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 ص البخحطتخلم

إعداد خطة استراتيجية لمنيج الجغرافيا البحث في  تحدد اليدؼ الرئيس مف       
بالصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف بإستخداـ التحميؿ الرباعي 

SWOT Analysisطار د اإلإعدافي  ذلؾ استخدـ البحث المنيج الوصفي ولتحقيؽ ؛
، وأدوات التحميؿ الرباعي ٕٔقائمة بميارات القرف الػ؛ التي تمثمت في: األدواتو  النظري،

مف  سبعة وأربعوفالتى ُطبقت عمى عينة تكونت مف لمبيئة الداخمية والخارجية لممنيج؛ و 
 تيدريس الجغرافيا، والجغرافيا بكميأعضاء ىيئة التدريس مف تخصص المناىج وطرؽ ت

 ٜٕٔٓالعاـ الدراسي في  موجيي، ومعممي الجغرافيا بالمرحمة الثانويةو داب، التربية، واأل
ميارات القرف قائمة  (ٔوقد أسفرت النتائج عف: .؛ ثـ عولجت البيانات إحصائًيإٕٓٓ/ 
ضع تحديد الو  (ٖ منيج لتنمية تمؾ الميارات،مل االستراتيجيلمتخطيط ( نموذج ٕ، ٕٔالػ

 ؛ إذاستخداـ التحميؿ الرباعيبتنمية تمؾ الميارات في ضوء الراىف لتخطيط المنيج 
انخفاض نسبة جوانب القوة بالمنيج في تنمية تمؾ الميارات في مقابؿ ارتفاع أوضح 

نسبة جوانب الضعؼ، ووجود مجموعة مف الفرص والتيديدات؛ وفي ضوء ذلؾ ُأعدت 
مية ميارات تنلمنيج م( وضع خطة استراتيجية لٗمصفوفة التحميؿ الرباعي لممنيج، 

، وقد ُعرضت تمؾ النتائج، وُفسرت كًما وكيًفا. وقدـ البحث الحادي والعشريفالقرف 
الحادي تنمية ميارات القرف  كؿ مفمجموعة مف التوصيات؛ منيا: ضرورة نشر ثقافة 

، وتوفير المتطمبات الالزمة لضماف جودتو في تخطيط االستراتيجي، والتخطيط والعشريف
 .االستراتيجيفي مجاؿ التخطيط  وسعةالممزيد مف البحوث  واقترح. المناىج

التحميؿ الرباعي  –منيج الجغرافيا  - االستراتيجيتخطيط ال الكممات المفتاحية: -
SWOT Analysis - .ميارات القرف الحادي والعشريف 
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Strategic Planning of the Geography Curriculum in the First 

Secondary Grade Using SWOT Analysis to Develop 21
st
 Century Skills 

Abstract 

The main purpose of this research was to develop a strategic plan for the 

geography curriculum in the first secondary grade, using SWOT analysis to 

develop 21
st
 century skills. To achieve this purpose, the descriptive research 

method was adopted to develop the theoretical framework and tools. These 

tools consisted of: a list of the 21
st
 century skills, and tools for analyzing the 

internal and external environment of the curriculum. The sample of the current 

research were 47. These involved faculty members at the Faculty of Education 

and Arts specialized in curricula and methods of teaching geography, 

geography mentors, and teachers at the secondary stage during the academic 

year 2019 /2020. The results included developing:1) a list of 21
st
 century skills, 

2) a curriculum strategic planning model for the enhancing the skills, and 3) 

Determining the current status of curriculum planning in the light of 

developing those skills using SWOT analysis. This analysis illustrated that 

weaknesses outweigh the strengths of the curriculum and this consequently 

hindered the development of those skills. A set of opportunities and threats 

were also identified. Based on that, the SWOT Matrix of the curriculum was 

designed. The research also presents some recommendations, such as: 

highlighting the need to spread the culture of both developing 21
st
 century 

skills, using strategic planning, and providing the necessary requirements to 

ensure its success. It is suggested that further research is needed in the area of 

strategic planning. 

- Key Words: Strategic Planning, Geography Curriculum, SWOT Analysis, 

21
st
 Century Skills. 
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:املكدمة  

القرف الحادي والعشريف؛ والذي عرؼ بقرف الثورة الصناعية الرابعة المستندة إلى  يشيد   
قمية مجموعة مف المتغيرات السريعة والمتالحقة والمتشابكة؛ والتي صاحبيا كثير الثورة الر 

التي أصبحت تتطمب مواطًنا متسمًحا بمجموعة مف ؛ و مف التحديات عمى كافة أصعدة الحياة
تمكنو مف الحياة بأفضؿ الصور؛ ومف تمؾ التغيرات والتحديات: التحديات  ،الميارات الجديدة

ة وظيور مصطمح الثورة ما يسمى بالموارد البديمة، والتحديات التكنولوجياالقتصادية، وظيور 
الثالثة، والتحديات السياسية، ومحاولة فرض الييمنة السياسية عمى العالـ  ةالتكنولوجي

العربي، والتحديات الثقافية وما صاحبيا مف تنوع ثقافي، وصراع ايديولوجي، والتحديات 
ر، وبطالة، وارتفاع معدالت الجريمة، وتحديات ديموجرافية االجتماعية، وما صاحبيا مف فق

قميمية،  سكانية، وما صاحبيا مف ضغط عمى الموارد الطبيعية، وتحديات أمنية داخمية، وا 
وحدوث التغيرات المناخية،  ،وما صاحبيا مف ارتفاع معدالت التموث ،وعاممية، وتحديات بيئية

كما أف  .اء، ومشكالت الجفاؼ، والمجاعاتلغذا ت المياه، وما ارتبط بيا مف نقص وتحديا
جعمت مف التكنولوجيا ، وتحديات، و طرًقا جديدة ؛ قد فرضثورة رقميةماحدث بيذا العصر مف 

جزًءا ال يتجزأ مف حياة المجتمعات؛ مف خالؿ تقنيات الذكاء اإلصطناعي، واإلنساف اآللي، 
نترنت األشياء. ا  ة، والطباعة ثالثية األبعاد، و والحوسبة، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوي

ىذا فضاًل عف التحديات المرتبطة بتطوير التعميـ؛ والتي تتضمف تحسيف جودة التعميـ، 
 ة فيو. اوالمساو 

 ،؛ محمد وآخروف٘ٛ ، ص.ٜٕٔٓ، مالؾ وعاصـ ؛ٙٔ ، ص.ٕ٘ٔٓوآخروف، جياف )
 )*( (ٜٚ٘-ٜٓ٘ ، ص ص.ٜٕٔٓ
 مفتحواًل جذرًيا في طبيعة المجتمع؛ ُيعد  قد شيدإف ىذا العصر ف وبناًءا عمى ماسبؽ؛       

 االقتصادعمى  يعتمد؛ تحواًل مف مجتمع والمجتمعات األفراد حياة في أثرت التي التحوالت أقوى

 المعمومات تكنولوجيا تطورات عمى القائـ المعرفي االقتصاد يعتمد عمىإلى مجتمع  الصناعي

 واإلعالـ.  تصاالتواال 

                                                 
في اإلصدار   APA (American Psychological Association) الـتم اتباع قواعد التوثيق الخاصة  بنظام  - (*)

 .السابع ليا
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 مجموعات ىذا التحوؿ مفيـو المنافسة العالمية؛ والتي تتطمب امتالؾ األفراد قد أبرز و       

مف الكفاءات والميارات المناسبة لمتعامؿ مع معطيات ىذا التحوؿ؛ بما في ذلؾ القدرة  مختمفة
عمى حؿ المشكالت، واإلبداع، والقدرة عمى التواصؿ مع اآلخر، وممارسة عدد مف أنماط 

 التفكير.
21وفي ىذا اإلطار ظير مفيـو "ميارات القرف الحادي والعشريف"     

ST
 Century Skills 

عداد جيؿ قادر عمى  ٕٕٓٓكأحد الحركات الحديثة التي بدأت عاـ  لمواجية تمؾ التحديات وا 
تتضمنو تمؾ الميارات مف تمبية  النجاح في التعمـ والحياة في القرف الحادي والعشريف بما

 ا النجاح. حتياجات ىذال
 ،ميارات القرف الحادي والعشريف يشير إلى مجموعة واسعة مف المعارؼمصطمح و 
، وأساتذة الجامعات ،والصفات الشخصية التي يعتقد التربويوف ،وعادات العمؿ ،والميارات

في  والتطبيؽحاسمة لتحقيؽ النجاح في سوؽ العمؿ، ال تياأىميفي وغيرىـ  ،وأرباب العمؿ
  األكاديمية والتعميمية والمينية والمدنية طواؿ حياة المتعمـ. جميع المجاالت 

             (21
st
 Century Skills, 2016 ) 

مف المبادرات، والمشروعات تنادي بأىمية إكساب المتعمميف  عددٌ  برز واستجاًبة لذلؾ     
ياغة أنظمتو إعادة النظر في فمسفة التعميـ، وص لميارات القرف الحادي والعشريف مف خالؿ

النظاـ المنوط بإكساب المتعمميف المعارؼ، ليس فقط  بوصفوصياغة شاممة؛  المختمفة
ميارات إنتاج المعرفة، واإلبداع،  تنميةالتركيز عمى باألحرى  لكف ، وتطويرىا؛والميارات

في  لحياة بنجاح؛ وذلؾ مف أجؿ اواقتصاد التعمـ ،واالبتكار في ظؿ مجتمع اقتصاد المعرفة
 .مع القرف الحادي والعشريفمجت

وتـ التأكيد في تقرير اليونسكو تحت عنواف: "معايير كفاءة المعمميف في مجاؿ       
ـ عمى  2008تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ" في مؤتمر "تفعيؿ عقوؿ النشء" بمندف عاـ 

ت ضرورة االىتماـ بميارات القرف الحادي والعشريف عمى نطاؽ شامؿ لمنظـ والسياسا
التربوية، والمؤسسات التعميمية، بما يحقؽ إثراء التعميـ وتعميمو، وجعمو مستمًرا مدى الحياة 

رتكاز عمى أربعة دعائـ رئيسة؛ ىي: التعمـ لممعرفة، والتعمـ لمعمؿ، والتعمـ لمعيش مع باال 
اج اآلخريف، وتعمـ المرء ليكوف، وبما يتضمف أىـ ميارات القرف الحادي والعشريف؛ وىي: إنت
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 المعرفة الجديدة، وقابمية التعاوف، واالتصاؿ، واإلبداع، واالبتكار، والتفكير الناقد. )الخزيـ
 (ٔٙ ، ص.ٕٙٔٓ والغامدي،

 International Society forووصفت الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعميـ       

Technology in Education (ISTE)ممية تيدؼ إلى زيادة كفاءة العوىي جمعية  -؛
 ٕٙٔٓفي المؤتمر السنوي ليا عاـ  -التعميمية عف طريؽ االستخداـ المناسب لمتكنولوجيا 

مجموعة مف المعايير التي تصؼ الميارات التي يجب أف يمتمكيا متعمـ القرف الحادي 
والعشريف، وىي: مواطف رقمي، ومفكر حسابي، وباٍف لممعرفة، ومتعمـ مفاوض، ومتواصؿ 

 (ٖٙٔ-ٖ٘ٔ ، ص ص.ٕٚٔٓ، المصعبي)        مي.خالؽ، ومتعاوف عال
 المنظومة صياغة إعادة أكدت أىميةمف األبحاث، والدراسات التي  عددٌ  أجريكما     

لمتعمميف مف تمؾ اوالعشريف، وتمكيف المعمميف، و  الحادي القرف ميارات ضوء عمى التعميمية
معالجتو، واإلضافة  قدراتيـ عمى فقط؛ بؿ تنمية المعرفة تعمـ مف تمكنيـ ال الميارات؛ والتي

 : الخزيـيدراست: مجاالت الحياة؛ مثؿى شت في جديدة، وتطبيقيا ىنتاج معارؼ أخر ا  إلييا، و 
 .(ٗٔ٘ ، ص.ٜٕٓٓوحسف ) صدقي، و (ٗٙ ، ص.ٕٙٔٓ)والغامدي 

 الحادي القرف كفاءات تعميـ دمج أىميةأكدت مف األبحاث، والدراسات التي  عددٌ  أجريكما    

في جميع المراحؿ التعميمية بما  ودعميا التعميمية وتطوير الموارد المناىج في يفوالعشر 
( المقدـ بمؤتمر ٗٚ ، ص.ٕ٘ٔٓجياف وآخروف )بحث  :مثؿ ؛يات العصريتناسب مع تحد

القمة العالمي لالبتكار؛ تحت عنواف: "التعميـ مف أجؿ المستقبؿ: التجربة العالمية لتطوير 
 .لحادي والعشريف"ميارات وكفاءات القرف ا

وتعد مناىج الجغرافيا مف أحد أىـ المناىج الدراسية التي تعد المتعمـ بيدؼ العمؿ بفاعمية     
أىمية  Nagelأكد رافيا مادة حياة وميدانيا اإلنساف والبيئة؛ وفي ذلؾ غفي المجتمع؛ فالج

ي يمكف مف خالليا الجغرافيا، والتفكير الجغرافي في تزويد اإلنساف بالوسائؿ واألدوات الت
  كما أكد، (Nagel, 2008, PP. 357-358)القرف الحادي والعشريف.  مواجية تحديات

Edelson قرارات أىمية رفع مستوى الثقافة الجغرافية؛ ألىميتيا في عمميات صنع، واتخاذ ال
التي والعدوي  بد النبيودراسة: ع، ,P. 2)ٕ (Edelson ,012. الخاصة بالعمؿ، والسياسة

جراء أبحاث تقدـ رؤية مستقبمية لمناىج الجغرافيا في ضوء تحديات القرف إ ا مف خالليارحاقت
 (ٕٔٔ ، ص.ٕٚٔٓوالعدوي، )عبد النبي الحادي والعشريف.
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لذا كاف ىناؾ اىتماـ كبير بإعداد تمؾ المناىج مف قبؿ األبحاث، والدراسات والمشروعات     
يف، وتضميف محتواىا موضوعات بينية تتفؽ مف أجؿ تنمية ميارات القرف الحادي والعشر 

 والثقافة والثقافة الصحية، المالية، والثقافة البيئية، الثقافة؛ مثؿ: ووتحديات ،ىذا القرفوتغيرات 

 ؛ إضافة إلى منيجية تدريسيا.المدنية
  , PP.47-50)ٕٜٓٓTrilling & Fadel,  ؛Stoltman, 2012, P. 19) 

لي لمناىج المرحمة الثانوية في مصر يجد قصوًرا في تقديـ والمستقريء لمواقع الحا      
وسوؽ العمؿ؛ خاصة أف  ،والمجتمع ،تعميـ فّعاؿ ينمي تمؾ الميارات، ويحقؽ أىداؼ المدرسة

المرحمة الثانوية تعد مف أىـ المراحؿ التعميمية التي يجب التركيز فييا عمى إعداد المتعمميف 
كسابيـ ميارات ا  مؿ مسئولية تعمميـ مدى الحياة، و تح وتدريبيـ عمى ،لممجتمع وسوؽ العمؿ

التفكير المختمفة، وحؿ المشكالت الفعمية التي تواجييـ، وغيرىا مف الميارات الحياتية، 
واالجتماعية؛ مثؿ: التعاوف والتواصؿ بفاعمية مع اآلخريف، والثقافة التكنولوجية، والمعموماتية 

 ، ص.ٜٕٔٓ، طومبات القرف الحادي والعشريف. )واإلعالمية حتى يمكنيـ التكيؼ مع متط
 (ٕٛٔ ، ص.ٜٕٔٓمحمد، ؛ ٔٓٔ
وتعد مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية مف المناىج التي تواجو تحديات القرف الحادي     

والعشريف، وتعاني مف قصور في اإلعداد لمدراسة الجامعية، وتمبية احتياجات سوؽ العمؿ؛ 
والحياة في مجتمع القرف الحادي والعشريف. وتحتاج إلى مراجعة  ومف ثـ النجاح في التعمـ

عادة تخطيط بصورة تمكف مف معالجة ىذا القصور. وىو ما أكدتو دراسات    Nieto :كؿ مفوا 
 (.ٙٛ ، ص.ٕٙٔٓ)ويونس (، ٕٙٔٓ) وعبد اهلل وآخروف(، ٕ٘ٔٓ)

ىؿ األجياؿ لميارات ولبناء مناىج دراسية تراعي تحديات القرف الحادي والعشريف، وتؤ     
 مف عاؿٍ  مستوى عمى المناىج بناء أف تتـ عمميات التعامؿ معيا والعيش بنجاح؛ يتطمب األمر 

 إلعداد المتعمميف الالزمة الميارات في النظر مع تمؾ التحديات، مع إعادة لتتواءـ  ؛الجودة

عمى نظاـ دقيؽ  تبني مدخؿ يستندىذا القرف؛ ومف ثـ  يف والعمؿ لمحياة مناسًبا إعداًدا
عمى ضوء تقييـ مستمر لممتغيرات المحمية واإلقميمية ة االستراتيجيلممعمومات وصنع القررات 

والعالمية، وكذلؾ لممتغيرات في البيئة الداخمية لممناىج؛ بيدؼ البحث عف الفرص والتحديات 
تقديـ وتحديد نقاط القوة والضعؼ وخمؽ الفرص وتوظيؼ نقاط القوة وحسف استغالليا؛ ل

سوىاـ : أكدتو دراساتىذا ما مناىج ذات جودة وكفاءة عالية قادرة عمى المنافسة العالمية؛ و 
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 (ٖٕٗ ، ص.ٜٕٔٓالسويفي، (، و ٚٛ ، ص.ٕ٘ٔٓ)سويمـ (، و ٕٙ ، ص.ٖٕٔٓ)
 .(ٔٓٙ-ٓٓٙ ، ص ص.ٜٕٔٓ) وآخروف مصطفىو 

كضرورة  Strategic Planning االستراتيجيفي ىذا اإلطار مفيـو التخطيط برز و     
ييدؼ و حتمية، وكمنيج في التفكير، وكأسموب عمؿ لمتخطيط التربوي، ولمتعميـ بشكؿ عاـ، 

مة بيف نتائج تقييـ البيئة الخارجية لممؤسسة التعميمية وموارده بيئتيا الداخمية، ءإلى المال
ي في الحد مف نقاط الضعؼ، وففادة مف نواحي القوة و عميمية في اإلتساعد المؤسسة التإذ وب
 فادة مف الفرص وفي التقميؿ مف التيديدات. اإل

 (ٛٔ-ٚٔ ، ص ص.ٕٔٔٓ، الحجري ؛ٕ٘ٔ ، ص.ٕ٘ٔٓ، جرجر)
في المؤسسات التعميمية نتيجة زيادة  االستراتيجيوقد تزايدت أىمية تطبيؽ التخطيط       
حاجة عرفة، وتزايد المالتي صاحبت مجتمع ال المتتابعةعمى التعميـ لمواجية التحديات الطمب 

إلبراز القدرة التنافسية لممؤسسات التعميمية، والحفاظ عمى دورىا في المجتمع. ولكوف 
مثؿ أىـ مجاالت التخطيط القومي وقاعدة ارتكازه، التي تسمح بتنمية  االستراتيجيالتخطيط 

 ،والميارات ،يحدد القدرات إذالموارد البشرية كأساس لتقدـ المجتمع عمى كافة األصعدة؛ 
واالتجاىات في تمؾ الموارد في جوانبيا العممية والعممية والفنية والسموكية ويعمؿ  ،رؼوالمعا

كأحد  -لممناىج الدراسية  االستراتيجيعمى صقميا وتنميتيا. ويمكف القوؿ أف التخطيط 
يتيح الفرصة لبناء المناىج بصورة  - عميمية التي يشمميا قطاع التعميـعناصر المنظومة الت

 ضحاوي) احتياجات المجتمع، وبمشاركة جميع المستفيديف مف بنائيا.  مرنة في ضوء
 (ٕٖٔ ، ص.ٕٔٔٓ آخروف،و 

في تطوير التعميـ وتحقيؽ جودتو؛  االستراتيجيعتراؼ دوؿ العالـ بأىمية التخطيط اوب      
: كؿ مفتشجيع  يا، وتبعكميافقد بادرت بوضع خطة استراتيجية لمتعميـ عمى مستوى الدولة 

والجامعية عمى وضع خطة استراتيجية لتطوير العممية ، قبؿ الجامعية ات التعميمية ماؤسسمال
 التعميمية بيا.

في وضع استراتيجية لمتنمية  االستراتيجيوفي ذلؾ اإلطار تبنت مصر مدخؿ التخطيط      
؛ والتي تأخذ في اعتبارىا تحديات القرف الحادي والعشريف ٖٕٓٓالمستدامة: رؤية مصر 

ىي: البعد  ثالثة أبعاد؛ة االستراتيجيتمقي بظالليا عمى المجتمع المصري. وتأخد ىذه التي 
جتماعي؛ قطاع التعميـ أحد محاور البعد االجتماعي، والبعد البيئي. ويعد اإلقتصادي، والبعد اال



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0151 - 

" إتاحة التعميـ، والتدريب لمجميع  ٖٕٓٓعاـ حتى لمتعميـ ة االستراتيجيوتستيدؼ الرؤية 
عالية دوف تمييز، وفي إطار نظاـ مؤسسي كؼء وعادؿ، ومستداـ، ومرف، وأف يكوف بجودة 

وتكنولوجًيا، وأف  ،وتقنًيا ،والمتمكف فنًيا ،والمتدرب القادر عمى التفكير ،مرتكًزا عمى المتعمـ
طالؽ إمكاناتيا إلى أقصيـ أيًضا في بناء الشخصية المتسيُ  مدى لمواطف معتز  ىكاممة، وا 

شغوؼ ختالؼ، فخور بتاريخ بالده، قابؿ لمتعددية، يحتـر االمسئوؿ، ير، مبدع، بذاتو، مستن
ببناء مستقبميا، وقادر عمى التعامؿ تنافسًيا مع الكيانات اإلقميمية والعالمية"، ويعد تمكيف 

.  ةاالستراتيجي؛ أحد أىـ أىدافيا ووميارات، المتعمـ مف متطمبات القرف الحادي والعشريف
 (ٕ٘ٔٓ، ط والمتابعة واإلصالح اإلداريوزارة التخطي)

لتطوير سواء في تحقيؽ أىدافو مف التحسيف وا االستراتيجيويعتمد التخطيط    
لممناىج الدراسية عمى أدوات التحميؿ البيئي لجوانب القوة والضعؼ في  ـلممؤسسة التعميمية أ

أشيرىا وأكثرىا شيوًعا في  البيئة الداخمية، والفرص والتيديدات في البيئة الخارجية؛ والتي مف
؛ وىذا المختصر يشير TOWSأو  SWOT Analysisاالستخداـ أداة التحميؿ الرباعي 

( (O، وWeakness( وترمز لػ (W، وStrength( وترمز لػ (S؛ ىي: أحرؼ ةإلى أربع
بما توفره مف  -ىذه األداة  وتعد؛ Threats( وترمز لػ (T، وOpportunityوترمز لػ 
تساعد في تحديد  لكونيا ؛االستراتيجيوة مفصمية وركيزة أساسية في التخطيط خط -نتائج 

     المناسبة لمتطوير.ة االستراتيجياألولويات والبدائؿ 
 .Kawata, 2003, PP. 43,46; Nickols, 2008, Pٕٔٔ ، ص.ٕٙٔٓوالسيد،  )ىيبة

6;  Earle, 2016, P. 24;) 
لمناىج الجغرافيا مف  االستراتيجيرباعي في التخطيط عف أىمية التحميؿ الأما بالنسبة        

؛ فإنو يتيح الفرصة لمكشؼ عف جوانب القوة الحادي والعشريفأجؿ تنمية ميارات القرف 
وكذلؾ الفرص والتيديدات في  ،لميارات تمؾ اوالضعؼ في تمؾ المناىج في ضوء تنميتو 

والفرص المتاحة لعالج جوانب  البيئة الخارجية لممنيج؛ بما يسمح باستغالؿ نقاط القوة
ؼ بالمنيج، ومواجية التيديدات التي تواجيو، وتؤثر عمى جوددتو في تنمية ميارات عالض

 ومف ثـ رفع كفاءتو وجودتو. ؛الحادي والعشريفالقرف 
في ضوء تنمية  ئياوبنا، وعمى الرغـ مف وجود تأكيد عمى ضرورة تخطيط المناىج      

سموب أالقائـ عمى استخداـ  االستراتيجيعشريف، وأىمية التخطيط ميارات القرف الحادي وال
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، والمناىج الدراسية -بوجو عاـ  -لمعممية التعميمية  SWOT Analysisالتحميؿ الرباعي 
؛ لتتواءـ مع تحديات القرف الحادي والعشريف، وما يتطمبو مف ميارات، -بوجو خاص  -

وعمى افسة العالمية في استيدافيا وتنميتيا، ولقدرتو عمى الوصوؿ بجودة المنيج إلى المن
ة والتربوية؛ ف مجاؿ البحث في ذلؾ يتسـ بندرة األبحاث، والدراسات العمميالرغـ مف ىذا كمو فإ
لتي ىدفت إلى ا(؛ ٛٚ، ٖ ، ص ص.ٕٗٔٓ)وشبو محمد ىي: دراسة؛ وما توفر مف دراسات

ثره عمى تدريس مادة الجغرافيا أ، و لممناىج التربوية  االستراتيجيواقع التخطيط عمى تعرؼ ال
بالمرحمة الثانوية بالسوداف، وعمى جودة المناىج التربوية، وتقديـ مؤشرات أداء واضحة ليا، 
ومقترحات لالرتقاء بالمناىج ورفع كفاءتيا، وتحديد درجة توافر متطمبات توظيؼ التخطيط 

في وضع المناىج  الستراتيجيالممناىج؛ وأكدت نتائجيا: وضوح أىمية التخطيط  االستراتيجي
السميـ  االستراتيجيالتربوية، وضرورة تبني وزارة التربية والتعميـ لو، ومراعاة التخطيط 

لممناىج؛ لما لو مف أىمية في رفع فعاليتيا. وأوصت بضرورة: صياغة رؤية إستراتيجية 
عدا االستراتيجيلممناىج، ونشر ثقافة التخطيط  د مناىج تتناسب بيف العامميف بالوزارة، وا 

تطورات العالـ، وتوفير اإلمكانات المادية، والبشرية والتنظيمية الالزمة لتطبيؽ التخطيط 
 .االستراتيجي

 االستراتيجيالتخطيط  -عمى حد عمـ الباحثة  - ولـ تستخدـ أية دراسة مف الدراسات       
ؿ تخطيط مناىج في مجا SWOT Analysisموب التحميؿ الرباعي أسالقائـ عمى استخداـ 

لتمؾ المناىج لتنمية  االستراتيجيالتخطيط  ، أو-بصفة عامة  -الجغرافيا بالمرحمة الثانوية 
كونو ل؛ ومف ىنا أتت أىمية البحث الحالي - بصفة خاصة -ميارات القرف الحادي والعشريف 
داـ التحميؿ لمناىج الجغرافيا بالثانوية العامة باستخ االستراتيجيمحاولة تيدؼ إلى التخطيط 

ية ميارات القرف الحادي لتنم -تحديًدا منيج الصؼ األوؿ  - SWOT Analysisالرباعي 
 .والعشريف

 مشكلة البخح:  -

واقع التخطيط  َتعرُّؼ :ىدفت إلى أجريت دراسة استطالعيةتحديد مشكمة البحث الحالي ل     
 SWOTلتحميؿ الرباعي استخداـ المناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية ب االستراتيجي

Analysis ومقابمة استبانة،  وذلؾ بتطبيؽ ؛لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف
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في المناىج وطرؽ تدريس الجغرافيا،  عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف (ٔ)شخصية
وموجيي الجغرافيا بالمرحمة  ؛بجامعة اإلسكندرية داب، واآلالتربية تدريس الجغرافيا بكميتيو 

 وقد أشارت نتائجيا إلى اآلتي: الثانوية العامة،
 SWOTالتحميؿ الرباعي % عمى عدـ استخداـ أسموب ٛٚ.ٕٜأجمعت اآلراء بنسبة  -

Analysis اىج الجغرافيا بالمرحمة الثانويةفي تحميؿ البيئة الداخمية والخارجية لمن ،
ؿ تأثير بعض % فقد جاءت لتشير إلى الرجوع إلى تحميٕٕ.ٚوالنسبة المتبقية وىي 

العوامؿ االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والتكنولويجة، والسياسية، والقانونية، 
قميمًيا، ودولًيا عمى المنيج،  أف و ، لمواءمتو معيامحاولة كوالديموغرافية...( محمًيا، وا 

 تخطيط تمؾ المناىج يتـ أحياًنا في ضوء نتائج بعض الدراسات التقويمية لجودة المنيج.

 % عمى عدـ وجود فعمي ومباشر لخيارات استراتيجية أوٓٓٔأجمعت اآلراء بنسبة  -
سيناريوىات لمستقبؿ تمؾ المناىج لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف لدى 

ال توجد قائمة محددة لميارات القرف الحادي والعشريف الالـز تنميتيا مف  إذالمتعمميف؛ 
 خالؿ مناىج الجغرافيا.

توافر ُخطة استراتيجية لتمؾ المناىج لتنمية  عدـ مى% عٓٓٔراء بنسبة أجمعت اآل -
% فكانت بسبب وجود ٕٕنسبة الػ  اأمميارات القرف الحادي والعشريف لدى المتعمميف؛ 
وثيقة لممنيج تتضمف مكوناتيا توضيًحا و رؤية ورسالة لمنيج الجغرافيا بالثانوية العامة، 

ستراتيجياتو  : المحتوى، ونواتج التعمـ،كؿ مفل التعميـ والتعمـ، واألنشطة التعميمية،  ا 
 وأساليب التقويـ، واألدلة والشواىد.

لمناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  االستراتيجيغياب التخطيط وىذه النتائج تشير إلى       
،  SWOT Analysisبصفة عامة، وخاصة ذلؾ المتأسس عمى استخداـ التحميؿ الرباعي 

لتنمية ميارات القرف  مستقبمية ليذه المناىج سيناريوىاتات استراتيجية أو خيار ووضع 
 الحادي والعشريف.

ستقراء واقع التعميـ قبؿ الجامعي في مصر؛ نجد توفر خطة إستراتيجية لمتعميـ قبؿ اوب    
مًعا نستطيع  –( تحت عنواف: " التعميـ المشروع القومي لمصر ٜٕٔٓ-ٕٗٔٓالجامعي )
جيد لكؿ طفؿ"؛ والتي وضع في إطارىا برنامج اإلصالح الشامؿ لممناىج الدراسية  تقديـ تعميـ

                                                 
 .(: أدوات الدراسة االستطالعية1ممحق ) -  (1)
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؛ ولتنمية ووميارات و،متطمبات، و الحادي والعشريفالقرف  تفؽ مع متغيراتبيدؼ تطويرىا بما ي
ثقافة التفكير واإلبداع، والتأكيد عمى المواطنة الرقمية، والحفاظ عمى قيـ لممجتمع المصري، 

وذلؾ إلعداد أجياؿ قادرة عمى المنافسة عالمًيا لموصوؿ إلى مراكز متقدمة في وترسيخيا؛ 
 (ٗٓٔ، ص.  ٕٗٔٓزارة التربية والتعميـ ،)و         شتى المجاالت. 

استراتيجية التنمية : ٖٕٓٓرؤية مصر  مواكبة في إطارة االستراتيجيوجاءت ىذه الخطة     
تراتيجية لتنمية المجتمع في جميع والتي تتضمف خطة اس؛ ٖٕٓٓمصر  – المستدامة

 االستراتيجيقطاعاتو بما في ذلؾ قطاع التعميـ والتدريب، واستخدمت منيجية التخطيط 
لمبيئة الخارجية والداخمية لممجتمع  SWOT Analysisالمعتمد عمى التحميؿ الرباعي 

 .(ٕ٘ٔٓ، واإلصالح اإلداري وزارة التخطيط والمتابعة) .ٕٗٔٓ، وصدرت في يناير المصري
وتأسيسًا عمى نتائج الدراسة االستطالعية، وفي ضوء التحميؿ المدقؽ لألدبيات       

، واستقراء واقع تخطيط المناىج الدراسية في التعميـ قبؿ الجامعي بصفة والدراسات السابقة
في محاولة استخداـ الحالي تأتي أىمية البحث عامة، ومناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية؛ 

لمبيئة الداخمية  SWOT Analysisالقائـ عمى التحميؿ الرباعي  االستراتيجيلتخطيط ا
عداد الخيارات ، بالصؼ األوؿ الثانوييج الجغرافيا منلوالخارجية  )سيناريوىات ة االستراتيجيوا 
 مف أجميا؛ وىي التي وضعفي تحقيؽ األىداؼ  تحقيؽ كفاءتول المناسبة المستقبؿ(

في مجتمع  الناجحةعداد أجياؿ قادرة عمى المشاركة إل لميارات االزمةتنمية االمساىمة في 
 .والعشريف الحادي القرف
 لنحو اآلتي:عمى ا ة البحث الحاليمشكم صوغومف ىنا يمكف     

مناىج ل Analysis  SWOTباستخداـ التحميؿ الرباعي تخطيط االستراتيجي يوجدال "    
 تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف،أجؿ مف وال مة، الجغرافيا بالمرحمة الثانوية بصفة عا

تخطيط قائـ عمى رصد جوانب القوة، وجوانب الضعؼ في تمؾ المناىج،  وبالتالي ال يوجد
وكذلؾ ما ىو متاح أماميا مف فرص لمتطوير، واإلصالح، وما يواجييا مف تحديات عمى 

وجود مف رغـ ال عمى؛ الرصدذا نتائج ىخيارات استراتيجية في ضوء ووضع جميع األصعدة؛ 
استراتيجية التنمية : ٖٕٓٓخطة استراتيجية لمتعميـ قبؿ الجامعي منبثقة مف رؤية مصر 

في تمكيف تمؾ  التخطيط االستراتيجيأىمية  ، وعمى الرغـ مفٖٕٓٓمصر  – المستدامة
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عداد متعمميف قادريف عمى ال نجاح في المناىج مف تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف وا 
 ".التعمـ والحياة فيو

 ضئلة البخح:أ  -

 مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ الرئيس التالي:تحديد يمكف      

التحميػؿ ي لمنػاىج الجغرافيػا بالمرحمػة الثانويػة باسػتخداـ االسػتراتيجيالتخطيط  كيؼ يمكف"     
تفػػرع مػػف ىػػذا وي ؟".تنميػػة ميػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف؛ ل SWOT Analysisالربػػاعي

 السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
صػؼ يج الجغرافيػا بالعشريف الالـز تنميتيا مف خػالؿ مػنميارات القرف الحادي وال"ما  .ٔ

 ".؟الثانوياألوؿ 
لمػػػنيج الجغرافيػػػا بالصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي لتنميػػػة  االسػػػتراتيجيمػػػا نمػػػوذج التخطػػػيط " .ٕ

 ."ميارات القرف الحادي والعشريف؟

بالصػػؼ األوؿ الثػػانوي لتنميػػة ميػػارات يج الجغرافيػػا مػػن ىف لتخطػػيطالوضػػع الػػرامػػا " .ٖ
 SWOTاسػػػػػتخداـ التحميػػػػػؿ الربػػػػػاعي القػػػػرف الحػػػػػادي والعشػػػػػريف فػػػػػي ضػػػػػوء 

Analysis."؟ 

لتنمية ميارات القرف لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي ة االستراتيجيالُخطة ما " .ٗ
 ".؟SWOT Analysisالتحميؿ الرباعي  نتائجفي ضوء  الحادي والعشريف

 ف البخح:أٍدا -

الصػػػؼ األوؿ بالتخطػػػيط االسػػػتراتيجي لمػػػنيج الجغرافيػػػا  ىػػػدؼ البحػػػث الحػػػالي إلػػػى             
الحػػادي لتنميػػة ميػػارات القػػرف   SWOT Analysis    الثػػانوي باسػػتخداـ التحميػػؿ الربػػاعي 

 تحقيؽ ما يأتى :؛ وذلؾ مف خالؿ والعشريف
؛ الػالـز تنميتيػا مػف خػالؿ مػنيج الحػادي والعشػريفالقػرف قائمة بأىـ ميػارات  إعداد - ٔ

 الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي.
وضػػع نمػػوذج التخطػػيط االسػػتراتيجي لمػػنيج الجغرافيػػا بالصػػؼ األوؿ الثػػانوي لتنميػػة  - ٕ

 الحادي والعشريف.ميارات القرف 
يػػارات رصػػد الوضػػع الػػراىف لتخطػػيط مػػنيج الجغرافيػػا بالصػػؼ األوؿ الثػػانوي لتنميػػة م - ٖ

 .SWOT Analysisفي ضوء استخداـ التحميؿ الرباعي  الحادي والعشريفالقرف 
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المسػػتخدمة فػػي التخطػػيط  SWOT Analysisإعػػداد مصػػفوفة التحميػػؿ الربػػاعي  - ٗ
الحػػػػادي االسػػػػتراتيجيي لمنػػػػاىج الجغرافيػػػػا بالمرحمػػػػة الثانويػػػػة لتنميػػػػة ميػػػػارات القػػػػرف 

 .والعشريف
ؿ الثػانوي لتنميػة ا بالصػؼ األوتيجية لمػنيج الجغرافيػإعداد مصفوفة الخيارات االسػترا - ٘

 ميارات القرف الحادي والعشريف.
إعػػداد خطػػة إسػػتراتيجية لمنػػاىج الجغرافيػػا بالمرحمػػة الثانويػػة لتنميػػة ميػػارات القػػرف  - ٙ

 لممنيج. SWOT Matrixفي ضوء مصفوفة التحميؿ الرباعي  الحادي والعشريف
 :البخحأٍنية  -

 ث الحالي في أنو:قد يقيد البح      
بصٍفة عامة؛ ولمنػاىج الجغرافيػا  جو أنظار مخططي المناىج الدراسية بالمرحمة الثانويةيو  -ٔ

 إلى أىمية استيداؼ تنمية ميارات القرف الحادي والعشروف. بصٍفة خاصة

عمى أىـ ميارات القرف الحادي والعشريف الالـز تنميتيػا مػف انتباه مطوري المناىج  زركي -ٕ
الجغرافيػػا بالمرحمػػة الثانويػػة؛ بصػػفة عامػػة، ومػػنيج الصػػؼ األوؿ الثػػانوي خػػالؿ منػػاىج 
 بصفة خاصة.

بصػٍفة  بالمرحمػة الثانويػةالتخطيط االستراتيجي لممناىج الدراسية  الضوء عمى أىمية يمقي -ٖ
كفػاءة المػنيج فػي تنميػة ميػارات القػرف  رفععامة؛ ولمناىج الجغرافيا بصٍفة خاصة، في 

 اجية المنافسة العالمية.الحادي والعشريف، ومو 

فػػػي التخطػػػيط  SWOT Analysisسػػػموب التحميػػػؿ الربػػػاعي أأىميػػػة اسػػػتخداـ  يبػػػرز -ٗ
بصػٍفة عامػة؛ ولمنػاىج الجغرافيػا بصػٍفة  بالمرحمػة الثانويػةالدراسػية االستراتيجي لممناىج 

 ،والتطػوير ،نطالؽ منو نحو التحسيفخاصة؛ لمكشؼ الدقيؽ لموضع الراىف لممناىج، واال 
 فاء معايير الجودة.واستي

د أىـ المتطمبات الالزمة لنجاح التخطيط االستراتيجي لممناىج الدراسية بصػفة عامػة؛ حدي -٘
 ولمناىج الجغرافيا عمى وجو الخصوص.
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  مصطلخات البخح: -
 :Strategice Planning اييي التخطيط االضرت -(0)
تيدؼ إلى وضع تصور مستقبمي "عممية منظمة ىادفة؛ عّرفو البحث الحالي إجرائيًا بأنو: يُ 

لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ وذلؾ مف 
خالؿ التحميؿ البيئي لموضع الراىف لممنيج؛ بما في ذلؾ بيئتو الداخمية، لتحديد ما بيا مف 

ديدات؛ ثـ جوانب قوة وجوانب ضعؼ؛ وبيئتو الخارجية؛ لتحديد ما بيا مف فرص، وتي
، ورسالة وأىداؼ مة بيف جوانب تمؾ البيئتيف؛ لبناء خطة استراتيجية لممنيج ذات رؤيةءالموا

بو مف جوانب قوة، وما يحيط بو مف فرص لعالج ما  استراتيجية تمكف مف استغالؿ كافة ما
ما يواجيو مف تيديدات؛ وبما يجعمو قادًرا عمى تنمية ميارات  ـماأبو مف ضعؼ، والصمود 
 القرف الحادي والعشريف". 

 :Strategice Plane ييييةالضرتاخلطة اا -(ٕ)
عّرفيا البحث الحالي إجرائيًا بأنيا: " مجموعة الخطوات واإلجراءات التي توضح التوجو يُ  

االستراتيجي لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي نحو تنمية ميارات القرف الحادي 
ممية التخطيط االستراتيجي؛ وأداة التواصؿ بيف المعنيف بعممية والعشريف؛ والتي تمثؿ ناتج ع

تخطيط وتنفيذ المنيج، وتقويمو؛ وتتضمف مكونات أساسية؛ ىي: الرؤية، والرسالة، والقيـ، 
 واألىداؼ االستراتيجية؛ والخطة التنفيذية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ االستراتيجية".

 :يةالجاىو باملسحلة مياٍج الليػسافيا -(ٖ)
عّرفيػا البحػػث الحػػالي إجرائيػًا بأنيػػا: " ُجمػػاع الخبػػرات التعميميػة، والتعمميػػة المقدمػػة لممتعممػػيف يُ 

والتػػػي يػػػنظـ تقػػػديميا وفًقػػػا لمكونػػػات رئيسػػػة؛ ىػػػي: األىػػػداؼ، ؛ فػػػي مرحمػػػة الثانويػػػة العامػػػة
سػتراتيجيات، ومعينػات، وبيئػة، وزمػف التعمػيـ والػتعمـ، وأسػ اليب، والمحتوى العممي، وأنشػطة، وا 

وأدوات تقػػويـ نتػػائج الػػتعمـ؛ وذلػػؾ بيػػدؼ تنميػػة ميػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريف لػػدى ىػػؤالء 
المتعمميف؛ عمى مدار ثالثة صفوؼ دراسية، بثالث مناىج فرعية؛ ويقتصر البحث الحػالي عمػى 

 تخطيط منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي".
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 :SWOT Analysis التخليل السباع  -(ٗ)
" أحد أدوات تحميؿ الوضع الحالي المستخدمة في فيا البحث الحالي إجرائيًا بأنيا: عرّ يُ 

التخطيط االستراتيجي لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي، بتقييـ بيئتو الداخمية وتحديد ما 
بيا مف جوانب قوة، وجوانب ضعؼ، وبيئتو الخارجية لتحديد ما بيا مف فرص وتيديدات؛ 

مة بيف جوانب تمؾ البيئتيف مف خالؿ إعداد مصفوفة الخيارات االستراتيجية ءومف ثـ الموا
 لمتطوير؛ بيدؼ إعداد الخطة االستراتيجية لممنيج لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف".

21 لعشسيًادي وامَازات الكسٌ احل -(٘)
st
 Century Skills: 

والكفاءات، والسمات نوعة مف القدرات، عّرفيا البحث الحالي إجرائيًا بأنيا: "مجموعة متيُ 
والسموكيات الذكية الالـز تنميتيا مف خالؿ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي؛  الشخصية،

بداعية تؤىميـ لمنجاح بفاعمية في التعمـ،  لتمكيف المتعمميف مف ممارسة أداءات تفكيرية، وا 
 والعمؿ، والحياة بالقرف الحادي والعشريف".

 لبخح:حدود ا -

 اقتصرت حدود البحث عمى ما يأتى:     
 مجاالت: ةميارات القرف الحادي والعشريف؛ والمصنفة في أربع .ٔ

 مجاؿ ميارات التعمـ؛ ويضـ ميارات التعمـ: الذاتي، والتعاوني، والتنافسي. -
 الناقد، اإلبداعي، المستقبمي.مجاؿ ميارات التفكير؛ ويضـ ميارات التفكير: العممي،  -
ؿ الميارات المعرفية، واإلعالمية، والرقمية؛ ويضـ الميػارات: المعرفيػة، واإلعالميػة، مجا -

 والرقمية.
مجػػػاؿ ميػػػارات الحيػػػاة، وريػػػادة األعمػػػاؿ؛ ويضػػػـ الميػػػارات: الشخصػػػية، واالجتماعيػػػة،  -

 واإلدارية، والتجارية.

 المرحمػػػػػػة الثانويػػػػػػة العامػػػػػػة بالعػػػػػػاـ الدراسػػػػػػيالصػػػػػػؼ األوؿ مػػػػػػف مػػػػػػنيج الجغرافيػػػػػػا ب  .ٕ
مرحمػػػة التخصػػػص فػػػي دراسػػػة الجغرافيػػػا؛ واإلعػػػداد بدايػػػة  لكونػػػو؛ وذلػػػؾ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ

تعمـ، وىويتػو، فضػاًل عػف كػوف دراسػة مػنيج بداية تحديد شخصية المػو لمدراسة الجامعية، 
لجميػػع طػػالب المرحمػػة الثانويػػة فبػػؿ التخصػػص بػػيف ة إجباريػػ الصػػؼ تعػػدالجغرافيػػا بيػػذا 

 .لمشعبة األدبية فقطصبح إجبارًيا دبي؛ وياألعممي، و ال
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التػػػي تتضػػػمف: الداخميػػػة؛  ؛ وقػػػد حػػػددت مكونػػػات البيئػػػةالمػػػنيجلبيئػػػة  الربػػػاعيالتحميػػػؿ  .ٖ
سػػتراتيجياتو  ،أنشػػطةو  ،المحتػػوىاألىػػداؼ، و  ؛ وأدواتػػو، التقػػويـأسػػاليب و  ،التعمػػيـ والػػتعمـ ا 
 : معينػػات التعمػػيـ والػػتعمـ، وبيئػػةكػػؿ مػػفالمكونػػات الرئيسػػة لممػػنيج، وبالنسػػبة ل بوصػػفيا

أنشػػػػطة، متضػػػػمنة فػػػػي مكونػػػػات  أعػػػػدتالتعمػػػػيـ والػػػػتعمـ، وزمػػػػف التعمػػػػيـ والػػػػتعمـ فقػػػػد 
ستراتيجياتو  األولػى؛ فئتػيف رئيسػتيف؛  أما البيئة الخارجية فقد تحددت فػي التعميـ والتعمـ. ا 

: التجػارب واالتجاىػات العالميػة كػؿ مػفوىى: البيئة الخارجيػة الخاصػة لممػنيج؛ وتضػمنت 
امعي، واقػػع تخطػػيط التعمػػيـ قبػػؿ الجػػو يميػػة، ي تطػػوير العمميػػة التعمواإلقمميػػة والمحميػػة فػػ
موقعيػا )الوضػع الػراىف لمػادة الجغرافيػا  بالمرحمػة الثانويػة، الجغرافيػا وواقع تخطيط مناىج

كمػػػادة دراسػػػية، وطبيعتيػػػا، ونظػػػرة المجتمػػػع ألىميتيػػػا الحياتيػػػة(، والثانيػػػة؛ ىػػػي البيئػػػة 
التطػػػور المعرفػػػي، والتطػػػور التكنولػػػوجي،  مػػػفكػػػؿ الخارجيػػػة العامػػػة لممػػػنيج؛ وتضػػػمنت 

 ، والعوامؿ البيئية.والثقافية جتماعيةالعوامؿ اإلقتصادية، والعوامؿ االوالعوامؿ السياسية، و 

فػرص  أتتييػ ىاالقتصار عند مرحمة تخطيط المنيج، وتصميمو؛ دوف التنفيذ، والتقويـ؛ حتػ .ٗ
 .توفير المتطمبات الالزمة إلتماـ باقي عمميات المنيج

 ميَج البخح، وأدوايُ:  -

 :البخحميَج أ. 

 ،فػي إعػداد اإلطػػار النظػري، وأدوات الدراسػػةالمػنيج الوصػفي التحميمػػي  اسػتخدـ البحػث الحػػالي
الحكػػـ لكػػؿ عمميػػات  بوصػػفو االسػػتراتيجيكمػػا اسػػتخدـ مػػنيج تحميػػؿ الػػنظـ إلعػػداد المخطػػط 

 SWOT Analysisميػؿ الربػاعي وأسػموب التح، والدراسات المستقبمية، االستراتيجيالتخطيط 
عػداد مصػفوفة الخيػارات في تحميؿ البيئتيف الداخمية، واالخارجيػة  ؛ ومػف ةاالسػتراتيجيلممػنيج وا 

ا وكيًفػا؛ وذلػؾ البيانػات كم ػ معالجػةوكذلؾ المنيج المختمط فػي . لممنيجة االستراتيجيثـ الخطة 
 البحث.  ألىداؼوفًقا 

 :البخحأدوات . ب

 اـ األدوات اآلتية لجمع البيانات:تضمف البحث استخد 
الػػالـز تنميتيػػا مػػف خػػالؿ مػػنيج الجغرافيػػا  ميػػارات القػػرف الحػػادي والعشػػريفقائمػػة اسػػتبانة  -

 . )مف إعداد الباحثة(بالصؼ األوؿ الثانوي
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تحميػؿ مكونػات البيئػة الداخميػة، والخارجيػة ب الخاصػة شخصػيةالمقػابالت النات، و االستباإعداد  -
 )مف إعداد الباحثة( ة نظر مخططي مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية.مف وجيلممنيج 

 :اإلحصائية المعالجة أساليب تحديد -

 استخدـ البحث أساليب المعالجة اإلحصائية اآلتية:
 :األدوات ضبط أساليب. أ

 األدوات.؛ لحساب ثبات  Alpha (ɑ) Coronbach'sمعادلة " ألفا كرونباؾ "  -
 :البيانات ةمعالج أساليب. ب

لمنػاىج  SWOT Analysisالربػاعي مئويػة؛ لنتػائج التحميػؿ حسػاب التكػررات، والنسػب ال -
 .الجغرافيا بالمرحمة الثانوية لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف

  :لبخحا تءااإجس -

 قسمت إجراءات اإلجابة عف أسئمة البحث إلى أربعة أقساـ:    
 ، والتطبيؽدوات الدراسةطار الميداني ويتضمف إجراءات إعداد أاإل قسـ اإلطار النظري، وقسـ 

وذلؾ عمى النحو  ومقترحاتو. ،تفسيرىا، وأخيًرا قسـ توصيات البحثو  نتائجالوقسـ  الميداني،
 اآلتي:

 يظسيال اإلطــاز: ألوللكطه اا

الحادي ُنظـ اإلطار النظري في البحث الحالي عمى محوريف؛ يعرض األوؿ: ميارات القرف     
لممناىج الدراسية باستخداـ التحميؿ الرباعي  االستراتيجي، والثاني:  التخطيط والعشريف

SWOT Analysis  فيما يمي:؛ وتفصيؿ 
 :مَازات الكسٌ احلادي والعشسيً: ألولحملوز اا

 شسيً:أوًلا: اليشأة التازخيية ملفَوو مَازات الكسٌ احلادي والع

يارات القرف الحادي والعشريف يجد أنيا ليست وليدة ىذا إف المتتبع لتاريخ ظيور م     
ن ؛ فمنذ بداية الثورة الصناعية كاف ما تضرب بجذورىا إلى القرف الماضيالقرف فحسب؛ وا 

 Readingالعمؿ بالحياة مقتصًرا عمى تمكيف األفراد مف الميارات األساسية؛ وىي: القراءة 
؛ والتي تجعميـ متعمميف 3Rsي ُعرفت بالػ ؛ والتRithmetic، والحساب  Writingوالكتابة
موعة مف ؛ إلى أف بدأ القرف الحادي والعشريف وبدأت تظير معو مجWell learnedجيديف 
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جتماعية، والسياسية، والمعرفية، والثقافية، المتغيرات، والتحديات االقتصادية، واال
فراد مف العمؿ والحياة في والتكنولوجية؛ مما باتت معيا تمؾ الميارات غير كافية لتمكيف األ

 ذلؾ القرف بصورة مالئمة.
في متطمبات المواطنة، واختالؼ الميارات الالزمة لسوؽ  ب تمؾ التغيرات تغيرٌ صاح وقد     

القراءة، والكتابة، والحساب؛ فالتغيرات بالمتعمقة  تمؾلألمية؛ غير أخرى العمؿ، وظيور صور 
 ىقتصادية، والتغيرات التكنولوجية أظيرت ما يسماالقتصادية، أظيرت ما يسمى باألمية اال

باألمية التكنولوجية، واألمية الرقمية، والتغيرات في وسائؿ االتصاؿ واإلعالـ؛ أظيرت ما 
يسمي باألمية اإلعالمية، والتغيرات المعرفية، والمعموماتية أظيرت ما يسمي باألمية 

الثقافات، والوعي العالمي.  متعددةباألمية  أظيرت ما يسمى تغيرات االجتماعيةالمعموماتية، وال
بعنواف: "  ٜٜٔٔخاًصة عندما صدر تقرير وزارة العمؿ في الواليات المتحدة األمريكية عاـ 

ماذا يريد سوؽ العمؿ مف المدارس؟"؛ والذي كشؼ عف وجود فجوة بيف المعارؼ والميارات 
جاح في عصر ة وسوؽ العمؿ. فالنيحتاجو في الحيا التي تكسبيا المدرسة لممتعمـ، وبيف ما

  المختمفة عما كانت موجودة. االقتصاد القائـ عمى االبتكار أصبح يتطمب مزيج مف الميارات
 Worldٕٓٔ، ص. ٕٚٔٓالمصعبي،  ؛ٕٗ-ٕٕ ص ص. ،ٖٕٔٓ، )سعودى

Economic Forum, 2015; ) 
وما يحممو مف  والعشريف الحاديعتراؼ بأىمية المورد البشري في ريادة القرف وباال    

تحديات، وفي إطار السعي نحو تمكينو مف نواتج تعميمية شاممة؛ أبعد مف ميارات التعمـ 
والعشريف" كأحد الحركات الحديثة التي بدأت  الحادياألساسية؛ ظير مفيـو "ميارات القرف 

عداد جيؿ قاد ٕٕٓٓعاـ  ر نحو مواجية تمؾ التحديات وتحقيؽ أفضؿ نجاح لمتعمـ والحياة؛ وا 
 المعمومات لتكنولوجيا وظيفية مياراتعمى المنافسة العالمية في مجاؿ العمؿ؛ والذي يتضمف 

دارة التعقيد، والتوجيو الذاتي، ، واالتصاالت وميارات التفكير االبتكاري، وميارات التكيؼ وا 
 Ball etوالتطمع لمزيد مف المعرفة، واإلبداع، والمخاطرة، والميارات االجتماعية، واإلدارية. )

al., 2016, P. 2) 
مجموعة مف المصطمحات االقتصادية ولقد استخدمت الدوؿ، والمنظمات، والكيانات      
ف لتمبية احتياجات القرف الحادي والعشريف؛ مثؿ تعبير عما يجب أف يكتسبو المتعممولم
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فاءات والعشريف"، و"الك الحاديكفاءات القرف ارات القرف الحادي والعشريف"، و"مصطمح: "مي
             العامة"، و"الكفاءات الرئيسة".األساسية"، و"القدرات العامة"، و"الميارات 

                                                                                       
 (ٛ ، ص.ٕ٘ٔٓجياف وآخروف، )

ستخدمتو شراكة ميارات القرف والعشريف"؛ الذي ا الحاديمصطممح "ميارات القرف ويعد     
؛ ىو األكثر استخداًما وشيوًعا في األدبيات، واألبحاث والدراسات، وىو الحادي والعشريف

 المصطمح المتبنى في البحث الحالي.
والعشريف" التطور في نظريات التعمـ في  الحاديوساعد عمى نشأة مفيوـ "ميارات القرف     

مف أىـ  تعدإذ ة االجتماعية؛ ونظرية الذكاء المتعدد؛ عمـ النفس؛ مثؿ: النظرية المعرفي
قدرات المتعمـ عمى  تخاطبإذ النظريات التي تضـ جميع ميارات القرف الحادي والعشريف؛ 

بتكار، وحؿ المشكالت، وكذلؾ الموىبة، وميارات التفكير،  وتدعـ مياراتو اإلبداع، واال
تدعـ إذ التصاؿ )نظرية الحتمية التكنولجية(؛ االجتماعية في التكيؼ، والمرونة. كذلؾ نظرية ا

قدرات المتعمميف في تقديـ االبداعات، واالبتكارات، عف طريؽ عمميات المعرفة، وتطبيؽ 
النظريات في المواقؼ الحياتية المختمفة، كما تدعـ قدرتيـ عمى جمع المعمومات، وتوظيفيا 

البموي وتقنيات إعالمية متعددة. ) بفاعمية في حؿ المشكالت، وتدريبيـ عمى استخداـ وسائؿ
 (ٕٓٗ-ٜٜٖ ، ص ص.ٜٕٔٓوالبموي، 

بدأت حكومات الدوؿ تتجو نحو تطوير المنظومة التعميمة مف أجؿ تحفيز قدرات ف     
في كافة المجاالت والتخصصات؛  الحادي والعشريفالمتعمميف، وتمكينيـ مف ميارات القرف 

المجتمع المدني لممشاركة في تطوير التعميـ بما ولتحقيؽ ذلؾ استعانت بقطاعات مختمفة مف 
مف المبادرات العالمية التي استيدفت وضع أطر  عددٌ يحقؽ الفائدة عمى كافة األصعدة؛ فظير 

 مفاىيمية وتصنيفية لتمؾ الميارات؛ والتي مف أىميا: 
بر : المختمف كؿوضع إطارًا تصنيفًيا لميارات القرف الحادي والعشريف؛ مثؿ مبادرتي  -

 ، ومنظمة التعاوف والتطويرٖٕٓٓفي عاـ  NCRELالتربويى لإلقميـ الشمالي المركزي 
 Organization for Economic Co-Operation and Development االقتصادي

(OECD)  ٕ٘ٓٓفي عاـ. 
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لمواصفات الخريج في القرف الحادي والعشريف في صورة نواتج تعمـ؛ وقامت إطار وضع  -
 .ٕٚٓٓمريكية لمكميات والجامعات في عاـ بو الجمعية األ

؛ وتعيدت بو الشراكة مف أجؿ ميارات الحادي والعشريفوضع إطار لتحديد ميارات القرف  -
 .ٜٕٓٓفي عاـ  الحادي والعشريفالقرف 

؛ لتصميـ أدوات مبتكرة الحادي والعشريفوضع تعريفات إجرائية واضحة لكفاءات القرف  -
 الحادي والعشريفبمبادرة تقويـ وتعميـ ميارات القرف  لمتقويـ في الصؼ الدراسي؛

Assessment and Teaching of 21
st
 Century Skills (ATCS) ؛ وىو جزء مف
 . Microsoft، ومايكروسوفت Intel، وانتؿ Cscoمشروع عالمي برعاية سيسكو 

دة؛ وىي لممتعمميف في األلفية الجدي الحادي والعشريفمشروع ميارات وكفاءات القرف  -
إحدى مبادرات منظمة التعاوف والتطوير االقتصادي؛ التي تضـ معظـ دوؿ العالـ المتقدـ؛ 
والذي ييدؼ إلى تقديـ المعرفة الالزمة لوضع السياسات والممارسات التربوية وتحديد 
متطمبات المتعمميف في مجتمع المعرفة. ويتفرع مف ىذه المبادرة برنامج تعريؼ واختيار 

الذي تأسس لتطوير إطار عمؿ مفاىيمي لتحديد وتعريؼ، الكفاءات األساسية  الكفاءات؛
 Programالمتوقعة مف المتعمميف، وتشكيؿ اساس نظري لبرنامج تقويـ الطالب العالمي 

for International Student Assessment (PISA). 
ة لمتعمـ مدى ؛ لتحديد الكفاءات األساسيٕٓٔٓإعداد إطار عمؿ مرجعي أوروبي في عاـ  -

أبو رية الحياة، والضرورية في مجتمع المعرفة، وتنميتيا في جميع المراحؿ العمرية. )
؛ ٗٓٗ-ٕٓٗ، ص ص. ٜٕٔٓ؛ البموي والبموي، ٘ٙٔ-ٕٙٔ، ص ص. ٜٕٔٓوالشامي، 
 (.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ، ص ص. ٕٛٔٓخميس، 
ولة عربية حظ أف ىذه المبادرات ىي مبادرات لتحالؼ دوؿ ال تتضمف أًيا منيا دونم       

واحدة، وتركيا ىي الدولة اإلسالمية الوحيدة العضو في منظمة التعاوف والتطوير اإلقتصادي 
(OECD) ؛ مما يظير الفجوة بيف جيود تمؾ الدوؿ وبيف الدوؿ العربية؛ التي اقتصرت

جيودىا المتفرقة عمى نقؿ المعرفة حوؿ تمؾ الميارات، ووضع تصور لكيفية تنفيذىا عمى 
قع دوف محاولة لوضع إطار لتفعيميا؛ والذي يبدأ بتعريفيا إجرائًيا وتحديد نواتج أرض الوا

التعمـ مف المعرفة والميارات المتوقع مف المتعمميف الوصوؿ إلييا في كؿ مرحمة عمرية؛ ثـ 
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 ، ص.ٕٛٔٓخميس، )  تنفيذ يشمؿ طرؽ التدريس والتقويـ.وضع إطار مفاىيمي مفصؿ لم
ٕٔٙVoogt & Roblin, 2012;  ) 

 : سيًفَوو مَازات الكسٌ احلادي والعشثاىًيا: م

 The وىو "الشراكة" ،آخر " مفيوـٌ الحادي والعشريفارتبط بمفيـو "ميارات القرف 

Partnership ؛ والذي يتضمف صورتيف ليا؛ األولى: شراكة المؤسسات التربوية بمختمؼ
: واألخرىعالـ، وأولياء األمور. أنواعيا وبيف المراكز الصناعية، ومؤسسات التكنولوجيا واإل

؛ وىي الحادي والعشريفبيف المدارس والجامعات؛ التي تسعى لتحقيؽ رؤية ميارات القرف 
 . الحادي والعشريفمنظمة تيدؼ لغرس تمؾ في التعميـ؛ لتمكيف كؿ متعمـ لمنجاح في القرف 

 (ٙٔ٘ .، صٜٕٓٓحسف، و  )صدقي                                             
The Partnership For 21 فت شراكة ميارات القرف الحادي والعشريف وقد عر        

st
 

Century تمؾ الميارات بأنيا: "الميارات التي يحتاجيا الطالب لمنجاح في المدرسة، والعمؿ
The Partnership For 21)               في الحياة".

st
 Century, 2009) 

 رد معرفة تكنولوجية، ولكف باألحرى( بأنيا: "أكثر مف مجٜٕٓٓ) Johnson اوُيعرفي      
 ىي ميارات تتضمف احترافية في التفكير الناقد، وحؿ المشكالت، والتواصؿ والعمؿ الفريقي".

بغي أف ن( بأنيا: "مجموعة الخصائص التي ي2016, P. 3) .Ball et alا وُيعرفي
 لنجاح بعد المرحمة الثانوية، وفي العمؿ". يمتمكيا المتعمميف لمتغمب عمى المعوقات، وا

( بأنيا: "مجموعة مف الميارات لضماف استعداد ٖ٘: ٕٛٔٓا أبو جزر)وُتعرفي
المتعمميف لمتعمـ واالبتكار والحياة والعمؿ واالستخداـ األمثؿ لممعمومات والوسائط والتكنولوجيا 

 في القرف الحادي والعشريف".
 ضح ما يمي:وبتحميؿ التعريفات السابقة يت

بمصطمحات عدة مثؿ: "التعمـ العميؽ"،  الحادي والعشريفيشار إلى ميارات القرف  -
"، و"االستعداد لمجامعة، والعمؿ"، و"التعمـ المتمركز حوؿ الحادي والعشريفو"ميارات القرف 

كما المتعمـ"، و"تعمـ الجيؿ القادـ"، و"الميارات الرئيسة الجديدة"، و"التفكير عالي الرتبة"، 
مثؿ: االبتكار، والتجديد، واألخالقيات؛ وتستخدـ ىذه أخرى يمكف أف تتضمف قدرات 

المصطمحات لتتضمف كال مف الميارات المعرفية، والالمعرفية؛ التي يمكف توضيحيا في 
مجاالت المحتوى األكاديمية؛ وتعتبر ذات أىمية مستقباًل لمنجاح في التعمـ، والعمؿ، 
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فة؛ ويمكف تنميتيا في بيئات تعمـ رسمية، وغير رسمية. ومجاالت الحياة المختم
(Pellegrino & Hilton, 2012, P. 1) 

، كما يوجد قصور ٕٔأنو ال يوجد اتفاؽ حوؿ تعريؼ محدد وواضح لميارات القرف الػ  -
 بالوعي بالمعني الحقيقي لما تشير إليو مف ميارات، كما يوجد تداخؿ واضح بينيا وبيف

، وكذلؾ بينيا وبيف ما يسمي Transferable Skillsة لالنتقاؿ الميارات القابم
 قة بينيا بالنسبة لسموؾ المتعمـ.؛ بما يصعب معو التفر Soft Skills بالميارات الناعمة 

                                            (Lamp et al., 2017, P. 3 ; Saleh, 2018, P. 2)    
ستخداـ؛ يعني النتاج المباشر لمشراكة بيف قطاع االقتصاد كما أنو مصطمح شائع اال -

وأصحاب القرار السياسي والتربوييف مف أجؿ بناء إطار فكري لمتعميـ القومي بيدؼ بناء 
وقد أتبع ىذا النظاـ  ، وتطويره،نموذج لنظـ التعميـ مف الروضة إلى نياية المرحمة الثانوية

نجمترا. ،وكندا ،حدة األمريكيةالواليات المت :مثؿكثير مف الدوؿ؛ في   وا 
 (٘ٔ٘، ص. ٜٕٓٓحسف، و  )صدقي                                                      

؛ يركز عمى الفائدة الحادي والعشريفويمكف استخالص أف مفيوـ ميارات القرف 
ممحوًظا في  التربوية والمجتمعية؛ والحياتية مف تمؾ الميارات؛ لذا تضمنت التعريفات تنوًعا

تمؾ الميارات لضماف استعداد المعمميف والمتعمميف لمتعمـ واالبتكار والحياة والعمؿ في ىذا 
مف األىداؼ التي لـ يتـ تحقيقيا عمى مدار السنوات  عددٌ القرف، والمساعدة في تحقيؽ 

 الماضية؛ وضماف الوصوؿ إلى مستويات عميا مف المشاركة الفعالة في الحياة المدنية.
سابقة يمكف تعريؼ ميارات القرف الحادي ترتيًبا عمى ما سبؽ؛ وبتحميؿ التعريفات الو 

والسموكيات  والسمات الشخصية،"مجموعة متنوعة مف القدرات، والكفاءات، والعشريف بأنيا: 
بداعية تؤىميـ لمنجاح بفاعمية  الذكية الالزمة لتمكيف األفراد مف ممارسة أداءات تفكيرية، وا 

 والعشريف". الحاديوالعمؿ، والحياة بالقرف  في التعمـ،
 ريف الالـز تنميتيا مف خالؿ منيجميارات القرف الحادي والعش البحث الحالي عّرؼويُ 

 الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي إجرائيًا بأنيا: 
والسموكيات الذكية الالـز  والكفاءات، والسمات الشخصية،"مجموعة متنوعة مف القدرات،      
تيا مف خالؿ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي؛ لتمكيف المتعمميف مف ممارسة تنمي

بداعية تؤىميـ لمنجاح بفاعمية في التعمـ، والعمؿ، والحياة بالقرف   الحاديأداءات تفكيرية، وا 
 والعشريف".
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 :شسيًالكسٌ احلادي والع ثالًجا: يصييف مَازات

ارات القرف الحادي والعشريف متنوعة ما بيف باستقراء التعريفات السابقة ؛ نجد أف مي
وشخصية بالشكؿ الذي يضمف تأىيؿ الطالب لمتعمـ  ،واجتماعية، وتطبيقية، ميارات معرفية

لدييـ كفاءة عالية عمى المشاركة و  ،مبتكريفو  ،ليكونوا مبدعيف ؛واإلبداع والحياة ،واالبتكار
 (ٜٜٔ ، ص.ٜٕٔٓمحمد، ) خريف. بفاعمية في الحياة العممية والتفاعؿ الفعاؿ مع اآل

 .Lemke  (2002, P اتيصنف فقد والعشريف، الحادي القرف تميارا تصنيفات تتعددو         

ثالث ميارات؛ ىي  وتشمؿ ،"الرقمي العصر؛ الفئة األولي: "ميارات رئيسة فئات أربع في( 5
ثقافة متعددة الثقافات ، الميارات: العممية، واالقتصادية، والتقنية، والثقافات األساسية، وال

"، ويشمؿ اإلبداعيوالثقافات المرئية والمعموماتية، والوعي العالمي. والفئة الثانية: "التفكير 
التواصؿ ئة الثالثة: "ثالث ميارات؛ ىي: التكيؼ، والتحكـ في التعقيد، والتوجيو الذاتي. والف

التعاوف، والميارات االجتماعية، الفعاؿ"، وتشمؿ ثالث ميارات ؛ ىي: ميارات قيادة الفريؽ، و 
نتاجية المسئولية الشخصية واالجتماعية والمدنية، والتواصؿ النشط. والفئة الرابعة: " اإل و 

دارة النتائج، واالستخداؼ  العالية "، وتشمؿ ثالث ميارات؛ ىي: ترتيب األولويات، والتخطيط، وا 
   ات عالية الجودة نسبًيا.تاج منتجت العالـ الحقيقي، والقدرة عمى إنالفعاؿ ألدوا

وفؽ أربع مجموعات؛ األولى: معرفة وصنفتيا الجمعية األمريكية لمكميات والجامعات       
وتتضمف:  ،والعممية ،الثقافات اإلنسانية، والعالـ الطبيعي والبشري. والثانية: الميارات الذىنية

لكتابي والشفيي، والثقافة الكمية، االستقصاء والتحميؿ، والتفكير الناقد واإلبداعي، والتواصؿ ا
المسئولية الشخصية  الفريقي، وحؿ المشكالت. والثالثة:وثقافة المعمومات، والعمؿ 

وتتضمف: المعرفة واإلندماج المدنييف، المعرفة والكفاءة بالثقافات البينية،  عية،واالجتما
ويتضمف:  التعمـ التكاممي، حياة. والرابعة؛التفكير والعمؿ األخالقييف، ميارات التعمـ مدى ال

 Association of)   اإلنجاز التركيب، والمتقدـ مف خالؿ الدراسات العامة والمتخصصة.

American Colleges & Universities, 2007, P. 3) 
 والعشريف الحادي القرف ميارات ٕ٘ٔٓ ي لعاـملالعا االقتصادي المنتدى تقريرويصنؼ      

قدرة المعمـ عمى تطبيؽ الميارات  وتتضمف ة"،األساسي ترائة "المياف :ولىفئات؛ األ  ثالث في
 والحساب، والكتابة، ءةراالقمعرفة  ىي:ت، ار ميا ستوتضـ  ،األساسية في الحياة اليومية

 والمعرفة باالقتصاد، والمعرفة ،والمعرفة المعموماتية والتكنولوجية واالتصاالت ،والمعرفة العممية
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وتتضمف قدرة المتعمـ في كيفية  ،"الكفاياتفيي فئة " ما الفئة الثانية:أ. والمدنية الثقافية
 واإلبداع، المشكالت، وحؿ الناقد التفكير؛ وتضـ أربع ميارات؛ ىي: المعقدة التحديات معالجة

وتتضمف قدرة المتعمـ  ،"الشخصية الجداراتا"يي فئة ف أما الفئة الثالثة: .والتعاوف االتصاؿ،و 
 والمثابرة، والمبادرة، االستطالع، بح ىي: وتضـ ست ميارات، المتغيرة، البيئة مع التعامؿ عمى

 ,World Economic Forum, 2015) .والثقافي االجتماعي والوعي والقيادة، والتكيؼ،

P. 3)           
 Assessmentوصنؼ فريؽ مشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف الحادي والعشريف        

& Teaching 21
st
 Century Skills (ATC21S) ٔع فئات كبرى؛ ىي: وفًقا ألرب- 

وتتضمف: اإلبداع واالبتكار، والتفكير الناقد، وحؿ المشكالت، واتخاذ القرار،  طرؽ التفكير،
وتتضمف: ثقافة المعمومات، وتكنولوجيا  طرؽ العمؿ، -ٕت ما وراء المعرفة، وميارا
ضمف: ثقافة العمومات، وتكنولوجيا المعمومات وتت أدوات العمؿ، -ٖومات واالتصاالت، المعم

العيش في العالـ، وتشمؿ: المواطنة، وميارات العمؿ والمينة، والمسئولية  -ٗواالتصاالت، 
    (ATC21S, 2010)الشخصية، واالجتماعية. 

ميارات التعمـ  -ٔشراكة ميارات القرف الحادي والعشريف وفؽ ثالث فئات: كما صنفتيا      
تكار واإلبداع، واالتصاؿ، فكير الناقد، وحؿ المشكالت، واالب؛ وتضـ: )ميارات التواإلبداع

ميارات المعمومات، واإلعالـ، والتقنية؛ وتضـ: )ميارات الثقافة المعموماتية،  -ٕوالتعاوف(، 
الميارات الحياتية أو ميارات  -ٖوالثقافة اإلعالمية، وثقافة تقنية المعمومات واالتصاالت(، 

والحياة؛ وتضـ: )ميارات المرونة والقدرة عمى التكيؼ، والمبادرة والتوجيو الذاتي، العمؿ 
 واالنتاجية والمساءلة، والقيادة والمسئولية، وميارات اجتماعية، وميارات عبر الثقافات(.

        (Partnership for 21st Century Skills, 2007; 2009)                        

ميارات القرف الحادي لقد وردت تصنيفات عدة في الدراسات واألبحاث التربوية و             
 والعشريف ؛ مثؿ دراسات: 

- and Hilton Pellegrino (2012, P. 3)كفاءات القرف الحادي والعشريف  ؛ إذ صنفا
ىي: ، مف ثالث عقد مف الكفاءاتفي ثالث مجاالت؛ األوؿ: المجاؿ المعرفي، ويتض

المعرفية، والمعرفة، واالبتكار. وىذه العقد الثالث تضـ كفاءات  اتتراتيجياالسالعمميات و 
التجديد. والثاني: المجاؿ التفكير الناقد، وثقافة المعمومات، واالستدالؿ والجداؿ، و 

 ،نفتاح الذىني، وأخالؽ العمؿمف ثالث عقد مف الكفاءات؛ ىي: اال ضتوي ،الشخصي
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المرونة،  د تضـ كفاءاتعقىري اإليجابي. وىذه اللذاتي الجو والضمير الحي، والتقويـ ا
عرفة. والثالث: المجاؿ االجتماعي، ويضـ اثنيف مف والمبادرة، وتقدير التنوع، وما وراء الم

وىي: العمؿ الفريقي والتعاوف، والقيادة. وىذه العقد تتضمف كفاءات  عقد الكفاءات،
 التواصؿ، والتعاوف، والمسؤولية، وفض النزاع.

- Fisser & Thijs (ٕٓٔ٘؛ إذ صنفاتيا إلى ثماني ميارات) :التفكير و اإلبداع، ؛ ىي
التعاوف، ومحو األمية الرقمية، والميارات االجتماعية و التواصؿ، و حؿ المشاكؿ، و ، اقدالن

 .والثقافية، والتنظيـ الذاتي
-  Lamp et al. (2017, P. 3)ميارات القرف الحادي والعشريف في تسع  ؛ إذ صنفوا

يارات؛ ىي: التفكير الناقد، واالبتكار، وما وراء المعرفة، وحؿ المشكالت، والتعاوف، م
 والدافعية، والكفاءة الذاتية، والضمير الحي، والمثابرة.

ا إلى ثالث مجاالت، تتضـ مجموعة مف (؛ إذ صنفاتيٜٖٚص.  ،ٜٕٔٓالبموي والبموي ) -
؛ والتي تحتوى عمى اإلبداع، واالبتكار، التعمـ، واإلبداع -ٔالميارات؛ وىي مجاؿ ميارات: 

الحياة، والمينة؛ وتضـ  -ٕوالتفكير الناقد، وحؿ المشكالت، والتعاوف، والتواصؿ. 
ميارات: التكيؼ والمرونة، والمبادرة والتوجيو الذاتي، والميارات االجتماعية، واإلنتاجية 

التقنية؛ وتضـ ميارات: المعمومات، واإلعالـ، و  -ٖوالمساءلة، والقيادة والمسؤولية. 
 الثقافة المعموماتية، والثقافة اإلعالمية، واستخداـ التقنيات بفاعمية.

ىا إلى ميارات: التفكير الناقد، والتفكير اصنف الذاف ؛(ٕٚٔ، ص. ٜٕٔٓ) العمريو خميؿ  -
نتاج المعرفة، واتخاذ التقنية، والتشارؾ، والتواصؿ، وا   اإلبداعي، وحؿ المشكالت، واستخداـ

 القرار.

بداع واالبتكار، التفكير تيا إلى ميارات: اإلاصنف(؛ و ٕٗٓ ، ص.ٜٕٔٓوالشامي ) أبو رية -
الناقد وحؿ المشكالت، االتصاؿ والتعاونية، الثقافية المعموماتية، ثقافة تكنولوجيا 

 المعمومات واالتصاالت، والميارات االجتماعية.

 التفكير ىي: مركبة، ميارات ربعةأ تشمؿصنفتيا لالتي  ؛(ٜٕٔ ، ص.ٜٕٔٓود )محم -

 .والتعاوف االتصاؿ، تار وميا واإلبداع، المشكالت، وحؿ الناقد

 واإلبداع، التعمـ مياراتيا في: تصنفالتي (؛ ٖٜٔ ، ص.ٜٕٔٓ) عبد العاؿ وأحمد -

 . والمينة ةوميارات الحيا ،والتكنولوجيا واإلعالـ المعموماتوميارات 
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 السابقة يمكف استخالص اآلتي: وبالتحميؿ المدقؽ  لمتصنيفات
تعددت تصنيفات ميارات القرف الحادي والعشريف بتعدد الجيات والمنظمات التي تناولتيا  -

وفًقا لرؤيتيا ورسالتيا، كما تعددت وفًقا ألىداؼ الدراسات، والبحوث التي تناولتيا 
 بالدراسة.

جيات  تبايف مف رغـبال -فالحادي والعشريىناؾ اتفاؽ عمى نوعية ميارات القرف القرف  -
، والوزف يا، وتصنيفتمؾ الميارات يكمف في طريقة تنظيـفختالؼ أما اال؛ -اصدارىا

واألىمية المعطاة ليا، وكذلؾ في اعتماد أو عدـ اعتماد المحتوى المعرفي الالـز تعممو 
 .الحادي والعشريفضمف ميارات القرف 

نماو  ،البعض بعضيا عف منفصمة ليست الميارات ىذه -  ياكؿ منو  ،ومترابطة متداخمة ىي ا 

 أف ينبغي التي واالتجاىات والميارات المعارؼ مف عاـ إطار في وتظير ر، خاآلتعمـ  دعـي

 .اإلنساف بيا يتميز
تمؾ ميارات متجددة، وغير ثابتة؛ ألنيا ترتبط بتغيرات العصر، وتطوراتو المستمرة  -

 ، ص.ٕٚٔٓالمصعبي، ؛ ٔ٘ٔ، ص. ٕٛٔٓخميس، والمتالحقة والشاممة. )
ٖٕٔFisser & Thijs, 2015; ) 

وترتيًبا عمى ذلؾ؛ يصنؼ البحث الحالي ميارات القرف الحادي والعشريف الالـز تنميتيا      
ميارة  ةعشر  لثانوي في أربع مجاالت؛ تضـ أربعمف خالؿ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ ا

عمى أولوية تنميتيا مف قبؿ المتخصصيف ف ميارة فرعية؛ تـ التأكيد يرئيسة، وثماني وخمس
 في المجاؿ؛ وتفصيميا في التالي:      

 ىو قرف "التعمـ الحادي والعشريف؛ فالقرف  Learning Skillsمجاؿ ميارات التعمـ  -ٔ
الحياة،  ـ "؛ الذي يتميز باالستمرارية مدىكز حوؿ المتعمتر العميؽ"، والتعمـ و"التعمـ الم

 ميارات: كؿ مفويضـ  وتحقيؽ أفضؿ النتائج،
بدافع  امقصودً  اشاطً ؛ وما يعنيو مف ممارسة المتعمـ نSelf-Learningالتعمـ الذاتي  -

مكانيات و،وفًقا لقدرات ؛لتحقيؽ األىداؼ المخطط ليا ؛ذاتي  ؛التعمـ يالذاتية ف ووسرعت و،وا 
إشراؼ  التعمـ، وذلؾ تحت يف ومستخدًما الوسائؿ التكنولوجية المتاحة، مقيًما تقدم

، وتوجييو؛ أحد أىـ االتجاىات، واآلليات لممارسة التعمـ مدى الحياة الالزمة المعمـ
براىيـأبازيد و لمقرف الحادي والعشريف. ) (؛ ويتضمف خمس ٕٕٚ ، ص.ٕٛٔٓ، ا 
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أداء أنشطة ، و استخداـ مصادر التعمـ، ووسائموو  ،التخطيط لمتعمـ ميارات فرعية؛ ىي:
دارة وقت التعمــ، و التعم   التقويـ الذاتي.، وكذلؾ ا 

ألنشطة ا؛ والذي يعني ممارسة المتعمـ Co-operative Learningالتعمـ التعاوني  -
التعميمية في مجموعات صغيرة، وما يحدث خالليا مف تفاعالت، ونمو لمميارات 

الحادي القرف االجتماعية؛ والذي يعد مف الضرورات الالزمة لمواجية تحديات، وقضايا 
، وما يتطمبو ذلؾ مف تكاتؼ الجيود والعمؿ التعاوني لوضع خطط وومشكالت، والعشريف

، تشكيؿ المجموعاتشاممة ومتكاممة لممواجية والحؿ؛ ويتضمف أربع ميارات فرعية؛ ىي: 
صورة البمورة نتائج عمؿ المجموعة ب، و اغة نواتج تعمـ المجموعةيا، وصيالعمؿ داخمو 
 .مناسبةال
تنافس الطالب فيما بينيـ ؛ والذي يعني  Competitive Learningالتعمـ التنافسي -

مف وىو مف الطالب؛ لتحقيؽ ىدؼ تعميمي محدد يفوز بتحقيقو طالب واحد أو مجموعة 
قرف التنافسية العالمية؛ خاصة التنافسية األنماط اليامة التي تتناسب وتحديات 

: بالتنافس الذاتي، التعمـ التنافسي يتضمف ثالث ميارات فرعية؛ ىياالقتصادية؛ و 
 والتنافس الفردي، والتنافس الجماعي.

تنمية ميارات التفكير إذ أصبح ؛ Thinking Skills Domainمجاؿ ميارات التفكير -ٕ
، الحادي والعشريفحياة القرف ضرورة ممحة مف ضرورات النجاح في معالجة قضايا 

 ميارات:  مفكال  بأفضؿ النتائج؛ ويتضمف  وومشكالت
رادية  يعد؛ والذي  Scientific Thinking Skillsكير العمميالتف - عممية عقمية منظمة وا 

تستثار عند وجود موقؼ مبيـ أو مشكمة؛ فتتكامؿ الخبرات الحسية مع الخبرات القديمة 
الحؿ؛ لذا فيو األساس في لفيـ وتفسير الغموض وممارسة عمميات عقمية تؤدي إلى 

 ؛  ويتضمف ميارات:الحادي والعشريفالمنشود لمقرف  كتشافات، والتقدـالوصوؿ إلى اال 

صحة  يا، واختبارفرض الفروض لحميا، و جمع المعمومات والبيانات عن، و تحديد المشكمة
 التعميـ.، و ستنتاجاال، و الفروضىذه 

؛ والذي يعد أحد صور التفكير المنطقي الذي  Critical Thinking Skillsفكير الناقدتال  -
لتجنب األخطاء الشائعة في  ؛لمنطؽ في معالجة الموضوعات، والمشكالتيستخدـ أحكاـ ا

مف ضرورات القرف الحادي والعشريف؛ خاصة في ظؿ التضخـ المعرفي  وىوالحكـ؛ 
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، التفسير، و تحديد االفتراضاتميارات: التفكير الناقد اليائؿ، والتنوع الثقافي؛ ويتضمف 
  ستقراء.اال، و االستنباط، و تقويـ الحججو 
؛ والذي يعني المعالجة غير  Creative Thinkingي ميارات التفكير اإلبداعوبالنسبة ل -

لموصوؿ إلى  -بنظرة خارج الصندوؽ  -المألوفة لمموضوعات، والمشكالت، والقضايا 
نتائج أو حموؿ غير تقميدية وغير مألوفو؛ وىو ما تحتاجو تحديات القرف الحادي 

، حساسية تجاه المشكالت، والصالةاأل، و رونة، والمقةطالوالعشريف؛ ويتضمف ميارات: ال
 رصد التفاصيؿ المدققةو 

حاولة ؛ والذي يعني ممارسة عمميات عقمية لمFuture Thinking التفكير المستقبمي -
لو استناًدا إلى تحميؿ المعمومات المتوفرة في الماضي،  استشراؼ المستقبؿ برسـ صورٍ 

لالستعداد بخطط منيجية  الحادي والعشريفأداة القرف ويعد  وتفسيرىا، والوقت الحاضر،
ومدروسة في الوقاية مف المشكالت، ثـ السبيؿ نحو التخطيط الواعي لمواجيتيا حاؿ 
حدوثيا؛ ألنو يقـو عمى رصد األسباب الماضية، ورصد اإلمكانات والموارد الحالية، وكيفية 

التخطيط ويتضمف ميارات: التخطيط الستغمميا واستثمارىا في مواجية المستقبؿ؛ 
التنبؤ بالنتائج أو اآلثار المستقبمية  لظاىرة أو ، و وقع النتائج المستقبميةت، و المستقبمي

اختيار البدائؿ المستقبمية األفضؿ لتحقيؽ ، و اتخاذ القرارات المستقبمية، و قضية أو مشكمة
 إدارة المشكالت، واألزمات المستقبمية. ، وكذلؾ اليدؼ

 Knowledge, Media andارات المعرفية، واإلعالمية، والرقميةمجاؿ المي -ٖ

Technology Skills Domain  ؛ فتنمية ميارات معالجة المعرفة، وميارات معالجة
الرسائؿ اإلعالمية، والميارات الرقمية المرتبطة بتكنولوجيا الحاسب اآللي، وشبكة 

الحادي الفعالة لتحديات القرف  اإلنترنت، واليواتؼ الذكية أصبحت مف أساسيات المواجية
؛ الذي يمكف وصفو بقرف الثورة المعرفية والتضخـ المعموماتي، كما ىو أيًضا والعشريف

قرف الثورة اإلعالمية، وقرف الثورة الرقمية التي جاءت نتاج الثورتيف المعرفية 
 الميارات: مفكال  والتكنولوجية؛ ويتضمف 

مف العمميات  عددتي تعني معالجة المعرفة المتاحة ب؛ والKnowledge Skillsالمعرفية  -
التي تضمف وظيفتيا في اتخاذ القرار؛ وتتضمف ميارات: توليد المعرفة، وتنظيميا، 

 وتخزينيا، واستراجاعيا، ونقميا ومشاركتيا، وكذلؾ تطبيقيا.
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، ؛ وتعني معالجة الرسائؿ اإلعالمية المختمفة بغرض فيميا Media Skills اإلعالمية -
نتاج رسائؿ إعالمية أخرى وظيفية؛ في ظؿ ا، والحكـ عمييا، واستخداميا في إوتفسيرى

مف الرسائؿ اإلعالمية، وتنوع طرؽ  الحادي والعشريفالكـ اليائؿ الذي يحممو القرف 
، وفيميا، وتقويميا، الرسائؿ اإلعالمية المختمفةعرضيا؛ وتتضمف ميارات: الوعي ب

 وانتاجيا. 

المغة التي تستعمميا الحواسيب تقاف استخداـ ؛ والتي تعني إ Digital Skills الرقمية -
والجداوؿ الداخمة فييا إلى رموز ثنائية  ،والصور ،والبيانات ،لتحويؿ جميع المعمومات

رة والرقـ )واحد(، وثـ تقوـ بفؾ الرموز م ،تتكوف مف سمسمة تحتوي عمى الرقـ )صفر(
ف يشيد وفالقرف الحادي والعشر . جداوؿو  ،صورو  ،ناتبياو ، ثانية وتحويميا إلى معمومات

ي ذلؾ اإلنساف اآللي، تحواًل رقمًيا كبيًرا، واختراًقا لمتكنولوجيا في عدد مف المجاالت، بما ف
نترنت لحوسبة، والتكنولوجيا الحيوية، وا  صطناعي، وتكنولوجيا النانو، واوالذكاء اال

العتماد عمى التكنولوجيا بتنوع صورىا أمًرا األشياء، والطباعة ثالثية األبعاد، وأصبح ا
أساسًيا في الحياة؛ يستمـز التمكف مف ميارات االستخداـ الوظيفي اآلمف لتمؾ التكنولوجيا. 

تطبيقات ، و الحاسب اآللي (؛ وتتضمف ميارات استخداـ:٘ٛ ، ص.ٜٕٔٓمالؾ وعاصـ، )
 رقمية.المواطنة ال، و قواعد البيانات، و اإلنترنت، و اليواتؼ الذكية

 Entrepreneurship and Life ميارات الحياة، وريادة األعماؿوبالنسبة لمجاؿ  -ٗ

Skills الحادي والعشريف؛ فمعؿ اليدؼ الرئيس مف وراء نشأة مصطمح ميارات القرف ،
وما بذؿ مف جيود في إطار تعريفيا، وتحديدىا إجرائًيا ىو محاولة دمجيا في المناىج 

المتعمميف في حياتيـ التعميمية، والوظيفية؛ بؿ والنجاح في الحياة الدراسية بما يحقؽ دعـ 
 الميارات: مفكال  بصفة عامة؛ ويتضمف 

ف في السمات التي تميز األفراد الناجحي؛ وىي تمؾ  Intrapersonal Skillsالشخصية -
الحياة؛ والتي يحتاجيا مواطنو القرف الحادي والعشريف لمنجاح في مواجية تحدياتو 

 حياة بو، وتتضمف ميارات: المثابرة، والمبادرة، والطموح، وتحمؿ المسئولية.وال
؛ وىي تمؾ السمات التي تميز األفراد الناجحوف في  Interpersonal Skillsاإلجتماعية -

قامة عالقات ناجحة تسيـ في بناء المجتمع؛  التفاعؿ اإلجتماعي مع بعضيـ البعض وا 
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نفتاح الثقافي وتنوعو، والصراعات األيديولوجية؛ وتتضمف وتأىيميـ لمتعامؿ مع تحديات اال 
  ر.قبوؿ اآلخ، و التواصؿ الفعاؿ، و المرونة والتكيؼميارات: 

؛ وىي تعني عمميات تنظيـ أداء الموارد البشرية،  Management Skillsداريةاإل -
مى جودة؛ واستغالؿ الموارد المادية، وتنظيـ بيئة العمؿ بما يحقؽ األىداؼ المنشودة بأع

عمى اعتبار أف النجاح اإلداري يعد مف المتطمبات األساسية لقيادة النجاح في القرف 
دارة الفريؽ، وقيادتي، و التخطيط اإلدار  الحادي والعشريف؛ وتتضمف ميارات: و، والجودة ا 

 .في األداء
ًيا، موبالنسبة لمميارات التجارية؛ وىي تعني النجاح في بيع وشراء السمع والخدمات مح -

قميمًيا، ودولًيا، وتعد قتصادية، واالنفتاح مف الميارات الضرورية في ظؿ التحديات اال وا 
قتصادي العالمي، واتجاه عدد مف دوؿ العالـ نحو تشكيؿ كيانات أو تكتالت اقتصادية؛ اال

 ، واإلقناع، والتسويؽ.التفاوض وتتضمف ميارات:
 زاضية:يً مً خالل املياٍج الدعشسوال احلادي الكسٌ مَازات يينية ٍنية: أزابًعا

 Trilling كؿ مف ياميارات القرف الحادي والعشريف كما يمخصالتربوية لىمية تتحدد األ     

and Fadel أدوار كبرى؛ ىي: المشاركة في العمؿ والمجتمع، وتنمية المواىب  ةفي أربع
 & Trilling)تقاليد. الشخصية، والتمكف مف المسؤوليات الوطنية، واالىتماـ بالعادات وال

Fadel, 2009, PP. 15-19) 
مف الدراسات، واألبحاث عمى األىمية التربوية لتنمية ميارات القرف الحادي  وقد أكد عددٌ      

 و؛ (ٖٕٔٓ) .Bednarz et al: كؿ مفوالعشريف مف خالؿ المناىج الدراسية؛ مثؿ دراسات 
Lamp et al.(ٕٓٔٚ ،)( ؛ ٖٔٔ-ٖٓٔ ، ص ص.ٕٚٔٓوالمصعبي)( ٜٕٔٓومحمد ،

 والتي يمكف تمخيصيا فيما يمي:(؛ ٜ٘ ، ص.ٜٕٔٓ)والخميسي (؛ ٜٚٔ ص.
لمضرورة الممحة إلعداد أفراد قادريف عمى النجاح في مواجية تحديات القرف تمبيتيا  -

 الحادي والعشريف، وقيادة مسيرة التقدـ فيو.
ياة اليومية، ولممنافسة في في الح ، وتوظيفياممارسة ميارات متنوعة؛ الكتشاؼ المعرفة -

 ،واإلبداع ،سوؽ العمؿ والتعامؿ الفعاؿ مع اآلخريف، وتحمؿ مسئولية التعمـ مدى الحياة
 وحؿ المشكالت الحياتية. ،واالبتكار
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األىداؼ،  مف عددٌ  إنجاز يسيـ فيتكامؿ تمؾ الميارات، ودمجيا في المناىج الدراسية  -
بما يضمف  عميا؛ لمستويات الدراسية الموادفي  واإلنجاز التعمـ مف المتعمميف وتمكيف
 إعدادىـ إلى باإلضافة الثقة، بناء والتعمـ، ومساعدتيـ في  التعميـ عممية يف انخراطيـ

 المدنية.  الحياةفي  بفاعمية والمشاركة والقيادة لالبتكار
 :شسيًاملياٍج الدزاضية يف يينية مَازات الكسٌ احلادي والع : دوزخامًطا
الحادي المناىج الدراسية، وطرؽ تدريسيا حجر األساس لتحقيؽ ميارات القرف  عدُّ ت     

لدى المتعمميف. ومف ثـ يجب أف تعاد ىيكمة عمميات صناعة المنيج مف تخطيط،  والعشريف
مف الدراسات  كثيربو  تنمية تمؾ الميارات؛ وىو ما أوصى وتصميـ، وتنفيذ، وتقويـ في ضوء

أكدت نتائجيا أف المناىج الحالية ال تتناسب ومتطمبات مجتمع  واألبحاث؛ خاصة بعد أف
مف الدوؿ والمؤسسات المعنية لالستفادة مف تمؾ  عددٌ سعى القرف الحادي والعشريف؛ ومف ثـ 

وأدلة تطبيقية لتنفيذىا،  ،وخرائط طريؽ ،الميارات، ووضع أطر مفاىيمية وتصنيفيو ليا
 .-عمى وجو الخصوص  -والمناىج الدراسية ودمجيا في النظـ التعميمية بشكؿ عاـ؛ 

محمد وآخروف، ؛ ٕٙٔٓعبد اهلل وآخروف، ؛ ٘ٙ-ٗٙ ، ص.ٕٙٔٓ الخزيـ والغامدي،)
Partnership for 21؛ ٙٛ: ٕٙٔٓ، يونس؛ ٖٔٙ ، ص.ٜٕٔٓ

st
 Century Skills, 

2009). 
لمناىج دة عمى عممية تضميف تمؾ الميارات في امتعدركزت جيود الدوؿ بمشرعات قد و       

سيف؛ األوؿ: دمج الميارات في المناىج القائمة؛ مف خالؿ الدراسية؛ والتي اتخذت شكميف رئي
تجميع الميارات ودمجيا بأىداؼ واضحة ضمف موضوعات المنيج؛ وبذلؾ فإف تنمية ميارات 

 :مثؿ ،تطمب مناىج جديدة؛ وقد أخذت بيذا التوجو بعض الدوؿال ت الحادي والعشريفالقرف 
ات المتحدة األمريكية، واستراليا، والمممكة المتحدة. ومف أمثمة المشرعات التي نفذت الوالي

 مف الشراكة شروعم(، و ٕٗٓٓ) يةاإلنجميز  المغة لمعممي القومي المجمس مشروعلتحقيؽ ذلؾ؛ 

 القرف في والتدريس التقويـ تطوير مشروع، و الحادي والعشريف القرف ميارات تحقيؽ أجؿ

 (.ٕٕٔٓ-ٜٕٓٓ) الحادي والعشريف
والثاني: يتمثؿ في تطوير مباحث وموضوعات متعددة التخصصات؛ والتي يتـ انتقائيا       

في ضوء سيناريوىات واقعية؛ ويتأسس ىذا  الحادي والعشريفبيدؼ تنمية ميارات القرف 
التوجو عمى فمسفة مؤداىا أف اليدؼ األساسي مف التعميـ ىو مساعدة المتعمميف عمى 
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مع الحياة التي يعيشونيا خارج المدرسة، ومف األمثمة عمى ىذا التوجو: مشروع " التعامؿ 
مناىج التميز " في أسكتمندا؛ والذي يؤكد عمى أف التعمـ متعدد التخصصات ىو خطة لمنيج 
تعميمي يستخدـ الروابط بيف موضوعات وتخصصات مختمفة لتعزيز التعمـ. ولتحقيؽ ىذا 

ثمانية مجاالت كأساس ليا، ىي: الفنوف التعبيرية، والمغات،  اليدؼ اختارت مناىج التميز
، والدرسات االجتماعية ةوالوفا ،والصحة ، والرياضيات، والتربية الدينية واألخالقية، والعمـو

والتكنولوجيا. وحددت ثالثة محاور متعددة التخصصات؛ ىي: التعمـ مف أجؿ تحقيؽ 
ات في مجاؿ التعميـ، وأكد المشروع عمى التوازف االستدامة، والمواطنة العالمية، والمشروع

 ، ص ص.ٜٕٔٓ، خميؿ والعمريبيف التعميـ متعدد التخصصات، وتعمـ مجاالت بعينيا.  )
؛  ٛ٘-ٚ٘ ، ص ص.ٜٕٔٓىاني،؛ 25-27، ص ص. ٖٕٔٓسعودى، ؛ ٕٕٔ -ٕٔٔ

Charleroy et al., 2011, P.4) 
عشريف خمسة أنظمة داعمة وقد حددت الشراكة مف أجؿ ميارات القرف الحادي وال

ج ، وتنمية مياراتو؛ مف خالؿ دمالحادي والعشريفلتحقيؽ أىداؼ المنيج في تعمـ القرف 
بداعية تكسبيـ ميارات ومعارؼ، وتقنيات مناسبة وتطبيقية، المتعمميف في خبرات تعمـ إ

ة المينية، وربطيـ بالعالـ الحقيقي؛ وىي: المعايير، والتقييـ، والمناىج والتعميـ، والتنمي
Partnership for 21)وبيئات التعمـ. 

st
 Century Skills, 2007) 

مف األدبيات، والدراسات، واألبحاث بيدؼ دراسة النظـ الداعمة لميارات  عدد وقد أجري     
القرف الحادي والعشريف، وتناولتيا بالتقويـ، والتطوير لممنظومة التعميمية بصفة عامة، 

المدرسي، ودراسة فاعمية وأثر مداخالت تطويرية مقترحة في تنميتيا  ولجميع مكونات المنيج
 ميارات القرف الحادي والعشريف؛ ومنيا دراسات ىدفت إلى:

في  ،لدمج وتضميف ميارات القرف الحادي والعشريف ؛وتصميميا ،تخطيط المناىج -
التخصصات المناىج والمقررات الدراسية، وبرامج التنمية المينية لممعمميف في جميع 

Partnership for 21والمراحؿ الدراسية؛ مثؿ دراسات: 
st
 Century Skills  (2007; 

 Pellegrinoو(، ٕٕٔٓ) Stoltmanو(، ٜٕٓٓ)Trilling and Fadel ، و(2009

and Hilton (ٕٕٓٔ)، وFisser and Thijs (ٕٓٔ٘( ،وعبد اهلل وآخروف (ٕٓٔٙ ،)
عبد العاؿ وأحمد (، و ٜٕٔٓ)موي والبموي والب(، ٕٛٔٓ) (، وعبد العاؿٕٙٔٓ) يونسو 
 .(ٜٕٔٓ) وىاني، (ٜٕٔٓ، ومحمد وآخروف )(ٜٕٔٓ)
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تطوير معايير المناىج، ونواتج التعمـ، وأساليب وأدوات تقويميا في ضوء ميارات القرف  -
 الحادي والعشريف؛ مثؿ دراسات: مشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف الحادي والعشريف

(ATC21S, 2010)،  الحادي والعشريف القرف في الجغرافيا لتعميـ الطريؽ طةار خ مشروعو 
(Bednarz et al., 2013) ،وFisser and Thijs (ٕٓٔ٘( ، يونسو (ٕٓٔٙ ،)

 والخميسي(، ٜٕٔٓ) والبموي والبموي(، ٜٕٔٓوأبو رية والشامي )(، ٕٚٔٓ) المصعبيو 
(ٕٜٓٔ.) 
الحادي تضميف ميارات القرف تطوير محتوى مقررات المناىج الدراسية بما يحقؽ  - 

 Partnership for 21st Century Skills: ، وتنميتيا؛ مثؿ دراساتوالعشريف
، Edelson (2012)و(، ٜٕٓٓ) Trilling and Fadel ، و(2009 ;2007)

 أبو حسف وآخروفو (، ٕٕٔٓ) Stoltmanو ،(ٕٕٔٓ) Pellegrino and  Hiltonو
(، ٜٕٔٓ)أبو رية والشامي (، و ٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ)يونس (، و ٕ٘ٔٓ)

 (.ٜٕٔٓمحمد )(، و ٜٕٔٓ) وسميماف
الحادي ومعينات التعميـ والتعمـ بما يحقؽ تنمية ميارات القرف  إستراتيجياتتطوير  -

  الحادي والعشريف: مشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف كؿ مف؛ مثؿ دراسات والعشريف
(ATC21S, 2010) ، الحادي والعشريف القرف في الجغرافيا لتعميـ الطريؽ طةار خ مشروعو 

(Bednarz et al., 2013)، و Nieto(ٕٓٔٗ ،)وFisser and Thijs (ٕٓٔ٘( ،
 وىاني، Markuszewska et al. (2018)(، وٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونسو 
(ٕٜٓٔ.) 
؛ مثؿ دراسات: الحادي والعشريفتطوير أنشطة التعميـ والتعمـ المنمية لميارات القرف  -

Partnership for 21st Century Skills (2007; 2009)و ،Trilling and 

Fadel (ٕٜٓٓ،)  ومشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف الحادي والعشريف(ATC21S, 

وأبو حسف (، ٕٕٔٓ) Stoltmanو(، ٕٕٔٓ) Pellegrino and Hiltonو، (2010
، وعبد (ٜٕٔٓ) والخميسي(، ٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونس(، و ٕ٘ٔٓ) وآخروف

 .(ٜٕٔٓالعاؿ وأحمد )
تطوير برامج إعداد المعمـ، وبرامج التنمية المنيية لممعمميف؛ بما يضمف تنمية ميارات  - 

لدييـ، واكتسابيـ القدرة عمى تنميتيا لدى المتعمميف؛ مثؿ:  الحادي والعشريفالقرف 
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 مشروع، و (ATC21S, 2010) الحادي والعشريفمشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف 

، (Bednarz et al., 2013) الحادي والعشريف  القرف في الجغرافيا لتعميـ الطريؽ طةار خ
(، ٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونسو ، )ٕ٘ٔٓ) Fisser and Thijsو
 (.ٜٕٔٓ)عبد العاؿ وأحمد و (، ٕٛٔٓ) .Sugiyanto et alو
سس واالعتبارات الالزمة ويستخمص مف تحميؿ نتائج، وتوصيات تمؾ الدراسات؛ بعض األ      

لتصميـ المناىج الدراسية في ضوء تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ الموضحة عمى 
 النحو التالي: 

؛ والمفاىيـ المرتبطة بالتعمـ، الحادي والعشريفنشر الثقافة المرتبطة بميارات القرف  -
 والحياة، والعمؿ في ىذا القرف.

والعمؿ الفريقي بيف جميع المستفيديف مف المنيج المدرسي في تفعيؿ مفيـو " الشراكة"   -
المجتمع ؛ لضماف أفضؿ النتائج، وتشجيع إجراء الدراسات، واألبحاث لسد الفجوة بيف 

 التعميـ، وسوؽ العمؿ.
إعادة صياغة المعايير القومية لممنيج؛ وما تتضمنو مف مؤشرات، ونواتج تعمـ؛ في ضوء  -

؛ التي يجب أف يتمكف منيا المتعمميف بعد دراسة دي والعشريفالحاوصؼ ميارات القرف 
المنيج؛ وىي: مواطف رقمي، وباٍف لممعرفة، ومفكر حسابي، ومتواصؿ خالؽ، ومتعاوف 

 عالمي، ومتعمـ مفاوض.
عادة صياغتيا بما يمكف المتعمميف  - إعادة بناء محتوى المنيج؛ بانتقاء موضوعات بينية، وا 

ية وظيفية وحياتية مرتبطة بمشكالت المجتمع، وتتيح ليـ الفرص مف تكويف خبرات تكامم
. مع إعادة تنظيـ ىذا الحادي والعشريفوالخبرات لمتطبيؽ الحقيقي لميارات القرف 

المحتوى في أوعية تمكف مف تنمية تمؾ الميارات؛ بما في ذلؾ أدلة المعمـ، وكتاب 
 الطالب، ودليؿ الطالب.

ستراتيجياتعميـ، والتعمـ؛ فيجب استخداـ مداخؿ و الت ستراتيجياتبالنسبة إل - تعتمد عمى  ا 
البنائية، واألساليب العممية، وتركز عمى نشاط الطالب، وممارستو لعمميات التعمـ المختمفة؛ 

: التعمـ إستراتيجيات، وتنميتيا؛ مثؿ: الحادي والعشريفبما يمكنو مف تعمـ ميارات القرف 
تعمـ بالعمؿ، والتعمـ اإللكتروني، والتدريس المتمايز، الذاتي، التعمـ بالمشروعات، وال
ستراتيجيات، وحؿ المشكالت التعاوني، و STEMواستخداـ البرمجيات، ومدخؿ  الذكاء  ا 
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ستراتيجيات، و HASSالمتعدد، ومدخؿ اإلنسانيات والعمـو االجتماعية  تدريس التفكير،  ا 
 وتنمية اذكاء.

الحادي تدور حوؿ األفكار الكبري لميارات القرف إذ ؛ بإعادة تصميـ أنشطة التعميـ، والتعمـ -
ثرائية؛ مع تقديـ نماذج ليا، خاصة تمؾ التي تنمي والعشريف ، وتصمـ بصورة مبتكرة وا 

 الشخصية، وميارات المواطنة.
متنوعة، وثرية، وتدعـ استخداـ  اتضميف معينات التعميـ والتعمـ مصادر ووسائؿ وموادً  -

 يا الرقمية، وتوفير أدلة لالستخداـ األمف ليا.المتعمميف لمتكنولوج
ـ والتعمـ؛ فيجب أف تتنوع ما بيف المدرسة وبيئة المجتمع المحيط يتنويع بيئة التعم -

، مع الحادي والعشريفبالطالب، وتزود بكافة التجييزات الالزمة لدعـ تنمية ميارات القرف 
بعد؛ خاصة المدعـ بالتكنولوجيا  تشجيع استخداـ بيئات التعمـ االفتراضي، والتعمـ عف

 الرقمية.
تتضمف أساليب التقويـ الحقيقي، وأدواتو التي تركز عمى إذ إعادة ىيكمة منظومة التقويـ؛ ب -

قياس األداء الفعمي لممتعمميف في تنفيذ األنشطة، وتمكف مف دقة الحكـ عمى امتالؾ 
 .التقدير ومقاييس لمواقؼ،ا واختبارات األداء، اختبارات المتعمميف لمميارات؛ مثؿ:

الحادي لتزاـ بالتقويـ والمراجعة المستمرة لتطوير جودة المنيج في تنمية ميارات القرف اال  -
 .والعشريف

تطوير برامج إعداد المعمـ قبؿ الخدمة، وبرامج التنمية المينية؛ بما يمكف المعمميف مف  -
، وتحسيف ممارساتيـ والعشريفالحادي األداء التدريسي الالـز لتنمية ميارات القرف 

 التدريسية بصورة مستدامة.
يا وبالنسبة لمناىج الجغرافيا؛ فقد أكدت الدراسات، واألبحاث ضرورة تضميف مجاؿ الجغراف     

لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ إلى جانب  ىضمف المجاالت التي يجب أف تسع
 والثقافة المالية، والثقافة البيئية، والثقافة مي،العال مثؿ: الوعيخرى الموضوعات البينية األ

 الميـاألدلة الواضحة الدور ؛ إضافة إلى منيجية تدريسيا؛ إذ أكدت المدنية والثقافة الصحية،
 الحادي والعشريف.لمتربية الجغرافية في اإلعداد لمحياة المدنية، والمينية بالقرف 

       (Bednarz et al., 2013, P. 7; Stoltman,2012, P. 19; Trilling & 

Fadel, 2009, PP. 47-50)    
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( أىمية 2012, P. 2) Edelsonو ،Nagel  (2008, PP. 358-357):كؿ مفويؤكد     
الجغرافيا، ورفع مستوى الثقافة الجغرافية، وتنمية التفكير الجغرافي الممزوج بتقنيات  :كؿ مف

المي لعمميات صنع، واتخاذ القرارات الخاصة نظـ المعمومات الجغرافية، ونظاـ التموضع الع
الحادي مواجية تحديات القرف لأف ذلؾ يزود اإلنساف وسائؿ وأدوات إذ بالعمؿ، والسياسة؛ 

بداع، ، وتنمية الوعي العالمي لدى المتعمـ بصورة أفضؿ، واتاحة الفرصة لإلوالعشريف
 .ي والعشريفالحادواالبتكار، والقدرة عمى المنافسة العالمية في القرف 

تحميمية مقارنة لبعض وثائؽ التربية في دراسة  Pauw  (2015, PP. 1, 9)كما يؤكد     
؛ ىدفت إلى تحديد موقع الجغرافيا المدرسية مف الحادي والعشريفالجغرافية، وميارات القرف 

مستقبؿ التربية المستقبمية؛ األىمية الكبيرة لممعارؼ والميارات الجغرافية في ظؿ ما يحممو ال
ا ذلؾ بطبيعة ميداف عمـ الجغرافيا المتغير والمتمثؿ في مبرارً  ، وقضايا ممحة؛مف مشكالت

 ،البيئة واإلنساف. وأف التربية الجغرافية سوؼ تكوف ىي األداة الرئيسة لمواجية ىذا التغير
وما يتضمنو مف مشكالت، لكونيا تتعمؽ بمشكالت عالمية ىائمة تيدد البشرية. وذلؾ مف 

ؿ التركيز عمى القضايا االعالمية المقترنة بالمعمومات، والميارات الجغرافية، واالستقصاء، خال 
 ناقد، وكمؾ القيـ المتعمقة بالمستقبؿ.الوالتفكير 

ال ا أف تعميـ الجغرافيا أصبح أساسً  عمىSugiyanto et al (, P. 1ٕٓٔٛ ) ويتفؽ معو    
؛ ألنو يتعمؽ الحادي والعشريفميارات القرف في المناىج الدراسية الموجية نحو غنى عنو 

تساعد المفاىيـ إذ ىذا القرف؛  فيبعصر العولمة والوعي العالمي بقضايا البيئة البارزة 
الجغرافية في محو األمية الجغرافية التي تشمؿ مفاىيـ التفاعؿ والترابط الالزمة لفيـ القضايا 

بداعي كأجزاء المتعمميف نح تثير التحدي لدى ألنيا ؛العالمية و حؿ المشكالت بشكؿ نقدي وا 
 .الحادي والعشريفمف الميارات في القرف 

 A Road Map الحادي والعشريف القرف في الجغرافيا لتعميـ الطريؽ طةار خ مشروعيعد و     

 for 21
st
 Century  Geography Education Project الجيود التي بذلت أىـ مف ؛

يدؼ ىو يو  ؛ في مناىج الجغرافيا، بؿ وأبرزىا لحادي والعشريفافي إطار دمج ميارات القرف 
 ؛ مف خالؿ: التخطيطالقرف في ىذا لمواكبة التعمـ الجغرافيارفع مستوى جيود تطوير تعميـ  إلى

لتعظيـ تأثيرىا،  ة؛وتماسك بصورة مركزة امجيود المستقبمية لتحسيف تعميـ الجغرافياالستراتجي ل
 االجغرافي ـتعميتطوير متطمبات  لتحديدتوفير األساس المنطقي  وضماف استمراريتو، وكذلؾ
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 الجغرافية الجمعية كال مف: تعاوفوأدير ىذا المشروع بالالزمة لتحسينو. وتخصيص الموارد 

 ،األمريكية الجغرافييف ةجمعي، و  The American Geographical Society األمريكية
The Association of American Geographers  لتعميـ يالقوم مسالمج، و 

 الجمعية، و  The National Council for Geographic Educationالجغرافيا

. واستيدؼ المشروع ثالث The National Geographic Society الوطنية الجغرافية
فئات؛ األولى: المينيف مف التربوييف، والمعمميف، والباحثيف، والثانية: صانعي السياسات، 

جيات التمويؿ، وحدد خمس قضايا رئيسة لتحسيف تعميـ الجغرافيا؛ ىي: إعداد  والثالثة:
المعمميف، وتنميتيـ مينًيا، والمواد التعميمية، وتقييـ نواتج التعمـ، وبحوث التعميـ، والتعمـ، 

ىي: لجنة  ،وحشد دعـ الرأي العاـ والمحافظة عميو. ووزعت ىذه القضايا عمى ثالث لجاف
والتنمية المينية، ولجنة التقييـ، ولجنة أبحاث تعميـ الجغرافيا؛ والتي ُعنيت  المواد التعميمية

وخطوط إرشادية لتطويرىا وقيادة البحث  بتقييـ الوضع الحالي ليذه القضايا، وتقديـ توصيات،
 (Bednarz et al., 2013, P.18) حوليا لتناسب التعمـ القرف الحادي والعشريف.

رافيا بأستراليا؛ تبيف أف إدراج السموكيات، والميارات، والصفات وبمراجعة مناىج الجغ     
الالزمة لمنجاح في الحياة والعمؿ في القرف الحادي والعشريف يعد مف القدرات العامة التي 

تتضمنيا المناىج؛ بحيث تكوف جزًءا ال يتجزء مف محتواىا؛ كي يتمكف الطالب مف أف يجب 
وخارجيا؛ وتمؾ الميارات ىي: القرائية، والحساب،  تطويرىا واستخداميا داخؿ المدرسة
تصاالت، والتفكير الناقد، واإلبداعي، والسموؾ األخالقي، وكفايات تكنولوجيا المعمومات واال 

  (ACARA, 2011, PP. 7-10)جتماعية، والتفاىـ الدولي.والكفايات الشخصية، واال
األمريكية التعمـ  Ontarioة بوالية جتماعيالدراسات االو  الجغرافيا، كما تستيدؼ مناىج   

ة الفعاؿ لجميع فروع الدراسات االجتماعية؛ والذي يتأسس عمى تنمية الميارات والفيـ ألربع
مجاالت؛ ىي: البحث المنظـ، والثقافة الناقدة، وحؿ المشكالت، وفيـ الذات واألخريف، والوعي 

 المحمي والعالمي.
                                             (The Ontario Curriculum Grades 9 

to 12, 2013, PP. 8-9) 

كما تتضمف مناىج الجغرافيا بإنجمترا تنمية ميارات التعمـ مدى الحياة، وميارات صنع      
القرار، وميارات استخداـ الوسائط، واإلتصاالت، وميارات حؿ المشكالت فردًيا وجماعًيا. 

(Department of Education, 2014, P. 91) 
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العمـو الطبيعية،  كؿ مفف الجغرافيا كعمـ بيني؛ تستقي موضوعاتيا مف إمجمؿ القوؿ؛      
تكوف مف أكثر المواد الدراسية التي يمكف أف تنمي مف خالليا  ومف ثـوالعمـو اإلنسانية؛ 

لكثير  ؛ فتعمـ موضوعاتيا يتطمب ممارسة المتعمـالحادي والعشريفمف ميارات القرف  اكثيرً 
مف ميارات التفكير؛ كالتفكير العممي، واإلبداعي، والناقد، والمستقبمي. كما أف مف أىدافيا 

كثير مف الميارات الحياتية، أيًضا ساعد التطور التكنولوجي الذي شمؿ و تنمية تمؾ الميارات؛ 
ي الحادأدوات التمثيؿ الجغرافي عمى ازدياد أىمية الجغرافيا في تنمية ميارات القرف 

مف التطبيقات التي يمكف توظيفيا في تعميـ وتعمـ الموضوعات عدد وفر إذ ؛ والعشريف
 Reference المصادر المرجعيةو  ،Databases مف أىميا قواعد البيانات والتي ،الجغرافية

Sourcesتقنيات التميكونفرنس، واألطالس اإللكترونية، و ؛ مثؿ: الموسوعات، والقواميس 
Teleconferencing،  الوسائط المتعددةوMultimedia  ،المعمومات  ونظـ

، ونظاـ تحديد المواقع العالمي Geographic Information Systems (GIS)الجغرافية
Global Positioning System (GPS)و ،Google Earth ؛ والتي يمكف االستعانة

ارات المعرفية، تنمية المي، وتعمميا؛ لممساعدة في بيا في تعميـ وتعمـ مناىج الجغرافيا
 واإلعالمية، والتكنولوجية.

الحادي وعمى الرغـ مف ىذا التأكيد، ومالئمة مجاؿ الجغرافيا لتنمية ميارات القرف      
الدراسات التقويمية لمناىج الجغرافيا في المرحمة الثانوية قد أكدت قصور  فإف؛ والعشريف

واستمرار صفتيا الموسوعية، واعتمادىا المناىج الحالية في تنميتيا لكثير مف تمؾ الميارات؛ 
 يونسالتقميدية التي تركز عمى الحفظ، والتمقيف؛ مثؿ دراسة  اتاالستراتيجيالمداخؿ و 

(؛ مما جعؿ مف إعادة تخطيط مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية بيدؼ تنمية ميارات ٕٙٔٓ)
 توجًيا رئيسًيا لمبحث الحالي. الحادي والعشريفالقرف 
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 لسباع للنياٍج الدزاضية باضتخداو التخليل ا االضرتاييي جاى : التخطيط ز الواحمل
SWOT Analysis: 

 ، وىشأيُ التازخيية، وخصائصُ:االضرتاييي  التخطيط َووأوًلا: مف

 اييي :االضرتاليشأة التازخيية ملفَوو التخطيط  - أ

يف، ر داية القرف العشبمنذ لفكر التخطيطي، وتقنياتو؛ تطور اثالث مراحؿ ليمكف رصد       
ىي: مرحمة "المجاؿ االقتصادي": وأطمؽ عمييا "مرحمة الكـ" أو ؛ و ومن األخير عقدالحتى و 

نتاج الوفير" واىتمت بتركيزىا عمى العوامؿ المرتبطة بالبيئة الداخمية لممؤسسات فقط، "اإل 
أو " االىتماـ بالتنوع  واعتبار البيئة الخارجية غير قابمة لمتغيير. ثـ مرحمة " التسويؽ الوفير"

والمستفيديف، واعتمدت ، حتياجات السوؽ؛ تمبًية الإلى جانب الكـ بالكيؼ والنوعية"، واىتمت
في خرى عمى النوع طويؿ المدى إلسقاطات مستقبمية، كما زاد االىتماـ بالجوانب الكيفية األ

؛ وىي مرحمة "التخطيط العممية التعميمية كتحسيف التربية وتطوير المناىج والمرحمة الثالثة
في  ىالسبعينات، وكانت خطواتيا األول "، وبدأت في المجاؿ االقتصادي منذ بدايةاالستراتيجي

المجاؿ التربوي مع نياية عقد الثمانينات، وبداية التسعينات؛ وكاف مف أىـ مبررات ظيورىا 
غير والتحوؿ فييا، وتسارع معدؿ الت ،تفاقـ المشكالت المرتبطة بالبيئة الخارجية لممؤسسات

 أدى إلى التشكؾتطور تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ؛ مما  في ظؿوصعوبة التنبؤ بعناصرىا؛ 
نحو الوصوؿ إلى مستوى الجودة؛ انتقؿ  وسعًيا، وجدواه. مصداقية التخطيط التربوي في

ي ؛ ؛ مف المجاؿ العسكري إلى المجاؿ االقتصادStrategyة" يالمفيـو العسكرى "استراتيج
خطوات منظمة وموجية لتحقيؽ أىداؼ مستقبمية، وتستند عمى دراسة والذي يعني اتباع  
 (ٖٗ-ٔٗ ، ص ص.ٜٜ٘ٔزيداف، ) جودة األداء.شاممة لمواقع لضماف 

منيجية، أو أسموب  ليعبر عفإلى المجاؿ التربوي، " ةاالستراتيجيثـ انتقؿ مفيـو "       
؛ عاـ يحكـ سياسات المنظمة في مختمؼ المجاالت إطارك وليعمؿلمعمؿ لتحقيؽ األىداؼ، 

 - االستراتيجيمصطمح التخطيط  وبرز. ةاالستراتيجيتتبمور فيو الرؤية والرسالة واألىداؼ 
عف تاريخ ؛ Alfred Chandler؛ مف خالؿ الكتاب الذي وضعو ٕٜٙٔعاـ   -جمًيا 

 ؛ والذياالستراتيجيلتخطيط مفيـو ا فتطرؽ لمعني –الصناعة في الواليات المتحدة األمريكية 
في مطمع  االستراتيجي؛ وبدأ أوؿ استخداـ لمتخطيط -مبيمةا قبؿ ذلؾ كفكرة عامة دً كاف موجو 

ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إلى ، ف في الواليات المتحدة األمريكيةالعقد السادس مف القرف العشري
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مف الدراسات،  دٍ ورًا لعدبيًرا مف التربوييف؛ ومح؛ والقي قبواًل كأوروبا ودوؿ العالـ األخرى
 Maleka, 2014, P.6; ECRA ٕٗ، ٕٓ ، ص ص.ٖٕٔٓ)سوىاـ،   واألبحاث.

Group, 2015, P. 3;) 
 :اييي االضرت تخطيطمفَوو ال - ب

: أما التخطيط ةاالستراتيجييجمع التخطيط بيف مفيوميف رئيسيف؛ ىما التخطيط، و       
ييا خالؿ فترة زمنية معينة؛ ثـ حشد "عممية رسـ األىداؼ التي يراد التوصؿ إلفيعني: 

 .التكمفة، وتعظـ النتائج" اإلمكانيات الالزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ وفؽ أساليب تختصر
 (ٚٔ ، ص.ٕٚٔٓالكرخي، )

والذي ينبثؽ مف رؤية واضحة  ،وبالنسبة لالستراتيجية فتعني: المنيج المستخدـ في التنفيذ
. وتعمؿ عمى تحديد الطرؽ التي تحقؽ ةستراتيجياالوشاممة يتـ مف خالليا تحقيؽ األىداؼ 

 (ٔٔ ، ص.ٕٛٓٓثـ اختيار أفضؿ البدائؿ. )ىالؿ،  يا،وتقييم، أىداؼ ورسالة المنظمة

"بذؿ بأنو:  Bryson (1988, P. 74)؛ فيعرفو االستراتيجيأما عف مفيـو التخطيط      
جراءات أساسية تشكؿ وتوجو  منظمة، وما تفعمو، ولماذا ال كيافجيد منضبط إلنتاج قرارات وا 

يتطمب جمع معمومات واسعة النطاؽ، وتطوير و مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ النتائج،  ؛تفعؿ ذلؾ
 واستكشافيا، والتركيز عمى اآلثار المستقبمية لمقرارات الحالية".ة االستراتيجيالبدائؿ 
؛ رئيسيةعدة أغراض تستخدـ لأداة إدارية ( بأنو: "(Kawata 2003, P. 1 وُيعرفو      
وضماف توحيد تركيز طاقتيا، مف خالؿ القياـ بعمؿ أفضؿ، في  مساعدة منظمة ما منيا:

استجابة لبيئة توجييا، وذلؾ وتقييـ وضبط  ،نفس األىداؼجيود اعضائيا نحو العمؿ عمى 
 ا".لتحقيؽ أىدافيالمنظمة ستخدـ تخطة رئيسية ؛ معتمًدا في ذلؾ عمى دائمة التغير

، عممية منضبطة التخاذ القرارات الرئيسيةبأنو: "Thomas  (2005, P. 44) وُيعرفو     
، وتحدد ما تفعمو، وأسباب ما المنظمة تحددواالتفاؽ عمى اإلجراءات التي مف شأنيا أف 

 تفعمو".

في ة االستراتيجي( بأنو: "نظاـ لممعمومات وصنع القرارات ٗ٘ ، ص.ٕٛٓٓىالؿ ) وُيعرفو     
ميمية، والعالمية، وكذا المتغيرات في البيئة قغيرات البيئية المحمية، واإلضوء تقييـ مستمر لممت

الداخمية لممنظمة؛ بيدؼ استكشاؼ نقاط القوة، ونقاط الضعؼ، واقتناص الفرص، والبناء 
 عمييا؛ بما يقابؿ الحاجات والتوقعات المتغيرة، في عالـ سريع التغير".
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نشاط إداري تنظيمي يستخدـ لتحديد "بأنو:  Maleka (2014, P. 15) وُيعرفو    
األولويات، وتركيز الطاقة والموارد، وتعزيز العمميات، وضماف أف الموظفيف وأصحاب 

اتفاؽ حوؿ النتائج المرجوة، وتقييـ و المصمحة اآلخريف يعمموف نحو تحقيؽ أىداؼ مشتركة، 
جراءات  جيد منضبط ينتج؛ فيو وتعديؿ اتجاه المؤسسة استجابة لمبيئة المتغيرة قرارات وا 

، ومف تخدـ، وماذا تفعؿ، ولماذا تفعؿ ذلؾ، مع التركيز عمى اأساسية تشكؿ المنظمة وتوجي
المكاف الذي تسير فيو المنظمة واإلجراءات الالزمة لتحقيؽ التقدـ  حدديوال  ،المستقبؿ

 ."فحسب، بؿ أيضًا كيؼ ستعرؼ ما إذا كانت ناجحة
( بأنو: "ذلؾ النوع مف التخطيط المستقبمي الذي ٗٓ٘ ، ص.ٜٕٔٓ) الطاساف وُتعرفو      

ا في قوتيا قد تكوف أكثر تأثيرً  بوصفيايراعي ما يحيط بالمؤسسة مف قوى وعوامؿ خارجية 
مف القوى والعوامؿ المؤسسية وبيف عناصر البيئة خارج المؤسسة بما يسيـ في إمكانية 

 ة لمستقبؿ المؤسسة". اكتشاؼ الفرص واإلمكانات الجديدة المختمفة والمتاح
 بأنو: االستراتيجيالتخطيط وبناًءا عمى ما سبؽ؛ يمكف تعريؼ مفيـو  
وىادفة؛ تيدؼ إلى التخطيط المستقبمي لممؤسسة، أو المنظومة؛ بيدؼ  عممية إدارية منظمة"

تحسيف أدائيا في مواجية تحديات المستقبؿ؛ وذلؾ مف خالؿ دراسة وتقييـ الوضع الحالي 
ئتيا الداخمية؛ لتحديد ما بيا مف جوانب القوة، وجوانب الضعؼ، وبيئتيا الخارجية : بيكؿ مفل

المحيطة بيا؛ لتحديد ما بيا مف فرص وتيديدات؛ وبناء خطط بعيدة المدى ذات رؤية، 
ورسالة وأىداؼ محددة؛ الستغالؿ كؿ ما لدييا مف موارد، وجوانب القوة وفرص؛ لعالج ما بيا 

 التيديدات، والوصوؿ إلى وضع مستقبمي أفضؿ ليا". مف ضعؼ، والصمود أماـ
"عممية منظمة ىادفة؛ تيدؼ إجرائًيا بأنو:  االستراتيجيُيعّرؼ البحث الحالي التخطيط و        

إلى وضع تصور مستقبمي لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف 
منيج؛ بما في ذلؾ بيئتو لموضع الراىف لم الحادي والعشريف؛ وذلؾ مف خالؿ التحميؿ البيئي

بيا مف  وبيئتو الخارجية؛ لتحديد ما ما بيا مف جوانب قوة وجوانب ضعؼ، لتحديد الداخمية؛
مة بيف جوانب تمؾ البيئتيف؛ لبناء خطة استراتيجية لممنيج ذات فرص، وتيديدات؛ ثـ المواء

بو مف جوانب قوة، وما يحيط  ما ، ورسالة وأىداؼ استراتيجية تمكف مف استغالؿ كافةرؤية
ما يواجيو مف تيديدات؛ وبما يجعمو  ـلعالج ما بو مف ضعؼ، والصمود اما ؛بو مف فرص

 ". قادًرا عمى تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0010 - 

 : ييي االضرتالتخطيط اخصائص  -جـ     

ة االستراتيجيإلدارة اتعد و  ؛، ومرحمة مف مراحمياةاالستراتيجييعد أحد عناصر اإلدارة  -
بأنيا:  Maleka  (2014, P. 13)والتي ُيعرفيا؛ االستراتيجيالناجحة نتاج تطور التخطيط 

العممية التي تقـو خالليا المنظمة بتحميؿ البيئات الداخمية والخارجية بغرض صياغة "
ؼ وتخصيص الموارد لتطوير ميزة تنافسية في صناعة تسمح بتحقيؽ األىدا اتاالستراتيجي

تعني: " أسموب تفكير إبداعي وابتكاري يدخؿ فيو ة االستراتيجيواإلدارة ". التنظيمية بنجاح
أو في أسموب خدمة  تو،وجود، عامؿ التخطيط، والتنفيذ مًعا في سبيؿ تحسيف نوعية المنتج

 المستيمؾ. 
 ٜٔ ، ص.ٕٛٓٓىالؿ، )      

Gurel & Tat, 2017, P. 994;) 

ستجابة السريعة لمتغيرات في بيئتيا الداخمية ات عمى التأقمـ واالالمنظم مساعدة ييدؼ إلى -
 والخارجية. 

حداث  - يتميز بقدرتو فيو  ر المستقبمي لمقرارات الحالية؛ثاأل يستيدؼ التحسيف، والتطوير وا 
؛ بما هداخمية والخارجية التي تحكـ مسار عمى التعمؽ في مكونات النظاـ ، وفيـ القوي ال

تنظيمية متكاممة طويمة األجؿ؛ تمكف المؤسسات التعميمية مف التعرؼ  يمكنو مف وضع خطط
 عمى األزمات المستقبمية، والتخطيط ليا، ووضع بدائؿ متنوعة لمواجيتيا. 

مصطفى ؛ ٖٔٓ-ٖٓٓ ، ص ص.ٕٛٓٓ، محمد)       
 (ٕٛٙ ، ص.ٜٕٔٓ، وآخروف

سوىاـ، ؤسسات. )يجب أف تتبناه كافة الم االستراتيجيال يوجد نظاـ واحد لمتخطيط  -
 (ٕٓ ، ص.ٖٕٔٓ

يتأسس عمى عمميات جمع المعمومات، إذ ، ومدخؿ لعصر المعمومات؛ عمؿيعمؿ كإطار  -
، ٖٕٔٓ) سوىاـ،  بالتطوير. ة المرتبطةالمتعددوتكويف قاعدة معموماتية ثرية عف المياـ 

 (ٖٕٛ ، ص.ٕٛٔٓ، آخروفالسيد و ؛ ٜٔ ص.

أىداؼ بعيدة المدى تعكس تصور المؤسسة في  يحدد رؤية المؤسسة، ورسالتيا، وصياغة -
  .ظؿ صورة المستقبؿ
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 ٕٕ-ٕٓ ، ص ص.ٖٕٔٓسوىاـ، )
Nickols, 2008, PP. 5-6;) 

؛ والذي يعرؼ ؛ ويدعمواالستراتيجيالتفكير ميارات بممارسة  االستراتيجييرتبط التخطيط   -
ايا والتنبؤ بالفرص "الطريؽ االبتكاري لمتفكير في كيفية الرؤية المستقبمية لمقض بكونو

تقبمي لمتعامؿ معيا بما والتيديدات التي يمكف أف تواجييا المنظمة، وتصور السيناريو المس
  ."ىاونمو  ،المنظمة واستمراريةء يضمف بقا

 ، ص.ٕٛٓٓىالؿ، )
ٖٔKawata, 2003, 12; ) 

، داء المتميزنجاز الراقي، واإلبداع، واالبتكار، واألوتحقيقو مف خالؿ اإل  ؛يركز عمى التميز -
 ويسعى لممنافسة.

ستمرارية والمرونة، مف خالؿ المراجعة والفحص التجاىات المؤسسة، والتغيرات يتميز باال -
 الحادثة بيا. 

 ، وتنفيذىا.ةاالستراتيجيمشاركة جميع المستويات اإلدارية في وضع الخطة  يتاسس عمى -
التقويـ، والمتابعة ؿ عمميات يتضمف تغذية راجعة بيف التخطيط، والتنفيذ؛ مف خال  -

 ، ص ص.ٖٕٔٓسوىاـ، ) ، والتطوير المستداـ لألداء.الخطة ؛ بما يضمف نجاحالمستمريف
 ,Thoams ٘٘-ٗ٘ ، ص ص.ٕٛٓٓىالؿ،  ؛ٖٖٗ ، ص.ٕٛٓٓ، محمد ؛ٕٔ-ٕٓ

2005, P. 42; Kawata, 2003, P. 12;) 
 االستراتيجيميز التخطيط وبناًءا عمى التحميؿ السابؽ يمكف استخالص أىـ الخصائص التي ت

 فيما يمي:
 .ةاالستراتيجييمثؿ أحد مراحؿ اإلدارة إذ مفيـو إدارى،  -
 .مدىذو توجو مستقبمي؛ بعيد الأنو  -
يتأسس عمى الدراسة التحميمية التقويمية لعناصر البيئة الداخمية والخارجية؛ بيدؼ تحقيؽ  -

 الموائمة بينيما.
 سعي لمتميز، والجودة، والمنافسة.يستيدؼ التحسيف، والتطوير، وي -
ويشجع التفكير ، والعممي، االستراتيجييرتبط بممارسة القائميف عميو ميارات التفكير:  -

 اإلبداعي.
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 واصؿ، والمشاركة.تستمرارية، والشموؿ، والتكامؿ، والتفاعؿ، واليتميز بالمرونة، واال -
يئة الكياف المستيدؼ تخطيط موقفي ومجتمعي؛ يختمؼ وفًقا لظروؼ وخصائص وب -

 بالتطوير.
 ينتج ما يسمى بالخطة االستراتيجة؛ التي توجو عممية التطوير. -

 :اضيةللنياٍج الدز الضرتاييي ثاىًيا: أٍنية التخطيط ا

سمة مف سمات الحياة الحضارية المعاصرة كمنيجية  -بوجو عاـ  -التخطيط صبح أ      
التي تشكؿ بؤرة ميمة في ؛ لنجاح ألي نشاطأحد أىـ عناصر او لتفكير، وكأسموب عمؿ، 

وزاد مف أىميتو تحديات  -بوجو خاص -العممية التعميمية، التعممية بمدخالتيا، ومخرجاتيا 
القرف الحادي والعشريف، والمتطمبات الالزمة لمنجاح في التعمـ والحياة؛ وخاصة التحديات 

مواطنيف الفاعميف لممجتمع. ووجد في والمشكالت التربوية والتعميمية؛ لكونيا محور إعداد ال
دراسة كافة  المدخؿ الذي يمكف أف يساعد المخططيف التربوييف في االستراتيجيالتخطيط 

الجوانب التي تسيـ في تحقيؽ النظاـ التعميمي، ورفع كفاءتو الداخمية، وتكييفيا مع البيئة 
  .الخارجية، لتمييد الطريؽ لممضي نحو المستقبؿ

 ، ص.ٕ٘ٔٓسويمـ،  ؛ٙٔ-ٖٔ ، ص ص.ٖٕٔٓسوىاـ، ؛ ٕ٘ٔ ص.، ٕ٘ٔٓ، جرجر)
 ، ص ص.ٕٛٓٓ، محمد؛ ٕٓ٘،ٖٕٛ-ٖٕٚ ، ص ص.ٕٛٔٓ، السيد وآخروف؛ ٚٛ

ٖٓٓ ،ٖٕٗ  Maleka,  2014, PP. 22-23; Albon et al., 2016, P. 210;) 

 االستراتيجيمف األدبيات، والدراسات، واألبحاث دراسة دور التخطيط  عددٌ  ولقد تناوؿ     
؛ والتي أبرزت -بصفة خاصة –؛ ولممؤسسات التعميمية -لمؤسسات المجتمع بصفة عامة

مف خالؿ أىدافيا، ونتائجيا، وتوصياتيا، ومقترحاتيا؛ والتي  االستراتيجيأىمية التخطيط 
 : االستراتيجيمنيا أف التخطيط 

مية: والتي تتضمف صورة المستقبؿ المأموؿ لممؤسسة التعمييسيـ في تحديد األطر التي  -
سسة التعميمية مؤ ال تحقيؽ االتساؽ في الجيوديزة التنافسية، و مال تتضمف وصوليا إلى

تحديد األولويات، و  ،، والعمؿ لتحقيؽ رسالة موحدةرؤية مشتركة في ضوء العمؿف خالؿ م
عداد الكوادر، وتشجيعياو  ، بأفكار مبتكرةة االستراتيجيعمى التعامؿ مع التوجيات  وا 

والسعي نحو االنتماء لممؤسسة التعميمية، تنمية و  ،ةاالستراتيجيلخطة بتنفيذ التزاـ واال 
. وىو ما تؤكده دراسات: سسة التعميمية والبيئة المحيطة بيامؤ إحداث التوافؽ بيف ال



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0013 - 

Kawata (2003, P. 13)  و؛Thomas (2005, P. 44)؛ و(2006, P. 43) 

Drivas (؛ ٖٖٔ ، ص.ٕٔٔٓ) آخروفو  ضحاويو (؛ ٛ٘ ، ص.ٕٛٓٓ) ىالؿ؛ و
 ,ECRA Group (2015؛ وWilcoxson (2012)و (؛ٕ٘ ، ص.ٕٔٔٓ)والحجري 

P. 5)؛ وGurel and Tat (2017, P. 995). 
لصناعة ويوحدىا  ينظـ الجيودإذ يساعد عمى نجاح، وجودة عمميات صنع القرار، واتخاذه:  -

 ، ورسـاألىداؼفاعمية في تحقيؽ و المصيرية األكثر حكمة ة االستراتيجيالقرارات 
؛ وذلؾ باتباع منيجية عممية، الحيويةة االستراتيجيالسياسات والخطط لمعالجة المشكالت 

 البطاينةو (؛ ٜ٘ ، ص.ٖٕٔٓ) سوىاـأكثر دقة، وشموؿ. وىو ما تؤكده دراسات: 
 Olobule et؛ و(ٕٚٔ ، ص.ٕ٘ٔٓ) وجرجر(؛ ٙ-ٖ ، ص ص.ٕٗٔٓ) اليزايمةو 

al.  (2016, P. 76). 
ع الحالي، ووضع أىداؼ بعيدة ، مف خالؿ تقييـ الوضزدىارتحقيؽ النمو واال يسيـ في  -

وىو  ، وأخرى خاصة، وتنظيـ بيئة العمؿ، ومراقبة تقدـ األداء نحو النمو المنشود.المدى
 (.ٕ٘ٔٓ) Sophia and Owuor ما تأكده دراسة

د، والحصوؿ عمى عتماوالتأىؿ لال، والجامعي؛ ضماف جودة التعميـ قبؿ الجامعييساعد في  -
 .Albon et al. (2016, P: ويت؛ وىو ما تؤكده دراسمراكز ضمف التصنيفات العالمية

 .Olobule et al. (2016, P. 76)(، و210

ف إدارة األزمات إإذ : كمدخؿ لمواجية الناجحة لممشكالت، واألزمات التربوية، والبيئية يـيس -
ارجية لممؤسسة التعميمية لمتعرؼ عمى المشكالت لمبيئة الداخمية والخ شاماًل  تتطمب تحمياًل 

ثارىا آ، والحد مف منياموقاية لواألزمات المتوقعة، ورسـ سيناريوىات مستقبمية متكاممة 
 (.ٕٖٖ، ٖٔٔ ، ص ص.ٕٛٓٓ) محمدة دراس أكدتووىو ما  ؛ليا

 نظورمف تخطيط برامج التنمية المينية مف إإذ مدخؿ لمتنمية المينية لممعمميف؛ يساعد ك -
طويؿ المدى؛ يساعد في تحديد األىداؼ، والقيـ، واالحتياجات التدريبية األساسية 

؛ وىو ما لممعمميف؛ ويقرر كيفية توفير الموارد، واستغالليا بما يحقؽ تنمية مينية متميزة
 .(ٚ٘ ، ص.ٕٔٔٓ، محمددراسة ) أكدتو

التمكيف الوظيفي، ، و يـ في اإلدارة الناجحة لمجامعات في القرف الحادي والعشريفيس -
تحقيؽ مف خالؿ المساعدة في  وتطوير األداء الفني، واإلداري بالمؤسسات المختمفة
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 Arasa andوىو ما تؤكده دراسات:  ؛المأمولة عمى المستوى العالميىداؼ األ

K'Obonyo (2012, P. 201)؛ وThnarudee (2012, P. 27) و؛Olobule et 

al. ( (2016. 
، ص ٕٓٔٓ) سميماف دراسةوىو ما أكدتو ؿ لدرجات اإلبداع المنظمي؛ في الوصو يساعد -

 .(ٕٔ-ٔٔ ص.
لممناىج الدراسية في  االستراتيجيومف التحميؿ السابؽ يمكف استنتاج أىمية التخطيط      

توفير إطار عاـ لممنيج الدراسي موجو استراتيجًيا نحو مستقبؿ يتناسب مع متطمبات القرف 
 خالؿ تقديمو لػ: ؛ مفالحادي والعشريف

تحميؿ بيئي لممناىج الدراسية بوضعيا الحاضر؛ لتحديد ما تمتمكو بيئتيا الداخمية مف نقاط  -
قوة يمكف تعزيزىا، ونقاط ضعؼ بحاجة إلى تحسيف؛ وما تمتمكو بيئتيا الخارجية مف 
فرص يمكف استغالليا، وتيديدات بحاجة لالستعداد ليا؛ بما يفي بمواكبة تمؾ المناىج 

 عداد لممستقبؿ في القرف الحادي والعشريف.لإل

رؤية ورسالة لممناىج الدراسية تعد المتعمميف نحو التعمـ، والحياة بصورة أفضؿ في القرف  -
 .الحادي والعشريف

وخيارات خطة استراتيجية توجو المنيج نحو تحقيؽ رؤيتو، ورسالتو؛ مدعمة بقرارات  -
 جية، متأسسة عمى منيج عممي.استراتي

 .ةاالستراتيجيفيذية، وتشغيمية لتنفيذ الخطة خطط تن -

لتحسيف أدائيـ  ؛المناىج الدراسية منيا الالـز تمكيف مخططية االستراتيجيبياف بالميارت  -
 .االستراتيجياإلداري بما يضمف نجاح عممية التخطيط 

 بياف بأىـ الموارد المادية الالزمة لنجاح الخطة االستراتيجة لممناىج الدراسية. -

 ة التقويـ والمتابعة المناسبة لمتأكد مف المسار الصحيح لمخطة االستراتيجة.منظوم -

 لممناىج الدراسية.ة االستراتيجيزمنية مناسبة لتحقيؽ األىداؼ خطة  -

فرص تحقيؽ المناىج الدراسية لمتميز، واإلبداع، والتاىيؿ لمجودة والعتماد، والمنافسة  -
 العالمية.
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ثناء الخدمة بؿ الخدمة، وبرامج تنمية مينًيا أداد المعمـ قإطار استراتيجي لتطوير برامج إع -
اليادفة لمواكبة المستقبؿ في القرف ة االستراتيجيبما يمكنو مف ميارت تنفيذ تمؾ المناىج 

 الحادي والعشريف.

 االستراتيجيلممناىج الدراسية؛ بما يواكب الفكر ة االستراتيجيتطوير عمميات اإلدارة  -
 المتبنى.

جمااًل؛  لممناىج الدراسية في تطويرىا بصورة منضبطة  االستراتيجيتكمف أىمية التخطيط  وا 
مف أجؿ: خدمة المجتمع، والوصوؿ لمستوى المنافسة العالمية، والنجاح في التعمـ، والحياة 

 في المستقبؿ. 
 :الضرتاييي ثالًجا: أدوات التخطيط ا

ابقة التي اىتمت بدراسة أدوات تظير مراجعة األدبيات، والدراسات واألبحاث الس       
، وأىميتيا في تطوير أداء المؤسسات، ياوتنوعتمؾ األدوات، ؛ اختالؼ االستراتيجيالتخطيط 

أنو أمكف رصد  غيروأنو ال توجد أداة واحدة يمكف الركوف إلييا لتحقيؽ جميع األغراض. 
التي تيتـ بتحميؿ  وازفكثرىا استخداًما؛ مثؿ: بطاقة قياس األداء المتأأشير تمؾ األدوات، و 

، الذي يستخدـ لتحميؿ البيئة الخارجية، والػ "العالمات PEST، وتحميؿ البيئة الداخمية 
 Value، وتحميؿ سمسمة القيمة ؛ لتحديد أفضؿ الجوانبBenchmarkingاليادية" 

Chain Analysis وتحميؿ ،Porter معوامؿ الخمس لPorter`s five-Factors ؛
؛ الذي ييتـ بدراسة الوضع العاـ لممؤسسة بتحميؿ  SWOT Analysisي والتحميؿ الرباع

، ص ص. ٕٚٔٓعبد العاؿ، ) بيئتيا الداخمية، والخارجية إذا ارادت التحسيف والتطوير.
ٖٛٓ-ٕٖٗAldehayyat & Anchor, 2008, P. 281; Nouri, 2017, P. 14; 

Qehaja et al., 2017, P. 585; ) 

لطبيعة  ا؛ لمناسبتي SWOT Analysisي أداة التحميؿ الرباعي ويتبني البحث الحال     
 - اوفاعميتي امف الدراسات، واألبحاث مف أىميتي دٌ عميو عد البحث، وأىدافو، ولما أكد

خطوة  وبوصفيافي رصد كياف المؤسسات التعميمية،  –النموذج األشير واألدؽ  بوصفيا
وجيو؛ وذلؾ لما يوفره مف دراسة تحميمية، ؛ تعمؿ كقاطرة تاالستراتيجيمفصمية في التخطيط 

)ىيبة والسيد، . ةاالستراتيجيوتقيمية لمبيئة الراىنة تؤدي إلى تحديد األولويات، والقضايا 
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 ;Nickols, 2008, P. 6; Kawata, 2003, P. 43; 2016, P. 24 ٕٔٔ، ص. ٕٙٔٓ
Earle,).   

 وفيما يمي عرض مفصؿ لتمؾ األداة:
 :SWOT Analysis باع لسلتخليل امفَوو ا -1

( (S؛ ىي: أحرؼ ة؛ إلى أربعTOWSأو في بعض الدراسات  SWOTيحمؿ المختصر 
، Opportunity( وترمز لػ (O، وWeakness( وترمز لػ (W، وStrengthوترمز لػ 

تمثؿ إذ ، ويطمؽ عميو التحميؿ الرباعي، وأحياًنا التحميؿ البيئي؛ Threats( وترمز لػ (Tو
ويبدأ ط الضعؼ البيئة الداخمية، وتمثؿ الفرص والتيديدات البيئة الخارجية. نقاط القوة ونقا

تطبيؽ ىذا التحميؿ، باستخداـ أسموب العصؼ الذىني لمجموعة مختارة مف الميتميف وذوي 
 Yigit, 2003)   تحمؿ، وتقـو ىذه المكونات األربع.إذ ؛ العالقة بالتخطيط لقضية ما

Kawata, 2003, P. 46; Ololube et al., 2016, P. 77;) 

عتماده عمى تشخيص موقؼ مسمي تحميؿ العوامؿ الموقفية؛ ال ويطمؽ عميو أحياًنا      
البيئة الخارجية بتحديد الفرص  وموقؼونقاط الضعؼ بيا،  ،ة الداخمية بتحديد نقاط القوةئبيال

 Albertلى ىذا المفيـو بمعناه األولي إ أساسويرجع . المتاحة، والتيديدات المحتممة

Humphrey  لبساطتو المفرطة؛ فتـ تطويره  ؛ؿ بانتقاداتبنو قو أ غيرفي فترة الستينيات؛
؛ ثـ ةاالستراتيجياألعماؿ إلى اإلدارة  مجاؿمف  ، وانتقؿفي السبعينيات مف القرف الماضي

اـ كثير مف الباحثيف لكونو يعد ماىت ىتطور بمرور الزمف ليتعمؽ بصورة كبيرة، ولقد الق
 (Gurel & Tat, 2017, PP. 1001-1003)   .االستراتيجيمدخؿ األساسي لمتخطيط ال

(؛ بأنو: "تقييـ (Sammut-Bonnici and Galea  2015, P. 1كؿ مف وُيعرفو       
 لمقوة والضعؼ الداخمية، ولمفرص والتيديدات الخارجية في بيئة المنظمة". 

ألسموب الذي يركز عمى التحميؿ ا( بأنو: "ٚ-ٙ ، ص ص.ٕ٘ٔٓعطية ) وُيعرفو     
الداخمي لممؤسسة مف خالؿ نقاط القوة، والضعؼ، وعمى المتغيرات الخارجية، وىي الفرص 

مما يمكف مف استشراؼ المستقبؿ، واإلعداد لو بصياغة مجموعة مف البدائؿ  ؛والتيديدات
يـ في ؿ تسافيا، وتوفير شروط وظروؼ أفض؛ التي تقود المنظمة لتحقيؽ أىدةاالستراتيجي

 تسييؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ".
 بأنو: SWOT Analysisوبتحميؿ التعريفات السابقة؛ يمكف تعريؼ التحميؿ الرباعي 
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لتحميؿ البيئي لممؤسسة، أو المنظمة أو أي كياف؛ تستخدـ في تقييـ البيئة أحد أدوات ا"    
بيا مف  ارجية؛ لتحديد مابيا مف جوانب قوة، وجوانب ضعؼ، والبيئة الخ الداخمية؛ لتحديد ما

فرص، وتيديدات؛ بيدؼ الحفاظ عمى بقاء تمؾ المؤسسة، أو تحسيف وتطوير وضعيا 
 المستقبمي".

 إجرائًيا، بأنو: SWOT Analysis ويعرؼ البحث الحالي التحميؿ الرباعي
لمنيج الجغرافيا  االستراتيجي"أحد أدوات تحميؿ الوضع الحالي المستخدمة في التخطيط     
وتحديد ما بيا مف جوانب قوة، وجوانب ضعؼ،  ،الصؼ األوؿ الثانوي، بتقييـ بيئتو الداخميةب

مة بيف جوانب تمؾ اءوبيئتو الخارجية لتحديد ما بيا مف فرص وتيديدات؛ ومف ثـ المو 
لمتطوير؛ بيدؼ إعداد الخطة ة االستراتيجيالبيئتيف مف خالؿ إعداد مصفوفة الخيارات 

 ج لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف".لممنية االستراتيجي
 :SWOT Analysis لسباع لتخليل اخصائص ا -2
بيف الوضع الحالي تحميؿ الفجوة  ؛ تستيدؼص استراتيجيعممية تحميؿ، وتشخي -

مف نقاط القوة واستغالؿ الفرص، وتصحيح نقاط الضعؼ، وتجنب اإلفادة و  والمستقبمي؛
، ٕٚٔٓبد العاؿ، ع؛ ٖٖٔ ، ص.ٕٔٔٓ آخروف،و  ويضحا) التيديدات أو التكيؼ معيا.

 (ٖٙٙ ص.
متطمًبا قبمًيا يتأسس عمى نتائجو وضع  يعد، و االستراتيجيمف أشير أدوات التخطيط  -

 ، ص.ٕ٘ٔٓ، عطية ؛ٖٙٙ ، ص.ٕٚٔٓعبد العاؿ، ) .ةاالستراتيجيالسياسات، والخطط 
ٕٕKawata, 2003, PP. 43-44; ) 
لموصوؿ إلى نتائج تساعد ىو أداة   يعد غاية في حد ذاتو؛ بؿسيؿ الفيـ، واالستخداـ؛ وال -

 (Yigit et al., 2003) عمى التحسيف أو التطوير.

ويوضع بشكؿ موجز في التقرير الدورى عف  لممنظومة،كجزء مف الدراسة الذاتية يستخدـ  -
 وضعيا الراىف.

الشامؿ عمى جميع المسح المختمفة لمتعرؼ  دواتأمرف بما يسمح باستخداـ أساليب و  -
عبد . )األليات التي يعتمد عمييا في تحميؿ الوضع الراىف لمبيئة األبعاد ووجيات النظر؛ فمف

 ( ;Yigit et al., 2003ٖٙٙ، ص. ٕٚٔٓالعاؿ، 
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 :SWOT Analysis لسباع لتخليل اأٍنية ا -2
 في النقاط اآلتية: SWOT Analysisيمكف إجماؿ أىمية التحميؿ الرباعي      
 يكشؼ إمكانية معالجة المشكالت بصورة واضحة، وصادقة. -
يكشؼ فرص نجاح المنظمة، ومواطف التغيير الممكنة، ويسيـ في زيادة كفاءتيا،  -

 واالستمرارية في المنافسة.
، وما تتضمنو مف أىداؼ استراتيجية، وفرعية، وتعديؿ ةاالستراتيجييساعد في وضع الخطة  -

 إطارىا. 

 ليا. المحركة القوى ، ةالرئيسة لممنظم يوضح االتجاىات -
 .الواقع تحميؿ عمميات تتناوليا التي بالمشاكؿ وربطيا المعمومات تنظيـ عمى يساعد -

 عممو يجب بما إحاطتيـ مجاؿ في وخاصة ، المنظـ في القرار متخذي كبار قدرات عف يكشؼ -

 .لتطويرىا

قشات الجماعية حوؿ اتخاذ القرارات في عممية صنع القرارات؛ بؿ ويحسف مف المنا يساعد -
 .ةاالستراتيجي

 ٜ٘ٔ-ٜٗٔ، ص ص. ٕٚٔٓ؛ الكرخي، ٖٔٚ-ٖٓٚ، ص ص. ٕٚٔٓ)عبد العاؿ، 
Ommani, 2011, P. ; 9454  Gurel & Tat, 2017, P. 1003; Misbah & 

Mahboob, 2017;) 
 SWOTسبؽ يمكف استنتاج أىمية استخداـ التحميؿ الرباعي  وترتيًبا عمى ما       

Analysis  لمنيج الجغرافيا لمصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف   االستراتيجيلمتخطيط
 :إذالحادي والعشريف؛ 

ما يتعمؽ بتنمية ميارات يكشؼ مواطف القوة، ومواطف الضعؼ في بيئة المنيج الداخمية في -
 ي والعشريف. القرف الحاد

ي يمكف استغالليا لتوجيو المنيج نحو تنمية يحدد الفرص في بيئة المنيج الخارجية؛ الت -
 تي تقؼ أماـ المنيج في تحقيؽ ذلؾ.ميارات القرف الحادي والعشريف، والتيديدات ال

يوفر تشخيًصا عممًيا وشاماًل لموضع الراىف لممنيج بما يمكف مف وضع خطة استراتيجية  -
 جيدة لممنيج لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف.
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لتحقيؽ مواكبة منيج الجغرافيا لمصؼ األوؿ الثانوي لإلعداد لمستقبؿ القرف  ؛ساساأل يعد -
 الحادي والعشريف. 

 :SWOT Analysis لسباع لتخليل اعياصس ا -3 
 حتليل البيئة الداخلية: أ.

يقصد بيا دراسة أداء جميع األنشطة داخؿ المنظمة، وتحديد جوانب القوة، وجوانب      
ومف وقت آلخر؛ وتضـ كؿ العوامؿ خرى قاط نسبية تختمؼ مف منظمة ألالضعؼ فييا؛ وىي ن

جراءات العمؿ والتسييالت المادية  الخاضعة لسيطرة اإلدارة، مثؿ سياسات ونظـ وقواعد وا 
والموارد البشرية العاممة، وظروؼ العمؿ المادية، والموارد المالية المتاحة، والقدرات، 

 لمزايا التنافسية داخؿ المؤسسة. والكفاءات، والطاقات الكامنة، وا

، ص. ٕٙٔٓ؛ ىيبة والسيد، ٓٗٔ، ص. ٕٚٓٓ؛ عباس، ٖٜٔ ، ص.ٕٚٔٓالكرخي، )
ٕٔ٘ ; Thomas, 2005, PP. 52-55; Sammut-Bonnici & Galea,  2015, P. 

1;  Kawata, 2003, PP. 45-46;) 
تحديد عممياتيا، وما ولتحميؿ البيئة الداخمية يجب: تحديد كافة مدخالت المؤسسة، و        

يدور داخميا بدقة، وجمع البيانات، والمعمومات، وتصنيفيا، وتحميؿ البيانات وتفسيرىا، 
 ، ص ص.ٕٛٔٓ، السيد وآخروفواستخالص النتائج، وتحديد نقاط القوة، ونقاط الضعؼ. )

ٕٖٛ-ٕٗٔ) 
 :Strengthsىكاط الكوة  -

 يتحقؽ أف يمكف الذي األساس وىي .لتيارسا تحقيؽ مف المنظمة تمكف التي الصفات ىي      

 جيدة ةسدرا توفر نيا، كما أ.مادية غير أو مادية قوة تكوف أف ويمكفا، بي المستمر النجاح

 السمات وتعطي، )افرقً  ـأ ًداأفرا( كانواء أسوا لمموظفيف المطموب الوصؼ تحديد في وخبرة

مكا؛ وتشمؿ: اتساقيا ومميزات لممنظمة المتميزة مادية،  وكانت بشرية، أأنات سواء موارد، وا 
-Sammut ٕ٘ٔ، ص. ٕٙٔٓىيبة والسيد، ؛ ٖٜٔ، ص. ٕٚٔٓالكرخي، )أو نظـ عمؿ. 

Bonnici & Galea, 2015, PP. 1-4;) 
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  :Weaknesses الطعف ىكاط -

أوجو  وتمثؿ طاقاتيا، كامؿ وتحقيؽ رسالتيا تحقيؽ مف المنظمة تمنع التي صفاتوىي ال    
 التنظيمي النجاح تدىورعمى  كبيرة تأثيراتور أو القيود؛ والتي تعد ذات النقص أو القص

 تكوف أف يجب التي وأ،  المنظمة في المطموبة المعايير تستوفي ال التي العوامؿ ومنيا؛ والنمو

تحتية، وعدـ وضوح ال البنية ضعؼمثؿ:  ؛اعميي السيطرة تتطمب ؛ ومف ثـ  األدنى الحد في
؛ ىيبة ٖٜٔ، ص. ٕٚٔٓ)الكرخي،  .الخ..العشوائية، وضعؼ الميزانيةاألىداؼ، والقرارات 

 ( ;Sammut-Bonnici & Galea, 2015, PP. 1-4ٕ٘ٔ، ص. ٕٙٔٓوالسيد، 

 زجة:ليل البيئة اخلاحت -ب

وتعني دراسة كؿ ما تتعامؿ بو المنظمة خارج إطار نشاطيا، والذي يؤثر عمييا بصورة      
وتضـ  :الخاصةالبيئة الخارجية ؛ األوؿ: قسميفتقسيميا إلى مباشرة أو غير مباشرة. ويمكف 

العوامؿ البيئية التي تؤثر بصورة خاصة عمى نشاط المنظمة، وتمثؿ المستفيديف الحالييف 
المتغيرات  البيئة الخارجية العامة: وتشمؿوالمتوقعيف، والمورديف، والمنافسيف..الخ. واآلخر: 

المجتمع؛ بغض النظر عف نوع النشاط التي تمارسو،  البيئية التي تؤثر في جميع منظمات
)الكرخي، مثؿ: العوامؿ االقتصادية، والسياسية، والسكانية، واالجتماعية، والثقافية.. الخ. 

 ,Sammut-Bonnici & Galea ;ٕ٘ٔ، ص. ٕٙٔٓ؛ ىيبة والسيد، ٖٜٔ، ص. ٕٚٔٓ

2015, P. 1;  Kawata, 2003, PP. 44-45) 

الخارجية؛ يجب تحديد االتجاىات الحالية والمتوقع حدوثيا مستقباًل لكؿ ولتحميؿ البيئة      
متغير مف المتغيرات المجتمعية؛ والتي يمكف أف تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة عمى 
المؤسسة، والتأثيرات اإليجابية لكؿ متغير )الفرص(، والتأثيرات السمبية )التيديدات( عمى 

-Thomas, 2005, PP. 50 ٕٕٗ-ٕٔٗ ، ص ص.ٕٛٔٓ، )السيد وآخروفالمؤسسة.

52; Sammut-Bonnici & Galea, 2015, PP. 4-7;) 
 :Opportunitiesفسص ال -

 منيااإلفادة  لممنظمة يمكف والتي المنظمة، فييا تعمؿ التي البيئة في الفرص ىذه تواجدت       

لتي قد تكوف: مواقؼ، أو وا أفضؿ؛ تصبح أف مف تمكنيا التي اتاالستراتيجي وتنفيذ تخطيط في
إلى تدعيـ خدمات المؤسسة  دياتجاىات، أو تغيرات قائمة، أو محتممة بالبيئة الخارجية؛ تؤ 

 التعميمية، أو إلى تحسيف مركزىا التنافسي.
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 & Sammut-Bonniciٕ٘ٔ، ص. ٕٙٔٓ؛ ىيبة والسيد، ٖٜٔ، ص. ٕٚٔٓ)الكرخي، 

Galea, 2015, PP. 4-7; ) 

 : Threatsالتَديدات -

 مصداقية عدـ في اوسببً  ،لمخطر امصدرً  الخارجية البيئة في األوضاع تكوف عندما تنشأو       

 المنظمة بقاء عرضتيا، مما يمواجي إذا لـ يتـ تتفاقـ ظمة،وعدـ جدواه؛ والتي يمكف أف المن
 وزيادة التكنولوجية والتغيرات الوظيفي االستقرار عدـدات: التيدي عمى األمثمة ومف .لمخطر

 (ٕٕٓ ، ص.ٕٚٔٓ)الكرخي،  . المنافسة
 كؿ مف؛ والذي يحمؿ PESTويمكف تحديد الفرص والتيديدات مف خالؿ نموذج       

، والتقنية Socialجتماعية ، واالEconomicاالقتصادية ، و Politicalالعوامؿ: السياسية 
Technical .               ،8ٕٛٔ، ص. ٕٙٔٓ)ىيبة والسيدSammut-Bonnici & 

Galea, 2015, PP. 1-4; ) 

 :SWOT Analysis Matrixسباع  صفوفة التخليل الم -5
 SWOTينتج عف عمميات العصؼ الذىني لمبيئة قوائـ تمثؿ التحميؿ الرباعي     

Analysis  ؛ تضـ بيانات عف أبعاد التحميؿ األربعة؛ قد ال تكوف مترابطة، وبالتالي قد ال
التي  اتاالستراتيجيخاصة في توضيح اختيار السياسات و تشكؿ أىمية مجدية في حد ذاتيا؛ 

؛ والذي يسمح برؤية Matrixلذا يجب بمورتيا في نظاـ ُيعرؼ بالمصفوفة  و المؤسسة؛تواج
طار عمؿ أساسي ؛ مف خالؿ تقديـ إاالستراتيجيالمتغيرات الميمة، والمؤثرة عمى االختيار 

مة التيديدات والفرص المتاحة مف جية، لمتحميؿ المنظـ الذي يسيؿ عممية مطابقة، ومواء
ـ  وأوجو الضعؼ والقوة لممؤسسة مف جية أخري.  فيي تمثؿ اسموًبا متميًزا في التحميؿ  ومف ث

الرباعي لممؤسسة أو لمحياة الشخصية؛ في التخطيط لمواجية األزمات المتوقعة، وفي 
 لالستفادة مف الفرص المتوقعة.  االستراتيجيالتخطيط 
 & Sammut-Bonnici؛ 68ٜٙ- ، ص ص.ٕٛٓٓىالؿ، )                             

Galea, 2015, PP. 7-8) 
وقد تبني ؛ وؿ، ذات تصميمات متعددةافي صورة جد مصفوفة التحميؿ الرباعيوتصمـ      

 ( اآلتي:ٔوؿ )البحث الحالي التصميـ الموضح بجد
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 (:ٔجدوؿ )
 مصفوقة التحميؿ الرباعي

 يةالعوامؿ الداخم
 العوامؿ الخارجية

 Strengthنقاط القوة 

(S) 
 Weaknessesنقاط الضعؼ 

(W) 

 الفرص 

Opportunities(O) 

(SO) 
اليجومية ة االستراتيجي 

)استراتيجية النمو 
 والتوسع(

(WO) 
العالجيةة االستراتيجي  

)استراتيجية التطوير أو إعادة 
 الييكمة(

 Threats(T) (ST) التيديدات 
 الدفاعيةة االستراتيجي

)استراتيجية الثبات 
 واالستقرار(

(WT) 
 اإلنسحابيةة االستراتيجي

 االنكماشية(ة االستراتيجي)

 (ٜٙ، ص. ٕٛٓٓممحوظة: )المصدر: ىالؿ، 
حظ مف الجدوؿ السابؽ: أف ىذا النموذج لمصفوفة التحميؿ الرباعي يوضح بصورة نمو      

ناصر البيئة الخارجة، والعالقة بينيـ، والتي دقيقة كيفية مواءمة عناصر البيئة الداخمية مع ع
ـ  لمتطويرالالزمة  اتاالستراتيجيمف خالليا تتحدد أفضؿ الخيارات أو  تبني ىذا النموذج  ؛ لذا ت

 في البحث الحالي.

 يمر تصميـ مصفوفة التحميؿ الرباعي بخطوتيف رئيسيتيف:و       
المؤثرة عمى المنظمة: جدوؿ لعوامؿ البيئة  ةاالستراتيجيعداد جدوليف لمعوامؿ إ: الخطوة األولى

 الداخمية، وآخر لعوامؿ البيئة الخارجية.
وفييا يتـ مواءمة عناصر البيئة الداخمية : تصميـ مصفوقة التحميؿ الرباعي: الخطوة الثانية

مع عناصر البيئة الخارجة، والعالقة بينيـ، والتي مف خالليا تتحدد أفضؿ الخيارات أو 
 :إستراتيجياتوىي أربع  ؛لمتطويرالالزمة  اتاالستراتيجي

اليجومية: وتسمى أيًضا باستراتيجية النمو والتوسع؛ وىي ة االستراتيجي (SO)استراتيجية  -أ
؛ الفرص الستغالؿ القوة نقاط  تستخدـوبيا  نتاج العالقة بيف نقاط القوة والفرص المتاحة،

تعبر عف توافؽ بيف نقاط القوة  وذلؾ عندما تكوف المنظمة في أحسف حالتيا؛ ألنيا
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ح باليجوـ موالفرص المتاحة، وكذلؾ عف كوف نقاط القوة أكبر مف نقاط الضعؼ بما ال يس
 عمييا؛ مما يدؿ عمى قدرتيا المنافسة.

العالجية: وتسمى أيًضا باستراتيجية التطوير أو إعادة ة االستراتيجي (WO)استراتيجية  -ب
ف نقاط الضعؼ والفرص المتاحة، وبيا تستغؿ الفرص الييكمة؛ وىي نتاج العالقة بي
مكانياتيا أماـ التطور في حالة معاناة المنظمة مف ضعؼ إ لمتغمب عمى الضعؼ؛ وتستخدـ

وما يتيحو مف فرص كثيرة لمتطور؛ فتتبني استراتيجية تسمح  ،الحادث في البيئة الخارجية
 مكانياتيا.الؿ تمؾ الفرص إلصالحيا، وتقوية إباستغ

: وتسمى أيًضا باستراتيجية الثبات واالستقرار؛ الدفاعيةة االستراتيجي (ST)استراتيجية  -جػ
 لتفادي القوةنقاط  تستخدـإذ ، وىي نتاج العالقة بيف نقاط القوة والتيديدات المحيطة

؛ وتستخدـ عندما تحاوؿ المنظمة التكيؼ مع التيديدات الخارجية، ومواجية ما التيديدات
، فتحاوؿ تعزيز وتقوية نقاط قوتيا لمواجية التيديدات، وتجاوزىا لتنتقؿ يمكف مواجيتو

.  إلى استراتيجية اليجـو
االنكماشية؛ ة االستراتيجياإلنسحابية: وتسمى أيًضا بة االستراتيجي (WT)استراتيجية  -د

 وتتفادى ؼ،الضع مف فييا تقمؿ، وىي نتاج العالقة بيف نقاط الضعؼ والتيديدات المحيطة

، وتستخدـ في حالة مرور المنظمة بحالة خطر نتيجة ضعؼ إمكانيتيا أماـ يديداتالت
لغاء البعض، مف خالؿ تقميص بعض مياميا، أو إ التيديدات الخارجية، فتتراجع وتنسحب

تعمؿ عمى تعزيز نقاط قوتيا، ومعالجة نقاط ضعفيا، حتى واالنتظار لفترة مف الزمف 
 ومعاودة العمؿ مرة أخرى.

ة االستراتيجيمب األمر الجمع بيف أكثر مف استراتيجية، وفي تمؾ الحالة تسمى بوقد يتط
؛ ٜٙ، ص. ٕٛٓٓ؛ ىالؿ، ٕٗ ، ص.ٕٛٔٓنافع،؛ ٖٖ ، ص.ٕ٘ٔٓعطية، ) المتنوعة.

 ,Sammut-Bonnici & Galea, 2015 ٖٖٔ-ٜٕٔ، ص ص. ٕٙٔٓىيبة والسيد، 

PP. 7-8; Gurel & Tat, 2017, P. 995; Kawata, 2003, PP. 58-59;) 
، والتمييز بيف الوضع ؛ يجب مراعاة: الوضوح، والموضوعيةSWOTنجاح تحميؿ ول     

، الواقعية في تحميؿ الوضع الراىف لمتنبؤ بالوضع المستقبميوضع المستقبمي، و الحالي وال
بساطة التحميؿ والبعد عف التعقيد. ، و الواقعية في تحديد نقاط القوة ونقاط الضعؼو 

 (ٜٙٔ ، ص.ٕٚٔٓالكرخي، ؛ ٕٚ ، ص.ٕ٘ٔٓ،)عطية
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 :SWOT Analysisأضاليب، وأدوات التخليل السباع   -ٙ
تتعدد األساليب، واألدوات؛ فبعضيا يستخدـ في تحميؿ البيئة الداخمية، واآلخر في تحميؿ    

 البيئة الخارجية؛ ومنيا:
 نات.االستبا: وتجمع فيو البيانات مف الخبراء مف خالؿ Delfiسموب دلفاي إ -

: وذلؾ عند التركيز عمى قضية معينة يمكف أف Scenariosموب السيناريوىات سإ -
تحدث في المستقبؿ، وتؤثر عمى المؤسسة التعميمية، وىناؾ ثالثة مف السيناريوىات؛ 

 ىي السيناريو: المتفائؿ، والمتشائـ، والمحايد.

مقابالت تستخدـ المقابالت التشخيصية، يمييا الإذ سموب المالحظات والمقابالت: إ -
 المتعمقة.

: ويقوـ عمى فكرة أساسية أف Trend Extrapolationسموب التنبؤ اإلسقاطي إ -
  المستقبؿ إمتداد لمماضي.

سموب السيناريوىات؛ بو أ: ويشAlternative Futuresسموب المستقبالت البديمة إ -
 يمكف أف يكوف عمييا مستقبؿ قضيةالتي مف الصور، والبدائؿ  اأنو يقدـ عددً  غير
 (ٜٗٔ-ٚٗٔ ، ص ص.ٕٚٓٓعباس، ما.)

 :اييي االضرتمساحل التخطيط  ا:زابًع

؛ االستراتيجينماذج الموضحة لمراحؿ، وخطوات، ومكونات التخطيط مف ال عددٌ  صمـ      
، Steiner(، ونموذج ٜٜٔٔ) Kaufman، ونموذج )ٜٛٛٔ) Brysonنموذج منيا: 

 Ferrara(، ونموذج ٕٔٓٓ) Shapiro، ونموذج )ٜٜٛٔونموذج والية كاليفورنيا )
، ومحمد إبراىيـ) (.ٕٛٓٓ) Garber(، ونموذج ٕٛٓٓ) Piselونموذج (، ٕٚٓٓ)

مف األدبيات، والدراسات واألبحاث السابقة  كما أجري عددٌ  (،ٛٚ-ٙٙ ، ص ص.ٖٕٔٓ
 ؛ التي توضح مراحمو، وخطواتو؛ مثؿ دراسات:االستراتيجيلتقديـ نماذج لمتخطيط 

-(2004, P. 4) Dolence  في المنيج؛ تحت  االستراتيجي؛ والتي قدمت نموذًجا لمتخطيط
-The Curriculumكز حوؿ المنيج" تمر ال االستراتيجيمسمي "نموذج التخطيط 

Centered Strategic Planning Model:؛ والذي تكوف مف خمس مراحؿ؛ ىي 
المتمركز حوؿ تحديد إطار المنيج ( ٕ( تحديد مؤشرات األداء الرئيسية وتحديدىا؛ )ٔ)
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( تطوير ٘( إجراء دراسة ذاتية مستمرة؛ و)ٗ( إجراء مسح بيئي خارجي؛ )ٖ؛ )المتعمـ
 .وتنفيذىا العمؿ، خطة

 - Thomas  (2005, P. 41) ؛ ىي: االستراتيجي، وقدمت عشر خطوات لمتخطيط
تحميؿ البيئة ، و تحميؿ البيئة الخارجية، و توضيح نطاؽ العمؿ، و لمتخطيط االستعداد

تحديد ، و ةاالستراتيجيتحديد األىداؼ ، و ةاالستراتيجيتحديد القضايا ، و اخميةالد
تحديد الموارد المطموبة لتحقيؽ ، و التي تعالج كؿ ىدؼ استراتيجي اتاالستراتيجي
 الخطة. ، وتحديد ميزانيةوضع خطة داخمية لبناء القدرات، و ةاالستراتيجي

- District Administration Practice (ٕٖٓٔ ؛) وحددت عممية التخطيط
وحتى الصؼ الثاني عشر في ست  ،بالمقاطعات مف مرحمة رياض األطفاؿ االستراتيجي

خطوات؛ ىي: تحديد الرؤية، والرسالة، واألىداؼ وقياساتيا، والخطط الزمنية، 
 والمستفيديف، ومجموعة التخطيط.

-Maleka  (2014, P. 15) ع خطوات؛ ىي: في أرب االستراتيجي؛ وحددت خطوات التخطيط
 .التقييـ أو االستدامةو ، ةاالستراتيجيتنفيذ و ، ةاالستراتيجيصياغة و التحميؿ أو التقييـ، 

 :؛ لتشمؿاالستراتيجي؛ وحددت مراحؿ التخطيط (ٕٓٔ-ٔٓٔ ، ص ص.ٕ٘ٔٓسويمـ ) -
صياغة المستقبؿ )الرؤية، والرسالة، ، و التخطيط لعممية التخطيط )الجاىزية لمتخطيط(

عداد مصفوفة التحميؿ((، و والقيـ تطوير ، و تحميؿ الوضع الحالي )مرحمة التحميؿ البيئي وا 
تنفيذ الخطة ، و (ةاالستراتيجيصياغة األىداؼ  /االستراتيجي) التوجو  وصياغة األىداؼ

 المتابعة والتقويـ.، و وتنفيذىا(ة االستراتيجي)إقرار الخطة 
؛ االستراتيجيتخطيط خطوات ال؛ وحددت (ٓٓٔ-ٜ٘ ، ص ص.ٕٚٔٓ) وتويج مشرؼ -

 االستراتيجيلتحميؿ ، واةاالستراتيجياألىداؼ ، و الرسالة، و ةاالستراتيجيالرؤية  :لتشمؿ
الرقابة والتقييـ ، و التنفيذ، و السياسات، و )البيئة الداخمية، والبيئة الخارجية( لمبيئة

 .االستراتيجي

اصر الخطة إطاًرا لعن ؛ والتي قدمت(ٕٔ٘-ٕٓ٘ ،  ص ص.ٕٛٔٓ) السيد وآخروف -
تحميؿ البيئة الداخمية، ، و ةاالستراتيجياألىداؼ ، و رسالةال: يتضمف؛ ةاالستراتيجي
 .تقويـالمتابعة و ال، و ةاالستراتيجيصياغة الخطة ، و والخارجية
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 محددةاختالؼ بيف الباحثيف في تحديد مراحؿ حظ وجود التحميؿ المدقؽ لتمؾ الدراسات نموب   
غير أنو لتبايف خمفياتيـ النظرية واختالؼ أغراضيـ البحثية؛  ؛االستراتيجيلعممية التخطيط 
التخطيط،  :ىيث مراحؿ أساسية؛ يسير وفؽ ثال االستراتيجيف التخطيط يمكف القوؿ 

؛ وأف نتاجو ىو تصميـ خطة استراتيجية تتضمف: رؤية، ورسالة، وأىداؼ والتنفيذ، والتقويـ
 قويـ والمتابعة.استراتيجية، وقيـ، وخطة تنفيذية، ونظاـ لمت

لمنيج الجغرافيا  االستراتيجيواستناًدا عمى ذلؾ، أعدت الباحثة نموذًجا لمراحؿ التخطيط   
 بالصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ يتضمف أربع مراحؿ؛ ىي:

 :اييي الضرتلتخطيط لتخطيط اا -1

، وتعد أىـ مرحمة لضماف دقة راتيجياالستوتمثؿ مرحمة التحضير، واإلعداد لمتخطيط      
العمؿ، والنتائج، وفييا يتـ حشد الفكر الجماعي وتكييفو وتوجييو نحو األىداؼ المنشودة، 
وتجييز القضايا الميمة، والخيارات المراد مناقشتيا، وتحديد المشاركيف، وأدوارىـ، وتشكيؿ 

زمة التخاذ قرارات التطوير، كما المجاف، وتطوير الصورة المستقبمية، وتحديد المعمومات الال 
يتـ فييا توجيو الجيود، والتفكير حوؿ تحقيؽ األىداؼ، وترتيب األولويات، وتحديد الفترة 

، ص ٖٕٔٓومحمد،  إبراىيـ) الزمنية الالزمة، وتحديد نظـ توثيؽ البيانات، وتأميف الموارد.
 ,Thomas, 2005, PP. 45-46; Kawata ٕٓٔ، ص. ٕ٘ٔٓسويمـ، ؛ ٕٛ -ٛٚص. 

2003, P. 14; (Dolence, 2004, P. 6;  
 SWOTبيئ  للوضع الساًٍ؛ باضتخداو التخليل السباع  التخليل ال -ٕ

Analysis: 
 وفي ىذه المرحمة يتـ تحديد كاًل مف:       
العوامؿ المنيج، و الضعؼ داخؿ ، و الداخمية المتمثمة في مواطف القوةالبيئية عوامؿ تحميؿ  -

  .بو في المجتمع مة في الفرص والتيديدات المحيطةالخارجية المتمث
ة؛ وىي عبارة عف ناتج مقارنة الوضح الحالي لممنيج بالوضع المستقبمي. الفجو تحديد  -

ة االستراتيجيوذلؾ مف خالؿ إعداد مصفوفة التحميؿ الرباعي، والتي تعبر عف الخيارات 
كؿ آلتية:   كيؼ يمكف استخداـ خالؿ اإلجابة عف التساؤالت الممنيج؛ وذلؾ مف الممكنة 

 كؿ مفيمكف استثمار  وكيؼكيؼ يمكف الحد مف مواطف الضعؼ؟ و مواطف القوة؟  مف
  التيديدات؟ كؿ مف مواجيةكيؼ يمكف و الفرص؟ 
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المناسبة لنوع الفجوة؛ والمتاحة أماـ المنيج؛ وىي: عدـ ة االستراتيجيتحديد الخيارات  -
لجزئي، أو ود أو متخصص مف الخدمة، أو التحسيف االتغيير، أو التركيز عمى عدد محد

بتكار، أو التكامؿ األفقي، أو التكامؿ الرأسي، أو التنويع، أو التطوير الشامؿ، أو اال
؛ يتـ إخضاع كؿ خيار إلى مجموعة ةاالستراتيجيالتقميص. ولممفاضمة بيف تمؾ الخيارات 

مكانية، واإليجابية، والخطورة. كما مف المعايير؛ ىي: التنافسية، والتوافؽ، والتحكـ، واإل
 لممنيج.يرتبط مع الرؤية والرسالة واألىداؼ والتحميؿ الخارجي والداخمي يجب أف 

 ٓٓٔ -ٜٜ، ص ص. ٕٛٓٓىالؿ،  ؛ٙٔ ، ص.ٕٗٔٓ، البطاينة واليزايمة)       
Gurel & Tat, 2017, P. 994;) 

 ييية:االضرتايإعداد اخلطة  -2

واإلجراءات  يا،أىدافو  ،ىي وثيقة تستخدـ لمتواصؿ مع المنظمةة االستراتيجيالخطة     
األخرى التي تـ تطويرىا خالؿ عممية  الميمةوجميع العناصر  ،الالزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ

 .Chang, 2008, P). االستراتيجي؛ فالخطة تمثؿ النتاج المادي لعممية التخطيط التخطيط

5; Maleka, 2014, P. 15) ؛االستراتيجيىذه المرحمة ىي مرحمة التوجو  ويمكف اعتبار 
عبارة عف برنامج يقوـ عمى اتباع وسائؿ محددة لتحقيؽ أىداؼ ة االستراتيجيفالخطة 

أف في العمؿ  غيراستراتيجية، وقد تكوف بعيدة المدى، أو متوسطة المدى، أو قصيرة المدى. 
  ي إدارة المنظمات ونجاحيا.ًما فميعنصًرا  وتعدتسود الخطط طويمة المدى،  االستراتيجي

  (Dominic, 2014, P. 993؛ ٕٗ ، ص.ٕٛٓٓىالؿ، )
إجرائيًا بأنيا: " مجموعة الخطوات واإلجراءات التي توضح التوجو  ا البحث الحاليوُيعرفي      

لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي نحو تنمية ميارات القرف الحادي  االستراتيجي
؛ وأداة التواصؿ بيف المعنيف بعممية االستراتيجيثؿ ناتج عممية التخطيط والعشريف؛ والتي تم

تخطيط وتنفيذ المنيج، وتقويمو؛ وتتضمف مكونات أساسية؛ ىي: الرؤية، والرسالة، والقيـ، 
وفيما يمي ". ةاالستراتيجي؛ والخطة التنفيذية الالزمة لتحقيؽ األىداؼ ةاالستراتيجيواألىداؼ 

 :ةاالستراتيجية توضيح لمكونات الخط
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 :صياغة  السؤية -أ

، فيى االستراتيجيوتمثؿ الرؤية حجر األساس الذي سوؼ تتأسس عميو عممية التخطيط      
حالة مستقبمية بكونيا  ويمكف وصفياتمثؿ الصورة الذىنية عف المستقبؿ المراد الوصوؿ إليو، 

لتي نعمؿ عمى تحقيقيا. ويجب تنطبع في الذىف وتتطمب التفكير في الوسائؿ، والطرؽ التي ا
أف تتصؼ الرؤية بمجموعة مف الصفات؛ كأف تكوف: واصفة لمنتائج المراد انجازىا، وواضحة، 
ودقيقة ومركزة، وقابمة لمتحقيؽ، ومرغوب فييا، ومرنة. وتعمؿ الرؤية عمى توحيد الجيود، 

دارة النقاش لموصوؿ لموعي، وتركيز الجيود نحو تح   قيؽ األىداؼ.ومشاركة األفكار، وا 

، السيد وآخروف ؛ٖٓٔ، ص. ٕ٘ٔٓ؛ سويمـ، ٖٛ -ٕٛ، ص ص. ٖٕٔٓومحمد،  إبراىيـ)
 ,Thomas, 2005 ٜٔ-ٜٓ، ص ص. ٕٛٓٓ؛ ىالؿ، ٜٖٕ-ٖٕٛ، ص ص. ٕٛٔٓ

PP. 42-43; Maleka, 2014, P. 19; Kawata, 2003, PP. 14-15; ECRA 

Group, 2015, PP. 7;) 
 :صياغة السضالة -ب

جمة تفصيمية لمرؤية، وأكثر تحديًدا ليا، وتحمؿ في طياتيا األىداؼ والوسائؿ، تعد تر  إذ     
يسعى إلى تحقيقيا؛  يوتوضح الغرض األساسي، والوظيفة األساسية لممنيج، واألىداؼ الت

بما في ذلؾ ىويتيا، وعممياتيا، وأنشطتيا. وتكمف أىمية الرسالة في كونيا تمثؿ دلياًل 
طاًرا مرجعًيا لمتخذي القرار،. ويجب أف تصاغ بصرورة اتيجياالستر إرشادًيا لمتخطيط  ، وا 

مختصرة، وعامة، وواضحة، ومميزة لممنيج عف غيره مف المناىج، وأف تعكس معايير قابمة 
السيد  ؛ٗٓٔ-ٖٓٔ. ، صٕ٘ٔٓ؛ سويمـ، ٗٛ، ص. ٖٕٔٓومحمد،  إبراىيـ)لمتحقيؽ. 
 .Maleka, 2014, PP ٜٛ-ٚٛ، ص ص. ٕٛٓٓ؛ ىالؿ، ٜٖٕ، ص. ٕٛٔٓ، وآخروف

19-20; Kawata, 2003, PP. 14-15; ECRA Group, 2015, PP. 7;) 
 :حتديد الكيه -جـ

تمثؿ القيـ مجموعة المبادئ، والمعايير التي تحكـ السموؾ، وتوجيو؛ فيي تعمؿ بمثابة     
ميثاؽ أخالقي حاكـ لجميع الممارسات، وممـز لجميع األفراد؛ ومف ثـ فيي تؤثر بدورىا في 

نحو المستقبؿ. ومف أمثمة تمؾ القيـ ؛ قيـ: النجاح  االستراتيجياعة قرارات التخطيط صن
قيـ األخالقية، وقيـ االحتراـ، وقيـ متعمقة بتنمية وال ،والنمو، وقيـ األماف، وقيـ السموكيات

اىج قدرات األفراد، وقيـ متعمقة بالجودة. وتزداد أىمية القيـ بالنسبة لقطاع التعميـ عامة، والمن
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 ، ص ص.ٖٕٔٓومحمد،  إبراىيـ(ألنيا بمثابة األدوات التي تشكؿ شخصية المتعمـ.  ؛خاصة
 (ٗٓٔ ، ص.ٕ٘ٔٓسويمـ، ؛ ٗٛ-ٖٛ
 :حتديد األٍداف االضرتايييية -د

التوجيات أو المقاصد أو النتائج المراد الوصوؿ إلييا في ة االستراتيجياألىداؼ تمثؿ       
، وتجزء االستراتيجيالمحرؾ لسير عممية التخطيط  د؛ وتعسنوات(ٓٔ-٘فترة زمنية محددة )

أىداؼ تشغيمية؛ والتي سوؼ يتـ اتباعيا في تنفيذ  يكية، ثـ إلىتمؾ األىداؼ إلى أىداؼ تكت
نجازىا تنفيذ إ، وتقسيميا إلى مياـ محددة؛ يستوجب ةاالستراتيجياختيار إذ الخطة مف 
ة االستراتيجيبالعمومية، والتجريد، وتنبثؽ مف  ةاالستراتيجي. وتتميز األىداؼ ةاالستراتيجي

العامة لمتعميـ؛ أما األىداؼ التكتيكية والتشغيمية فتكوف إجرائية؛ أكثر تحديًدا، وتفصياًل، 
يجب مراعاة: التحديد والتدقيؽ، والقابمية لمقياس، ة االستراتيجيوتدقيًقا. وعند صياغة األىداؼ 

 إبراىيـ)ار الرؤية، والرسالة، والتحديد الزمني لإلنجاز.والقابمية لمتحقيؽ، واالتساؽ مع إط
، السيد وآخروف ؛ٚٓٔ، ص. ٕ٘ٔٓ؛ سويمـ، ٚٛ -ٙٛ، ص ص. ٖٕٔٓومحمد، 
 ;Thomas, 2005, PP. 59-60 ٛٔ-٘ٔ، ص ص. ٕٛٓٓ؛ ىالؿ، ٕٓٗ، ص. ٕٛٔٓ

ECRA Group, 2015, PP. 7;) 
 إعداد اخُلطة التيفيرية: -ٍـ

مف مرحمة التنظير إلى مرحمة التنفيذ أو التشغيؿ؛ ة االستراتيجيطة وفييا يتـ تحويؿ الخ      
وبرامج  ،أو إلى خطط تكتيكية؛ والتي يجب أف تكف مفصمة، مف خالؿ وضع الخطط التنفيذية

العمؿ الالزمة، وتعييف الموارد البشرية، والمادية، والمالية، والفترة الزمنية؛ وتتضمف: األىداؼ 
ف، والفترة الزمنية الالزمة لمتنفيذ، يتنفيذ، ومسئولي التنفيذ، والمستفيدالتنفيذية، وأساليب ال

ومحمد،  إبراىيـ)زمة.ال وتحديد درجة األولوية،  ومؤشرات نجاح األىداؼ، واإلمكانات المادية ال
، ص. ٕٛٔٓ، السيد وآخروف ؛ٚٓٔ، ص. ٕ٘ٔٓ؛ سويمـ، ٛٛ -ٚٛ، ص ص. ٖٕٔٓ
 ,Thomas, 2005, PP. 63-65; Maleka, 2014 ٛٓٔ، ص. ٕٛٓٓ؛ ىالؿ، ٕٕٗ

PP. 21-22; Kawata, 2003, PP. 63-64,70; Dolence, 2004, PP. 6-7; 

Drivas, 2006, PP. 44-45; ECRA Group, 2015, PP. 7; Chang, 2008, 

PP. 6-7;) 
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 التكويه واملتابعة: -ٗ
 ثـ مقارنة األداءالقياس الفعمي لألنشطة، والعمميات المختمفة، فييا يتـ تمؾ المرحمة     

المحددة مف قبؿ، والتحقؽ مف مدى التطابؽ بينيما، وكشؼ أي ة االستراتيجيالفعمي باألىداؼ 
انحرافات، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة. وقد تكشؼ عممية التقويـ عف إعادة 

صصة، صياغة الخطة، أو بعض األىداؼ، أو ابتكار سياسات جديدة، أو زيادة الميزانية المخ
أو إجراء بعض التعديالت في العممية التعميمية. ويجب أف تجيب عممية التقويـ عف مدى 
التغير الحادث في جوانب البيئة )نقاط قوة، ونقاط ضعؼ، وفرص وتيديدات(، كما يجب أف 

يتـ تقييـ تتميز بػ: الكفاءة، والفاعمية، واألثر، واالستدامة. و ة االستراتيجيتدؿ أف الخطة 
-Self واألىداؼ مف خالؿ الدراسة الذاتية اتاالستراتيجيذ وتقييـ التقدـ نحو تحقيؽ التنفي

Study المستمرة التي ُتسترشد بيا عممية التخطيط.  
السيد  ؛ٜٓٔ-ٛٓٔ، ص. ٕ٘ٔٓ؛ سويمـ، ٖٜ -ٜٓ، ص ص. ٖٕٔٓومحمد،  إبراىيـ)

  ;Thomas, 2005, PP. 59-60;  Dolence, 2004, P. 3ٖٕٗ، ص. ٕٛٔٓ، وآخروف
Chang, 2008, PP. 7-8; ،)مة في عممية التخطيط ميىذه المرحمة مرحمة  ولذا تعد

تقدـ التغذية الراجعة لكؿ مراحؿ التخطيط؛ مما يجعميا مرنة تسمح باستمرار إذ  ؛االستراتيجي
 التطوير.
عممي، ُيمكف مف خاللو  : أف تتـ بشكؿةاالستراتيجيويراعي عند إعداد الخطة          

، الوضوحجانب مراعاة:  ، إلىAction planىداؼ التكتيكية، والتشغيمية ؽ األاشتقا
لواقعية، والشموؿ، ، وادقة المعمومات والبيانات، و المشاركة في وضع الخطة، و المرونةو 

  اإلعالف عف الخطة.إلحداث التطوير، تسمح بالتقويـ، والمتابع، و  والتكامؿ، تسعى
 .Dolence, 2004, P  ;ٕٕٗ، ص. ٕٛٔٓ، خروفالسيد وآ؛ ٖٕ ، ص.ٕٔٔٓ الحجري،)

3; Kawata, 2003, PP. 67-69 Chang, 2008, PP. 5-7;) 
 خامًطا: متطلبات التخطيط االضرتاييي :

، وجدواه في عممية التطوير المستقبمي؛ في ضرورة االستراتيجيتكمف قيمة التخطيط      
تحميؿ عدد مف األدبيات، والدراسات، توفير متطمبات، أو شروط إجرائو. وىو ما أكدتو نتائج 

 واألبحاث؛ ويمكف تصنيفيا إلى:
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دارية؛ وتتمثؿ في: -ٔ  متطمبات قانونية، وا 

: أنظمة معمومات، يوفر بما ياوتنظيم، إعادة ىيكمة أجيزة التخطيط التربوي -
  وأنظمة رقابية، وأنظمة حوافر، وىيكؿ تنظيمي، وأساليب تنبؤ.

 قيؽ األىداؼ.وضع خطة زمنية دقيقة لتح -
  الحد مف اإلدارة المركزية مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ عمى إدارات التربية والتعميـ -
 .تفعيؿ الدور الرقابي المناط بإدارت التربية، والتعميـ -
 ، وقيـ العمؿ الجماعي مع جميع المستفيديف.تفعيؿ دور القيادة التشاركية -
 .االستراتيجيالعمؿ المتعمقة بالتخطيط  الموائح التنظيمية وأنظمة تحديث -
تفعيؿ ثقافة الجودة وتطبيقيا بما تتضمنو مف توثيؽ لمعمؿ، وتطبيؽ قواعد  -

 .وأساليب ضماف الجودة
 Drivas (؛ وٛٙ-ٕٙ ، ص ص.ٜٜ٘ٔزيداف ) وأكدت أىميتيا وأوصت بيا دراسات:     

(2006, P. 46) (، وٖٙ ، ص.ٕٛٓٓىالؿ )و ؛Chang  (2008:12) و؛Thnarudee 
(2012, P. 304-305) براىيـ؛ و ، ٕٚٔٓ) ومشرؼ وتويج، ( ٙ٘ ، ص.ٖٕٔٓ)ومحمد  ا 

  .(ٖٗٙ-ٖٖٙ ، ص ص.ٜٕٔٓ) وآخروف مصطفىو ( ٔٓٔ-ٓٓٔ ص ص.
 متطمبات فنية؛ وتتمثؿ في: -ٕ

-اإلرادة-القدرة-)الوعي االستراتيجيضرورة توفير األبعاد األربعة لمتخطيط  -
 المشاركة(.

 لمقضايا والمشكالت واألىداؼ.  التحديد الدقيؽ -
ة دار ، والتفكير المستقبمي، واإلاالستراتيجيتمكف فريؽ التخطيط مف ميارات التفكير  -    

 .ةاالستراتيجي
 لجمع وتحميؿ البيانات، وتجييز المعمومات يا؛وتنظيم، توفير أجيزة ووحدات فعالة -    

 بدقة وشموؿ.
 مؤسسات في مختمؼ المجاالت المجتمعية.وال فراداألإيجاد قنوات اتصالية مع  -   

نجازات، ومدى توافقيا فير معايير لقياس اإل التقويـ، والمراجعة الدورية لمخطة، بتو  -
 مع األىداؼ.
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 Li etو؛ (ٛٙ-ٕٙ ، ص ص.ٜٜ٘ٔ)زيداف : كؿ مفدراسات  اأكدت أىميتيا، وأوصت بيو 

al. (2008, P. 3) براىيـو ؛ ، ص ٕٚٔٓ) وتويج ؼمشر و ؛ (ٙ٘ ، ص.ٖٕٔٓ)ومحمد  ا 
 .(ٛٙٙ-ٗٙٙ، ٖٗٙ-ٖٖٙ ، ص ص.ٜٕٔٓ) ومصطفى وآخروف ؛(ٔٓٔ-ٓٓٔ ص.

 متطمبات مادية؛ وتتمثؿ في: -ٖ

 .مصادر التمويؿ، ووضع خطة لتنمية الموارد الذاتية تخصيص -
نفاقيا عمى الخطة  -  .ةاالستراتيجياعتماد الميزانية، وا 
 مبدع. والمكافئ لمعمؿ المتميز،  محوافزاعتماد نظاـ ل -
 التوسع في استخداـ تكنولوجيا المعمومات، والتكنولوجيا الرقمية. -

براىيـو (؛ 2014, P.993)  Dominic: كؿ مفوىو ما أكدتو، وأوصت بو دراسات        ا 
 تويجو  مشرؼو ؛  Ololube et al. (2016, P. 77)؛ و(ٙ٘ ، ص.ٖٕٔٓ) ومحمد

 .(ٛٙٙ-ٗٙٙ .، ص صٜٕٔٓ) ومصطفى وآخروف؛ (ٔٓٔ-ٓٓٔ ، ص ص.ٕٚٔٓ)
في تحقيؽ الغاية  االستراتيجيسبؽ؛ أف ما يتطمبو نجاح التخطيط  ماويستخمص م     

المرجوة منو؛ ىو إحداث تغيير جذري في ثقافة المجتمع عموًما؛ وثقافة المنظومة التعميمية 
ف سوؼ لؾ  بمثابة القناعة واألساس المذي؛ ألف ذاالستراتيجيخاًصة؛ لنشر ثقافة التخطيط 

 مف متطمبات أخرى. االستراتيجيالجيود نحو توفير ما يمـز التخطيط  افير يس
 ضادًضا: معوقات التخطيط االضرتاييي :

، والدراسات، واألبحاث وجود مجموعة مف االستراتيجيمف أدبيات التخطيط  عددٌ  رصد       
، وقد تترؾ العقبات التي تقؼ أماـ تحقيقو لموظيفة المستخدـ مف أجميا، وتؤثر عمى جدواه

 انطباًعا سيًئا، واتجاًىا سمبًيا نحو استخدامو؛ ومف تمؾ األدبيات، والدراسات، واألبحاث:
براىيـ؛ و (ٕ٘-ٖٕ ، ص.ٕٔٔٓ) الحجري  ,Maleka  (2014؛ و(ٙ٘: ٖٕٔٓ)ومحمد  ا 

P. 24) ، ومصطفى وآخروف(، ٖٓٔ-ٔٓٔ ، ص ص.ٕٚٔٓ) تويجمشرؼ و و (ٕٜٓٔ ،
قؽ لتمؾ األدبيات، والدراسات، واألبحاث؛ يصنؼ وبالتحميؿ المد، (ٔٚٙ-ٜٙٙ ص ص.

 :فيما يأتيالبحث الحالي تمؾ العقبات 
دارية -ٔ  :عقبات قانونية، وا 

، مقاومة التغيير مف قبؿ بعض اإلداراتاألخذ بالمركزية، وعدـ المرونة، و  تتمثؿ فى:      
اقتصار وضع ، و ةيجياالستراتقمة الخبرات والمؤىالت العممية، واإلدارية المتعمقة باإلدارة و 
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عدـ وضوح ، و شراؾ جميع المستفيديفإعمى اإلدارة العميا، وعدـ ة االستراتيجيالخطط 
 .ضعؼ فعالية نظـ الرقابة، و وضعؼ ىيكميا التنظيمي ،داخؿ المنظمةالمسؤوليات 

 عقبات فنية: -ٕ

ات صعوبة الحصوؿ عمى بيان، و االستراتيجيخطيط تضعؼ الثقافة بأىمية ال تتمثؿ في      
بفترة األزمات، وعدـ تكاممو مع األزمات الطارئة،  االستراتيجيربط التخطيط ، و دقيقة

 االستراتيجيغالبية عمميات التخطيط ، واقتصار ةاالستراتيجيعدـ واقعية الخطة المستقبمية، و و 
صعوبة وضع نظاـ ، و لتطبيؽ غير الكؼء لمخطط االستراتيجةواعممية الصياغة، عمى 

محدودية البدائؿ، والخوؼ مف مخاطرة الخروج عف ، و طمبو مف ميارات عميالمتخطيط لما يت
 مسار الخطة.

 عقبات مادية: -ٖ

في جمع البيانات،  ضخمةيتطمب تكمفة إذ ؛ المخصصةالموارد المالية مة الحوافز، و ق    
 والتنفيذ، والتقويـ.

 عقبات مجتمعية: -ٗ

 ديات العصر، وتفاقـ مشكالتو.السريع في جميع جوانب المجتمع، وتحالتغيير والتبديؿ 
ىو في بداية األمر فكر، وثقافة  االستراتيجيف التخطيط ؛ يمكف القوؿ إإضاًفة لما سبؽ       

ة تواجو استخداـ ف أىـ عقبفي الثقافة التربوية؛ وا   مختمفة عف التخطيط التقميدي المترسخ
 ة ثقافة المقاومة لمتغير. التخطيط ىي بداي
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 اجلاىب امليداى : الكطه الجاى :
، والتطبيػػػؽ األدوات : إعػػػدادالجانػػػب الميػػػداني؛ بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ إجػػػراءات القسػػػـىػػػذا  يشػػػمؿ     

 ؛ وتفصيؿ ذلؾ عمى النحو التالي:الميداني
 دوات:ألأوًلا: ا

 :شسيًزات الكسٌ احلادي والعقائنة مَا -(ٔ)

العشػريف الػالـز تنميتيػا مػف ميػارات القػرف الحػادي و "مػا ُأعدت لإلجابة عػف السػؤاؿ األوؿ:      
 وفًقا لمخطوات التالية:ُأعدت ىذه القائمة ، و ؟"خالؿ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي

 ائنة:الك اهلدف مً  ديدحت -أ

يج تنميتيػا مػف خػالؿ مػن الالـز ؛الحادي والعشريفميارات القرف إلى تحديد القائمة ىدفت     
 لصؼ األوؿ الثانوي.الجغرافيا با

 ائنة:أبعاد الك مصادز ديدحت -ب

بعػػض  :عديد مػػف المصػػادر؛ تضػػمنت، ومراجعػػة لػػػمسػػحبعػػاد عمػػى ىػػذه األتحديػػد  تأسػػس    
راسػػات، والبحػػوث السػػابقة التػػي تعرضػػت بالدراسػػة والتحميػػؿ لميػػارات األدبيػػات، والدالكتابػػات، و 

ف أطػػر لتمػػؾ ؛ بمػػا فػػي ذلػػؾ مػػا أفرزتػػو بعػػض المشػػروعات العالميػػة مػػالحػػادي والعشػػريفالقػػرف 
   .ت، والسابؽ عرضيا باإلطار النظريالميارا

 ائنة:لكل يصنيه الصوزة األولية -جـ

تصػنيًفا لميػارات القػرف الحػادي والعشػريف ضػمف لتتضػمف الصػورة األوليػة لمقائمػة  صيغت    
يتفػػرع و أربػػع مجػػاالت؛ ُخصػػص المجػػاؿ األوؿ: لميػػارات الػػتعمـ، ويضػػـ ثػػالث ميػػارات رئيسػػة؛ 

والمجػاؿ الثػاني؛ خصػص  ،عشػر مؤشػرًا لػألداء يثنابمياراة فرعية يعبر عنيا  ةعشر  تامنيا اثن
ف ميػارة فرعيػة، ويعبػر وعشػر ثالثة و يتفرع منيا و لميارات التفكير، ويضـ أربع ميارات فرعية؛ 

ف مؤشرًا لألداء، والمجػاؿ الثالػث: خصػص لمميػارات المعرفيػة، واإلعالميػة، وعشر ثالثة و عنيا 
ميػػارة فرعيػػة ، ويعبػػر عنيػػا  ةعشػػر  ثػػالث اـ ثػػالث ميػػارات رئيسػػة، ويتفػػرع منيػػوالرقميػػة، ويضػػ

خصػص لميػارات الحيػاة، وريػادة األعمػاؿ، ويضػـ  مؤشرًا لػألداء، والمجػاؿ الرابػع: ةعشر  بثالث
 امؤشػرً  ةعشػر  بػثالثميػارة فرعيػة، ويعبػر عنيػا  ةعشػر  ثػالثأربع ميارات رئيسة، ويتفرع منيػا 

 .لألداء
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 ائنة:لكة اليَائية ليصنيه الصوز -د

لتصميـ الصورة النيائية لمقائمة أعدت استبانة ليذا الغرض؛  وتـ ذلؾ مف 
 خالؿ اإلجراءات التالية:

 :االضتباىةحتديد اهلدف مً  -

 تيا مف خالؿتنمي ؛ الالـزالحادي والعشريفىـ ميارات القرف أوضع قائمة بىدفت إلى و     
  .منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي

 

 

 :االضتباىةحتديد حماوز  -

ميارات القرف الحادي والعشريف؛ ل األولية قائمةالفي ضوء  االستبانةحددت محاور     
عمى أربع محاور رئيسة تمثؿ مجاالت تمؾ الميارات، وأربعة عشر محورًا  االستبانةفاشتممت 

حدى، و فرعًيا تضمنت الميارات الرئيسة لمقرف الحادي والعشريف حدى  وستيف ا  ميارة فرعية، وا 
 .ف مؤشًرا لألداءوستي

 :اىةاالضت مفسدات صياغة - 

ومراعاة واإلجرائية، وعدـ االشتماؿ عمى أداء، روعي في صياغتيا الوضوح، والتدقيؽ،       
العشريف  الحاديطبيعة مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية العامة، وشموؿ أىـ ميارات القرف 

  الؿ تمؾ المناىج، وكذلؾ مراعاة خصائص المتعمميف.الالـز تنميتيا مف خ
 :زجاتوضع ىظاو يكديس الد -

وضع نظاـ لتقدير االستجابات وفًقا لمقياس ليكرت الخماسي التدريج؛ وىو: )ميمة         
والذي سمح (؛ ٔ، غير ميمة=ٕ، قميمة األىمية=ٖ، متوسطة األىمية=ٗ، ميمة= ٘جًدا= 

وبالتالي فإف النسبة المئوية  .االستبانةالميارات المتضمنة ب رة مفيابتقدير أىمية كؿ م
  لألىمية=

 
 

  

؛ فأكثر. 80%= 100  ×
مهمة درجة × 58 درجات 4  

 الكلية درجةال
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 :االضتباىةوضع يعلينات  - 

 منيا، وكيفية االستجابة: اليدؼ كؿ مفلتشتمؿ عمى توضيح  االستبانةت وضعت تعميما    
ات عمى كتابة البيانكما روعي أيًضا أف تؤكد  لدرجة اإلنتماء، والوضوح، والمناسبة، 

 ، الشخصية بدقة
 ضبط االضتباىة: -

لمتأكد مف  ؛المتخصصيف (ٔ)المحكميفعمى مجموعة مف  ةستبانُعرضت الصور األولية لال   
: وضوح ودقة الصياغة، ومناسبتيا مدى حيثصالحيتيا لالستخداـ؛ وذلؾ بإبداء آرائيـ مف 

حددة لالستجابة، لمغرض الذي صممت مف أجمو، ووضوح التعميمات، ومناسبة البدائؿ الم
ضافة آية مالحظات أخرى. لتحقيؽ الغرض منيا، بعد  االستبانةوقد تضمنت آرائيـ مناسبة  وا 

 تعديؿ صياغة بعض العبارات.  
 :باىةاالضتطاب صدم ح *

عمى  االستبانة؛ مف خالؿ عرض المحتوىصدؽ عمى  االستبانةاعتمد في حساب صدؽ      
جراء ا  ؛(ٕ)المحكميفمجموعة مف  اإلضافة،  لتي أجمعوا عمييا سواء بالحذؼ، أولتعديالت اوا 
 أو التعديؿ.

ومف ثـ صممت الصورة  جراء التعديالت المناسبة؛إراء المحكميف، تـ آفي ضوء و      
محاور رئيسة تمثؿ مجاالت تمؾ الميارات، وأربعة  ةفاشتممت عمى أربع؛ (ٖ)لمقائمةالنيائية 

، وثماٍف وخمسيف ميارة الرئيسة لمقرف الحادي والعشريف عشر محوًرا فرعًيا تضمنت الميارات
 ف مؤشًرا لألداء.وخمسي فرعية، وثمافٍ 

 :جاىويبالصف األول الج اجلػسافيا أدوات حتليل البيئة الداخلية مليَ -(ٕ)
 ابالت، والمقناتاالستبامف:  استخداـ كؿ لممنيج عمى البيئة الداخمية اعُتمد في تحميؿ    

منيج الوضع الراىف لم مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية حوؿ يآراء مخطط الشخصية لتعرؼ
 ؛ ولقد مر ذلؾ باإلجراءات التالية:الحادي والعشريففي ضوء تنميتو ميارات القرف الجغرافيا 

                                                 
 بحث.(: قائمة بأسماء السدة المحكمين عمى أدوات ال2ممحق ) -  (1)

 (: قائمة بأسماء السادة المحكمين عمى أدوات البحث.2ممحق ) -  (2)

الصورة النيائية لقائمة مجاالت ميارات القرن الحادي والعشرين الرئيسة، والفرعية ومؤشراتيا الالزم (: 3ممحق ) -  (3)
 .تنميتيا من خالل منيج الجغرافيا لمصف األول الثانوي
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 :جاىويج اجلػسافيا بالصف األول الأ. حتديد مكوىات  البيئة الداخلية مليَ

والمحتوى،  مكونات رئيسة؛ ىي: األىداؼ، ةخمسية في تحددت مكونات البيئة الداخم    
 تعميـ، والتعمـ المنيج.تقويـ أساليب وأدوات و  التعميـ، والتعمـ، ستراتيجياتاو وأنشطة 

 الصوزة األولية لالضتباىات:  يصنيه -ب

مبيئة الداخمية لمنيج لمكونات جوانب القوة والضعؼ باستبانات لتحميؿ  خمسأعدت      
)استبانة ؛الحادي والعشريففي ضوء تنميتيا لميارات القرف  بالصؼ األوؿ الثانويالجغرافيا 
 وفًقا لمخطوات التالية: ذلؾقد تـ ؛ و لكؿ مكوف(

 :تتباىااالض ىوع حتديد -

جوانب نات المقيدة بمحاور، واستجابات محددة مسبًقا؛ لمحصوؿ عمى االستبااستخدمت     
ميارات القرف  في ضوء تنميتو البيئة الداخمية لممنيجؿ مكوف مف مكونات القوة، والضعؼ بك
 الحادي والعشريف.

 ت:تباىاالضاهلدف مً  ا حتديد -

مكوف مف مكونات كؿ تنمية  ىمدآراء عينة البحث حوؿ إلى تعرؼ كؿ استبانة ىدفت     
منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي لميارات القرف الحادي والعشريف؛ وذلؾ عمى مستوى 

 خطيط المنيج.ت
 ت:تباىااالض عيية حتديد -

عينة في مجموعة مف المشاركيف في تخطيط مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية؛ الُحددت     
بكمية  صص المناىج وطرؽ تدريس الجغرافيا: أعضاء ىيئة التدريس في تخكؿ مففضمت 
داب، اآلو لتربية، ا تيفي تدريس الجغرافيا بكميف ياألعضاء المتخصص وكذلؾالتربية، 

ة األسكندرية؛ والذيف بمغ وموجيي، ومعممي الجغرافيا بالمرحمة الثانوية العامة في محافظ
 سبعة وأربعوف.عددىـ 
 ت:تباىااالض حماوز حتديد -

 ؛، ومؤشراتياميارات القرف الحادي والعشريف في ضوء قائمة ناتاالستبا محاور حددت    
مجاالت تمؾ الميارات، وأربعة عشر محورًا  تمثؿاور رئيسة أربع محعمى كؿ استبانة فاشتممت 
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 عبارة ثماني وخمسيف، تعبر عنيا الحادي والعشريفت الرئيسة لمقرف فرعًيا تضمنت الميارا
 .تقيس مؤشرات تمؾ الميارات

 ت:تباىااالض صياغة مفسدات -

الحادي قرف مؤشرات تحقؽ كؿ ميارة مف ميارات ال ضوءفي ات ناالستبا مفرداتصيغت     
د روعي في صياغتيا ؛ وقعبارةثماني وخمسيف عبارات كؿ استبانة  بمغ عددوقد ؛ والعشريف

 وتحقيقيا لمغرض التي صيغت مف أجمو.واإلجرائية، ، الدقة، والوضوح
 :وضع ىظاو يكديس الدزاجات -

 تحديد نسبة تنمية كؿ مكوف مف مكوناتل لتقدير االستجابات خماسي وضع نظاـ        
ينمي بدرجة كبيرة=  ،٘=ةبدرجة كبير  ينمي؛ وىو: )الحادي والعشريفالمنيج لميارات القرف 

وبذلؾ تكوف الدرجة  (؛ٔ، الينمي= ٕ، ينمي بدرجة قميمة= ٖ، ينمي بدرجة متوسطة= ٗ
لمنيج في تنمية اقوة لوحدد البحث النسبة المئوية  (؛ٜٕٓ=  ٛ٘ × ٘الكمية لكؿ استبانة )

 المعادلة اآلتية:مف خالؿ   حادي والعشريفالميارات القرف 
درجة أقل  − درجة اكبر  

درجة أعلى 
=            العينة اتجاه
 ظؼخخ ل١ٍٍخ خًعا ظؼخخ ل١ٍٍخ ظؼخخ ِزٛقطخ ظؼخخ وج١ؽح  ظؼخخ وج١ؽح خًعا

5-4.2 4.2-3.4 3.4-2.6 2.6-1.8 1.8-1 

13-011%  51-13%  41-51%  25-41%  11-25%  

عند نسبة  الحادي والعشريفاألدني لقوة المنيج في تنمية ميارات القرف ليكوف الحد     
 %، أي عند تقدير " ينمي بدرجة كبيرة"، وما دوف ذلؾ يعد ضعؼ في المنيج.ٛٙ
 ت:تباىااالض وضع يعلينات -

: اليدؼ منيا، وكيفية كؿ مفنات لتشتمؿ عمى توضيح االستباوضعت تعميمات     
الحادي لميارات القرف  االستبانةتنمية كؿ مكوف متضمف ب و ضعؼقوة أاالستجابة، وتقدير 

، كما روعي أيًضا أف تؤكد عمى كتابة البيانات الشخصية بدقة، وضرورة االستجابة والعشريف
 عمى جميع العبارات بكؿ استبياف.
  

 

  =0.8 
 1−5 

5
= العينة اتجاه    ، 
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 ت:تباىااالض ضبط -

تأكد مف صالحيتيا لم  ؛(ٔ)المحكميفُعرضت الصور األولية لالستبانات عمى مجموعة مف    
: وضوح ودقة الصياغة، ومناسبتيا لمغرض مدى حيثلالستخداـ؛ وذلؾ بإبداء آرائيـ مف 

ضافة آية الذي صممت مف أجمو، ووضوح التعميمات، ومناسبة البدائؿ المحددة لال ستجابة، وا 
، بعد إجراء نات لتحقيؽ الغرض منيااالستباوقد تضمنت آرائيـ مناسبة . مالحظات أخرى

 ض التعديالت.بع

 ت:تباىااالض حطاب صدم  *

ُعرضت الصور األولية إذ ؛ محتوىنات عمى صدؽ الاالستبااعتمد في حساب صدؽ    
لمتأكد مف صالحيتيا لالستخداـ؛ وذلؾ بإبداء   ؛(ٕ)المحكميفلالستبانات عمى مجموعة مف 

أجمو،  : وضوح ودقة الصياغة، ومناسبتيا لمغرض الذي صممت مفمدى حيثآرائيـ مف 
ضافة آية مالحظات أخرى.  وقد ووضوح التعميمات، ومناسبة البدائؿ المحددة لالستجابة، وا 

 نات لتحقيؽ الغرض منيا، بعد تعديؿ صياغة بعض العبارات.  االستباىـ مناسبة ؤ تضمنت آرا
 :ت:تباىااالضحطاب ثبات   *

كؿ لعبارات كرونباخ عمى حساب معامؿ ثبات الفا  اتناالستبااعتمد في حساب ثبات      
معامالت  وجاءت. ناتاالستبابكؿ  تـ تعديؿ العبارات ذات معامؿ التمييز المنخفضإذ استبانة؛ 
، ٚٚ.ٓ، ٚٚ.ٓ، ٘ٚ.ٓ، ٚٚ.ٓ): النحو اآلتيبالترتيب عمى  الخمسنات االستباثبات 
نات لالستخداـ، االستبا؛ وىي معامالت ثبات يمكف االعتماد عمييا في صالحية )ٙٚ.ٓ

 لوثوؽ مف نتائجيا.وا
 ت:تباىاالضل يصنيه الصوز اليَائية -

أربعػػة محػػاور رئيسػػة تمثػػؿ لالسػػتبانات؛ لتشػػمؿ كػػؿ اسػػتبانة  (ٖ)ُصػػممت الصػػور النيائيػػة    
عبػارة ثمػاني وخمسػيف ؛ وأربعة عشر محػورًا فرعيػًا تمثػؿ الميػارات الرئيسػة، و مجاالت الميارات

 التالي: (ٕجدوؿ ) النحو الموضح فيعمى  ،الميارات تحقؽ ىذهعف مؤشرات  تعبر
                                                 

 ماء السادة االمحكمين عمى أدوات البحث.(: قائمة بأس2ممحق ) -  (1)

 (: قائمة بأسماء المحكمين عمى أدوات البحث.2ممحق ) -  (2)

الستبانات تحميل البيئة الداخمية لمنيج الجغرافيا بالصف األول الثانوي في ضوء تنمية (: الصورة النيائية 4ممحق ) -  (3)
 .ميارات القرن الحادي والعشرين
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 (1خعٚي )

 فٟ َٛء ر١ّٕخف األٚي اٌثبٔٛٞ ًاٌدغؽاف١ب ثبٌّٕٙح ٌ رس١ًٍ اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخرٛؾ٠غ ِسبٚؼ اقزجبٔبد  

 ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ، ٚأؼلبَ اٌؼجبؼاد اٌزٟ رم١كٙب

 :خصيةالش كابالتامل اتضتنازالصوز األولية ال يصنيه -جـ

لبيئة امكونات جوانب القوة والضعؼ باستمارات لممقابالت الشخصية لتحميؿ  خمس أعدت      
 الحاديالداخمية لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء تنميتيا لميارات القرف 

 )استمارة مقابمة لكؿ مكوف(؛ وقد تـ ذلؾ وفًقا لمخطوات التالية: والعشريف
 خصية:ملكابالت الشحتديد ىوع ا -

تـ اختيار محاور محددة إذ شبو المقيدة"؛  تمف نوع "المقابال المقابالت اختيرت       
 ا.مة المقابالت، واإلجابة عنيا دوف خيارات محددة مسبقً أسئ حوليامسبقًا؛ لتدور 

 اٌّٙبؼاد اٌؽئ١كخ ٔبداالقزجبِسبٚؼ 

ػعظ 

اٌّٙبؼاد 

 اٌفؽػ١خ

 ٌؼجبؼاداؼلبَ ا
ػعظ 

 اٌؼجبؼاد

أٚاًل": ِداااااااااااااابي 

 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ 

 4 4، 3، 2، 1، 0 4 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ. -0

 3 1، 1، 1، 5 3 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ. -2

 2 01، 00، 01 2 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزٕبفكٟ. -2

ثب١ًٔااااااااب:  ِداااااااابي 

 ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ

 ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ اٌؼٍّٟ. -1
5 

02 ،03 ،04 ،05 ،

05 ،01 

5 

 4 ِٙبؼاد اٌفى١ؽ إٌبلع. -2
01 ،11 ،10 ،11 ،

12 

4 

 4 ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ اإلثعاػٟ. -3
13 ،14 ،15 ،11 ،

11 

4 

ِٙااااااااااااابؼاد اٌزفى١اااااااااااااؽ  -4

 اٌّكزمجٍٟ.
3 

11 ،21 ،20 ،21 3 

ثبٌثًب:  ِدبي  

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاإلػال١ِخ، 

 ٚاٌؽل١ّخ

 3 25، 24، 23، 22 3 ِٙبؼاد اظاؼح اٌّؼؽفخ. -0

 3 31، 21، 21، 21 3 اٌّٙبؼاد اإلػال١ِخ. -1

 اٌّٙبؼاد اٌؽل١ّخ. -2
4 

30 ،31 ،32 ،33 ،

34 

4 

ؼاثًؼب:  ِدبي 

ِٙبؼاد اٌس١بح، 

 ٚؼ٠بظح األػّبي

 3 31، 31، 31، 35 3 ِٙبؼاد نط١ًخ. -1

 2 41، 40، 41 2 ِٙبؼاد اخزّبػ١خ. -2

 2 44، 43، 42 2 ِٙبؼاد اظاؼ٠خ. -3

 2 41، 41، 45 2 ؼاد ردبؼ٠خ.ِٙب -4

 41 اٌّدّٛع
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 خصية:مكابالت الشحتديد اهلدف مً اضتنازات ا -

 تفسيراتالعمقة و مُ البيانات مزيد مف الإلى الحصوؿ عمى  تمؾ االستماراتىدفت        
كأدوات البيئة الداخمية لمنيج الجغرافيا لمصؼ األوؿ الثانوي؛ مكونات حوؿ تحميؿ  دققةمُ ال

ستراتيجيات، و البيئةقوة والضعؼ بتمؾ ومف ثـ استخالص أىـ جوانب المكممة لالستبانات؛   ا 
 .الحادي والعشريفميارات القرف  ةنميالمقترحة لتالتطوير 

 تحديد محاور استمارات المقابالت الشخصية:* 
حددت محاور االستمارات في ضوء قائمة ميارات القرف الحادي والعشريف؛ فاشتممت كؿ      

تمؾ الميارات، وأربعة عشر محوًرا فرعًيا محاور رئيسة تمثؿ مجاالت  ةاستمارة عمى أربع
 .سؤاالً  اثنيف وأربعيفُيسأؿ عنيا بػ  ؛الحادي والعشريفتضمنت الميارات الرئيسة لمقرف 

 خصية:ملكابالت الشصياغة أضئلة اضتنازات ا -

مكوف مف دعـ كؿ  مدىحوؿ العينة راء أفراد عمى آتعرؼ الصيغت األسئمة بما يسمح ب    
؛ وأىـ المميزات، الحادي والعشريفميارة مف ميارات القرف  لتنمية كؿمكونات المنيج 

والعيوب الموجودة بكؿ مكوف، مع تقديـ األمثمة، وأيًضا تعرؼ رؤاىـ لتطوير كؿ مكوف بما 
كؿ  أسئمةبتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف لدى المتعمميف؛ وقد بمغ عدد لممنيج يسمح 
؛ وقد روعي في صياغتيا الدقة، والوضوح، والتحديد، وتحقيقيا سؤاالً  اثنيف وأربعيفاستمارة 

التحديدية،  روعي اختيار مجموعة متنوعة مف الصياغات إذ: ؛لمغرض التي صيغت مف أجمو
 والتعريفية، واإليضاحية، والتفسيرية.

 خصية:ملكابالت الشوضع يعلينات اضتنازات ا -

منيا، ومحاورىا، والتأكيد عمى دقة كتابة  صيغت تعميمات المقابالت بما يوضح اليدؼ    
البيانات الشخصية، وأىمية اإلجابة عف األسئمة في إثراء استجابات المقابميف عمى 

نات، وأىمية ذلؾ لتحقيؽ أىداؼ البحث، وضرورة إجراء المناقشات، وأنو سوؼ يتـ االستبا
 تسجيميا.
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 خصية:ملكابالت الشضبط الصوز األولية الضتنازات ا -

 خصية:ملكابالت الشحطاب صدم اضتنازات ا *

عرضت الصور األولية عمى إذ ؛ محتوىصدؽ المد في حساب صدؽ االستمارات عمى اعت   
، وضوح تعميمات المقابالت مدى؛ إلبداء اآلراء حوؿ المتخصصيف (ٔ)مجموعة مف المحكميف

جراءاتو  حاور التي تندرج تحتيا، مدى وضوح األسئمة، وارتباطيا بأىداؼ المقابالت، والم، و ياا 
ضافة آية مالحظات أخرى. وقد جاءت آراء المحكميف متضمنة اتفاؽ حوؿ وضوح  وا 

وارتباط األسئمة بأىداؼ المقابالت، والمحاور التي تندرج تحتيا،  التعميمات، ودقة اإلجراءات،
 بعد إجراء بعض التعديالت عمى صياغة بعض األسئمة. 

 خصية:الت الشملكابحطاب ثبات اضتنازات ا *

اعتمد في حساب ثبات المقابالت عمى حساب معامؿ ثبات الفا كرونباخ ألسئمة كؿ استمارة؛ 
تـ تعديؿ العبارات ذات معامؿ التمييز المنخفض بكؿ االستمارات. وجاءت معامالت ثبات إذ 

 ،ٙٛ.ٓ: )ةسالخامعمى النحو اآلتي؛ مرتبة مف االستمارة األولى وحتى  الخمساالستمارات 
وىي معامالت ثبات يمكف االعتماد عمييا في صالحية (؛ ٛٛ.ٓ، ٜٓ.ٓ، ٖٜ.ٓ، ٛٛ.ٓ

 االستمارات لالستخداـ، والوثوؽ مف نتائجيا.
 خصية:مكابالت الشحطاب  شمً إجساء  *

دقيقة، وأطوؿ زمف  ٓٙتراوح زمف اجراء المقابالت في التطبيؽ االستطالعي ما بيف أقؿ       
 دقيقة. ٘ٚ بػ الزمف المناسبحدد وسط دقيقة؛ وبحساب المت ٜٓ
 :خصيةضتنازات املكابالت الشالصوز اليَائية ال يصنيه -

؛  (ٔ)الشخصية تمقابالستمارات الفي ضوء آراء المحكميف ُأعدت الصورة النيائية ال    
محاور رئيسة تمثؿ مجاالت تمؾ الميارات، وأربعة عشر محوًرا فرعًيا تضمنت  ةأربعلتتضمف 
 سؤااًل.اثنيف وأربعيف الحادي والعشريف، ُيسأؿ عنيا بػ ت الرئيسة لمقرفالميارا

  
                                                 

 ائمة بأسماء السادة االمحكمين عمى أدوات البحث.(: ق2ممحق ) -  (1)

(: الصور النيائية الستمارات المقابالت الشخصية لتحميل البيئة الداخمية لمنيج الجغرافيا بالصف األول 5ممحق ) -  (1)
 الثانوي في ضوء تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين.
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 :جاىويج اجلػسافيا بالصف األول الأدوات حتليل البيئة اخلازجية مليَ -(ٖ)
اعتمد في تحميؿ البيئة الخارجية لممنيج عمى استخداـ لطبيعة البحث الحالي؛ فقد نظًرا     

وىي مف نوع  ؛Focus Groupة المجموعة البؤرية وفؽ منيجيالشخصية المقابمة أداة 
المجموعات البؤرية الوصفية التقويمية؛ وذلؾ ألىميتيا في تعميؽ النتائج، وتقديـ رؤى 

ستراتيجياتو  ،وتفسيرات، وخطط   تقييـ نقاط القوة والضعؼ؛ لذا صممتلمتطوير القائـ عمى  ا 
حوؿ أىـ الفرص )عينة البحث( انوية مناىج الجغرافيا بالمرحمة الث يآراء مخططعمى تعرؼ مل

الحادي التي يمكف أف تدعـ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في تنمية ميارات القرف 
ثالث  وقد ُنظمت دوف تحقيؽ ذلؾ؛أمامو ، وأىـ التيديدات التي يمكف أف تقؼ عائًقا والعشريف

يس، ومجموعة لمموجييف، مجموعات بؤرية لفئات عينة البحث؛ مجموعة ألعضاء ىيئة التدر 
 ولقد مر ذلؾ باإلجراءات التالية:والمجموعة الثالثة لمعممي الجغرافيا؛ 

 :جاىويج اجلػسافيا بالصف األول الحتديد مكوىات البيئة اخلازجية مليَ -أ
التجػػػارب األولػػػى؛ فػػػي فئتػػػيف رئيسػػػتيف؛   الخارجيػػػة لممػػػنيجمكونػػػات البيئػػػة  صػػػنفت    

قممية والمحمية في تطػوير العمميػة التعميميػة، واقػع تخطػيط التعمػيـ واالتجاىات العالمية واإل
)الوضػػع الػػراىف لمػػادة  قبػػؿ الجػػامعي، وواقػػع تخطػػيط منػػاىج الجغرافيػػا بالمرحمػػة الثانويػػة،

الجغرافيا موقعيػا كمػادة دراسػية، وطبيعتيػا، ونظػرة المجتمػع ألىميتيػا الحياتيػة(، والثانيػة؛ 
التطػػػور المعرفػػػي، والتطػػػور  كػػػؿ مػػػفمػػػنيج؛ وتضػػػمنت ىػػػي البيئػػػة الخارجيػػػة العامػػػة لم

جتماعيػػة والثقافيػػة، قتصػػادية، والعوامػػؿ االوالعوامػػؿ السياسػػية، والعوامػػؿ اال التكنولػػوجي،
 والعوامؿ البيئية.

 :اجملنوعات البؤزية لية الضتنازة مكابالتيصنيه الصوز ة األو -ب
لمنيج الجغرافيا  الخارجيةلبيئة ا في الفرص والتيديدتمقابالت لتحميؿ ال ةستمار ا أعدت      

لكؿ )استمارة  الحادي والعشريفبالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء تنميتيا لميارات القرف 
 (؛ وقد تـ ذلؾ وفًقا لمخطوات التالية:مجموعة بؤرية

 :حتديد ىوع  مكابالت اجملنوعات البؤزية -
تـ اختيار محاور محددة مسبقًا؛ إذ اختيرت المقابالت مف نوع "المقابالت شبو المقيدة"؛     

 .، والمناقشات بيف أعضاء المجموعات البؤريةأسئمة المقابالت حوليالتدور 
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 :مجموعات البؤريةتحديد اليدؼ مف مقابالت ال *
والتفسيرات المدققة حوؿ  باآلراء،الحصوؿ عمى مزيد مف البيانات الُمعمقة إلى ىدفت        

نيج؛ بما فييا مف فرص وتيديدات؛ ومف ثـ استخالص أىـ ممتحميؿ البيئة الخارجية ل
لدى  الحادي والعشريفتنمية ميارات القرف  مو فيلدع زمةال الالتطوير  إستراتيجيات
 المتعمميف. 

 :حتديد حماوز اضتنازة مكابالت اجملنوعات البؤزية -
لخاصة لممنيج، في محورييف رئيسيف؛ األوؿ: لمبيئة الخارجية ا ةحددت محاور االستمار      
مصر  – استراتيجية التنمية المستدامة: ٖٕٓٓرؤية مصر ؛ وىي: فرعيةسبع محاور ويضـ 
موقع مادة الجغرافيا بالنسبة لممواد ، و التعميـ قبؿ الجامعيتخطيط مناىج واقع ، و ٖٕٓٓ

، امةنظاـ الثانوية الع، و نظرة المجتمع لمادة الجغرافيا، و الدراسية بالمرحمة الثانوية العامة
؛ مبيئة الخارجية العامة لممنيجوالثاني؛ ل سوؽ العمؿ.، و نظاـ التنسيؽ، والقبوؿ بالجامعاتو 

العوامؿ ، و اسيةيالعوامؿ الس، و التطور التكنولوجي، و التطور المعرفي كؿ مفوتضمنت 
مف خالؿ  الحادي والعشريفتنمية ميارات القرف  ، واتجاىاتجتماعيةالعوامؿ اال، و قتصاديةاال
   .ناىج الدراسيةالم
 :صياغة أضئلة اضتنازة  مكابالت اجملنوعات البؤزية -

اآلراء حوؿ مالمح مكونات البيئة الخارجية، عمى تعرؼ الصيغت األسئمة بما يسمح ب    
 االستراتيجيما يمكف أف توفره مف فرص دعـ، أو تيديدات تعوؽ عممية التخطيط  مدىو 

. وقد بمغ عدد الحادي والعشريفي لتنمية ميارات القرف لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانو 
لكؿ محور رئيس؛  سؤاالً  وخمسة عشرسؤااًل رئيًسا لتوجيو المناقشة؛  ثالثيفأسئمة االستمارة 

  وقد روعي في صياغتيا الدقة، والوضوح، والتحديد، وتحقيقيا لمغرض التي صيغت مف أجمو.
 :ات البؤزيةوضع يعلينات اضتنازة  مكابالت اجملنوع -
تعميمات بما يوضح اليدؼ منيا، ومحاورىا، والتأكيد عمى دقة تسجيؿ البيانات الصيغت    

الشخصية، وأىمية إجراء المناقشات حوؿ أسئمة المقابمة الرئيسة لتحقيؽ أىداؼ البحث، وأنو 
 سوؼ يتـ تسجيميا.
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 :ضبط الصوزة األولية الضتنازة  مكابالت اجملنوعات البؤزية -
 :حطاب صدم اضتنازة  مكابالت اجملنوعات البؤزية *
األولية عمى  ةعرضت الصور إذ ؛ محتوىعمى صدؽ ال ةمد في حساب صدؽ االستمار اعت   

وضوح تعميمات المقابالت،  مدىالمتخصصيف؛ إلبداء اآلراء حوؿ  (ٔ)مجموعة مف المحكميف
جراءاتيا، ومدى وضوح األسئمة، وارتباطيا بأىداؼ المقابالت ، والمحاور التي تندرج تحتيا، وا 

ضافة آية مالحظات أخرى. وقد جاءت آراء المحكميف متضمنة اتفاؽ حوؿ وضوح  وا 
التعميمات، ودقة اإلجراءات، وارتباط األسئمة بأىداؼ المقابالت، والمحاور التي تندرج تحتيا، 

 بعد إجراء بعض التعديالت عمى صياغة بعض األسئمة. 
 :مكابالت اجملنوعات البؤزيةحطاب ثبات اضتنازة   *

المقابالت عمى حساب معامؿ ثبات الفا كرونباخ ألسئمة استمارة اعتمد في حساب ثبات      
 (؛ٕٜ.ٓثبات )ال معامؿ وبمغ. تـ تعديؿ العبارات ذات معامؿ التمييز المنخفضإذ ستمارة؛ اال
ـ، والوثوؽ مف لالستخدا ةمعامؿ ثبات يمكف االعتماد عميو في صالحية االستمار  ووى

 نتائجيا.
 :يصنيه الصوزة اليَائية الضتنازة  مكابالت اجملنوعات البؤزية -

؛  (ٔ)المجموعات البؤريػةمقابالت  الستمارةفي ضوء آراء المحكميف ُأعدت الصورة النيائية     
محػػاور  ةثالثػػلمنيج، ويضػػـ بػػا: لمبيئػػة الخارجيػػة الخاصػػة محػػورييف رئيسػػيف؛ األوؿلتتضػػمف 
التجػػارب واالتجاىػػات العالميػػة واإلقمميػػة والمحميػػة فػػي تطػػوير العمميػػة التعميميػػة، واقػػع  فرعيػػة،

)الوضػع الػراىف  تخطيط التعميـ قبؿ الجامعي، وواقع تخطيط مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية،
يوجػػو لمػػادة الجغرافيػػا موقعيػػا كمػػادة دراسػػية، وطبيعتيػػا، ونظػػرة المجتمػػع ألىميتيػػا الحياتيػػة(، 

مبيئػػة الخارجيػػة العامػػة لممػػنيج؛ ويضػػـ لوالثػػاني؛  ،سػػؤااًل رئيًسػػا و أربعػػة عشػػرلمناقشػػات حولػػا
التطور المعرفي، والتطور التكنولػوجي، والعوامػؿ السياسػية، والعوامػؿ ؛ ىي: محاور فرعية ةست

                                                 

 مى أدوات البحث.(: قائمة بأسماء السادة االمحكمين ع2ممحق ) -  (1)

(: الصورة النيائية الستمارة مقابالت المجموعات البؤرية لتحميل البيئة الخارجية لمنيج الجغرافيا بالصف 6ممحق ) -  (1)
 األول الثانوي في ضوء تنمية ميارات القرن الحادي والعشرين.
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 اثنػػايوجػػو المناقشػػات حولػػو و اإلقتصػػادية، والعوامػػؿ اإلجتماعيػػة والثقافيػػة، والعوامػػؿ البيئيػػة، 
 سؤااًل.  ستة وعشريفسؤااًل رئيًسا؛ بمجمؿ  عشر

 ثاىًيا: التطبيل امليداى :
 اختياز العيية: -(ٔ)

في منيج الجغرافيا لمصؼ األوؿ الثانوي لمعاـ الدراسي  المادية: حددت عينة البحث      
؛ بما يتضمنو مف وثيقة المنيج، وكتاب الطالب )كتاب جغرافية مصر، طابعة ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ
التعميـ، والتعمـ،  وأنشطةاألىداؼ، والمحتوى، وتحددت عينة المنيج في:  (. ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ

ستراتيجياتو  وبيئة التعميـ والتعمـ، وزمف ، ومعيناتطرائؽ،  )بما تتضمنو مف التعميـ والتعمـ ا 
عف عينة البحث البشرية:  أما وأدوات تقويـ التعميـ، والتعمـ. ،، وأساليب(التعميـ والتعمـ

موعة مف أعضاء ىيئة التدريس مف تخصصي: المناىج وطرؽ تدريس مجفتضمنت 
 الجغرافيا، ومعممي داب، ومجموعة مف موجييآل، واالتربية تي:الجغرافيا بكميالجغرافيا، و 

 ( مواصفات أفراد عينة البحث.ٖبالمرحمة الثانوية. ويوضح جدوؿ )
 (:2خعٚي )

 ِٛايفبد أفؽاظ ػ١ٕخ اٌجسث

 اٌؼعظ اٌّكزٙعفْٛ َ

 5 رطًى إٌّب٘ح ِٚؽق رعؼ٠ف اٌدغؽاف١ب ثى١ٍخ اٌزؽث١خ–أػُبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف  0

 6 رطًى اٌدغؽاف١ب ثى١ٍخ اٌزؽث١خ–أػُبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف  1

 6 رطًى اٌدغؽاف١ب ثى١ٍخ ا٢ظاة–أػُبء ١٘ئخ اٌزعؼ٠ف  2

 10 ِٛخٟٙ اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ اٌثب٠ٛٔخ 3

 20 ِؼٍّٟ اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ اٌثب٠ٛٔخ 4

 47 اٌؼعظ اٌىٍٟ

 :يطبيل األدوات -(ٕ)
، ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓ الدراسيمف العاـ  األوؿالفصؿ الدراسي  فياألدوات جميع تـ تطبيؽ       

 ي:تجري تطبيؽ األدوات وفًقا لمتسمسؿ اآلوقد أُ ؛ عمى عينة البحث
 اىوي:اجلػسافيا بالصف األول الجيطبيل أدوات حتليل البيئة الداخلية مليَج   -ٔ

)استبياف في كؿ لقاء(، وقد عقب  لقاءات خمسعمى مدار  الخمس استبانات طبقت       
؛ وذلؾ عقب كؿ استبياف( مقابمة شخصية) ت خمس مقابالت شخصيةعقدنات االستباتطبيؽ 

عمى حده. وقد روعي توضيح  كؿ   ،مبيئة الداخميةالخمس لمكونات اللتحميؿ كؿ مكوف مف 
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، آدةع التعميمات الخاصة بكؿ عمى أفراد العينة بضرورة اتبا أىداؼ تمؾ األدوات، والتأكيد
وقد استغرؽ تطبيؽ كؿ  نات، والمقابالت الشخصة؛االستباوالحرص عمى تنفيذ شروط تطبيؽ 

دقيقة  ٓٙما بيف ، واستغرقت كؿ مقابمة شخصية دقيقة ٘ٗدقيقة إلى  ٖٓما بيف استبياف 
 دقيقة. ٘ٚإلى 
 اىوي:اجلػسافيا بالصف األول الجاخلازجية مليَج   يطبيل أدواة حتليل البيئة -ٕ

ثالث مجموعات بؤرية لفئات عينة البحث؛ مجموعة ألعضاء ىيئة التدريس،  عقدتـ     
المقابمة تطبيؽ روعي عند ومجموعة لمموجييف، والمجموعة الثالثة لمعممي الجغرافيا؛ وقد 

 لتزاـ بما يمي:بؤرية اال  ةجموعكؿ م الشخصية ألفراد
البؤرية؛ وفييا أعدت خطة عمؿ تتضمنت توضيح األىداؼ، ومحاور  لممجموعات. اإلعداد أ

المناقشة، ونوعية البيانات، وتصميـ دليؿ المناقشة، وعدد المشاركيف، والفترة الزمنية الالزمة، 
 والتكمفة المطموبة، وأخذ الموافقات مف الجيات المعنية.

ييا التعريؼ بالباحثة، واليدؼ مف البحث، وأىداؼ البؤرية؛ وروعي ف ب. تشغيؿ المجموعات.
في توجيو المناقشة باستخداـ األسئمة الواردة في دليؿ المناقشة، وروعي .المناقشة، ثـ البدء 

أفراد تسجيؿ المناقشة صوًتا، وكتاًبة. وقد روعي اتاحة الفرصة لممناقشات البينية بيف 
 ف.ية مدة الساعتمجموعة بؤريكؿ  . وقد استمر انعقادالمجموعات

: تـ جمع البيانات، وتحميؿ النتائج كيفًيا، ثـ كمًيا؛ لتحديد نسبة اتفاؽ معالجة البياناتجػ. 
آراء أفراد المجموعات البؤرية حوؿ ما تـ التوصؿ إليو مف فرص وتيديدات بالبيئة الخارجية 

واآلخر  عبارة، ٕٕأعدت استبانة تضمنت محوريف أحدىما لمفرص وتقيسيا إذ لممنيج؛ 
عبارة؛ يستجاب عمييا وفؽ مقياس ثالثي متدرج  ٔ٘عبارة؛ بمجمؿ  ٜٕلمتيديدات، وتقيسيا 

إحصائًيا بحساب  االستبانة(، وعولجت نتائج ٔ، ال أوافؽ = ٕ، إلى ٍحد ما = ٖ)أوافؽ = 
وفًقا لممعادلة  لإلتفاؽالنسبة المئوية  تمتوسط تكرارات الدرجات، ونسبتيا المئوية؛ وتحدد

 تية:اآل

 
درجة أقل  − درجة اكبر  

درجة أعلى 
=  العينة اتجاه

  
  =0.67
 1−3 

3
 = 
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 ال أٚافك اٌٝ ٍزع ِب أٚافك

1.22-2  0.22-1.22  1.22-0.22  

11.51-011%  33.22-11.51%  22-33.22%  

 ، وفًقا لتقدير أوافؽ.%ٚٙ.ٚٚوعميو يكوف الحد األدني لنسبة اإلتفاؽ = 
، وروعي في تـ التعبير عنيا كًما وكيًفاجمعت النتائج، ولخصت، و ؛ صياغة النتائججػ. 

البؤرية، وكذلؾ  اآلراء المتميزة ألفراد المجموعات وتضميف أدلة، وشواىد مفصياغتيا الدقة، 
 .ألسباب الكامنة وراء تمؾ اآلراءتوضيح ا

  اىات:بيللاإلحصائية  جلةملعاا -ٖ
لجة اإلحصائية الكمية، اعتمد في معالجة البيانات عمى المنيج المختمط؛ وذلؾ بالمعا    

األنسب في الرصد المفصؿ والمدقؽ لجوانب القوة والضعؼ بمنيج الجغرافيا  لكونووالكيفية؛ 
ية ميارات لمصؼ األوؿ الثانوي، وما ىو متاح لو مف فرص، وما يواجيو مف تحديات في تنم

رجات، الد تكرارت ؛ واعتمد التحميؿ الكمي عمى حساب متوسطاتوالعشريف الحاديالقرف 
 ونسبتيا المئوية.

مليَج   SWOT Analysis Matrix إعداد مصفوفة التخليل السباع  -ٗ

 اىوي لتينية مَازات الكسٌ احلادي والعشسيً:اجلػسافيا بالصف األول الج

؛ وذلؾ وفًقا  SWOT Analysis Matrixأعدت مصفوفة التحميؿ الرباعي 
 لإلجراءات اآلتية:

ومعالجة البيانات  ،نيج؛ ببيئتو الداخمية، والخارجيةالراىف لممتطبيؽ أدوات تحميؿ الوضع  -
 إحصائًيا.

الراىف لممنيج؛ برصد نقاط القوة، ونقاط الضعؼ في بيئتو الداخمية،  الوضعتحميؿ العوامؿ  -
 وتحديد الفرص، والتيديدات في بيئتو الداخمية.

يئة الداخمية مع عناصر وفييا تـ مواءمة عناصر البتصميـ مصفوقة التحميؿ الرباعي:  -
الالزمة  ةاالستراتيجيفي ضوء ذلؾ حددت أفضؿ الخيارات البيئة الخارجة، والعالقة بينيـ، و 

  .لتطوير المنيج
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اىوي لتينية مَازات اجلػسافيا بالصف األول الجإعداد اخُلطة االضرتايييية مليَج   -٘

 الكسٌ احلادي والعشسيً:
 التالية:  اإلجراءات طةالخ تمؾ إعداد روعي عند      

 ىا:روعي في تحديدو  أوًلا: حتديد ميطلكات اخُلطة االضرتايييية:
 استيداؼ تخطيط المنيج استراتيجًيا لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف. -
موضع الراىف لتخطيط منيج الجغرافيا ل SWOT Analysisالرباعي تحميؿ المراعاة نتائج  -

 وء تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف.بالصؼ األوؿ الثانوي في ض
لو لتنمية  االستراتيجيوالتخطيط  بيف الوضع الراىف لتخطيط المنيج مراعاة تحديد الفجوة -

 ميارات القرف الحادي والعشريف.
 SWOT Analysisما تـ صياغتو مف خيارات استراتيجة في مصفوفة التحميؿ الرباعي  -

Matrix  ليو.إالوصوؿ ضع المنيج المراد ؛ لو 
 تضمف:؛ و ثاىًيا: إعداد اخُلطة االضرتايييية للنيَج 

 سؤية:ال صياغة -0    

 ، ووصؼالوضوح، والتدقيؽ، والتركيز، والقابمية لمتحقيؽ، والمرونة وروعي في صياغتيا:  
ميارات القرف  الذي ينميالصورة المستقبمية المنشودة لمنيج الجغرافيا بالصؼ االوؿ الثانوي 

 .دي والعشريفالحا
 صياغة السضالة: -1    
ختصار، التعبير عف رؤية المنيج، وتميزه عف غيره، والوضوح، واإلا: وروعي في صياغتي  

  والقابمية لمتحقيؽ.والعمومية، 

 حتديد الكيه: -2    

أف تكوف بمثابة ميثاؽ أخالقي ينمي مف خالؿ المنيج، وتدور حوليا  :وروعي في تحديدىا  
ات المنيج الداخمية، واإلتساؽ بينيا وبيف القيـ المرغوبة لمتعمـ، والحياة في القرف جميع مكون

 الحادي والعشريف.
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 حتديد األٍداف االضرتايييية: -3    
 ،التحديدو  والشموؿ، وروعي في صياغتيا: التعبير عف الغايات، والمقاصد مف المنيج،  

يؽ، واالتساؽ مع إطار الرؤية، والرسالة، والتحديد والتدقيؽ، والقابمية لمقياس، والقابمية لمتحق
 الزمني لإلنجاز.

 يصنيه اخُلطة التيفيرية: -4    
تتضمف: ف ؛ف مفصمةوتك، و ةاالستراتيجيتشمؿ تنفيذ الخطة  أف: وروعي في تصميميا  

نفيذ والمستفيديف، وفترة الت التنفيذ، مسئوليتحديد األىداؼ التنفيذيو، واألساليب التننفيذية، و 
واإلمكانات المادية جراءات المتابعة والتقويـ، الالزمة، ودرجة األولوية، ومؤشرات النجاح، وا  

 الالزمة.
 الكطه الجالح: ىتائج البخح، ويفطريٍا:

اإلجابة عف أسئمة البحث؛ فضاًل  مف خالؿالنتائج التي توصؿ إلييا البحث؛  ُعِرَضتْ       
 قشتيا. وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:عف محاولة تفسير تمؾ النتائج، ومنا
مَازات الكسٌ احلادي والعشسيً الالشو يينيتَا مً ما أوًلا: اإلجابة عً الطؤال األول: "

 ية؟".خالل مياٍج اجلػسافيا باملسحلة الجاىو

؛ الالـز تنميتيا مف خالؿ الحادي والعشريفأسفر تطبيؽ استبانة قائمة ميارات القرف      
األوؿ الثانوي، وحساب النسب المئوية لتكرارات استجابات أفراد العينة  منيج الجغرافيا بالصؼ

، عف تحديد النسبة المئوية ألىـ تمؾ الميارات؛ والتي تحدد محؾ أىميتيا االستبانةعمى تمؾ 
ـ   إذ% فأكثر؛ ٓٛ( أي ٗوفًقا لمتقدير الخماسي الذي استخدـ لدرجة )ميمة =  استبعاد  ت

ـ  في ميارات أخرى؛ و  نةا متضملكونيميارات ثالث  إضافة ميارة استخداـ تطبيقات اليواتؼ ت
%، ٓٛانخفاض نسبتيا المئوية عف ؛ فًضال عف الذكية كميارة فرعية مف الميارات الرقمية

ضافة مؤشر ليا  ( التالي:ٗوذلؾ كما ىو موضح بجدوؿ )، وتعديؿ صياغة بعض الميارات؛ وا 
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 (3خعٚي )

اٌالؾَ ر١ّٕزٙب ِٓ ضالي ِٓ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف  اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓؽْ إٌكت اٌّئ٠ٛخ ٌّٙبؼاد اٌم

 األٚي اٌثبٔٛٞ

 اٌّٙبؼاد اٌؽئ١كخ ِدبالد اٌّٙبؼاد

ػعظ 

اٌّٙبؼاد 

 اٌفؽػ١خ

إٌكجخ ِٓ 

اخّبٌٟ 

 اٌّٙبؼاد%

ٔكجخ وً 

 ِدبي %

 أٚاًل: ِٙبؼاد اٌزؼٍُ

 8.62 4 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ. -0

20.69 

ِٙبؼاد اٌزؼٍُ  -2

 ٌزؼبٟٚٔ.ا
3 6.9 

ِٙبؼاد اٌزؼٍُ  -2

 اٌزٕبفكٟ.
2 5.17 

 ثب١ًٔب: ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ

ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ  -1

 اٌؼٍّٟ.
5 10.34 

34.48 

 

 8.62 4 ِٙبؼاد اٌفى١ؽ إٌبلع. -2

ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ  -3

 اإلثعاػٟ.
4 8.62 

ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ  -4

 اٌّكزمجٍٟ.
3 6.9 

ثبٌثًب: اٌّٙبؼاد 

ٚاإلػال١ِخ  اٌّؼؽف١خ،

 ٚاٌؽل١ّخ

ِٙبؼاد اظاؼح  -0

 اٌّؼؽفخ.
3 6.9 

22.42 

 6.9 3 اٌّٙبؼاد اإلػال١ِخ. -1 

 8.62 4 اٌّٙبؼاد اٌؽل١ّخ. -2

ؼاثًؼب: ِٙبؼاد اٌس١بح 

 ٚؼ٠بظح األػّبي

 6.9 3 اٌّٙبؼاد اٌهط١ًخ. -0

22.41 

 

 5.17 2 اٌّٙبؼاد االخزّبػ١خ. -1

 5.17 2 اٌّٙبؼاد اإلظاؼ٠خ. -2

 5.17 2 اٌّٙبؼاد اٌزدبؼ٠خ. -3

 011 100 41 03 اٌّدّٛع

 ٍِسِٛخ: )األؼلبَ ِمؽثخ أللؽة ِبئخ(.

ميارات القرف الحادي والعشريف النيائية ل (ٔ)وفي ضوء الجدوؿ السابؽ تـ إعداد القائمة -
 مجاالت؛ أربع؛ لتشمؿ بالصؼ األوؿ الثانويالالـز تنميتيا مف خالؿ منيج الجغرافيا 

 .مؤشرًا لألداء ثمانى وخمسيفميارة فرعية، و  ثمانىميارة رئيسة، و  أربع عشرةتضـ 

 

                                                 

عشرين الرئيسة، والفرعية ومؤشراتيا الالزم الصورة النيائية لقائمة مجاالت ميارات القرن الحادي وال(: 4ممحق ) -  (1)
 .تنميتيا من خالل منيج الجغرافيا لمصف األول الثانوي
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ملـيَج اجلػسافيـا    االضـرتاييي  ما منوذج التخطـيط  ثاىًيا: اإلجابة عً الطؤال الجاى : "

 يً؟".بالصف األول الجاىوي لتينية مَازات الكسٌ احلادي والعشس

لمػػنيج الجغرافيػػا  االسػػتراتيجياد نمػػوذج التخطػػيط تمثمػػت اإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ فػػي إعػػد    
 ميارات القرف الحادي والعشريف؛ وفيما يمي وصًفا لو: لتنمية بالصؼ األوؿ الثانوي

 طفتُ:بياء الينوذج، وفلأضظ  -

تأسس النموذج عمى فمسفة ورؤية مستقبمية لتمكيف المواطنيف مف ميارات النجاح في      
؛ وأف تنمية ىذه الميارات مف خالؿ المناىج لحادي والعشريفاالتعمـ والحياة في القرف 

الدراسية يتطمب بصورة أساسية تخطيًطا استراتيجًيا يستيدؼ تمؾ الميارات ويتأسس عمى 
لمتحميؿ الدقيؽ لموضع الراىف لممنيج لما بو  SWOT Analysisاستخداـ التحميؿ الرباعي 

مف أجؿ  ؛واجيو مف تيديداتوما ي مف نقاط قوة وضعؼ، وما ىو متاح أمامو مف فرص
، الحادي والعشريفاستراتيجية وتنفيذية مناسبة لتطويره بما ينمي ميارات القرف  ةوضع خط

نظًرا  ؛ؾ المياراتلتنمية تم ىخاصة أف منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي يمثؿ فرصة كبر 
لثانوي كبداية مرحمة اإلعداد لطبيعة الجغرافيا وأىميتيا كمادة حياة، وألىمية الصؼ األوؿ ا

 .لمدراسة الجامعية والتأىيؿ لسوؽ العمؿ

 ويطنيت: :نوذجليمصادز يصنيه ا -

الالـز تنميتيا مف خالؿ منيج الجغرافيا بالصؼ  الحادي والعشريفقائمة ميارات القرف * 
 األوؿ الثانوي.

، وعممياتو، تيجياالسترااألدبيات، والدراسات واألبحاث ذات الصمة بنماذج التخطيط * 
 ة، والخطة التنفيذية، ومكوناتيما.االستراتيجيومراحمو، وخطواتو، وتصميـ كؿ مف: الخطة 

 نوذج:مكوىات الي -

لمنيج  االستراتيجيمكونات رئيسة تعبر عف مراحؿ التخطيط  ةاشتمؿ النموذج عمى أربع     
تأخذ شكاًل  ؛ والتيالعشريفالحادي و الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف 

؛ والتي دوًما نحو التحسيف، والتطوير ىوتسع ،دائرًيا؛ يدؿ عمى كونيا عممية مستمرة، ومرنة
 :التاليشكؿ اليوضحيا 



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0033 - 

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT Analysisثبقزطعاَ اٌزس١ًٍ اٌؽثبػٟ  االقزؽار١دّٟٔٛغج اٌزطط١ّ  (0) نىً
 

 )إٌّٛغج ِٓ اػعاظ اٌجبزثخ(

لممنيج  االستراتيجي( يمكف وصؼ مراحؿ التخطيط ٔوبتحميؿ النموذج الموضح بالشكؿ )
 عمى النحو اآلتي: الحادي والعشريفلتنمية ميارات القرف 

 تطنً:وي :االضرتاييي لتخطيط للتخطيط ملسحلة األوىل: اا

وىي تنمية المنيج لميارات القرف ؛ لممنيج  االستراتيجي تحديد الرؤية المستقبمية لمتخطيط -
 .الحادي والعشريف

 .االستراتيجيتحديد فريؽ العمؿ المشارؾ في عممية التخطيط  -

:رابًعا  

 التقويم والمتابعة

:أوال  

التخطيط 
للتخطيط 

 االستراتيجي

:ثانًيا  

التحليل 
    الرباعي 

(SWOT) 

:ثالًثا  

إعداد الخطة 
 اإلستراتيجية

البيئة 
 الداخلية

(S+W) 

البيئة 
الخارج

 ية

(O+T) 

إعداد 
مصفوفة 
الخيارات 
االستراتي

 جية

األهداف  -4
 االستراتيجية

مالقي -3 الرسالة -2   الرؤية -1 
إعداد  -6

الخطة 
 التنفيذية

األهداف  -1
 التنفيذية

األساليب  -2
 التنفيذية

 مسئولو -3
 التنفيذ

الفترة  -5 المستفيدون -4
 الزمنية

8- 
اإلمكانات 
المادية 
 الالزمة

مؤشرات  -7
 النجاح

درجة  -6
 األولوية

توصيف  -5
 المنهج
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تحديد التجييزات اإلدارية الالزمة، واإلمكانات المادية، والمالية المطموبة لمتخطيط  -
 .االستراتيجي

تخطيط لوضع الساًٍ لل SWOT Analysisسباع  ال التخليل :لجاىيةملسحلة اا

 يتطنً:و امليَج لتينية مَازات الكسٌ احلادي والعشسيً:

تحميؿ البيئة الداخمية لممنيج )مكونات المنيج( لتحديد ما بيا مف نقاط قوة وضعؼ  -
(S+W). 

تحميؿ البيئة الخارجية لممنيج )العامة، والخاصة( لتحديد ما بيا مف فرص وتيديدات -
(O+T). 

 لممنيج. SWOT Analysis Matrixتصميـ مصفوفة التحميؿ الرباعي  -
الحادي لتنمية ميارات القرف و  ،ة لتخطيط المنيجاالستراتيجيتصميـ مصفوفة الخيارات  -

 .والعشريف
 إعداد اخُلطة االضرتايييية:  املسحلة الجالجة:

 SWOTحميؿ الرباعي ة التي أنتجيا التيوتوضع في ضوء مصفوفة الخيارات االستراتيج     

Analysis  ة، والقيـ، وتوصيؼ االستراتيجيوتتضمف كؿ مف: الرؤية، والرسالة، واألىداؼ ؛
عداد الخطة التنفيذية؛  والتي تمثؿ الخطة التشغيمية الالزمة لتنفيذ الخطة المنيج، وا 

اليب مف: األىداؼ التنفيذية، وأس ة، وتحقيؽ ما بيا مف أىداؼ؛ وتتضمف كال  االستراتيجي
لمتنفيذ، وتحديد درجة ف، والفترة الزمنية الالزمة يالتنفيذ، ومسئولي التنفيذ، والمستفيد

 زمة.ال ومؤشرات نجاح األىداؼ، واإلمكانات المادية ال األولوية،
 التكويه واملتابعة:  املسحلة السابعة:

راحؿ األربعة السابقة؛ ومستمرة عمى مدار وىذه المرحمة مرحمة متداخمة مع جميع الم     
تقديـ تغذية راجعة عف صحة مسار كؿ مرحمة مف مراحؿ عممية ى لإعممية التخطيط؛ وتيدؼ 

ي تعطي لمنموذج صفة وىي الت ،ا نحو تحقيؽ اليدؼ منياي، واتجاىاالستراتيجيالتخطيط 
 ستمرارية، والتطوير.المرونة، واال
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 بالصف اجلػسافيا ميَج لتخطيط الساًٍ الوضع ما: "الجالح الطؤال عً اإلجابة ثالًجا:

 السباع  التخليل اضتخداو ضوء يف والعشسيً احلادي الكسٌ مَازات لتينية الجاىوي األول

SWOT Analysis  ؟." 

طبقت أدوات تحميؿ البيئة الداخمية والبيئة الخارجية لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ       
وفيما يمي عرض  ينة البحث؛ وُجمعت البيانات، وُعولجت إحصائًيا؛الثانوي عمى أفراد ع

 تفصيمي لنتائج المعالجة:
 :اىويالج األول الصف بالصف اجلػسافيا مليَج الداخلية البيئة حتليل تائجأوًلا: ى

الداخمية لمنيج الجغرافيا  البيئةعينة حوؿ جوانب البعد تطبيؽ استبانات استطالع آراء    
البيانات  تمع؛ جُ الحادي والعشريفالثانوي في ضوء تنميتيا ميارات القرف  بالصؼ األوؿ

ليا؛ ورصد جوانب النسب المئوية متوسطات تكرارات الدرجات، و حساب ُعولجت إحصائًيا بو 
فجاءت النتائج اإلجمالية %؛ ٛٙوىو ،لمقوة لحد األدنىالقوة وجوانب الضعؼ كمًيا في ضوء ا

  ( التالي:٘)عمى النحو الموضح بالجدوؿ 
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 (:4عٚي )خ

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ِزٛقطبد رىؽاؼاد ظؼخبد أفؽاظ اٌؼ١ٕخ، ٚٔكجزٙب اٌّئ٠ٛخ زٛي ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ 

ٚاٌؼهؽ٠ٓ
 

 اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌٍّٕٙح  ِزٛقّ رىؽاؼاد اٌعؼخبد، ٚٔكجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّىٛٔبد ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ
 اخّبٌٟ إٌّٙح

 اٌّدبي
اٌّٙبؼح 

 اٌؽئ١كخ
 اٌّٙبؼح اٌفؽػ١خ

 اٌزم٠ُٛ االقزؽار١د١بد األٔهطخ اٌّسزٜٛ األ٘عاف

 %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ

 أٚاًل:

 ِدبي اٌزؼٍُ

 ارٟاٌزؼٍُ اٌػ

 42.11 2.15 32.77 1.64 39.15 1.96 77.45 3.87 33.19 1.66 31.91 1.5 اٌزطط١ّ ٌٍزؼٍُ. -0

اقزطعاَ ًِبظؼ اٌزؼٍُ،  -1

 ٚٚقبئٍٗ.
3.83 76.6 3.83 76.6 3.83 76.6 2.13 42.55 2 40 3.12 62.48 

 62.64 3.13 41.28 2.06 42.13 2.11 76.17 3.81 77.02 3.85 76.6 3.83 أظاء أٔهطخ اٌزؼٍُ. -2

 43.41 2.01 37.45 1.87 42.55 2.13 45.11 2.26 46.38 2.32 45.96 2.2 اظاؼح ٚلذ اٌزؼٍُ. -3

 44.35 2.11 35.32 1.77 38.3 1.91 48.94 2.45 49.79 2.49 49.36 1.31 اٌزم٠ُٛ اٌػارٟ. -4

 51.16 2.55 37.36 1.87 40.94 2.05 64.85 3.24 56.56 2.83 56.09 2.8 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

 50.88 2.53 31.06 1.55 74.47 3.72 48.51 2.43 50.21 2.51 50.21 2.51 رهى١ً اٌّدّٛػبد. -5

اٌؼًّ ظاضً  -1

 اٌّدّٛػبد.
2.43 48.51 2.4 48.09 2.38 47.66 2.13 42.55 1.57 31.49 2.18 43.64 

ي١بغخ ٔٛارح رؼٍُ  -1

 ٛػخ.اٌّدّ
2.21 44.26 2.28 45.53 3.87 77.45 2.17 43.4 1.49 29.79 2.40 48.08 

ثٍٛؼح ٔزبئح ػًّ  -1

 اٌّدّٛػخ.
2.38 47.66 2.34 46.81 3.87 77.45 2.11 42.13 1.51 30.21 2.44 48.84 

 47.83 2.39 30.64 1.53 50.64 2.53 62.77 3.14 47.66 2.38 47.66 2.38 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ

 ٍِسٛظخ:) لٌؽثذ األؼلبَ أللؽة ِبئخ، ٚٚضّ أقفً إٌكت اٌّئ٠ٛخ اٌزٟ رّثً ٔمبِ اٌمٛح(
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 (:4خعٚي )ربثغ: 

 ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظِٞزٛقطبد رىؽاؼاد ظؼخبد أفؽاظ اٌؼ١ٕخ، ٚٔكجزٙب اٌّئ٠ٛخ زٛي ِىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ

 ِزٛقّ رىؽاؼاد اٌعؼخبد، ٚٔكجزٙب اٌّئ٠ٛخ ٌّىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌٍّٕٙح  ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ
 اخّبٌٟ إٌّٙح

 اٌّدبي
اٌّٙبؼح 

 اٌؽئ١كخ
 اٌّٙبؼح اٌفؽػ١خ

 اٌزم٠ُٛ االقزؽار١د١بد األٔهطخ اٌّسزٜٛ األ٘عاف

 %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %ٌٕكجخا اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ %إٌكجخ اٌّزٛقّ

ربثغ: 

 أٚاًل:

ِدبي 

 اٌزؼٍُ

اٌزؼٍُ 

 اٌزٕبفكٟ

 50.6 2.53 74.89 3.74 40.85 2.04 45.53 2.28 44.26 2.21 47.66 2.38 اٌزٕبفف اٌػارٟ. -01

 45.04 2.25 38.72 1.94 40.43 2.02 46.38 2.32 49.36 2.47 50.21 2.51 اٌزٕبفف اٌفؽظٞ. -00

 47.48 2.37 41.7 2.09 40.43 2.02 51.49 2.57 51.49 2.57 52.34 2.62 اٌزٕبفف اٌدّبػٟ. -01

 47.71 2.31 51.77 2.59 40.57 2.03 47.8 2.39 48.369 2.418 50.07 2.5 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزٕبفكٟ

 49.19 2.46 38.72 1.94 44.08 2.2 59.89 2.99 51.56 2.578 51.77 2.59 اخّبٌٟ اٌّدبي

 ثب١ًٔب:

ِدبي 

 اٌزفى١ؽ

اٌزفى١ؽ 

 اٌؼٍّٟ

 77.56 3.88 77.02 3.85 77.45 3.87 78.3 3.91 78.3 3.91 77.02 3.85 رسع٠ع اٌّهىٍخ. -02

خّغ اٌّؼٍِٛبد  -03

 ٚاٌج١بٔبد ػٓ اٌّهىٍخ.
3.81 76.17 3.81 76.17 3.91 78.3 3.89 77.87 3.85 77.02 3.85 77.08 

فؽٌ اٌفؽٌٚ  -04

 ٌسً اٌّهىٍخ.
2.43 48.51 3.85 77.02 3.94 78.72 3.79 75.74 3.81 76.17 3.56 71.28 

اضزجبؼ يسخ  -05

 اٌفؽٌٚ.
2.13 42.55 2.15 42.98 3.85 77.02 2.13 42.55 3.74 74.89 2.8 56 

 64.44 3.222 74.47 3.72 43.4 2.17 76.6 3.83 78.72 3.94 48.94 2.45 اإلقزٕزبج. -01

 43.76 2.11 37.45 1.87 43.4 2.17 42.55 2.13 48.51 2.43 46.81 2.34 اٌزؼ١ُّ. -01

 65.03 3.25 69.5 3.48 60.07 3 71.91 3.6 66.95 3.348 56.67 2.83 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ اٌؼٍّٟ

 اٌزفى١ؽ إٌبلع

رسع٠ع  -01

 االفزؽاَبد.
2.34 46.81 3.85 77.02 3.83 76.6 3.96 79.15 3.87 77.45 3.57 71.4 

 76.84 3.84 77.02 3.85 77.02 3.85 75.32 3.77 77.45 3.87 77.45 3.87 اٌزفك١ؽ. -11

 52.32 2.61 76.17 3.81 43.83 2.19 45.53 2.28 48.09 2.4 48.09 2.4 رم٠ُٛ اٌسدح. -10

 68.84 3.44 75.32 3.77 42.55 2.13 75.32 3.77 75.32 3.77 75.32 3.77 االقزٕجبِ. -11

 47.6 2.38 74.89 3.74 40.85 2.04 41.28 2.06 41.28 2.06 40 2 اإلقزمؽاء. -12

 63.40 3.17 76.17 3.81 56.68 2.83 62.81 3.14 63.83 3.19 57.53 2.88 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ إٌبلع

اٌزفى١ؽ 

 اإلثعاػٟ

 68.84 3.44 39.57 1.98 76.6 3.83 74.89 3.74 77.45 3.87 75.74 3.79 اٌطاللخ. -13

 53.68 2.68 74.04 3.7 77.45 3.87 38.3 1.91 40 2 38.72 1.94 اٌّؽٚٔخ. -14

 32.84 1.64 0 0 42.98 2.15 39.57 1.98 40.85 2.04 40.85 2.04 األيبٌخ. -15

 47.16 2.35 73.62 3.68 42.13 2.11 38.72 1.94 41.28 2.06 40 2اٌسكبق١خ ردبٖ  -11
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 اٌّهىالد.

 60.36 3.01 37.45 1.87 40.85 2.04 72.34 3.62 75.74 3.79 75.32 3.77 اٌزفبي١ً. -11

 52.61 2.63 44.94 2.25 56 2.8 52.77 2.64 55.06 2.753 54.13 2.71 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ اإلثعاػٟ

اٌزفى١ؽ 

 اٌّكزمجٍٟ

اٌزطط١ّ  -11

 اٌّكزمجٍٟ.
2.3 45.96 3.85 77.02 2.19 43.83 2.19 43.83 2.34 46.81 2.57 51.48 

رٛلغ إٌزبئح  -21

 اٌّكزمج١ٍخ.
2.3 45.96 2.34 46.81 2.26 45.11 3.74 74.89 3.87 77.45 2.90 58.04 

ارطبغ اٌمؽاؼاد  -20

 اٌّكزمج١ٍخ.
2.15 42.98 2.15 42.98 2.11 42.13 2.11 42.13 2 40 2.10 42.08 

اؼح اٌّهىالد، اظ -21

 .ٚاألؾِبد اٌّكزمج١ٍخ
2.19 43.83 2.26 45.11 2.13 42.55 2.11 42.13 3.83 76.6 2.50 50.08 

 50.3 2.52 60.21 3.01 50.74 2.54 43.4 2.17 52.98 2.649 44.68 2.23 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ اٌّكزمجٍٟ

 58.6 2.93 63.17 3.16 56.34 2.82 59.15 2.96 60.4 3.02 53.85 2.69 اخّبٌٟ اٌّدبي

ثبٌثًب: 

ِدبي 

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ 

ٚاإلػال١ِ

ح 

 ٚاٌؽل١ّخ

 اٌّؼؽف١خ

 52 2.6 45.11 2.26 44.68 2.23 45.11 2.26 78.3 3.91 46.81 2.34 ر١ٌٛع اٌّؼؽفخ. -22

رٕظ١ُ اٌّؼؽفخ،  -23

ٚرطؿ٠ٕٙب، 

 ٚاقزؽخبػٙب.

3.74 74.89 3.87 77.45 3.79 75.74 3.79 75.74 3.83 76.6 3.80 76.08 

ٔمً اٌّؼؽفخ  -24

 ِٚهبؼوزٙب.
2.15 42.98 2.15 42.98 2.11 42.13 3.74 74.89 2.32 46.38 2.49 49.88 

 48.16 2.40 45.53 2.28 74.47 3.72 39.57 1.98 41.28 2.06 40 2 رطج١ك اٌّؼؽفخ. -25

 56.52 2.82 53.4 2.67 67.45 3.37 50.64 2.53 60 3 51.17 2.56 اخّبٌٟ اٌّٙبؼاد اٌّؼؽف١خ

 اإلػال١ِخ

اٌٛػٟ ثبٌؽقبٌخ  -21

 اإلػال١ِخ.
3.66 73.19 3.62 72.34 3.7 74.04 3.79 75.74 3.68 73.62 3.69 73.8 

فُٙ اٌؽقبٌخ  -21

 اإلػال١ِخ.
3.74 74.89 3.7 74.04 3.7 74.04 3.81 76.17 3.7 74.04 3.73 74.6 

رم٠ُٛ اٌؽقبٌخ  -21

 اإلػال١ِخ.
2.06 41.28 2.06 41.28 2.11 42.13 2.13 42.55 3.66 73.19 2.40 48.08 

أزبج اٌؽقبٌخ  -31

 اإلػال١ِخ.
3.62 72.34 3.72 74.47 2.15 42.98 2.21 44.26 2.15 42.98 2.77 55.4 

 62.94 3.14 65.96 3.3 59.68 2.98 58.3 2.91 65.53 3.277 65.43 3.27 اخّبٌٟ اٌّٙبؼاد اإلػال١ِخ

 اٌؽل١ّخ

اقزطعاَ اٌسبقت  -30

 ا٢ٌٟ.
2.13 42.55 2.13 42.55 2.09 41.7 1.85 37.02 1.4 28.09 1.92 38.4 

اقزطعاَ رطج١مبد  -31

 اٌٙٛارف اٌػو١خ.
2.21 44.26 2.21 44.26 2.21 44.26 1.83 36.6 1.38 27.66 1.91 39.36 
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 38.8 1.94 26.38 1.32 34.89 1.74 43.83 2.19 45.53 2.28 43.4 2.17 .اقزطعاَ اإلٔزؽٔذ -32

اقزطعاَ لٛاػع  -43

 .اٌج١بٔبد
2.09 41.7 2.09 41.7 2.09 41.7 1.79 35.74 1.17 23.4 1.84 36.92 

 36 1.8 21.28 1.06 33.62 1.68 40 2 42.98 2.15 42.13 2.11 اٌّٛإِخ اٌؽل١ّخ. -34

 37.88 1.89 25.36 1.27 35.57 1.78 42.3 2.11 43.40 2.17 42.81 2.14 اخّبٌٟ اٌّٙبؼاد اٌؽل١ّخ

 51.34 2.57 46.48 2.32 52.8 2.64 49.79 2.49 55.31 2.71 52.34 2.62 اخّبٌٟ اٌّدبي

ؼاثًؼب: 

ِدبي 

ِٙبؼاد 

اٌس١بح 

ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

 اٌهط١ًخ

 47.96 2.3 74.47 3.72 42.55 2.13 41.28 2.06 41.28 2.06 40.43 2.02 اٌّثبثؽح. -35

 51.08 2.55 44.26 2.21 77.02 3.85 45.11 2.26 45.11 2.26 43.83 2.19 اٌّجبظؼح. -31

 44.52 2.22 43.4 2.17 45.96 2.3 43.4 2.17 45.96 2.3 43.83 2.19 اٌطّٛذ. -31

 46.04 2.30 44.68 2.23 47.23 2.36 45.11 2.26 47.66 2.38 45.53 2.28 رسًّ اٌّكئ١ٌٛخ. -31

 47.44 2.37 51.7 2.59 53.19 2.66 43.72 2.19 45 2.25 43.4 2.17 ٌّٙبؼاد اٌهط١ًخاخّبٌٟ ا

 االخزّبػ١خ

 52.28 2.61 71.91 3.6 47.66 2.38 45.96 2.3 49.36 2.47 46.38 2.32 اٌّؽٚٔخ ٚاٌزى١ف. -41

 56.16 2.80 38.3 1.91 76.6 3.83 73.62 3.68 46.81 2.34 45.53 2.28 اٌزٛايً اٌفؼبي. -40

 42.24 2.11 37.87 1.89 41.7 2.09 42.13 2.11 44.26 2.21 45.11 2.26 لجٛي ا٢ضؽ. -41

 50.24 2.51 49.36 2.47 55.32 2.77 53.9 2.7 46.80 2.34 45.67 2.28 اخّبٌٟ اٌّٙبؼاد االخزّبػ١خ

 اإلظاؼ٠خ

 45.04 2.25 42.13 2.11 45.53 2.28 43.4 2.17 47.66 2.38 46.38 2.32 اٌزطط١ّ اإلظاؼٞ. -42

اظاؼح اٌفؽ٠ك،  -43

 ٚل١بظرٗ.
2.32 46.38 2.38 47.66 3.77 75.32 3.72 74.47 2.13 42.55 2.86 57.28 

 52.68 2.63 74.89 3.74 45.96 2.3 45.53 2.28 49.79 2.49 47.23 2.36 اٌدٛظح. -44

 51.67 2.58 53.19 2.66 55.32 2.77 54.75 2.74 48.31 2.41 46.67 2.33 اخّبٌٟ اٌّٙبؼاد اإلظاؼ٠خ

 اٌزدبؼ٠خ

 53.96 2.1 30.21 1.51 76.6 3.83 42.55 2.13 77.45 3.87 42.98 2.15 اٌزفبٌٚ. -45

 46.88 2.34 29.79 1.49 42.98 2.15 42.55 2.13 77.87 3.89 41.28 2.06 اإللٕبع. -41

 38.8 1.94 28.94 1.45 40.85 2.04 41.28 2.06 42.55 2.13 40.43 2.02 اٌزك٠ٛك. -41

 46.55 2.32 29.65 1.48 53.48 2.67 42.13 2.11 65.95 3.2 41.56 2.08 اخّبٌٟ اٌّٙبؼاد اٌزدبؼ٠خ

 48.80 2.44 46.42 2.32 54.24 2.71 48.25 2.41 51.03 2.55 44.26 2.21 اخّبٌٟ اٌّدبي

 52.81 2.64 50.62 2.53 52.54 2.63 54.76 2.74 55.33 2.77 50.93 2.55 اخّبٌٟ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ
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 :ما يمي مف الجدوؿ السابؽويستنتج 
في  -بصفة عامة  –انخفاض نسبة اتفاؽ أفراد العينة عف الحد األدني لقوة المنيج  -ٔ

%(؛ مما يدؿ عمى ضعؼ ٚٛ.ٕ٘تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ حيث بمغت )
 ية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ حيث:قدرة المنيج عمى تنم

أ. انخفضت نسب اتفاؽ أفراد العينة عمى قدرة كؿ مكوف مف مكونات البيئة الداخمية لممنيج 
عمى تنمية تمؾ الميارات؛ فكانت أعمى نسبة االتفاؽ حوؿ مكوف المحتوى فبمغت 

ـ %(، ثٙٚ.ٗ٘%(، يميو عمى الترتيب كؿ مف مكوف: األنشطة فبمغت )ٖٖ.٘٘)
%(، وأخيرًا التقويـ ٖٜ.ٓ٘%(، ثـ األىداؼ فبمغت )ٗ٘.ٕ٘االستراتيجيات فبمغت )

 %(.ٕٙ.ٓ٘فبمغت )
ب. انخفضت نسب اتفاؽ أفراد العينة عمى قدرة البيئة الداخمية لممنيج عمى تنمية جميع 
مجاالت ميارات القرف الحادي والعشريف؛ فكانت أعمى نسبة اتفاؽ حوؿ مجاؿ التفكير 

%(، يميو بالترتيب كؿ مف مجاؿ: الميارات المعرفية، واإلعالمية، والرقمية ٙ.ٛ٘فبمغت )
%(، وأخيًرا مجاؿ ميارات ٜٔ.ٜٗ%(، ثـ مجاؿ ميارات التعمـ فبمغت )ٖٗ.ٔ٘فبمغت )

 %(.ٔٛ.ٛٗالحياة وريادة األعماؿ فبمغت )
ب الضعؼ انخفاض جوانب القوة في مكونات البيئة الداخمية لممنيج مقابؿ ارتفاع جوان -ٕ

؛ والتي يمكف توضيح أعدادىا الحادي والعشريففي قدرتيا عمى تنمية ميارات القرف 
 ( التالييف:ٚ(، و)ٙاإلجمالية، ونسبتيا المئوية كما ىو موضح بالجدولييف )
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:(ٙجدوؿ )  

بٔٛٞ فٟ اٌؼعظ اإلخّبٌٟ ٌدٛأت اٌمٛح ٚاٌُؼف ثّىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌث 

 َٛء ر١ّٕزٙب ٌّٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

 

 
 

  

ِدبالد ِٙبؼاد 

اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ

 ٔكجخ خٛأت اٌمٛح ٚاٌُؼف ثّىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌٍّٕٙح %
 اخّبٌٟ إٌّٙح

 اٌزم٠ُٛ االقزؽار١د١بد األٔهطخ اٌّسزٜٛ األ٘عاف

 اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح فاٌُؼ اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح

 49 11 00 0 00 0 1 4 01 1 01 1 ِدبي اٌزؼٍُ

 52 48 5 03 01 1 01 01 01 01 03 5 ِدبي اٌزفى١ؽ

ِدبي اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ 

ٚاإلػال١ِخ 

 ٚاٌؽل١ّخ

3 1 4 1 2 01 4 1 3 1 21 44 

ِدبي ِٙبؼاد 

اٌس١بح، ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

1 02 1 00 1 00 3 1 2 01 11 54 

 199 91 25 11 31 01 21 11 21 01 35 01 خّبٌٟاإل
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:(1خعٚي )  

إٌكت اٌّئ٠ٛخ اإلخّب١ٌخ ٌدٛأت اٌمٛح ٚاٌُؼف ثّىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف  

 األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕزٙب ٌّٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

 :يف ما يميالسابق وليفمف الجدويستنتج 

%(، مقارنة بنسبة جوانب ٖٛ.ٖٔانخفاض نسبة جوانب القوة بالمنيج والتي بمغت ) -
منيج الداخمية في تنمية %(؛ مما يدؿ عمى قصور بيئة الٕٙ.ٛٙالضعؼ؛ والتي بمغت )

 ميارات القرف الحادي والعشريف.
نسبتو بمغت  ؛ إذكبر نسبة مف نقاط القوةأحصوؿ مكوف أساليب وأدوات التقويـ عمى  -

%(، يميو مكوف المحتوى بنسبة 6.9%(، يميو مكوف أنشطة التعميـ والتعمـ بنسبة )7.59)
%(، وأخيًرا مكوف األىداؼ 6.2بنسبة)%(، يميو مكوف استراتيجيات التعميـ والتعمـ 6.55)

 %(.4.14بنسبة )
%(، يميو مكوف 15.86حصوؿ مكوف األىداؼ عمى أكبر نقاط الضعؼ بنسبة ) -

%(، 13.45%(، يميو مكوف المحتوى بنسبة )13.79) استراتيجيات التعميـ والتعمـ بنسبة
 %(.12.42%(، وأخيًرا مكوف التقويـ بنسبة )13.1يميو مكوف األنشطة بنسبة )

ال يوجد اتساؽ داخمي بيف بعض مكونات المنيج فيما يتعمؽ بتنميتيا لميارات القرف  -
 .الحادي والعشريف

نسبتو بمغت  ؛ إذحصوؿ مجاؿ ميارات التفكير عمى أكبر نسبة مف نقاط القوة بالمنيج -
 ميو%(، ي7.24(، يميو مجاؿ الميارات المعرفية، واإلعالمية، والرقمية بنسبة )16.56%)

لكؿ  %(ٜٚ.ٖميارات الحياة، وريادة األعماؿ بنسبة )ي: ميارات التعمـ، و مجال كؿ مف
 منيما.

ِدبالد ِٙبؼاد 

اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ

 اٌمٛح ٚاٌُؼف ثّىٛٔبد اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌٍّٕٙح %ٔكجخ خٛأت 
 اخّبٌٟ إٌّٙح

 اٌزم٠ُٛ االقزؽار١د١بد األٔهطخ اٌّسزٜٛ األ٘عاف

 اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح اٌُؼف اٌمٛح

 16.89 3.79 2.11 1.24 2.11 1.23 1.30 0.11 2.34 1.51 2.34 1.51 ِدبي اٌزؼٍُ

 17.94 16.56 1.11 3.12 3.03 1.15 2.34 2.34 2.34 2.34 3.12 1.11 ِدبي اٌزفى١ؽ

ِدبي اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ 

ٚاإلػال١ِخ 

 ٚاٌؽل١ّخ

0.21 2.0 0.11 1.15 0.13 2.34 0.11 1.15 0.21 2.00 7.24 15.18 

ِدبي ِٙبؼاد 

اٌس١بح، ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

1 3.31 1.51 2.11 1.51 2.11 0.21 2.0 0.12 2.34 3.79 18.61 

 68.62 31.38 12.42 7.59 13.79 6.2 13.1 6.9 13.45 6.55 15.86 4.14 اإلخّبٌٟ
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؛ حصوؿ مجاؿ ميارات الحياة، وريادة األعماؿ عمى أكبر نسبة مف نقاط الضعؼ بالمنيج -
%(، يميو مجاؿ 18.61(، يميو مجاؿ ميارات التفكير بنسبة )%ٜٗ.ٚٔ( نسبتو بمغت إذ

ة %(، وأخيًرا مجاؿ الميارات المعرفية، واإلعالمية، والرقمية بنسب16.89التعمـ بنسبة )
 وفيما يمي تفصيؿ ذلؾ: %(.ٛٔ.٘ٔ)

 باليطبة لألٍداف: -(ٔ)
بمغت أقصاىا لمجاؿ ميارات  إذ%(؛ 4.14انخفاض جوانب القوة بأىداؼ المنيج بنسبة ) -

دة األعماؿ بنسبة %(؛ وأدناىا لمجاؿ ميارات الحياة، وريأٙٙ.ٔالتفكير بنسبة )
(ٓ.ٖٓٙ .)% 
بمغت أقصاىا لمجاؿ تنمية  إذ%(؛ 15.86ارتفاع جوانب الضعؼ بأىداؼ المنيج بنسبة ) -

بنسبة  ميارات الحياة، وريادة األعماؿ%(؛ وأدناىا لمجاؿ 2.07ميارات التفكير  بنسبة )
تعاني مف قصور في  –بصفة عامة  –%(؛ ويستنتج مف ذلؾ أف أىداؼ المنيج ٓ)
 نمية ميارات القرف الحادي والعشريف.ت
ت التي تـ جمعيا مف خالؿ اويمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ ما أظيره تحميؿ البيان     

 المقابالت الشخصية مع أفراد العينة، وكذلؾ مراجعة صياغة أىداؼ المنيج؛ والتي أوضحت:
خاصة في تنميتيا لمجاؿ  بالنسبة لتفسير جوانب القوة؛ يرجع ظيور بعضيا في األىداؼ؛ -

الحادي إلى تنوع بعض األىداؼ بما يخاطب الميارات المتنوعة لمقرف  ،ميارات التفكير
لطبيعة المنيج، ولخصائص المتعمميف في تمؾ المرحمة،  ة، كما أنيا مناسبوالعشريف

 لمعالجة ىتعددة المستويات، واألنواع، وتسعمف العمميات التفكيرية م اومخاطبتيا كثيرً 
الطالب لمرسائؿ اإلعالمية الموجودة بالكتاب المدرسي؛ ومرتبطة إلى حد ما بمشكالت 

 المجتمع.
بالنسبة لتفسير جوانب الضعؼ؛ فكانت أغمب األىداؼ مصاغة لمخاطبة الجانب المعرفي  -

عمى حساب الجانب المياري، والتي كاف السبب في ظيورىا؛ عدـ مراعاة األىداؼ لشروط 
؛ وخاصة عدـ تضمنيا لشروط األداء، ومعيار قبوؿ األداء والمذاف يعتبراف الصياغة الجيدة

ألنيما يحدداف شروط الميارة، ومستوى  ؛في غاية األىمية فيما يتعمؽ بتنمية الميارات
أدائيا. كذلؾ تضمنت األىداؼ بعض األفعاؿ السموكية العامة غير اإلجرائية؛ مثؿ: يتعرؼ، 

ؾ، ويشرح، ويدرؾ، ويتبع، ويتمكف؛ والتي جعمت مف تمؾ ويالحظ، ويقدر، ويرصد، ويشار 
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ويكوف قادرًا عمى آدائو. وىو  ،األىداؼ غامضة غير محددة لما يجب أف يتعممو الطالب
العدواف و (، ٗٗٔ-ٖٛٔ ، ص ص.ٕٔٓٓما يتفؽ مع دراسات كؿ مف: سعادة )

جرائية (؛ والتي تؤكد عمى أىمية الصيغة الكاممة، واإلٚٚ-٘ٚ: ٕٔٔٓوالحوامدة )
موجيات عمميتي التعميـ، والتعمـ؛ نحو الغايات المنشودة مف  بوصفياالدقيقة لألىداؼ 

  الحادي والعشريفالمنيج. ودراسات كؿ مف: مشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف 
(ATC21S, 2010) ،فوالعشري الحادي القرف في الجغرافيا لتعميـ الطريؽ خارطة مشروع 

(Bednarz et al., 2013) والبموي والبموي(، ٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونس، و 
الحادي دت أىمية تطوير معايير ونواتج التعمـ في ضوء ميارات القرف كالتي أ (؛ٜٕٔٓ)

 .والعشريف
 للنختوى: ةباليطب -(ٕ)
بمغت أقصاىا لمجاؿ ميارات  إذ%(؛ ٘٘.ٙانخفاض جوانب القوة بمحتوى المنيج بنسبة ) -

بنسبة  ، والحياة وريادة األعماؿ%(، وأدناىا لمجالي: ميارات التعمـ٘ٗ.ٖالتفكير بنسبة )
 %( لكؿ منيما.ٜٙ.ٓ)
بمغت أقصاىا؛ لمجاؿ  إذ%(؛ ٘ٗ.ٖٔارتفاع جوانب الضعؼ بمحتوى المنيج بنسبة ) -

%(، وادناىا لمجاؿ الميارات المعرفية، ٜٚ.ٖ) ميارات الحياة وريادة األعماؿ بنسبة
بصفة  –%(؛ والذي يستنتج منو أف محتوى المنيج ٙٚ.ٕنسبة )واإلعالمية، والرقمية ب

 يعاني مف قصور في تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف. –عامة 
ويمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ ما أظيره تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ       

توى المنيج، وتنظيميا المقابالت الشخصية مع أفراد العينة، وكذلؾ مراجعة موضوعات مح
 بالكتاب المدرسي؛ والتي أوضحت:

بالنسبة لتفسير جوانب القوة؛ فترجع لكوف المحتوى بو بعض الموضوعات البينية التي  -
تساعد عمى تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف بما فييا اشتمالو عمى قميؿ مف 

بداعي، ومستقبمي التي تتطمب ممارسة ميارات تفكير عت؛ و القضايا والمشكال ممي وناقد وا 
لتعمميا، واقتراح حموؿ ليا؛ مثؿ: التغيرات المناخية وأثرىا عمى البيئة، وبعض المشكالت 

 البطالة، والفقر، والعشوائيات، وكذلؾ بعض المشكالت البيئية، :مثؿ ،السكانية االجتماعية
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و لممارسة تمؾ نو نظـ بصورة تدعأ. كما ةقتصاديوالمشكالت المرتبطة باألنشطة اال
 .، ودلؿْ رْ ر، وفسّ رأيؾ، وفك   حظ، وابحث، وتحقؽ مف فيمؾ، وابدِ الميارات؛ مثؿ: ال

بالنسبة لتفسير جوانب الضعؼ؛ فترجع لقمة التنظيـ البييني لمموضوعات بيف أفرع العمـ  -
؛ الحادي والعشريفالمناسبة، وغياب بعض الموضوعات البينية الياة لميارات القرف 

ا دونيا أمور ثانوية. كذلؾ ىناؾ م وكوف ،ز عمى سرد المعمومات، والحقائؽ فقطوالتركي
، والتعمـ التنافسي، أو ى ميارات كؿ مف: التعمـ التعاونيتضميف المحتو في نعداـ ا

الميارات الرقمية، والميارات الشخصية، واالجتماعية، واإلدارية بالشكؿ المناسب لتنمية 
موضوعات التي يمكف أف تساعد في ذلؾ: الوجود بعض  تمؾ الميارات؛ عمى الرغـ مف

لنشاط اوعرضت  ،نت األنشطة االقتصاديةممثؿ الدرس الرابع بالوحدة الرابعة: والتي تض
فؽ مع ما أكدت الزراعي، والتعديني، والصناعي، والنقؿ، والتجارة، والسياحة. وىو ما يت

 ؛)ٜٕٓٓ(Trilling and Fadel , PP. 47-50: عميو دراسات كؿ مف
 Edelson، وPartnership for 21st Century Skills (2007; 2009)و

، Stoltman (2012, P. 19)و(، ٕٕٔٓ) Pellegrino and Hilton، و(2012)
وعبد العاؿ ، (ٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونس(، و ٕ٘ٔٓ) أبو حسف وآخروفو 

؛ (ٜٕٔٓ) يسيوالخم(، ٜٕٔٓمحمد )و (، ٜٕٔٓ) وأبو رية والشامي(، ٜٕٔٓ) وأحمد
 والتي أكدت أىمية الموضوعات البينية لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف.

 التعله:شطة التعليه وباليطبة ألى -(ٖ)
بمغت أقصاىا لمجاؿ ميارات  إذ%(؛ ٜ.ٙانخفاض جوانب القوة بأنشطة المنيج بنسبة ) -

األعماؿ %(، وأدناىا لمجاؿ ميارات الحياة وريادة ٘ٗ.ٖالتفكير بنسبة )
 %(.ٜٙ.ٓبنسبة)

بمغت أقصاىا  إذ%(؛ ٔ.ٖٔارتفاع جوانب الضعؼ بأنشطة تعميـ وتعمـ المنيج بنسبة ) -
، وأدناىا لمجاؿ التعمـ بنسبة %(ٜٚ.ٖبنسبة ) الحياة وريادة األعماؿلمجاؿ ميارات 

يعاني  –بصفة عامة  –والذي يستنتج منيا أف أنشطة تعميـ وتعمـ المنيج  %(؛ٔٗ.ٕ)
 ور في تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف.مف قص
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ويمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ ما أظيره تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ       
المقابالت الشخصية مع أفراد العينة، وكذلؾ مراجعة أنشطة تعميـ وتعمـ المنيج؛ والتي 

 أوضحت:
غالبية األنشطة المصممة يمكف أف توجو بالنسبة لتفسير جوانب القوة؛ فترجع إلى أف  -

الطالب نحو ممارسة ميارات تفكيرية متنوعة كمتطمب أساسي لتمؾ األنشطة؛ مثؿ: فكر 
بدِ  وارسـ، وفكر  ،وفكر وطابؽ ،برىفو وفكر ، وفكر واستنتج ،وفكر ووزع ،رأيؾ وفكر وا 
 كر واقترح.فو ، كتباوفكر و  ،وفكر وصنؼ ،وفكر وصمـ ،وتوقع

فسير جوانب الضعؼ؛ فذلؾ ألف األنشطة تركز في المقاـ األوؿ عمى المحتوى بالنسبة لت -
ح إجراءات تنفيذ تمؾ يالمعرفي، والمياري لمموضوعات الجغرافية؛ دوف التركيز عمى توض

، ودوف الحادي والعشريفنشطة بما تشممو مف األداءات المتضمنة بميارات القرف األ 
مستوى نمو الميارات لدى المتعمـ، واإلقتصار  كيفية تقويـ األنشطة بما يوضحتوضيح 

ال تنمي كؿ مف ميارات: التعمـ التنافسي،  يافقط عمى نواتج تمؾ األنشطة. فضاًل عف كون
توافر  مف رغـبال ؛الشخصية، والتجاريةو والتفكير المستقبمي، وكذلؾ الميارات الرقمية، 

؛ مثؿ: الدرس الثالث بالوحدة الفرص بمحتوى المنيج لتصميـ أنشطة تناسب تمؾ الميارات
جتماعية وسيناريوىات المستقبؿ، وجميع واال، الثالثة، والذي عرض المشكالت السكانية

، وأوصت بو ووىو ما يتفؽ مع ما أكدت دروس الوحدة الرابعة السابؽ اإلشارة إلييا.
، Partnership for 21st Century Skill (2007; 2009)دراسات كؿ مف: 

 Pellegrino andو(، ٕٕٔٓ) Stoltmanو(، ٜٕٓٓ) Trilling and Fadeو

Hilton (ٕٕٓٔ ومشروع تقييـ وتدريس ميارات القرف الحادي والعشريف ،)
(ATC21S, 2010) يونس(، و ٕ٘ٔٓ) أبو حسف وآخروف، و (ٕٓٔٙ.) 

 تعله:وال التعليه ضرتايييياتباليطبة ال -(ٗ)

بمغت أقصاىا  إذ%(؛ ٙ.2ـ المنيج بنسبة )انخفاض جوانب القوة باستراتيجيات تعميـ وتعم - 
%(، وأدناىا لمجاؿ ميارات التعمـ بنسبة ٚٙ.ٕلمجاؿ ميارات التفكير بنسبة )

(ٓ.ٖٗ.)% 
بمغت  إذ%(؛ ٜٚ.ٖٔارتفاع جوانب الضعؼ باستراتيجيات تعميـ وتعمـ المنيج بنسبة ) -

رات المعرفية %(، وأدناىا لمجاؿ المياٗٔ.ٗأقصاىا لمجاؿ ميارات التفكير بنسبة )
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%(؛ والذي يستنتج منو أف استراتيجيات تعميـ وتعمـ ٙٚ.ٕواإلعالمية والرقمية بنسبة )
 .الحادي والعشريفتعاني مف قصور في تنمية ميارات  –بصفة عامة  –المنيج 

ويمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ ما أظيره تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف خالؿ       
شخصية مع أفراد العينة، وكذلؾ مراجعة استراتيجيات تعميـ وتعمـ المنيج؛ المقابالت ال

 والتي أوضحت:
ستراتيجيات التعمـ النشط اشتماؿ المنيج عمى بعض بالنسبة لتفسير جوانب القوة؛ فترجع ال -

: المناقشة، والتعمـ التي تسيـ في تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ وىي
كتشاؼ، والتدريس التبادلي، والعصؼ الذىني، تساؤالت، والتعمـ باال ثارة الا  التعاوني، و 

 وخرائط المفاىيـ. 
بالنسبة لتفسير جوانب الضعؼ؛ فترجع لعدـ تضمنيا استراتيجيات تعميـ الميارات،  -

وتنميتيا بصفة عامة، والتي تبدأ بتقديـ المعمـ لمميارة، ونموذج صحيح ليا، ثـ ممارسة 
حتى يتمكف مف ممارسة  ؛الحصوؿ عمى تغذية راجعةو رسة موجية، المتعمـ لمميارة مما

ات الواردة بوثيقة المنيج ىي استراتيجيات االستراتيجيف أالميارة بصورة مستقمة. كما 
ختيارىا لمتركيز عمى تعميـ وتعمـ اعامة ال تخاطب أنواع محددة مف الميارات، وتـ 

ات االستراتيجيوجود عدد مف مف غـ ر بالالمتعمـ لممادة العممية في المقاـ األوؿ، 
وس ا بعدد در قياسً تعد قميمة ات االستراتيجيكذلؾ فإف المناسبة لتنمية ميارات كؿ مجاؿ؛ 

ات؛ االستراتيجيبتحميؿ مصادر التعمـ التي تعتمد عمييا ، المنيج، وتنوعيا فضاًل عف أنو
الحادي لقرف بيف أف المصادر المخطط الستخداميا يمكف أف تنمي جميع ميارات ات

ة؛ لكترونيتقميدية، وقميؿ منيا ما يعتمد عمى المصادر اال  ياف معظمأ غير؛ والعشريف
فتراضية، والبيئات الجغرافية فتراضي، والمتاحؼ الجغرافية االمثؿ: برامج الواقع اال

فتراضية. كما ال يوجد تحديد لممصادر التي يمكف فتراضية، والزيارات الميدانية االاال
، وبرنامج تحديد Google Wearthنة بيا عبر شبكة اإلنترنت؛ خاصة برامج ستعااال

، وبرنامج Cartography Toolkit، وحقيبة رسـ الخرائط GPSالمواقع العالمي 
MapWindow GIS أيًضا ال توجد إشارة الستخداـ اليواتؼ المحمولة الذكية ذات .

بكة اإلنترنت، واإلستعانة بالكثير لولوج إلى شاندرويد؛ وما تتضمنو مف سيولة األ أنظمة 
في  الميمةمف التطبيقات  مف البرامج التي تعمؿ مف خالليا، وكذلؾ االستعانة بعددٍ 
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جتماعي المختمفة، والفيديوىات التعميمية، عميمية؛ مثؿ: تطبيقات التواصؿ االالعممية الت
ستخداـ اآلمف الفية لضماف اوالتسجيالت الصوتية التعميمية. كما ال توجد إرشادات كا

يـ لتنمية ملي، وشبكة اإلنترنت؛ وىو أمر لمصادر التعمـ المعتمدة عمى الحاسب اآل
ميارات المواطنة الرقمية. كما ال توجد توجييات كافية الستخداـ مصادر التعمـ 

ة في تطبيقات حياتية مختمفة. كما أف بيئة التعميـ والتعمـ الصفية بتنظيميا لكترونياال 
األساس في عممية التعمـ؛ كانت مف ضمف األسباب في زيادة  وبوصفياالتقميدي، 

و اىتماـ ببيئات التعمـ أشارة إات؛ فال توجد االستراتيجيجوانب الضعؼ في مكوف 
أىميتيا في التغمب عمى كثير مف مف رغـ بالفتراضية، أو المعامؿ، أو البيئة الالصفية اال

. وذلؾ يفسر الحادي والعشريفية ميارات القرف معوقات العممية التعميمة، مناسبتيا لتنم
ات لكؿ مف ميارات: التعمـ الذاتي، والتعمـ التنافسي، وكذلؾ االستراتيجيعدـ تنمية تمؾ 
ويتفؽ ذلؾ التفسير مع ما تؤكده دراسات كؿ مف: مشروع تقييـ  .الميارات الرقمية

 الطريؽ خارطة مشروع، (ATC21S, 2010)وتدريس ميارات القرف الحادي والعشريف 

 ، و(Bednarz et al., 2013) فوالعشري الحادي القرف في الجغرافيا لتعميـ

Nieto(ٕٓٔٗ و ،)المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونس (ٕٓٔٚ ،) 
 والبموي والبموي(، ٜٕٔٓمحمد )و ، Markuszewska et al. (2018) و        

 (.ٜٕٔٓ) والخميسي(، ٜٕٔٓ)
 :تكويهال وأدوات ألضاليب، باليطبة –(4)

بمغت  إذ%(؛ ٜ٘.ٚجوانب القوة بػأساليب، وأدوات تقويـ تعمـ المنيج بنسبة ) تضانخف -
%(، وأدناىا لمجاؿ ميارات التعمـ بنسبة ٖٛ.ٗأقصاىا لمجاؿ ميارات التفكير بنسبة )

(ٓ.ٖ٘.)% 
بمغت  إذ%(؛ ٕٗ.ٕٔجوانب الضعؼ بأساليب وأدوات تقويـ تعمـ المنيج بنسبة ) ارتفعت -

%(؛ وأدناىا لمجاؿ ميارات التفكير بنسبة ٜٚ.ٖؿ ميارات التعمـ بنسبة )أقصاىا لمجا
 –بصفة عامة  –ساليب وأدوات تقويـ تعمـ المنيج أ%(؛ والذي يستنتج منو أف ٚٓ.ٕ)

 تعاني مف قصور قياس ميارات القرف الحادي والعشريف.
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تـ جمعيا مف خالؿ ويمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ ما أظيره تحميؿ البيانات التي      
المقابالت الشخصية مع أفراد العينة، وكذلؾ مراجعة أساليب، وأدوات تقويـ تعمـ المنيج؛ 

 والتي أوضحت:
ختبارات المستخدمة في االبالنسبة لتفسير جوانب القوة؛ فترجع إلى استيداؼ بعض أسئمة  -

ر العميا؛ مثؿ أسئمة: التقويـ قياس بعض ميارات التفكير الدنيا المتضمنة بميارات التفكي
لتصويب، والمقارنة، والبرىنة اكتب المفيـو الجغرافي، وبـ تفسر، والصواب والخطأ مع ا

 ختالؼ، والتنبؤ.وجو الشبو واالأالجغرافية، واالستنتاج، وتحديد  دلةباأل
بالنسبة لتفسير جوانب الضعؼ؛ فترجع إلى كوف التقويـ نيائًيا، ويقتصر عمى االختبارات  -

زاؿ يقيس قدرة  ماأدني مستويات التفكير، والذي  وضوعية، والمقالية القصيرة، وفيالم
ستظيار، فيركز عمى قياس الجانب المعرفي، وال يقيس األداء المتعمـ عمى الحفظ، واال

التي  ؛الحادي والعشريفالفعمي لمطالب. وىو ما ال يتناسب مع قياس ميارات القرف 
 Partnership for 21st Century Skills ثؿ:م ،يا األبحاث والدراساتتأكد
 وسعودى، (ٕٕٔٓ)Pellegrino and Hilton و(، ٕٕٔٓ) Stoltman(، وٕٚٓٓ)
 خميؿ والعمري(، ٕٛٔٓ) عبد العاؿ( ، و ٕٚٔٓ) المصعبي(، و ٕٙٔٓ) يونس(، و ٖٕٔٓ)
 (.ٜٕٔٓ) وطو(، ٜٕٔٓ) ومحمد وآخروف(، ٜٕٔٓ) وىاني(، ٜٕٔٓ)

 جاىوي:األول ال الصف بالصف اجلػسافيا مليَج اخلازجية ةالبيئ حتليل ىتائجثاىًيا: 

 جوانبممجموعات البؤرية الثالث لتحميؿ العينة لأسفر تطبيؽ استمارات المقابمة مع أفراد      
البيئة الخارجية لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي عف أىـ الفرص التي يمكف أف تدعـ 

ادي والعشريف، وأىـ التيديدات التي يمكف أف تعوقو في المنيج في تنمية ميارات القرف الح
، ثـ كمًيا بحساب متوسطات تكرارات درجات أفراد كيفًيامت ذلؾ؛ وقد ُجمعت البيانات، وُحم

 التالي:عمى النحو  (ٛوجاءت كما ىو موضح بجدوؿ )؛ العينة ونسبتيا المئوية
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 (:1خعٚي )

ئح رس١ًٍ اٌفؽو ٚاٌزٙع٠عاد ثبٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ ٌّٕٙح ِزٛقّ رىؽاؼاد ظؼخبد أفؽاظ اٌؼ١ٕخ زٛي ٔزب

 اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ، ٚٔكجزٙب اٌّئ٠ٛخ

 ٍِسٛظخ: )األؼلبَ ِمؽثخ أللؽة ِبئخ(.          

 ألكبَ اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ ٌٍّٕٙح

 خٛأت اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ ٌٍّٕٙح

ِزٛقّ رىؽاؼاد 

ظؼخبد ا٢ؼاء 

 ٚٔكجزٙب %

 اٌفؽو

  Opportunities(O) 
 إٌكجخ اٌّزٛقّ

اٌج١ئخ 

اٌطبؼخ١خ 

 اٌطبيخ

اٌزدبؼة 

ٚاالردب٘بد 

اٌؼب١ٌّخ، 

ٚاإلل١ّ١ٍخ، 

ٚاٌّس١ٍخ فٟ 

رط٠ٛؽ اٌؼ١ٍّخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

ٚخٛظ رؤو١ع ِٓ اٌزدبؼة، ٚاالردب٘بد، ٚاٌّجبظؼاد  -0

اٌؼب١ٌّخ، ٚاإلل١ّ١ٍخ، ػٍٝ َؽٚؼح رط٠ٛؽ اٌؼ١ٍّخ 

ًفخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثًفخ ػبِخ، ٚإٌّب٘ح اٌعؼاق١خ ث

ضبيخ؛ ٌز١ُّٓ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ، 

 ٚر١ّٕزٙب ٌعٞ اٌّزؼ١ٍّٓ.

3 100 

 100 3 اإلخّبٌٟ

ٚالغ رطط١ّ اٌزؼ١ٍُ 

 لجً اٌدبِؼٟ

: اقزؽار١د١خ اٌز١ّٕخ 1121ؼإ٠خ ًِؽ  ٚخٛظ  -1

 .1121ًِؽ  –اٌّكزعاِخ 
2.85 95 

ٚخٛظ ضطخ اقزؽار١د١خ ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٟ  -2

1103-1121. 
2.85 95 

ٚخٛظ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌُّبْ خٛظح اٌزؼ١ٍُ  -3

 ٚاالػزّبظ.
2.73 91.33 

ٚخٛظ ٚث١مخ إٌّب٘ح اٌدع٠عح ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٝ  -4

1111-1110. 
2.7 90 

 93 2.79 اإلخّبٌٟ
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 (:1ربثغ: خعٚي )

اٌؼ١ٕخ زٛي ٔزبئح رس١ًٍ اٌفؽو ٚاٌزٙع٠عاد ثبٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ ٌّٕٙح ِزٛقّ رىؽاؼاد ظؼخبد أفؽاظ 

 اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ، ٚٔكجزٙب اٌّئ٠ٛخ

 ألكبَ اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ ٌٍّٕٙح

 خٛأت اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ ٌٍّٕٙح

ِزٛقّ رىؽاؼاد 

ظؼخبد ا٢ؼاء ٚٔكجزٙب 

% 

 اٌفؽو

  Opportunities(O) 
 إٌكجخ اٌّزٛقّ

ربثغ: اٌج١ئخ 

اٌطبؼخ١خ 

 اٌطبيخ

ٚالغ رطط١ّ 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

ثبٌّؽزٍخ 

 اٌثب٠ٛٔخ

 90.67 2.72 ٚخٛظ اٌٛث١مخ إٌٛػ١خ ٌّبظح اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ اٌثب٠ٛٔخ. -5

ٚخٛظ ًِفٛفخ اٌّعٜ، ٚاٌززبثغ ٌّؼب١٠ؽ، ِٚئنؽاد  -1

 ب٠ٛٔخ.ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ اٌث
2.68 89.33 

 100 3 اٌطج١ؼخ اٌج١ٕ١خ ٌؼٍُ اٌدغؽاف١ب. -1

 100 3 اٌّٙبؼاد اٌدغؽاف١خ اٌّزُّٕخ ثبٌّٕب٘ح اٌعؼاق١خ. -1

رسكٓ َٚغ ِبظح اٌدغؽاف١ب ثبٌٕكجخ ٌجبلٟ اٌّٛاظ  -01

 اٌعؼاق١خ.
2.74 91.49 

 94.33 2.83 اإلخّبٌٟ

 اخّبٌٟ اٌج١ئخ اٌطبيخ
1.11 

14.5

1 

 اٌج١ئخ

اٌطبؼخ١خ 

 اٌؼبِخ

اٌزطٛؼ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

االردبٖ ٔسٛ اٌزسٛي اٌؽلّٟ فٟ خ١ّغ لطبػبد  -00

اٌّدزّغ؛ ٚاالػزؽاف ثسز١ّخ اٌزؼ١ٍُ اٌؽلّٟ ف١ّب ٠زؼٍك 

 ثمطبع اٌزؼ١ٍُ.

3 100 

ِجبظؼاد ٚؾاؼح االرًبالد ٌٍزؼبْٚ ِغ ٚؾاؼح اٌزؽث١خ،  -01

 ٚاٌزؼ١ٍُ ٔسٛ ر١ك١١ؽ ضعِبد اإلٔزؽٔذ ٌٍّزؼ١ٍّٓ.
2.74 91.33 

ثعء ٚؾاؼح اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ رد١ٙؿ اٌج١ٕخ اٌزسز١خ  -02

 ٌعِح اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ.
2.72 90.67 

 94 2.82 اإلخّبٌٟ

ٚخٛظ فؽو اٌزسٛي اٌٝ ِدزّغ اٌّؼؽفخ، ٚالزًبظ  -03 اٌزطٛؼ اٌّؼؽفٟ

 اٌّؼؽفخ.
2.68 89.33 

 89.33 2.68 اإلخّبٌٟ

اٌؼٛاًِ 

 ١بق١خاٌك

االردبٖ ٔسٛ اٌهؽاوخ اٌعاػّخ ِٓ األزؿاة اٌك١بق١خ  -04

 ٌُّبْ رسم١ك اٌّّبؼقخ اٌفؼبٌخ ٌٍسمٛق ٚاٌٛاخجبد.
2.57 85.67 

٠ز١ر ٚخٛظ ِدّٛػخ ِٓ اٌّهىالد ٚاٌمُب٠ب اٌك١بق١خ  -05

 ِدباًل ضًجُب ٌعِدٙب فٟ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.
2.77 92.33 

 89 2.67 اإلخّبٌٟ

اٌؼٛاًِ 

 بظ٠خااللزً

ؾ٠بظح االقزثّبؼ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ؛ ِٓ لجً ؼخبي  -01

 100 3 األػّبي.

االردبٖ ٔسٛ ٔهؽ ثمبفخ ؼ٠بظح األػّبي، ٚاٌّهؽٚػبد  -01

 اًٌغ١ؽح فٟ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ.
2.89 96.33 

 اإلخّبٌٟ
2.95 98.33 

اٌؼٛاًِ 

 االخزّبػ١خ

ٟ فٟ االػزؽاف ثؤ١ّ٘خ ظٚؼ ِئقكبد اٌّدزّغ اٌّعٔ -01

 ايالذ اٌزؼ١ٍُ.
2.72 90.67 
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اٌعػُ اٌفٕٟ ٚاالقزهبؼٞ اٌّزٛفؽ فٟ ِٕظِٛخ  -11

اٌطعِبد اٌّدزّؼ١خ اٌزٟ رمعِٙب و١ٍخ اٌزؽث١خ ٌالؼرمبء 

 ثبٌّدزّغ؛ ٚفٟ ِمعِزٗ لطبع اٌزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٟ.

3 100 

ٚخٛظ ِدّٛػخ ِٓ اٌمُب٠ب ٚاٌّهىالد االخزّبػ١خ؛  -10

 ِدٙب فٟ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.٠ز١ر ِدباًل ضًجًب ٌع
3 100 

 97 2.91 اإلخّبٌٟ

ٚخٛظ ِدّٛػخ ِٓ اٌمُب٠ب ٚاٌّهىالد اٌج١ئ١خ ٠ز١ر  -11 اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ

 ِدباًل ضًجًب ٌعِدٙب فٟ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.
3 100 

 011 2 اإلخّبٌٟ

 94.61 2.84 اٌج١ئخ اٌؼبِخ اإلخّبٌٟ

 14 1.14 اخّبٌٟ اٌفؽو

 ؼخ١خ ٌٍّٕٙحألكبَ اٌج١ئخ اٌطب

 اٌزٙع٠عاد 

Threats(T) 

ِزٛقّ رىؽاؼاد ا٢ؼاء 

 ٚٔكجزٙب %

 اٌّزٛقّ اٌّزٛقّ

اٌج١ئخ 

اٌطبؼخ١خ 

 اٌطبيخ

اٌزدبؼة ٚاالردب٘بد 

اٌؼب١ٌّخ، ٚاإلل١ّ١ٍخ، 

ٚاٌّس١ٍخ فٟ رط٠ٛؽ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

يؼٛثخ رى١١ف اٌزدبؼة اٌؼب١ٌّخ ٚاٌّس١ٍخ فٟ ِدبي  -0

١خ، ٚضبًيخ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ ِغ رط٠ٛؽ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّ

 ظؽٚف اٌٛالغ اًٌّؽٞ.
3 100 

 011 2 اإلخّبٌٟ

ٚالغ رطط١ّ 

اٌزؼ١ٍُ لجً 

 اٌدبِؼٟ

رغ١ؽ اٌٍٛائر، ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌطبيخ ثمطبع اٌزؼ١ٍُ ثًٛؼح  -1

 ِكزّؽح، ٚػٍٝ فزؽاد ل١ًؽح.
2.96 98.67 

َاااؼف إٌّاااب٘ح اٌزؼ١ّ١ٍاااخ، ٚراااؤضؽ رساااع٠ثٙب ٚرىبٍِٙاااب ثّاااب  -2

ب٠ؽ االردب٘اااابد اٌسع٠ثااااخ ٚاٌّؼبيااااؽح اٌّؽرجطااااخ ثّدزّااااغ ٠كاااا

 ٚالزًبظ اٌّؼؽفخ.

2.94 98 

ٚخٛظ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ اٌّٛاؾ٠خ اٌزٟ رظٙؽ ِٓ ضالي  -3

االػزّبظ ػٍٝ اٌعؼٚـ اٌطًٛيخ، ٚاٌىزت اٌطبؼخ١خ، 

ِٚػوؽاد اٌّؼ١ٍّٓ اٌطًٛي١ٓ؛ ٚاٌزٟ رؽوؿ ػٍٝ اٌدبٔت 

 ّٙبؼٞ، ٚاٌٛخعأٟ.اٌّؼؽفٟ فٟ أظٔٝ ِكز٠ٛبرٗ، ١ٌٚف اٌ

3 100 

رسع٠بد رسم١ك اٌدٛظح، ٚاٌزسك١ٓ اٌّكزّؽ فٟ اٌطعِبد  -4

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّمعِخ.
2.94 98 

اٌؽٚر١ٓ، ٚثمبفخ ِمبِٚخ اٌزغ١١ؽ ٔسٛ وً خع٠ع؛ ضبيخ  -5

 اٌزسٛي اٌؽلّٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ.
3 100 

َؼف ثؽاِح اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ف١ّب ٠زؼٍك ثزعؼ٠ت اٌّؼ١ٍّٓ  -1

 و١ف١خ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ.ػٍٝ 
3 100 

اػزّبظ ٔظبَ اٌزٕك١ك ٌٍمجاٛي ثبٌى١ٍابد ػٍاٝ اٌّدّاٛع؛ ظْٚ  -1

 اٌّٙبؼاد.
3 100 

رؽو١ؿ ٔظبَ اٌزم٠ُٛ اٌّؽوؿٞ ػٍاٝ ل١ابـ اٌدبٔات اٌّؼؽفاٟ؛  -1

 أوثؽ ِٓ ااٌّٙبؼاد، ٚاٌم١ُ ٚاالردب٘بد.
3 100 

ُ اٌهبًِ؛ ضبيخ فٟ اٌّؽازً يؼٛثبد رطج١ك ٔظبَ اٌزم٠ٛ -01

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍب.
3 100 

َااؼف اٌزٕكاا١ك ثاا١ٓ ٚؾاؼرااٟ اٌزؽث١ااخ ٚاٌزؼٍاا١ُ، ٚاٌزؼٍاا١ُ  -00

 اٌؼبٌٟ.
2.98 99.33 

ٔمى لٛاػع اٌج١بٔبد اٌزف١ٍ١ًخ، ٚأثؽ٘ب ػٍٝ ػ١ٍّخ  -01

 ارطبغ اٌمؽاؼ ٌعٞ ِطططٟ إٌّب٘ح.
2.98 99.33 

اٌّعاؼـ، ٚلًٛؼ اٌج١ٕخ  رع٘ٛؼ اٌج١ٕخ اٌزسز١خ ثؤغٍت -02

 اٌزسز١خ اٌزىٌٕٛٛخ١خ.
3 100 

 99.44 2.98 اإلخّبٌٟ
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ٚالغ رطط١ّ 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

ثبٌّؽزٍخ 

 اٌثب٠ٛٔخ

رؽو١ؿ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب ػٍٝ اٌدبٔت اٌّؼؽفٟ  -03

 اٌّؼٍِٛبرٟ، ٚاّ٘بي اٌدٛأت اٌزطج١م١خ، ٚاٌؼ١ٍّخ.
3 100 

ٛؼح ٚؼل١خ أَ ػعَ رٛفؽ ظ١ًٌ ٌٍّؼٍُ قٛاء أفٟ ي -04

 اٌىزؽ١ٔٚخ.
3 100 

وْٛ ِبظح اٌدغؽاف١ب ِبظح أظث١خ رمزًؽ ظؼاقزٙب ػٍٝ  -05

ِالة اٌهؼجخ األظث١خ ثبٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ، ٚزؽِبْ ِالة 

ِٓ ظؼاقزٙب فٟ  -اٌّعؼو١ٓ أ١ّ٘زٙب  -اٌهؼجخ اٌؼ١ٍّخ 

 اًٌف١ٓ اٌثبٟٔ ٚاٌثبٌث.

3 100 

 011 2 اإلخّبٌٟ

 99.67 2.99 اخّبٌٟ اٌج١ئخ اٌطبيخ

اٌج١ئخ 

اٌطبؼخ١خ 

 اٌؼبِخ

اٌزطٛؼ 

 اٌزىٌٕٛٛخٟ

رٙع٠عاد اٌغؿٚ اٌثمبفٟ اٌّؽرجّ ثزطٛؼ ٚقبئً االرًبي  -01

 اٌزىٌٕٛٛخ١خ، ٚضبيخ اٌؽل١ّخ.
3 100 

 99.33 2.98 رسع٠بد األ١ِخ اٌؽل١ّخ ٌّؼظُ اٌّؼ١ٍّٓ، ٚاٌّزؼ١ٍّٓ. -01

ؼ١ّ١ٍخ َطبِخ زدُ اٌز٠ًّٛ اٌالؾَ ٌزط٠ٛؽ إٌّب٘ح اٌز -01

 ضبيخ ف١ّب ٠زؼٍك ثعِح اٌزىٌٕٛٛخ١ب.
3 100 

 99.67 2.99 اإلخّبٌٟ

اٌزُطُ اٌّؼؽفٟ قؽ٠غ إٌّٛ، ٚيؼٛثبد رسم١ك  -11 اٌزطٛؼ اٌّؼؽفٟ

 اٌزىبًِ اٌّؼؽفٟ ث١ٓ اٌّدبالد اٌّؼؽف١خ ثًٛؼح ِٕبقجخ.
2.96 98.67 

 100 3 رسع٠بد اٌزسٛي اٌٝ الزًبظ اٌّؼؽفخ ٌزسم١ك اٌزٕبفك١خ. -10

 99.33 2.98 اإلخّبٌٟ

اٌؼٛاًِ 

 اٌك١بق١خ

 98.67 2.96 اٌزسع٠بد اٌك١بق١خ ظاض١ٍخ. -11

 93 2.79 رسع٠بد ق١بق١خ ضبؼخ١خ. -12

 96 2.88 اإلخّبٌٟ

اٌؼٛاًِ 

 االلزًبظ٠خ

 011 2 ثؼع ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب ػٓ ِزطٍجبد قٛق اٌؼًّ. -13

ٓ اإلقٙبَ ػؿٚف اٌّدزّغ اٌّعٟٔ، ٚاٌمطبع اٌطبو ػ -14

فٟ رط٠ٛؽ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب ٌزؽقص إٌظؽح اٌّزع١ٔخ ٌم١ّخ 

 اٌدغؽاف١ب اٌس١بر١خ.

2 011 

 011 2 اإلخّبٌٟ

اٌؼٛاًِ 

 االخزّبػ١خ

 100 3 رسع٠بد اٌّهىٍخ اٌكىب١ٔخ. -15

رسع٠بد اٌزٕٛع اٌثمبفٟ، ٚاًٌؽاػبد األ٠ع٠ٌٛٛخ١خ،  -11

 ر اٌؼبٌّٟ.ٚاالردبٖ ٔسٛ غؽـ ل١ُ لجٛي ا٢ضؽ، ٚاٌزكبِ
2.94 98 

 93 2.97 اإلخّبٌٟ

اٌزغ١ؽاد إٌّبض١خ ٚرؤث١ؽارٙب ػٍٝ أزظبَ ق١ؽ اٌؼ١ٍّخ  -11 اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚرٕف١ػ ضطّ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ.
2.91 97 

أزهبؼ األٚثئخ ٚاألِؽاٌ؛ ٚرؤث١ؽارٙب اٌكٍج١خ ػٍٝ  -11

 ٚضطّ إٌّب٘ح .أزظبَ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚوفبءح رٕف١ػ٘ب، 
2.91 97 

 97 2.91 اإلخّبٌٟ

 98.33 2.95 اخّبٌٟ اٌج١ئخ اٌؼبِخ

 99 2.97 اخّبٌٟ اٌزٙع٠عاد
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 ويستنتج مف الجدوؿ السابؽ:
عمى وجود مجموعة مف  -بنسبة كبيرة  -أفراد عينة المجموعات البؤرية بيف اتفاؽ  وجود -

فاءة المنيج في تنميتو ميارات القرف الفرص المتاحة أماـ المنيج يمكف استغالليا لرفع ك
؛ والتي تتوافر في بيتو الخارجية الخاصة بنسبة %( ٜ٘بمغت ) إذ؛ الحادي والعشريف
وكذلؾ في بيئتو الخارجية العامة بنسبة اتفاؽ بمغت  %(،ٚٙ.ٜ٘)اتفاؽ بمغت 

(ٜٗ.ٙٔ.)% 
وجود مجموعة مف عمى  -بنسبة كبيرة  -أفراد عينة المجموعات البؤرية بيف اتفاؽ  وجود -

ويمكف أف تعوؽ كفاءتو في تنميتو ميارات القرف أماـ المنيج،  التيديدات التي تقؼ
تو الخارجية الخاصة بنسبة ئيب؛ والتي تتوافر في ب%(ٜٜبمغت ) إذ؛ الحادي والعشريف
وكذلؾ في بيئتو الخارجية العامة بنسبة اتفاؽ بمغت  %(،ٚٙ.ٜٜ)اتفاؽ بمغت 

(ٜٛ.ٖٖ.)% 
كف تفسير ذلؾ مف خالؿ ما أكدتو نتائج المقابالت الشخصية مع أفراد العينة، ويم      

يميز طبيعة  والدراسات السابقة؛ بكوف تمؾ العوامؿ مف الفرص والتيديدات؛ تعد مف أىـ ما
أف  -خاًصة  –ومنيج الجغرافيا  -عاًمة  –العصر الحالي، والتي يجب عمى المنيج المدرسي 

ستعداد لمواجية ما بيا مف تحديات؛ ولالستفادة مما بيا مف فرص، لالويعد الطالب  ،يراعييا
عصر القرف  -وبذلؾ يكوف المنيج المدرسي مالئًما ومتوافًقا مع طبيعة العصر الحالي 

 ويؤىؿ المتعمميف لمنجاح في التعمـ، والحياة بو. -الحادي والعشريف 
 اىوي:ا بالصف الصف األول الجمليَج اجلػسافي السباع  التخليل مصفوفة إعداد ثالًجا:

في ضوء نتائج تحميؿ مكونات كؿ مف البيئة الداخمية والخارجية لممنيج في ضوء تنميتيا     
 SWOT؛ يمكف تحديد مصفوفة التحميؿ الرباعي الحادي والعشريفميارات القرف 

Analysis Matrix  ( التالي:ٜلممنيج عمى النحو الموضح بجدوؿ ) 
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 :(1خعٚي )

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ  Analysis Matrix  SWOTفخ اٌزس١ًٍ اٌؽثبػًِٟفٛ

 اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠َٓٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ 
ِدبالد ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

 اٌج١ئخ اٌعاض١ٍخ ٌٍّٕٙح

 اٌّدبالد
اٌّٙبؼاد 

 اٌؽئ١كخ

ٔمبِ اٌمٛح 

Strength (S) 

 Weaknesses (W)ٔمبِ اٌُؼف 

 : األ٘عافأٚالً 

: أٚالً 

ِدبي 

 اٌزؼٍُ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ  -

االقزطعاَ اٌػارٟ 

ًٌّبظؼ اٌزؼٍُ، 

ٚٚقبئٍٗ اٌّزٕٛػخ، 

ٚر١َٛر ضطٛاد 

رٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ اٌّزٕٛػخ

 .ٚاخؽاءارٗ

، ٚاخؽاءارٗ ال رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ ر١َٛر ضطٛاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ -

١خ ٌٛلذ اٌزؼٍُ اٌػارٟ، ٚاقزطعاَ أقب١ٌت َٚٚغ ضطّ ؾِٕ

 .ٚأظٚارٗ اٌزم٠ُٛ اٌػارٟ ألظاء اٌزؼٍُ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ

 ال رزُّٓ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ. -

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزٕبفكٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
 ال رزُّٓ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزٕبفكٟ. -

 

 

 ثب١ًٔب:

ِدبي 

 اٌزفى١ؽ

ِٙبؼاد 

  اٌزفى١ؽ اٌؼٍّٟ

رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ  -

ي١بغخ اٌّهىٍخ فٟ 

ػجبؼاد ِسعظح، 

ٚخّغ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌج١بٔبد ػٓ 

اٌّهىٍخ ثًٛؼح 

 ِٕظّخ.

ذ اٌّزؼٍُ زٍٛاًل ِزٕٛػخ ٌسً ثٙب لًٛؼ فٟ ر١ُّٓ الزؽا -

اٌّهىٍخ، ٚاضزجبؼ يسخ اٌسٍٛي اٌّمزؽزخ ثبألظٌخ ٚاٌجؽا١٘ٓ، 

ٚوػٌه فٟ انزؽِٙب ػٍٝ اٌّزؼٍُ ي١بغخ إٌزبئح ثًٛؼح 

 ِفكؽح، ٚرطج١ك إٌزبئح ػٍٝ ِٛالف خع٠عح.

ِٙبؼاد 

 إٌبلع   اٌزفى١ؽ 

رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ  -

رسع٠ع األقجبة 

ٚاٌّجؽؼاد، 

زبئح ٚاقزطالو إٌ

فٟ َٛء ِمعِبد 

 ِٚؼط١بد ِكجمخ.

ال رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ: اٌزسمك ِٓ ًِعال١خ اٌّؼٍِٛبد  -

رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح ٚاٌج١بٔبد )اٌز١١ّؿ ث١ٓ ا٢ؼاء ٚاٌسمبئك(، ٚ

 ظػبءاد ٚاٌسدح، ٚاقزطالو إٌزبئح فٟ َٛءٚاٌُؼف فٟ اال

 اٌزؤوع ِٓ يسخ اٌّمعِبد اٌكبثمخ ٚاٌجسث ػٓ أظٌخ خع٠عح.

ؼاد ِٙب

اٌزفى١ؽ 

 اإلثعاػٟ

رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ  -

وجؽ وُ ِٓ أزبج أ

األفىبؼ اٌطبيخ 

ثَّٛٛع ِؼ١ٓ، 

ٚؼيع اٌزفبي١ً 

اٌّعلمخ ٌَّٛٛع 

 ِؼ١ٓ.

ٔزبج أفىبؼ ِزٕٛػخ ٚثؽ٠خ زٛي ا ال رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ : -

ٔزبج أفىبؼ ٔبظؼح غ١ؽ ِؤٌٛفخ، ٚؼيع خٛأت اَِٛٛع ِؼ١ٓ، ٚ

 اٌّطزٍفخ.اٌمًٛؼ أٚ اٌُؼف فٟ اٌّٛالف 
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ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌّكزمجٍٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

ثٙب لًٛؼ فٟ رُّٕٙب َٚغ اٌّزؼٍُ ٌططّ ِكزمج١ٍخ ِىزٍّخ  -

اٌؼٕبيؽ، ٚاٌزٕجئ ثبٌٕزبئح أٚ ا٢ثبؼ اٌّكزمج١ٍخ  ٌظب٘ؽح أٚ ل١ُخ 

ألفًُ ٌزسم١ك اٌٙعف، أٚ ِهىٍخ، ٚاضز١بؼ اٌجعائً اٌّكزمج١ٍخ ا

ٚاقزطعاَ ٚقبئً ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ ٌّٛاخٙخ اٌّهىالد، 

 ٚاألؾِبد اٌّكزمج١ٍخ. 

ثبٌثًب: 

بي ِد

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاإلػال١ِ

 ح،

 ٚاٌؽل١ّخ

اظاؼح 

 اٌّؼؽفخ

رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ  -

رٕظ١ُ اٌّؼؽفخ ثّب 

، ظ٠ِّٛزٙب٠سمك 

 ٚقٌٙٛخ اقزعػبئٙب.

ٔزبج ِؿ٠ح ِٓ اٌّؼبؼف اٌّزؼٍُ اب لًٛؼ فٟ انزؽاِٙب ػٍٝ ثٙ -

اٌّطٛؼح أٚ اٌدع٠عح أٚ اٌّجزىؽح، ٚٔهؽ اٌّؼؽفخ ٌّهبؼوزٙب ِغ 

 ا٢ضؽ٠ٓ، ٚاقزطعاَ اٌّؼؽفخ اٌكبثمخ فٟ ِؼبٌدخ ِٛالف خع٠عح.

اٌّٙبؼاد 

 اإلػال١ِخ

رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ  -

رسع٠ع ٠ٛ٘خ اٌؽقبئً 

اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ، 

ٚر١َٛر ِؼٕب٘ب، 

فخ ٚاػعاظ ّٔبغج ِطزٍ

 ٌٙب.

نزؽاِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح االثٙب لًٛؼ فٟ  -

 ٚاٌُؼف ف١ّب ٠زؼٍك ثدٛظح اٌؽقبئً اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ.

اٌّٙبؼاد 

 اٌؽل١ّخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: اٌسبقت ا٢ٌٟ، ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼ -

ٚنجىخ اإلٔزؽٔذ، ٚلٛاػع  ،رطج١مبد اٌٙٛارف اٌػو١خ اٌّزٕٛػخٚ

اٌج١بٔبد فٟ رطج١مبد ز١بر١خ، ٚال رٛخٙٗ ٔسٛ رطج١ك لٛاػع 

 غٌه. َٚٛاثّ االقزطعاَ األِثً ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ أثٕبء

 ؼاثًؼب:

ِدبي 

ِٙبؼاد 

اٌس١بح، 

ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

ِٙبؼاد 

 اٌهط١ًخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ: زً اٌّهىالد، أٚ اؾاٌخ ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ -

اٌؼمجبد اٌزٟ رسٛي ظْٚ رسم١ك األ٘عاف، ٚرًعؼ لٛائُ 

د ضز١بؼ ِكز٠ٛبااٌّهبؼو١ٓ فٟ أدبؾ األ٘عاف، أٚ اٌّٙبَ، ٚ

أظاء ػ١ٍب فٟ رسم١ك األ٘عاف، ِّٚبؼقخ أظٚاؼ اٌم١بظح، أٚ 

 اإلظاؼح أثٕبء رٕف١ػ اٌّٙبَ.

ِٙبؼاد 

االخزّبػ

 ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍٛي، ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: ثعائً ِٓ اٌس -

أٚاٌّّبؼقبد ثّب ٠زٕبقت ِغ اٌّٛالف اٌّزغ١ؽح، ٚاألظٚاد 

إٌّبقجخ أثٕبء رجبظي األفىبؼ، أٚ اٌّهبػؽ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ، 

 ٚاقزطعاَ ٚخٙبد ٔظؽ ِطزٍفخ ثّب ٠كّر ثبٌزؼب٠م ِغ ا٢ضؽ.

ِٙبؼاد 

 اإلظاؼ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

د ٚاخؽاءد ٌزٕظ١ُ ق١ؽ ال رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ: َٚغ ضطٛا -

ٔدبؾ األ٘عاف، ٚاقزطعاَ ٚقبئً ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ اٌؼًّ ٔسٛ ا

ٔدبؾ األ٘عاف، ٚرسم١ك ٟ رٕف١ػ لؽاؼاد رك١١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ اف

 ِكز٠ٛبد اٌز١ّؿ فٟ أدبؾ األ٘عاف.

ِٙبؼاد 

 اٌزدبؼ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ِٓ اٌّٙبؼاد اٌزدبؼ٠خ. ال رزُّٓ ر١ّٕخ أ٠خ -

 ثب١ًٔب : اٌّسزٜٛ  
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أٚأل: 

ِدبي 

 اٌزؼٍُ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ

٠ٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ  -

االقزطعاَ اٌػارٟ 

ًٌّبظؼ اٌزؼٍُ، 

ٚٚقبئٍٗ اٌّزٕٛػخ، 

جبع ضطٛاد رٕف١ػ ٚار

أٔهطخ اٌزؼٍُ اٌػارٟ 

 .ٚاخؽاءارٗ اٌّزٕٛػخ

 لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ الرجبع ضطٛاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ ثٗ -

، ٚال ٠ٛفؽ فؽو اٌزطط١ّ اٌؿِٕٟ ٌٛلذ اٌزؼٍُ ٚاخؽاءارٗ

 اٌػارٟ، ٚاقزطعاَ أقب١ٌت، ٚأظٚاد اٌزم٠ُٛ اٌػارٟ ألظاء اٌزؼٍُ.

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثٗ لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: رهى١ً ِدّٛػبد اٌزؼٍُ  -

اٌزؼبٟٚٔ اٌّزٕٛػخ، ٚٔظ١ُ اٌؼًّ ظاضً اٌّدّٛػبد، ٚي١بغخ 

ٔٛارح رؼٍُ اٌّدّٛػخ اٌّزؼبٚٔخ ثًٛؼح ظل١مخ، ٚرٍط١ى ِدًّ 

 اٌّدّٛػخ اٌّزؼبٚٔخ ثًٛؼح ِٕبقجخ.ػًّ 

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزٕبفكٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثٗ لًٛؼ فٟ رٛف١ؽ اٌفؽو ٌٍّزؼٍُ ١ٌسمك: ِكزٜٛ أػٍٝ فٝ  -

ّؽوؿ األٚي اٌزؼٍُ اٌالزك ِٓ ِكزٛاٖ فٟ اٌزؼٍُ اٌكبثك، ٚاٌ

ظاضً ِدّٛػزٗ، ِٚكزٜٛ أػٍٝ ٌّدّٛػزٗ اٌّزؼبٚٔخ ِٓ 

 ِكزٜٛ رؼٍُ اٌّدّٛػبد األضؽٜ.

 ثب١ًٔب:

ِدبي 

 اٌزفى١ؽ

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌؼٍّٟ

٠ٛفؽ ٌٍّزؼٍُ  -

فؽو: ي١بغخ 

اٌّهىٍخ فٟ ػجبؼاد 

ِسعظح، ٚخّغ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد 

ػٓ اٌّهىٍخ ثًٛؼح 

ِٕظّخ، ٚاضزجبؼ 

يسخ اٌسٍٛي 

ؽزخ ثبألظٌخ اٌّمز

ٚاٌجؽا١٘ٓ، ٚي١بغخ 

إٌزبئح ثًٛؼح 

 ِفكؽح.

ِزٕٛػخ ٌسً  الزؽاذ زٍٛيٍ  ثٗ لًٛؼ فٟ: رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: -

 اٌّهىٍخ، ٚرطج١ك إٌزبئح ػٍٝ ِٛالف خع٠عح.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 إٌبلع

٠ٛفؽ ٌٍّزؼٍُ  -

فؽو: اٌزسمك ِٓ 

ًِعال١خ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌج١بٔبد )اٌز١١ّؿ 

ث١ٓ ا٢ؼاء 

بئك(، ٚرسع٠ع ٚاٌسم

األقجبة ٚاٌّجؽؼاد، 

ٚاقزطالو إٌزبئح 

فٟ َٛء ِمعِبد 

 ِٚؼط١بد ِكجمخ.

 ثٗ لًٛؼ فٟ ِكبػعح اٌّزؼٍُ ػٍٝ رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح  -

ظػبءاد ٚاٌسدح، ٚاقزطالو إٌزبئح فٟ َٛء ٚاٌُؼف فٟ اال

 اٌزؤوع ِٓ يسخ اٌّمعِبد اٌكبثمخ ٚاٌجسث ػٓ أظٌخ خع٠عح.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اػٟاإلثع

٠هدغ اٌّزؼٍُ ػٍٝ  -

وجؽ وُ ِٓ أزبج أ

األفىبؼ اٌطبيخ 

ثَّٛٛع ِؼ١ٓ، 

ٚظؼاقخ اٌزفبي١ً 

اٌّعلمخ ٌَّٛٛع 

 ِؼ١ٓ.

ٔزبج أفىبؼ ِزٕٛػخ ٚثؽ٠خ اٝ اٌ ثٗ لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ: -

ٔزبج أفىبؼ ٔبظؼح غ١ؽ ِؤٌٛفخ، ٚظؼاقخ ازٛي َِٛٛع ِؼ١ٓ، ٚ

 خ.خٛأت اٌمًٛؼ أٚ اٌُؼف فٟ اٌّٛالف اٌّطزٍف
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ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌّكزمجٍٟ

٠كبػع اٌّزؼٍُ فٟ  -

َٚغ اٌططّ 

اٌّكزمج١ٍخ ِىزٍّخ 

 اٌؼٕبيؽ.

ثٗ لًٛؼ فٟ ِكبػعح اٌّزؼٍُ ػٍٝ: اٌزٕجئ ثبٌٕزبئح أٚ ا٢ثبؼ  -

اٌّكزمج١ٍخ  ٌظب٘ؽح أٚ ل١ُخ أٚ ِهىٍخ، ٚاضز١بؼ اٌجعائً 

اٌّكزمج١ٍخ األفًُ ٌزسم١ك اٌٙعف، ٚاقزطعاَ ٚقبئً ٚأقب١ٌت 

 قجخ ٌّٛاخٙخ اٌّهىالد، ٚاألؾِبد اٌّكزمج١ٍخ.ِٕب

ثبٌثًب: 

ِدبي 

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاإلػال١ِ

ح، 

 ٚاٌؽل١ّخ

ِٙبؼاد 

اظاؼح 

 اٌّؼؽفخ

٠هدغ اٌّزؼٍُ ػٍٝ  -

أزبج ِؿ٠ح ِٓ 

اٌّؼبؼف اٌّطٛؼح أٚ 

اٌدع٠عح أٚ اٌّجزىؽح، 

ٚرٕظ١ُ اٌّؼؽفخ ثّب 

٠سمك اظاِزٙب، 

 ٚقٌٙٛخ اقزعػبئٙب.

ٌّهبؼوزٙب  ؛ٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: ٔهؽ اٌّؼؽفخثٗ لًٛؼ فٟ ر -

ِغ ا٢ضؽ٠ٓ، ٚاقزطعاَ اٌّؼؽفخ اٌكبثمخ فٟ ِؼبٌدخ ِٛالف 

 خع٠عح.

اٌّٙبؼاد 

 اإلػال١ِخ

٠كبػع اٌّزؼٍُ فٟ:  -

رسع٠ع ٠ٛ٘خ اٌؽقبئً 

اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ، 

ٚر١َٛر ِؼٕب٘ب، 

ٚاػعاظ ّٔبغج ِطزٍفخ 

 ِٕٙب.

ع٠ع ِٛآِ اٌمٛح ثٗ لًٛؼ فٟ ِكبػعح اٌّزؼٍُ ػٍٝ رس -

 ٚاٌُؼف ف١ّب ٠زؼٍك ثدٛظح اٌؽقبئً اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ.

اٌّٙبؼاد 

 اٌؽل١ّخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ثٗ لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: اٌسبقت ا٢ٌٟ،  -

اٌّزٕٛػخ ،ٚنجىخ اإلٔزؽٔذ، ٚلٛاػع ٚرطج١مبد اٌٙٛارف اٌػو١خ 

اٌج١بٔبد فٟ رطج١مبد ز١بر١خ، ٚال رٛخٙٗ ٔسٛ رطج١ك لٛاػع 

 غٌه. َٚٛاثّ االقزطعاَ األِثً ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ أثٕبء

 ؼاثًؼب:

ِدبي 

ِٙبؼاد 

اٌس١بح، 

ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

اٌّٙبؼاد 

 اٌهط١ًخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ثٗ لًٛؼ فٟ ر١ّٕخ خ١ّغ اٌّٙبؼاد اٌهط١ًخ. -

اٌّٙبؼاد 

االخزّبػ

 ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ثٗ لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: ثعائً ِٓ اٌسٍٛي،  -

بؼقبد ثّب ٠زٕبقت ِغ اٌّٛالف اٌّزغ١ؽح، ٚاألظٚاد أٚاٌّّ

إٌّبقجخ أثٕبء رجبظي األفىبؼ، أٚ اٌّهبػؽ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ، 

 ٚاقزطعاَ ٚخٙبد ٔظؽ ِطزٍفخ ثّب ٠كّر ثبٌزؼب٠م ِغ ا٢ضؽ.

اٌّٙبؼاد 

 اإلظاؼ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ثٗ لًٛؼ فٟ رطٍجٗ ِٓ اٌّزؼٍُ: َٚغ ضطٛاد ٚاخؽاءد  -

ٌزٕظ١ُ ق١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ أدبؾ األ٘عاف، ٚاقزطعاَ ٚقبئً 

ٔدبؾ ٟ رٕف١ػ لؽاؼاد رك١١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ اٚأقب١ٌت ِٕبقجخ ف

 األ٘عاف، ٚرسم١ك ِكز٠ٛبد اٌز١ّؿ فٟ أدبؾ األ٘عاف.



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0011 - 

اٌّٙبؼاد 

 اٌزدبؼ٠خ

ٌٝ: اٌّزؼٍُ ا ٠ٛخٗ -

زٍٛي أٚ  رمع٠ُ

لؽاؼاد ِزفك ػ١ٍٙب 

ِٓ ا٢ضؽ٠ٓ ٌزسم١ك 

األ٘عاف، ٚاقزطعاَ 

أقب١ٌت ٌزغ١١ؽ آؼاء 

 ُٙٚاردب٘برا٢ضؽ٠ٓ 

 ثّب ٠سمك األ٘عاف.

قزطعاَ أقب١ٌت اٌزؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚػبد، أٚ ا اٌٝال ٠ٛخٗ اٌّزؼٍُ  -

 إٌّزدبد.

 ثبٌثؤ: أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزؼٍُ 

: أٚالً 

ِدبي 

 اٌزؼٍُ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 ػارٟاٌ

رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ:  -

ر١َٛر ضطٛاد 

 اٌزؼٍُ اٌػارٟ

، ٚاخؽاءارٗ

ٚاالقزطعاَ اٌػارٟ 

ًٌّبظؼ اٌزؼٍُ، 

ٚٚقبئٍٗ اٌّزٕٛػخ، 

ٚر١َٛر ضطٛاد 

رٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ اٌّزٕٛػخ

 .ٚاخؽاءارٙب

ال رزُّٓ َٚغ اٌّزؼٍُ ٌططّ ؾ١ِٕخ ٌٛلذ اٌزؼٍُ اٌػارٟ،  -

 ٚاد اٌزم٠ُٛ اٌػارٟ ألظاء اٌزؼٍُ.ٚاقزطعاَ اٌّزؼٍُ ألقب١ٌت، ٚأظ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

رهزؽِ ػٍٝ  -

اٌّزؼٍُ: ي١بغخ 

ٔٛارح رؼٍُ اٌّدّٛػخ 

اٌّزؼبٚٔخ ثًٛؼح 

ظل١مخ، ٚرٍط١ى 

ِدًّ ػًّ 

اٌّدّٛػخ اٌّزؼبٚٔخ 

 ثًٛؼح ِٕبقجخ.

ال رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ رهى١ً ِدّٛػبد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ  -

١ف١خ رٕظ١ُ اٌؼًّ ظاضً اٌّزٕٛػخ، ٚال رزُّٓ ر١َٛر و

 ِدّٛػبد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ.

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزٕبفكٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ال رزُّٓ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزبفكٟ. -

 ثب١ًٔب:

ِدبي 

 اٌزفى١ؽ

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌؼٍّٟ

ٓ اٌّزؼٍُ: رزطٍت ِ -

ي١بغخ اٌّهىٍخ فٟ 

ػجبؼاد ِسعظح، 

ٚخّغ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌج١بٔبد ػٓ 

اٌّهىٍخ ثًٛؼح 

الزؽاذ ِٕظّخ، ٚ

ِزٕٛػخ ٌسً زٍٛي 

اٌّهىٍخ، ٚاضزجبؼ 

يسخ اٌسٍٛي 

اٌّمزؽزخ ثبألظٌخ 

ٚاٌجؽا١٘ٓ، ٚي١بغخ 

إٌزبئح ثًٛؼح 

 ِفكؽح.

ثٙب لًٛؼ فٟ رطٍجٙب ِٓ اٌّزؼٍُ رطج١ك إٌزبئح ػٍٝ ِٛالف  -

 ع٠عح.خ
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ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 إٌبلع

رهزؽِ ػٍٝ  -

اٌّزؼٍُ: اٌزسمك ِٓ 

ًِعال١خ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌج١بٔبد )اٌز١١ّؿ 

ث١ٓ ا٢ؼاء 

ٚاٌسمبئك(، ٚرسع٠ع 

األقجبة ٚاٌّجؽؼاد، 

ٚاقزطالو إٌزبئح 

فٟ َٛء ِمعِبد 

 ِٚؼط١بد ِكجمخ.

ثٙب لًٛؼ فٟ رطٍجٙب ِٓ اٌّزؼٍُ: رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح  -

ظػبءاد ٚاٌسدح، ٚاقزطالو إٌزبئح فٟ َٛء ٚاٌُؼف فٟ اال

 اٌزؤوع ِٓ يسخ اٌّمعِبد اٌكبثمخ ٚاٌجسث ػٓ أظٌخ خع٠عح.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اإلثعاػٟ

رهزؽِ ػٍٝ  -

وجؽ أزبج أاٌّزؼٍُ: 

وُ ِٓ األفىبؼ 

اٌطبيخ ثَّٛٛع 

ِؼ١ٓ، ٚؼيع 

اٌزفبي١ً اٌّعلمخ 

 ٌَّٛٛع ِؼ١ٓ.

ٔزبج أفىبؼ ِزٕٛػخ ا ثٙب لًٛؼ فٟ انزؽاِٙب ػٍٝ اٌّزؼٍُ: -

ٔزبج أفىبؼ ٔبظؼح غ١ؽ ِؤٌٛفخ، اٚثؽ٠خ زٛي َِٛٛع ِؼ١ٓ، ٚ

 ٚؼيع خٛأت اٌمًٛؼ أٚ اٌُؼف فٟ اٌّٛالف اٌّطزٍفخ.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌّكزمجٍٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ اٌّكزمجٍٟ. ثٙب لًٛؼ فٟ ر١ّٕخ -

ثبٌثًب: 

ِدبي 

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاإلػال١ِ

ح، 

 ٚاٌؽل١ّخ

ِٙبؼاد 

اظاؼح 

 اٌّؼؽفخ

رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ  -

رٕظ١ُ اٌّؼؽفخ ثّب 

٠سمك اظاِزٙب، 

 ٚقٌٙٛخ اقزعػبئٙب.

ٔزبج ِؿ٠ح ِٓ اثٙب لًٛؼ فٟ انزؽاِٙب ػٍٝ اٌّزؼٍُ:  -

زىؽح، ٚٔهؽ اٌّؼؽفخ اٌّؼبؼف اٌّطٛؼح أٚ اٌدع٠عح أٚ اٌّج

ٌّهبؼوزٙب ِغ ا٢ضؽ٠ٓ، ٚاقزطعاَ اٌّؼؽفخ اٌكبثمخ فٟ ِؼبٌدخ 

 ِٛالف خع٠عح.

اٌّٙبؼاد 

 اإلػال١ِخ

رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ  -

رسع٠ع ٠ٛ٘خ اٌؽقبئً 

اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ، 

 ٚر١َٛر ِؼٕب٘ب.

ثٙب لًٛؼ فٟ انزؽاِٙب ػٍٝ اٌّزؼٍُ: رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح  -

دٛظح اٌؽقبئً اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ، ٚاػعاظ ٚاٌُؼف ف١ّب ٠زؼٍك ث

 ّٔبغج ِٕٙب.

اٌّٙبؼاد 

 اٌؽل١ّخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: اٌسبقت ا٢ٌٟ،  -

اإلٔزؽٔذ، ٚلٛاػع  ٚرطج١مبد اٌٙٛارف اٌػو١خ اٌّزٕٛػخ ،ٚنجىخ

اٌج١بٔبد فٟ رطج١مبد ز١بر١خ، ٚال رٛخٙٗ ٔسٛ رطج١ك لٛاػع 

 َٚٛاثّ االقزطعاَ األِثً ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ أثٕبء غٌه.

 ؼاثًؼب:

ِدبي 

ِٙبؼاد 

اٌس١بح، 

ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

اٌّٙبؼاد 

 اٌهط١ًخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ـ: زً اٌّهىالد، أٚ اؾاٌخ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛثٙب لًٛؼ فٟ  -

اٌؼمجبد اٌزٟ رسٛي ظْٚ رسم١ك األ٘عاف، ٚرًعؼ لٛائُ 

ضز١بؼ ِكز٠ٛبد ااٌّهبؼو١ٓ فٟ أدبؾ األ٘عاف، أٚ اٌّٙبَ، ٚ

أظاء ػ١ٍب فٟ رسم١ك األ٘عاف، ِّٚبؼقخ أظٚاؼ اٌم١بظح، أٚ 

 اٌّٙبَ. اإلظاؼح أثٕبء رٕف١ػ
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اٌّٙبؼاد 

االخزّبػ

 ٠خ

رهدغ اٌّزؼٍُ ػٍٝ 

اقزطعاَ أظٚاد 

ِٕبقجخ أثٕبء رجبظي 

األفىبؼ، أٚ اٌّهبػؽ 

 ِغ ا٢ضؽ٠ٓ.

 

 ثٙب لًٛؼ فٟ: رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ القزطعاَ ثعائً ِٓ اٌسٍٛي، أٚ -

اٌّّبؼقبد ثّب ٠زٕبقت ِغ اٌّٛالف اٌّزغ١ؽح، ٚاقزطعاَ 

 م ِغ ا٢ضؽ.ٚخٙبد ٔظؽ ِطزٍفخ ثّب ٠كّر ثبٌزؼب٠

اٌّٙبؼاد 

 اإلظاؼ٠خ

ركبػع اٌّزؼٍُ فٟ  -

اقزطعاَ ٚقبئً 

ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ فٟ 

رٕف١ػ لؽاؼاد رك١١ؽ 

اٌؼًّ ٔسٛ أدبؾ 

 األ٘عاف.

د ٚاخؽاءد ٌزٕظ١ُ ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٌَٛغ ضطٛا -

ٔدبؾ األ٘عاف، ٚال ركبػعٖ ػٍٝ رسم١ك ق١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ ا

 أل٘عاف.ِكز٠ٛبد اٌز١ّؿ فٟ أدبؾ ا

اٌّٙبؼاد 

 اٌزدبؼ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ثٙب لًٛؼ فٟ ِكبػعح اٌّزؼٍُ ػٍٝ: رمع٠ُ زٍٛي أٚ لؽاؼاد  -

ِزفك ػ١ٍٙب ِٓ ا٢ضؽ٠ٓ ٌزسم١ك األ٘عاف، ٚاقزطعاَ أقب١ٌت 

ثّب ٠سمك األ٘عاف، ٚاقزطعاَ  ُٙٚاردب٘برا٢ضؽ٠ٓ ٌزغ١١ؽ آؼاء 

 أقب١ٌت اٌزؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚػبد، أٚ إٌّزدبد.

 ؼاثًؼب: اقزؽار١د١بد اٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزؼٍُ 

: أٚالً 

ِدبي 

 اٌزؼٍُ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ.ال رُّٓ ر١ّٕخ  -

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ  -

رهى١ً ِدّٛػبد 

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 

 اٌّزٕٛػخ.

و١ف١خ رٕظ١ُ اٌؼًّ ظاضً ِدّٛػبد ر١َٛر اٌّزؼٍُ  ال رهزؽِ: -

اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ، ٚي١بغخ ٔٛارح رؼٍُ اٌّدّٛػخ اٌّزؼبٚٔخ 

ٌّزؼبٚٔخ ثًٛؼح ظل١مخ، ٚرٍط١ى ِدًّ ػًّ اٌّدّٛػخ ا

 ثًٛؼح ِٕبقجخ.

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزٕبفكٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ال رّٕٟ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزٕبفكٟ. -

 ثب١ًٔب:

ِدبي 

 اٌزفى١ؽ

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌؼٍّٟ

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ:  -

ي١بغخ اٌّهىٍخ فٟ 

بؼاد ِسعظح، ػج

ٚخّغ اٌّؼٍِٛبد 

ٚاٌج١بٔبد ػٓ 

اٌّهىٍخ ثًٛؼح 

ِٕظّخ، ٚالزؽاذ 

زٍٛي ِزٕٛػخ ٌسً 

 اٌّهىٍخ.

اضزجبؼ يسخ اٌسٍٛي  :ٔسٛ ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ -

اٌّمزؽزخ ثبألظٌخ ٚاٌجؽا١٘ٓ، ٚي١بغخ إٌزبئح ثًٛؼح ِفكؽح، 

 ٚرطج١ك إٌزبئح ػٍٝ ِٛالف خع٠عح.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 إٌبلع

رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ:  -

اٌزسمك ِٓ ًِعال١خ 

اٌّؼٍِٛبد ٚاٌج١بٔبد 

)اٌز١١ّؿ ث١ٓ ا٢ؼاء 

ٚاٌسمبئك(، ٚرسع٠ع 

 األقجبة ٚاٌّجؽؼاد

رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح  ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: -

ظػبءاد ٚاٌسدح، ٚاقزطالو إٌزبئح فٟ َٛء ٚاٌُؼف فٟ اال

ء اٌزؤوع ِٓ ِمعِبد ِٚؼط١بد ِكجمخ، ٚاقزطاليٙب فٟ َٛ

 يسخ اٌّمعِبد اٌكبثمخ ٚاٌجسث ػٓ أظٌخ خع٠عح.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اإلثعاػٟ

 رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: -

وجؽ وُ ِٓ أٔزبج ا

األفىبؼ اٌطبيخ 

ثَّٛٛع ِؼ١ٓ، 

ٔزبج أفىبؼ ٔبظؼح غ١ؽ ِؤٌٛفخ، ٚؼيع ا ال رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ: -

ًٛؼ أٚ اٌُؼف فٟ اٌّٛالف اٌّطزٍفخ، ٚؼيع خٛأت اٌم

 اٌزفبي١ً اٌّعلمخ ٌَّٛٛع ِؼ١ٓ.
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ٔزبج أفىبؼ ِزٕٛػخ اٚ

ٚثؽ٠خ زٛي َِٛٛع 

 ِؼ١ٓ.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌّكزمجٍٟ

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ  -

اٌزٕجئ ثبٌٕزبئح أٚ 

ا٢ثبؼ اٌّكزمج١ٍخ  

ٌظب٘ؽح أٚ ل١ُخ أٚ 

 ِهىٍخ.

ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: َٚغ ضطّ ِكزمج١ٍخ  -

ائً اٌّكزمج١ٍخ األفًُ ٌزسم١ك ِىزٍّخ اٌؼٕبيؽ، ٚاضز١بؼ اٌجع

اٌٙعف، ٚاقزطعاَ ٚقبئً ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ ٌّٛاخٙخ اٌّهىالد، 

 ٚاألؾِبد اٌّكزمج١ٍخ.

ثبٌثًب: 

ِدبي 

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاإلػال١ِ

ح، 

 ٚاٌؽل١ّخ

اٌّٙبؼاد 

اظاؼح 

 اٌّؼؽفخ

رزطٍت ِٓ اٌّزؼٍُ:  -

رٕظ١ُ اٌّؼؽفخ ثّب 

، ظ٠ِّٛزٙب٠سمك 

ٚقٌٙٛخ اقزعػبئٙب، 

ؽ اٌّؼؽفخ ٚٔه

ٌّهبؼوزٙب ِغ 

ا٢ضؽ٠ٓ، ٚاقزطعاَ 

اٌّؼؽفخ اٌكبثمخ فٟ 

ِؼبٌدخ ِٛالف 

 خع٠عح.

ٔزبج ِؿ٠ح ِٓ اٌّؼبؼف اٌّطٛؼح أٚ ال رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ ا -

 اٌدع٠عح أٚ اٌّجزىؽح.

اٌّٙبؼاد 

 اإلػال١ِخ

ركبػع اٌّزؼٍُ  -

ػٍٝ: رسع٠ع ٠ٛ٘خ 

اٌؽقبئً اإلػال١ِخ 

اٌّطزٍفخ، ٚر١َٛر 

 ِؼٕب٘ب.

 رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ: رسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح ٚاٌُؼف ف١ّب ال -

 ٠زؼٍك ثدٛظح اٌؽقبئً اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ، ٚاػعاظ ّٔبغج ِٕٙب.

ربثغ: 

اٌّٙبؼاد 

 اٌؽل١ّخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

ٛ اقزطعاَ: اٌسبقت ا٢ٌٟ، ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔس -

ٚرطج١مبد اٌٙٛارف اٌػو١خ اٌّزٕٛػخ ،ٚنجىخ اإلٔزؽٔذ، ٚلٛاػع 

اٌج١بٔبد فٟ رطج١مبد ز١بر١خ، ٚال رٛخٙٗ ٔسٛ رطج١ك لٛاػع 

 َٚٛاثّ االقزطعاَ األِثً ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ أثٕبء غٌه.

 ؼاثًؼب:

ِدبي 

ِٙبؼاد 

اٌس١بح، 

ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

اٌّٙبؼاد 

 اٌهط١ًخ

خٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ رٛ -

رًعؼ لٛائُ 

اٌّهبؼو١ٓ فٟ أدبؾ 

 األ٘عاف، أٚ اٌّٙبَ.

ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: زً اٌّهىالد، أٚ اؾاٌخ  -

ضز١بؼ ِكز٠ٛبد ااٌؼمجبد اٌزٟ رسٛي ظْٚ رسم١ك األ٘عاف ، ٚ

أظاء ػ١ٍب فٟ رسم١ك األ٘عاف، ِّٚبؼقخ أظٚاؼ اٌم١بظح، أٚ 

 اإلظاؼح أثٕبء رٕف١ػ اٌّٙبَ.

اٌّٙبؼاد 

اإلخزّبػ

 ٠خ

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ  -

اقزطعاَ أظٚاد 

ِٕبقجخ أثٕبء رجبظي 

األفىبؼ، أٚ اٌّهبػؽ 

 ِغ ا٢ضؽ٠ٓ.

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: ثعائً ِٓ اٌسٍٛي، أٚاٌّّبؼقبد  -

ثّب ٠زٕبقت ِغ اٌّٛالف اٌّزغ١ؽح، ٚٚخٙبد ٔظؽ ِطزٍفخ ثّب 

 ٠كّر ثبٌزؼب٠م ِغ ا٢ضؽ.

اٌّٙبؼاد 

 اؼ٠خاإلظ

رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ  -

اقزطعاَ ٚقبئً 

ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ فٟ 

رٕف١ػ لؽاؼاد رك١١ؽ 

اٌؼًّ ٔسٛ أدبؾ 

 األ٘عاف.

ثٙب لًٛؼ فٟ رٛخ١ٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ: َٚغ ضطٛاد ٚاخؽاءد  -

ٗ رسم١ك ال رهزؽِ ػ١ٌٍزٕظ١ُ ق١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ أدبؾ األ٘عاف، ٚ

 ِكز٠ٛبد اٌز١ّؿ فٟ أدبؾ األ٘عاف.

اٌّٙبؼاد 

 بؼ٠خاٌزد

رهزؽِ ػٍٝ اٌّزؼٍُ  -

رمع٠ُ زٍٛي أٚ 

ا٢ضؽ٠ٓ ال رٛخٗ اٌّزؼٍُ ٔسٛ اقزطعاَ: أقب١ٌت ٌزغ١١ؽ آؼاء  -

ثّب ٠سمك األ٘عاف، ٚأقب١ٌت اٌزؽ٠ٚح ٌٍّهؽٚػبد،  ُٙٚاردب٘بر



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0013 - 

لؽاؼاد ِزفك ػ١ٍٙب 

ِٓ ا٢ضؽ٠ٓ ٌزسم١ك 

 األ٘عاف.

 أٚ إٌّزدبد.

 ضبًِكب: أقب١ٌت ٚأظٚاد اٌزم٠ُٛ 

: أٚالً 

ِدبي 

 اٌزؼٍُ

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌػارٟ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ثٗ لًٛؼ فٟ ل١بـ خ١ّغ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌػارٟ.  -

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزؼبٟٚٔ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ال ٠م١ف خ١ّغ ِٙبؼاد اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ.  -

ِٙبؼاد 

اٌزؼٍُ 

 اٌزٕبفكٟ

٠م١ف ِٙبؼح  -

اٌّزؼٍُ فٟ رسم١ك 

ِكزٜٛ أػٍٝ فٝ 

اٌزؼٍُ اٌالزك ِٓ 

ِكزٛاٖ فٟ اٌزؼٍُ 

اٌكبثك؛ ٚغٌه ِٓ 

ٔظبَ ّزبذ ِٓ اٌضالي 

رمك١ُ اٌعؼخبد 

ثبٌٛؼلز١ٓ 

 ِزسب١ٔز١ٓ.اال

ح اٌّزؼٍُ فٟ رسم١ك اٌّؽوؿ األٚي ظاضً ال ٠م١ف ِٙبؼ -

ِدّٛػزٗ، ِٚكزٜٛ أػٍٝ ٌّدّٛػزٗ اٌّزؼبٚٔخ ِٓ ِكزٜٛ 

 رؼٍُ اٌّدّٛػبد األضؽٜ.

 ثب١ًٔب:

ِدبي 

 اٌزفى١ؽ

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اٌؼٍّٟ

٠م١ف ِٙبؼح  -

اٌّزؼٍُ فٟ: ي١بغخ 

اٌّهىٍخ فٟ ػجبؼاد 

ِسعظح، ٚخّغ 

اٌّزؼٍُ ٌٍّؼٍِٛبد 

ٚاٌج١بٔبد ػٓ 

ؼح اٌّهىٍخ ثًٛ

الزؽاذ ِٕظّخ، ٚ

ِزٕٛػخ ٌسً  زٍٛيٍ 

اٌّهىٍخ، ٚاضزجبؼ 

يسخ اٌسٍٛي 

اٌّمزؽزخ ثبألظٌخ 

ٚاٌجؽا١٘ٓ، ٚي١بغخ 

إٌزبئح ثًٛؼح 

 ِفكؽح.

 ال ٠م١ف ِٙبؼح اٌّزؼٍُ فٟ رطج١ك إٌزبئح ػٍٝ ِٛالف خع٠عح. -

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 إٌبلع

٠م١ف خ١ّغ ِٙبؼد  -

 اٌزغى١ؽ إٌبلع.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

 اإلثعاػٟ

٠م١ف ِٙبؼح  -

ٔزبج اٌّزؼٍُ فٟ ا

أفىبؼ ِزٕٛػخ ٚثؽ٠خ 

زٛي َِٛٛع ِؼ١ٓ، 

ٚؼيع خٛأت 

اٌمًٛؼ أٚ اٌُؼف 

فٟ اٌّٛالف 

 اٌّطزٍفخ.

ألفىبؼ وجؽ وُ ِٓ اأزبج أال ٠م١ف ِٙبؼاد اٌّزؼٍُ فٟ:  -

ٔزبج أفىبؼ ٔبظؼح غ١ؽ ِؤٌٛفخ، ااٌطبيخ ثَّٛٛع ِؼ١ٓ، ٚ

 ٚرسع٠ع اٌزفبي١ً اٌّعلمخ ٌَّٛٛع ِؼ١ٓ.

ِٙبؼاد 

اٌزفى١ؽ 

٠م١ف ِٙبؼح  -

اٌّزؼٍُ فٟ: اٌزٕجئ 

ثٗ لًٛؼ فٟ ل١بـ ِٙبؼح اٌّزؼٍُ فٟ: َٚغ ٌططّ ِكزمج١ٍخ  -

ِىزٍّخ اٌؼٕبيؽ، ٚاضز١بؼ اٌجعائً اٌّكزمج١ٍخ األفًُ ٌزسم١ك 
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ثبٌٕزبئح أٚ ا٢ثبؼ  اٌّكزمجٍٟ

اٌّكزمج١ٍخ  ٌظب٘ؽح 

أٚ ل١ُخ أٚ ِهىٍخ، 

ٚاقزطعاَ ٚقبئً 

ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ 

، ٌّٛاخٙخ اٌّهىالد

 ٚاألؾِبد اٌّكزمج١ٍخ.

 اٌٙعف.

ثبٌثًب: 

ِدبي 

اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاإلػال١ِ

ح، 

 ٚاٌؽل١ّخ

ِٙبؼاد 

اظاؼح 

 اٌّؼؽفخ

٠م١ف ِٙبؼح  -

اٌّزؼٍُ فٟ رٕظ١ُ 

ب ٠سمك اٌّؼؽفخ ثّ

، ٚقٌٙٛخ ظ٠ِّٛزٙب

 اقزعػبئٙب.

ال ٠م١ف ِٙبؼاد اٌّزؼٍُ فٟ: أزبج ِؿ٠ح ِٓ اٌّؼبؼف  -

اٌّطٛؼح أٚ اٌدع٠عح أٚ اٌّجزىؽح، ٚٔهؽ اٌّؼؽفخ ٌّهبؼوزٙب ِغ 

 ا٢ضؽ٠ٓ، ٚاقزطعاَ اٌّؼؽفخ اٌكبثمخ فٟ ِؼبٌدخ ِٛالف خع٠عح.

اٌّٙبؼاد 

 اإلػال١ِخ

٠م١ف ِٙبؼاد  -

اٌّزؼٍُ فٟ: رسع٠ع 

٠خ اٌؽقبئً ٘ٛ

اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ، 

ٚر١َٛر ِؼٕب٘ب، 

ٚرسع٠ع ِٛآِ اٌمٛح 

ٚاٌُؼف ف١ّب ٠زؼٍك 

ثدٛظح اٌؽقبئً 

 اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ.

ثٗ لًٛؼ فٟ ل١بـ ِٙبؼح اٌّزؼٍُ فٟ اػعاظ ّٔبغج ِٓ  -

 اٌؽقبئً اإلػال١ِخ اٌّطزٍفخ.

 

اٌّٙبؼاد 

 اٌؽل١ّخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ال ٠م١ف اٌّٙبؼاد اٌؽل١ّخ ٌعٜ اٌّزؼٍُ. -

 ؼاثًؼب:

ِدبي 

ِٙبؼاد 

اٌس١بح، 

ٚؼ٠بظح 

 األػّبي

اٌّٙبؼاد 

 اٌهط١ًخ

٠م١ف ِٙبؼح  -

اٌّزؼٍُ فٟ زً 

اٌّهىالد، أٚ اؾاٌخ 

اٌؼمجبد اٌزٟ رسٛي 

 ظْٚ رسم١ك األ٘عاف.

ٍُ فٟ: اٌٛيٛي ٌّكز٠ٛبد أظاء ػ١ٍب ال ٠م١ف ِٙبؼاد اٌّزؼ -

فٟ رسم١ك األ٘عاف، ٚرًعؼ لٛائُ اٌّهبؼو١ٓ فٟ أدبؾ 

األ٘عاف، أٚ اٌّٙبَ، ِّٚبؼقخ أظٚاؼ اٌم١بظح، أٚ اإلظاؼح أثٕبء 

 رٕف١ػ اٌّٙبَ.

اٌّٙبؼاد 

االخزّبػ

 ٠خ

٠كّر  ٌٍّزؼٍُ  -

ثبقزطعاَ ثعائً ِٓ 

اٌسٍٛي، 

أٚاٌّّبؼقبد ثّب 

٠زٕبقت ِغ اٌّٛالف 

 ّزغ١ؽح.اٌ

ال ٠م١ف ِٙبؼح اٌّزؼٍُ فٟ اقزطعاَ: أظٚاد ِٕبقجخ أثٕبء  -

رجبظي األفىبؼ، أٚ اٌّهبػؽ ِغ ا٢ضؽ٠ٓ، ٚاقزطعاَ ٚخٙبد ٔظؽ 

 ِطزٍفخ ثّب ٠كّر ثبٌزؼب٠م ِغ ا٢ضؽ.

اٌّٙبؼاد 

 اإلظاؼ٠خ

٠م١ف ِٙبؼح  -

اٌّزؼٍُ فٟ رسم١ك 

ِكز٠ٛبد اٌز١ّؿ فٟ 

 أدبؾ األ٘عاف.

ِٙبؼح اٌّزؼٍُ فٟ َٚغ ضطٛاد ثٗ لًٛؼ فٟ ل١بـ  -

ٚاخؽاءد ٌزٕظ١ُ ق١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ أدبؾ األ٘عاف، ٚاقزطعاَ 

ٚقبئً ٚأقب١ٌت ِٕبقجخ فٟ رٕف١ػ لؽاؼاد رك١١ؽ اٌؼًّ ٔسٛ 

 أدبؾ األ٘عاف.

اٌّٙبؼاد 

 اٌزدبؼ٠خ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــ

 ١ف اٌّٙبؼاد اٌزدبؼ٠خ ٌعٜ اٌّزؼٍُ.ال ٠م -

خٛأت اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ 

 ٌٍّٕٙح

(SO) 

خ االقزؽار١د١ 

اٌٙد١ِٛخ 

)اقزؽار١د١خ إٌّٛ 

 ٚاٌزٛقغ(

(WO) 

خ اٌؼالخ١خاالقزؽار١د١  

 )اقزؽار١د١خ اٌزط٠ٛؽ أٚ اػبظح ا١ٌٙىٍخ(

 اٌفؽو

Opportunities(O) 

اقزّؽاؼ إٌّٙح  -

ثد١ّغ ِىٛٔبرٗ فٟ 

اػبظح ١٘ىٍخ إٌّٙح ثد١ّغ ِىٛٔبرٗ؛ ٚرط٠ٛؽٖ ٌز١ُّٓ خ١ّغ  -

، ٚؼفغ وفبءرٗ فٟ ِكزٜٛ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ِٓٙبؼاد اٌمؽْ 
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أٚالً: اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ 

 اٌطبيخ:

أ. اٌزدبؼة ٚاالردب٘بد 

اٌؼب١ٌّخ، ٚاإلل١ّ١ٍخ، 

ٚاٌّس١ٍخ فٟ رط٠ٛؽ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ:

ٚخٛظ رؤو١ع ِٓ  -0

اٌزدبؼة، ٚاالردب٘بد، 

ٚاٌّجبظؼاد اٌؼب١ٌّخ، 

ٚاإلل١ّ١ٍخ،ػٍٝ َؽٚؼح 

رط٠ٛؽ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

، ٚإٌّب٘ح ثًفخ ػبِخ

اٌعؼاق١خ ثًفخ ضبيخ؛ 

ٌز١ُّٓ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ، 

ٚر١ّٕزٙب ٌعٞ 

اٌّزؼ١ٍّٓ؛ ِثً، 

 ِهؽٚػبد، ِٚجبؼظاد:

َٚغ األِؽ اٌزؼؽ٠ف١خ  -

ٚاٌزٕف١ػ٠خ ٌّٙبؼاد 

اٌسبظٞ اٌمؽْ 

 .ٚاٌؼهؽ٠ٓ

اػبظح ١٘ىٍخ إٌّظِٛخ  -

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌعػُ ر١ّٕخ 

اٌسبظٞ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .ٚاٌؼهؽ٠ٓ

رط٠ٛؽ إٌّب٘ح  -

اٌعؼاق١خ فٟ ظً الزًبظ 

اٌّؼؽفخ، ِٚدزّغ 

 اٌّؼؽفخ.

اٌزسٛي اٌؽلّٟ فٟ  -

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

رجٕٟ ِفب١ُ٘ اٌز١ّٕخ  -

اٌّكزعاِخ فٟ إٌّب٘ح 

 اٌعؼاق١خ.

رط٠ٛؽ ٔظُ رم٠ُٛ أظاء  -

 اٌّزؼٍُ.

رسع٠ث ثؽاِح اػعاظ  -

اٌّؼٍُ، ٚر١ّٕزٗ ١ًِٕٙب 

فٟ َٛء ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .ٌؼهؽ٠ٓاٌسبظٞ ٚا

ة. ٚالغ رطط١ّ اٌزؼ١ٍُ 

 لجً اٌدبِؼٟ :

ٚخٛظ ؼإ٠خ ًِؽ  -1

: اقزؽار١د١خ 1121

 –اٌز١ّٕخ اٌّكزعاِخ 

؛ ٚاٌزٟ 1121ًِؽ 

٠ٙعف ِسٛؼ اٌزؼ١ٍُ، 

فٟ اٌجؼع االخزّبػٟ 

اٌطبو ثٙب اٌٝ رط٠ٛؽ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ  ظػّٗ

 اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ثٗ،  اٌّزُّٕخ

ٚاالٔطالق ِٕٙب فٟ 

ر١ّٕخ ِكزٜٛ ٘ػٖ 

اٌّٙبؼاد، ٚظػُ 

ٙبؼاد غ١ؽ ر١ّٕخ اٌّ

اٌّزُّٕخ؛ ِٚٓ 

قزفبظح ِٓ:  ضالي اال

اٌزدبؼة ٚاالردب٘بد 

ٚاٌّجبظؼاد فٟ ِدبي 

رط٠ٛؽ إٌّب٘ح فٟ 

َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

اٌسبظٞ اٌمؽْ 

، ٚوػٌه ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ِٓ ؼإ٠خ االقزفبظح 

: 1121ًِؽ 

اقزؽار١د١خ اٌز١ّٕخ 

ًِؽ  –اٌّكزعاِخ 

؛ فٟ ِسٛؼ 1121

اٌزؼٍُ، ٚرّبن١ًب ِغ 

خ االقزؽار١د١اٌططخ 

ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٟ 

فٟ ًِؽ 

، ٚثّب 1103/1121

رزُّٕٗ ٚث١مخ 

إٌّب٘ح اٌدع٠عح 

ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٟ 

1111/1110 ،

ٚاٌٛث١مخ إٌٛػ١خ 

ٌّبظح اٌدغؽاف١ب 

٠ٛخ ثبٌّؽزٍخ اٌثبٔ

اٌؼبِخ، ًِٚفٛفخ 

اٌّعٜ ٚاٌززبثغ، 

ٚاٌطج١ؼخ اٌج١ٕ١خ ٌؼٍُ 

اٌدغؽاف١ب، ٚاٌّٙبؼاد 

اٌدغؽاف١خ اٌّزُّٕخ 

ٌّٙبؼاد اٌمؽْ 

، اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ٚاالقزفبظح ِٓ 

اٌزطٛؼ اٌزىٌٕٛٛخٟ 

ٚاٌزسٛي اٌؽلّٟ فٟ 

 ،اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ِٚب ٠ٛفؽٖ ِٓ فؽو 

رؼٍُ رزٕبقت ٚر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ 

ٌؼهؽ٠ٓ، اٌسبظٞ ٚا

وخ ث١ٓ اٚرؼؿ٠ؿ اٌهؽ

وً ِٓ: و١ٍخ اٌزؽث١خ 

ٚٚؾاؼح اٌزؽث١خ 

قزفبظح ِٓ: اٌزدبؼة خ رٍه اٌّٙبؼاد؛ ٚغٌه ِٓ ضالي االر١ّٕ

ٚاالردب٘بد ٚاٌّجبظؼاد فٟ ِدبي رط٠ٛؽ إٌّب٘ح فٟ َٛء 

، ٚوػٌه االقزفبظح ِٓ ٠ٓاٌسبظٞ ٚاٌؼهؽر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

ًِؽ  –: اقزؽار١د١خ اٌز١ّٕخ اٌّكزعاِخ 1121ؼإ٠خ ًِؽ 

خ االقزؽار١د١؛ فٟ ِسٛؼ اٌزؼٍُ، ٚرّبن١ًب ِغ اٌططخ 1121

، ٚثّب رزُّٕٗ 1103/1121ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٟ فٟ ًِؽ 

، 1111/1110ٚث١مخ إٌّب٘ح اٌدع٠عح ٌٍزؼ١ٍُ لجً اٌدبِؼٟ 

ؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ اٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ، ٚاٌٛث١مخ إٌٛػ١خ ٌّبظح اٌدغ

ًِٚفٛفخ اٌّعٜ ٚاٌززبثغ، ٚاٌطج١ؼخ اٌج١ٕ١خ ٌؼٍُ اٌدغؽاف١ب، 

اٌسبظٞ ٚاٌّٙبؼاد اٌدغؽاف١خ اٌّزُّٕخ ٌّٙبؼاد اٌمؽْ 

، ٚاالقزفبظح ِٓ اٌزطٛؼ اٌزىٌٕٛٛخٟ ٚاٌزسٛي اٌؽلّٟ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ِٚب ٠ٛفؽٖ ِٓ فؽو رؼٍُ رزٕبقت ٚر١ّٕخ  ،فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

وخ ث١ٓ وً ِٓ: ا، ٚرؼؿ٠ؿ اٌهؽاٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓبؼاد اٌمؽْ ِٙ

و١ٍخ اٌزؽث١خ ٚٚؾاؼح اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٌزمع٠ُ اٌعػُ اٌفٕٟ اٌالؾَ؛ 

ٚوػٌه اٌزٛقغ فٟ أهبء ػاللبد اقزؽار١د١خ ث١ٓ ٚؾاؼح اٌزؽث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ، ِٚئقكبد اٌّدزّغ اٌّعٟٔ؛ ثّب ٠ف١ع فٟ رؼؿ٠ؿ ظٚؼ 

 .اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ِٓٙبؼاد اٌمؽْ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ ر١ّٕخ 
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إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ فٟ 

َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ.

ٚخٛظ ضطخ  -2

ٍزؼ١ٍُ لجً اقزؽار١د١خ ٌ

-1103اٌدبِؼٟ 

؛ ٚاٌزٟ رٙعف 1121

اٌٝ رٛف١ؽ ضعِخ رؼ١ّ١ٍخ 

ثّكزٜٛ اٌدٛظح 

٠زٕبقت ِغ اٌّؼب١٠ؽ 

اٌؼب١ٌّخ؛ ٚثّب ٠كّر 

ٌٍّزؼ١ٍّٓ ثبإلقٙبَ 

اٌفؼبي فٟ اٌز١ّٕخ 

االخزّبػ١خ 

ٚااللزًبظ٠خ، 

ٚثبٌّٕبفكخ اإلل١ّ١ٍخ، 

 ٚاٌؼب١ٌّخ.

ٚخٛظ ا١ٌٙئخ  -3

اٌم١ِٛخ ٌُّبْ خٛظح 

ػزّبظ؛ ٚاٌزٟ اٌزؼ١ٍُ ٚاال

٠ّىٓ أْ رسمك اٌمعؼح 

ػٍٝ إٌّبفكخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

 اإلل١ّ١ٍخ، ٚاٌؼب١ٌّخ.

ٚخٛظ ٚث١مخ  -4

إٌّب٘ح اٌدع٠عح ٌٍزؼ١ٍُ 

-1111لجً اٌدبِؼٝ 

؛ ٚاٌزٝ رٙعف 1110

ط١ًخ إلػبظح ثٕبء اٌه

اًٌّؽ٠خ ٚرّى١ٓ 

ِؼبؼف اٌطبٌت ِٓ 

اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٗٚل١ّٚاٌؼهؽ٠ٓ 

١ًٌجر أوثؽ  ٗ؛ِٚٙبؼار

ب ٚلعؼح ػٍٝ ٔدبزً 

ِٕبفكخ ا٢ضؽ٠ٓ ٚارطبغ 

اٌمؽاؼاد اًٌبئجخ فٟ 

 قٛق اٌؼًّ.

خـ. ٚالغ رطط١ّ ِٕب٘ح 

اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ 

 اٌثب٠ٛٔخ:

ٚخٛظ اٌٛث١مخ  -5

إٌٛػ١خ ٌّبظح اٌدغؽاف١ب 

ثبٌّؽزٍخ اٌثب٠ٛٔخ؛ 

ٚاٌزٟ رُّٓ ؼإ٠زٙب، 

ٚؼقبٌزٙب ر١ّٕخ ثؼٍ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ.

 ٚخٛظ ًِفٛفخ -1

اٌّعٜ، ٚاٌززبثغ 

 ٌزمع٠ُ اٌعػُ ؛ٚاٌزؼ١ٍُ

اٌفٕٟ اٌالؾَ؛ ٚوػٌه 

ٔهبء اٌزٛقغ فٟ ا

ػاللبد اقزؽار١د١خ 

ث١ٓ ٚؾاؼح اٌزؽث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ، ِٚئقكبد 

اٌّدزّغ اٌّعٟٔ؛ ثّب 

٠ف١ع فٟ رؼؿ٠ؿ ظٚؼ 

ِٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .ٚاٌؼهؽ٠ٓ اٌسبظٞ
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ٌّؼب١٠ؽ، ِٕٙح 

اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ 

؛ ِٚئنؽارٙب اٌثب٠ٛٔخ

ِٓ  ع  ؼٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رُ 

إٌظُ اٌعاػّخ ٌٕدبذ 

إٌّٙح فٟ ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ.

اٌطج١ؼخ اٌج١ٕ١خ ٌؼٍُ  -1

اٌدغؽاف١ب؛ ٠دؼٍٙب ِٓ 

أوثؽ اٌّٛاظ اٌعؼاق١خ 

ِٕبقجخ ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد 

بظٞ اٌمؽْ اٌس

اٌزٟ رزطٍت  ؛ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ظؼاقخ َِٛٛػبد 

ث١ٕ١خ؛ ِثً: اٌّهىالد، 

ٚاٌمُب٠ب اٌك١بق١خ، 

ٚااللزًبظ٠خ، 

 خزّبػ١خ، ٚاٌج١ئ١خ.ٚاال

اٌّٙبؼاد اٌدغؽاف١خ  -1

اٌّزُّٕخ ثبٌّٕب٘ح 

ِٓ  رُؼع  اٌعؼاق١خ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ 

ٚاٌؼهؽ٠ٓ؛ ضبيخ رٍه 

اٌّؽرجطخ ثّٙبؼاد 

اقزطعاَ اٌزم١ٕبد 

خ اٌؽل١ّخ؛ اٌدغؽاف١

ِٚٙبؼاد اٌزفى١ؽ، 

ٚاٌجسث اٌدغؽافٟ 

اٌالؾِخ ٌٍزؼبًِ ِغ 

ِهىالد ٚرسع٠بد 

اٌس١بح فٟ اٌمؽْ اٌسبظٞ 

 ٚاٌؼهؽ٠ٓ.

رسكٓ َٚغ ِبظح  -01

اٌدغؽاف١ب ثبٌٕكجخ ٌجبلٟ 

؛ اغ رسٌٛذ ٌّبظح اٌّٛاظ

خجبؼ٠خ اٌعؼاقخ ػٍٝ ا

اٌطالة فٟ اًٌف األٚي 

اٌثبٔٛٞ، ٚاخجبؼ٠خ 

ٌطالة اٌهؼجخ األظث١خ 

فمّ؛ ثؼع أْ ظٍذ 

 اضز١بؼ٠خ ٌفزؽح.

ثب١ًٔبً: اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ 

 اٌؼبِخ:

 أ. اٌزطٛؼ اٌزىٌٕٛٛخٟ:

االردبٖ ٔسٛ  -00

اٌزسٛي اٌؽلّٟ فٟ 

خ١ّغ لطبػبد 

اٌّدزّغ؛ ٚاالػزؽاف 

ثسز١ّخ اٌزؼ١ٍُ اٌؽلّٟ 
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ف١ّب ٠زؼٍك ثمطبع 

 اٌزؼ١ٍُ.

ِجبظؼاد ٚؾاؼح  -01

االرًبالد ٌٍزؼبْٚ ِغ 

زؼ١ٍُ اٌزؽث١خ، ٚاٌٚؾاؼح 

١ؽ ضعِبد ٔسٛ ر١ك

 اإلٔزؽٔذ ٌٍّزؼ١ٍّٓ.

ثعء ٚؾاؼح اٌزؽث١خ  -02

ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ رد١ٙؿ 

اٌج١ٕخ اٌزسز١خ ٌعِح 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ إٌّب٘ح 

 اٌعؼاق١خ.

 ة. اٌزطٛؼ اٌّؼؽفٟ:

ٚخٛظ فؽو  -03

اٌزسٛي اٌٝ ِدزّغ 

لزًبظ ااٌّؼؽفخ، ٚ

 اٌّؼؽفخ ِٓ ضالي:

رؼعظ ًِبظؼ اٌّؼؽفخ،  -

ٚرٕٛػٙب، ٚقٌٙٛخ 

 اٌٛيٛي ا١ٌٙب.

 قٌٙٛخ ٔمً اٌّؼؽفخ -

 .ٚٔهؽ٘ب

 خـ. اٌؼٛاًِ اٌك١بق١خ:

االردبٖ ٔسٛ  -04

اٌهؽاوخ اٌعاػّخ ِٓ 

األزؿاة اٌك١بق١خ 

ٌُّبْ رسم١ك 

اٌّّبؼقخ اٌفؼبٌخ 

 ٌٍسمٛق ٚاٌٛاخجبد.

ٚخٛظ ِدّٛػخ  -05

ِٓ اٌّهىالد ٚاٌمُب٠ب 

٠ز١ر ِدباًل اٌك١بق١خ 

ب ٌعِدٙب فٟ ضًجً 

ب ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب؛ ثّ

٠كُٙ فٟ ؼثّ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ثبٌس١بح اٌك١بق١خ، 

ٚر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ 

اٌّكزمجٍٟ ٌّٛاخٙخ رٍه 

 اٌّهىالد.

 ظ. اٌؼٛاًِ اإللزًبظ٠خ:

ؾ٠بظح االقزثّبؼ  -01

فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ؛ 

ِٓ لجً ؼخبي األػّبي؛ 

ٚرٛف١ؽ فؽو اٌز٠ًّٛ، 

ٚإٌّر، ٚاٌعٚؼاد 

اٌزعؼ٠ج١خ، ٚاٌدٛائؿ 

اٌزهد١ؼ١خ اٌطبيخ 

 ضزؽاػبد، ٚاالثزىبؼ.ثبال

االردبٖ ٔسٛ ٔهؽ  -01

ثمبفخ ؼ٠بظح األػّبي، 
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ٚاٌّهؽٚػبد اًٌغ١ؽح 

 فٟ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ.

االػزؽاف ثؤ١ّ٘خ  -01

ظٚؼ ِئقكبد اٌّدزّغ 

اٌّعٟٔ فٟ ايالذ 

اٌزؼ١ٍُ، ٚقؼٟ ٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ٔسٛ 

ِجبظاؼاد اٌهؽاوخ 

ٚاٌزؼبْٚ ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

رٍه اٌّئقكبد 

ٌ ثبٌؼ١ٍّخ ٌٍٕٙٛ

 اٌزؼ١ّ١ٍخ.

٘ــ. اٌؼٛاًِ 

 اإلخزّبػ١خ:

اٌعػُ اٌفٕٟ  -11

قزهبؼٞ اٌّزٛفؽ ٚاال

فٟ ِٕظِٛخ اٌطعِبد 

اٌّدزّؼ١خ اٌزٟ رمعِٙب 

و١ٍخ اٌزؽث١خ ٌالؼرمبء 

ثبٌّدزّغ؛ ٚفٟ ِمعِزٗ 

لطبع اٌزؼ١ٍُ لجً 

 اٌدبِؼٟ.

ٚخٛظ ِدّٛػخ  -10

ِٓ اٌمُب٠ب ٚاٌّهىالد 

ِدباًل االخزّبػ١خ؛ ٠ز١ر 

ب ٌعِدٙب فٟ ضًجً 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب؛ ثّب 

٠كُٙ فٟ ؼثّ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ثبٌّدزّغ، ٚر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌزفى١ؽ 

اٌّكزمجٍٟ ٌّٛاخٙخ رٍه 

 اٌّهىالد.

 ٚ. اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ:

ٚخٛظ ِدّٛػخ  -11

ٌّهىالد ِٓ اٌمُب٠ب ٚا

اٌج١ئ١خ ٠ز١ر ِدباًل 

ب ٌعِدٙب فٟ ضًجً 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب؛ ثّب 

٠كُٙ فٟ ؼثّ اٌّزؼ١ٍّٓ 

ج١ئزُٙ، ٚر١ّٕخ ِٙبؼاد ث

اٌزفى١ؽ اٌّكزمجٍٟ 

ٌّٛاخٙخ رٍه 

 اٌّهىالد.

 اٌزٙع٠عاد

Threats(T) 

(ST) 

خ االقزؽار١د١

 اٌعفبػ١خ

)اقزؽار١د١خ اٌثجبد 

 ٚاالقزمؽاؼ(

(WT) 

 خ اإلٔكسبث١خاالقزؽار١د١

 خ االٔىّبن١خ(االقزؽار١د١)

أٚالً: اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ 

 اٌطبيخ:

االقزفبظح ِٓ  -

اٌّكزٜٛ اٌسبٌٟ 

اػبظح ١٘ىٍخ إٌّٙح ثد١ّغ ِىٛٔبرٗ؛ ٌؽفغ ِكزٜٛ وفبءرٗ  -

ٗ ثٗ، اٌّزُّٕ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓاٌسبٌٟ فٟ ظػُ ِٙبؼاد اٌمؽْ 
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أ. اٌزدبؼة ٚاالردب٘بد 

ب١ٌّخ، ٚاإلل١ّ١ٍخ، اٌؼ

ٚاٌّس١ٍخ فٟ رط٠ٛؽ 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ:

يؼٛثخ رى١١ف  -0

اٌزدبؼة اٌؼب١ٌّخ 

ٚاٌّس١ٍخ فٟ ِدبي 

رط٠ٛؽ اٌؼ١ٍّخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ، ٚثبألضى 

إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ ِغ 

ظؽٚف اٌٛالغ 

 اًٌّؽٞ.

ة. ٚالغ رطط١ّ اٌزؼ١ٍُ 

 لجً اٌدبِؼٟ :

رغ١ؽ اٌٍٛائر،  -1

ٚاٌمٛا١ٔٓ اٌطبيخ 

زؼ١ٍُ ثًٛؼح ثمطبع اٌ

ِكزّؽح، ٚػٍٝ فزؽاد 

 ل١ًؽح.

َؼف إٌّب٘ح  -2

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚرؤضؽ رسع٠ثٙب 

ٚرىبٍِٙب ثّب ٠كب٠ؽ 

االردب٘بد اٌسع٠ثخ 

ٚاٌّؼبيؽح اٌّؽرجطخ 

ثّدزّغ ٚالزًبظ 

 اٌّؼؽفخ.

ٚخٛظ إٌّب٘ح  -3

اٌعؼاق١خ اٌّٛاؾ٠خ اٌزٟ 

رظٙؽ ِٓ ضالي االػزّبظ 

ػٍٝ اٌعؼٚـ 

اٌطًٛيخ، ٚاٌىزت 

ِػوؽاد اٌطبؼخ١خ، ٚ

اٌّؼ١ٍّٓ اٌطًٛي١ٓ؛ 

رؽوؿ ػٍٝ اٌدبٔت  ٚاٌزٟ

 اٌّؼؽفٟ فٟ أظٔٝ

ِكز٠ٛبرٗ، ١ٌٚف 

 اٌّٙبؼٞ، ٚاٌٛخعأٟ.

رسع٠بد رسم١ك  -4

اٌدٛظح، ٚاٌزسك١ٓ 

اٌّكزّؽ فٟ اٌطعِبد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّمعِخ، ؛ 

 ِثً:

ػعَ رسع٠ع ِٛػع  -

ٍِؿَ ٌالػزّبظ فٟ فزؽح 

 ِسعظح.

االػزّبظ ٔظبَ اٌدٛظح  -

ٌؼ١ٍّبد، ػٍٝ خٛظح ا

ٚلٍخ اٌزؽو١ؿ ػٍٝ خٛظح 

 اٌّطؽخبد إٌٙبئ١خ.

ِسعٚظ٠خ لعؼح ١٘ئخ  -

ٌىفبءح ٌّٕٙح ثد١ّغ 

ِىٛٔبرٗ فٟ ظػّٗ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ثٗ،  اٌّزُّٕخ

ٚاالٔطالق ِٕٙب فٟ 

ر١ّٕخ ِكزٜٛ ٘ػٖ 

اٌّٙبؼاد؛ ِٓ أخً 

 ِٛاخٙخ اٌزسع٠بد

اٌزٟ رؼٛلٗ ظْٚ 

رسم١ك غٌه، ٚغٌه ِٓ 

 ضالي:  

اقزّؽاؼ ػمع  -

اٌهؽاوبد ث١ٓ 

ٚؾاؼرٟ اٌزؽث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ ثّب ٠ٛفؽ 

اٌعػُ اٌفٕٟ ٌزؼؿ٠ؿ 

وفبءح ِىٛٔبد 

إٌّٙح ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

رؼؿ٠ؿ اٌهؽاوخ ث١ٓ  -

ٚؾاؼرٟ اٌزؽث١خ 

ؾاؼح ٚاٌزؼ١ٍُ ٚٚ

االرًبالد 

ٚرىٌٕٛٛخ١ب 

اٌّؼٍِٛبد ثّب ٠عػُ 

ِىٛٔبد إٌّٙح فٟ 

ر١ّٕخ اٌّٙبؼاد 

اٌّؼؽف١خ، 

ٚاٌزىٌٕٛٛخ١خ 

 .ٚاٌؽل١ّخ

رٛق١غ ٔطبق   -

اٌهؽاوخ فٟ ػ١ٍّبد 

رطط١ّ ِٕٙح 

اٌدغؽاف١ب، ٚاٌزٕك١ك 

ِغ ١٘ئخ َّبْ 

اٌدٛظح؛ ثّب ٠ُّٓ 

رسم١ك اٌؽإ٠خ 

فٟ رطط١ّ  اٌهبٍِخ

إٌّٙح، ٚرمع٠ُ 

بظ٠خ ؼنضطِٛ ا

ٌٍٛيٛي ثدٛظح 

إٌّٙح اٌٝ ِكزٜٛ 

 .اٌزٕبفك١خ اٌؼب١ٌّخ

االقزفبظح ِٓ  -

طج١ؼخ اٌج١ٕ١خ ٌؼٍُ اٌ

اٌدغؽاف١ب، فٟ 

ٚر١ّٕزٗ ٌٙب؛ ِٓ أخً رم١ًٍ ِطبِؽ اٌزسع٠بد اٌزٟ رؼٛلٗ ظْٚ 

 رسم١ك غٌه؛ ٚغٌه ِٓ ضالي:  

ٚاالٌزؿاَ اٌزطٍى ِٓ اٌزم١ٍع٠خ فٟ رطط١ّ إٌّب٘ح اٌعؼاق١خ،  -

 قزؽار١دٝ.ثّٕٙد١خ اٌزطط١ّ اال

رفؼ١ً اٌؼًّ ثّؼب١٠ؽ اٌدٛظح اٌّسعظح ِٓ ١٘ئخ َّبْ اٌدٛظح  -

 ؿ ػٍٝ اٌّطؽخبد إٌٙبئ١خ.ٚاالػزّبظ، ضبيخ اٌزؽو١

اٌزؽو١ؿ ػٍٝ اٌزٛخٙبد اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي رط٠ٛؽ  -

 ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.

بر١خ ٌّبظح اٌدغؽاف١ب، ٚاٌزؽو١ؿ ػٍٝ ظٚؼ٘ب اثؽاؾ األ١ّ٘خ اٌس١ -

فٟ ظؼاقخ ِهىالد اٌّدزّغ ػٍٝ وبفخ األيؼعح، ٚؼثطٙب ثكٛق 

 اٌؼًّ ِٚزطٍجبرٗ.

إٌظؽٞ؛ ٚؾ٠بظح اال٘زّبَ ثبٌدٛأت رم١ًٍ اٌزؽو١ؿ ػٍٝ اٌدبٔت  -

اٌزطج١م١خ، ٚاٌّٙبؼ٠خ، ٚاٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ اٌمعؼاد؛ ضبيخ رٍه 

 اٌزٟ رئً٘ القزىّبي اٌعؼاقخ اٌدبِؼ١خ.

اٌجسث ػٓ ًِبظؼ ر٠ًّٛ ِٓ خبٔت ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

 رم١ًٍ االػزّبظ ػٍٝ اٌىزبة اٌّعؼقٟ، ٚر٠ٕٛغ ًِبظؼ اٌّؼؽفخ. -

زىٌٕٛٛخٟ فٟ إٌّٙح؛ ضبيخ فٟ اقزؽار١د١بد رفؼ١ً اٌدبٔت اٌ -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ، ٚاألٔهطخ، ٚاًٌّبظؼ، ٚاٌزم٠ُٛ، ِغ اال٘زّبَ 

ثّٙبؼاد اٌّٛإِخ اٌؽل١ّخ اٌالؾِخ ٌالقزطعاَ اٌفؼبي 

 ٌٍزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ.

اٌزطٍى ِٓ ثمبفخ اٌسفع، ٚاٌزؽو١ؿ ػٍٝ ِّبؼقخ ِٙبؼاد  -

٠بد اٌزطٛؼ اٌّؼؽفٟ، ٚاٌؼؿٚ اٌزفى١ؽ إٌبلع اٌالؾِخ ٌّٛاخٙخ رسع

 اٌثمبفٟ.

رسع٠ث ثؽاِح اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌّؼٍّٟ اٌدغؽاف١ب ثّب ٠ُّٓ  -

رعؼ٠جُٙ ػٍٝ و١ف١خ ِٛاخٙخ ِهىالد رٕف١ػ إٌّٙح، ٚر١ّٕخ 

 .اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ِٓٙبؼاد اٌمؽْ 
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َّبْ اٌدٛظح ػٍٝ 

اٌم١بَ ثعٚؼ٘ب فٟ 

 االػزّبظ.

اٌؽٚر١ٓ، ٚثمبفخ  -5

ٌزغ١١ؽ ٔسٛ وً ِمبِٚخ ا

خع٠ع؛ ضبيخ اٌزسٛي 

 اٌؽلّٟ فٟ اٌزؼ١ٍُ.

َؼف ثؽاِح  -1

اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ف١ّب 

٠زؼٍك ثزعؼ٠ت اٌّؼ١ٍّٓ 

ر١ّٕخ  ػٍٝ و١ف١خ

اٌسبظٞ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .ٚاٌؼهؽ٠ٓ

اػزّبظ ٔظبَ  -1

اٌزٕك١ك ٌٍمجٛي ثبٌى١ٍبد 

ػٍٝ اٌّدّٛع؛ ظْٚ 

 ٚػعَ ٚخٛظاٌّٙبؼاد، 

ّٙبؼاد ٠م١ف اٌاضزجبؼ 

اٌٛاخت رٛافؽ٘ب ٌعٜ 

ٌزسبق لجً االاٌطالة 

ثهؼجخ اٌدغؽاف١ب ثى١ٍزٟ 

 اٌزؽث١خ ٚا٢ظاة.

رؽو١ؿ ٔظبَ اٌزم٠ُٛ  -1

اٌّؽوؿٞ ػٍٝ ل١بـ 

ٔت اٌّؼؽفٟ؛ أوثؽ اٌدب

ِٓ اٌّٙبؼاد، ٚاٌم١ُ 

 ٚاالردب٘بد.

يؼٛثبد رطج١ك  -01

ٔظبَ اٌزم٠ُٛ اٌهبًِ؛ 

ضبيخ فٟ اٌّؽازً 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌؼ١ٍب.

َؼف اٌزٕك١ك  -00

ث١ٓ ٚؾاؼرٟ اٌزؽث١خ 

ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزؼ١ٍُ 

ُٙ ثٗ فٟ أقاٌؼبٌٟ؛ ِٚب 

رعٟٔ لعؼح اٌّعؼقخ 

اٌثب٠ٛٔخ فٟ رؤ١ً٘ 

اٌطالة ٌّٛايٍخ 

 اٌدبِؼٟ. رؼ١ٍُّٙ

ٔمى لٛاػع  -01

اٌج١بٔبد اٌزف١ٍ١ًخ، 

ػٍٝ ػ١ٍّخ ٚأثؽ٘ب 

ارطبغ اٌمؽاؼ ٌعٞ 

 إٌّب٘ح. ِطططٝ

خـ. ٚالغ رطط١ّ ِٕب٘ح 

اٌدغؽاف١ب ثبٌّؽزٍخ 

 اٌثب٠ٛٔخ:

رع٘ٛؼ اٌج١ٕخ  -02

اٌزسز١خ ثؤغٍت 

اٌّعاؼـ، ٚلًٛؼ 

ِٛاخٙخ اٌزسع٠بد 

اٌج١ئ١خ، ٚإٌّبض١خ، 

ٚاٌك١بق١خ، 

 .ٚاالخزّبػ١خ

االقزفبظح ِٓ  -

األ١ّ٘خ اٌزؽث٠ٛخ 

ٌٍدغؽاف١ب فٟ رسم١ك 

أ٘عاف اٌؼ١ٍّخ 

اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاػعاظ 

ؼح ػٍٝ أخ١بي لبظ

إٌدبذ فٟ اٌؼًّ 

ٚاٌس١بح فٟ اٌمؽْ 

 .اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ

ؼخ االقزفبظح ِٓ ِج١ -

ػٍُ اٌدغؽاف١ب، ٚوٛٔٗ 

ب غا ًّ رٛخٗ  ػٍ

اخزّبػٟ؛ فٟ رٛق١غ 

ٔطبق اٌهؽاوخ ث١ٓ 

لطبػبد اٌّدزّغ 

اٌّعٟٔ، ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّب 

٠ٛفؽ اٌعػُ اٌالؾَ 

ٌزطط١ّ إٌّٙح 

ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌؼًّ 

بح فٟ ِدزّغ ٚاٌس١

اٌسبظٞ اٌمؽْ 

 .ٚاٌؼهؽ٠ٓ

اثؽاء ثؽاِح اٌز١ّٕخ  -

ا١ٌّٕٙخ ٌّؼٍّٟ 

اٌدغؽاف١ب ثّب ٠ُّٓ 

اٌزٕف١ػ إٌبخر ٌٍّٕٙح 

فٟ ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

اٌسبظٞ اٌمؽْ 

 .ٚاٌؼهؽ٠ٓ
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اٌج١ٕخ اٌزسز١خ 

 اٌزىٌٕٛٛخ١خ.

رؽو١ؿ ِٕب٘ح  -03

اٌدغؽاف١ب ػٍٝ اٌدبٔت 

ّؼؽفٟ اٌّؼٍِٛبرٟ، اٌ

ِٚب رؽرت ػ١ٍٗ ِٓ ٔظؽ 

أغٍت اٌّزؼ١ٍّٓ ا١ٌٙب 

ٔظؽح ِزع١ٔخ؛ وّبظح 

رس١ٍ١ًخ، رؼزّع ػٍٝ 

اٌسفع، ٚاّ٘بي اٌدٛأت 

اٌزطج١م١خ، ٚاٌؼ١ٍّخ؛ 

ِٚٓ ثُ اغفبي اٌم١ّخ 

 اٌس١بر١خ ٌٙب.

ػعَ رٛفؽ ظ١ًٌ  -04

ٌٍّؼٍُ قٛاء فٟ يٛؼح 

 خ.اٌىزؽ١ٔٚٚؼل١خ أٚ 

ِبظح  وْٛ -05

ِبظح أظث١خ اٌدغؽاف١ب 

رمزًؽ ظؼاقزٙب ػٍٝ 

ِالة اٌهؼجخ األظث١خ 

ثبٌثب٠ٛٔخ اٌؼبِخ، 

زؽِبْ ِالة اٌهؼجخ ٚ

ٓ ١اٌؼ١ٍّخ اٌّعؼو

أل١ّ٘زٙب ِٓ ظؼاقزٙب 

فٟ اًٌف١ٓ اٌثبٟٔ 

 ٚاٌثبٌث.

ثب١ًٔبً: اٌج١ئخ اٌطبؼخ١خ 

 اٌؼبِخ:

 أ. اٌزطٛؼ اٌزىٌٕٛٛخٟ:

رٙع٠عاد اٌغؿٚ  -01

 0اٌثمبفٟ اٌّؽرجّ

بي ثزطٛؼ ٚقبئً االرً

اٌزىٌٕٛٛخ١خ، ٚضبيخ 

 اٌؽل١ّخ.

رسع٠بد األ١ِخ  -01

اٌؽل١ّخ ٌّؼظُ 

 اٌّؼ١ٍّٓ، ٚاٌّزؼ١ٍّٓ.

َطبِخ زدُ  -01

اٌز٠ًّٛ اٌالؾَ ٌزط٠ٛؽ 

إٌّب٘ح اٌزؼ١ّ١ٍخ 

ضبيخ ف١ّب ٠زؼٍك ثعِح 

اٌزىٌٕٛٛخ١ب؛ الؼرفبع 

اٌزىٍفخ، فٟ ظً األػعاظ 

اٌىج١ؽح اٌّطٍٛثخ؛ ثّب 

٠فٛق اًٌّبظؼ اٌّزبزخ، 

 ١خ اٌّطًًخ.ٚا١ٌّؿأ

 ة. اٌزطٛؼ اٌّؼؽفٟ:

اٌزُطُ اٌّؼؽفٟ  -11

قؽ٠غ إٌّٛ، ٚيؼٛثبد 

رسم١ك اٌزىبًِ اٌّؼؽفٟ 
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ث١ٓ اٌّدبالد اٌّؼؽف١خ 

 ثًٛؼح ِٕبقجخ.

رسع٠بد اٌزسٛي  -10

اٌٝ الزًبظ اٌّؼؽفخ 

 ٌزسم١ك اٌزٕبفك١خ؛ ِثً: 

 قؽػخ ِؼعي االثزىبؼ. -

ٚرٛف١ؽ أٔظّخ رؼ١ّ١ٍخ  -

رؼزّع ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب 

 ّؼٍِٛبد ٚاالرًبالد.اٌ

ِؽاخؼخ إٌّب٘ح  -

ٌغؽـ ِٙبؼاد زً 

اٌّهىالد، ٚاٌزفى١ؽ 

 إٌبلع.

 خـ. اٌؼٛاًِ اٌك١بق١خ:

اٌزسع٠بد  -11

عاض١ٍخ؛ اٌاٌك١بق١خ 

 ِثً: 

رسم١ك األِٓ اٌمِٟٛ ، 

ٚاألِٓ اٌغػائٟ، ٚاألِٓ 

اٌّبئٟ، ٚرسع٠بد 

اٌزسٛي اٌع٠ّمؽاِٟ؛ 

ِثً: ر١ّٕخ اٌٛػٟ 

اٌك١بقٟ، ٚاٌّهبؼوخ 

ك١بق١خ، ٚرؼؿ٠ؿ ل١ُ اٌ

اٌع٠ّمؽا١ِخ، ٚاٌسؽ٠خ، 

، ٚاٌزكبِر، حٚاٌّكبٚا

ٚلجٛي ا٢ضؽ، 

ٚاٌزسع٠بد اٌك١بق١خ 

ػعَ  :ِثً ،اٌطبؼخ١خ

اٌدٛاؼ، اقزمؽاؼ ظٚي 

ٚؾ٠بظح اإلؼ٘بة اٌعٌٟٚ، 

ٚاٌزعضالد اٌزؽو١خ فٟ 

ْ اٌؼؽث١خ؛ اٌهئٚ

ٚرؤث١ؽ٘ب خ١ّؼب ػٍٝ 

اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، 

ٚرط٠ٛؽ إٌّب٘ح 

 اٌعؼاق١خ.

رسع٠بد ق١بق١خ  -12

ضبؼخ١خ؛ ِثً: ػعَ 

اقزمؽاؼ ظٚي اٌدٛاؼ، 

ٚؾ٠بظح اإلؼ٘بة اٌعٌٟٚ، 

ٚاٌزعضالد اٌزؽو١خ فٟ 

 اٌهئْٛ اٌؼؽث١خ.

 ظ. اٌؼِٛبي اإللزًبظ٠خ:

ع ِٕب٘ح ؼ  ثُ  -13

اٌدغؽاف١ب ػٓ ِزطٍجبد 

 قٛق اٌؼًّ.

ػؿٚف اٌّدزّغ  -14

اٌّعٟٔ، ٚاٌمطبع 

فٟ  بَقٙاٌطبو ػٓ اإل
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اف١ب رط٠ٛؽ ِٕب٘ح اٌدغؽ

ٌزؽقص إٌظؽح اٌّزع١ٔخ 

ٌم١ّخ اٌدغؽاف١ب 

 اٌس١بر١خ.

 ٘ـ. اٌؼٛاًِ اإلخزّبػ١خ:

رسع٠بد اٌّهىٍخ  -15

اٌكىب١ٔخ؛ ضبيخ: ؾ٠بظح 

إٌّٛ اٌكىبٟٔ ٚػعَ 

وفب٠خ اٌطعِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

اٌّزٛافمخ ِغ رٍه 

اٌؿ٠بظح، ٚقٛء رٛؾ٠غ 

اٌكىبْ، ِٚب ٔزح ػٕٗ 

ِٓ يؼٛثخ رٛي١ً 

 اٌطعِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌىبفخ

األِبوٓ، ٚاؼرفبع 

ِؼعالد اٌفمؽ، 

ٚاٌدؽ٠ّخ، ٚاٌزفبٚد 

اٌطجمٟ ث١ٓ فئبد 

اٌّدزّغ ِّب ٔزح ػٕٗ 

ػعَ رىبفئ فؽو رٛف١ؽ 

اٌطعِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ 

إٌّبقجخ، ٚٚخٛظ ٔكجخ 

ِٓ األِفبي ضبؼج 

اٌزؼ١ٍُ، ٚيؼٛثخ 

اقزىّبٌُٙ ِؽزٍخ 

 اٌزؼ١ٍُ األقبقٟ، 

رسع٠بد اٌزٕٛع  -11

اًٌؽاػبد اٌثمبفٟ، ٚ

 ٌٛخ١خ، ٚاالردبٖاأل٠ع٠ٛ

ٔسٛ غؽـ ل١ُ لجٛي 

ا٢ضؽ، ٚاٌزكبِر 

 اٌؼبٌّٟ.

اٌزغ١ؽاد إٌّبض١خ  -11

ٚرؤث١ؽارٙب ػٍٝ أزظبَ 

ق١ؽ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، 

ٚرٕف١ػ ضطّ إٌّب٘ح 

 اٌعؼاق١خ.

 ٚ. اٌؼٛاًِ اٌج١ئ١خ:

أزهبؼ األٚثئخ  -11

ٚاألِؽاٌ؛ ٚرؤث١ؽارٙب 

 اٌكٍج١خ ػٍٝ أزظبَ

ح ٚوفبء اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

، ٚضطّ إٌّب٘ح  ٘برٕف١ػ

ِثً: ف١ؽٚـ اإلٌزٙبة 

اٌكسبئٟ، ٚف١ؽٚـ " 

 – Covidوؽٚٔب"  

19. 
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 لمبيئة الداخمية، والخارجية SWOT Analysisوتأسيًسا عمى نتائج التحميؿ الرباعي     
في ضوء تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف،  -، لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي

؛ فقد - وفي ضوء ما عرض بمصفوفة ىذا التحميؿ مف خيارات استراتيجية لتخطيط المنيج
أو استراتيجية التطوير أو إعادة الييكمة؛  (WO)ة العالجية االستراتيجيالبحث الحالي  ىتبن
 نب الضعؼ بالمنيج جوانب القوة.تفوؽ جوا إذ

ملـيَج اجلػسافيـا بالصـف    ة االضـرتايييي إلجابة عً الطؤال السابـع: "مـا اخُلطـة    ل زابًعا:

التخليل السباع   ىتائج  يف ضوء  األول الجاىوي لتينية مَازات الكسٌ احلادي والعشسيً

SWOT Analysis "ما يل  مت ،؟: 

 يية:ياالضرتايأوًلا: حتديد ميطلكات اخلطة 

القرف ة لمنيج الجغرافيا لمصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات االستراتيجيانطمقت الخطة      
 مف اآلتي: الحادي والعشريف

العشريف الالـز تنميتيا مف خالؿ منيج الجغرافيا و تحميؿ ميارات القرف الحادي  -
 بالصؼ األوؿ الثانوي.

اىف لتخطيط المنيج في لموضع الر  Analysis  SWOTنتائج التحميؿ الرباعي -
 .الحادي والعشريفضوء تنمية ميارات القرف 

خيارات لممنيج مف  Analysis  SWOTالتحميؿ الرباعيما تضمنتو مصفوفة  -
استراتيجية لتخطيط المنيج في ضوء تنمية تمؾ الميارات؛ وما تـ اعتماده مف تمؾ 

تطوير أو إعادة استراتيجية الأو  (WO)العالجية ة االستراتيجي، وىي الخيارات
 .الييكمة

تحميؿ األدبيات، واألبحاث، والدراسات، والتجارب العالمية ذات الصمة بالتخطيط  -
لممناىج الدراسية، وتخطيط المناىج لتنمية ميارات القرف الحادي  االستراتيجي
 والعشريف.
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 تطنً:ة للنيَج؛ وياالضرتايييي اخلطة إعدادثاىًيا: 

 صياغة السؤية:  -1

الالزمة  ؛الحادي والعشريفرؤية الُخطة في: " تمكيف المتعمـ مف ميارات القرف تحددت     
 لمنجاح في التعمـ، والحياة في المجتمع ".

 ة السضالة:صياغ -2

لتحقيؽ رؤية المنيج؛ تسعي رسالتو إلى إبراز أىمية مادة الجغرافية في تمكيف المتعمـ      
احو في التعمـ، والحياة في المجتمع، ودراسة مف ميارات القرف الحادي والعشريف الالزمة لنج

الموضوعات الجغرافية، واستخداـ المستحدثات والتقنيات الجغرافية، وتكويف المنظور الجغرافي 
التفكير (، وميارات الذاتي، والتعاوني، والتنافسي)ميارات التعمـ : بما يمكف الطالب مف

(، عالمية، والرقميةالمعرفية، واإل)يارات لم(، واالعممي، والناقد، واإلبداعي، والمستقبمي)
 جتماعية، واإلدارية، والتجارية(.)الشخصية، واال ميارات الحياة، وريادة األعماؿو 

 حتديد الكيه:-ٖ

الزمة لنجاحو في تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف لدى لتتحدد قيـ المنيج ا
 المتعمميف في قيـ:

 تعمـ الميارات، وتمكيف الطالب منيا. ساسياتأالجودة، واإلتقاف: فيي مف  -
يعة ذات طب ، وىيالشراكة، والتكامؿ: وىي مف طبيعة ميارات القرف الحادي والعشريف -

 كما أنيا متطمبٌ  ،، لتحقيؽ األىداؼى، فكؿ ميارة تكمؿ األخر ةمتنوعة، لكنيا ال تعمؿ منفرد
 .االستراتيجيلمنجاح في التخطيط  أساسيٌ 

 في أساليب تعميميا. ـء بتعميـ الميارات، أدالب فيأالمرونة: سواء  -

المنيج  ىعة العصر المنفتحة، والتي يجب عمالتنافسية: وىي مف القيـ التي تفرضيا طبي -
 أف يعد الطالب ليا عمى المستوى المحمى، واإلقميمي، والعالمي.

 ا لتعميـ الميارات، وتعمميا.يم  ممتطمًبا  دعتُ  تيوالالمسؤولية:  -

ات، والوصوؿ إلى يادة: وىي قيمة منشودة لتحقيؽ المبادرة والدافعية الذاتية لتعمـ الميار الر  -
 فييا. ىالمستويات األول



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0011 - 

وج عف تطمب الخر تالزمة لطبيعة العصر المميء بالتحديات التي  ةاالبتكار: وىي قيم -
 بفاعمية. حؿ المشكالت والتعامؿ مع المواقؼ المختمفة يإلبداع فى الإلوؼ والوصوؿ أالم

مف مناىج الجغرافيا، وميارات القرف الحادي  وتعد مف األىداؼ الرئيسة لكؿٍ المواطنة:  -
قميمًيا،  والعشريف؛ فالغاية النيائية ىي إعداد مواطنيف ناجحيف وفاعميف في المجتمع محمًيا، وا 

 وعالمًيا.

 ييية:االضرتاي األٍدافحتديد  -ٗ    

 طة في اآلتي:ة لمخاالستراتيجيتحددت األىداؼ 
في ضوء تنمية ميارات  ياومؤشراتصوغ معايير منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي  -

 .الحادي والعشريفالقرف 

صوغ األىداؼ العامة، ونواتج التعمـ المستيدفة لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في  -
 .الحادي والعشريفضوء تنمية ميارات القرف 

في ضوء تنمية ميارات  ووتنظيمج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي تحديد محتوى مني -
 .الحادي والعشريفالقرف 

في ضوء تنمية  ووتصميمتحديد، أنشطة تعميـ وتعمـ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي  -
 .الحادي والعشريفميارات القرف 

في ضوء  ياوتصميملثانوي تحديد استراتيجيات تعميـ وتعمـ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ ا -
 .الحادي والعشريفتنمية ميارات القرف 

نتاجتحديد معينات تعميـ وتعمـ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي  - في ضوء تنمية  ياوا 
 .الحادي والعشريفميارات القرف 

تحديد مواصفات بيئة تعميـ وتعمـ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي، وتجييزىا في  -
 .الحادي والعشريفء تنمية ميارات القرف ضو 

تصميـ الخطة الزمنية الالزمة لتنفيذ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء تنمية  -
 .الحادي والعشريفميارات القرف 

 ياوتصميمتحديد، أساليب وأدوات تقويـ نواتج تعمـ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي  -
 .الحادي والعشريفالقرف  في ضوء تنمية ميارات
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الحادي تصميـ خريطة منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء تنمية ميارات القرف  -
 .والعشريف

عداده لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء  - تحديد مواصفات الكتاب المدرسي، وا 
 .الحادي والعشريفتنمية ميارات القرف 

عداده لمنيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء تحديد مواصفات دليؿ  - المعمـ، وا 
 .الحادي والعشريفتنمية ميارات القرف 

 يَج:امل يوصيف -4       

الحادي توصيؼ منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي في ضوء تنمية ميارات القرف  ىآت    
 ؛ عمى النحو التالي:والعشريف

 :شساتاملؤأ. املعايري و

الحادي  يجب أف يستند منيج الجغرافيا بالصؼ األوؿ الثانوي لتنمية ميارات القرف    
عمى مجموعة مف المعايير، والمؤشرات؛ المطورة لتدعـ المنيج في تنميتو تمؾ  والعشريف

 في صياغتيا: ىيراع بصورةالميارات لدى المتعمميف؛ 
 لب.تناغـ بيف كؿ مف معايير المحتوى، ومعايير أداء الطا أف -

يخصص المجاؿ األوؿ لفيـ عالـ القرف الحادي والعشريف مف منظور مكاني؛ وتتضمف أف  -
 معاييره:

 ف في عمـ الجغرافيا.وبراز طبيعة الجغرافيا، وىويتيا كما يحددىا المتخصصإ 

  حوؿ الفيـ، واالستدالؿ  رتكزكثر شمواًل لمجغرافيا؛ والذي يتالتركيز عمى المفيـو األ
درا ؾ المكاف، والموقع، والمفاىيـ والمصطمحات الجغرافية الالزمة لمحو الجغرافي، وا 

 األمية الجغرافية، ومفاىيـ التفاعؿ والترابط لفيـ القضايا العالمية.

  براز أىميتو لمقرف الحادي تكويف المنظور الجغرافي المتوازف، والتكاممي، وا 
 والعشريف.

، Geospatialتقنيات الجيومكانية يخصص المجاؿ الثاني لألدوات الجغرافية، والأف  -
 وتكنولوجيا المعمومات، واالتصاالت؛ وتتضمف معاييره:

 أدوات التمثيؿ الجغرافي، والتقنيات الجيومكانية الرقمية. معرفة 
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 أىمية تكنولوجيا المعمومات، واالتصاالت في دراسة الظواىر الجغرافية  معرفة
 المختمفة.

 تنمية ميارات نولوجيا المعمومات واالتصاالت في استخداـ التقنيات الجيومكانية، وتك
 رافي، واالستدالؿ الجغرافي، والبحث والتحقؽ الجغرافي.غكؿ مف: التفكير الج

 أسس، ومعايير المواطنة الرقميةDigital Citizenship  وأىميتيا في تحقيؽ ،
 االستخداـ األمثؿ لتمؾ التقنيات، وأىـ القضايا المرتبطة بيا.

 مجاؿ الثالث لمنظـ اإليكولوجية، واإلحيائية؛ وتتضمف معاييره:يخصص ال أف -
 .خصائص النظـ اإليكولوجية، واإلحيائية، وتوزيعيا الجغرافي 

  بعض القضايا ذات الصمة بتمؾ النظـ، ودور كؿ مف: أساليب ىندسة النظـ األرضية
دارتيا  ، واألساليب Earth Systems engineering & Management وا 
في دراستيا، خاصة قضايا التغيرات المناخية،  Geoengineeringسية الجيوىند

 والمياه العذبة، والتصحر.

 يخصص المجاؿ الرابع لمنظـ البشرية، وقضايا التنمية البشرية؛ وتتضمف معاييره:أف  -

  قتصادية التي يمارسونيا، يع الجغرافي لمسكاف، واألنشطة االالنمو السكاني، والتوز
 افي.وتوزيعيا الجغر 

 .بعض القضايا السكانية المحمية، ودراستيا مف منظور عالمي 

  ،براز أىميتيا في إعداد المتعمـ لمحياة كفرد تنمية البشرية، وتقنيات تنمية الذات؛ وا 
 ض القضايا المرتبطة بيا.بعوكعضو فعاؿ في المجتمع بصورة دائمة ومستمرة، و 

المجتمع، والثقافة العالمية؛ وتتضمف يخصص المجاؿ الخامس  لمتنمية المستدامة، و أف  -
 معاييره:

 .مفاىيـ التنمية المستدامة، وأىدافيا، وأبعادىا 

 .توضيح العالقات المتبادلة بيف النظـ الطبيعية، والنظـ البشرية 

 توضيح عالقات التعاوف، والصراع، والمنافسة عمى سطح األرض 
 ة، والمالية، والبيئية.توضيح ألنواع الثقافة؛ مثؿ: الثقافة الصحية، والمدني 

 .قضايا التنوع الثقافي، والتركيز عمى الثقافة العالمية، والثقافات المتجانسة 
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  إبراز أىمية التكامؿ الدولى، والمواطنة العالمية، وأساليب تحقيقيما، ودور تكنولوجيا
 المعمومات واالتصاالت في ذلؾ.

غرافيا في تنمية ميارات القرف الحادي يخصص مجااًل سادًسا إلبراز القيمة النفعية لمجأف  -
 والعشريف؛ وتتضمف معاييره:

  إبراز الدور التحميمي، والتفسير، والتنبؤي لممنظور الجغرافي في معالجة الظاىرت
 الجغرافية.

  ىمية الجغرافيا لإلعداد لمحياة أتأكيدGeography for Life واإلعداد لممستقبؿ ،
Geography for future. 

 ي حياتو ى األفكار الرئيسة التي يمكف لممتعمـ توظيفيا، وتطبيقيا فالتركيز عم
 في صنع القرارات الشخصية، والمشاركة المجتمعية، وحؿ المشكالت.و ؛ ةاليومي

 .توضيح أىمية الميارات الجغرافية في معالجة مشكالت وتحديات المجتمع 
 د لسوؽ العمؿ.توضيح أىمية الجغرافيا في استكماؿ الدراسة الجامعية، واإلعدا 

 طتَدفة:األٍداف العامة، وىوايج التعله امل. ب

التي يجب أف يتمكف ؛ الحادي والعشريفتصاغ أىداؼ المنيج بما يصؼ ميارات القرف      
 :فييا يراعى بصورةف بعد دراسة ىذا المنيج؛ ومنيا المتعمم

تيا لدى ، الرئيسة والفرعية المراد تنميالحادي والعشريفتضميف ميارات القرف  -
 ،عقمية عممية، تحميمية، نقدية، مبدعةا مدى الحياة، ذ االمتعمـ؛ والتي تعد متعممً 

عمى إدارة المعارؼ، والمعمومات، واستخداـ التكنولجيا  اؤية مستقبمية، وقادرً ر و 
الرقمية بكفاءة؛ ولديو كفاءات شخصية، واجتماعية، تمكنو مف النجاح في التعمـ، 

 اؿ في المجتمع.والحياة، وريادة األعم
المعرفية،  شخصيتولتوازف بيف جوانب ا، و المناسبة لخصائص المتعمـ الكمية والكيفية -

 والميارية، والوجدانية.

 الواقعية، والقابمية لمتحقؽ.، و الشموؿ لموضوعات المنيج -

 الشروط الالزمة لصياغة األىداؼ السموكية اإلجرائية الجيدة؛ والتي تتضمف: -
  ًمتعمـ، وأف يكوف قاباًل ل كنتاجيصؼ سموؾ المتعمـ  اا واحدً اختيار فعاًل مضارع

 لممالحظة والقياس.
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  أف + الفعؿ السموكي + الطالب + بحيث تتضمف: )الصياغة الكاممة لميدؼ؛
 مصطمح المادة العممية + شرط األداء + معيار قبوؿ األداء)الحد األدنى لألداء(.

 جـ. احملتوى:

عرض بما يسمح ينظـ، وي، و ٕٔيسمح بتضميف ميارات القرف  محتوى المنيج بماينتقى      
 بتنميتيا لدى الطالب؛ وذلؾ مف خالؿ:

  تضميف بعض الموضوعات البينية؛ بما يسمح بتحقيؽ التكامؿ المعرفي بيف الجغرافيا
كف المتعمـ مف الفيـ العميؽ، والقدرة عمى تطبيؽ موغيرىا مف العموـ؛ والذي ي

 المعرفة، وتوظيفيا.

 قاء المشكالت والقضايا الممحة مف واقع مجتمع الطالب، وذات االولوية بالدرسة.انت 

  ؛ مثؿ: المواطنة الحادي والعشريفتضميف بعض القيـ، والقضايا المرتبطة بالقرف
خر، والتواصؿ الفعاؿ، والمشاركة المجتمعية، الرقمية، والعدالة االجتماعية، وقبوؿ اآل

ة العالمية، والتنمية البشرية وتنمية الذات، والتنمية والمواطنة العالمية، والمنافس
ميارات الحياة، وريادة و المستدامة، وحقوؽ اإلنساف، وحقوؽ المرأة والطفؿ، 

 األعماؿ، والوعي الجغرافي، والثقافة الصحية.

  الحادي التطبيؽ الحقيقي لميارات القرف بتصميـ خبرات وفرص تعمـ تسمح
رشادات وتوجييات لكؿ مف المعمـ، والطالب لكيفية إب تزويد المحتوى، مع والعشريف

 خاصة في دليؿ المعمـ، وكتاب الطالب. تياتنمي

  تصميـ خبرات وفرص تعتمد عمى دمج التقنيات الرقمية، وتكنولوجيا المعمومات
 واالتصاالت.

  ة، وتوجييو نحو لكترونيبقائمة مف المراجع، والمصادر الورقية، واال  المحتوىتزويد
 ثرائية حوؿ موضوعات الدراسة.إعانة بيا في جمع معمومات االست

  براز أىمية ما عرض موضوعات المحتوى بما يعكس الطبيعة البينية لعمـ الجغرافيا؛ وا 
يقدمو المحتوى لممتعمـ لإلعداد لمنجاح في التعمـ والعمؿ في القرف الحادي 

 والعشريف.
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 :( اآلتي موضوعات محتوى المنيجٓٔويوضح الجدوؿ )

 (:01خعٚي )

َِٛٛػبد ِسزٜٛ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ًٌٍف األٚي اٌثبٔٛٞ ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ؛ 

 ِمكّخ ػٍٝ ف١ًٍٓ ظؼاق١١ٓ

 اٌفًً اٌعؼاقٟ اٌثبٟٔ اٌفًً اٌعؼاقٟ األٚي

 اٌٛزعح األٚي: ِعضً اٌٝ ػٍُ اٌدغؽاف١ب.

فؽٚػٙب  –اٌعؼـ األٚي: ِفَٙٛ اٌدغؽاف١ب ِٚج١ؼزٙب 

 أ١ّ٘زٙب. –ٙب أ٘عاف –

اٌعؼـ اٌثبٟٔ: أظٚاد اٌدغؽاف١ب، ِٚكزسعثبرٙب 

 اٌزىٌٕٛٛخ١خ.

ر١ًٕفبرٙب، ٚأٔٛاػٙب، ِٚٙبؼاد  -

 اقزطعاِٙب.

اٌٛزعح اٌؽاثؼخ: إٌجبد اٌطج١ؼٟ، ٚاٌثؽٚح 

 اٌس١ٛا١ٔخ فٟ ًِؽ:

 اٌعؼـ األٚي: إٌجبد اٌطج١ؼٟ.

 اٌعؼـ اٌثبٟٔ: اٌثؽٚح اٌس١ٛا١ٔخ.

ٚاٌمُب٠ب اٌعؼـ اٌثبٌث: ثؼٍ اٌّهىالد 

اٌّؽرجطخ ثبٌٕجبد اٌطج١ؼٟ، ٚاٌثؽٚح اٌس١ٛا١ٔخ فٟ 

 ًِؽ.

 اٌٛزعح اٌثب١ٔخ: ِٛلغ ًِؽ، ٚرُبؼ٠كٙب.

 خ.االقزؽار١د١اٌعؼـ األٚي: اٌّٛلغ، ٚأ١ّ٘زٗ 

 اٌعؼـ اٌثبٟٔ: رُبؼ٠ف ًِؽ، ٚػٛاًِ رهى١ٍٙب. 

 اٌعؼـ اٌثبٌث: ػاللخ اٌّٛلغ ثزُبؼ٠ف ًِؽ.

 اٌٛزعح اٌطبِكخ: قىبْ ًِؽ.

 األٚي: إٌّٛ ٚاٌزؽو١ت اٌكىبٟٔ. اٌعؼـ

اٌعؼـ اٌثبٟٔ: اٌزٛؾ٠غ اٌكىبٟٔ، ٚاٌىثبفخ 

 اٌكىب١ٔخ.

اٌعؼـ اٌثبٌث: اٌز١ّٕخ اٌجهؽ٠خ، ٚثؼٍ اٌّهىالد 

 اٌكىب١ٔخ.

 اٌٛزعح اٌثبٌثخ: ِٕبش ًِؽ.

 اٌعؼـ األٚي: إٌّبش فٟ ًِؽ.

 اٌعؼـ اٌثبٟٔ: األلب١ٌُ إٌّبض١خ.

 ٕبش.اٌعؼـ اٌثبٌث: ِهىالد ٚلُب٠ب اٌّ

اٌٛزعح اٌكبظقخ: األٔهطخ اإللزًبظ٠خ فٟ ًِؽ، 

 ٚثؼٍ ِهىالرٙب.

اٌعؼـ األٚي: إٌهبِ اٌؿؼاػٟ، ٚي١ع األقّبن، 

 ٚثؼٍ اٌّهىالد.

 اٌعؼـ اٌثبٟٔ: إٌهبِ اٌزؼع٠ٕٟ، ٚإًٌبػخ.

 اٌعؼـ اٌثبٌث: إٌمً، ٚاٌزدبؼح.

 اٌعؼـ اٌؽاثغ: إٌهبِ اٌك١بزٟ.

 :تعلهوال التعليه أىشطة. د

 :صورةبنشطة المنيج لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف؛ تصمـ أ
تركز عمى تزويد المتعمـ بالمعارؼ، والميارات، والقيـ المرتبطة بميارات القرف الحادي  -

 والعشريف.

 إرشادية توضح اليدؼ منيا، وكيفية تنفيذىا، وتقويميا. تقدـ نماذج -

 وتوجو نحو اإلبداع، واإلبتكار.تعتمد عمى تكويف شخصية المتعمـ، وتنميتيا،  -

 تعتمد عمى استخداـ التقنيات الرقمية، وتكنولوجيا المعمومات واالتصالت. -

المتعمـ في التفوؽ،  ةتركز عمى األنشطة الجماعية، والعمؿ الفريقي؛ بما ال يمغي فرص -
 واإلبداع الفردي.

 تزود بأساليب تحفيزية، وتعزيزية. -
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 تعله:وال التعليه اضرتاييييات. هـ

تنطمؽ استراتيجيات تعميـ وتعمـ المنيج مف مجموعة مف نظريات التعميـ والتعمـ، التي        
تركز عمى استغالؿ قدرات المتعمـ، وتنميتيا، مثؿ النظرية البنائية، ونظرية الذكاء المتعدد، 

يا؛ مثؿ: ونظرية أساليب التعمـ، والتعميـ المتمايز وعمى مجموعة مف المداخؿ المنبثقة من
مدخؿ التعمـ النشط، والمدخؿ البيئي، والمدخؿ التكنولوجي، والمدخؿ المنظومي، ومدخؿ نواتج 

 :ما يأتيات باالستراتيجيالتعمـ، والمدخؿ الميداني؛ وذلؾ بما يسمح لتمؾ 
التركيز عمى نشاط الطالب وممارستو لعمميات التعمـ المختمفة بما يمكنو مف امتالؾ ميارات  -

لحادي والعشريف؛ مثؿ: استراتيجيات التعمـ الذاتي، والتعاوني، والتنافسي، والتعمـ القرف ا
؛ وحؿ المشكالت، Learning by Doingبالمشروعات، والتعمـ الخدمي، والتعمـ بالعمؿ 

 واالستقصاء، والمناقشة، والعصؼ الذىني، ولعب األدوار.
التصاالت في عممية التعميـ والتعمـ؛ مثؿ دمج التكنولوجيا الرقمية، وتكنولوجيا المعمومات وا -

، والخرائط الذىنية لكترونية، والعصؼ الذىني اال لكترونياستراتيجيات:  المناقشة اال 
 ، واستخداـ البرمجيات الرقمية.Wep Questة، والرحالت المعرفية عبر الويب لكترونياال 
 تنمية ميارات التفكير، وانماط الذكاء، والميارات الحياتية. -
التركيز عمى العمؿ الميداني بمجتمع الطالب؛ خاصة في دراسة المشكالت والقضايا  -

 الجغرافية.
 و. معييات التعليه والتعله:

الحادي يجب أف يعتمد منيج الجغرافيا لمصؼ األوؿ الثانوي في تنميتو لميارات القرف     
 معينات التي:العمى  والعشريف

 عارؼ اإليضاحية، واإلثرائية المرتبطة بالمنيج.تزود المتعمـ بالمعمومات، والم -

 تساعد المتعمـ في تنفيذ أنشطة التعمـ المختمفة، ومف ثـ تحقيؽ األىداؼ. -

تسمح لممتعمـ بممارسة الميارات الرقمية الالزمة لمقرف الحادي والعشريف، والتمكف منيا؛  -
مكاف، وتقدـ خدمات  خاًصة أنيا تتميز بسيولة توفيرىا لممعمومات في أي وقت، وأي

 مجانية في بعض األحياف.

، وألواح Smart Boardة الحديثة؛ مثؿ: السبورة الذكية لكترونيتعتمد عمى األجيزة اال  -
، وأجيزة اإلسقاط Digital interactive whiteboardsالكتابة التفاعمية الرقمية 
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المحموؿ التي تعتمد  ، وأجيزةTablet، واألجيزة الموحية Digital Projectorsالرقمية 
 عمى تقنية األندرويد، والحاسب اآللي.

تعتمد عمى المصادر الرقمية؛ مثؿ: شبكة اإلنترنت، وبنؾ المعرفة المصري، والكتب  -
، واألطالس E-Encyclopediasة لكتروني، والموسوعات اال E-Booksة لكترونياال 
، والمنصات GPSوتطبيؽ  Google Map، وGoogle Earthة، وخدماتلكترونياال 

 التعميمية.

 توفر دليؿ لالستخداـ األمف ليا، خاصة تمؾ المعتمدة عمى التكنولوجيا الرقمية. -
 ش. بيئة التعليه والتعله:

؛ تنوًعا في بيئة التعميـ، والتعمـ؛ ما الحادي والعشريفيتطمب المنيج لتنمية ميارات القرف      
بيف البيئة الواقعية، والبيئة بالطالب؛ وكذلؾ  بيف البيئة المدرسية، والالمدرسية المحيطة

فتراضية والتعمـ عف بعد؛ مع مراعاة تزويد تمؾ البيئات بكافة التجييزات الالزمة لدعـ تنمية اال
؛ خاصة تمؾ المدعومة بالتكنولوجيا الرقمية؛ بما في ذلؾ الحادي والعشريفميارات القرف 

نترنت، وتسييؿ ؿ مجاني لممتعمـ عمى شبكة اإل دخو تطوير البنية التحتية لممدارس، وتوفير
 ة.لكترونيوصولو لمصادر التعمـ اال 

نتباه عمى أىمية البيئة المعنوية التي تسود عممية تعميـ وتعمـ تركيز اال كما يتطمب      
المتعمـ؛ فيجب توفير المنيج؛ خاصة في تُأثيرىا عمى تنمية ميارات التفكير، واإلبداع لدى 

 حفيزية، وتعزيزية، وديمقراطية، ومرنة.ت بيئة معنوية

 حـ. اخلطة الصميية لتعليه ويعله امليَج: 

يتطمب تنفيذ المنيج لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف فترة زمنية كافية لتعمـ      
المعارؼ، والميارات، والقيـ واالتجاىات المتضمنة بالمحتوى، وذلؾ إلتاحة الفرصة لمتدريب 

وممارستيا؛ لذا ُيري أفضمية تقسيـ المنيج عمى  الحادي والعشريفرات القرف عمى تعمـ ميا
 فصميف دراسييف بداًل مف فصؿ دراسي واحد.
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 :ُوأدواي طـ. أضاليب التكويه

يجب أف يعتمد المنيج عمى مجموعة مف أساليب وأدوات التقويـ المتنوعة، والمستمرة      
 التي:
، وأدواتو التي تركز عمى قياس األداء الفعمي لممتعمميف في تتضمف أساليب التقويـ الحقيقي -

 تنفيذ األنشطة.
في سموؾ  الحادي والعشريفتوفر أساليب، وأدوات لقياس مستوى نمو ميارات القرف  -

 لميارات؛ مثؿ:مف االمتعمميف  تمكفمعايير دقيقة لضماف دقة الحكـ عمى تتضمف ، و المتعمـ
 التقدير. ومقاييس المواقؼ،  واختبارات األداء، اختبارات

 تتضمف أساليب، وأدوات التقويـ الذاتي. -
 إلى تحقيؽ المنافسة لموصوؿ ألعمى المستويات الفردية، والجماعية. ىسعت -
 توفر فرص تقديـ التغذية الراجعة. -

 ى. خسيطة امليَج:

كيفية جب أف تصمـ خريطة منيج تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف بما يعكس ي    
دعـ مكونات المنيج لبعضيا البعض، وتجانسيا مًعا لدعـ المنيج في تنميتو تمؾ الميارات؛ 

 لذا فيجب أف تتصؼ بػ:
ات، األنشطة، المعينات، االستراتيجي، المحتوىالشموؿ لجميع مكونات المنيج )األىداؼ،  -

ؽ المنيج لألىداؼ الزمف، البيئة، التقويـ(، وكذلؾ عمى األدلة والشواىد التي تؤكد تحقي
 التي وضع مف أجميا.

 يدعـ كؿ مكوف اآلخر في تحقيؽ أىداؼ المنيج. بصورةالتكامؿ، والتجانس بيف مكونتيا؛  -
أف تكوف مكتوبة، ومصممة في صورة بصرية في شكؿ جدوؿ مقسـ رأسًيا إلى أعمدة  -

 المنيج. تتضمف مكونات المنيج واألدلة والشواىد، وأفقًيا إلى صفوؼ تتضمف وحدات
 –)فصؿ دراسي التنفيذية لممنيج أف تكوف موقوتة؛ بحيث تتضمف تحديًدا لمفترة الزمنية  -

 (.حصص  –أشير 
 المرونة، والقابمية لمتعديؿ والتكييؼ وفًقا لممواقؼ التدريسية المختمفة لممنيج. -
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 دزض :. مواصفات الكتاب املك

 ىوالعشريف عمي توافر كتاب مدرسي ذيعتمد منيج تنمية ميارات القرف الحادي،      
 ة؛ فالبنسبة:لكترونينسختو اال  ـكاف في نسختو الورقية، أأمواصفات خاصة؛ سواء 
الشكمية: يجب أف يعكس الغالؼ عالقة الجغرافيا بتنمية ميارات القرف لممواصفات مف الناحية 

نماط أالورؽ، و انب مراعاة جودة اختيار إلى ج ي،الحادي والعشريف لدى المواطف المصر 
الخطوط، واأللواف، واتسامو بالقدرة عمى التحفيز وجذب انتباه المتعمـ، ومراعاة البساطة 

: فضاًل عف اشتمالو عمى األقساـ األساسية؛ والتي تتضمف ،والوضوح، والدقة شكاًل ومضموًنأ
 المراجع.الغالؼ، والمقدمة، والفيرس، وأىداؼ المنيج، والوحدات، واألنشطة، والتدريبات، و 

 ا،المنيج، ومؤشراتي يجب أف: يعكس معاييرأما مواصفات عرض المحتوى، وتنظيمو؛ ف
لموصوؿ إلييا، وأف ينظـ في صورة وحدات، وكؿ وحدة إلى دروس، وأف يتدرج مف  ىويسع

دوف  الكؿ إلى الجزء، وأف يحقؽ الترابط، والتكامؿ أفقًيا ورأسًيا بيف أجزائو، وأف يكوف كاؼٍ 
أو إسياب زائد، فضاًل عف الدقة العممية، والمغوية، والحداثة العممية لكؿ  إيجاز مخؿ

المعمومات الواردة بو، ووضوح ودقة الصور، والخرائط والرسـو والجداوؿ الواردة بو وارتباطيا 
بالمحتوى العممي، ويزود بمعمومات إثرائية، ويزود المتعمـ بأنشطة ومراجع لممارسة ميارات 

والتعاوني، وميارات التفكير، والبحث، ويعرض بأساليب متنوعة بما يتناسب  التعمـ الذاتي،
ميارات القرف إلى ممارسة المتعمـ  ىسعوخصائص المتعمميف، وطبيعة الموضوعات، وي

 ، وتنميتيا.الحادي والعشريف
 عله:. مواصفات دليل املل

ؿ ارشادي ومساعد لممعمـ يعتمد المنيج عمى توفير دليؿ لممعمـ يعمؿ بمثابة دلييجب أف      
المتعمـ، ويتسـ  ىلد الحادي والعشريففي كيفية قيامو بأدواره مف أجؿ تنمية ميارات القرف 

لمكتاب نفسيا تراعي المواصفات الشكمية التي ذلؾ الدليؿ بمجموعة مف المواصفات؛ 
ة مصغرة ة إلى جانب تضمنو لنسخالكتروني ـتوافر لممعمـ في صورة ورقية أأالمدرسي؛ سواء 

مف كتاب المتعمـ )الكتاب الدرسي( مزودًا بػ: صفحة محتويات لمدليؿ، ومقدمة توضح أىمية 
الدليؿ، وأىداؼ المنيج، وأىميتو لتنمية ميارات القرف الحادي والعشريف، مع توضيح لتمؾ 
الميارات، وتنظيـ لموحدات يتضمف مقدمة الوحدة، وأىدافيا، وأىميتيا، ودروسيا، ويوضح 

ة التييئة لمتدريس، ويوضح أدوار المعمـ، والمعينات التي يمكف أف يستعيف بيا، وكيفية كيفي
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ة، والرقمية، ويقدـ أمثمة مقترحة لالستراتيجيات، لكترونياستخدامو ليا خاصة المعينات اال 
 .يب وأدوات التقويـ وكيفية تنفيذهواألنشطة وكيفية تنفيذىا، وكذلؾ أمثمة ألسال

 يرية:التيف اخلطة إعداد - 5

( التالي:ٔٔح بالجدوؿ )ضولقد تـ تصميميا كما ىو مو 
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 :(00خعٚي )

 ضالي ضّف قٕٛاد ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌسبظٞ ٚاٌؼهؽ٠ٓ االقزؽار١دٟاٌزٕف١ػ٠خ ٌٍزطط١ّ اٌططخ  
 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  ٙباٌثبٔٛٞ ِٚئنؽار(: يٛؽ ِؼب١٠ؽ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي 0اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

خّغ اٌج١بٔبد 

/  )اقزج١بٔبد

 ِمبثالد نط١ًخ(.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚخٛظ ظ١ًٌ رؼؽ٠فٟ ٌؽفغ ِكزٜٛ  -

اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ اٌزطط١ّ 

االقزؽار١دٟ ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ 

َٛء ر١ّٕخ ِٙٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  

 .10ٌعٞ 

ٌعٜ  اؼرفبع ظؼخخ اٌٛػٟ -

ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ، ٚاٌّكزف١ع٠ٓ؛ 

ثؤ١ّ٘خ اٌزطط١ّ االقزؽار١دٟ 

 ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.

اؼرفبع ِكزٜٛ ثمبفخ ر١ّٕخ  -

ٌعٜ  10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ، ٚاٌّكزف١ع٠ٓ.

ٚخٛظ لبئّخ ثز١ًٕف ِٙبؼاد  -

اٌالؾَ ر١ّٕزٙب ٌعٜ  10اٌمؽْ اٌـ 

اٌّزؼ١ٍّٓ ِٓ ضالي ِٕٙح 

 األٚي اٌثبٔٛٞ. اٌدغؽاف١ب ثبًٌف

ٚخٛظ ظ١ًٌ رؼؽ٠فٟ ٌؽفغ ِكزٜٛ  -

اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

ِٓ ضالي ِٕب٘ح  10اٌمؽْ اٌـ 

 اٌدغؽاف١ب.

اؼرفبع ظؼخخ اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ  -

ِٓ  10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 ضالي ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.

ٚخٛظ ِدبالد ٌّؼب١٠ؽ ِٕٙح  -

اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ  رزُّٓ ر١ّٕخ

 .21اٌـ

ٚخٛظ لبئّخ ثّؼب١٠ؽ ِٕٙح  -

اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ 

رزُّٓ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 3 ِؽرفؼخ

 نٙؽأ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

ثّب فٟ غٌه إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ 

ِالة اًٌف  -اٌّؼٍّْٛ. 

 األٚي اٌثبٔٛٞ.

 

ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ 

ٌُّبْ خٛظح 

اٌزؼ١ٍُ، ٚاالػزّبظ، 

ثبٌهؽاوخ ِغ 

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة، ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اػعاظ ظ١ًٌ رؼؽ٠فٟ ٌؽفغ ِكزٜٛ  -

١ّخ اٌزطط١ّ االقزؽار١دٟ اٌٛػٟ ثؤ٘

ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء ر١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  ٌعٞ 

ػمع ٔعٚاد ٌّكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ  -

ٚاٌّكزف١ع٠ٓ ٌٍزٛػ١خ ثؤ١ّ٘خ اٌزطط١ّ 

 االقزؽار١دٟ ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب.

ػمع ٔعٚاد ٌٍّكئٌْٛٛ ػٓ اٌزٕف١ػ  -

ٚاٌّكزف١ع٠ٓ ٌٍزٛػ١خ ثثمبفخ ر١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ِؽاخؼخ ر١ًٕفبد ِٙبؼاد  اٌمؽْ اٌـ  -

 اٌالؾَ ر١ّٕزٙب ٌعٜ اٌّزؼ١ٍّٓ. 10

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي رطط١ّ 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء ر١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

اػعاظ ظ١ًٌ رؼؽ٠فٟ ٌؽفغ ِكزٜٛ  -

ـ اٌٛػٟ ثؤ١ّ٘خ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌ

 ِٓ ضالي ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب. 10

ػمع ِدّٛػخ ِٓ ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع  -

ِدبالد اٌّؼب١٠ؽ، ٚيٛؽ رٍه اٌّؼب١٠ؽ، 

 ِٚئنؽارٙب.

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف،  ٚرم٠ّٛٗ.  -

ر١ّٕخ ِكزٜٛ  -

اٌٛػٟ  ثؤ١ّ٘خ 

اٌزطط١ّ 

االقزؽار١دٟ 

ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

فٟ َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  

10. 

ر١ّٕخ ِكزٜٛ  -

ٛػٟ ثؤ١ّ٘خ اٌ

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

ِٓ  10اٌمؽْ اٌـ 

ضالي ِٕب٘ح 

 اٌدغؽاف١ب.

رسع٠ع اٌز١ًٕف  -

إٌّبقت ٌّٙبؼاد 

 10ـاٌمؽْ اٌ

 اٌالؾِخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ.

رسع٠ع ِدبالد  -

ِؼب١٠ؽ ِٕٙح 

اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10 . 

يٛؽ ِؼب١٠ؽ  -

إٌّٙح فٟ َٛء 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 .10اٌمؽْ اٌـ 

ؽاد يٛؽ اٌّئن -

اٌّسممخ ٌٍٛيٛي 

 ٌّؼب١٠ؽ إٌّٙح.
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 .21اٌـ

ٚخٛظ ِئنؽاد ظل١مخ رسمك  -

ِؼب١٠ؽ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف 

األٚي اٌثبٔٛٞ رزُّٓ ر١ّٕخ 

 .21ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

 .10(: يٛؽ األ٘عاف اٌؼبِخ، ٚٔٛارح اٌزؼٍُ اٌّكزٙعفخ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 1اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
ٌٛ اٌزٕف١ػِكئٛ اٌّكزف١عْٚ  األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ 

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

ٚخٛظ لبئّخ ٌأل٘عاف اٌؼبِخ  -

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب، ٚٔٛارح اٌزؼٍُ 

ٕٗ ًِبغخ فٟ َٛء اٌّكزٙعفخ ِ

ٌعٜ  10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 اٌّزؼ١ٍّٓ.

 2 ِؽرفؼخ

 نٙؽأ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ. 

ِالة اًٌف األٚي  –

 اٌثبٔٛٞ.

 

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة، ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 اٌفٕٟ.ٚاٌزؼ١ٍُ 

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي ي١بغخ 

األ٘عاف اٌؼبِخ، ٚٔٛارح اٌزؼٍُ 

اٌّكزٙعفخ ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء 

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ِدّٛػخ ِٓ ٚؼل اٌؼًّ ًٌٛؽ  -

األ٘عاف اٌؼبِخ، ٚٔٛارح اٌزؼٍُ 

فٟ َٛء اٌّكزٙعفخ ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

يٛؽ األ٘عاف  -

اٌؼبِخ ٌٍّٕٙح فٟ 

َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

اٌالؾِخ  10

 ٌٍّزؼ١ٍّٓ.

يٛؽ ٔٛارح  -

اٌزؼٍُ اٌّكزٙعفخ 

فٟ َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10 . 

 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  ٗٚرٕظ١ّ  ١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ(: رسع٠ع ِسزٜٛ ِٕٙح اٌدغؽاف2اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 ٔبد.خّغ اٌج١ب

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثبٌَّٛٛػبد  -

اٌؽئ١كخ، ٚاٌفؽػ١خ ٌّٕٙح 

اٌدغؽاف١ب، فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 ٌعٜ اٌّزؼ١ٍّٓ. 10اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ لبئّخ ثؤُ٘ اٌّهىالد  -

ٚاٌمُب٠ب اٌّدزّؼ١خ اٌالؾَ 

 ٌّٕٙح.ٜ اٛر١ُّٕٙب ثّسز

ٚخٛظ ِططّ ٠َٛر و١ف١خ  -

رسم١ك اٌزىبًِ اٌّؼؽفٟ ٚاٌّٙبؼٞ 

 فٟ ِسزٜٛ إٌّٙح.

زبثغ زٚخٛظ ًِفٛفخ اٌّعٜ ٚاٌ -

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي 

اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 3 ِؽرفؼخ

 ؽنٙأ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

ِالة اًٌف  -ْٛ. اٌّؼٍّ

 األٚي اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌؽائعح فٟ ِدبي رسع٠ع ِسزٜٛ  

، ٚرٕظ١ّٙب فٟ َٛء ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ِدّٛػخ ِٓ ٚؼل اٌؼًّ ٌزسع٠ع  -

َِٛٛػبد إٌّٙح فٟ َٛء ر١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

رسع٠ع آ١ٌبد ر١ُّٓ أُ٘ اٌّهىالد  -

ٚاٌمُب٠ب اٌّدزّؼ١خ فٟ ِدزٛٞ 

 إٌّٙح.

رسع٠ع آ١ٌبد رسم١ك اٌزىبًِ اٌّؼؽفٟ  -

 .ٚاٌّٙبؼٞ فٟ ِسزٜٛ إٌّٙح

ػمع ِدّٛػخ ِٓ ٚؼل اٌؼًّ ٌزٕظ١ُ  -

رسع٠ع  -

َِٛٛػبد 

إٌّٙح فٟ َٛء 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 10ؽْ اٌـ اٌم

 اٌالؾِخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ.

ر١ُّٓ ِسزٜٛ  -

إٌّٙح ِٙبؼاد 

 اٌمؽْ اٌـ 

10. 

رٕظ١ُ ِسزٜٛ  -

إٌّٙح ثّب ٠سمك 

اٌزىبًِ فٟ ر١ّٕخ 
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َِٛٛػبد إٌّٙح فٟ َٛء ر١ّٕخ  ٌعٜ اٌّزؼ١ٍّٓ. 10اٌمؽْ اٌـ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ِدّٛػخ ِٓ ٚؼل اٌؼًّ  -

ٌز١ًُّ ًِفٛفخ اٌّعٜ ٚاٌززبثغ 

ٌٍّٕٙح فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .10اٌـ 

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ر١ًُّ ًِفٛفخ  -

اٌّعٜ ٚاٌززبثغ 

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب 

فٟ َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  ٙبرؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ ٚر١ًّّ(: رسع٠ع أٔهطخ 3اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

خ، ٚأظٚاد اٌالؾِ

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثبزز١بخبد  -

اٌّدزّغ، ِٚزطٍجبد قٛق اٌؼًّ 

اٌالؾَ ِؽاػبرٙب ػٕع ر١ًُّ 

 أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ٚخٛظ لبئّخ ِٓ أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ  -

اد ٚاٌزؼٍُ اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ ِٙبؼ

. 10اٌمؽْ اٌـ   

ٚخٛظ لٛائُ ثؤُ٘ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌٛؼل١خ ٚاالٌىزؽ١ٔٚخ 

اٌالؾِخ إلرّبَ رٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ.

ٚخٛظ أظٌخ ّٚٔبغج اؼنبظ٠خ  -

 ٌزٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ٚخٛظ ٔظُ ٌألقب١ٌت اٌزسف١ؿ٠خ  -

ٚاٌزهد١ؼ١خ إلرّبَ رٕف١ػ أٔهطخ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ٛظ ٔظُ ألقب١ٌت رم٠ُٛ أظاء ٚخ -

اٌّزؼٍُ فٟ رٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ.

 5 ِؽرفؼخ

 أنٙؽ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ.

ِالة اًٌف األٚي  -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚٚؾاؼح ٚا٢ظاة،  

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي رسع٠ع 

، ٙبأٔهطخ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب ٚر١ًّّ

ٚرٕظ١ّٙب فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 .10اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ رؼؽ٠ف١خ ٚرعؼ٠ج١خ  -

ػٍٝ و١ف١خ ر١ًُّ أٔهطخ ِٕب٘ح 

 .١ّٕ10خ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ اٌدغؽاف١ب ٌز

ػمع ٚؼل ػًّ ٌَٛغ آ١ٌبد ظِح  -

رىٌٕٛٛخ١ب االرًبالد ٚاٌّؼٍِٛبد، 

ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ فٟ ر١ًُّ أٔهطخ 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ػمع ٚؼل ػًّ ٌَٛغ آ١ٌبد ؼثّ  -

أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّسزٜٛ إٌّٙح، 

ٚز١بح اٌطبٌت، ٚازز١بخبد اٌّدزّغ، 

 ً.ِٚزطٍجبد قٛق اٌؼّ

اػعاظ ّٔبغج اؼنبظ٠خ ٌزٕف١ػ أٔهطخ  -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّب ٠ّٕٟ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

 .10اٌـ 

اػعاظ لٛائُ ثؤُ٘ اٌّؽاخغ ٚاًٌّبظؼ  -

اٌٛؼل١خ ٚاالٌىزؽ١ٔٚخ اٌالؾِخ إلرّبَ 

 رٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

اػعاظ أقب١ٌت رسف١ؿ٠خ ٚرهد١ؼ١خ  -

 ٌُّبْ رٕف١ػ أٔهطخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

عاظ أقب١ٌت رم٠ُٛ أظاء اٌّزؼٍُ فٟ اػ -

رسع٠ع أٔهطخ  -

رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح 

اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ر١ًُّ أٔهطخ  -

رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح 

اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼا اٌمؽْ اٌـ 

10. 
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 أٔهطخ ٌزؼٍُ.

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ ٙب رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ  ٚر١ًّّاقزؽار١د١بد  (: رسع٠ع4اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

ِخ، ٚأظٚاد اٌالؾ

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثمعؼاد، ِٚٙبؼاد  -

اٌّزؼ١ٍّٓ اٌّؽاظ ر١ّٕزٙب فٟ َٛء 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ لبئّخ ثبقزؽار١د١بد  -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

، ٚاٌّؽرجطخ 10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ثمعؼاد ِٚٙبؼاد اٌّزؼٍُ، 

ِٚسزٜٛ إٌّٙح، ٚازز١بخبد 

 اٌّدزّغ، ِٚزطٍجبد قٛق اٌؼًّ.

ٚخٛظ لبئّخ ثؤُ٘ آ١ٌبد رفؼ١ً  -

ٚظِح رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد 

ٚاالرًبالد، ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ 

 فٟ اقزؽار١د١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ٚخٛظ أظٌخ ّٚٔبغج اؼنبظ٠خ  -

د اٌزؼ١ٍُ ٌزٕف١ػ اقزؽار١د١ب

 ٚاٌزؼٍُ.

ٚخٛظ ٔظُ ٌألقب١ٌت اٌزسف١ؿ٠خ  -

ٚاٌزهد١ؼ١خ اٌالؾِخ ٌُّبْ ٔدبذ 

اقزطعاَ اقزؽار١د١بد اٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ.

 

 4 ِؽرفؼخ

 أنٙؽ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

ِالة اًٌف  -اٌّؼٍّْٛ. 

 األٚي اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

ٌٟ ٚاٌجسث اٌؼب

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌؽائعح فٟ ِدبي رسع٠ع 

اقزؽار١د١بد ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

، ٚرٕظ١ّٙب فٟ َٛء ر١ّٕخ ٙبٚر١ًّّ

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ؼؽ٠ف١خ ٚرعؼ٠ج١خ ػمع ٚؼل ػًّ ر -

ػٍٝ و١ف١خ ر١ًُّ اقزؽار١د١بد ِٕب٘ح 

 .10اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع اقزؽار١د١بد  -

ىؿح زٛي اٌّزؼٍُ، راٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اٌّؽ

ٚاٌزٟ رؽرجّ ثز١ّٕخ لعؼارٗ ثًٛؼح 

 ِزىبٍِخ.

ػمع ٚؼل ػًّ ٌَٛغ آ١ٌبد رفؼ١ً،  -

 ٚظِح رىٌٕٛٛخ١ب االرًبالد

ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ فٟ 

 ر١ًُّ اقزؽار١د١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ػمع ٚؼل ػًّ ٌَٛغ آ١ٌبد ؼثّ  -

اقزؽار١د١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّسزٜٛ 

إٌّٙح، ٚز١بح اٌطبٌت، ٚازز١بخبد 

 اٌّدزّغ، ِٚزطٍجبد قٛق اٌؼًّ.

اػعاظ ّٔبغج اؼنبظ٠خ ٌزٕف١ػ  -

ب ٠ّٕٟ اقزؽار١د١بد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّ

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

اػعاظ أقب١ٌت رسف١ؿ٠خ ٚرهد١ؼ١خ  -

ٌُّبْ ٔدبذ اقزطعاَ اقزؽار١دبد 

 اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

رسع٠ع  -

اقزؽار١د١بد رؼ١ٍُ 

ٚرؼٍُ إٌّٙح 

اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ر١ًُّ  -

اقزؽار١د١بد رؼ١ٍُ 

ٚرؼٍُ إٌّٙح 

ِخ ٌز١ّٕخ اٌالؾ

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

 

 .10ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ ٙب ٔزبخاِؼ١ٕبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌدغؽاف١ب  ٚ (: رسع٠ع5اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
ت اٌزٕف١ػ٠خاألقب١ٌ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ  األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ 

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  - ٚخٛظ لبئّخ ثّؼ١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  - اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ  3 ِؽرفؼخ ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ  اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  - رسع٠ع ِؼ١ٕبد  -
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ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚاٌزؼٍُ اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد 

اد ، ٚاٌّؽرجطخ ثمعؼ10اٌمؽْ اٌـ 

ِٚٙبؼاد اٌّزؼٍُ، ِٚسزٜٛ 

إٌّٙح،  ِٚزطٍجبد قٛق اٌؼًّ، 

ٚاٌزٟ رؼزّع ػٍٝ ظِح رىٌٕٛٛخ١ب 

اٌّؼٍِٛبد ٚاالرًبالد، 

 ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ.

ٚخٛظ أظٌخ ّٚٔبغج اؼنبظ٠خ  -

 القزطعاَ ِؼ١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.

ٔزبج اٚخٛظ لبئّخ ثآ١ٌبد  -

اٌّؼ١ٕبد اٌّؼزّعح ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب 

د ٚاٌّؼٍِٛبد، االرًبال

 ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ، ِٚزطٍجبرٙب.

ٚخٛظ ثؽٚرٛوٛي رؼبْٚ ث١ٓ   -

ٚؾاؼح اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، ٚث١ٓ 

ٚؾاؼح االرًبالد ٚرىٌٕٛٛخ١ب 

اٌّؼٍِٛبد ٌزمع٠ُ اٌعػُ 

اٌزىٌٕٛٛخٟ اٌالؾَ ٌعِح 

 اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ.

ٚخٛظ لبئّخ ثُٛاثّ اقزطعاَ  -

ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب  اٌّؼ١ٕبد اٌّؼزّعح

االرًبالد ٚاٌّؼٍِٛبد، 

 ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ.

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه  أنٙؽ

 اٌّؼٍّْٛ.

ِالة اًٌف األٚي  -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي رسع٠ع 

ِؼ١ٕبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

، ٚرٕظ١ّٙب فٟ َٛء ر١ّٕخ ٙبٔزبخاٚ

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ رؼؽ٠ف١خ ٚرعؼ٠ج١خ  -

ػٍٝ ثّؼ١ٕبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٕب٘ح 

، 10ؽاف١ب ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ اٌدغ

 ٚو١ف١خ ر١ًّّٙب.

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع ِؼ١ٕبد اٌزؼ١ٍُ  -

ٚاٌزؼٍُ اٌزٟ رؽرجّ ثز١ّٕخ لعؼارٗ 

ثًٛؼح ِزىبٍِخ، ِٚزطٍجبد قٛق 

 اٌؼًّ.

اػعاظ ّٔبغج اؼنبظ٠خ القزطعاَ  -

ِؼ١ٕبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثّب ٠ّٕٟ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

آ١ٌبد أزبج  ػمع ٚؼل ػًّ ٌَٛغ -

اٌّؼ١ٕبد اٌّؼزّعح ػٍٝ رىٌٕٛٛخ١ب 

االرًبالد ٚاٌّؼٍِٛبد، ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب 

 اٌؽل١ّخ، ِٚزطٍجبرٙب.

ػمع ثؽٚرٛوٛي رؼبْٚ ث١ٓ ٚؾاؼح  -

ٚؾاؼح االرًبالد ٚاٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ، 

ٚرىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد ٌزمع٠ُ اٌعػُ 

اٌزىٌٕٛٛخٟ اٌالؾَ ٌعِح اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ 

 .اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

ػمع ٚؼل ػًّ ٌَٛغ َٛاثّ  -

اقزطعاَ اٌّؼ١ٕبد اٌّؼزّعح ػٍٝ 

رىٌٕٛٛخ١ب االرًبالد ٚاٌّؼٍِٛبد، 

 ٚاٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌؽل١ّخ.

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح 

اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ٔزبج ِؼ١ٕبد ا -

رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح 

١ّخ اٌالؾِخ ٌزٕ

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

 

 .10(: رسع٠ع ِٛايفبد ث١ئخ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ، ٚرد١ٙؿ٘ب فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 1اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
قب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خاأل ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ  األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ 

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

ٚخٛظ لبئّخ ثّٛايفبد  -

ٚضًبئى ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

10..  

 3 ِؽرفؼخ

 أنٙؽ

١ّ اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ.

ِالة اًٌف األٚي  -

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

فٟ ِدبي رسع٠ع اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح 

ِٛايفبد ٚضًبئى ث١ئبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب، ٚرد١ٙؿ٘ب فٟ َٛء 

رسع٠ع ِٛايفبد  -

ث١ئخ رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ 

إٌّٙح اٌالؾِخ 

خ ِٙبؼاد ٌز١ّٕ



 م1212( 98) -3ج-عدد سبتمبر                                       ...     الستراتيجي لمنهج الجغرافيالتخطيط اا

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0113 - 

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثّزطٍجبد  رد١ٙؿ  -

ث١ئبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح ٌز١ّٕخ 

.10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ   

ٚخٛظ أظٌخ اؼنبظ٠خ ٌى١ف١خ ظاؼح  -

َٚجّ ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

 اًٌف١خ ٚاإلفزؽا١َخ.

ٚخٛظ لبئّخ ثآ١ٌبد  رؼؿ٠ؿ  -

اقزطعاَ ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 

ا١ٌّعا١ٔخ ثّب ٠سمك اٌؽثّ ث١ٓ 

ٕٙح ٚاٌّدزّغ، ٚقٛق اٌؼًّ. اٌّ  

ٚخٛظ ضطخ ٌزط٠ٛؽ اٌج١ٕخ  -

ث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  ثّب اٌزسز١خ ٌأل

٠كّر ثزٛف١ؽ اٌطعِبد 

اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌالؾِخ ٌزٕف١ػ 

 إٌّٙح.

ٚخٛظ ّٔبغج اؼنبظ٠خ إلظاؼح  -

َٚجّ ث١ئبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح 

.10ثّب ٠ّٕٟ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ   

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ رؼؽ٠ف١خ ٚرعؼ٠ج١خ  -

ػٍٝ ثّٛايفبد ث١ئبد رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ 

ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ 

.10اٌـ   

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع ِزطٍجبد  -

١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح ٌز١ّٕخ رد١ٙؿ ث١ئبد رؼ

.10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ   

ػمع ٚؼل ػًّ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ  -

اظاؼح ث١ئبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ اًٌف١خ 

.ٙبٚاإلفزؽا١َخ َٚجط  

َٚغ آ١ٌبد رؼؿ٠ؿ اقزطعاَ ث١ئبد  -

اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ا١ٌّعا١ٔخ ثّب ٠سمك اٌؽثّ 

 ث١ٓ إٌّٙح ٚاٌّدزّغ، ٚقٛق اٌؼًّ. 

زسز١خ ٌألث١ٕخ اٌزؼ١ّ١ٍخ رط٠ٛؽ اٌج١ٕخ اٌ -

ثّب ٠كّر ثزٛف١ؽ اٌطعِبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ 

 اٌالؾِخ ٌزٕف١ػ إٌّٙح.

اػعاظ ّٔبغج اؼنبظ٠خ إلظاؼح ث١ئبد  -

ثّب ٠ّٕٟ  ٙبرؼ١ٍُ ٚرؼٍُ إٌّٙح َٚجط

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ِزبثؼخ، ٚرم٠ُٛ رسمك اٌٙعف  -  

 .10اٌمؽْ اٌـ 

رد١ٙؿ ث١ئخ رؼ١ٍُ  -

ٚرؼٍُ إٌّٙح 

اٌالؾِخ ٌز١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

 

 .10(:  ر١ًُّ اٌططخ اٌؿ١ِٕخ ٌزٕف١ػ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 1اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

خخ ظؼ

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثّزطٍجبد  ر١ًُّ  -

اٌططخ اٌؿ١ِٕخ ٌزٕف١ػ إٌّٙح 

.10ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ   

ٚخٛظ ضطخ ؾ١ِٕخ ٚاَسخ  -

ٚظل١مخ ٌزٕف١ػ إٌّٙح ٌز١ّٕخ 

.10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ   

ٚخٛظ لبئّخ  ثبألَٚبع  -

ٚاٌظؽٚف اٌّدزّؼ١خ اٌزٟ ٠ّىٓ 

أْ رئثؽ ػٍٝ رٕف١ػ اٌططخ اٌؿ١ِٕخ 

 ٌٍّٕٙح.

أظٌخ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ ِٙبؼاد  ٚخٛظ -

َٚجّ اٌٛلذ.اظاؼح   

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ  اْنٙؽ ِؽرفؼخ

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ.

ِالة اًٌف األٚي  -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة اٌعؼاقخ اٌزس -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي ر١ًُّ 

اٌططّ اٌؿ١ِٕخ ٌزٕف١ػ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب 

 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع ِزطٍجبد  -

ر١ًُّ اٌططخ اٌؿ١ِٕخ ٌزٕف١ػ ِٕٙح 

 .10اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌز١ًُّ اٌططخ  -

١ٕخ ٌزٕف١ػ إٌّٙح ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌؿِ

 .10اٌمؽْ اٌـ 

رس١ًٍ األَٚبع ٚاٌظؽٚف اٌّدزّؼ١خ  -

اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رئثؽ ػٍٝ رٕف١ػ اٌططخ 

رسع٠ع ِزطٍجبد  -

ر١ًُّ اٌططخ 

اٌؿ١ِٕخ ٌزٕف١ػ 

ٙح اٌدغؽاف١ب ِٕ

ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد 

 .10اٌمؽْ اٌـ 

ر١ًُّ اٌططخ  -

اٌؿ١ِٕخ ٌزٕف١ػ 

ِٕٙح اٌدغؽاف١ب 

ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد 

 .10اٌمؽْ اٌـ 
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 اٌؿ١ِٕخ ٌٍّٕٙح.

ػمع ٚؼل ػًّ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ ِٙبؼاد  -

 اظاؼح َٚجّ اٌٛلذ.

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

 .10ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ  ٙبأقب١ٌت ٚأظٚاد رم٠ُٛ ٔٛارح رؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ٚر١ًّّ (:   رسع٠ع1اٌٙعف االقزؽار١دٟ )

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

خ ا١ٌّؿا١ٔ

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثّزطٍجبد رم٠ُٛ  -

ٔٛارح رؼٍُ إٌّٙح فٟ َٛء 

 . 10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ لبئّخ ثؤقب١ٌت، ٚأظٚاد   -

 رم٠ُٛ ٔٛارح رؼٍُ إٌّٙح .

ٚخٛظ أظٚاد ًِّّخ ٌزم٠ُٛ  -

 ٔٛارح رؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب.

ٚخٛظ أظٚاد ًِّّخ ٌزم٠ُٛ  -

 .10رؼٍُ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

َ ِطٛؼ ٚٚاَر بٔظٚخٛظ  -

ٌٍزم٠ُٛ االٌىزؽٟٚٔ، ٠كّر ثبػالْ 

 إٌزبئح.

ٚخٛظ ٔظُ ِطٛؼح ٌجٕٛن األقئٍخ  -

 .10رعػُ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

أظٌخ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ اقزطعاَ  ٚخٛظ -

أقب١ٌت رم٠ُٛ رؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب 

 .ٗٚأظٚار

أظٌخ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ اقزطعاَ  ٚخٛظ -

 أقب١ٌت رم٠ُٛ رؼٍُ ِٙبؼاد اٌمؽْ

 .ٚأظٚارٗ 10اٌـ 

 5 ِؽرفؼخ

 أنٙؽ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ.

ِالة اًٌف األٚي  -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

خ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة اٌعؼاق -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي رم٠ُٛ 

ٔٛارح رؼٍُ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء 

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع أقب١ٌت،  -

ٚأظٚاد رم٠ُٛ ٔٛارح رؼٍُ ِٕٙح 

 اٌدغؽاف١ب.

ػمع ٚؼل ػًّ ٌز١ًُّ أظٚاد رم٠ُٛ  -

 ٔٛارح رؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب.

ٚؼل ػًّ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ  ػمع -

اقزطعاَ أقب١ٌت، ٚأظٚاد رم٠ُٛ ٔٛارح 

 رؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب.

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع أقب١ٌت،  -

ٚأظٚاد رم٠ُٛ رؼٍُ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌز١ًُّ أظٚاد رم٠ُٛ  -

 .10رؼٍُ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ رعؼ٠ج١خ ػٍٝ و١ف١خ  -

، ٚأظٚاد رم٠ُٛ اقزطعاَ أقب١ٌت

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

َٚغ ِٕظِٛخ ِطٛؼح ٌٍزم٠ُٛ  -

 االٌىزؽٟٚٔ، ٚاػالْ إٌزبئح.

رط٠ٛؽ ٔظُ ثٕٛن األقئٍخ ثّب ٠عػُ  -

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

اػعاظ أظٌخ اقزؽنبظ٠خ ٌى١ف١خ اقزطعاَ  -

أقب١ٌت ٚأظٚاد رم٠ُٛ ٔٛارح رؼٍُ 

 إٌّٙح.

ف١خ اػعاظ أظٌخ اقزؽنبظ٠خ ٌى١  -

اقزطعاَ أقب١ٌت ٚأظٚاد رم٠ُٛ رؼٍُ 

رسع٠ع ِزطٍجبد  -

رم٠ُٛ ٔٛارح رؼٍُ 

إٌّٙح فٟ َٛء 

ِٙبؼاد اٌمؽْ 

  . 10اٌـ

رسع٠ع أقب١ٌت،  -

ٚأظٚاد رم٠ُٛ 

ٔٛارح رؼٍُ ِٕٙح 

 اٌدغؽاف١ب.

ر١ًُّ أظٚاد  -

رم٠ُٛ ٔٛارح  رؼٍُ 

 ف١ب.ِٕٙح اٌدغؽا

رسع٠ع أقب١ٌت  -

رم٠ُٛ رؼٍُ ِٙبؼاد 

ٌعٞ  10اٌمؽْ اٌـ 

 اٌّزؼٍُ.

ر١ًُّ أظٚاد  -

رم٠ُٛ رؼٍُ ِٙبؼاد 

ٌعٞ  10اٌمؽْ اٌـ 

 اٌّزؼٍُ.
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 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

.10(: ر١ًُّ ضؽ٠طخ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 01اٌٙعف االقزؽار١دٟ )  

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
ئنؽاد إٌدبذِ  

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ّزطٍجبد ر١ًُّ ٚخٛظ لبئّخ ث -

ضؽ٠طخ إٌّٙح فٟ َٛء ِٙبؼاد 

 . 10اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ ضؽ٠طخ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب   -

 .10ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ  ظ١ًٌ اقزؽنبظٞ ٌى١ف١خ  -

 ٙبلؽاءح ضؽ٠طخ إٌّٙح ٚاقزطعاِ

ثّب ٠سمك ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ  اْنٙؽ ِؽرفؼخ

ثّب فٟ غٌه إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ 

 اٌّؼٍّْٛ.

ِالة اًٌف األٚي  -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي ر١ًُّ 

ّ ِٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء ر١ّٕخ ضؽائ

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع ِزطٍجبد  -

ر١ًُّ ضؽ٠طخ ِٕٙح ِٕٙح اٌدغؽاف١ب 

 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

ػمع ٚؼل ػًّ ٌز١ًُّ  ضؽ٠طخ  -

ِٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 .10اٌمؽْ اٌـ

 ف١خ لؽاءح١اػعاظ ظ١ًٌ اقزؽنبظٞ ٌى -

ثّب ٠سمك  ٙبضؽ٠طخ إٌّٙح ٚاقزطعاِ

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

رسع٠ع ِزطٍجبد  -

ر١ًُّ ضؽ٠طخ 

إٌّٙح فٟ َٛء 

ِٙبؼاد اٌمؽْ 

  . 10اٌـ

ر١ًُّ ضؽ٠طخ  -

ِٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ 

َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

 

10د اٌىزبة اٌّعؼقٟ، ٚاػعاظٖ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ (: رسع٠ع ِٛايفب00اٌٙعف االقزؽار١دٟ )  

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

فزؽح 

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

١ّخ ٚاًٌّبظؼ اٌؼٍ

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثّٛايفبد اٌىزبة  -

اٌّعؼقٟ ٌّٕٙح  اٌدغؽاف١ب فٟ 

 . 10َٛء ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ اٌىزبة اٌّعؼقٟ ٌّٕٙح   -

اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ػعاظ إلٚخٛظ آ١ٌبد  ُِٕجطخ  -

اٌىزبة اٌّعؼقٟ االٌىزؽٟٚٔ ٌعػُ 

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ  ظ١ًٌ اقزؽنبظٞ ٌى١ف١خ  -

اقزطعاَ اٌىزبة اٌّعؼقٟ ثّب 

 .٠10ّٕٟ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 5 ِؽرفؼخ

 أنٙؽ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ.

ي ِالة اًٌف األٚ -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي اػعاظ 

اٌىزت اٌّعؼق١خ ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ 

 .١ّ10خ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ َٛء رٕ

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع ِزطٍجبد  -

اػعاظ اٌىزبة اٌّعؼقٟ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب 

 .10فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

ػمع ٚؼل ػًّ اػعاظ اٌىزبة  -

اٌّعؼقٟ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء 

 .10ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

ػعاظ اٌىزبة إلَٚغ آ١ٌبد ُِٕجطخ  -

ٟٚٔ ٌعػُ ر١ّٕخ اٌّعؼقٟ االٌىزؽ

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

اػعاظ ظ١ًٌ اقزؽنبظٞ ٌى١ف١خ اقزطعاَ  -

رسع٠ع ِٛايفبد  -

اػعاظ اٌىزبة 

اٌّعؼقٟ ٌّٕٙح 

اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

.10اٌمؽْ اٌـ   

اظ اٌىزبة اػع -

اٌّعؼقٟ  ٌّٕٙح 

اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء 

ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

.10اٌمؽْ اٌـ   
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اٌىزبة اٌّعؼقٟ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثّب 

 .٠10ّٕٟ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

10(: رسع٠ع ِٛايفبد ظ١ًٌ اٌّؼٍُ، ٚاػعاظٖ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب ثبًٌف األٚي اٌثبٔٛٞ فٟ َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 01اٌٙعف االقزؽار١دٟ )  

اإلِىبٔبد اٌّبظ٠خ 

 اٌالؾِخ
 ِئنؽاد إٌدبذ

ظؼخخ 

 األ٠ٌٛٚخ

ح فزؽ

 اٌزٕف١ػ
 األ٘عاف اٌزٕف١ػ٠خ األقب١ٌت اٌزٕف١ػ٠خ ِكئٌٛٛ اٌزٕف١ػ اٌّكزف١عْٚ

رٛف١ؽ اٌّؽاخغ  -

ٚاًٌّبظؼ اٌؼ١ٍّخ 

اٌالؾِخ، ٚأظٚاد 

 خّغ اٌج١بٔبد.

رٛف١ؽ أِبوٓ  -

ِٕبقجخ ٌؼمع ٚؼل 

 اٌؼًّ ٚإٌعٚاد.

رط١ًى  -

ا١ٌّؿا١ٔخ 

 إٌّبقجخ.

 

ٚخٛظ لبئّخ ثّٛايفبد ظ١ًٌ  -

غؽاف١ب فٟ َٛء اٌّؼٍُ ٌّٕٙح  اٌد

 . 10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ ظ١ًٌ اٌّؼٍُ ٌّٕٙح   -

اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10. 

ٚخٛظ  ِسزٜٛ ٌٍعٚؼاد  -

و١ف١خ  ٓاٌزعؼ٠ج١خ  ٌٍّؼٍُ ػ

اقزطعاَ ظ١ًٌ اٌّؼٍُ فٟ ػ١ٍّخ 

رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

بِح ٚخٛظ رًٛؼ ٌزط٠ٛؽ  ثؽٔ -

اػعاظ ِؼٍُ اٌدغؽاف١ب ثى١ٍخ اٌزؽث١خ 

فٟ َٛء ظٚؼٖ فٟ ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 . 10اٌمؽْ اٌـ 

ٚخٛظ رًٛؼ رط٠ٛؽ ثؽاِح  -

اٌز١ّٕخ ا١ٌّٕٙخ ٌّؼٍُ اٌدغؽاف١ب فٟ 

َٛء ظٚؼٖ فٟ ر١ّٕخ ِٙبؼاد 

 .10اٌمؽْ اٌـ 

 3 ِؽرفؼخ

 أنٙؽ

اٌمبئّْٛ ػٍٝ رطط١ّ 

إٌّٙح ٚرٕف١ػٖ ثّب فٟ غٌه 

 اٌّؼٍّْٛ.

اًٌف األٚي ِالة  -

 اٌثبٔٛٞ.

ِئقكبد اٌّدزّغ  -

 اٌّعٟٔ.

ٚؾاؼح اٌزؼ١ٍُ 

اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث 

اٌؼٍّٟ؛ ِٓ ضالي 

و١ٍزٟ اٌزؽث١خ، 

ٚا٢ظاة،  ٚٚؾاؼح 

اٌزؽث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼ١ٍُ اٌفٕٟ.

 

اٌعؼاقخ اٌزس١ٍ١ٍخ اٌّمبؼٔخ ٌٍزدبؼة  -

اٌؼب١ٌّخ اٌّؼبيؽح فٟ ِدبي اػعاظ أظٌخ 

َٛء ر١ّٕخ اٌّؼٍُ ٌّٕب٘ح اٌدغؽاف١ب فٟ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

ػمع ٚؼل ػًّ ٌزسع٠ع ِزطٍجبد  -

اػعاظ ظ١ًٌ اٌّؼٍُ ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ 

 .10َٛء ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

ػمع ٚؼل ػًّ اػعاظ ظ١ًٌ اٌّؼٍُ  -

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء ر١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ

 ػٓرٕظ١ُ ظٚؼاد رعؼ٠ج١خ ٌٍّؼٍُ  -

١ً اٌّؼٍُ فٟ ػ١ٍّخ و١ف١خ اقزطعاَ ظٌ

رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ ِٕٙح اٌدغؽاف١ب ٌز١ّٕخ 

 .10ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

َٚغ رًٛؼ ٌزط٠ٛؽ ثؽٔبِح اػعاظ  -

ِؼٍُ اٌدغؽاف١ب ثى١ٍخ اٌزؽث١خ فٟ َٛء 

 .10ظٚؼٖ فٟ ر١ّٕخ ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

َٚغ رًٛؼ رط٠ٛؽ ثؽاِح اٌز١ّٕخ  -

ا١ٌّٕٙخ ٌّؼٍُ اٌدغؽاف١ب فٟ َٛء ظٚؼٖ 

 .10اد اٌمؽْ اٌـ فٟ ر١ّٕخ ِٙبؼ

 ِزبثؼخ رسمك اٌٙعف ٚرم٠ّٛٗ.  -

رسع٠ع ِٛايفبد  -

اػعاظ ظ١ًٌ اٌّؼٍُ 

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب 

فٟ َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10.  

اػعاظ ظ١ًٌ اٌّؼٍُ  -

ٌّٕٙح اٌدغؽاف١ب 

فٟ َٛء ر١ّٕخ 

ِٙبؼاد اٌمؽْ اٌـ 

10.  



:ومكرتحايُ البخح،  يوصيات: لسابعلكطه اا  
 لبخح:ا أوًلا: يوصيات

 تي:ما يأب ى البحثفرت عنو نتائج البحث الحالي؛ يوصفي ضوء ما أس
نشر ثقافة ميارات القرف الحادي والعشريف بيف مسئولي تخطيط المناىج الدراسية  -

 وتطويرىا.

ىتماـ بضرورة تنمية ميارات القرف الحادي والعشريف مف مناىج الجغرافيا اال -
 بالمرحمة الثانوية.

يط االستراتيجي لممناىج الدراسية باستخداـ التحميؿ الرباعي نشر ثقافة التخط -
SWOT Analysis وأىميتو في اإلعداد لمنجاح في التعمـ والحياة في القرف ،

 الحادي والعشريف.

 SWOT Analysisاألخذ بأسموب التخطيط االستراتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي  -
كأحد  -خاصة  –الجغرافيا  ، ومناىج- عامة –في التخطيط لمناىج التعميـ 

األساليب اليامة لتخطيط المناىج وتطويرىا مف أجؿ تنمية ميارات القرف الحادي 
 والعشريف.

المناىج الدراسية عمى كيفية استخداـ التخطيط االستراتيجي ي ضرورة تدريب مخطط -
 .SWOT Analysisلممناىج الدراسية؛ خاصة باستخداـ أسموب التحميؿ الرباعي 

يات لدعـ الشركات بيف وزارة التربية والتعميـ، والتعميـ الفني، ووزارة التربية وضع آل -
 مؤسسات المجتمع المدنيو والتعميـ والبحث العممي مف ناحية، وبيف ىاتيف الوزارتيف 

يجاد قنوات االتصاؿ الالزمة لدعـ عممية التخطيط االستراتيجي مف ناحية أخرى ، وا 
؛ مف أجؿ تنمية Analysis  SWOTتحميؿ الرباعيباستخداـ ال ىاوتعزيز  لممناىج

 ميارات القرف الحادي والعشريف.

مراجعة القوانيف والموائح التنظيمية واإلدارية المتعمقة بالتخطيط االستراتيجي لممناىج  -
الدراسية بما يستوعب متطمبات القرف الحادي والعشريف، وبما يوفر قدر مف 

 ؽ األىداؼ االستراتيجية لعممية التخطيط.الالمركزية والمرونة الالزمة لتحقي

إعادة النظر في المخصصات المالية المحددة لمحور تطوير المناىج الدراسة بما  -
 يسمح بتوفير المتطمبات المالية الالزمة لعممية التخطيط االستراتيجي لممناىج.
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لضماف نجاح عممية التخطيط  ؛ضرورة إعداد منظومة دقيقة لمتقويـ والمتابعة -
اعتماد خطة زمنية واضحة ستراتيجي في كؿ مراحميا في تحقيؽ اليدؼ منيا؛ مع اال

 تماـ عممية التخطيط.ومعمنة إل 

ؿ أدوار جميع تخطيط المناىج الدراسية بما ُيفعّ توسيع دائرة الشراكة في منظومة  -
المستفيديف مف المناىج الدراسية في القياـ بأدوارىـ في التخطيط االستراتيجي لتمؾ 

 ناىج.الم

تمكيف معمـ الجغرافيا مف ميارات التدريس مف أجؿ تنمية ميارات القرف الحادي  -
 والعشريف.
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 البخح: مكرتحاتثاىًيا: 

 :اآلتيةإجراء األبحاث  البحث ؛ يقترحالحالي في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث
القائـ عمى فاعمية استخداـ التخطيط االستراتيجي لنماىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  -

في تنمية ميارات القرف الحادي  SWOT Analysisأسموب التحميؿ الرباعي 
 والعشريف.

تطوير مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء التخططيط االستراتيجي القائـ عمى  -
 .SWOT Analysisالتحميؿ الرباعي 

القرف الحادي تطوير مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء تنمية ميارات  -
 والعشريف.

تطوير مقررات المناىج وطرؽ التدريس ببرنامج إعداد معمـ الجغرافيا بكمية التربية  -
 .SWOT Analysisفي ضوء التخطيط االستراتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي 

تطوير الكتب الدراسية لمناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء تضميف ميارات  -
 والعشريف.القرف الحادي 

تطوير برامج التنمية المينية لمعمـ الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء التخطيط  -
 .SWOT Analysisاالستراتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي 

تطوير برامج التنمية المينية لمعمـ الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء التدريس مف  -
 ف.أجؿ تنمية ميارات القرف الحادي والعشري

رؤية مستقبمية لمتغمب عمى معوقات التخطيط االستراتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي  -
SWOT Analysis  لمناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في ضوء تنمية ميارات

 القرف الحادي والعشريف.

 SWOT Analysisدور مدخؿ التخطيط االسترتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي  -
 لتنمية المينية لممعمميف.معايير ا في تحقيؽ

في  SWOT Analysisدور التخطيط االستراتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي  -
 تحقيؽ معايير جودة مناىج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية.

في  SWOT Analysisدور التخطيط االستراتيجي باستخداـ التحميؿ الرباعي  -
  .بكمية التربيةبرنامج إعداد معمـ الجغرافيا تحقيؽ معايير جودة 
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 املساجــع

 :العسبية أوًلا: املساجع

براىيم، ىبة صالح. ) (. نموذج مقترح لمصف المقموب لتنمية ميارات 2118أبازيد، أميرة محمد، وا 
، مجمة كمية التربيةالتدريس وميارات التعمم الذاتي لدى طالب شعبة الجغرافيا بكمية التربية. 

 .271-211(، 2)28جامعة اإلسكندرية، 

معوقات التخطيط االستراتيجي في (. 2113. )محمد، محمد درويش، و إبراىيم، حسام الدين محمد
رابطة ، مجمة رابطة التربية الحديثة. مدارس التعميم الثانوي العام بجميورية مصر العربية

 .191-33(، 17)5، التربية الحديثة

دمج ميارات القرن الحادي والعشرين  (.2119رية، حنان حمدي أحمد، والشامي، أسماء أحمد. ) أبو
-159(، 1)19، جامعة كفر الشيخ، مجمة كمية التربيةبمنيج األحياء لمصف األول الثانوي. 

232. 

إثراء كتب التربية اإلسالمية الفمسطينة لمصفين العاشر والحادي  .(2118). بو جزر، صابرين محمودأ
 . الجامعة اإلسالمية[. ستيررسالة ماج]، عشر بميارات القرن الحادي والعشرين

http://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=137836 

(. 2115حسن، ياسمين محمد صابر محمد، وعالم، عباس راغب، وحال، محمد محمد أحمد. ) أبو
يم محتوى وأنشطة مناىج الدراسات اإلجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في ضوء ميارات القرن تقو 

(، 18. مجمة كمية التربية، جامعة بورسعيد، )]رسالة ماجستير منشورة[ .الحادي والعشرين
1123-1147. 

ة اتخاذ (. أثر التخطيط اإلستراتيجي عمى عممي2114. )اليزايمة، أحمد صالح، و البطاينة، محمد تركي
العموم  –إربد لمبحوث والدراسات القرار: دراسة حالة الجامعات الخاصة في إقميم الشمال. 

 .43-1(، 3)17عمادة البحث العممي،  –، جامعة إربد األىمية اإلدارية والمالية
 صور لبرنامج تدريبي مقترح لتنمية(. ت2119. )البموي، عائشة محمد خميفة، و البموي، عواطف فالح سالم

بعض ميارات القرن الحادي والعشرين لدى معممات الرياضيات لممرحمة االبتدائية بمدينة 
 .433-387(، 117، )ابطة التربويين العرب، ر دراسات عربية في التربية وعمم النفس. تبوك

. التخطيط االستراتيجي وأثره في زيادة مستوى األداء(. 2115. )الحميد جرجر، إبراىيم البشير عبد
 .234-213(، 1)6جامعة قناة السويس، ، مة العممية لمدراسات التجارية والبيئيةالمج

http://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=137836
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. وليو ،خيا، و وكريس ،تان، و وزو ،بينيان، و وشي ،مان، و وليو ،تشنغ، و ووي، روي، ليو، و جيان
التعميم من أجل المستقبل: التجربة العالمية لتطوير ميارات وكفاءات القرن الحادى  (.2115)

 قطر. ر،مؤسسة قط ،مر القمة العالمي لالبتكار في التعميممؤتوالعشرين. 

. أىمية التخطيط االستراتيجي في عممية التطوير التربوي(. 2111بن محمد بن عامر. ) الحجري، سالم
 .29-14(، 31)رسالة التربية بوزارة التربية والتعميم، 

(. تحميل محتوى كتب 2116) الخزيم، خالد بن محمد بن ناصر، والغامدي، محمد بن فيم بن ثواب.
الرياضيات لمصفوف العميا لممرحمة اإلبتدائية بالمممكة العربية السعودية في ضوء ميارات 

، جامعة الممك سعود، الجمعية السعودية رسالة التربية وعمم النفسالقرن الحادي والعشرين. 
 .88-61(، 53لمعموم التربوية والنفسية، )

(. أثر وحدة دراسية مطورة 2119. )العمري، ناعم بن محمد، و ن إبراىيمخميل، إبراىيم بن الحسين ب
قائمة عمى ميارات القرن الحادي والعشرين في تنمية التحصيل الدراسي وتقدير الذات 

 .231-219(، 2)31، مجمة العموم التربويةالرياضي لدى طالب الصف السادس االبتدائي. 

. : إطار عمل لمتعميم من أجل المستقبل 21القرن الـ ميارات (. 2118. )خميس، ساما فؤاد عباس
 .163-149(، 31)9، المجمس العربى لمطفولة والتنمية، جمة الطفولة والتنميةم

(. فاعمية استراتيجية حل المشكالت التعاوني في تنمية 2119الخميسي، ميا عبد السالم أحمد. )
المجمة المصرية لمتربية ي اإلعدادي. ميارات القرن الحادي والعشرين لدى تالميذ الصف الثان

 .131-95(، 4)22، العممية
وعممياتو ، مبرراتو  ،(. التخطيط االستراتيجي في مجال التربية مفيومو1995زيدان، ىمام بدراوي. )
 .71-41(، 74)11، رابطة التربية الحديثة، دراسات تربويةومتطمباتو. 

. دار تربوية والتعميمية في جميع المراحل الدراسيةصياغة األىداف ال(. 2111سعادة، جودت أحمد. )
 الشروق.

نيج قائم عمى ميارات القرن الحادي والعشرين لتنمية (. م2113سعودى، عالء الدين حسين إبراىيم. )
القراءة االبتكارية واستقاللية التعمم لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية باستخدام إستراتيجية إعادة 

، ، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريسفى المناىج وطرق التدريس دراسات. إنتاج النص
(193 ،)15-54. 

(. دور التخطيط اإلستراتيجي في تحقيق اإلبداع: دراسة ميدانية في 2111. )سميمان، حيدر خضر
كمية  –، جامعة األنبار مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلقتصادية واإلداريةجامعة الموصل. 

 .16-1(، 4)2إلقتصاد، اإلدارة وا
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مج التقنية في التميم ودوره في تنمية ميارات القرن الحادي (. د2119. )سميمان، محمد السيد السيد
امعة ، جدراسات في التعميم الجامعي. والعشرين من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس العمل

 .411-351(، 43، )مركز تطوير التعميم الجامعي، كمية التربية ،عين شمس

المجمة . التخطيط االستراتيجي وصناعة القرار في المكتبات ومراكز المعمومات (.2113. )سوىام، بادي
 .71-13(، 4)48 ،األردنية لممكتبات والمعمومات

ير كتب القراءة لممرحمة اإلعدادية في ضوء ميارات القرن الحادي و (. تط2119وائل صالح. ) ،السويفي
 ، جامعةمجمة كمية التربيةور القرائي وميول الطالب القرائية . والعشرين لتنمية ميارات التن

 .262-233(، 7)35، أسيوط

اقع ممارسة مراحل التخطيط اإلستراتيجي بجامعة جازان من (. و 2115. )سويمم، محمد محمد غنيم
(، 2)162، جامعة األزىرمجمة التربية، . وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس: دراسة ميدانية

85-138. 
تحقيق جودة (. 2118. )رمضان، صالح السيد عبدهو بيومى، محمد فتحى أحمد، ، و السيد، نادية حسن

، مجمة المعرفة التربوية. التعميم قبل الجامعى بمصر فى ضوء مدخل التخطيط االستراتيجى
 .256-221(، 11)6الجمعية المصرية ألصول التربية، 

دور ميارات القرن الحادي والعشرين ، إبريل(. 2119. )حسن، دينا عادل، و صدقي، سرية عبدالرزاق
الدولي  -العربي الرابع  -لمؤتمر العممي السنوي . اكاستراتيجية فعالة في خمق فرص عمل

 -األول: اإلعتماد األكاديمي لمؤسسات وبرامج التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي 
 .542-511(، 1ة المنصورة، )، كمية التربية النوعية، جامعالواقع والمأمول

التخطيط (. 2111محمد. ) توفيق، صالح الدينو المميجي، رضا إبراىيم،  ، وضحاوي، بيومي محمد
، جامعة بنيا. مجمة كمية التربية، اإلستراتيجي في التعميم : رؤى مستقبمية ونماذج تطبيقية

22(86 ،)312-314. 
 –وحدة مقترحة في الفيزياء في ضوء مدخل "العموم (. فاعمية 2119. )طو، عبدااهلل ميدي عبدالحميد

لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدى  STEMالرياضيات"  –اليندسة  –التكنولوجيا 
(، 131)33، جامعة الكويت، مجمس النشر العممي، المجمة التربويةطالب المرحمة الثانوية. 

99-138. 

ور التخطيط االستراتيجي لتطوير التعميم وفق (. د2119) .الطاسان، نجالء بنت عبدالرحمن بن إبراىيم
، جمة كمية التربيةما. خطط التنمية الخمسية: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية أنموذج

 .521-499(، 11)53جامعة أسيوط، 
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في التخطيط االستراتيجي  SWOT ميارة استخدام نموذج، نوفمبر(. 2117. )عباس، محمود السيد
المؤتمر القومي السنوي . عمى الجودة واالعتماد األكاديمي بمؤسسات التعميم المختمفة لمحصول

مركز تطوير  -جامعة عين شمس . أفاق جديدة فى التعميم الجامعي العربي -الرابع عشر 
 .165-117(، 1ي، )التعميم الجامع

(. 2116. )ىبة ااهلل حممي عبدالفتاح،و شمبي، أحمد إبراىيم إسماعيل، ، و ااهلل، شيرين حسن محمد عبد
قويم منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء بعض ميارات القرن الحادي و ت

، كمية التربية، جامعة عين شمس، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية. العشرين
(81 ،)172-186. 

الكيمياء الحيوية (. برنامج مقترح فى 2119العال، رشا محمود بدوي، وأحمد، عصام محمد سيد. ) عبد
قائم عمى التدريس المتمايز لتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين والمسئولية اإلجتماعية لدى 

(، 2)21عين شمس، ، جامعة مجمة البحث العممي في التربيةالطالب المعممين بكمية التربية. 
185-235. 

اسة تحميمية ألدوات التحميل البيئي المستخدمة في التخطيط در (. 2117. )العال، عنتر محمد أحمد عبد
، جامعة مجمة كمية التربية في العموم التربوية. االستراتيجي في ضوء األدبيات اإلدارية الحديثة

 .435-351(، 49)41كمية التربية،  –عين شمس 
فى تنمية ميارات  بفاعمية برنامج معزز بأدوات الوي(. 2118. )العال، محمد سيد أحمد عبده عبد

مجمة تربويات . القرن الحادى والعشرين لدى الطالب معممى الرياضيات بكمية التربية
 .269-214(، 6)21 ، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،الرياضيات

ؤية مستقبمية لمناىج (. ر 2117. )العدوي، مروة صالح أنور عبدالحميد، و النبي، ىشام أحمد عمي عبد
مجمة الجمعية . ACARA, GFL2nd, C3 القومية في ضوء المعايير العالمية الجغرافيا

 .116-66(، 94، )كمية التربية، جامعة عين شمس، التربوية لمدراسات االجتماعية
(. 2)ط  تصميم التدريس بين النظرية والتطبيق. )2115العدوان، زيد سميمان، والحوامدة، محمد فؤاد. )

 دار المسيرة.
لتفعيل  SWOT ستراتيجية مقترحة في ضوء التحميل االستراتيجي(. إ2115. )محمد محمدعطية، عماد 

، المجمة التربوية. دور كمية التربية في تحقيق أىدافيا: دراسة عمى كمية التربية جامعة أسوان
 .178-63(، 41، )كمية التربية -جامعة سوىاج 

 مطبعة الريان..  مى النتائجالتخطيط االستراتيجي المبني ع(. 2117مجيد. ) ،الكرخي

(. كفايات اإلدارة التعميمية وتكنولوجيا التعميم 2119مالك، خالد مصطفى محمد، وعاصم، دينا ماىر. )
الالزمة لمجتمعات التعمم المينية في ظل ميارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية 
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مية التربية، مركز تطوير التعميم ، جامعة عين شمس، كدراسات في التعميم الجامعيالرابعة. 
 .198-74(، 44الجامعي، )

تطمبات ومعوقات تطبيق التخطيط (. م2117. )تويج، حيدر كريم سعيد، و مشرف، عباس مزعل
جمة م. االستراتيجي في الدوائر الحكوِمية: دراسة تطبيقية في ديوان محافظة النجف األشرف

 .111-87(، 2)14الكوفة،  ، جامعةالغري لمعموم االقتصادية واإلدارية

(. 2119. )عبدالمنعم، منصور أحمدو دياب، إيناس عبدالمقصود، ، و حمد، إيمان جمال سيد أحمدم
تطوير منيج الجغرافيا في ضوء بعض تحديات القرن الحادي والعشرين لتنمية ميارات التفكير 

-581(، 119)31، اجامعة بني، جمة كمية التربيةم. المستقبمي لدى طالب المرحمة الثانوية
621. 

. التنمية المينية لممعممين في ضوء مدخل التخطيط اإلستراتيجي(. 2111. )محمد، حسام الدين السيد
 .65-56(، 31، وزارة التربية والتعميم، )رسالة التربية

(. نموذج تدريسى مقترح لتدريس اليندسة قائم عمى نظرية العقول 2119محمد، رشا ىاشم عبدالحميد. )
مسة لجاردنر لتنمية ميارات القرن الحادى والعشرين ومفيوم الذات الرياضى لدى طالب الخ

 .254-177(، 117)31، جامعة بنيا، مجمة كمية التربيةالصف األول الثانوى. 

التخطيط اإلستراتيجي لممناىج (. 2114محمد، عبد اهلل إبراىيم أحمد، وشبو، جعفر خمف اهلل محمد. )
. ]رسالة ماجستير، جامعة أم درمان تدريس مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية التربوية وأثره عمى

 اإلسالمية[. قاعدة بيانات دار المنظومة.
التخطيط االستراتيجي كمدخل لمواجية األزمات التربوية (. 2118. )حمد، ماىر أحمد حسنم

(، 1)24 معة أسيوط،جا، مجمة كمية التربية. بالمؤسسات التعميمية في جميورية مصر العربية
297-371. 

(. تقييم محتوى الكتب المطورة لمصف األول االبتدائي في ضوء 2119محمود، سومية شكري محمد. )
، جامعة أسيوط، مجمة كمية التربيةالكفايات والمؤىالت الشخصية لمقرن الحادي والعشرين. 

35(6 ،)123-148. 

(. تصور 2119ي، فاطمة محمد منير محمد. )مصطفي، أميمة حممي، والشين، كريمة محمد، والممع
مجمة كمية مقترح لتحقيق الميزة التنافسية بجامعة طنطا فى ضوء مدخل التخطيط االستراتيجى. 

 .684-579(، 1)37، طنطا ، جامعةالتربية
 تقويم األداء التدريسي لمعممات العموم بالمرحمة االبتدائية(. 2117. )المصعبي، رازقة عبدااهلل عبدربو

لمؤسسة العربية لالستشارات العممية ، اعالم التربية. في ضوء ميارات القرن الحادي والعشرين
 .188-118(، 4)61، وتنمية الموارد البشرية
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نحو رؤية استراتيجية لدور الجامعات في تدعيم ثقافة ريادة األعمال (. 2118نافع، سعيد عبده. )
-5(، 12، )جامعة المجمعة، التربوية واالجتماعية لمجمة العربية لمدراساتا .والتعميم الريادي

51. 
(. تصور مقترح لمنيج العموم بالمرحمة اإلبتدائية في ضوء المناىج 2119. )ىاني، مرفت حامد محمد

المجمة المصرية لمتربية القائمة عمى التميز وفاعميتو في تنمية ميارات القرن الحادى والعشرين. 
 .89-49(، 1)22، العممية

ميارات التفكير والتخطيط االستراتيجي: كيف تربط بين (. 2118محمد عبد الغني حس. ) ،ىالل
 مركز تطوير األداء والتنمية.الحاضر والمستقبل. 

  لتحميل البيئى باستخدام نموذج سوات(. ا2116. )السيد، محمود عمي أحمد، و ىيبة، زكريا محمد
(SOWT) كمية  –، جامعة القاىرة موم التربويةالع. فى التعميم : مفيومو وآليات تطبيقو

 .136-119(، 4)24الدراسات العميا لمتربية، 

استراتيجية التنمية  :2131. رؤية مصر )2115وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري. )
 . 2131مصر  –المستدامة 

https://arabdevelopmentportal.com/sites/default/files/publication/89.strt

yjy_ltnmy_lmstdm_rwy_msr_2030.pdf 
( : "التعميم 2119-2114الخطة اإلستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي )(. 2114وزارة التربية والتعميم. )

 معًا نستطيع تقديم تعميم جيد لكل طفل". –وع القومي لمصر المشر 

   http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/strategic_plan.pdf 
رات تقويم منيج الجغرافيا بالمرحمة الثانوية العامة في ضوء ميا(. 2116سمطان صالح. ) يونس، إدريس

، جامعة عين شمس، مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية. القرن الحادي والعشرين
 .92-63(، 76، )كمية التربية
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