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 تــقديـر و شــــكر               
 

          ال يسعُي ثعد إمتبو ْرا انجحث سٕٖ أٌ أخط يف صفحزّ األٔىل كهًخ حت               
انزي ركسيذ  اندكزٕزح أمسب انيبس ٔٔفبء ٔاعرتاف ثبجلًيم. كهًخ أرٕجّ ثٓب إىل أسزبذري

ٔانزقديس  يُي جزيم انشكس بفهٓعهي ٔأشسفذ عهٗ ْرا انعًم ٔربثعزّ خطٕح خبطٕح 
 .ٔاالحرتاو

        صف إٓو عًيد كهيخ انرتثيخ، ٔاندكزٕز كًبأرٕجّ ثبنشكس نألسزبذ اندكزٕز  طبْس سه               
 ٔرصٕيجٓب.نزفضهًٓب ثقجٕل يُبقشخ  انسسبنخ يٕسف 

أدٔاد  إعداديف ٍ إزشبداد كًب أرٕجّ ثبنشكس  إىل أعضبء اهليئخ انزدزيسيخ ملب قديِٕ يل ي
 ٔحتكيًٓب. انجحث.

 

 يف ، ٔشٓدائّ األثساز، أصحبة انفضمسفبءٔانشكس هلرا انٕطٍ انغبيل ٔمحبرّ انش         
 .  اسزًساز يسريح انعهى ٔانزقدو                 

 ٔيف نكم يٍ عهًُي، ٔسبعدَي يف يسريري انعهًيخ،يٕصٕل انشكس  ٔ                    
 ، فهٓى يُي أنف شكس ٔرقديس.ىْرِ اندزاسخ، ٔإٌ مل أذكسْ إمتبو                    

 خانجبحث                                                                 

 أ



 

 ب
 

 .داءــاإله          
 

 إىل مه حببها قلبً ٌغنً..... إىل مه حيار يف وصفها قلمً.

 ... إىل أغلى مه يف الىجىد......وٌقصز دون مقامها مدحيً.

 أمً الغالٍة

 خري مه ٌستحق اإلهداء.إىل    إىل السزاج املضًء الذي ٌنري أٌامً

 ً احلبٍبأب

              وصدٌقتً الغالٍةأختً إىل 

 ملى حبٍب                                                                                                        
 ي............. إىل مه هم عٍناي وروحً وفؤاد.إىل أطٍب وأمجل الىرود

                     

 أخىتً وأخىاتً 

          مه رفدوا حٍاتً بأمجل اللحظات. إىل      فأحببتهم   إىل مه مجعنً القدر بهم

 أصدقائً

 إىل وطنً احلبٍب حزٌتً ووجىدي 



 احملتويات فهرس

 

 

 ج

 الصفحات محتىيـال 
أ شكر ًرقذّر. 

ب اإلىذاء. 

جحخدذ فيرس احملزٌّبد. 

رزس فيرس اجلذاًل. 

ق فيرس األشكبل. 

ط فيرس ادلالحق. 

 اإلطار املنهجي للبحث: األول الفصل

 4-2 ادلقذيخ. 1-1

 5-4 يشكهخ انجحث. 1-2

 6 أمهْخ انجحث. 1-3
 6 أىذاف انجحث. 1-4
 8-7 أسئهخ انجحث. 1-5
 01-8 فرضْبد انجحث 1-6
 00- 01 جمزًع ًعْنخ انجحث 1-7
 00 ينيح انجحث 1-8
 00 أدًاد انجحث 1-9



 احملتويات فهرس

 

 

 ح

 00 حذًد انجحث 1-11
 01 -00 .يزغرياد انجحث 1-11
  02-01 اإلخرائْخ.يصطهحبد انجحث ًانزعرّفبد  1-12

 سـابقة دارسـات: الثاني الفصل

 06 .يقذيخ 

 10 - 06 انذراسبد احملهْخ 2-1

 14 - 10 انذراسبد انعرثْخ. 2-2

 18 - 14 انذراسبد األخنجْخ. 2-3

 20 - 21 يٌقع انجحث ين انذراسبد انسبثقخ. 2-4

 النظري اإلطـار :الثالث الفصل

 24 متيْذ 

 25 - 24 يعنَ انزقٌّى 3-1

 25 انعالقخ ثني رقٌّى ادلنيبج ًرطٌّره : 3-1-1

 26 أىذاف انزقٌّى 3-1-2

 27 - 26 خطٌاد عًهْخ انزقٌّى 3-1-3

  36-27 رطٌّر ادلنيبج: 3-2

 28 - 27 يفيٌو انزطٌّر انرتثٌُ 3-2-1



 احملتويات فهرس

 

 

 خ

 31 -28 يعبّري رطٌّر عنبصر ادلنيبج : 3-2-2

 30-31 صنبعخ انقرار ًرطٌّر ادلنيبج 3-2-3

 30 ممْزاد ادلنيبج ادلطٌّر مبفيٌيو احلذّث 3-2-4

 31-30 يعٌقبد أً صعٌثبد رطٌّر ادلنيبج 3-2-5

 32-31 ثعض ادلقرتحبد نهزغهّت عهَ يعٌقبد رطٌّر ادلنبىح 3-2-6

 36-32 انزدرثخ انسٌرّخ يف رطٌّر ادلنبىح 3-2-7

 44-37 انذراسبد االخزًبعْخ 3-3

 37 متيْذ 

 38-37 انزعرّف مببدح انذراسبد االخزًبعْخ 3-3-1

 41-38 فرًع ادلعرفخ يف يبدح انذراسبد االخزًبعْخ 3-3-2

 40-41 مهْخ انذراسبد االخزًبعْخأ 3-3-3

 41-40 األىذاف انعبيخ دلنيبج  انذراسبد االخزًبعْخ 3-3-4

 42-41 انراثعادلعبّري انيت ثُين عهَ أسبسيب كزبة انذراسبد االخزًبعْخ نهصف  3-3-5

 44-42 انزطٌّر ( انذراسبد االخزًبعْخ )خطٌاد ينيبج رطٌّر خطخ 3-3-6

 44 اخلبمتخ 

 الرابع: تصميم أدوات البحث الفصل

;8 متيْذ  

96-;8 يعْبر حتهْم حمزٌٍ كزبة انذراسبد االخزًبعْخ ًدنْم ادلعهى رصًْى  4-1



 احملتويات فهرس

 

 

 د

7:-96 رصًْى االسزجبنخ  4-2

7: حذًد انجحث 4-3

7:-7: انقٌانني اإلحصبئْخ 4-4

7: انصعٌثبد انيت ًاخيذ انجبحثخ أثنبء انزطجْق 4-5

 وتفسريها ومناقشتها. البحث نتائج الفصل اخلامس: حتليل

 7: متيْذ. 

 8;-7: حتهْم اننزبئح ادلزعهقخ مبعْبر حتهْم حمزٌٍ كزبة انذراسبد االخزًبعْخ  5-1

انذراسبد االخزًبعْخ نهصف انراثع األسبسِدنْم ادلعهى نكزبة   5-2  ;9 

 7>-:; حتهْم اننزبئح ادلزعهقخ مبعْبر حتهْم دنْم ادلعهى نكزبة انذراسبد االخزًبعْخ 5-2-1

 777-7> رفسري اننزبئح 5-3

 777-777 فًْب ّزعهق مبعْبر انزحهْم م إنْيباننزبئح انيت مت انزٌصُّ أىىّ 5-4

 711-777 .ادلزعهقخ ثبالسزجبنخ  أسئهخ انجحث زبئحنحتهْم  5-5

 761-716 حتهْم نزبئح فرضْبد انجحث. 5-6

 767-766 .ينبقشخ انفرضْبد  انيت رزعهق مبزغري ادلؤىم انعهًِ 5-7

 771-767 انفرضْبد انيت رزعهق مبزغري سنٌاد اخلربح 5-8

 777-776 ينبقشخ انفرضْبد انيت رزعهق مبزغري سنٌاد اخلربح. 5-9

 779-777 اننزبئح انيت رٌصهذ إنْيب انذراسخ فًْب ّزعهق ثبالسزجبنخ  5-11



 احملتويات فهرس

 

 

 ذ

 :77-779 يقرتحبد انجحث 5-11

 787-;77 يهخص انجحث ثبنهغخ انعرثْخ. 

 :78-786 ادلراخع. 

 9;7-797 يالحق انجحث. 

  يهخص انجحث ثبنهغخ األخنجْخ. 

 

 

 



  الـجداول فـهرس

 

 

 ر

رقم 
 الجدول

 الصفحة اجلدول عنوان 

 95 انتؼدَالد ػهً يؼُبر انتحهُم 1

 06 .نكتبة اندراسبد االختًبػُخيؼبيالد انثجبد ثبإلػبدح  2 

 06 .يؼبيالد انثجبد ثبإلػبدح  ندنُم ادلؼهى 3

 06                     .اإلخبثخ ودرخبهتب ػهً االستجبَختىزع خُبراد  4

 06 .فئبد لُى ادلتىسط احلسبثٍ وانمُى ادلىافمخ ذلب 5

 09 انتؼدَالد ػهً االستجبَخ 6

 09  .َتبئح انصدق انتًُُسٌ الستجبَه آراء يؼهًٍ اندراسبد االختًبػُخ 7

 06 .ثريسىٌ حلسبة انثجبد ثبإلػبدحػدد ادلؼهًني  ثبنتطجُمني ويؼبيم االرتجبط   8

 06 .تىزع أفراد انؼُنخ حست يتغري ادلؤهم انؼهًٍ 9

 05 .تىزع أفراد انؼُنخ حست يتغري اخلربح 11

 69-66 .انتكراراد واننست ادلئىَخ دلفبهُى  كم رلبل يف كتبة اندراسبد االختًبػُخ نهصف انراثغ 11

 65-66 يف رلبل اجلغرافُب. يفهىو رئُسٍ حست ادلفهىو األكثر تكراراًترتُت ادلفبهُى انفرػُخ ضًٍ كم  12

 68-66 يف رلبل انتبرَخ. ترتُت ادلفبهُى  انفرػُخ ضًٍ كم يفهىو رئُسٍ حست ادلفهىو األكثر تكراراً 13

 66-68 يف رلبل انرتثُخ انىطنُخ. ترتُت ادلفبهُى انفرػُخ ضًٍ كم يفهىو رئُسٍ حست ادلفهىو األكثر تكراراً 14

انتكراراد واننست ادلئىَخ دلفبهُى  كم رلبل يف دنُم ادلؼهى نكتبة اندراسبد االختًبػُخ نهصف  15

 .انراثغ
66-66 

انتكراراد اإلجيبثُخ وانسهجُخ دلفبهُى كم رلبل يف دنُم ادلؼهى نكتبة اندراسبد االختًبػُخ نهصف  16

 .انراثغ
65-56 

 668-666 .ادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني مبنهبج اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر 17

 -666 .ادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني يف إخراج انكتبة وادلظهر انؼبو 18



  الـجداول فـهرس

 

 

 ز

 666-660 .حتمُك ادلؼبَري انىطنُخ واألهداف درخخ ادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني يف 19

 666-665 .ادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني يف زلتىي ادلنهبج  21

 668   .طرائك انتدرَس ادلمرتحخث  َخ ندرخبد أراء ادلؼهًني ادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبر - 21

 669-666  .بنىسبئم وانتمبَبد انتؼهًُُخثادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني  22

 666-660 بألسئهخ واألَشطخ ثادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء يؼهًٍ اندراسبد االختًبػُخ  23

 665-666 بنصؼىثبد انيت تؼُك تطجُك ادلنهبج ثادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني  24

سجم انتغهت ػهً  انصؼىثبد انيت تؼُك تطجُك ثادلتىسطبد واالحنرافبد ادلؼُبرَخ ندرخبد أراء ادلؼهًني  25

 .ادلنهبج 
686-686 

 686-688 .حتهُم انتجبٍَ األحبدٌ نهفروق ثني يتىسطبد ادلؼهًني تجؼبً دلتغري ادلؤهم انؼهًٍ 26

اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك مبنهبج اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر  27

 .حست ادلؤهم انؼهًٍ
686-689 

 689 فًُب َتؼهك ثبخراج انكتبة وادلظهر انؼبو  اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني 28

 680 فًُب َتؼهك مبىاصفبد ادلؼبَري انىطنُخ واألهداف  إخبثبد ادلؼهًنياختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد  29

 686 اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك مبىاصفبد زلتىي انكتبة  31

بسرتاتُدُبد انتدرَس ثيىاصفبد اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك  31

 .وطرائمه
686 

انىسبئم وانتمبَبد يىاصفبد اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك  32

 انتؼهًُُخ.
685 

األسئهخ وانتدرَجبد  يىاصفبداختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك   33

 . واألَشطخ ادلمرتحخ

686 

شكالد وصؼىثبد تطجُك ينهبج يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك مباختجبر شُفُه نهفروق ثني  34

 .اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر

686 



  الـجداول فـهرس

 

 

 س

سجم انتغهت ػهً انصؼىثبد انيت اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك ث 35

  .تؼُك تطجُك ينهبج اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر

688 

 ( نهفروق ثني درخبد إخبثبد ادلؼهًني تجؼبً دلتغري اخلربح ANOVAاألحبدٌ )حتهُم انتجبٍَ  36

 انتدرَسُخ.

686-689 

 680-689 .اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك مبنهبج اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر 37

 680 .فًُب َتؼهك ثبخراج انكتبة وادلظهر انؼبو اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني 38

فًُب َتؼهك مبىاصفبد ادلؼبَري انىطنُخ  اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني 39

 واألهداف.

686 

 686 اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك مبىاصفبد زلتىي انكتبة. 41

بسرتاتُدُبد انتدرَس ثيىاصفبد اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك  41

 .وطرائمه

685 

انىسبئم وانتمبَبد يىاصفبد اختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك  42

 انتؼهًُُخ.

666 

األسئهخ وانتدرَجبد  يىاصفبداختجبر شُفُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك   43

 .واألَشطخ ادلمرتحخ

666 

شكالد وصؼىثبد تطجُك ينهبج اختجبر شُفُُه نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك مب 44

 .اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر

666-668 

سجم انتغهت ػهً انصؼىثبد انيت نهفروق ثني يتىسطبد إخبثبد ادلؼهًني فًُب َتؼهك ثاختجبر شُفُه  45

 .تؼُك تطجُك ينهبج اندراسبد االختًبػُخ ادلطىر

668 

 



 البيانية األشكال فـهرس

 

 

 ق

رقم 
 الشكل

 الصفحة الشكل عنوان 

 96 تىزع أفراد انؼينخ تجؼبً ملتغري املؤهم انؼهًينانتًثيم انجيبني  1
 07 تىزع أفراد انؼينخ تجؼبً ملتغري اخلربحنانتًثيم انجيبني  2
تكراراد املفبهيى االجتًبػيخ يف كم جمبل ونسجخ كم جمبل ضًن كتبة اندراسبد نانتًثيم انجيبني  3

 االجتًبػيخ
07 

نهصف اندراسبد االجتًبػيخ  هنست املئىيخ ملفبهيى كم جمبل يف دنيم املؼهى نكتبةنانتًثيم انجيبني  4

 انراثغ
88 

 271 االجتًبػيخ املطىر انتًثيم انجيبني ألراء يؼهًي اندراسبد االجتًبػيخ مبنهبج اندراسبد 5
 277 انتًثيم انجيبني ألراء املؼهًني يف جمبل إخراج انكتبة واملظهر انؼبو 6
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 :انبحث مقدمة 1-1
جديدة أدى التطور العممي وانتشار األفكار والنظريات المعرفية والتربوية الحديثة إلى ظيور مفاىيم     

عدادأصبح من الضروري اإلحاطة بيا  وحقائق متعددة، الفرد المتعمم لكي يصبح مواكبًا ليا وقادرًا عمى  وا 
استثمارىا، واستغالليا في سبيل تمبية حاجات المجتمع وحل مشكالتو، إضافة إلى ذلك فان التطور 

ولوجيا، أدى إلى ظيور تقنيات التكنولوجي، وزيادة شدة التنافس بين البمدان المختمفة في مجال التكن
زيادة متطمبات الفرد وزيادة متطمبات تنمية المجتمعات  في تكنولوجية وآليات حديثة أثرت بشكل أو بآخر

وفي ضوء ىذا التقدم والتطور الشامل الذي  التي زادت وتنوعت كنتيجة ليذه التطورات، وتمبية احتياجاتيا
فقد دعت الحاجة إلى االرتقاء بالعممية  ،ت الحياةتشيده المجتمعات العربية والغربية في مختمف مجاال

جميع األصعدة، ومواكبة  لتناسب الواقع عمى ،امن خالل تطوير المناىج في مختمف مقرراتي التعميمية،
 وجية، وثورة االتصاالت والمعمومات..الخآخر التطورات والتغيرات التكنول

لكي يعود عمى المجتمع بفوائد ، األىداف المرجوة من ىذا التغييروبيدف وصول الجيات المعنية إلى 
ألنيا تشمل المتعمم الذي ىو و  ،عصب الحياة كونيا ،جال العممية التعميمية والتربويةمستقبمية منتظرة في م

 والعمود األول في المجتمع. ،العممية التعميمية محور
التطورات والتغيرات بظالليا عمى النظام التعميمي بصفة عامة وعمى المنياج بمفيومو لقت ىذه أ لقد   

وضعت ىذا األخير"أمام تحديات كبيرة وأثبتت عجزه عن نقل ىذا الكم اليائل  إذ الشامل بصورة خاصة،
من المعمومات والمعارف إلى المتعممين باألساليب والطرائق القديمة، لذا كان ال بد من إعادة النظر 

 لمواجية اآلثار المترتبة، بصورة مستمرة في مكوناتو من أىداف ومضامين وطرائق ووسائل وعمميات تقويم
 قادرًا عمى تحقيق األىداف ومسايرة التطور العممي والتكنولوجيا والمعمومات من جية، وليصبح عميو،

وليكون ىو ذاتو عاماًل من عوامل التقدم العممي والمعرفي باستيعاب مجموعة من المعارف والميارات 
 ، 2116الياس، ،بشارة) والسموكيات التي يتطمبيا إعداد التالميذ لمحياة في المستقبل من جية أخرى"

 .( 35ص
االىتمام بالمناىج وتطويرىا وتعديميا بالكثير من العناية واالىتمام في الكثير من دول العالم وحظي    

وضعت مناىج ف ؛التعديل التطوير ومرت المناىج بالعديد من مراحل  ، إذومنيا الجميورية العربية السورية
أصبح إذ  1932م وعام 1927م، وطرأ عمى ىذا المنيج تعديالن عام 1921التعميم ألول مرة عام 

 إذم 1938م حصل تعديل عمى المناىج عام 1936المنيج أكثر تقميدًا لممنيج الفرنسي، وبعد معاىدة 
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وقد  ،اء بعد االستقاللطبع المنيج بالطابع العربي إلى حد ما ،لكن التطور الجذري لممناىج السورية ج
جاء ىذا المنيج مجسدًا آلمال األمة وتحررىا وتقدميا، فقد ركز اىتمامو عمى المغة العربية وعمى المواد 

عّدل ىذا المنيج بحيث امتدت الدراسة الثانوية عمى ثالث سنوات بداًل من  1952العممية، وفي عام 
 اثنتين، وركز عمى التخصص المبكر في الدراسة.

األردن( أثر في تعديل  -مصر –كان لموحدة الثقافية التي أقرت بين األقطار العربية الثالثة )سورية و    
 م حيث عدلت من جديد  1967، واستمرت ىذه المناىج حتى عام 1957عام حصل المناىج الذي 

 (. 2111)سنقر،
األخير لممناىج  التطويروقد استمرت ىذه المناىج رغم التعديالت العديدة التي طرأت عمييا حتى     

وضعت وزارة التربية السورية في مقدمة خططيا التربوية مشروع تطوير  بعد أنجرى م الذي 2111سنة
وضعت وثيقة المعايير والمخرجات التعميمية لكل المواد إذ المناىج الدراسية في المراحل الدراسية كافة، 

بالتعاون مع المنظمات الدولية وفي مقدمتيا المنظمة الدولية لمتربية والثقافة   2116الدراسية في عام 
 م )اليونسكو(.و والعم
متطمبات العصر الجديد من إعداد جيد لمفرد المتعمم ليصبح لىذا التطوير األخير لممناىج تمبية وجاء    

عددة وآراء واتجاىات التربويين المت لجديد وتمبية الحتياجات المجتمعمواطنا عصريا يواكب روح العصر ا
 والمتخصصين المنادية بدفع عجمة اإلصالح التربوي نحو ما ىو أفضل. 

ن ىذا التطوير كان شاماًل لجميع المقررات الدراسية إال أنو يمقى أىمية خاصة  الدراسات االجتماعية  بمنياجوا 
، وتأثره بالمتغيرات المتسارعة التي تواجو المجتمعات ىذا المنياج ومكانتو وارتباطو بالواقع والحياة نظرًا لطبيعة

ولما لو من دور في تحقيق التماسك االجتماعي من جية وتنمية التكيف االجتماعي لمفرد من جية أخرى" إذ تعد 
الدراسات االجتماعية منبع التعمم االجتماعي والتربية االجتماعية والتي يمكن من خالليا دخول الفرد إلى الحياة 

الجتماعية باكتسابو عادات وتقاليد مجتمعو، ودراسة المفاىيم المتعمقة بالعالقات البشرية وقضايا االنسان ا
 (. 2118ومشكالتو وسموكياتو  " )صالح ،

فضاًل عن كونو األساس الذي ستبنى عميو مناىج كل من التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية الحقًا ، فتطوره     
أن ىذا العمم يتفاعل معو اإلنسان بشكل دائم كما  لتطوير مناىج المراحل الدراسية المتتالية، يعد خطوة أساسية

إذ " تعد مقررات الدراسات االجتماعية مجااًل خصبًا لتأكيد األسس الفمسفية واالجتماعية لممنيج فمن ومستمر 
و، وتقدير مساىمة السمف في نمو التراث أىدافيا: الوالء الحقيقي لمبادئ األمة والعمل عمى وحدة المجتمع وترابط
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، ون منيا المجتمع" ) سميماناالجتماعي، وتنمية األنماط السموكية المقبولة اجتماعيًا ودراسة الفئات التي يتك
  .(34ص ، 2111، نافع
ج الدراسات االجتماعية في الجميورية العربية السورية تمبية لتوصيات اتطوير مني تجربةأتي تو     
حداث نقمة نوعية في مخرجات التعميم من خالل إمرات التربوية  والندوات وانطالقا من الحاجة إلى المؤت

تطوير شامل لمناىجو بشكل يساعد عمى تحقيق أىداف التعميم ويكفل تقدم المتعممين بفكر حديث ومعاصر 
ا من خالل مساعدتو عمى تساعد عمى" تربية المتعمم اجتماعي إنيا ذإفي تعمم منياج الدراسات االجتماعية 

كسابو كفايات وميارات يتفاعل من خالليا مع قضايا  فيم ماضي مجتمعو وتراثو وفيم العالم من حولو وا 
ية في الجميورية العربية وزارة الترب)ة عمى اتخاذ القرار والمبادرة "و إيجابيا ويمتمك القدر عمجتم

  .(9ص ،2117،السورية
 2116وفي إطار اعتماد مدخل المعايير في مناىج وزارة التربية في الجميورية العربية السورية عام    

محددة  معاييروفق مناىج الدراسات االجتماعية  قامت وزارة التربية في الجميورية العربية السورية بتطوير
نيج لألىداف المرجوة وذلك في خطوة تيدف إلى معرفة مدى تحقيق ذلك الم من خالل تحميل محتواىا

 .، وروح العصر التقنيمنو، ومواكبتو لمتطورات التعميمية
 

 مشكهة انبحث: -1-2

المجال التربوي التعميمي  إذ تشملمجاالت الحياة،  جميعإن عممية التطوير ىي عممية طبيعية تطال     
بصورة عامة، والمناىج التربوية التعميمية في الجميورية العربية السورية بصورة خاصة ومنيا منياج 

 الدراسات االجتماعية.
وقد جاءت تجربة تطوير المناىج في سورية كنتيجة طبيعية لمواكبة مفرزات العصر الجديد وتمبية     

وأيضًا تمبية  اإلعداد إعدادًا جيدا لممستقبل، ومشاركة أكثر فاعمية في المجتمع،الحتياجات الفرد المتعمم من 
 في حميا. اإلسيامالحتياجات المجتمع المتزايدة، ولعكس ىموم المجتمع العربي السوري ومشكالتو و 

متعمم، بالجانب الفكري لم االىتمامزيادة  م إلى2010إذ سعت وزارة التربية عند تطوير المناىج في عام    
والقائم عمى تعميم التفكير وميارات العمم وعممياتو، والسعي إلى االىتمام بالجوانب القيمية لممجتمع. وجرى 

التعمم، بينما يتمثل دور بحيث يكون لممتعمم الدور الرئيس في عممية  ،إعادة بناء موضوعات الكتب المقررة
 ير من األنشطة التي المعمم في التوجيو واإلرشاد. وقد حفمت الكتب بعدد كب
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رشادهحرص معدوىا عمى أن يقوم المتعمم بتنفيذىا بنفسو بتوجيو من المعمم   .وا 
شكوى الكثير من المعممين من المناىج  الحظتفقد  في مجال التدريس الباحثة  ومن خالل عملإالَّ أنو   

 كما أن الصحف ووسائل اإلعالم كتبت الكثير عن ىذا األمر. ،الجديدة
مما دفع الباحثة لمقيام بدراسة استطالعية لموقوف عمى أىم صعوبات تطبيق المنياج الجديد فكانت أداتيا  

بغرض َتعرف أرائيم حول منياج  اً ( معمم00) بمغ عددىم إلى عينة من المعممين ةموجي انةاستب مكونة من
 الدراسات االجتماعية المطور. 

وقد تبين ان النسب المئوية إلجابات معممي الدراسات االجتماعية فيما يتعمق بالصعوبات التي تواجو تطبيق   
المنياج المطور من وجية نظرىم والتي رتبتيا تنازليًا، إذ إن الصعوبة األكثر تكرارًا من وجية نظرىم ىي 

 صعوبة المفاىيم التي يحتوييا" عدىا %(، وجاء ب22بنسبة ) "رمنياج الدراسات االجتماعية المطو كثافة "
عدم قدرة المعممين عمى تطبيقو جيدًا  %(، تمتيا "22" بنسبة )وعدم مناسبتيا لمفئة العمرية لممتعممين المنياج

أو لعدم إعدادىم وتدريبيم بشكل كاف عمى  دقيقة،50بسبب التزاميم بالمدة الزمنية المخصصة لمدرس وىي 
عدم توافر التقانات %(، ثّم" 11" بنسبة )جتماعية المطور بالشكل المخطط لوتطبيق منياج الدراسات اال
أن القيام  ليأتي بعد ذلك "%(، 15بنسبة ) نياج المطور لتطبيقيا بشكل مناسبالحديثة التي يحتاجيا الم

تسمح بخروج  بزيارات ورحالت كميا ال تطبق إما بسبب ضيق الوقت أو بسبب القوانين واألنظمة التي ال
سبة المنياج المطور مع عدم منا%(، ثم يأتي في الترتيب ما قبل األخير" 1" بنسبة )التالمذة من المدرسة

إضافة إلى (، %1,4(، وأخيرًا " عدم تفاعل المتعممين مع المنياج الجديد" بنسبة )%0,2المحمية" بنسبة )البيئة 
 اعمية.أمام تطبيق المادة الجديدة بف صعوبات أخرى وقفت

الذي دفع الباحثة لمبحث في ىذا المجال  بيدف تعرف ىذه الصعوبات من خالل قياميا بدراسة  األمر   
تحميمية نقدية لمنياج الدراسات االجتماعية واستطالع آراء عينة من معممي الدراسات االجتماعية من 

وتعرف آرائيم حول منياج الدراسات االجتماعية المطور  ةالحمقة األولى لمتعميم األساسي في مدينة حما
لمصف الرابع، من حيث ما لو وما عميو، وكذلك إضافة بعض المقترحات التي يقترحيا المعممون لزيادة 

 فاعمية منياج الدراسات االجتماعية المطور وتحقيق األىداف المنشودة منو.
 :ياآلت دد مشكمة البحث في السؤال الرئيسوبذلك تتح

ما أراء معممي الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى من التعميم األساسي بمنهاج 
 .الدراسات االجتماعية المطور
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 انبحث: أهمية -1-3
 :تكمن أىمية البحث في أىمية النتائج التي قد يصل إلييا   
منذ المراحل المبكرة لمتعميم، مما ضرورة إكساب المتعممين المفاىيم االجتماعية من الممكن أن يظير  -

يساعد في إدخاليا إلى المناىج التعميمية لتشكيل األساس السميم لدييم في ىذا المجال وتعميقيا وتطويرىا 
 في المراحل الالحقة.

مما يساعد في العمل عمى  الصعوبات التي تواجو تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطورظير قد ي -
 .مب عمييا تذليميا والتغ

يم في إعادة النظر بمحتوى الكتاب فاية المفاىيم االجتماعية مما يسظير عدم كأن يمن الممكن  -
 وتطويره في ضوء المستجدات التربوية والعممية .

 في المركز الوطني لتطوير المناىج التربوية من نتائج البحث. المناىج إفادة القائمين عمى تطويريتوقع  -
 

 أهداف انبحث: -1-4
 :اآلتية األىداف تحقيق يرمي البحث إلى    
منياج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى لمفاىيم االجتماعية الموجودة في مسح ا -

 لمتعميم األساسي 
 .من وجية نظر المعممين المطور دراسات االجتماعيةج الاف جوانب القوة والضعف في منيتعرّ  -
في  2111عام  المطورلدراسات االجتماعية بمنياج الدراسات االجتماعية امعممي ف آراء تعرّ  -

 الجميورية العربية السورية.
الدراسات حول الصعوبات والمشكالت التي تواجييم عند تدريس منياج  عممينالمف آراء تعرّ  -

 المطور. االجتماعية 
إيجاد حمول لبعض المشكالت التي تواجو الوصول إلى مجموعة من المقترحات التي تساعد في  -
 وتساىم في تطويره المطور دراسات االجتماعيةفي تدريس منياج ال معممينال
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 أسئهة انبحث: -1-5
 :اآلتيةاإلجابة عن األسئمة  البحث حاول   
 الرابع؟لمصف  الدراسات االجتماعية ب افي كتالمفاىيم االجتماعية ما درجة توافر  -1
 توافر المفاىيم االجتماعية  في مجال الجغرافيا لمصف الرابع؟ما درجة  -2
ما درجة توافر المفاىيم االجتماعية في مجال التاريخ؟  -3  

 التربية الوطنية ؟ما درجة توافر المفاىيم االجتماعية في مجال  -4

  الرابع؟لمصف دليل المعمم لكتاب الدراسات االجتماعية في المفاىيم االجتماعية ما درجة توافر  -5

ودليل المعمم ب افي كت المفاىيم االجتماعيةمن  مفيوم ما نسبة التكرار اإليجابي والسمبي لكل -6
  األولى؟في مرحمة التعميم األساسي/الحمقة الرابع  لمصف لمدراسات االجتماعية

حول عممي الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى من التعميم األساسي ما آراء م  -7
 ؟ منياج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع تطوير 

مظير العام في منياج الو  إخراج الكتابفي  دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م  -8
 المطور؟ دراسات االجتماعيةال
في األىداف المحددة المعايير و تحقيق  درجة في دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م  -9

 المطور ؟ الدراسات االجتماعية منياج
 دراسات االجتماعيةفي محتوى منياج ال دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م  -01

 المطور؟
لدراسات لمنياج ا طرائق التدريس المقترحةب الرابعدراسات االجتماعية لمصف ال معممي ما آراء  -00

 ؟المطوراالجتماعية 
الوسائل والمواد التعميمية المقترح استخداميا في ب دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م  -02

 المطور ؟ دراسات االجتماعيةمنياج ال
 األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحةب دراسات االجتماعية لمصف الرابعال معمميما آراء   -01

 المطور؟ دراسات االجتماعيةفي منياج ال المتضمنة
دراسات التي تعيق تطبيق منياج ال الصعوباتبدراسات االجتماعية لمصف الرابع ال عمميما آراء م -01

 المطور بشكل فّعال ؟ االجتماعية
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الصعوبات التي تعيق تطبيق سبل التغمب عمى ب دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م  -01
 المطور بشكل فّعال؟ دراسات االجتماعيةمنياج ال

 
 

 فرضيبت انبحث: -1-6
 00=0, 5اختبار الفرضيات عند مستوى الداللة  جرى   

 :التي تتعمق بمتغير المؤهل العمميالفرضيات  
الدراسات  منياج حول عممينالم أراء درجات ات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال-1

 .تعزى لمتغير المؤىل العممي االجتماعية المطور
عممين حول إخراج الكتاب والمظير الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -2

  .العام في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي
عممين حول مواصفات المعايير الم أراء درجات اتداللة إحصائية بين متوسطال توجد فروق ذات  -3

 الوطنية واألىداف في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي.
عممين حول مواصفات محتوى الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -4

 االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي.الكتاب في منياج الدراسات 
عممين حول مواصفات استراتيجيات الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -5

 التدريس وطرائقو في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي .
عممين حول مواصفات الوسائل الم أراء درجات اتمتوسطال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -6

 والتقانات التعميمية في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي.
عممين حول مواصفات األسئمة الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -7

 الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي.والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج 
عممين حول صعوبات تطبيق الم أراء درجات ات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال -8

 منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي.
عممين حول سبل التغمب عمى مال أراء درجات ات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال -9

 الصعوبات التي تعيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي.
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 الفرضيات التي تتعمق بمتغير سنوات الخبرة:
الدراسات  حول منياج  عممينالم أراء درجات متوسطاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -1

 .لمتغير سنوات الخبرةتعزى االجتماعية المطور 
عممين حول إخراج الكتاب والمظير الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -2

 .العام في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة
مواصفات المعايير عممين حول الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -3

 الوطنية واألىداف في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
عممين حول مواصفات محتوى الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -4

 .سنوات الخبرة الكتاب في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير
عممين حول مواصفات استراتيجيات الم أراء درجات اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال ت -5

 .سنوات الخبرة التدريس وطرائقو في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير
عممين حول مواصفات  الوسائل الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -6

 .سنوات الخبرة والتقانات التعميمية في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير
عممين حول مواصفات األسئمة الم أراء درجات اتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط -7

 .ةسنوات الخبر  والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير
عممين حول صعوبات تطبيق الم أراء درجات ات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال -8

 .سنوات الخبرة منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير
عممين حول سبل التغمب عمى الم أراء درجات ات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال -9

 .سنوات الخبرة منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغيرالصعوبات التي تعيق تطبيق 
 

 جمتمع وعينة انبحث: -1-7
من جميع معممي الدراسات االجتماعية الذين يدرسون  لمبحث : يتألف المجتمع األصميمن المعممين

، وقد بمغ 2104-2103الصف الرابع من الحمقة األولى لمتعميم األساسي في مدينة حماة لمعام الدراسي 
 .( معممًا ومعممةً 0360عددىم )

 البحثأما عينة 
 معممًا ومعممًة.( 272أي بمغ عددىم ) من المجتمع األصمي%( 21شممت نسبة ): العينة البشرية
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 تّم اختيارىم بالطريقة العشوائية  وقد
 من الكتب:

 منياج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى لمتعميم األساسي.  -
 دليل المعمم لمصف الرابع من الحمقة األولى لمتعميم األساسي. -

 

  منهج انبحث: -1-8
التحميمي ألنو "أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف المنيج الوصفي ثة الباح تخدماست   

ظاىرة أو مشكمة محددة وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقننة  عن الظاىرة أو المشكمة 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة")ممحم ، (. وألن ىذا المنيج ىو األكثر 371،ص2111وتصنيفيا وتحميميا وا 

 .ه الدراسةانسجامًا مع ىذ
 

 أدوات انبحث:  -0-9
 لمصف الرابع وفق المفاىيم االجتماعية. ودليل المعمم معيار لتحميل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية -

الحمقة األولى من لمتعميم األساسي حول منياج الستطالع آراء معممي الدراسات االجتماعية من   استبانة -
 الدراسات االجتماعية المطور. 

 
 

 حدود انبحث: -1-11
 في بعض المدارس  بمدينة حماة. البحثطبق  :ةالمكاني ودلحدا -

 2114 -2113طبق البحث خالل العام الدراسي : ةالزماني ودلحدا -

معممين الذين يدرسون الدراسات االجتماعية لمصف ال عينة ممثمة لممجتمع األصمي من :يةالبشر  ودالحد -
 األساسي في مدينة حماة. الرابع في الحمقة األولى لمرحمة التعميم

محتوى منياج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى لمتعميم األساسي. : ةالعممي ودالحد -
 .وتحميل دليل المعمم لمدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى لمتعميم األساسي

 

 متغريات انبحث: -0-00

 متغيرات مستقمة:
 دكتوراه( –)ماجستير  دراسات عميا -ثانوية _ معيد إعداد معممين _ معمم صف :المؤهل العممي
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 سنوات ( 11سنوات  ، أكثر من 11 -5سنوات ، من  5) أقل من : سنوات الخبرة
آراء معممي الدراسات االجتماعية من الحمقة األولى لمتعميم األساسي حول منياج  متغيرات تابعة:

 .الدراسات االجتماعية المطور
 

 مصطهحبت انبحث وانتعريفبت اإلجرائية: -1-12
كيفية ( عن ظاىرة أو  \عممية جمع وتصنيف وتحميل وتفسير بيانات أو معمومات )كمية " :التقويم -

 (. 233ص ،2117صدار حكم أو قرار" )عمي ،إموقف أو سموك بقصد استخداميا في 

العممية التي تيدف إلى التحقق من تطبيق اإلجراءات اإلجراءات والجيود  بأنه :وتعّرفه الباحثة إجرائيا   -
والحكم عمى  العممية في تجربة تطوير مناىج الدراسات االجتماعية في ضوء معايير التصميم التعميمي،

مدى فاعمية ىذه الجيود وما يصادفيا من عقبات وصعوبات في التنفيذ بقصد تطوير عممية التعميم والتعمم 
. 

 عممية تغيير مقصودة ىادفة ، تقوم عمى البحث والدراسة والتجريب ، وتشمل جميع ":تطوير المنهاج-
 (.349ص ،2116، جوانب العممية التربوية ")بشارة، الياس

رات الحياة الجديدة من تحديث المنياج أو أحد مقرراتو بما يتالئم مع متغيّ  بأنو :وتعّرفه الباحثة إجرائيا   -
إضافة ما ىو جديد إلى المنياج وحذف كل ما  وذلك عن طريق وغيرىا،مستحدثات معرفية وتكنولوجية 

ىو غير مناسب لمعصر الجديد ومتغيراتو، وتوفير كل ما يمزم لتطبيق المنياج الجديد أو أحد مقرراتو 
 .بالطرق األكثر فاعمية وكفاءة

م االجتماعية ينتقى منيا " منياج تربوي متكامل يجمع مختمف فروع المعرفة بالعمو الدراسات االجتماعية:  -
مجموعة من المعارف والميارات والقيم لتشكل وحدات دراسية تكاممية ىادفة إلى مساعدة المتعممين عمى فيم 
أنفسيم ومجتمعاتيم وبيئاتيم من حوليم، مما يسيم في تكيفيم االجتماعي ويزيد من تفاعميم ومشاركتيم في 

مع والصالح العام ") رات التفكير واتخاذ القرار بما يخدم الفرد والمجتمعالجة القضايا االجتماعية واكتسابيم ميا
 (.00، ص2118 ،مراد وآخرون

المادة المقررة من قبل وزارة التربية عمى التالميذ في الجميورية العربية السورية بأنو : وتعّرفه الباحثة إجرائيا   -
 د التاريخ والجغرافية والتربيةفي الصف الرابع من مرحمة التعميم األساسي، وىي تشمل موا

 الوطنية يدرس بشكل مدمج في كتاب واحد يعرف بكتاب الدراسات االجتماعية وييدف إلى تييئة التالميذ
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 لالندماج في مجتمعيم بفاعمية  وتوضح ليم حقوقيم وواجباتيم تجاه وطنيم.
(  الوطنيةالتربية  –الجغرافيا  –: وىم الذين يعممون المواد االجتماعية ) التاريخ معممي الدراسات االجتماعية -

في صورة كتاب مدمج يعرف بكتاب الدراسات االجتماعية في مرحمة التعميم األساسي /الحمقة األولى والتابعين 
 .إلى مديرية حماة

دأ من الصف األول وحتى التاسع، وىي ىي مرحمة تعميمية مدتيا تسع سنوات، تب مرحمة التعميم األساسي: -
 مجانية إلزامية، وتتكون من: 

 الحمقة األولى: من الصف األول وحتى الصف الرابع. 
  .(2ص ،2114، حتى الصف التاسع ) وزارة التربية: من الصف الخامس و الحمقة الثانية

وذلك في ضوء نظام لمفئات : تحميل المحتوى ييدف إلى التصنيف الكمي لمحتوى معين، تحميل المحتوى -
 .(69ص ،2114، محددة خاصة بيذا المحتوى )طعيمة صمم لبعض بيانات مناسبة لفروض

تنتج عن تجريد العناصر  ذىنية ُيشار إلييا بكممة أو جممة صورة المفهوم االجتماعي: ت الباحثة تعريفتبنّ  -
 تؤدي إلى فيم ظاىرة اجتماعية معينة.األشياء أو الحوادث التي تجمع وفق خصائص مشتركة ل بين المشتركة

المتعممين كل ما إكساب ىو المفيوم الذي تناولو المنيج بشكل إيجابي بيدف  :اإليجابي المفهوم االجتماعي
 من انعكاسات تربوية في شخصيتو وتشكيل سموكو القويم. ىو مرغوب لما لو

ىو المفيوم الذي تناولو المنيج بشكل سمبي والذي قد يشمل ظواىر جغرافية : االجتماعي السمبيالمفهوم 
 وتاريخية ووطنية سمبية.
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 سـابقة دارسـات: الثاني الفصل

 56 .مقدمت 

 15-56 الدراساث احملليت 2-1

 56 دراست حقي 2-1-1

 57 دراست السعيب 2-1-2

 58-57 دراست وزارة الرتبيت يف اجلمهىريت العربيت السىريت 2-1-3

 58 دراست العاتكي 2-1-4

 12-58 دراست الصاحل 2-1-5

 15-12 دراست زيدان 2-1-6

 14 - 15 الدراساث العربيت. 2-2

 15 دراست فلسطني لألحباث واملعلىماث 2-2-1

 11-15 دراست احلاج حممد 2-2-2

 12-11 دراست القضاة 2-2-3

 12 دراست بشري 2-2-4

 13-12 دراست هندي 2-2-5

 14-13 الشهريدراست  2-2-6

 18 - 14 الدراساث األجنبيت. 2-3

2-3-1 Study Harman and others 14 
2-3-2 Study Smith 14-15 
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2-3-3 Study Hepurn 15 
2-3-4 Study Yichen 15-16 
2-3-5 Study Wiles 16 
2-3-6 Study Yueh Hsiao 16-17 
2-3-7 Study Andriot 17 
2-3-8 Study Kuriw and others  17-18 
2-3-9 Study Logan 18 
 25-22 مىقع البحث مه الدراساث السابقت. 2-4
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 مقدمة:
العديد من الدراسات واألبحاث العممية التي تناولت الدراسات االجتماعية، وقامت الباحثة  أنجزت   

األدوات المستخدمة  والسيماباالطالع عمى البحوث والدراسات ذات العالقة بموضوع البحث لالستفادة منيا، 
ل بعض الدراسات الباحثة في ىذا الفص واستعرضتومنيج البحث، ومعرفة ماتم التوصل إليو من نتائج، 
تصنيف الدراسات السابقة إلى دراسات  واعتمدت فيالسابقة ذات العالقة بموضوع البحث ومتغيراتو، 

الباحثة عرضًا لما استفادت منو من الدراسات السابقة وأىم ما يتميز بو  قدمتعربية، ودراسات أجنبية، ثم 
 البحث الحالي عن الدراسات السابقة. 

 :يةالدراسات احملل :2-1
( بعنوان " مفاهيم حقوق اإلنسان ومدى كفايتها من وجهة نظر 2002دراسة حقي ) -2-1-1

المدرسين والموجهين االختصاصيين" ) دراسة تحميمية لكتب المواد االجتماعية في مرحمة التعميم 
 . األساسي / الحمقة الثانية في الجمهورية العربية السورية (

توافر مفاىيم حقوق اإلنسان في كتب المواد االجتماعية في مرحمة التعميم ف مدى ىدف الدراسة تعر     
 .1227-1226األساسي / الحمقة الثانية في الجميورية العربية السورية لمعام الدراسي 

استخدمت الدراسة أسموب تحميل المحتوى لتحقيق ذلك اليدف، وتكونت عينة الدراسة من كتب المواد    
ة التعميم األساسي /الحمقة الثانية في الجميورية العربية السورية لمعام الدراسي االجتماعية في مرحم

موجيين اختصاصيين، واشتممت أدوات الدراسة عمى استمارة  52مدرسًا و 515(. ومن 1226-1227)
 لتحميل المحتوى، واستبانة الستطالع أراء المدرسين والموجيين االختصاصيين.  

 د من النتائج أىميا:خمص البحث إلى العدي   
، تمييا كتب التربية القومية توافر مفاىيم حقوق اإلنسان فييا احتمت كتب التاريخ المرتبة األولى من حيث -

 االشتراكية، وأخيرًا كتب الجغرافيا.
في مدى كفاية مفاىيم حقوق اإلنسان من  2,24وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -

 .المدرسين والموجيين االختصاصيينوجية نظر 
 .عدم وجود توافق بين مدى توافر مفاىيم حقوق اإلنسان في كتب المواد االجتماعية -



 الدراسات السابقة                                                                                  الفصل الثاني  

 

 

57 

( "دراسة تحميمية تقويمية لمحتوى كتاب مادة التاريخ لمصف السادس 2212دراسة الزعبي ) -2-1-2
األساسي في الجمهورية العربية السورية وتصميم وحدة درسية وفق المعايير الوطنية لمناهج التعميم 

 األساسي" . 
تعرُّف فاعمية وحدة درسية ُمصممة وفق المعايير الوطنية لمناىج التعميم األساسي في ىدفت الدراسة إلى    

 مادة التاريخ لتالمذة الصف السادس األساسي في الجميورية العربية السورية. 
ولتحقيق ذلك اليدف قامت الباحثة باعتماد المنيجين: المنيج الوصفي التحميمي لتحقيق ىدف تحديد    

ريخية الُمتضم نة في محتوى الكتاب وفق معايير صممت ليذا الغرض، كما استخدم المنيج المفاىيم التا
التجريبي وذلك بما يتناسب مع ىدف البحث في تعرُّف فاعمية الوحدة الدرسية المصممة وفق المعايير 

اب التاريخ الوطنية لمناىج التعميم األساسي معايير مادة التاريخ، تحددت عينة الدراسة بتحميل محتوى كت
 لتالمذة الصف السادس األساسي.

تالمذة بالمعمومات الوطنية في احتفاظ الالدرسي ة الُمصممة وفق المعايير  وقد أثبتت النتائج فاعمي ة الوحدة   
 الكمي، وبفروق دالة إحصائيًا مقارنة بتالمذة المجموعة الضابطة. التي اكتسبوىا في االختبار

: أثبتت النتائج أنو لم يكن ليما تأثير كبير في الفروق جنس وتصنيف المدرسةبمتغيري ال أما فيما يتعمق
 بين تالمذة المجموعة الواحدة في االختبار الكمي، اعتمادًا عمى عدم داللة الفروق إحصائيًا. 

بعنوان: "آراء المعممين  (2212دراسة وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية )  -2-1-3
 والمتعممين وأولياء األمور في المناهج الجديدة في الحمقة األولى من التعميم األساسي". 

ف آراء المعممين والمتعممين وأولياء األمور في المناىج الجديدة المطبقة في ىدفت الدراسة إلى تعر     
افظات الجميورية العربية السورية ىي )دمشق ( محافظات من مح5الحمقة األولى من التعميم األساسي في )

 دير الزور(. –حمب  –الالذقية  –حمص  –
وقد تم تصميم ثالث استبانات )استبانة لممعممين )معمم صف(، استبانة لممتعممين، استبانة ألولياء    

ين وأولياء األمور(، وقد تم استخدام المنيج الوصفي التحميمي، وقد تم أخذ عينة من المعممين والمتعمم
 -الالذقية -حمص -) دمشقات الجميورية العربية السورية ىي( محافظات من محافظ5األمور من )

 دير الزور(. -حمب
 وكان أىم النتائج التي كشفت عنيا الدراسة:   
 كانت آراء المعممين في المناىج الجديدة المطبقة في الحمقة األولى جيدة في مادة الدراسات االجتماعية -
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 كانت آراء المتعممين في المناىج الجديدة المطبقة في الحمقة األولى جيدة في مادة الدراسات االجتماعية. -
كانت آراء أولياء األمور في المناىج الجديدة المطبقة في الحمقة األولى متفاوتة في مادة الدراسات  -

 %(. 85  - %03االجتماعية حسب المؤىل العممي ، حيث تراوحت نسب الموافقة بين )

" مهارات التفكير المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية  بعنوان (2211دراسة العاتكي ) -2-1-4
لمصفوف الثالثة األولى من مرحمة التعميم األساسي وأدلتها في الجمهورية العربية السورية ")) دراسة 

 تحميمية ((. 
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ميارات التفكير المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية وأدلتيا في    

ولتحقيق ىذا اليدف ُبنيت قائمة بميارات التفكير  ،األولى من مرحمة التعميم األساسيالصفوف الثالثة 
( ميارة فرعية 12و)( ميارات رئيسة 8الواجب تضمينيا في محتوى ىذه الكتب، وقد تكونت القائمة من )

( مؤشرًا دااًل عمى الميارة الفرعية، واستُخدمت تمك القائمة في تحميل محتوى عينة البحث التي 88و)
 اشتممت عمى ثالثة أدلة لممعمم في مادة الدراسات االجتماعية وثالثة كتب لمتمميذ في ىذه المادة .

 وكان أىم النتائج التي كشفت عنيا الدراسة:   
الدراسات االجتماعية لمصفوف الثالثة المذكورة وأدلتيا قد تضمنت عددًا من ميارات التفكير أن كتب 

وبنسب متفاوتة من ميارة ألخرى ومن صف ألخر، والسيما ميارات التذكر وجمع المعمومات التي حصمت 
وية ضئيمة، عمى نسب مئوية عالية مقارنة مع ميارات التكامل والتقويم التي ضمنت في المحتوى بنسب مئ

صياغة األىداف، وميارة إعادة البناء، وميارة تحديد األفكار الرئيسة، وميارة  في حين أن كاًل من )ميارة
 منة في عينة الكتب المحممة.تحديد األخطاء، وميارة بناء المحكات ( غير متض  

اعية في مرحمة دراسة تحميمية لمحتوى كتب المواد االجتم ( بعنوان: "2211دراسة الصالح ) -2-1-5
   ."التعميم األساسي / الحمقة الثانية ) الصف الخامس والسادس ( في ضوء قيم ثقافة التسامح 

ف درجة توافر قيم ثقافة التسامح في كتب المواد االجتماعية لمصفين الخامس ىدفت الدراسة إلى تعر     
 -1228الجميورية العربية السورية لمعام الدراسي والسادس من مرحمة التعميم األساسي / الحمقة الثانية في 

م، من خالل تحميل محتوى ىذه الكتب، وكذلك تعرف درجة توافرىا باستطالع آراء مدرسي المواد  1252
 .االجتماعية في ىذه المرحمة، من خالل توزيع استبانو عمييم

 معيار أعدتو ليذا الغرض،  اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي حيث حممت كتب العينة في ضوء
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حول درجة توافر  ( مدرسًا ومدرسةً 17بمغ عددىم )كما اعتمدت الباحثة دراسة مسحية ألراء عينة المدرسين 
 قيم التسامح في كتب العينة واستخدم ليذا الغرض استبانة تم إعدادىا باالستفادة من معيار التحميل.

 ميا:وخمصت الدراسة إلى العديد من النتائج أى   
 ( من قيم ثقافة التسامح في كتب العينة.35( قيمة من أصل )34توافر )  -
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين نسب تكرارات قيم ثقافة التسامح في كتب المواد االجتماعية  -

 2,24لمصفين الخامس والسادس عند مستوى الداللة 
توافر قيم ثقافة التسامح بأبعادىا األربعة في كتب المواد االجتماعية لمصفين الخامس والسادس عمى   -

 درجة كبيرة حسب تقدير المدرسين.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عن مدى توافر قيم ثقافة التسامح تبعًا  -

 2,24العممي عند مستوى الداللة  لمتغير التخصص الدراسي ومتغير المؤىل
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عن مدى توافر قيم ثقافة التسامح  -

 2,24تبعًا لمتغير الخبرة عند مستوى الداللة 
( "أراء المعّممين والمتعّممين وأولياء األمور في كتب الدراسات 2213دراسة زيدان ) -2-1-6

 االجتماعّية في الحمقة األولى من التعميم األساسّي". 

تعرُّف آراء المعم مين والمتعم مين وأولياء األمور في كتب الدراسات االجتماعي ة في ىدفت ىذه الدراسة    
، اعتمد الباحث عمى المنيج الوصفي التحميمي  نت عي نة الدراسة الحمقة األولى من التعميم األساسي  وتكو 

( من 1587مين، و)( من المتعم  3344)و( معم مًا ومعم مة دراسات اجتماعي ة لممرحمة األساسي ة،  215من) 
 6معتمدًا عمى األدوات التالية: تصميم  أولياء األمور، وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيطة

 استبانات )استبانتين لممعم مين )معمم صف(، استبانتين لممتعم مين، استبانتين ألولياء األمور.
ل البحث إلى النتائج التالية      وتوص 
الصف الثالث والرابع اإليجابي ة في كتاب التمميذ في مادة الدراسات االجتماعية كانت  إن  آراء معم مي -2

 جيدة في الموافقة عمى بنود االستبانة في جميع مجاالتيا.

إن  آراء متعممي الصفين الثالث والرابع اإليجابي ة في كتاب التمميذ في مادة الدراسات االجتماعية كانت  -1
 مى بنود االستبانة في جميع مجاالتيا.متوسطة في الموافقة ع

 إن  آراء أولياء أمور متعممي الصفين الثالث والرابع الغيجابية في كتاب التمميذ في مادة الدراسات  -0
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 االجتماعية كانت جيدة في الموافقة عمى بنود االستبانة في جميع مجاالتيا.

الثالث والرابع في كتاب التمميذ وفقًا لمتغير وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء معم مي الصفين  -8
 المؤىل العممي، لصالح معممي الصفين الثالث والرابع ممن مؤىميم العممي اإلجازة الجامعية.

وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء معم مي الصفين الثالث والرابع في كتاب التمميذ وفقًا لمتغير  -5
 5الوسائل الت عميمي ة  لصالح معمم ي الصفين الثالث والرابع األقل من سنوات الخبرة في مجال المحتوى و 

سنوات، ووجود فروق في مجال التدريبات واألنشطة لصالح معمم ي الصفين الثالث والرابع من أصحاب 
 ( سنوات، وعدم وجود فروق في مجال إخراج الكتاب.23-5الخبرة بين )

  :لعربيةالدراسات ا :2-2
( بعنوان: " تحميل وتقييم المناهج 2002دراسة مركز فمسطين لألبحاث والمعمومات ) -2-2-1

الفمسطينية الجديدة" ) مراجعة الكتب المدرسية الفمسطينية وبرامج تعميم التسامح لمصفوف من الخامس 
 ( فمسطين.إلى العاشر 

)األخر( وما ، وصورةحقوق اإلنسانلى معرفة مفاىيم السالم والتسامح، المجتمع المدني، ىدفت الدراسة إ   
 .كتب المناىج الفمسطينية الجديدة يرتبط بيا في

االجتماعية، لمصفوف من الخامس ، والعموم الدراسة كتب آداب المغة العربية، الدين نت عينةوقد تضم     
ه المعايير نت ىذ،إذ تضم  يا فريق من الباحثين الفمسطينيينوكانت أداة الدراسة معايير وضع .إلى العاشر

 ، إضافة إلى مفاىيم أخرى مرتبطة بيا والمجتمع المدني وحقوق اإلنسان قائمة بمفاىيم السالم والتسامح
 توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:   
المناىج الفمسطينية خمت من الدعوة إلى أعمال اإلرىاب أو التحريض عمى الكراىية لمييود والييودية، بل  -

المناىج شخصيات ييودية توراتية بشكل ايجابي، وقدمت النصوص السالم مع إسرائيل في العكس قدمت 
إطار القيم اإلنسانية اإلسالمية، إال أنو لم يقدم معمومات كافية تسمح لمطالب بالمقارنة بين عوامل التشابو 

  .واالختالف بين األديان الثالثة بأنفسيم كما لم يقدميا أيضًا كأديان متنافسة

 .التحديث والنقد،خر ونشر ثقافة تقوم عمى االنفتاح، العقالنيةتوجد إشارة متكررة إلى قبول واحترام األ -
المالمح التقنية في كتب مناهج الصف الرابع األساسي ( بعنوان: "2002دراسة الحاج محمد ) -2-2-2

 دن األر " . المطورة حديثًا في األردن ومدى توافقها مع منحى االقتصاد المعرفي



 الدراسات السابقة                                                                                  الفصل الثاني  

 

 

11 

كتب مناىج الصف الرابع األساسي المطورة حديثًا  ىدفت ىذه الدراسة لمكشف عن المالمح التقنية في   
 في األردن ومدى توافقيا مع منحى االقتصاد المعرفي، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئمة التالية:

 األردن ؟ما ىي المالمح التقنية في مناىج الصف الرابع األساسي المطورة حديثًا في  -

ما مدى تقدير المعممين لتوافق المالمح التقنية في مناىج الصف الرابع األساسي مع منحى االقتصاد  -
 المعرفي ؟

( معممًا ومعممة تم اختيارىم بالطريقة القصدية. ولإلجابة عمى أسئمة 32تكونت عينة الدراسة من )   
رابع األساسي في مباحث العموم والمغة الدراسة تم تطوير أداة عن طريق تحميل محتوى كتب الصف ال

 ع األنشطة المتوفرة في ىذه الكتب.الغربية والتربية الوطنية واالجتماعية، واستخراج جمي
 وتم التوصل إلى النتائج التالية :   
ركزت المالمح التقنية في كتب مناىج الصف الرابع األساسي المطورة حديثًا في األردن عمى: استخدام  -

  .اإلنترنت واستخدام برامج الحاسوب وتطوير ميارات البحث العممي وعمل التجارب

 وجود توافق بين المالمح التقنية الموجودة في كتب الصف الرابع األساسي المطورة حديثًا في األردن.  -
( بعنوان: "اتجاهات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناهج المطورة 2002دراسة القضاة ) -2-2-3

 في ضوء خطة االقتصاد المعرفي في األردن " األردن. 
ه الدراسة إلى معرفة اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج المطورة في ضوء ذىدفت ى   

 ن خالل اإلجابة عن أسئمة الدراسة التالية:خطة االقتصاد المعرفي في األردن .م
 ما اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج المطورة في ضوء خطة االقتصاد المعرفي ؟-5
وء خطة االقتصاد ىل تختمف اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج المطورة في ض-1

 عممي ؟، المؤىل الالمعرفي باختالف: الجنس، الخبرة

ولتحقيق ىدف الدراسة تم إعداد مقياس اتجاىات يقيس اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو    
معممًا ومعممة دراسات  538المناىج المطورة في ضوء خطة االقتصاد المعرفي. تكونت عينة الدراسة من 

 ة.اجتماعية لممرحمة األساسية، وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية البسيط
 وتوصمت الدراسة لمنتائج التالية:   
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج المطورة-
 تعزى لمتغير المؤىل العممي والخبرة. 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج المطورة تعزى  -
 لمتغير الجنس.

 لمصفوف وتقويمها الوطنية التربية كتب محتوى تحميل" ( بعنوان:9002)بشيردراسة  -2-2-4

 ." فمسطين الغربية الضفة شمال محافظات ومعممات معممي نظر وجهة من السابع السادس، الخامس،

 :إلى الدراسة ىدفت   
 معممي نظر وجية من والسابع والسادس، الخامس، لمصفوف وتقويميا الوطنية التربية كتب محتوى تحميل -

  .الغربية الضفة شمال محافظات ومعممات

 عمى( المادة تدريس مرات وعدد والصف، المعمم، وخبرة العممي، والمؤىل الجنس،ت )متغيرا عالقة تعرف -

 .والسابع والسادس، الخامس، لمصفوف الوطنية التربية كتب تقويم

 وجمعت المذكورة، لمصفوف الوطنية التربية كتب محتوى بتحميل الباحث قام الدراسة ىدف ولتحقيق    

 عينة عمى تطبيقيا تم أن وبعد وثباتيا، المحكمين صدق من التأكد تم استبانة، خالل من الالزمة البيانات

 .الدراسة مجتمع من %03يقارب ما أي ،ةً ومعمم اً معمم ) 186(من الدراسة عينة وتكونت ،طبقية
 :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصمت   

، والسادس ،الخامس األساسية لمصفوف الوطنية التربية مبحث لكتب والمعممات المعممين تقويم درجة إن أواًل:
 )  23,8 ( وبمتوسط جًدا، مرتفعة أتت قد المجاالت، جميع في الغربية الضفة شمال محافظات في والسابع

 (81,3)  مئوية وبنسبة  (3,88) معياري وانحراف

 النتائج أما مرتفعة، درجة وىذه ،%(73,8) كانت الصفوف لجميع الكمية المعايير تحقيق درجة أن :ثانًيا

 .مرتفعة درجة وىي (78,2 ) فالصفو  لجميع بالمحتوى المتعمقة الكمية
( بعنوان " تحميل كتب التربية الوطنية لممرحمة األساسية الدنيا في 2222) هنديدراسة -2-2-5

 المنهاج الفمسطيني " )دراسة نقدية( فمسطين.
مسطينية لمصفوف األساسية األربعة)األول، ىدفت ىذه الدراسة إلى نقد وتحميل كتب التربية الوطنية الف   

 وقد ركزت عمى اإلجابة عمى األسئمة التالية:، الرابع ( في ضوء معايير مقترحة، الثاني، الثالث
 ما نتائج تحميل ونقد كتب التربية الوطنية في المرحمة األساسية الدنيا المطبقة في فمسطين؟  -

 ما المعايير الالزمة لكتب التربية الوطنية في المرحمة األساسية الدنيا؟ -

 تالميذ المرحمة األساسية الدنيا ؟إلى أي مدى تتحقق ىذه المعايير في كتب التربية الوطنية عمى  -
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ولإلجابة عن أسئمة الدراسة، قامت الباحثة بإعداد قائمة معايير تضمنت أربعة جوانب عمى النحو التالي: 
معايير خاصة بمحتوى كتب التربية الوطنية، معايير خاصة بتنظيم المحتوى، معايير خاصة بطرق عرض 

 طة واألسئمة .المحتوى، معايير خاصة بالتدريبات واألنش
تحددت عينة الدراسة في كتب التربية الوطنية، لتالميذ المرحمة األساسية الدنيا، األول والثاني والثالث     

 والرابع.
  :وأظيرت نتائج الدراسة   
درجة تحقيق المعايير الكمية لجميع الجوانب والصفوف األربعة، أن المحتوى احتل المرتبة األولى، حيث  -

تحقيقو مرتفعة، وأن تنظيم المحتوى احتل المرتبة الثانية، كانت درجة تحقيقو لممعايير مرتفعة  جاءت درجة
أيضًا، وأن األنشطة واألسئمة جاءت في المرتبة الثالثة، فدرجة تحقيقو جاءت متوسطة، بينما جاءت طريقة 

 متوسطة. ءت درجة تحقيقيا لممعاييرعرض المحتوى في المرتبة الرابعة واألخيرة، حيث جا
 متوسطة.جاءت ، الرابع ( قد الثاني، الثالث ،الصفوف ) األول أن درجة تحقيق المعايير الكمية لجميع -
(" درجة تضمين المفاهيم السكانية في كتب الدراسات االجتماعية 2012دراسة الشهري ) -2-2-6

 " السعودية .والوطنية المطورة بالمرحمة المتوسطة في ضوء التربية السكانية العالمية 
 التربية مفاىيم ألىمية والوطنية االجتماعية الدراسات معممي تقديرات عن الكشف إلى الدراسة ىذه ىدفت   

 السكانية التربية ضوء في المتوسطة لممرحمة والوطنية االجتماعية الدراسات كتب في تضمينيا الالزم السكانية

 .المطورة الكتب في المفاىيم ىذه توافر مدى عن الضف .العالمية
 : قسمين من لدراسةا عينة وتكونت 

  .المتوسطة المرحمة في والوطنية االجتماعية الدراسات كتب يدرسون ممن معمًما  )٤٢١ ى)عم اشتمل :األول
 الدراسة أىداف ولتحقيق، األول لمصف المطورة والوطنية االجتماعية الدراسات كتب عمى يشتمل: والثاني

 درجة تحديد بغرض المفاىيم من القائمة ىذه نةمتضم   واستبانة العالمية السكانية بالمفاىيم قائمة صممت

 تحميل عممية استخدامتم  اكم .المتوسطة لممرحمة والوطنية االجتماعية الدراسات كتب في تضمينيا أىمية

 .المفاىيم ىذه توافر عن لمكشف متوسط األول الصف كتب محتوى
  الدراسة نتائج أظيرت وقد    
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 كتب في ينياتضم   أىمية الدراسة عينة أفراد كد أ والتي سكانًيا، مفيوًما ) 75) من مكونة قائمة إعداد -

 درجة االستبانة في الواردة المفاىيم من العديد سجل حيث المتوسطة، لممرحمة والوطنية االجتماعية الدراسات

 .عالية بصورة متوافرة جاءت المفاىيم بعض ىناك أن المحتوى تحميل نتائج وكشفت ."متوسطة" أىمية
 .والوطنية االجتماعية الدراسات كتب نياتتضم   لم السكانية المفاىيم بعض ىناك أن -
 المفاىيم ألىمية والوطنية الجتماعيةا الدراسات معممي تقديرات في إحصائًيا دالة فروق وجود عدم  -

 .التدريسية والخبرة العممي والمؤىل التدريبية والدورات التخصص لمتغيرات تبًعا السكانية

 :: الدراسات األجنبية2-3
 

تحميل محتوى مفردات بعنوان:" Harman and others  (2000)خروندراسة هارمان وآ -2-3-1
 . "التدريس في الدراسات االجتماعية من الصف الرابع إلى الثامن

A content analysis of vocabulary instruction in social studies for grades 4-8 

 ىدفت الدراسة إلى معرفة المصطمحات الخاصة بكتب الدراسات االجتماعية وطريقة تدريسيا. -

ات كتب تعمم اتبعت الدراسة أسموب تحميل المحتوى معتمدة عمى تحميل معتمدة عمى تحميل مصطمح -
 .من الصف الرابع إلى الصف الثامن ، وداللتياالدراسات االجتماعية

 اعتمدت الدراسة في ذلك عمى بطاقة لتحميل المحتوى. -

أشارت نتائج الدراسة إلى أن المصطمحات الواردة في محتوى كتب الدراسات االجتماعية مازالت تعرض  -
بطريقة تقميدية أكثر من عرضيا بالطرائق األكثر فاعمية في تعميم المصطمحات عمى الرغم من إدراك 

 تيا.ناشري الكتب ألىميتيا ودالل
 التعميم مرحمة في االجتماعية الدراسات كتب تقويمبعنوان: " Smith(2001 )دراسة سميث  -2-3-2

  ."العالمية لممعايير وفقاً   استراليا في األساسي
Calendar of social studies books at the stage of basic education in Australia  

and in accordance with international standard. 

 لممعايير وفقاً  استراليا في األساسي التعميم مرحمة في االجتماعية الدراسات كتب تقويم ىدفت الدراسة إلى   

-1222)لمعام  االجتماعية الدراسات معممي من معمماً ) 147 ) من الدراسة عينة تكونت حيث . العالمية
 تكونت والتي العالمية المعايير قائمة إلى تستند دقيق بشكل المعمومات لجمع أداتين الباحث واستخدم (1225
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 إستبانة بتجييز وقام  .المحتوى لتحميل المعايير نفس من قائمة األداة في استخدم حيثًا معيار  (774 ) من

 .لممعممين موجية ًا معيار  774 من مكونة
 المعايير يتضمن ال الجغرافيا أن مجال تبين االجتماعية الدراسات منياج محتوى تحميل خالل ومن    

 وجية خالل من أما جدا ضعيفة نسبة وىي%( 74,17 (المحتوى لتحميل العامة النسبة بمغت حيث العالمية

منياج  في العالمية المعايير توافر عدم توضح نسبة وىي %(3,30) العام بمغت النسبة فقد المعممين نظر
 لممعايير وفق الدراسات االجتماعية منياج بتطوير الدراسة وأوصت .األساسية لممرحمة االجتماعية الدراسات

 .العالمية
 "الوطنية التربية تطوير مشروعبعنوان: ")   Hepurn   (2002 هيبورن دراسة -9-3-3 

 National Education Development Project.     

 األمريكية جورجيا والية في طبق الذي الوطنية التربية تطوير مشروع" ة فكر نجاح إلى ىيبورن أشار   

لمتربية  برنامج تعميم عمى العمل ىذا فكرة وتعتمد المتحدة، الواليات في االجتماعية الدراسات تطوير بيدف
 اراختي تم ، فقد المشروع أىداف ولتحقيق .والديمقراطية السياسية الطالب معرفة عمى أثره واختبار الوطنية،

 مقابل التجريبية، ليمثموا المجموعات الثانوية؛ المرحمة في وطالبة طالًبا ) 132(يدرسون معممين عشرة

 كان االبتدائية المرحمة وفي .العادية ويدرسون بالطرق الضابطة، المجموعات يمثمون وطالبة طالًبا (128)

 27) مقابل وطالبة، طالًبا ) 163 ) يدرسون معمًما ومعممة، ( 27 ) التجريبية المجموعات معممي عدد

 وبعدية قبمية اختبارات المجموعات جميع أعطيت قد .المعتادة بالطريقة وطالبة طالًبا (186) يدرسون معمًما)

          .لممعممين يقدم الذي الدعم مدى تقيس استبانات وكذلك بأىداف البرنامج، ترتبط

 الوطنية التربية وبمحتوى التدريس، بطرائق المعممين معرفة في إيجابًيا قد أثر البرنامج أن النتائج وأظيرت   

 .واالبتدائية الثانوية المرحمتين في ممحوظة بدرجة الطالب رفع معمومات أنو كما ،
، في منهاج تحميل محتوى المفاهيم االقتصادية" :بعنوان Yichen (2004 ) دراسة ياشن-2-3-4

 "2 -1الدراسات االجتماعية لصفوف التعميم األساسي من 
Content analysis of economic concepts, in a social studies curriculum for 

basic education classes from 1 - 9 

اتبعت  ، وتحميميا في محتوى كتب الدراسات االجتماعية.ة إلى تحديد المفاىيم االقتصاديةىدفت الدراس   
ة كتب الدراسات االجتماعيتكونت عينة الدراسة من و الدراسة أسموب تحميل المحتوى لتحقيق اليدف السابق 

 .من الصف األول إلى الصف التاسع
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 : شارت الدراسة إلى النتائج اآلتيةأ   
  .لمفاىيم االقتصادية في محتوى كتب الدراسات االجتماعية ىي مفاىيم بسيطةا-
 جميع الكتب أكدت أىمية مؤشرات القدرة االقتصادية في البالد ، لكنيا عرضت التفسيرات لذلك بشكل -

 جزئي .
ثارة انتباىوقمة النصوص اإل -   .ثرائية المساعدة في محتوى الكتب عمى الرغم من ضرورة لتمرين الطالب وا 
:" تقويم مناهج وطرق تدريس الجغرافيا في اسكتمندا من بعنوانWiles (2005 )  ويمزدراسة  -1-0-5

 " وجهة نظر المعممين
Evaluation of curricula and methods of teaching geography in Scotland from 

the point of view of teachers.                        
ىدفت الدراسة إلى تقويم مناىج الجغرافيا من وجية نظر المعممين ، واستخدم الباحث ليذا الغرض    

ءم مع العصر ومع تتال استبانة موجية لمعممي الجغرافيا لمعرفة ما إذا كانت طرق التدريس المطبقة حاليا
 المنياج أم ال.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي حيث قام بتطبيق األداة عمى عينة من معممي الجغرافيا بمغ    
 وائية من مدارس المرحمة األساسية.( معممًا جرى اختيارىم بطريقة عش285عدد العينة )

، وأوصت الدراسة بضرورة تتالءم مع الواقع وال مع الطمبة أظيرت النتائج أن مناىج الجغرافيا الحالية ال   
 تطوير مناىج الجغرافيا وطرق تدريسو بحيث يتالءم مع الواقع الحالي. 

:" تحميل مفاهيم الهوية الوطنية في بعنوان Hsiao Yueh (2007 ) هسياويوه اسة در  -2-3-6
 محتوى كتب الدراسات االجتماعية في المدارس االبتدائية ".

Analysis of the concepts of national identity in the content of social studies 

books in primary schools. 

تكونت عينة ، وقد في المدارس االبتدائية في تايوانىدفت الدراسة إلى تحديد مفاىيم اليوية الوطنية    
 . 6-2الدراسة من أربعة كتب من كتب الدراسات االجتماعية في تايوان وفي الصفوف من 

  ،قف السياسية، الموامجاالت منيا اليوية العرقية دت الدراسة استمارة لتحميل المحتوى مقسمة إلىماعت   
 .المنظمات الحكومية، اليوية الثقافية، النظام الوطني

 : الدراسة إلىأشارت نتائج    
  .، واالنتماء لمعائمة وتصنيف السكان األصميينع المفاىيم المتعمقة بمسقط الرأساختالف في توز  -
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 توافر المفاىيم المتعمقة بالمغة الوطنية ، واعتبارىا المغة الرئيسة في محتوى الكتب جميعيا . -
وانتقالو من مجتمع صناعي تقميدي إلى  اختمفت الكتب في تناوليا لممفاىيم المتعمقة بطبيعة المجتمع ، -

  .مجتمع عممي معموماتي صانع لمتكنولوجيا
لوطنية في محتوى الكتب اختمفت وجيات النظر سمبيًا أو إيجابيًا حول الفترات التاريخية المتعمقة بمفاىيم ا -

 .التي حممت
"تحميل مقارن لمعايير مناهج مادة االجتماعيات  بعنوان: Andriot (2007)دراسة أندريوت  -1-0-7

 في المدرسة العميا " بحث مقدم إلى جامعة بوردو في الواليات المتحدة األمريكية .
A comparative analysis of existing standards for high school sociology 

curricula.    

، ومقارنتيا بمعايير الجمعية االجتماعيات في المدرسة العمياة ىدفت الدراسة إلى تحميل معايير مناىج ماد -
 االجتماعية األمريكية ، ومعايير المجمس القومي لمدراسات االجتماعية .

 استخدمت الدراسة أسموب تحميل المحتوى لتحقيق اليدف السابق. -
  .الواليات المتحدة األمريكيةتمثمت عينة الدراسة بمعايير مناىج مادة االجتماعيات في المدرسة العميا في  -
أشارت النتائج إلى فروق كبيرة بين أىداف تعميم الجمعية االجتماعية األمريكية ،وأىداف تعميم مناىج  -

-2 .سة العميا ومتطمبات التدريس فييامادة االجتماعيات في الواليات المتحدة األمريكية تابعة لطبيعة المدر 
تحميل محتوى مناهج  وان:"نبع and others  Kuriw (2008) خرونوآ كوريودراسة  -3-8

 ." الدراسات االجتماعية الكندية المعاصرة
Acontent analysis of selected contemporary Canadian social studies 

curricula. 

  .ىدفت الدراسة إلى تضمين مفاىيم الديمقراطي ة من مناىج الدراسات االجتماعي ة -
 .أسموب تحميل المحتوى لبموغ اليدف السابقاستخدم  -
 تمث مت عي نة البحث بمناىج الدراسات االجتماعي ة في مقاطعتين في كندا. -
مت النتائج إلى أن و بالرغم من عزم مطو ري المناىج عمى تضمين التنوُّع االجتماعي في المنياج ،  - وتوص 

ت حول األفكار الديمقراطية الغامضة في ىذه المناىج فإن قيم الثقافة ووجيات النظر السائدة نشرت مناقشا
. 
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تنشيط منهج الدراسات االجتماعية مع األحداث " بعنوان: Logan (2011)لوجان  دراسة -1-0-9
   . اكاليفورني "الحالية

Invigorating Social Studies Curriculum with Current Events  
ة في تصميم ىذه الدراسة لدراسة تنفيذ مناىج األحداث الحالية في  صف الدراسات االجتماعي   تم     

ة مع ألحداث تاريخي  ب المنيج كمدخل لتحديد مستوى مقارنات الطال   بناءتم وقد   .المدرسة المتوسطة
 .ب في التاريخلتعزيز اىتمام الطال   قضايا معاصرة وكذلك

م عمى األسئمة المطروحة  من قبل الطالب والمعم   األجوبة المكتوبة لممشاركين عوبةبحثت ىذه الدراسة ص    
الت بين األحداث الحالية ومحتوى المنيج في منتدى لممناقشة ، والغرض منيا ىو بناء الص  عمى حد سواء
    .عمى اإلنترنت

م الدراسة أغنت فرص التعم  اقترحت البيانات أن المناقشات المستخدمة  عمى شبكة اإلنترنت في ىذه    
الروابط  التي قام بيا الطالب بين األحداث  ن  أأكدت عمى  باإلضافة إلى ذلك .،والتعاونية لمطالب التعاوني

فقد ، قام بيا الطالبباإلضافة إلى االرتباطات التي  .،خلر التدُّ الجارية والتاريخية تزداد تعقيدا مع تطوُّ 
باىتمام الطالب في التاريخ / محتويات  وتأثيرىاتداخل األحداث الجارية  كيفي ةزت ىذه الدراسة عمى رك  

 الدراسات االجتماعية.
غامضة وىناك حاجة إلى البحث  ب تظلُّ ل عمى مستويات اىتمام الطال  النتائج حول تأثير التدخُّ  نأ كما  

 في المستقبل
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 :التعليق على الدراسات السابقة 2-4
  الحالية من الدراسات السابقة:مكانة الدراسة    

 تشابهت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث:

 .(1221اعتمادىا عمى المنيج الوصفي التحميمي عدا دراسة ىيبورن ) -
  .تناوليا كتب الدراسات االجتماعية -
، فقد تم استخدام العينة العشوائية عدا الدراسات السابقة من حيث العينة تشابيت الدراسة الحالية مع -

 .والذي استخدم القصدية( 1225دراسة الحاج محمد )
من خالل تحميل محتوى كتب الدراسات االجتماعية عدا بعض الدراسات والتي تناولت تناوليا لممفاىيم  -

 .(1255الصالح )كدراسة القيم 
( من حيث التحميل وأخذ آراء المعممين 1228) ، وىندي(1228ت الدراسة الحالية مع دراسة بشير)تشابي -

  .بالمنياج
( 1252دراسة وزارة التربية في الجميورية العربية السورية )( و 1227تشابيت مع دراسة القضاة ) -

( التي 1252باستخدام استبانة والتعرُّف عمى آراء المعم مين في المناىج الجديدة ومع دراسة زيدان )
  .االجتماعيةخص صت منياج الدراسات 

 :اختمفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة -
، واعت تناوليا   ، مادىا عمى المفيوم كوحدة لمتحميلكتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع األساسي 

 لمصف الرابعوتصميميا معيار يتضم ن المفاىيم االجتماعي ة الواجب توافرىا في كتاب الدراسات االجتماعي ة 
 والعمل عمى تحميل كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع ودليل المعمم في ضوء ىذا المعيار، األساسي

   .واستطالع آراء المعممين بمنياج الدراسات االجتماعي ة المطو ر

 استفادت الباحثة من الدراسات السابقة :
االط الع عمى النقاط التي ُرك ز عمييا في ىذه إن  نظرة شاممة عمى الدراسات السابقة مك نت الباحثة من    

استفادت بشكل كبير من الدراسات القريبة من ىذه الدراسة من حيث و  ،الدراسات واألدوات التي استخدمتيا
 ،(1252ودراسة وزارة التربية في الجميورية العربية السورية ) ،(1333يم االستبانة كدراسة بشير )تصم

ا اطمعت عمى المنيج الذي اعتمدتو الدراسات السابقة وأساليب التحميل المتبعة كم ،(1370ودراسة زيدان )
، (1332حقي)ومنيا دراسة  أغمب الدراساتفي الدراسات التي اعتمدت المنيج التحميمي والتي تميزت بيا 
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(، دراسة زيدان 1377(، دراسة الصالح )1373دراسة وزارة التربية في الجميورية العربية السورية )
(، دراسة القضاة 1332(، دراسة الحاج محمد )1332والمعمومات ) لألبحاث(، مركز فمسطين 1370)
وكذلك فإن  االطالع عمى  (،1332دراسة ويمز ) (،1333(، دراسة بشير )1333(، دراسة ىندي )1332)

الدراسات أفادت الفرضيات المستخدمة وطرائق استخالص النتائج واألساليب اإلحصائية المستخدمة في ىذه 
 .الباحثة كثيرًا في جميع الخطوات المذكورة
 بما يمي: يامن ةالباحث تمة استفادميوقد شكمت الدراسات السابقة قاعدة بيانات 

 المنيجية المتبعة في البحث. -

 البحث. صياغة أىداف ومشكمة -

 تصميم أدوات البحث. -

 ة تتعمق بالبحث.الحصول عمى عناوين بعض المراجع العربية واألجنبي -

 .االطالع عمى النتائج والمقترحات التي توصمت إلييا الدراسات السابقة -
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 متيٍد:
 عن أثمرت والتي األخيرة، السنوات مدى عمى التقويم دراسات من وافر بنصيب التعميم مناىج حظيت   

 لتمبية وذلك ة؛الدراسي   المراحل مختمف في كافة المناىج لتطوير التربية وزارة انتيجتيا واسعة حركة

 الذي اليائل المعرفي   واالنفجار السريع رالتطو   عصر لمواكبة متيميارا وتنمية ،المتعممين احتياجات

 لتواكب تيارامقر   تطوير في كبيرة ثورة من تشيده ما مع التعميم مناىج أن   إال   . المعاصرة الشعوب تشيده

 النقد موضع ستظل برامجيا وتنفيذ بتصميم يتعمق ما في ةالتربوي   والدراسات واألبحاث النظريات أحدث

 وأساليب ة،الصفي   واألنشطة ،وتقنيات التعميم وأساليب رة،المقر   الكتب عمى أثره سينعكس مما والتقويم

  .و من أجل عممي ة تطوير شاممة ومستمر ةوأدوات التقويم

قٌٌن:-3-1
ّ
 هؼىن الت

زالة فقد تستعمل كممة "الت قويم" بمعنى التص .قويم عمى أكثر من معنىينطوي مصطمح الت      حيح وا 
م الشيء أي جعمو مستقيمًا وأزال اعوجاجو.  :االعوجاج. وبيذا يقال  قو 

م  ،أو األشخاص أو الموضوعات ومعنى كممة الت قويم في معجم الرائد "ىو تقرير قيمة األشياء    وقو 
 أو أعطاه وزنو وقيمتو. ،الشيء أي وزنو وقد ر قيمتو
 ،0202، يخائيل)م والحكم"ديد قيمة الشيء" أو أن و "الفحص "ىو تحوفي قاموس وبستر الت قويم

                                                                       (050ص
أي يتطم ب الت قويم بوصفو عممي ة إصدار حكم عمى قيمة الشيء المقد ر من خالل استخدام    

ويتضمَّن بمعناه الواسع التحسين والتطوير الذي يتم   ،معايير معي نة لتقدير ىذه القيمةمستويات أو 
 اعتمادًا عمى ىذه األحكام. 

دف الكشف عن مواطن الضعف ة ووقائية تستية عالجي  ة تشخيصي  و عممي  بأن   :عّرف التقويمكما    
مية ة التعمي  ة لمعمل عمى إثرائيا بقصد تحسين العممي  إصالحيا أو تحاشييا ومواطن القو   مىلمعمل ع
 .( 00، ص0228،األىداف المنشودة )الياشمي ة وتطويرىا بما يحقق والتربوي  

 األىداف تحقيق في المنياج نجاح مدى تحديد بوساطتيا يمكن التي الوسيمة بأن و :التقويموُعرِّف    
 في الضعف و ةالقو   نواحي تكشف لمواقع تشخيص ةعممي   عن عبارة وىو، أجميا من وضع التي

ّ   أسبابيا تعرُّف ومحاولة، المنياج  أو التعديل أو اإلصالح حيث من المناسب القرار خاذوات 
 .( 733ص، 4447، لياسإ ،بشارة)التطوير



 اإلطار النظري                                                                                  الفصل الثالث          

 

 

33 

 التقويم عمى أن يا تشخيص لمواقع، بل ىي أيضًا عالج لما بو من عيوب إذ  وبذلك ال تقتصر عممّية
ن  د أوجو القصورإذ ال يكفي أن تحد     .ب عميياتالفييا والتغمُّ  ما يجب العمل عمى، وا 

ة  التي تسمح لنا يشير إلى العممي   :جال التربية من وجية نظر الباحثةىذا يعني أن الت قويم في م
باستخدام أدوات م إجراء منظ  وىو بالتالي عبارة عن  ،م حول قيمة الظاىرة موضع الدراسةحك بإصدار

         .عميمي ة التي تم  تحديدىا مسبقاً وأساليب أعد ت ليذا الغرض من أجل معرفة األىداف الت

 :ًتطٌٌره جاادلني تقٌٌنالؼالقة تني -3-1-1
 :كاف ةمراحميا في عممية تطوير المنياج ب ميماً ي التقويم دورًا يؤد     

ة جميع عناصر م تجريب المنياج يفيد التقويم في بيان مدى فاعمي  عندما يت  : المرحلة األولىففي 
ة والضعف في الكشف عن نقاط القو   يجري أي ،المجاالت التي تحتاج إلى تعديلد المنياج  وتحدي

دخال التعديالت المناسبة من  أجل الحصول عمى تعم    م أفضل. المنياج وا 
يتيح لنا التقويم  م تطوير المنياج ويصبح جاىزًا لمتنفيذ،:أي بعد أن يت   ةالمرحلة النهائي  وكذلك في 

 تقدير مدى فاعمية المنياج ككل. األىداف التي وضع من أجميا أي يتم  معرفة مدى تحقيق المنياج 
 االنفجار لحد تصل لدرجة رالتغيُّ  بسرعة زالمتمي   الحديث العصر سمات من سمة جاالمني تطوير إن  

 من الكثير يجعل عصرنا في والتكنولوجيا العمم في السريع مالتقدُّ  أن   كما، والسكاني   المعرفي  
 ةإنتاجي   أكثر وسائل إلى مذىمة بسرعة لتتحو   جديدة وميارات معارف وتخمق تتقادم المعارف
 .ومردودا

 تطويرا بتتطمَّ  خاصة المنياج وعمى عامة التربوي   النظام عمى الواضحة االنعكاسات ىذه إن   
 وتجد لممجتمع ةالممح   الحاجات وتمبي بدورىا القيام من التربية نلتتمكَّ  المدرسي   جالممني رامستمَّ 

  .ليا المناسبة الحمول
ذا     إال   قيتحق   أن يمكن ال التطوير ىذا فإنَّ  والسرعة ةالقو   بيذه مطموبا أمرا جاالمني تطوير كان وا 
فيو  وأىدافو واتجاىاتو مساره دتحد   ثم ومن لو دوتمي   تسبقو جالممني شاممة تقويم ةعممي   خالل من

. وال يمكننا نجاحو في تحقيق األىداف المنشودةالوسيمة التي من خالليا نحكم عمى المنياج ومدى 
  القيام بعممية التطوير مالم تسبق بعممي ة تقويم شاممة لممنياج تقوم عمى الدراسة والبحث

 .(334-334ص, 4333, بشارة) 
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 أىداف التقٌٌن: -3-1-2
ادة من نتائج التقويم ما ولإلف منياج ىو تحديد جدوى أو قيمة برنامجأن الوظيفة األساس لمتقويم    

 .اتخاذ القرار المناسب بشأنوىذا المنياج و  برنامجفي تطوير 
 :ص أىداف التقويم بالنقاط التاليةتمخي لذا يمكن    

ناحية معرفة ما حق قو التربويون من بناء لممنيج وتنفيذ لو األمر الذي يرفع معنوياتيم من  -0
دىم بمؤش رات يستط  .يعون بموجبيا تخطيط عمميم الالحقويزو 

  .تبرير ما يبذل من جيد ووقت ومال بالنسبة لمتربويين ولممواطنين بشكل عام -0
 ه.تعرُّف أثار المنياج لدى المتعممين في ضوء األىداف التربوية مما يساعد في تطوير  -3
ة كيفي ة التنفيذ وفق الظروف المختمفة بما يؤد ي إلى تشخيص السمبيات في حال التنفيذ وبخاص   -4

عطاء مؤش رات لتكييف التنفيذ بحسب الظروف   المختمفة تطوير في الطرائق واألساليب التنفيذي ة وا 
 .(473ص ،4444 )الشبمي،

جمع البيانات يساعد متخذي القرار في اتخاذ موقف من المنياج إم ا تطويره بما يتناسب مع  -5
االستمرار عمى ما ىو عميو  أو إلغائو  تمامًا أو  ،ومواكبة التغيرات العالمية ،لفردالمجتمع واحاجات 

عادة بنائو من جديد وىذه عممية ليست بالسيمة أبدًا.  وا 

 ة ومشكالت التجديد.من خالل التقويم نستطيع حل المشكالت التربوي   -6

جراءاتو ونظريات   -7  .اشرةلمممارسة والخبرة المبو تبعًا تطوير أساليب التقويم وا 

 ال يتم  م التعميمي مَّ ميم في الس  مين وفق قدراتيم ورغباتيم وميوليم وتحديد سير تعم  تصنيف المتعم   -8
 .إال من خالل التقويم

نجازه بما يمكن أن يساعده عمى ع التمميذ رسم صورة عن نفسو وعن إمن خالل التقويم يستطي -9
 . لقدراتو المناسب والميني   تطوير نفسو وتوجييو التربوي  

 .يمألولياء األمور لتعرف مستوى أبنائ  باإلضافة إلى تقديم صورة واضحة 

 :خطٌات ػولٍة التقٌٌن-3-1-3
 يحتوي التقويم عمى الكثير من األنشطة ويسير في عدة خطوات ىي:   
عناصر  تقويم جميع وىنا ينبغي أن نقوم بتحديد فيما إذا كنا نيدف إلى تحديد اليدف من التقويم: -0

 يجعل عممية  المنياج، أم عنصر واحد فقط وما ىو ىذا العنصر. إذ أن تحديد اليدف بدق ة ووضوح
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 .التقويم ناجحة وجيدة
، ثم تحميل ة لمقياس والمالحظةواضحة ومحد دة وقابم معايير ومؤشرات ليا ترجمة األىداف إلى -0

 التي تثيرىا وتمارس فييا. العادات السموكي ة الكبرى إلى أساليب النشاط
تحديد المواقف التي يمكن أن تجمع منيا معمومات تقريبي ة مت صمة بيدف والتي يظير فييا  -3

 السموك.
تصميم وبناء أدوات ووسائل التقويم مثل) االختبارات وبطاقة المالحظة واالستفسارات ( ثم وضع  -4

 .(052ص ،0226 الياس،بشارة، ) خط ة تتعم ق بتوقيت تطبيق ىذه األدوات
رة من المواقف المحددة. -5  جمع البيانات باألدوات المقر 
واالستنتاج ويستعان بيذه الخطوة دالل فييا تحميل البيانات وتسجيميا في صورة يمكن االست -6

 باألساليب اإلحصائية والتوضيحية المختمفة. 
لموصول فييا إلى حكم  ئل المتاحة تمييداً تفسير البيانات في صورة تت ضح فييا المتغي رات والبدا -7

 .أو قرارات
إصدار الحكم أو القرار ومتابعة تنفيذه حتى يمكن معرفة جدول المعمومات التقويمي ة في تحسين  -8

 .(50ص، 0226، ) بطاينة الموقف التدريسي  
، ص  0226،.)الضبعطموبة ومتطم بات التقويم إدارة عمميات التقويم زمني ًا حسب الميزانيات الم -9

064). 

 تطٌٌر ادلنياج: -3-2
3-2-1-:

ّ
 هفيٌم التطٌٌر الرتتٌي

لقد أصبح التطوير التربوي  ضرورة ماس ة من أجل تحقيق حياة عصري ة تييئ المجتمع لمواكبة    
 المتغيرات بصورة فع الة ويتم  ذلك عن طريق التربية والتي تع د البوابة األولى لمتطوير والتغيير.   

التي تأخذ البحوث والدراسات التربوي ة،  ، يقوم عمى نتائج"ىو عمل قصدي   :التطوير التربويّ ف
إلى  ، وييدفربوي ة والممارسات األكثر تطوراً ، والخبرات التعتبار جميع منجزات العمم الحديثباال

واستيعابيا، بغية  ت التربوي ة المعاصرة، وجعمو قادرًا عمى تبني االتجاىاتطوير شامل لمنظام التربوي  
 .واءمتو لمتطم بات الفرد والمجتمع، وتحسين مردوده ومزيادة فاعمي تو

 ويمث ل التطوير التربوي  عامل الحركة في العممي ة التربوي ة، بحيث يبقى التجديد والتغيير واالبتكار 
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 عنصرًا مالزمًا ليا.
، وأحد مدخالتو األساسي  ، يمث ل عصب النظام ا كان المنياج بمفيومو الحديثولم   ، فعممية ةالتربوي 
ليبو ، وتطوير أساويره يكتسب أىمية خاصة، ألنو يشمل تطوير أىداف التعميم، وتجديد مضامينوتط

و نظامًا ، جاعاًل منوطرائقو في التعميم والتعمم، وكذلك في عمميات التقويم، تطويرًا نوعيًا مستمراً 
 .مع النظام التربوي بأكمموكاماًل ، متذا جودة وكفاءة ،فرعياً 

ورة إلى ، يؤد ي بالضر في عنصر من عناصر تكوين المنياج وبيذا المعنى فإن أي تغيير أو تعديل
، وكذلك تطوير المحتوى والوسائل والطرائقيستوجب  ، فتطوير األىدافتغيير في العناصر األخرى

. ويصبح التطوير بيذا المفيوم عممية شاممة ترتبط أيضًا بالمعمم والمتعمم والبيئة عمميات التقويم
 .(555ص ،0204 ،الياس)بشارة،  "المحيطة بيما 

، لتربية من الحالة القائمة لألحسنوترى الباحثة بأن  التطوير التربوي يقوم عمى التغيير في نمط ا   
 بغيةخالليما ويتم  وفق خط ة متجد دة تنطمق من رصد الواقع ورسم معالم المستقبل والبناء التدريجي 

 .األىداف المنشودة بصورة أكثر كفاءة تحقيق
 :هؼاٌري تطٌٌر ػناصر ادلنياج -3-2-2

ة التطوير دد سمفا لكل ما نود تطويره والمبادئ التي  تراعى في عممي  ح  ذ أن المعايير يجب أن ت  إ    
 يجب أن تتم في ضوء عدد من المعايير

 Hannafin and. 4333 ،اح المعايير اآلتية )مرعي وآخرون، يمكن اقتر ففي عناصر األهداف

peck, 1998 ) 
 شمول األىداف لجميع مبادئ الفمسفة الت ربوي ة. -
 اتساق وانسجام وتكامل األىداف مع أسس المناىج األربعة. -

 وفي عنصر المحتوى
 ترتيب المحتوى ترتيبا منطقيا وترتيبا سيكولوجيًا. -
 تأكيد المحتوى عمى المفاىيم والمبادئ والتعميمات واإلجراءات. -

 وبالنسبة لعنصر األنشطة 
 توجيو األنشطة التعميمي ة لتصبح تعممي و. -
 تنوُّع األنشطة بتنوُّع الحواس ومصادر التعمُّم. -
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 وبالنسبة لعنصر التقويم 
 إجراء التقويم بداللة األىداف.  
 استخدام التقويم المرحمي والتقويم الختامي. -

 وبالنسبة لممعممين 
 .تنمية المعممين مينيا باستمرار -
 .مين والعمل عمى حميادراسة مشكالت المعم    -
 :وبالنسبة لمطمبة ،يمكن اقتراح المعايير التالية 
  .والقيماكتساب الطمبة االتجاىات االيجابية   -
 .(433 – 433، ص4444)مرعي، الحيمة،ة والعمل عمى حميا دراسة مشكالت الطمبة السموكي    -

ترى الباحثة أن فعالية المنياج ترتكز عمى معايير تعمل عمى تحقيق األىداف التي يسعى المنياج     
التطوير لتعطي نتائج  لموصول إلييا، لذا البد أن يكون ىناك معايير يستند إلييا المنياج عند عممي ة

 أكيدة ومنطقية ومتقاربة.

  :صناػة القرار ًتطٌٌر ادلنياج -3-2-3
ّ
 (ة تطٌٌر ادلنياج)ادلشرتكٌى يف ػولٍ

و المستوى الذي وصمت أذ ترتبط صناعة القرارات بالمستوى الذي وقعت فيو إمن يصنع القرارات؟ "
 :وىما لى نوعينإليو ويمكن تقسيميا إ
 .   ةة بالسياسة التعميمي  الخاص  اع القرارات صن   -
 .ةة والتنفيذي  اع القرارات العممي  صن    -

ربويون من مدراء : يشترك فييا المواطنون والت  ةاع القرارات الخاصة بالسياسة التعميميّ : صنّ أوالً 
ل ومعممين إضافة إلى كل من مجالس التربية والييئات الموثوق بيا والجماعات الرسمية التي تمث  

 تمع والمربين المختصين وغيرىم من األعضاء البارزين في المجتمع .المج
داخل  سين: وىذه القرارات من مسؤولية كل من المدراء والمدر  ةنفيذيّ ة والتّ اع القرارات العمميّ صنّ  ثانيًا:

 ".المدرسة والبيئة المدرسية باإلضافة إلى تعاون أولياء األمور والطالب والقادة وغيرىم
، حيث يشترك  تعاونياً  اً تعد عممية تطوير المنياج مجيود" :في عممية تطوير المنياج لمشتركونا-

باإلضافة إلى مشاركة  فراد من المدرسة والمجتمع معاً فييا العديد من الجماعات والمؤسسات واأل
ريين باإلضافة إلى اإلدا وأولياء األمور والمثقفين واألعضاء البارزين من المجتمع بم والطال  المعم  
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 .( 747 – 744ص، 4444،إبراىيم ،)سعادة "والموجيين وخبراء المناىج
ىناك إذ ينبغي أن يكون  ،أي منيج في تطوير أحد الجوانب اليامة المنياج ىو تشكيل فريق   

ب اإلداري ينأعضاء ىيئة تدريس و  من مشاركة من  إلى أقصى حد ممكن ، واآلباء،والمعم مين والطال 
 المرجوة. وفقا لألىداف المناىج الدراسية صياغة أجل

3-2-4-  
ّ
 :ر مبفيٌهو احلدٌثممٍزات ادلنياج ادلطٌ

ة في ة المنسجمة مع مخطط الدولة وخاص  وتطويره عمى أساس الخطط التربوي  ء المنياج يتم بنا-4
 .ة واالرتجالفي الحياة فال مجال ىنا لمعفوي   الدول التي تتبع التخطيط أسموباً 

")أبو اإلنتاج  نحوالذي يقودنا يقوم بناء المنياج وتطويره عمى ركيزة ميمة أال وىي العمل المنتج  -4
 (.37، ص4443،الضبعات

يراعي ميول الطمبة ويعمل عمى محو الميول الفاسدة وبناء ميول جديدة في ضوء مطالب المجتمع -3"
 .نالمعي  

 مجاالت المعرفة المختمفة . أن يستند تطوير المنياج عمى إحدى النظريات في-7
 .و صغيراً أكان  يعمل عمى وضع المعرفة في خدمة اإلنسان كبيراً  -3
م م والمتعم  ر إلى الموقف التعميمي كوحدة واحدة بعناصره المختمفة كالمعم  أن ينظر المنياج المطو  -3

 . والمجتمع والمعرفة
 ة .ة والتكنولوجي  ثقافي  ة والة واالقتصادي  رات االجتماعي  يعمل عمى دعم التغي  -3
كونيم لكفايات لتطوير المجتمع إضافة    ة الجديدة في تخريجر ة المطو  تكمن وظيفة المناىج التربوي  -3

 .(44ص ،4444عبد الخالق، ، ) محمد سعيد"أناس يعممون في سوق العمل واإلنتاج

 صؼٌتات تطٌٌر ادلنياج: ًأهؼٌقات  -3-2-5

في  بمد نظامو التشريعي فيما يتعمق بالتعميم وبعضيا يذىب بعيداً : لكل الصعوبات التشريعية -1
اء ثنأعدم السماح لألطفال بالخروج من مدرستيم  والجزئيات كتحديد ساعات كل مادة، أو التفصيميات

تقوم بعمميات من الدول  الكثيرو  يشكل عقبة أساسية أمام التطويرىذا ، و ساعات الدوام لمقيام بنشاط ما
 .( 334ص ،4443إلياس، )بشارة،ن تعدل قوانينيا الخاصة بالنظام التربويأ ىجيا دونتطوير لمنا

والبحث  ،جل الدراسةأ: إن عممية التطوير تتطمب مبالغ مالية كبيرة من ماديةالصعوبات ال  -4
عداد البرامج عداد المعممي   وكذلك إعداد الكتب وطباعتيا ،داتاألجيزة والمع  و  ،وا  عادة تدريبيم نوا   ،وا 
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، ولذا البد من تخصيص ر من مخابر ومعاملوتوفير األماكن الالزمة لبناء ما يتطمبو المنياج المطو  
    .(443 -443ص ،4444)الوكيل،  ميزانية مناسبة لمتطوير 

ذا لم ترصد الدولة المبالغ التي تسمح باإلنفاق عمى كل ىذه العمميات فإن ذلك سيؤدي بالتطوير     وا 
 افو .                         إلى عدم بموغ أىد

ر من قد تظير بعض المعوقات التي تقف أمام المنياج المطو   ":صعوبات من داخل المدرسة -3
عدادىالتركيز عمى المعممين و  البد من الذ ،مينق بالمعم  داخل المدرسة منيا مايتعم    جيداً  إعداداً  ما 

وضرورة وضع برامج تدريب ية ليم حت ى يكونوا عمى صمة وثيقة  ،البشكل فع   ممن أداء رسالتي ميمكني
يرفضون فكرة  م وأولياء األمور الذين غالباً وىناك معوقات ترتبط بالمتعم  بما ىو جديد في مجال التربية 

 )المعتادمون البقاء عمى المنياج ويفض   ،كل ماىو جديد في المجال التربوي ، ويتخوفون فيرالتطوي
 .(334ص ،4447، الياس ،بشارة
 :وير المنياج والتي تتمث ل باآلتيباإلضافة إلى بعض المعوقات التي يمكن أن تؤثر عمى تط   
 قم ة الخبراء والمختصين في مجال تطوير المنياج. -
 عدم تييئة اآلباء والمعم مين والمتعم مين لممنياج المطو ر.  -
 قف عائقًا في وجو تطوير المنياج.أن تبعض االتجاىات السائدة في المجتمع والتي يمكن  -

3-2-6-  
ّ
 :ة ػلى هؼٌقات تطٌٌر ادلناىحتؼض ادلقرتحات للتغل

ب عمى معظم معوقات تطوير وممر بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في التغمُّ  يقترح ترب"   
 .المناىج

فالحاجة إلى تطوير المنياج تبرز  ؛وجود المعوقات أمر طبيعي ن  أيجب أن يدرك راغبو التطوير  -4
طوير في حد ذاتو ينشأ عمى شكل . والت  عض المعوقات في طريق تطبيقوبإلحاح إال إذا كانت ىناك ب

طوير عمى تمك يتفق من يمسيم الت   ما . ونادراً ةعميمي  أفكار تيدف إلى تحسين مسار العممية الت  
يم إجراء تحميل دقيق لمواقف كل من يمس  لذا يجب عمى العاممين في تطوير المنياج  ،راألفكا

 قة قدر اإلمكان.و ذات العالأالتطوير ومحاولة مراعاة مواقف جميع القوى العاممة 
مفة التخاذ مواقف فراد والمجموعات المختيجب العمل عمى تجميد دور القوى التي تضغط عمى األ -4

عات ذات العالقة بمجريات الجماو أ التطوير قد يمس مصالح الشخصيات ن  أل ،رمعادية لمتطوي
ثر تمك المعارضة وبيذا يمكن أن عمى مطوري المناىج تقديم الضمانات الالزمة لتخفيف إ. لذا فالتعميم



 اإلطار النظري                                                                                  الفصل الثالث          

 

 

73 

 .تكوين جو مدرسي مستقر يقبل التطوير
كبر قدر ممكن من المعمومات وتقديميا لممعنيين وطرح أعمى العاممين في مجال التطوير جمع -3

 اتيم  بطريقة مباشرة وسيمة وصادقة.أفكارىم ومقترح
، وخبرات وميارات المعممين يةالحرص عمى اإلخالص في العمل واالستخدام األمثل لمموارد الماد   -7

 بيدف توفير أجواء أفضل لمتعميم وتطوير مناىج واقعية واستخدام المدارس بفاعمية .
وما تطرحو الصحف من  ،ربويونالت  ا السياسيون و عنيالقضايا الساخنة التي يتحدث  لاستغال -3 

 المجتمع لعممية تطوير المنياج . فرادأوبيذا يمكن ضمان دعم تمك الفئات اليامة من . آراء وأفكار
البقاء عمى بعض مالمح المنياج القديم لفترة من الزمن تكون كافية ألولياء األمور وأصحاب "  -3

 ."موا مبرراتيابالتطوير ويقالشأن بالعممية التربوية ليستوعبوا عممية 
تبادل الخبرات ،و  بعضيم بعضاً  ةساعدمن العمل ومالجميع  بشكل يمكنإيجاد الجو المناسب   -3

 (334ص ،4447،الياس، بشارة )"ومناقشة مايعترضيم من مشكالتفيما بينيم والميارات 

 اعتماد عممي ة التطوير عمى التخطيط والبحث والتفكير المستمر.-3
 اإلمكانيات المادي ة الكافية لتطبيق المنياج . توفير-3

 قل كمفة وأعمى فاعمية وبوقت قصيرمراعاة إمكانية ما تقترحو عممية التطوير بأ-44

 :يف تطٌٌر ادلنياج التدرتة السٌرٌة -3-2-7
إن االىتمام بالمناىج وتطويرىا وتغييرىا حظي بالكثير من العناية واالىتمام في الكثير من دول    
التغيير فقد ناىج بالعديد من مراحل التطوير و لعالم ومنيا الجميورية العربية السورية حيث مرت الما

، وطرأ ناىج كانت متأثرة بالحكم األجنبيم إال أن ىذه الم0900وضعت مناىج التعميم ألول مرة عام 
يج لممن ج أكثر تقميداً ابحيث أصبح المني 0930م وعام 0907عام  ج تعديالناعمى ىذا المني

لمناىج بالطابع م طبع ا0938م حصل تعديل عمى المناىج عام 0936، وبعد معاىدة الفرنسي
يد المربي األستاذ ر الجذري لممناىج السورية جاء بعد االستقالل عمى لكن التطو   ،العربي إلى حد ما
ز اىتمامو عمى ، فقد رك  ًا آلمال األمة وتحررىا و تقدمياج مجسداقد جاء ىذا المنيو  ساطع الحصري 

ة ج بحيث امتدت الدراسة الثانوي  اد ل ىذا المنيع   0950، وفي عام مغة العربية وعمى المواد العمميةال
 .ز عمى التخصص المبكر في الدراسةعمى ثالث سنوات بداًل من اثنتين، ورك  

دن( أثر في تعديل األر  -مصر –وكان لموحدة الثقافية التي أقرت بين األقطار العربية الثالثة )سورية  
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ومن الطبيعي أن توجد مناىج جديدة إثر الوحدة بين سورية ومصر  ،0957المناىج الذي تم  عام 
لت من جديد د  ع   م حيث0967ىذه المناىج حتى عام  ، واستمرتوقيام الجميورية العربية المتحدة

 (. 0220)سنقر،
 في لمساعدة التربية الدراسية المناىج تطوير إلى دعت التي التربوية المؤتمرات من العديد عقدت   

والتعم م  المعرفة أساسيات عمى التركيز خالل من تواجييا التي والتحديات الصعوبات عمى التغمب
 تحت 0223عام  دمشق بجامعة المنعقد التربية لكمية الثالث المؤتمر المؤتمرات، ىذه ومن الذاتي،

 ،"التربوية الحديثة االتجاىات ضوء في األساسي التعميم لمرحمة التربوية النفسية المستمزمات" :عنوان
 :أىميا بتوصيات خرج والذي

 .أجميا من وضعت التي وباألىداف المتعممين بحاجات لتفي األساسي التعميم مناىج تطوير  -

 )أبو األساسي التعميم تالميذ لدى الذاتي التعمم أساليب وتطوير اإلتقان أجل من التعمم مبدأ تشجيع- 

 .(702-702ص  ،0223 فخر،

الذي يتصدر مشروعات التطوير ثم أطمق مشروع تحديث مناىج التعميم العام ما قبل الجامعي    
 .التربوي وأضخميا التي تقوم بيا وزارة التربية في إطار المشروع الوطني لمتطوير التربوي

م ال يقل تكوينو المعرفي والمياري متعم  االىتمام بجودة التعميم ما قبل الجامعي لتخريج إذ أكد عمى 
ز األساس لمنيوض بار أن المناىج التربوي ة ىي إحدى الركائ.وباعتعن غيره في الدول المتقدمة 

مناىج  المتمثل في مدخل ، فقد تم اعتماد أحدث المداخل في مشروع بناء ىذه البالوطن والمواطن
ة لمتعميم العام ما قبل الجامعي عمى مجموعة من ، إذ يقوم مشروع بناء المعايير الوطنيالمعايير

نتماء الوطني والقومي واإلنساني، المبادئ والمفاىيم الرئيسة والتي أكدت عمى ضرورة ترسيخ قيم اال
 ،صة بحقوق الطفل والمرأة واإلنسان، تأكيدىا عمى المواثيق الدولية والوطنية الخاوتعزيز ثقافة المقاومة

، وضرورة توفير مناخ انين الطبيعة وقيم العمل الجماعيجابية نحو احترام قو وترسيخ االتجاىات اإلي
لمرونة في التفكير العممي يكفل حق التعميم لمجميع ويراعي خصائص المتعممين ويعمل عمى إكسابيم ا

، ويؤكد عمى استخدام األسموب العممي في التعامل مع مواقف الحياة اليومية ويتيح استخدام الناقد
مصادر التعمُّم المتعددة، باإلضافة إلى تعزيز قدرة المتعمم عمى التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة 

مداخل رحبة وتكوين اتجاىات إيجابية نحو العمل المنتج بشكل يمك نو من االنخراط بسوق العمل وفق 
. 
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 :والبّد من اإلشارة إلى أّن وثيقة المعايير تم إعداُدها من خالل   
  .المبادئ األساسية في دستور الجميورية العربية السورية التي تؤكد أىمية التعميم-
مضامين خطب السيد الرئيس بشار األسد في التحديث والتطوير وتوجيياتو في مجال التربية -

  .والتعميم
 ت مؤتمرات حزب البعث العربي االشتراكي في مجال التربية .توصيا-
 .السياسة التربوية في الجميورية العربية السورية -
توصيات المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم  "اإلليكسو" والمنظ مة اإلسالمية لمثقافة والعموم -

 .لتربية والثقافة " اليونسكو"والتربية " اإليسيسكو" ، ومنظ مة األمم المتحدة لمعموم وا
توصيات المؤتمرات التربوية المحمية والعربية والعالمية ، االتفاقيات الثقافية مع الدول العربية -

واألجنبية ، واالتفاقيات مع المنظمات العالمية ، تقارير الموجيين االختصاصيين والتربويين الميدانيين 
 .(0227،)وزارة التربية

 :المناهج الجديدة تأليف أسس -أ

 لتأليف الالزمة األساسي ة القواعد عمييا ت بنى التي والمفاىيم المبادئ بأن يا المناىج تأليف أسس تعرَّف   

وة التربوية األىداف إلى لموصول عنيا االستغناء يمكن وال ،المناىج الجديدة  ىذه تأليف من المرج 

ن ،المناىج  :وىي بالحسبان، أ خذت الحديثة المناىج بناء في األسس من مجموعةً  ىناك وا 

، المجتمع مع تتوافق تربوية فمسفة إلى االستناد -  .العصر متطم بات تمبية عمى وتساعد السوري 

 يزكوالتر  ووزنيا، المدرسية الحقيبة حجم عبء تخفيف أجل من الكيف؛ عمى يزكوالت ر  الكم ، تقميل  -

 .المعمومة يخدم ال الذي الحشو عن واالبتعاد المعمومة، نوع ية عمى

 .المنياج مواد   بين التكامل خمق  -

 بناء عمى قدرة من ليا لما التالميذ مواىب تشافكا أجل من والالصفي ة الصفي ة األنشطة دعم -

 .المتكاممة التمميذ شخصي ة

 قدرة من لو لما التعميم؛ في التكنولوجيا دمج مشروع تفعيل خالل من التعميم تكنولوجيا استخدام  -

 التمميذ مدارك توسيع عمى

  إلخ...والمشاريع الذاتي والتعم م التعاوني التعم م منيا حديثة تدريس طرائق استخدام  -

 التي الميارات واستخدام المعمومة لتوظيف التمميذ تحفيز عمى تساعد منو عة تقويم طرائق استخدام -
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 .(320ص ،0203،)الياس صالخا بأسموبو تعم ميا
 :معايير الوطنية لممناهج الدراسيةالمداخل التي اعتمدت في بناء ال -ب
ز عمى ما ينبغي عمى المتعمم أن يركالتتم اعتماد مدخل المعايير و  بناء مناىج التعميم العام  في    

د عمى تنمية طرائق التفكير وبناء الميارات اتماالعالمعرفة و  أساسياتي مدخل وتم تبن  ؟ يتعممو ولماذا
يساعد المتعمم عمى الذي عن الحشو والتكرار في المادة الدراسية، وىناك المدخل التكاممي و  االبتعادو 

معالجة المعمومات والمعارف بنظرة شمولية تمكنو من مواجية المشكالت وحميا إضافة لمدخل 
فييا وكتابيا ش اآلخرينتعمميا ضرورة في العممية التعميمية كميارة التواصل مع  أصبحالميارات والذي 

والكترونيا وميارة حل المشكالت واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية والتفكير الناقد والتعمم الذاتي 
 .(0227،)وزارة التربيةواستخدام مصادر المعرفة والتقانات المتطورة

 :حل مشروع تطوير المناهج التربويةمرا -ج
 : من تألفت مراحل مشروع تطوير المناىج التربوي ة   

من قبل أساتذة من  4447الفريق الوطني في نيسان عام  د ربوضع وثائق المعايير والمؤلف حيث 
  جامعة دمشق وموجيين أولين وعدد من الخبراء التربويين في مكتبة النشر التربوي.

تشكيل فريق عمل وطني لتطوير المناىج وتم  4443االنطالق في وضع المعايير في نيسان  وجرى
فذت خطة العمل وفق مراحل عدة التنظيمي ولجانو ون   ىيكمو ع  ض  الفريق وو   ل  ك  المعايير وش  وفق مدخل 

وتحديد الميادين المعرفية ومجاالتيا وكتابة المعايير لكل مجال  وأسسومنيا وضع فمسفة المنيج 
وتدرجيا وفق الحمقات الدراسية لكل مادة وفي كل مرحمة وكتابة المعايير والمخرجات في كل صف 

المرحمة األولى  نحزتوأ 4443العمل في أيار عام  أالدراسية وبد واألىدافوتحديد الوحدات والدروس 
 م وثائق المعايير والمؤلف من خالل التقويم الداخمي حيث قومت المجان عمل  من الخطة وجرى تقوي

دلت الوثائق وفق وع   4443في شباط  م عمل الفريق من قبل موجيين متميزينبعضيا، وتقوَّ 
  المالحظات والمقترحات المقدمة لمجان.

مان التنسيق مع لض 4443أيار  /44-44بتاريخ  من الجامعات أساتذةمت المجان من قبل وقو     
مناىج التعميم العالي وعدلت الوثائق بناء عمى النتائج وكان ىناك تقويم دولي لمجان العمل من خالل 

سسكو وااللكسو بمشاركة خبراء من منظمات اليونسكو واإل 4443تموز  44- 44دولية ورشة عمل 
، ومن ثم تم ت المشاركينل الوثائق وفق مالحظا، وتم تعديالجامعات وفريق العمل الوطني وأساتذة
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، وفق المعايير الوطنية لممواد العممية والمغات األجنبية عن مسابقة تأليف الكتب المدرسية اإلعالن
يف باقي تشكيل لجان محمية لتأل جرى، كما  3/3/4443وتم اإلغالق بتاريخ  3/3/4443بتاريخ 

وتحديث نظم  ،البيئة المدرسيةفي إعداد معايير ، إضافة إلى عمميا المواد وفق ىذه المعايير
)وزارة  ة تطبيقيا وفق خطة زمنية مدروسة، ويتم إدراج المناىج الجديدة ومتابعاالختبارات والتقويم

 .(4443التربية ، 
ين، المعاونين والسادة التأليف لمجان يامقابمت خالل من ةلمباحث وتبين    بأن إدراج المناىج  المختص 

 :ية مدروسة تكونت من خمس مراحل ىيوفق خطة زمن جرىالجديدة ومتابعة تطبيقيا 
الكتب الدراسية المؤلفة  ج ربتحيث  4443/4444: بدأت في العام الدراسي المرحمة األولى -

 .محافظات 3( في 44-3-7-3-4-4لمصفوف )

وبعد أخذ المالحظات عمى المناىج التجريبية  4444/4444: في العام الدراسي المرحمة الثانية -
( ، 44-3-7-3-4-4وتصويب المالحظات العممية والفنية تم إدراج الكتب التجريبية لمصفوف )

، لفنية والموسيقية المؤلفة وطنياً لمواد التربية الدينية والمغة العربية والدراسات االجتماعية والتربية ا
 .دور النشر العممية وتم شراؤىا منوكتب مواد العموم األساسية التي اعتمدت من قبل المجان 

تم العمل عمى تصويب المالحظات الميدانية  4444/4444: في العام الدراسي المرحمة الثالثة -
دراج 44-3-7-3-4-4والعممية والفنية من قبل لجان التأليف عمى الكتب الدراسية لمصفوف ) (، وا 

  .( لممواد الدراسية كافة44-3-3الكتب لمصفوف )

العمل عمى تصويب المالحظات الميدانية  جرى  4444/4443الدراسي : في العام المرحمة الرابعة -
دراج الكتب لمصفوف )44-3-3والعممية والفنية من قبل لجان التأليف لمصفوف ) ( 44-3-3(، وا 

 .فة وطنيًا بالكاملالمؤل
عمى تصويب المالحظات الميدانية ع مل  4443/4447: في العام الدراسي المرحمة الخامسة -

دراج الكتب العممية المؤلفة وطنيًا (44-3-3بل لجان التأليف لمصفوف )والفنية من قوالعممية  ، وا 
 .يبيًا في محافظتي دمشق والسويداء( تجر 44-3-7-3-4-4لمصفوف )

 .( ، فقد استقرت المناىج لممرحمة الحالية44-3-3وبعد انجاز التصويبات عمى الصفوف )
 
 



 اإلطار النظري                                                                                  الفصل الثالث          

 

 

73 

 : الدراسات االختواػٍة  -3-3
 متيٍد:

ن تبرز أىمية الدراسات االجتماعية في مناىج التعميم ودورىا الكبير في تربية اإلنسان والمواط   
، حيث زاد االىتمام بمناىج الدراسات االجتماعية كونيا تعنى بدراسة المؤثر عمى نمو المجتمع وتقدمو

وميادين سموكو من ناحية العالقات اإلنسانية من ناحية والمواقف والمشكالت وعالقات اإلنسان وبيئتو 
 أخرى.

  :تؼرٌف مبادة الدراسات االختواػٍةال -3-3-1
، إذ تسمى المواد ت االجتماعية بوصفيا مادة دراسيةتتعدد المسميات التي تتناول الدراسا   

 .تماعية أو التربية االجتماعية أو االجتماعياتاالجتماعية أو الدراسات االج
رافيا والتاريخ ذ يمكن أن يطمق أي منيا عمى مناىج الجغبينيا جميعًا، إ القول إنو ال خالف وال بد من

 . والتربية الوطنية
إال أنو قد خص اسم التربية الوطنية وعمى مدى سنوات عديدة مضت لمصفوف الدنيا من مرحمة 

 .( في الجميورية العربية السورية4-0التعميم األساسي )
، ثم تغيرت المسميات في إطار تطوير المناىج لمصفوف العمياصت أم ا المواد االجتماعية فقد خصَّ 

 .ف. فقد تم اعتماد اسم ) الدراسات االجتماعية ( لجميع الصفو ذي تقوم بو وزارة التربية حالياً ال
، و وآمالو وماضيو وحاضره ومستقبمو، فيي ترتبط وتيتم بالمجتمع وتعالج واقعوبغض النظر عن ذلك
، إضافة إلى جم عنيا من مشكالت ومواقف متعددةات االجتماعية وما ينكما تعنى بدراسة العالق

كونيا ترك ز اىتماميا عمى عالقات اإلنسان وميادين سموكو والوسائل التي تجعل ىذه العالقات عمى 
 .(69ص، 0226، الحالقأحسن وجو ممكن )

مطورة وفق المعايير الوطنية إال أنو ال بد من اإلشارة إلى أن ما يميز مادة الدراسات االجتماعية ال 
في سورية إضافة إلى بنائيا عمى أساس المفاىيم الكبرى أنيا لم تعد تقتصر عمى فروع العموم 

نما أضيفت ليا فروع )االقتصاد، عمم  ، التربية الوطنية (،جغرافيا، التاريخاالجتماعية الثالثة )ال وا 
 .، عمم السياسة...(االجتماع

 :" برنامج دراسي تكاممي يجمع فروع المعرفة فيلمعايير الوطنية بأنهاحيث عرفت في وثيقة ا   
العموم االجتماعية في وحدات دراسية يكتسب المتعممون من خالليا مجموعة من المعارف والميارات  
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، مشتقة من التاريخ، الجغرافيا، االقتصاد، عمم االجتماع، عمم السياسة، عمم النفس، والفمسفةوالقيم ال
، ومتداخل في ولى من مرحمة التعميم األساسي (() الحمقة األ4-0مندمج في الصفوف من )بشكل 

)وزارة (" 00-02الثانية من التعميم األساسي(،ومترابط في التعميم الثانوي )()الحمقة 9-4) الصفوف
  (.3ص ،0227التربية )أ(، 

 فرًع ادلؼرفة يف هادة الدراسات االختواػٍة: -3-3-2
 :يح فروع المعرفة السابقة التي تتضمنها مادة الدراسات االجتماعية المطورة باألتييمكن توض    
يعرف ترولز الجغرافيا بأنيا: العمم الطبيعي االجتماعي الذي يبحث  :Geography الجغرافيا :أوالً 

في المكان ويوضح التفاعل بين اإلنسان وبيئتو. فيي تتعامل من جانب مع البيئة الطبيعية التي يعيش 
فييا اإلنسان مثل سطح األرض، والتربة، والصخور، والمناخ، والمسطحات المائية والنبات والحيوان 

ن جانب آخر تتعامل مع المجتمع وما يحتوي من ثقافة ونتاج اجتماعي وىذا التفاعل بين الطبيعي. وم
(. 8، ص7002العنصرين الطبيعي واالجتماعي يعطي خصائص الدراسة الجغرافية )مراد وشمسين، 

مالحظة أن الجغرافيا من حيث مجاالت اىتماميا ت قسم إلى  من الممكن التعريفوفي ضوء ىذا 
 ىما:  قسمين رئيسين

: وتيتم بدراسة المظاىر البيئية التي تحيط باإلنسان والتوزيع المكاني لمظواىر الجغرافيا الطبيعية -1
 الطبيعية والعوامل المؤثرة في ىذا التوزيع.

: تيتم بدراسة مظاىر الحياة البشرية ونشاط اإلنسان في المكان الذي يعيش الجغرافيا البشرية -2
 (. 36، ص0225فيو، وعالقة ىذا النشاط بالبيئة الطبيعية) األمين، 

ييتم التاريخ بدراسة الماضي في مختمف مراحمو كونو جذورًا لمحاضر الذي  :Historyثانيًا:التاريخ 
وتطوره وعالقاتو ومشكالتو وآمالو وتطمعاتو؛ بما يشير إلى نعيشو، متتبعًا قصة اإلنسان ونشأتو 

فيو يركز عمى دراسة تطور العالقات بين اإلنسان وبيئتو  أصول الواقع ومكوناتو وصراعاتو وتحدياتو،
 ،0224االجتماعية الطبيعية والنتائج التي تترتب عمى ىذا التطور عبر العصور التاريخية )الفتالوي، 

دراسة التاريخ ىو الوقوف عمى المعاني والدروس المستفادة مما حققو  والمطموب من،(08ص
السابقون من نجاحات أو فشل حتى يمكن تحديد اتجاىات المستقبل، وفي ذلك دراسة تنبؤية ترصد 

 (.05ص ،0227)قطاوي،ل نظر في جذوره استشرافًا لممستقبالواقع وت

االجتماعية تعنى بدراسة المشكالت وميادين السموك  وىي فرع من فروع المواد ثالثًا: التربية الوطنية:
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والعالقات المتبادلة بين اإلنسان بوصفو فردًا بجماعة وبقية أفراد مجتمعو، ودور السمطات المنظمة أو 
الموجية ليذه العالقات والمشكالت وميادين السموك، وما تصنعو ىذه السمطات من مؤسسات وىيئات 

مل موضوع ىذه المادة القيم اإلنسانية ومدى تأثيرىا في حياة المتعممين وقوانين وتنظيمات خاصة، ويش
اجتماعيًا وتطوير شخصيتيم في مواقف الحياة ومعرفة حقوقيم وواجباتيم؛ وما يعانيو مجتمعيم من 

 (.88، ص7002إزاءىا )الفتالوي،  فمشكالت مختمفة، وما ينبغي أن يتخذوه من مواق
مما سبق يمكن القول إن وزارة التربية في الجميورية العربية السورية تسعى من خالل تطويرىا    

لمناىج الدراسات االجتماعية إلى تربية متعمم اجتماعي ذو شخصية متكاممة قادرة عمى بناء عالقات 
مستمدة من فروع متوازنة مع البيئة والمجتمع، عن طريق تزويده بالميارات والكفاءات الالزمة لذلك، وال

                        المعرفة السابقة. 

 :ىوٍة الدراسات االختواػٍةأ -3-3-3
نتج المعرفة، وىو منطمق التنمية أن اإلنسان ىو الذي أتأتي أىمية الدراسات االجتماعية من    
والميارات والقيم ، والدراسات االجتماعية محور اىتماميا بناء اإلنسان المزود بالمعرفة غايتياو 

 رهالمرتبطة بحياتو وبيئتو والضرورية لتعميق وعيو لكي يكون فاعال ومشاركًا في بناء مجتمعو وتطو  
قافات ثومعرفة  م مواقفيموتفيُّ  اإلنسان من خالل احترام اآلخرين وأن يستخدم ىذه الخبرات لصالح

  .(00 ص ،0229، مراد وآخرون) التعاون معيا بناء جسورو المجتمعات األخرى 
 : م ما يأتيوبذلك يتضح أن الدراسات االجتماعية ىي المجال الرئيس الذي يتيح لممتعم     
العالم والتحديات ، والعالم من حولو ومكانتو في ىذا معرفة بيئتو المحمية، ووطنو، وأمتو العربية -0

 .التي يتعرض ليا
التي تميزه  ، وقيموومعتقداتو وتقاليده تمع الذي يعيش فيو من حيث تاريخو،معرفة خصائص المج -0

 .عن غيره وتحفظ ىويتو
 .فة طموحات مجتمعو المستقبميةمعر  -3
 .تمعات مع بيئاتيا قديمًا وحديثاً معرفة نماذج من أشكال تكيف المج -4
 وتفيميا وبناء جسور التعاون معيامعرفة الثقافات األخرى  -5
 المجتمع السوري وفي العالم.التغيرات التي حصمت وتحصل في معرفة  -6
اكتساب القيم الوطنية والقومية واإلنسانية والبيئية واالقتصادية والجمالية واألخالقية التي تؤىمو  -7
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 .مل الراقي مع تحديات عصر العولمةلمتعا
ت بيئية أم اجتماعية اكتساب القدرة عمى دراسة المشكالت التي تواجيو وتواجو مجتمعو سواء أكان -8
 .اقتصاديةأم 
 من المعطيات الحاليةاكتساب القدرة عمى توقع ما يمكن أن يطرأ من أحداث أو مشكالت انطالقًا  -9

ي عمى الحوار واالحترام المتبادل، وقبول اآلخر اكتساب ميارات التواصل اإلنساني السميم المبن -02
 .واستخدام ميارات التفكير السميم في التعاطي مع القضايا المطروحة

 .(330ص ،0227اكتساب القدرة عمى توظيف المعرفة  )وزارة التربية، -00
 الماضي فيالشخصيات الوطنية  قامت بو التيتمكين المتعممين من إدراك وتقدير األدوار  -00

حل المشكالت السياسية واالقتصادية ومناصرة الشعوب  فيوتعاونيا  الحضاريوالحاضر وتأثيرىا 
   . تطالب بحقوقيا من أجل نيل االستقالل والحرية التي
صدار واتخاذ القرارات واألحكام  يةتنم -03 قدرة المتعممين عمى النقد والتحميل والمقارنة ووزن األدلة وا 

 .االيجابية بعيدا عن التعصب والتحيز
ة عمى االستدالل تنمية ميارات التفكير العممي ومساعدة المتعممين عمى فيم التعميمات القائم  -04

  .(0228 )صالح، وفرض الفروض العممية

 :الدراسات االختواػٍة األىداف الؼاهة دلنياج  -3-3-4
 تتضم ن أن يا ليا تبي ن المناىج، تأليف في التربية وزارة وخط ة العامة لممعايير الباحثة عودة لدى   

 :مواطناً يتوقع من المتعمم أ يكون اآلتية والتي العامة  األىداف
 .نتماء الوطني والقومي واإلنسانيمتمتعًا بمشاعر اال -4
  .مقدرًا الجيود التي تبذليا الحكومة في المجاالت كافة عمى المستوى المحمي والعربي والعالمي -4
 .نين المعمول بيا في بمده والعالممراعيًا القوا -3
 وقيميا الروحية واإلنسانية ومستعدًا لمدفاع عنيا.، العربية ولغتيا القومية وتراثيا معتزًا باألمة -7
 .ًا عمى البيئة المحمية والعالميةمحافظ -3
 المجتمع ا يتالءم مع أىدافواألخالقي السميمين في مجاالت الحياة كافة بممتمتعًا بالحس الجمالي  -3

 .وقيمو
 .بأشكالو المختمفةتواصل اإلنساني قادرًا عمى التواصل مع مجتمعو ومتمكنًا من ال -3
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 .التفكير العممي والناقد والنظمي قادرًا عمى -3
  .قادرًا عمى اتخاذ قرارات تجاه القضايا السكانية والبيئية وفق سياسات المجتمع وخططو التنموية -3

قادرًا عمى اكتساب الحقائق والمبادئ والمفاىيم البيئية والعممية واالجتماعية والسكانية  -44
  .ةواالقتصادي

 :وأساليب العمل في الحياة من خاللقادرًا عمى التفاعل مع التطورات التقنية  -44
 .القدرة عمى التعمم الذاتي -
 .عمى استخدام منيجية البحث العمميالقدرة  -
 .القدرة عمى توظيف التقانات المعاصرة في مجاالت الحياة وفيم الدور اإليجابي والسمبي ليا -

 ضمن فريق.القدرة عمى العمل  -
ومؤمنًا بإيجابيات التعددية وتوظيفيا لخدمة المجتمع والمصمحة العامة  اآلخرينمنفتحًا عمى  -44

  .(43-47ص ،4444، )وزارة التربية

نً ػلى أساسيا كتاب الدراسات االختواػٍة للصف  -3-3-5
ُ
ادلؼاٌري التً ت

 الراتغ:
 االرتقاء بقصد وذلك التربية، وزارة مناىج لجميع معايير بوضع 0226 عام في التربية وزارة قامت   
 انك ومنيا المجتمع، متطمبات مع مرتبطة وتكون الحالي، العصر لتناسب األمثل؛ الشكل إلى بيا

 .الدراسات االجتماعية منياج
 .يفيم المتعمم موقع سورية وأىميتو -0
 يتعرف المتعمم تضاريس سورية. -0
 .بيئة الطبيعية والبشرية في سوريةال يفيم المتعمم أثر المناخ عمى -3

 .افيةيفيم المتعمم الجوانب السكانية من خالل الوسائل التعميمية الجغر  -4

 يفيم المتعمم أثر الموارد الطبيعية عمى النشاط البشري. -5

 .م المتعمم أن سورية ميد الحضاراتيفي -6

 في تاريخيا الحديث والمعاصر.يفيم المتعمم المتغيرات السياسية واالجتماعية لسورية  -7

 .وأحداثًا قد أثرت في تاريخ سوريةيعي أن أفرادًا  -8

 يعي المتعمم دستور الجميورية العربية السورية. -9
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 يفيم المتعمم بنية نظام الحكم ووظائفو في الجميورية العربية السورية . -02
 .ية السوريةية في الجميورية العربيتعرف المتعمم المؤسسات الديمقراط -00
نفاقويفيم المت -00  .عمم الغاية من كسب المال وا 
 .ال في النظام االقتصادي في سوريةيفيم المتعمم كيف تسير األعم -03

 يفيم المتعمم العالقة بين األعمال الفنية والفترة الزمنية التي برزت فييا سورية .-04

 يفيم المتعمم دور اإلرث الثقافي في سورية . -02

غنائو .يفيم  -00  المتعمم مساىمات المؤسسات الوطنية في إبراز اإلرث الثقافي وا 

 يفيم المتعمم كيف حسنت التقانة الظروف الحياتية في سورية . -00

 يفيم المتعمم كيف أثرت التقانة في االقتصاد في سورية . -03

 .عويكتسب المتعمم القيم االجتماعية المرتبطة بحياتو ومجتم -04

 .الناقد لينظم ويستخدم المعمومات يطبق المتعمم التفكير -05

 .متعمم بالطرائق السمعية والمرئيةيتواصل ال -06

 يستخدم المتعمم ميارات حل المشكالت واتخاذ القرارات وىو يعمل منفردًا أو ضمن مجموعة  -07
 .(0227 ،)وزارة التربية

 :التطٌٌر ( الدراسات االختواػٍة )خطٌات هنياج تطٌٌر خطة -3-3-6
 المختصي ن المعاونين والسادة التربية وزير السي د بين التربية وزارة اجتماعات في جاء لما وفقاً    

 تطوير في الوزارة اعتمدت العرب، الخبراء وبعض السورية، الجامعات من الجامعي ين األساتذة وبعض

 :اآلتية الخطوات الدراسات االجتماعية منياج

 .واختيارىم الدراسات االجتماعية لمنياج الوطنية المعايير تأليف لجان أسماء اقتراح -

 .منياج الدراسات االجتماعية تأليف في العالم ية المعايير عمى االطالع-

 .الحديث المنياج لتأليف الوطنية المعايير تأليف -

 .الحديث لممنياج المؤ لف وثيقة تأليف -
 

 .واختيارىم االجتماعيةالدراسات  لمنياج والتقويم التأليف فريق أسماء اقتراح -
 االطالع عمى دليل المعمم، وكر اس التمميذ،واألنشطة المرافقة لمنياج الدراسات االجتماعية لصفوف  -

 .القديم المنياج في األساسي التعميم مرحمة من األولى الحمقة 
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 .فيو الضعف ونقاط القوة نقاط وتحديد القديم، المنياج لمحتوى تحميمية دراسة -

 .منياج الدراسات االجتماعية تأليف مجال في األخرى الدول تجارب بعض عمى االطالع -
 ( بحضور خبراء من عدة دول في االختصاصات جميع) عامة عمل "لورشات" المؤل فين إخضاع -

 .المناىج وتأليف التربية مجال

 .سوري ين خبراء أيدي عمى ) التربوي االختصاص ضمن( خاصة عمل "ورشات" إقامة -

 .عمل فرق إلى التأليف لجان تقسيم -

 .العمل فرق عمى المحاور وتوزيع محاور، إلى المنياج تقسيم -
م ومع المنس ق مع فريق ولكل وحده، فريق لكل   اجتماعات محاضر إعداد-  .المقو 

      والتي األساسي، التعميم مرحمة من األولى لمحمقة لمدراسات االجتماعية تجريبي منياج تأليف -
 .حدة عمى صف لكل   التمميذ ودفتر األولى، الحمقة المعم م دليل تضم  

  (CD) .حدة عمى صف لكل ممغنط قرصإعداد  -

 .التجريبي ة المدارس من عدد في املك دراسي عام لمد ة التجريبي المنياج تطبيق - 

 حول ومالحظاتيم آرائيم الستطالع التجريبية المدارس معم مي عمى استبانات وتطبيق إعداد  -

 .المنياج

 ل  ك في فرعية والثانية التدريب، يفيةك عمى لتدريبيم لممدر بين زيةمرك األولى تدريبيتين؛ دورتين إقامة -
 .الوزارة بإشراف المدارس لمعم مي محافظة

 المخت ص، الوزير معاون بحضور السورية، التربوية الفضائية القناة عمى تمفازي ة ندوات إقامة -

 .واألىالي والتالميذ المعم مين استفسارات عن لإلجابة المنياج؛ مؤل في وبعض المنياج، ومنس ق

 واألىالي والتالميذ المعم مين من الوزارة إلى وردت التي المالحظات وفق التجريبي المنياج تعديل -
 .التأليف لجان قبل من دراستيا بعد

 ليذا الالزمة المالية المخص صات زيادة خالل من لممدارس؛ الجديدة المناىج مستمزمات تأمين -

 .لممناىج الجديدة االحتياجات لتناسب الجانب

   وزارة موقع بيانات ضمن إدخاليا ثم   (PDF) ممفات، إلى وتحويمياكتب المناىج الحديثة  حوسبة-
 .مجاناً  عمييا لمحصول الفرصة إلتاحة التربية؛
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 العربية الجميورية في المدارس جميع عمى وتطبيقو التعديل بعد االجتماعيةالدراسات  منياج اعتماد -
 .(324-323، ص0203،)الياس السورية

 اخلامتة:
مما يتقدم يتضح إن عممية تطوير المنياج ىي عممية شاممة تنصب عمى جميع عناصر المنياج    
مرونة وحيوية، إال أنَّ ذلك يتطمب توفير فر الكثير من المزايا التي تجعل من المناىج التعميمية أكثر تو و 

والعمل عمى إعداد  ،التخطيط السميم، والمناخ المناسب، وتوفير التمويل، وبالتالي توفير المتطمبات المادية
، مما يسيم في تحقيق أىداف المناىج التعميمية في تطبيق منياج الدراسات االجتماعيةالمعمم القادر عمى 

 غيرات الحياة المستمرة. إعداد جيل متكيف مع مت
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 : متهيد
جراءات الصدؽ والثبات لكؿ منيا حتى تصبح في الدراسةيتناوؿ الجانب الميداني إعداد أدوات     ، وا 

وكيفية اختيارىا مف المجتمع األصمي كذلؾ تطبيؽ ىذه األدوات  الدراسةعينة ومف ثـ  صورتيا النيائية،
 .وصواًل إلى النتائج وتفسيرىا

 : الدراست أدواث
 :اآلتية األدوات استخداـ فرضياتيا مف والتحقُّؽ تحقيؽ أىداؼ الدراسة تطمب   

 معيار تحميؿ محتوى كتاب الدراسات االجتماعية ودليؿ المعمـ.  :األولى األداة-1

  المعمميف. آراء عينة الدراسة مف: استبانة الستطالع الثانية األداة -2

 تحميؿ محتوى كتاب الدراسات االجتماعية ودليؿ المعمـ(  )معيار أداة البحث األوىل حصميم :4-1
 بعد االطالع عمى   
 الرئيسة لممادة. األىداؼ العامة لمادة الدراسات االجتماعية التي حّددتيا وزارة التربية وفؽ المجاالت  -

ـ أف والتي قامت بتحديد ما ينبغي عمى المتعمّ تو وزارة التربية في بناء المناىج مدخؿ المعايير الذي تبنّ  -
 .يتعممو

 الدراسات السابقة التي تناولت تحديد المفاىيـ االجتماعية.األدبيات و  مراجعة -
في وزارة التربية فيما يتعمؽ بالمفاىيـ االجتماعية  الواجب  مناقشة المتخصصيف بالدراسات االجتماعية -

  .توافرىا في كتاب الصؼ الرابع مف الحمقة األولى مف التعميـ األساسي 
 كتب الدراسات االجتماعية في مرحمة التعميـ األساسي. -
ة الدراسات االجتماعيّ ة التي ينبغي توافرىا في كتاب المعيار الذي يوضح المفاىيـ االجتماعيّ  تصميـ تـّ    

( منيا 132، )مفيوماً  (192)مف  ُمكوناً  بصورتو النيائية معيار التحميؿ وأصبح ،لمصؼ الرابع األساسي
 كما يظير في الممحؽ .( في مجاؿ التربية الوطنية32، و)( في مجاؿ التاريخ22و) في مجاؿ الجغرافيا،

(1) 
 .ملعيار الخحليل: حساب الصدق والثباث 4-1-1
  (Validity):معيار التحميلصدق  -

 إلى الدراسة تسعى ما تقيس أف عمى قدرتيا ومدى والبيانات، المعمومات جمع أداة صدؽ" بو ديقص   

 تعكس وبحيث الموضوعية، الحقائؽ مع بواسطتيا جمعيا يتـ التي المعمومات تتطابؽ بحيث فعاًل، قياسو
     .(Anastasi,1982, p.81)" كافية بدرجة الدراسة في الواردة لممفاىيـ والفعمي الحقيقي المعنى
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 (Face validity)صدق امحكمين: 
 األقصى لمحد المفحوصيف استثارة "رفع :بأنو عالـ فووعرّ  الظاىري الصدؽ عمى الباحثة اعتمدت    
 أجؿ ومف  .(252، 6006، عالـ) "االختباري الموقؼ في المفحوصيف تعاوف ولضماف المقياس بؿلتقُّ 
كما ىي مبينة  في جامعة دمشؽ أعضاء الييئة التدريسية مف المحكميفالسادة  مف بعدد تـّ االستعانة ذلؾ
 النقاط التالية: لبياف رأييـ في ، (3) الممحؽفي 
 .االجتماعية لمصؼ الرابع األساسي مدى صالحية المعيار لتحميؿ محتوى كتاب الدراسات -1
  .المفاىيـ التي يتضّمنيا المعيار مدى مناسبة -2
 .الذي ينتمي إليو انتماء كؿ مفيـو لممجاؿمدى  -3
تعديالت، وبناًء عمى اآلراء  حذؼ أو ذكر ما يرونو مناسبًا مف إضافات أوإلى باإلضافة     

ـّ تعديؿ بعضيا ضافة مفاىيـ  بعض وحذؼ، حيث األسموب والصياغة والمالحظات ت أخرى المفاىيـ، وا 
 المفاىيـ، مف خالؿ عرض التحميؿ معيارالذي يوضح التعديالت عمى  (1) الجدوؿ :في موضح ىو كما
 .وبعد التعديؿ قبؿ

 (  التعديالت عمى معيار التحميل1الجدول )

 بعد التعديل المفيوم قبل التعديل المفيوم بعد التعديلالمفيوم  قبل التعديل المفيوم

 حماية مقدرات الوطف احتراـ مقدرات الوطف الثوراتمبادئ وأسس  أخالقيات الثورات

 الوعي بالواجبات والحقوؽ معرفة الواجبات والحقوؽ الخصائص الطبيعية الحياة الطبيعية

 حقوؽ المواطف حقوؽ الوطف تدىور التربة تموث التربة

 خدمات معيشية مستمزمات المعيشة أنماط الطبيعة أنماط المعيشة
 

  (Reliability):الثبات -
 النتيجة إلى ؿالتوصُّ  إلى يؤدي يانفس التحميؿ وحدة عمى الدراسة أداة تطبيؽ تكرار أف: "الثبات ويعني    
 استقاللية مدى قياس ،بالثبات والمقصود ،األداة تمؾ بتطبيؽ يقـو الذي الباحث عف النظر ، بغضيانفس

التحميمية والعينة  والوحدات والفئات يا،نفس الظروؼ توافر مع أي ،ذاتيا القياس أدوات عف ،المعمومات
 الزمنية، ذلؾ أنو مف الضروري الحصوؿ عمى النتائج نفسيا، ميما اختمؼ القائموف

 .(66ص6003العبد ،" )التحميؿ ووقت يؿمبالتح
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 :تـّ  ةالحالي الدراسةفي  التحميؿ معيارثبات د مف لمتأكُّ و   
 .شير موضوع الدراسة مرتيف، يفصؿ بينيماالدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع والذي ىو  تحميؿ كتاب-
سبؽ لو ممف ليـ دراية في تحميؿ الكتب المدرسية، و  مف مديرية حماة اختيار أحد الموجييف التربوييف-

ية موضوع الدراسات االجتماع باتكميفو بتحميؿ كتالتدرب عمى تحميؿ الكتب والقياـ بمثؿ ىذا العمؿ، و 
، ومف الباحثة بالتحميؿ مستقمة عف المحمؿقـو قواعد واإلجراءات نفسيا، عمى أف تال بإتباعالدراسة، وذلؾ 

 (:Cooper, 1974, p.31امؿ الثبات بيف التحميميف بتطبيؽ معادلة كوبر )حساب مع ثـّ 

اختمؼ فييا المحمموف عمى ورود كؿ الختالؼ: عدد المرات التي اتفؽ و ارات االتفاؽ و قصد بعدد ميُ و 
بيف التحميميف األوؿ والثاني  ، وتظير معامالت الثباتفي محتوى الكتب المفاىيـ االجتماعيةمف  مفيـو

 (:6في الجدوؿ )كما ، وبيف تحميؿ الباحثة والمحمؿ لمباحثة
 لكتاب الدراسات االجتماعية باإلعادة معامالت الثبات( 2الجدول )

  المفاهٌم االجتماعٌة معامل الثبات 

جغرافٌا
 

 الموقع المفهوم االجتماعً
الحدود 
 الجغرافٌة

الخصائص 
 الطبٌعٌة

السكان 
 والعمران

البٌئات 
 الطبٌعٌة

المشكالت 
 البٌئٌة

الموارد 
 الطبٌعٌة

أنماط 
 الطبٌعة

األنشطة 
 االقتصادٌة

تقدٌر 
 العمل

 الكلً األموال

 0.96 0.90 0 0.93 0.90 0.92 0.86 0.86 0.84 96 .0 0.89 0.95 تحلٌل الباحثة األول والثانً
تحلٌل الباحثة والمحلل 

 الثانً
0.93 0.86 0.93 0.86 0.83 0.89 0.90 0.93 0.95 0 0.91 0.95 

خ
تارٌ

 

 المفهوم االجتماعً
التطور 
 الحضاري

المعالم 
 األثرٌة

 الثورات
الشخصٌات 

 التارٌخٌة
 االنتماء

األعٌاد 
 والمناسبات

 الكمي     

 0.92      0.85 0.75 0.81 0.85 0.84 0.90 تحلٌل الباحثة األول والثانً

تحلٌل الباحثة والمحلل 
 الثانً

0.88 0.81 0.88 0.84 0.75 0.88      0.89 

طنٌة
تربٌة و

 الوطن المفهوم االجتماعً 
النظام 

 االجتماعً
النظام 
 السٌاسً

الحقوق 
 والواجبات

العمل 
 الجماعً

 االحترام
الشهادة 
 والشهداء

 الكمي    الخدمات

 0.91    0.86 0.82 0 0.80 0.88 0.85 0.88 0.82 تحلٌل الباحثة األول والثانً

تحلٌل الباحثة والمحلل 
 الثانً

0.80 0.90 0.82 0.89 0.83 0 0.80 0.84    0.88 

 600×)عدد مرات االتفاؽ/ عدد مرات االتفاؽ+ عدد مرات االختالؼ(   =االتفاؽ نسبة
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( أف نسب االتفاؽ بيف التحميميف األوؿ والثاني لمباحثة  في مجاؿ 6: يبيف الجدوؿ )في مجال الجغرافيا
أما بالنسبة لمعامالت الثبات بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المحمؿ  6,96و 6,84الجغرافيا تراوحت بيف 
 0,95و  6,83الثاني، فتراوحت بيف  

أما  0,90و  0,75فنسب االتفاؽ بيف التحميميف األوؿ والثاني لمباحثة تراوحت بيف  :في مجال التاريخأما 
 0,88و  0,75بالنسبة لمعامالت الثبات بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المحمؿ الثاني، فتراوحت بيف  

 0,80فتراوحت  نسب االتفاؽ بيف التحميميف األوؿ والثاني لمباحثة  بيف  :الوطنيةوفي مجال التربية  
 90و 0,80 أما بالنسبة لمعامالت الثبات بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المحمؿ الثاني، فتراوحت بيف 0,88و

التحميؿ  معيارالتحميؿ، وبالتالي يمكف االعتماد عمى  معياروىي نسب عالية ومقبولة  تدؿ عمى ثبات 
 إلتماـ إجراءات الدراسة.

إضافتيا عن  معامالت الثبات لممفاىيم االجتماعية  التي تمتُأجريت دليل المعمم فقد فيما يتعمق ب أما-
 كتاب التمميذ  وىي كما مبينة في الجدول األتي:

 معامالت الثبات باإلعادة  لدليل المعمم (3الجدول )
 المفاهٌم االجتماعٌة معامل الثبات 

جغرافٌا
 

المفهوم 
 االجتماعً

 الموقع
الحدود 
 الجغرافٌة

الخصائص 
 الطبٌعٌة

السكان 
 والعمران

البٌئات 
 الطبٌعٌة

المشكالت 
 البٌئٌة

الموارد 
 الطبٌعٌة

أنماط 
 الطبٌعة

األنشطة 
 االقتصادٌة

تقدٌر 
 العمل

 الكلً األموال

تحلٌل الباحثة 
 األول والثانً

0.80 0 0.1 0.75 0.91 0.92 0.94 0.93 0.90 0.81 0.87 0.93 

تحلٌل الباحثة 
 والمحلل الثانً

0.83 0 0.1 0.75 0.88 0.93 0.91 0.95 0.93 0.86 0.85 0.94 

خ
تارٌ

 

المفهوم 
 االجتماعً

التطور 
 الحضاري

المعالم 
 األثرٌة

 الثورات
الشخصٌات 

 التارٌخٌة
 االنتماء

األعٌاد 
 والمناسبات

المجموع      
 الكمي

تحلٌل الباحثة 
 األول والثانً

0.93 0.90 0.75 0 0.80 0      0.96 

تحلٌل الباحثة 
 والمحلل الثانً

0.96 0.93 0.75 0 0.85 0      0.95 

طنٌة
تربٌة و

 

المفهوم 
 االجتماعً

 الوطن
النظام 

 االجتماعً
النظام 
 السٌاسً

الحقوق 
 والواجبات

العمل 
 الجماعً

 الخدمات االحترام
الشهادة 
 والشهداء

المجموع    
 الكمي

تحلٌل الباحثة 
 األول والثانً

0.92 0 0.1 0.1 0.75 0.85 0.78 0.83    0.87 

تحلٌل الباحثة 
 والمحلل الثانً

0.91 0 0.1 0.1 0.75 0.83 0.85 0.80    0.90 
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( أف نسب االتفاؽ بيف التحميميف األوؿ والثاني لمباحثة  في مجاؿ 3: يبيف الجدوؿ )في مجال الجغرافيا
أما بالنسبة لمعامالت الثبات بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المحمؿ  6,1و 6,75الجغرافيا تراوحت بيف 
  .6,1و 6,75الثاني، فتراوحت بيف  

أما  0,93و  0,75فنسب االتفاؽ بيف التحميميف األوؿ والثاني لمباحثة تراوحت بيف  :في مجال التاريخأما 
 6,96و  0,75فتراوحت بيف  معامالت الثبات بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المحمؿ الثاني،فيما يتعمؽ ب

 6,75فتراوحت  نسب االتفاؽ بيف التحميميف األوؿ والثاني لمباحثة  بيف  :وفي مجال التربية الوطنية 
 6,75 معامالت الثبات بيف تحميؿ الباحثة وتحميؿ المحمؿ الثاني، فتراوحت بيففيما يتعمؽ بأما  6,1و
 معيارالتحميؿ، وبالتالي يمكف االعتماد عمى  معياروىي نسب عالية ومقبولة  تدؿ عمى ثبات  6,1و

  .التحميؿ إلتماـ

 :حطبيك معيار الخحليلإجراءاث  :4-1-2
 التحميؿ: عمميةية في آلتاتبعت الباحثة الخطوات ا   
االجتماعية  حددت اليدؼ مف التحميؿ وىو تحديد المفاىيـ االجتماعية المتضمنة في كتاب الدراسات -

 .ضوء المعيار الذي صممتو الباحثة ، وذلؾ فيلمصؼ الرابع األساسي
 كتاب الدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع مف مرحمة التعميـ األساسي عينة التحميؿ. مدتاعت -
، لذلؾ تـ أنو قد يرد بصيغة كممة أو عبارة المفيـو االجتماعي كوحدة لمتحميؿ مف حيث اختيارتـ  -

 . الجتماعيكؿ ذلؾ وحدة لمتحميؿ شريطة أف يتطابؽ مع التعريؼ اإلجرائي لممفيـو ااعتبار 
 :حدة لمتحميؿ جميع الجوانب اآلتيةويتضمف المفيـو كو 

 صطمح أو الداللة المفظية لممفيـو: ويمثميا المالكممة. 

 الموضوع.  : ويمثمو المصطمح أو الداللة المفظية لممفيـو

  رسمًا توضيحّيًا أو صورة أو مصّورًا.إيضاحات المفيـو سواء كانت 

 .التقويـ وتمّثمو كؿ التطبيقات التي تتعّمؽ بالمفيـو سواء وردت في أسئمة الدرس أو النشاط 

 حددت ضوابط عممية التحميؿ، حيث تـّ تحميؿ أي مفيـو اجتماعي يرد عمى شكؿ تعريؼ وشرح  -

  .أسئمةأنشطة و وأمثمة وصور ومصورات ورسـو بيانية و 

خصص فراغ لحساب أشكاؿ ورود المفيـو و شتمؿ عمى يب العينة التحميؿ محتوى كت معياراً  صممت -
 والتجاه المفيـو )إيجابي، سمبي( ىا،وعدد المفاىيـتكرارات 
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عدة، حتى يكوف لدييا القدرة عمى القياـ بإجراءات التحميؿ وفؽ قواعده  عينات مف الكتاب مرات حّممت -
 الصحيحة.

 المفيـومع تحديد اتجاه ،الكتابمف قدرتيا عمى التحميؿ بشكؿ جيد، قامت بتحميؿ محتوى  وبعد التأكد -
                                                                                            لفئات المخصصة وفؽ االستمارة اآلتية:تكرارات في االرصد  ، حيث تـّ ا  سمبي أـ اً إيجابيفيما إذا كاف 

 استمارة التحميل شكل

 

مفيـو ، ومف ثـ كؿ مفيـو رئيسي مجموع تكرارات كؿ تصممية التحميؿ استخمبعد االنتياء مف ع    
 (.4كما ىي موضحة في الممحؽ ) ، وحساب النسب المئوية لمتكراراتفرعي

 :) االسخبانت( أداة البحث الثانيت حصميم: 4-2
قة االجتماعية ومراجعة البحوث والدراسات الساببعد االطالع عمى األدبيات التربوية التي تناولت الدراسات    

جراء دراسة استطالعية بأسئمة مفتوحة موجية لعدد مف المرتبطة بموضوع البحث الحالي  المعمميف تـ بناء، وا 
 تضّمنت: ( محاور8( بنداً موزعة على )148تكونت فً صورتها النهائٌة  من ) ،استبانة

 %.8,7( بند  وبنسبة 63العاـ  والذي تضّمف ) المحور األوؿ: إخراج الكتاب والمظير -

 % .  6,66( بند  وبنسبة 32المحور الثانً: مواصفات المعاٌٌر الوطنٌة واألهداف والذي تضّمن ) -

 % .6,63( بند وبنسبة 35المحور الثالث: مواصفات محتوى الكتاب والذي تضّمف ) -
 %4,7( بند وبنسبة66وطرائقو والذي تضّمف )المحور الرابع: مواصفات استراتيجيات التدريس  -

 %. 4,7( بند 66الخامس: مواصفات الوسائؿ والتقانات التعميمية والذي تضّمف ) المحور -

 %.8,66 بنسبة( بند و 69تضّمف)مة والتدريبات واألنشطة المقترحة مواصفات األسئ: السادسالمحور  -
 ( بند وبنسبة63المطور والذي تضّمف ) الدراسات االجتماعية المحور السابع: صعوبات تطبيؽ منياج -

8,8 % 

 المحور الثامف: سبؿ التغمب عمى الصعوبات التي تعيؽ تطبيؽ منياج الدراسات االجتماعية المطور -
 % .4,9وبنسبة  ( بند64والذي تضّمف )والذي تضمف 

ل
س

سل
الت

  

المفيوم   
 االجتماعي

 اتجاه المفيوم التكرار ورود المفيوم االجتماعي أشكال

 مصور صور أمثلة شرح تعرٌف
رسم 
 بٌانً

 سلبً إٌجابً  أسئلة نشاط
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وتـ  (،6كما ىي مبينة في الممحؽ ) الستبانة،ا كما وضعت في مقدمة األداة تعميمات لإلجابة عف بنود   
استخداـ مقياس ليكرت الخماسي، تتراوح اإلجابة عنيا بيف )عالية جدًا وعالية ومتوسطة وضعيفة ومعدومة( 

 رأيو ػ ويتـ حساب درجاتلبحيث يختار المعمـ أو المعممة ػ بعد مؿء المعمومات العامة ػ أحد الدرجات الموافقة 
 ستبانة بإعطاء كؿ إجابة الدرجة الموافقة ليا، كما ىو مبيف في الجدوؿ  عمى النحو اآلتي:اال اإلجابة عمى

 توزع خٌارات اإلجابة ودرجاتها على االستبانة ( 4) الجدول

 

 

 
 

 :على النحو األتً الفئةحساب طول وتم 

 4=1-5حساب المدى بطرح أكبر قٌمة فً المقٌاس من أصغر قٌمة  -

وهً طول  0,8=4/5( 5حساب طول الفئة بتقسٌم المدى على أكبر قٌمة وذلك فً المقٌاس وهً ) -

 الفئة .

 ( ومن ثم1779-1( فكانت الفئة األولى من )1إضافة طول الفئة إلى أصغر قٌمة فً المقٌاس وهً ) -

 ( إلى الحد األعلى من الفئة للحصول على الفئة الثانٌة وهكذا للوصول إلى الفئة األخٌرة.178إضافة )
 

 فئات قٌم المتوسط الحسابً والقٌم الموافقة لها( 5) الجدول 

 
 
 
 
 
 

 :لالسخبانتحساب الصدق والثباث  4-2-1
يتمثؿ جوىر الصدؽ فيما إذا كاف المقياس يقيس فعاًل ما أعد لقياسو   :االستبانةصدق  4-2-1-1
     (.655، ص 6004ميخائيؿ ، )

 Face validity : صدق المحكمين -
 ت الباحثة عمى الصدؽ الظاىري وىو ما يشير إلى قياس اليدؼ الذي وضع مف أجمو ظاىريًا اعتمد

 بدرجة معدومة بدرجة قميمة متوسطةبدرجة  بدرجة  عالية بدرجة عالية جدا  

5 4 3 2 1 

 التقدٌر فً األداء فئات قٌم المتوسط الحسابً 

 معدومة بدرجةً  1.8 -1

 بدرجة منخفضة 2.6 –1.81

 بدرجة متوسطة 3.4 -2.61

 عالٌةبدرجة  4.2 -3.41

 جداً  عالٌةبدرجة  5- 4.21
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تـّ عرض  ذلؾ أجؿ ( ومف171، ص2005دوف أي تحميؿ معمؽ لمحتواه ولما يقيسو فعاًل .) دروزة ،
أعضاء الييئة  مف المحكميفالسادة  مف عدد( بندًا عمى 157االستبانة في صورتيا األولية المكونة مف )

لبياف رأييـ في صحة كؿ بند مف حيث  ،(3) الممحؽجامعة دمشؽ، كما تظير أسماؤىـ في ب التدريسية
ذكر ما يرونو مناسبًا مف إضافات أو حذؼ أو تعديالت، وبناًء و  ،مالئـ لممحور الذي ينتمي إليوكونو 

ـّ تعديؿ بعضيا مف حيث األسموب والصياغة ضافة ، البنود بعض وحذؼ، عمى اآلراء والمالحظات ت وا 
 الجدوؿو  .( محاور8بندًا موزعة عمى ) (148، إلى أف استقر عدد بنود االستبانة عمى )بنود أخرى

              .وبعد التعديؿ قبؿ البنود، مف خالؿ عرض االستبانةيوضح التعديالت عمى  (6)
 االستبانة(  التعديالت عمى 6الجدول )

 بعد التعديل البند قبل التعديل البند

 تتسـ عناويف الكتاب بإمكانية تمييزىا والوضوح اتساـ عناويف الكتاب بالتميز والوضوح

 يتصؼ بالدقة العممية  يخمو المحتوى مف األخطاء العممية

 تتصؼ الوسائؿ التعميمية بالبساطة والخمو مف التعقيد تكوف الوسائؿ التعميمية بسيطة وواضحة تخمو مف التعقيد

 تنمي أسئمة التقويـ ميارات التعمـ الذاتي تثير أسئمة التقويـ دافعية التالميذ لمتعمـ الذاتي
 

  Discriminate Validationالصدق التمييزي:  -

حصائي يعبر بمغة العدد عف درجة تمؾ الحساسية2006يعرفو ميخائيؿ)    ومدى  ( بأنو: "مفيـو كمي وا 
ر مف السمة التي يتصدى التفريؽ بيف األفراد في ذلؾ الجانب أو المظي قدرة البند عمى التمييز أو

وال شؾ في أف القدرة التمييزية لمبنود تتصؿ مباشرة بصدؽ تمؾ البنود ونجاحيا في قياس ما لقياسيا، 
 (.152وذلؾ مف خالؿ مقارنة الفئات المتطرفة في المقياس نفسو" )ص وضعت لقياسو،

مييزي عمى االستبانة بيف الثمث األدنى والثمث األعمى إلجابات المعمميف وقد قامت بإجراء الصدؽ الت
 )عينة حساب الصدؽ والثبات( في ضوء درجاتيـ الكمية عمى االستبانة، حيث رتبت البنود بشكؿ 

 . Independent Samples Test  تصاعدي؛ وعولجت النتائج إحصائيًا باستخداـ 
 (7) وكانت النتائج كما يظير في الجدوؿ

 نتائج الصدق التمٌٌزي الستبانه آراء معلمً الحلقة األولى من الّتعلٌم األساسً(  7الجدول )                   
 
 
 

بيف مجموعتيف أي أف االستبانة  (a =6065)يبيف الجدوؿ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 لالستبانة مرتفع. تميز بيف الفئات العميا والدنيا، وبالتالي فالصدؽ التمييزي

 الصدق التمييزي
 

T- test القرار درجة الحرية 

 داؿ إحصائياً  24 0.012
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  Reliability:ثبات االستبانة -4-2-1-2
ُيعّرؼ الثبات بأنو: "قدرة األداة عمى التوصؿ إلى نتيجة القياس نفسيا؛ ميما تكرر استخداميا في    

"والثبات ىو خاصية مف خواص المقياس الجيد،  وىو (. 666، 6007دراسة الظاىرة نفسيا" )الجوىري، 
 ،2000 األنصاري،)االختبار يعطي تقديرات ثابتة" أي إف، آخربر عف االتساؽ في األداء مف بند إلى يع
14). 

 وقد قامت الباحثة بإجراء ثبات األداة بثالث طرؽ: 
 .(Spilt-Half Method) واتلألد التنصيفية الثبات بطريقة التجزئة -

يجاد درجة االرت    ، بداًل مف تصميـ باط بينيماتقـو ىذه الطريقة عمى أساس تقسيـ المقياس إلى قسميف وا 
ألنيا تتالفى عيوب  لممفيـو نفسو ، وتعد ىذه الطريقة شائعة في حساب الثباتأداتيف تحتوياف عبارات 

( .حيث قامت الباحثة 366، ص6007، كما أنيا أقؿ كمفة في الوقت والجيد ) محمود ،الطرؽ األخرى
وىو ارتباط  (67876 )( حيث بمغت قيمتوspssسبيرماف عبر البرنامج اإلحصائي ) قيـ معامؿبحساب 

 ( مما يؤكد صالحية ثبات االستبانة.0005ند )عاٍؿ وداؿ ع
 .(Cronbach Alpha)الثبات بطريقة ألفا كرونباخ  -

ت مع بعضيا البعض داخؿ كرونباخ الذي اقترحو كرونباخ يمثؿ مدى ارتباط العبارا إف معامؿ ألفا   
 (.95ص ، 2004، الشريفيف، ) الكيالنيرة مع االستبانة ككؿ، وكذلؾ ارتباط كؿ عبااالستبانة

لفا وكانت قيمة كرونباخ الفا بالنسبة أ ستبانة باستخداـ معادلة كرونباخحساب االتساؽ الداخمي لالتـّ وقد  
 (.82,3)لالستبانة تساوي 

ألداة ( مما يؤكد صالحية ثبات االستبانة، بالتالي يمكف االعتماد عمى ا0005وىو ارتباط عاٍؿ وداؿ عند )
 في إتماـ إجراءات الدراسة.

 (Test- Retest Methodالثبات باإلعادة ) -
( معممًا ومعممًة مف معممي الحمقة األولى مف 5حيث اعتمدت عمى العينة االستطالعية المكونة مف )

 مرحمة التعميـ األساسي، حيث تـ اختيار مدرسة واحدة مف كؿ منطقة تعميمية بالطريقة العشوائية.
ـ، حيث تمت إعادة تطبيؽ 6/4/6064/ يومًا مف التطبيؽ األوؿ بتاريخ 60وطبقت االستبانة بعد/

 .االستبانة عمى العينة نفسيا إلجراء معامالت الثبات
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المعلميه  بالتطبيقيه  ومعامل االرتباط  بيرسون لحساب الثبات باإلعادة( عدد 8الجدول )  

 
 

 
   

( وىو ارتباط عاٍؿ 0,964معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف األوؿ والثاني بمغ ) ( أف8)يالحظ في الجدوؿ  
عمى األداة في إتماـ  ( مما يؤكد صالحية ثبات االستبانة، بالتالي يمكف االعتماد0,05وداؿ عند )

 إجراءات الدراسة.
  :االسخبانت إجراءاث حطبيك: 4-2-2
ف قامت الباحثة بتوزيع االستبانة عمى عينة مف معممي الدراسات االجتماعية مف  الحمقة األولى م   

 بعد أف حصمت الباحثة عمى موافقة مف مديرية التربية بحماة القاضية ،التعميـ األساسي في مدارس حماة
بإجراء التطبيؽ ف موافقة مديرية التربية بحماة يبيّ  (6) بتوزيع االستبانات عمى أفراد العينة والممحؽ

/ 27/4لغاية  1/4/2014يومًا بدءًا مف تاريخ  27وقد استغرؽ تطبيقيا حوالي  ،الميداني لمدراسة
بعد أف تـ التأكد مف ، وقد طبقت االستبانة بالطريقة العشوائية في مدارس بمدينة حماة وذلؾ ـ2014

 .صدؽ األداة وثباتيا

 :نت إجراءات البحث الخطوات اآلتيةوقد تضمّ 
 اختيار مجتمع البحث وعينتو . -
 .أسموب توزيع أدوات البحث -
  .توزع أفراد العينة حسب متغيرات البحث -
التي تناسب موضوع الدراسة،  العينة العشوائيةاعتمدت الباحثة عمى  :اختيار مجتمع البحث وعينتو -أ

أفراد الجماعة حظوظ متساوية في أف يجري اختيارىـ مف بيف أفراد العينة، وأف فرد مف يكوف لكؿ  بحيث
-666ص ،6003)حمصي، اختيار أي فرد آخر عمىال يؤثر اختيار أي فرد بأي صورة مف الصور 

667.) 

الدراسات االجتماعية الذيف يدرسوف الصؼ يتألؼ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع معممي حيث     
، وقد بمغ عددىـ ـ2614 -2613ي مدينة حماة لمعاـ الدراسيالرابع مف الحمقة األولى لمتعميـ األساسي ف

(  676)  أي % مف المجتمع األصمي لمدراسة60 بمغت نسبتيا، أما العينة فقد ( معممًا ومعممة1361)
 ًً  . ـ2614 -2613لمعاـ الدراسي  الصادرة عف مديرية التربية بحماةوفقًا لإلحصائية  ،معممًا ومعممًة

 مستوى الداللة لإلعادة الثبات باإلعادة المعلمٌن فً التطبٌق الثانًعدد  عدد المعلمٌن فً التطبٌق األول

50 50 .0.914 0.000 
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ـّ اختيار العينة بالطريقة العشوائية )بطرقة القرعة (  وقد إلى ظيور نسبة قميمة مف المدارس في  مما أدىت
جعؿ الباحثة تتواصؿ مع  بعض  األمر الذي ،إليياالمناطؽ الساخنة في مدينة حماة تعذر الوصوؿ إلى 

 عف طريؽ الموجييف التربوييف.  في ىذه المدارس المعمميف
 :ـ أسموب توزيع أدوات البحث ب
توزيع تـّ عمييا أداة البحث،  وّزعتنتو، وتحديد المدارس التي ختيار مجتمع البحث وعيّ ابعد أف تـّ    

الفصؿ  وعمى فترات متتالية مف (5كما ىي مبينة في الممحؽ ) االستبانة عمى معممي المدارس المختارة
 .ليـ اليدؼ مف األداة وكيفية اإلجابة عنيا ةً شارح (.ـ2614 -2613)الثاني مف العاـ الدراسي 

 :توزع أفراد العينة حسب متغيرات البحث -ج
 :توزع أفراد العينة حسب متغير المؤىل العممي -

 حسب متغٌر المؤهل العلمً( توزع أفراد العٌنة 9الجدول )

 النسبة المئوٌة أفراد العٌنة متغٌر المؤهل العلمً

 18.4 57 ثانوٌة

 27.8 86 م .إعداد المعلمٌن

 39.5 122 إجازة جامعٌة

 2.3 7 دراسات علٌا

 88.0 272 المجموع

      

في   %(68,4)يشكؿ نسبة( معممًا ومعممة أي ما 57بمغ عدد المعمميف الحاصميف عمى الشيادة  الثانوية)
 معممًا ومعممة  أي ما يشكؿ نسبة (86)حيف بمغ عدد المعمميف الحاصميف عمى معيد إعداد المعمميف

أي ما معممًا ومعممة ( 666)، أما المعمميف الحاصميف عمى  إجازة جامعية فقد كاف عددىـ  (%  67,8)
أي ( 7)الدراسات العميا فقد كاف عددىـى في حيف أف المعمميف الحاصميف عم، (%  39,5) يشكؿ نسبة

 .معممًا ومعممةً  (%  6,3) ما يشكؿ نسبة
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 والشكؿ البياني يبيف النتائج السابقة:

 

 

( تمثٌل بٌانً  لتوزع أفراد العٌنة تبعاً لمتغٌر المؤهل العلم1ًالشكل )  
 
 

 -   :الخبرة لممعممين توزع أفراد العينة حسب متغير سنوات

 ( توزع أفراد العٌنة حسب متغٌر الخبرة01الجدول )
 

 النسبة المئوٌة             أفراد العٌنة            متغٌر سنوات الخبرة 

سنوات 5أقل من   52 16.8 

سنوات 16إلى  6من   38 12.3 

سنة 16أكثر من   182 58.9 

 88.0 272 المجموع 

   

ي ما يشكؿ ( أ52)قؿ مف خمس سنوات أبمغ عدد المعمميف والمعممات الذيف لدييـ خبرة في التدريس 
 ( 38) سنوات 10إلى  6مف العينة،في حيف بمغ عدد مف لدييـ خبرة في التدريس مف  (%16,8) نسبة

وقد بمغ عدد المعمميف والمعممات الذيف تجاوزت  (% 12,3 (معممًا ومعممة وىـ يشكموف بذلؾ نسبة
  .مف عينة البحث (% 58,9 ) بنسبة  (182 ) خبرتيـ العشر سنوات

 
 
 

 النسب المئوٌة

 ثانوٌة

 إعداد المعلمٌن.م

 إجازة جامعٌة

 دراسات علٌا
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 والشكؿ البياني يبّيف النتائج السابقة

 
                                 

 توزع أفراد العٌنة تبعاً لمتغٌر الخبرةل تمثٌل بٌانً  (2الشكل )
 

، واتسن10ُيالحظ في الشكؿ أف العدد األكبر مف أفراد العينة كانوا مف ذوي الخبرة التي تزيد عمى    
 (.10-6بينما كاف العدد األقؿ لذوي الخبرة التي تتراوح مف )

 :حدود البحث :4-3
 مدارس التعميـ األساسي / الحمقة األولى في مدينة حماة :ةالمكاني ودلحدا -

 2014ُأنجزت ىذه الدراسة خالؿ الفصؿ الثاني الدراسي مف العاـ الدراسي  :ةالزماني ودلحدا -

معمميف الذيف يدرسوف الدراسات ال البحث عمى عينة ممثمة لممجتمع األصمي مفاقتصر : ةالبشري ودالحد  -
 االجتماعية لمصؼ الرابع في الحمقة األولى لمرحمة التعميـ األساسي في محافظة حماة.

: اقتصرت الدراسة عمى تحميؿ محتوى منياج الدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع مف الحمقة العمميةالحدود  -
ودليؿ المعمـ لمدراسات االجتماعية لمصؼ الرابع مف الحمقة األولى ، األولى لمتعميـ األساسي )كتاب التمميذ(

 .لمتعميـ األساسي

  :: القىانني اإلحصائيت4-4
خدمت ، واست( SPSSالرزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية )  استخدمتمف أجؿ معالجة البيانات    

 :المعالجات اإلحصائية اآلتية

 .االستبانة لثبات لبنود معامؿ ا لحساب ألفا كرونباخ -

 النسب المئوٌة

 سنوات 5أقل من 

 سنوات 10إلى  6من 

 سنة 10أكثر من 
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 Independent- Samples- Testاختبار "ت" لمعينات المستقمة  -

 (personمعامؿ االرتباط بيرسوف ) -

 (spearmanمعامؿ االرتباط سبيرماف ) -

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمعرفة النسب المئوية لكؿ محور مف محاور تقويـ منياج  -
 الدراسات االجتماعية المطور

( لمعرفة مدى تحقؽ الفرضيات وفؽ متغير Way ANOVA ONE اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) -
 لخبرة.المؤىؿ العممي و سنوات ا

 أثناء الخطبيك: تالصعىباث الخي واجهج الباحث -4-5 
نظرًا لوجود مناطؽ ساخنة في مدينة  صعوبات تتعمؽ بالتوزيع الميداني ألدوات البحث ةواجيت الباحث   
ة لمتواصؿ مع الموجييف التربوييف بغية الوصوؿ إلى المعمميف المتواجديف في تمؾ مما اضطر الباحث حماة

ستعيد جميع االستبانات الموّزعة. وعمى الرغـ مف الصعوبات تستطع أف تلـ المناطؽ،  كما أف الباحثة 
 الكبير، مف قبؿ، إاّل أّنو ال بّد مف األخذ بالحسباف، التسييالت والمساعدات والتعاوف ةيا الباحثتالتي واجي

 فٌها. البحث اةعند تطبيؽ أد معمميياإدارات المدارس و بعض الموجييف التربوييف و 
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 وتفسريها ومناقشتها. البحث نتائج الفصل اخلامس: حتليل

 7: متهيد. 

 8;-7: حتليل النخبئج املخعلقت مبعيبر حتليل حمخوى كخبة الدراسبث االجخمبعيت  5-1

االجخمبعيت للصف الرابع األسبسيدليل املعلم لكخبة الدراسبث   5-2  ;9 

 9>-:; حتليل النخبئج املخعلقت مبعيبر حتليل دليل املعلم لكخبة الدراسبث االجخمبعيت 5-2-1

 911-9> حفسري النخبئج 5-3

 919-911 فيمب يخعلق مبعيبر الخحليل ل إليهبالنخبئج اليت مت الخوصُّ أهمّ 5-4

 911-919 .املخعلقت ببالسخببنت  أسئلت البحث خبئجنحتليل  5-5

 911-911 حتليل نخبئج فرضيبث البحث. 5-6

 917-911 .منبقشت الفرضيبث  اليت حخعلق مبخغري املؤهل العلمي 5-7

 971-917 الفرضيبث اليت حخعلق مبخغري سنواث اخلربة 5-8

 977-971 منبقشت الفرضيبث اليت حخعلق مبخغري سنواث اخلربة. 5-9

 979-977 النخبئج اليت حوصلج إليهب الدراست فيمب يخعلق ببالسخببنت  5-11

 :97-979 مقرتحبث البحث 5-11
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 متهيد:
تحميل منياج الدراسات االجتماعية ودليل المعمم لمصف الرابع األساسي وحساب مجموع تكراراتيا  جرى  

 جمع البيانات جرىكما  كل مفيوم رئيس، والنسب المئوية لممفاىيم الرئيسة والمفاىيم المندرجة في إطار
(، التي تمت بيا المعالجة spssوتحميميا باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية ) المتعمقة باالستبانة
 تبعًا لتسمسل أسئمتيا وفرضياتيا.وفيما يمي وصف ليذه النتائج ، اإلحصائية المناسبة

معيارحتليل حمتىي باألداة األوىل ): حتليل النتائج ومناقشتها وتفسريها فيما يتعلق 5-1
 (كتاب الدراساث االجتماعيت ودليل املعلم

 :السؤال األول
 الرابع؟لمصف  الدراسات االجتماعية ب افي كتالمفاهيم االجتماعية ما درجة توافر 

لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بجمع التكرارات الذي حصل عميو كل مفيوم من المفاىيم     
مفاىيم االجتماعية  في الكتاب المحمل، وحساب النسبة المئوية لكل منيا، ومن ثم حساب تكرارات ونسب 

 (:11كما يظير في الجدول )، كل مجال
 كل مجال في كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع لمفاهيم ( التكرارات والنسب المئوية 11الجدول )

 المفاهيم الرئيسة
عدد المفاهيم الفرعية 
المندرجة في إطار كل 

 مفهوم رئيس
 النسب المئوية مجموع تكراراتها النسب المئوية

رافيا
جغ

 
 2.7% 40 1.5% 3 الموقع

 1.6% 25 1.5% 3 الحدود الجغرافٌة

 10.1% 150 13% 25 الخصائص الطبٌعٌة

 5.6% 84 3.8 % 16 السكان والعمران

 1% 15 2% 4 البٌئات الطبٌعٌة

 2.1% 32 6.7% 14 المشكالت البٌئٌة

 5.6 % 83 5,7% 11 الموارد الطبٌعٌة

البشرٌة أنماط الطبٌعة  12 % 6.2 72 % 8.4 

 20.5 % 305 17.7% 34 األنشطة االقتصادٌة

 0 % 0 0 % 0 تقدٌر العمل

 2.1 % 32 5.2 % 10 األموال

 56.5 % 838 68.8 % 132 المجموع

ريخ
 9.2 % 136 4.1 % 8 التطور الحضاري تا

 7.2 % 107 5.2 % 10 المعالم األثرٌة
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 1.2 % 18 1.5 % 3 الثورات

 1.4 % 22 2 % 4 الشخصٌات التارٌخٌة

 0.2 % 3 0 % 0 االنتماء

 0,4 % 7 1.5 % 3 األعٌاد والمناسبات

 19.7 % 293 14.5 % 28 المجموع

نية
وط

ية 
ترب

 

 3.4% 51 3.1 % 6 الوطن

 0.6% 9 2 % 4 النظام االجتماعً

 7,5% 112 3.1 % 6 النظام السٌاسً

 5,7% 85 4.1 % 8 الحقوق والواجبات

الجماعًالعمل   0 % 0 5 % 0,3 

 4 % 60 2.6 % 5 الخدمات

 1.8% 28 1.5 % 3 الشهادة والشهداء

 0% 0 0% 0 االحترام

 32 %16.6 350 %23.6 

موع
مج

 ال

  1481  192 المجموع الكلً

 

( أن مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية في كتاب الدراسات االجتماعية 11الجدول ) فيُيبلحظ      
 اآلتية:( مرة، موزعة بين المجاالت الثبلث  وفق النسب 1821لمصف الرابع بمغ  )

 .(%89,8مجال الجغرافيا جاء في المرتبة األولى بنسبة تكرارات ) -

 (%11,9مجال التربية الوطنية جاء في المرتبة الثانية بنسبة تكرارات ) -

 :يوضح ىذه النتائج والشكل   (.%:,>9مجال التاريخ جاء في المرتبة الثالثة بنسبة تكرارات ) -

 المفاهيم االجتماعية في كل مجال ونسبة كل مجال ضمن كتاب الدراسات االجتماعيةتكرارات ل المثيل البياني(3الشكل)

0
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400
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700
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900

 جغرافٌا
 تربٌة وطنٌة

 تارٌخ

 النسبة المئوٌة
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 ( مرة 878؛ إذ بمغ مجموع التكرارات فيو )كثر تضمنًا لممفاىيم االجتماعية: كان األمجال الجغرافيا
( 707)مجموع تكراراتيا القتصادية المرتبة األولى إذ بمغ، وقد احتمت مفاىيم األنشطة ا(%89,8)بنسبة 

( 773مجموع تكراراتيا ) الخصائص الطبيعية إذ بمغ، يميو في الترتيب مفاىيم (%11,8بنسبة ) ةمر 
، (%8,9( بنسبة )87(  ومن ثم مفاىيم السكان والعمران حيث بمغ مجموع تكراراتيا )%91,9بنسبة )
يميو في الترتيب ، (%8,9بنسبة ) ة( مر 87مجموع تكراراتيا ) مفاىيم الموارد الطبيعية حيث بمغوبعدىا 

 وبعدىا مفاىيم الموقع إذ بمغ، ( %;,7( مرة بنسبة )37مفاىيم أنماط الطبيعة والتي بمغت تكراراتيا )
( وبنسبة 77مجموع تكراراتيا ) وبعدىا مفاىيم األموال والتي بمغ، %(7,3( بنسبة )70تكراراتيا )

البيئية بنفس الترتيب  الجغرافية والمشكبلت األخيرة جاءت مفاىيم الحدودوفي المرتبة ما قبل  ،(1,9%)
( أما المرتبة األخيرة في الترتيب في مجال %9,9( وبنسبة )77مجموع تكرار كل واحده منيا ) والتي بمغ

 (. %9( وبنسبة )77مجموع تكراراتيا ) اىيم البيئات الطبيعية والتي بمغالجغرافيا فكانت لمف

 بة الثانية من حيث تضمنو لممفاىيم االجتماعية  بتكرار : جاء في المرتمجال التربية الوطنية
، أي بفارق ممحوظ م االجتماعية المتضمنة في الكتاب( من مجموع المفاىي%11,9بنسبة ) ( مرة053)

، أما فيما يتعمق بمجال التربية الوطنية فقد جاءت مفاىيم النظام السياسي في الترتيب فيامع مجال الجغرا
ميو في الترتيب مفاىيم الحقوق والواجبات ي، (%8,:وبنسبة ) ة( مر 111مجموع تكراراتيا )ألول إذ بمغت ا

( 03ع تكراراتيا )الخدمات إذ بمغت مجمو ، وبعدىا مفاىيم (%:,8بنسبة ) ة( مر 25إذ بمغت تكراراتيا )
، وبعدىا (%1,7وبنسبة ) ة( مر 51، يميو في الترتيب مفاىيم الوطن إذ بمغت تكراراتيا )%(8بنسبة ) ةمر 

النظام ، يميو الترتيب ما قبل األخير مفاىيم (%;,9وبنسبة ) ة( مر ;1) الشيادة والشيداء بتكرارمفاىيم 
العمل  مفاىيم، ويأتي في الترتيب األخير (%1,9بنسبة ) ة( مر 3االجتماعي والتي بمغت تكراراتيا )

 (.%1,1بنسبة ) ة( مر 8الجماعي والتي بمغت تكراراتيا )

  كانت األقل تضمينًا لممفاىيم االجتماعية  من المجاالت األخرى، إذ بمغ عدد  التاريخ:مجال
( من مجموع المفاىيم االجتماعية المتضمنة  في كتاب التمميذ، %:,>9بنسبة ) ( مرة130التكرارات فيو )

، (%9,>بنسبة )( مره 100وجاءت فيو مفاىيم التطور الحضاري في المرتبة األولى إذ بمغت تكراراتيا )
مفاىيم الشخصيات ، يميو (%1,:بنسبة ) ة( مر 131ثم مفاىيم المعالم األثرية والتي بمغت تكراراتيا )

مفاىيم الثورات والتي بمغت تكراراتيا ، وبعدىا (%9,7بنسبة ) ة( مر 11التاريخية والتي بمغت تكراراتيا )
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وبنسبة  ة( مر 1والمناسبات والتي بمغت تكراراتيا )األعياد  ، يميو في الترتيب مفاىيم(%9,1( بنسبة )12)
 .(%1,1)( بنسبة 1ثم تأتي في المرتبة األخيرة مفاىيم االنتماء والتي بمغت تكراراتيا ) (،1,7%)

 :لثانيالسؤال ا

 ما درجة توافر المفاهيم االجتماعية  في مجال الجغرافيا لمصف الرابع؟
لتكرارات المفاىيم االجتماعية في مجال الجغرافيا لمصف الرابع أن المجموع الكمي  (11(يبين الجدول    

( وقد حصل عمى الترتيب األول بالنسبة لمجاالت كتاب الدراسات  %89,8)( مرة بنسبة ;1;بمغ )
  .االجتماعية لمصف الرابع األساسي

 تكراراً ( ترتيب المفاهيم الفرعية ضمن كل مفهوم رئيسي حسب المفهوم األكثر 12الجدول )

المفاهٌم 
 الرئٌسة

المفاهٌم 
 الفرعٌة

 التكرار 
المفاهٌم 
 الرئٌسة

المفاهٌم  الترتٌب
 الفرعٌة

 التكرار

الموقع
 

 

 

 23 الموقع

الموارد 
 1الطبٌعٌة

الموارد 
الطبٌعٌة 
 المتجددة

10 

 36 األنهار

 8 المٌاه الجوفٌة 14 أهمٌة الموقع

 5 البحٌرات 2 االمتداد

 1 الهواء 1 المساحة

حدود 
ال

جغرافٌة
ال

 

 

 1 الشمس 13 الحدود السٌاسٌة

الموارد  3 الحدود البحرٌة
 الطبٌعٌة
غٌر 

المتجددة
8 

 

 7 النفط

 4 الفوسفات 0 الحدود البرٌة

طبٌعٌة
ص ال

صائ
خ
ال

 

 

التضارٌس 
9 

 

 3 المعادن 15 الجبال

 2 الغاز 11 السهول

 1 الطبٌعٌةالموارد  8 البوادي

 6 األودٌة

 أنماط الطبٌعة
 1البشرٌة

 5 تنمٌة البادٌة 4البادٌة 

 2 طبٌعة العٌش 4 السواحل

  3الرٌف 4 الخلجان

 

 6 العمران الرٌفً

 3 النشاط الرٌفً 3 الرؤوس

 0 المجتمع الرٌفً 3 الهضاب

المدٌنة 3 الجزر
29 

 

 17 مناطق منظمة

 6 مناطق عشوائٌة 1 التالل

 2 عوامل الكثافة 1 المنخفضات 
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المناخ 
6 

 

 1 نمو المدن 15 الحرارة

 14 المطر

األنشطة 
 1االقتصادٌة 

الزراعة 
9 

 41 الحاصالت  الزراعٌة

 24 األسالٌب الزراعٌة 2 الطقس

 9 تربٌة الحٌوان 0 الرطوبة

 5 تربٌة األغنام 0 الصقٌع

 1 الثروة الحٌوانٌة 0 الرٌاح

المٌاه 
16 

 1 المحٌطات
 

 1 تربٌة األبقار

الصناعة  1 البحار
10 

 25 تنوع الصناعات

النبات 
3 

 17 الغطاء النباتً

األنشطة 
 1االقتصادٌة

 18 الصناعة القدٌمة

 8  الحٌوان

 

 

 7 مقومات الصناعة 29 الكثافة السكانٌة

 6 الصناعة الحدٌثة 12 المشكالت السكانٌة

 4 مشكالت الصناعة 9 النمو السكانً

 3 التوسع الصناعً 8 التوزع السكانً

 3 الملكٌة الصناعٌة 8 اإلحصاءات السكانٌة

 11 التوسع التجاري 8التجارة  5 معدل الوالدات

ن والعمرا
سكا

ال
ن

 

 3 التجارة الداخلٌة 3 الفقر

 2 التجارة الخارجٌة 3 الهجرة

 0 أشكال التجارة 2 السكان

 0 مشكالت التجارة 2 معدل الوفٌات

 2 االزدحام المروري
السٌاحة 

35 
 19 مقومات السٌاحة

النقل  1 الزٌادة الطبٌعٌة
 والمواصالت

 13 النقل الجوي

 13 النقل المائً 0 العمر الوسطً

 12 السكك الحدٌدٌة 0 التنمٌة البشرٌة

 10 طرق السٌارات 0 الزواج

 9 االستثمارات االقتصادٌة االقتصاد 0 المراكز العمرانٌة

البٌئا

طبت 
ال

ٌعٌة
 

 5 الطاقة والموارد 6 البٌئات الطبٌعٌة 
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 3 البٌئة الداخلٌة
 

 0 التنمٌة واإلصالح

 0 التضخم االقتصادي 2 البٌئة الساحلٌة

 0   تقدٌر العمل 2 البٌئة الجبلٌة

 2 البٌئة الصحراوٌة

 األموال

 9 العمالة 

 

ت البٌئٌة
ال
شك

الم
 

1 

 8 كسب المال 15 المحافظة على البٌئة

 إنفاق المال 7 ترشٌد المٌاه

 

5 

 3 تلوث الهواء 

 4 الدخل  3 تلوث الماء

 3 األموال 1 التصحر

 

 1 الجفاف
تأمٌن فرص 

 العمل
3 

 1 تدهور الغطاء النباتً

 

 0 االدخار

 0 الشركات 1 انقراض الحٌوانات

 

 

 -تدهور التربة -تلوث الغذاء
 -االستنزاف -مشكالت التصنٌع

 تضخم المدن
 0 االستثمارات 0

    

من مجموع تكرارات  %(:,1( مرة، بنسبة )83( بأن تكرارات مفيوم الموقع ) 11ُيبلحظ في الجدول )    
، وكان المفيوم األكثر تكرارًا في مجال الجغرافية لمصف الرابع ضمن اىيم االجتماعية لمجال الجغرافياالمف

يميو ، أىمية الموقع، يميو مفيوم ل عمى الترتيب األولمفيوم الموقع ىو المفيوم الرئيسي والذي حص
أما في مفيوم الحدود الجغرافية فقد بمغت  ،يمة ومتقاربةوالتي جاءت تكراراتيا قماالمتداد والمساحة مفيومي 
وكان مفيوم يم االجتماعية لمجال الجغرافيا، من مجموع تكرارات المفاى( %9,9( بنسبة )15تكراراتيا )

بينما أىمل  ،ىو األكثر تكرارًا إذ حصل عمى الترتيب األول، يميو مفيوم الحدود البحرية الحدود السياسية
  .البرية ولم يحصل عمى أي تكرار ودمفيوم الحد

اىيم %( من مجموع تكرارات المف91,9( مرة، بنسبة )153وقد بمغت تكرارات الخصائص الطبيعية )
مفيوم ، وكان المفيوم األكثر تكرارًا ضمن مفيوم الخصائص الطبيعية ىو االجتماعية لمجال الجغرافيا

 ضمنووردت المفاىيم  وقد، (01تكراراتيا ما بين )والتي بمغت إذ حصل عمى الترتيب األول  التضاريس
وقد أىممت ضمنو المفاىيم التالية  ة( مر 01. يميو مفيوم المناخ والتي بمغت تكراراتو )بنسب متقاربة

ات والتي بمغت تكراراتو ثم يأتي مفيوم النب .لرياح ( حيث لم تحصل عمى أي تكرا)الرطوبة والصقيع وا
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ير مفيوم الحيوان ، ثم يأتي في الترتيب األخة( مر 12اه والتي بمغت تكراراتو )ي، يميو مفيوم المة( مر 13)
%( من مجموع 8,9( مرة، بنسبة )28)تكرارات مفيوم السكان والعمران  وقد بمغت .( مرة2بتكرار )

والعمران ، وكان المفيوم األكثر تكرارًا ضمن مفيوم السكان اىيم االجتماعية لمجال الجغرافياتكرارات المف
، بينما أىممت المشكبلت السكانية، يميو مفيوم نية والذي حصل عمى الترتيب األولىو مفيوم الكثافة السكا

وكانت جميعيا في المرتبة األخيرة، بينما وردت ( الزواج و التنمية البشرية و العمر الوسطي )مفاىيم 
 األول.  المفاىيم الباقية بنسب قميمة مع فارق كبير بالنسبة لممفيوم

اىيم %( من مجموع تكرارات المف9( مرة، بنسبة )15فقد بمغت تكراراتو ) البيئات الطبيعيةأما مفيوم    
، وردت كرارًا إذ حصل عمى الترتيب األولىو األكثر ت ، وكان المفيوم الرئيساالجتماعية لمجال الجغرافيا

  لممفيوم األول.المفاىيم الباقية بنسب قميمة مع فارق بسيط بالنسبة 
اىيم من مجموع تكرارات المف( %1,9( مرة، بنسبة )01) المشكبلت البيئيةكما بمغت تكرارات مفيوم    

، وكان المفيوم األكثر تكرارًا ضمن مفيوم المشكبلت البيئية ىو مفيوم االجتماعية لمجال الجغرافيا
 (،1يميو مفيوم ترشيد المياه بتكرار ) ،ةمر  (15ى الترتيب األول بتكرار )المحافظة عمى البيئة إذ حصل عم

( إذ لم وتضخم المدن االستنزافو  مشكبلت التصنيعالتربة و وتدىور  الغذاء تموثبينما أىممت المفاىيم  )
بينما وردت المفاىيم الباقية بنسب قميمة ومتقاربة مع  ،المرتبة األخيرةتحصل عمى أي تكرار، وكانت في 

 لممفيوم األول.فارق كبير بالنسبة 
ات المفاىيم %( من مجموع تكرار 8,9، بنسبة )ة( مر 20مفيوم الموارد الطبيعية ) بينما بمغت تكرارات   

الموارد الطبيعية  مفيوموكان المفيوم األكثر تكرارًا في مجال الجغرافيا لمصف الرابع  االجتماعية األخرى،
بنسب المفاىيم وردت باقي في حين األنيار بالدرجة األولى، ( ضمنيا 01والتي بمغت تكراراتيا ) المتجددة
والمفاىيم ضمنيا  ة( مر 15ثم يأتي مفيوم الموارد الطبيعية غير المتجددة والتي بمغت تكراراتيا ) متقاربة.
 .نسب متقاربةوردت ب

تكرارات ( من مجموع %;,7، بنسبة )ة( مر 11) البشريةأنماط الطبيعة كما بمغت تكرارات مفيوم    
  مفيومىو كرارًا ضمن مفيوم أنماط الطبيعة ، وكان المفيوم األكثر تاىيم االجتماعية لمجال الجغرافياالمف

مع فارق كبير البادية ثم مفيوم الريف ، يميو مفيوم إذ حصل عمى الترتيب األول ة( مر 85بتكرار ) المدن
 . والمفيوم األولبين المفيومين 
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( من مجموع تكرارات %11,8، بنسبة )ة( مر 035مفيوم األنشطة االقتصادية )رارات وقد بمغت تك   
، وكان بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرىالمفاىيم االجتماعية لمجال الجغرافيا وقد جاء في المرتبة األولى 

ب والذي حصل عمى الترتي الزراعةىو مفيوم ًا ضمن مفيوم األنشطة االقتصادية المفيوم األكثر تكرار 
بينما وردت المفاىيم  ،فيوم الحاصبلت عمى الدرجة األولىوقد حصل ضمنو م ة( مر 33بتكرار ) األول

ثم  (،10الصناعة بتكرار)، يميو مفيوم فارق كبير بالنسبة لممفيوم األولالباقية بنسب قميمة ومتفاوتة مع 
مفيوم التجارة والتي أىممت ، ثم يأتي و مفيوم النقل والموصبلت(، يمي58تي مفيوم السياحة بتكرار)يأ

، ي الترتيب األخير مفيوم االقتصاد( ويأتي ف مشكبلت التجارة و أشكال التجارةالتالية ) ضمنو المفاىيم
إذ لم تحصل عمى أي ( التضخم االقتصادي و التنمية واإلصبلح المفاىيم التالية )ضمنو أىممت  والتي

 تكرار وكانت جميعيا في المرتبة األخيرة. 

أما بالنسبة لمفيوم تقدير العمل فقد أىمل في الكتاب ولم يحصل عمى أي تكرار إال أن مثل ىذه القيم    
 .تم التركيز عمييا في دليل المعمم

اىيم االجتماعية من مجموع تكرارات المف(%1,9( مرة، بنسبة )01وقد بمغت تكرارات مفيوم األموال )   
الة والذي حصل عمى تكرارًا ضمن مفيوم األموال ىو مفيوم العم، وكان المفيوم األكثر لمجال الجغرافيا
بينما وردت المفاىيم الباقية بنسب ، ، يميو مفيوم كسب المال مع فارق بسيط بين المفيومينالترتيب األول

إذ لم تحصل عمى أي االدخار والشركات واالستثمارات( ، في حين أىممت المفاىيم التالية )ومتفاوتة قميمة
 وكانت جميعيا في المرتبة األخيرة.تكرار 

:لسؤال الثالثا  

 ما درجة توافر المفاهيم االجتماعية في مجال التاريخ؟ 
 بمغ مجال التاريخ لمصف الرابعفي  المفاىيم االجتماعية( أن المجموع الكمي لتكرارات 10ين الجدول )يبّ    
.ةمر ( 1>1)  

 مفهوم رئيسي حسب المفهوم األكثر تكراراً ( ترتيب المفاهيم  الفرعية ضمن كل 13الجدول  )
المفاهٌم 
 الرئٌسة

 التكرار  الترتٌب
المفاهٌم 
 الرئٌسة

 التكرار المفاهٌم الفرعٌة الترتٌب

ي
ضار

ح
طور ال

الت
 

 44 تطور التكنولوجٌا 1

 

 8 اآلثار 5

 7 القصور 6 28 تطور الحٌاة االجتماعٌة 2

 7 والمساجدالكنائس  7 25 تطور وسائل النقل 3
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 6 المتاحف 8 12 التطور الثقافً 4

 2 طرٌقة البناء واإلنشاء 9 9 تطور التربٌة والتعلٌم 5

 7 تطور العمران 6

 الثورات

 18 الثورات ضد الغزو األجنبً 1

 0 الثورات االجتماعٌة 2 5 تطور اإلنسان 7

 0 مبادئ وأسس الثورات 2 4 التطور اإلعالمً 8

 2 التطور الحضاري 9

الشخصٌات 
 التارٌخٌة

 13 نسب الشخصٌة 1

ألثرٌة
المعالم ا

 

 8 أعمال الشخصٌة 2 15 القالع والحصون 1

 1 حٌاتها االجتماعٌة 3 14 المدن األثرٌة 2

 0 1 1 االنتماء 14 المدن التارٌخٌة 3

 14 مواقع الحروب 4

األعٌاد 
 والمناسبات

 5 األعٌاد االجتماعٌة 1

 2 األعٌاد القومٌة 2 11 األسواق 5

 0 األعٌاد الدٌنٌة 3 9 المعالم األثرٌة 6

 

( %9,>، بنسبة )ة( مر 100غت )( بأن تكرارات مفيوم التطور الحضاري قد بم10ُيبلحظ في الجدول )    
لممفاىيم الرئيسة من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية األخرى، وقد جاء في المرتبة األولى بالنسبة 

 متطور الحضاريل لمصف الرابع ضمن المفيوم الرئيس أن المفيوم األكثر تكرارًا في مجال التاريخاألخرى، 
تطور و  تطور الحياة االجتماعية، يميو مفيومي الترتيب األولوالذي حصل عمى  تطور التكنولوجيا ىو

، بينما وردت المفاىيم الباقية بنسب لممفيوم األولفارق كبير بالنسبة و ، مع فارق قميل بينيما وسائل النقل
 متقاربة مع فارق كبير بالنسبة لممفيوم األول.

%( من مجموع تكرارات المفاىيم 1,:، بنسبة )ة( مر :91وقد بمغت تكرارات مفيوم المعالم األثرية )   
، وكان المفيوم األكثر ألخرىبالنسبة لممفاىيم الرئيسة ااالجتماعية األخرى، وقد جاء في المرتبة الثانية 

وقد  القبلع والحصونتكرارًا في مجال التاريخ لمصف الرابع ضمن المفيوم الرئيسي لممعالم األثرية ىو 
مواقع  و المدن التاريخية و المدن األثريةيميو في الترتيب المفاىيم التالية )، حصل عمى الترتيب األول

 بينما وردت المفاىيم الباقية بنسب قميمة ومتقاربة.، ( والتي حصمت عمى نفس التكرار الحروب
%( من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية 9,1( مرة، بنسبة );9بينما بمغت تكرارات مفيوم الثورات)   

األخرى، وقد جاء في المرتبة الرابعة بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى وكان المفيوم األكثر تكرارًا في 
والتي حصمت  الثورات ضد الغزو األجنبي مصف الرابع ضمن المفيوم الرئيسي لمثورات ىومجال التاريخ ل
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( والتي لم مبادئ وأسس الثورات و الثورات االجتماعية، بينما أىممت المفاىيم األخرى )عمى الترتيب األول
 تحصل عمى أي تكرار وقد جاءت في الترتيب األخير.

%( من مجموع تكرارات 9,7( مرة، بنسبة )11الشخصيات التاريخية )كما بمغت تكرارات مفيوم     
المفاىيم االجتماعية األخرى، وقد جاء في المرتبة الثالثة بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى وكان المفيوم 

نسب  ىوفيوم الرئيسي لمشخصيات التاريخية األكثر تكرارًا في مجال التاريخ لمصف الرابع ضمن الم
، ومن ثم مفيوم حياتيا أعمال الشخصية، يميو مفيوم والذي حصل عمى الترتيب األولالشخصية 

 .خير بفارق كبير مع المفيوم األولاالجتماعية والتي حصمت عمى الترتيب األ
ثم يأتي المفيوم الرئيسي وىو االنتماء والذي لم يحصل عمى أي تكرار في الكتاب إال أنو تم التركيز    

 معمم.عميو في دليل ال
من مجموع تكرارات ( %1,7( مرة بنسبة )1كما يأتي مفيوم األعياد والمناسبات والتي بمغت تكراراتو )   

 المفاىيم االجتماعية األخرى، وكان المفيوم األكثر تكرارًا ضمن المفيوم الرئيسي لؤلعياد والمناسبات ىو
، بينما أىمل مفيوم مفيوم األعياد القومية، يميو والتي حصمت عمى الترتيب األولاألعياد االجتماعية 

 . .األعياد الدينية حيث لم يحصل عمى أي تكرار وقد جاء في الترتيب األخير

 :السؤال الرابع
 التربية الوطنية ؟ما درجة توافر المفاهيم االجتماعية في مجال  

لمصف  مجال التربية الوطنية في المفاىيم االجتماعيةأن المجموع الكمي لتكرارات ( 18 ( يبين الجدول   
وقد حصل عمى الترتيب الثاني بالنسبة لمجاالت كتاب  ( %:,>9)مرة بنسبة ( 181) بمغالرابع 

 الدراسات االجتماعية لمصف الرابع األساسي. 
 ( ترتيب المفاهيم الفرعية ضمن كل مفهوم رئيسي حسب المفهوم األكثر تكرارًا:14والجدول )

المفاهٌم 

 الرئٌسة
 التكرار  الترتٌب

المفاهٌم 

 الرئٌسة
 التكرار المفاهٌم الفرعٌة الترتٌب

ن
ط
الو

 

 20 الوطن 1

 

 18 واجبات الدولة 2

 11 حقوق المواطن 3 17 حب الوطن والدفاع عنه 2

 10 حقوق الطفل 4 5 العٌش المشترك 3

 9 الحقوق والواجبات 5 5 االعتزاز والفخر باألمة 3
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 3 حقوق اإلنسان 6 3 الوطن حماٌة مقدرات 4

 1 حقوق المرأة 7 1 الوحدة الوطنٌة 5

 0 حقوق العامل 8 0 التعدد األثنً 6

ً
ع
جتما

ال
ظام ا

الن
 

 0 0 1 االحترام 6 الوعً بالحقوق والواجبات 1

2 
 احترام القوانٌن والتشرٌعات

 1 الجماعًالعمل  3
0 

5 

 0 العدالة 3

 الخدمات

 17 خدمات اجتماعٌة 1

 16 خدمات صحٌة 2 0 تكافؤ الفرص 4

ً
س

سٌا
ظام ال

الن
 

 12 خدمات تعلٌمٌة 3 54 التقسٌمات اإلدارٌة 1

 11 الخدمات 4 16 مجالس اإلدارة المحلٌة 2

 3 خدمات ترفٌهٌة 5 14 الحكومة 3

 1 خدمات معٌشٌة 6 13 رئاسة الدولة 4

 8 مجلس الشعب 5

الشهادة 

 ءوالشهدا

 16 الشهداءتكرٌم  1

 10 تقدٌر الشهادة 2 7 طبٌعة نظام إدارة البالد 6

ق 
حقو

ال

ت
جبا

والوا
 

 2 غرس قٌمة الشهادة 3 33 واجبات المواطنٌن 1

   

من مجموع  (%1,7( مرة، بنسبة )51قد بمغت ) الوطن( بأن تكرارات مفيوم 18ُيبلحظ في الجدول )   
تكرارات المفاىيم االجتماعية األخرى، وقد جاء في المرتبة الرابعة بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى، أن 

المفيوم  ىو لموطنالمفيوم األكثر تكرارًا في مجال التربية الوطنية لمصف الرابع ضمن المفيوم الرئيسي 
، مع فارق قميل حب الوطن والدفاع عنو، يميو مفيوم والذي حصل عمى الترتيب األولالرئيسي نفسو 

، في حين أىمل مفيوم التعدد األثني والذي لم ىيم الباقية بنسب متقاربة وقميمة، بينما وردت المفابينيما
 .خير بالنسبة لبقية المفاىيموقد جاء في الترتيب األيحصل عمى أي تكرار 

( من مجموع تكرارات المفاىيم %1,9( مرة، بنسبة )3) النظام االجتماعيكما بمغت تكرارات مفيوم    
ىو رًا ضمن مفيوم النظام االجتماعي ، وكان المفيوم األكثر تكراالجتماعية لمجال التربية الوطنيةا

احترام القوانين ، يميو مفيوم ل عمى الترتيب األولإذ حص الوعي بالحقوق والواجبات المفيوم الفرعي
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، بينما أىممت المفاىيم التالية ثاني مع فارق بسيط بين المفيومينعمى الترتيب الوالذي حصل  والتشريعات
 ولم تحصل عمى أي تكرار. حيث جاءت في الترتيب األخير )العدالة و تكافؤ الفرص (

( من مجموع تكرارات المفاىيم %8,:( مرة، بنسبة )991)النظام السياسيبمغت تكرارات مفيوم بينما    
، وقد جاء في المرتبة األولى بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى، وكان لمجال التربية الوطنيةالجتماعية ا

إذ حصل عمى التقسيمات اإلدارية ىو المفيوم الفرعي السياسي المفيوم األكثر تكرارًا ضمن مفيوم النظام 
 سبة لممفيوم األول.، بينما وردت المفاىيم الباقية بنسب متقاربة مع فارق كبير بالنلترتيب األولا

( من مجموع تكرارات المفاىيم %:,8( مرة، بنسبة )8;) الحقوق والواجباتكما بمغت تكرارات مفيوم    
، وقد جاء في المرتبة الثانية بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى، وكان الجتماعية لمجال التربية الوطنيةا

إذ حصل  واجبات المواطنينالمفيوم األكثر تكرارًا ضمن مفيوم الحقوق والواجبات ىو المفيوم الفرعي 
العامل ( ولم يحصل عمى أي  ، بينما أىمل مفيوم )حقوقعمى الترتيب األول، يميو مفيوم واجبات الدولة

في حين أىمل  ، أما بقية المفاىيم فقد وردت بنسب متقاربة مع فارق كبير بالنسبة لممفيوم األول .رتكرا
 .تم التأكيد عمييا في دليل المعمم، حترام( حيث لم تحصل عمى أي تكراالمفيوم الرئيسي )اال

%( من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية 8( مرة، بنسبة )91كما بمغت تكرارات مفيوم الخدمات )   
، وكان المفيوم األكثر تكرارًا في بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرىاألخرى، وقد جاء في المرتبة الثالثة 

مجال التربية الوطنية لمصف الرابع ضمن المفيوم الرئيسي لمخدمات ىو وقد حصل عمى الترتيب األول 
 (الخدمات و خدمات تعميمية و خدمات صحيةيميو في الترتيب المفاىيم التالية )اجتماعية، مفيوم خدمات 

 ، بينما وردت المفاىيم الباقية بنسب قميمة ومتقاربة.والتي حصمت عمى تكرارات متقاربة
%( من مجموع تكرارات المفاىيم ;,9( مرة، بنسبة )12كما بمغت تكرارات مفيوم الشيادة والشيداء )   

، وكان المفيوم األكثر بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرىاالجتماعية األخرى، وقد جاء في المرتبة الخامسة 
تكرارًا في مجال التربية الوطنية لمصف الرابع ضمن المفيوم الرئيسي الشيادة والشيداء ىو تكريم الشيداء 

تقدير الشيادة، ثم يأتي في الترتيب األخير مفيوم غرس قيمة  مفيوم وقد حصل عمى الترتيب األول،يميو
.بة قميمة بالنسبة لؤلول والثانيالشيادة بنس  
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:االجتماعيت للصف الرابع األساسي دليل املعلم لكتاب الدراساث 5-2  

 والمعّممين لممدرسين ورسالة بالمتعّمم، وعبلقتيا لدراسات االجتماعيةا تاريخ عن بمقّدمة الدليل ابتدأ   
 من ابتداءً  الدرس عرض بكيفية المتعّمقة اإلجرائية واإلرشادات الكتاب بأىمّية عرٌض  ثمّ  الدليل، ىذا لفحوى

 الدليل ويشرح بالنشاطات، القيام ثمّ  والنصوص والرسوم الصور مبلحظة إلى الموضوع طرح إلى األىداف
 غنية إضافية معمومات من يتضمّنو لما لممعّمم والتربويّ  الموضوعيّ  المرجع الدليل ُيعدّ  إذ منيا؛ كل أىمّية
 .التمميذ دفتر في متوافرة غير
 عن مقدمة الدرس، عنوان:ويضمّ  الطولي التخطيط ويشمل لمدرس، التخطيط نماذج الدليل يعرض ثم   

 من ُيتوّقع التي الميارات التعميمية، األىداف لمدرس، العام اليدف المتضمّنة، القضايا الدرس،الزمن،
 التي واالتجاىات القيم ،(األولى الحمقة في التمميذ ميارات ركوذ الميارة، تعريف ُيعرض( تسابياكا التمميذ
 الطرائق عمى يزكالتر  يتم إذ المستخدمة التدريسية؛ االستراتيجيات التعميمية، الوسائل ،تأكيدىا يمكن

 ميّمات محاضرين، استضافة األدوار، تمثيل الذىني، العصف الذاتي، التعّمم األسئمة، طرح) التفاعمّية
 إلى باإلضافة )النشط التعّمم(الكشفّية والطرائق ،(حالة دراسة المقاالت، بعض قراءة المشروعات، فردية،

 .النشط التعّمم والمتعّمم في المعّمم من لّ ك دور ويبّين طريقة العرض
 والمادة والتبلميذ بالمعّمم والمرتبطة التدريس، عند بالحسبان يأخذىا أن يجب التي لبلعتبارات المعمم وينّبو

دارة العممية  لوحات /التعميمية الموحات الصور،( المستخدمة التعميم وسائل عن يشرح ثم والبيئة، الصف وا 
 .ت(اإلنترن) الشابكة الحاسوب، الممغنطة، واألقراص الفيديو البيانات، وعرض الضوئّية السّبورة ،/العرض

 والمدرسة، والمعّممين واألىل، المتعّمم إلى بالنسبة بالتقويم نقوم ولماذا وأىدافو التقويم الدليل ُيعّرف ذلك بعد
 .ووسائمو وأدواتو الجديد التقويم وصفات التقويم يشمل وماذا
 .المقدمة في ورد ما عمى باالعتماد درس لّ ك تعميم آلية شرح تمّ  المقّدمة انتياء بعد  
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 :االجتماعيت للصف الرابع األساسي حتليل دليل املعلم لكتاب الدراساث-5-2-1
، قامت بتحديد المفاىيم الدراسات االجتماعية لمصف الرابعبعد إن قامت الباحثة بتحميل كتاب    

 :إلى ما يميرىا في الكتاب وتوصمت االجتماعية اإلثرائية المتضمنة في دليل المعمم والتي لم يرد ذك

دليل المعمم لكتاب الدراسات االجتماعية في المفاهيم االجتماعية ما درجة توافر  :السؤال الخامس
  الرابع؟لمصف 

 .كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابعدليل المعمم لكل مجال في  لمفاهيم ( التكرارات والنسب المئوية 15الجدول )

 المفاهيم الرئيسة
الفرعية عدد المفاهيم 

المندرجة في إطار كل 
 مفهوم رئيس

 النسب المئوية
 النسب المئوية مجموع تكراراتها

رافيا
جغ

 

 1,6% 5 1.5% 3 الموقع

 0% 0 105% 3 الحدود الجغرافٌة

 0.6% 2 13% 25 الخصائص الطبٌعٌة

 0.9% 3 3.8% 16 السكان والعمران

 7.2% 22 2% 4 البٌئات الطبٌعٌة

البٌئٌةالمشكالت   14 %6.7 29 %9.5 

 11% 34 5,6% 11 الموارد الطبٌعٌة

 14% 44 6.2% 12 أنماط الطبٌعة

 9.2% 28 17.6% 34 األنشطة االقتصادٌة

 4,2% 13 0% 0 تقدٌر العمل

 2,4% 7 5,1% 10 األموال

 61% 187 68.9% 133 المجموع
ريخ

 تا
 9.8% 30 4.1% 8 التطور الحضاري

األثرٌةالمعالم   10 %5.1 31 %10 

 0.9% 3 1.5% 3 الثورات

 0% 0 2% 4 الشخصٌات التارٌخٌة

 3.9% 12 0% 0 االنتماء

 0% 0 1.5% 3 األعٌاد والمناسبات

 25% 76 14,5% 28 المجموع

نية
وط

ية 
ترب

 

 3.9 % 12 3.1 % 6 الوطن

%  4 النظام االجتماعً 2 0  % 0 

%  6 النظام السٌاسً 3.1 1 % 0.3 

 0.3 % 1 4.1 % 8 الحقوق والواجبات

الجماعًالعمل   0  % 0 3  % 0.9 

%  5 الخدمات 2.5 7 % 2.3 

 1.6% 5 1.5% 3 الشهادة والشهداء
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 3.9% 12 0% 0 االحترام

 32 %16.5 41 %13 

موع
مج

 ال

  304   193 المجموع الكلً

المفاىيم االجتماعية في دليل المعمم لكتاب الدراسات ( أن مجموع تكرارات 15الجدول ) فيُيبلحظ     
 ( مرة، موزعة بين المجاالت الثبلث  وفق النسب اآلتية:038االجتماعية لمصف الرابع بمغ )

 ( 99مجال الجغرافيا جاء في المرتبة األولى بنسبة تكرارات%). 

 ( 18مجال التاريخ جاء في المرتبة الثانية بنسبة تكرارات%.) 

 (%91ربية الوطنية جاء في المرتبة الثالثة بنسبة تكرارات )مجال الت. 

 

 .منسب المئوية لمفاهيم  كل مجال في دليل المعمم لكتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع( التمثيل البياني ل4)الشكل 

( مرة 787؛ إذ بمغ مجموع التكرارات فيو )كثر تضمنًا لممفاىيم االجتماعية: كان األمجال الجغرافيا  -
( مره بنسبة 44، وقد احتل مفيوم أنماط الطبيعة المرتبة األولى إذ بمغت مجموع تكراراتو )%(67)بنسبة 

يميو  ،(%77( بنسبة )44إذ بمغت مجموع تكراراتو ) الموارد الطبيعية، يميو في الترتيب مفيوم (74%)
األنشطة وبعدىا مفيوم ، % (9,5( مرة بنسبة )99والتي بمغت تكراراتو ) المشكبلت البيئيةمفيوم 

والتي بمغت مجموع البيئات الطبيعية ، وبعدىا مفيوم %(9,9( بنسبة )98إذ بمغت تكراراتو ) االقتصادية
( وبنسبة 74والتي بمغت مجموع تكراراتو ) تقدير العملمفيوم  يأتيثم  ،%(7,9( وبنسبة )99تكراراتو )

 الموقع، ثم يأتي مفيوم %(9,4( بنسبة )7تكراراتو )األموال والتي بمغت (، يميو مفيوم 4,9%)
( أما المرتبة ما قبل %0,9( ونسبة )4(، يميو مفيوم السكان والعمران بتكرار )%7,6( ونسبة )5)بتكرار
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%(، 0,6( وبنسبة )9الخصائص الطبيعية بتكرار) األخيرة في الترتيب في مجال الجغرافيا فكانت لمفيوم
 فكان لمفيوم الحدود الجغرافية.أما المرتبة األخيرة 

 ( مرة 76مجال التاريخ: جاء في المرتبة الثانية من حيث تضمينو لممفاىيم االجتماعية بتكرار ) -
( من مجموع المفاىيم االجتماعية المتضمنة في دليل المعمم لكتاب الدراسات االجتماعية، %18بنسبة )

يميو مفيوم التطور  ،(%91بنسبة ) ة( مر 01) بتكراروجاء فيو مفيوم المعالم األثرية في المرتبة األولى 
( 11مغت تكراراتو )مفيوم االنتماء والذي ب، يميو (%;,>( مره بنسبة )03الحضاري والذي بمغت تكراراتو )

ثم يأتي في الترتيب األخير  ،(%>,1( مره بنسبة )0) بتكرار، ومن ثم مفيوم  الثورات %(0,3وبنسبة )
 لم يحصبل عمى أي تكرار.  والمذان األعياد والمناسباتمفيومي الشخصيات التاريخية و 

المجاالت األخرى، إذ بمغ عدد من قل تضمينًا لممفاىيم االجتماعية كانت األ: مجال التربية الوطنية -
لمعمم لكتاب %( من مجموع المفاىيم االجتماعية المتضمنة  في دليل ا74)ة بنسبة ( مر 47التكرارات فيو )

، أما فيما يتعمق بمجال التربية الوطنية فقد ي بفارق ممحوظ مع مجال الجغرافياأ الدراسات االجتماعية،
لكل مفيوم وبنسبة  ة( مر 79األول إذ بمغت مجموع تكراراتو )ب جاء مفيومي الوطن واالحترام  في الترتي

 ، وبعدىا مفيوم%(9,4)( مره بنسبة 7إذ بمغت تكراراتو )، يميو في الترتيب مفيوم الخدمات %(9,4)
وبعدىا مفيوم العمل الجماعي  ،%(7,6( مره بنسبة )5) وع تكراراتووالذي بمغ مجم الشيادة والشيداء

النظام السياسي  ، يميو الترتيب ما قبل األخير مفيومي%(0,9( مره وبنسبة )4والذي بمغت تكراراتو )
 %(، ويأتي في الترتيب األخير0,4)لكل مفيوم وبنسبة  مرة (7والتي بمغت تكراراتيا ) الحقوق والواجباتو 

 .أي تكرار ماعي والذي لم يحصل عمىمفيوم النظام االجت

ب افي كت المفاهيم االجتماعيةمن  مفهوم ما نسبة التكرار اإليجابي والسمبي لكل :السؤال السادس
  ؟األولىفي مرحمة التعميم األساسي/الحمقة الرابع  لمصف ودليل المعمم لمدراسات االجتماعية

 .عالمعمم لكتاب الدراسات االجتماعية لمصف الراب( التكرارات اإليجابية والسمبية لمفاهيم  كل مجال في دليل 16الجدول )
 نسبة مئوية تكرار سمبي نسبة مئوية تكرار ايجابي المفهوم االجتماعي المجال

رافيا
جغ

 

 دلٌل كتاب دلٌل كتاب دلٌل كتاب دلٌل كتاب  

 0% 0.006% 0 1 1.6% 2.6% 5 39 الموقع

 0% 0.006% 0 1 0% 1.6% 0 24 الحدود الجغرافٌة

 0% 0.02% 0 3 06% 10.3% 2 154 الخصائص الطبٌعٌة

 0% 1.2% 0 19 09% 4.3% 3 65 السكان والعمران
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 0% 0% 0 0 7.2% 1% 22 15 البٌئات الطبٌعٌة

 1.6% 0.6% 5 9 7.8% 1% 24 16 المشكالت البٌئٌة

 0% 0% 0 0 11% 5.6% 34 83 الموارد الطبٌعٌة

 0% 0.1% 0 2 14% 4,7% 44 70 أنماط الطبٌعة

 0.3% 0.6% 1 9 8.8% 19.9% 27 297 األنشطة االقتصادٌة

 0% 0% 0 0 4.2% 0% 13 0 تقدٌر العمل

 0% 0.1% 0 2 2.3% 2% 7 30 األموال

 1.9% 3.1% 6 47 0.59% 53.4% 181 791 المجموع

ريخ
 تا

 0% 0% 0 0 9.8% 9.1% 30 136 التطور الحضاري

 0% 0% 0 0 10% 7.2% 31 107 المعالم األثرٌة

 0% 0% 0 0 0.9% 1.2% 3 18 الثورات

 0% 006% 0 1 0% 1.4% 0 21 الشخصٌات التارٌخٌة

 0% 0% 0 0 3.9% 0.2% 12 3 االنتماء

 0% 006% 0 1 0% 0.4% 0 6 األعٌاد والمناسبات

 0% 01% 0 2 25% 19.6% 76 291 المجموع

نية
وط

ية 
ترب

 

 0% 01% 0 2 3.9% 3.3% 12 49 الوطن

 0% 04% 0 6 0% 002% 0 3 النظام االجتماعً

 0% 0% 0 0 03% 7.5% 1 112 النظام السٌاسً

 0% 006 % 0 1 03% 5.6% 1 84 الحقوق والواجبات

الجماعًالعمل   5 3 %03 %09 0 0 %0 %0 

 0% 006% 0 1 2.3% 3.9% 7 59 الخدمات

 0% 0% 0 0 1.6% 1.8% 5 28 الشهادة والشهداء

 0% 0% 0 0 3.9% 0% 12 0 االحترام

 340 41 %22.9 %13 10 0 %06 %0 
موع

مج
 ال

 1.9% 3.9% 6 59 98% %96 298 1422 المجموع الكلً
 

واإليجابي لممفاىيم  ( أن مجموع التكرارات السمبي10بالنسبة لكتاب التمميذ  ُيبلحظ في الجدول ) -
( تكرارًا >8( تكرارًا إيجابيًا و)9711لمصف الرابع  قد بمغ )في كتاب الدراسات االجتماعية االجتماعية 

 سمبي. (%>,1%( إيجابي و)9>سمبيًا أي بنسبة )
أما بالنسبة لدليل المعمم فأن مجموع التكرارات السمبي واإليجابي لممفاىيم االجتماعية  في دليل المعمم 

( تكرارًا سمبيًا أي بنسبة 9ًا إيجابيًا و)( تكرار ;>1لكتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع  قد بمغ )
  سمبي. (%>,9%( إيجابي و);>)
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أما بالنسبة لممفاىيم االجتماعية المتضّمنة في كتاب الدراسات االجتماعية في مجال الجغرافيا: فقد بمغ 
( %1,9إيجابي، و)%( 81,7أي بنسبة )( مرة، :7والسمبية )( مرة، 9>:اإليجابية )مجموع التكرارات 

 سمبي.

( مرة، 0( مرة، والسمبية )9;9: فقد بمغ مجموع التكرارات اإليجابية في مجال الجغرافيا )أما دليل المعمم -
 سمبي.( %>,9%( إيجابي، و)>1,8أي بنسبة )

في مجال التاريخ: بمغ مجموع نة في كتاب الدراسات االجتماعية بالنسبة لممفاىيم االجتماعية المتضم -
أما  %( سمبي.1,9( إيجابي، و)%9,>9( مرة، أي بنسبة )1( مرة، والسمبية )131اإليجابية )التكرارات 

( مرة، أي 3( مرة، والسمبية )10دليل المعمم : فقد بمغ مجموع التكرارات اإليجابية في مجال التاريخ )
 سمبي.%( 1%( إيجابي، و)18بنسبة )

: بمغ تماعية  في مجال التربية الوطنيةالدراسات االجبالنسبة لممفاىيم االجتماعية المتضمنة في كتاب  -
%( 1,9%( إيجابي، و)>,11( مرة، أي بنسبة )13( مرة، والسمبية )083مجموع التكرارات اإليجابية )

( مرة، والسمبية 79أما دليل المعمم : فقد بمغ مجموع التكرارات اإليجابية في مجال التربية الوطنية ) سمبي.
 سمبي.( 3%( إيجابي، و)91بنسبة )( مرة، أي 3)
 :تفسري النتائج -5-0

 الرابع؟لمصف  الدراسات االجتماعية ب افي كتالمفاهيم االجتماعّية درجة توافر  ما :السؤال األول
أن مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعّية في كتاب الدراسات األّول  أظيرت النتائج المتعّمقة بالسؤال

كان األكثر تضمُّنًا لممفاىيم االجتماعّية في كتاب الدراسات و  ،( مّرة1821الرابع بمغ  )االجتماعّية لمصف 
وتعزو  .(%89,8)( مرة بنسبة 878االجتماعّية ىو مجال الجغرافيا؛ إذ بمغ مجموع التكرارات فيو )

عمى المفاىيم الباحثة حصول مجال الجغرافيا عمى الترتيب األول نظرًا لطبيعة المادة من حيث تركيزىا 
ور اإلنسان في اختيار ىذا وعبلقتيا بالمكان وددراستيا لمختمف الظواىر الطبيعية والبشرية الجغرافية و 

أن رورة إدراك ىذه المفاىيم باعتبار ضمح ليم بإدراك المفاىيم المكانية، و كما أن عمر التبلميذ يس ،المكان
،  باإلضافة لوجود معايير محددة وثابتة لمجغرافيا لعبلقات بين الشعوب وترّكز عميياالجغرافيا توضح ا

 .وعند تأليف المنياج البد من مراعاة ىذه المعايير
وىذا يتفق مع ما جاء بالمعايير الوطنية والتي أكدت عمى مجال الجغرافيا وضرورة فيم المتعمم لممفاىيم 

 وضرورة تطبيق والخصائص الطبيعية والبشرية لممجموعات المكانية، المكانية وخصائصيا
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 المتعمم لمفاىيم عمم الجغرافيا في دراسة القضايا والمشكبلت الجغرافية والبيئية المختمفة 
( 053بتكرار )ث تضمنُّو لممفاىيم االجتماعّية ثم يأتي مجال التربية الوطنية في المرتبة الثانية من حي   
 .المتضّمنة في الكتاب( من مجموع المفاىيم االجتماعّية %11,9بنسبة ) مرة
بالمجتمع الذي يعيش فيو وقيم ىذا المجتمع ومعتقداتو وعاداتو وتؤّكد الباحثة ضرورة تعريف المتعّمم    

التي ُتشّكل اإلطار العام  الذي ينّظم عبلقات األفراد ضمن المجتمع الواحد ومع غيره من المجتمعات، 
شباع حاجا وضرورة ربط المتعّمم ، كما البّد من ضرورة التركيز عمى المفاىيم تو لبلنتماءبثقافة أمتو، وا 

 الوطنية والتربية المدنية في ظروف األزمة التي يعيشيا الوطن.
يعي المتعمم قواعد السموك والنظم  أن المعايير الوطنية والتي أكدت عمى ضرورةما جاء ب وىذا يتفق مع

االجتماعية ودور األفراد والشعوب والحكومات في المحافظة عمييا، باإلضافة إلى التأكيد عمى ضرورة أن 
 يعبر المتعمم عن حبو واعتزازه بوطنو سموكا وممارسة. 

جاء في المرتبة إذ  من المجاالت األخرى،قل تضمينًا لممفاىيم االجتماعية وكان مجال التاريخ األ   
( من مجموع المفاىيم االجتماعية %:,>9بنسبة ) ( مرة130وقد بمغ عدد التكرارات فيو )، األخيرة

 .المتضّمنة  في كتاب التمميذ
ترى الباحثة ضرورة تعريف المتعّمم بتاريخ المجتمع الذي يعيش فيو ومسيرة تطّوره والعصور التي مر     

وشخصيات  ظيرت عبر الزمن كان ليا دور في صناعة التاريخ مع بيا وما تتالت عميو من أحداث 
شعوبيا وكما نبلحظ بأن المفاىيم التاريخية أقل من سواىا ويعود ذلك ألن المتعممين في ىذه السن مازالت 
لدييم صعوبات في إدراك مفاىيم الزمن والبعد الزمني والترتيب الزمني لكونيا مفاىيم مجردة وتوجد خارج 

 أساسًا لما َسُيَقّدم ليم الحقًا.قّدم ليم في ىذا العمر المباشرة ويعد ما يُ  خبراتيم
وىذا يتفق مع ما جاء بالمعايير الوطنية والتي أكدت عمى ضرورة أن يدرك المتعمم مفيوم الزمن وتسمسمو 

 بشكل مبسط.
استجابة طبيعية رين وذلك بلحظ من النسب السابقة التفاوت الكبير بين مجال الجغرافيا والمجالين اآلخيُ    

لؤلىداف التي حددتيا وزارة التربية لمادة الدراسات االجتماعية والتي تؤكد عمى تزويد المتعّمم بالمعمومات 
، مما العبلقات بين الظاىرات ونتائجيا عن البيئة االجتماعية المحيطة بو وتنمية القدرة لديو عمى فيم

  .االجتماعية في مجال الجغرافيةيشكل إطارًا لمتركيز عمى المفاىيم 
 



 حتليل نتائج البحث وتفسريها                                              الفصل اخلامس                      

 

 

77 

 توافر المفاهيم االجتماعية  في مجال الجغرافيا لمصف الرابع؟ درجة  : ماالسؤال الثاني
ن المجموع الكمي لتكرارات المفاىيم االجتماعية في مجال أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني أ   

وكان المفيوم األكثر تكرارًا في مجال  ،( %89,8)( مرة بنسبة ;1;الجغرافيا لمصف الرابع بمغ )
( من مجموع %11,8( مرة، بنسبة )035) الجغرافيا ىو مفيوم األنشطة االقتصادية إذ بمغت تكراراتو

 تكرارات المفاىيم االجتماعية لمجال الجغرافيا وقد جاء في المرتبة األولى بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى،
التمميذ عمى األنشطة االقتصادية كونيا تتناول جميع النشاطات في سورية والتي  وقد تم التأكيد في كتاب

تتفرع عنيا الزراعة بشقييا النباتي والحيواني والتي أخذت الترتيب األول ضمن األنشطة نظرًا لكون بمدنا 
، كما تم لمصانعو بالمواد الغذائية، وتوفير الخامات النباتية والحيوانية مد اإلنسانوتعمل عمى بمد زراعي 

كما تشكل  في سوريا رافدًا جيدًا من روافد الناتج القومي السوري، تعتبراالىتمام بمفيوم الصناعة كونيا 
وقد أولت الحكومة ، اعي لتحقيق األمن الغذائي الوطنيالصناعات الزراعية رديفًا أساسيًا لئلنتاج الزر 

اإلمكانيات وأنشأت العديد من المعامل في مختمف  السورية اىتمامًا بموضوع الصناعة وسّخرت ليا كافة
 لسوريةى الحكومة اتتبنّ وطني إذ تمعب دورًا ميمًا في االقتصاد ال والتي لسياحة، ثم يأتي مفيوم االقطاعات

ستراتيجية فيي أحد أعمدة االقتصاد الوطني، وىي تعتبر حوارا إنسانيا بين الناس االسياحة كصناعة 
ثم تأتي برز الصورة الحقيقية لمدولة، ويسيم في حفظ التراث التاريخي والميراث الفني فييا، والحضارات ي

التجارة ووسائل النقل وىي متنوعة وجيدة بشكل عام، و تتوزع بين النقل البري والجوي والبحري والسكك 
  .الحديدية

المتعمم بأىم األنشطة االقتصادية يير الوطنية والتي أكدت عمى أىمية تعريف وىذا يتفق مع ما جاء بالمعا
 في سورية.

ترى الباحثة  ،%(91,9( مرة، بنسبة )153وقد بمغت تكراراتو )ثم يأتي مفيوم الخصائص الطبيعية    
الخصائص الطبيعية تتفاعل فيما بينيا إذ أن موقع سورية واتساع  م بأنلممتعمّ بأّنو من الميم التوضيح 

يا غنية بعدد من األنواع النباتية والحيوانية والتي تشكل ن مناخيا يجعمُ ع تضاريسيا وتبايُ رقعتيا وتنوُّ 
 .وىذا يعطييا أىمية خاصة مجتمعًا حيويًا منفردًا في المنطقة

وىذا يتفق مع ما جاء بالمعايير الوطنية والتي أكدت عمى الخصائص الطبيعية وضرورة تعريف المتعمم 
 الطبيعية والبشرية في سورية. بتضاريس سورية، وأثر المناخ عمى البيئة
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%( من 8,9( مرة، بنسبة )28وقد بمغت تكراراتو )مفيوم السكان والعمران ليأتي بعد ذلك في الترتيب    
إذ من الميم تعريف المتعمم بالجوانب السكانية  مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية لمجال الجغرافيا،

والتركيز عمى موضوع الكثافة السكانية وما يرافقيا من مشكبلت اجتماعية واقتصادية ناجمة عن الضغط 
 .عمى الطاقة والمياه والموارد والخدمات وما يرافق ذلك من تفاقم ظواىر الفقر واليجرة

 والبطالة. 
ية والتي أكدت عمى ضرورة فيم المتعمم الجوانب السكانية  بحيث يتعّرف وىذا يتفق مع المعايير الوطن

عدد السكان في سورية وتوزع وكثافة السكان، واالعتماد عمى المتعمم في اقتراح بعض الحمول التي تحد 
  المشكبلت االجتماعية.من 
إذ حصمت عمى نسبة تكرار  %(8,9( مرة، بنسبة )20يمييا مفيوم الموارد الطبيعية والتي بمغت تكراراتو ) 

عالية وتعزو الباحثة ذلك نظرًا ألىمية تعريف المتعممين بأن البيئة الطبيعية تحتوي عمى مجموعة من 
، موارد ال دخل لئلنسان في وجودىا الموارد الطبيعية الضرورية لئلنسان والكائنات الحية األخرى ، وىي

 ا فيو يؤثر فييا ويتأثر بيا.ونظرًا ألىميتيا الحيوية واعتماد اإلنسان عميي
 -التربة -وىذا يتفق مع المعايير الوطنية والتي أكدت ضرورة تعريف المتعمم بالموارد الطبيعية )المياه

 المعادن( -النفط والغاز
وتعزو الباحثة ىذه  (،%;,7( مرة، بنسبة )11) أنماط الطبيعة البشريةكما بمغت تكرارات مفيوم    

يكون في مرحمة عمرية تتطمب منو معرفة أن ىناك أماكن تختمف عن المكان الذي النسبة كون المتعمم 
يعيش فيو فإن كان يعيش في المدينة يعمم بأن ىناك أشخاص يعيشون في القرية أو البادية وتختمف 

 .طبيعة عيشيم عن طبيعة عيشو
مراكز العمرانية )الريف، وىذا يتفق مع المعايير الوطنية والتي أكدت ضرورة تعريف المتعمم بمواقع ال

 المدينة( وخصائصيا )نشأتيا، تنظيميا، وظائفيا(
%( وقد جاءت ىذه النسبة جيدة نظرًا لضرورة :,1( مرة وبنسبة )83مفيوم الموقع بتكرار ) ثم يأتي

عمى سكان سورية ونشاطيا البشري ، وأىمية موقعو بموقع وطنو في ظل النظام العالميتعريف المتعمم 
 يتفق مع ما جاء باألىداف العامة لمادة الدراسات االجتماعية لمصف الرابع.وىذا 
( وأىممت فييا مفاىيم %1,9( مرة، بنسبة )01والتي بمغت تكراراتيا) المشكبلت البيئيةيمييا مفيوم    

م المدن االستنزافو  مشكبلت التصنيع وتدىور التربة و  تموث الغذاءمتعددة )  ( إذ لم تحصل عمىوتضخُّ
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أي تكرار ويعد ىذا التقصير واضح في مجال البيئة وحمايتيا خاصة وأن البيئة في سورية تعاني من 
ر والجفاف البد أن يتطرق المنيج لممشكبلت التي وتموُّث الماء واليواء والتربة  مشكبلت عدة كالتصحُّ

لحيوان ويقترح الحمول تتعرض ليا البيئة وما يتيددىا من أخطار مختمفة تؤثر عمى اإلنسان والنبات وا
أن التبلمذة في ىذا العمر مغرمون بالبيئة كما البد من اإلشارة إلى ، ية صيانة البيئة والمحافظة عمييالكيف

 .وما فييا من حيوانات ونباتات والبد من االستفادة من ذلك
 كما أن المعايير الوطنية لم تعط األىمية الكافية فيما يتعمق بالمشكبلت البيئية.

ُأىِمَمت المفاىيم التالية وقد(، %1,9)( مرة، بنسبة01نفسو)كما أن مفيوم األموال قد حصل عمى التكرار  
إذ لم تحصل عمى أي تكرار وكانت جميعيا في المرتبة األخيرة. وىذا االدخار والشركات واالستثمارات( )

ا لكونيا تفوق المستوى العقمي يعود لطبيعة المادة، والموضوعات التي تتناوليا في ىذه المرحمة، وربم
  .االىتمام الكافي كبقية المفاىيم لممتعّمم وبالتالي لم تحصل عمى

 وبالرغم من تأكيد المعايير الوطنية عمييا إال أنيا لم تحظ بحقيا في كتاب التمميذ.
المفاىيم من مجموع تكرارات ( %9,9( بنسبة )15ثم مفيوم الحدود الجغرافية والتي بمغت تكراراتيا )

، تمتمك سورية موقعًا جغرافيًا ميمًا تمثل حمقة الوصل بين الشرق والغربإذ  االجتماعية لمجال الجغرافيا
عبرىا قوافل التجارة العالمية منذ  ، وتسيطر عمى ممرات ىامة حيث تمرار ومحيطاتوتشرف عمى بح

، وقد ساعد ذلك عمى إتاحة الشرق والغربأقدم العصور إذ كانت ممتقى القوافل لطريق الحرير القادمة من 
قامة عبلقات وطيدة مع دول الجوار الجغرافية ومن ىنا  البد  الفرصة أماميا لبلتصال بمختمف الدول وا 

 .من تعريف المتعمم  بالدول التي تجاور بمده والبحار والمحيطات التي تحده 
 ورة فيم المتعمم موقع سورية وأىميتو.مع ما جاء بالمعايير الوطنية والتي أكدت عمى ضر وىذا يتفق 

%( 9( مرة، بنسبة )15فقد بمغت تكراراتو ) البيئات الطبيعيةثم يأتي في الترتيب ما قبل األخير مفيوم   
من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية لمجال الجغرافيا وقد جاءت نسبة تكراراتو قميمة وىذا يعود لطبيعة 

 تتناوليا في ىذه المرحمة.المادة، والموضوعات التي 
ر وقد أىمل ولم يحصل عمى أي تكرار وىذا أما بالنسبة لمفيوم تقدير العمل فقد جاء في الترتيب األخي   

 يتفق مع ما جاء في المعايير الوطنية. 
 من إال أن مثل ىذه القيم تم التركيز عمييا في دليل المعمم وىنا يأتي دور المعمم بتعزيزىا في نفس المتعمم 

 . خبلل استراتيجيات التدريس
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 ما درجة توافر المفاهيم االجتماعية في مجال التاريخ؟ :السؤال الثالث
ة في مجال أن المجموع الكمي لتكرارات المفاىيم االجتماعيّ الثالث  أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال   

الحضاري في المرتبة األولى بالنسبة ر وقد جاء مفيوم التطوُّ  مرة،( 1>1التاريخ لمصف الرابع بمغ )
من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية ( %9,>( مرة، وبنسبة )100لممفاىيم الرئيسة األخرى بتكرار )

ف إلى المراحل التي مّر بيا من ثم التعرُّ الذي يعيش فيو و المجتمع من الميم تعريف المتعمم ب األخرى،
  .التي شيدىارات تطوّ وال

المتعمم أن سورية ميد  أن يعي مع ما جاء مع المعايير الوطنية والتي أكدت عمى ضرورةوىذا يتفق 
 الحضارات.

إذ البد من تعريف  %(1,:( مرة، بنسبة ):91يميو مفيوم المعالم األثرية والتي بمغت تكراراتيا )   
ف بالعالم القديم، حيث سادت حضارات عرَ ل القمب مما يُ تقع في بيئة حضارية تشكّ سورية  نّ المتعمم بأ

متعددة، وليا تاريخ متشابك في ىذه المنطقة، وىي ممتقى حضارات وثقافات وحمقة وصل بين أطراف 
 العالم. مما جعميا غنية بالموقع األثرية والتاريخية وىنا البد أن يعي المتعمم دور سورية الحضاري في 

 .األىداف العامة لمادة الدراسات االجتماعيةالتاريخ العالمي وىذا ما أكدت عميو 
%( ، وقد جاء في 9,7( مرة، بنسبة )11الشخصيات التاريخية والتي بمغت تكراراتيا ) ثم باتي مفيوم  

تعريف وتعزو الباحثة ىذه النتيجة كونو من الضروري  المرتبة الثالثة بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى
التاريخية التي أثرت في تاريخ سورية والدور النضالي التي قامت بو ليكونوا قدوة المتعمم بالشخصيات 

صالحة يقتدي بيا المتعمم وىذا يتفق مع المعايير الخاصة بالحمقة األولى والتي تؤكد عمى دور 
 .الشخصيات الوطنية في بناء مجتمعيا ودولتيا

 ،%(9,1)، وبنسبة ( مرة78مفيوم الثورات بتكرار )ى يميو في المرتبة الرابعة بالنسبة لممفاىيم األخر    
( والتي لم تحصل عمى مبادئ وأسس الثورات و الثورات االجتماعيةوقد أىممت بعض المفاىيم فييا مثل )

 أي تكرار وقد جاءت في الترتيب األخير.
 االستمرار في  نو لم يتمكن منتعرض وطننا لغزوات متعددة من قبل االحتبلل األجنبي إال أَ  فقد   

والثورات التي قاموا بيا ضد االحتبلل األجنبي لذلك  بفضل الثوارذلك احتبللنا والسيطرة عمى ببلدنا وكان 
 من الضروري تعريف المتعمم بيذه الثورات وبدور المقاومة الوطنية في نيل االستقبلل.
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 في األىداف المحددة لمادة الدراساتما بسبب عدم التركيز عمييا و تم إىمال بعض المفاىيم ربّ نّ ال أَ إِ 
( مرة بنسبة 3يميو مفيوم األعياد والمناسبات والتي بمغت تكراراتو ) .االجتماعية لمصف الرابع األساسي

ق في ىذا المفيوم بل يكفي م في مرحمة عمرية ال تتطمب التعمُّ كانت تكراراتو قميمة كون المتعمّ  ،(1,7%)
تم  يأتي مفيوم االنتماء والذي لم يحصل عمى أي تكرار في الكتاب إال أنوثم  .أن يتم ذكر تاريخ األعياد

تمثميا بفاعمية في سموك  ، كما أكدت عميو األىداف العامة وضرورة أن يتمالتركيز عميو في دليل المعمم
يق يوم عن طر م بيذا المفيوم يقع عمى عاتق المعمم من خبلل غرس ىذا المفال أن تعريف المتعمّ المتعمم إِ 

 .استراتيجيات التدريس

 ؟التربية الوطنية ما درجة توافر المفاهيم االجتماعية في مجال  :السؤال الرابع
ة في مجال أن المجموع الكمي لتكرارات المفاىيم االجتماعيّ الرابع  أظيرت النتائج المتعمقة بالسؤال    

  .( %:,>9)مرة بنسبة  (181)ة لمصف الرابع بمغ التربية الوطنيّ 
والتي بمغت تكراراتو  النظام السياسيمفيوم  جاء في المرتبة األولى بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى   
ز ركّ إذ  ،ية لمجال التربية الوطنية( من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماع%8,:( مرة، بنسبة )991)

دارية   ضمن مجال التربية الوطنية في محتواه عمى النظام السياسي كون الناس يعيشون وحدات سياسية وا 
وال . ويختارون ُنظم الحكم التي تناسبيم ويضعون قوانينيم الخاصة لحماية مجتمعيم وتنظيم شؤون حياتيم

، وكميا تصب وشعاره، وعممو، وعممتو ،مى نظامو السياسي، ودولتوم منذ الصغر عبد من تعريف المتعمّ 
المفيوم تؤكد عميو األىداف العامة من خبلل ضرورة أن يعي في مجال إشباع حاجتو إلى االنتماء وىذا 

إلى ضرورة فيم ، كما أن المعايير الوطنية تشير المتعمم أىمية األنظمة السياسية ودورىا في المجتمع
 المتعمم بنية نظام الحكم ووظائفو في الجميورية العربية السورية.

، وقد جاء في المرتبة الثانية بالنسبة  (%:,8بنسبة )و  ( مرة،8;بتكرار ) الحقوق والواجباتيميو مفيوم    
لممفاىيم الرئيسة ، فالحقوق والواجبات متبلزمة في كل نشاط اجتماعي وسياسي وىما وجيان لعممة واحدة 

 ويدرك بأن لو حقوق وعميو واجبات. وبالتالي من الميم أن يعي المتعمم ىذا المفيوم
ة التي أكدت ضرورة أن يعي المتعمم دستور الجميورية العربية السورية وىذا ما تشير إليو المعايير الوطني

 فو عمى بعض الحقوق والواجبات الواردة في الدستور.والتي من ضمنيا تعرّ 
%( من مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية 8( مرة، وبنسبة )91ثم يأتي مفيوم الخدمات بتكرار)   

 بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى. األخرى، وقد جاء في المرتبة الثالثة
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 البد من إعطاء المتعمم فكرة عن مفيوم الخدمات ومدى توافرىا في المجتمع الذي يعيش فيو. 
 وىذا يختمف مع ما جاء بالمعايير الوطنية والتي لم تتناول ىذا المفيوم.

من مجموع تكرارات المفاىيم  (%1,7( مرة، بنسبة )51فقد بمغت تكراراتو ) الوطنيميو مفيوم    
، فبناء الوطن واجباالجتماعية األخرى، وقد جاء في المرتبة الرابعة بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرى، 

ن تعزيز حب الوطن ، كما أقع، وأكثر حبًا في القمبوالمساىمة في البناء يجعل الوطن أكثر تطورًا في الوا
، كما ىي مسؤولية جماعية وىنا يأتي دور سؤولية فردية لدى الناشئةلوطني ممين يجعل البناء اعند المتعمّ 

م في غرس الحب واالعتزاز لدى المتعمم بحيث يجعمو يتمسك بوطنو ويدافع عنو ويضحي من أجمو المعمّ 
األىداف العامة لممادة في الصف الرابع، فنبلحظ أنيا توافقت مع ما جاء فييا بكل ما يممك وىذا يتفق مع 

مشاركة تركيز األىداف بشكل كبير عمى أىمية اعتزاز المتعمم بوطنو وبنائو والدفاع عنو وال ومبلحظة
، في حين أىمل مفيوم التعدد األثني لكونو مفيوم يفوق القدرات العقمية بفاعمية في معالجة قضاياه

 .لممتعمم
، وقد جاء في المرتبة %(;,9( مرة، بنسبة )12مفيوم الشيادة والشيداء والتي بمغت تكراراتو )يميو   

الشيداء ىم بالنسبة لنا الماضي القريب ومصدر قدرتنا عمى ف ،بالنسبة لممفاىيم الرئيسة األخرىالخامسة 
والبد من تعريف  الحياة في الحاضر وقوة الدفع األساسية التي توجينا دون خوف نحو المستقبل الزاىي

يم ، وكيف نستميم منيم روح الفداء والشجاعة ألن  تناشيداء في حياالمتعممين بمعنى الشيادة ومكانة ال
بالرغم من أىمية ، و روا ولو لحظة بأنفسيموا بكل شيء في سبيل الحفاظ عمى الوطن دون أن يفكّ ضحُّ 

 ة.لمنياج الدراسات االجتماعي أو المعايير الوطنية امةذكر ضمن األىداف العي أنو لم ىذا المفيوم إالّ 
قد تم االىتمام  %( 0,6( مرة وبنسبة )9النظام االجتماعي والتي بمغت تكراراتو )ثم يأتي مفيوم    

عمم وضرورة  معرفة مالو وما بمفيوم الوعي بالحقوق والواجبات نظرًا ألىمية ىذا المفيوم في حياة المت
ن في ، في حين تم إىمال المفيومين )العدالة وتكافؤ الفرص ( كون المتعمم في ىذه المرحمة يكو عميو

 .تطمب منو معرفة مثل ىذه المفاىيممرحمة عمرية ال ت
ارات المفاىيم %( من مجموع تكر 1,1( مرة، بنسبة )8كما بمغت تكرارات مفيوم العمل الجماعي )   

وتم في حين أىمل المفيوم الرئيسي )االحترام( حيث لم تحصل عمى أي تكرار،  ،االجتماعية األخرى
 .مالتأكيد عميو في دليل المعم
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ما درجة توافر المفاهيم االجتماعية في دليل المعمم لكتاب الدراسات االجتماعية : السؤال الخامس
 لمصف الرابع؟ 

قامت الباحثة بتحديد مجموع تكرارات المفاىيم االجتماعية المتضمنة في كل مجال من مجاالت كتاب    
مدى توافق وتناسب نسب ورود المفاىيم حت الباحثة ة ودليل المعمم ونسبيا، ووضّ الدراسات االجتماعيّ 
نة في المتضمّ من المجاالت الثبلثة )جغرافيا، تاريخ، تربية وطنية ( نة في كل مجال االجتماعية المتضمّ 

 :تينة في دليل المعمم وتوصمت إلى اآلكتاب الدراسات االجتماعية مع المفاىيم المتضمّ 
ونسبة  ،(%89,8كتاب ودليل المعمم بنسبة تكرارات لمكتاب)مجال الجغرافيا جاء في المرتبة األولى في  -

  .(%99تكرارات لدليل المعّمم )
 ي النواحيز عمى األنشطة البشرية ويغطّ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة نظرًا ألىمية مجال الجغرافيا فيو يركّ 

واستخدامو لمموارد الطبيعية ، ويغرس تفاعل اإلنسان مع البيئة الطبيعية االجتماعية واالقتصادية لئلنسان
 . باتو لتدىور البيئة ونقص المواردواستجا

( %:,>9أما مجال التاريخ فقد جاء في المرتبة الثالثة في كتاب الدراسات االجتماعية بنسبة تكرارات )-
 (. %18، والمرتبة الثانية في دليل المعمم بنسبة تكرارات )

التاريخية في الدليل أكثر من الكتاب نظرًا لصعوبة المفاىيم التاريخية وتعزو الباحثة تضمين المفاىيم   
ومقاييسيا الزمنية في المراحل الدراسية األولى وعدم قدرة المتعمم عمى استيعابيا بمفرده، وبالتالي تضمينيا 

فق ونضج التبلميذ م الذي يعمل عمى تمقين المفاىيم التاريخية التي تتواو لممعمّ وجّ بالدليل أكثر كون الدليل مُ 
لى ، ويعمل عمى مراعاة مبدأ التدرج من األكثر عمومية وشمواًل إي والعاطفي وحاجاتيم واىتماماتيمالعقم

  بعضيا ببعضالترابط بين المفاىيم ومراعاة توضيح المفاىيم الفرعية ثم الجزئيات 
اسات االجتماعية بنسبة في حين مجال التربية الوطنية فقد جاء في الترتيب الثاني في كتاب الدر -
 %(.91الثالث في دليل المعمم بنسبة )( ، والترتيب 11,9%)

تأتي أىمية التربية الوطنية وحصوليا عمى الترتيب الثاني في الكتاب نظرًا لدورىا في تنمية الحس     
، وأىمية بياد الوطني لدى الناشئة ، ضرورة تعويد التبلميذ عمى حب النظام واالحترام لؤلنظمة والتقيُّ 

، صحية السميمة ونشر الوعي الصحي، وتكوين العادات الظة عمى الممتمكات العامة والخاصةالمحاف
باإلضافة  ،في جميع مظاىر الحياة االجتماعيةوتعويدىم عمى المشاركة اإليجابّية في األنشطة الوطنية 

دليل فتعزو الباحثة ذلك كون إلى تنمية حب األسرة، أما من حيث حصوليا عمى الترتيب الثالث في ال



 حتليل نتائج البحث وتفسريها                                              الفصل اخلامس                      

 

 

700 

، ومساعدة وغرس وتنمية القيم الوطنية لدييمالدليل ُموّجو لممعمم الذي يتمركز دوره في تعريفيم بقيم وطنيم 
 .عمى التدرب عمى ممارسة بعض القيمالمتعممين 

ب افي كت المفاهيم االجتماعيةمن  مفهوم ما نسبة التكرار اإليجابي والسمبي لكل: السؤال السادس
ن المفاىيم االجتماعية في مجال الجغرافيا في كتاب إ الرابع ؟ لمصف ودليل المعمم لمدراسات االجتماعية

يجابيةكل ما بين مفاىيم  سمبية التمميذ توزعت بش ا في مجال التاريخ والتربية الوطنية، فقد كانت ، أمّ وا 
ة كون وتعزو الباحثة تركيز محتوى المنياج  بشكل كبير عمى المفاىيم اإليجابيّ  .ةالغمبة لممفاىيم اإليجابيّ 

في حين  أقدر عمى تفسير األمور وفيم داللتيا بالشكل الصحيح، ىم المتعممين في ىذه المرحمة العمرية
 أن المفاىيم السمبية يجب أن يرافقيا توضيح من المعممين واليدف من تضمينيا.

5-4-  
 
  النتائج أهم

 
 :فيما يتعلق مبعيار التحليل  ل إليهاالتي مت التىص

ضيفت عمى كتاب م وتحديد المفاهيم االجتماعية التي أ  ن قامت الباحثة بتحميل دليل المعمّ بعد أ   
 تي : مت إلى اآلالتمميذ توصّ 

تركيز دليل المعمم عمى القيم بشكل كبير نظرًا ألىميتيا ودورىا البارز في خمق البيئة التربوية المناسبة  -
والقدرة العالية في توجيو سموك الفرد، كما تعد مرحمة التعميم  ،تحقق المزيد من الفيم واالستيعابالتي 

نسب لزرع القيم وتنمية االتجاىات، األساسي أساسية لتوجيو وتعميم المتعمم فيي المرحمة األخصب واأل
األىداف العامة لممادة في الصف الرابع حيث أكدت عمى ضرورة إكساب المتعمم القيم وىذا يتفق مع 

المحافظة عمى  –العمل المنتج  –االحترام  –االجتماعية والوطنية واإلنسانية والعممية والبيئية )االنتماء 
في سموكو واإلسيام في نقميا  اإلصبلح ( والعمل عمى تنميتيا وتمثيميا بفاعمية –الشفافية  –البيئة 

وبالتالي توجيو المعممين إلكساب المتعممين ىذه القيم وتعزيزىا من خبلل األمثمة واألنشطة، آلخرين ل
مية ت التعمي، باإلضافة لمزيارات والرحبلواستراتيجيات التدريس التي تدعم العمل التعاوني في الصف

 .واألفبلم والمسرحيات
وردت المفاىيم االجتماعية في دليل المعمم عمى شكل أنشطة وصور كون المتعمم في ىذه المرحمة قادر  -

عمى الوصول لمفكرة واستيعابيا بشكل أكبر من خبلل األنشطة والصور وىنا يبرز دور المعمم وكفاءتو في 
سيط المعمومة وسيولة إيصاليا لممتعمم باإلضافة إلى كيفية توظيف األنشطة والصور بشكل يساعد عمى تب

خمق جو من العمل التعاوني بين المتعممين وىذا يتفق مع األىداف العامة لممادة والتي أكدت عمى 
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الميارات األساسية الواجب إكسابيا لممتعمم من خبلل تواصمو مع اآلخرين بالطرق السمعية والمرئية 
 لمتعبير عن أفكاره.

وزيع في المجاالت الثبلثة لممادة، نة في محتوى الكتاب غير متوازنة في التالمفاىيم االجتماعية المتضمّ  -
  .وحتى ضمن المجال الواحد، باإلضافة إلىمال بعض المفاىيم

 أن ر ونشاط وأسئمة إالّ وردت المفاىيم االجتماعية في الكتاب موزعة بين تعريف وشرح وأمثمة ومصوّ  -
أما دليل المعمم فقد كان التركيز األكبر عمى النشاط  ،األكبر كان لمشرح والمصور واألسئمةالنصيب 
 .والصور

التركيز عمييا في دليل المعمم لكتاب الدراسات مة القيم و ن من خبلل تحميل كتاب التمميذ قّ تبيّ  -
  .االجتماعية

استبانت الستطالع الثانيت )فيما يتعلق باألداة  وتفسريها: حتليل النتائج ومناقشتها 5-5
 .(املعلمني آراء عينت الدراست من

قامت الباحثة بحساب طول الفئة فُأعطيت كل درجة من  المتعمقة باالستبانة لئلجابة عن األسئمة   
تتراوح اإلجابة عنيا بين )عالية جدًا وعالية  ،الخماسي جة وفقًا لمقياس ليكرتالدرجات قيمًا متدر  
 ومعدومة( ومتوسطة وضعيفة

 ( إذا أجاب 7، والدرجة )عالية جداً ( إذا أجاب عن البند بتقدير درجة 7الدرجة ) المعممعطى بحيث يُ 
 معدوم.جة واحدة لتقدير ، ودر ضعيف، ودرجتان لتقدير متوسط( لتقدير 7، والدرجة )عالٍ  بتقدير

عممي الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى من التعميم ما آراء م: السابعالسؤال 
 ؟ منهاج الدراسات االجتماعّية لمصف الرابع حول تطوير  األساسّي 

رجة التقدير لئلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ود   
توسط الحسابي والنسب المئوية ألراء معممي الدراسات ، والجدول يبين المحسب إجابات المعممين

 .االجتماعية بالمنياج المطور
( أراء معلمي الدراسات االجتماعية بمنهاج الدراسات االجتماعية المطىر17 ) الجدول  

 

 درجة التقدٌر المتوسط الحسابً محاور االستبانة الرقم

 عالية 3.76 إخراج الكتاب والمظير العام 1
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 عالية 3.79 مواصفات المعايير الوطنية واألىداف 2

 عالية 3.50 مواصفات محتوى الكتاب 3

 عالية 3.72 مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو 4

 عالية 3.78 مواصفات الوسائل  والتقانات التعميمية 5

 عالية 3.50 مواصفات األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة 6

 ضعيفة 2.40 المنياج المطورصعوبات تطبيق  7

 عالية 3.94 سبل التغلب على الصعوبات 7

 عالٌة 3.58 آراء المعلم فً المنهج 9

 

 الشكل البٌانً ٌبٌن النتائج السابقة=

 

 ( التمثيل البياني ألراء معممي الدراسات االجتماعية بمنهاج الدراسات االجتماعية المطور5الشكل )

 :تفسير النتائج

 رة المطوّ أن آراء معممي الحمقة األولى بمنياج الدراسات االجتماعيّ   (8والشكل ) (:9)يبين الجدول     
)وزارة وىذه النتيجة تتفق مع دراسة (.;1,8)  حيث بمغ المتوسط الحسابيّ  تقع ضمن درجة موافقة عالية

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

 المتوسط الحسابً
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كانت آراء المعممين في  ( والتي1191، ودراسة )زيدان ،(1191الجميورية العربية السورية،التربية في 
 .دة في مادة الدراسات االجتماعّيةالمناىج الجديدة المطّبقة في الحمقة األولى جي

ب عمى الصعوبات قد حصل عمى ق بسبل التغمُّ المحور المتعمّ  ن من خبلل الجدول بأنّ كما يتبيّ    
لمحور الترتيب الثاني ا، يميو في ق بدرجة عاليةوىو محقّ  7>,1الترتيب األول بمتوسط حسابي قدره 

، يميو المحور المتعمق  :;,1والتقانات التعميمية بمتوسط حسابي قدره المتعمق بمواصفات الوسائل 
، ثم أيضًا محقق بدرجة عالية وىو >:,1دره  بمتوسط حسابي قصفات المعايير الوطنية واألىداف بموا

 ان، ثم يأتي المحور 9:,1ابي قدره بمتوسط حسق بإخراج الكتاب والمظير العام يأتي المحور المتعمّ 
بمواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو و مواصفات األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة  انالمتعمق

، ثم يأتي في الترتيب األخير ضمن وىما محققان بدرجة عالية 1:,1بنفس الترتيب بمتوسط حسابي قدره 
،أما المحور  1,81عمق بمواصفات محتوى الكتاب بمتوسط حسابي قدره فئة المستوى العالي المحور المت

المتعمق بصعوبات تطبيق المنياج المطور فقد جاء في ضمن فئة المستوى الضعيف بمتوسط حسابي 
 .1,71قدره 
ر لمصف الرابع األساسي من ة المطوّ لمنياج الدراسات االجتماعيّ   العالية الدرجة ىذه الباحثة تعزو   
ل من نوعو بعد األوّ  يعد والذي لممناىج المطورة  التربية وزارة أولتو الذي الكبير االىتمام إلى ة األولىالحمق

منياج  تأليف عمى القائمون عمل فقد لذلك إضافة، تعديبلت عديدة طرأت عميو خبلل السنوات الماضية
رشادات كتاب كل دمةمقّ  تتضمنّ  فقد ،أداء مناسبة معايير وفق بإعداده ،الدراسات االجتماعية  أىداف وا 

 محتوى أن كما المنياج، دراسة كيفية إلى المتعممين وترشد الكتاب، تدريس في والمعممات المعممين تفيد

 ومؤكًدا لممتعممين العمرية لممرحمة ومبلئًما ةالعمميّ  الناحية من صحيحاً  كان ة منياج الدراسات االجتماعيّ 

 القابمة المتنوعة والمتدرجة األنشطة من مجموعة ضمن عرضو وتم والقومية واإلنسانية، الوطنية القيم عمى

 تحث التي األسئمة من ىذا المنياج بمجموعة دروس وانتيت تنفيذىا، في المتعمم عمى تعتمد والتي لمتطبيق

 وعبلوة المحمي، المجتمع ومع ومعمميو مع زمبلئو والتواصل االتصال عمى وتشجعو التفكير، عمى المتعمم

 مع االنسجام من نوًعا تخمق والتي ةالفنيّ  المعايير من  عالٍ  بمستوى ُأخرج ىذا المنياج فقد ذلك، عمى

 بعضيا مع ومتناسقة واضحة بخطوط والكتابة واأللوان، الصور واألشكال خبلل من التعميمي المحتوى

 .البعض
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مظهر العام في الو إخراج الكتاب في  دراسات االجتماعّية لمصف الرابعال عمميما آراء م: الثامنالسؤال 
 ؟رطو  الم   دراسات االجتماعّيةمنهاج ال

( أراء معلمي الدراسات االجتماعية في إخراج الكتاب والمظهر العام18الجدول )  
 

االنحراف  درجة التحقق
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 الرقم البنود

 1 التجلٌد بمتانة الكتاب غالف ٌتمٌز 3.38 750. متوسطة

 2 الكتاب غالف فً والتشوٌق الجذب عنصر ٌتوافر 3.57 812. عالٌة

 3 الكتاب بمضمون الغالف صورة ترتبط 3.78 751. عالٌة

 4 بالوضوح الكتاب طباعة تتسم 3.90 793. عالٌة

 5 واإلمالئٌة المطبعٌة األخطاء من الكتاب ٌخلو 3.70 997. عالٌة

 6 والوضوح تمٌٌزها بإمكانٌة الكتاب عناوٌن تتسم 3.96 832. عالٌة

 7 للنظر والفتة ملونة بخطوط الرئٌسة األفكار المحتوى ٌعرض 3.75 908. عالٌة

 والصور المصورات تناسب التً األلوان الكتاب ٌستخدم 3.85 844. عالٌة

 البٌانٌة والرسوم واألشكال

8 

 المستوى مع الكتاب طباعة فً المستخدم الحرف حجم ٌتناسب 3.95 786. عالٌة

 للمتعلم العمري

9 

 10 اللون حٌث من بالجودة الكتاب ورق ٌتصف 3.68 952. عالٌة

 11 الحجم حٌث من بالجودة الكتاب ورق ٌتصف 3.78 865. عالٌة

 12 المساحة حٌث من بالجودة الكتاب ورق ٌتصف 3.83 774. عالٌة

 13 أنٌق الكتاب إخراج ٌعتبر 3.80 804. عالٌة

  الكلً 3.76  عالٌة
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 والشكل البياني يبين النتائج السابقة:

 
 ( التمثيل البياني ألراء المعممين في مجال إخراج الكتاب والمظهر العام6شكل )ال

 :تفسير النتائج   
( إن 9:,1نجد إن المتوسط الحسابّي الكمّي ليذا المحور قد بمغ ) (7والشكل ) (78من خبلل الجدول )   

أّما من حيث المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا المحور فقد  ،ضمن درجة موافقة عاليةتوسط يقع ىذا الم
إذ أّن الغبلف  يتمتع تقع جميعيا ضمن درجة تحقق عالية أي أّنيا  (7,77)و ) 7,73تراوحت بين )

بو ، والورق الذي طبع و ما يجذب المتعّممين، وىحيث يتضّمن صورًا تعبر عن محتواهبجاذبية لممتعّممين 
كما  ،، وأن المساحة المطبوعة في الصفحة مناسبة غالباً بجودة عالية من حيث المون والحجمالكتاب يتمتع 

، كما أن نوع إبراز العناوين الفرعية والرئيسةتوافرت في الكتاب فنون اإلخراج بشكل مناسب من حيث 
 إخراج طريقة فيك االىتمام وقد يكون السبب في ذلالخط وحجمو يتناسب مع المستوى العمري لممتعّمم 

ظياره باالكت ، وقد يرجع السبب إلى رغبة المؤلفين في إنجاز مينالمتعمّ  مستوىل بلئممو  مناسب بمظير وا 
الكتاب بمستوى مقبول وُمشوق لممتعّممين حّتى يكون المنياج محّفزًا لممتعّممين ليدرسوه بإتقان والعتقادىم 

المتعممين من الوىمة األولى عن الكتاب وىو اعتقاد صحيح تثبتو بأىمّية االنطباع الذي يتشكل لدى 
  .ة الحديثةالدراسات التربويّ 

ة عن الشكل العام لكتاب الدراسات معممي الدراسات االجتماعيّ  وربما تعود ىذه النتيجة لرضى   
ّّ طو  ة المُ االجتماعيّ  بينما البند المتعّمق بمتانة التجميد فقد كان محقق بدرجة الرابع األساسي   ر لمصّف

3
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 إخراج الكتاب والمظهر العام 

 المتوسط الحسابً
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إغفاليم فقد يرجع السبب في ذلك إلى  ،(0,370)وانحراف معياري (;1,1)متوسطة بمتوسط حسابي قدره 
 ىذا الموضوع.

 المعايير الوطنية تحقيق درجة في دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م :التاسعالسؤال 
     ؟المطور منهاج الدراسات االجتماعية فياألهداف و 

افتحقيق المعايير الىطنية واألهد ( أراء معلمي الدراسات االجتماعية في19الجدول )  

 

درجة   

 التحقق

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً
 الرقم البنود

 1 المختلفة وتأثٌراتها وخصائصها سورٌة موقع أهمٌة على تؤكد 3.99 815. عالٌة

 2 والبٌئة اإلنسان على وأثرها لألماكن والبشرٌة الطبٌعٌة الخصائص على تؤكد 3.88 951. عالٌة

 3.82 838. عالٌة
 مهد سورٌة) وحدٌثا ووسطٌا   قدٌما   الحضاري سورٌة تارٌخ أهمٌة على تؤكد

 (الحضارات
3 

 3.64 811. عالٌة
 الحدٌث تارٌخها فً لسورٌة واالجتماعٌة السٌاسٌة المتغٌرات على تؤكد

 والمعاصر
4 

 5 سورٌة تارٌخ فً أثرت التً واألحداث الوطنٌة الشخصٌات دور على تؤكد 3.65 961. عالٌة

 6 السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً ووظائفه الحكم نظام بنٌة على تؤكد 3.80 782. عالٌة

 7 السورٌة العربٌة الجمهورٌة بدستور المتعلم وعً على تؤكد 3.63 920. عالٌة

 8 السورٌة العربٌة الجمهورٌة فً ممارستها وكٌفٌة الدٌمقراطٌة على تؤكد 3.92 860. عالٌة

 9 والخاصة العامة الممتلكات على والمحافظة وإنفاقه المال كسب أهمٌة على تؤكد 3.88 983. عالٌة

 10 سورٌة فً االقتصادٌة األنشطة أهم على تؤكد 3.90 868. عالٌة

 3.65 928. عالٌة
 فً االقتصادي النظام فً األعمال تسٌٌر بكٌفٌة المتعلم تعرٌف أهمٌة على تؤكد

 سورٌة
11 

 12 سورٌة فٌها برزت التً الزمنٌة والفترة الفنٌة األعمال بٌن العالقة على تؤكد 3.68 900. عالٌة

 13 سورٌة فً الثقافً اإلرث دور على تؤكد 3.80 905. عالٌة

 14 وإغنائه الثقافً اإلرث إبراز فً الوطنٌة المؤسسات مساهمات على ؤكدت 3.66 899. عالٌة

 15 ء(االنتما)ومجتمعه المتعلم بحٌاة المرتبطة االجتماعٌة القٌم على تؤكد 4.07 715. عالٌة

 16 (االحترام)ومجتمعه المتعلم بحٌاة المرتبطة االجتماعٌة القٌم على تؤكد 3.89 792. عالٌة

 17 )المنتج العمل) ومجتمعه المتعلم بحٌاة المرتبطة االجتماعٌة القٌم على تؤكد 3.83 783. عالٌة
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 18 الناقد التفكٌر مهارات المتعلم إكساب على تؤكد 3.59 824. عالٌة

 19 العربً المستوى على الحكومة بجهود المتعلم تعرٌف على تؤكد 3.76 822. عالٌة

 4.16 788. عالٌة
 الروحٌة وقٌمها وتراثها القومٌة ولغتها العربٌة باألمة اإلٌمان تعزٌز على تؤكد

 واإلنسانٌة
20 

 3.91 921. عالٌة
 والعالمٌة المحلٌة ببٌئتهم تتعلق وخبرات معلومات المتعلم إكساب على تركز

 علٌها المحافظة وأهمٌة
21 

 3.82 802. عالٌة
 أهداف مع ٌتالءم بما واألخالقً الجمالً بالحس المتعلم تمتع أهمٌة على تؤكد

 وأخالقه المجتمع
22 

 23 المختلفة بإشكاله اإلنسانً والتواصل مجتمعه فً المتعلم تواصل على تؤكد 3.84 829. عالٌة

 3.73 846. عالٌة
 السكانٌة القضاٌا تجاه مسؤولة قرارات اتخاذ على المتعلم قدرة زٌادة على تعمل

 والبٌئٌة
24 

 3.75 748. عالٌة
 والتكنولوجً العلمً التقدم أوجه على الواعً االنفتاح ضرورة على تؤكد

 العالمً
25 

 26 العامة والمصلحة المجتمع لخدمة وتوظٌفها التعددٌة بإٌجابٌات اإلٌمان على تؤكد 3.76 773. عالٌة

 3.68 762. عالٌة
 والتنمٌة بالسكان ٌتعلق فٌما والمستقبلٌة الحالٌة بالتطورات المتعلم تعرف

 واالقتصادٌة االجتماعٌة
27 

 28 والقٌاس للمالحظة قابلة سلوكٌة أهداف إلى ترجمتها ٌمكن بحٌث بوضوح تصاغ 3.97 789. عالٌة

 3.80 840. عالٌة
 عند تحقٌقها المطلوب التعلٌمٌة النتاجات جمٌع تشمل بحٌث الشمولٌة على تؤكد

 المتعلم
29 

 30 وقدراته المتعلم نمو مستوى مع تتالءم 3.71 824. عالٌة

 31 والوضوح بالدقة تتصف 3.78 853. عالٌة

 32 للتطبٌق والقابلٌة بالواقعٌة تتصف 3.53 819. عالٌة

  الكلً  3.79  عالٌة
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 والشكل البياني يبين النتائج السابقة.

 
 المعممين في تحقيق المعايير الوطنية واألهداف ( التمثيل البياني ألراء7الشكل )

 :تفسير النتائج

المتوسط الحسابي الكمي ليذا المحور قد بمغ  نّ أتبين لنا  ( :والشكل ) (>9)من خبلل الجدول    
( إن ىذا المتوسط يقع ضمن درجة موافقة عالية  وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات ىذا >:,1)

أي أن ىناك اتفاقًا  بين أفراد عينة البحث عمى المعايير واألىداف  ( 7,99و) (1,81المحور بين )
ه النتيجة تتعارض مع دراسة وىذ ضمن منياج الدراسات االجتماعية المطور محققة بدرجة عالية

 .( والتي جاءت درجة تحقق المعايير فييا متوسطة >111،)ىندي

 عالذي تمتّ  والفني والعممي التربوي المستوى إلى بدرجة عالية  المعايير واألىداف تحقق الباحثة وتفسر   
لى منياج الدراسات االجتماعية، بو  التربية، وزارة في المنياج ىذا عمى ُبذل الذي العمل حجم وا 

لى اعتماد مؤلفي ىذا المنياج ومصمميو عمى وفرة المراجع والمصادر التربوية واإلقميمّية والدولية،  وا 
  .التربوي العمل من غنية منظومة مًعا  ُلتشكل ة،الوطنيّ  ةالمحميّ  بالخبرات وصقميا

واالعتزاز  اليوية الوطنية والقومية واالنتماء لموطن واألمة ركزت عمىواألىداف المعايير الوطنية ف   
، والتمُّسك باألرض والحقوق وتنمية حس المواطنة، والحرص عمى المصالح الوطنية ،بثقافة األمة العربية

مو  بامتبلكو وتمثّ ق إالّ في المجتمع وىذا ال يتحقّ  فاعبلً  اً ليكون عنصر  متنمية المتعمّ والدفاع عنيا وبالتالي 
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 مواصفات المعاٌٌر الوطنٌة واألهداف

 المتوسط الحسابً
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وبالتالي بناء شخصية متوازنة بجوانبيا الوجدانية والعممية  رقة بقضايا مجتمعو بوقت مبكّ لممفاىيم المتعمّ 
نفسية والجسدية عن طريق اكتساب المعارف والميارات واالتجاىات والقيم التي والفكرية واالجتماعية وال

ة بشكل واستخدام التقنيات والتفاعل مع القضايا االجتماعية والوطنية والعالمينو من تطوير نفسو، تمكّ 
عمى بما يحقق بناء الجيل الواعي والقادر ، وتوظيفيا في المواقف الحياتية إيجابي وفق مستواه العمري

 .م ومواكبة التطورات الحديثةالنيوض بالمجتمع وتحقيق التقدّ 

دراسات في محتوى منهاج ال دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م :العاشرالسؤال 
 المطور؟ االجتماعية

محتىي منهاج الدراسات االجتماعية( أراء معلمي الدراسات االجتماعية في 20الجدول )  

 

درجة 

 التحقق

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

الرق البنود
 م

 1 المنهاج تعلم سٌحققها التً المحددة التعلٌمٌة األهداف المقدمة توضح 4.03 830. عالٌة

 2 الكتاب مادة لتناول المالئمة واألسالٌب الطرائق إلى المقدمة ترشد 3.92 761. عالٌة

 3 محتواه عرض وطرٌقة الكتاب تنظٌم بأسلوب المقدمة تعرف 3.94 654. عالٌة

 4 المحتوى عن موجزة فكرة المقدمة تعطً 3.99 731. عالٌة

 5 له المخصص الزمن مع المحتوى ٌتناسب 3.37 1.145 متوسطة

 6 متكامل بشكل المادة ٌعرض 3.77 918. عالٌة

 7 وصحتها المعلومات دقة ٌراعً 3.78 749. عالٌة

 8 الٌومٌة بحٌاته المتعلم واقع ربط فً المطروحة الموضوعات تساعد 3.75 935. عالٌة

 9   )الثقافة – القٌم) مثل العالمً البعد ٌبرز 3.73 863. عالٌة

 10  المشكالت حل مهارات المتعلم ٌكسب 3.45 891. عالٌة

 11 العلٌا التفكٌر مهارات المتعلم لدى ٌنمً 3.72 930. عالٌة

 12 الحٌاتٌة المهارات المتعلم لدى ٌنمً 3.77 889. عالٌة

 13 الذاتً التعلم على المتعلم ٌشجع 3.68 785. عالٌة

 14 األخرى الدراسٌة المواد محتوى مع ٌرتبط 3.92 868. عالٌة

 15 واالنسجام بالترابط الكتاب موضوعات تتصف 3.87 877. عالٌة

 16 تعلٌمٌة مواقف إلى األهداف ٌترجم 3.67 676. عالٌة
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 17 بالمرونة ٌتسم 3.68 947. عالٌة

 18 المتعلمٌن بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً 3.70 911. عالٌة

 19 ومحددة واضحة معلومات اإلثراء مربعات تحتوي 3.82 821. عالٌة

 20 مواردها وتطوٌر البٌئة حماٌة فً اإلنسان دور على ٌؤكد 4.00 736. عالٌة

 21  وطنٌة قٌما   المتعلم لدى ٌنمً 4.03 935. عالٌة

 22 قومٌة قٌما   المتعلم لدى ٌنمً 3.87 802. عالٌة

 23 اجتماعٌة فئة ألي والتهمٌش اإلقصاء مظاهر محاربة على ٌساعد 3.84 922. عالٌة

 24 وأمته لوطنه الحضاري التطور فكرة المتعلم لدى ٌوضح 3.80 849. عالٌة

 3.88 865. عالٌة
 والمخلٌن للمجتمع المفسدٌن من معادٌة مواقف تنمٌة على ٌساعد
 بقٌمه

25 

 26 سورٌة فً السائدة االجتماعٌة العادات عن معلومات ٌتضمن 3.85 908. عالٌة

 27 (للمال الشرعً الكسب( العمل حب المتعلم نفس فً ٌغرس 4.01 824. عالٌة

 28 (المعرفة االكتشاف،اكتساب)العلم حب المتعلم نفس فً ٌغرس 3.99 876. عالٌة

 29  المتعلم لدى المواطنة قٌم ٌنمً 4.11 773. عالٌة

 30 متنوعة تقوٌمٌة أنشطة ٌتضمن 4.06 872. عالٌة

 31  والوجدانٌة والمهارٌة المعرفٌة المجاالت على ٌشمل 3.93 725. عالٌة

 32 متوازن بشكل الدراسٌٌن الفصلٌن على ٌتوزع 4.00 736. عالٌة

 33 التوضٌحٌة والرسوم األشكال من ٌكثر 3.92 840. عالٌة

 34 والتكرار الحشو من ٌخلو 3.49 983. عالٌة

 35 العلمٌة بالدقة ٌتصف 3.76 772. عالٌة
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 الشكل البياني يبيّن النتائج السايقة4

 
 اء المعممين في مجال محتوى الكتاب( التمثيل البياني ألر 8الشكل )

 :تفسير النتائج

( 1,81نجد إن المتوسط الحسابي الكمي ليذا المحور قد بمغ ) ( ;والشكل ) (11)من خبلل الجدول    
ا من حيث المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المحور فقد ىذا المتوسط يقع ضمن درجة موافقة عالية، أمّ  نّ أو 

ىناك اتفاقًا بين أفراد عينة البحث عمى أن محتوى منياج  أنّ أي  (7,99( و)1,78تراوحت بين )
، فالمحتوى (>111وىذه النتيجة تتفق مع دراسة بشير )ق بدرجة عالية حقّ ر مُ ة المطوّ الدراسات االجتماعيّ 

بني ، ويالمواطنة الفعالة ارتباط اإلنسان بالمكان والبيئة ويبرز م بإبرازيعكس ثقافة الدولة وخصائصيا وييتّ 
المرجعي  اإلطار ، كما أنّ زء من طبيعة الدراسات االجتماعية، ألن ىذا ىو جعتقدات واالتجاىات والقيمالم

وقد يعود السبب في ذلك في  ،لمتأليف وضع ىذه االعتبارات لممؤلفين ألخذىا بعين االعتبار حين التأليف
االعتبار  فقد أخذ المؤلفون بعين ،في ىذه المرحمة متعممينىتمام المؤلفين بأىم حاجات الرأي الباحثة إلى ا

ة بغيرىا من المواد، االىتمام بربط موضوعات الدراسات االجتماعيّ  التوجيات التربوية الصحيحة في
 المتعممينرورة مراعاة الفروق الفردية بين ، وانتبو المؤلفون أيضًا إلى ضالتكامل بين الموادانطبلقا من 

إال أنيم أغفموا الوقت  الكتاب باإلضافة الىتماميم بمقدمة .يمجابية لديوضرورة تنمية القيم واالتجاىات اإلي
المخصص في الحصة الدرسية حيث أن ىذا البند قد حصل عمى تحقق بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي 
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 مواصفات محتوى الكتاب

 المتوسط الحسابً
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ن بعض الطرائق أ إلى، وقد يكون السبب في ذلك (9,978) وانحراف معياري قدره (:1,1)قدره 
المفاىيم  أنّ  أوم قد تأخذ وقتًا كبيرًا يفوق زمن الحصة يستخدميا المعمّ والوسائل التي يمكن أن 

 . ة الواحدةوالموضوعات المطروحة تحتاج لزمن أكبر من زمن الحصة الدرسيّ 
المقترحة طرائق التدريس ب دراسات االجتماعّية لمصف الرابعال معممي ما آراء: الحادي عشر السؤال

 ر ؟المطوّ لدراسات االجتماعّية لمنهاج ا

 .ةطرائق التدرٌس المقترحب( أراء معلمي الدراسات االجتماعية 21الجدول )
 

درجة  

 التحقق

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الحسابً
 الرقم البنود

 4.03 782. عالٌة
 لعب ، حوار ، مناقشة) التفاعلٌة الطرائق استخدام للمعلمٌن المنهاج ٌتٌح

 (األدوار

1 

 3.64 811. عالٌة
 المشكالت حل ( الكشفٌة الطرائق استخدام للمعلمٌن المنهاج ٌتٌح

 (االستقصاء ، ،المشروعات

2 

 3 (الشرح ، المحاضرة)اإللقائٌة الطرائق استخدام على المنهاج ٌركز 3.28 1.072 متوسطة

 4 المتعلم لدى الذاتً التعلم مبدأ ترسٌخ فً المتبعة التدرٌس طرائق تساعد 3.85 709. عالٌة

 5 الحدٌثة التعلم تقنٌات استخدام إلى المتبعة التدرٌس طرائق توجه 3.82 817. عالٌة

 3.59 964. عالٌة
 فً الطرائق أحدث إلى المعلمٌن ترشد معلومات المعلم دلٌل ٌتضمن

 وتصمٌمها الدروس تخطٌط

6 

 3.62 1.042 عالٌة
 التً التدرٌس طرائق اختٌار فً المعلم تساعد إرشادات المعلم دلٌل ٌتضمن

 الموضوع لطبٌعة وفقا   االجتماعٌة الدراسات مادة تناسب

7 

 3.79 720. عالٌة
 المتعلم وتوجٌه المعرفة مصادر تنوٌع على المتبعة التدرٌس طرائق عتشج

 إلٌها

8 

 9 للمنهاج المحددة األهداف تحقٌق على التدرٌس طرائق تعمل 3.97 710. عالٌة

 10 تدرٌسها المراد العلمٌة المادة محتوى مع المتبعة التدرٌس طرائق تتالءم 3.81 871. عالٌة

 11 المحتوى لتنفٌذ المخصص الوقت مع المتبعة التدرٌس طرائق تتالءم 3.57 825. عالٌة

  الكلً 3.72  عالٌة
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كل البياني يبين النتائج السابقة:والش  

 

 
 

المعممين في مجال طرائق التدريس المقترحة ( التمثيل البياني ألراء9الشكل)  

:تفسير النتائج   
( 1:,1الكمي ليذا المحور قد بمغ ) نجد إن المتوسط الحسابيّ  ( >والشكل ) (19)من خبلل الجدول     

ن ىذا ال ا من حيث المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المحور أمّ  ،متوسط يقع ضمن درجة موافقة عاليةوا 
ىناك اتفاقًا بين  ، أي أنّ ا تقع ضمن مدى درجة موافقة عاليةيأي أنّ ( 7,11 ( و):1,8تراوحت بين )

رجة ر محققة بدة المطوّ أفراد عينة البحث عمى أن  طرائق التدريس المقترحة لمنياج الدراسات االجتماعيّ 
ق ائلطر با بآخر أو بشكل اىتموا منياج الدراسات االجتماعية  ن واضعيأعالية  ربما يعود السبب إلى 

 مالتعمّ  فرصة وتزيد من مة لممتعمّ العقميّ  العمميات تنمية إلى واألساليب الحديثة في التدريس والتي تيدف
 أىداف تحقيق عمى يساعد و قيمة المنياج من ويرفع وأفضل كبرأ بدرجة ونالمتعمم يستفيد حيث الذاتيّ 

 .التعمم
 مالمعمّ  تساعد إرشادات المعمم دليل ن بتضمُّ ا بالنسبة لمبنود المتعمقة  بدليل المعمم  كالبند المتعمق أمّ     
 دليل تضمني و الموضوع لطبيعة وفقاً  ةاالجتماعيّ  الدراسات مادة تناسب التي التدريس طرائق اختيار في

 فقد حصمت عمى  وتصميميا الدروس تخطيط في الطرائق أحدث إلى المعممين ترشد معمومات المعمم
 

0
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5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 مواصفات طرائق التدرٌس

 المتوسط الحسابً

 2سلسلة 

 1عمود
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يحتويو  وىذا يعود إلى أىمية الدليل بما (>1,8)، ولمثاني (1,91)بمتوسط حسابي قدره لؤلول  تقدير عالٍ 
 في مساعدة المعمم من خبلل توضيح خطوات ىذه الطرائق وكيفية استخداميا بشكل جيد 

 .يحقق الفائدة المرجوة منيا
ق بتركيز المنياج عمى استخدام الطريقة اإللقائية بدرجة متوسطة بمتوسط في حين تحقق البند المتعمّ     

تركيز المنياج عمى الطرائق  إلى وربما يعود السبب (9,1:1) وبانحراف معياري  ( ;1,1) حسابي قدره
ا ن الطرائق التفاعمية تساعد في تثبيت المعمومات وبقائيفية أكثر من الطرائق اإللقائية ألالتفاعمية والكش

ة والتي يكون ق مشاركتو في العممية التعميمية عمى عكس الطرائق اإللقائيّ في ذىن المتعمم فترة أطول وتحقّ 
ة وبالتالي اكتسابو لممعمومات مؤقت ال يدوم فترة طويمة ة التعميميّ م سمبيًا ال يشارك في العمميّ دور المتعمّ 

خرى  أفي استخداميا بجانب طرائق حديثة قد تكون ميمة  الطرائق اإللقائية نّ جاء بدرجة متوسطة أل وقد
مين الستخدام الطرائق المجال لممعمّ  تتاحأفالكتب المطورة ، موضوعات تتطمب طريقة إلقائيةوجود  وأ

 ة. الحديثة وعدم االقتصار عمى الطرائق اإللقائيّ 

 :الثاني عشرالسؤال 

ة المقترح استخدامها في التعميميّ  والتقاناتالوسائل ب ة لمصف الرابعدراسات االجتماعيّ ال ميعمّ ما آراء م
 ر ؟المطوّ  ةدراسات االجتماعيّ منهاج ال

 .الوسائل والتقانات التعلٌمٌةب( أراء معلمي الدراسات االجتماعية 22الجدول )                   
 

درجة 

 التحقق

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 الرقم البنود

 3.64 1.061 عالٌة
 توضٌحٌة رسوم) المدرسً الكتاب فً التعلٌمٌة الصور من متعددة أنواع توفر

 (صور خرائط، ، ،مصورات بٌانٌة ،أشكال
1 

 4.04 758. عالٌة
 2 النص محتوى نحو المتعلم لدى اإلٌجابٌة االتجاهات التعلٌمٌة الصور تنمً

 3.98 619. عالٌة
 3 التفكٌر تثٌر أسئلة المنهاج فً المتضمنة التعلٌمٌة الوسائل تتبع

 3.89 795. عالٌة
 4 المهم وإبراز الوضوح لزٌادة المالئمة األلوان التعلٌمٌة الصور فً تستخدم

 4.20 742. عالٌة جدا  
 5  المنهاج موضوعات مع التعلٌمٌة الصور ترتبط

 
 عالٌة

.874 3.97 
 6 تربوٌة ومفاهٌم أفكار عن التعلٌمٌة الصور تعبر

 3.69 779. عالٌة
 7 للمتعلم المحلٌة البٌئة من التعلٌمٌة الوسائل تشتق

 3.85 869. عالٌة
 إلى والوصول الدروس استٌعاب على المتعلم قدرة من التعلٌمٌة الوسائل تزٌد

 والمفاهٌم الحقائق
8 

 3.86 803. عالٌة
 9 التعقٌد من والخلو بالبساطة التعلٌمٌة الوسائل تتصف
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 3.79 927. عالٌة
 10 ٌةئالضو اإلسقاط وأجهزة والفٌدٌو الوسائل استخدام على اجهالمن ٌشجع

 3.68 951. عالٌة
 االستطالع حب لتنمٌة المٌدانٌة والزٌارات بالرحالت القٌام على المنهاج ٌشجع
 المالحظة وقوة

11 

  الكلً  3.87  عالٌة
 

 والشكل البٌانً ٌبٌن النتائج السابقة=
 

 
 

 ( التمثيل البياني ألراء المعممين في مجال الوسائل والتقانات التعميمية11الشكل )
 :تفسير النتائج

( :;,1نجد إن المتوسط الحسابي الكمي ليذا المحور قد بمغ ) (91والشكل ) (11) من خبلل الجدول   
ا من حيث المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المحور فقد أمّ  ،متوسط يقع ضمن درجة موافقة عاليةىذا ال إنّ 

أن الوسائل إلى وىذا ما يشير   أنيا تقع ضمن درجة موافقة عاليةأي  (7,11( و )1,97)تراوحت بين 
وىي  في منياج الدراسات االجتماعية المطور محققة بدرجة عالية المقترح استخدامياوالتقانات التعميمية 

( والتي أكدت عمى استخدام االنترنت واستخدام برامج 1119الحاج محمد )وتتفق مع دراسة  بذلك
 .الحاسوب

ة ليا دور متكامل ال يمكن تجاىمو مع وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن  الوسائل والصور التعميميّ    
الكتاب   فية الموجودة والتركيز عمى الصور التعميميّ ، مين المعموماتالعناصر األخرى في إكساب المتعمّ 

 نة في الدروس وذلك ألن مين في الوصول إلى المفاىيم التربوية واألفكار المتضمّ يساعد المتعمّ 

3.2

3.4

3.6

3.8
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4.2
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 مواصفات الوسائل والتقانات التعلٌمٌة

 المتوسط الحسابً
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وألن المتعمّم ىنا يستخدم أكثر من  دم بشكل أكبر من الكبلم المجرّ خ المعمومة في ذىن المتعمّ الصور ترسّ 
 .حاّسة تساعد عمى الفيم واالستيعاب

ة النتائج أيضًا إلى أسموب تصميم المنياج المعتمد عمى اإلكثار من الصور التعميميّ ويمكن إرجاع ىذه    

 .العممي لممحتوى التعقيد، ومناسبتيا عن والبعد والوضوح بالجاذبية التي تتسم

 :الثالث عشر السؤال
في منهاج األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة بدراسات االجتماعية لمصف الرابع ال معمميما آراء  
 المطور؟ دراسات االجتماعيةال

 األسئلة واألنشطة المقترحةنحو ( أراء معلمي الدراسات االجتماعية 23الجدول )
 

 

درجة 

 التحقق

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 الرقم  البنود 

 1 واضحا   صوغا   الكتاب أسئلة تصاغ 3.99 817. عالٌة

 2 موضوع أو وحدة لكل الموضوعة األهداف األسئلة تغطً 4.04 975. عالٌة

 3 كافة المتعلمٌن لدى المعرفً الجانب مستوٌات الموضوعة األسئلة تقٌس 3.62 884. عالٌة

 4 كافة المتعلمٌن لدى المهاري الجانب مستوٌات الموضوعة األسئلة تقٌس 3.55 916. عالٌة

 3.48 964. عالٌة
 المتعلمٌن لدى الوجدانً الجانب مستوٌات الموضوعة األسئلة تقٌس
 كافة

5 

 6 والموضوعٌة المقالٌة بٌن األسئلة تتنوع 3.55 883. عالٌة

 7 جدٌدة إجابات إعطاء للمتعلم تتٌح أسئلة المعلم ٌطرح بأن المنهاج ٌسمح 3.92 771. عالٌة

 8  تعلٌمٌة وحدة كل بعد بنائٌة اختبارات المعلم ٌجري بأن المنهاج ٌسمح 3.98 749. عالٌة

 9 الذاتً التعلم مهارات التقوٌم أسئلة تنمً 3.83 660. عالٌة

 10 المختلفة التعلم بمصادر االستعانة إلى الموضوعة األسئلة تحتاج 3.81 924. عالٌة

 11 المنشودة والتربوٌة التدرٌسٌة األهداف التقوٌم أسئلة تقٌس 4.01 711. عالٌة

 12 المشاركة على المتعلم وحفز والتشوٌق بالجاذبٌة األسئلة تتصف 4.12 714. عالٌة

 13 النمائٌة المتعلم مستوى مع األسئلة تتناسب 3.90 679. عالٌة

 14 أهدافها تحقٌق مدى لتقوٌم متنوعة أسئلة األنشطة تتبع 3.75 681. عالٌة

 15 المتعلمٌن جمٌع لمشاركة المجال األنشطة تتٌح 3.77 779. عالٌة

 16 صفٌة ال\ صفٌة بٌن ما األنشطة تتنوع 3.72 889. عالٌة

 17 عٌنات فٌها تعرض المدرسة فً رضامع تقام أن على المنهاج ٌركز 3.39 1.175 متوسطة
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 والشكل البياني يبين النتائج السابقة:

 
 

 المعممين في مجال األسئمة واألنشطة المقترحة ( التمثيل البياني ألراء11الشكل )

 :تفسير النتائج
( 1:,1ن المتوسط الحسابي الكمي ليذا المحور قد بمغ )أنجد  ( 99والشكل ) (11)من خبلل الجدول    
ا من حيث المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المحور فقد ىذا المتوسط يقع ضمن درجة موافقة عالية ،أمّ  إنّ 

    .( أي أنيا تقع ضمن درجة موافقة عالية7,17( و );1,7)تراوحت بين 

واختبلفيا من ع التمارين واألنشطة األنشطة عمى درجة عالية إلى تنوُّ و تعزو الباحثة حصول األسئمة    
تعكس تطبيقات الدراسات و تيا وأنيا تغطي موضوعات المنياج، ، وواقعيّ ةحيث المستويات العقميّ 

  زت عمى العمل التعاوني بينركّ  ياكما أنّ ، وبإمكانية تنفيذىا ،سم بالواقعية، وتتّ ة في الحياةاالجتماعيّ 
مين وضرورة تجسيدىا عمى أرض الواقع من خبلل األنشطة الصفية والبلصفية .باإلضافة إلى المتعمّ 

 م .قدرتيا عمى تنمية التفكير واإلبداع عند المتعمّ 
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 مواصفات األسئلة واألنشطة المقترحة  

 المتوسط الحسابً

 التارٌخٌة الموضوعات أو اآلثار لبعض توضٌحٌة وأشكال وخرائط
 والجغرافٌة

 3.30 1.186 متوسطة
 المتعلم تشجع التً والعلمٌة الثقافٌة المسابقات تنظٌم على المنهاج ٌشجع
 المدرسٌة المكتبة ارتٌاد على

18 

 19 العملً للنشاط مخصصة حصص المدرسً البرنامج ٌتضمن 3.13 1.234 متوسطة

  الكلً 3.72  عالٌة
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 تتطمب مشكبلت مواجية في مالمتعمّ  ووضع الذاتي، مالتعمّ  عمى مالمتعمّ  ي األسئمة واألنشطة قدرةكما تنمّ    

 .مختمفة  لمبحث عن مصادر تعممّ  متعددة أساليب التفكير واستخدام من عالياً  قدراً 
قة  بدرجة ز عمى إقامة المعارض وتنظيم المسابقات والنشاط العممي فقد جاءت محقّ إال أنيا لم تركّ 

ة الدراسات ة ومادّ ( نظرًا لطبيعة المادّ >1,1( و)1,91تتراوح بين ) بمتوسطات حسابيةمتوسطة 
  .ة ال تتطمب ىذا الكم من األنشطة  البلصفية كغيرىا من المواد األخرىاالجتماعيّ 

ة الضعيفة والتي ال تتيح ، باإلضافة إلى اإلمكانيات الماديّ م نفسووربما يعود ذلك إلى تقصير من المعمّ 
، إضافة إلى أن المناىج حديثة وبالتالي لم  تجيز المدارس القيام بمثل ىذه األعمالالمدارس إلدارة 

 بالمعدات واألجيزة الكافية لمقيام بمثل ىذه األمور.

 :الرابع عشرالسؤال 
دراسات التي تعيق تطبيق منهاج ال الصعوباتب دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م 

 المطور بشكل فّعال ؟ االجتماعية
 الصعوبات التً تعٌق تطبٌق المنهاجب( أراء معلمي الدراسات االجتماعية 24الجدول )

  

درجة 

 التحقق

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 الرقم البنود

 1 المطورة المادة محتوى لتطبٌق مالئمة غٌر قدٌمة تعلٌمٌة وسائل توجد 3.73 1.245 عالٌة

 2 للمعلمٌن العمل وورش التدرٌبٌة الدورات غٌاب 3.64 1.204 عالٌة

 3.61 1.084 عالٌة
 البٌت فً المتعلم متابعة على تربوٌة كمؤسسة األسرة قدرة ضعف
 الوقت قلة أو المنهاج لصعوبة

3 

 4  المنهاج فً بالتراكمٌة ةاالجتماعٌ الدراسات منهاج ٌتصف  3.59 1.048 عالٌة

 5 السكانٌة كالتربٌة التربٌة من أنواع المطور المنهاج ٌغفل 3.47 949. عالٌة

 3.51 1.020 عالٌة
 المادة تطبٌق فً الحدٌثة التقنٌات الستخدام المعلمٌن مهارات ضعف

 المطورة
6 

 7 متوفرة غٌر تعلٌمٌة لتقنٌات الجدٌدة المناهج تحتاج 3.89 1.191 عالٌة

 8 الواحد الصف غرفة فً المتعلمٌن من كبٌر عدد ٌوجد 3.04 1.327 متوسطة

 متوسطة
 

1.050 3.01 
 الدراسات تدرٌس فً واحدة طرٌقة استخدام فً المعلمون ٌستمر

 االجتماعٌة
9 

 3.53 990. عالٌة
 لبعض النمائً المستوى مع تتالءم ال المحتوى فً موضوعات توجد

 المتعلمٌن
10 

 11 ضٌقا   الواحد للموضوع المخصص الوقت ٌعتبر 3.60 1.058 عالٌة

 متوسطة
 

1.060 3.36 
 المادة وفعالٌات أنشطة لتطبٌق مالئمة غٌر التعلٌمٌة البٌئة تعتبر 

 المطورة
12 
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 13  إضافٌة مادٌة تكلفة الجدٌدة المناهج تطبٌق ٌتطلب 3.67 1.049 عالٌة

  الكلً 2.40  ضعٌفة

 

 والشكل البٌانً ٌبٌن النتائج السابقة=
 

 
 ( التمثيل البياني ألراء المعممين حول الصعوبات التي تعيق منهاح الدراسات االجتماعية المطور12الشكل )

 تفسير النتائج :
( 1,71نجد إن المتوسط الحسابي الكمي ليذا المحور قد بمغ ) (91والشكل ) (17)من خبلل الجدول    

المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المحور ا من حيث أمّ  ،متوسط يقع ضمن درجة موافقة ضعيفةإن ىذا ال
البنود  التي تحققت  إن( والتي تقع ضمن درجة موافقة عالية، في حين >;,1)( و:1,7فقد تراوحت بين )

 (.1,19( و)1,19بدرجة متوسطة فقد تراوحت المتوسطات الحسابية ليا بين )
 وسائل توجد ، في حينمتوفرة غير ةتعميميّ  لتقنيات تحتاج البنود التي تحققت بدرجة عاليةإذ نجد أن    

 مادية تكمفة الجديدة المناىج تطبيق يتطمب و المطورة المادة محتوى لتطبيق مبلئمة غير قديمة تعميمية

 متابعة عمى تربوية كمؤسسة األسرة قدرة ضعفو  لممعممين العمل وورش التدريبية الدورات غيابو  إضافية
 يتصفو  ضيقا الواحد لمموضوع المخصص الوقت ويعد ،الوقت قمة أو المنياج لصعوبة البيت في المتعمم

 المستوى مع تتبلءم ال المحتوى في موضوعات توجدو  المنياج في بالتراكمية ةاالجتماعي الدراسات منياج

 المطورة المادة تطبيق في الحديثة التقنيات الستخدام المعممين ميارات ضعف و المتعممين لبعض النمائي

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 الصعوبات

 المتوسط الحسابً
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 ،(>;,1وبمتوسطات حسابية عمى التوالي ) السكانية كالتربية التربية من أنواع المطور المنياج يغفلو 
(1,:1 ،) (1,9:،) (1,97(،)1,99(،) 1,91(،)1,8<(،)1,81(،)1,89(،)1,7:). 

 وفعاليات أنشطة لتطبيق مبلئمة غير التعميمية البيئة تعتبرأما البنود التي تحققت بدرجة متوسطة فيي    

 استخدام في المعممون يستمر و الواحد الصف غرفة في المتعممين من كبير عدد يوجدو  المطورة المادة

(، ولمثاني 1,19وبمتوسطات حسابية عمى التوالي لؤلول ) االجتماعية الدراسات تدريس في واحدة طريقة
 (1,19( ، ولمثالث )1,17)
ما تم التخطيط لو جيد ومناسب إال أن التنفيذ يعاني من صعوبات بسبب  وتتوصل الباحثة إلى أنّ      

تباعانعدام الوسائل والدورات  وجود منياج  نوبالتالي فإ طرائق تقميدية وضيق الوقت وعدد التبلميذ وا 
 مين وبصورة مستمرةلممعمّ  وكذلك قيام دورات تدريبية ،جود وسائل تتناسب مع ىذا المنياجمطور يتطمب و 

ة توظيفيا لخدمة وضرورة توفر تقنيات تعميمية وتدريب المعممين عمى كيفيّ  امل مع المنياج الجديدلمتع
تحقيق الغاية  إلىلتشكل كبًل متكامبًل تؤدي في النياية  ترتبط فيما بينيا  العناصر العممية التعميمية أي أن

 .ول المناسبة ليذه الصعوباتمما يعني ضرورة بذل المزيد من الجيود إليجاد الحم،من ىذا المنياج 

 :الخامس عشرالسؤال 
الصعوبات التي تعيق تطبيق سبل التغمب عمى ب دراسات االجتماعية لمصف الرابعال عمميما آراء م

 المطور بشكل فّعال ؟ دراسات االجتماعيةمنهاج ال
 الدراسات االجتماعٌة المطور  تعٌق تطبٌق  منهاجسبل التغلب على  الصعوبات التً ب( أراء معلمي الدراسات االجتماعية 25الجدول )

  

درجة  

 التحقق

االنحراف 
 المعٌاري

المتوسط 
 الحسابً

 الرقم البنود

 1 المستمر والتفكٌر والبحث التخطٌط على التطوٌر عملٌة اعتماد 4.03 817. عالٌة

 2 المناهج أنشطة لتالءم المدارس فً التعلٌمٌة البٌئة تهٌئة 3.79 756. عالٌة

 3.91 919. عالٌة
 تطبٌق فً الحدٌثة التكنولوجٌا وسائل استخدام على المعلمٌن تدرٌب
 المناهج

3 

 4.00 891. عالٌة
 باستخدام المناهج تدرٌس على المعلمٌن لتدرٌب تكثٌفٌة دورات عقد

 المتعلم حاجات تراعً حدٌثة تدرٌس طرائق
4 

 5 مستمر بشكل المنهاج لتقوٌم المعلمٌن توجٌه 4.04 982. عالٌة

 6 المدارس فً المالئمة التعلٌمٌة الوسائل توفٌر 4.14 1.082 عالٌة

 4.06 965. عالٌة
 المخصصة الزمنٌة المدة مع لتتناسب المناهج محتوى صٌاغة إعادة

 لتطبٌقها
7 

 3.90 826. عالٌة
 المقررات بموضوعات المرتبطة التلفاز برامج إلى المتعلم توجٌه

 منها لالستفادة التعلٌمٌة
8 
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 4.07 819. عالٌة
 لتنفٌذ التخطٌط فً إلٌها الرجوع الواجب المصادر إلى المتعلم إرشاد

 المدرسٌة المشارٌع
9 

 10 المدارس فً ) العنكبوتٌة بكةاالش) االنترنت شبكة توفٌر 3.63 1.439 عالٌة

 11 المناهج لتطبٌق الكافٌة المادٌة اإلمكانات توفٌر 3.68 1.160 عالٌة

 3.89 1.029 عالٌة
 فاعلٌة وأعلى كلفة بأقل التطوٌر عملٌة تقترحه ما إمكانٌة مراعاة
 قصٌر وبوقت

12 

 13 البنائً التقوٌم لنتائج وفقا   الصعوبات لتالفً المنهاج تعدٌل 4.09 876. عالٌة

 14 مستمر بشكل ولغوي علمً تدقٌق لعملٌة المنهاج محتوى خضوع 4.01 828. عالٌة

  الكلً 3.94  عالٌة

 

 والشكل البياني يبين النتائج السابقة:

 
 سبل التغمب عمى  الصعوبات نحو( التمثيل البياني ألراء المعممين 13الشكل )

 تفسير النتائج :
( 7>,1ن المتوسط الحسابي الكمي ليذا المحور قد بمغ )أنجد  (91والشكل ) (18)من خبلل الجدول    

فقد  ا من حيث المتوسطات الحسابية لبنود ىذا المحورضمن درجة موافقة عالية ،أمّ إن ىذا المتوسط يقع 
 ل التغمب عمى( أي ىناك اتفاقًا بين أفراد عينة البحث عمى أن سب7,97( و )1,19تراوحت بين )

 .ر محققة بدرجة عاليةة المطوّ الصعوبات التي تعيق منياج الدراسات االجتماعيّ 
ة التي تعيق تطبيق منياج الدراسات االجتماعيّ لصعوبات مين ام المعمّ تفيُّ إلى تعزو الباحثة ىذه النتيجة    

ة ما لو صمة بالسير بالعمميّ  راء ايجابية في دعم كلّ آلمحمول لمتغمب عمييا وىذا يعكس  وتأييدىمر المطوّ 

3.2

3.4

3.6

3.8

4

4.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 سبل التغلب على الصعوبات

 المتوسط الحسابً
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وىذا ما يشير  المدارس في المبلئمة التعميمية إذ أكدوا عمى ضرورة توفير الوسائل ،ة نحو األفضلالتعميميّ 
المدارس والذي تحقق بدرجة عالية بمتوسط حسابي  في المبلئمة التعميمية الوسائل توفيرالمتعمق بإليو البند 

نظرًا ألىمية وجود الوسائل التعميمية إلى جانب الكتاب عند شرح المعمم لمدرس فيي تعمل عمى ( 7,97)
في الترتيب  ثم يأتي  .ميطيا بشكل أفضل وتسييل وصول المعمومة إلى المتعمّ توضيح المعمومات وتبس

البنائي بمتوسط حسابي قدره  التقويم لنتائج وفقاً  الصعوبات تعديل المنياج لتبلفيق بالثاني البند المتعمّ 
نياج الدراسات المعممين يواجيون صعوبة في بعض الموضوعات الموجودة في م أن إذ (>7,1)

مون أن يتم مين وتفوق قدراتيم لذلك يفضّ أنيا ال تتبلءم مع المستوى النمائي لممتعمّ االجتماعية ويرون 
يميو في ، تعديل المنياج والعمل عمى تبسيط المعمومات بحيث تتناسب مع المستوى العمري لممتعممّ 

 المشاريع لتنفيذ التخطيط في إلييا لرجوعا الواجب رالمصاد إلى المتعمم إرشادالترتيب البند المتعمق ب

نيم أال مين لدييم رغبة في تنفيذ المشاريع المدرسية إِ إذ أن المعمّ  (:7,1)المدرسية  بمتوسط حسابي قدره 
باإلضافة إلى يعانون من عدم معرفتيم لممصادر الواجب الرجوع إلييا عند التخطيط لتنفيذ ىذه المشاريع ،

نترنت وتمفزيون وىذا يدل عمى إدراكيم أىمية إمى استخدام التقنيات الحديثة من مين شجعوا عن المعمّ أ
ر ولم يعد الكتاب قادر عمى رات والتكنولوجيا في عصر تزايدت فيو المعمومات بشكل كبيمواكبة التطوُّ 

ا جل الحصول عمى كل مأع بالمعمومات من جل التوسُّ أا فبل بد من وجود وسائل أخرى من يا كميئاحتوا
 المرتبطة التمفاز برامج إلى المتعمم توجيوديد مرتبط بالمادة وىذا ما أشار إليو كل من البندين جىو 

 المدارس في ) العنكبوتية )الشابكة االنترنت شبكة توفيرو  منيا لبلستفادة التعميمية المقررات بموضوعات
 تكثيفية دورات عقدالبند المتعمق ب، كما إن حصول (1,91( ولمثاني )1>,1ل قدره )بمتوسط حسابي لؤلوّ 

ق والذي تحقّ  مالمتعمّ  حاجات تراعي حديثة تدريس طرائق باستخدام المناىج تدريس عمى مينالمعمّ  لتدريب
يم من التعامل مع نمين في تطوير معارفيم بما يمكّ ( يدل عمى رغبة المعمّ 7,11بمتوسط حسابي قدره )

مين عميو بدرجة عالية من خبلل البند ة فقد أكد المعمّ بالبيئة التعميميّ ق فيما يتعمّ  أما، المنياج الجديد
التعميمية في المدارس لتبلئم أنشطة المناىج أي أن المعممين لدييم وعي بمتطمبات  البيئة تييئةالمتعمق ب

 .البيئة الصفية
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 فرضياث البحث:نتائج  5-6
 :التي تتعلق مبتغري املؤهل العلميالفرضياث  

 األولى : الفرضية
الدراسات  منهاج حول عممينالم أراء ات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال

 . تعزى لمتغير المؤهل العممي االجتماعية المطور

باستخدام تحميل التباين األحادي لحساب الفروق بين  من صحة الفرضية قامت الباحثة لمتحقق   
 .(19مبين في الجدول )المتوسطات وأتت النتائج كما ىو 

 تحلٌل التباٌن األحادي للفروق بٌن متوسطات المعلمٌن تبعاً  لمتغٌر المؤهل العلمً نتائج  (26) الجدول

ANOVA 

 ف متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموع المربعات مصدر التباٌن 
توى مس

 الداللة
 القرار

 المجموع الكلً 

 بٌن المجموعات
210201.539 3 70067.180 30.479 .000 

 ضمن المجموعات دالة
616102.932 268 2298.892 

  

 الكلً
826304.471 271 

   

إخراج الكتاب 

 والمظهر العام

 بٌن المجموعات
2792.234 3 930.745 32.884 .000 

 ضمن المجموعات دالة
7585.439 268 28.304 

  

 الكلً
10377.673 271 

   

مواصفات المعاٌٌر 

 واألهدافالوطنٌة 

 بٌن المجموعات
9237.981 3 3079.327 16.418 .000 

 ضمن المجموعات دالة
50265.721 268 187.559 

  

 الكلً
59503.702 271 

   

مواصفات محتوى 

 الكتاب

 بٌن المجموعات
10737.288 3 3579.096 16.617 .000 

 ضمن المجموعات دالة
57722.227 268 215.381 

  

 الكلً
68459.515 271 

   

مواصفات 
استراتيجيات التدريس 

 بٌن المجموعات
920.325 3 306.775 10.473 .000 

 ضمن المجموعات دالة
7850.495 268 29.293 

  

 الكلً
8770.820 271 
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 وطرائقه

مواصفات الوسائل 
 والتقانات التعميمية

 بٌن المجموعات
881.882 3 293.961 11.002 .000 

 ضمن المجموعات دالة
7160.496 268 26.718 

  

 الكلً
8042.379 271 

   

األسئمة مواصفات 
والتدريبات واألنشطة 

 المقترحة

 بٌن المجموعات
2426.603 3 808.868 8.800 .000 

 ضمن المجموعات دالة
24634.805 268 91.921 

  

 الكلً
27061.408 271 

   

ومشكالت صعوبات 
 تطبيق المنهاج

 بٌن المجموعات
2279.884 3 759.961 15.034 .000 

 ضمن المجموعات دالة
13546.999 268 50.549 

  

 الكلً
15826.882 271 

   

سبل التغمب عمى 
 الصعوبات

 بٌن المجموعات
3320.353 3 1106.784 19.496 .000 

 ضمن المجموعات دالة
15214.055 268 56.769 

  

      الكلً

  

ومستوى  (>:11,7أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة )ف= ( ُيبلحظ19من خبلل الجدول )  
بين المتغيرات دالة إحصائيًا عند الداللة  أي أن الفروق (؛1,18من) أصغر ي، وى(1,111الداللة)

ذات داللة إحصائية توجد فروق ))  :(، ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة والتي تقول1,18)
أفراد العينة حول منياج الدراسات االجتماعية المطور؛ تبعًا لمتغير المؤىل  أراء درجات اتبين متوسط

 ((. 1,18 العممي عند مستوى الداللة

فيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف اختبار شي ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق   
 .(73) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 

 .لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق بمنهاج الدراسات االجتماعية المطور اختبار شيفيه نتائج( 27الجدول )

المؤهل  جالالم
 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

 إجازة جامعٌة لكلًا

73.4731 ثانوية
*
 7.6925 .000 

 حملة
اإلجازة 
 الجامعٌة

24.9384 م. إعداد المعممين
*
 6.7509 .004 

 846. 18.6348 16.7939 دراسات عميا



 حتليل نتائج البحث وتفسريها                                              الفصل اخلامس                      

 

 

777 

 دراسات علٌا 

56.6792 ثانوٌة
*
 19.2027 .035 

المعلمٌن م.إعداد  8.1445 18.8453 .980 

 846. 18.6348 -16.7939- إجازة جامعٌة

، تبعًا حول منياج الدراسات االجتماعيةوجود فروق بين إجابات أفراد العينة،  (:1الجدول )ُيبلحظ في 
  .لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير لصالح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية

  :الثانيةالفرضية 
أراء المعممين حول إخراج الكتاب والمظهر  ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 .العام في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي
الفروق  ، ليبين إذا ما كانت ىذهتحميل التباين األحادياستخدمت الباحثة اختبار لمناقشة ىذه الفرضية    

إذ بمغت قيمة مؤشر االختبار المحسوبة  (،19) دالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدول
أي إن الفروق بين المتغيرات دالة  (؛1,18، وىو أصغر من)(1,111والداللة ىو ) ،(7;;,11)ف=

والتي تقول: ))توجد فروق ( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة 1,18إحصائيًا عند الداللة )
؛ تبعًا حول إخراج الكتاب ومظيرىا العامأفراد العينة  أراء درجات اتذات داللة إحصائية بين متوسط

 (( 1,18لمتغير المؤىل العممي عند مستوى الداللة 
فيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف اختبار شيولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق    

 .(78) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 
 خراج الكتاب ومظهرها العامبإلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج (28الجدول )     

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 األول

 إجازة جامعٌة

8.417 ثانوية
*
 .854 .000 

 حملة

اإلجازة 

 الجامعٌة

2.709 م. إعداد المعممين
*
 .749 .005 

 999. 2.068 272. دراسات عميا

 دراسات علٌا

8.145 ثانوٌة
*
 2.131 .003 

 716. 2.091 2.437 م. إعداد المعلمٌن

 999. 2.068 -272.- إجازة جامعٌة

إخراج الكتاب وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، حول مواصفات ( ;1) الجدول ُيبلحظ في     
 ، تبعًا لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير لصالح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةومظيرىا العام
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إخراج الكتاب  ومعرفتيم بمواصفات النتيجة بسبب دراستيم ليا خبلل المرحمة الجامعيةوتعزو الباحثة ىذه 
 .الجيد وتطبيقيا عمى منياج الدراسات االجتماعية المطور ومعرفة درجة توافرىا في ىذا الكتاب

 : الثالثةالفرضية 
مواصفات المعايير عممين حول الم أراء ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

        الوطنية واألهداف في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي.
ومستوى الداللة ىو  (;99,79)ف= قيمة مؤشر االختبار المحسوبة ، أن(19)  يبين لنا الجدول    
إحصائيًا عند مستوى الداللة (؛ أي إن الفروق بين المتغيرات دالة 1,18، وىو أصغر من)(1,111)
( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة والتي تقول: ))توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 1,18)

لمتغير المؤىل العممي  حول مواصفات المعايير الوطنية واألىداف تبعاً أفراد العينة  أراء درجات اتمتوسط
 .((1,18عند مستوى الداللة 

فيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف تحديد اختبار شيىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق مصدر ولمعرفة  
 .(77) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 

 بمواصفات المعايير الوطنية واألهدافلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج( 29الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 الثاني

 إجازة جامعٌة

15.337 ثانوية
*
 2.197 .000 

 حملة

اإلجازة 

 الجامعٌة

 076. 1.928 5.087 م. إعداد المعممين

 997. 5.323 1.177 دراسات عميا

  دراسات علٌا

 086. 5.485 14.160 ثانوٌة

 913. 5.383 3.910 م. إعداد المعلمٌن

 997. 5.323 -1.177- إجازة جامعٌة

   

؛ حول مواصفات المعايير الوطنية واألىدافالفروق بين إجابات أفراد العينة  ( ان>1لنا الجدول )ن يبيّ  
نظرًا لحصوليم عمى التحصيل ، والفرق األكبر لصالح اإلجازة الجامعية لمتغير المؤىل العممي اً بعت

 .ي الثانوية ومعيد إعداد المعمميناألكاديمي األعمى مقارنة بالمعممين الحاصمين عمى شيادة ف
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:الفرضية الرابعة        

الكتاب عممين حول مواصفات محتوى الم أراء ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي.

ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق  األحاديتحميل التباين استخدمت الباحثة اختبار  لمناقشة ىذه الفرضية   
ُيبلحظ في الجدول أن قيمة مؤشر ، (19) دالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدول

(؛ أي إن الفروق 1,18، وىو أصغر من)(1,111ة ىو )الداللو   (:99,99)ف= االختبار المحسوبة
قبل الفرضية البديمة ( ونرفض فرضية العدم، لن1,18بين المتغيرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

أفراد العينة حول مواصفات  أراء درجات ات))توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط والتي تقول:
 ((1,18محتوى الكتاب تبعًا لمتغير المؤىل العممي عند مستوى الداللة 

فيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف اختبار شيولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق    
 .(70) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 

 بمواصفات محتوى الكتابلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج (30الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 ثالثال

 إجازة جامعٌة

16.623 ثانوية
*
 2.355 .000 

 حممة

اإلجازة 
 الجامعية

 089. 2.066 5.307 م. إعداد المعممين

 881. 5.704 4.663 دراسات عميا

  دراسات علٌا

 249. 5.878 11.960 ثانوٌة

 1.000 5.768 645. م. إعداد المعلمٌن

 881. 5.704 -4.663- إجازة جامعٌة

 

وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، حول مواصفات محتوى الكتاب تبعًا  (70) الجدولُيبلحظ في    
وتفسر الباحثة ىذه  لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير لصالح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية

 النتيجة بأن الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية ال يقتصر تعميميم عمى ما يوجد في الكتاب فقط بل يعممون
عمى تزويد المتعممين بمعمومات جديدة  من مصادر متعددة ترتبط بالمحتوى نتيجة دراستيم لمقررات تتعمق 

حتوى المناىج واطبلعيم بشكل أوسعبم  
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 الفرضية الخامسة :
عممين حول مواصفات استراتيجيات الم أراء ات درجاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ال

 التدريس وطرائقه في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي 

ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق  تحميل التباين األحادي استخدمت الباحثة اختبار   لمناقشة ىذه الفرضية  
 أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة إذ، (19)  لدالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدو 

(؛ أي إن الفروق بين المتغيرات دالة 1,18وىو أصغر من ) (1,111والداللة ىو ) ،(91,7:1)ف=
( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة والتي تقول: ))توجد 1,18إحصائيًا عند مستوى الداللة )

أفراد العينة حول مواصفات استراتيجيات التدريس  أراء درجات اتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 ((1,18 وطرائقو تبعًا لمتغير المؤىل العممي عند مستوى الداللة

فيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف اختبار شيولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق    
 (01) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 

 .استراتيجيات التدريس وطرائقهبلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج( 31الجدول )    

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 الرابع

 إجازة جامعٌة

4.815 ثانوية
*
 .868 .000 

الحاصلٌن 

على 

شهادة فً 

الدراسات 

 العلٌا

 180. 762. 1.691 م. إعداد المعممين

 1.000 2.104 -055.- دراسات عميا

  دراسات علٌا

 171. 2.168 4.870 ثانوٌة

 879. 2.127 1.746 م. إعداد المعلمٌن

 1.000 2.104 055. إجازة جامعٌة

    

حول مواصفات استراتيجيات التدريس  ( وجود فروق بين إجابات أفراد العينة،01) الجدولُيبلحظ في  
، تبعًا لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير لصالح  المعممين الحاصمين عمى شيادة وطرائقو

يقدرون  مياالمعممين الحاصمين عمى شيادة الدراسات العتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن الدراسات العميا، 
، وتدريبيم أكثر عمى ضرورة نتيجة تحصيميم األكاديمي األعمى أىمية استراتيجيات التدريس وطرائقو

 استخدام الطريقة المناسبة لكل موضوع .
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 الفرضية السادسة : 
عممين حول مواصفات الوسائل الم أراء ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 التعميمية في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي. والتقانات
ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق  تحميل التباين األحادياستخدمت الباحثة اختبار لمناقشة ىذه الفرضية    

 المحسوبةأن قيمة مؤشر االختبار إذ  (19) دالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدول
(؛ أي إن الفروق بين المتغيرات دالة 1,18وىو أصغر من ) (1,111والداللة ىو ) (99,111)ف=

))توجد  قبل الفرضية البديمة والتي تقول:( ونرفض فرضية العدم، لن1,18إحصائيًا عند مستوى الداللة )
المعممين حول مواصفات الوسائل والتقانات  درجات أراء اتمتوسط فروق ذات داللة إحصائية بين

عند مستوى  :لمطور تعزى لمتغير المؤىل العمميالتعميمية في منياج الدراسات االجتماعية ا
 ((1,18الداللة

يفيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف تحديد اختبار شولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق   
 .(77) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 

 .الوسائل والتقانات التعميميةب لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج( 32الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 الخامس

 جامعٌةإجازة 

4.749 ثانوية
*
 .829 0.00 

 حملة

اإلجازة 

 الجامعٌة

 286. 728. 1.419 م. إعداد المعممين

 708. 2.009 2.368 دراسات عميا

  دراسات علٌا

 724. 2.070 2.381 ثانوٌة

 975. 2.032 -949.- م. إعداد المعلمٌن

 708. 2.009 -2.368- إجازة جامعٌة
 

فات الوسائل والتقانات وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، حول مواص( 11) الجدول ُيبلحظ في    
اإلجازة  ، تبعًا لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير لصالح  المعممين الحاصمين عمىالتعميمية
 .الجامعية

بأن الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية يدركون أىمية الوسائل والتقانات وتفسر الباحثة ىذه النتيجة  
 .المعمومة لدى المتعممين وتبسيطياالتعميمية إلى جانب الكتاب ودورىا في ترسيخ 
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 السابعة:الفرضية 
 اء المعممين حول مواصفات األسئمةأر  ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 والتدريبات واألنشطة المقترحة في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي. 
ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق تحميل التباين األحادي  استخدمت الباحثة اختبار لمناقشة ىذه الفرضية   

الجدول أن قيمة مؤشر  ُيبلحظ في ،(19) دالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدول
(؛ أي إن الفروق بين 1,18وىو أصغر من ) (1,111والداللة ىو ) (11;,;)ف= االختبار المحسوبة

( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة والتي 1,111المتغيرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
المعممين حول مواصفات األسئمة  أراء درجات اتمتوسط تقول: ))توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

عند  والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي
 ((1,18مستوى الداللة 

يفيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف اختبار شولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق    
 (77) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 

 .األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحةبلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج (33)الجدول     

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 السادس

 إجازة جامعٌة

7.391 ثانوية
*
 1.538 .000 

المعلمٌن 

الحاصلٌن 

على 

شهادة 

الدراسات 

 العلٌا

 969. 1.350 677. م. إعداد المعممين

 910. 3.726 -2.737- دراسات عميا

  دراسات علٌا

 076. 3.840 10.128 ثانوٌة

 844. 3.768 3.414 م. إعداد المعلمٌن

 910. 3.726 2.737 إجازة جامعٌة

 

مة والتدريبات وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، حول مواصفات األسئ( 11) الجدولُيبلحظ في     
 الحاصمين عمىالمعممين عممي، والفرق األكبر يظير لصالح ، تبعًا لمتغير المؤىل الواألنشطة المقترحة

شيادة في الدراسات العميا. نظرًا لمؤىميم العممي والذي مكنيم من إدراك أىمية األسئمة في تعزيز المعمومة 
لدى المتعمم باإلضافة ألىمية األنشطة التي تتيح المجال لممتعمم في البحث واالعتماد عمى الذات في 

 الوصول لممعمومة .
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 الثامنة:الفرضية 
صعوبات تطبيق منهاج  أراء المعممين حول ات درجاتذات داللة إحصائية بين متوسطال توجد فروق 

 .الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي
ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق  تحميل التباين األحادياستخدمت الباحثة اختبار  لمناقشة ىذه الفرضية   

ُيبلحظ في الجدول أن قيمة مؤشر  إذ (،19)النتيجة كما ىي مبينة في الجدول دالة إحصائيًا وكانت
(؛ أي إن الفروق بين 1,18وىو أصغر من ) (1,111والداللة ىو ) (98,117)ف= االختبار المحسوبة

( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة والتي 1,18المتغيرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
أراء المعممين حول مشكبلت وصعوبات  درجات اتمتوسط تقول: ))توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

 ((1,18 عند مستوى الداللة  :لمطور تعزى لمتغير المؤىل العمميتطبيق منياج الدراسات االجتماعية ا
يفيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف تحديد اختبار شولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق   

 .(77) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 
 .صعوبات تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية المطورلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق ب هاختبار شيفي نتائج( 34الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 السابع

 إجازة جامعٌة

7.091 ثانوية
*
 1.141 .000 

 حملة

اإلجازة 

 الجامعٌة

4.612 م. إعداد المعممين
*
 1.001 .000 

 586. 2.763 3.848 دراسات عميا

  دراسات علٌا

 730. 2.847 3.243 ثانوٌة

إعداد المعلمٌنم.   .764 2.794 .995 

 586. 2.763 -3.848- إجازة جامعٌة

   

صعوبات ومشكالت تطبٌق منهاج حول  وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، (08) الجدولُيبلحظ في  

لصالح  المعممين ، تبعًا لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير رالدراسات االجتماعٌة المطو
وتعزو الباحثة ىذه النتيجة نظرًا لكون الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية  .اإلجازة الجامعية الحاصمين عمى

 .لدييم اىتمام أكبر بالبيئة التعميمية ومشكبلتيا
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 :التاسعةالفرضية 
أراء المعممين حول سبل التغمب عمى الصعوبات  ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

    منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤهل العممي. تطبيق التي تعيق
ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق تحميل التباين األحادي استخدمت الباحثة اختبار  لمناقشة ىذه الفرضية    

ُيبلحظ في الجدول أن قيمة مؤشر االختبار ، (19) مبينة في الجدولدالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي 
(؛ أي إن الفروق بين المتغيرات 1,18وىو أصغر من ) (1,111والداللة ىو ) (9>7,>9)ف=المحسوبة 

 قبل الفرضية البديمة والتي تقول:( ونرفض فرضية العدم، لن1,18دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
أراء المعممين حول سبل التغمب عمى الصعوبات  درجات اتمتوسط داللة إحصائية بين))توجد فروق ذات 

عند مستوى الداللة التي تعيق تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي :
1,18)) 
يفيو لممقارنات البعدية المتعددة بيدف اختبار شولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق    

 .(77) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 
    سبل التغمب عمى الصعوبات التي تعيق تطبيق لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق ب هاختبار شيفي نتائج (35الجدول )

 .منهاج الدراسات االجتماعية المطور

المؤهل  جالالم
 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 الثامن

 إجازة جامعٌة

9.051 ثانوية
*
 1.209 .000 

 حممة
اإلجازة 
 الجامعية

3.437 م. إعداد المعممين
*
 1.061 .016 

 107. 2.928 7.259 دراسات عميا

  دراسات علٌا

 950. 3.018 1.792 ثانوٌة

 645. 2.961 -3.822- م. إعداد المعلمٌن

     107. 2.928 -7.259- إجازة جامعٌة
 

حول سبل التغمب عمى الصعوبات التي  ( وجود فروق بين إجابات أفراد العينة،05ل )الجدو ُيبلحظ في  
لمتغير المؤىل العممي، والفرق األكبر يظير ، تبعًا رتعيق تطبيق  منياج الدراسات االجتماعية المطو 

 اإلجازة الجامعية. لصالح  المعممين الحاصمين عمى
تطبيق المنياج  بصعوباتتعزو الباحثة ىذه النتيجة كون الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية عمى معرفة 

  .المطور بالتالي ىم أكثر معرفة بالحمول المناسبة ليذه المشكبلت
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  الفرضياث  التي تتعلق مبتغري املؤهل العلمي:مناقشت  -5-7
مي الدراسات درجات إجابات معمّ  اتبين متوسطفروق دالة إحصائيًا  البحث إلى وجود   تشير نتائج  

ى لمتغير المؤىل عزَ تُ  فيما يخص محاور االستبانة رة المطوّ حول منياج الدراسات االجتماعيّ ة االجتماعيّ 
فقد حصموا عمى أعمى متوسط حسابي  الجامعيةولصالح المعممين الحاصمين عمى مؤىل اإلجازة العممي 

، وقد جاء في المستوى الثاني المعممين الحاصمين عمى شيادة في الدراسات العميا (;1,81;8) بمغ
جاء ا المعممين الحاصمين عمى شيادة معيد إعداد المعممين فقد ، أمّ (97:,899) بمتوسط حسابي بمغ

أما المعممين الحاصمين عمى الثانوية فقد  ،(8:1,;88) ط حسابي بمغترتيبيم في المستوى الثالث بمتوسّ 
 .(891,118) جاء ترتيبيم في المستوى األخير بمتوسط حسابي بمغ

قد حصموا عمى  الجامعيةأن المعممين الحاصمين عمى مؤىل اإلجازة  إلىتعزو الباحثة ىذه النتيجة    
المستوى األول وربما يعود السبب في اإلعداد الجامعي ليؤالء المعممين ومعرفتيم باألساليب الحديثة في 

وبالتالي تقديرىم  ،بتدريسيا خبلل المرحمة الجامعية م من خبلل مادة التربية العممية التي قامواالتعميم والتعمّ 
كما أن وزارة التربية تحرص عمى دخول  ،عمى تطوير أدائيمى حرص المعممين باإلضافة إل ،ليذه المناىج

  .أن تكون لدييم قدرات عقمية عالية الذين سيكون مستقبميم معممين صف الطبلب
أما المعممين الحاصمين عمى شيادة في الدراسات العميا فقد كانوا بالمستوى الثاني وكان عددىم قميل ال    

يمة بالنسبة لممجتمع األصمي ككل ولكن ال يمكن أن نخفي أن ىؤالء ( معممين وىذه العينة قم:يتجاوز )
لدييم قدر كبير من المعمومات والمعارف باإلضافة إلى استخداميم الستراتيجيات التدريس المناسبة 

 رة.واألساليب الحديثة في التدريس ويعممون عمى تطبيقيا عمى المناىج المطوّ 
مين ممن يحممون شيادة إعداد المعممين )صف خاص( والذين وقد جاء في المستوى الثالث المعمّ    

يم لم يعمموا عمى تطوير أدائيم ولم يخضعوا لمدورات نّ  أَ خضعوا لمتدريب أثناء دراستيم في المعاىد إالّ 
نيم من معرفة  كيفية التعامل مع المناىج المطورة الحديثة وما ىي التدريبية الكافية بعد المعاىد والتي تمكّ 

 رة،وكثافة المناىج المطوّ ، تناسب كل موضوع موجود في المحتوىائق واألساليب الحديثة والتي الطر 

ن كل ما مين بعيدين كل البعد عوىذا يعني بأن المعمّ  1119المعيد تم إغبلقو منذ عام  باإلضافة إلى أنّ 
  .طرأ من جديد عمى المناىج

أن في حين يأتي في المستوى الرابع وىو األخير المعممين الحاصمين عمى شيادة الثانوية وىذا يعني     
م ءَ المعمم الذي حصل عمى الثانوية لديو قدر بسيط من المعارف والمعمومات وأساليب تعميم بسيطة ال تتبل
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األمر الذي ر، ج المطوّ انفيذ المنية تبية عمى كيفيّ ية الدورات التدر قمّ ، باإلضافة إلى رةمع المناىج المطوّ 
والنتيجة التي توصمت إلييا  .األساليب التقميدية ذاتيا والتي أتبعوىا زمنًا طويبلً جعميم يحافظون عمى 

ذات داللة ( التي توصمت إلى عدم وجود فروق ;111 ،الحالية تعارضت مع دراسة )القضاةالدراسة 
 .ماعّية نحو المناىج المطورة تعزى لمتغير المؤىل العمميإحصائية في اتجاىات معّممي الدراسات االجت

 :التي تتعلق مبتغري سنىاث اخلربةالفرضياث  -5-8

  :األولى الفرضية
أراء المعممين حول منهاج  الدراسات  متوسطات درجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

.االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة  
باستخدام تحميل التباين األحادي لحساب الفروق بين   من صحة الفرضية قامت الباحثة لمتحقق   

 .(19المتوسطات وأتت النتائج كما ىو مبين في الجدول )
 لمفرضيات المتعمقة بمتغير الخبرة( ANOVAتحميل التباين األحادي ) نتائج (36جدول )

ANOVA 

 مجموع المربعات مصدر التباٌن
درجة 

 الحرٌة
 ف متوسط المربعات

مستوى 

 الداللة
 القرار

 المجموع الكلً

 بٌن المجموعات
229560.031 2 114780.016 51.740 .000 

 ضمن المجموعات دالة
596744.440 269 2218.381   

 الكلً
826304.471 271    

إخراج الكتاب 

 والمظهر العام

 بٌن المجموعات
2605.957 2 1302.979 45.100 .000 

 ضمن المجموعات دالة
7771.716 269 28.891   

 الكلً
10377.673 271    

مواصفات 

المعاٌٌر الوطنٌة 

 واألهداف

 بٌن المجموعات
10162.908 2 5081.454 27.703 .000 

 ضمن المجموعات دالة
49340.794 269 183.423   

 الكلً
59503.702 271    

مواصفات 

 محتوى الكتاب

 بٌن المجموعات
12663.972 2 6331.986 30.528 .000 

 ضمن المجموعات دالة
55795.543 269 207.418   

 الكلً
68459.515 271    
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مواصفات 

استراتٌجٌات 

التدرٌس 

 هوطرائق

 بٌن المجموعات
1490.139 2 745.069 27.528 .000 

 ضمن المجموعات دالة
7280.681 269 27.066   

الكلً   
8770.820 271    

مواصفات 

الوسائل 

والتقانات 

 التعلٌمٌة

 بٌن المجموعات
1416.367 2 708.184 28.751 .000 

 ضمن المجموعات دالة
6626.011 269 24.632   

 الكلً
8042.379 271    

مواصفات 

األسئلة 

والتدرٌبات 

واألنشطة 

 المقترحة

 بٌن المجموعات
4096.588 2 2048.294 23.993 .000 

المجموعاتضمن  دالة  
22964.820 269 85.371   

 الكلً
27061.408 271 

   

صعوبات 

ومشكالت 

 تطبٌق المنهاج

 بٌن المجموعات
1792.459 2 896.229 17.178 .000 

 ضمن المجموعات دالة
14034.423 269 52.173   

 الكلً
15826.882 271    

التغلب على سبل 

 الصعوبات

 بٌن المجموعات
1622.880 2 811.440 12.907 .000 

 ضمن المجموعات دالة
16911.528 269 62.868   

 الكلً
18534.408 271    

                                                                  

ومستوى الداللة ىو ، (51,183)ف=أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة ( 77ُيبلحظ في الجدول )   
أي إن الفروق بٌن المتغٌرات دالة إحصائٌا  عند مستوى الداللة (؛ 1,18من ) أصغروىو  (1,111)

توجد فروق ذات داللة إحصائية : ))والتي تقول ( ونرفض فرضٌة العدم، لنقبل الفرضٌة البدٌلة1,18)
عند خبرة تبعًا لمتغير ال ؛رمنياج الدراسات االجتماعية المطو أفراد العينة حول  أراء درجات اتبين متوسط

 ((1,18مستوى الداللة 
بيدف  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق   

 .(73) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 
 لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق بمنهاج الدراسات االجتماعية المطور هاختبار شيفي نتائج( 37الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

سنوات 11-5من  5أقل من  الكلً  72.5385
*
 7أقل من  000. 10.0518 
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سنوات فأكثر11 سنوات  74.1429
*
 سنوات 000. 7.4061 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -72.5385
*
 10.0518 .000 

سنوات فأكثر 10   1.6044 8.4004 .982 

    

ىذه الفروق  دالة أنو توجد فروق بين إجابات أفراد العينة، تبعًا لمتغير الخبرة، ( 01الجدول )في  ٌُالحظ 
 7أصحاب الخبرة األقل من وتفسر الباحثة هذه النتٌجة بأن معلمً الدراسات االجتماعٌة من إحصائيًا، 

 جون جدد ، وهم على علم أكثر بالمستجدات التربوٌة والعلمٌة.ٌخرسنوات 

 الفرضية الثانية :
حول إخراج الكتاب والمظهر  عممينالم أراء ات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال

 العام في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق  األحاديتحميل التباين استخدمت الباحثة اختبار  لمناقشة ىذه الفرضية   

والداللة ىو ، (85,133)ف=المحسوبة( أن قيمة مؤشر االختبار 77ُيبلحظ في الجدول ) ،دالة إحصائياً 
أي إن الفروق بين المتغيرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (؛ 1,18وىو أصغر من )(1,111)
والتي تقول: ))توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  ( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة1,18)

أفراد العينة حول إخراج الكتاب والمظير العام؛ تبعًا لمتغير الخبرة عند مستوى  درجات أراء اتمتوسط
 ((1,18الداللة 

بيدف تحديد  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق 
 (78) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 

 بإخراج الكتاب والمظهر العام.لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج( 38الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 األول

 5أقل من 

 سنوات

سنوات 11-5من   7.138
*
 1.147 .000 

 7أقل من 

 سنوات

سنوات فأكثر11  7.984
*
 .845 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -7.138
*
 1.147 .000 

سنوات فأكثر 10   .846 .959 .678 
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، إخراج الكتاب والمظهر العام حول وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، (02) الجدولُيبلحظ في    
كونيم سنوات(  5لصالح  المعممين األقل خبرة.)أقل من ، والفرق األكبر يظير سنوات الخبرةتبعًا لمتغير 
  .خريجون جدد

 الفرضية الثالثة : 
عممين حول مواصفات المعايير الم أراء ات درجاتذات داللة إحصائية بين متوسطال توجد فروق 

 سنوات الخبرة.الوطنية و األهداف في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق تحميل التباين األحادي استخدمت الباحثة اختبار لمناقشة ىذه الفرضية    
والداللة ، (11,130)ف= ( أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة 77ُيبلحظ في الجدول ) ، إذدالة إحصائياً 

المتغيرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة أي إن الفروق بين (؛ 1,18وىو أصغر من ) (1,111ىو )
))توجد فروق ذات داللة إحصائية بين والتي تقول:  ( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة1,18)

أفراد العينة حول مواصفات المعايير الوطنية واألىداف؛ تبعًا لمتغير الخبرة عند  درجات أراء اتمتوسط
 ((1,18مستوى الداللة 

بيدف  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق   
 .(77) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 

 .بمواصفات المعايير الوطنية واألهدافلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفينتائج ( 39الجدول )   

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 الثانً

 5أقل من 

 سنوات

سنوات 11-5من   15.328
*
 2.890 .000 

 7أقل من 

 سنوات

سنوات فأكثر11  15.588
*
 2.130 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -15.328
*
 2.890 .000 

سنوات فأكثر 10   .260 2.416 .994 

    

العينة حول مواصفات المعايير  حول وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، (03) الجدولُيبلحظ في  
لصالح  المعممين األقل خبرة )أقل من ، والفرق األكبر يظير سنوات الخبرة، تبعًا لمتغير الوطنية واألىداف

 .سنوات ( 5
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 : الرابعةالفرضية 
أراء المعممين حول مواصفات محتوى الكتاب  ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

  .في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة
ا ما كانت ىذه الفروق إذ ليبين تحميل التباين األحادياستخدمت الباحثة اختبار  لمناقشة ىذه الفرضية   

والداللة  ،(03,512)ف=أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة (  77) ُيبلحظ في الجدولإذ ، دالة إحصائيا
أي إن الفروق بٌن المتغٌرات دالة إحصائٌا  عند مستوى الداللة (؛ 1,18من ) أصغروىو  (1,111ىو )

توجد فروق ذات داللة إحصائية : ))والتي تقول ( ونرفض فرضٌة العدم، لنقبل الفرضٌة البدٌلة1,18)
عند مستوى خبرة تبعًا لمتغير ال أفراد العينة حول مواصفات محتوى الكتاب؛ أراء ات درجاتبين متوسط

  ((1,18الداللة 

بيدف تحديد  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق 
 (70) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 

 .بمواصفات محتوى الكتابلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج( 40الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 الثالث

 5أقل من 

 سنوات

سنوات 11-5من   16.563
*
 3.074 .000 

 7أقل من 

 سنوات

سنوات فأكثر11  17.495
*
 2.265 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -16.563
*
 3.074 .000 

سنوات فأكثر 10   .932 2.569 .936 

 

، تبعًا مواصفات محتوى الكتاب حول وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، ( 83الجدول )ُيبلحظ في    
 سنوات(.  5لصالح  المعممين األقل خبرة )أقل من ، والفرق األكبر يظير سنوات الخبرةلمتغير 

 : الخامسةالفرضية 

استراتيجيات عممين حول مواصفات الم أراء ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 .سنوات الخبرة التدريس وطرائقه في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير

الفروق  ا ما كانت ىذهإذ ليبين تحميل التباين األحادياستخدمت الباحثة اختبار لمناقشة ىذه الفرضية    
والداللة  (11,512)ف= أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة ( 77ُيبلحظ في الجدول )إذ  دالة إحصائيًا،

أي إن الفروق بٌن المتغٌرات دالة إحصائٌا  عند مستوى الداللة (؛ 1,18من ) أصغروىو (1,111ىو )



 حتليل نتائج البحث وتفسريها                                              الفصل اخلامس                      

 

 

777 

توجد فروق ذات داللة إحصائية والتي تقول: )) ( ونرفض فرضٌة العدم، لنقبل الفرضٌة البدٌلة1,18)
خبرة تبعًا لمتغير ال أفراد العينة حول مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو؛ أراء ات درجاتبين متوسط

 .((1,18عند مستوى الداللة 
بيدف  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق   

 (77) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 
 .استراتيجيات التدريس وطرائقهبلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج (41الجدول )

 جالالم
المؤهل 

 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 

 الرابع

 5أقل من 

 سنوات

سنوات 11-5من   5.999
*
 1.110 .000 

 7أقل من 

 سنوات

سنوات فأكثر11  5.942
*
 .818 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -5.999
*
 1.110 .000 

سنوات فأكثر 10   -.057- .928 .998 

 

وجود فروق بٌن إجابات أفراد العٌنة، حول مواصفات استراتٌجٌات  (79) الجدولٌُالحظ فً      

لصالح  المعممين األقل خبرة )أقل من ، والفرق األكبر يظير سنوات الخبرة، تبعًا لمتغير وطرائقو التدرٌس
 .سنوات( 5

 : السادسة الفرضية
الوسائل عممين حول مواصفات الم أراء ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 .سنوات الخبرة التعميمية في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير والتقانات
ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق لمناقشة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين األحادي     

والداللة ، (78,377)ف=أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة  (77) ُيبلحظ في الجدولإذ ، دالة إحصائياً 
أي إن الفروق بين المتغيرات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة (؛ 1,18وىو أصغر من ) (1,111ىو )

)توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ) والتي تقول: ( ونرفض فرضية العدم، لنقبل الفرضية البديمة1,18)
التعميمية؛ تبعًا لمتغير الخبرة عند  أفراد العينة حول مواصفات الوسائل والتقانات أراء ات درجاتمتوسط

 ((1,18مستوى الداللة 
بيدف  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق    

 (77) في الجدولموضح تحديد جية الفروق كما ىو 
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 .الوسائل والتقانات التعميميةبلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج (42الجدول )

المؤهل  جالالم
 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 الخامس

 5أقل من 
 سنوات

سنوات 11-5من   6.891
*
 1.059 .000 

 7أقل من 
 سنوات

سنوات فأكثر11  5.401
*
 .780 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -6.891
*
 1.059 .000 

سنوات فأكثر 10   -1.490- .885 .245 

 

فات الوسائل مواصحول  أفراد العينة، أراء درجات متوسطات ( وجود فروق بين81) الجدولُيبلحظ في    
)أقل  تبعًا لمتغير سنوات الخبرة، والفرق األكبر يظير لصالح  المعممين األقل خبرة، والتقانات التعميمية

 سنوات(. 5من 
سنوات ىم خريجون جدد وحاصمين عمى  7ن المعممين األقل خبرة من وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأ     
الجامعية عمى الوسائل التعميمية ولدييم اىتمام أكبر بالوسائل التعميمية نتيجة تركيز المناىج ازة جامعية إج

 .والتأكيد عمى أىميتيا في إيصال الفكرة بسيولة لممتعمم

 السابعة:الفرضية 
أراء المعممين حول مواصفات األسئمة  ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 .ةتغير سنوات الخبر والتدريبات واألنشطة المقترحة في منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لم

ا ما كانت ىذه الفروق إذ ليبين تحميل التباين األحادياستخدمت الباحثة اختبار لمناقشة ىذه الفرضية    
أن قيمة مؤشر االختبار المحسوبة ُيبلحظ  (00دالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدول )

دالة   بين المتغيرات فروقال أي إن ؛(1,18) اصغر من، وىو (1,111والداللة ىو ) ،(77,777)ف=
توجد )): ( ونرفض فرضٌة العدم، لنقبل الفرضٌة البدٌلة والتً تقول1،18عند مستوى الداللة ) إحصائياً 

أفراد العينة حول مواصفات األسئمة واألنشطة  أراء ات درجاتفروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
 ((1,18عند مستوى الداللة خبرة تبعًا لمتغير ال والتدريبات المقترحة؛

بيدف تحديد  اختبار شيفيو لممقارنات البعدية المتعددة ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق
 .(77) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 
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 .األسئمة واألنشطة والتدريبات المقترحةبلمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج( 43)الجدول 

المؤهل  جالالم
 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 السادس

 5أقل من 
 سنوات

سنوات 11-5من   12.065
*
 1.972 .000 

 7أقل من 
 سنوات

سنوات فأكثر11  8.962
*
 1.453 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -12.065
*
 1.972 .000 

سنوات فأكثر 10   -3.103- 1.648 .172 

 

حول مواصفات األسئمة واألنشطة وجود فروق بين إجابات أفراد العينة،  (80) الجدول ُيبلحظ في   
سنوات( وىم 5، والفرق األكبر يظير في األقل  خبرة )أقل من الخبرة، تبعًا لمتغير المقترحةوالتدريبات 

خريجين جامعيين وبالتالي يعنييم محور األسئمة واألنشطة المقترحة نظرًا إلدراكيم لدورىا في تطبيق 
 المناىج المطورة.

 :الثامنةالفرضية 
عممين حول صعوبات تطبيق منهاج الم أراء درجاتات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطال

 .سنوات الخبرة الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير

ا ما كانت ىذه الفروق إذ ليبينلمناقشة ىذه الفرضية استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين األحادي    
أن قيمة مؤشر ُيبلحظ في الجدول ( إذ 00دالة إحصائيًا وكانت النتيجة كما ىي مبينة في الجدول )

 فروقال أي إن ؛(1,18) اصغر من، وىو (1,111والداللة ىو ) ،(73,738)ف= االختبار المحسوبة
( ونرفض فرضٌة العدم، لنقبل الفرضٌة البدٌلة 1,18عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً   بين المتغيرات

أفراد العينة حول مشكبلت  أراء ات درجاتمتوسطتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين )) :والتً تقول
 ((1,18عند مستوى الداللة خبرة تبعًا لمتغير ال وصعوبات تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور؛

بيدف تحديد  يفيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار ش ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق
 (77) الجدول فيموضح جية الفروق كما ىو 

 .صعوبات تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية المطورب لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق هاختبار شيفي نتائج( 44الجدول )

المؤهل  جالالم
 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 السابع

 5أقل من 
 سنوات

سنوات 11-5من   7أقل من  120. 1.542 3.186 
سنوات فأكثر11 سنوات  6.451

*
 1.136 .000 
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سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -3.186- 1.542 .120 

سنوات فأكثر 10   3.264
*
 1.288 .042 

    

منياج الدراسات االجتماعية ُيبلحظ وجود فروق بين إجابات أفراد العينة، حول صعوبات تطبيق     
 .سنوات 5األقل من يظير لصالح المعممين  ، والفرق األكبرالمطور، تبعًا لمتغير الخبرة

التاسعة:الفرضية   

الصعوبات  التغمب عمىراء المعممين حول سبل أ ات درجاتال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط
   .التي تعيق تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة

ليبين إذا ما كانت ىذه الفروق لمناقشة ىذه الفرضية  استخدمت الباحثة اختبار تحميل التباين األحادي   
ُيبلحظ أن قيمة مؤشر االختبار إذ  (00)النتيجة كما ىي مبينة في الجدول  دالة إحصائيًا وكانت

بين  فروقال أي إن ؛(1,18) اصغر من، وىو (1,111والداللة ىو ) ،(77,703)ف= المحسوبة
 ( ونرفض فرضٌة العدم، لنقبل الفرضٌة البدٌلة1,18عند مستوى الداللة ) دالة إحصائياً   المتغيرات

أفراد العينة حول سبل التغمب  درجات أراءات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطوالتي تقول: ))
عند مستوى خبرة تبعًا لمتغير ال عمى الصعوبات التي تعيق تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور؛

 ((1,18الداللة 
بيدف تحديد  فيو لممقارنات البعدية المتعددةاختبار شي ولمعرفة مصدر ىذه الفروق قامت الباحثة بتطبيق

 (77) في الجدولموضح جية الفروق كما ىو 
بسبل التغمب عمى الصعوبات التي تعيق لمفروق بين متوسطات إجابات المعممين فيما يتعمق  هاختبار شيفي نتائج (45الجدول )

 .تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية المطور

المؤهل  جالالم
 j) العممي)

 المؤهل العممي
(i) 

 فرق
 المتوسط

 الخطأ
 المعياري

 القيمة
 االحتمالية

القرار دال 
 لصالح

المحور 
 الثامن

 5أقل من 
 سنوات

سنوات 11-5من   5.369
*
 1.692 .007 

 7أقل من 
 سنوات

سنوات فأكثر11  6.321
*
 1.247 .000 

سنوات  5من 

 سنوات10إلى 

سنوات 5أقل من   -5.369
*
 1.692 .007 

سنوات فأكثر 10   .952 1.414 .797 

حول سبل التغمب عمى الصعوبات التي تعيق تطبيق جود فروق بين إجابات أفراد العينة و يبلحظ      
 .األقل خبرةفي األفراد  منياج الدراسات االجتماعية المطور، تبعًا لمتغير الخبرة، والفرق األكبر يظير
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:التي تتعلق مبتغري سنىاث اخلربة مناقشت الفرضياث -5-9  

معممي الدراسات  أراءدرجات  اتبين متوسطأنو توجد فروق دالة إحصائيًا   اتنتائج الفرضيتشير    
تعزى لمتغير عدد  فيما يخص محاور االستبانة االجتماعية  حول منياج الدراسات االجتماعية المطور

 8( ولصالح المعممين الذين لدييم خبرة ) أقل من ;111وىي تختمف مع دراسة )القضاة ،  سنوات الخبرة
، وقد جاء في المستوى الثاني (;81,>99) سنوات ( فقد حصموا عمى أعمى متوسط حسابي بمغ 

مين الذين ، أما المعمّ (111,:87)( سنوات بمتوسط حسابي بمغ 91-9المعممين الذين لدييم خبرة من )
 سنوات فقد جاء ترتيبيم في المستوى الثالث بمتوسط حسابي بمغ (91خبرة ) أكثر من  لدييم

(878,1<9). 
مين سنوات كانوا من المعمَ  8المعممين الذين لدييم خبرة أقل من  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أنَ    

والمناىج المطورة تم إدخاليا عمى  ،الذين درسوا في الجامعاتة اإلجازة الجامعيّ في الحاصمين عمى شيادة 
المعارف والمعمومات  م أثناء دراستيم في الجامعات عمىم وبالتالي حصولي 1191المدارس في عام 

النظرية وطرائق التدريس التي تناسب المناىج المطورة والعمل عمى تطبيقيا من خبلل التربية العممية التي 
تقوم بيا الجامعات لتدريب معممي الصف عمى كيفية استخدام وتطبيق األساليب الحديثة واالستراتيجيات 

جين سنوات ىم من الخري 8مين الذين لدييم خبرة أقل من ن المعمّ ، كما أَ رةالمناسبة عمى المناىج المطوّ 
والذي  نترنت بشكل كبيرلدييم رغبة في البحث واالستكشاف واستخدام اإل الجدد والذين غالبًا ما يكون

 .حديثة  في عممية التعميم والتعممواألساليب الطبلع عمى المعمومات يساعدىم بشكل أساسي في اال
 ( فقد جاء في المستوى الثاني بمتوسط حسابي بمغ 91-8ن لدييم خبرة من )مين الذيا المعمّ أمّ     
ين موأغمبيم من خريجي الجامعات وعدد قميل من الحاصمين عمى شيادة معيد إعداد المعم (111,:87)

يم لم يعمموا عمى  أنّ والذين لدييم خبرة طويمة في التعميم وخضعوا لمتدريب في الجامعات والمعاىد إالّ 
 .رةأدائيم وأسموبيم في التعميم بما يتناسب مع المناىج المطوّ  تطوير
سنوات( بمتوسط حسابي بمغ   91مين الذين لدييم خبرة )أكثر من ويأتي في المستوى الثالث المعمّ     
مين الحاصمين عمى الثانوية وعدد من المعممين الحاصمين عمى شيادة معيد وىم من المعمّ  (9>878,1)

جيم من معيد إعداد المعممين باإلضافة إلى المعممين الذين تابعوا دراستيم بعد تخرُّ  ،إعداد المعممين
 .وحصموا عمى الشيادة في اإلجازة الجامعية
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ك ىؤالء باألساليب القديمة في التدريس وعدم وتعزو الباحثة حصوليم عمى المستوى الثالث إلى تمسُّ  
 ،اقتصار التعميم عمى طريقة واحدة لذي يتم تدريسو بلاستخداميم طريقة التدريس المناسبة  لمموضوع ا

ونجحوا  اعتادوىا التي ةالتعميميّ  األساليب من تغيير الطويمة الخبرة ذوي  المعممين معظم فباإلضافة لتخو  
والنتيجة  .نحوىا سمبية اتجاىات نكو   مما عمييا التدريب عدم نتيجة فييا يفشمون قد جديدة أنماط إلى فييا

( التي توّصمت إلى عدم وجود  ;111،ية تعارضت مع دراسة )القضاةالتي توصمت إلييا الدراسة الحال
ذات داللة إحصائية في اتجاىات معّممي الدراسات االجتماعّية نحو المناىج المطّورة تعزى لمتغير فروق 

 سنوات الخبرة.
 :يتعلق باالستبانتفيما أهم النتائج التي تىصل إليها البحث  -8-91
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية-

ح الحاصمين عمى اإلجازة ولصال حول منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي
 . الجامعية

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط  (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 حول إخراج الكتاب والمظير العام في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي

 . ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال

ن أراء المعممي ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
حول مواصفات المعايير الوطنية واألىداف في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل 

 .ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال العممي

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط  (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العمميحول مواصفات محتوى الكتاب في 

 .ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
حول مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

 .ولصالح الحاصمين عمى شيادة في الدراسات العميا المؤىل العممي
 ( بين متوسطات درجات أراء المعممين 1,18توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

  واصفات الوسائل والتقانات التعميمية في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير حول م
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 .ى اإلجازة الجامعيةولصالح الحاصمين عم المؤىل العممي

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط  (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
حول مواصفات األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى 

 .ولصالح الحاصمين عمى شيادة في الدراسات العميا لمتغير المؤىل العممي

ين أراء المعمم ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
ح ولصال صعوبات تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي حول

 .الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
حول سبل التغمب عمى الصعوبات التي تعيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل 

 .ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال العممي

أراء المعممين  متوسطات درجات بين (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
لصالح المعممين الذين لدييم خبرة  حول منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 .سنوات( 8)أقل من 
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 دراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرةحول إخراج الكتاب والمظير العام في منياج ال
 .سنوات( 8لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من 

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
لمطور تعزى لمتغير حول مواصفات المعايير الوطنية و األىداف في منياج الدراسات االجتماعية ا

 .سنوات( 8لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من  سنوات الخبرة
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 حول مواصفات محتوى الكتاب في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 .سنوات( 8لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من 

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
حول مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

 .سنوات( 8ذين لدييم خبرة )أقل من لصالح المعممين ال سنوات الخبرة
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أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط(1,18عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
والتقانات التعميمية في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات  حول مواصفات الوسائل

 .سنوات( 8من  لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقلالخبرة 
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

حول مواصفات األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى 
 .ات(سنو  8لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من  لمتغير سنوات الخبرة

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
لصالح المعممين حول صعوبات تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

 . سنوات( 8الذين لدييم خبرة )أقل من 

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (1,18مستوى الداللة )عند توجد فروق ذات داللة إحصائية    -
حول سبل التغمب عمى الصعوبات التي تعيق تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

 .سنوات( 8لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من سنوات الخبرة 
 :مقترحات البحث -5-11

 البحث الحالي توصي الباحثة بما يمي:في ضوء ما أسفرت عنو نتائج   
،  مييماالعتماد بشكل أكبر عو بعض الحرية لممعممين في بعض النقاط المتعمقة بالمناىج الجديدة  إعطاء -

في حال تعذر إدخال جميع المفاىيم، وذلك من خبلل تضمين المفاىيم في دليل المعمم، ليكونوا قادرين 
  عمى تعميم ىذه المفاىيم لممتعممين.

االىتمام بكتب الدراسات االجتماعية لصفوف مرحمة التعميم األساسي وتطويرىا بحيث يتم تنظيم  -
  .ة وخصائص نمو المتعممينمحتواىا باالستناد عمى أساسيات المعرف

تأمين مستمزمات المناىج الجديدة لممدارس؛ من خبلل زيادة المخّصصات المالية البلزمة ليذا الجانب  -
 .االحتياجات الجديدة  لممنياجلتناسب 

تدريب المعممين عمى تطبيق المنياج المطور من خبلل طرح الدورات التدريبية المستمرة ليم، وكذلك  -
وذلك من خبلل برامج تدريبية  تدريبيم عمى ميارات توظيف التكنولوجيا الحديثة في عممية التعميم

 متخصصة بتعمم لتكنولوجيا تحت إشراف المتخصصين 
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إشراك المعممين في عمميات تطوير منياج الدراسات االجتماعية وتغييره وذلك لمحصول عمى دعميم  -
  لممنياج المطور وتقبميم لو.

التخطيط بمستوى أفضل لعمميات توزيع محتويات المنياج المطور بما يتناسب مع الفترة الزمنية  -
 المخصصة لو في البرنامج الدراسي .

تمفازّية عمى القناة الفضائية التربوية السورية، بحضور متخصصين وبعض مؤّلفي إقامة ندوات  -
 .المنياج؛ لئلجابة عن استفسارات المعّممين والتبلميذ واألىالي

وأخيرًا يمكن القول بأن عممية تطوير المناىج يجب أن تتم وفق مبادئ الشمولية والتكامل واالنطبلق من   
  لمجتمع كافة وان تتم بتخطيط منظم لكافة عناصره.حاجات المتعمم والمعممين وا
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 هدف البحث إلى:   

تحميل منياج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من الحمقة األولى لمتعميم األساسي ومسح المفاىيم  -
 االجتماعية الموجودة فيو.

 تعرف إلى جوانب القوة والضعف في منياج الدراسات االجتماعية المطور من وجية نظر المعممين.   -

في  0202الدراسات االجتماعية بمنياج الدراسات االجتماعية  المطور عام معممي تعرف آراء  -
 الجميورية العربية السورية ومدى موافقتيا لمتطمبات العصر والمجتمع.

حول الصعوبات والمشكالت التي تواجييم عند تدريس منياج الدراسات  ينالمعممتعرف آراء  -
 االجتماعية المطور.

الوصول إلى مجموعة من المقترحات التي تساعد في إيجاد حمول لبعض المشكالت التي تواجو  -
 المعممين في تدريس منياج الدراسات االجتماعية المطور وتساىم في تطويره.

نيج الوصفي التحميمي، حيث حممت كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع اعتمدت الباحثة الم   
األساسي ودليل المعمم في ضوء معيار أعدتو ليذا الغرض، كما اعتمدت الباحثة المفيوم االجتماعي وحدًة 

 لمتحميل.

ع من الحمقة المجتمع األصمّي لمدراسة جميع معممي الدراسات االجتماعية الذين يدرسون الصف الرابشمل    
( معممًا ومعممة 8268، وقد بمغ عددىم )3184-3182األولى لمتعميم األساسي في مدينة حماة لمعام الدراسي 

. واختيرت عينة البحث بطريقة عشوائّية من خالل استخدام أسموب القرعة عمى مدارس الحمقة األولى من 
%( من 02ممًا ومعممًة والذين يمثمون ما نسبتو )مع (272التعميم األساسّي في مدينة حماة، حيث بمغ عددىم )

أجريت دراسة مسحية آلراء عينة المعممين حول منياج الدراسات االجتماعية المطور  المجتمع األصمي،
 وجيت لعينة من معممي الدراسات االجتماعية في الصف الرابع. ،واستخدم ليذا الغرض استبانة

 خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:    
 فيما يتعمق بتحميل كتاب الدراسات االجتماعية ودليل المعمم لمصف الرابع: 

المفاىيم االجتماعية المتّضمنة في محتوى الكتاب غير متوازنة في التوزيع في المجاالت الثالثة لممادة  -
 .بعض المفاىيم ، وحتى ضمن المجال الواحد ، باإلضافة إلىمال
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وردت المفاىيم االجتماعية في الكتاب موزعة بين تعريف وشرح وأمثمة ومصّور ونشاط وأسئمة إاّل أن  -
أما دليل المعمم فقد كان التركيز األكبر عمى النشاط ، النصيب األكبر كان لمشرح والمصور واألسئمة

 والصور.
التركيز عمييا في دليل المعمم لكتاب الدراسات تبّين من خالل تحميل كتاب التمميذ ّقمة القيم و -

 االجتماعية. 
 :أما فيما يتعلق باالستبانة

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
اإلجازة ح الحاصمين عمى ولصال حول منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي

 . الجامعية
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط  (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 حول إخراج الكتاب والمظير العام في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي
 . ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة ) داللة إحصائيةتوجد فروق ذات   -
حول مواصفات المعايير الوطنية واألىداف في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل 

 .ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال العممي

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط  (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
 حول مواصفات محتوى الكتاب في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي

 .ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
حول مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

 .ولصالح الحاصمين عمى شيادة في الدراسات العميا المؤىل العممي
 ( بين متوسطات درجات أراء المعممين 2,20توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

  واصفات الوسائل والتقانات التعميمية في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير حول م
 .ولصالح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية المؤىل العممي
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أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط  (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
حول مواصفات األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى 

 .ولصالح الحاصمين عمى شيادة في الدراسات العميا لمتغير المؤىل العممي

ين أراء المعمم ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
ح ولصال صعوبات تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل العممي حول

 .الحاصمين عمى اإلجازة الجامعية

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
االجتماعية المطور تعزى لمتغير المؤىل  حول سبل التغمب عمى الصعوبات التي تعيق منياج الدراسات

 .ح الحاصمين عمى اإلجازة الجامعيةولصال العممي

أراء المعممين  متوسطات درجات بين (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
لدييم خبرة لصالح المعممين الذين  حول منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 .سنوات( 0)أقل من 
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 حول إخراج الكتاب والمظير العام في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من 

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
حول مواصفات المعايير الوطنية و األىداف في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من  سنوات الخبرة
أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة ) داللة إحصائيةتوجد فروق ذات  -

 حول مواصفات محتوى الكتاب في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من 

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
حول مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقو في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير 

 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من  سنوات الخبرة
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أراء المعممين  درجاتات بين متوسط(2,20عند مستوى الداللة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
والتقانات التعميمية في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات  حول مواصفات الوسائل

 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من الخبرة 
ن أراء المعممي ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -

حول مواصفات األسئمة والتدريبات واألنشطة المقترحة في منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى 
 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من  لمتغير سنوات الخبرة

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية  -
لصالح المعممين حول صعوبات تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير سنوات الخبرة 

 . سنوات( 0الذين لدييم خبرة )أقل من 

أراء المعممين  ات درجاتبين متوسط (2,20عند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية    -
ت التي تعيق تطبيق منياج الدراسات االجتماعية المطور تعزى لمتغير حول سبل التغمب عمى الصعوبا

 .سنوات( 0لصالح المعممين الذين لدييم خبرة )أقل من سنوات الخبرة 
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  :العربية املراجع
 . عمان: دار أسامة.الشامل في تدريس المواد االجتماعية(. 5005) .األمين، شاكر -
 .دار الكتاب الحديث الكويت: .قياس الشخصية(. 0222) بدر محمد. األنصاري، -
 . عمان: دار الفكر.3. طالمناىج أسسيا ومكوناتيا (.5002زكريا.)أبو الضبعات،  -
 االتجاىات ضوء في األساسي التعميم لمرحمة التربوية النفسية المستمزمات ). 5001) .غسان ،فخر أبو  -

. (1)المجمد كمية التربية: :دمشق جامعة. النفس وعمم لمتربية العربية الجامعات اتحاد مجمة " .الحديثة التربوية
 .(4 )العدد

التجربة السورية في تأليف مناىج التربية الموسيقية لمرحمة التعميم األساسي.  (.0212) الياس، سيمون. -
 (. 1العدد ) (.6مجمد ) .: كمية التربيةجامعة دمشق

 .1ط .دار الرائد العربي :بيروت .المنيج التعميمي .(1893). بشارة، جبرائيل -
 منشورات جامعة دمشق. :دمشق. المناىج التربوية .( 0226) .اسما ،الياس، جبرائيل ،بشارة -
 .الدار العامرة :دمشق .المعمم في مدرسة المستقبل .(2008) .، جبرائيلبشارة -
 منشورات جامعة دمشق. :. دمشقالمناىج التربوية .( 0212).اسما ،الياس، جبرائيل ،بشارة -
 من السابع السادس، الخامس، لمصفوف وتقويميا الوطنية التربية كتب محتوى تحميل(. 9002) .، معاذبشير -

 . فمسطين.. رسالة ماجستير غير منشورةالغربية الضفة شمال محافظات ومعممات معممي نظر وجية
: . األردن(، التطوير، األسس، أنواعياالمفيوم، العناصر )المناىج التربوية. (0226. )، رزق فايزبطاينة -

 ..1ط لمكتاب العالمي.جدارا 
 .222. مجمة عالم المعرفة، العدد االستبعاد االجتماعي(. 0222) ، محمد.الجوىري -
المالمح التقنية في كتب مناىج الصف الرابع األساسي المطورة حديثًا في . (0226) سوسن.  ،الحاج محمد -

 .: جامعة اليرموكمنشورة. عمان رسالة ماجستير غير. األردن ومدى توافقيا مع منحى االقتصاد المعرفي
مفاىيم حقوق اإلنسان ومدى كفايتيا من وجية نظر المدرسين والموجيين  .(0222) .حقي، شكرية -

ساسي / الحمقة الثانية في األ االختصاصيين )دراسة تحميمية لكتب المواد االجتماعية في مرحمة التعميم
 .كمية التربية :جامعة دمشق. منشورةجستير غير . رسالة ماالجميورية العربية السورية

 (. طرائق ومناىج التدريس والعموم المساعدة وصفات المدرس الناجح. بيروت:5002، حسان. )الحالق -
 .1ط دار النيضة العربية.
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 .3.ط .منشورات جامعة دمشق . دمشق:أصول البحث في عمم النفس .(2003).حمصي، أنطون -
 .3ط : دار الشروق لمنشر والتوزيع.. عمانالتعميمية والتقييم المدرسي األسئمة (.5005أفنان.) ،دروزة -
دراسة تحميمية تقويمية لمحتوى كتاب مادة التاريخ لمصف السادس األساسي في . (0212)  .الزعبي، جيان -

ماجستير  رسالة.الجميورية العربية السورية وتصميم وحدة درسية وفق المعايير الوطنية لمناىج التعميم األساسي
 .،الجميورية العربية السوريةجامعة دمشق .غير منشورة

المعممين والمتعممين وأولياء األمور في كتب الدراسات االجتماعية في الحمقة  أراء (.5031.) محمد، زيدان -
  كمية التربية. دمشق: .منشوره غير ماجستير رسالة .األساسياألولى من التعميم 

دار  :عمان .تنظيمات المناىج تخطيطيا وتطويرىا. (5003). عبد اهلل إبراىيم،، حمدأ، جودت سعادة -
 .3ط .الشروق لمنشر

 .دار التعميم :دبي .تعميم الدراسات االجتماعية .( 0221) .سعيد عبده نافع، يحي عطية ،سميمان -
 .منشورات جامعة دمشق: دمشق .التربوية المناىج .(0221) .سنقر، صالحة -
 .2ط األمل.دار  :. أربدالمناىج بناؤىا تنفيذىا تقويميا تطويرىا (.2000) .إبراىيم ميدي الشبمي، -
درجة تضمين المفاىيم السكانية في كتب الدراسات االجتماعية والوطنية  .(2012عبد اليادي .) ،الشيري -

السعودية: جامعة  منشورة . غير. رسالة ماجستير المطورة بالمرحمة المتوسطة في ضوء التربية السكانية العالمية
 أم القرى.

دراسة تحميمية لمحتوى كتب المواد االجتماعية في مرحمة التعميم األساسي /  .(0211) .، ىبةصالحال -
ة عجام .رسالة ماجستير غير منشورة .الحمقة الثانية ) الصف الخامس والسادس ( في ضوء قيم ثقافة التسامح

 .: كمية التربيةدمشق
 المصرية. األنجمو مكتبة :القاىرة. وتقويميا صناعتيا التعميمية المناىج). ٦٠٠٢ ( .محمود الضبع،-

 :القاىرة .(استخداماتو –أسسو  –مفيومو  )ةاإلنسانيتحميل المحتوى في العموم  .(0222) .، رشديطعيمة -
 .دار الفكر العربي

ميارات التفكير المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية لمصفوف الثالثة . (5033) .العاتكي، سندس -
مجمة جامعة  .((دراسة تحميمية في الجميورية العربية السورية))األولى من مرحمة التعميم األساسي وأدلتيا 

                                                                  .252 – 255،  52، المجمددمشق
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القاىرة: دار  .تصميم وتنفيذ استطالعات وبحوث اإلعالم والرأي العام(. 0222. )، عاطف عدليالعبد -
 .النشر لمجامعات

القياس والتقويم التربوي والنفسي )أساسيتو وتطبيقاتو وتوجياتو (. 0226الدين محمود. ) عالم، صالح -
 .0ط . القاىرة: دار الفكر العربي.المعاصرة(

 ..عمان :دار المسيرة التربية العممية وتدريس العموم (.0222.) محمد ،عمي-
. عمان: دار الشروق كفايات تدريس المواد االجتماعية(. 2002محسن كاظم. ) الفتالوي، سييمة  -

 لمنشر والتوزيع.
 اتجاىات معممي الدراسات االجتماعية نحو المناىج المطورة في ضوء خطة. (5002، ىبة. )القضاة-

  .عمان: جامعة اليرموك .. ممخص رسالة ماجستير غير منشورةاالقتصاد المعرفي في األردن
 . عمان: دار الفكر.طرق تدريس الدراسات االجتماعية (.2002محمد إبراىيم. ) قطاوي، -
مدخل إلى البحث في العموم التربوية (. 5001) .الشريفين، نضال كمال ي، عبد اهلل زيد،الكيالن-

 : دار المسيرة .. عمانواالجتماعية
 :.بيروتالمناىج وتكنولوجيا تدريسيا وتقويميا (.5003) .، رشراشعبد الخالق، أبو طالب محمد سعيد، -

 .3ط .دار النيضة العربية

  .: مكتبة األنجمو المصرية. القاىرةالبحث العممي في العموم السموكية(. 5002، جودت شاكر. )دمحمو -
العموم االجتماعية مدخل إلى التاريخ (. 0222)، شمسين، نديم. ، جمالسميمان، سمير ،مراد-

 : منشورات جامعة دمشق .دمشق .والجغرافية

تحميل وتقييم المناىج الفمسطينية الجديدة ومراجعة  .(0226) .لألبحاث والمعمومات فمسطين مركز-
مكتب  :القدس.الكتب المدرسية الفمسطينية وبرامج تعميم التسامح لمصفوف من الخامس إلى العاشر

 .ات العامة في القنصمية األمريكيةالعالق

وعناصرىا  المناىج التربوية الحديثة مفاىيميا  (.5000). حمدأمحمد  ،الحيمة، حمدأتوفيق  مرعي،-
     .3ط  .دار المسيرة لمنشر :عمانوعممياتيا. أسسيا

 .دار المسيرة :عمان .مناىج البحث في التربية وعمم النفس .(0212) .ممحم، سامي محمد-

 : كمية التربية.جامعة دمشق .في التربية الحديثة والتقويم القياس(. 2004) امطانيوس. ،ميخائيل -
 (. دمشق: منشورات جامعة دمشق.1)جالقياس النفسي .(2002)مطانيوس. ا ميخائيل، -
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 منشورات جامعة دمشق. :.دمشق القياس والتقويم (.2010) امطانيوس. ،ميخائيل-
 .1ط دار الشروق.:عمان .استراتيجيات حديثة في فن التدريس .(0222) .عبدالرحمن الياشمي،-
 لممرحمة األساسية الدنيا في المنياج الفمسطينيتحميل كتب التربية الوطنية  .(0222).سمية ىندي،-
 .جامعة النجاح الوطنية: فمسطين .منشورة غير رسالة ماجستير.

 دمشق. .النظام الداخمي لمدارس التعميم األساسي. (0222).وزارة التربية -

 .االجتماعية واإلنسانيةوثيقة المعايير والمخرجات التعميمية لمادة الدراسات (. 0222)أ(.)وزارة التربية  -
 . مشروع تطوير المناىج، دمشق

الجميورية العربية  المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام ما قبل الجامعي .(5002).وزارة التربية -
 .المجمد األول .دمشق .السورية

. االجتماعية  المواد. دليل المعمم في تدريس (0212) .في الجميورية العربية السورية وزارة التربية -
 .دمشق: منشورات المؤسسة العامة لمطباعة

آراء المعممين والمتعممين وأولياء األمور في المناىج الجديدة في الحمقة األولى  (.5030وزارة التربية. ) -
 .. دراسة غير منشورة. دمشق: وزارة التربيةمن التعميم األساسي

:دار .القاىرةمعوقاتو  .خطواتو .أساليبو .أسسو .أسبابوتطوير المناىج (. 5000) .حممي أحمد الوكيل،-
 الفكر العربي
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 املواقع اإللكرتونية
 استراليا في  األساسي التعميم مرحمة في االجتماعية الدراسات كتب تقويم (.5003) .جون ،سميث  -

 من جامعة اليرموك .  وثيقة: عمان منشوره غير ماجستير رسالة ممخص .العالمية لممعايير
  .naseemrtt@hotmail.comمن  2/11/0212أخذت بتاريخ 

 .كمية التربية: جامعة المنيا. االجتماعية وأىميتياطبيعة الدراسات  (.0222ادريس.) صالح،- 
 EDREESSULTAN.ARABBLOGS.COM//: HTTP: من0212/ 0/2بتاريخ أخذت 

تقويم مناىج وطرق تدريس الجغرافيا في اسكتمندا من خالل وجية نظر  .(0222). .ايمينويمز-
 .كاليرمو وثيقة من جامعة : عمان. ممخص رسالة ماجستير غير منشورة .المعممين

     2/6/0212أخذت بتاريخ   
 NASEEMRTT@HOTMAIL.COM  
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رقم 
 الممحق

 الصفحة عنوان امللحق 

معيار حتديد املفاهيم االجرماعيح انىاجة ذىافرها يف كراب اندراساخ االجرماعيح نهصف انراتع من  1

 .احلهقح األوىل من انرعهيم األساسي
160-164 

حىل ذقىيم جترتح ذطىير منهاج اندراساخ االجرماعيح نهصف انراتع من احلهقح األوىل من اسرثانح آراء  2

 . انرعهيم األساسي
165-171 

 172 أمساء انسادج احملكمني 3
 183-173 منىذج  نرحهيم  تعض اندروس من انىحدج األوىل 4
 185-184  مدينح محاج. يف انثحث أداج  هبا طثقد انيت املدارس أمساء 5
 186 مىافقح وزارج انرتتيح عهى ذسهيم مهمح انثاحث نرطثيق أداج  انثحث املرعهقح ترسانح املاجسرري. 6
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 (1الممحق )

معيار تحديد المفاهيم االجتماعية الواجب توافرها في كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من 
 .الحمقة األولى من التعميم األساسي

 معيار التحميل
 المفاهيم الفرعية المفاهيم الرئيسة المجال

جغرافية
ال

 
 

 الموقع
 أهمٌة الموقع 

 االمتداد

 المساحة 

 الحدود الجغرافٌة
 الحدود البرٌة 

 الحدود البحرٌة 

 الحدود السٌاسٌة 

 الخصائص الطبٌعٌة

 لتضارٌسا

 السهول 

 األودٌة 

 الجبال

 السواحل

 الرؤوس

 الخلجان

 الهضاب

 التالل

 البوادي

 المنخفضات

 الجزر

 المناخ 
 الطقس

 الحرارة 

 الرٌاح

 الرطوبة 

 المطر

 الصقٌع

 المٌاه
 المحٌطات

 البحار

 النبات
 الغطاء النباتً

 الحٌوان

 السكان والعمران
 النمو السكانً

 الكثافة السكانٌة 
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 التوزع السكانً 

 اإلحصاءات السكانٌة

 الزٌادة الطبٌعٌة

 معدل الوالدات

 معدل الوفٌات

 العمر الوسطً

 التنمٌة البشرٌة 

 المشكالت السكانٌة 

  
 
 
 
 
 

 

 الفقر 

 الهجرة 

 الزواج

 المراكز العمرانٌة 

 االزدحام المروري 

 البناء والتشٌٌد 

 البٌئات الطبٌعٌة

 البٌئة الساحلٌة 

 البٌئة الداخلٌة 

 البٌئة الجبلٌة 

 البٌئة الصحراوٌة

 المشكالت البٌئٌة

 التصحر 

 الجفاف

 التملح

 تدهور الغطاء النباتً

 انقراض الحٌوانات 

 تلوث الهواء 

 تلوث الماء

 ترشٌد المٌاه

 تلوث الغذاء

 تدهور التربة

 مشكالت التصنٌع

 االستنزاف

 تضخم المدن

 المحافظة على البٌئة

 الموارد الطبٌعٌة

 الموارد الطبٌعٌة المتجددة
 األنهار

 البحٌرات

 المٌاه الجوفٌة

 الهواء

 الشمس

 غٌرالمتجددة الموارد الطبٌعٌة
 النفط

 الفوسفات

 الغاز

 المعادن

 أنماط الطبٌعة
 البادٌة 

 طبٌعة العٌش
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 تنمٌة البادٌة 

 الرٌف
 المجتمع الرٌفً

 النشاط الرٌفً

 العمران الرٌفً

 المدٌنة
 نمو المدن

 عوامل الكثافة

 مناطق منظمة

 مناطق عشوائٌة 

 

 األنشطة االقتصادٌة

 الزراعة  

 الزراعٌةالحاصالت 

 األسالٌب الزراعٌة

 تربٌة الحٌوان 

 الثروة الحٌوانٌة

 تربٌة األبقار

 تربٌة األغنام

 الصناعة 
 التوسع الصناعً

 مقومات الصناعة

 الصناعة الحدٌثة

 الصناعة القدٌمة 

 تنوع الصناعات

 الملكٌة الصناعٌة

 مشكالت الصناعة

 التجارة
 التوسع التجاري

 مشكالت التجارة 

 أشكال التجارة 

 التجارة الداخلٌة 

 التجارة الخارجٌة 

 النقل والمواصالت 
 النقل المائً

 النقل الجوي

 السكك الحدٌدٌة 

 طرق السٌارات

 السٌاحة 

 مقومات السياحة
 االقتصاد

 االستثمارات االقتصادٌة

 التنمٌة واإلصالح االقتصادي

 التضخم االقتصادي

 الطاقة والموارد الغذائٌة

  تقدٌر العمل
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 األموال

 كسب المال

 إنفاق المال

 االدخار

 البطالة

 الدخل

 العمالة

 التضخم

 الشركات 

 االستثمارات

 تأمٌن فرص العمل

التاريخ
 

 التطور الحضاري

اإلنسان )المظهر العام ، المأكل، تطور 
 الملبس (

 تطور الحٌاة االجتماعٌة) عادات ، تقالٌد (

 تطور العمران

 تطور وسائل النقل

 تطور التكنولوجٌا

 تطور التربٌة والتعلٌم

 التطور الثقافً

 التطور اإلعالمً

 المعالم األثرٌة

 المدن األثرٌة

 تارٌخ إنشائها

 طرق البناء واإلنشاء

 القالع والحصون

 القصور

 المساجد والكنائس

 المتاحف

 مواقع الحروب

 الثورات
 الثورات ضد الغزو األجنبً

 الثورات االجتماعٌة

 مبادئ أسس  الثورات 

 الشخصٌات التارٌخٌة

 نسب الشخصٌة

 أعمال الشخصٌة

 ثقافة الشخصٌة 

 االجتماعٌةحٌاتها 

  االنتماء

 األعٌاد والمناسبات
 األعٌاد القومٌة 

 األعٌاد الدٌنٌة

 المناسبات االجتماعٌة 

التربية الوطنية
 

 
 

 الوطن

 حماٌة  مقدرات الوطن 

 التعدد االثنً

 العٌش المشترك

 الوحدة الوطنٌة

 حب الوطن والدفاع عنه

 االعتزاز والفخر باألمة  

 العدالة  النظام االجتماعً
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 تكافؤ الفرص

 احترام القوانٌن والتشرٌعات

 الوعً بالواجبات والحقوق

 النظام السٌاسً

 طبٌعة نظام إدارة البالد

 رئاسة الدولة

 مجلس الشعب

 الحكومة

 مجالس اإٌلدارة المحلٌة 

 الحقوق والواجبات 
 

 حقوق اإلنسان 

 حقوق الطفل

 حقوق المرأة

 حقوق المواطن

 حقوق العامل

 واجبات المواطنٌن

 واجبات العمال

 واجبات الدولة 

 الخدمات

 خدمات اجتماعٌة

 خدمات معٌشٌة

 خدمات صحٌة 

 خدمات تعلٌمٌة 

 خدمات ترفٌهٌة 

 الشهادة والشهداء
 تقدٌر الشهادة 

 تكرٌم الشهداء 

 الشهادة غرس قٌمة 

  االحترام  
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 (2الملحق )

 استبانة آراء معلمي الدراسات االجتماعية

استبانة لتقويم تجربة تطوير منهاج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع  من الحمقة األولى من التعميم 
 األساسي من وجهة نظر المعممين

ي جرى بعد أن ذبتطوير المناىج الدراسية في المراحل الدراسية كافة والم  1191قامت وزارة التربية السورية في عام    
م بالتعاون مع  1116وضعت وزارة التربية السورية وثيقة المعايير والمخرجات التعميمية لكل المواد الدراسية في عام 

 (. وفي مقدمتيا المنظمة الدولية لمتربية والثقافة والعموم ) اليونسكو  المنظمات الدولية،
وتأتي تجربة تطوير منياج الدراسات االجتماعية في الجميورية العربية السورية تمبية لتوصيات المؤتمرات التربوية     

والندوات وانطالقًا من الحاجة إلى إحداث نقمة نوعية في مخرجات التعميم من خالل تطوير شامل لمناىجو بشكل يساعد 
أرادت  ذال، لمتعممين بفكر حديث ومعاصر في تعمم منياج الدراسات االجتماعيةعمى تحقيق أىداف التعميم ويكفل تقدم ا

لك من خالل االستبانة المرفقة والتي تتألف من  مجموعة من البنود نستطمع ذه التجربة و ذالباحثة أن تتعرف آراءكم حول ى
الحمقة األولى من التعميم األساسي،  فييا آراءكم حول تقويم تجربة تطوير منياج الدراسات االجتماعية لمصف الرابع من

ونرجو منكم اإلجابة عنيا بموضوعية ،عممًا أن إجاباتكم ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي 
 ،شاكرين تعاونكم .

  :: معمومات شخصية أ
 عميادراسات             جامعيةإجازة              معيد إعداد معممين           ثانوية: المؤهل العممي -

    سنوات فأكثر 91     سنوات       91   –سنوات  5   سنوات         5أقل من الخبرة في التدريس:  -

                    .آراء المعمم في المنهجب:  

 مواصفات التصميم الرقم
بدرجة  

 عالية جدا  

بدرجة 

 عالية

بدرجة 

 ةمتوسط

بدرجة 

 ضعيفة

 بدرجة

معدوم

 ة

 إخراج الكتاب والمظهر العام أوالا 

1 
      .ٌتمٌز غالف الكتاب بمتانة التجلٌد

2 
      ٌتوافر عنصر الجذب والتشوٌق فً غالف الكتاب.

3 
      ترتبط صورة الغالف بمضمون الكتاب.

4 
      تتسم طباعة الكتاب بالوضوح.
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5 
      .ٌخلو الكتاب من األخطاء المطبعٌة واإلمالئٌة

6 
      .تتسم عناوٌن الكتاب بإمكانٌة تمٌٌزها والوضوح

7 
      ٌعرض المحتوى األفكار الرئٌسة بخطوط ملونة والفتة للنظر.

ٌستخدم الكتاب األلوان التً تناسب المصورات والصور واألشكال  8
 .والرسوم البٌانٌة

     

المستوى ٌتناسب حجم الحرف المستخدم فً طباعة الكتاب مع  9
 .العمري للمتعلم

     

10 
      .ٌتصف ورق الكتاب بالجودة من حٌث اللون

11 
      .ٌتصف ورق الكتاب بالجودة من حٌث الحجم

12 
      .ٌتصف ورق الكتاب بالجودة من حٌث المساحة

13 
      .ٌعتبر إخراج الكتاب أنٌق

 .مواصفات المعايير الوطنية واألهداف ثانيا  

14 
      .تؤكد على أهمٌة موقع سورٌة  وخصائصها وتأثٌراتها المختلفة

شرٌة لألماكن وأثرها على تؤكد على الخصائص الطبٌعٌة والب 15
 والبٌئة اإلنسان

     

تؤكد على أهمٌة تارٌخ سورٌة الحضاري قدٌماا ووسطٌاا وحدٌثاا  16
 .)سورٌة مهد الحضارات (

     

السٌاسٌة واالجتماعٌة لسورٌة فً تارٌخها تؤكد على المتغٌرات  17
 والمعاصر الحدٌث

     

تؤكد على دور الشخصٌات الوطنٌة واألحداث التً أثرت فً  18
 .تارٌخ سورٌة

     

تؤكد على بنٌة نظام الحكم ووظائفه فً الجمهورٌة العربٌة  19
 .السورٌة

     

20 
      .السورٌةتؤكد على وعً المتعلم بدستور الجمهورٌة العربٌة 

تؤكد على الدٌمقراطٌة وكٌفٌة ممارستها فً الجمهورٌة العربٌة  21
 السورٌة

     

والمحافظة على الممتلكات  تؤكد على أهمٌة كسب المال وإنفاقه 22
 والخاصة العامة

     

23 
 .تؤكد على أهم األنشطة االقتصادٌة فً سورٌة

     

بكٌفٌة تسٌٌر األعمال فً النظام  المتعلمتؤكد على أهمٌة تعرٌف  24
 االقتصادي فً سورٌة

     

تؤكد على العالقة بٌن األعمال الفنٌة والفترة الزمنٌة التً برزت  25
 .فٌها سورٌة

     

26 
      .تؤكد على دور اإلرث الثقافً فً سورٌة

تؤكد على مساهمات المؤسسات الوطنٌة فً إبراز اإلرث الثقافً  27
 .وإغنائه

     

ومجتمعه  المتعلمتؤكد على القٌم االجتماعٌة المرتبطة بحٌاة  28
 .)االنتماء(

     



 ملالحقا

 

 

 

967 

ومجتمعه  المتعلمتؤكد على القٌم االجتماعٌة المرتبطة بحٌاة  29
 )االحترام (

     

ومجتمعه  المتعلمتؤكد على القٌم االجتماعٌة المرتبطة بحٌاة  33
 )العمل المنتج (

     

      .مهارات التفكٌر الناقد المتعلمتؤكد على إكساب  31

      تؤكد على تعرٌف المتعلم بجهود الحكومة على المستوى العربً 32

القومٌة وتراثها  تؤكد على تعزٌز اإلٌمان باألمة العربٌة ولغتها 33
 واإلنسانٌة وقٌمها الروحٌة

     

تتعلق ببٌئتهم المحلٌة تركز على إكساب المتعلم معلومات وخبرات  34
 والعالمٌة وأهمٌة المحافظة علٌها

     

تؤكد على أهمٌة تمتع المتعلم بالحس الجمالً واألخالقً ، بما  35
 ٌتالءم مع أهداف المجتمع وقٌمه

     

تؤكد على تواصل المتعلم فً مجتمعه والتواصل اإلنسانً بأشكاله  36
 المختلفة

     

المتعلم على اتخاذ قرارات مسؤولة تجاه  تعمل على زٌادة قدرة 37
 .القضاٌا السكانٌة والبٌئٌة

     

تؤكد على ضرورة االنفتاح الواعً على أوجه التقدم العلمً  38
 والتكنولوجً العالمً

     

تؤكد على اإلٌمان بإٌجابٌات التعددٌة وتوظٌفها لخدمة المجتمع  39
 والمصلحة العامة

     

بالتطورات الحالٌة والمستقبلٌة فٌما ٌتعلق بالسكان تعرف المتعلم  43
 والتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة

     

تصاغ بوضوح بحٌث ٌمكن ترجمتها إلى أهداف سلوكٌة قابلة  41
 للمالحظة والقٌاس

     

تؤكد على الشمولٌة بحٌث تشمل جمٌع النتاجات التعلٌمٌة المطلوب  42
 تحقٌقها عند المتعلم

     

      تتالءم مع مستوى نمو المتعلم وقدراته 43

      تتصف بالدقة والوضوح 44

      تتصف بالواقعٌة والقابلٌة للتطبٌق 45

 الكتابمواصفات محتوى  ثالثا  

توضح المقدمة األهداف التعلٌمٌة المحددة التً سٌحققها تعلّم  46
 المنهاج.

     

      المالئمة لتناول مادة الكتاب. ترشد المقدمة إلى الطرائق واألسالٌب 47

      تعّرف المقدمة بأسلوب تنظٌم الكتاب وطرٌقة عرض محتواه . 48

      تعطً المقدمة  فكرة موجزة عن المحتوى. 49

      .ٌتناسب المحتوى مع الزمن المخصص له 53

      ٌعرض المادة بشكل متكامل. 51

      ٌراعً  دقة المعلومات وصحتها . 52
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بحٌاته  المتعلمتساعد الموضوعات المطروحة فً ربط واقع  53
 الٌومٌة.

     

54 
      الثقافة(. –ٌبرز البعد العالمً مثل )القٌم 

55 
      مهارات حّل المشكالت . المتعلمٌكسب 

56 
      مهارات التفكٌر العلٌا . المتعلمٌنمً لدى 

57 
      المهارات الحٌاتٌة. المتعلمٌنمً لدى 

58 
      ٌشجع المتعلم على التعلّم الذاتً.

      ٌرتبط مع محتوى المواد الدراسٌة األخرى. 59

      تتصف موضوعات الكتاب بالترابط واالنسجام 63

      ٌترجم األهداف إلى مواقف تعلٌمٌة 61

      ٌتسم بالمرونة . 62

      ٌنالمتعلمٌراعً الفروق الفردٌة بٌن  63

      تحتوي مربعات اإلثراء معلومات واضحة ومحددة 64

      ٌؤكد على دور اإلنسان فً حماٌة البٌئة وتطوٌر مواردها 65

      قٌماا وطنٌة المتعلم ٌنمً لدى 66

      قٌماا قومٌة المتعلمٌنمً لدى  67

      .اإلقصاء والتهمٌش ألي فئة اجتماعٌةٌساعد على محاربة مظاهر  68

      .فكرة التطور الحضاري لوطنه وأمته المتعلم ٌوضح لدى 69

ٌساعد على تنمٌة مواقف معادٌة من المفسدٌن للمجتمع والمخلٌن  73
 .بقٌمه

     

      .ٌتضمن  معلومات عن العادات االجتماعٌة السائدة فً سورٌة 71

      .المتعلم حب العمل )الكسب الشرعً للمال (ٌغرس فً نفس  72

      .ٌغرس فً نفس المتعلم حب العلم )االكتشاف ،اكتساب المعرفة ( 73

      .المتعلمٌنمً قٌم المواطنة لدى  74

      ٌتضمن أنشطة تقوٌمٌة متنوعة. 75

      .ٌشمل على المجاالت المعرفٌة والمهارٌة والوجدانٌة 76

      .على الفصلٌن الدراسٌٌن بشكل متوازن ٌتوزع 77

      .ٌكثر من األشكال والرسوم التوضٌحٌة 78

      .ٌخلو من الحشو والتكرار 79
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      ٌتصف بالدقة العلمٌة 83

 مواصفات استراتيجيات التدريس وطرائقه رابعا  

حوار، ٌتٌح المنهاج للمعلمٌن استخدام الطرائق التفاعلٌة) مناقشة ،  81
 .لعب األدوار(

     

لكشفٌة )حل المشكالت، ٌتٌح المنهاج للمعلمٌن استخدام الطرائق ا 82
 ، االستقصاء(المشروعات

     

المحاضرة ، الشرح على استخدام الطرائق اإللقائٌة)ٌركز المنهاج  83
) 

     

تساعد طرائق التدرٌس المتبعة  فً ترسٌخ مبدأ التعلم الذاتً لدى  84
 .المتعلم

     

      .توجه طرائق التدرٌس المتبعة إلى استخدام تقنٌات التعلم الحدٌثة 85

ٌتضمن دلٌل المعلم معلومات ترشد المعلمٌن إلى أحدث الطرائق  86
 .فً تخطٌط الدروس وتصمٌمها

     

87 
ٌتضمن دلٌل المعلم إرشادات تساعد المعلم فً اختٌار طرائق 

مادة الدراسات االجتماعٌة وفقا لطبٌعة التدرٌس التً تناسب 
 .الموضوع

     

تشجع طرائق التدرٌس المتبعة على تنوٌع مصادر المعرفة  88
 .إلٌها المتعلموتوجٌه 

     

      .تعمل طرائق التدرٌس على تحقٌق األهداف المحددة للمنهاج 89

المراد تتالءم طرائق التدرٌس المتبعة مع محتوى المادة العلمٌة  93
 .تدرٌسها

     

تتالءم طرائق التدرٌس المتبعة مع الوقت المخصص لتنفٌذ  91
 المحتوى

     

 مواصفات الوسائل والتقانات التعليمية خامساا 

توفر أنواع متعددة من الصور التعلٌمٌة فً الكتاب المدرسً  92
 (ال بٌانٌة ، مصورات ، خرائط، صور)رسوم توضٌحٌة ، أشك

     

نحو  المتعلمتنمً الصور التعلٌمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة لدى  93
 .محتوى النص

     

      تتبع الوسائل التعلٌمٌة  المتضمنة فً المنهاج أسئلة تثٌر التفكٌر 94

تستخدم فً  الصور التعلٌمٌة األلوان المالئمة لزٌادة الوضوح  95
 .وإبراز المهم

     

      .موضوعات المنهاجترتبط الصور التعلٌمٌة مع  96

      .تعبر الصور التعلٌمٌة عن أفكار ومفاهٌم تربوٌة 97

      للمتعلمتشتق الوسائل التعلٌمٌة من البٌئة المحلٌة  98

على استٌعاب الدرس  المتعلمتزٌد الوسائل التعلٌمٌة من قدرة  99
 .والوصول إلى الحقائق والمفاهٌم

     

      .التعلٌمٌة بالبساطة والخلو من التعقٌدتتصف الوسائل  133

ٌشجع المنهاج على استخدام التلفزٌون والفٌدٌو وأجهزة اإلسقاط  131
 الضوئٌة
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ٌشجع المنهاج على القٌام بالرحالت والزٌارات المٌدانٌة لتنمٌة  132
 .حب االستطالع وقوة المالحظة

     

   المقترحة مواصفات األسئلة والتدريبات   سادسا  

      .تصاغ أسئلة الكتاب صوغاا واضحاا  133

      .تغطً األسئلة األهداف الموضوعة لكل وحدة أو موضوع 134

ٌن المتعلمتقٌس األسئلة الموضوعة مستوٌات الجانب المعرفً لدى  135
 .كافة

     

تقٌس األسئلة الموضوعة مستوٌات الجانب المهاري لدى  136
 .ٌن كافةالمتعلم

     

 تقٌس األسئلة الموضوعة مستوٌات الجانب الوجدانً لدى 137
 .ٌن كافةالمتعلم

     

      .تتنوع األسئلة بٌن المقالٌة والموضوعٌة 138

إعطاء إجابات  للمتعلمٌسمح المنهاج بأن ٌطرح المعلم أسئلة تتٌح  139
 .جدٌدة

     

113 
بنائٌة بعد كل وحدة ٌسمح المنهاج بأن ٌجري المعلم اختبارات 

 تعلٌمٌة
     

      تنمً أسئلة التقوٌم مهارات التعلم الذاتً 111

      تحتاج األسئلة الموضوعة إلى االستعانة بمصادر التعلم المختلفة 112

      تقٌس أسئلة التقوٌم األهداف التدرٌسٌة والتربوٌة المنشودة 113

      على المشاركة المتعلمتتصف األسئلة بالجاذبٌة والتشوٌق وحفز  114

      النمائٌة المتعلمتتناسب األسئلة مع مستوى  115

      تتبع األنشطة أسئلة متنوعة لتقوٌم مدى تحقٌق أهدافها 116

      ٌنالمتعلمتتٌح األنشطة المجال لمشاركة جمٌع  117

      صفٌة / ال صفٌةتتنوع األنشطة ما بٌن  118

119 
ٌركز المنهاج على أن تقام معارض فً المدرسة تعرض فٌها 

عٌنات وخرائط وأشكال توضٌحٌة لبعض اآلثار أو الموضوعات 
 .التارٌخٌة والجغرافٌة

     

ٌشجع المنهاج على تنظٌم المسابقات الثقافٌة والعلمٌة التً تشجع  123
 .على ارتٌاد المكتبة المدرسٌة المتعلم

     

      .ٌتضمن البرنامج المدرسً حصص مخصصة للنشاط العملً 121

 صعوبات تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية المطور سابعا  

توجد وسائل تعلٌمٌة قدٌمة غٌر مالئمة لتطبٌق محتوى المادة  122
 المطورة.

     

      العمل للمعلمٌنغٌاب الدورات التدرٌبٌة  وورش  123

فً البٌت  المتعلمضعف قدرة األسرة كمؤسسة تربوٌة على متابعة  124
 .لصعوبة المنهاج أو قلة الوقت
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      .ٌتصف منهاج الدراسات االجتماعٌة بالتراكمٌة فً المعلومات 125

      .ٌغفل المنهاج المطور أنواع من التربٌة كالتربٌة السكانٌة 126

ضعف مهارات المعلمٌن الستخدام التقنٌات الحدٌثة فً تطبٌق  127
 .المادة المطورة

     

      .تحتاج المناهج الجدٌدة لتقنٌات تعلٌمٌة غٌر متوفرة 128

      .ٌن فً غرفة الصف الواحدالمتعلمٌوجد عدد كبٌر من  129

ٌستمر المعلمون فً استخدام طرٌقة واحدة فً تدرٌس الدراسات  133
 .االجتماعٌة

     

توجد موضوعات فً المحتوى ال تتالءم مع المستوى النمائً  131
 .لبعض المتعلمٌن

     

      .ٌعتبر الوقت المخصص للموضوع الواحد ضٌقاا  132

تعتبر البٌئة التعلٌمٌة غٌر مالئمة لتطبٌق أنشطة وفعالٌات المادة  133
 .المطورة

     

      .الجدٌدة تكلفة مادٌة إضافٌةٌتطلب تطبٌق المناهج  134

 سبل التغلب على الصعوبات التي تعيق منهاج الدراسات االجتماعية المطور ثامنا  

      . رالتخطٌط والبحث والتفكٌر المستم اعتماد عملٌة التطوٌر على 135

      تهٌئة البٌئة التعلٌمٌة فً المدارس لتالءم أنشطة المناهج. 136

المعلمٌن على استخدام وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة فً تدرٌب  137
 تطبٌق المناهج.

     

عقد دورات تكثٌفٌة لتدرٌب المعلمٌن على تدرٌس المناهج  138
 .باستخدام طرائق تدرٌس حدٌثة تراعً حاجات المتعلم

     

      .توجٌه المعلمٌن لتقوٌم المنهاج بشكل مستمر 139

      التعلٌمٌة المالئمة فً المدارس.توفٌر الوسائل  143

إعادة صٌاغة محتوى المناهج لتتناسب مع المدة الزمنٌة  141
 المخصصة لتطبٌقها.

     

إلى برامج التلفاز المرتبطة بموضوعات المقررات  المتعلمتوجٌه  142
 .التعلٌمٌة لالستفادة منها

     

إلى المصادر الواجب الرجوع إلٌها فً التخطٌط  المتعلمإرشاد  143
 .لتنفٌذ المشارٌع المدرسٌة

     

      .فً المدارس  توفٌر شبكة االنترنٌت ) الشبكة العنكبوتٌة ( 144

      توفٌر اإلمكانات المادٌة الكافٌة لتطبٌق المناهج. 145

وأعلى فاعلٌة مراعاة إمكانٌة ما تقترحه عملٌة التطوٌر بأقل كلفة   146
 وبوقت قصٌر.

     

      تعدٌل المنهاج لتالفً الصعوبات وفقاا لنتائج التقوٌم البنائً 147

      خضوع محتوى المنهاج لعملٌة تدقٌق علمً ولغوي بشكل مستمر 148
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 ( أسماء السادة المحكمون3الممحق )

معيار  االستبانة اسم المحكم الرقم
 التحليل

 االختصاص
 العلميةالصفة 

    جبرائيل بشارةأ.د  1
 قسى انًناهج وطرائق

 انتدريس

 األستاذ في قسى انًناهج وطرائق انتدريس

 األستاذ في قسى انًناهج وطرائق انتدريس طرائق تدريس انهغة انعربية    أ.د محمد خير فوال 2

التدريس في في قسم المناهج وطرائق األستاذ  طرائق تدريس انجغرافيا    .د عمي الحصريأ 3
 كمية التربية بجامعة دمشق

 األستاذ في أصول انتربية تربية عاية    أ.د عيسى الشماس 4

 .د فواز العبد اهللأ 5
 

   
تقنيات التعميم وأساليب 

 التدريس

األستاذ في قسى انًناهج وطرائق انتدريس 

 بجايعة ديشق

6 
     .د طاهر سمومأ

الدراسات  طرائق تدريس
 االجتماعية 

في  األستاذ في قسى انًناهج وطرائق انتدريس

 جايعة ديشق

     د. آصف يوسف 7
طرائق تدريس انعهوو 

 انسياسية

 أستاذ يساعد في قسى انًناهج وطرائق انتدريس

 في قسى انقياس وانتقويى انًدرس تقويى تربوي    د ياسر جاموس 8

في قسم القياس والتقويم في كمية  المدرسة قياس قدرات عقمية    رنا قوشحة .د 9
 التربية بجامعة دمشق.

المدرسة في قسم المناهج وطرائق التدريس في  إدارة مدرسية    د. أمل كحيمة. 11
 كمية التربية بجامعة دمشق.

المدرسة في قسم المناهج وطرائق التدريس في  أصول تدريس    د سعدة ساري 11
 كمية التربية بجامعة دمشق

في قسم المناهج وطرائق التدريس في  المدرس حاسوب تربوي    أبويونس إلياسد.  12
 كمية التربية بجامعة دمشق

يكتب انتوجيه األول في وزارة انتربية نًادة  جغرافيا    عبد الحكيم حمادأ. 13

 انجغرافيا

 تربية طفم    د ريما الحربات 14
 قائى باألعًال

انتوجيه األول في وزارة انتربية نًادة يكتب  تاريخ    ناديا الغزولي1د  15

 .انتاريخ

يكتب انتوجيه األول في وزارة انتربية نًادة  تربية وطنية    .محمد المكود أ 16

 انوطنية انتربية
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 الوحدة األولىبعض الدروس من  نموذج  لتحلٌل 
 

 
 لالمجا

 
المفهوم 
 الرئٌسً

النسبة  التكرار أشكال ورود المفهوم االجتماعً وحدة التحلٌل المفهوم الفرعً
 المئوٌة

 نوع المفهوم

 سلبً إٌجابً

رسم  مصور صور أمثلة شرح تعرٌف
 بٌانً

     سؤال نشاط

جغرافٌ
ا

 

الموقع
 

 
تقع سورٌة فً المنطقة المعتدلة التً تتمٌز باعتدال 

 حرارتها شتاًء وارتفاعها صٌفاً 

 1   1   1 3 1،6 3  

الجمهورٌة العربٌة السورٌة جزء من الوطن  - أهمٌة الموقع 
اكسبه موقعه على العربً وبلد هام فً بالد الشام 

البحر المتوسط وعلى الطرق التجارٌة العالمٌة 
 أهمٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة.

 تشكل صلة الوصل بٌن بالد العالم. -
تعتبر منفذاً للعراق واألردن وشبه الجزٌرة  -

 العربٌة إلى البحر المتوسط.
تمر منها الطرق البرٌة التً تربط بٌن أسٌا  -

 وإفرٌقٌا وأوربا

 4       1 5 6،6 5  

تقع الجمهورٌة السورٌة فً الجزء الشمالً من  االمتداد
 بالد الشام

 1      1 6 1،1 6  

              المساحة

حدود 
ال

جغرافٌة
ال

 

      1   1 6 1،1   

              الحدود البرٌة  

  6 1،1 6 1      1  ٌحدها من الغرب البحر المتوسط- الحدود البحرٌة 

 ٌحدها من الغرب لبنان وفلسطٌن. - الحدود السٌاسٌة 
 من الجنوب األردن والجمهورٌة العراقٌة.-

 4      6 11 5،3 11  
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 من الشرق الجمهورٌة العراقٌة.-
 من الشمال تركٌا-

طبٌعٌة
ص ال

صائ
خ
ال

 

تتنوع مظاهر سطح األرض فً الجمهورٌة   التضارٌس
 العربٌة السورٌة

 1   1  1 3 6 3،6 6  

 مساحة من األرض. - السهول 
 قلٌلة االرتفاع، مستوٌة أو شبه مستوٌة. -
تقع بٌن خط الساحل والجبال الساحلٌة فهً  -

 خصبة .
 وطرطوس. منها سهول الالذقٌة  -
تعتبر السهول فً األودٌة مناطق زراعٌة هامة  -

 لخصوبة أراضٌها ودفء أرضها
 والجزٌرةالسهول الداخلٌة سهول حمص وحماه  -

1 6 6 1    6 8 4،3 8  

 تقع بٌن سالسل الجبال الغربٌة والشرقٌة. - األودٌة 
 وهً سهول قلٌلة االرتفاع تتمٌز بتربتها الخصبة.-
 تتألف من سهل العمق والروح والغاب -

1 1 1     1 4 6،1 4  

 .قمةارض مرتفعة ولها  - الجبال
جبال  منطقة السالسل الجبلٌة الغربٌة.منها -

 األمانوس،والباٌر والبسٌط والالذقٌة.
منطقة الجبال الشرقٌة شرق منطقة األودٌة -.

 والحفر، 
ومنها جبل حلب وسمعان والزاوٌة، وجبل الشٌخ -

 والقلمون.
جبال البادٌة  منها السالسل التدمرٌة، سنجار، -

 عبد العزٌز.
 تقف الجبال عائقاً فً وجه الرٌاح الرطبة.-

1 1 4 1    6 9 4،8 9  

ٌمتد الساحل بٌن مدٌنة الالذقٌة حتى خلٌج عكار  السواحل
 .جنوبا

 1  1    1 3 1،6 3  

 ٌضم الساحل رؤوس      - الرؤوس
 مثل رأس البسٌط ورأس ابن هانئ - 

 1 1      6 1،1 6  
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شرٌط ضٌق من الماء محاط بالٌابسة من ثالث  - الخلجان
 جهات...

 الخلجان.ٌضم الساحل بعض  -
 منها خلٌج  اسكندرونة والسوٌدٌة -

1 1 1      3 1،6 3  

 أرض مرتفعة ومتسعة ومستوٌة - الهضاب 
 منها هضبة حلب وحوران . -

1  1      6 1،1 6  

  1 15 1        1 أرض مرتفعة قلٌال ولها قمة - التالل

أرض واسعة تغطٌها الرمال وغالٌا ما تكون   - البوادي
 فقٌرة بالنباتات لقلة األمطار. .

هً منطقة واسعة تعادل حوالً نصف مساحة  -
 سورٌة .

 هً منطقة واسعة بعٌدة عن المؤثرات البحرٌة  -

3   1    6 6 3،6 6  

  1 15 1        1 جزء من األرض منخفض عما حوله. المنخفضات

 ٌوجد أمام الساحل جزٌرة  - الجزر
 جزٌرة أرواد -

 1 1    1  3 1،6 3  

 تتسم منطقة األودٌة  بدفء مناخها - المناخ
هو كلمة تعنً متوسط حالة الجو من حرارة  -

ورٌاح وأمطار ورطوبة وضغط جوي فً منطقة 
 معٌنة خالل فترة زمنٌة طوٌلة.

ٌتأثر المناخ بعوامل عدٌدة أهمها المنطقة  -
الحرارٌة التً ٌتبع لها، والتضارٌس ، والقرب 

 والبعد عن البحر ،
 التضارٌس تؤثر على المناخ من حٌث االرتفاع. -
 التضارٌس تؤثر على المناخ من حٌث االتجاه. -
 ٌؤثر على المناخ القرب أو البعد عن البحر -

1 5       6 3،6 6  

هو حالة الجو من حرارة ورٌاح ورطوبة ومطر - الطقس
 وضغط جوي ، فً فترة زمنٌة قصٌرة 

1   1     6 1،1 6  

البٌئة المتوسطٌة الرطبة باردة شتاء ومعتدلة - الحرارة 
 صٌفا،

 4  1  1  5 11 5،9 11  
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البٌئة المتوسطٌة شبه الرطبة تكون فٌها الحرارة -
 معتدلة شتاء مرتفعة صٌفا.

درجة الحرارة تنخفض كلما ارتفعنا عن سطح 
 البحر.

 البادٌة عالٌة الحرارة صٌفاً وباردة شتاء-
              الرٌاح

              الرطوبة 

أمطار البٌئة المتوسطة الرطبة غزٌرة أكثر من - المطر
 ملم سنوٌا وٌهطل الثلج على القمم شتاء0111

أمطار البٌئة المتوسطٌة شبه الرطبة تتراوح ما -
 ملم . 0111 -051بٌن 

البٌئة المتوسطٌة شبه الجافة أمطارها ما بٌن -
011- 051 

 .011-011البٌئة المتوسطٌة الجافة من -
تهطل األمطار بغزارة على المناطق الجبلٌة -

 المواجهة للبحر.
 تقل كمٌات األمطار فً الداخل.-
تكون األمطار غزٌرة فً المناطق القرٌبة من -

 البحر.
 تقل كمٌات األمطار كلما ابتعدنا عن البحر-
 أمطار البادٌة قلٌلة.-

 9       9 4،8 9  

              الصقٌع

              المٌاه

  1 15 1 1         المحٌطات

  1 15 1        1 مساحة واسعة من المٌاه المالحة البحار

النباتات الطبٌعٌة ثروة هامة ٌجب الحفاظ علٌها  - النبات
 فهً تعمل على نظافة البٌئة

 1     1 1 3 1،6 3  

مناطق اصطٌاف وٌستفاد من أخشابها فً - الغطاء النباتً
 الصناعة.

 4 5 3 1   1 14 7،5 14  
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 األعشاب لها فوائد طبٌة.-
 هً مراع للحٌوانات الطبٌعٌة-
 أشجار السرو والصنوبر والسندٌان واألرز-
إحراج السندٌان البلوط البطم واألعشاب الفصلٌة -

 واألقاحً
 الشٌح والقٌصوم والكمأة-
 نباتات شوكٌه-
حماٌة الغطاء النباتً أصدرت الدولة عدة قوانٌن ل-

 ووضعت خطة لتشجٌر األراضً.
 فً البادٌة تنمو النباتات الرعوٌة والشوكٌة -

 حٌوانات برٌة الضبع والذئب والسنجاب- الحٌوان 
 األرنب والثعلب-
 الغزالن الطٌور القطا الحباري والحجل والبواشق-
 الزواحف -
 األغنام والماعز والجمالتعٌش فً البادٌة -

  5 1   1  1 8 4،3 8  

ن 
سكا

ال

ن
والعمرا

               

              النموالسكانً 

  1 15 1       1  عدد السكان فً البادٌة قلٌل الكثافة السكانٌة 

              التوزع السكانً 

اإلحصاءات 
 السكانٌة

             

              الزٌادة الطبٌعٌة

              معدل الوالدات

              معدل الوفٌات

              العمر الوسطً

              التنمٌة البشرٌة 
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              المشكالت السكانٌة 

              الفقر 

              الهجرة 

              الزواج

              المراكز العمرانٌة 

              االزدحام المروري 

              البناء والتشٌٌد 

ت 
البٌئا

طبٌعٌة
ال

 

 هً المكان الذي ٌعٌش فٌه اإلنسان - 
وفٌه مكونان أخرى مثل الماء والتربة والحٌوان  -

 وٌتأثر بعضها ببعض

1 1   1   6 4 6،1 4  

البٌئة المتوسطٌة الرطبة توجد على الجانب الغربً  البٌئة الساحلٌة  
 للجبال الساحلٌة

 1       1 15 1  

 البٌئة المتوسطٌة شبه الرطبة - البٌئة الداخلٌة 
البٌئة المتوسطٌة شبه الجافة تسود شرق البٌئة -

 شبه الرطبة

 6       6 1،1 6  

تشمل الجبال الساحلٌة وجبل الشٌخ وتمتد إلى - البٌئة الجبلٌة 
 مرتفعات حلب شماالً 

 1       1 15 1  

البٌئة المتوسطٌة الجافة تقع شرق البٌئة المتوسطٌة  البٌئة الصحراوٌة
 شبه الجافة 

 1       1 15 1  

ت 
ال
شك

الم

البٌئٌة
 

              

األراضً هو اتساع الصحراء وامتدادها على  التصحر  
 الزراعٌة الخصبة المجاورة

1        1 15  1 

              الجفاف

              التملح

تدهور الغطاء 
 النباتً

تدهور الغطاء النباتً فً سورٌة عما كان سابقا 
نتٌجة قطع الغابات من اجل الحطب والرعً 

 1       1 15  1 
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 الجائر
              انقراض الحٌوانات 

  1 15 1       1   تلوث الهواء 

              تلوث الماء

 إغالق صنبور الماء بعد غسل ٌتوجب  ترشٌد المٌاه
 الٌدٌن

 1       1 15 1  

              تلوث الغذاء

              تدهور التربة

              مشكالت التصنٌع

              االستنزاف

              تضخم المدن

المحافظة على  
 البٌئة

             

الموارد 

طبٌعٌة
ال

   
 

      6 6 4 6،1 4  

الموارد الطبٌعٌة  
 المتجددة

سورٌة غنٌة بمواردها المتجددة التً تتجدد -
 باستمرار

 هً الموارد التً تتجدد باستمرار دون أن تنقطع.-

1 1   5   6 9 4،8 9  

 الماء المتدفق من األنهار - األنهار
 تجري فً السهول الساحلٌة  -
 مثل الكبٌر الشمالً والكبٌر الجنوبً والسن.-
 ٌجري ا نهر العاصً وروافده فً منطقة األودٌة-

1 1 6      4 6،1 4  

              البحٌرات

              المٌاه الجوفٌة

  1 15 1      1   الهواء التً تتجدد باستمرارمن الموارد المتجددة  الهواء

  1 15 1      1   الشمس من الموارد المتجددة التً تتجدد باستمرار الشمس

  4  4 1   1   1 1 ٌوجد فً سورٌة بعض الموارد غٌر المتجددة.-الموارد الطبٌعٌة 
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هً تتشكل فً األرض وسمٌت بالثروات - غٌر المتجددة
 الباطنٌة.

 النفط من األمثلة على الموارد غٌرالمتجددة النفط
 تستخدم مشتقات النفط فً المدفأة واألفران 

 تستخدم مشتقات النفط فً كوقود للسٌارات --
 تستخدم مشتقات النفط فً المعامل--
 تستخدم مشتقات النفط فً تولٌد الكهرباء --
ٌتشكل ببطء شدٌد حٌث ٌحتاج ألالف السنٌن -

 جدٌدلٌتشكل من 

 5 1      6 3،6 6  

  1 15 1      1   الفوسفات  من األمثلة على الموارد غٌرالمتجددة - الفوسفات

  1 15 1      1   ا لغاز من األمثلة على الموارد غٌر المتجددة - الغاز

فً سورٌة العدٌد من الثروات المعدنٌة التً ٌمكن  المعادن
 أن تستخدم فً الصناعة 

 كالفوسفات واإلسفلت-

 1 1      6 1،1 6  

ط 
أنما

طبٌعة
ال

 

              

              البادٌة  

              طبٌعة العٌش

              تنمٌة البادٌة 

              الرٌف

              المجتمع الرٌفً

              النشاط الرٌفً

              العمران الرٌفً

   15 1    1      المدٌنة

              نمو المدن

              عوامل الكثافة

              مناطق منظمة

              مناطق عشوائٌة 
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طة 
ش

ألن
ا

صادٌة
القت

ا
 

              

 مارس سكان السهول الساحلٌة الزراعة - الزراعة 
األمطار ومواعٌدها  المواسم تتأثر بسقوط-

 وكمٌاتها

 6       6 1،1 6  

الحاصالت 
 الزراعٌة

             

اعتمد الفالحون قدٌماً فً  ري مزروعاتهم على - األسالٌب الزراعٌة
 مٌاه األمطار أو مٌاه األنهار أو اآلبار

نفذت الدولة مجموعة من السدود لتأمٌن ري دائم -
 للزراعة

 6  1     3 1،6 3  

              تربٌة الحٌوان 

              الثروة الحٌوانٌة

              تربٌة األبقار

              تربٌة األغنام

              الصناعة 

              التوسع الصناعً

              مقومات الصناعة

              الصناعة الحدٌثة

              الصناعة القدٌمة 

              مشكالت الصناعة

              التجارة

              التوسع التجاري

              مشكالت التجارة 

              أشكال التجارة 

              التجارة الداخلٌة 

              التجارة الخارجٌة 
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              النقل والمواصالت 

 إلنسان قدٌماً الزوارق التً تسٌراستخدم ا النقل المائً
 بالمجادٌف

 1       1 15 1  

              النقل الجوي

              السكك الحدٌدٌة 

              طرق السٌارات

 كان العتدال المناخ صٌفا فً الجبال ، وهطول السٌاحة 
الثلوج علٌها فً الشتاء ، واعتدال الجو فً الساحل 

 دور هام فً تقدم السٌاحة فً سورٌة

 1       1 15 1  

              مقومات الساحة

              االقتصاد

االستثمارات 
 االقتصادٌة

مٌاه األنهار نستفٌد منها فً الشرب وري -
 المزروعات

الرٌاح لتسٌٌر السفن استفاد اإلنسان من قوة -
 الشراعٌة.

تستخدم مشتقات النفط كوقود للسٌارات -
 والقطارات التً نستخدمها فً حٌاتنا الٌومٌة.

 تستخدم مشتقات النفط فً تولٌد الكهرباء-

 4       4 6،1 4  

 واإلصالح  التنمٌة
 االقتصادي

             

              التضخم االقتصادي

والموارد الطاقة 
 الغذائٌة

 تستخدم مشتقات النفط فً المدفأة إلنتاج الخبز-
تستخدم مشتقات النفط فً المعامل إلنتاج المواد -

 المختلفة التً نستخدمها فً حٌاتنا الٌومٌة

 6       6 1،1 6  

تقدٌر 

العمل
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الموا
ا

ل
               

              كسب المال 

              المالإنفاق 

              االدخار

              البطالة

              الدخل

              العمالة

              التضخم

              الشركات 

              االستثمارات

              تأمٌن فرص العمل

 186 المجموع الكلً
 
 

 184 2 
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 ( أسماء المدارس5) الملحق

 عدد المعلمين اسم المدرسة عدد المعلمين اسم المدرسة

 2 البركة 2 شطحة األولى

 3 الحمٌدٌة 3 شطحة الحً الجنوبً

 2 المنصورة 2 الشهٌد حكمت هٌفا

 4 الناقورخربة  2 ناعور شطحة

 2 الزقوم 3 نبل الخطٌب

 2 الحواش 2 نبل الفوقا

 2 العنكاوي 3 تل الرسم

 3 التمانعة 3 الفرٌكة

 3 باب الطاقة 3 جورٌن الشمالٌة

 2 عٌن بدرٌة 3 جورٌن الجنوبٌة

 3 الحورة 4 ناعور جورٌن

 3 كمب األلمان 3 البحصة

 2 عرزٌالت 3 الحٌدرٌة

 4 إبراهٌم هنانو 3 الحٌدرٌة الجنوبٌة

 3 الثورة 2 مرداش

 2 ابن خلدون 3 عناب

 2 المروج 2 القاهرة

 3 الروضة 3 الخندق

 2 الجرد 3 نهر البارد

 3 الكردٌة 3 المشٌك

 2 المراح 3 النبوعة

 2 الوحدة 3 خرب الشٌخ

 3 الشرفة 2 عٌن سلٌمو

 2 قطرة الرٌحان 3 الرصٌف

 2 القطرة 2 الجٌد

 2 البقعة 3 العزٌزٌة

 2 السواس 4 الزٌارة الشمالٌة

 3 حنٌفة 3 الزٌارة الجنوبٌة

 2 التل 2 الشهٌد غسان محفوض

 3 عٌن الحمام 3 سكري

 4 السقٌلبٌة األولى 3 نبع الطٌب

 3 السقٌلبٌة المحدثة 2 المحدثة األولى

 3 محردة 3 البارد

 2 الناقوس 3 الشجر

 2 القرقور 3 الكرٌم

 2 الشهٌد محمد عٌسى 3 ٌونسالشهٌد علً 
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 2 أبو قبٌس 3 التمانعة

 3 القصور 2 عٌن الكروم

 2 السلٌمانٌة 1 عٌن الكروم المحدثة

 2 العزٌري 2 مدرسة طاحونة الحالوة

 1 اللٌسونٌة 2 حٌالٌن

 1 عٌن الدار 2 قبر فضة

 2 السلبٌن 1 الحوٌز

 1 ابن رشد 2 القلعة

 1 القصام 1 خرب قٌطازو

 2 ملٌخ 2 األولىقسطون 

 1 سعدي 2 قسطون الشمالٌة

 1 الشهٌد محمود إبراهٌم 2 القارة

 2 الصٌر 1 الشهٌد معتصم غازي

 1 الصٌر المحدثة 2 الشهٌد وحٌد طراف

 2 األحمدي 1 نهر البارد

 2 حمٌشة 2 الشهٌد سعٌد محمد

 2 العزبه 1 الحرة

 2 جب الغار 2 الشهٌد مالك إبراهٌم

 2 الفروس 2 الرٌحانة

 2 الصوٌري 2 فورو

 2 التوتة 2 العالٌات

 2 ساقٌة نجم 4 الشهٌد ٌوسف أحمد

 2 الحوٌجة 2 الجسر
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Abstract 
 

 The research  aims to:     

 Analysis of the social studies curriculum for fourth grade from the first 

episode for basic education and social survey concepts in it.    

- To know the strengths and weaknesses of the social studies curriculum 

developer    from the point of view of teachers.  

- You know the views of social studies teachers Developer Platform Social 

Studies in 2010 in the Syrian Arab Republic and the extent of their consent 

to the requirements of the times and the community.  

- You know the views of teachers about the difficulties and problems they 

face when teaching social studies curriculum developer.  

- Access to a set of proposals that will help in finding solutions to some of 

the problems faced by teachers in the teaching of social studies curriculum 

developer and contribute to its development. 

   The researcher adopted a descriptive analytical method, and analyzed 

social studies book for fourth grade primary teacher's guide and in light of 

the standard prepared for this purpose, the researcher also adopted the 

concept of social unit of analysis. 

   Included the original society for the study of all social studies teachers 

who are studying the fourth row from the first episode of basic education in 

the city of Hama for the academic year 2013-2014, has been numbered 

(1361) teachers. The research sample was selected randomly through the use 

of the draw on the first episode of the schools of basic education in the city 

of Hama, where numbered (272) teachers who represent a rate (20%) of the 

original community 

    Conducted a survey of the views of a sample of teachers about the social 

studies curriculum developer, and used for this purpose, a questionnaire sent 

to a sample of the social studies teachers in fourth grade 

The study concluded many of the most important results:  

   Regarding the analysis of social studies book and teacher's guide for fourth 

grade:  

-mufahim Social content contained in the book is balanced in the distribution 

in the three areas of the material, and even within a single area, in addition to 

the neglect of some of the concepts  

- And received social concepts in the book are distributed between definition     

and explanation and examples photographer and Activity and questions, but 

that the largest share of the explanation was the photographer and questions, 

and the teacher's guide has been greater emphasis on activity and pictures  
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-tben Through the analysis of student book values and the lack of focus in 

the teacher's guide book for Social Studies 

   Regarding Balastbana:  

-tben Through the analysis of student book values and the lack of focus in 

the teacher's guide book for Social Studies 

-tojd Statistically significant differences at the level of significance (0.05) 

between the average teachers' opinions about the social studies curriculum 

developer due to the variable qualification and in favor of those with a 

university.                                       

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the book and directed 

the overall appearance of the social studies curriculum developer due to the 

variable qualification and in favor of those with a university degree.  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of national 

standards and goals in the social studies curriculum developer due to the 

variable qualification and in favor of those with a university degree.  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of the book 

content in social studies curriculum developer due to the variable       

qualification and in favor of those with a university degree            .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of teaching 

strategies and methods in the social studies curriculum developer due to the 

variable qualification and in favor of obtaining a certificate in graduate 

studies.  

- There were statistically significant differences at the level of significance   

(0.05) between the average teachers' opinions about the specification of  

educational methods and technologies in the social studies curriculum 

developer due to the variable qualification and in favor of those with a 

university degree                                                                .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of the 

questions and exercises and activities proposed in the social studies 

curriculum developer due to the variable qualification and in favor of   

obtaining a certificate in graduate studies                              .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 
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(0.05) between the average teachers' opinions about the problems and 

difficulties in the application of social studies curriculum developer due to 

the variable qualification and in favor of those with a university degree.  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' views on ways to overcome the 

difficulties that hinder the social studies curriculum developer due to the 

variable qualification and in favor of those with a university degree.  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the opinions of teachers about grades social studies     

curriculum developer due to the variable years of experience in favor of 

teachers who have experience (less than 5 years)                          .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the book and directed 

the overall appearance of the social studies curriculum developer due to the 

variable years of experience in favor of teachers who have experience (less 

than 5 years)                                                            .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of national 

standards and goals in the social studies curriculum developer due to the 

variable years of experience in favor of teachers who have experience (less 

than5years)                                                        .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of the book 

content in social studies curriculum developer due to the variable years of 

experience in favor of teachers who have experience (less than 5 years).  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of teaching 

strategies and methods in the social studies curriculum developer due to the 

variable years of experience in favor of teachers who have experience (less 

than5years)                                                .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specification of 

educational methods and technologies in the social studies curriculum 

developer due to the variable years of experience in favor of teachers who 

have experience (less than 5 years)                                             .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the specifics of the 
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questions and exercises and activities proposed in the social studies 

curriculum developer due to the variable years of experience in favor of 

teachers who have experience (less than 5 years)                          .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' opinions about the problems and 

difficulties in the application of social studies curriculum developer due to 

the variable years of experience in favor of teachers who have experience 

(less than 5 years)                                                                          .  

- There were statistically significant differences at the level of significance 

(0.05) between the average teachers' views on ways to overcome the 

difficulties that hinder the application of the social studies curriculum 

developer due to the variable years of experience in favor of teachers who 

have experience (less than 5 years). 
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