميـ كتدريب مكجو  يالتعميـ المينمما سبؽ يتضح أف  
البرامج الدراسية مف أجؿ اعداد الفرد كدخكلو في مينة مف الميف ، فيك مجمكعة مف 
الخطكات التمييدية لتأىيؿ الطالب ليتعايش مع مدرستو ك مجتمعو بطريقة سميمة كأكثر 

لمراحؿ التعميـ الميني يستدعى كجكد تصكر كاضح لمستكيات ف أم تصميـ لذلؾ فإفاعمية، 
كبيرة مف الميارات كالكاجبات العمؿ في المجاؿ الميني، كتشتمؿ كؿ مينة عمى مجمكعات 

كبيذا فقد ىدفت التربية المينية الى  ،األدائية مف قبؿ اشخاص متفاكتيف في القدرة تؤدل
ار التي سيمارسيا في حياتو كبالتالي فيى تييئة الطالب ليككف قادرا عمى استيعاب األدك 

 .المبرر بمينة المستقبؿمة الطالب في االختيار المدركس ك مقصكدة لتسييؿ مي
 دارس اإلعدادية المينية كخصائصيـ:فئات التالميذ الذيف يمتحقكف بالمعف أما 

التالميذ الذيف تخمفكا في مدارس التعميـ ىـ اإلعدادية المينية المرحمة تالميذ 
 كنطمؽ عمييـ المتأخركف دراسيان .األساسي لذا فإنيـ يمتحقكف بالمدارس المينية 

التمميذ الذم لديو قدرات ضعيفة عمى متابعة المقرر العادم في ىك التمميذ المتأخر دراسيان ك 
المدارس المدارس العامة، لذا فيك يحتاج إلى جيكد تربكية خاصة، حيث يككف تحصيمو في 

 .لمتكسط العادية أقؿ مف ا
 ( أف تالميذ المرحمة اإلعدادية,15 – 149، 2,18رزاؽ محمد )كقد أشارت أ

دراسيان كتضـ مف يتكرر رسكبيـ بالحمقة االبتدائية أك  المينية يصنفكا مف فئة المتأخركف
عدادم نتيجة انخفاض تتاليتيف بالصؼ األكؿ كالثاني اإلالتالميذ الذيف يتكرر رسكبيـ مرتيف م

لذلؾ فإف خصائص تالميذ لعممي بالمكاد الدراسية المقررة؛ يـ لممحتكل امستكل تحصيم
 .ىي نفس خصائص المتأخريف دراسيان  مدارس اإلعدادية المينية

المميزة لتالميذ  االنفعالية، ك العقميةك  كىناؾ مجمكعة مف الخصائص الجسمية ،
فكزية  (،141: 137، 1,,2) عبدالرحمف سيد :ية المينية كما أشار إلييا كؿ مفاإلعداد

( 219 – 218، 2,17كأمؿ معكض ) ،، كأماني رجب(124 – 122، ,2,1محمكد ) 
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يجاز كيمكف إ (77 – 76، 2,19)أماني محمد ك ( ، 55 – 45، 2,18 ) محمد نجيب
 فيما يمى: خصائصيـ

 درجة. ,9 – ,7انخفاض نسبة الذكاء عف المتكسط حيث تتراكح ما بيف  -
 .الكالـ في تكاضطرابا العامة الصحة ضعؼ -
 ،كالتخيؿ كالتصكر، ،ضعؼ بعض القدرات الخاصة كالقدرة المغكية القدرة عمى التفكير -

 عدـ القدرة عمى التركيز لفترات طكيمة.ك 
دراؾ العالقات بيف األشياء كالتمييز بينيا بسيكلة. -  ضعؼ القدرة عمى الفيـ كاالستيعاب كا 
األنانية كاالعتماد عمى ك  ،كاإلحباط باليأس نتيجة الشعكر فقداف أك ضعؼ الثقة بالنفس -

 كلية.كعدـ تحمؿ المسؤ  الغير
 . في الفصؿ أك المدرسة لممجمكعةعدـ الكالء  -
 قمة االىتماـ بالدراسة ككثرة الغياب كاليركب مف الحصص كمف المدرسة. -
 الطمكح.ك يفتقر إلى الدافعية لمتعمـ ك  ،هأقؿ تكيفان مع أقرانو الذيف ىـ في نفس مستكل عمر  -

عتبر ىذه الخصائص مف األسباب القكية التي تؤدم إلى التقميؿ مف قدرة التمميذ كت
 الفعالة اإليجابية المشاركة مف التمميذ تحـر السمات كىذه ،عمى بذؿ المجيكد الالـز لمتحصيؿ

كاضحة عمى بصكرة الخصائص التي سبؽ ذكرىا تنعكس آثارىا  ألف الدراسي الفصؿ في
 .العالقات االجتماعية

قدرتيـ عمى التحصيؿ ف خالؿ عرض الباحثة لخصائص ىؤالء التالميذ يتضح عدـ كم
عمى الجانب اآلخر نجد أف لدييـ طاقات كقدرات أخرل ليست في المجاؿ الدراسي كلكف 

كمف الممكف استغالليا في األعماؿ   مجاؿ العممي أكثر مف العمميالعممي قد تككف في ال
فييا كفي نفس الكقت تدر ليـ دخالن  انجاز ميذ أف يحققكا إستطيع ىؤالء التالاليدكية التي ي
، كأنيـ كيجعميـ يشعركف بقيمة ما يمارسكنو، دافعان ليـ لمتفكؽ في ىذا المجاؿيككف حافزان ك 

 ليـ ثقة بالنفس كبالتالي يكتسبكف قادركف عمى إنجاز المياـ المطمكبة منيـ مما يعطي
 مف مراحؿ الدراسة. الخبرات كالميارات الالزمة في كؿ مرحمة
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 :وأهداف تدريسه خصآص التعلًى املهين

تالميذ المدرسة اإلعدادية المينية ىـ تالميذ عادييف حركيان كحسيان كعقميان، إال انيـ 
يعانكف مف صعكبة في القراءة كاليجاء كالفيـ الصحيح مما يؤدم إلى كجكد مشكالت لدييـ 

نخفض ىيـ العممية عمى كجو الخصكص، كمف ثـ يتؤثر في تعمميـ لممفاىيـ العامة كالمفا
، ,2,1،  ك)فكزية محمكد (،2,5، 4,,2محمد ،  مستكل تحصيميـ الدراسي )سنية

117.) 
مف  تيـكحمايكبناءن عمى ذلؾ فإنو يجب أف نيتـ بتالميذ المدارس اإلعدادية المينية 

ة نحكىـ مما يجعميـ حباطات الناشئة عف الفشؿ الدراسي، كمف اتجاىات المجتمع السمبياإل
يمفظكف المجتمع الذم رفضيـ باالعتداء أك باالنسحاب أك باالنطكاء، كما أف االىتماـ بيـ 
يعكس تكافؤ الفرص بيف التالميذ كيشكؿ جانبان ايجابيان حيث يكجو طاقة بشرية لفئة كبيرة مف 

كالتفكير بإيجابية في  كسابيـ القدرة عمى التنبؤاإلنتاج كالفاعمية االجتماعية كا   التالميذ نحك
الناجح مع خبرات الحياة اليكمية. كافة المكاقؼ كالمشكالت مما يجعميـ قادريف عمى التفاعؿ 

 (.151، 2,18، )أرزاؽ محمد ، (65، ,,2، سعد)عزة 
فئات  1/9/1988بتاريخ  2,9كلقد حددت المادة الثانية مف القرار الكزارم رقـ 

اإلعدادية المينية عمى النحك التالي )سامح جميؿ، أحمد  التالميذ الذيف يمتحقكف بالمدرسة
، ,,,2( ، )محمد جكدة ، 66، 2,,2،  )فكرم محمد ، (237 – 236، 1,,2شحاتو، 

17): 
التالميذ الذيف يبدكف رغبتيـ في االلتحاؽ بيا بعد اجتياز الحمقة االبتدائية مف مرحمة  -1

 التعميـ األساسي.
عدادم لعدـ ميكليـ متتاليف بالصؼ األكؿ كالثاني اإل رتيفالتالميذ الذيف يتكرر رسكبيـ م -2

 لممكاد الثقافية مع ميكليـ لممكاد العممية.
التالميذ الذيف يتكرر رسكبيـ بالحمقة االبتدائية بشرط قضاء أكثر مف سبعة أعكاـ  -3

 بالحمقة االبتدائية لعدـ ميكليـ لممكاد الثقافية كميكليـ لممكاد العممية.
 1991لسنة  8كف عمى شيادة محك األمية في ظؿ القانكف رقـ الطالب الحاصم -4

كالناجحكف في امتحاف المعادلة في منيج الصؼ الخامس االبتدائي كىذه الفئة أضافيا 
 .1999لسنة  97القرار الكزارم رقـ 
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 لمتعميـ األشمؿ المفيكـ إطار في مستمر كتعميـ الميني التعميـكمما سبؽ يتضح أف 
 :يمي كما أىدافوتككف  الحياة مدل
  العممية. كالقدرات كالميارات المعارؼ لتحديث الفرصة إتاحة -
 أدل إذا أخرل بمينة التحاؽ أك مينتو، في التقني التغير مع التكيؼ مف الفرد تمكيف -

 .مينتو انقراض إلى ىذا التغيير
نما ييتـ  - التعميـ الميني كالفني ال يقتصر عمى تنمية المعارؼ في مجاؿ معيف، كا 

  .مساعدة التالميذ عمى تنمية قدر متسع مف المعارؼ، كالميارات، كاالتجاىات، كالقيـب
الميني لممتغيرات التكنكلكجية في المجتمع خاصة بعد الثكرة الصناعية  استجابة التعميـ -

 .كدخكؿ المفاىيـ التكنكلكجية في حياتنا اليكمية
 مينية أعمى بقدرات ستكياتم إلى االنتقاؿ ربط كيجب مستمر كتعميـ يتضمف أف كيجب -

 . اآلف التعميمية نظمنا في الحاؿ ىك كما تعميمو بنكع كليس كاستعداداتو الفرد
عداده طاقاتو عمى تحقيؽ الفرد تساعد -  االىتماـ ، كتكلياجتماعينا النافع لمعمؿ كا 

 لممجتمع. كاالقتصادية االجتماعية لمحاجات
 بأف التعميـ االعدادم الميني (76: 2,,2) محمدكفى ىذا السياؽ يشير  خالد 

ييدؼ إلى إعداد التالميذ لمدخكؿ فى سكؽ العمؿ عف طريؽ تنمية قدراتيـ كمياراتيـ فى 
، فيك ال يشتؽ أىدافو مف فراغ بؿ أنو خالؿ البرامج المرتبطة بالتدريب كظائؼ معينة مف

تصادية ، كيشتؽ مفاىيمو مف القكل االجتماعية كاالقيعيش فيويخدـ المجتمع الذم 
، فيك أداتو د كظائؼ المجتمع ، كأكثرىا خطكرة، فيك أحكالسياسية التي تسكد ىذا المجتمع

عداده لحياة أفضؿ يتكافؽ فييا مع بيئتو، حيث يؤثر بفعالية فى مستكل  فى تنمية النشء كا 
 ىذه التنمية، كيمعب دكرا حاسما فى قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ المجتمع. 

تعد نقطة االنطالؽ  القكؿ أف أىداؼ التعميـ اإلعدادم الميني كفكانطالقا مما سبؽ يم
 نحك تطكير ىذا التعميـ كتغيير أكضاعو الحالية مف أجؿ التطمع إلى تعميـ مينى أفضؿ. 

 الكبير، فالتعميـ شكمو في التعميمي النظاـ فصمو عف يمكف ال الميني التعميـ إف
بطريقة  الميف مف في مجمكعة لمعمؿ قابال ام فردنا يجعؿ الذم التعميـ مف النكع الميني
 يكازيو الذم التعميـ العاـ عف يختمؼ بيذا كىك أخرل، مجمكعة في لمعمؿ قابميتو مف أفضؿ
خصائص بعد استقراء الباحثة لمعديد مف األدبيات كالدراسات التي أىتمت باألىمية، ك  في
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، ,,,2محمد جكدة ، )،  (36،,2,1 منذر المصرم،) كأىداؼ تدريسو التعميـ الميني
عمى  تركز مناىج التعميـ الميني يتضح لمباحثة أف (22، 9,,2، ) أحمد جميؿ ، (16

 تحديد، كقد أمكف لمباحثة المنتج أك المخرجات، كال يقاس المنيج بالتحصيؿ األكاديمي فقط 
  النقاط التالية : التعميـ الميني فيأىداؼ 

 .ي يدرسكنيا ك كيفية استخداميارؼ التتعريؼ الطمبة بكظيفة المعمكمات كالمعا .1
 .اليكمية يـمشكالتالتي تمكنيـ مف حؿ التطبيقية إكسابيـ بعض الميارات العممية ك  .2
مف مصادر  ما يتكافر فيياالبيئة، كتعريؼ الطمبة ببيئتيـ ك زيادة االرتباط بيف المدرسة ك  .3

 استغالليا بشكؿ بخدـ االقتصاد الكطني .طبيعية ك 
الميني بعد التخرج مف  ميارتيـ اليدكية لإلعدادبة كقدراتيـ العممية ك ميكؿ الطمتنمية  .4

 .تييئتيـ لاللتحاؽ بالعمؿالمدرسة ك 
الخدمات المتكافرة كتحديد ميكليـ بة بمجاالت العمؿ كأنكاع الميف ك تعريؼ الطم .5

 .اتيـ المينية في المستقبؿكاتجاى
 اليدكم لدل الطمبة. حب العمؿك  ، المنتج كالعمؿ التعميـ بيف العالقة تأكيد .6
كتطكيرىا داخؿ المدرسة تمكيف الطمبة مف ممارسة ىكياتيـ العممية كالمينية النافعة  .7

 كخارجيا.
كمتطمبات ا يتفؽ مع ظركؼ البيئة المحمية تكثيؽ االرتباط بالبيئة مف خالؿ المناىج بم .8

 .التنمية
ف المعارؼ كالميارات م تنمية قدرات التالميذ كاشباع ميكليـ كتزكيدىـ بالقدر الضركرم .9

أعدادىـ لممشاركة في مجاالت اإلنتاج أك القيـ كاالتجاىات اإليجابية ك العممية كالمينية ك 
 مكاصمة الدراسة في المدارس الثانكية المينية .

برات ج الباحثة أف التعميـ الميني ييدؼ إلى تفاعؿ الشخص مع ختكمما سبؽ تستن
تعداداتو العقمية كالفكرية مما يساعد عمى بناء كتطكير ميكلو كاستعميمية تتالءـ مع قدراتو ك 

 خصائص كقدرات كميارات ذىنية كأدائية كاتجاىات إيجابية .
 كسامح جميؿ، أحمد شحاتو ،(27، 4,,2) نسانيةالتنمية اإل تقرير كقد أشار 

 ،2,17 )عكض أمؿ ، رجب أماني ، (84:81، 2,17،   كنيى أميف )( 1،236,,2)
 ا:يبنى عمى مجمكعة مف األسس منيبد أف  لتعميـ الميني الف اأ (,2,19-22



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 155 - 

ـ نظـ التعميـ يالتعميـ الميني جزء ال يتجزأ مف مفيـك التعميـ مدل الحياة، كأف تصم .1
بعادىا يا الثقافية كالبيئية إضافة إلى أالميني باعتبارىا تجارب حياتية انتمائية ليا جكانب

 االقتصادية. 
تكح كمكجو نحك الدارس، كيجب أف يزكد التمميذ بالمعارؼ التعميـ الميني تعميـ مف .2

 كالميارات الالزمة ألعماؿ محددة.
يجب أف يمبي التعميـ الميني احتياجاتو كتعميـ، كاحتياجات الدارسيف مف خالؿ تطكير  .3

 المناىج الدراسية كتطبيؽ أسس التربية الحديثة.
المركنة التي تييئ العامؿ سية ك يد الدارس بالمعمكمات األساييدؼ التعميـ الميني تزك  .4

 الماىر أف يتكيؼ بسرعة لمطرؽ الحديثة في العمؿ كتمكنو مف الترقي في المستقبؿ .
ـ زيادة المكاد عف الخطة مكاد التخصص كعدالمكازنة بيف المكاد العامة  كالعممية ك  .5

 .المقررة
  .أىميتو في اإلنتاج الحديثاحتراـ العمؿ اليدكم ك  .6
ميني بحيث يتمكف كؿ شخص مف أف يكاصؿ تعميمو حتى تتكامؿ قدراتو، تنظيـ التعميـ ال .7

نساف قادر عمييا كما يجب أف تتخذ ميع مستكيات التعميـ الميني لكؿ إكأف تككف ج
 التدابير لتحقيؽ ذلؾ.

نما معيف، مجاؿ في المعارؼ تنمية عمى يقتصر ال كالفني الميني التعميـ .8  ييتـ كا 
 .ـكالقي كاالتجاىات كالميارات المعارؼ مف مستطاع قدر تنمية عمى التالميذ بمساعدة

كقد أقر المؤتمر العاـ لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية كالعمـك كالثقافة في دكرتو الثامنة     
كف عميو التعميـ التقني عمى ما ينبغي أف يك 1974عشرة التي عقدت في باريس 

كجيان مف أكجو التربية المستديمة. )األردف ك جزء ال يتجزأ مف التعميـ العاـ، كالميني بأنو 
 (184، ,2,1كزارة التربية كالتعميـ،  –

كحديثان طرحت منظمة اليكنسكك في تقديرىا المعركؼ باسـ )التعميـ ذلؾ الكنز 
المكنكف( تصكران لما يمكف أف تككف عميو صياغة المناىج في القرف الحادم كالعشريف، كترل 

الدراسية يتـ بالمشاركة الفاعمة كالكاسعة مف قبؿ فئات المجتمع  المنظمة أف تصميـ المناىج
-68، 2,12)أحمد عيسى  كاقع الخبرات التي تحيط بالمتعمـ.المختمفة حتى يربط المناىج ب

 (.1,8، ,2,1(. )فكزية محمكد ، 69



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 156 - 

جميع الخبرات التي تكافرىا المكاد  :ىكج الميني المنيف كعمى ضكء ما تقدـ، فإ       
صحية  –معمكماتية  –صناعية  –راسية كالتي تغطي المجاالت التطبيقية المختمفة )زراعية الد
كساب المتعمميف معمكمات تطرد كميارات تطبيقية تفيدىـ في فندقية ....( كذلؾ بغية إ –

حياتيـ اليكمية كتككف لدييـ بعض القيـ كاالتجاىات اإليجابية نحك الميف بيدؼ مساعدة 
            .كقدراتو وسكيان كيحقؽ ناتج التعمـ إلى أقصى ما تمكنو استعدادات المتعمـ كي ينمك

( إلى أف التعميـ 4,,27:2) العربي العالـ في التنمية االنسانيةتقرير كما  أشار 
 :ف يبنى عمى مجمكعة مف األسس منيابد أ ال نيالمي
نبغى أف تصمـ نظـ يجزء ال يتجزأ مف مفيكـ التعميـ مدل الحياة، ك  التعميـ الميني -

 .ا الثقافية كالبيئية كاالقتصاديةباعتبارىا تجارب حياتية إنمائية ليا جكانبي التعميـ الميني
 ، كيجب أف يزكد التمميذ بالمعارؼستعميـ مفتكح كمرف كمكجو نحك الدار  التعميـ الميني -

 .كالميارات الالزمة ألعماؿ محددة
، كاحتياجات الدارسيف مف خالؿ تطكير تعميـيجب أف يمبي التعميـ الميني احتياجاتو ك -

 .اسية كتطبيؽ أسس التربية الحديثةالمناىج الدر 
ىك جزء مف البرنامج الدراسي العاـ،  ياؽ يمكف القكؿ أف التعميـ المينيىذا الس كفي

جكانب  عممية كالمفاىيـ المرتبطة بيا، فيييدؼ إلى تمكيف التالميذ مف اكتساب الميارات ال
مف نكا مكاطنيف منتجيف، لدييـ مجمكعة ددة تخدـ برامج إعداد التالميذ ليكك مينية متع

، ليصبحكا عمى ألفة كدراية بقيـ كمتطمباتياالميارات تمكنيـ مف التكيؼ مع كاقع الحياة 
نظميـ القيمية، كيككنكا قادريف عمى تكظيؼ  يتمكنكا أيضا مف درج ىذه القيـ فيالعمؿ، كل

معنى، كمقنعا  يصبح معيا العمؿ ممكنا كمفيدا كذكشخصية بطريقة ىذه القيـ فى حياتيـ ال
 لكؿ فرد مف أفراد المجتمع.

يف، ىك أفضؿ إعداد لمدل كاسع مف الكظائؼ كالم فالتعميـ اإلعدادل الميني
، كتصبح النظرية عداد شخص ما لمينة مكجكدة بالفعؿىذا التعميـ ييدؼ إلى إ كالتدريب في

ا يتطمب مستكيات عامؿ أفضؿ ليذه المينة، حيث أف تعمـ مينة معنصران ضركريان إلعداد 
 .كالمككنات التكنكلكجية الداخمة في ىذه المينةفيـ النظريات العممية  أعمى باستمرار في

كما يكجد أيضا العديد مف الصعكبات التي تكاجو تحقيؽ أىداؼ المدرسة اإلعدادية 
كاألسر كالتالميذ إزاء ىذا النظاـ، كعدـ مناسبة  المينية مثؿ االتجاىات السمبية لدل المعمميف



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 151 - 

لطرؽ التقميدية فى أثناء المقررات الدراسية لمستكل التالميذ كقدراتيـ، كاالعتماد عمى ا
 .التدريس

مما سبؽ يتضح ضركرة ارتباط مناىج الدراسات االجتماعية بالمدارس اإلعدادية 
لممينة،  بحيث تدعـ األساس العممي التمميذ،المينية بالتخصصات المينية التي يدرسيا 

ىذه المرحمة باحتياجات  يذ عمى اكتساب الميارة، كما ينبغي أف ترتبط أيضا فيكتساعد التمم
التالميذ الجسمية كالنفسية كاالجتماعية، كما يحيط بو مف أشياء كعالقات كظكاىر طبيعية، 

 كأف تحقؽ لو التفاعؿ المستمر مع المجتمع المحيط بو. 
 اقتصاد املعزفُ:هتطلبات التىجه حنى ب وعالقته ًى اإلعدادٍ املهينالتعل

فالتعميـ الميني  يقـك التعميـ الميني عمى تكثيؽ العالقة بيف التعميـ كالعمؿ المنتج
كلمزيد مف التكضيح فيما يمي تكضيح لمدل كاسع مف الكظائؼ كالميف،  أفضؿ إعدادىك 

  .ألىداؼ التعميـ الميني
 :اإلعدادٍ املهين أهداف التعلًى

إف المدرسة اإلعدادية المينية تيدؼ إلى إكساب التالميذ قدران مف الثقافة المينية 
تساعدىـ عمى شؽ طريقيـ في كتزكيدىـ بالميارات العممية ذات الصبغة اإلنتاجية التي 

ا يـ في التنمية كىذى تككيف مكاطف منتج يستطيع أف يس، أم أنيا تيدؼ في النياية إلالحياة
، 1999:)مسمـ محمد، محمد أحمد، لتعميـ األساسي كالتي مف بينيا اليدؼ ال يتعارض مع ا

 (217، 2,17( )أماني رجب، أمؿ معكض، 166
 تزكيد المتعمميف بالحد األدنى مف ميارات الممارسة العممية. -
   .اليدكم بث احتراـ العمؿ -
تيـ كمياراتيـ في كظائؼ دراإعداد التالميذ لمدخكؿ في سكؽ العمؿ عف طريؽ تنمية ق -

، فيك ال يشتؽ أىدافو مف فراغ بؿ إنو يخدـ المجتمع الذم يعيش فيو كيشتؽ معينة
 . مفاىيمو مف القكل االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي تسكد ىذا المجتمع

أعباء لتحمؿ يـ في إعداد الطالب أف المدرسة اإلعدادية المينية تسكمف ذلؾ نستنتج 
، ات الالزمة بما يتالءـ مع بيئتيـكسابيـ الميار ف خالؿ إعدادىـ مينيان كعمميان كا  الحياة م

، فيك ييدؼ إلى تمعكبالتالي فإف ىذا النكع مف التعميـ يمعب دكران في تحقيؽ أىداؼ المج
 :ة كاإلجرائية عمى النحك التاليمجمكعة مف األىداؼ العام
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 . (76،  2,,2(،  )خالد محمد ، 22، ,,,2)عزة سعد،  األىداؼ العامة لمتعميـ الميني:
استكماؿ مرحمة اإللزاـ لمتالميذ ذكم القدرات المحدكدة كالذيف استنفذكا مرات الرسكب  -

 .إلى األمية تجنبا لتسربيـ كارتدادىـ
تزكيد ىؤالء التالميذ بالمعمكمات كالميارات العممية ذات الصبغة اإلنتاجية التي تتناسب  -

 عمى شؽ طريقيـ فى الحياة. مع قدراتيـ كتساعدىـ 
 .حتراـ العمؿ كتقدير العامميف فيوتعكيد النشء ا -
إكساب التالميذ الميارات كالمعارؼ العممية كالعممية بإحداث التنمية مف ناحية،  -

  .كلمكاجية التغيرات االقتصادية كالعممية كالتكنكلكجية مف ناحية أخرل
 .اكبة التغيرات السريعةساب التمميذ ميارات التعمـ الذاتي بقصد مك إك -
كسابيـ المتميزة، القدرات ذات الماىرة العاممة األيدم إعداد -  المعرفة مف عريضان  أساسان  كا 

 الصناعة في المتالحقة الجديدة التغيرات مع الفعاؿ كالتكيؼ العمؿ لممارسة الالزمة
 .كالمجتمع

 .كالكسب فرصة ليـ تتاح حيث بيئتيـ في المختمفة العمؿ مجاالت التالميذ تعريؼ -
 كالكجدانية كاالجتماعية كالعقمية الجسمية النكاحي في لمتالميذ المتكامؿ النمك تحقيؽ -

 .معان 
نماء كاالجتماعية كاإلنسانية الدينية كاالتجاىات القيـ إنماء -  المغكية، التمميذ ميارات كا 

 .الميني المستكل أك العاـ المستكل عمى الغير مع كالتعامؿ
 .سميمة عممية بطرؽ لحميا يكالسع كالمجتمع البيئة كالتبمش كالفيـ يالكع -

كاطنا المستقبؿ م تمميذ يصبح فيعداد إلالعامة أنيا تسعى األىداؼ كيتضح مف 
 :صالحا منتجا نافعا لمجتمعو، قادرا عمى االعتماد عمى نفسو، كىذا يتطمب ما يمي

 .لمعاصرةاتطكير المناىج كأساليب التعميـ بما يكاكب التطكارات الحديثة  -
نتاج، مجاالت العمؿ كاإل  يـ مناىج عممية تدريبية لمتالميذ، لتمكنيـ مف اإلسياـ فيتقد -

 .مع تزكيدىـ بالقدر الضركرم مف المعمكمات الثقافية
كتشاؼالنكاح تثقيؼ التالميذ كتييئتيـ في -  .ميكليـ كاستعداداتيـ المينية ى المينية كا 
 .تي تتناسب مع قدراتو فى المستقبؿال تنمية قدرة التمميذ عمى اختيار المينة -



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 151 - 

 ميارات كسابوا  ك  صغيرة، تجارية أك زراعية بمشركعات لقياـا عمى القدرة التمميذ كسابإ -
 .اإلنتاج مكاقع في المينة مزاكلة مف يتمكف حتى كاألجيزة األدكات استخداـ في فنية

  كاإلنتاج العمؿ تمجاال في سياـاإل مف لتمكنيـ لمتالميذ، تدريبية عممية مناىج تقديـ -
 كالمثابرة العمؿ في الكسد عمى يساعد مالذ األمر التمميذ في كالطاعة االنضباط غرس -

 .فيو
 . التدريب خالؿ مف الكظيفية الميارات تنمية بالمعارؼ التالميذ تزكيد -

في ىيكؿ قكة العمؿ المشكالت ج العمما سبؽ يتضح أف التعميـ الميني يساعد عمى 
، الميذ عمى مكاجيو متطمبات الحياةداة لتماسؾ المجتمع، حيث يساعد التأ ، فيكبالمجتمع

اتخاذ ك  ،اإلسياـ في األنشطة اإلنتاجية داخؿ المجتمع، كتقكيو التكامؿ االجتماعيك 
 الديمقراطية أسمكبا لمتعامؿ مع األخريف، كاالنفتاح عمى معطيات العصر الثقافية كالتكنكلكجية.

طبيعة تكافؽ بيف السابؽ التأكيد عمى ضركرة ال كيمكف مف خالؿ العرض     
 :خصائص التعميـ المينى منياك  تالميذ المرحمة االعدادية المينية ،خصائص ك 

 تركز مناىج التعميـ الميني عمى المنتج، كال يقاس المنيج بالتحصيؿ األكاديمي فقط. -
نما ييتـ  ال -  ت، كالقيـ.تنمية الميارات، كاالتجاىابيقتصر عمى تنمية المعارؼ كا 
ستجابة لممتغيرات التكنكلكجية في المجتمع كدخكؿ المفاىيـ التكنكلكجية في حياتنا اال -

  .اليكمية
 كجكد تكازف بيف النظرية كالتطبيؽ كالتكازف بيف عناصر المنيج كاألىداؼ. -

 الدراسات بعض نتائج أكدت فقد، األىمية السابقة لمتعميـ الميني مف تمؾكعمى الرغـ 
( 2,12) حمد عبدالمطيؼأ دراسةمثؿ  كالمجتمع، البيئة باحتياجات الميني التعميـ طارتبا عدـ

 في فعالة بأدكار الميني كخاصة بالتعميـ المدرسية كاألنشطة المناىج قياـ عدـ التي أكدت
 .االتجاىات كتعديؿ الميكؿ كتنمية البيئة، عف بالمعمكمات التالميذ تزكيد

 لتالميذ القراءة مكضكعات تقكيـ استيدفتى الت (,2,1) يكسؼ محمكد دراسةك 
 القراءة مكضكعات محتكل في السابقة المعايير تكفر مدل مف كالتحقؽ اإلعدادية المينية،

 تطبيؽ نتائج ضكء في عمييـ المقررة القراءة لمكضكعات مقترح تصكر ككضع عمييـ، المقررة
 المتضمنة المكضكعات نسبة أف: منيا النتائج بعض إلى الدراسة كتكصمت المعايير،
 الميني اإلعدادم كالثالث كالثاني األكؿ الصؼ لتالميذ العربية المغة بكتب التعميمية لممتطمبات
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 لمتالميذ التعميمية بالمتطمبات ارتبطت التي المكضكعات أف إلى إضافة كبير، حد إلى ضعيفة
 كميا يمارسكنيا التي لميفبا كتضمينو التالميذ بكاقع كاالتصاؿ فقط الشكمية الناحية مف كانت
 فيو يتكفر ال أنو كجد السابؽ المحتكل تحميؿ نتائج ضكء كفي متدنية بصكرة جاءت

 .المناسب بالقدر التعميمية المتطمبات
 منيج لتطكير مقترح تصكر تقديـ إلى ىدفت التي (2,11) باسـ شعباف دراسةك 
 ،دمياط بمحافظة البشرية التنمية متطمبات ضكء في التجارم الثانكم األكؿ بالصؼ الجغرافيا
 ضكء في التجارم الفني بالتعميـ جغرافيا مناىج بناء ضركرة :يأتي بما الباحث ىكأكص

 المنيج ىذا لبناء رؤية ىناؾ يككف أف ضركرةك ، دمياط محافظة في البشرية التنمية متطمبات
عداد، ك المحمي مجتمعو بمحيط الطالب ربط تتضمف  المنيج لتدريس يفلممعمم إرشادية أدلة ا 
عادة، ك المقترح  . الجغرافيا لمنيج الحالية الدراسة خطة في النظر ا 

عمى مجمكعة مف األدبيات التربكية التي تناكلت أىمية تطكير  ةبعد اطالع الباحث
(، Geoffrey,C.,2005,10-16) منيج في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةال

( (Abdouli,M.&Hammami,S.,2016,1872(، 21، 9,,2)محمد سيد أبك السعكد،
 يمكف ليا تمخيص ىذه األىمية كما يمي:

 تشجيع المتعمميف عمى تكجيو االبتكارات العممية لخدمة أكطانيـ كرفع شأنيا. -
  .مادةالاالرتباط القكم بيف التفاعؿ التكنكلكجي البناء كتمبية أىداؼ  -
 ي تمكنيـ مف تطكير مجتمعاتيـ.إكساب المتعمميف لبعض الميارات االقتصادية الت -
 تعكيد المتعمميف عمى االستفادة التطبيقية مف المعمكمات النظرية التي يدرسكنيا. -
 إكساب المتعمميف لمميارات االجتماعية التي تمكنيـ مف االندماج المجتمعي الناجح. -
 لفردية.بما يناسب المكقؼ التعميمي ككذلؾ الفركؽ ا إمكانية تنكيع استراتيجيات التدريس -
بما يتناسب مع طبيعة المكاد الدراسية إمكانية تصميـ أساليب تقكيـ متنكعة مف خالؿ  -

 كؿ متعمـ.
 التالميذ إكساب إلى يسعى أنو نجد مستمر كتعميـ الميني لمتعميـ نظرنا إذاكختاما 

 ناحية مف االقتصادية التغيرات كلمكاجية ناحية، مف التنمية إلحداث كالعممية العممية الميارات
كسابيـ أخرل،  تسيـ كالتي المجتمع قبؿ مف فييا المرغكب األخالقية بالمعايير التمسؾ كا 

 ،الكعي زيادة أيضا إلى كيسعى المجتمع، ىذا في الحادثة بالتنمية النيكض في بالضركرة
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 المناسب كالسمكؾ العمؿ احتراـ قيـ كغرس الميف لجميع الالزمة األساسية الميارات كتدعيـ
 يتطمب كىذا ،الفرد الستعدادات كفقا المناسبة المينة عمى اختيار القدرة كتنمية( بطالمنض)

 أف الحاضر الكقت في نستطيع فال الميني كالتخطيط التعميمي التخطيط بيف الربط ضركرة
 إذا ؛الميني التخطيط إلى تواكحاج التعميمي التخطيط إلى المجتمع حاجة بيف كثيران  نفصؿ
 تعرؼ خالؿ مف  الربط ىذا كيتـ ،بمتطمبات االقتصاد المعرفى الميني خطيطالت يرتبط أف يجب
 مع التعميـ يتكيؼ ككيؼ يريده؟ ما لممجتمع التعميـ يحقؽ ككيؼ ،التعميـ مف المجتمع يريد ما

 كمدل ليـ، العمرل كالتكزيع السكاف كزيادة الدائمة أك الطارئة االجتماعية العكامؿ مجمكعة
 التنمية كمعدؿ الفردم الدخؿ كمستكل كالقكمية االجتماعية داؼاألى تغير أك ثبات

  ؟.كالتكنكلكجيا
ية فإف ىذا ثماره فى إعداد تالميذ المرحمة اإلعدادية المين ككي يحدث ما سبؽ كيؤتي
يا ضمف مناىج الدراسات االجتماعية أف يقكمكا بتضمين األمر يستمـز مف كاضعي كمخططي

، بحيث عمى كيفية تدريب التالميذ عمييا الدراسات االجتماعية أنشطة المنيج كتكعية معممي
تككف سمككياتيـ مكجية نحك تحقيؽ أىداؼ معينة بصكرة جيدة كلعؿ ىذا ىك ما تسعى إليو 

الالزمة لمتكجو نحك اقتصاد المعرفة  متطمباتال يز عمىركتـ الت حيث البحث، ىذالباحثة فى 
 المناىج كتقكيـ تحميؿ خالؿ مف اإلعدادية المينية، ةبالمرحم االجتماعية الدراسات مناىج في

 المتطمبات تمؾ تكفر مدل لتحديد المحتكل تحميؿ أسمكب) االجتماعية لمدراسات الحالية
 في عميو التركيز يتـ لـ ما كىك مقترح، تصكر كضع ثـ كمف ،(االجتماعية الدراسات بمناىج

 يتعمؽ فيما السابقة الدراسات مف ةستفادتـ االك  -ةالباحث عمـ حدكد في - سابقة دراسة أية
 البحث في المفاىيـ بعض تأصيؿ كفي المستخدـ، البحث كمنيج النظرية المحاكر ببعض
 .                الحالي

 البححإجزاْات 
ييدؼ ىذا الجزء مف البحث إلى عرض اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة؛ كذلؾ لكضع 

بالمرحمة اإلعدادية المينية في ضكء  االجتماعية لدراساتالمقترح المطكر لمناىج االتصكر 
 كضح ممخصا لمخطكات االجرائية التيي كالشكؿ التاليمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة، 

 : كما بالشكؿ االتىسيتـ عرضيا تفصيميا 
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 المتضمنة  اىَزعَْخ                   
 

 ثـ                  ثـلممتطمبات                       دبىيَزطيج                   
                                                                        

 يتـ                                     ا

 
     ٝزٌ   فٚ ظ٘ئٖب

 ْبصوع                    

 اىَْٖظ            اىَْٖظ       

 
  كضع               كضع             المتمثمة في                               

 فٚ اىَزَضيخ                   

 
 

                                                        
                                             

 
 ثـ 

 
 (  ٝ٘ظؼ ٍيقصب ىيقط٘اد االعوائٞخ ىيجؾش1شنو )

  

قبئَِخ ٍزطيجبِد إعلاُك 

َ٘ اقزصبِك  ِٔ ّؾ اىز٘ع

اىزٜ ْٝجغٜ  اىَعوفخِ 

ر٘افوٕب فٜ ٍْبَٕظ 

اىلهاٍبِد االعزَبعِٞخ 

ثبىَوؽيِخ اإلعلاكِٝخ 

 اىَْٖٞخِ 

رفَٞو اىْزبئظ -

 ٗرؾيٖٞب

 ٍْبٕظَ رقٌ٘ٝ 

 اىلهاٍبدِ 

 االعزَبعٞخِ 

 اإلعلاكٝخِ  ثبىَوؽيخِ 

ٖب ثصف٘فِ  اىَْٖٞخِ 

 فٜ ظ٘ءِ  اىضالصخِ 

ِٔ  ٍزطيجبدِ   اىز٘ع
 َ٘  اقزصبكِ  ّؾ

إعلاُك أكاِح رؾيِٞو ٍْبَٕظ 

اىلهاٍبِد االعزَبعِٞخ 

ثبىَوؽيِخ اإلعلاكِٝخ 

اىَِْٖٞخ ثصف٘فِٖب 

فٜ ظِ٘ء  اىضالصخِ 

 َ٘ ِٔ ّؾ ٍزطيجبِد اىز٘ع

 اقزصبِك اىَعوفخ

 امٕلاف اىعبٍخ-

 اىَؾز٘ٙ-

 أّشطخ اىزعيٌٞ-

 ٗاىزعيٌ 

 أٍبىٞت اىزقٌ٘ٝ -

 

 

 

اىزص٘ه اىَقزوػ -

ىَْبَٕظ 

اىلهاٍبِد 

االعزَبعِٞخ 

ثبىَوؽيِخ 

اإلعلاكِٝخ 

 اىَِْٖٞخ 

فِٜ ظِ٘ء -

 ِٔ ٍزطيجبِد اىز٘ع

َ٘ اقزص بِك ّؾ

 اىَعوفخِ 
 

 اىَعوفٞخ

 االقزصبكٝخ اىزنْ٘ى٘عٞخ

 االعزَبعٞخ

 خاى٘غْٞ

 اىؾٞبرٞخ
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حتديد هتطلبات التىجه حنى اقتصاد املعزفُ الىاجب تىافزها د هٌاهج الدراسات  :أواًل

 االجتواعًُ  باملزحلُ اإلعداديُ  املهًٌُ.
نص عمى: ما متطمبات التكجو ي كالذم لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث   

اعية بالمرحمة اإلعدادية نحك اقتصاد المعرفة الكاجب تكافرىا في مناىج الدراسات االجتم
 :رٌ اىقٞبً ثبإلعواءاد اىزبىٞخ  المينية؟

 هصادر اشتكام قآوُ هتطلبات التىجه حنى اقتصاد املعزفُ:

 مناىجقائمة متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة الالـز تكافرىا في شتقاؽ تـ ا   
 :اآلتيةمف خالؿ الرجكع إلى المصادر  الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية

 تستيدؼ حيث ،المينية اإلعدادية المرحمة فى االجتماعية الدراسات مادة أىداؼ مراجعة -1
 التالميذ لدل اإليجابية كاالتجاىات كالقيـ، ،كالعممية المعرفية كالميارات القدرات، تنمية
دراؾ فييا، يعيشكف التي البيئة نحك  المختمفة، البيئية كالظكاىر اثلألحد الكمية النظرة كا 
 .كالتعميؿ كالربط، التحميؿ، طريؽ عف

 اقتصاد نحك التكجو متطمباتتناكلت  التي العممية كاألدبيات المراجع عمى االطالع -2
 .المعرفة

 مناىجمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة الالـز تكافرىا في بقائمة  التكصؿ الى -3
كقد تضمنت القائمة ستة متطمبات  إلعدادية المينيةالدراسات االجتماعية بالمرحمة ا

الدراسات مادة  اعت فييا الباحثة ارتباطيا بمحتكللمتكجو نحك اقتصاد المعرفة ر  رئيسة
الميذ المرحمة اإلعدادية متيا لطبيعة تمالءك ، االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية

، االجتماعية، ك التكنكلكجية ك ، كاالقتصادية ،المعرفية)المتطمبات:  ىي، ك المينية
 .(الكطنية، كالحياتيةك 

تضميف القائمة فى صكرتيا األكلية مجمكعة مف المؤشرات الفرعية أسفؿ كؿ متطمب مف  -4
متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة التي يمكف مف خالليا قياس مدل تكافرىا بمناىج 

حتكيو مف )أىداؼ، كمحتكل، بما ت الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية
 كأنشطة، كأساليب تقكيـ( لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.
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 مجاؿ في كالمتخصصيف الخبراء مف مجمكعة عمى المبدئية صكرتيا في القائمة رضع -5
 كمعممي مكجيي كبعض خاصة، االجتماعية كالدراسات عامة، التدريس كطرؽ المناىج
 :في آرائيـ لتعرؼ كذلؾ ،المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات

 .المينية اإلعدادية المرحمة تالميذ لمستكيات المتطمبات مناسبة مدل -
 متطمبات مف متطمب كؿ أسفؿ الفرعية باالمؤشرات الرئيسة المتطمبات ارتباط مدل  -

 المعرفة اقتصاد نحك التكجو
 .كمالحظات تعديالت مف مناسبنا يركنو ما إضافة -

ظات، قامت الباحثة ك حكما أبدكه مف مم (*ضكء آراء السادة المحكميف ) كفي   
بإجراء بعض التعديالت، مثؿ تعديؿ بعض المؤشرات المتعمقة ببعض المتطمبات؛ لعدـ 

عادة ترتيب ك  مناسبتيا المرحمة العمرية التي يمر بيا تالميذ المرحمة اإلعدادية المينية، ا 
ت األخرل نظرنا لمتكرار، كقامت الباحثة بإجراء بعض المؤشرات، كحذؼ بعض المؤشرا
كالجدكؿ اآلتي يكضح ، (†)في صكرتيا النيائيةالتعديالت الالزمة، كأصبحت القائمة 

 .متطمبكعدد المؤشرات الخاصة بكؿ  المتطمبات
 ( 3علٗه )   

  عيٚ ىنو عْصو ٍِ عْبصو اىَْٖظ ر٘ىٝع ٍؤشواد امكاء 

 َعوفخٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اى 

ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك     

 اىَعوفخ

علك اىَؤشواد ىنو عْصو ٍِ عْبصو 

 اىَْٖظ
ٍغَ٘  

 اىَؤشواد
 اىزقٌ٘ٝ االّشطخ اىَؾز٘ٙ امٕلاف

 61 11 11 11 11 اىَعوفٞخاىَزطيجبد  1

 41 12 12 12 12 االقزصبكٝخاىَزطيجبد  2

 52     13 13 13 13 اىزنْ٘ى٘عٞخاىَزطيجبد  3

 61 15 15 15 15 االعزَبعٞخىَزطيجبد ا 4

 32 1 1 1 1 اى٘غْٞخاىَزطيجبد  5

 21 5 5 5 5 اىؾٞبرٞخاىَزطيجبد  6

 211 11 11 11 11 ٜاإلعَبى

الدراسػات ، تػـ تضػمينيا فػي أداة تحميػؿ منػاىج النيائيػةبعد إعداد القائمة في صػكرتيا 
مناسػػبة كػػؿ متطمػػب مػػف  مػػدلمػػى ؛ بيػػدؼ الحكػػـ عاالجتماعيػػة بالمرحمػػة اإلعداديػػة المينيػػة

مػػدل مناسػػبة ك متطمبػػات التكجػػو نحػػك اقتصػػاد المعرفػػة لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة المينيػػة، 

                                                           
(
*

 ( قبئَخ ثأٍَبء اىَبكح اىَؾن2َِٞ(ٍيؾ) )
†
 ( ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ.3(ٍيؾ))(
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  المؤشػػرات التػػي يتضػػمنيا كػػؿ متطمػػب لتالميػػذ ىػػذه المرحمػػة ، ثػػـ تػػـ تضػػمينيا فػػي أداة تحميػػؿ
الدراسػات اىج يمكف مػف خالليػا قيػاس مػدل تػكافر متطمبػات التكجػو نحػك اقتصػاد المعرفػة بمنػ

بما تحتكيو مػف )أىػداؼ، كمحتػكل، كأنشػطة، كأسػاليب  االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية
 (*)تقكيـ( 
د ضووىْ هتطلبووات  الدراسووات االجتواعًووُ باملزحلووُ اإلعداديووُ املهًٌووُ   حتلًووم هٌوواهج   :ثاًًووًا

 حنى اقتصاد املعزفُ: التىجه
 مػػا مػػدل تػػكافر: ىالػػذم يػػنص عمػػك  البحػػثلإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ الثػػاني مػػف أسػػئمة 

/ المحتػكل)األىػداؼ /  متطمبات التكجو نحك اقتصػاد المعرفػة فػي منػاىج الدراسػات االجتماعيػة
   ؟بالمرحمة اإلعدادية المينية أنشطة التعميـ كالتعمـ /أساليب تقكيـ(

استخدمت الباحثة أداة التحميؿ السابؽ إعدادىا بعد تقسيميا إلى )أداة تحميؿ  
تحميؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ، كأداة تحميؿ ، كأداة المحتكلاؼ العامة، كأداة تحميؿ األىد

 أساليب التقكيـ بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية الحالية(؛ كذلؾ
 لتحميؿ كؿ عنصر مف العناصر السابقة.

 :اصرىا الفرعيةاألداة الرئيسة بعنكفيما يمي عرض لمخطكات المتبعة إلعداد    
 (.*) :حتلًم األهداف العاهُ -1
تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في األىداؼ العامة  مدل لإلجابة عف   

تـ استخداـ أداة تحميؿ األىداؼ  لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية؟
المينية في ضكء متطمبات التكجو العامة لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية 

تكافر ىذه المتطمبات في األىداؼ العامة  ثـ قامت  اقتصاد المعرفة؛ كذلؾ لتحديد مدل نحك
 الباحثة بما يمي:

قدرتيا عمى تمبية  مدللمتأكد مف صدؽ األداة ك   :حساب صدم أداَ حتلًم األهداف .أ 
ة مف السادة المحكميف متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة؛ تـ عرضيا عمى مجمكع

بيدؼ الحكـ عمى صياغة المؤشرات المرتبطة بكؿ متطمب كدرجة أىميتيا، كفي ضكء 
 ظات تـ إجراء التعديالت الالزمة.ك حالسادة المحكميف كما أبدكه مف ممآراء 

                                                           
*
( أكاح رؾيٞو ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ فٜ ظ٘ء ٍزطيجبد اىز٘عٔ 4( ٍيؾ))(

 ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ. 
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 :حساب ثبات حتلًم األهداف - ب
 ثبات أداة التحميؿ: -

اىج كطػػػرؽ تػػػدريس المػػػكاد فػػػي مجػػػاؿ المنػػػ  (*)ل الػػػزميالت حػػػداسػػػتعانت الباحثػػػة بإ
االجتماعيػػة لمقيػػاـ بعمميػػة التحميػػؿ مػػع الباحثػػة، كقػػد قػػاـ كػػؿ منيمػػا بصػػكرة مسػػتقمة بتحميػػؿ 

، تمييػدنا لحسػاب معامػؿ االتفػاؽ بػيف اإلعداديػة بالمرحمػة  االجتماعية الدراساتمحتكل مناىج 
صػد عػدد مػرات االتفػاؽ، ثـ قامت الباحثة بر  تحميؿ الباحثة كالتحميؿ اآلخر لتحديد ثبات التحميؿ

كعػػدد مػػرات عػػدـ االتفػػاؽ، تمييػػدنا لحسػػاب معامػػؿ الثبػػات ألداة التحميػػؿ مسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ 
 معادلة ىكلستي التالية:

 

R =  

 
 حيث تمثؿ: 
R   .معامؿ الثبات : 

C12   .عدد الفئات المتفؽ عمييا في التحميميف : 
 C1 + C2يف ذلؾيب : مجمكع عدد الفئات التي حممت في المرتيف: 

 ( 4علٗه)                                               

 صجبد رؾيٞو امٕلاف اىعبٍخ ىَْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ  ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ

 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىزؾيٞو

 ٍلٙ اىز٘افو
 ٍعبٍو اىضجبد

 غٞو ٍز٘افو ٍزٍ٘طخ مجٞوح

 اىَعوفٞخ 1
 
11 

 11 3 4 اىجبؽضخ
14.12% 

 1 4 4 اىيٍٞو

 االقزصبكٝخ 2
 
12 

 11 2 . اىجبؽضخ
111% 

 11 2 . اىيٍٞيخ

 اىزنْ٘ى٘عٞخ 3
 
13 

 11 1 1 اىجبؽضخ
12.31% 

 11 2 1 اىيٍٞيخ

 15 االعزَبعٞخ 4
 11 3 1 اىجبؽضخ

16.61% 
 12 1 2 اىيٍٞيخ

 
5 

 1 اى٘غْٞخ
 1 1 . اىجبؽضخ

11.5% 
 6 2 1 اىيٍٞيخ

 
6 

 5 اىؾٞبرٞخ
 4 1 1 اىجبؽضخ

111% 
 4 1 1 اىيٍٞيخ

 11 ٜاإلعَبى
 53 11 1 اىجبؽضخ

11.14% 
 51 11 1 اىيٍٞيخ

                                                           
-وثٞخميٞخ اىزٍلهً اىَْبٕظ ٗغو  رلهٌٝ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ،أٍٞوح عيد ٍؾَ٘ك عجل اىعيٝي / ك( (*

 .اىَْص٘هحعبٍعخ 

      C1 +  C2 

2 C12 
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 بالمرحمػػػة االجتماعيػػػة الدراسػػػات لمنػػػاىج العامػػػة األىػػػداؼ تحميػػػؿبمػػػغ معامػػػؿ ثبػػػات 
بالتػػالي ك (، %97.14) نسػػبتو كبإجمػػالي%(، ,,1 –%86.67)مػػػا بػػػيف المينيػػة  اإلعداديػػة

بدرجػػة  اإلعداديػػة بالمرحمػػة االجتماعيػػة الدراسػػات لمنػػاىج العامػػة األىػػداؼ تحميػػؿأداة تتسػػـ 
 (*).عالية مف الثبات، كبذلؾ أصػبحت فػي صػكرتيا النيائية

 تطبًل بطاقُ حتلًم األهداف: - ت
، تـ تحميؿ األىداؼ العامة لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية      

تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة  تائج؛ إلعطاء صكرة متكاممة عف مدلكتسجيؿ الن
، كسيتـ عرض نتائج اعية بالمرحمة اإلعدادية المينيةفي أىداؼ مناىج الدراسات االجتم

التحميؿ بصكرة تفصيمية كمناقشتيا كتفسيرىا في الجزء الخاص بتفسير النتائج مف الدراسة 
 الحالية.

 :هٌاهج الدراسات االجتواعًُ باملزحلُ اإلعداديُ املهًٌُ لًم تحتىّحت -2

تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في محتكم مناىج  ة عف مدللإلجاب      
مناىج  تـ استخداـ أداه تحميؿ محتكل ؟اعية بالمرحمة اإلعدادية المينيةالدراسات االجتم

طمبات التكجو نحك اقتصاد دادية المينية في ضكء متالدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلع
تكافر ىذه المتطمبات في محتكيات مناىج الدراسات االجتماعية  ؛ كذلؾ لتحديد مدلالمعرفة

 بالمرحمة اإلعدادية المينية حيث قامت الباحثة بالخطكات التالية:
 االجتماعية ساتالدرامناىج  مدل تناكؿ محتكلتعرؼ كىك  حتديد اهلدف هٍ أداَ التحلًم: .أ 

مف الصؼ األكؿ إلى الصؼ الثالث لمتطمبات التكجو نحك  المينية اإلعدادية بالمرحمة
 اقتصاد المعرفة. 

كي قصد بتحميؿ المحتكل في ىذه الدراسة: مجمكعة اإلجراءات التي تستخدـ لتحميؿ    
( ةفكفيا الثالثبالمرحمة اإلعدادية المينية )بصكمحتكاه الدراسات االجتماعية  مناىجأىداؼ 

بيدؼ تحديد مدل تكافر ؛ المعرفةالتكجو نحك اقتصاد تحميالن كمينا ككيفينا في ضكء متطمبات 
 المتطمبات بيا. ىذه

 أداة، تـ إعداد التكجو نحك اقتصاد المعرفةفي ضكء متطمبات  : تصوًى أداَ التحلًم .ب 
رات الدراسات إعداد استمارة خاصة لتحميؿ محتكل مقر  عمى النحك اآلتي: التحميؿ

                                                           
*
 ( أكاح رؾيٞو امٕلاف اىعبٍخ ىَْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ فٜ ص٘هرٖب اىٖبئٞخ.5( ٍيؾ))(
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بيانات كرصد معدؿ التكرارات في ، بيدؼ جمع الاالجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية
 المكاد المراد تحميؿ محتكاىا.

 كاالستمارة عبارة عف جدكؿ يتضمف جزئييف:    
 . التكجو نحك اقتصاد المعرفةمتطمبات  : يمثؿ محاكررأسياألكؿ  -
تمؾ تتضمنيا  الكحدات بما تشممو مف دركس: يمثؿ كحدات السياؽ "أفقيالثاني  -

 ". المقررات
بالمرحمة  ةا لمصفكؼ الدراسية الثالثكىذه االستمارة ق سمت إلى ثالثة أجزاء تبعن    

 اإلعدادية المينية. 
بالمرحمة  كمحتكاىا الدراسات االجتماعية مناىجتحميؿ أىداؼ  تـ  إجزاْات التحلًم: .ج 

 اآلتية: كفقا لمخطكات المينية اإلعدادية
فقرة ما تشير إلى  تحديد كحدة التعداد: اتخذ التكرار كحدة التعداد، فعند ظيكر فكرة في -1

( في الخانة المقابمة ليا كخانة التكرارات كذلؾ تكرارا بكضع عالمة ) ىالمتطمبات يعط
 في جداكؿ خاصة باالستمارة التي أعدت لتسجيؿ نتائج التحميؿ. 

لذا  ؛ التكجو نحك اقتصاد المعرفةمتطمبات ؿ تـ في ضكء تحديد فئات التحميؿ: التحمي -2
 فإف محاكر المتطمبات كما يندرج تحتيا ىي فئات تـ التحميؿ في ضكئيا. 

الدراسات االجتماعية بالمرحمة مناىج  في تتمثؿ عينة التحميؿتحديد عينة التحميؿ:  .د 
 مناىجمحتكل ك  ،اإلعدادية المينية في الصفكؼ )األكؿ، الثاني، الثالث( اإلعدادم

الدراسات االجتماعية )الجغرافيا، التاريخ(، كما ىك متضمف بالكتب المقررة في العاـ 
  (*)(2,21/,2,2الدراسي )

، كىي جممة، أك أكثر تعبر عف فكرة، أك عدة أفكار فرعية تندرج تحت الفقرة حتلًم احملتىّ .ق 
كحدة تحميؿ مناسبة لتحميؿ  الفقرةأف  األساسية، كقد تـ اتخاذ الفقرة ككحدة تحميؿ بسبب

 تناسبت أنيا كما ،يي الكحدة الطبيعية إلعطاء المعنى، فمناىج الدراسات االجتماعية
 . الحالية الدراسة طبيعةك 

أكبر جزء  : اتخذ الدرس التعميمي ككحدة لمسياؽ، ككحدة السياؽ ىيحتديد وحدَ السًام .ك 
 يكضح ذلؾ: التاليكالجدكؿ  لتعرؼ كحدات التحميؿمف المضمكف يمكف فحصو 

                                                           
لهاٍبد االعزَبعٞخ اىؾبىٞخ ٍِ اىصف امٗه إىٜ ( اى٘ؽلاد ٗاىَ٘ظ٘عبد اىَزعَْخ ثَْبٕظ اى6( ٍيؾ))(*

 (2121/2121.) ٜاىصف اىضبىش اإلعلاكٛ اىَْٖ
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 (5علٗه )

مو صف ٍِ اىصف٘ف اىضالصخ ثبىَوؽيخ  زٜ ٝزعَْٖب ٍؾز٘ٙعلك ٍ٘ظ٘عبد اىلهاٍبد االعزَبعٞخ اى

 اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ 

 اىضبىش اىضبّٚ امٗه اىصف

 21 21 26 اىَ٘ظ٘عبد

تـ تحديد عدة قكاعد كأسس لعممية التحميؿ حتى تساعد عمى  حتديد قىاعد وأسس التحلًم: . ز
 قيؽ ثبات عاؿ  ألسمكب تحميؿ المحتكل، كفيما يأتي تكضيح لتمؾ األسس كالقكاعد: تح
قراءة كؿ فقرة مف الفقرات قراءة ، ثـ قراءة كؿ مكضكع قراءة جيدة كتقسيمو إلى فقرات -1

 دقيقة حتى يتضح معناىا. 
 إف كانت الفقرة تنطبؽ عمى بنكد المتطمبات ت سجؿ في استمارة التحميؿ.  -2
 لبيانات السابقة في االستمارة الخاصة بذلؾ.يتـ تفريغ ا -3
شمكؿ التحميؿ لجميع مكضكعات الدراسات االجتماعية بالكتب المدرسية لمصفكؼ  -4

 الثالثة.
تسجيؿ التكرارات: حيث تـ تحديد بطاقة منفصمة لكؿ صؼ مف الصفكؼ الثالثة، كتـ  -5

تكافر )كبيرة،  استخداـ التكرار ككحدة لتسجيؿ ظيكر كؿ فئة مف فئات التحميؿ بدرجة
كتب الدراسات االجتماعية عينة  ة، كضعيفة، كغير متكافر( في محتكلكمتكسط
 التحميؿ.

 تمثيؿ ىعم األداة قدرة لمد لتعرؼك  التحميؿ؛ أداة صدؽ مف لمتأكد :التحلًم أداَ صدم . ح
 المحكميف مف مجمكعة ىعم التحميؿ أداة عرض تـ كقياسو؛ تحميمو المراد لالمحتك 
 التحميؿ أداة أف ىعم اآلراء اتفقت كقد التحميؿ؛  أداة صالحية لمد ىمع الحكـ بيدؼ

 .التحميؿ عممية في استخداميا كيمكف صادقة،
 - Testتـ حساب ثبات التحميؿ باستخداـ طريقة إعادة التطبيؽ : ثبات التحلًم . ط

Restest  كقد ( يكمنا25)حيث تـ إجراء التحميؿ مرتيف لنفس المحتكل بفاصؿ زمني ،
كيتضح ذلؾ مف خالؿ  ،Holisti يمعادلة اإلحصائية التالية ليكلستخدـ في ذلؾ الاست

 الجدكؿ التالي:
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 ( 6علٗه )

ٍْٖظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ فٜ ظ٘ء ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘  صجبد رؾيٞو ٍؾز٘ٙ

 اقزصبك اىَعوفخ

 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىزؾيٞو

 ٍلٙ اىز٘افو

 بدٍعبٍو اىضج
 ٍزٍ٘طخ مجٞوح

غٞو 

 ٍز٘افو

 11 اىَعوفٞخ 1
 11 4 2 اىجبؽضخ

14.12% 
 11 5 2 اىيٍٞيخ

 12 االقزصبكٝخ 2
 11 1 1 اىجبؽضخ

111% 
 1 1 1 1 اىيٍٞيخ

 13 اىزنْ٘ى٘عٞخ 3
 11 3 1 اىجبؽضخ

12.31% 
 11 2 1 اىيٍٞيخ

 15 االعزَبعٞخ 4
 13 1 1 اىجبؽضخ

16.61 % 
 12 3 1 يخاىيٍٞ

 

5 
 1 اى٘غْٞخ

 1 1 1 اىجبؽضخ
111% 

 1 1 1 اىيٍٞيخ

 

6 
 5 اىؾٞبرٞخ

 4 1 1 اىجبؽضخ
111% 

 4 1 1 اىيٍٞيخ

 11 ٜاإلعَبى
 56 11 3 اىجبؽضخ

11.14% 
 54 13 3 اىيٍٞيخ

 اإلعداديػة بالمرحمػة االجتماعيػة الدراسػات مػنيج لمحتػك  تحميػؿبمػغ معامػؿ ثبػات كقد 
كبإجمػػالي %(، ,,1 –%86.67)مػػػا بػػػيف  المعرفػػة اقتصػػاد نحػػك التكجػػو تطمبػػاتم ضػػكء فػػي

 بالمرحمػػة  االجتماعيػػة الدراسػػات لمنػػاىج المحتػػكل تحميػػؿتسػػـ يكبالتػػالي (، %97.14) بنسػػبة
،  %,7نظػػرنا لزيػػادة نسػػبة االتفػػاؽ بػػيف المالحظػػيف عػػف بدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات،  اإلعداديػػة

                          (*). فػي صػكرتيا النيائيةتحميؿ أداة الذلؾ أصػبحت كفي ضكء 
مصفكؼ )األكؿ، مناىج الدراسات االجتماعية لمحتكل : تـ تحميؿ تطبًل أداَ التحلًم . ط

بذلؾ؛ إلعطاء صكرة ؛ كتسجيؿ نتائج كؿ منيج في جداكؿ خاصة كالثاني، كالثالث(
عية بالمرحمة اإلعدادية تناكؿ محتكيات مناىج الدراسات االجتما متكاممة عف مدل

المينية لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة، كسيتـ  عرض نتائج التحميؿ كمناقشتيا 
 كتفسيرىا تفصيمينا في الجزء الخاص بتفسير النتائج مف الدراسة الحالية.

  

                                                           
*
 (أكاح رؾيٞو ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ فٜ ص٘هرٖب اىْٖبئٞخ.4ٍيؾ))( (
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 حتلًم أًشطُ التعلًى والتعلى: -3
فة في أنشطة التعميـ تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعر  لإلجابة عف مدل   

تـ استخداـ أداه لتحميؿ  كالتعمـ بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية؟
أنشطة التعميـ كالتعمـ المتكافرة في مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية 

 ذلؾ لتحديد مدلمتطمب عمى حدة(؛ ك  في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة )كؿ
 تكافر ىذه المتطمبات في أنشطة التعميـ كالتعمـ، لذا قامت الباحثة باإلجراءت التالية:

لمتأكد مف صدؽ األداة، تـ عرض األداة  حساب صدؽ أداة تحميؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ: -1
عمى مجمكعة مف السادة المحكميف بيدؼ الحكـ عمى مالءمة صياغة المؤشرات 

أبدكه مف لمتطمبات كدرجة أىميتيا، كفي ضكء آراء السادة المحكميف، كما المنبثقة مف ا
 ظات، تـ إجراء التعديالت الالزمة. ك حمم

 

استعانت الباحثة بزميمتيا السابؽ اإلشارة  ثبات تحميؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ: حساب -2
عمـ بمناىج بتحميؿ أنشطة التعميـ كالت ت كمتييماإلييا لمقياـ بعممية التحميؿ، كقد قام

الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية؛ تمييدنا لحساب معامؿ االتفاؽ بيف 
التحميميف لتحديد ثبات التحميؿ، ثـ قامت الباحثة برصد عدد مرات االتفاؽ؛ كعدد مرات 
عدـ االتفاؽ؛ تمييدنا لحساب ثبات أداة التحميؿ مستخدمة )معادلة ىكلستي( السابؽ 

%( كبالتالي تتسـ أداة تحميؿ أنشطة 94.29د بمغت قيمة معامؿ الثبات )ذكرىا، كق
التعميـ كالتعمـ بدرجة عالية مف الثبات؛ كبذلؾ أصبحت أداة التحميؿ في صكرتيا النيائية 

 كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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 ( 1لٗه)ع

لاكٝخ اىَْٖٞخ فٜ ظ٘ء صجبد رؾيٞو أّشطخ اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ ثَْٖظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلع

 ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ

 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىزؾيٞو

 ٍلٙ اىز٘افو
 ٍعبٍو اىضجبد

 غٞو ٍز٘افو ٍزٍ٘طخ مجٞوح

 11 اىَعوفٞخ 1
 11 3 4 اىجبؽضخ

12.35% 
 13 2 2 اىيٍٞيخ

 12 االقزصبكٝخ 2
 11 1 1 اىجبؽضخ

111% 
 11 1 1 اىيٍٞيخ

 13 اىزنْ٘ى٘عٞخ 3
 11 3 1 اىجبؽضخ

12.3% 
 11 1 1 اىيٍٞيخ

 15 االعزَبعٞخ 4
 13 1 2 اىجبؽضخ

16.61% 
 12 2 1 اىيٍٞيخ

 

5 
 1 اى٘غْٞخ

 6 2 1 اىجبؽضخ
11.5% 

 1 1 1 اىيٍٞيخ

 

6 
 5 اىؾٞبرٞخ

 4 1 1 اىجبؽضخ
11% 

 5 1 1 اىيٍٞيخ

 11 ٜاإلعَبى 
 54 11 6 اىجبؽضخ

14.21% 
 51 1 4 اىيٍٞيخ

 بالمرحمػػة االجتماعيػػة الدراسػػات بمػػنيج كالػػتعمـ التعمػػيـ أنشػػطة تحميػػؿبمػػغ معامػػؿ ثبػػات 
%(، ,,1 –%,8)مػا بػػيف  المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات ضكء في المينية اإلعدادية

 اىجلمنػػػ كالػػػتعمـ التعمػػػيـ أنشػػػطة تحميػػػؿأدة كبالتػػػالي تتسػػػـ (، %94.29) كبإجمػػػالي بنسػػػبة
 فػػي ضػػكء ذلػػؾبدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػات، ك المينيػة  اإلعداديػػة بالمرحمػػة  االجتماعيػػة الدراسػات
 (.*)فػي صػكرتيا النيائيةاألداة أصػبحت 

 أًشطُ التعلًى والتعلى: حتلًم -

تـ تحميؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ بمحتكل مناىج الدراسات االجتماعية لمصفكؼ )األكؿ، 
 دادم، كتسجيؿ النتائج في جداكؿ خاصة بذلؾ؛ إلعطاء صكرة متكاممةكالثاني، كالثالث( اإلع

تمبية أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج الدراسات االجتماعية  بالمرحمة اإلعدادية  عف مدل
كسيتـ عرض نتائج التحميؿ كمناقشتيا المينية لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة، 

 فسير النتائج مف الدراسة الحالية.كتفسيرىا تفصيمينا في الجزء الخاص بت

  

                                                           
*
 .( أكاح رؾيٞو  ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ4( ٍيؾ))(
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 حتلًم أسالًب التكىيى:  -4
تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في أساليب تقكيـ  إلجابة عف مدلل   

 مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية ؟
الدراسات  لتحميؿ أساليب تقكيـ مناىج التحميؿ الرئيسة قامت الباحثة بإعداد أداه   

 االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة )كؿ
تكافر ىذه المتطمبات في أساليب تقكيـ مناىج الدراسات  متطمب عمى حدة(؛ كذلؾ لتحديد مدل

 االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية ثـ قامت الباحثة بما يمي:
قدرتيا  مدللتعرؼ لمتأكد مف صدؽ األداة ك  يؿ أساليب التقكيـ:حساب صدؽ أداة تحم -1

عمى تمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة، قامت الباحثة بعرض األداة عمى 
مجمكعة مف السادة المحكميف بيدؼ الحكـ عمى مدل مالءمة صياغة المؤشرات 

المحكميف،  كما أبدكه سادة المنبثقة مف المتطمبات كدرجة أىميتيا، كفي ضكء آراء ال
 ظات، تـ إجراء التعديالت.ك حمف مم

حساب معامؿ ثبات تحميؿ أساليب التقكيـ: استعانت الباحثة بزميمتيا السابؽ اإلشارة  -2
بتحميؿ أساليب التقكيـ بكتاب الدراسات  عممية التحميؿ، كقد قامت كمتييماإلييا لمقياـ ب

ساب معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف لتحديد االجتماعية لمصؼ األكؿ اإلعدادم؛ تمييدنا لح
ثبات التحميؿ، ثـ قامت الباحثة برصد عدد مرات االتفاؽ كعدد مرات عدـ االتفاؽ؛ 
تمييدنا لحساب معامؿ الثبات مستخدمة )معادلة ىكلستي( السابؽ ذكرىا، كالجدكؿ التالي 

 يكضح ذلؾ:
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 ( 1علٗه) 

ٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ فٜ ظ٘ء ٍزطيجبد صجبد رؾيٞو أٍبىٞت اىزقٌ٘ٝ ثَْٖظ اىلها

 اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ

 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىزؾيٞو

 ٍلٙ اىز٘افو

 ٍعبٍو اىضجبد
 ٍزٍ٘طخ مجٞوح

غٞو 

 ٍز٘افو

 11 اىَعوفٞخ 1
 11 2 4 اىجبؽضخ

14.12% 
 13 3 1 اىيٍٞيخ

 12 االقزصبكٝخ 2
 11 1 1 اىجبؽضخ

111% 
 11 1 1 اىيٍٞيخ

 13 اىزنْ٘ى٘عٞخ 3
 11 3 1 اىجبؽضخ

12.31% 
 11 1 1 اىيٍٞيخ

 15 االعزَبعٞخ 4
 13 1 1 اىجبؽضخ

13.33 % 
 12 2 1 اىيٍٞيخ

 

5 
 1 اى٘غْٞخ

 6 2 1 اىجبؽضخ
11.5% 

 1 1 1 اىيٍٞيخ

 

6 
 5 اىؾٞبرٞخ

 4 1 1 اىجبؽضخ
11% 

 5 1 1 اىيٍٞيخ

 11 ٜعَبىاإل 
 55 11 5 اىجبؽضخ

14.21% 
 51 1 3 اىيٍٞيخ

 اإلعداديػة بالمرحمػة االجتماعيػة الدراسػات بمنيج التقكيـ أساليب تحميؿبمغ معامؿ ثبات 
%(، ,,1 –%,8)مػػػػا بػػػػػيف  المعرفػػػة اقتصػػػاد نحػػػك التكجػػػػو متطمبػػػات ضػػػكء فػػػي المينيػػػة

 الدراسػػات لمنػػاىج التقػػكيـ اليبأسػػ تحميػػؿأداة كبالتػػالي تتسػػـ (، %94.29) كبإجمػػالي نسػػبة
أصػػػبحت  فػػي ضػػكء ذلػػؾبدرجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات، ك المينيػػة  اإلعداديػػة بالمرحمػػة االجتماعيػػة

 (*).فػي صػكرتيا النيائيةاألداة 
 تكىيى أسالًب التكىيى: أسالًب 

مناىج الدراسات االجتماعية المقررة  أساليب التقكيـ المتضمنة في محتكلتـ تحميؿ 
بذلؾ؛ )األكؿ، كالثاني، كالثالث( اإلعدادم؛ كتسجيؿ النتائج في جداكؿ خاصة  عمى الصفكؼ

تمبية أساليب التقكيـ بمادة الدراسات االجتماعية بالمرحمة  إلعطاء صكرة متكاممة عف مدل
كسيتـ عرض نتائج التحميؿ اإلعدادية المينية لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة، 

 .يمينا في الجزء الخاص بتفسير النتائج مف الدراسة الحاليةكمناقشتيا كتفسيرىا  تفص

                                                           
*
 .أداة ححليل مناهج الدراساث االجخماعيت  بالمزحلت اإلعداديت المهنيت (4ملحق)( (
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كاألنشػطة كالتقػكيـ كتطبيقيػا، يكػكف  تحميؿ األىداؼ كالمحتكلل األداة الرئيسةكبإعداد 
متطمبػات التكجػو  مػا مػدل تػكافر" :قد تمت اإلجابة عف السػؤاؿ الثػاني مػف مشػكمة البحػث كىػك

/ أنشػػطة التعمػػيـ المحتػػكل)األىػػداؼ /  جتماعيػػةنحػػك اقتصػػاد المعرفػػة فػػي منػػاىج الدراسػػات اال
   ؟بالمرحمة اإلعدادية المينية كالتعمـ /أساليب تقكيـ(

: تكووديى التصووىر املكوورتج ملٌوواهج الدراسووات االجتواعًووُ باملزحلووُ اإلعداديووُ  املهًٌووُ د ضووىْ    ثالجووًا

 هتطلبات التىجه حنى اقتصاد املعزفُ.
مػا التصػكر المقتػرح " لبحث كالػذم يػنص عمػى:الث مف أسئمة الإلجابة عف السؤاؿ الث

فػػي ضػػكء متطمبػػات التكجػػو نحػػك  المينيػػة اإلعداديػػة بالمرحمػػة  االجتماعيػػة الدراسػػات لمنػػاىج
عمييػػا منػػاىج  ضػػع قائمػػة باألسػػس التػػي يجػػب أف تبنػػىبك اقتصػػاد المعرفػػة؟ قامػػت الباحثػػة  

بػػات التكجػػو نحػػك اقتصػػاد بالمرحمػػة اإلعداديػػة  المينيػػة فػػي ضػػكء متطم الدراسػػات االجتماعيػػة
 :كما يمي المعرفة

الرئيسة التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد المنيج المطكر  ()تـ تحديد األسس كالفمسفة -1
مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في 

 عمى النحك التالي:المينية اإلعدادية 
ىج الدراسات االجتماعية المطكرة بالمرحمة اإلعدادية منا إسياـ مكضكعات محتكل -

في تمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة )المعرفية، كاالقتصادية، كالتكنكلكجية،  
 كاالجتماعية، كالكطنية، كالحياتية( المحددة بالبحث الحالي.

 كشمكليا. التكازف بيف عمؽ مكضكعات المحتكل -
ي تدريس المنيج المطكر تسيـ في تمبية متطمبات استخداـ طرؽ تدريس متنكعة ف -

تالميذ المرحمة اإلعدادية المينية كتراعي الفركؽ  اد المعرفة لدلالتكجو نحك اقتص
 الفردية بينيـ. 

 تصميـ أنشطة عممية تعمؿ عمى تمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة. -
ة كتتسـ بالكضكح كالتنكع استخداـ كسائؿ تعميمية تستدعي استخداـ الحكاس المختمف -

 بما يراعي الفركؽ الفردية بيف التالميذ، كما تزيد مف استثارتيـ كدافعيتيـ لمتعمـ.

                                                           

(


 ( بنيج فلسفت حطىيز هذا المنهج في ضىء مخطلباث الخىجه نحى اقخصاد المعزفت.
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التقكيـ شامؿ لجميع جكانب التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية؛ كيسيـ في  -
قدرة  التالميذ بما يساعد عمى معرفة مدلتمبية جكانب إيجابية في شخصية 

 اإلعدادية عمى التكجو بفاعمية في عصر اقتصاد المعرفة. تالميذ المرحمة
عند بناء التصكر المقترح  تـ مراعاة ارتباط التصكر المقترح  كاقعية التصكر المقترح: -2

مكانية تنفيذ بات التكجو نحك اقتصاد المعرفة ك بمتطم بالبيئة المحيطة بالتالميذ، كا 
، كاألنشطة التعميمي  ة، كاإلمكانات المادية كالبشرية.التصكر مف حيث الزمف الالـز

كذلؾ لألسباب  المنيج المقترح: عميمية في تنظيـ محتكلاستخداـ أسمكب الكحدات الت -3
 التالية:

الكحدة عبارة عف دركس كمكضكعات متكاممة يشتؽ محتكاىا مف األسس النفسية  -
 ئة المحمية بحيث يؤثر ىذا المحتكلكاالجتماعية لمتالميذ؛ ككذلؾ خصائص البي

 عمى تربية التالميذ العقمية كالميارية كالكجدانية.
الكحدة الدراسية مجاؿ شامؿ يتـ فييا تنظيـ المكاد التعميمية كاألنشطة بشكؿ  -

 متكامؿ لتعمؿ عمى تحقيؽ األىداؼ التعميمية )المحددة مف قبؿ( بشكؿ جيد.
اقتصاد يمكف أف تؤدم الكحدات إلي تنمية امتالؾ التالميذ لمتطمبات التكجو نحك  -

المعرفة كىي المتطالت: المعرفية، كاالقتصادية، كالتكنكلكجية، كاالجتماعية، 
، كالحياتية،  التي تمكنيـ مف االندماج بفعالية في عصر اقتصاد ةكالكطني
 المعرفة.

 هٌاقشُ ًتآج البحح، وتفسريها

خالؿ  ا لنتائج تطبيؽ أدكات البحث، التي تـ التكصؿ إليياعرضن  الجزءيتناكؿ ىذا   
عمى النحك  البحث الحالي؛ كذلؾ لإلجابة عف أسئمة البحث، كمعرفة مدل صحة الفركض

 التالي:
األون الذٍ يٌص علِ: هوا هتطلبوات التىجوه حنوى     السؤان  الٌتآج املتعلكُ باإلجابُ عٍ :أواًل

 هًٌُ؟ُ املباملزحلُ اإلعداديالدراسات االجتواعًُ هٌاهج  اقتصاد املعزفُ الىاجب تىافزها د 

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ اإلجراءات التي اتبعتيا الباحثة إلعداد بطاقة   
ة المينية في ضكء متطمبات التكجو نحك بالمرحمة اإلعداديتقكيـ مناىج الدراسات االجتماعية 

اقتصاد المعرفة؛ بما تحتكيو مف مؤشرات تـ تكضيحيا بالتفصيؿ في الجزء السابؽ مف البحث، 
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، كاالقتصادية )المعرفية،  ة تمثمت في المتطمباترئيسد تضمنت البطاقة ست متطمبات كق
 .كالتكنكلكجية، كاالجتماعية، كالكطنية، كالحياتية(

ًً     :السؤان الجاًٌ الٌتآج املتعلكُ باإلجابُ عٍ ا:ثاً

 مػػا مػػدل تػػكافر :كالػػذل يػػنص عمػػى، مػػف أسػػئمة البحػػثالثػػانى  السػػؤاؿإلجابػػة عػػف ل
/ المحتػكل)األىػداؼ /  ت التكجو نحك اقتصػاد المعرفػة فػي منػاىج الدراسػات االجتماعيػةمتطمبا

 كػؿ تحميػؿقامػت الباحثػة ب بالمرحمة اإلعداديػة المينيػة ؟ أنشطة التعميـ كالتعمـ /أساليب تقكيـ(
منػاىج الدراسػات ل  التقػكيـ كأسػاليب كالػتعمـ، التعمػيـ كأنشػطة ، لمحتػك الك  ،العامة األىداؼ مف
ككانػت النتػائج  ،عدادية المينية لمتطمبات التكجو نحػك اقتصػاد المعرفػةجتماعية بالمرحمة اإلاال

 كالتالي:
تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في األىداؼ العامة  مدلىإلعبثخ عِ 

؟ تـ تحميؿ األىداؼ العامة لمناىج اعية بالمرحمة االعدادية المينيةلمناىج الدراسات االجتم
حميؿ كما ىى حيث جاءت نتائج التراسات االجتماعيىة بالمرحمة اإلعدادية المينية الحالية، الد

 :مكضحة بالجدكؿ التالي
 (1علٗه)

ثبىَوؽيخ ّزبئظ رؾيٞو امٕلاف اىعبٍخ اىَزعَْخ ثَ٘ظ٘عبد ٗكهًٗ ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ 

 بك اىَعوفخ.ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصاىؾبىٞخ فٜ ظ٘ء  اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ

 

 اىصف

 اىَزطيجبد

 اىَعوفٞخ

 اىَزطيجبد

 االقزصبكٝخ

 اىَزطيجبد 

 اىزنْ٘ى٘عٞخ

 اىَزطيجبد

 االعزَبعٞخ

 اىَزطيجبد

 اى٘غْٞخ 

 اىَزطيجبد

 اىؾٞبرٞخ

 اىَغَ٘        

امٗه 

 اإلعلاكٙ

61 1 3 1 2 2 11 

اىضبّٚ 

 اإلعلاكٙ

61 1 - 13 5 3 15 

اىضبىش 

 اإلعلاكٙ

11 14 1 1 6 3 114 

 211 1 13 31 4 21 216 اىَغَ٘ 

 11.3% 1.6 % 1.4% 11.4% 4.5% 2.1% 111% 

 

 األىداؼ العامة المتضمنة بمكضكعات مناىجتحميؿ لباستقراء الجدكؿ السابؽ  
متطمبات التكجو نحك الحالية في ضكء  بالمرحمة اإلعدادية المينيةالدراسات االجتماعية 

 يمي: يتضح ما اقتصاد المعرفة،
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الدراسات االجتماعية  ألىداؼ العامة المتضمنة بمكضكعات كدركس مناىجأف ا -
في ، كالثالث( بصفكفيا الثالثة )األكؿ، كالثانيالحالية  بالمرحمة اإلعدادية المينية

فقرة مكزعة عمى  289قد تكافرت فى  متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةضكء 
( عمى 1,4-95-,9نت الفقرات )الصفكؼ الدراسية األكؿ كالثانى كالثالث، ككا

، كىذا التدرج يعد منطقيا الثالث يميو الثانى كأخيرا األكؿالترتيب أكثر تكافرنا بالصؼ 
 .العمرية كفقا لمكـ فى كؿ صؼ كالمرحمة

امة مف متطمب األىداؼ الع بات التكجو نحك اقتصاد المعرفة فيمتطماختالؼ تكافر  -
صفكؼ الثالثة ال المتطمبات المعرفية فيآلخر، حيث كانت متكفرة بشكؿ أكبر في 

يمييا المتطمبات  %71.3حيث بمغت نسبتيا المتطمبات الخمس األخرل،  مقارنة بباقي
ثـ  4.5%، ثـ الكطنية  %9.7، يمييا االقتصادية %4.,1 االجتماعية بنسبة

ت فيما عدا المتطمبا نسب قميمة جدان كىى  ،%1.4، كأخيرنا التكنكلكجية 2.8% الحياتية
 المعرفية؛ مما يعكس صكرة االىتماـ بالكـ المعرفى مقارنة بالجكانب األخرل.

األىداؼ العامة لمناىج الدراسات االجتماعية  تحميؿ كلمزيد مف التكضيح لنتائج  
يا بالمرحمة اإلعدادية المينية الحالية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة يعرض

 :الجدكؿ التالي
 ( 11علٗه )

ّزبئظ رؾيٞو امٕلاف اىعبٍخ ىَْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ  ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ اىؾبىٞخ فٜ 

 ظ٘ء ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ

 

ً 

 

 

 اىَزطيجبد

 

 

 علك

 اىَؤشواد

اى٘ىُ  اىز٘افو  كهعخ

 اىَْجٜ

ىلهعخ 

 ر٘افو

 ٍز٘افو غٞو ٍزٍ٘ػ ٍورفع

 هاىزنوا اىَْجخ % اىزنواه
اىَْجخ 

% 
 اىزنواه

اىَْجخ 

% 

 %11.61 %64.1 11 %11.1 2 %23.5 4 11 خاىَعوفٞ 1

 %25 %51.4 1 %1.3 1 %33.3 4 12 االقزصبكٝخ 2

 %1.1 %14.6 11 %1.1 1 %1.1 1 13 اىزنْ٘ى٘عٞخ 3

 %24.44 %53.3 1 %21 3 %26.1 4 15 االعزَبعٞخ 4

 %16.61 %15 6 %1 1 %%25 2 1 اى٘غْٞخ 5

 %13.33 %61 3 %41 2 %1 1 5 ٞبرٞخاىؾ 6

 
 %11.51 %65.1 46 %12.1 1 %21.5 15 11 اإلعَبىٜ
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 :ييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يم
 اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىج" بمحتكل االقتصاديةبالنسبة لممتطمبات " -

 ة.منخفض نسبة كىي%( 25)تكافر بنسبة األكلى المرتبة في جاءت الحالية المينية

 اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىج" بمحتكل االجتماعيةبالنسبة لممتطمبات " -
 ة.منخفض نسبة كىي%( 24.44)تكافر بنسبة الثانية المرتبة في جاءت الحالية المينية

 اإلعدادية بالمرحمة  االجتماعية الدراسات مناىج" بمحتكل المعرفية بالنسبة لممتطمبات " -
 ة.منخفض نسبة كىي%( 19.61)تكافر بنسبة الثالثة المرتبة في جاءت الحالية المينية

 اإلعدادية بالمرحمة  االجتماعية الدراسات مناىجكطنية" بمحتكل ال بالنسبة لممتطمبات " -
 ة.منخفض نسبة كىي%( 16.67)تكافر بنسبة الرابعة المرتبة في جاءت الحالية المينية

 اإلعدادية بالمرحمة  االجتماعية الدراسات مناىجحياتية" بمحتكل لابالنسبة لممتطمبات " -
 نسبة كىي%( 13.33)تكافر بنسبة الخامسة المرتبة في جاءت الحالية المينية
 ة.منخفض

 بالمرحمة  االجتماعية الدراسات مناىج" بمحتكل التكنكلكجيةبالنسبة لممتطمبات " -
 نسبة كىي%( 7.7)تكافر بنسبة السادسة المرتبة في جاءت الحالية المينية اإلعدادية
 ة.منخفض

 :خالؿ ما سبؽ يمكف استنتاج ما يميكمف  
جاء االىتماـ بتنمية المتطمبات االقتصادية مف خالؿ األىداؼ العامة لمناىج الدراسات  -

االجتماعية  بالمرحمة اإلعدادية في المرتبة األكلى، كلكف ال تكتمؿ إال مف خالؿ تمبية 
 المنيج لممتطمبات االقتصادية.باقي محتكيات 

جاء االىتماـ بتمبية المتطمبات االجتماعية في المرتبة الثانية؛ كربما يرجع السبب في  -
ذلؾ إلى انتباه مخططي المناىج لمدكر الذم تمعبو المناىج الدراسية في خدمة المجتمع 

 كطبيعة مناىج الدراسات االجتماعية .
اؼ مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمةاإلعدادية تكافرت المتطمبات المعرفية في أىد -

؛ كقد يرجع ذلؾ إلى اىتماـ مقارنة بباقي المتطمبات التالية المينية بدرجة مرتفعة نسبيا
 كاضعي المناىج بتنمية الجكانب المعرفية بصفة خاصة.
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اعية جاء االىتماـ بتمبية المتطمبات الكطنية كالحياتية مف خالؿ مناىج الدراسات االجتم -
، كىي نسب غير يف الرابعة كالخامسة عمى الترتيببالمرحمة اإلعدادية في المرتبت

مرضية؛ كربما يرجع السبب في ذلؾ إلى حداثة التكجو لتمبية مثؿ ىذه المتطمبات مف 
 خالؿ المناىج التعميمية كخاصة في الكطف العربي.

تماعية بالمرحمة اإلعدادية جاء االىتماـ بتمبية األىداؼ العامة لمناىج الدراسات االج -
، كىذه تمثؿ مشكمة كبيرة؛ ألف اكتساب التكنكلكجية  فى المرتبة األخيرةلممتطمبات 

التالميذ الميارات التكنكلكجية  أصبحت ضركرة مف ضركرات التكجو نحك اقتصاد 
 المعرفة.

ة الدراسات االجتماعية  بالمرحمة اإلعدادي مناىجبمغ إجمالي اىتماـ أىداؼ  إذ  
 ( كىي نسبة قميمة18.57بتمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة حكالي)الحالية  المينية

 %(.,5)أال تقؿ عف النسبة المقبكلة جدا مقارنة ب
تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في محتكيات  مدل لإلجابة عفبة سأما بالن 

جاءت النتائج كما في  ؟ الحالية  ة المينيةالدراسات االجتماعية  بالمرحمة اإلعدادي مناىج
 :الجدكؿ التالي

  (11علٗه)                                          

ٍزطيجبد اىؾبىٞخ فٜ ظ٘ء  ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخّزبئظ رؾيٞو ٍؾز٘ٝبد ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ 

 اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ.

 

 اىصف

 اىَزطيجبد

 اىَعوفٞخ

 اىَزطيجبد

 االقزصبكٝخ

 اىَزطيجبد

 اىزنْ٘ى٘عٞخ

 اىَزطيجبد

 االعزَبعٞخ

 اىَزطيجبد

 اى٘غْٞخ

 اىَزطيجبد

 اىؾٞبرٞخ

 اىَغَ٘ 

امٗه 

 ٛاإلعلاك

11 21 1 1 6 2 121 

اىضبّٚ 

 ٛاإلعلاك

11 21 1 1 4 5 112 

اىضبىش 

 ٛاإلعلاك

11 21 3 3 3 4 112 

 344 11 13 4 5 62 241 اىَغَ٘ 

12.4% 11.1% 1.4% 1.1% 3.1% 3.2% 111 

بالمرحمة الدراسات االجتماعية  مناىج محتكياتتحميؿ لباستقراء الجدكؿ السابؽ 
 يتضح ما يمي: التكجو نحك اقتصاد المعرفة، الحالية في ضكء متطمبات اإلعدادية المينية

بالمرحمة الدراسات االجتماعية  المتضمنة بمكضكعات كدركس مناىج المحتكيات -
متطمبات في ضكء كالثالث(  بصفكفيا الثالثة )األكؿ كالثانيالحالية  ية المينيةاإلعداد
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مى الصفكؼ الدراسية فقرة مكزعة ع 344 قد تكافرت في التكجو نحك اقتصاد المعرفة
ر تكافرا ( عمى الترتيب أكث112-112-,12كالثالث، ككانت الفقرات ) األكؿ كالثاني

درج يعد منطقيا كفقا لمكـ في كؿ صؼ ثالث، كىذا التكأخيرا ال بالصؼ األكؿ يميو الثاني
 .كالمرحمة العمرية

ر، حيث مف متطمب آلخ المحتكل بات التكجو نحك اقتصاد المعرفة فيمتطماختالؼ تكافر  -
 كانت متكافرة بشكؿ أكبر في المتطمبات المعرفية في الصفكؼ الثالثة مقارنة بباقي

يمييا المتطمبات االقتصادية ، %72.4تيا حيث بمغت نسبالمتطمبات الخمسة األخرل، 
ثـ  3.2 %ثـ الحياتية بنسبة  ، %3.8، يمييا الكطنية بنسبة %18.1بنسبة

 نسب قميمة جدان  كىي ،% 1.1 بنسبة ، كأخيرنا االجتماعية1.4%التكنكلكجية بنسبة 
كانب يعكس صكرة االىتماـ بالكـ المعرفي مقارنة بالجفيما عدا المتطمبات المعرفية؛ مما 

 .األخرل
بالمرحمة الدراسات االجتماعية  مناىج محتكل تحميؿ لنتائج كلمزيد مف التكضيح  

يا الجدكؿ يعرض الحالية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة اإلعدادية المينية
 :التالي

 (12لٗه )ع
خ اىؾبىٞخ فٜ ظ٘ء ٍزطيجبد اىز٘عٔ ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ  ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞ ّزبئظ رؾيٞو ٍؾز٘ٙ

 ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ.

 

 اىَزطيجبد

علك 

 اىَؤشواد
 اىصف

 كهعخ اىز٘افو
اى٘ىُ اىَْجٜ ىلهعخ 

 ر٘افو اىَزطيت%
 غٞو ٍز٘افو ٍزٍ٘طخ ٍورفعخ

 اىزنواه اىزنواه اىزنواه

 

 اىَعوفٞخ

 

 

11 

 %23.53 1 4 4 امٗه

 %23.53 1 6 3 اىضبّٜ

 %25.5 1 5 4 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
11 15 25 24.11% 

 

 االقزصبكٝخ

 

12 

 

 

 %21.11 6 2 4 امٗه

 %13.11 1 3 1 اىضبّٜ

 %16.61 1 2 2 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
1 1 22 11.44% 

 

 اىزنْ٘ى٘عٞخ

 

13 

 %11.26 11 2 1 امٗه

 %11.26 11 2 1 اىضبّٜ

 %15.31 1 2 2 اىضبىش

ىَوؽيخ ا

 اإلعلاكٝخ
4 6 21 11.26% 
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 االعزَبعٞخ

 

15 

 %1.11 13 1 2 امٗه

 %2.22 14 1 1 اىضبّٜ

 %21 1 3 3 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
5 4 36 11.31% 

 اى٘غْٞخ
 

1 

 %1.33 6 2 1 امٗه

 %4.11 1 1 1 اىضبّٜ

 %1.33 1 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
1 3 21 6.14% 

 ؾٞبرٞخاى

 

5 

 

 %6.61 4 1 1 امٗه

 %26.61 3 1 2 اىضبّٜ

 %13.33 4 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
3 1 11 15.56% 

ٍغَو 

 اىَزطيجبد
11 

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
31 36 143 15.56% 

 :ييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يم
 لممتطمبات المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىجمحتكل  تمبية تأتي -

 الدراسات مناىج، حيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل األكلى المرتبة في  المعرفية
 نسبة كىي%( 23.53)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية

 ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 23.53)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض
، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ ةمنخفض نسبة كىي%( 25.5)تكافرىا بالصؼ الثالث 

 محتكل مناىج الدراسات االجتماعية في المعرفية المتطمبات تكافر(. كيالحظ 24.18%)
 المناىج كاضعي ىتماـإلى ا ذلؾ يرجع؛ ك المتطمبات لباقي بالنسبة نسبيا مرتفعة بدرجة
 .خاصة بصفة المعرفية الجكانب بتنمية

 لممتطمبات المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىجتكل مح تمبية تأتيك  -
 الدراسات مناىجحيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل  الثانية، المرتبة في  االقتصادية
 نسبة ( كىي%27.78)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية

 ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 13.89)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض
، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ ةمنخفض نسبة كىي%( 16.67)تكافرىا بالصؼ الثالث 

(19.44%.) 

 لممتطمبات المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىجمحتكل  تمبية كتأتي -
 الدراسات جمناىالثالثة حيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل  المرتبة في  الحياتية
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 نسبة ( كىي%6.67)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية
 ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 26.67)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض

، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ ةمنخفض نسبة كىي%( 13.33)تكافرىا بالصؼ الثالث 
(15.56%.) 

 لممتطمبات المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات اىجمنمحتكل  تمبية كتأتي -
 الدراسات مناىجالرابعة حيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل  المرتبة في  االجتماعية
 نسبة ( كىي%8.89)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية

تكافرىا  ، كنسبةةمنخفض نسبة يكى%( 2.22)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض
(؛ %37.,1، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ )ةمنخفض نسبة كىي%( ,2)بالصؼ الثالث 

انتباه مخططي المناىج لمدكر الذم تمعبو المناىج مف االىتماـ بيذا الجانب ك بد  لذا ال
 الدراسية في خدمة المجتمع.

 لممتطمبات المينية اإلعدادية رحمةبالم االجتماعية الدراسات مناىجمحتكل  تمبية كتأتي -
 الدراسات مناىج، حيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل الخامسة المرتبة في التكنكلكجية
 نسبة ( كىي%26.,1)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية

رىا تكاف ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 26.,1)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض
، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ ةمنخفض نسبة كىي%( 15.39)بالصؼ الثالث 

كىذه تمثؿ مشكمة كبيرة؛ ألف اكتساب التالميذ الميارات التكنكلكجية  (.26%.,1)
 .أصبحت ضركرة مف ضركرات التكجو نحك اقتصاد المعرفة

 لممتطمبات لمينيةا اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىجمحتكل  تمبية كتأتي -
 الدراسات مناىجاالخيرة  حيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل  المرتبة في  الكطنية

 نسبة ( كىي%8.33)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية
تكافرىا  ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 4.17)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض

 (.%6.94، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ )ةمنخفض نسبة كىي%( 8.33)بالصؼ الثالث 
كىي نسب غير مرضية؛ كربما يرجع السبب في ذلؾ إلي حداثة التكجو لتمبية مثؿ ىذه 

 المتطمبات مف خالؿ المناىج التعميمية كخاصة في الكطف العربي.
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عدادية بتمبية مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإل محتكلبمغ إجمالي اىتماـ  إذ  
يجب أال تقؿ جدا ) %(؛ كىي نسبة قميمة3,02متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة حكالي )

 %(.,5عف 
تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في أنشطة التعميـ  لإلجابة عف مدل

 كالتعمـ بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية؟
تحميؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج الدراسات  يكضح الجدكؿ التالي نتائج

االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية الحالية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد 
 المعرفة.

 (13جدكؿ )
نتائج تحميؿ أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية   

 التكجو نحك اقتصاد المعرفة.الحالية في ضكء متطمبات 
 اىَزطيجبد اىصف

 اىَعوفٞخ
 اىَزطيجبد

 االقزصبكٝخ 
 اىَزطيجبد 

 اىزنْ٘ى٘عٞخ
 اىَزطيجبد
 االعزَبعٞخ

 اىَزطيجبد
 اى٘غْٞخ 

 اىَزطيجبد
 اىؾٞبرٞخ

 اىَغَ٘        

امٗه 

 ٛاإلعلاك
44 0 0 0 3 0 44 

اىضبّٚ 

 ٛاإلعلاك
46 1 3 0 0 1 51 

اىضبىش 

 ٛاإلعلاك
44 4 1 0 2 0 51 

 
 اىَغَ٘ 

134 5 4 0 5 1 141 

9191% 394% 294% 0% 393% 64% 9 100% 

 :ييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يم
الدراسات االجتماعية  المتضمنة بمكضكعات كدركس مناىج أف أنشطة التعميـ كالتعمـ -

في ضكء ( كالثالث بصفكفيا الثالثة )األكؿ كالثانيالحالية  بالمرحمة اإلعدادية المينية
الصفكؼ  فقرة مكزعة عمى 149قد تكافرت فى  التكجو نحك اقتصاد المعرفة متطمبات

 ( عمى الترتيب أكثر51-51-47، كالثالث( ككانت الفقرات )الدراسية )األكؿ، كالثاني
 كالثالث. تكافرنا بالصؼ األكؿ يميو الثاني

مف  التعميـ كالتعمـأنشطة  بات التكجو نحك اقتصاد المعرفة فيمتطماختالؼ تكافر  -
متطمب آلخر حيث كانت متكافرة بشكؿ أكبر فى المتطمبات المعرفية فى الصفكؼ 

المتطمبات  أما ،%89.3حيث بمغت نسبتيا األخرل  ةدكف  المتطمبات الخمس ةالثالث
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فكانت نسبيا  %1.4االقتصادية، كالتكنكلكجية كاالجتماعية ، كالكطنية ، كالحياتية
مما  ؛نسب قميمة جداكىى   . %67،%3.3 %,،%2.7،%3.4عمى الترتيب 

 .مقارنة بالجكانب األخرل يعكس صكرة االىتماـ بالكـ المعرفي
  االجتماعية الدراسات لمناىج أنشطة التعميـ كالتعمـ تحميؿ لنتائج  التكضيح مف كلمزيد 
يا يعرض فةالمعر  اقتصاد نحك التكجو متطمبات ضكء في الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة

 :الجدكؿ التالي
 (14علٗه )

ّزبئظ رؾيٞو أّشطخ اىزعيٌٞ ٗاىزعيٌ ثَْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ اىؾبىٞخ فٜ 

 ظ٘ء ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ.

 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىصف

اى٘ىُ اىَْجٜ  كهعخ اىز٘افو

ىلهعخ ر٘افو 

 اىَزطيت%

 غٞو ٍز٘افو ٍزٍ٘طخ عخٍورف

 اىزنواه اىزنواه اىزنواه

 

 اىَعوفٞخ

 

 

11 

 %25.41 1 5 4 امٗه

 %11.61 1 6 2 اىضبّٜ

 %25.41 1 5 4 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
11 16 25 23.53% 

 

 االقزصبكٝخ

 

12 

 

 

 %2.11 11 1 1 امٗه

 %1.33 11 1 1 اىضبّٜ

 %13.11 1 3 2 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
3 5 21 11.11% 

 

 اىزنْ٘ى٘عٞخ

 

13 

 %5.13 12 1 1 امٗه

 %15.31 1 2 2 اىضبّٜ

 %5.13 11 2 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
3 4 32 1.55% 

 

 االعزَبعٞخ

 

15 

 %1 15 1 1 امٗه

 %2.22 14 1 1 اىضبّٜ

 %1 15 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
1 1 44 1.14% 

 1 اى٘غْٞخ

 %25 5 1 3 امٗه

 %4.11 1 1 1 اىضبّٜ

 %1.33 6 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
4 2 11 13.11% 

 %1 5 1 1 امٗه  اىؾٞبرٞخ
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 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىصف

اى٘ىُ اىَْجٜ  كهعخ اىز٘افو

ىلهعخ ر٘افو 

 اىَزطيت%

 غٞو ٍز٘افو ٍزٍ٘طخ عخٍورف

 اىزنواه اىزنواه اىزنواه

5 

 

 %26.61 3 1 2 اىضبّٜ

 %1 5 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
2 1 13 1.11% 

ٍغَو 

 اىَزطيجبد
11 

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
22 21 161 11.43% 

 :ييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يم
 اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعيةأنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج  تمبية تأتي -

أنشطة التعميـ األكلى حيث جاءت نسبة تكافرىا ب المرتبة فيالمعرفية  لممتطمباتالمينية 
ة المينية الحالية في ضكء كالتعمـ بمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادي

، ةمنخفض نسبة كىي%( 25.49)بالصؼ األكؿ  متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة
تكافرىا بالصؼ  ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 19.61)تكافرىا بالصؼ الثاني  كنسبة
 (.%23.53، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ )ةمنخفض نسبة كىي%( 25.49)الثالث 

كعا ما بالنسبة لتمبية المحتكم لباقي متطمبات التكجو نحك اقتصاد كىي نسبة مرتفعة ن
المعرفة كربما يرجع السبب في ذلؾ إلي اىتماـ كاضعي أنشطة المناىج بصفة عامة 

 بالجكانب المعرفية بصكرة مرتفعة كخاصة في مصر كالكطف العربي.

 اإلعدادية المرحمةب الدراسات االجتماعية أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج تمبية كتأتي -
بأنشطة التعميـ الثانية حيث جاءت نسبة تكافرىا  المرتبة في الكطنية لممتطمباتالمينية 
( %25)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراساتكالتعمـ 

، ةمنخفض نسبة كىي%( 4.17)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي
، كفي المرحمة اإلعدادية ةمنخفض نسبة كىي%( 8.33)تكافرىا بالصؼ الثالث  كنسبة
 (.%13.89ككؿ )

 اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج تمبية كتأتي -
بأنشطة الثالثة حيث جاءت نسبة تكافرىا  المرتبة في االقتصادية لممتطمباتالمينية 

بالصؼ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىجالتعميـ كالتعمـ ب
 كىي%( 8.33)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة ( كىي%2.78)األكؿ 
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، كفي ةمنخفض نسبة كىي%( 13.89)تكافرىا بالصؼ الثالث  ، كنسبةةمنخفض نسبة
 (.%19.,1المرحمة اإلعدادية ككؿ )

 اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية التعميـ كالتعمـ بمناىج أنشطة تمبية كتأتي -
أنشطة التعميـ الرابعة حيث جاءت نسبة تكافرىا ب المرتبة في الحياتية لممتطمباتالمينية 

بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات كالتعمـ بمناىج
 نسبة كىي%( 26.67)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة ( كىي%,)

، كفي المرحمة ةمنخفض نسبة كىي%( ,)تكافرىا بالصؼ الثالث  ، كنسبةةمنخفض
 (.%8.89اإلعدادية ككؿ )

 اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج تمبية كتأتي -
أنشطة سة حيث جاءت نسبة تكافرىا بالخام المرتبة في االجتماعية لممتطمباتالمينية 

بالصؼ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات التعميـ كالتعمـ بمناىج
 كىي%( 15.38)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة ( كىي%5.13)األكؿ 
، كفي ةمنخفض نسبة كىي%( 5.13)تكافرىا بالصؼ الثالث  ، كنسبةةمنخفض نسبة

 (.%8.55المرحمة اإلعدادية ككؿ )

 اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىجتمبية  كتأتي -
السادسة كاألخيرة، حيث جاءت نسبة تكافرىا  المرتبة في االجتماعية لممتطمباتالمينية 

 الحالية المينية ديةاإلعدا بالمرحمة االجتماعية الدراسات أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىجب
%( 2.22)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة ( كىي%,)بالصؼ األكؿ 

، كفي ةمنخفض نسبة كىي%( ,)تكافرىا بالصؼ الثالث  ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي
 (.%74.,المرحمة اإلعدادية ككؿ )

 بالمرحمة ماعية الدراسات االجتبمغ إجمالي اىتماـ أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج  إذ  
%( كىي نسبة 11043بتمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة حكالي ) المينية اإلعدادية

 . جدا قميمة
تكافر متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في أساليب تقكيـ مناىج  لإلجابة عف مدل
 الحالية ساليباأل تحميؿقامت الباحثة ب؟  المينية اإلعدادية بالمرحمةالدراسات االجتماعية 
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بالمرحمة اإلعدادية لمتطمبات  المينية اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعيةتقكيـ مناىج ل
 يكضح ذلؾ: كالجدكؿ التالي التكجو نحك اقتصاد المعرفة.

 (15علٗه ) 

َزطيجبد ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ اىؾبىٞخ ى اىلهاٍبد االعزَبعٞخّزبئظ رؾيٞو أٍبىٞت رقٌ٘ٝ ٍْبٕظ 

 اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ.

 اىَزطيجبد

 اىصف

 اىَغَ٘  اىؾٞبرٞخ اى٘غْٞخ االعزَبعٞخ اىزنْ٘ى٘عٞخ االقزصبكٝخ اىَعوفٞخ

 11 1 1 1 3 1 15 امٗه

 26 1 1 1 5 3 11 ٜاىضبّ

 25 2 1 1 2 1 21 اىضبىش

 61 2 1 1 11 3 53 اىَغَ٘ 

 61.1% 4.3% 1416% 1.4% 1% 2.1% 111% 

 :يح مف الجدكؿ السابؽ ما يميتض
بالمرحمة الدراسات االجتماعية  أساليب التقكيـ المتضمنة بمكضكعات كدركس مناىج -

متطمبات في ضكء كالثالث(  بصفكفيا الثالثة )األكؿ كالثانيالحالية  اإلعدادية المينية
مى الصفكؼ الدراسية فقرة مكزعة ع 69قد تكافرت فى التكجو نحك اقتصاد المعرفة 

(  عمى الترتيب أكثر تكافرنا بالصؼ 25-26-18كالثالث، ككانت الفقرات ) ألكؿ كالثانيا
 .لثانى يميو الثالث كأخيرنا األكؿا

أساليب التقكيـ مف متطمب  بات التكجو نحك اقتصاد المعرفة فيمتطماختالؼ تكافر  -
ؼ آلخر، حيث كانت متكافرة بشكؿ أكبر فى المتطمبات المعرفية بصكرة فى الصفك 

، يمييا %67.8 حيث بمغت نسبتيااألخرل،  ةالثالثة مقارنة بباقى المتطمبات الخمس
ثـ ،  %4.3، يمييا االقتصادية بنسبة %14.6المتطمبات التكنكلكجية بنسبة  

، %,كأخيرا الكطنية بنسبة  ،%1.4ثـ االجتماعية بنسبة  ،%2.9الحياتية بنسبة 
يعكس صكرة االىتماـ بالكـ المعرفية؛ مما  فيما عدا المتطمبات  نسب قميمة جدان كىى 

 .مقارنة بالجكانب األخرل   المعرفي
الدراسات االجتماعية   أساليب التقكيـ لمناىج تحميؿ التكضيح لنتائجكلمزيد مف   

 الحالية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة التي بالمرحمة اإلعدادية المينية
 :يكضحيا الجدكؿ التالي
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 ( 16لٗه )ع

ّزبئظ رؾيٞو أٍبىٞت رقٌ٘ٝ ٍْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ ثبىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَْٖٞخ 

 اىؾبىٞخ فٜ ظ٘ء ٍزطيجبد اىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخ

 اىَزطيجبد
علك 

 اىَؤشواد
 اىصف

اى٘ىُ اىَْجٜ  كهعخ اىز٘افو

ىلهعخ ر٘افو 

 اىَزطيت%

 غٞو ٍز٘افو ٍزٍ٘طخ ٍورفعخ

 اىزنواه زنواهاى اىزنواه

 

 اىَعوفٞخ

 

 

11 

 %11.16 13 2 2 امٗه

 %15.61 12 2 3 اىضبّٜ

 %23.53 11 2 5 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
11 6 35 11% 

 

 االقزصبكٝخ

 

12 

 

 %1 12 1 1 امٗه

 %25 6 3 3 اىضبّٜ

 %1 12 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
3 1 31 1.33% 

 13 اىزنْ٘ى٘عٞخ

 %5.13 12 1 1 امٗه

 %15.31 1 2 2 اىضبّٜ

 %5.13 11 2 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
3 4 32 1.55% 

 

 االعزَبعٞخ
15 

 %21 11 1 4 امٗه

 %26.61 1 2 5 اىضبّٜ

 %15.56 11 1 3 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
12 4 21 21.14% 

 1 اى٘غْٞخ

 %1 1 1 1 امٗه

 %1 1 1 1 اىضبّٜ

 %1 1 1 1 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
1 1 24 1% 

 

 اىؾٞبرٞخ

 

5 

 

 %1 5 1 1 امٗه

 %1 5 1 1 اىضبّٜ

 %26.61 3 1 2 اىضبىش

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
2 1 13 1.11% 

ٍغَو 

 اىَزطيجبد
11 

اىَوؽيخ 

 اإلعلاكٝخ
31 15 163 11.14% 
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 :ييتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يم
المينية  اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية مناىج تقكيـ أساليب يةتمب تأتي -

 أساليب تقكيـب حيث جاءت نسبة تكافرىا ؛األكلى المرتبة في االجتماعية لممتطمبات
( %,2)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىج
، ةمنخفض نسبة كىي%( 26.67)الصؼ الثاني تكافرىا ب ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي

، كفي المرحمة اإلعدادية ةمنخفض نسبة كىي%( 15.56)تكافرىا بالصؼ الثالث  كنسبة
 (.%74.,2ككؿ )

المينية  اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية مناىج تقكيـ أساليب تمبية كتأتي -
 مناىجسبة تكافرىا بمحتكل الثانية، حيث جاءت ن المرتبة في االجتماعية لممتطمبات
%( 11.76)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات

، ةمنخفض نسبة كىي%( 15.68)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي
، كفي المرحمة اإلعدادية ةمنخفض نسبة كىي%( 23.53)تكافرىا بالصؼ الثالث  كنسبة
  -المتطمبات مقارنة بباقي ما نكعا مقبكلة لكف- ةمنخفض نسبة كىي (،%17ككؿ )
 يرجع كربما المعرفة اقتصاد نحك التكجو متطمبات لباقي التقكيـ أساليب لتمبية بالنسبة
 الجكانب بقياس خاصة بصفة المناىج تقكيـ أساليب كاضعي اىتماـ إلي ذلؾ في السبب

 .العربي كالكطف مصر في كخاصة المعرفية التحصيمية

المينية  اإلعدادية بالمرحمة الدراسات االجتماعية مناىج تقكيـ أساليب تمبية كتأتي -
 مناىجبمحتكل  حيث جاءت نسبة تكافرىا ؛الثالثة المرتبة في االجتماعية لممتطمبات
 ( كىي%,)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات

 ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( ,)تكافرىا بالصؼ الثاني  ة، كنسبةمنخفض نسبة
، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ ةمنخفض نسبة كىي%( 26.67)تكافرىا بالصؼ الثالث 

(8.89%.) 

 المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىج تقكيـ أساليب تمبية كتأتي -
حيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل  ؛عةالراب المرتبة في االجتماعية الحالية لممتطمبات

بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات مناىج
 نسبة كىي%( 15.38)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة ( كىي5.13%)
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، كفي المرحمة ةمنخفض نسبة كىي%( 5.13)تكافرىا بالصؼ الثالث  ، كنسبةةمنخفض
 (.%8.55ة ككؿ )اإلعدادي

 المينية اإلعدادية بالمرحمةالدراسات االجتماعية  مناىج تقكيـ أساليب تمبية كتأتي -
 مناىجحيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل  ؛الخامسة المرتبة في االجتماعية لممتطمبات
 ( كىي%,)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات

 ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( 25)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة
، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ ةمنخفض نسبة كىي%( ,)تكافرىا بالصؼ الثالث 

(8.33%.) 

المينية  اإلعدادية بالمرحمةالدراسات االجتماعية  مناىج تقكيـ أساليب تمبية كتأتي -
 مناىجيث جاءت نسبة تكافرىا بمحتكل ح ؛السادسة المرتبة في االجتماعية لممتطمبات
 ( كىي%,)بالصؼ األكؿ  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراسات

 ، كنسبةةمنخفض نسبة كىي%( ,)تكافرىا بالصؼ الثاني  ، كنسبةةمنخفض نسبة
 (.%,، كفي المرحمة اإلعدادية ككؿ )ةمنخفض نسبة كىي%( ,)تكافرىا بالصؼ الثالث 

 بالمرحمة االجتماعية الدراساتإجمالي اىتماـ أساليب التقكيـ بمناىج بمغ   إذ
%(؛ كىي  ,3بتمبية متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة حكالي ) الحالية المينية اإلعدادية

 .جدا نسبة قميمة
يٌص علِ: ها التصىر املكرتج ثالجا: الٌتآج املتعلكُ باإلجابُ عٍ السؤان الجالح الذٍ 

باملزحلُ اإلعداديُ د ضىْ هتطلبات التىجه  املهًٌُ اإلعداديُ باملزحلُالدراسات االجتواعًُ اهج ملٌ

متت اإلجابُ عٍ هذا السؤان هٍ خالن تصوًى التصىر املكرتج بٌاْ علِ ًتآج  حنى اقتصاد املعزفُ؟

 ٌهآًُ.عزضه علِ جموىعُ هٍ السادَ احملكوني للىصىن إىل صىرته المت التحلًم السابكُ و

متصكر المقترح لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة لتعرض الباحثة  كفيما يمي
عمييا مناىج الدراسات  يجب أف ت بنى اإلعدادية المينية في ضكء قائمة األسس التي

 في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة كما يمي:ك االجتماعية 
تـ اشتقاؽ األىداؼ العامة لمادة الدراسات تحديد األىداؼ العامة لممنيج المطكر:  -1

 المعرفية،االجتماعية في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة كىي المتطمبات: 
إلى كضع  ، باإلضافةكالحياتية ،ةكالكطني كاالجتماعية، كالتكنكلكجية، كاالقتصادية،
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 –ثة )األكؿ مجمكعة مف األىداؼ العامة لكؿ صؼ دراسي عمى حدة مف الصفكؼ الثال 
الثالث( اإلعدادم؛ كاشتقت منيا األىداؼ الخاصة بكؿ كحدة مف كحدات  –الثاني 

 المنيج المطكر. 
بحيث تتسـ بما  تحديد الكسائؿ كاألنشطة التعميمية الالزمة لتدريس المنيج المطكر -2

 يأتي: 
 مناسبة الكسائؿ كتمبيتيا لكؿ متطمب مف متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة. -
ج، كالمكحات، نكع الكسائؿ التعميمية كتعددىا مثؿ: العينات، كالمجسمات، كالنماذت -

 كاألفالـ التعميمية.
صفية سكاء أكانت فردية أـ الصفية كالالشمكؿ األنشطة التعميمية لألنشطة  -

جماعية، كقد تـ تحديد احتياطات األمف كالسالمة، كتمت مراعاتيا في دركس 
 اط.الكحدات كذلؾ حسب نكع النش

تحديد استراتيجيات كأساليب التدريس المقترحة لممنيج المطكر: تـ استخداـ بعض   -3
خداميا تبعنا ألىداؼ كطبيعة استراتيجيات كأساليب التعمـ النشط ، كالتنكع في است

ا لإلمكانات الكحدات بما تشممو مف مكضكعات، ك كؿ كحدة مف  محتكل تبعنا أيضن
كاقؼ تدعـ امتالكيـ لممتطمبات )المعرفية، المتاحة، كذلؾ لجعؿ التالميذ في م

كاالقتصادية، كالتكنكلكجية، كاالجتماعية، كالكطنية ، كالحياتية( كمف استراتيجيات 
 كأساليب التدريس المقترحة:

 ( لتمبية المتطمبات المعرفية. (K-W-Lاستراتيجية  -
 ة.أسمكب التعمـ القائـ عمى تنفيذ المشاريع لتمبية المتطمبات االقتصادي -
 أسمكب التعمـ القائـ عمى استخداـ الكمبيكتر لتمبية المتطمبات التكنكلكجية. -
 استراتيجية التعمـ التعاكني لتمبية المتطمبات االجتماعية. -
 استراتيجية الحؿ اإلبداعي لممشكالت الحياتية لتمبية المتطمبات الحياتية. -
 استراتيجية لعب الدكر لتمبية المتطمبات الكطنية. -

 ادر المعرفة المرتبطة بالمنيج المطكر:تحديد مص -4
تـ تحديد  الكتب كالمراجع كمكاقع اإلنترنت التي يمكف أف يرجع إلييا التمميذ أك  -

 المعمـ لمقراءة التفصيمية حكؿ مكضكع ما.
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 لكؿ كحدة مجمكعة مف المراجع التي تتناسب كطبيعة تمؾ الكحدة كمكضكعاتيا. -
تـ تحديد مجمكعة مف  ة بالتصكر المقترح:تحديد المشركعات االقتصادية المتعمق  -5

 :ية المتعمقة بالمنيج المطكر كالتي تتميز بػما يأتيالمشركعات االقتصاد
 ارتباطيا بحياتيـ الكاقعية.ك البساطة كالقابمية لمتنفيذ مف قبؿ التالميذ -
 تنكعيا ما بيف مشركعات مادية مممكسة ككمبيكترية مبسطة. -
 ث الكقت كالجيد كالتكاليؼ.االقتصادية في تنفيذىا مف حي -

تحديد أساليب تقكيـ التصكر المقترح: لتقييـ مدل تحقيؽ أىداؼ التصكر المقترح يمكف  -6
 استخداـ األساليب التالية:

 اختبارات شفكية. -
 اختبار تحصيمي مف مستكيات متعددة. -
 اختبار متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة. -
 الميذ بعض المشركعات.بطاقات مالحظة لتقييـ جكدة تنفيذ الت -

الخطة الزمنية المقترحة لتنفيذ التصكر المقترح بما يحتكيو مف كحدات:  تـ تقسيـ  -7
اإلطار لمحتكل المنيج المطكر إلى كحدات دراسية، عمى أف يتـ التنكع في الكحدات بما 
يحقؽ شمكلية تمبية المنيج  متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة )المعرفية، 

ية، كالتكنكلكجية، كاالجتماعية، كالكطنية،  كالحياتية( كتقدـ الباحثة تصكرنا كاالقتصاد
ا لمخطة الزمنية  لتنفيذ المنيج المطكر، مع مراعاة ما يمي: ؛مقترحن

مناسبة الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ المنيج المطكر مع المساحة الزمنية المخصصة  -
( حصص 4مف قبؿ الكزارة بكاقع )أساسا لتدريس الدراسات االجتماعية كالمحددة 

 أسبكعيا.
 أف تتناسب مكضكعات محتكل الكحدة المقترحة مع عدد الحصص المخصصة ليا. -
مراعاة نظاـ العاـ الدراسي القائـ حاليا في المدارس، حيث يقسـ العاـ الدراسي إلى  -

  فصميف )الفصؿ الدراسي األكؿ كالفصؿ الدراسي الثاني(.
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 (11علٗه ) 

 ٍْٞخ اىَقزوؽخ ىزْفٞن اىَْٖظ اىَط٘هاىقطخ اىي

اىصف 

 اىلهاٍٜ
 علك اىؾصص اى٘ؽلاد اىفصو اىلهاٍٜ

 

 

 امٗه

 

 

 

 امٗه

 م٘مت امهض -

 اىَْبؿ -

 فوٝطخ ٍصو اىطجٞعٞخ -

 ربهٝـ ٍصو اىقلٌٝ -

 بهح اىَصوٝخ اىقلَٝخٍظبٕو اىؾع -

 ؽصخ  11

 ؽصخ 11

 ؽصص 11

 ؽصص14

 ؽصص 11

 

 اىضبّٜ

 اىْشبغ اىجشوٛ -

 ىَصوٝخ اىقلَٝخٍظبٕو اىؾعبهح ا -

 ربهٝـ ٍصو فٜ عصوٛ اىجطبىَخ ٗاىوٍٗبُ. -

 ؽصخ  11

 ؽصخ 11

 ؽصص 22

 

 اىضبّٜ

 

 

 امٗه

 فوٝطخ اى٘غِ اىعوثٜ. -

 اىقوٝطخ اىَٞبٍٞخ ٗاىَنبُ -

 اىيهاعخ ٗاىضوٗح اىؾٞ٘اّٞخ -

 ظٖ٘ه اإلٍالً. -

 اىفز٘ؽبد اإلٍالٍٞخ فٜ عٖل اىقيفبء -

 ؽصخ 11

 ؽصخ  11

 ؽصخ 11

 ؽصخ11

 ؽصص 11

 

 اىضبّٜ

 ىزعلِٝ ٗاىصْبعخا -

 اىْقو ٗاىزغبهح -

 اىلٗىخ عٖل امٍِ٘ٝٞ ٗاىعجبٍِٞ -

 ؽعبهح ٍصو اإلٍالٍٞخ -

 ؽصخ  1

 ؽصخ 1

 ؽصص 16

 ؽصص 14

 اىضبىش

 

 

 امٗه

 فوٝطخ اىعبىٌ قبهح أفوٝقٞب -

 قبهح آٍٞب -

 قبهح أٗهٗثب -

اىؾَيخ  فٜ ظو اىَٞبكح اىعضَبّٞخ ٗؽزٚ ٍصو -

 1111ًاىفوَّٞخ 

 ىؾلٝضخر٘ىٞخ ٍؾَل عيٚ ٗثْبء اىلٗىخ ا -

 ؽصخ  11

 ؽصخ  11

 ؽصخ  11

 ؽصخ 11

 

 خؽص 12

 

 اىضبّٜ

 قبهح أٍوٝنب اىشَبىٞخ -

 قبهح أٍوٝنب اىغْ٘ثٞخ -

 أٍزواىٞب اىقبهح اىفزٞخ -

 اىؾومخ اى٘غْٞخ فٜ ٍصو -

اىؾوة اىعبىَٞخ  ً ؽز1111ٍٚصو ٍْن ص٘هح  -

 اىضبّٞخ

 1152ًٝ٘ىٞ٘  23ٍصو ٍْن قٞبً ص٘هح  -

 صخ.ؽ  11

 ؽصخ.  11

 ؽصٔ 11

 ؽصص6

 ؽصص6

 

 ؽصص11



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 115 - 

 حتديد اإلطار العاي حملتىّ التصىر املكرتج:  -1
تـ تحديد التصكر المقترح لمناىج الدراسات االجتماعية لكؿ صؼ مف الصفكؼ 
الثالثة )األكؿ، كالثاني، كالثالث( اإلعدادم الميني؛ حيث يككف لكؿ صؼ مقرر أىداؼ خاصة  

يف دراسييف، كيندرج تحت كؿ بو، كيشمؿ ىذا المقرر مجمكعة مف الكحدات مقسمة عمى فصم
كحدة عدد مف المكضكعات، كعند تحديد ىذه الكحدات ركعي أف تككف متسقة مع األىداؼ 
العامة لمصؼ كاألىداؼ العامة لمنيج الدراسات االجتماعية التي سبؽ تحديدىا في ضكء 

 متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.
تكزيع الكحدات الدراسية في مناىج  ( الفرؽ بيف,1،  9كيكضح الجدكالف التالياف)

الدراسات االجتماعية الحالية بالمرحمة اإلعدادية المينية  كمناىج الدراسات االجتماعية 
 المطكرة  في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة:

في مقررات الدراسات  متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةيتضمف التصكر المقترح 
كىك كيفية  ،رحمة اإلعدادية المينية آليات كمتطمبات تحقيؽ اليدؼ منواالجتماعية بالم

الدراسات االجتماعية بالمرحمة  مناىجفي  متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفةتضميف 
 :ميكذلؾ كما ي ،اإلعدادية المينية

  



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 116 - 

 (11علٗه )

 (2121/2121اى٘ؽلاد اىلهاٍٞخ ىَْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ اىؾبىٜ ) 

 اىصف

 اىلهاٍٜ

اىفصو 

 اىلهاٍٜ

 اى٘ؽلاد ٗاىلهًٗ اىزٜ رزعَْٖب 

 

 

 امٗه

 

 

 

 امٗه

ر٘ىٝع اىٞبثٌ  -فط٘غ اىط٘ه ٗكٗائو اىعوض  -امهض )ؽومزب امهض -1

 ٗاىَبء(

 االٍطبه( -اىوٝبػ -اىَْبؿ ) اىؾواهح -2

ٍْبؿ  -ٍطؼ ٍصو -فوٝطخ ٍصو اىطجٞعٞخ )ٍ٘قع ٍصو اىغغوافٜ ٗإَٔٞزٔ -3

 ىن٘اهس اىطجٞعٞخ ٗاىجٞئٞخ( ا -ٍصو ّٗجبرٖب اىطجٞعٜ

 -عصو اىلٗىخ اىقلَٝخ -ٍصو فٜ عصو ٍب قجو امٍوادربهٝـ ٍصو اىقلٌٝ ) -4

 عصو اىلٗىخ اىؾلٝضخ( -عصو اىلٗىخ اىٍ٘طٜ

 -اىؾٞبح اىلْٝٞخ -ٍظبٕو اىؾعبهح اىَصوٝخ اىقلَٝخ  )ّظٌ اىؾنٌ ٗاإلكاهح  -5

 اىؾٞبح االقزصبكٝخ(

 

 اىضبّٜ

 -اىيهاعخ ٗاىضوٗح اىؾٞ٘اّٞخ ٗاىََنٞخ -صواىْشبغ اىجشوٛ  )اىَنبُ فٜ ٍ .1

 اىَٞبؽخ(  -اىْقو ٗاىزغبهح-اىصْبعبد اىَقزيفخ  –ٗاىزعلِٝ   ٍصبكه اىطبقخ

اىؾٞبح اىضقبفٞخ   -اىؾٞبح االعزَبعٞخ )ٍظبٕو اىؾعبهح اىَصوٝخ اىقلَٝخ  .2

 اىعَبهح ٗاىفُْ٘(                             -ٗاىفنوٝخ 

 -بىَخ ٗاىوٍٗبُ )ٍصو فٜ عصو اىجطبىَخربهٝـ ٍصو فٜ عصوٛ اىجط .3

 ٍصو فٜ عصو اىوٍٗبُ( -ٍظبٕو اىؾعبهح فٜ عصو اىجطبىَخ

 

 

 اىضبّٜ

 

 

 امٗه

ٍظبٕو  –فوٝطخ اى٘غِ اىعوثٜ. )ٍ٘قع اى٘غِ اىعوثٜ عيٚ اىقوٝطخ  -1

 اىؾٞبح اىْجبرخ ٗاىؾٞ٘اّٞخ( -اىَْبؿ فٜ اى٘غِ اىعوثٜ -اىَطؼ

ٍنبُ  -اىَٞبٍٞخ ىي٘غِ اىعوثٜاىقوٝطخ اىَٞبٍٞخ ٗاىَنبُ )اىقوٝطخ  -2

 اى٘غِ اىعوثٜ(.

اىؾج٘ة اىغنائٞخ  -)اىيهاعخ فٜ اى٘غِ اىعوثٜ اىيهاعخ ٗاىضوٗح اىؾٞ٘اّٞخ -3

 اىوعٜ ٗاىضوٗح اىؾٞ٘اّٞخ( -اىغالد اىصْبعٞخ ٗاىزغبهٝخ -ٗاىفبمٖخ

قٞبً اىلٗىخ  -اىجعضخ اىْج٘ٝخ -ؽٞبح اىعوة قجو اإلٍالً) ظٖ٘ه االٍالً -4

 اىوٍ٘ه صو هللا عيٞٔ ٍٗيٌ(اإلٍالٍٞخ فٜ عٖل 

اىقيفبء  -اىفز٘ؽبد االٍالٍٞخ فٜ عٖل اىقيفبء )عٖل اىقيفبء اىواشلِٝ -5

 اىواشلِٝ ٗؽومخ اىفز٘ؽبد اإلٍالٍٞخ(

 

 اىضبّٜ

 اىصْبعخ( –اىزعلِٝ  -اىزعلِٝ ٗاىصْبعخ )اٍزغاله ٍصبكه اىطبقخ  -1

زصبكٛ ثِٞ اىزنبٍو االق -اىزغبهح  –اىْقو ٗاىزغبهح )غو  اىْقو ٗاىَ٘صالد  -2

 أقطبه اى٘غِ اىعوثٜ(

اىلٗىخ  -اىلٗىخ اىعوثٞخ فٜ عٖل امٍِ٘ٝٞاىلٗىخ عٖل االٍِ٘ٝٞ ٗاىعجبٍِٞ ) -3

 عٖل اىعجبٍِٞٞ( اىعوثٞخ فٜ

 -ُ٘امٝ٘ثٞ -ُىفبغَٞ٘ا -ُاالفشٞلٝ٘ -)اىط٘ىُّ٘ٞ٘ؽعبهح ٍصو االٍالٍٞخ  -4

 اىََبىٞل(
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 اىضبىش

 )رعيٌ ٗاثزنو(

 

 امٗه

ٍنبُ اىقبهح  -)اىَ٘قع ٗاإلغبه اىطجٞعٜ ىيقبهح ٝقٞبفوٝطخ اىعبىٌ قبهح أفو .1

 اىغَٖ٘هٝخ امصٞ٘ثٞخ( -ٍٗ٘اهكٕب االقزصبكٝخ

ٍنبُ اىقبهح ٍٗ٘اهكٕب  -)اىَ٘قع ٗاإلغبه اىطجٞعٜ ىيقبهح قبهح آٍٞب .2

 عَٖ٘هٝب م٘هٝب( -االقزصبكٝخ

ٍنبُ اىقبهح ٍٗ٘اهكٕب  -قبهح أٗهٗثب )اىَ٘قع ٗاإلغبه اىطجٞعٜ ىيقبهح .3

 اىغَٖ٘هٝخ اىفوَّٞخ( -االقزصبكٝخ

)كف٘ه  1111ًاىؾَيخ اىفوَّٞخ  ٍصو فٜ ظو اىَٞبكح اىعضَبّٞخ ٗؽزٚ .4

 (1111/  1111اىؾَيخ اىفوَّٞخ عيٚ ٍصو  -اىعضَبِّٞ ٍصو 

ثْبء اىلٗىخ  - ٘ىٞخ ٍؾَل عيٜٗثْبء اىلٗىخ اىؾلٝضخ ) ر ر٘ىٞخ ٍؾَل عيٜ .5

عيٜ ٗؽزٚ  اىزط٘ه االقزصبكٛ فٜ عٖل ٍؾَل -ٚ عٖل ٍؾَل عيٜاىؾلٝضخ ف

 ٍصو( اىزلفو امعْجٜ فٜ -عصو إٍَبعٞو

 

 اىضبّٜ

ٍنبُ اىقبهح  -ٗاإلغبه اىطجٞعٜ ىيقبهح )اىَ٘قع  قبهح أٍوٝنب اىشَبىٞخ .1

 اى٘الٝبد اىَزؾلح امٍوٝنٞخ(  -ٍٗ٘اهكٕب االقزصبكٝخ

ٍنبُ اىقبهح  -قبهح أٍوٝنب اىغْ٘ثٞخ )اىَ٘قع ٗاإلغبه اىطجٞعٜ ىيقبهح .2

 عَٖ٘هٝب اىجواىٝو( -ٍٗ٘اهكٕب االقزصبكٝخ

ٍنبُ اىقبهح  -اىَ٘قع ٗاإلغبه اىطجٞعٜ ىيقبهح) أٍزواىٞب اىقبهح اىفزٞخ .3

 ٍٗ٘اهكٕب االقزصبكٝخ(

اىؾومخ اى٘غْٞخ فٜ ٍصو ) اىض٘هح اىعواثٞخ_ اىؾومخ اى٘غْٞٔ ظل االؽزاله  .4

 امعْجٜ(

ً 1111 اىؾوة اىعبىَٞخ اىضبّٞخ ) ص٘هح ً ؽز1111ٍٚصو ٍْن ص٘هح  .5

اىفزوح ثِٞ اىؾوثِٞ اىعبىَٞزِٞ ) رصوٝؼ  ٍصو فٜ -غي٘ه ثيعبٍخ ٍعل ى

 (1136ٍعبٕلح  -فجواٝو 21

ٍصو  - 1152ٝ٘ىٞ٘ 23ً ) ص٘هح 1152ٝ٘ىٞ٘  23ٍصو ٍْن قٞبً ص٘هح  .6

 كٗه ٍصو فٜ -ٗىٞخ ٗاإلقيَٞٞخٗاىؾٞبٓ اىْٞبثٞخ ٗاىعالقبد ٍع اىَْظَبد اىل

 ً(1111رؾقٞ) اىَالً ٍٗعبٕلح 

( مف مالحؽ البحث كىك"اإلطار العاـ المقترح لمناىج *)سابع ال بالرجكع إلى الممحؽك 
الدراسات االجتماعية المرحمة اإلعدادية المطكرة في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد 

نحك اقتصاد المعرفة بما يتناسب  المعرفة" نجد أف الكحدات المطكرة مطعمة بمتطمبات التكجو
كحدة عمى جدكؿ يكضح  كيفية تمبية متطمبات  طبيعة كؿ كحدة دراسية، حيث تحتكم كؿمع 

 التكجو نحك اقتصاد المعرفة خالليا.
  

                                                           
*
اإلغبه اىعبً اىَقزوػ ىَْبٕظ اىلهاٍبد االعزَبعٞخ اىَوؽيخ اإلعلاكٝخ اىَط٘هح فٜ ظ٘ء ٍزطيجبد ( 1ٍيؾ))( (

 .ىز٘عٔ ّؾ٘ اقزصبك اىَعوفخا
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 هٌاقشُ الٌتآج وتفسريها:

الحالية بصفة عامة بمحتكياتيا  المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراساتمناىج  -
 تمبي ( الالتقكيـ كأساليب كالمحتكيات، كالتعمـ، التعميـ كأنشطة  العامة، األىداؼ)

 متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.
 المينية اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراساتعند المقارنة بيف درجة تمبية مناىج  -

 ( التقكيـ كأساليب كالمحتكيات، كالتعمـ، التعميـ كأنشطة  العامة، األىداؼ) الحالية
 لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة يتضح ما يمي:

تمبية المناىج التعميمية )األىداؼ العامة،  كأنشطة التعميـ كالتعمـ، كالمحتكيات، درجة  -
ة المناىج لباقي كأساليب التقكيـ( لممتطمبات المعرفية مرتفعة بالنسبة لدرجة تمبي

؛ ربما يرجع ذلؾ إلي اعتياد كاضعي المناىج في مصر كالكطف العربي المتطمبات األخرل
 عرفية بصفة خاصة منذ سنكات عديدة.عمى تمبية المتطمبات الم

 اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراساتتأتي درجة تمبية أنشطة التعميـ كالتعمـ بمناىج  -
لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة في المرتبة األكلي بالنسبة لدرجة  الحالية المينية

%(، أساليب 2905)كل%(، المحت3,02األىداؼ العامة ))تمبية باقي محتكيات المنيج 
%(؛ كبالرغـ 3407%( (؛ حيث بمغ الكزف النسبي لدرجة تكافرىا حكالي ),3التقكيـ)

مف ذلؾ فإف نسبة تمبيتيا لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة منخفضة؛ كربما يرجع 
 اإلعدادية بالمرحمة االجتماعية الدراساتالسبب في ذلؾ إلى زيادة كعي مخططي مناىج 

في الفترة األخيرة ألىمية إدراج األنشطة؛ كلكف ينقصيا التطبيؽ الفعمي؛  الحالية المينية
فالكقت المحدد ألدائيا ضيؽ جدا، كخاصة في ظؿ كجكد محتكيات مميئة بالحشك 
كالتكرار؛ فعدـ كاقعية التنفيذ تسببت في االنخفاض العاـ لدرجة تمبية األنشطة المدرجة 

لمتطمبات التكجو نحك  الحالية المينية اإلعدادية لمرحمةبا االجتماعية الدراساتبمناىج 
 اقتصاد المعرفة.

 االجتماعية الدراساتتتفؽ نتائج ىذه الدراسة فيما يتعمؽ بانخفاض تمبية مناىج  -
بالعالـ العربي لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة  الحالية المينية اإلعدادية بالمرحمة

سكسف جكاد (، كدراسة )5,,2راسة )نياد أحمد ،مع نتائج الدراسات التالية: د
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(، كدراسة الحالة التي قاـ بيا )منذر 9,,2أحمد ،  (،  كدراسة )مصطفى7,,2،
 (.  2,15(، كدراسة  )الفي بف عكيد ، ,2,1المصرم كأخركف، 

 ةتطرقت الدراسة الحالية لمتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة بصكرة تجمع بيف ست -
، االجتماعية، الكطنية، الحياتية(، ةكرة )المعرفية، االقتصادية، التكنكلكجيمتطمبات المذك

كلكف جميع ىذه الدراسات ىدفت إلى دراسة أثر تدريس كحدات مطكرة في ضكء 
، مثؿ: ميارات التفكير بأنكاعيامتطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة عمى تنمية 

إلبداعي لممشكالت، كميارات عمميات )التفسير، كاكتساب المفاىيـ العممية، كالحؿ ا
. ، كدراسة )محمد (Tan,C. et al.,2005)ىذه الدراسات  دراسة مف التعمـ( ك 
 .(9,,2كدراسة )عمادالديف ، ،(7,,2(،  كدراسة )لطيفة حسف ،6,,2،سمماف
كضع تصكر مقترح لمكحدات  حالية مع بعض الدراسات فيتتفؽ الدراسة ال -

 تكجو نحك اقتصاد المعرفة، مثؿ دراسة المطكرة في ضكء متطمبات ال
(Mohammed, Y., 2001). 

  البحح: تىصًات

 :يميبما  الباحثة تكصينتائج  ما تـ التكصؿ إليو البحث مف ضكء  في
االىتماـ بتطكير مناىج الدراسات االجتماعية  بفركعيا المختمفة في جميع المراحؿ  -

 المعرفة. التعميمية  في  ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد
االىتماـ بإثراء المناىج التعميمية باألنشطة كالمشركعات االقتصادية القائمة عمى  -

كذلؾ بربط المحتكل  بصكرة تطبيقية، المعارؼ المقدمة مف خالؿ المحتكل االستفادة مف
كمينية تجعؿ  كحياتية كاجتماعية اقتصادية كتكنكلكجيةكخبرات كميارات  تبمعمكما

 فشؿ. أكبدكف خكؼ  كاإلنتاجكؽ العمؿ التالميذ يخكضكف س
 التعميميةضكء احتياجات التالميذ  في المينية اإلعدادية لممرحمة تعميميةمناىج  كضع -

، مجتمعال في يجابيةاإلتؤىميـ لممشاركة  كالتي التكجو نحك اقتصاد المعرفةمتطمبات ك 
 في كأخفقكاراستيا سبؽ لمتالميذ د كالتي ،مناىج التعميـ العاـ عمىمف االعتماد  بدالن 

 .المرحمةبيذه  إلحاقيـ عمىمما ترتب  ؛تحصيميا
 ـاإلعدادية المينية كمشاركتي بالمرحمةالدراسات االجتماعية  لمعمميالمستمر  التدريب -

 .الميدانيالكاقع  فيالمكمؼ بتنفيذىا  إنوحيث  لمتالميذ؛ تعميميةتصميـ خبرات  في
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كاألنشطة تنفيذ المشركعات  فيتراكيـ اش نتيجةلمتالميذ  مادمكضع حافز  ضركرة -
 لمتعمـ. اكاعتباره حافزن  ،كذلؾ لتقميؿ نسبو التسرب لدل التالميذية؛ المدرس

تنمية قدرة المعمميف عمى استخداـ االستراتيجيات التدريسية التي تمبي متطمبات التكجو  -
 نحك اقتصاد المعرفة مف خالؿ عقد دكرات تدريبية تمكنيـ مف ذلؾ.

نة بالتصكر المقترح في البحث الحالي لتعديؿ مناىج  الدراسات االجتماعية  االستعا  -
 بالمرحمة اإلعدادية المينية بما يمبي متطمبات التكجو نحك اقتصاد المعرفة.

 بعض تنفيذ ىعم التركيزعف طريؽ  الحياتي التطبيقي بالجانب المعرفي الجانب ربط -
 .البسيطة االقتصادية المشركعات

 إلكتركنية جداكؿ تصميـ، مثؿ: التعميمية العممية في التكنكلكجي الجانب اـاستخد تعزيز -
 .بسيطة رسكـ تصميـ، ك 

 :هكرتحات البحح 

تقكيـ مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية بالتعميـ العاـ بفركعيا المختمفة  .1
 عرفة.)بالمراحؿ التعميمية المختمفة( في ضكء متطمبات التكجو نحك اقتصاد الم

برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية قائـ عمى تمبية متطمبات  .2
 التكجو نحك اقتصاد المعرفة.

مة لمتكجو نحك استخداـ المشركعات التعميمية في تنمية المتطمبات االقتصادية الالز    .3
االجتماعية بالمرحمة تالميذ المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات  اقتصاد المعرفة لدل
 اإلعدادية المينية.

برنامج قائـ عمى التعمـ اإللكتركني لتنمية امتالؾ تالميذ المرحمة اإلعدادية لممتطمبات  .4
 مادة الدراسات االجتماعية. يالتكنكلكجية الالزمة لمتكجو نحك اقتصاد المعرفة ف

ميذ الدارسيف لمادة عمى تنمية امتالؾ التال ستخداـ استراتيجيات التعمـ الذاتيأثر ا .5
الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية لممتطمبات االجتماعية كالحياتية الالزمة 

 لمتكجو نحك اقتصاد المعرفة.
تمبية مناىج الدراسات االجتماعية بالمراحؿ التعميمية المختمفة متطمبات التكجو نحك  .6

 (.رنة)دراسة مقا اقتصاد المعرفة ببعض الدكؿ العربية
الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية المينية  التدريسي لمعممي  األداء تقكيـ   .7

 .المعرفة اقتصاد نحك التكجو لمتطمبات
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  املزاجع                               
 أوال: املزاجع العزبًُ.

وع تطوير التعميـ )مشر  ERFKEاستراتيجيات التقويـ وأدواتو في ضوء مشروع (.4002أحمد الثوابية )
 .عماف: مطابع مديرية االختبارات.قبؿ الجامعي في ضوء االقتصاد المعرفي(

، التربية المينية ماىيتيا وأساليب تدريسيا وتطبيقييا التربوية(. 4002أحمد جميؿ عايش )
 .ف(: دار الميسرة لمنشر و التوزيعاألردعماف)

المؤتمر الدولي  يـ المستمر في ظؿ اقتصاد المعرفة.(. األدوار المرتقبة لمتعم4002) أحمد عارؼ ممحـ
، كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة وضع االقتصادي وخيارات المستقبؿ""الالتاسع 
 أبريؿ. 42-42الزرقاء،

بعنواف تطور التعميـ األساسي في مصر في ضوء مؤشرات  .(4004حمد عبد المطيؼ حامد سالـ )أ 
دراسة نقدية، رسالة ماجستير غير منشورة. معيد  4000وحتى 0220التنمية البشرية مف 

 الدراسات التربوية. جامعة القاىرة.
(. ميارات اقتصاد المعرفة الواردة في كتاب الكيمياء لمصؼ الثاني الثانوي 4002أحمد عودة القرارعة )

 (.44 -0بر، )(، ديسم02. ع)مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعية ودرجة امتالؾ المعمميف ليا.
.عماف : دار الشروؽ لمنشر و 2ط أساسيات في التربية الميني. (.4004) يأحمد عيسى الطويس

 التوزيع.
(. درجة توظيؼ معممي العمـو بالمرحمة الثانوية لمممارسات 4002أحمد ناحؿ عتيؽ اليريشي )

، رسالة  غير -ماجستيرالتدريسية وفؽ متطمبات اقتصاد المعرفة مف وجية نظر مشرفي العمـو
 منشورة. كمية التربية. جامعة أـ القري.

(. أثر توظيؼ نظرية الذكاء الناجح في تدريس االقتصاد المنزلي عمى تنمية 4002أرزاؽ محمد عطية )
  مجمة العمـو التربوية التفكير اإليجابي والمرونة العقمية لدى تمميذات المرحمة االعدادية المينية.

 . يوليو. 2.ع 42. جامعة القاىرة . ـ  لمتربيةكمية الدراسات العميا 
. متطمبات التنمية البشرية في مقررات (4002) يالسيد رجب، أمؿ معوض اليجرس يأماني عم

.  دراسات تربوية و نفسية " .نية "دراسة تقويميةالدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية المي
 . . يوليو 22كمية التربية . جامعة الزقازيؽ. ع 

(. برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى التفكير لتنمية ميارات 4002) يأماني محمد أحمد الشربين
التوضيح والفيـ واالتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى التالميذ المتأخريف دراسيا في مادة الدراسات 

 جامعة المنصورة .منشورة . كمية التربية .  غير–االجتماعية بالمرحمة االعدادية. رسالة دكتوراه 
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(. تطوير منيج الجغرافيا بالمدارس الثانوية التجارية في ضوء متطمبات 4000باسـ شعباف طو المالح )
غير منشورة. كمية التربية ) دمياط(. جامعة 0التنمية البشرية بمحافظة دمياط. رسالة ماجستير 

 المنصورة.
ي الجغرافيا عمى تنمية عمؽ المعرفة الجغرافية (. تأثير التعمـ الخبراتي ف4002محمد سالـ) يباسـ صبر 

 .2ع، 22ـجامعة أسيوط، .مجمة كمية التربيةوالدافعية العقمية لدى طالب المرحمة الثانوية، 
في تنمية  (5ES(. أثر تدريس العمـو الطبيعية باستخداـ دورة التعمـ )4002بساـ محمد إبراىيـ )

مجمة  بة كمية العمـو التربوية الجامعية في األردف.طم ىات االقتصاد المعرفي األساسية لدميار 
 .2(، ع 44، ـ )جامعة النجاح لألبحاث )العمـو اإلنسانية(

نحو الحرية في الوطف العربي، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،  (.4002تقرير التنمية اإلنسانية العربي )
 بعة الوطنية.. عماف: المطالصندوؽ العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي

نحو تواصؿ معرفي منتج، برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، مؤسسة فيد (. 4002تقرير المعرفة العربي )
 . دبي: دار الغرير لمطباعة.بف راشد المكتـو

 .عماف) األردف(: دار اليازوري لمنشر والتوزيع.اقتصاد المعرفة(. 4002جماؿ داود سمماف )
وعي طمبة الجامعات األردنية الرسمية لمميارات الحياتية في ضوء  ى(. مد4002جماؿ فواز العمري)

 (.00، عدد)مجمة دراسات  نفسية وتربوية االقتصاد المعرفي.
تنمية  يالعمـو بإستخداـ المدونات ف ي(. "فاعمية برنامج إثرائى ف4002حاتـ محمد مرسي محمد )
." التالميذ الموىوبيف بالمرحمة اإلبتدائيةلدى  يوالتفكير البصر  ياإللكترون يميارات التعمـ الذات
 .  4، ع2.مصر مج- مجمة التربية العممية

 ،القاىرة: الدار العربية لمكتاب.2. طالمناىج المدرسية بيف النظرية والتطبيؽ (.4002حسف شحاتة )
ورقة  (.االستشراؼ المستقبمي لمنظـ التعميمية في ضوء اقتصاد المعرفة،4002خالد عبد اهلل بف دىيش)

عمؿ مقدمة لممؤتمر السنوي العاـ السادس في اإلدارة، اإلبداع والتجديد مف أجؿ التنمية 
 02-00، صاللة. سمطنة عماف.اإلنسانية؛ ودور اإلدارة العربية في إقامة مجتمع المعرفة

 سبتمبر.
لفني وأثرىا (. األصوؿ االجتماعية واالقتصادية لطالب التعميـ الثانوي ا4004خالد محمد يونس محمد)

غير منشورة، كمية التربية.  -عمى نواتجو، دراسة ميدانية بمحافظة الدقيمية. رسالة ماجستير
 جامعة المنصورة.

)التحديات والفرص(. ورقة عمؿ مقدمة في  المعرفة ىاد المبني عمبناء االقتص (.4002ديفيس ستاف)
مركز اإلمارات المعرفة،  ىمبني عم وارد البشرية  في اقتصادالمؤتمر السنوي السابع: تنمية الم

 . أبو ظبي.لمدراسات والبحوث االستراتيجية



 م0201( 38) -1ج-مارس...                                               عدد تصور مقرتح ملناهج الدراسات االجتماعية 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 213 - 

التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي، دراسة في عمـ النفس (. 0222)ي رشاد صالح الدمنيور  
 .االسكندرية: دار المعرفة الجامعية.االجتماعي التربوي

: أىدافيا ومعوقات تحقيقيا، االعدادية المينية (. المدارس4000سامح جميؿ عبدالرحيـ، احمد شحاتو )
 .(. كمية التربية. جامعة طنطاالسادس) التربية و التنمية البشرية يالمؤتمر العمم

 عدادية المينية : أىدافيا ومعوقات تحقيقيا.(. المدارس اإل4000) ةحمد شحاتأ، سامح جميؿ عبدالرحيـ
 .. كمية التربية. جامعة طنطاالبشرية السادس : التربية و التنمية يالمؤتمر العمم

دور إدارة المعرفة في تنمية الموارد البشرية األكاديمية في الجامعات  .(4000)العموؿ سمر محمد خميؿ 
 غزة. غير منشورة، الجامعة اإلسالمية،-رسالة ماجستير  الفمسطينية بقطاع غزة.
تعدد باستخداـ استراتيجيات مقترحة لتعميـ (. توظيؼ الذكاء الم4002) يسنية محمد عبدالرحمف الشافع

مجمة الجمعية المصرية  العمـو في تعمـ المفاىيـ العممية لتالميذ المرحمة االعدادية المينية.
 .. ديسمبر 2، ع 2، ـ لمتربية العممية 

اسي المطورة (. المالمح التقنية في كتب مناىج الصؼ الرابع األس4002سوسف جواد عبد المطيؼ )
غير منشورة. -االقتصاد المعرفي. رسالة ماجستير ىتوافقيا مع منحن ىفي األردف ومد حديثا

 كمية التربية. جامعة اليرموؾ )األردف(.
. القاىرة: المجموعة العربية تطوير المناىج رؤية معاصرة(. 4002شوقي حساني محمود حسف )

 لمتدريب والنشر.
 . القاىرة: عالـ الكتب.فيا في عصر المعموماتتعميـ الجغرا(. 4002)  صالح الديف عرفة محمود
أساليب التفكير السائدة لدى طمبة التعميـ الميني في ضوء ستيرنبرغ  .(4002صفاء ماجد عبدالكريـ ) 

غير منشورة، الجامعة  -رسالة ماجستير .واتجاىاتيـ نحو تخصصاتيـ و تحصيميـ االكاديمي
 ردف( .لعميا )األعمادة البحث العممي و الدراسات ا .الياشمية

التعميـ المتمايز فى تدريس التاريخ  أثر استخداـ استراتيجيات.(4002)  أحمد محمد عمى محمدصفاء  
الدراسات العربية  مجمة الصؼ الثانى الثانوى. طالبلدى عمى تنمية ميارات االقتصاد المعرفى 

 .(002) عـ) (. .فى التربية وعمـ النفس
الء األذكياء في بيئات التعمـ (. أثر اختالؼ نمط تعدد الوك4002عاطؼ جودة محمدي يوسؼ )

لكترونية عمى تنمية ميارات البرمجة ودافعية اإلنجاز لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية المندفعيػف اإل
 غير منشورة. كمية التربية النوعية. جامعة عيف شمس. -والمتروييػف. رسالة دكتوراه

. القاىرة: 0الخاصة )المفيـو والفئات(.ج سيكولوجية ذوي الحاجات (.4000عبد الرحمف سيد سميماف )
 زىراء الشرؽ.
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. القاىرة: دار الفكر دراسة في النموذج الكوري -التعميـ والتنمية البشرية(.0222) عبد الناصر رشاد
 العربي.

ت (. وحدة مقترحو في العمـو لطالب اإلعدادية المينية في ضوء متطمبا4000) عزة سعد عوضيف
 غير منشورة. كميو التربية. جامعة اإلسماعيمية.-التعميـ الميني. رسالة ماجستير 

اتو (. ورشة عمؿ بعنواف مفاىيـ االقتصاد المعرفي وتطبيقاتو وتحدي4004) عزيزة السعدي وىيا الدوسري
 ، جيود المجمس األعمى لمتعميـ في توجيو التعميـ نحو االقتصادفي دوؿ مجمس التعاوف الخميجي

 00-00. الدوحة. األمانة العامة لمتخطيط التنموي التابعة لممجمس األعمى لمتعميـ المعرفي.
 كتوبر.أ
في ضوء تطوير منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية العامة (.4002) نعماف رمضاف الشاذلي عصاـ

ية. جامعة غير منشورة. كميو الترب- دكتوراه. رسالة الشاممة لممجتمع المصري التنميةمتطمبات 
 .دمياط

طالب كمية العمـو  ىوافر ميارات االقتصاد المعرفي لد(. درجة ت4002عصاـ جابر رمضاف)
االجتماعية بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس 

 .(4(، ع)00ـ)المجمة األردنية في العمـو التربوية . والطالب.
. جدة: مجمس نحو مجتمع المعرفة العربي ودوره في التنمية (.4002) وفالفيالني وآخر  ىعصاـ يحي

 البحث العممي.
 عماف: دار أزىراف. اقتصاد المعرفة. (.4002) حسف القرني يعم

 لتنمية الجغرافيا في Google Earth عمى قائـ مقترح برنامج فعالية(. 4002)عطية محمد حسيف عمى
 التربوية الجمعية مجمة .الثانوية المرحمة طالب لدى المكاني البصري التفكير ميارات بعض

 .(002)ع .االجتماعية لمدراسات
لتحقيؽ نتاجات  ىة كتب عمـو الصفوؼ الثالثة األول(. درجة مالءم4000) عمي عبد اليادي العمري

(، 02ـ)مجمة الجامعة اإلسالمية، سمسمة الدراسات اإلنسانية. التعمـ مف وجية نظر المعمميف.
 .(4ع)

ونمط الذكاء في تدريس الدراسات  ىر التفاعؿ بيف اساليب عرض المحتو (. أث4002عماد الديف حسف )
تالميذ المرحمة الثانية مف التعميـ األساسي. رسالة  ىعمى تنمية التفكير المستقبمي لد االجتماعية

 غير منشورة. كمية التربية. جامعة حمواف. -دكتوراره
. المنصورة: عامر لمطباعة المناىج الدراسية في عصر المعموماتية (.4040فادية ديمتري يوسؼ )

 والنشر.
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. القاىرة: دار اقتصاد المعرفة نحو منظور أشمؿ لألصوؿ المعرفية(. 4000فتحي مصطفي الزيات )
 النشر لمجامعات.

 دراسةادية المينية بمحافظة الدقيمية "عد( . المدارس اإل4004) يالمتول يمحمد السيد عمي فكر 
 غير منشورة. كمية التربية . جامعة المنصورة . -، رسالة ماجستير"تقويمية

ة المقررة عمى تالميذ المدراس (. " تقويـ محتوى موضوعات القراء4000فوزية محمود محمد محمود )
عدادية المينية في ضوء متطمبات التعميـ اإلعدادي الميني و خصائص تالميذه. رسالة اإل

 رة. كمية التربية . جامعة المنصورة .غير منشو  -ماجستير 
(. اندماج اقتصاديات البمداف العربية في اقتصاد المعرفة. 4002خميفي ) ىكماؿ منصوري وعيس

 (.2. ع)مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا المقومات والعوائؽ.
 (. درجة تضمف كتب العمـو المطورة بالمرحمة المتوسطة4002) الفي بف عويد بف سالـ العنزي

 غير منشورة. كمية التربية. جامعة أـ القري. -لمتطمبات االقتصاد المعرفي. رسالة دكتوراه
االقتصاد المعرفي في  ىوحدتيف في مادة األحياء في منحن (. أثر تدريس4002) لطيفة حسف عايش

طالبات كمية إربد  ىممية ذات الصمة بمادة األحياء لداكتساب المفاىيـ وتفسير الظواىر الع
 غير منشورة. كمية التربية. جامعة اليرموؾ . -جامعية )دراسة حالة(، رسالة ماجستيرال

(: دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعميـ نحو 4004) ماجد محمد الزيودي
" في تنمية الميارات الحياتية لطمبة المدارس الحكومية األردنية. ERFKEEاالقتصاد المعرفي "

  .(2(. ع )2. ـ )العربية لتطوير التفوؽ المجمة
 البحوث الجغرافية مجمة .(. العولمة واقتصاد المعرفة4002تغريد معيف حسف ) ،مجيد حميد شياب
 .00الكوفة، ع  جامعة-لمبناتة )كمية التربي

موذج نأالمقومات االساسية الالزمة لمتعمـ القائـ عمى اقتصاد المعرفة ) .(4000محمد إبراىيـ القداح) 
 .4. ع22 ـ .مقترح(، مجمة دراسات العمـو التربوية

مجمة جامعة دمشؽ (.اتجاىات اقتصاد المعرفة في البمداف العربية، 4004) محمد أنس أبو الشامات
 (. 0(. ع)42. ـ)لمعمـو االقتصادية والقانونية

اىات العالمية ضوء االتجفي مصر في  ي(. تطوير التعميـ المين4000ماف )سمي يمحمد جودة التيام
. 0. ع  2معة القاىرة . ـ . كمية الدراسات العميا لمتربية . جامجمة العمـو التربوية. المعاصرة

 .يناير
 ىزياء طورت وفؽ اقتصاد المعرفة عم(.أثر تدريس وحدات في4002) محمد سمماف قاسـ ريحانة

ساسي في مديرية طمبة الصؼ التاسع األ ىتجاىات وميارات عمميات العمـ لدالتحصيؿ واال
 غير منشورة. كمية الدراسات العميا. الجامعة األردنية. -عماف الثانية، رسالة دكتوراه
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المؤتمر الدولي األوؿ  (. تطوير التعميـ ودوره في بناء اقتصاد المعرفة.4002) محمد سيد أبو السعود
الوطني لمتعميـ اإللكتروني . المركز "لمتعميـ اإللكتروني والتعميـ عف بعد "صناعة التعمـ لممستقبؿ

 والتعميـ عف بعد. الرياض. مارس. 
واقع المغة العربية في األنظمة التعميمية، المصطمح العممي في  (.4002محمد عبد المطمب البكاء )

المغة العربية ، خطره، مشكمتو وسبؿ معالجتيا، المؤتمر الثاني لممجمس الدولي لمغة العربية 
يوليو،  00-2، المنعقد خالؿ المدة مف    والجميع شركاء في حمايتيا""المغة العربية في خطر 

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
. القاىرة: دار لكترونيالتاريخية لتكنولوجيا التعميـ اإلاألصوؿ النظرية و (. 4002محمد عطية خميس )

 السحاب.
 ماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع..عاتجاىات معاصرة في إدارة المعرفة (.4002محمد عواد الزيادات )
في تنمية ميارات الفيـ القرائي (. فاعمية المدخؿ متعدد الحواس 4002مرة ) يمحمد نجيب محمد عم

التحصيؿ في مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية المتأخريف دراسيًا، رسالة و 
 صورة .كمية التربية . جامعة المن غير منشورة. -ماجستير

(. استخداـ نموذج حؿ المشكالت المعموماتية في تنمية الميارات 4002) محمود أحمد جابر حسف
التكنولوجية في الجغرافيا والوعي المعموماتي لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية 

 (.2(، ع )40، كمية التربية، جامعة حمواف، مج)دراسات تربوية واجتماعيةالسعودية، 
 (. التربية اإلسالمية ومواجية التحديات الثقافية في عيد العولمة.4000) محمود يوسؼ محمد محمود

 .فبراير.22. كمية التربية .جامعة األزىر. عمجمة التربية
 تنمية في المعزز الواقع تطبيقات عمى قائـ برنامج فعالية(.4040) الصادؽ الطيب حسني مرواف

رسالة  ،الجغرافيا مادة في الثانوية المرحمة طالب لدى البصري يروالتفك المعرفة إدارة ميارات
 كمية التربية . جامعة المنصورة . غير منشورة. -دكتوراه

 
عدادية المينية في جميورية (. تطوير المدرسة اإل0222ناصؼ )  مسمـ محمد عميوة، محمد أحمد

، 00، مجمد مية التربية، جامعة بنيا، كمجمة كمية التربيةمصر العربية في ضوء الخبرة األلمانية، 
 ، يناير .22العدد 

برنامج تدريبي  (. أساليب التدريس في التعميـ الموجو نحو االقتصاد المعرفي.4002) الرابي ىمصطف
عمادة مقدـ ضمف مشروع تنمية اإلبداع والتميز ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية، 

 نوفمبر. 02-02. جامعة أـ القري.التطوير الجامعي والجودة النوعية
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التعميـ لمريادة في الدوؿ العربية: دراسات حالة عف الدوؿ العربية  (.4000) منذر المصري وآخروف
. بحث منشور بواسطة مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية  (سمطنة عماف، مصر )األردف، تونس،

 والعمـو والثقافة: بيروت.في الدوؿ العربية التابع لمنظمة األمـ المتحدة لمتربية 
االقتصاد  ىفي األردف لدورىـ التعميمي بمنحن(. فيـ معممي الفيزياء 4002) منذر عارؼ سميماف صالح
 -ممارساتيـ التعميمية الصفية وعالقتيا بتحصيؿ طمبتيـ. رسالة دكتوراه ىعمالمعرفي وانعكاساتو 

 غير منشورة. كمية التربية. جامعة اليرموؾ.
.القاىرة: مكتبة األنجمو تدريس الجغرافيا وبداية عصر جديد(. 0222عبد المنعـ ) منصور أحمد

 المصرية.
 درجة ممارسة معممى التربية .(4000الكيالنى) محي الديف مصطفى وأحمد خازر محمود ميند

مجمة  .االقتصاد المعرفى مف وجية نظر مشرفييـ فى األردف اإلسالمية ألدوار المعمـ فى ضوء
 .2. ع42ـ .شؽجامعة دم

  دار صفاء لمنشر والتوزيع. . عماف:االقتصاد المعرفي(. 4002) نادية الميثي وىاشـ الشمري
 ىي ضوء معايير االقتصاد القائـ عم(. تقويـ كتاب األحياء لممرحمة الثانوية ف4002نياد أحمد عربيات )

غير منشورة.  جامعة  -المعرفة مف وجية نظر المشرفيف والمعمميف في األردف. رسالة ماجستير
 عماف العربية لمدراسات العميا. األردف.

( . فعالية وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمى التعميـ 4002) يميف المرصفأىيـ نيى ابرا
رسالة . الميذالمرحمة االعدادية المينيةالنشط في تنمية  بعض الميارات العممية والتحصيؿ لدى ت

 . جامعة المنصورة .شورة. كمية التربيةغير من -جستيرما
 (. واقع إدارة المعرفة ومتطمبات النجاح والتجديد في اإلدارة العربية.4000ىالة عبد القادر صبري )

 (.4(. ع)20. ـ)المجمة العربية لإلدارة
 يةاألدائ الميارات لتنمية المعرفى االقتصاد عمى قائـ مقترح تدريبى برنامج(. 4002)محمد ىاشـ ىبو

 التربوية الجمعية مجمة .تالميذىـ لدى المعمومات توليد وميارات االجتماعية الدراسات لمعممى
 (.فبراير.22ع).االجتماعية لمدراسات

. مشروع تطوير التعميـ نحو االقتصاد المعرفي )المرحمة الثانية( (.4002وزارة التربية والتعميـ األردنية )
 عماف: قسـ التوثيؽ التربوي.

( ERFKE) مشروع تطوير التعميـ نحو االقتصاد المعرفي (.4000) التربية والتعميـ األردنية وزارة
 : قسـ التوثيؽ التربوي.عماف

الدراسات االجتماعية )وطنى مصر الزماف (. 4040، والتعميـ الفنى المصرية )وزارة التربية والتعميـ
 .دارة المركزية لشئوف الكتباال: 4040ـ4040ط .والمكاف( لمصؼ األوؿ االعدادى المينى 
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العربى  الوطف الدراسات االجتماعية )جغرافية(. 4040، والتعميـ الفنى المصرية )وزارة التربية والتعميـ
المركزية  االدارة: 4040ـ4040ط لمصؼ الثانى االعدادى المينى . (ومعالـ التاريخ االسالمى

 .لشئوف الكتب
ودراسات   الدراسات االجتماعية )جغرافية العالـ(. 4040فنى المصرية )، والتعميـ الوزارة التربية والتعميـ

االدارةالمركزية : 4040ـ4040ط فى  تاريخ مصر الحديث( لمصؼ الثالث االعدادى المينى .
 .لشئوف الكتب

 .الكويت الحديث، الفكر دار ونقد، تحميؿ الوطني واالنتماء التربية(: 4000) الشراح أحمديعقوب 
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