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 ملدص البحح: 

استتيد  البثتتث الثتتالي تطتوير متتنيج الدراستتات االجتماعيتة لمصتت  ال تتاني اإلعتتدادي 
أستالي  التوتويمف  تي  توط متطمبتات ا تصتاد  -األنشتطة والطترق -المثتوى -العام ) األىدا 

المعر ة, وتنمية بعض الميارات الثياتية لتدى تبلميتذ ىتذا الصت ث ثيتث  امتت الباث تة ب عتداد 
 -االجتماعيتتتة -بتتتات ا تصتتتاد المعر تتتة تشتتتم) المتطمبتتتات )المعر يتتتة تتتايمتيح إثتتتداىما لمتطم

الثياتيةف, ومتا تت تمنو متح متطمبتات  رعيتةث  -التكنولوجية -اإلبداعية -البث ية -اال تصادية
ثيتتث صتتممت الباث تتة  تتي  تتوط ذلتتل أداة لتثميتت) عناصتتر المتتنيج  تتي  تتوييا, وتوصتتمت إلتت  

الجتماعية لمص  ال تاني اإلعتدادي العتام, وبنتاط  ع  توا ر ىذه المتطمبات بمنيج الدراسات ا
عمتت  ذلتتل  امتتت الباث تتة بتطتتوير عناصتتر المتتنيج  تتي  تتوط متطمبتتات ا تصتتاد المعر تتة, كمتتا 
صممت  ايمة بالميارات الثياتية األك ر مناستبة لتبلميتذ الصت  ال تاني اإلعتدادي طبوتيتا عمت  

المطتتورة وبعتتده, وتوصتتمت إلتت  مجمتتوعتي البثتتث )التجريبيتتة وال تتابطةف  بتت) تتتدريس الوثتتدة 
 اعميتتة المتتنيج المطتتور  تتي إكستتا  التبلميتتذ متطمبتتات ا تصتتاد المعر تتة, كتتذلل تنميتتة الميتتارات 

 الثياتية لدييم, ثيث جاطت النتايج كاآلتي: 
يثوق مثتوى, وأسالي  التوتويم بمتنيج الدراستات االجتماعيتة لمصت  ال تاني اإلعتدادي العتام  .1

معر تتة بدرجتتة أكبتتر متتح بتتا ي عناصتتر المتتنيجث ثيتتث بمتت  التتوزح الثتتالي متطمبتتات ا تصتتاد ال
. %ف, بينمتا جتاط التوزح النستبي لؤلىتدا , 84.72,  82.82النسبي لتوا رىمتا بتالمنيج ) 

 ف.  84.14,  84.77وأنشطة التعميم والتعمم عم  التوالي )
ه األربعتة ) يثوق منيج الدراسات االجتماعية المطور لمص  ال اني اإلعتدادي العتام بعناصتر   .8

أستالي  التوتويمف متطمبتات ا تصتاد المعر تة بدرجتة  -األنشطة والطرق -المثتوى –األىدا  
 كبيرة.

 اعمية المنيج المطتور  تي إكستا  تبلميتذ الصت  ال تاني اإلعتدادي العتام متطمبتات ا تصتاد   .4
 المعر ة. 

 اعميتتتة المتتتنيج المطتتتور  تتتي تنميتتتة بعتتتض الميتتتارات الثياتيتتتة لتتتدى تبلميتتتذ الصتتت  ال تتتاني  .7
 اإلعدادي العام. 
 الميارات الثياتية. -متطمبات ا تصاد المعر ة -تطوير المنيجالكممات المفتاثية: 



 م9292( 88) -2ج-أغسطسعدد                                            ...   تطوير منهج الدراسات االجتماعية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 494 - 

Developing the Social Studies Curriculum for the Second Year of the 

Preparatory General  Stage in Light of the Requirements of the 

Knowledge Economy and its Impact on the Development of some Life 

Skills 
Prepared by 
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Abstract 

The current research aimed at developing a social studies curriculum for the 

second year of the preparatory school (objectives - content - activities and 

methods - assessment techniques) in light of the requirements of the knowledge 

economy and the development of some life skills among students. To verify 

this goal, the researcher prepared two lists, one of themaddresses the 

requirements of knowledge economy including these requirements: (cognitive - 

Social-economic - research - creative - technological - life) and their sub-

requirements. The researcher designed a tool to analyze the elements of the 

curriculum in light of these requirements, and indicated the weakness of the 

availability of these requirements in the social studies curriculum for the 

second year of the preparatory stage.Accordingly, the researcher developed the 

elements of the curriculum in light of the requirements of knowledge economy. 

The researcher also designed a list of life skills most suitable for the second-

grade preparatory school students, which was applied to the two research 

groups (experimental and control) before and after teaching the proposed unit. 

Findings indicated the effectiveness of the developed curriculum in providing 

students with the requirements of the knowledge economy and in developing 

their life skills, as the results were as follows: 

1. The degree to which content  and evaluation techniques meet the 

requirements of the knowledge economy in the current second 

preparatory social studies curriculum is greater than the rest of the 

curriculum components, as the relative weight of their availability in 

the curriculum reached (28.25, 27.46%), while the relative weight of 

the objectives and teaching and learning activities, teaching methods 

was respectively (23.44, 23.17%). 

2. The degree to which the social studies curriculum for the second year of 

middle school with its four components (objectives - content - activities 

and methods - assessment techniques) meets the requirements of 

knowledge economy is great. 
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3. The effectiveness of the developed curriculum in providing second-

grade preparatory students with the requirements of knowledge 

economy. 

4. The effectiveness of the developed curriculum in developing some life 

skills for second-year preparatory school pupils. 

Key words: curriculum development, requirements of the  knowledge economy 

and life skills. 
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 مكذمة 

الثالي بسمة التغير السريع المتبلثق  ي كا ة مناثي الثياة, ومنيا  العصريتسم 
بشك) يبليم عم  ك) دولة أح تطور مح أنظمتيا التعميمية الجان  التعميمي,  ود أصبح لزامًا 

 ىذه التطورات. 
الذي ينبغي أح تووم عميو الدولة,  لنظام التعميميو د انعكس ىذا الو ع عم  شك) ا

ما تطرق ىذا ك عم  اعتبار أح لمتعميم دورًا أساسيًا  ي بناط رأس الما) البشري وتنميتو,
إليو الدو) بودر ا تسع  يعد ا تصاد المنتجات والموارد متطمبً لم  ثيث الو ع إل  اال تصادث

والذي يووم عم  إنتاج المعمومات  ,سعييا لتثويق ا تصاد يعتمد عم  رأس الما) الفكري
 بشك) يؤدي لنيوض المجتمع وتثويق ر يو. , وتناوليا وتنا مياواأل كار

 ود اتجيت العديد مح المجتمعات خبل) ال بل ة عوود األخيرة إل  التثو) مح مجتمعات 
إل   ,وتثويميا ا عم  استغبل) الموارد المادية لمطبيعةيرييس  ي نشاطصناعية تعتمد بشك) 

 .وتوزيعيا مجتمعات معر ية  ايمة عم  إنتاج المعر ة
لذا ثظيت دو) العالم بنصي  كبير  ي تمبية متطمبات ا تصاد المعر ة مح خبل)  

والتي تم مت  ي إصدار  ايمة  ,, وم ا) عم  ذلل التجربة البريطانيةالمناىج الدراسية
بالمتطمبات الواج  تمبيتيا مح خبل) المناىج التعميمية بغرض تثويق ا تصاد المعر ة, ومح 

تنمية و تشجيع الطبل  عم  العم)  ي  ريق, و ىذه المتطمبات: توظي  المعار  النظرية, 
م   رورة تنمية والتي أكدت ع ,الويم المرتبطة بالعم), كذلل تأتي التجربة النيوزيمندية

وذلل  ثلوجيو واإلبداع  ي ث) المشكبلت, والتواص) االجتماعي, التفاع) التكن ,ميارات التفكير
 1ف Teo,y., 2004,13)كمو مح خبل) ما يودم لممتعمميح مح مناىج دراسية. 

م 8114ثيث أطموت ثكومة دولة اإلمارات عام  كما جاطت التجربة اإلماراتيةث
مكانة دولة اإلمارات تعزيز د  إل  يوالتي ت ,لم ورة الصناعية الرابعة استراتيجية اإلمارات

كمركز عالمي لم ورة الصناعية الرابعة والمساىمة  ي تثويق ا تصاد وطني تنا سي  ايم عم  
 ىذه االستراتيجية عم  عدة مثاورث ثيث ارتكزت البتكار والتكنولوجيا المستوبميةثالمعر ة وا

المثور األو): إنساح المستوب) مح خبل) تثسيح مخرجات النظام التعميمي واالىتمام بالعموم 
مح خبل)  ث" أمح المستوب)"كاط الصناعي. والمثور ال اني: والذ ,كاليندسة الثيوية ثالمتودمة

                                                 
1

 للجوعيت األهريكيت لعلن النفس . (6th Edition - APAيسير التوثيق خالل البحث الحالي وفقاً  لإلصدار السادس )  
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توظي  عمم اليندسة الثيوية والتونية المتودمة  عح طريقتو ير األمح المايي والغذايي 
 مح خبل) االست مار  ي أبثاث الف اط . ريادة المستوب)ث والمثور ال الث: ة المتجددة.لمطا 

ثيث تبنت المممكة األردنية مشروعًا  مث8112بة األردنية عام ر كما انطموت التج
ثيث ىد  المشروع إل  إكسا  طبل   ير التربوي نثو ا تصاد المعر ة"ثبعنواح" مشروع التطو 

تمكنيم مح المشاركة  ي ا تصاد  ,امعي مستويات ميارية عاليةمراث) التعميم  ب) الج
والكت   ,ثيث ركزت عم  تطوير المناىج الدراسية مح خبل) تطوير المثتوى ثالمعر ة
 طرق التدريس المتبعة مح جان  المعمميح بما يفي بمتطمبات اال تصاد المعر ي. و  ,الدراسية

أح ا تصاد المعر ة يعتمد عم   إل ف  Sawyer,k., 2008, 2 ينا يشير ساوير )
ذا يتطم  مح المجتمع ى, و وتوظيفيا بداًل مح إنتاج السمع المادية وتوظيفيا إنتاج المعار 

 ,است مار الطا ات البشرية مح خبل) بناط مناىج دراسية تنمي  درة أ رادىا عم  اإلبداع
بيد  ث) المشكبلت المجتمعية بشك)  ثوتوليد األ كار الجديدة الوابمة لمتوظي  ,واالبتكار
 ناجح.

وبالرغم مح األىمية الوا ثة ال تصاد المعر ة وارتباطو بطبيعة المناىج الدراسية التي 
تيتم بتثويوو, إال أح وا ع التعميم  ي الدو) العربية يشير إل  عكس ذلل,  بل زا) ينظر إل  

ثيث تتسم المناىج  كره ومعموماتوثم, وليس است مار لفالتعميم عم  أنو خدمة تودم لممتعم
وعدم تأىي) التمميذ لكي يكوح  اعبًل  ي ث) مشكبلت  ,الدراسية التي تودم لو بالجمود
 ف11, 8112مجتمعو. ) مثمد أبو السعود, 

و د أكد ىذا الو ع أي ًا ما توصمت إليو دراسة كما) منصوري وعيس  خميفي) 
ا ع البيية التعميمية  ي العالم العربي بصفة والتي كاح مح بيح أىدا يا توييم و  ,ف8112
م دعايم ىو ي مصر بصفة خاصة,  عم  الرغم مح أح التعميم الوايم عم  البثث مح أ ,عامة

لبلندماج  ي ا تصاد  الدو) العربية ومنيا مصر ال يؤى)ا تصاد المعر ة, إال أح ما تمتمكو 
 المعر ة .

ؤشرات التعميم العالي  ي مصر  ي مف إل  أح 8181كما توصمت نيفيح إبراىيم )
, وبالتالي وذلل  ي إطار التوجو نثو ا تصاد المعر ة ,توارير التنا سية الدولية غير متودمة

مح أج) تثسيح الودرة  ثىنال  رورة لدراسة الو ع التعميمي الثالي ومؤشرات أدايو



 م9292( 88) -2ج-أغسطسعدد                                            ...   تطوير منهج الدراسات االجتماعية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 499 - 

العالم  دو) ثاجة ماسة لدى أصبح ىنال تصاد العالمي الوايم عم  المعر ة, التنا سية  ي اال 
  .النامي ومنيا مصر إل  تثويق نمو وتودم  ي الوطاع اال تصادي الوايم عم  المعر ة

وذلل  ي عصر ا تصاد المعر ة بشك) ناجحثوىذا كمو مح شأنو إعا ة المتعمم عح االندماج  
وجو نثو يرجع إل  أح طبيعة المناىج الدراسية التي تودم لو ال تثوق أدن  متطمبات الت

 ف 22 ,8114ا تصاد المعر ة . ) سوسح عبد المطي  , 
ف إل  أح الطبل   ب) مرثمة التعميم الجامعي 8114كذلل أشارت دراسة جما) العمري )

بفاعمية  ي عصر ا تصاد المعر ة,  ال يمتمكوح الميارات الثياتية التي تمكنيم مح االندماج
 م.المودمة إلييويرجع ذلل إل   ع  البرامج التعميمية 

الدو) النامية ومنيا مصر ال زالت تعاني مح ف أح 422, 8181كما أكد مثمد رشدي )
وجود مشكبلت  ي أنظمتيا التعميمية تتعمق ب ع  التموي), والمدرس غير المؤى), والطال  

  ع  الوساي) واإلمكانات التي تشجع عم  االبتكار, باإل ا ة إل   ا د ال وة  ي  يمة التعميم
 ح مح است مار المعر ةثيث أشار إل   رورة تطوير التعميم بشك) يمك   وتنمية المياراتث

نتاجيا,  وتنا ميا بشك) يثوق التنا سية العالمية. وا 
ف إل  أح مبلمح التطوير  ي كت  الدراسات 8112كما توصمت دراسة سارة آ) سعود )

 ي  درجات تودير مرتفعةإل   لم ترق مممكة العربية السعوديةاالجتماعية والتربية الوطنية بال
ثيث صممت الباث ة  ايمة معايير  ي  وط مباديط   وط مباديط اال تصاد المعر يث

وجاطت  يا عم  مناىج المرثمة االبتدايية.ف معيارًا طبوت74مكونة مح ) ,اال تصاد المعر ي
الدراسات , و د أوصت ب رورة إعادة النظر  ي تطوير كت  توديرات المعايير متوسطة

  االجتماعية بالمرثمة االبتدايية بالمممكة  ي  وط مباديط اال تصاد المعر ي. 
لتوظي  معار  الدارسيح مح خبل)  ي  وط ىذا الو ع, أصبثت ىنال  رورة ممثة 

 ياميم باألنشطة البث ية واالستوصايية الوايمة عم  العم) الفريوي, مع استخدام الوساي) 
مما يؤدي إل  الوصو) إل  ثمو) إبداعية لممشكبلت المجتمعية  ثالتكنولوجية المختمفة

, د المعر ةتطوير المناىج الدراسية  ي  وط متطمبات ا تصاالمختمفة, وىذا بالتأكيد يتطم  
 وتتم ) ىذه المتطمبات  ي : 
بداعية, و بث ية, و اجتماعية , و تكنولوجية, و ا تصادية, و متطمبات:  معر ية ,  وطنية, و ا 

 ف Hanas, 2008., 1-6ث 84, 8111ري, ي) مثسح الخ    ثياتية. و 
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ف عم   رورة تطوير المناىج 88, 8114و ي ىذا السياق يؤكد أثمد ممثم ) 
الدراسية وطرايق التدريس لكي نواجو تثديات مجتمع ا تصاد المعر ة, وخاصة أح المؤسسات 

تودم ليم أنشطة تساعد عم  تنمية  التعميمية ال تشجع عم  تعميم الطال  كي  يتعمم,  يي ال
, و ي الجان  اآلخر يكوح مارات التفكير العميا لدييم , كذلل تشجيعيم عم  التوصي واالبتكار

ر  ادر عم  مواجية المشكبلت يمردود ىذه النظم التعميمية ىو وجود خريج غير مؤى) وغ
 المجتمعية مح خبل) توظي  المعار  والميارات المختمفة لديو.

ف عم  أح ا تصاد المعر ة  ايم بشك) كبير عم  812, 8181)سالم أكدت أم)  و د
مع الوا ع العالمي الجديد  لخمق إنتاج معر ي يتماش  ثاألنشطة العممية والتدري  واالبتكارات

 .وتثويق التنمية اإلنسانية
ف إل  أح المناىج الوايمة 8114العزاوي )  اطمة الياشمي و عبد الرثمح و د أشار 

بن  بشك) وظيفي مع مراعاة خصايص المتعمم وصفاتو, عم  اال تصاد المعر ي ينبغي أح ت  
كسابو الميارات التي تمكنو مح التأ مم مع متطمبات العصر و ورة المعمومات واالتصاالت.  وا 

و ي إطار ىذه الدعوة ب رورة تطوير المناىج التعميمية بما يتناس  مع متطمبات 
 ,ف8114وسام الفرغمي ) كدراسة : ثبعض الدراسات تؤكد عم  ذلل ا تصاد المعر ة, جاطت

والتي استيد ت تطوير مناىج األثياط بالمرثمة اإلعدادية  ي  وط متطمبات اال تصاد 
المعر ي, ولتثويق ذلل  امت الباث ة ببناط أداة لتثمي) منيج األثياط لمصفو  اإلعدادية 

أسالي  التوويمف, كما أعدت  –ق واألنشطة الطر -المثتوى -ال بل ة مح ثيث ) األىدا 
ا لبلتجاه نثو ا تصاد المعر ة, وموياسً  ,ا  ي متطمبات التوجو نثو ا تصاد المعر ةاختبارً 

لعينة مح تبلميذ الص  األو) اإلعدادي بمدينة  وبعده طبوتيما  ب) تدريس التصور المطور
 بات التوجو نثو ا تصاد المعر ة.دكرنس, وتوصمت إل   عالية المنيج المطور  ي تنمية متطم

والتي أكدت عم   رورة تطوير  ,ف8181كذلل دراسة عزة عبد اهلل ومروة العدوي )
ث) امناىج العموم والدراسات االجتماعية  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي كا ة المر 

 الدراسية وخاصة مرثمة التعميم األساسي.
 ود  ,وال زالت الدعوة  ايمة لتطوير المناىج الدراسية  ي  وط مباديط ا تصاد المعر ة

والمنعود  ي كمية  ", تصاد المعر ة ي  وط متطمبات اجاط مؤتمر " مستوب) تطوير المناىج 
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م, وكاح مح أىم 8181 براير  12 -14متربية جامعة الواىرة  ي الفترة مح الدراسات العميا ل
 تأكيد عم   رورة تطوير المناىج الدراسية  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة.توصياتو ال
 

ذا كاح ىنال دور لممناىج الدراسية  ي تمكيح المتعمميح مح االندماج  ي عصر  وا 
,  يأتي الدور األكبر لمناىج الدراسات االجتماعية  ي تثويق ذلل,  يذه ا تصاد المعر ة

, الفكرية لدى الدارسيح وتشجيعيم عم  توليد األ كارالمناىج مح شأنيا تنشيط الطا ات 
ثو البثث والتوصي, باإل ا ة إل  إكسا  الطبل  العديد مح الميارات االجتماعية نواالتجاه 

التي تمكنيم مح االندماج المجتمعي الناجح, وتو ير أسالي  توويم تبليم طبيعة ك) متعمم, 
التي تمكنيم مح توظي  والثياتية طبيوية كذلل إكسا  الطبل  العديد مح الميارات الت

 وتثويق التنمية اال تصادية واالجتماعية . ,المعار  النظرية  ي خدمة مجتمعاتيم
بطريوة  كما أح مناىج الدراسات االجتماعية تؤكد عم  دراسة المفاىيم والظواىر

شخصياتيم وح مح التفكير بشك) يوجو سموكيم ويك   مح خبل) تمكيح المتعمميح وظيفيةث
لية, ومراعاة روح ثم) المسؤو والودرة عم  ت ,بشك) يجعميم يتمتعوح بالثساسية االجتماعية

 ف4, 8114, مثمد السكراحالعصر. ) 
ال زالت تغف)  ات االجتماعية بالمراث) التعميمية المختمفةإال أح طبيعة مناىج الدراس

ا  ي صياغة األىدا  يت ح جميً  متطمبات اندماج التمميذ  ي عصر ا تصاد المعر ة, وىذا ما
 أسالي  التوويم . وكذلل طرق وأنشطة التعميم, و  العامة ليذه المناىج ومثتواىا التعميمي,

وىذا ما كشفت عنو نتايج بعض الدراسات  ي مجا) تعميم الدراسات االجتماعية, 
والتي استيد ت التثوق مح مدى وعي معممي الدراسات  ,ف8114العسا  )جما) كدراسة 

ا تصاد المعر ة باألردح, و د االجتماعية بأدوارىم التدريسية  ي  وط المناىج المبنية عم  
ثيث صمم الباثث استبانة ت منت ىذه  ف معممًا ومعممةث182الدراسة مح ) تكونت عينة

 .توسطًا ي المعمميح جاط موع األدوار التدريسية, وتوص) الباثث إل  أح مستوى
والتي استيد ت تثديد درجة  ,ف8114العميري ) يد و د اتفوت معيا  ي اليد  دراسة 

امتبلل عينة مح معممي ومعممات المرثمة ال انوية بالمممكة السعودية لمتطمبات جودة األداط 
ح ليذه و د جاطت درجة امتبلل المعمميالتدريسي  ي  وط التوجو نثو ا تصاد المعر ة, 

 األدوار التدريسية متوسطة أي ًا. 
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ف تعر   اعمية برنامج تدريبي موترح  ايم 8112) مثمدكما استيد ت دراسة ىبة 
عم  اال تصاد المعر ي لتنمية بعض الميارات األدايية لدى معممي الدراسات االجتماعية 

ثيث أعدت الباث ة  ايمة بميارات اال تصاد المعر ي  ات توليد المعمومات لدى تبلميذىمثوميار 
و ايمة بميارات توليد المعمومات,  م  امت ببناط البرنامج التدريبي الوايم عم  اال تصاد 
المعر ي, ثيث اختارت الباث ة عينة مح المعمميح بمثا ظة الواىرة وكذلل عينة مح 

ارات توليد المعمومات لدى التبلميذ, كما ية البرنامج  ي تنمية ميوتوصمت إل   اعمتبلميذىم, 
 أوصت ب رورة إعداد برامج إعداد المعمميح  ي  وط اال تصاد المعر ي . 

الدراسات  ف توصي توديرات معممي8112نصاري )األ وداد كما استيد ت دراسة 
االجتماعية والتربية الوطنية بالمرثمة المتوسطة بالمممكة السعودية لمبلمح تطوير الكت , 
وكشفت نتايج الدراسة عح أح مبلمح تطوير كت  الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية لم 

 ألىدا  ومثتوى الكت , وكذلل طرق التدريس. ص) لممستوى المتوسط  يما يتعمق بات
بناط معايير موترثة لجودة األداط ف 8112الثميداح ) إبراىيم كما استيد ت دراسة

التدريسي لعينة مح معممي الدراسات االجتماعية بالمممكة السعودية  ي  وط اال تصاد 
المعر ي, وبالتالي تثديد درجة امتبلل المعمميح ليذه المعايير, ثيث توصمت نتايج الدراسة 

 إل  أح المعمميح يمتمكوح ىذه المعايير بدرجات متفاوتة. 
ية والتي استيد ت توويم مناىج الدراسات االجتماع ,ف8181ماني رج  )ودراسة أ

ثيث اعتمدت  توجو نثو متطمبات ا تصاد المعر ةث وط ال بالمرثمة اإلعدادية المينية  ي
 ي  وط  ايمة أعدتيا ليذه  ةالباث ة عم  تثمي) ىذه المناىج لمصفو  الدراسية ال بل 

الثياتيةف,  -الوطنية -االجتماعية -التكنولوجية -اال تصادية -المتطمبات ) المعر ية
ال  ةوتوصمت إل  أح مناىج الدراسات االجتماعية بالمرثمة اإلعدادية المينية بصفو يا ال بل 

لتوجو نثو ا تصاد المعر ة وأوصت ب رورة تطوير مناىج الدراسات تمبي متطمبات ا
وترجمة ذلل  ,متطمبات ا تصاد المعر ةاالجتماعية بالمرثمة اإلعدادية بالتعميم العام  ي  وط 

مح خبل) مناىج  ثىذه المتطمبات يسية وأسالي  توويم تمبيإل  أنشطة واستراتيجيات تدر 
 مطورة تساعد عم  تثويق ذلل.
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إال أح مناىج الدراسات االجتماعية ما زالت تغف) ت ميح المشكبلت والو ايا 
الدراسات  لمعاصرة بيا,  ي ثيح أح ما تودموالمجتمعية والثياتية والتثديات العالمية ا

االجتماعية مح معمومات وثوايق و  ايا متغيرة تغير العصر والزمح, وليست  ابتة وجامدة, 
وىذا ما أشارت بد أح تودم ىذه المناىج طواعية لممتغيرات والمستجدات المثمية والعالمية,   بل

المناىج الدراسية  ي  وط مدى تمبيتيا إليو بعض الدراسات السابوة وأوصت ب رورة توييم 
 ,لمتطمبات ا تصاد المعر ة, و رورة تطويرىا كي تواجو ىذه التثديات وتمبي ىذه المتطمبات

واالندماج  ي عصر  ,وبما يبني متعممًا ممتمكًا لمميارات التي تؤىمو لتمبية ىذه المتطمبات
متمكًا لمميارات ومالتي تمكنو مح ذلل,  اتتو ير بييات تعميمية  رية بالم ير و , المعر ة بفاعمية

وتمبية متطمباتو, وىذا لح  وصعوباتو, الثياتية التي تمكنو مح مواجية تثديات العصر الثالي
يتأتي إال مح خبل) تطوير المناىج الدراسية لمشك) الذي يكس  التبلميذ الميارات والمعار  

 ية مح أىم عوام) نجاح التبلميذ  يات,  ود أصبثت الميارات الثيالمتعموة بالوا ع الثياتي
ثياتيم العممية, كما أح إغفا) تنمية ىذه الميارات لدى المتعمميح يعوق مسيرة إنياض 

 المجتمعات
مح ىنا جاطت  كرة البثث الثالي كمثاولة لتطوير منيج الدراسات االجتماعية لمص  

بد  ا وتوجيًا عالميًا العد تثديً والذي ي   ,متطمبات ا تصاد المعر ة ليمبي ثالعام ال اني اإلعدادي
 والتكي  معو. ,مح االستجابة لو
 مشللة البحح: 

 تثددت مشكمة البثث  ي السؤا) الرييس اآلتي:
)  بالص  ال اني اإلعدادي العام"كي  يمكح تطوير منيج الدراسات االجتماعية 

 ,بمتطمبات ا تصاد المعر ة يفيأسالي  التوويمف بما  –الطرق واألنشطة  -المثتوى -األىدا 
وتتفرع منو األسيمة , ؟"وينمي بعض الميارات الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي

 الفرعية اآلتية: 
لمص  ال اني الواج  ت مينيا منيج الدراسات االجتماعية  ما متطمبات ا تصاد المعر ة -1

 ؟  العام اإلعدادي
األىدا  العامة لمنيج الدراسات االجتماعية  ي  المعر ةا تصاد ما درجة توا ر متطمبات  -8

 ؟ العام لمص  ال اني اإلعدادي
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 ي مثتوى منيج الدراسات االجتماعية لمص  ا تصاد المعر ة ما درجة توا ر متطمبات  -4
 ؟العام ال اني اإلعدادي

نيج وأنشطة التعميم والتعمم بم , ي طرقا تصاد المعر ة ما درجة توا ر متطمبات  -7
 ؟العام الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي

 ي أسالي  توويم منيج الدراسات االجتماعية ا تصاد المعر ة ما درجة توا ر متطمبات  -2
 ؟العام لمص  ال اني اإلعدادي

 ؟ العام مناسبة لتبلميذ الص  ال اني اإلعداديألك ر ما الميارات الثياتية ا -2
 ي العام ما التصور الموترح لتطوير منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  -4

 ؟ا تصاد المعر ة  وط متطمبات 
ما  اعمية منيج الدراسات االجتماعية المطور  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي  -2

 لمتطمبات ا تصاد المعر ة.  العام تنمية امتبلل تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي
ما  اعمية منيج الدراسات االجتماعية المطور  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي  -2

 ؟العام تنمية بعض الميارات الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي
 فزوض البحح:

ف بيح متوسطي رت  درجات تبلميذ  1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) .1
المجموعة التجريبية  ي التطبيويح الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة 

 لصالح التطبيق البعدي. 
ف بيح متوسطي رت  درجات تبلميذ   1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) .8

تطمبات ا تصاد المعر ة المجموعة التجريبية وال ابطة  ي التطبيق البعدي الختبار م
 لصالح المجموعة التجريبية. 

ميذ ف بيح متوسطي رت  درجات تبل1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) .4
ويح الوبمي والبعدي الختبار الميارات الثياتية لصالح المجموعة التجريبية  ي التطبي

 التطبيق البعدي. 
متوسطي رت  درجات تبلميذ ف بيح  1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) .7

المجموعة التجريبية وال ابطة  ي التطبيق البعدي الختبار الميارات الثياتية لصالح 
 المجموعة التجريبية. 



 م9292( 88) -2ج-أغسطسعدد                                            ...   تطوير منهج الدراسات االجتماعية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 564 - 

 أهذاف البحح: 

الواج  ت مينيا منيج الدراسات االجتماعية  تثديد  ايمة بمتطمبات ا تصاد المعر ة -1
 . العام لمص  ال اني اإلعدادي

 . العام و ع  ايمة بالميارات الثياتية األك ر مناسبة لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادي -8
 -مح ثيث ) األىدا  العام تثمي) منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي -4

  ثديد درجة توا ر ىذه المتطمبات بو.تأسالي  التوويمفث ل -الطرق واألنشطة -المثتوى
ر با ج الدراسات االجتماعيةيلمنو ع تصور  -7  ي  وط  العام لص  ال اني اإلعداديالمطو 

 .ا تصاد المعر ةمتطمبات 
ر  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي تثديد  اعمية منيج الدراسات االجتماعية المطو   -2

 لمتطمبات ا تصاد المعر ة.العام تنمية امتبلل تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي 
مية منيج الدراسات االجتماعية المطور  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي تثديد  اع -2

 .العام تنمية بعض الميارات الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي
 أهنية البحح: 

والذي يعد مح  ,ومطمبًا تعميميًا وىو ا تصاد المعر ة ,اا ميمً تناو) البثث الثالي مو وعً  -
 االتجاىات الثدي ة لتطوير التعميم  ي الفترة األخيرة . 

 رورة تطوير جاط البثث الثالي استجابة لبلتجاىات العالمية المعاصرة التي تنادي ب -
 .ا تصاد المعر ةمناىج الدراسات االجتماعية بالمرثمة اإلعدادية خاصة  ي  وط متطمبات 

وىذا  ,مح خبل) مناىج الدراسات االجتماعيةا تصاد المعر ة إلواط ال وط عم  متطمبات  -
سيفيد مطوري ىذه المناىج  ي تصميميا بعناصرىا األربعةث بثيث تعكس مؤشرات 

 سموكية تفي بيذه المتطمبات.
ج مناىج الدراسات االجتماعية بأىمية توويم ىذه المناىتنفيذ توجيو اىتمام الوايميح عم   -

اد المعر ة, وبما يراعي التوجيات العالمية والمستجدات البييية  ي  ي  وط متطمبات ا تص
 عممية التوويم.

لبييي, مساعدة التبلميذ عم  التفاع) الم مر مع المستجدات التي يفر يا عمييم التطور ا -
والمجتمعي  ي الو ت الراىح, وبما يثوق ليم تعمم أ  ) مع مراعاة عاممي المشاركة, 

 الفعالة.واإليجابية 
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بما يمكنيم مح بالتعميم العامث تنمية بعض الميارات الثياتية لدى تبلميذ المرثمة اإلعدادية  -
 والتعايش معو بشك) إيجابي. ,تثويق متطمبات المجتمع الذي يعيشوح  يو

 ,توجيو نظر الوايميح عم  تطوير مناىج الدراسات االجتماعية ب رورة توديم مثتوى -
وأنشطة تفي بمتطمبات الميارات الثياتية البلزمة لتبلميذ المرثمة  ,وطرق تدريس

 اإلعدادية. 
مح الوا ع تستيد  االنتوا) والدراساتث بثيث  جراط المزيد مح البثوث تح المجا) إل -

التنظيري ال تصاد المعر ة إل  الوا ع التجريبي, الذي يركز عم  ترجمة متطمبات ا تصاد 
وكية تد ع بالمتعمم إل  وا ع أ  ) لعممية التعمم, واكتسا  المعر ة إل  مؤشرات سم

دارتيا  ي إطار مح الشعور بالوطنية, والوومية, والنيوض بالمجتمع  المعر ة, وتنظيميا, وا 
 ي ظ) تثديات, ومستجدات بييية جديدة تكوح دوا ع لتطوير مناىج الدراسات 

 االجتماعية.
 حذود البحح: 

 ا تصر البثث الثالي عم  الثدود اآلتية: 
 , وتتنجل يف: حذود موضوعية -أ

المورر لمعام الدراسي العام  منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي تثمي) -1
أسالي  و  ,طرق وأنشطة التعميمو  ,المثتوىو  ,) األىدا : والمتم مة  ي ,م8181/8181
 التوويمف.

 ي  وط  العام لص  ال اني اإلعداديلمدراسات االجتماعية بار تصور لمنيج مطو   -8
متطمبات ا تصاد المعر ة مت مًنا عناصره األربعة ) األىدا , والمثتوى, وطرق وأنشطة 

 التعميم, وأسالي  التوويمف.
واال تصادية,  ,االجتماعيةو  ,والمتم مة  ي المتطمبات: المعر ية ,ا تصاد المعر ةمتطمبات  -4

الثياتية, وما تت منو مح متطمبات و  ,الوطنيةو  ,التكنولوجيةو  ,إلبداعيةاو  ,البث يةو 
  رعية.

دارة الو ت, و التفاوض والثوار, و الوعي بالذات,  بعض الميارات الثياتية, وىي: -7 ا 
االستخدام الثكيم و ,  يم اآلخريح والتعاط  معيمو العم) الفريوي, و االتصا) الفعا), و 

 جمع المعمومات وتنظيميا.و الثفاظ عم  السبلمة واألماح الصثي, و لمموارد البييية, 
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 م8181/ 8181, وتتم )  ي الفص) الدراسي ال اني مح العام الدراسي ثدود زمنية - 
كوم  :, وتتم )  ي عينة مح تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي العام بمدرستيثدود بشرية -ج

البدالة ة غر  المنصورة التعميمية, و التابعة إلدار  بطناح اإلعدادية المشتركة بني مراس
 اإلعدادية المشتركة .

 عيية البحح: 

عينة تثميمية وصفية متم مة  ي مكونات منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني  -
أسالي   -طرق وأنشطة التعميم -المثتوى –مح ثيث ) األىدا   ثالعام اإلعدادي
 التوويمف.

 ,توسيميم إل  مجموعتيح: تجريبية تم  , العام ال اني اإلعدادي ح تبلميذ الص عينة م -
 و ابطة. 

 : مواد البحح وأدواته

 مواد البحح: -أ

 ايمة متطمبات ا تصاد المعر ة الواج  ت مينيا منيج الدراسات االجتماعية بالص   -1
 . ) إعداد الباث ةفالعام ال اني اإلعدادي

 .العام مناسبة لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادي  ايمة الميارات الثياتية األك ر -8
 ي  العام أداة تثمي) األىدا  العامة لمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي -4

 ) إعداد الباث ةف . ا تصاد المعر ة وط متطمبات 
 ي  وط العام أداة تثمي) مثتوى منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  -7

 ) إعداد الباث ةف  .ا تصاد المعر ةمتطمبات 
 ي  وط  العام أداة تثمي) أنشطة منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي -2

 ) إعداد الباث ةف  .ا تصاد المعر ةمتطمبات 
 ي  العام أداة تثمي) أسالي  توويم منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي -2

 ) إعداد الباث ةف  .ا تصاد المعر ةمتطمبات  وط 
 ي  وط متطمبات  العام ر لمدراسات االجتماعية بالص  ال اني اإلعداديالمنيج المطو   -4

 ا تصاد المعر ة.
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 كتا  التمميذ المعد   ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة.  ) إعداد الباث ةف -2
 دلي) المعمم.  ) إعداد الباث ةف -2

 نشاط التمميذ.  ) إعداد الباث ةف كراسة -11
 أدوات البحح:  -ب

 اختبار متطمبات ا تصاد المعر ة.  ) إعداد الباث ةف -1
 اختبار الميارات الثياتية. ) إعداد الباث ةف -8

 ميهج البحح:

 اعتمدت الباث ة عم  المنيجيح اآلتييح: 
منيج الدراسات االجتماعية لمص  وذلل  ي تثمي) عناصر  المنيج الوصفي التثميميث -

) األىدا , المثتوى, الطرق وأنشطة التعميم والتعمم, أسالي  العام ال اني اإلعدادي 
التوويمفث لتثديد درجة تمبيتيا لمتطمبات ا تصاد المعر ة, كذلل إرساط اإلطار النظري 

 المتعمق بمتغيرات البثث.
ر  ي تنمية امتبلل عينة البثث مح تبلميذ المنيج التجريبيث لتثديد  اعمية المنيج المطو   -

لمتطمبات ا تصاد المعر ة المثددة بالبثث, كذلل تثديد العام الص  ال اني اإلعدادي 
 .الميارات الثياتية لدييم اعمية المنيج المطور  ي تنمية بعض 

 مصطلحات البحح: 

 Curriculum Development: تطويز امليهج
ف بأنو: عممية ترجمة المواصفات التخطيطية 78, 8114 و مثمد عمي .) عر  

والتنفيذية والتوويمية لمنظومة ىندسة المنيج إل  وا ع منيجي مثس, بشك) ي مح تثويق 
  .أىدا  المنيج واستمراره وبوايو كنظام  ي التربية المدرسية

إدخا) تجديدات ومستثد ات  ي مجا) بأنو:  ف12, 8111 و مثمود الروبيعي ) وعر  
ور ع مستواىا, بثيث تؤدي  ي النياية إل  العممية التربوية نثو األ  ) بوصد تثسينيا 

 تعدي) السمول وتوجييو  ي االتجاىات المطموبة و ق األىدا  المنشودة. 
 وتعر و الباث ة إجراييًا بأنو: 
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ات االجتماعية لمص  ال اني منيج الدراس ة إدخا) بعض التعديبلت عم  عناصرعممي
ط بعض  ي  و  التوويمف -األنشطةو  طرق التدريس -المثتوى -) األىدا العام  اإلعدادي

 -اإلبداعية -البث ية -اال تصادية -االجتماعية -المعر ية) متطمبات ا تصاد المعر ة
وبما  ,بغرض تثويق النمو الشام) لتمميذ ىذا الص  ثالثياتيةف -الوطنية -التكنولوجية

 , وينمي لديو بعض الميارات الثياتية.يكسبو ىذه المتطمبات
 Requirements of the Knowledge Economy :اقتصاد املعزفةمتطلبات 

  Economy Knowledge :اقتصاد املعزفة
 ثوتوظيفيا ,ف بأنو: الثصو) عم  المعمومات12, 8112عر  و مصطف  الرابي )  

والتطبيوات التكنولوجية  ,بيد  تثسيح نوعية الثياة خبل) اإل ادة مح الخدمات المعموماتية
إلثداث مجموعة مح  ثالمتطورة, واستخدام العو) البشري كرأس لمما), وتوظي  البثث العممي

 ,لتصبح أك ر استجابة مع تثديات العولمة ثالتغيرات االستراتيجية  ي المثيط اال تصادي
 يا المعمومات واالتصا).وتكنولوج
وتوظي  المعمومات  ي  ,واست مار ,: إنتاجوف بأن42, 8111 و  تثي الزيات ) عر  و 

وتثسيح جودة ونوعية  الثياة,  المعر ة وآلياتيا تم ) المكوح  ,زيادة ال روة اال تصادية
نتاجاً  ,وتثوالً  ,الرييس لكا ة األنشطة اال تصادية تغيراً   وتوزيعًا.  ,وا 

 الباث ة إجراييًا بأنو:  وتعر 
بالجوان  رتبطة والسموكيات الم ,والويم ,والميارات ,كا ة المعمومات وتفعي) ,توظي 

وترجمتيا  ثوالثياتية ,والتكنولوجية ,واإلبداعية ,والبث ية ,واال تصادية ,واالجتماعية ,المعر ية
منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني  عناصر تعدي)مح خبل) إل  مؤشرات سموكيةث 

التوويمف  ي  وط بعض  -ألنشطةطرق التدريس وا -المثتوى -)األىدا  العام اإلعدادي
المتغيرات ح تمميذ الص  ال اني اإلعدادي مح التفاع) مع التي تمك  متطمبات ا تصاد المعر ةث و 

 المجتمعية, والمستجدات البييية المثيطة بو بشك) إيجابي. 
 Life Skills: املهارات احلياتية

أي عم) يووم بو اإلنساح  بأنيا: ف44, 8111)و ارعة ثسح عر يا أثمد المواني 
وتثتاج ىذه التفاعبلت إل  أح  ,وأشياط ,مع أشخاص ييا  ي الثياة اليومية التي يتفاع) 

  .يكوح الفرد متمكنًا مح ميارات أساسية
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 ,والسموكيات ,والودرات ,مجموعة مح األنشطةف بأنيا:  81, 8111يعر يا سميماح ابراىيم )و 
 ,والتي تساعده عم  التفاع) اإليجابي ,والكفاطات التي يمتمكيا الفرد ,والطرق ,والوساي)
 . وتثدياتيا والتعام) بفاعمية مع متطمبات الثياة اليومية ,والتكي 

التي تساعد تمميذ الص   ,مجموعة مح المياراتوتعر يا الباث ة إجراييًا بأنيا: 
 ثو اعمية ,نجاحاليومية المختمفة ب الثياة موا  عم  التفاع) مع العام ل اني اإلعدادي ا

دارة الو ت , و  التفاوض والثوار,و , الوعي بالذات كميارة: العم) الفريوي, و االتصا) الفعا), و ا 
الثفاظ عم  السبلمة و االستخدام الثكيم لمموارد البييية, و ,  يم اآلخريح والتعاط  معيمو 

 جمع المعمومات وتنظيميا.و واألماح الصثي, 
 أدبيات البحح: 

 Curriculum Development  تطويز امليهج
عمميات ىندسة  أثد ف تطوير المنيج عم  أنو:122, 8114  عنود الخريشا ) عر  
تدعيم جوان  الووة, ومعالجة جوان  ال ع   ي ك) عنصر مح عناصر  , يتم  يوالمنيج
,  ينبغي , وطبوًا لمراث) معينةو ي ك) أساس مح أسسو و ي  وط معايير مثددة المنيج,

وذلل مراعاة لعدة دواعي ومبررات, ثددتيا   ادية  ثثداث تطوير مستمر لممنيج الدراسيإ
 ف  ي اآلتي: 81, 8112يوس  )

 مح تودم عممي وتكنولوجي متنامي.  والذي نعيش طبيعة العصر -
 االستجابة لما توصمت إليو نتايج األبثاث النفسية والتربوية الثدي ة.  -
 ع  المناىج الثالية  ي مواجية مشكبلت الغزو الفكري وال وا ي, والتنا س العممي  -

 والتكنولوجي. 
 عدم التنسيق بيح أىدا  المناىج الدراسية وأىدا  خطط التنمية الخاصة بالدولة .  -
 ع  مستوى خريجي التعميم  وا يًا ومياريًا عم  مواجية ما يطرح عم  الساثة المثمية  -

  والعالمية مح مشكبلت مختمفة. 
عممية تطوير المنيج ينبغي أح تستند إل  مجموعة مح   ح  وبناًطا عم  ذلل

لنتايج األبثاث والدراسات التربوية, كذلل  أح تتم عممية التطوير ىذه استجابةً  , منيااألسس
ينبغي أح تتم  ي  وط أثد االتجاىات الثدي ة التي تناس  اثتياجات المجتمع, وىذا ما 
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راعتو الباث ة عند  ياميا بتطوير منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي خبل) 
 .  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة ثاليالبثث ال

) مح وتمر عممية تطوير المنيج و ق خطوات مثددة, ومنظمة, ومتتالية, ثددىا  ك
ث ثيث أشارا إل  أنيا تبدأ ف44 -22, 8111مثمد عمي, ث 114, 8111)مثمد الخولي, 

مح خبل)  راىح لممنيج  ي  وط معايير مثددةثيتم تثديد الو ع ال  بخطوة توويم المنيجث
تطبيق أدوات معينة لمتوويم, يتم الخروج منيا ببيانات ومعمومات, يتم  ي  وييا الثكم عم  

 انية  يي التخطيط لممنيج أما الخطوة الواتخاذ  رار بشأح تطويره.  , اعمية ىذا المنيج
 :ومخرجات  ,وعمميات ,وتتم عممية التخطيط ىذه مح خبل) مدخبلت المطور,

المدخبلت: ىي األسس التي يعتمد عمييا  ي عممية التطوير, وتشم)  مسفة المجتمع,  -1
والمعر ة األكاديمية, وطبيعة المعمم والمتعمم, ونماذج تصميم المنيج, وزمح تدريسو, 

 واإلمكانات المادية. 
ثيث يتم التخطيط ألىدا  المنيج  التخطيط التفصيمي لممنيج المطوث وىيالعمميات:  -8

 وأنشطة التعميم والتعمم, وأسالي  توويمو. ,ومو وعاتو وطرق تدريسو
طة الطبل , والوساي) التعميمية, لي) المعمم, وأنشدالمخرجات: وىي كتا  التمميذ, و  -4

 ودورات تدريبية لموايميح عم  تنفيذ المنيج المطور. 
 وتمر ىذه الخطوة باإلجراطات اآلتية: وىي تنفيذ المنيج المطور,  ,تأتي الخطوة ال ال ة

تجري  المنيج المطور عم  عينة,  م تثمي) النتايج ومنا شتياث لتثديد جوان  الووة  -
جراط التعديبلت المناسبة. ,وال ع   وا 

 تعميم تطبيق المنيج ومتابعتو.  -
ثيث يتم  وة الرابعة مح خطوات تطوير الميج ىي توويم المنيج المطورثأما الخط

جوان  الووة وجوان  ال ع   ي المنيج المطور باستخدام أدوات عممية موننة, و د تثديد 
االجتماعية لمص  ال اني راعت الباث ة ىذه الخطوات واإلجراطات  ي تطوير منيج الدراسات 

مح ثيث تطبيق خطوات: توويم المنيج الثالي,  م التخطيط لممنيج المطور,  ثالعام اإلعدادي
 ,بغرض تعميمو, وذلل عم  إثدى وثدات المنيج المطور ة,  م توويموث م تجريبو عم  عين

 "  ظواىر سطح األرض"  وىي وثدة
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كما راعت الباث ة أح يتسم المنيج المطور بالخصايص والمبلمح التي تتميز بيا 
ث عر ة  يما يخص مكونات ىذا المنيجالمناىج الدراسية المطورة  ي  وط متطمبات ا تصاد الم

ألىدا , والمثتوى, وأنشطة التعميم والتعمم وطرق التدريس, وأسالي  التوويم, مح ثيث: ا
عم  النثو ف  81, 8112ث مصطف  الرابي , 42, 8112والتي ثددىا ) عمي الورني, 

 تي: اآل
 تزتلز على دعل املتعله قادرًا على : مً حيح األهذاف, -أواًل

 الممكنة. االستفادة مح المعار  المودمة بمختم  الطرق  -
 استخدام المصادر التكنولوجية المختمفة  ي الثصو) عم  المعمومات  ي شت  المجاالت.  -
 امتبلل األدوات التي تمكنو مح ممارسة الميارات الثياتية بشك) إيجابي وناجح.  -
 خدمة الوطح المثمي, والوومي. -
 اإلبداع والتفكير االبتكاري. -

 احملتوى:  -ثاىيًا

 تتطم  مح المتعمم البثث والتوصي عنيا الستكماليا.  ,يت مح  غرات معر ية -
 وبييتو.  , ي خدمة مجتمعو المكتسبةيساعد المتعمم عم  توظي  المعمومات  -
واالنتماط لموطح,  ,م ) الوالط ,يت مح أجزاط و ورات تنمي لدى المتعمم جوان  وجدانية -

 وتنمية ميارات ثياتية تمكنو مح التفاع) الناجح اإليجابي مع المجتمع.
 طزق وأىشطة التعليه والتعله:  -ثالجًا

 . بشك) إيجابي ومجتمعو ,تشتم) عم  ميام تشجع المتعمم عم  خدمة وطنو -
تمبية  تساعد عم  واستراتيجيات أخرىتت مح استراتيجيات تعتمد عم  التعمم الذاتي,  -

 وتنفيذىاث ا تراح المشروعات المختمفةالمتطمبات المعر ية, وأسمو  التعمم الوايم عم  
 بيح المتعمميحث الوايم عم  عم) الفريق , والتعمم التعاونيلتمبية المتطمبات اال تصادية

وشبكات التواص)  عم  استخدام التكنولوجيا لتمبية المتطمبات االجتماعية, والتعمم الوايم
لتمبية  بية المتطمبات التكنولوجية, ولع  األدوارثلتم والموا ع اإللكترونيةث االجتماعي

  .المتطمبات الوطنية
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 التكويه:  -رابعًا

والوجدانية,  ,والميارية ,تت مح أدوات لوياس مدى امتبلل المتعمميح لمجوان  المعر ية -
 والميارات الثياتية المختمفة. 

 و ياسيا.  ,الجان  التكنولوجي  ي تنفيذىا  إلتثتاج  -
والسمات التي ينبغي أح تكوح عمييا  ,و د استفادت الباث ة مح ىذه المؤشرات

نيج المطور لمدراسات المناىج المطورة  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي بناط الم
 ,طرق وأسالي  تدريسوو  ,ومثتواه , ي بناط أىدا و العام لص  ال اني اإلعدادياالجتماعية با

وكذلل أدوات توويمو متناولة أدوات تويس مدى اكتسا  تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي ليذه 
 وكذلل لبعض الميارات الثياتية التي تعد منتجًا طبيعيًا لتمبية ىذه المتطمبات.  ,المتطمبات

 Knowledge Economy  اقتصاد املعزفة
 Fritzعالم اال تصاد األسترالي ظيور عم  يد بدأ مصطمح ا تصاد المعر ة  ي ال

Machlup م تم ًا عح  ياس ناتج المعر ة  ي الواليات المتثدة األمريكيةبث ً  عندما أصدر  , 
, م ) ذلل إصدار العديد مح التوارير واألبثاث التي  دمتيا المؤسسات اال تصادية الدولية

 ف24, 8114)رجا) السعدي,  .البنل العالمي, ومنظمة التعاوح والتنمية اال تصادية 
 :, منياا تصاد المعر ةتوجد العديد مح المصطمثات التي تم تداوليا لتعبر عح و 

واال تصاد  واال تصاد اإللكتروني,ا تصاد المعمومات, وا تصاد اإلنترنت, واال تصاد الر مي, 
 ف8, 8114معيد التخطيط الوومي, ث 22, 8114عبد الرازق,  مثمودالجديد. )

تعري  المرصد الوطني لمتنا سية  ريفات التي  دمت ال تصاد المعر ةومح بيح التع
: استخدام التونية وتوظيفيا بيد  تثسيح نوعية الثياة بكا ة أنشطتيا وف بأن2, 8114)

 ت وتطبيواتو المختمفة. مح خبل) االستفادة مح المعمومات واإلنترن ثومجاالتيا
ف بأنو: اال تصاد الذي تووم  يو عممية توليد 827, 8117كما عر و أثمد نفادي )

بالدور الكبير  ي خمق ال روة,  يو ليس  وط إنتاجًا وتوسيعًا لثدود  واستغبلليا المعر ة
ثي المعر ة, إنما يعني استغبل) ك) أنواع المعر ة بأ ص  ما يمكح مح  اعمية  ي ك) نوا

 األنشطة اال تصاديةث لتثويق معدالت نمو مرتفعة .
بأنو: ثجم  8114البشرية لؤلمم المتثدة عام  كما جاط تعريفو  ي تورير التنمية

المعمومات والبيانات والخبرات واإلرشادات التي يكتسبيا الفرد  ي مراث) مختمفة مح الزماح, 
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بمعمومة جديدة عممية أو تطبيوية, ويمكح أح وتترسخ  ي األذىاح, ويتم استخداميا لمخروج 
أو خدمي بما يثوق معو التنمية المستدامة. ) مثمود عبد  ,تؤدي إل  منتج جديد سمعي

 ف121, 8114الرازق, 
و مثمد شاىيح )  ,ف24, 8112عيس  خميفي وكما) منصوري )  اتفق ك) محكما 

واسع النطاق   االستخدام صادي متطور  ايم عمبأنو: نمط ا تعم  تعريفو ف 81, 8112
 ,مرتكزًا بووة عم  المعر ةلممعمومات وشبكة اإلنترنت  ي مختم  أوجو النشاط اال تصادي 

  .والتطور التكنولوجي ,واإلبداع
 ,واالتجاىات ,والويم ,ف مجموعة مح المعار 88, 8112و د اعتبرتو سارة آ) سعود)

 والميارات التي ينبغي ت مينيا كت  الدراسات االجتماعية والتربية الوطنية .
ثيث يعد األخير  واال تصاد الوايم عم  المعر ةثوىنا ينبغي أح نفرق بيح ا تصاد المعر ة 

يعطي مكانة خاصة لممعر ة والتكنولوجيا والعم) عم  مرثمة متودمة مح ا تصاد المعر ة, 
 اال تصاد الوايم   ي إطار مجتمع المعر ة.واالجتماعية  ,ال تصاديةتطبيويا  ي األنشطة ا
المعر ة دورًا  ي خمق ال روة, وىو دور  ديم ظمت المعر ة تؤديو  ي  وعم  المعر ة تؤدي  ي

ثيث  ذا اال تصادثىتثتميا المعر ة  ي ا الجديد ىو ثجم المساثة الكبيرة التي اال تصاد, أم
 ف22, 8181)سمواح الكناني, ذه المعر ة أك ر عموًا مح ذي  ب). ىأصبثت 

-11,  8112صادق طعاح , يتسم بعدد مح الخصايص, ثددىا ) وا تصاد المعر ة 
ف  ي 42, 8112ث ىبو عبد المنعم وسفياح  عمو),  111,  8112ث  ؤاد بح غ باح , 11

 اآلتي: 
و ذو  درة عم  يالتكام) العالمي,  ا تصاد متنامي مح المستوى المثمي إل  آ اق  -

 االنتشار دوح التمركز. 
 وك رة االستخدام, وتنتشر بالمشاركة.  ,مورد و ير متجدد, ثيث تزداد المعر ة بالممارسة -
يرتبط بمصادر المعر ة العالمية, وتم ) تونية المعمومات واالتصاالت األداة الرييسة  -

 لفاعمياتو. 
 واالىتمام بالعم) المعر ي. ,الموارد البشريةيرتكز عم  االست مار  ي  -
يعتمد عم  الووى المؤىمة والمدربة المتخصصة  ي التونيات الجديدة,  تعد المعر ة  -

 والميارات األصو) الرييسة  ي ىذا اال تصاد. 
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يتسم باالنفتاح والتنا سية العالمية,  بل توجد ثواجز لمدخو) إليو,  اال تصاد ال يمكنو  -
 اآلخريح.  ة دوح استيراد المعار  الجديدة محالمعر اثتكار 

التوجو إل  االىتمام بتشخيص الطم ,  مم يعد ىنال دكتاتورية  ي العرض, واألخذ بفكرة  -
 .وكوح السيادة لممستيمل  ,ديموراطية الطم 

 يتمتع بمرونة كبيرة  ي التعام) والتطويع مع المستجدات الثياتية.  -
 يو ر مستوى مرتفع مح الدخو) لؤل راد.  -
المعر ة متاثة بشك) متزايد لكا ة األ راد, ويتم تو يرىا بشك) يتوا ق مع االثتياجات  -

 الفردية واالجتماعية.
وتثسيح الخدمات والمنتجات,  ود أصبح اإلبداع والمرونة مح  ,البواطثتمية اإلبداع ألج)  -

 المعر ة.عما)  ي عصر ؤلالمثددات األساسية ل
االجتماعية, و متطمبات متعددة, منيا المتطمبات المعر ية, ال تصاد المعر ة كما أح 

ليذه  اثياتية, و يما يمي عر ً الو وطنية, الو بداعية, اإلو بث ية, الو التكنولوجية, و اال تصادية , و 
  المتطمبات كما أوردتيا األدبيات التربوية:

 :املتطلبات املعزفية -أواًل

مح خبل) العممية التعميمية تعزيز إنتاج ا تصاد المعر ة مح أىم متطمبات التوجو نثو 
,  االست مار  ي المعمومات أصبح مح أىم عوام) اإلنتاج , واست مارىا.وتوظيفيا ,المعر ة

وتثويميا إل  سمع تؤ ر  ي اال تصاد العالمي مح خبل)  ,األمر الذي يتطم  ترميز المعر ة
) مثمد ومعر ة الكيفية, وكذلل معر ة أى) االختصاص.  ,ومعر ة السب  ,معر ة المعمومة

 ف24, 8112مراياتي, 
 نجاح النظام التعميمي يتو   عم  بناط مناىج دراسية  ادرة عم  تمكيح دارسييا مح 

مح خبل) مساعدة الطال  عم  اكتسا  المعار   المعر ةث ج بفاعمية  ي عصر ا تصاداالندما
المتعموة بالمثتوى التعميمي بشك) ذاتي , باإل ا ة إل  بناط مناىج تساعد الطال  عم  

  تصادية واالجتماعية المثيطة بو.توظي  المعار  المكتسبة  ي ث) المشكبلت اال
 ي عصر ا تصاد  ف إل  ذلل أح أىدا  التعميم484, 8112وت ي  ثياة نياز )

) عم  المعر ة مح مصادرىا المعر ة ينبغي أح ترتكز عم  تنمية  درة المتعمميح عم  الثصو
توانيا, باإل ا ة إل  إكسا  الطال  أعم  درجات المرونة, وسرعة التفكير,  ,األصمية وا 
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والتكي  االجتماعي والفكري, واالتصا) الفعا) مع اآلخريح, و د أشارت إل  الدور الميم 
لممعمم  ي تثويق ىذه الميمةث ثيث أوصت ب رورة مساعدتو لطبلبو عم  تنظيم المعار , 

 والربط بيح الخبرات, والتعام) معيم كشركاط  عمييح  ي عممية التعميم والتعمم. 
و ا تصاد المعر ة يتم االنتوا) بآليات المعر ة مح االكتسا  أي إنو  ي ظ) التوجو نث

عي), ومح االستيبلل إل  اإلنتاج, والوصو) بك ا ة المعر ة إل  مرثمة المعر ة إل  التف
 اإلبداعية.

 املتطلبات االقتصادية: -ثاىيًا

إح اليد  مح ا تصاد المعر ة ىو جذ  عما) المعر ة لتأتي االست مارات بعد ذلل, 
 ي  ةال مجموعة مح المتطمبات اال تصادية ال تصاد المعر ة, عر تيا األدبيات التربوي ين

 النواط اآلتية: 
 وذلل ب شرال التبلميذ  ي مشروعات بث ية إنتاجية مصغرة.  تعزيز التعمم مح خبل) العم)ث -
 تنويع النشاط اإلنتاجي لمتبلميذ ما بيح إنتاج تكنولوجي, و كري, ومادي.  -
 . ومشروعاتيم اإلبداع  ي منتجات التبلميذ توا ر عنصر -
اعتبار رأس الما) الفكري أصبًل مح أصو) اإلنتاجية, وتنميتو مح خبل) تنمية ميارات   -

 التفكير العميا لدى التبلميذ. 
وبالتالي مساعدتيم عم  اختيار العم)  ,تمكيح التبلميذ مح اكتشا  مياراتيم المينية -

 المناس   ي المستوب). 
اثترام العم) والعما), و تنمية الويم اال تصادية لدى التبلميذ, م ):  يمة اثترام الو ت,  -

 ف12, 8112) مصطف  الرابي, الثفاظ عم  الموارد الطبيعية واست مارىا. و 
ف أح ا تصاد المعر ة ىو ا تصاد 22, 8112) مثمد شاىيح و ي ىذا السياق أ ا 

ة وىي الموارد البشرية باعتبارىا رأس الما) الفكري يرتكز عم  االست مار  ي مصادر المعر 
والمعر ي, كما أح ا تصاد المعر ة يو ر مستوى مرتفع لدخو) األ رادث  االست مارات الوايمة 

ي تثوق المزيد مح ال روة عم  المعر ة تولد عوايد متزايدة مح عناصر اإلنتاج, وبالتال
 بت مينيا ميارات تطوير المنتج.لمجميع, وىنا ينبغي تطوير المناىج الدراسية 

 تثوي) ال روة إل  معر ة مح خبل) البثث والتطوير, البد أح يناظره اكتما) الدورة المعر ية 
ا تصاديًا مح خبل) تثوي) المعر ة إل   روةث مح خبل) زيادة االست مار  ي الموارد البشرية, 
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وتوجييو لزيادة األنشطة  ,االست ماردعم , باإل ا ة إل  وتوظيفيا ,وتشجيع نو) المعر ة
 المعر ية المختمفة.

 املتطلبات التليولودية:  -ثالجًا

لذا وج  عم  الوايميح  مع المتطورثتتطوير التعميم النواة الرييسة لبناط المج يعد  
الجان  التكنولوجي  ي عممية التطوير ىذه, لذلل أصبح    العممية التعميمية االرتكاز عم عم

  ي النظام التعميمي أثد متطمبات التوجو نثو ا تصاد المعر ة.  وتوظيفيا استخدام التكنولوجيا
بما يمكح مح تثسيح نوعية التعميم  ث يج  عم  المجتمع است مار التكنولوجيا بشك) أ  )

كالتعميم  ث رورية الستكشا  طرق جديدة لمتعميم,  أصبثت ىنال ثاجة وتوسيع انتشاره
 والتعميم المستمر.  ,اإللكتروني, والتعميم عح بعد, والتعميم المفتوح

ف أح المعر ة تتوسع باستمرار مع التكنولوجيا 22, 8112وىنا يؤكد مثمد مراياتي ) 
يا الثدي ة  ي واالبتكار , وأنو ينبغي تو ير رأس الما) البشري الوادر عم  دمج التكنولوج

 العم).
فث ثيث أشار إل  أح البنية 444, 8181)  مثمد رشديو د اتفق معو  ي ذلل 

األساسية  ي تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تسيم بشك) إيجابي  ي النمو اال تصادي, 
 وزيادة إنتاجية العم).

ف المتطمبات التكنولوجية لمتوجو نثو 72, 8117و د ثدد عصام الفيبلني وآخروح )
 ا تصاد المعر ة  ي اآلتي: 

 توجيو الدارسيح لمثصو) عم  المعمومات مح المصادر المو وق بيا عم  شبكة اإلنترنت. -
 . ERICم ):  ,تشجيع التبلميذ عم  التواص) مع الموا ع العممية األجنبية -
 إكسا  التبلميذ ميارات التعام) التكنولوجي.  -
 إشرال التبلميذ  ي تشغي) بعض األجيزة التعميمية اإللكترونية.  -
  كثفظيا بصيغة  وكتابتيا, وثفظيا إلكترونيًاث ,المعمومات تشجيع التبلميذ عم  تنظيم -

pdf ونشرىا عبر صفثات اإلنترنت.  ,وتبادليا 
عدم استخدام التكنولوجيا  :إكسا  التبلميذ بعض الويم المتعموة باستخدام التكنولوجيا, م ) -

 استخدام شبكات التواص) االجتماعي  ي نشر الشايعات عدم , و  ي اإل رار بالغير
 والترجمة اإللكترونية.  ,والجدولة ,والطباعة ,تشجيع التبلميذ عم  الرسم اإللكتروني -
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ف عم   رورة استخدام 442,  مرجع سابقو ي ىذا السياق يؤكد مثمد رشدي )
بشك) يسي) عممية االتصاالت, والنشر, ومعالجة المعمومات, مما يساعد عم  التكنولوجيا 

 زيادة تد ق المعمومات, والمعر ة, وانتشارىما  ي مختم  االتجاىات واألماكح.
 املتطلبات االدتناعية: -رابعًا

ف إل  أح مكونات ا تصاد المعر ة تص  جميعيا  ي 2, 8111يشير  تثي الزيات )
وسيمة ا تصاد المعر ة لتثويق النمو والتودم واالزدىار,   يذه األخيرة ىيأوعية اجتماعية, 

 أ راد المجتمع ىم المنتجوح الثويويوح ألي تودم ا تصادي, وىم المستفيدوح والمستيمكوح 
 .لمنواتج اال تصادية واالجتماعية لممجتمع

ف بعض مح المتطمبات 18, 8118و د ثددت عزيزة السعدي وىيا الدوسري ) 
 الجتماعية لمتوجو نثو ا تصاد المعر ة, منيا: ا

مح خبل) التواص) بيح التبلميذ  االىتمام بتثديد المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع -
 وبعض أ راد المجتمع. 

 تشجيع التبلميذ عم  الوصو) لثمو) إبداعية ليذه المشكبلت المجتمعية.  -
 تشجيع التبلميذ عم  الويام باألنشطة البث ية الجماعية والعم) الفريوي.  -
 كالتعص .  ثالتأكيد عم  ر ض الظواىر المجتمعية السمبية -
 لية. تثم) المسؤو  :م ) ,تنمية الويم االجتماعية -
 وخدمة بع يم.  ,مساعدة التبلميذ لبع يم البعض -

بيح المتعمميح, ومساعدة اآلخر  ي أي أح تنمية ميارات العم) الفريوي, والتعاوح 
الويام بميامو, مح منطمق أح مسؤولية التعمم جماعية, يعد متطمبًا ميمًا ينبغي و عو  ي 
االعتبار, وجعمو مؤشرًا ت بن   ي  ويو أنشطة التعميم والتعمم, ولع) ىذا كمو يأتي بمردود 

مثا ظًا عم   ,بو بشك) إيجابيوىو اندماج المتعمم مع المتغيرات المجتمعية المثيطة  ,موبو)
 الفريق, متواصبًل بشك) جيد مع اآلخريح, و ادرًا عم  الثوار والتفاوض البن اط.روح 

 املتطلبات البحجية االستكصائية:  -خامشًا

 رورة االىتمام بتنمية  عم ف 881, 8114أكد عبد السبلم مصطف  وآخروح )
وذلل عند تنظيم مثتوى المناىج  ,بتكارواال ,واالستوصاط ,ميارات المتعمميح  ي البثث
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 ثص مصادر المعمومات, و وتدريسيا, ومح ميارات االستوصاط ىذه: طرح األسيمة, الدراسية 
 .لنتايج السميمة سيرات والتنبؤات, والوصو) إل  اا تراح التفو تنظيم وتثمي) المعمومات, و 
أ ناط  يام الطال  بالرثمة االستوصايية والبثث عح المعمومات,   نو يووم بمجموعة مح ي  

العمميات تساعد عم  تعزيز التفاع) المستوبمي بنجاح  ي عصر ا تصاد المعر ة, ومح ىذه 
 المتطمبات البث ية لمتوجو نثو ا تصاد المعر ة: 

عار يم النظرية  ي ث) المشكبلت المعن , مح خبل) توظي  م اكتسا  التبلميذ التعمم ذا  -
 البييية المثيطة بيم. 

 مساعدة التبلميذ عم  اكتسا  ميارات التعمم الذاتي.  -
 وث) المشكبلت .  ,مساعدة التبلميذ عم  التعمم باالكتشا  -
 تنمية ميارات التواص) االجتماعي مح خبل) عم) الفريق.  -

 املتطلبات اإلبذاعية:  -سادسًا

ميا , تمتمل ميارات تفكير ع رورة وجود عوو) مفكرةوتودمو يتطم  ازدىار المجتمع 
 تمكنيم مح تثويق اإلنجازات المختمفة وتطويرىا. 

ف إل  أح ىنال بعض المتطمبات التي ينبغي أح تمبييا 82, 8114ويشير أثمد ممثم )
 األنظمة التعميمية بيد  تنمية  درة الدارسيح عم  اإلبداع, منيا:

 استخدام أسالي  لمتعميم والتعمم  ايمة عم  البثث العممي.  -
 تشجيع  يام التبلميذ بأنشطة إبداعية  ردية وجماعية .  -
 تعد مصادر لجمع المعمومات . ير األدوات والكت  والدوريات التيتو  -

ف مجموعة مح المتطمبات لمنمو العومي  (Sawyer,K.,2008,1كما ثدد ساوير 
  مخططي المناىج الدراسية مراعاتيا لمساعدة التبلميذ عم  التفاع) ينبغي عم ,لممتعمم

 باندماج مع عصر ا تصاد المعر ة, منيا:
وتدعوىم لمتفكير العممي  ي ثمو)  ,طرح الو ايا والمشكبلت التي تست ير تفكير التبلميذ -

 إبداعية ليا. 
 وتوديم إجابات ليا.  ,تنمية  درة التبلميذ عم  طرح األسيمة -

 ف إل  ذلل  رورة :  ,Yang, 3003كما أ ا  يانج ) 
 تنمية ميارات التفكير النا د واإلبداعي لدى التبلميذ.  -
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 تنمية  درة التبلميذ عم  التفكير المجرد.  -
 البثث واالستوصاط لدى التبلميذ. تنمية ميارات -

إل  ذلل  رورة االبتكار واإلبداع  ي  ف442, 8181مثمد رشدي ) وىنا ي ي 
البثث والتطوير, و رورة تطبيق المعر ة العالمية, وتكييفيا مع االثتياجات المثميةث إلنتاج 

 تكنولوجيا جديدة تستطيع مواكبة  ورة المعر ة المتنامية واستيعابيا. 
 املتطلبات الوطيية: -سابعًا

المناىج الدراسية  بغي عم  مخططيلمتطمبات الوطنية ينإل  مجموعة مح ا أشارت 
 االىتمام بيا بغرض التوجو نثو ا تصاد المعر ة بفعالية, منيا: 

 التأكيد عم  اثترام الووانيح واألنظمة الوطنية. -
 التأكيد عم  أىمية الثفاظ عم  اإلنجازات الوطنية.  -
 تنمية  يم المواطنة واالنتماط.  -
 أصثا  اإلنجازات الوطنية .ة لبعض الذاتيتوجيو التبلميذ نثو الثصو) عم  السير  -

 املتطلبات احلياتية:  -ثاميًا

ومواجية  ,والتجديد ,التي تمكنو مح االبتكاريعد امتبلل الفرد لمميارات الثياتية 
, ثيث يووم مح متطمبات التوجو نثو ا تصاد المعر ة ثالمختمفةومشكبلتيا متطمبات الثياة 

, ويعد ىذا ىو العومية والعممية التي تصو) خبراتو المختمفة الفرد بمجموعة مح األداطات
 ثويوو المناىج الدراسية المطورة  ي ظ) التوجو نثو ا تصاد المعر ة.اليد  الذي تسع  لت

تمكنو مح إشباع  لمفرد,  الميارات الثياتية عبارة عح ميارات أساسية و رورية
سالي  معايشة الثياة  ي وتطوير أ ,ودموثاجاتو األساسية, كذلل مواصمة بوايو واستمرار ت

ميارات إدارة و ميارات العم)  ي  ريق , و , والر ض كميارات التواص), والتفاوض جتمعثالم
, 8111) وزارة التربية والتعميم األردنية, ميارات إدارة التعام) مع ال غوط. و المشاعر , 

 ف11
صعوبات البيية التي يعيش  ييا,  كما أح ىذه الميارات تساعد الفرد عم  التكي  مع

 واتخاذ  رارات مناسبة تجاىيا. ,عم  ث) المشكبلت التي تواجيو  ي البييةوتجعمو  ادًرا 
إل  أح ىنال  (Seltzer,K.,&Bentley,T.,2014,44)و د أشار سيتزر وبينتمي

 مجموعة مح المتطمبات الثياتية  رورية لمتوجو نثو ا تصاد المعر ة, منيا: 
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 ربط المنيج باألمور الثياتية لممتعمم, سواط كانت متطمباتو الشخصية أم االجتماعية.  -
 واتخاذ  رار بخصوصيا.  ,إدراج المتعمميح  ي مشكبلت ثياتية تتطم  منيم ثميا -
 توجيو المتعمميح نثو التفاع) الجماعي لتنمية  دراتيم عم  التواص) االجتماعي.  -
بغرض تنمية  داخ) المشكبلت التي يتعر وح لياث و ع مجموعة مح ال غوط المتعمدة -

 تيم عم  التعام) مع ىذه ال غوط. ا در 
يت ح مح العرض السابق لمتطمبات التوجو نثو ا تصاد المعر ة أح لك) نوع مح ىذه 
 المتطمبات مجموعة مح المؤشرات التي ينبغي عم  الوايميح عم  تخطيط المناىج الدراسية

 ,أخذىا بعيح االعتبار عند تطوير المناىج الدراسية بما يفي بيذه المتطمبات وتنظيميا
وبالتالي تثويق االندماج الفاع) لممتعمم  ي عصر ا تصاد المعر ة, وىذه المؤشرات  د راعتيا 
الباث ة  ي تصميم أدوات تثمي) عناصر منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي 

التوويمف , كما راعت الباث ة مناسبة ىذه  -الطرق واألنشطة -المثتوى -مح ثيث ) األىدا 
ليذه  , كذلل راعت الباث ة شمو) ك) أداةالمؤشرات لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادي

  .المتطمبات
ثيث  ث ي ذلل اً ميم اً لمتعميم دور   ح  ,وعح دور التعميم  ي تثويق ا تصاد المعر ة
أنو يسيم  ي ونوميا, كما  ,واست مارىا ,يو ر رأس الما) البشري الوادر عم  إنتاج المعر ة

  ي التنمية.  نشر الوعي بأىمية ا تصاد المعر ة
مح خبل) تييية المناخ المناس   ثو السبي) لبلرتواط بالمجتمعىكما أح التعميم الجيد 
وذلل مح خبل) توديم  وتثويق التنمية البشريةث, وتطوير اال تصاد ,الست مار الطا ات البشرية

 تسيم  ي تومي)  جوة المعر ة بيح العالم المتودم والنامي.  ,خدمات تعميمية متميزة ومتطورة
كما يثتاج ا تصاد المعر ة إل  وجود بنية أساسية  ي تكنولوجيا المعمومات 

وتعزيز التنمية المستدامة, تعد أداة رييسة  ي تثويق النمو اال تصادي  والتي واالتصاالت,
, كما تسيم  ي تثسيح إنتاجية العم) وأداة  اعمة  ي انتوا) المعر ة والمعمومات ثو) العالم

ثت التكنولوجيا  ود أصب, مح خبل) زيادة االست مار  ي نظم المعمومات واالتصاالتوزيادتو 
لتثويق التنمية المستدامة, وأصبثت ال روة الثويوية ألي دولة  والمعر ة العامميح الرييسيح

 تكمح  ي العوو) التي تعدىا  م تأتي بعد ذلل ال روات الموجودة بيا .
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أنو  ي  وط تطور العموم وانتشارىا وما   ف 447, 8181وىنا يشير مثمد رشدي )
التغم  عم  ندرة ثووتو مح طفرة  ي مجا) االبتكارات المختمفة, استطاعت بعض الدو) 

وعوام) اإلنتاج التوميدية مح خبل) تكويح  روة بشرية  ادرة عم  اإلنتاج الموارد الطبيعية 
 ر  با تصاد المعر ة. مح مجا) ا تصادي جديد ع  واالبتكار 

 ف 81, 8112ي )ف وعمي الورن22-27, 8112عبد اهلل الرشداح )و د أشار ك) مح 
وذلل  باتوثإل   رورة التوجو نثو ا تصاد المعر ة وبناط المناىج الدراسية  ي  وط متطم

 لممبررات اآلتية: 
 ودوره المتميز  ي تثويق التنمية اال تصادية.  ,إدرال الدو) النامية ألىمية التعميم -
باإل ا ة إل  التطور التكنولوجي  واتساع مجاالت البثث, ,ظيور  روع عممية جديدة -

 الكبير الذي يشيده العالم اآلح.
التي تموت تدريبًا مناسبًا  ي  ,رغبة المجتمع  ي تثويق أكبر عدد مح العمالة المعر ية -

 المؤسسات التعميمية المختمفة. 
 ,والتثمي) ,والنود , ع  امتبلل المتعمميح  ي الدو) النامية لميارات التعمم الذاتي -

نتاجيا. واإل  بداع, وجميعيا أساسية الكتسا  المعر ة وا 
ا متطمبات اال تصاد وعدم تمبيتي ,اث) التعميم األساسيةر جمود المناىج الدراسية  ي م -

 المعر ي, باإل ا ة لغمبة الجان  النظري عم  الجان  التطبيوي بيا. 
واالستفادة منيا بشك) توليدىا, المعر ة لمؤسسات التعميمية وثدات إلنتاج جع) ا -

 ا تصادي. 
 لممعمومات والمعار  المختمفة.  عتماد عم  التكنولوجيا  ي الوصو)رغبة المجتمع  ي اال -

أي ونظرًا لذلل  ود بات ا تصاد المعر ة يموي بتثديات معينة عم  النظام التربوي  ي 
المعر ة  المعر ة, وىذه ا تصاد المعر ة يعتمد  ي  يامو عم   دولة وخاصة دو) العالم الناميث

مصدرىا النظام التربوي,  ينبغي أح يتغير النظام التربوي تمبية لذلل عم  أح يكوح تغيرًا 
جتمع  ي عصر المعر ة سريع مال ادر عم  مواجية تثديات  ,ثويويًا لبناط إنساح جديد

 المعمم  ي ظ) التغير, وبالتالي ىنال  رورة لبذ) جيود كبيرة  ي مجا) التعميم والتدري , 
ومرشدًا لعممية التعميم والتعمم, وتوجيو طبلبو إل   ا تصاد المعر ة يج  أح يكوح موجياً 

 اإليجابية  ي تنفيذ الموا   التعميمية المختمفة.  والمشاركة ,والتجري  ,البثث
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وخاصة المجا)  , ا تصاد المعر ة  د أدخ) بابًا واسعًا مح التغييرات  ي ك) المجاالت
 يذه األخيرة أصبثت  لبيية الصفية, والمناىج الدراسيةثيمي,  د شم) التمميذ, والمعمم, واالتعم

 ي ثاجة ماسة لعممية تثديث وتطوير مستمرث ثت  تبليم متطمبات ا تصاد المعر ة وبما 
مح خبل) إكسابو ميارات جديدة  ثي مح بناط التمميذ الذي يتمتع بشخصية متكاممة النمو

س  ي التبلميذ العم) بروح صر الثالي, واتباع استراتيجيات جديدة تغر تتطمبيا روح الع
, واستخدام التكنولوجيا الثدي ة, واتباع سموكيات المواطح الصالح النا ع لوطنو الفريق

 ومجتمعو. 
كما أح ىنال  رصًا كبيرة لتثويق متطمبات ا تصاد المعر ة مح خبل) مناىج الدراسات 

تو ير الخبرات المعر ية التي تمكح مح خبل)  ثالتعميمية المختمفةاالجتماعية  ي المراث) 
والتفكير اإليجابي  ي ثميا بطرق جديدة  ,المتعمم مح اإللمام بمشكبلت و  ايا مجتمعو

ومبتكرة , وبالتالي است مار رأس الما) المعر ي بشك) جيد, كذلل تشجيعو عم  إنتاج 
ساي) واألدوات التكنولوجية التي تمكنو مح مشروعات مصغرة تفيد مجتمعو, واستخدام الو 

وجدولتيا مع  رورة تنمية  يم استخدام التكنولوجيا وعدم  ,وتنظيميا ,البثث عح المعر ة
نشر الشايعات بشك) ي ر باآلخريح, كذلل  رورة تعزيز مفيوم اليوية الوطنية والوومية 

شأنو تثويق النمو الشام)  ومودراتيا,  يذا كمو مح ,ومواردىاوالثفاظ عم   روات الدو) 
بما يجعمو مؤىبًل لمعيش  ي ىذا العصر سريع التغير, وتمبية  ثوالمتكام) لشخصية التمميذ

 متطمبات ا تصاد المعر ة التي باتت  رورة ممثة لك) مجاالت الثياة.
وىذا ما ثاو) البثث الثالي ت مينو وتوظيفو بمكونات منيج الدراسات االجتماعية 

التوويمف  -طرق وأنشطة التعميم والتعمم -المثتوى -)األىدا العام اإلعدادي لمص  ال اني 
 بما يمبي متطمبات ا تصاد المعر ة بشك) إجرايي .

 Life Skills املهارات احلياتية
نظرًا لكوح العالم الذي نعيشو اآلح يتسم بالتغير السريع المتبلثق,  ود أصبح الفرد 

بشك) إيجابي, والعم) بفكر منظم  المشاركة  يوو  لمتكي  معولمعم) جاىدًا   رورية ي ثاجة 
تطوير بد مح  وبالتالي ال ,لمثاق برك  التودم. وىذا يتطم  منو امتبلل  درات وميارات معينة

لذا اىتمت العديد مح الدو)  ي  , والمشاركة  ي بنايوثلممستوب)المناىج الدراسية إلعداده 
وذلل  ثالثياتية المناىج الدراسية بجميع المراث) التعميميةاآلونة األخيرة بت ميح الميارات 
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مح خبل) إكسابيم  وتثدياتياث ألنيا السبي) لتمكيح المتعمميح مح مواجية مشكبلت الثياة
بما يسيم  ي بناط جي) مح المتعمميح  ادر عم  مواكبة ومياراتو معار  الوا ع الثياتي 

 .تثديات عصر المعر ة وال ورة المعموماتية 
مح الودرة  اأساسيً ا  أصبح امتبلل الميارات الثياتية  ي بيية متغيرة باستمرار جزطً 

وجعميا أك ر مبلطمة  ,والتغم  عم  وتيرة الثياة الثدي ة ,عم  مواجية تثديات الثياة اليومية
 لودرات المتعمم. 

ة ألىدا  الرييسة لمتربيوتؤكد اليونسي  أح تعميم الميارات الثياتية يعد مح ا
ثيث تركز المنظمات اإل ميمية والدولية  ي اآلونة األخيرة عم   رورة تعميم ىذه  المعاصرةث

دماجيا  ي المناىج الدراسية . ) أثمد عبد المعطي , الميارات وتنميتيا لدى المتعمميح وا 
 ف   24,  8112ودعاط مصطف , 

الثياتية إنما يرجع ف أح ىذا االىتمام بتنمية الميارات 4 ,8112معتز عبيد ) ويرى
لو استخدامات مختمفة, كما أنيا تعد أثد أشكا) التغيير المطمو   امرنً  اإل  كونيا مفيومً 

إثدا و  ي التعميمث بيد  إعداد المتعمم لمعيش  ي المجتمع المثمي والعالمي مح خبل) 
والتي , إكسابو مجموعة مح الميارات والمعار  واالتجاىات والويم بصورة موصودة ومنظمة

ة, وتزويده بأسالي  التعايش والتكي , والودرة عم  تثويق تساعده عم  تثم) المسؤولي
 االتصا) الفعا) باآلخريح , باإل ا ة لجعمو مواطنًا منتجًا. 

رجاط و  ,عمراحتغريد يا  تولود تعددت تعريفات الباث يح لمميارات الثياتية,  ود عر 
: المعر ة والسمول اإليجابي واالتجاىات والويم  ف بأنيا12, 8111صبثي )عفا  و  ,الشناوي

 ,واالتصا) ,والميارات االجتماعية ,والتنظيم ,واإلبداعي ,وتشم) كفاطات م ) التفكير النا د
 وميارات تثويق المواطنة. ,والودرة عم  التعاوح ,وث) المشكبلت

والودرات النفسية ف بأنيا: مجموعة مح الميارات Singh, 2015, 763كما يعر يا سين  )
 ة.ثدياتيا بسيولة وطرق إيجابية بناطالتي تساعد األ راد عم  مواجية صعوبات الثياة وت

ف أنيا ميارات Parry & Nomikou, 2014,4كما يرى باري ونوماكو )   
مكتسبة مح خبل) التعميم وخبرات الثياة, وتستخدم لتساعد األ راد والجماعات عم  التعام) 

كبلت الثياة, والتساؤالت التي تطرح بالثياة اليومية م ) اتخاذ الورار والتفكير بفاعمية مع مش
 النا د وغيرىا.
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ف إل  أح الوعي الذاتي 748, 8117كما تشير لطيفة النعيمي و مياط الخزرجي )
لدى الفرد يعني  درتو عم  الوعي بانفعاالتو وانفعاالت اآلخريح, والودرة عم  استخدام المعر ة 

 اذ  رارات صثيثة.  ي اتخ
ورغم تعدد ىذه التعريفات لمميارات الثياتية, إال أنيا تتفق جميعيا  ي كوح ىذه 
الميارات عبارة عح  درات وسموكيات تمكح التبلميذ  ي األعمار المختمفة مح التفاع) بشك) 

 و  اياه. إيجابي و عا) مع تثديات العصر الذي يعيشوح  يو
 ود أوصت العديد مح الدراسات ب رورة تو ير  ,مياراتونظرًا ألىمية تنمية ىذه ال

كسابيا لممتعمميح خبل) المراث) الدراسية المختمفة,  األنشطة والطرق التدريسية لتنميتيا وا 
والتي استيد ت توويم مناىج الدراسات االجتماعية  ,ف8114ىبة اهلل ثممي )دراسة  :م )

 لمص  األو) اإلعدادي  ي  وط الميارات الثياتية .
ف تعر   اعمية وثدة دراسية  ايمة عم  8114كما استيد ت دراسة عمي عطية )

ة لدى تبلميذ المرثمة النشاط  ي الدراسات االجتماعية لتنمية بعض الميارات الثياتي
 .االبتدايية

ف تطوير مناىج الدراسات االجتماعية 8114استيد ت دراسة مثمد مغاوري )كما 
 . بالمرثمة اإلعدادية  ي  وط الميارات الثياتية

ف والتي استيد ت بناط وثدة 8114) فوت مع ذلل دراسة عبد الثميد جا  اهللكما ات
 تبلميذ الميارات الثياتية لدى عينة محة عم  التعمم المو   لتنمية بعض موترثة  ايم

طبوو عم  عينة البثث  ,لمميارات الثياتية ساً ثيث أعد الباثث مويا الص  األو) اإلعدادي ث
رات ا, وتوص) إل   اعمية ىذه الوثدة  ي تنمية الميوبعده  ب) تدريس الوثدة الموترثة

بشك) ومثتواىا الثياتية لدى التبلميذ, كما أوص  ب رورة صياغة أىدا  المناىج الدراسية 
 ز تنمية الميارات الثياتية. يعز 

ف تستيد  8181و ي مجا) تعميم غير العادييح جاطت دراسة نوا) البسطويسي )
استخدام برنامج تعميمي  ايم عم  النمذجة الثسية البصرية  ي تنمية التثصي) وبعض 

 الميارات الثياتية لدى عينة مح التبلميذ المعا يح عوميًا بمدينة المنصورة. 
ف إل  أح تعميم الميارات الثياتية يستند إل  أىدا  14, 8111الغامدي ) اجدم وىنا يشير

 معينة تتم )  ي: 
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 تنمية  وا ة المتعمم بودرتو عم  التعام) بنجاح مع متغيرات الثياة المختمفة.  -
مح ميارات بييية مثمية    ث) المشكبلت الثياتية المختمفةثتنمية  درة المتعمم عم -

 وعالمية. 
 تنمية  درة المتعمم عم  التفاع) اإليجابي, والتواص) مع اآلخر.  -
 والتفكير العممي.  رة المتعمم عم  االستدال) المنطويتنمية  د -

توديم أنشطة تعمم وطرق ف ب رورة  Meng &Wenكما أوصت دراسة مينج وويح )
ميارات الثياتية تدريسية تنمي الجوان  المعر ية لدى تبلميذ المرثمة اإلعدادية وتكسبيم ال

 المتعموة بالتعام) مع المشكبلت وال غوط المثيطة بيم.
ثيث تيد   اسات االجتماعية ارتباطًا و يوًاثوترتبط الميارات الثياتية بمناىج الدر 
إكسا  التبلميذ العديد مح الميارات كالتفكير إل  الدراسات االجتماعية  مح ما تيد  إليو 

لثوار والمنا شة, وتثم) المشكبلت, والتواص) االجتماعي, واالنا د واإلبداعي, وث) 
دارة الو ت, والتعام) الجيد مع األزما المسؤولية  ت, وغيرىا مح الميارات الثياتيةث, وا 

يي المجا) المتسع إلعداد التبلميذ   الدراسات االجتماعية تدرس ثياة البشر بصورة شاممة, 
موراطي, وذلل مح خبل) تنمية الميارات الثياتية ليعيشوا كمواطنيح صالثيح  ي مجتمع دي

 لدييم.
نجد أح مح أبرز توجياتيا  يم المشكبلت  نظر إل  أىدا  الدراسات االجتماعيةوبال

 الثياتية وتنمية ميارات الثياة لدى الطبل . 
تغريد عمراح  تشيرلدى المتعمميح,  وتنميتيا يارات الثياتيةوعح أىمية تعميم الم

أح إمداد المتعمم بالميارات األساسية إل   ف42, 8111ورجاط الشناوي وعفا  صبثي )
المتعمم لمميارات البلزمة لمعايشة الثياة أمر جدير بالتودير, ومح ىنا تكمح أىمية اكتسا  

 نيا :الثياتية, ثيث إ
عم  بناط  دراتو االجتماعية والنفسية بما تو ره لو مح دعم خبل) تعاممو مع  تساعده -

 الموا   الثياتية المختمفة. 
موظفًا المعمومات والثوايق التي يكتسبيا  ,تكسبو المي) نثو  يم العمم والتعمق  ي دراستو -

  ي موا   جديدة. 
 تماعي بشك) جيد. تجعمو  ادرًا عم  إدارة التفاع) مع اآلخريح والتواص) االج -
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تجعمو  ادرًا عم  التعام) اإليجابي مع التغيير وممتمكًا لميارات تغيير األدوار  ي الثياة  -
 العممية .

ة وتنمي لديو ال وة بالنفس, والودرة عم  اتخاذ الورار وث) تؤىمو لتثم) المسؤولي -
 المشكبلت التي تواجيو خبل) التعام) مع الموا   الثياتية المختمفة. 

واكتسا  ميارات التعايش مع المجتمع  ,يح لو  رصة االثتكال بالمجتمعات األخرىتت -
 المعاصر. 

أح لمميارات الثياتية العديد مح  فWiedemann, 2013, 12كما ي ي  ) 
 منيا:  ,الفوايد

 يمكح تعميميا وتطبيويا  ي سياق مثتوى.  -
 تساعد األ راد عم  االستجابة لمتغيرات والتثوالت  ي المجتمع.  -
 إدارة الصعوبات واألزمات عندما تثدث.  -

يت ح مما سبق أىمية تنمية الميارات الثياتية لدى التبلميذ, وتت ح ىذه األىمية 
 ,مح كوح ىؤالط التبلميذ يتم بناط شخصياتيم لمعيش  ي مجتمع تتصارع  يو الووى المختمفة

 تزايد  يو ال غوط والتثديات. وت
ول ماح تعميم ناجح مبني عم  الميارات الثياتية ينبغي أح يتم ذلل  ي  وط معايير 

 ف  ي اآلتي:82, 8111ثددىا مثمد  طاني )معينة, 
 ر السمول . ييخاط  المعر ة وتغيير االتجاه  وط, ولكح األىم أح يخاط  تغي ينبغي أال -
تعد المناىج الدراسية التوميدية المعتمدة عم  المعمومات غير كا ية إلثداث تغيير  ي  -

نما ينبغي أح تزود ىذه المناىج بالتدريبات واألنشطة التي و االتجاىات والسمول,  تمكح ا 
ما عندبشك) أ  )  , كما تمكنيم مح أح يتعممواالمتعمميح مح المشاركة  ي ىذه التدريبات

 براتيم السابوة. يمكنيم ربطو بخ
 يكوح التعميم أ  ) إذا تم تعزيزه.  -

مح األىدا  الرييسة وتنميتيا وتأسيسًا عم  ما سبق,  يعد تعميم الميارات الثياتية 
لمتربية المعاصرة ومح الميام الجديدة لممعمم  ي الورح الثادي والعشريح, ثيث أصبح تركيز 
المنظمات الدولية منصبًا عم   رورة إدماج ىذه الميارات  ي المناىج الدراسية, و رورة 

 تطوير المناىج لتنمية ىذه الميارات لدى المتعمميح. 
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د اىتمت الدراسات والبثوث التربوية بتنمية ىذه الميارات لدى ونظرًا ليذه ال رورة  و
ف إعداد 8112أثمد أثمد )لمراث) التعميمية المختمفة,  ود استيد ت دراسة ا الطبل  خبل)

برنامج تدريبي لتنمية الميارات الثياتية والوعي بالتثديات التربوية لمعولمة لدى عينة مكونة 
لدراسات االجتماعية, واستخدم الباثث اختبار موا   لمميارات ف طالبًا معممًا بشعبة ا77مح )

الثياتية, وموياس لموعي بالتثديات التربوية, وتوصمت الدراسة إل   اعمية البرنامج  ي تنمية 
 ىذه الميارات لدى الطبل  المعمميح. 

ف تعر   اعمية برنامج  ايم عم  األنشطة 8114آ) عارم )صالح كما استيد ت دراسة 
فية المرتبطة بمنيج الدراسات االجتماعية  ي تنمية بعض الميارات الثياتية لدى عينة الص

 مح طبل  الص  السادس االبتدايي, وتوصمت إل   اعمية األنشطة  ي تنمية ىذه الميارات . 
ف  ياس دور تكنولوجيا المعمومات 8118الزيودي ) ماجد كما استيد ت دراسة

طبل  ميم نثو اال تصاد المعر ي  ي تنمية الميارات الثياتية لواالتصاالت بمشروع تطوير التع
ف طالبًا وطالبة, ثيث أعد الباثث 1112ثيث تكونت العينة مح ) المدارس الثكومية األردنيةث

استبانة لوياس ىذا الدور, وتوص) إل  وجود دور لتكنولوجيا المعمومات  ي تنمية ميارات 
 الثياة خاصة لدى الطالبات. 

ومح منطمق تطوير المناىج الدراسية لتنمية الميارات الثياتية لدى الطبل , جاطت 
والتي استيد ت تعر  مدى تركيز موررات المشروع  ,ف8111عبد السميع )الجمي) دراسة 

سعودية  ي الشام) لتطوير المناىج لمصفو  ال بل ة مح المرثمة االبتدايية بالمممكة العربية ال
ثيث أعد الباثث  ايمة معايير يمكح  ي  وييا توييم ىذه الموررات  اتيةث وط الميارات الثي

 . وتطويرىا  ي  وط الميارات الثياتية
ف عم   رورة إثداث تغييرات  ي المناىج 72, 8111وىنا يؤكد أثمد الربعاني )

مح  , ويمك حالدراسية وطرق تدريسيا بما يساعد عم  تنمية الميارات الثياتية المختمفة
 والمشاركة الفاعمة مع مجتمع الورح الثادي والعشريح.  ,والتكي  ,عايشالت

 ,ث ىذه الميارات و وًا لطبيعة بث ووعح تصني  الميارات الثياتية,  ود ثدد ك) باث
 إل :  ف27, 8111مركز تطوير المناىج )واليد  منو,  ود صنفيا 

تثم) و التسامح, و التثكم  ي االنفعاالت, و ميارات انفعالية: وتشم)  بط المشاعر, 
 تودير مشاعر اآلخريح. و ال غوط, 
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المشاركة  ي األعما) و تثم) المسيولية, و توب) اآلخريح, كميارات اجتماعية: 
 توب) االختبل ات. و , التواص) مع اآلخريحو الودرة عم  التفاوض والثوار, و الجماعية, 

البثث والتجري , و التنبؤ باألثداث, و التعمم الذاتي , و التفكير النا د, كميارات عومية: 
 اإلبداع واالبتكار.و 

 ,ف إل   بل ة أ سام رييسة24 -21, 8111أثمد المواني و ارعة ثسح )وصنفيا 
كاستخدام التكنولوجيا, وميارات  ثواالبتكار, وميارات يدوية ,كالتفكير ثىي: ميارات عومية

دارة الو ت. ,كالتعام) مع اآلخريح, واتخاذ الورار ,اجتماعية  وا 
كما أنيا مزيج مح  ختم  و وًا الختبل  المجتمعثكما أح ىذه الميارات تتشابو وت

مح التعميم  اوتعد مزيجً طبل  وتطمعاتيم, التعميم والعم), ويتم تثديدىا مح خبل) ثاجات ال
ىي: االتصا)  ,موعة مح المياراتف إل  مج8112والعم),  ود صنفتيا منظمة اليونسي  )

التعاوح و  يم اآلخريح والتعاط  معيم, و ميارات التفاوض والر ض, و والعبل ات بيح الناس, 
ث) المشكبلت, و  ,والتفكير النا د ,صنع الورارو الدعوة لكس  التأييد, و والعم) الجماعي, 

دارة المشاعرو , خميةالر ابة الداو  , 8111تغريد عمراح وآخروح, التعام) مع ال غوط . ) و , ا 
 ف27

أح اكتسا  المتعمم لمميارات الثياتية يتأ ر  إل ف  22, 8111ويشير سميماح إبراىيم )
 منيا:  ,بعدة عوام)

ح وجود العبل ات المدعمة يجع) المتعمم يصر عم  الويام العبل ات المدعمة: ثيث إ -1
 بالميارة .

 نماذج تووم بأداط الميارة. بمبلثظة المتعمم لفيا أو  عالميارة نماذج الدور: تتأ ر  وة  -8
الثصو)  :م ) , انوية أوالثصو) عم  الغذاط,  :م ) ,أساسيةو د تكوح تتابع اإل ابة:  -4

 عم  المدح وال ناط. 
التعميمات:  ينبغي أح تتم ممارسة الميارات الثياتية  ي  وط تعميمات صثيثة داخ)  -7

 . وخارجو المنز)
الفرصة:  عندما يعتمد المتعمم عم  اآلخريح  ي أداط الميارات الثياتية, يصع   إتاثة -2

 عميو اكتسا  ىذه الميارات. 
 التفاع) مع األ راح:  -2
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 ميارات التفكير: تسيم بشك) إيجابي  ي اكتسا  الميارات الثياتية األساسية.  -4
 ختبل  ال وا ات. ال وا ة: ثيث تختم  الميارات الثياتية لدى المتعمميح با -2
تثديات تواجو المتعمم تؤ ر سمبًا أو إيجابًا  ي اكتسابو  إح وجودالتثديات والصعوبات:  -2

 لمميارات الثياتية. 
وباستخدام استراتيجيات تدريسية  ,التخطيط لتنمية الميارات الثياتية بطريوة منظمة -11

 ثدي ة.
يذه لمارس , وموة أمام تبلميذه تنمية م ) ىذه الميارات يثتاج إذًا إل  معمم  د

 رورة  كذلل ي سموكياتو اليومية, باإل ا ة إل   درتو عم  اإل ناع, الميارات الثياتية 
بداط الرأي وطرح  ,استخدامو أسالي  واستراتجيات تدريسية ثدي ة تسمح لمتمميذ بالمشاركة وا 

والتعايش  ,اع) مع اآلخريحاألسيمة, وبالتالي إكسابو الميارات الثياتية التي تمكنو مح التف
 مع المجتمع بشك) مناس . 

أح ىنال  إل ف 21, 8112ك) مح أثمد عبد المعطي ودعاط مصطف  )شير ا ينوى
بعض اال تراثات التي يمكح لممعمم أح يأخذ بيا لتنمية الميارات الثياتية لدى المتعمميح, 

 منيا : 
 مح إثساس المتعمميح بالبيية المثيطة بيم.  استخدام طرق تزيد -
تشجيع األ كار الصادرة مح المتعمميح واست مار كا ة إمكاناتيم و دراتيم بصورة إيجابية  -

  ي المجتمع.
 تنمية التوييم الذاتي لدى المتعمميح لمواجية متطمبات الثياة المستوبمية.  -

ف ب رورة توجيو المعمم لكا ة جيوده  Daniel, 2020كما أوصت دراسة داني) ) 
التدريسية مح أج) تنمية ميارات الثياة لدى تبلميذث كميارة ث) المشكبلت, والتفكير 

 , االستماع الجيد لآلخريح.االبتكاري, والوعي بالذات
وبالتالي  دور المعمم الوايم بالتدريس مح أج) تنمية الميارات الثياتية يختم  عح 

الوايم عم  التمويح وتشجيع المتعمم عم  ثفظ المعار  وتذكرىا, ب) أصبح دوره دوره التوميدي 
مع إنمايو  يميم  ,يكمح  ي التخطيط والتنفيذ لميام وأنشطة تجع) المتعمم أك ر إيجابية

 .لذاتيم وتنمية مياراتيم  ي التواص) مع اآلخريح وال وة بالنفس 
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 رورة ثتمية لدى جميع أ راد  تبثومح منطمق أح تنمية الميارات الثياتية  د أص
المجتمع,  يي مح المتطمبات األساسية التي يثتاج إلييا األ راد لتثويق التوا ق مع أنفسيم 

يعيشوح  يو, سع  البثث الثالي  يومع مجتمعاتيم وتثويق التعام) الذكي مع المجتمع الذ
مح خبل) وثدة  العام اديإل  تنمية بعض الميارات الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعد

وذلل استنادًا إل  أح ىذه المتطمبات تستيد  بناط  ة  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ةثمطور 
 ,متعمم  ادر عم  التكي  والتعايش اإليجابي الفعا) والذكي مع طبيعة العصر الذي يعيش  يو

 وبما يثوق المطال  المجتمعية المختمفة.
 إدزاءات البحح: 

 باإلجراطات اآلتية:  ةأسيمة البثث واختبار صثة  رو و,  امت الباث لئلجابة عح 
اال تصادية , و االجتماعية, و )المعر ية,  ا تصاد المعر ةإعداد  ايمة بمتطمبات  -أوالً 

مينيا منيج الدراسات الثياتية ف الواج  ت و الوطنية, و اإلبداعية, و البث ية, و التكنولوجية, و 
 و د مر ىذا اإلجراط بعدة خطوات: , العام اإلعداديلص  ال اني ااالجتماعية ب

الخطوة األول : االطبلع عم  البثوث والدراسات السابوة التي استيد ت تثديد 
,  ف8181ومثمد رشدي ), ف8114وسام الفرغمي ), ومنيا دراسة: ا تصاد المعر ةمتطمبات 

 ثيث توصمت الباث ة إل  بناط  ايمة مبديية بيذه المتطمبات, وىي كاآلتي: 
 وتشم) المؤشرات اآلتية: , المتطمبات المعر ية -1
 تشجع التبلميذ عم  جمع المعمومات  بشك) ذاتي مح مصادر د يوة ومو وق بيا. -
 تشجع التبلميذ عم  إعطاط أم مة جديدة  ي  وط خبراتيم السابوة. -
 والفرعية المرتبطة بالمنيج. ,التبلميذ عم  اكتسا  المفاىيم الرييسة تساعد -
 شجع عم  تباد) المعمومات بيح التبلميذ بطرق مختمفة.ت -
 والمفكريح. ,والعمماط ,تؤكد عم  تودير التبلميذ لويمة المعار  العممية -
 توجو التبلميذ الستخدام وتوظي  معموماتيم  ي ث) المشكبلت المثيطة بيم. -
 ع التبلميذ عم  تثديث معموماتيم بشك) مستمر.تشج -
توجو التبلميذ نثو تعر  المصطمثات والمفاىيم المستجدة  ي مجا) الدراسات  -

 االجتماعية.
 تذكر بدور المعار  العممية  ي الثفاظ عم  ال روات والموارد الطبيعية. -
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 بيانية.تثث التبلميذ عم  استخبلص المعمومات والثوايق مح الجداو) والرسوم ال -
 .تتسم بالتنوع وعدم التكرار -
 تشجع التبلميذ عم  ترجمة المصطمثات مح لغة ألخرى. -
 تشجع التبلميذ عم  تو يق المعمومات التي يجمعونيا مح مصادر مختمفة -
 تتسم بالصثة والد ة المغوية,. -
 والمنطوية  ي العرض. ,تتسم بالتسمس) -
 المنيج.ترتبط بالثوايق العممية المت منة بمثتوى  -
 تشجع عم  تطبيق المعمومات المكتسبة بشك) معممي. -
 وتشم) المؤشرات اآلتية: ,المتطمبات اال تصادية -8
 تشجع عم  اثترام العم) والعما). -
 تشجع عم  تنمية بعض الويم اال تصادية لدى التبلميذ. -
 تشجع عم  تنمية الميارات المينية العممية لدى التبلميذ. -
 التبلميذ لمميح العممية المختمفة.تشجع عم  امتبلل  -
 تثث التبلميذ عم  االشترال  ي مشروعات إنتاجية مصغرة. -
 تشجع عم  استمرار الموارد المتاثة  ي البيية -
 تشجع عم  تنمية رأس الما) الفكري. -
 والتكنولوجي. ,والمادي ,تشجع عم  تنويع النشاط اإلنتاجي ما بيح الفكري -
 ت اال تصادية والبييية المثيطة.تثث التبلميذ عم  ث) المشكبل -
 تدعم االستفادة مح المعار  النظرية  ي التطبيوات العممية -
 تشجع التبلميذ عم  مواصمة التعمم اإلنتاجي الياد  مدى الثياة. -
 و تشم) المؤشرات اآلتية: ,المتطمبات التكنولوجية -4
 ثث التبلميذ عم  اكتسا  المعر ة مح مصادر تونية متعددة.ت -
 شجع عم  ابتكار التمميذ لوساي) تكنولوجية تساعد عم  تعمم بعض أجزاط المنيج.ت -
 تشجع عم  تنمية السموكيات والعادات السميمة  ي التعام) مع المستثد ات التكنولوجية -
 والمجتمع. ,والتكنولوجيا ,تبرر العبل ة بيح العمم -
 تشجع عم  استخدام األجيزة التكنولوجية المختمفة. -
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تشجع عم  التواص) مع الموا ع العربية واألجنبية لمثصو) عم  معمومات مو وق مح  -
 صثتيا عبر شبكة اإلنترنت.

 تشجع عم  اتباع خطوات عممية  ي تو يق المعمومات المكتسبة مح شبكة اإلنترنت. -
 تشجع عم  استخدام الموسوعات العممية اإللكترونية. -
 اسبة لممو   التعميميتشجع عم  اختيار المصادر التونية المن -
 تؤكد عم  إدرال المتعمم لتأ ير التكنولوجيا عم  البيية والمجتمع. -
 تدعم  يم دور المجتمع  ي تطوير  الوساي) التونية. -
 وتشم) المؤشرات اآلتية:  ,المتطمبات االجتماعية -7

 تشجع عم  التعاوح بيح التبلميذ  ي أداط الميام التعميمية. -
 الويم المجتمعية السميمة.تشجع عم  اكتسا   -
 مفت االنتباه نثو ث) المشكبلت المجتمعية المثيطة.ت -
 لث) المشكبلت المثيطة. ثتشجع عم  جمع المعمومات مح مصادر مثمية وأجنبية -
 ميارات التواص) المفظي والكتابي بيح التبلميذ أ ناط بثث المشكبلت المجتمعية. تنمي -
 ي يرت ييا المجتمع لدى التبلميذ.تشجع عم  تنمية الويم األخبل ية الت -
 تنمي اتجاىات سمبية نثو الظواىر المجتمعية السمبية. -
 تؤكد عم  أىمية العم) الفريوي البث ي لخدمة   ايا المجتمع. -
 تثوق التوازح بيح اثتياجات الفرد والمجتمع. -
بلت تمفت االنتباه نثو الدور الذي يمعبو المجتمع  ي تطوير المراكز البث ية لث) مشك -

 المجتمع.
 تؤكد عم  تطبيق المعار  النظرية  ي ث) المشكبلت المجتمعية. -
 تؤكد عم   كرة االنفتاح عم  ال وا ات المجتمعية األخرى. -
 ؤلبناط  ي ث) المشكبلت المجتمعية المثيطة.لياط األمور لتؤكد عم  مشاركة أو  -
 وتشم) المؤشرات اآلتية: ,المتطمبات البث ية -2

 ميارات التفكير االستوصايي لدى التبلميذ. تشجع عم  تنمية  -
 تشجع عم  االلتزام بأخبل يات البثث العممي. -
 المعمومات مح مصادر  مختمفة بد ة.تثث التبلميذ عم  جمع    -
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 تشجع عم  استخدام األدوات المعممية بميارة ود ة. -
 المعممية.تثث التبلميذ عم  اتباع إجراطات األمح والسبلمة عند التعام) مع األدوات  -
 تثث عم  استخدام الموارد والخامات البييية . -
 .واالستنتاج ,والتصني  ,والتفسير ,تشجع عم  تنمية ميارات المبلثظة -
 والتنبؤ بثدوث المشكبلت. ,واختبار صثتيا ,تشجع عم  تنمية ميارات  رض الفروض -
 تثث التبلميذ عم  إجراط الدراسات الثومية والميدانية. -
 عم  عرض نشاطيم االستوصايي والنتايج التي توصموا إلييا بد ة .تشجع التبلميذ  -
 وتشم) المؤشرات اآلتية:  ,المتطمبات اإلبداعية -2

 تشجع عم  ابتكار طرق جديدة لث) المشكبلت المثيطة. -
 تشجع عم  عرض بعض المستثد ات اإلبداعية . -
 ....فاألصالة,اإلبداع لدى التبلميذ ) الطبل ة, المرونة, تنمي ميارات  -
 تكنولوجيف ,مادي ,تشجع التبلميذ عم  تنوع اإلبداع ما بيح إبداع )  كري -
 تشجع عم  ث) المشكبلت المثيطة بطرق مختمفة. -
 تنمي المواى  المختمفة لدى التبلميذ.  -
 و تشم) المؤشرات اآلتية:  ,المتطمبات الوطنية -4
 تتناو) المشكبلت المجتمعية المصرية والعربية. -
 تتناو) السير الذاتية ألصثا  اإلنجازات الوطنية. -
 تظير الجوان  الجمالية  ي البيية المثمية. -
 تنمي الويم الوطنية لدى التبلميذ. -
 تدعم مفيوم الوطنية المصرية. -
 تشجع التبلميذ عم  التمسل بثوو يم وواجباتيم تجاه الوطح. -
 تؤكد عم  وثدة الص  المصري والعربي. -
 م  اإلنجازات الوطنية.تؤكد عم  الثفاظ ع -
 تؤكد عم  الثفاظ عم  الووانيح المجتمعية وااللتزام بيا. -
تنمي لدى التبلميذ الودرة عم  اتخاذ الورار المسيو) عح ث) المشكبلت التي تواجيو  -

 بشك) يخدم وطنو.
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 و تشم) المؤشرات اآلتية: ,المتطمبات الثياتية -2
 عم  إدرال الجما) الموجود بالبيية مح ثولو. تثث التمميذ -
 واألمانة. ,تنمي الويم الثياتية لدى التبلميذ كالصدق -
واتخاذ الورارات السميمة تجاه المشكبلت  ,تنمي لدى التمميذ الودرة عم  تثم) المسيولية -

 الثياتية المختمفة.
 يو.تعر  المتعمم بثوو و وواجباتو تجاه المشكبلت الثياتية التي تواج -
 غ  أو تثث التمميذ عم  إدارة مشاعره مح  مق  -
 تشجع عم  إدارة  غوط الثياة بشك) إيجابي. -

عم  عينة مح  يا م  امت بعر  ,و د  منت الباث ة ىذه المؤشرات  ي  ايمة مبديية
المثكميح متخصصي طرق تدريس الدراسات االجتماعية, ومعممي وموجيي مادة الدراسات 

 , وذلل بغرض: ف1ة )ممثق االجتماعية بالمرثمة اإلعدادي
 . العام اسبة ك) مؤشر لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادينتثديد مدى م -
 . العام ال اني اإلعدادي مبليمة المؤشرات لمو وعات منيج الدراسات االجتماعية لمص  -
 ) المؤشرات لك) متطم  تندرج تثتو. وشم -

 متيا لتبلميذ الص ح استبعاد بعض المؤشرات لعدم مبلطو د أسفرت آراط المثكميح ع
, العام منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي , ولطبيعةالعام ال اني اإلعدادي

 وىذه المؤشرات ىي: 
  تشجع التبلميذ عم  ترجمة المصطمثات مح لغة ألخرى.  -
 تتسم بالد ة المغوية,. -
 تشجع عم  إدارة  غوط الثياة بشك) إيجابي. -
 تثوق التوازح بيح اثتياجات الفرد والمجتمع. -

و د تم ت ميح المؤشرات التي اتفق عمييا السادة المثكميح  ايمة لمتطمبات ا تصاد 
 ف.8يايية. ) ممثق المعر ة و عت  ي صورتيا الن

منيج الدراسات االجتماعية لمص   لعناصر م  منت الباث ة ىذه الوايمة أداة تثمي) 
مح ثيث  ثف ث لتثديد مدى توا ر ىذه المتطمبات بالمنيج4)ممثق  العام ال اني اإلعدادي

 . فالتوويم -الطرق واألنشطة -المثتوى -)األىدا 
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لمبثث, والذي ينص عم : ما درجة توا ر متطمبات  لئلجابة عح السؤا) ال اني - انياً 
 امت الباث ة ؟, العام منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي ي  ا تصاد المعر ة

وذلل مح خبل) الخطوات  العام لص  ال اني اإلعداديج الدراسات االجتماعية بابتثمي) مني
 اآلتية:

أعدت الباث ة استمارة لتثمي) عناصر منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني 
لتعميم طرق وأنشطة ا -همثتوا -رات شممت: أىدا  المنيجاإلعدادي,  مت أربع استما

 أسالي  التوويم.  -والتعمم
 العام لص  ال اني اإلعداديعامة لمنيج الدراسات االجتماعية بااستمارة تثمي) األىدا  ال -1

 :  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة
ة, المعر يالمعر ة: ا تصاد ف مؤشرًا لمتطمبات 21تكونت ىذه االستمارة مح )

 امت الباث ة ثيث  ثالثياتيةو الوطنية, و البث ية, و االجتماعية, و التكنولوجية, و اال تصادية, و 
ت المناىج وطرق تدريس الدراسا يبعر يا عم  مجموعة مح المثكميح متخصص

 وكذلل لممتطم  الذي تندرج تثتو, ,متيا لعممية التثمي)االجتماعية, لتثديد صد يا ومبلط
مبلطمتيا ومناسبتيا لتثمي) األىدا  ومدى أىميتيا, و د أسفرت آراط السادة المثكميح 

 العامة لممنيج.
الدراسات االجتماعية لمص  ال اني أصبثت استمارة تثمي) األىدا  العامة لمنيج بذلل و 

 أف. -4اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي صورتيا النيايية. ممثق )
ثسا   بات تثمي) األىدا  العامة لمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني ول 
دت الباث ة عممية التثمي) بشك) ن ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة, أس العام اإلعدادي

بتثمي) األىدا  العامة لممنيج  ي  وط االستمارة  ت, ثيث  ام8الزمبلط )*ف  ىثدإلتزامح م
, مح خبل) ةة مح  ب) الباث ة,  م تم ثسا  معام) االتفاق بيح تثمي) الباث ة والزميمالمعد  

استخدام معادلة ىولستي, بثسا  عدد مرات االتفاق واالختبل  بيح تكرارات الباث ة 
 ت نتايج التثمي) كما يو ثيا الجدو) اآلتي: وجاط, ياتوزميم

  

                                                 
2

 طناح, إدارة غرب الونصورة التعليويت. –أ. حناى الرفاعي, هدرس كبير الدراساث االجتواعيت, هدرست كوم بني هراس 
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 (6جذٚي )

فٟ ضٛء  اٌؼبَ ٔزبئج رح١ًٍ األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌّٕٙج اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ اإلػذادٞ

 ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد
 اٌزح١ًٍ

 ِذٜ اٌزٛافز
ِؼبًِ 

 اٌثجبد
 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح

غ١ز 

 ِزٛافز

6 

 
 64 اٌّؼزف١خ

 6 66 6 6 اٌجبحثخ
63966 

 6 66 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 االلزصبد٠خ 6
 4 5 6 6 اٌجبحثخ

6396 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 اٌزىٌٕٛٛج١خ 6
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

6396 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 االجزّبػ١خ 5
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

63566 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 اٌجحث١خ 4
 6 5 6 6 اٌجبحثخ

639 
 6 4 6 6 خاٌش١ٍِ

 5 اإلثذاػ١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

63566 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 اٌٛط١ٕخ 5
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

639 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 4 اٌح١بر١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

6 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 56 اٌّجّٛع
 66 66 66 5 اٌجبحثخ

63956 
 64 69 9 5 خاٌش١ٍِ

يت ح مح الجدو) السابق أح معام) ال بات الستمارة تثمي) األىدا  العامة لمنيج 
تراوثت  الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  د

كك), وىذه  يم  ف لبلستمارة 1.224وب جمالي نسبة  بات ) ف,1,   1.244بيح الويمتيح )
 موبولة ل بات استمارة تثمي) األىدا . 

و د  امت الباث ة بتطبيق استمارة تثمي) األىدا  العامة لمنيج الدراسات  
االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة, وجاطت نتايج التثمي) 

 كما يو ثيا الجدو) اآلتي: 
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 (6جذٚي )

فٟ  اٌؼبَ اطزّبرح األ٘ذاف اٌؼبِخ ٌّٕٙج اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ اإلػذادٞٔزبئج رطج١ك 

 ضٛء ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ

 
  

َ 

د
جب
طٍ
ّز
اٌ

 

ػذد 

 اٌّؤشزاد

اٌٛسْ  درجخ اٌزٛافز

إٌظجٟ 

ٌذرجخ 

 اٌزٛافز%

 ال رزٛافز ضؼ١فخ ِزٛططخ ِزرفؼخ

 إٌظجخ اٌزىزار إٌظجخ اٌزىزار إٌظجخ اٌزىزار إٌظجخ اٌزىزار

6 

١خ
زف
ّؼ
اٌ

 

64 6 66366 6 66 66 55355 6 6 65355% 

6 

٠خ
بد
ص
لز
ال
ا

 

66 6 65365 6 6 5 65365 4 54355 66356% 

6 

زى
اٌ

ٕ
١خ
ج
ٛ
ٌٛ

 

66 6 9369 6 
6536

5 
6 6 5 56355 66354% 

5 

١خ
ػ
ّب
جز
ال
ا

 

66 6 65355 6 5366 6 5366 5 55355 65354% 

4 

١خ
حث
ٌج
ا

 

66 6 66 6 66 5 56 6 66 64% 

5 
١خ
ػ
ذا
إلث
ا

 
5 6 6 6 6 6 46 6 46 6634% 

5 

١خ
طٕ
ٛ
اٌ

 

66 6 6 6 66 6 66 5 56 534% 

5 

١خ
بر
ح١
اٌ

 

4 6 6 6 6 6 56 6 56 64% 

 9 66364 9 56 اٌّجّٛع
6636

4 
66 6534 66 56 66355% 
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 الجوان  اآلتية:يت ح مح الجدو) السابق 
الدراسات االجتماعية لمص  ال اني تتم ) المتطمبات المعر ية باألىدا  العامة لمنيج  -

بنسبة متوسطة, ثيث جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا باألىدا   العام اإلعدادي
 %ف . 42.24)

باألىدا  العامة لمنيج الدراسات االجتماعية لمص   جاط تم ي) المتطمبات اال تصادية -
وا رىا باألىدا  ي لدرجة تبنسبة  عيفة, ثيث جاط الوزح السب العام ال اني اإلعدادي

المنيج لممتطمبات اال تصادية ال تصاد  , وىذا يؤكد عدم اىتمام وا عي ىذا%ف88.48)
 المعر ة.

, ثيث جاط ات االجتماعية  ي المرتبة الخامسةجاط االىتمام بتمبية أىدا  المنيج لممتطمب -
 %ف .  12.42الوزح السبي لدرجة توا رىا باألىدا  )

المتطمبات التكنولوجية لؤلىدا  العامة لمنيج الدراسات االجتماعية جاط االىتمام بت ميح  -
جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا باألىدا  ثيث , مص  ال اني اإلعدادي بنسبة  عيفةل
 %ف.  81.72)

ال انية بعد  ثيث اثتمت المرتبة ثبنسبة متوسطة جاط االىتمام بت ميح المتطمبات البث ية -
 %ف.42ث جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا باألىدا  )ثي المتطمبات المعر يةث

ية لؤلىدا  العامة لمنيج نوالوط ,اإلبداعيةجاط االىتمام بت ميح المتطمبات الثياتية, و   -
سبي لدرجة نالدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي بنسبة  عيفة, جاط الوزح ال

أ ) مح النسبة الموبولة وىي , وىي جميعيا %ف 4.2, 18.2, 12توا رىا باألىدا  ) 
21.% 
 ع  تم ي) بعض المتطمبات  والمتم مة  ي ,ح لمباث ة أح ترجع ىذه النتيجةمكيو 

إل  أح التوجو  ي أىدا  المنيج والثياتية  ,والوطنية ,اإلبداعيةالتكنولوجية, و و  ,االجتماعية
مح خبل) موا   ة لتثويويا مؤشرات تسع  المناىج الدراسي ل ثو ا تصاد المعر ة وترجمتو إن

تدريسية وأنشطة عممية ما زا)  ي بدايتو, وأنو  ي ثاجة إل  إدخا) تعديبلت عم  أىدا  
 المنيج وبا ي عناصره بما يفي بيذه المتطمبات ال تصاد المعر ة.
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 ي  وط  العام استمارة تثمي) مثتوى منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي -8
 متطمبات ا تصاد المعر ة:

مح أسيمة البثث والذي ينص عم :  ما درجة توا ر  لئلجابة عح السؤا) ال الث
  ي مثتوى منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي ا تصاد المعر ةمتطمبات 

تصاد مبات ا  ي  وط  ايمة متطأعدت الباث ة استمارة لتثمي) مثتوى ىذا المنيج  ؟,العام
 و د تم مت  ية التثمي)  ي مؤشرات متطمباتىا  ي اإلجراط السابق, المعر ة التي تم بناؤ 

ة المثددة سابوًا, وتم مت عينة التثمي)  ي مو وعات كتا  الدراسات  المعر  ا تصاد 
لمعام الدراسي  االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي لمفصميح الدراسييح األو) وال اني

والجدو) اآلتي يو ح توزيع المو وعات الدراسية التي يت منيا ىذا , م 8181/8181
 المنيج:

 ( 6جذٚي )

 ِٕٙج اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ اإلػذادِٞحزٜٛ اٌٛحذاد ٚاٌّٛضٛػبد اٌذراط١خ اٌزٟ ٠زضّٕٙب 

 اٌؼبَ

 اٌٛحذح ) اٌّٛضٛػبد( اٌفصً اٌصف
ػذد 

 اٌّٛضٛػبد

 األٚي: اٌثبٟٔ

 ٚطٕٕب اٌؼزثٟ) ِىبْ ٚاحذ ٚطج١ؼخ ِزٕٛػخ(اٌٛحذح األٌٚٝ: 

 ٚطٕٕب اٌؼزثٝ) اٌّٛلغ ٚاٌّظبحخ(اٌذرص األٚي: 

 رضبر٠ض ٚطٕٕب اٌؼزثٟاٌذرص اٌثبٟٔ: 

 اٌذرص اٌثبٌث: إٌّبخ ٚإٌجبد اٌطج١ؼٟ فٟ اٌٛطٓ اٌؼزث3ٟ

 

6 

 األٚي اٌثبٟٔ

 طىبْ ٚطٕٕب اٌؼزثٟاٌٛحذح اٌثب١ٔخ: 

 ٟطىبْ ٚطٕٕب اٌؼزثاٌذرص األٚي:رٛس٠غ 

 33خصبئص طىبْ ٚطٕٕب اٌؼزثٟاٌذرص اٌثبٟٔ: 

 

6 

 ح١بح ِحّذ )صً( لصخ ثٕبء أِخ:اٌٛحذح اٌثبٌثخ: 

 درص ر١ّٙذٞ: أحٛاي شجخ اٌجش٠زح لجً ظٙٛر اإلطال3َ

اٌذرص اٌثبٟٔ:  ِحّذ )صً( اٌٌّٛذ ٚإٌشأح3 اٌذرص األٚي:

 ثؼثخ إٌجٟ ِحّذ )صً(3

 اٌذٌٚخ3 ٘جزح إٌجٟ ِحّذ )صً( ٚثٕبءاٌذرص اٌثبٌث: 

 غشٚاد اٌزطٛي )صً(3اٌذرص اٌزاثغ:

 

5 

 اٌخٍفبء اٌزاشذْٚ:اٌٛحذح اٌزاثؼخ: 

 خالفخ أثٟ ثىز اٌصذ٠ك3اٌذرص األٚي: 

 خالفخ ػّز ثٓ اٌخطبة3اٌذرص اٌثبٟٔ: 

 خالفخ ػثّبْ ثٓ ػفب3ْاٌذرص اٌثبٌث: 

 اٌذرص اٌزاثغ: خالفخ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت3

 

5 
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 66 اٌّجّٛع

 اٌثبٟٔ اٌثبٟٔ

 خ١زاد ٚطٕٕب اٌؼزثٟ:اٌٛحذح األٌٚٝ: 

 اٌشراػخ فٟ ٚطٕٕب اٌؼزث3ٟاٌذرص األٚي: 

 3اٌّحبص١ً اٌشراػ١خ3اٌذرص اٌثبٟٔ: 

 اٌثزٚح اٌح١ٛا١ٔخ ٚاٌظّى١خ3اٌذرص اٌثبٌث: 

 

6 

 ثزٚاد ٚطٕٕب اٌؼزثٟ:اٌٛحذح اٌثب١ٔخ: 

 اٌّؼبدْ ِٚصبدر اٌطبلخ3اٌذرص األٚي: 

 3اٌصٕبػخ ٚاٌزجبرحاٌذرص اٌثبٟٔ: 

 اٌظ١بحخ فٟ ٚطٕٕب اٌؼزث3ٟاٌذرص اٌثبٌث: 

 اٌزىبًِ االلزصبدٞ اٌؼزث3ٟاٌذرص اٌزاثغ: 

 

5 

 اٌخالفخ اإلطال١ِخ سِٓ األ١٠ِٛٓ ٚاٌؼجبط١١ٓ:اٌٛحذح اٌثبٌثخ: 

 اٌذٌٚخ األ٠ِٛخ3اٌذرص األٚي: 

 اٌذٌٚخ اٌؼجبط١خ3اٌذرص اٌثبٟٔ: 

 اٌذٌٚخ اٌفبط١ّخ3اٌذرص اٌثبٌث: 

 اٌزاثغ: اٌذٌٚخ األ٠ٛث١خ3 اٌذرص

 اٌذرص اٌخبِض: دٌٚخ اٌّّب١ٌه3

 

4 

 رٚائغ اٌحضبرح اإلطال١ِخ:اٌٛحذح اٌزاثؼخ: 

 رٚائغ اٌحضبرح اإلطال١ِخ فٟ اٌحىُ ٚاإلدارح3اٌذرص األٚي: 

رٚائغ اٌحضبرح اإلطال١ِخ فٟ إٌظبَ اٌذرص اٌثبٟٔ: 

 االلزصبدٞ ٚاالجزّبػ3ٟ

رٚائغ اٌحضبرح اإلطال١ِخ فٟ اٌؼٍَٛ اٌذرص اٌثبٌث: 

 ٚا٢داة3

 

6 

  

 اٌٛحذح اٌخبِظخ: ل١ّٕب اإلطال١ِخ ٚاٌّٛاطٕخ اٌصبٌحخ:

 اٌذرص األٚي: دػبئُ اٌّجزّغ اإلطالِٟ ٚاٌّٛاطٕخ اٌصبٌحخ3

 اٌذرص اٌثبٟٔ: اٌّشبروخ اٌزطٛػ١خ3

6 

 ِٛضٛع65 اٌّجّٛع

مو وعات الفصميح الدراسييح ) عممية التثمي) جميع وو د التزمت الباث ة بشم
, كذلل ثسا  العام األو) وال اني بمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي

 -, وذلل بتثديد درجة توا ر الفية ) كبيرةالتكرارات المسجمة لك)  ية مح  يات التثمي)
 ال تتوا رف. - عيفة -متوسطة

 حشاب صذق استنارة حتليل احملتوى: 

صدق استمارة تثمي) المثتوى, تم عر يا عم  مجموعة مح المثكميح لمتأكد مح 
متيا ية والعموم, وذلل لتثديد مدى مبلطمتخصصي المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماع
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المت منة بالوايمة  ا تصاد المعر ةلمغرض مح البثث, ومدى تم يميا لجميع متطمبات 
 عبارة :  بثذ مثكموحط األو) لمبثث, و د أشار الالمثددة باإلجرا

يوجو إل  استخدام مصادر أجنبية  ي الثصو) عم  معمومات لث) مشكبلت  -
 .المجتمع

 ًراف مؤش44مكونة مح )  ي صورتيا النياييةوأصبثت وتم إجراط ىذا التعدي) 
 ف8-4) ممثق      .لمتطمبات ا تصاد المعر ة

 حشاب ثبات حتليل احملتوى:

منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني لثسا   بات عممية تثمي) مثتوى 
 ي عممية تثمي) أىدا  المنيج, بثيث  ةالسابو ة, تم االستعانة بنفس الزميمي العاماإلعداد

يا بشك) مستو), وتم ثسا  عدد مرات االتفاق وعدم تتثدث عممية التثمي) بيح الباث ة وزميم
ثسا  معام)  بات التثمي), وىذا ما االتفاق بيح التثميميح, وباستخدام معادلة ىولستي, تم 

  يعر و الجدو) اآلتي:
 (5جذٚي ) 

  فٟ ضٛء ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ اٌؼبَ ٟٔ اإلػذادٞثجبد رح١ًٍ ِحزٜٛ ِٕٙج اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثب

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد
 اٌزح١ًٍ

 درجخ اٌزٛافز
ِؼبًِ 

 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح اٌثجبد
ال 

 ٠زٛافز

 65 اٌّؼزف١خ 6
 4 5 6 6 اٌجبحثخ

63554 
 5 4 6 6 خاٌش١ٍِ

 9 االلزصبد٠خ 6
 4 5 6 6 اٌجبحثخ

6359 
 5 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 9 اٌزىٌٕٛٛج١خ 6
 5 4 6 6 اٌجبحثخ

6 
 5 4 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 االجزّبػ١خ 5
 6 5 6 6 اٌجبحثخ

63565 
 5 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 5 اٌجحث١خ 4
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

63554 
 6 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 4 اإلثذاػ١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

635 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 9 اٌٛط١ٕخ 5
 4 6 6 6 اٌجبحثخ

6359 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 5 اٌح١بر١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

63566 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 56 اٌّجّٛع
 65 69 5 66 اٌجبحثخ

63955 
 65 69 5 66 خاٌش١ٍِ
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 يت ح مح الجدو) السابق أح معام) ال بات الستمارة تثمي) مثتوى منيج الدراسات
االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  د تراوثت 

كك), وىذه  يم موبولة  ف لبلستمارة1.222وب جمالي نسبة  بات )فث 1,  1.2بيح الويمتيح )
 ل بات استمارة تثمي) المثتوى. 

و د  امت الباث ة بتطبيق استمارة تثمي) مثتوى منيج الدراسات االجتماعية لمص  
ال اني اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة, وجاطت نتايج التثمي) كما يو ثيا 

 الجدو) اآلتي: 
 (4جذٚي )

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد

اٌفصً 

 اٌذراطٟ

اٌٛسْ  درجخ اٌزٛافز

إٌظجٟ 

ٌذرجخ 

 اٌزٛافز%

 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح
ال 

 ٠زٛافز

 65 اٌّؼزف١خ 6

 %65366 4 5 6 6 األٚي

 %65345 5 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %65365 66 5 5 4 اٌّجّٛع

 9 االلزصبد٠خ 6

 %66366 4 5 6 6 األٚي

 %66366 5 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %65355 9 5 6 6 اٌّجّٛع

 9 اٌزىٌٕٛٛج١خ 6

 %66359 5 4 6 6 األٚي

 %64 5 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %69355 5 5 6 6 اٌّجّٛع

 66 االجزّبػ١خ 5

 %65356 6 5 6 6 األٚي

 %65365 5 5 6 6 اٌثبٟٔ

 %66394 5 5 6 4 اٌّجّٛع

 5 اٌجحث١خ 4

 %65366 6 6 6 6 األٚي

 %65354 5 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %66355 5 5 6 6 اٌّجّٛع

 4 اإلثذاػ١خ 5

 %64 6 6 6 6 األٚي

 %64 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %66 6 5 6 6 اٌّجّٛع

 9 اٌٛط١ٕخ 5

 %66366 4 6 6 6 األٚي

 %66366 5 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %66366 9 4 6 6 اٌّجّٛع

 5 اٌح١بر١خ 5

 %64 6 6 6 6 األٚي

 %66366 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %69365 5 4 6 6 اٌّجّٛع

 %65364 49 46 66 66 اإلجّبٌٟ 56 اٌّجّٛع

 يتضح من الجدول السابق اآلتي: 
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 مص  ال اني اإلعداديتتم ) المتطمبات المعر ية بمثتوى منيج الدراسات االجتماعية ل -
%ف  84.47, ثيث جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا بمثتوى المنيج )بنسبة  عيفة العام
 . 

توى منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني تم ي) المتطمبات اال تصادية  بمث جاط -
 12.24بنسبة  عيفة, ثيث جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا بالمثتوى ) العام اإلعدادي

 %ف , وىذا يؤكد عدم اىتمام وا عي ىذه المنيج لممتطمبات اال تصادية ال تصاد المعر ة.
ثيث جاط  ول ثمنيج لممتطمبات االجتماعية  ي المرتبة األ المثتوى  ةجاط االىتمام بتمبي -

 %ف . 48.22الوزح السبي لدرجة توا رىا بالمثتوى )
مص  جاط االىتمام بت ميح المتطمبات التكنولوجية لمثتوى منيج الدراسات االجتماعية ل -

ا بالمثتوى سبي لدرجة توا رىنجاط الوزح الثيث  ث,بنسبة  عيفة العام ال اني اإلعدادي
 %ف. 12.77)

لمثتوى منيج الدراسات االجتماعية لمص   اإلبداعيةالىتمام بت ميح المتطمبات جاط ا -
سبي نجاط الوزح الثيث   ي المرتبة ال انية بعد المتطمبات االجتماعيةثال اني اإلعدادي 

  %ف. 41 لدرجة توا رىا بالمثتوى )
البث ية, والوطنيةث والثياتية لمثتوى منيج الدراسات  جاط االىتمام بت ميح المتطمبات -

االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي بنسبة  عيفة, ثيث جاط الوزح النسبي لدرجة توا رىا 
%ف, وىي جميعيا أ ) مح النسبة الموبولة   82.14,  88.88,  12.42بالمثتوى )

 %.21وىي 
المعر ية,  ) بعض المتطمباتويمكح لمباث ة أح ترجع ىذه النتيجة  ي  ع  تم ي

والثياتية  ي مثتوى منيج الدراسات االجتماعية  ,والوطنية ,واال تصادية, والتكنولوجية
ثو ا تصاد المعر ة وترجمتو إل  مؤشرات تسع  نإل  أح التوجو  العام لمص  ال اني اإلعدادي

 ,لنظرية إل  مو وعات ي بدايتو ويتطم  ترجمة مؤشراتو االمناىج الدراسية لتثويويا ما زا) 
 ومجاالت تفي بمتطمبات ا تصاد المعر ة ىذه.
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 استمارة تثمي) أنشطة التعميم والتعمم بمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي -4
  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة: العام

مح أسيمة البثث والذي ينص عم :  ما درجة توا ر  لئلجابة عح السؤا) الرابع
 ي أنشطة التعميم والتعمم بمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني  متطمبات ا تصاد المعر ة

 ؟, العام اإلعدادي
مبات  ي  وط  ايمة متط لتثمي) أنشطة التعميم والتعمم أعدت الباث ة استمارة 

 ا تصاد المعر ة التي تم بناؤىا  ي اإلجراط السابق.
 حشاب صذق استنارة حتليل أىشطة التعليه والتعله: 

لمتأكد مح صدق استمارة تثمي) أنشطة التعميم والتعمم, تم عر يا عم  مجموعة  
, وذلل لتثديد مدى دريس الدراسات االجتماعيةمح المثكميح متخصصي المناىج وطرق ت

المت منة  عر ةا تصاد الممبلطمتيا لمغرض مح البثث, ومدى تم يميا لجميع متطمبات 
ة باإلجراط األو) لمبثث, و د أكد المثكموح سبلمة االستمارة ومبلطمتيا بالوايمة المثدد

ف مؤشرات 44وأصبثت  ي صورتيا النيايية مكونة مح )لمغرض الذي أعدت مح أجمو, 
 ف4-4) ممثق          لمتطمبات ا تصاد المعر ة.  

 :أىشطة التعليه والتعلهحشاب ثبات حتليل 

منيج الدراسات االجتماعية ب أنشطة التعميم والتعممثسا   بات عممية تثمي) ل 
 مثتوى ي عممية تثمي)  ةالسابو ةلمص  ال اني اإلعدادي, تم االستعانة بنفس الزميم

يا بشك) مستو), وتم ثسا  عدد تالمنيج, بثيث تثدث عممية التثمي) بيح الباث ة وزميم
مرات االتفاق وعدم االتفاق بيح التثميميح, وباستخدام معادلة ىولستي, تم ثسا  معام) 

  بات التثمي), وىذا ما يعر و الجدو) اآلتي: 
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 اٌؼبَ ثجبد رح١ًٍ أٔشطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّٕٙج اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ اإلػذادٞ

 ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخفٟ ضٛء 

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد
 اٌزح١ًٍ

 درجخ اٌزٛافز
ِؼبًِ 

 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح اٌثجبد
ال 

 ٠زٛافز

 65 اٌّؼزف١خ 6
 5 5 6 6 اٌجبحثخ

63969 
 5 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 االلزصبد٠خ 6
 5 4 6 6 اٌجبحثخ

63965 
 5 4 6 6 خاٌش١ٍِ

6 
اٌزىٌٕٛٛج١

 ح
66 

 5 4 6 6 اٌجبحثخ
6 

 5 4 6 6 خاٌش١ٍِ

5 
االجزّبػ١

 ح
66 

 6 5 6 6 اٌجبحثخ
63965 

 5 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 9 اٌجحث١خ 4
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

6359 
 6 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 4 اإلثذاػ١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

635 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 5 اٌٛط١ٕخ 5
 4 6 6 6 اٌجبحثخ

63545 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 4 اٌح١بر١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

635 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 54 اٌّجّٛع
 66 65 5 66 اٌجبحثخ

63956 
 66 65 5 66 خاٌش١ٍِ

يت ح مح الجدو) السابق أح معام) ال بات الستمارة تثمي) أنشطة التعميم والتعمم 
االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  د  بمنيج الدراسات

ف لبلستمارة كك), 1.244ف وب جمالي نسبة  بات ) %111, %21تراوثت بيح الويمتيح ) 
 وىذه  يم موبولة ل بات استمارة تثمي) أنشطة التعميم والتعمم. 

منيج الدراسات ب والتعممأنشطة التعميم و د  امت الباث ة بتطبيق استمارة تثمي) 
االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة, وجاطت نتايج التثمي) 

 كما يو ثيا الجدو) اآلتي: 
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ٔزبئج رطج١ك اطزّبرح رح١ًٍ أٔشطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ  ثّٕٙج اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ 

 ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخفٟ ضٛء اٌؼبَ اإلػذادٞ 

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد

اٌفصً 

 اٌذراطٟ

اٌٛسْ  درجخ اٌزٛافز

إٌظجٟ 

ٌذرجخ 

 اٌزٛافز%

 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح
ال 

 ٠زٛافز

 65 اٌّؼزف١خ 6

 %66366 5 5 6 6 األٚي

 %66366 5 4 6 6 اٌثبٟٔ

 %66366 66 9 5 6 اٌّجّٛع

 66 االلزصبد٠خ 6

 %66356 5 4 6 6 األٚي

 %65365 6 5 6 6 اٌثبٟٔ

 %65354 66 66 6 6 اٌّجّٛع

6 
اٌزىٌٕٛٛج١

 ح
66 

 %66365 5 4 6 6 األٚي

 %66356 5 4 6 6 اٌثبٟٔ

 %65364 66 66 6 6 اٌّجّٛع

5 
االجزّبػ١

 ح
66 

 %64356 6 5 6 6 األٚي

 %66364 4 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %66369 5 5 6 5 اٌّجّٛع

 9 اٌجحث١خ 4

 %64 5 6 6 6 األٚي

 %64 6 5 6 6 اٌثبٟٔ

 %64 5 5 6 6 اٌّجّٛع

 4 اإلثذاػ١خ 5

 %64 6 6 6 6 األٚي

 %66 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %6534 6 5 6 6 اٌّجّٛع

 5 اٌٛط١ٕخ 5

 %66356 4 6 6 6 األٚي

 %65355 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %69355 5 6 6 6 اٌّجّٛع

 4 اٌح١بر١خ 5

 %66 6 6 6 6 األٚي

 %64 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %6634 6 5 6 6 اٌّجّٛع

 %66365 56 45 65 65 اإلجّبٌٟ 54 اٌّجّٛع

 
 : يت ح مح الجدو) السابق الجوان  اآلتية
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مص  تتم ) المتطمبات المعر ية بتأنشطة التعميم والتعمم بمنيج الدراسات االجتماعية ل -
, ثيث جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا بمثتوى بنسبة  عيفة العام ال اني اإلعدادي

 %ف .  84.81المنيج )
بتأنشطة التعميم والتعمم بمنيج الدراسات االجتماعية  جاط تم ي) المتطمبات اال تصادية -

سبي لدرجة توا رىا نبنسبة  عيفة, ثيث جاط الوزح الالعام لمص  ال اني اإلعدادي 
متطمبات يؤكد عدم اىتمام وا عي ىذا المنيج بال , وىذا%ف  12.42باألنشطة )

 اال تصادية ال تصاد المعر ة.
ات االجتماعية  ي المرتبة منيج لممتطمبالنشطة التعميم والتعمم بجاط االىتمام بتمبية أ -

 %ف . 48.82, ثيث جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا باألنشطة )األول 
جية بتأنشطة التعميم والتعمم بمنيج الدراسات جاط االىتمام بت ميح المتطمبات التكنولو  -

, جاط الوزح السبي لدرجة توا رىا مص  ال اني اإلعدادي بنسبة  عيفةاالجتماعية ل
 %ف. 14.12باألنشطة )

بتأنشطة التعميم  , والثياتيةوالوطنية ,واإلبداعية ,جاط االىتمام بت ميح المتطمبات البث ية -
جاط ثيث والتعمم بمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي بنسبة  عيفة, 

%ف, وىي  88.2, 12.27,  84.2 , 82سبي لدرجة توا رىا باألنشطة )نالوزح ال
 %.21جميعيا أ ) مح النسبة الموبولة وىي 

منيج الدراسات م بأح تمبية أنشطة التعميم والتعميبلثظ مح النتايج السابوة  
جاطت  عيفة, ثيث  لمتطمبات ا تصاد المعر ةالعام  االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي

 ثف % 84.14م مت بنسبة )ت
المعر ية, ويمكح لمباث ة أح ترجع ىذه النتيجة  ي  ع  تم ي) بعض المتطمبات 

والثياتية بتأنشطة التعميم والتعمم  ,والوطنية ,واإلبداعية والبث ية, واال تصادية, والتكنولوجية,
النتايج السابوة المتعموة بتثمي) إل   ,بمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي

ثيث جاطت درجة  تمبيتيا لمتطمبات ا تصاد المعر ةثومثتوى ىذا المنيج  ي  وط  ,أىدا 
لتعميم والتعمم الموجية توا رىا  عيفة, وىذا يفسر  ع  تم ) ىذه المتطمبات  ي أنشطة ا

 .لتنفيذ ىذه األىدا  مح خبل) تدريس مو وعاتو. 
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العام توويم منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي أسالي  استمارة تثمي)  -7
  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة:

مح أسيمة البثث والذي ينص عم :  ما درجة توا ر  لئلجابة عح السؤا) الخامس
توويم منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني أسالي   ي  ا تصاد المعر ةمتطمبات 
منيج  ي  وط  ايمة الة لتثمي) أسالي  توويم أعدت الباث ة استمار ؟, العام اإلعدادي

والجدو) اآلتي يو ح نتايج  ىا  ي اإلجراط السابق,مبات ا تصاد المعر ة التي تم بناؤ متط
 التثمي):

 : أساليب تكويه امليهجحشاب صذق استنارة 

, تم عر يا عم  مجموعة أسالي  توويم المنيجلمتأكد مح صدق استمارة تثمي)  
مح المثكميح متخصصي المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية والعموم, وذلل لتثديد 

المت منة  ا تصاد المعر ةمدى مبلطمتيا لمغرض مح البثث, ومدى تم يميا لجميع متطمبات 
ح إل  ثذ  العبارة: تويس  درة والمثكم اط األو) لمبثث, و د أشارة باإلجر بالوايمة المثدد
وأصبثت  ي  ,وتم إجراط ىذا التعدي)ترجمة المصطمثات مح لغة إل  أخرى, التمميذ عم  

 فد-4لمتطمبات ا تصاد المعر ة.   ) ممثق  ف مؤشراً  22صورتيا النيايية مكونة مح )
 :أساليب تكويه امليهجحشاب ثبات حتليل 

الدراسات االجتماعية لمص  أسالي  توويم منيج لثسا   بات عممية تثمي)  
 المنيج عناصر ي عممية تثمي)  ةالسابو ة, تم االستعانة بنفس الزميمالعام ال اني اإلعدادي

يا بشك) مستو), وتم ثسا  عدد ت, بثيث تثدث عممية التثمي) بيح الباث ة وزميمالسابوة
مرات االتفاق وعدم االتفاق بيح التثميميح, وباستخدام معادلة ىولستي, تم ثسا  معام) 

  بات التثمي), وىذا ما يعر و الجدو) اآلتي: 
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فٟ ضٛء ِزطٍجبد  اٌؼبَ اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ اإلػذادٞأطب١ٌت رم٠ُٛ ِٕٙج ثجبد رح١ًٍ 

 الزصبد اٌّؼزفخ

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد
 اٌزح١ًٍ

 درجخ اٌزٛافز
ِؼبًِ 

 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح اٌثجبد
ال 

 ٠زٛافز

 66 اٌّؼزف١خ 6
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

63966 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 5 االلزصبد٠خ 6
 6 5 6 6 اٌجبحثخ

63554 
 6 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 اٌزىٌٕٛٛج١خ 6
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

639 
 5 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 66 االجزّبػ١خ 5
 6 5 6 6 اٌجبحثخ

639 
 6 4 6 6 خاٌش١ٍِ

 9 اٌجحث١خ 4
 6 5 6 6 اٌجبحثخ

6359 
 6 5 6 6 خاٌش١ٍِ

 4 اإلثذاػ١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

635 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 5 اٌٛط١ٕخ 5
 5 6 6 6 اٌجبحثخ

63566 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 4 اٌح١بر١خ 5
 6 6 6 6 اٌجبحثخ

635 
 6 6 6 6 خاٌش١ٍِ

 55 اٌّجّٛع
 65 66 5 66 اٌجبحثخ

63945 
 64 65 5 66 خاٌش١ٍِ

أسالي  توويم منيج يت ح مح الجدو) السابق أح معام) ال بات الستمارة تثمي)  
متطمبات ا تصاد المعر ة  د تراوثت االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي  ي  وط  الدراسات

ف لبلستمارة كك), وىذه  يم 1.227ف وب جمالي نسبة  بات )1.284, 1.2بيح الويمتيح )
 أسالي  توويم المنيج.موبولة ل بات استمارة تثمي) 

الدراسات االجتماعية أسالي  توويم منيج و د  امت الباث ة بتطبيق استمارة تثمي)  
 ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة, وجاطت نتايج التثمي) كما العام لمص  ال اني اإلعدادي 
 يو ثيا الجدو) اآلتي: 
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فٟ اٌؼبَ اٌذراطبد االجزّبػ١خ ٌٍصف اٌثبٟٔ اإلػذادٞ أطب١ٌت رم٠ُٛ ِٕٙج ٔزبئج رطج١ك اطزّبرح رح١ًٍ 

 ضٛء ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ

 اٌّزطٍجبد َ
ػذد 

 اٌّؤشزاد

اٌفصً 

 اٌذراطٟ

اٌٛسْ  درجخ اٌزٛافز

إٌظجٟ 

ٌذرجخ 

 اٌزٛافز%

 ضؼ١فخ ِزٛططخ وج١زح
ال 

 ٠زٛافز

 66 اٌّؼزف١خ 6

 %64 5 6 6 6 األٚي

 %66355 4 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %65355 66 5 5 4 اٌّجّٛع

 5 االلزصبد٠خ 6

 %65366 6 5 6 6 األٚي

 %65366 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %65366 4 5 6 6 اٌّجّٛع

 66 اٌزىٌٕٛٛج١خ 6

 %64 5 6 6 6 األٚي

 %64 4 5 6 6 اٌثبٟٔ

 %66 9 5 6 6 اٌّجّٛع

 66 االجزّبػ١خ 5

 %66 6 5 6 6 األٚي

 %66 6 5 6 6 اٌثبٟٔ

 %66 5 5 6 5 اٌّجّٛع

 9 اٌجحث١خ 4

 %64 6 5 6 6 األٚي

 %66366 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %69365 5 5 6 5 اٌّجّٛع

 4 اإلثذاػ١خ 5

 %64 6 6 6 6 األٚي

 %64 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %66 6 5 6 6 اٌّجّٛع

 5 اٌٛط١ٕخ 5

 %5366 5 6 6 6 األٚي

 %54356 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %65365 4 5 6 6 اٌّجّٛع

 4 اٌح١بر١خ 5

 %66 6 6 6 6 األٚي

 %66 6 6 6 6 اٌثبٟٔ

 %66 5 6 6 5 اٌّجّٛع

 %65355 46 56 66 65 اإلجّبٌٟ 55 اٌّجّٛع

 : يت ح مح الجدو) السابق الجوان  اآلتية
استطاعت أسالي  توويم منيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي تمبية  -

ال تصاد المعر ةث ثيث بمغت نسبة توا رىا  الجتماعية, واإلبداعية, والثياتيةالمتطمبات ا
جوان  ربما يرجع ذلل إل  االىتمام الكبير لوا عي المناىج الدراسية بوياس  %فث41)

 . لدى التبلميذ التعمم المختمفة
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ف %  82.14 ي المرتبة ال انية, ثيث بمغت نسبة توا رىا ) البث يةجاطت المتطمبات    -
 ىذه المنيج لممتطمبات التكنولوجية وىذا يؤكد عدم اىتمام وا عي ةوىي نسبة  عيف
 ال تصاد المعر ة.

ف  82.14 ي المرتبة ال ال ة, ثيث بمغت نسبة توا رىا ) جاطت المتطمبات اال تصادية   -
بث ية لىذه المنيج لممتطمبات ا % وىي نسبة  عيفة وىذا يؤكد عدم اىتمام وا عي

 ال تصاد المعر ة. واالستكشا ية
بمغت نسبة توا رىا  جاطت المتطمبات المعر ية والوطنية  ي المرتبة الرابعة, ثيث -

ف %, وىي نسبة  عيفة وىذا يؤكد عدم اىتمام وا عي ىذا المنيج 84.12, 84.22)
 لممتطمبات االجتماعية ال تصاد المعر ة.

ف, %81, ثيث بمغت نسبة توا رىا )جاطت المتطمبات التكنولوجية  ي المرتبة الخامسة     -
المنيج لممتطمبات االجتماعية  ة وىذا يؤكد عدم اىتمام وا عي ىذاوىي نسبة  عيف
 ال تصاد المعر ة.

الدراسات االجتماعية لمص  أسالي  توويم منيج يبلثظ مح النتايج السابوة أح تمبية  
 ف % 84.72جاطت  عيفة, ثيث م مت بنسبة ) لمتطمبات ا تصاد المعر ة ال اني اإلعدادي

 وبذلل تمت اإلجابة عح السؤا) الخامس لمبثث.,  وط 
ما الميارات الثياتية األك ر   لئلجابة عح السؤا) السادس لمبثث والذي ينص عم :  - ال اً 

 تم اتباع الخطوات اآلتية: , ؟ العام مناسبة لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادي
االطبلع عم  البثوث والدراسات السابوة التي اىتمت بو ع  وايم لمميارات الثياتية  -1

 يا لدى تبلميذ المرث) التعميمية المختمفة. المختمفة مح أج) تنميت
, ىي ميارة: جمع ف ميارة رييسة12بناط  ايمة مبديية بيذه الميارات  مت )  -8

المعمومات وتنظيميا, التفكير النودي, اإلبداع, إدارة المشاعر, إدارة ال غوط, الثفاظ 
البثث التكنولوجي, ث) عم  السبلمة واألمح الصثي, االستخدام الثكيم لمموارد البييية, 

 فرعية.ال عدد مح المياراتعم  ك) ميارة تشتم) و  المشكبلت,
عرض الصورة المبديية لوايمة الميارات الثياتية عم  مجموعة مح المثكميح تخصص  -4

 طرق تدريس الدراسات االجتماعية والعمومث لتعر  آراييم بخصوص:
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عينة  –ميذ الص  ال اني اإلعدادي مبليمة الميارات الثياتية الرييسة والفرعية لتبل -
 البثث. 

 مبليمة الميارات الفرعية لمميارة الرييسة التي ت ميا.  -
 الصياغة المغوية لعبارات الوايمة. ةسبلم -
 ات الرييسة وما تشتم) عميورصد آراط المثكميح والتي تم مت  ي استبعاد بعض الميار  -7

, وأىدا  البثث يذ الص  ال اني اإلعداديمح ميارات ثياتية  رعيةث لعدم مناسبتيا لتبلم
تعدي) بعض الصياغات المغوية لبعض العبارات, و د تم إجراط ىذه التعديبلت,  كذلل, الثالي

وأصبثت  ايمة الميارات الثياتية  ي صورتيا النيايية التي تناس  تبلميذ الص  ال اني 
ف ميارات رييسة ىي ميارة: الوعي بالذات, 2ث تشتم) عم  )يف, بث7اإلعدادي ) ممثق 

يوي,  يم اآلخريح التفاوض والثوار, إدارة الو ت, االتصا) الفعا) مع اآلخريح, العم) الفر 
والتعاط  معيم, االستخدام الثكيم لمموارد البييية, الثفاظ عم  السبلمة واألماح الصثي, 

ة مح الميارات الفرعية والتي بمغت و د تفرع مح ك) ميارة مجموعجمع المعمومات وتنظيميا, 
 ف ميارة ثياتية  رعية.71)

الشؤال الشابع -رابعًا للبحح والذي ييص على: ما التصور املكرتح لتطويز  لإلدابة عً 

الجاىي اإلعذادي  الذراسات االدتناعية للصف  اد العاو ميهج  يف ضوء متطلبات اقتص

طور لمكرتح مليهج املعزفة؟, قامت الباحجة بوضع تصور  الم دتناعية قائه الذراسات 

الجاىي اإلعذادي   اخلطوات اآلتية:حيح اتبعت , على اقتصاد املعزفة للصف 

الكائه على اقتصاد املعزفة. و -1 بياء امليهج املطور   ضع قائنة باألسص اليت سيته عليها 

صاغت الباث ة مجموعة مح األسس التي بنت  ي  وييا منيج الدراسات االجتماعية , ثيث 
 , وتم مت ىذه األسس  ي: ا تصاد المعر ة.الوايم عم  متطمبات 

 -) المعر ية تصاد المعر ة. اتوا ق مو وعات المنيج المطور مع متطمبات   - أ
 الثياتيةف. -الوطنية -اإلبداعية -البث ية -االجتماعية -التكنولوجية -اال تصادية

وتخاط  ثواسيم  ,استخدام وساي) تعميمية تبليم الفروق الفردية بيح المتعمميح   -  
 المختمفة.

   التوازح بيح عمق وشمو) مو وعات مثتوى المنيج المطور. - ت
 بما يراعي الفروق الفردية بيح المتعمميح. ,التنوع  ي طرق التدريس المستخدمة   - ث
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التنوع  ي أسالي  التوويم المستخدمة, بثيث تويس جوان  التعمم المختمفة )    - ج
 المياريةف بما يمبي متطمبات ا تصاد المعر ة.  –الوجدانية  -المعر ية

والتي ترتبط بوا ع ثياة  ,اشتمالو عم  الميارات الثياتية المثددة بالوايمة السابوة - ح
 التبلميذ.

  ببيية المتعمم. وارتباطو  ,وا عية المنيج المطور - خ
طور: -2  بياء امليهج امل

 مر بناط المنيج المطور بالخطوات اآلتية:
 :.ا تصاد المعر ةصياغة األىدا  العامة لممنيج المطور الوايم عم  متطمبات   -أ

تم صياغة مجموعة مح األىدا  العامة لممنيج المطور  ي  وط  ايمة األىدا  العامة 
 -اال تصادية -المعر يةا تصاد المعر ة ) والتي تمبي متطمبات  ,لمبثثالمثددة باإلجراط األو) 

, ثيث صيغت أىدا  الثياتيةف -الوطنية -اإلبداعية -البث ية -االجتماعية -التكنولوجية
عامة لك)  ص) دراسي ) ك) كتا ف مح كتابي الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي 

 األىدا  العامة لك) وثدة دراسية., واشتوت منيا األو) وال اني
 تثديد الوساي) التعميمية ومواد التعمم:  - 

تنوعت الوساي) التعميمية المستخدمة  ي تدريس المنيج المطور ما بيح )الصور 
تم ا تراح أنشطة تعميمية , كما فخرايط المفاىيم -الرسوم التو يثية -الجداو) -يثيةالتو 

 , وتتنوع بيح األنشطة الفردية والجماعية.ا تصاد المعر ةصفية تمبي متطمبات  صفية وغير
 تثديد طرق التدريس المستخدمة:  -ج

ا تصاد تم ا تراح بعض مح طرق واستراتيجيات التدريس المتنوعة التي تمبي متطمبات 
, ا تصاد المعر ةعمية مع مجتمع وتمكنيم مح التعام) بفا ,, وتراعي اثتياجات التبلميذالمعر ة

 وتم مت ىذه الطرق  ي: 
 المنا شة.  -
 التعمم التعاوني.   -
 نموذج درايفر.   -
 استراتيجية األبعاد الستة. -
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 تثديد مصادر المعر ة التي يمكح المجوط إلييا  ي تدريس المنيج المطور: -د
و ع  ايمة بالكت  والمراجع والموا ع اإللكترونية التي يمكح لك) مح المعمم والتمميذ  تم

 .الرجوع إلييا عند تنفيذ المنيج المطور
 تثديد أسالي  التوويم:  -ىت

و ياس  , اعمية المنيج المطور لتثديد راعت الباث ة ا تراح أسالي  وأدوات متنوعة ومختمفة
 وات التوويم  ي اآلتي: مدى تثوق أىدا و, وتم مت أد

 أسيمة شفيية. -
 بطا ة توويم الميارات الثياتية. -
 التوويم الختامي لك) درس. -
 .ا تصاد المعر ةاختبار متطمبات  -
 اختبار الميارات الثياتية. -

 الخطة الزمنية لتنفيذ المنيج المطور:  -2
ويتناس  مع تنفيذ تم و ع خطة زمنية مثددة ووا ثة لتنفيذ المنيج المطور بما يتزامح 

الخطة الزمنية التي أ رتيا وزارة التربية والتعميم لمنيج الدراسات االجتماعية لمص  ال اني 
, بثيث تكونت ك) وثدة دراسية مح عدد مح م8181/8181 الدراسي لمعام العام اإلعدادي

 . اس  تدريسوالمو وعات المترابطة, وأح يخصص لك) درس عدد مح الثصص تن
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 (66جذٚي )

 اٌزٛس٠غ اٌشِٕٟ ٌذرٚص اٌٛحذح

 اٌشِٓ اٌذرص اٌٛحذح اٌفصً اٌصف

 األٌٚٝ األٚي اٌثبٟٔ

 طج١ؼخ اٌّىبْ  -6

 شٙز أوزٛثز
 ططح األرض -6

 إٌّبخ -6

 إٌشبط االلزصبدٞ -5

 األٚي اٌثبٟٔ

اٌثب١ٔخ:ث١ئخ اإلٔظبْ        

 ) ِٛارد ٚثزٚاد(

3 

 

 رٛس٠غ اٌثزٚاد اٌطج١ؼ١خ -6

 شٙز ٔٛفّجز

رأث١ز رٛس٠غ اٌثزٚاد  -6

 اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ إٌشبط اٌظىب3ٟٔ

ثزٚاد طج١ؼ١خ ِٚشىالد  -6

 د١ٌٚخ

 األٚي اٌثبٟٔ

اٌثبٌثخ: ظٙٛر 

 اإلطالَ

 

 ٌِٛذ اٌزطٛي )صً( -6

 ٔٛفّجزشٙز 
 رٛطؼخ اٌذٌٚخ اإلطال١ِخ3 -6

 ُ اٌؼب3ٌُإطالَ ػٍ   -6

 إٔجبساد إطال١ِخ3 -5

 األٚي اٌثبٟٔ

اٌزاثؼخ : اٌذٌٚخ 

 اإلطال١ِخ اٌثب١ٔخ

 

 

خالفخ اٌصذ٠ك )حزٚة  -6

 اٌزّدح (3

 د٠ظّجزشٙز 
خالفخ اٌفبرٚق )اٌؼذاٌخ  -6

 ِٕٙج ح١بح(3

 خالفخ ػثّبْ ثٓ ػفب3ْ -6

 خالفخ ػٍٟ ثٓ أثٟ طبٌت3 -5

 اٌثبٟٔ اٌثبٟٔ
 األٌٚٝ:

: ظٛا٘ز ططح 

 األرض

3 

 

 اٌظٛا٘ز اٌطج١ؼ١خ3 : -6

 

 شٙز ِبرص

رأث١ز اٌظٛا٘ز اٌطج١ؼ١خ ػٍٝ  -6

 رشى١ً ططح األرض

: دٚر اإلٔظبْ فٟ ِٛاجٙخ -6

 اٌظٛا٘ز اٌطج١ؼ١خ3

  

اٌّظزجذاد اٌج١ئ١خ ٚرأث١ز٘ب  -5

 ػٍٝ إٌشبط االلزصبد3ٞ

 

 : وٛوت األرض ٚحّب٠ز3ٗ -4

 

 اٌثبٟٔ اٌثبٟٔ

 اٌثب١ٔخ: ِشىالد

ٚلضب٠ب ػزث١خ 

 ِؼبصزح

 

 ِشىالد ا١ٌّبٖ  -6

 شٙز أثز٠ً
 ِشىٍخ إٌبسح١ٓ  -6

 اٌم١ِٛخ اٌؼزث١خ3  -6

 صزاع اٌّٛارد3 -5

 اٌثبٟٔ اٌثبٟٔ

: اٌّظ١ٍّٓ اٌثبٌثخ

 ث١ٓ اٌظٕخ ٚاٌش١ؼخ

 

حىُ ِؼب٠ٚخ ثٓ أثٟ طف١بْ  -6

 ٌٍّظ3ٓ١ٍّ

اٌخالف ث١ٓ صفٛف  -6 ب٠ٛشٙز ِ

 اٌّظ3ٓ١ٍّ

 ِجب٠ؼخ ٠ش٠ذ ٌٍحى3ُ -6
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عام لممنيج المطور الوايم عم  ا تصاد ال مخططف الذي يتناو) ال 2ويعرض ممثق ) 
عر ًا تفصيميًا لؤلىدا  العامة لممنيج المطور, واألىدا  العامة لك) وثدة دراسية,  المعر ة

 . ا تصاد المعر ةوالمو وعات الدراسية بك) وثدة, بشك) يمبي متطمبات 
 و د ت منت ك) وثدة دراسية المكونات اآلتية: 

 .األىدا  العامة لموثدة -
 دروس الوثدة.  -
 التي يمكح تمبيتيا مح خبل) ك) درس. ا تصاد المعر ة متطمبات  -
 الميارات الثياتية التي يمكح تنميتيا مح خبل) الوثدة. -
 طرق التدريس. -
 الوساي) التعميمية وأنشطة التعميم والتعمم.  -
 المعر ة. مصادر -
 أسالي  التوويم.  -
العام لممنيج المطور, تم عر و عم  مجموعة مح  وبعد االنتياط مح و ع المخطط 

ث لتثديد مدى  ف1)ممثق  المثكميح تخصص المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية
لمتصور  ييم تم التوص) إل  الصورة النيايية, و ي  وط آرامبلطمتو لعينة البثث, وأىدا و 
 ف2الموترح لممنيج المطور. ممثق )

 جتزيب امليهج املطور: -3

لتثديد  اعمية المنيج المطور,  امت الباث ة باختيار إثدى وثداتو وىي وثدة "  
 ظواىر سطح األرض" لتجريبيا ميدانيًا وتدريسيا لعينة مح تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي

 . العام
 اآلتي:  يأجابت الباث ة عح السؤا) البث  ثيث 

ما  اعمية المنيج المطور  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي تنمية امتبلل  
 ؟ وبعض الميارات الثياتية ا تصاد المعر ةلمتطمبات  العام تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي

 ولمتثوق مح ذلل  امت الباث ة بالخطوات اآلتية: 
اختيار وثدة الدراسة: اختارت الباث ة إثدى وثدات الفص) الدراسي ال اني, وىي وثدة  4-1

 " ظواىر سطح األرض, وذلل لؤلسبا  اآلتية: 
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ت مح الوثدة العديد مح المفاىيم والثوايق الجغرا ية التي مح الممكح تمبية المتطمبات  -
 المعر ية ال تصاد المعر ة مح خبل) دراستيا. 

التي أ رت بشك) كبير عم  ثياة  صناعيةبعض الظاىرات الطبيعية والتت مح الوثدة  -
وبالتالي يمكنو مح خبل) دراستيا بشك) تثميمي باستخدام الطرق الكشفية  ,التمميذ

والمنا شة البناطة بيح المعمم وتبلميذه مح خبل) مجموعات تعاونية, يمكح تمبية المتطمبات 
 لدى التمميذ.  اعيةواإلبداعية واالجتم البث ية والثياتية

ت ميح الوثدة بعض الميارات الثياتية التي تناس  تمميذ الص  ال اني اإلعدادي  -
 والمثددة باإلجراط السابق.

 إعداد كتا  التمميذ وكراسة النشاط.  4-8
التمميذ و وًا لممنيج المطور مت منًا مو وعات الوثدة  ثيث أعدت الباث ة كتا 

دور  -تأ ير الظواىر الطبيعية عم  تشكي) سطح األرض. -الخمسة )الظواىر الطبيعية.
المستجدات البييية وتأ يرىا عم  النشاط  -اإلنساح  ي مواجية الظواىر الطبيعية.

عاد التعمم المختمفة المرتبطة , و د ت مح ك) مو وع أبكوك  األرض وثمايتوف -اال تصادي.
, كذلل األنشطة الفردية مياراتف  –مشكبلت  -تعميمات -ثوايق -بو مح ) مفاىيم

 .والجماعية المطمو  مح التمميذ تنفيذىا 
 بناط الوثدة الموترثة بالخطوات اآلتية:  و د مر  

 صياغة األىدا  العامة لموثدة:  -أ
ىدا  العامة لممنيج الدراسي المطور تم اشتواق األىدا  العامة لوثدة مح األ

 -اال تصادية -بي متطمبات ا تصاد المعر ة ) المعر يةمالموترح مح  ب) الباث ة بثيث ت
, وأح تتنوع ما بيح  الثياتيةف -الوطنية -اإلبداعية -البث ية -االجتماعية -التكنولوجية

الثياتية التي تناس  تمميذ ) المعر ي, والوجداني, والمياري, كذلل تنمي الميارات المجا
 والمثددة بالبثث الثالي. العام الص  ال اني اإلعدادي

 صياغة مثتوى الوثدة:  - 
 امت الباث ة بتطوير مو وعات الوثدة بثيث تمبي متطمبات ا تصاد المعر ة 
المختمفة, و ي نفس الو ت تربط التمميذ ببييتو ومشكبلتيا, بثيث تمكنو دراسة ىذه 

ح بثث ىذه المشكبلت وا تراح ثمو) ليا والتعام) مع بييتو بشك) يثوق لو المو وعات م
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) بفاعمية مع عصر مجتمع المعر ة, كذلل طورت الوثدة لتنمية الميارات الثياتية التعام
و د راعت الباث ة ت ميح كتا  التمميذ العديد مح األنشطة المثددة بالبثث الثالي, 

تمميذ عم  استكما) معار و الجغرا ية المختمفة دوح تعطي) االستوصايية البث ية التي تشجع ال
 لتفكيره. 

ليتأكد مح  يمو  ثمتمميذ ثمياعة مح التدريبات التي يمكح لكما ت مح ك) درس مجمو 
 وذلل كنوع مح التوويم الذاتي مح جان  التمميذ.  ,واستيعابو لجوان  التعمم المت منة بالوثدة

مح وأنشطة تنمية الميارات الثياتية كما راعت الباثث تمبية متطمبات ا تصاد المعر ة 
 .خبل) كتا  التمميذ وكراسة النشاط الخاصة بو

 ال بط العممي لموثدة: -ج
بعد االنتياط مح بناط كتا  التمميذ وكراسة النشاط, تم عر يما عم  مجموعة مح المثكميح 

 اسات االجتماعيةث لتثديد: تخصص المناىج وطرق تدريس الدر 
 مبلطمة مو وعات الوثدة لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادي.  -
 ارتباط مو وعات الوثدة باألىدا  العامة ليا.  -
 مدى تمبية األنشطة وطرق التدريس المستخدمة لتمبية متطمبات ا تصاد المعر ة.  -
 تنمية األنشطة والطرق المستخدمة لمميارات الثياتية المثددة بالبثث. مدى -
 الد ة العممية لمثوايق والمصطمثات المت منة بالوثدة.  -
 مدى مبلطمة أسالي  التوويم ألىدا  الوثدة . -

 وجاطت آراط السادة المثكميح كاآلتي: 
تمميذ ثذ  بعض األنشطة المت منة بكراسة نشاط التمميذ لعدم مناسبتيا ل -

 الص  ال اني اإلعدادي. 
 والثياتية لدى التمميذ.  ,اإلك ار مح األنشطة التي تنمي المتطمبات اإلبداعية -

ا مو د تم إجراط ىذه التعديبلت وأصبح كتا  التمميذ وكراسة النشاط  ي صورتي
 ف2)ممثق النيايية الصالثة لمتطبيق عم  عينة البثث. 

 إعداد دلي) المعمم:  4 -4
, العام أعدت الباث ة دليبًل استرشاديًا لمعمم الدراسات االجتماعية لمص  ال اني اإلعدادي

لتمبية متطمبات ا تصاد المعر ة )  ثيمكنو االستعانة بو  ي تدريس مو وعات الوثدة
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الثياتيةف, ثيث ت مح  -الوطنية -اإلبداعية -البث ية -التكنولوجية -اال تصادية -المعر ية
 الدلي) المكونات اآلتية: 

 المياريةف.  -الوجدانية -األىدا  العامة لموثدة) المعر ية -
 متطمبات ا تصاد المعر ة . -
 الميارات الثياتية المناسبة لمتبلميذ. -
 ترثة.طرق واستراتيجيات التدريس المو -
 أنشطة التعميم والتعمم.  -
 مصادر المعر ة التي يمكح المجوط إلييا  ي تدريس الوثدة.  -
 أسالي  التوويم. -
 الخطة الزمنية لتدريس الوثدة. -

 و د اشتم) ك) درس عم  المكونات اآلتية: 
 األىدا  اإلجرايية لمدرس.  -
 متطمبات ا تصاد المعر ة التي يمكح تمبيتيا مح خبل) مو وع الدرس.  -
 الميارات الثياتية التي يمكح تنميتيا مح خبل) الدرس. -
 طرق التدريس الموترثة. -
 أنشطة التعميم والتعمم.  -
 .الوساي) التعميمية -
 المفاىيم الرييسة بالدرس. -
 خطة السير  ي الدرس. -
 المت منة بالدرس.بطا ة توويمية لمميارات الثياتية  -
 .الختامي التوويم -

البثث. )  ةوأصبح دلي) المعمم  ي صورتو النيايية الصالثة لمتطبيق عم  عين
 ف4ممثق
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 إعذاد اختبار متطلبات اقتصاد املعزفة: -4

 تثديد اليد  مح بناط االختبار:  7-1
ييد  ىذا االختبار إل   ياس مدى امتبلل تمميذ الص  ال اني اإلعدادي  

 -لممفاىيم والثوايق المت منة بوثدة ظواىر سطح األرض, مح خبل)  ياس مستوى ) التذكر
 المستويات العمياف لديو بما يمبي متطمبات ا تصاد المعر ة.  -التطبيق -الفيم
 و ع تعميمات االختبار:  7-8

الص  ال اني  الباث ة صياغة تعميمات وا ثة وبسيطة تناس  تمميذ راعت 
والتي بمغت , وتت مح عدد مفردات االختبار اإلجابة عح األسيمة اإلعدادي, وتسي) عميو

, وزمح , ثيث تنوعت بيح أسيمة اإلكما) والموالي  صير اإلجابة, ونوع األسيمةف مفردة87)
 اإلجابة عنيا, ودرجة ك) سؤا). 

 ل بط العممي لبلختبار: ا 7-4
 لمتأكد مح سبلمة االختبار وان باطو عمميًا  امت الباث ة بثسا  اآلتي:  

 صدق المثتوى )صدق المثكميحف: -
عر و  ي صورتو لمتأكد مح صدق مثتوى االختبار و ياسو لما و ع مح أجمو, تم 

األولية عم  مجموعة مح المثكميح تخصص المناىج وطرق تدريس الدراسات 
لتبلميذ الص  ال اني اإلعدادي,  ف , وذلل لثسا  مدى مبلطمتو1مثق االجتماعية. ) م

ومبلطمتو لتمبية متطمبات ا تصاد المعر ة, كذلل الد ة العممية لمفردات االختبار, 
 ومبلطمة البداي) لك) سؤا). 

تعدي) بعض الصياغات المغوية , مع ح استثسانيم لبلختبارو د أبدى المثكمو 
 ألسيمة االختبار والبداي). 

 التجربة االستطبلعية لبلختبار:  7-7
بعد التأكد مح صدق مثتوى االختبار, تم تطبيوو عم  عينة استطبلعية 

ف 11مح تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي, غير عينة البثث األساسية, عددىا ) 
االختبار عم  العينة األساسية, وذلل بثسا  , وذلل لثسا  زمح تطبيق تبلميذ

الذي استغر و أسرع تمميذ وأبطأ تمميذ  حوذلل بجمع الزم ,متوسط تطبيق الزمح
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, وبذلل بم  متوسط زمح تطبيق  8 ي اإلجابة عح االختبار والوسمة عم  
 ف د يوة. 71االختبار ) 

 حشاب الصذق التلويين لالختبار) االتشاق الذاخلي(:  -
والدرجة الكمية لبلختبار, والجدو)  ,التساق الداخمي بيح درجة ك) متطم تم ثسا  ا        

 اآلتي يو ح ذلل: 
 (66جذٚي )

 ثبٌذرجخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبر ل١ُ ِؼبِالد اررجبط درجخ وً ِزطٍت

ِؼبًِ اررجبط درجخ اٌّزطٍت  اٌّزطٍت

 ثبٌذرجخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبر

 ِظزٜٛ اٌذالٌخ

 6364 63555 اٌّؼزفٟ

 6366 63596 االلزصبدٞ

 6366 63965 اٌزىٌٕٛٛجٟ

 6364 63544 االجزّبػٟ

 6364 63546 اٌجحثٟ

 6364 63544 اإلثذاػٟ

 6366 6359 اٌٛطٕٟ

 6366 6359 اٌح١برٟ

بالدرجة   يم معامبلت ارتباط درجة ك) متطم يت ح مح الجدو) السابق تراوح  
عند مستوى  إثصايياً ودالة  يم موبولة  وىيف 1.244,  1.244لبلختبار بيح الويم )الكمية 
 , مما يد) عم   بات االختبار. 0,01
 حشاب معامل ثبات االختبار:  -

 بطريوة ألفا كرونباخ: 
, والتي تعتمد عم  ثسا   تم ثسا  معام)  بات االختبار بطريوة ألفا كرونباخ

وارتباط ك)  تبايح مفردات االختبار, مح خبل) ثسا  معام) ارتباط المفردات ببع يا البعض,
 والجدو) اآلتي يعرض معامبلت  بات ألفا كرونباخ لبلختبار:  مفردة باالختبار كك),

 (66جذٚي )

 ٚاٌذرجخ اٌى١ٍخ  الخزجبر ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخل١ُ ِؼبِالد ثجبد أٌفب وزٚٔجبخ  

 االخزجبر وىً
 ِؼبًِ اٌثجبد أٌفب ػذد اٌّفزداد

65 6396 
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ف وىي 1.21) لبلختبار كك) ا بات ألف ارتفاع  يمة معام)يت ح مح الجدو) السابق 
 عالية, مما يد) عم  تمتع االختبار بمستوى  بات عالي.  ة يم

وبذلل تم  بط اختبار متطمبات ا تصاد المعر ة عمميًا, وأصبح  ي صورتو النيايية. 
 ف.2ممثق     ) 

 إعذاد اختبار املهارات احلياتية: -5

والتي  ,ىا سابواً اتية  ي  وط الوايمة التي تم بناؤ تم بناط اختبار الميارات الثي
ا تصرت عم  ميارة )إدارة الو ت, االتصا) الفعا), الوعي بالذات, العم) الفريوي, التفاوض 
والر ض,  يم اآلخريح والتعاط  معيمف التي اتفق المثكميح عم  مناسبتيا لتبلميذ الص  
ال اني اإلعدادي, وتم بناط االختبار مح نوع االختيار مح متعدد تت مح موا   سموكية 

 ا التمميذ  ي ثياتو اليومية. يواجيي
 وإلعداد االختبار تم اتباع الخطوات اآلتية: 

 تثديد اليد  مح االختبار: -أ
ييد  ذا االختبار إل   ياس بعض الميارات الثياتية والمثددة  ي  ايمة الميارات 

عينة البثث, مح خبل) موا    د  –الثياتية )ممثقف لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي 
 اجيونيا خبل) ثياتيم اليومية, يو 
 صياغة مفردات االختبار:  - 

بما يتناس  مع الميارات  ,تم صياغة مفردات االختبار مح نوع االختيار مح متعدد
وعي مناسبتيا لمتبلميذ ومبلطمتيا لمميارات المثددة المستيد ة وكيفية  ياسيا, ثيث ر  

 بالبثث. 
 الثياتية: الصورة المبديية الختبار الميارات  -ج

ف ميارات ثياتية رييسة تويس 2ت منت الصورة األولية الختبار الميارات الثياتية ) 
ويس ك) ميارة  رعية سؤا), وك) سؤا) عبارة عح مو   يعوبو , ثيث تف ميارة  رعية 82)
 أ,  , ت, وعم  ك) تمميذ أح يختار مح ىذه البداي) ما يراه مناسبًا.   ة بداي) بل 
 ال بط العممي الختبار الميارات الثياتية:  -د
 ثسا  صدق المثتوى: 1-د
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فث 1تم ثسا  صدق مثتوى االختبار مح خبل) عر و عم  مجموعة مح المثكميح ) ممثق 
لتثديد مدى مناسبتيا لما و ع لو, ومناسبة ك) ميارة  رعية لمميارة الرييسة المندرجة 

مميذ الص  ال اني اإلعدادي, و د أشار المثكموح إل  تثتيا, كذلل مناسبة موا   االختبار لت
 بعض التعديبلت ىي: 

 ثت  يسي) عم  التمميذ  يميا.  ثإعادة صياغة بعض العبارات -
 إ ا ة سؤا) أو مو   ثياتي جديد إل  ميارة التفاوض.  -

وأصبح  ي صورة نيايية صالثة لمتطبيق عم   ,و د تم إجراط ىذه التعديبلت لبلختبار
 . ًا ثياتياً ف مو ف 41بثث, بثيث يتكوح مح )عينة ال

 التجربة االستطبلعية الختبار الموا   الثياتية:  8 -د
ل بط االختبار عمميًا تم ثسا   بات االختبار مح خبل) تطبيوو عم  عينة استطبلعية مح 

ف تبلميذ مح مدرسة 11غير عينة البثث بم  عددىا )  –تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي 
المنصورة التعميمية, ثيث  امت الباث ة  شرقاإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة  لة البدا

ف, وبناط عميو  18بتطبيق االختبار وتصثيثو  ي  وط نموذج اإلجابة الذي صممتو ) ممثق
 تم ثسا   بات اختبار الموا   الثياتية بالطرق اآلتية: 

 ثسا  االتساق الداخي لمفردات االختبار:  -
ثسا  االتساق الداخمي بيح درجة ك) بعد, والدرجة الكمية لبلختبار, والجدو)  تم

 اآلتي يو ح ذلل: 
 (66جذٚي )

 ِؼبِالد اررجبط أثؼبد اخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ ثبٌذرجخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبر

 ِظزٜٛ اٌذالٌخ ِؼبًِ االررجبط أثؼبد اخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ

 6366 6394 اٌٛػٟ ثبٌذاد

 6366 63945 اٌزفبٚض ٚاٌحٛار

 6366 63945 إدارح اٌٛلذ

 6364 635 اٌزٛاصً اٌفؼبي ِغ ا٢خز٠ٓ

 6366 63966 اٌؼًّ اٌفز٠مٟ

 6366 63966 فُٙ ا٢خز٠ٓ ٚاٌزؼبطف ِؼُٙ

 6366 63596 االطزخذاَ اٌحى١ُ ٌٍّٛارد اٌج١ئخ

 6366 63945 اٌحفبظ ػٍٟ اٌظالِخ ٚاألِبْ اٌصحٟ

 6366 63945 ٚرٕظ١ّٙبجّغ اٌّؼٍِٛبد 
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يت ح مح الجدو) السابق أح معامبلت االرتباط موجبة وذات داللة إثصايية عند مستوى 
 , مما يد) عم  صدق االتساق الداخمي الختبار الميارات الثياتية.1.11, 1.12داللة 
 حشاب ثبات االختبار بطزيكة ألف كزوىباخ:  -

, ثيث تووم ىذه الطريوة عم  ثسا  تم ثسا   بات االختبار بطريوة ألفا كرونباخ
تبايح مفردات االختبار, والتي يتم مح خبلليا بياح مدى ارتباط مفردات االختبار ببع يا 
البعض, وارتباط ك) مفردة مع الدرجة الكمية لبلختبار, وجاطت النتايج كما ىي مو ثة 

 بالجدو) التالي:
 (65جذٚي )

 الخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ ِؼبِالد اٌثجبد أٌفب

 االخزجبر وىً
 ِؼبًِ اٌثجبد أٌفب ػذد اٌّفزداد

66 63555 

يت ح مح الجدو) السابق أح معام) ال بات الختبار الميارات الثياتية كك) = 
 , وىو معام)  بات موبو) أللفا, مما يد) عم  مبليمة االختبار ألغراض البثث. 1.224

أصبح اختبار الميارات الثياتية  ي صورتو النيايية الصالثة لمتطبيق عم   وبذلل
استيعا  المو   مح لتبلميذ , ومت منًا تعميمات وا ثة وسيمة تمك ح اعينة البثث األساسية

 ف11واختيار البدي) المناس  مح بيح البداي) ال بل ة. ) ممثق  ,الثياتي المطروح
الختبار, ثيث تم تخصيص  بلث درجات لمبداي) تتراوح بيح وتم إعطاط تودير كمي لمفردات ا

,  درجة21=   41×  4ف, وبذلل أصبثت الدرجة الكمية الختبار الميارات الثياتية 4, 8, 1)
 درجة. 41=  41× 1والدرجة الصغرى لبلختبار 

 اتيةموا   اختبار الميارات الثي والجدو) اآلتي يو ح توزيع الميارات الثياتية الرييسة عم 
 (64جذٚي ) 

 رٛس٠غ اٌّٙبراد اٌح١بر١خ ػٍٝ ِفزداد اخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ

 اٌؼذد أرلبَ اٌّفزداد اٌّٙبرح اٌح١بر١خ

 5 65 -5 -5 -6 اٌٛػٟ ثبٌذاد

 6 65 -65 -65 اٌزفبٚض ٚاٌحٛار

 6 65 -69 -5 إدارح اٌٛلذ

 6 66 -66 اٌفؼبي ِغ ا٢خز٠ٓاٌزٛاصً 

 5 66 -9-4 -6 اٌؼًّ اٌفز٠مٟ

 6 69 -65 -66 فُٙ ا٢خز٠ٓ ٚاٌزؼبطف ِؼُٙ

 6 66 -66 -64 االطزخذاَ اٌحى١ُ ٌٍّٛارد اٌج١ئ١خ

 5 65 -65 -66 -66 -5 -6 اٌحفبظ ػٍٝ اٌظالِخ ٚاألِبْ اٌصحٟ

 6 64 -66 جّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب
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 ب  ِٛلف 66 اٌّجّٛع

 تيفيذ جتزبة البحح:  -6

 تجربة البثث بالخطوات اآلتية:  تنفيذ مر  
 التجييز لتنفيذ تجربة البثث: 2-1

د, مح خبل) بلزمة لتنفيذ تجربة البثث بشك) جير الي امت الباث ة باتخاذ التداب
بطناح التابعة إلدارة غر   اإلعدادية المشتركة كوم بني مراس ف بمدرسة7/ 8اختيار  ص) ) 

ث نظرًا التساع مساثة الفص) بالشك) الذي يسمح تبلميذف 11, وعددىم )المنصورة التعميمية
ث يجمس عم  ك) موعد بوجود مسا ة تباعد بيح ك) تمميذ واآلخر ال تو) عح متر, بثي

تمميذيح  وط, كما راعت الباث ة تو ير اإلجراطات الو ايية مح اإلصابة بفيروس كورونا نتيجة 
ة الص  وخارجيا, ثيث  امت الباثث تبلمس األسطح أ ناط تنفيذ تجربة الفص) داخ) غر 

 بتو ير: 
 كمامات طبية لتبلميذ عينة البثث تعط  ليم  ي بداية ك) ثصة دراسية.  -
 تو ير كثو) وديتو) لتعويم األيدي واألسطح .  -
المسيولة عح النواثي الصثية بالمدرسة  ي بداية ك) ثصة لتفود درسة مرور الم -

 التبلميذ, والتأكد مح عدم وجود أية إصابات بيح تبلميذ عينة البثث. 
تأكدت الباث ة مح توا ر الوساي) التعميمية واألدوات المستخدمة  ي التدريس م ): 

 . الصور التو يثية, وأوراق العم) وأوراق الطباعة
, اإلعدادية المشتركة البدالةبمدرسة  8/ 8تبلميذ المجموعة ال ابطة مح  ص)  وتم اختيار
 تبلميذ.ف 2وعددىم )

 امت الباث ة ب عطاط التبلميذ  كرة عامة عح مو وع البثث وأدواتو تمييدًا لمتطبيق 
 م  امت الباث ة بتطبيق اختبار متطمبات ا تصاد الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة, الوبمي 

 المعر ة  بميًا عم  كبل المجموعتيح التجريبية وال ابطة, 
, SPssوتم إجراط المعالجات اإلثصايية لمبيانات باستخدام برنامج الثزم اإلثصايية 

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية رت  مح خبل) ثسا   يمة " ت" لمفروق بيح متوسطي 
 ل ابطة عم  اختبار متطمبات ا تصاد المعر ة, والجدو) اآلتي يو ح النتايج: وا
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  ( 65جذٚي )

" ٚدالٌزٙب اإلحصبئ١خ ٌٍفزٚق ث١ٓ ِزٛططٟ ررت درجبد اٌّجّٛػخ اٌزجز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ Uل١ّخ "

 اخزجبر الزصبد اٌّؼزفخ لج١ٍب  

أثؼبد اخزجبر الزصبد 

 اٌّؼزفخ
 ْ اٌّجّٛػخ

ِزٛطظ 

 اٌزرت

ِجّٛع 

 اٌزرت
 Uل١ّخ 

ِظزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌّؼزف١خ
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 5354 5 اٌضبثطخ

 االلزصبد٠خ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 66
 55 5364 5 اٌضبثطخ

 اٌزىٌٕٛٛج١خ
 96 936 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 66 5 اٌضبثطخ

 االجزّبػ١خ
 55 535 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 66
 56 66365 5 اٌضبثطخ

 اٌجحث١خ
 9634 9364 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 6434
 5634 66365 5 اٌضبثطخ

 اإلثذاػ١خ
 55 535 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 66
 56 66365 5 اٌضبثطخ

 اٌٛط١ٕخ
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 5354 5 اٌضبثطخ

 اٌح١بر١خ
 95 935 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 55 9364 5 اٌضبثطخ

 اٌذرجخ اٌى١ٍخ
 66634 66364 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 6534
 5634 5356 5 اٌضبثطخ

بيح  ف1.12عند مستوى ) يت ح مح الجدو) السابق عدم وجود  روق دالة إثصايياً 
درجات تبلميذ المجموعتيح التجريبية وال ابطة  ي التطبيق الوبمي الختبار رت  متوسطات 

متطمبات ا تصاد المعر ة, ثيث جاطت  يم "ت" غير دالة إثصاييًا, مما يشير إل  تكا ؤ 
 المجموعتيح  ي ىذه المتطمبات  ب) البدط  ي تنفيذ تجربة البثث. 

  مجموعتي البثث ث لمتأكد مح كما تم تطبيق اختبار الميارات الثياتية  بميًا عم
 تكا ؤ المجموعتيح  ب) تنفيذ تجربة البثث والجدو) اآلتي يعرض النتايج: 
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 ( 65جذٚي )

" ٚدالٌزٙب اإلحصبئ١خ ٌٍفزٚق ث١ٓ ِزٛططٟ ررت درجبد اٌّجّٛػخ اٌزجز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ Uل١ّخ "

 اخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ لج١ٍب  

اخزجبر  أثؼبد

اٌّٙبراد 

 اٌح١بر١خ

 ْ اٌّجّٛػخ
ِزٛطظ 

 اٌزرت

ِجّٛع 

 اٌزرت
 Uل١ّخ 

ِظزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌٛػٟ ثبٌذاد
 99 939 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 9 5 اٌضبثطخ

اٌزفبٚض 

 ٚاٌحٛار

 96 9 66 اٌزجز٠ج١خ
 غ١ز داٌخ 64

 56 66366 5 اٌضبثطخ

 إدارح اٌٛلذ
 665 6635 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 5355 5 اٌضبثطخ

اٌزٛاصً اٌفؼبي 

 ِغ ا٢خز٠ٓ

 55 535 66 اٌزجز٠ج١خ
 غ١ز داٌخ 66

 56 66365 5 اٌضبثطخ

 اٌؼًّ اٌفز٠مٟ
 99 939 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 9 5 اٌضبثطخ

فُٙ ا٢خز٠ٓ 

 ٚاٌزؼبطف ِؼُٙ

 99 939 66 اٌزجز٠ج١خ
 غ١ز داٌخ 65

 56 9 5 اٌضبثطخ

االطزخذاَ 

اٌحى١ُ ٌٍّٛارد 

 اٌج١ئخ

 95 935 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 65
 56 9366 5 اٌضبثطخ

اٌحفبظ ػٍٟ 

اٌظالِخ 

 ٚاألِبْ اٌصحٟ

 9534 9354 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 6534
 5534 9366 5 اٌضبثطخ

جّغ اٌّؼٍِٛبد 

 ٚرٕظ١ّٙب

 96 936 66 اٌزجز٠ج١خ
 غ١ز داٌخ 65

 59 9355 5 اٌضبثطخ

 اٌذرجخ اٌى١ٍخ
 9534 9354 66 اٌزجز٠ج١خ

 غ١ز داٌخ 6534
 5534 9366 5 اٌضبثطخ

 بيح ف1.12يت ح مح الجدو) السابق عدم وجود  روق دالة إثصاييًا عند مستوى )
متوسطات رت  درجات تبلميذ المجموعتيح التجريبية وال ابطة  ي التطبيق الوبمي الختبار 
الميارات الثياتية, ثيث جاطت  يم "ت" غير دالة إثصاييًا, مما يشير إل  تكا ؤ المجموعتيح 

  ي ىذه الميارات الثياتية  ب) البدط  ي تنفيذ تجربة البثث. 
 تنفيذ تجربة البثث:  8 -2

يوم يذ المجموعة التجريبية بدطًا مح تبلمف  7/ 8 ) لباث ة بالتدريس لفص) امت ا
أسبوعيًا, ولمدة أسبوعيح, وتم  ثصص  بلثبوا ع م  8181/ 4/ 14الموا ق ف السبت)
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, ثيث تم م8181/ 82/4الموا ق  فاإل نيح االنتياط مح تدريس مو وعات الوثدة يوم )
وأدوار التبلميذ  ي تنفيذ أنشطة التعمم  ,الدرس إعطاط التبلميذ  كرة عح كيفية السير  ي

, ثيث تم توسيم التبلميذ إل  مجموعات متعاونة, بثيث تتراوح ك) مجموعة ما بيح المختمفة
, وتم إطبلق إسم لك) مجموعةث ثت  يسي) التواص) مع المجموعات, واختيار ف تبلميذ4-7)

ة روح التعاوح والود بيح أ راد ك)  ايد لك) مجموعة يتغير خبل) ك) ثصة, مما يسمح بسياد
  مجموعة.

 و د راعت الباث ة خبل) تجربة البثث : 
 توجيو التبلميذ لمثصو) عم  المعار  بصورة ذاتية مح خبل) شبكة اإلنترنت,.  -
توظي  المعار  السابوة لدى التبلميذ  ي التعام) مع المشكبلت الثياتية المختمفة  -

 التي تواجو التبلميذ. 
وذلل بيد  است مار رأس الما)  ثالمعار  السابوة لبناط معار  جديدةتوظي   -

 المعر ي. 
 تشجيع التبلميذ عم  تباد) المعار  والمعمومات  يما بينيم.  -
  :مالحظات على سري جتزبة البحح 

وجود كاح ىنال تخو  مح إدارة المدرسة  ي البداية مح إجراط التجربة خاصة  ي ظ)   -
الثصة األول  تأكدت إدارة المدرسة ومسيولة األمح  بعد انتياطجايثة كورونا, ولكح 

جراطات الثماية مح إصابة التبلميذ  الصثي بالمدرسة مح تو يري لكا ة أدوات وا 
   بكورونا أو انتشار العدوى .

الثظت الباث ة انشغا) التبلميذ  ي البداية عح متابعة تنفيذ بعض األنشطة خاصة    -
كبيرًا  ي  اربما السب   ي ذلل ىو أح التبلميذ  د استغر وا و تً األنشطة غير الصفية, و 

البعد عح بيية المدرسة وااللتزام الصفي خبل)  ترة الثذر الصثي وعدم الذىا  
لممدرسة, مما سب  ليم  تورًا  ي االلتزام بتنفيذ أنشطة التعمم المت منة بدروس 

أدوات التعزيز المادي  ربتو ي الوثدة, ولكح أمكح لمباث ة التغم  عم  ىذه المشكمة
 والمعنوي لمتبلميذث لتشجيعيم عم  مواصمة الميام واألنشطة المكمفيح بيا. 
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تغي  بعض التبلميذ مح ثصة دراسية إل  أخرى, ولكح  امت الباث ة بالتأكيد   -
عمييم ب رورة ث ورىم  ترتي التطبيق البعدي الختبار متطمبات ا تصاد 

 ناييم مح العينة. المعر ة ثت  ال يتم است 
التبلميذ عم  ابتكار وساي) تعميمية مح إنشاييم كالصور  تشجيعلباث ة اراعت  -

 والرسوم التو يثية, دوح أح تودم ليم الوساي) التعميمية جميعيا بشك) جاىز.
 ما بعد تنفيذ تجربة البثث 4 -2

,  امت الباث ة ةبعد االنتياط مح تدريس مو وعات الوثدة لتبلميذ المجموعة التجريبي
)األربعاطف بتطبيق اختبار متطمبات ا تصاد المعر ة بعديًا عم  تبلميذ المجموعة التجريبية يوم 

/ 7/ 7الموا ق  فاألثد وعم  تبلميذ المجموعة ال ابطة يوم ) م,8181/ 4/ 41الموا ق 
لمعالجتيا إثصاييًا باستخدام اختبار  ثورصد الدرجات ,,  م تم تصثيح االختباريحم8181

درجات المجموعتيح بعديًا وداللة الفروق بيح رت  "ت" لثسا  داللة الفروق بيح متوسطي 
 مجموعة التجريبية  بميا وبعديًا, وجاطت النتايج كاآلتي: درجات تبلميذ الرت  متوسطي 

   : ومياقشتها ىتائج البحح

 الوثدةما  اعمية  لمبثث, والذي ينص عم  : لئلجابة عح السؤا) ال امحأواًل: 
المطورة  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي تنمية امتبلل تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي 

 ليذه المتطمبات؟ العام 
 :  ث ة باختبار صثة الفر يح األو) وال اني لمبثث امت البا

تبلميذ درجات رت  ف بيح متوسطي 1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) -1
 ي  متطمبات ا تصاد المعر ةختبار ال المجموعة التجريبية  ي التطبيويح الوبمي والبعدي

 مادة الدراسات االجتماعية وذلل لصالح التطبيق البعدي.
درجات تبلميذ رت  ف بيح متوسطي 1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) -8

متطمبات ا تصاد المعر ة المجموعتيح التجريبية وال ابطة  ي التطبيق البعدي الختبار 
 المجموعة التجريبية. ة الدراسات االجتماعية لصالح تبلميذ ي ماد
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 اختبار صحة الفزض الفزعي األول: 

 Wilcoxonاختبار ولكوكسوح "ىذا الفرض استخدمت الباث ة اختبار صثة الختبار 
Testلممجموعات المرتبطة  ي ثالة اإلثصاط البلبارامتري )نظرًا ألح ثجم المجموعة  ث

ف وداللتيا اإلثصايية Zف, ويو ح الجدو) التالي  يمة )41أي أ ) مح  2التجريبية = 
لمفروق بيح التطبيق الوبمي والبعدي لممجموعة التجريبية  ي أبعاد اختبار المعر ة والدرجة 

 : الكمية
 ( 65جذٚي )

فٟ  ررت درجبد رال١ِذ اٌّجّٛػخ اٌزجز٠ج١خ" ٚدالٌزٙب اإلحصبئ١خ ٌٍفزٚق ث١ٓ ِزٛططٟ  Zل١ّخ " 

 ٚاٌذرجخ اٌى١ٍخ ٌِٗزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ أثؼبد اخزجبر 

اخزجبر أثؼبد 

ِزطٍجبد 

الزصبد 

 اٌّؼزفخ

 اٌزرت
ػذد 

 اٌزرت

ِزٛطظ 

 اٌزرت

ِجّٛع 

 اٌزرت
 zل١ّخ 

ِظزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌّؼزف١خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63559 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 االلزصبد٠خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63549 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌزىٌٕٛٛج١خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63569 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 االجزّبػ١خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63556 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌجحث١خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63545 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اإلثذاػ١خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63969 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌٛط١ٕخ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

6355 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌح١بر١خ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63559 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌذرجخ اٌى١ٍخ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63566 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 : مح الجدو) السابق يت ح ما يمي
متوسطي رت  درجات ثصايية بيح توجد  روق ذات داللة إ: ممتطمبات المعر يةبالنسبة ل -

الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة التطبيق الوبمي والبعدي تبلميذ المجموعة التجريبية  ي 
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" تساوي  Z ثيث جاطت  يمة " لصالح التطبيق البعدي, المتطمبات المعر ية ي 
 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 8.222)

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  : لممتطمبات اال تصاديةبالنسبة  -
التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد درجات تبلميذ المجموعة 
"  Z ثيث جاطت  يمة " لصالح التطبيق البعدي, اال تصادية المعر ة  ي المتطمبات

 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 8.222)تساوي 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  : لممتطمبات التكنولوجيةبالنسبة  -

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد 
"  Zثيث جاطت  يمة " لصالح التطبيق البعدي , التكنولوجيةالمعر ة  ي المتطمبات 

 .1.11مستوي داللة  ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند8.442)تساوي 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  : لممتطمبات االجتماعيةبالنسبة  -

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد 
"  Z ثيث جاطت  يمة " لصالح التطبيق البعدي , االجتماعية المعر ة  ي المتطمبات

 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 8.244)تساوي 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات : لممتطمبات البث يةبالنسبة  -

تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة 
" تساوي  Z ثيث جاطت  يمة " ,البعديلصالح التطبيق مؤشرات المتطمبات البث ية  ي 
 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 8.427)

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات بالنسبة لممتطمبات اإلبداعية:  -
تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة 

"  Z " ثيث جاطت  يمة ,مؤشرات المتطمبات اإلبداعية لصالح التطبيق البعدي ي 
 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 8.212)تساوي 

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات بالنسبة لممتطمبات الوطنية:   -
تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة 

" تساوي  Z " ثيث جاطت  يمة مؤشرات المتطمبات الوطنية لصالح التطبيق البعدي ي 
 .1.11 ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة8.27)
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توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات بالنسبة لممتطمبات الثياتية:  -
تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد المعر ة 

"  Z " ثيث جاطت  يمة مؤشرات المتطمبات الثياتية لصالح التطبيق البعدي , ي 
 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 8.222)تساوي 

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار:  -
درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متطمبات ا تصاد 

ف وىي  يمة 8.218)" تساوي  Z ثيث جاطت  يمة " لصالح التطبيق البعدي,المعر ة 
 .1.11ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 

ف  1.12الفرض األو)" توجد  روق ذات داللة إثصايية عند مستوى ) ومح  م نوب) 
درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار رت  بيح متوسطي 

 لصالح التطبيق البعدي". متطمبات ا تصاد المعر ة
 :الختبار صحة الفزض الفزعي الجاىي: والذي ييص على

درجات رت  ف  بيح متوسطي 1.12" توجد  روق ذات داللة إثصايية عند مستوى ) 
 متطمبات ا تصاد المعر ةتبلميذ المجموعتيح التجريبية وال ابطة  ي التطبيق البعدي الختبار 

 لصالح المجموعة التجريبية".
" Mann – Whitney اختبار ماح ويتني "ىذا الفرض استخدمت الباث ة صثة الختبار 

لممجموعات المستومة  ي ثالة اإلثصاط البلبارامتري )نظرًا ألح ثجم المجموعة التجريبية 
ف وداللتيا اإلثصايية Uف, ويو ح الجدو) التالي  يمة )41والمجموعة ال ابطة أ ) مح 

دي لممجموعة التجريبية وال ابطة  ي أبعاد اختبار متطمبات ا تصاد لمفروق بيح التطبيق البع
 المعر ة والدرجة الكمية لو. 
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 ( 69جذٚي)

" ٚدالٌزٙب اإلحصبئ١خ ٌٍفزٚق ث١ٓ ِزٛططٟ ررت درجبد اٌّجّٛػخ اٌزجز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ Uل١ّخ "

 ثؼذ٠ب  اخزجبر ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ ٚاٌذرجخ اٌى١ٍخ أثؼبد

اخزجبر أثؼبد 

ِزطٍجبد 

الزصبد 

 اٌّؼزفخ

 ْ اٌّجّٛػخ
ِزٛطظ 

 اٌزرت

ِجّٛع 

 اٌزرت
 Uل١ّخ 

ِظزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌّؼزف١خ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

 االلزصبد٠خ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

 اٌزىٌٕٛٛج١خ
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

5 6366 
 56 4 5 اٌضبثطخ

 االجزّبػ١خ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

 اٌجحث١خ
 669 6639 66 اٌزجز٠ج١خ

5 6366 
 56 4364 5 اٌضبثطخ

 اإلثذاػ١خ
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

6 6366 
 65 5354 5 اٌضبثطخ

 اٌٛط١ٕخ
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

5 6366 
 56 4 5 اٌضبثطخ

 اٌح١بر١خ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

اٌذرجخ 

 اٌى١ٍخ

 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ
 6366 صفز

 65 534 5 اٌضبثطخ

 : مح الجدو) السابق يت ح ما يمييت ح 
متوسطي رت  درجات  ثصايية بيحتوجد  روق ذات داللة إ: ممتطمبات المعر يةبالنسبة ل -

بعديًا لصالح المجموعة المتطمبات المعر ية المجموعة التجريبية وال ابطة  ي  تبلميذ
عند مستوي داللة  إثصايياً دالة "  Uثيث جاطت  يمة " )متوسط الرت  األعم ف,التجريبية 

1.11. 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات : لممتطمبات اال تصاديةبالنسبة  -

بعديًا لصالح المجموعة  اال تصادية التجريبية وال ابطة  ي المتطمباتتبلميذ المجموعة 
عند مستوي داللة إثصاييًا " دالة  U"ثيث جاطت  يمة  ,)متوسط الرت  األعم فالتجريبية 

1.11. 



 م9292( 88) -2ج-أغسطسعدد                                            ...   تطوير منهج الدراسات االجتماعية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 554 - 

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  : لممتطمبات التكنولوجيةبالنسبة  -
بعديًا المتطمبات التكنولوجية  ي اختيار درجات تبلميذ المجموعة التجريبية وال ابطة 

 إثصايياً " دالة  U"ثيث جاطت  يمة )متوسط الرت  األعم ف, لصالح المجموعة التجريبية 
 .1.11عند مستوي داللة 

 روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات  توجد: لممتطمبات البث يةبالنسبة  -
بعديًا لصالح المجموعة  البث ية تبلميذ المجموعة التجريبية وال ابطة  ي المتطمبات

عند مستوي داللة إثصاييًا " دالة  U"ثيث جاطت  يمة )متوسط الرت  األعم ف, التجريبية 
1.11. 

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات : لممتطمبات اإلبداعيةبالنسبة  -
بعديًا لصالح المجموعة اإلبداعية تبلميذ المجموعة التجريبية وال ابطة  ي المتطمبات 

عند مستوي داللة  إثصايياً " دالة  U"ثيث جاطت  يمة )متوسط الرت  األعم ف, التجريبية 
1.11. 

داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات  توجد  روق ذاتبالنسبة لممتطمبات الوطنية:  -
الوطنية بعديًا لصالح المجموعة  تبلميذ المجموعة التجريبية وال ابطة  ي المتطمبات

عند مستوي داللة إثصاييًا " دالة  U"ثيث جاطت  يمة )متوسط الرت  األعم ف, التجريبية 
1.11. 

بيح متوسطي رت  درجات  توجد  روق ذات داللة إثصاييةبالنسبة لممتطمبات الثياتية:  -
الثياتية بعديًا لصالح المجموعة  تبلميذ المجموعة التجريبية وال ابطة  ي المتطمبات

عند مستوي داللة إثصاييًا " دالة  U"ثيث جاطت  يمة  ,)متوسط الرت  األعم فالتجريبية 
1.11. 

توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار:  -
بعديًا  متطمبات ا تصاد المعر ة ي اختبار درجات تبلميذ المجموعة التجريبية وال ابطة 

تساوي "  U"ثيث جاطت  يمة  ,)متوسط الرت  األعم فلصالح المجموعة التجريبية 
 .1.11ف وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 48.274)
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ف  1.12ومح  م نوب) الفرض ال اني" توجد  روق ذات داللة إثصايية عند مستوى )         
درجات تبلميذ المجموعتيح التجريبية وال ابطة  ي التطبيق البعدي رت  بيح متوسطي 

 لصالح المجموعة التجريبية". متطمبات ا تصاد المعر ةالختبار 
 امتبلل ي تنمية الوثدة المطورة  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة ثسا  ثجم تأ ير  -

 . ليذه المتطمبات تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي
امتبلل تبلميذ الص  ف  ي الوثدة المطورةلتجريبية )ا المعالجة تأ ير  وة لبياح 

 يو ثو كما وذلل, فη2التأ ير ) ثجم تم ثسا  ليذه المتطمبات,العام ال اني اإلعدادي 
 :التالي الجدو)

 (66 )جذٚي

اٌٛحذح اٌّطٛرح فٟ ضٛء ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ فٟ ر١ّٕخ اِزالن رال١ِذ اٌصف رأث١ز  حجُ

 ٌٙذٖ اٌّزطٍجبد3 اٌؼبَ اٌثبٟٔ اإلػذادٞ

ف  ي تنمية امتبلل تبلميذ الوثدة المطورةيت ح مح الجدو) السابق أح ثجم تأ ير )
 بيحالص  ال اني اإلعدادي لمتطمبات ا تصاد المعر ة كبير, ثيث تراوثت  يم ثجم التأ ير 

 ف.1.28 -1.24)
منيج الدراسات االجتماعية  رض الخامس لمبثث والذي ينص عم :وبالتالي نوب) الف

ال اني اإلعدادي المطور  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة ينمي امتبلل تبلميذ الص  
 لمتطمبات ا تصاد المعر ة.

وترجع الباث ة ىذا التثسح  ي امتبلل تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي لمتطمبات 
 إل :  بعد دراستيم لموثدة المطورة ا تصاد المعر ة

 حجُ اٌزأث١ز (η2ل١ّخ ) أثؼبد ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ

 حجُ اٌزأث١ز (η2ل١ّخ ) اٌّؼزف١خ

 وج١ز 6396 االلزصبد٠خ

 وج١ز 639 اٌزىٌٕٛٛج١خ

 وج١ز 6355 االجزّبػ١خ

 وج١ز 6396 اٌجحث١خ

 وج١ز 6355 اإلثذاػ١خ

 وج١ز 6396 اٌٛط١ٕخ

 وج١ز 6356 اٌح١بر١خ

 وج١ز 6396 اٌذرجخ اٌى١ٍخ ٌالخزجبر
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الوثدة المطورة أنشطة استوصايية وبث ية ساعدت عم  تثويق إيجابية ونشاط  ت مح  -
 والبثث عنيا. ,عر ة وتطبيوياالتمميذ  ي اكتسا  الم

مم بالنسبة لو أك ر جع) عممية التع , مماربط الجان  المعر ي بالجان  النظري لدى التمميذ -
   وظيفية ومعن .

مما ساعد عم  تمبية  ,تنوعت طرق وأسالي  التدريس لمو وعات الوثدة المطورة   -
 بشك) كبير. المختمفة متطمبات ا تصاد المعر ة 

الميارات التكنولوجية لدى التبلميذ مح خبل)  ياميم بعممية الرسم مح خبل) برامج توظي   -
طباعة التوارير بصورة الكمبيوتر وجمع المعمومات مح الموا ع اإللكترونية المختمفة و 
 إلكترونية ساعد عم  تمبية المتطمبات التكنولوجية ال تصاد المعر ة.

ودراسة  ,اجتماعية مكنت التمميذ مح بثثت منت الوثدة المطورة مو وعات وأنشطة  -
بعض الو ايا المجتمعية التي تثيط بو وتؤ ر عم  ثياتو اليومية, مما ساعد عم  تمبية 
المتطمبات االجتماعية والثياتية ال تصاد المعر ة لدى التمميذ وتمكينو مح امتبلل ىذه 

 المتطمبات. 
لمعر ي والوجداني والمياري, مما ت منت الوثدة المطورة أسالي  توويم شممت الجان  ا -

عطاط  كرة متكاممة عح مدى  ,ساعد عم   ياس جوان  النمو المختمفة لدى التمميذ وا 
 امتبلكو لمتطمبات ا تصاد المعر ة مح خبل) الوثدة المطورة. 

سارة  ودراسة ,ف8114وسام الفرغمي )دراسة ك) مح نتايج وتتفق ىذه النتيجة مع 
استيد ت تطوير المنيج الدراسي بغرض تمبية متطمبات ا تصاد  والتي ,ف8112آ) سعود )

 . مح خبل) وثدات دراسية ص ممت بشك) يرتكز عم  مؤشرات متطمبات ا تصاد المعر ة المعر ة
ما  اعمية الوثدة المطورة  ي  لئلجابة عح السؤا) التاسع لمبثث, والذي ينص عم  : انيًا: 

ة بعض الميارات الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي تنمي
 :  ة باختبار صثة الفر يح ال الث والرابع لمبثث امت الباث ؟,العام اإلعدادي

تبلميذ  درجات رت  ف بيح متوسطي1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) -1
وذلل  الثياتية,الميارات ختبار الالتطبيويح الوبمي والبعدي  ي  المجموعة التجريبية

 لصالح التطبيق البعدي.
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درجات تبلميذ رت  ف بيح متوسطي 1.12يوجد  رق دا) إثصاييًا عند مستوى ) -8
الميارات الثياتية لصالح المجموعتيح التجريبية وال ابطة  ي التطبيق البعدي الختبار 

 المجموعة التجريبية.
 اختبار صحة الفزض الفزعي األول: 

 Wilcoxonالختبار صثة ىذا الفرض استخدمت الباث ة اختبار اختبار ولكوكسوح "
Test ث لممجموعات المرتبطة  ي ثالة اإلثصاط البلبارامتري )نظرًا ألح ثجم المجموعة

ف وداللتيا اإلثصايية Zف, ويو ح الجدو) التالي  يمة )41أي أ ) مح  2التجريبية = 
عدي لممجموعة التجريبية  ي أبعاد اختبار الميارات الثياتية لمفروق بيح التطبيق الوبمي والب

 :, ويت ح ذلل مح خبل) الجدو) التاليوالدرجة الكمية
 (66جذٚي)

( ٚدالٌزٙب اإلحصبئ١خ ٌٍفزٚق ث١ٓ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ٌٍّجّٛػخ اٌزجز٠ج١خ فٟ اخزجبر Zل١ّخ )

 اٌّٙبراد اٌح١بر١خ

أثؼبد اخزجبر اٌّٙبراد 

 اٌح١بر١خ
 اٌزرت

ػذد 

 اٌزرت

ِزٛطظ 

 اٌزرت

ِجّٛع 

 اٌزرت
 zل١ّخ 

ِظزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌٛػٟ ثبٌذاد
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63555 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌزفبٚض ٚاٌحٛار
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

6395 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 إدارح اٌٛلذ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63966 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

اٌزٛاصً اٌفؼبي ِغ 

 ا٢خز٠ٓ

 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ
63559 6366 

 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌؼًّ اٌفز٠مٟ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63549 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

فُٙ ا٢خز٠ٓ ٚاٌزؼبطف 

 ِؼُٙ

 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ
63646 6366 

 44 434 66 اٌّٛججخ

ٌٍّٛارد االطزخذاَ اٌحى١ُ 

 اٌج١ئخ

 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ
6354 6366 

 44 434 66 اٌّٛججخ

اٌحفبظ ػٍٟ اٌظالِخ 

 ٚاألِبْ اٌصحٟ

 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ
6355 6366 

 44 434 66 اٌّٛججخ

 جّغ اٌّؼٍِٛبد ٚرٕظ١ّٙب
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

63559 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ

 اٌذرجخ اٌى١ٍخ
 صفز صفز صفز اٌظبٌجخ

6356 6366 
 44 434 66 اٌّٛججخ
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  :مح الجدو) السابق يت ح ما يمي
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات بالنسبة لميارة الوعي بالذات:  -

تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار الميارات الثياتية لصالح 
ف وىي  يمة ذات داللة 8.244)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  التطبيق البعدي,

 .1.11إثصايية عند مستوي داللة 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  بالنسبة لميارة التفاوض والثوار:  -

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار الميارات الثياتية 
ف وىي  يمة ذات داللة 8.24)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  البعدي, لصالح التطبيق

 .1.11إثصايية عند مستوي داللة 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات بالنسبة لميارة إدارة الو ت:  -

تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار الميارات الثياتية لصالح 
ف وىي  يمة ذات داللة 8.214)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  بيق البعدي,التط

 .1.11إثصايية عند مستوي داللة 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح : التواص) الفعا) مع اآلخريح بالنسبة لميارة -

متوسطي رت  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار 
ف 8.222)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  لثياتية لصالح التطبيق البعدي,الميارات ا

 .1.11وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح متوسطي رت  درجات بالنسبة لميارة العم) الفريوي:  -

الميارات الثياتية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار 
ف وىي  يمة ذات داللة 8.222)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  التطبيق البعدي,

 .1.11إثصايية عند مستوي داللة 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح بالنسبة لميارة  يم اآلخريح والتعاط  معيم:  -

ي والبعدي الختبار متوسطي رت  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبم
ف 4.121)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  الميارات الثياتية لصالح التطبيق البعدي,

 .1.11وىي  يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 
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توجد  روق ذات داللة إثصايية بيح بالنسبة لميارة االستخدام الثكيم لمموارد البيية:  -
تجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار متوسطي رت  درجات تبلميذ المجموعة ال
ف وىي 8.22)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  الميارات الثياتية لصالح التطبيق البعدي,

 1.11 يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 
توجد  روق ذات داللة إثصايية بالنسبة لميارة الثفاظ عمي السبلمة واألماح الصثي:  -

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار بيح متوسطي رت  
ف وىي 8.27)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  الميارات الثياتية لصالح التطبيق البعدي,

 .1.11 يمة ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 
يح متوسطي توجد  روق ذات داللة إثصايية ببالنسبة لميارة جمع المعمومات وتنظيميا:  -

رت  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار الميارات 
ف وىي  يمة 8.222)" تساوي  Zثيث جاطت  يمة "  الثياتية لصالح التطبيق البعدي,

 .1.11ذات داللة إثصايية عند مستوي داللة 
إثصايية بيح متوسطي رت  توجد  روق ذات داللة بالنسبة لمدرجة الكمية لبلختبار:  -

درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار الميارات الثياتية 
ف وىي  يمة ذات داللة 8.21)" تساوي  Z ثيث جاطت  يمة " لصالح التطبيق البعدي,

 .1.11إثصايية عند مستوي داللة 
ف  1.12إثصايية عند مستوى ) الفرض األو)" توجد  روق ذات داللة ومح  م نوب) 

بيح متوسطي رت  درجات تبلميذ المجموعة التجريبية  ي التطبيق الوبمي والبعدي الختبار 
 الميارات الثياتية لصالح التطبيق البعدي".

 اختبار صحة الفزض الفزعي الجاىي: 

" Mann – Whitney اختبار ماح ويتني "الختبار صثة ىذا الفرض استخدمت الباث ة 
لممجموعات المستومة  ي ثالة اإلثصاط البلبارامتري )نظرًا ألح ثجم المجموعة التجريبية 

ف وداللتيا اإلثصايية Uف, ويو ح الجدو) التالي  يمة )41والمجموعة ال ابطة أ ) مح 
لمفروق بيح التطبيق البعدي لممجموعة التجريبية وال ابطة  ي أبعاد اختبار الميارات الثياتية 

 ة الكمية لو. والدرج
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 ( 66جذٚي)

" ٚدالٌزٙب اإلحصبئ١خ ٌٍفزٚق ث١ٓ ِزٛططٟ ررت درجبد اٌّجّٛػخ اٌزجز٠ج١خ ٚاٌضبثطخ فٟ Uل١ّخ "

 ثؼذ٠ب  اخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ ٚاٌذرجخ اٌى١ٍخ أثؼبد

أثؼبد اخزجبر 

اٌّٙبراد 

 اٌح١بر١خ

 ْ اٌّجّٛػخ
ِزٛطظ 

 اٌزرت

ِجّٛع 

 اٌزرت
 Uل١ّخ 

ِظزٜٛ 

 اٌذالٌخ

 اٌٛػٟ ثبٌذاد
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

6 6366 
 69 5355 5 اٌضبثطخ

اٌزفبٚض 

 ٚاٌحٛار

 669 6639 66 اٌزجز٠ج١خ
5 6366 

 56 4364 5 اٌضبثطخ

 إدارح اٌٛلذ
 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ

6 6366 
 65 5354 5 اٌضبثطخ

اٌزٛاصً اٌفؼبي 

 ِغ ا٢خز٠ٓ

 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ
5 6366 

 56 4 5 اٌضبثطخ

 اٌؼًّ اٌفز٠مٟ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

فُٙ ا٢خز٠ٓ 

 ٚاٌزؼبطف ِؼُٙ

 66634 66364 66 اٌزجز٠ج١خ
634 6366 

 6534 5359 5 اٌضبثطخ

االطزخذاَ اٌحى١ُ 

 ٌٍّٛارد اٌج١ئخ

 665 6635 66 اٌزجز٠ج١خ
6 6366 

 65 5356 5 اٌضبثطخ

اٌحفبظ ػٍٟ 

اٌظالِخ ٚاألِبْ 

 اٌصحٟ

 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

جّغ اٌّؼٍِٛبد 

 ٚرٕظ١ّٙب

 666 6636 66 اٌزجز٠ج١خ
6 6366 

 69 5355 5 اٌضبثطخ

 اٌذرجخ اٌى١ٍخ
 664 6634 66 اٌزجز٠ج١خ

 6366 صفز
 65 534 5 اٌضبثطخ

 يمي:يت ح مح الجدو) السابق ما 
لصالح المجموعة التجريبية )متوسط  1.11"دالة اثصاييًا عند مستوى داللة Uجاطت  يم "

الرت  األعم ف, مما يشير لوجود  رق بيح متوسطي رت  درجات المجموعة التجريبية 
والمجموعة ال ابطة  ي جميع أبعاد الميارات الثياتية والدرجة الكمية لو بعديًا لصالح 

 التجريبية.المجموعة 
الوثدة المطورة  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة  ي تنمية الميارات ثسا  ثجم تأ ير  -

 . العام الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي
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تنمية الميارات الثياتية  وة تأ ير المعالجة التجريبية )الوثدة المطورةف  ي لبياح  
وذلل كما , فη2سا  ثجم التأ ير )تم ث لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي,

 :يو ثو الجدو) التالي
 (66) جذٚي

اٌٛحذح اٌّطٛرح فٟ ضٛء ِزطٍجبد الزصبد اٌّؼزفخ فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبراد اٌح١بر١خ ٌذٜ رال١ِذ حجُ رأث١ز 

 3اٌؼبَ اٌصف اٌثبٟٔ اإلػذادٞ

يت ح مح الجدو) السابق أح ثجم تأ ير )الوثدة المطورةف  ي تنمية الميارات 
الثياتية لدى تبلميذ الص  ال اني اإلعدادي كبير, ثيث تراوثت  يم ثجم التأ ير بيح 

 ف.1.22 -1.22)
منيج الدراسات االجتماعية وبالتالي نوب) الفرض السادس لمبثث والذي ينص عم : 

المطور  ي  وط متطمبات ا تصاد المعر ة ينمي الميارات الثياتية تبلميذ الص  ال اني 
 اإلعدادي لمتطمبات ا تصاد المعر ة.
 وترجع الباث ة ىذه النتيجة إل : 

تاثة الفرصة  ,لتبلميذالمناخ الذي يتسم بالود والتفاىم مع ا  - واثترام آراييم وتوب) النود, وا 
 والذي ساىم  ي طرح أ كارىم دوح  مق مح نود اآلخريح. ,ليم إلبداط آراييم بثرية

 أسمو  التعزيز والتشجيع المستمر أ ناط  ترة تدريس الوثدة المطورة,  د ساىم  ي إ ناع  -
 بأداط الميارات الثياتية المختمفة.  التبلميذ

 حجُ اٌزأث١ز (η2ل١ّخ ) أثؼبد اخزجبر اٌّٙبراد اٌح١بر١خ

 وج١ز 6396 اٌٛػٟ ثبٌذاد

 وج١ز 6395 اٌزفبٚض ٚاٌحٛار

 وج١ز 6396 إدارح اٌٛلذ

 وج١ز 6396 اٌزٛاصً اٌفؼبي ِغ ا٢خز٠ٓ

 وج١ز 639 اٌؼًّ اٌفز٠مٟ

 وج١ز 6395 فُٙ ا٢خز٠ٓ ٚاٌزؼبطف ِؼُٙ

 وج١ز 639 االطزخذاَ اٌحى١ُ ٌٍّٛارد اٌج١ئخ

 وج١ز 639 اٌحفبظ ػٍٟ اٌظالِخ ٚاألِبْ اٌصحٟ

 وج١ز 6396 ٚرٕظ١ّٙبجّغ اٌّؼٍِٛبد 

 وج١ز 6359 اٌذرجخ اٌى١ٍخ
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الميارات الثياتية المثددة بالبثث ذات أىمية لمتبلميذ, مما ساعد إل  ثد كبير عم   -
أ ناط تدريس الوثدة المطورة  ي  الباث ةاىتمام التبلميذ بتنفيذ األنشطة والتجاو  مع 

  وط متطمبات ا تصاد المعر ة.
موا     وتعبر عح طورة تمس ثياة التبلميذ الوا عية,األنشطة المت منة بالوثدة الم -

ساعد عم  تنمية ىذه الميارات الثياتية لدييم خاصة ميارة إدارة مما ثويوية يعيشونيا, 
 والعم) الفريوي. ,والتواص) مع اآلخريح ,المعر ة

تصميم األنشطة المت منة بالوثدة المطورة  د استند  ي تنفيذه عم  عم) الفريق  -
دارة وتوزيع الو ت بشك) متوازح عم  أجز   اط ميام التعمم الموكمة لمتبلميذ . المتعاوح وا 

) مع اآلخريح مح الميارات التي ترتبط بثياة ووا ع التبلميذ, ثيث االفع التواص)ميارة  -
خبلليا يستطيع التبلميذ التعبير عح آراييم بصورة مناسبة, واثترام آراط زمبلييم , 

لعوح والمساعدة ثت  وبالتالي تكويح عبل ات تتسم بالود والتعاط  مع اآلخريح, وتوديم ا
مع زمبلييم الذيح ال يعر ونيم, مما يساعدىم عم  التكي  والتعايش مع الموا   الثياتية 

 التي يواجيونيا. 
جاط تنمية ميارة الوعي بالذات  ي المرتبة األخيرة بيح الميارات الثياتية التي تم تنميتيا  -

التبلميذ الصغير والذي لم  خبل) البثث الثالي, وترجع الباث ة ذلل ربما لطبيعة عمر
يساعدىم بشك) كبير عم  تعر  واكتشا  أنفسيم وتثديد طموثاتيم المستوبمية, كذلل 

 تثديد نواثي ال ع  والووة لدييم. 
ساعدت بطا ة توويم الميارات الثياتية التي ألثوتيا الباث ة بك) درس عم  رصد أداط  -

ودرجة اكتسابيم لمميارات الثياتية المت منة بك) درس, واالستفادة مح ىذا  ,التبلميذ
المستوى  ي الدروس البلثوة, وكذلل  ي تصميم الموا   التعميمية التي تعزز مح 

 اكتسابيم ليذه الميارات. 
ف, ودراسة عبد  Singh, 2015 ) وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة

ف  ي أح بناط الوثدات الدراسية بشك) مرتكز عم  األنشطة, 8114) الثميد جا  اهلل
 والموا   الوا عية مح شأنو تنمية الميارات الثياتية لدى التبلميذ .
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 توصيات البحح: 

إعادة النظر  ي مناىج الدراسات االجتماعية بالمراث) التعميمية المختمفة, و رورة  -
 . ا تصاد المعر ةتوييميا  ي  وط متطمبات 

 رورة التنويع  ي طرق التدريس, وأنشطة التعمم والتعمم, وكذلل أسالي  التوويم بما يفي  -
مكانات المتعمميح. ا تصاد المعر ةبمتطمبات   , وبما يست مر كا ة طا ات وا 

و ميارات و درات استخدام معممي الدراسات االجتماعية لطرق واستراتيجيات تدريسية توج   -
نتاج أ كار أصيمة وغير مسبو ة, وتشجيعيم عم   ,صيوالتو ,التبلميذ نثو البثث وا 

 تطبيق ىذه األ كار  ي موا   ثياتية تطبيوية. 
 وتكنولوجيا المعمومات.  ,إكسا  التبلميذ ميارات أساسية تتعمق باالتصا) -
عود دورات تدريبية لمعممي الدراسات االجتماعية بالمراث) الدراسية المختمفةث لتدريبيم  -

 رق واستراتيجيات تدريسية تمبي متطمبات ا تصاد المعر ة. عم  استخدام ط
 ,و ع خطة  ومية لبلست مار  ي مجا) ا تصاد المعر ة مح خبل) تطوير المناىج الدراسية -

 ومنيا مناىج الدراسات االجتماعية بالمراث) التعميمية المختمفة. 
توجيو االىتمام إل  تنمية الميارات الثياتية لدى تبلميذ المراث) التعميمية   رورة -

لما ليا مح أىمية  ي بناط متعمم  ادر عم  التعام) مع موا   الثياة بصورة  ثالمختمفة
 مناسبة. 

تطوير مناىج الدراسات االجتماعية  ي مراث) التعميم العام والخاص  ي  وط الميارات  -
 ة .الثياتية المختمف

نظرًا  ث رورة االىتمام بوياس الميارات الثياتية لدى طبل  المراث) التعميمية المختمفة -
 ألىميتيا  ي ث) المشكبلت الثياتية اليومية لممتعمم. 

 , بثيثاالىتمام بتصميم أنشطة تعميمية  ايمة عم  الموا   الثياتية الوا عية لمتمميذ -
وتتسم بالتنوع وتناو)   ايا وميارات ثياتية  ,تمكنو مح مواجية مشكبلت الثياة اليومية

 صفية وغير صفية.   ,متنوعة  ردية وجماعية
االىتمام بتدري  المعمميح عم  التخطيط الجيد لتفعي) الميارات الثياتية وتنميتيا لدى  -

 تبلميذىمث لما ليا مح أىمية  ي تعزيز السموكيات اإليجابية لمثياة.
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ودمج الميارات الثياتية الوايمة عم  ا تصاد المعر ة  ي المناىج  , رورة توظي  -
ومناىج الدراسات االجتماعية بصفة خاصة, وتطوير ىذه المناىج بصفة  ,الدراسية عموماً 

 لتراعي الجديد  ي مواجية متطمبات الثياة .  ثمستمرة
مح خبل) تنميتياث و اإل ادة مح التجار  العالمية والعربية  ي تعميم الميارات الثياتية  -

 أو دمجيا بالمناىج الوايمة . ,منيج مستو)
 حبوخ مكرتحة:

ا تصاد تثمي) مثتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمرثمة االبتدايية  ي  وط مفاىيم  -
 . المعر ة

بالمرثمة اإلعدادية لمعايير األداط  درجة امتبلل معممي الدراسات االجتماعيةتثديد  -
 . ا تصاد المعر ةالتدريسي  ي  وط متطمبات 

ثمة اإلعدادية  ايم عم  متطمبات ا تصاد برنامج تدريبي لمعممي الدراسات االجتماعية بالمر  -
 وأ ره عم  أداييم التدريسي والكفاطة الذاتية لدييم. المعر ة 

ره  ي تنمية المتطمبات اال تصادية ال تصاد برنامج  ايم عم  المشروعات البث ية وأ  -
 المعر ة لدى تبلميذ المرثمة االبتدايية  ي مادة الدراسات االجتماعية.

 .الميارات الثياتيةتطوير مناىج الدراسات االجتماعية بالمرثمة االبتدايية لتنمية  -
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 املزادع

 املزادع العزبية:  أواًل:

(. معايير جودة األداء التدريسي في ضوء مطالب اقتصاد المعرفة 6102)إبراىيم الحميدان .
ودرجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية . المؤتمر الدولي األول لممعمم وعصر المعرفة: 

المممكة , جامعة الممك خالد بأبيا ,كمية التربية, تحت شعار معمم متجدد لعالم متجددالفرص والتحديات 
 ة السعودية. العربي

(. دور االقتصاد المعرفي في التنمية االقتصادية, دراسة 6102أحمد بن حامد نفادي. )
الجمعية المصرية لبل تصاد مجمة تحميمية بالتطبيق عمى االقتصاد السعودي, مجمة مصر المعاصرة, 

 القاىرة, يناير.(,  105 (, ع )011 س ) , السياسي واإلثصاط والتشريع
مجمة (. تجارب عالمية وعربية في تعميم الميارات الحياتية, 6100الربعاني )أحمد بن حمد 

 .23 -22(, أبريل ص ص 25(, ع )5, س )التطوير التربوي
, القاىرة:  مناىج التعميم بيح الوا ع والمستوب)(. 6110أحمد حسين المقاني وفارعة حسن )

 عالم الكتب لمنشر والتوزيع. 
عمية برنامج تدريبي مقترح لتكوين الطالب المعمم شعبة الدراسات (. فا6115أحمد زارع أحمد )

االجتماعية لتنمية بعض الميارات الحياتية والوعي بالتحديات التربوية لمعولمة, المؤتمر العممي الثاني 
لكمية العموم التربوية بجامعة جرش ) دور المعمم العربي في عصر التدفق المعرفي (, األردن , أبريل . 

031- 651 . 
(. األدوار المرتقبة لمتعميم المستمر في ظل اقتصاد المعرفة, 6105أحمد عارف ممحم .)

جامعة . العموم اإلدارية كمية االقتصاد و  ,وضع االقتصادي وخيارات المستقبل المؤتمر الدولي التاسع " ال
 أبريل.  61 -62 ,الزرقاء

, القاىرة: دار السحاب لمنشر ياتيةالميارات الث(. 6114أحمد عبد المعطي ودعاء مصطفى )
 والتوزيع.

القاىرة: عالم  ,0ط ,معجم المغة العربية المعاصرة(. 6114أحمد مختار عمر وآخرون .)
 الكتب. 

(. تصور مقترح لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية 6160أماني عمي رجب )
, كمية التربية, جامعة سوىاج, المجمة التربوية ,المينية في ضوء متطمبات التوجو نحو اقتصاد المعرفة

 .615 -002(, مارس, ص ص 45(, ع )0ج )
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(. طريق مصر نحو اقتصاد المعرفة استرشادًا بالتجربة السنغافورية. 6161أمل جميل سالم )
(, يناير. ص ص 153(, ع ) 000, م )الجمعية المصرية لبل تصاد السياسي واإلثصاط والتشريع

611- 626. 
, القاىرة: مكتبة الميارات الثياتية(. 6110تغريد عمران ورجاء الشناوي وعفاف صبحي ) 

 زىراء الشرق لمنشر والتوزيع. 
(. مدى وعي معممي الدراسات االجتماعية بأدوارىم التدريسية في 6105جمال العساف. )

مجمة الدراسات التربوية  .في في مديرية تربية عمان الثانيةضوء المناىج المبنية عمى االقتصاد المعر 
 .  (0ع ), (3, م )جامعة السمطان قابوس ,والنفسية

. مدى وعي طمبة الجامعات األردنية الرسمية لمميارات الحياتية (6105جمال فواز العمري .)
 . 064 -015ص ص  (,01 ع ) ,مجمة دراسات نفسية وتربوية ,في ضوء االقتصاد المعرفي

(. تقويم محتوى مقررات المشروع الشامل لتطوير المناىج 6101الجميل عبد السميع )
لمصفوف الثالثة األولى من المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء الميارات الحياتية , 

 (6(, م)52, كمية التربية, جامعة عين شمس , ع )مجمة التربية وعمم النفس
(. واقع دور معممات المرحمة الثانوية في تنمية الجانب العقمي 6105نياز )حياة عبد العزيز 

مجمة جامعة الشار ة لمعموم اإلنسانية لمطالبات لمواكبة عصر اقتصاد المعرفة" تصور مقترح". 
 .516 -501(, ديسمبر, ص ص 6(. ع )02, م)واالجتماعية

مؤسسة كنوز الحكمة  ,ا تصاد المعر ة والتغير  ي بيية األعما) (.6105رجال السعدي .)
 لمنشر والتوزيع. 

( . مالمح تطوير كتب التربية االجتماعية والوطنية لممرحمة 6105سارة بن ثنيان آل سعود )
, مجمة رسالة الخميج العربياالبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء مبادىء االقتصاد المعرفي, 

 51 -01(, يناير, ص ص 010(, ع) 21)س 
االتجاىات الثدي ة التي تووم  –البرامج التعميمية (.6161سموان خمف جاسم الكناني. )

 بغداد: مكتبة اليمامة لمطباعة والنشر.  عمييا واستراتيجياتيا )رؤية نظرية معر ية وتوظيفيةف,
ورة ثتمية  ي عصر المعمومات الميارات الثياتية:  ر (. 6101سميمان عبد الواحد ابراىيم )

 القاىرة: إيتراك لمطباعة والنشر والتوزيع. ,رؤية سيكومترية
تطوير المناىج: رؤية معاصرة. المنيج. تطوير المنيج . (. 6106شوقي حساني حسن . )

 القاىرة: المجموعة العربية لمتدريب والنشر.  , تصميم ونماذج برمجتو. معايير جودة المنيج
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مجمة الغرى (. االقتصاد المعرفي ودوره في التنمية االقتصادية. 6115صادق عمي طعان )
 العراق.  .جامعة الكوفة (, 05 ع ) (,6م) ,لمعموم اال تصادية واإلدارية

(. فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة الصفية المرتبطة بمنيج 6105صالح جابر آل عارم )
عض الميارات الحياتية البيئية, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة أم الدراسات االجتماعية في تنمية ب

 القرى. 
(. وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية قائمة عمى 6103عبد الحميد صبري جاب اهلل ) 

التعمم الموقفي لتنمية مفاىيم حماية النزاىة ومكافحة الفساد وبعض الميارات الحياتية المرتبطة بيا لدى 
(. ديسمبر , ص 01(, ع )55, جامعة أسيوط, م )مجمة كمية التربيةب الصف األول اإلعدادي, طال
 .205 -522ص 

, عمان: دار  المنيج واال تصاد المعر ي(. 6113عبد الرحمن الياشمي وفاطمة العزاوي )
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

عمان: دار وائل لمنشر  ,5ط , ي ا تصاديات التعميم (.6114. ) عبد اهلل زاىي الرشدان
 والتوزيع.

(. مصفوفة مدى وتتابع لمناىج العموم 6160عزة شديد عبد اهلل و مروة صالح العدوي )
والدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم األساسي في ضوء ميارات اقتصاد المعرفة, المؤتمر الدولي الثاني 

ية لمدراسات المتقدمة في المناىج" مستقبل لقسم المناىج وطرق التدريس بالتعاون مع الجمعية العرب
 04-03اد المعرفة", كمية الدراسات العميا لمتربية. جامعة القاىرةتطوير المناىج في ضوء متطمبات اقتص

 .6160فبراير 
(. ورشة عمل بعنوان مفاىيم االقتصاد المعرفي 6106عزيزة السعدي وىيا الدوسري . )

لتعميم لتعاون الخميجي , جيود المجمس األعمى لمتعميم في توجيو اوتطبيقاتو وتحدياتو في دول مجمس ا
 .الدوحة , التابعة لممجمس األعمى لمتعميم األمانة العامة لمتخطيط التنموي ,نحو االقتصاد المعرفي 

 أكتوبر.  00 -01
 ,نثو مجتمع المعر ة العربي ودوره  ي التنمية ( .6112عصام يحيى الفيالني وآخرون. )

  مجمس البحث العربي.جدة: 
 . لمنشر والتوزيع عمان: دار أزىران ,ا تصاد المعر ة(. 6115القرني. ) عمي حسن

 األردن: دار الحامد لمنشر والتوزيع.  ,أسس المناىج والمغة(. 6105عنود الشايش الخريشا. )
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العربي, (. البنية التحتية القتصاد المعرفة في الوطن 6111عيسى خميفي, وكمال منصوري. )
,  التنافسي لممؤسسات االقتصادية الواقع واآلفاق , الممتقى الدولي حول " المعرفة الركيزة الجديدة والتحدي

 نوفمبر., الجزائر, كمية العموم االقتصادية
, المعر ية ا تصاد المعر ة نثو منظور أشم) لؤلصو)(. 6100فتحي مصطفى الزيات .) 

 القاىرة: دار النشر لمجامعات. 
(. درجة امتالك معممي ومعممات الدراسات االجتماعية والوطنية بالمرحمة 6105فيد العميري.)

الثانوية في المممكة العربية السعودية لمتطمبات جودة األداء التدريسي في ضوء التوجو نحو اقتصاد 
(, 6(, ع )55 م ) ,تونس ,المجمة العربية لمتربية, المنظمة العربية لمتربية وال وا ة والعموم المعرفة,
 015 -35ص ص

مدح المعر ة والمدح الذكية " مراكز لمتباد) المعر ي والتثو) (. 6104فؤاد بن غضبان )
 عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع. , 0ط ,الث ري الجديد"

(. الميارات الحياتية لدى طمبة 6102لطيفة ماجد النعيمي , ووضياء ابراىيم الخزرجي )
 .116 -222(, ص ص 25, كمية التربية لمعموم اإلنسانية, جامعة ديالي, ع  )دياليمجمة الجامعة, 

(. فاعمية األنشطة التعميمية في تنمية الميارات الحياتية في 6100ماجد بن سالم الغامدي )
مقرر الحديث لطالب الصف الثالث المتوسط, رسالة ماجستير غير منشورة, كمية العموم االجتماعية, 

 مام محمد بن سعود اإلسالمية. جامعة اإل
(. دور تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمشروع تطوير التعميم 6106ماجد محمد الزيودي )

( في تنمية الميارات الحياتية لطمبة المدارس الحكومية باألردن, ERFKEنحو االقتصاد المعرفي )
 .013 -45(, ص ص 1(, م )5, ع )المجمة العربية لتطوير التفوق

عمان: دار المناىج لمنشر  ,المناىج الثدي ة وطرق التدريس(. 6105محسن عمي عطية . )
 والتوزيع. 

مجمة (. التحول إلى اقتصاد المعرفة في ضوء التجارب الدولية. 6161محمد السعيد رشدي.)
(, 153 ع) (, 000 , م) تصاد السياسي واإلحصاء والتشريعالجمعية المصرية لالق ,مصر المعاصرة

 .213 -535ص ص  ,يناير
القاىرة:  ,تطوير المناىج الدراسية مح منظور ىندسة المنيج (.6115محمد السيد عمي.) 

 دار الفكر العربي.
 عمان: دار جرير لمنشر والتوزيع. ,تطوير الميارات الثياتية(. 6101محمد حسين قطاني )
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تصاد المعرفة, المؤتمر (. تطوير التعميم ودوره في بناء اق6115محمد سيد أبو السعود )
 مارس. .صناعة التعميم لممستقبل, الرياض .ميم اإللكتروني والتعميم عن بعد الدولي األول لمتع

اال تصاد المعر ي وأ ره عم  التنمية اال تصادية لمدو) (. 6104محمد عبد اهلل شاىين )
 القاىرة: دار حميترا لمنشر., 0ط,  العربية

 ,التصميم , والتطوير, والتوييم ,المنيج الدراسي: األسس (.6101محمد عمي الخولي. )
 عمان: دار الفالح لمنشر والتوزيع.

بيروت:  ,تكنولوجيا المعمومات والتعري  -ا تصاد المعر ة(. 6112محمد مراياتي . )
 األسكوا.

 اإلسكندرية: الدار الجامعية. ,اال تصاد الجديد(. 6105محمود حامد عبد الرازق. )
 بيروت: دار الكتب العممية.  ,مناىج التربية الريا ية (.6100محمود داود الروبيعي )

 الجميورية العربية السورية. ,مؤشرات ا تصاد المعر ة(. 6105.) المرصد الوطني لمتنافسية
, القاىرة: ميارات الثياة لمجميع نثو برنامج إرشادي لتربية المراىق(. 6114معتز عبيد )

 لعربي. دار العالم ا
, متطمبات التثو) ال تصاد  ايم عم  المعر ة  ي مصر(. 6103معيد التخطيط القومي. )

 أغسطس., القاىرة (,633 ع) ,سمسمة قضايا التخطيط والتنمية
, تقييم أداء التعميم العالي في مصر في إطار اقتصاد المعرفة(. 6161نيفين فرج إبراىيم. )

(, 153(. ع)000 م) ,المصرية لالقتصاد السياسي واإلحصاء والتشريع, الجمعية مجمة مصر المعاصرة
 .51 -13ص ص 

(. برنامج تدريبي مقترح قائم عمى االقتصاد المعرفي لتنمية الميارات 6101ىبة ىاشم محمد )
مجمة الجمعية التربوية األدائية لمعممي الدراسات االجتماعية وميارات توليد المعمومات لدى تالميذىم, 

 (, فبراير.23, ع)راسات االجتماعيةلمد
مجمة دراسات (. اقتصاد المعرفة" ورقة إطارية" . 6105ىبو عبد المنعم وسفيان قعمول . )
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