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 :ملخص الدراسة باللغة العربية 


للصف الخامس األساسي في ضوء معايير  االجتماعيةتقويم مقرر المواد  إلىتهدف الدراسة 
حيث تكونت قائمة المعايير في صورتها ، (NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيالمجلس الوطني 

النتائج  إلىتوصلت الدراسة  وقد .عشر مجاالت  علىموزعة ، رعيامعيارا ف(  05) النهائية من 
ثم معايير مجال (الثقافة )معايير مجال  هو ا  تحليل أن أكثر المعايير توافر الأظهرت نتائج  :التالية

وفيما ،  ( والمجتمع ،و التكنولوجيا ،العلم)معايير مجال  وأقلها توافرا  ( والتغير ،واالستمرارية ،الوقت)
  :ونسبها المئوية عرض لهذه المجاالت يلي

 ،الوقت)مجالوحصل  ،(% 65.01 )نسبة وهي أعلىعلى  (الثقافة )مجال حصل فقد 
 61.51)على نسبة (والتطور الفردي  ،الهوية)ثم مجال ، (%65 )على نسبة (والتغير ،واالستمرارية

 ،األفراد)جال ثم م( % 60.55)على نسبة ( والبيئات ،واألماكن ،الناس)ثم مجال، (%
( والحكومة ،والسلطة ،النفوذ)ثم مجال  (%60.50 ) على نسبة( و والمؤسسات  ،والمجموعات
ثم  (%0.10)  على نسبة( والممارسات المدنية  ،المثاليات)ثم مجال ، (% 65.11)على نسبة 

( الميةاالرتباطات الع)ثم مجال  (% 0.05)على نسبة ( واالستهالك ،و التوزيع ،اإلنتاج)مجال 
 و، (%0..6) على نسبة( والمجتمع  ،و التكنولوجيا ،العلم)وأخيرا مجال (%  0.01 ) على نسبة

هو مقرر التاريخ الذي ؛ للمعايير   ا  توافر  االجتماعيةأظهرت نتائج التحليل أن أكثر مقررات المواد 
ثم  (%00.01)ثم مقرر التربية الوطنية الذي حصل على نسبة  (% 00.05)حصل على نسبة 

 الجغرافيا بنسبة  روأقلها نسبة كان مقر  (%60.10) مقرر التربية المدنية وحصل على نسبة 
في  االجتماعيةضرورة استفادة من يقوم بتأليف كتب المواد بقد أوصى الباحث و  .( %.5.5)

االهتمام بتوظيف و  ومصممى المقررات، ،وواضعى المناهج  ،المعدةمعايير الفلسطين من قائمة 
 ،الجغرافيا)ضرورة ربط مقرر و ، االجتماعيةكتب المواد  األنشطة الواردة فى لتكنولوجيا في جميعا

 ،االجتماعيةضرورة إعادة النظر في منهاج المواد و ، بهوية الطالب الفلسطينية( والتربية المدنية 
ثرائه في المجاالت التي لم تجد نصيبا  من الوجود     .ها نتائج الدراسةأو اإلثراء والتي أشارت إلي، وا 
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 غة اإلنجليزيةلملخص الدراسة بال
 

Abstract 
The study aimed to evaluate the fifth grade's social studies curriculum in light of the 

United States National Council for the Social Studies Standards (NCSS).The list 

consisted of (50) sub-standards distributed into ten domains. The study came up with 

the following results: the analysis results showed that the most available standards 

were in the field of (culture), then the standards of (time, sustainability and change) 

and least accessible area of standards (science and technology and society), and the 

least available were in the domain of (science, technology and community). 

Following is a display of these domains and their percentages: 

Culture domain: the culture domain obtained the highest of (17.56%), and then the 

domain of (time, sustainability and change), which obtained (17%), then the domain 

of (identity and individual development), which accounted for (16.79%), then the 

domain of (people, places and environments) which accounted for (14.07%), then the 

domain of (individuals, groups and institutions), which got (12.05%), then the 

domain of (authority, power, and the government) which obtained (10.66%), then the 

domain (ideals of civil practices), which accounted for (5.64%), then the domain 

(production, distribution, and consumption), which accounted for (2.57%), then the 

domain of (global links), which obtained a percentage of (2.29%), and finally the 

domain of (science, technology and (society), which obtained a percentage of 

(1.32%). The results of the analysis showed that social studies curriculum which 

enjoyed the most availability of standards was history, which got a percentage of 

(52.40%), followed by the national education curriculum with a percentage of 

(24.59%), then civics curriculum with a percentage of (15.95%). The lowest 

percentage of availability was in geography with a percentage of (7.03%). The 

researcher recommended the need for those authoring the social studies textbooks in 

Palestine to benefit from the prepared list of standards and the curriculum designers 

as well. He also recommends more interest should be given to employing technology 

in all the existed activities of social studies textbooks, and the need to link the 

curriculum of (geography and civics) with the identity of the Palestinian student, and 

the need for reconsidering the curriculum of social studies and enriching it in the 

domains which are missing or have not have their proper share of enrichment, which 

the results of the study indicated. 
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 إَل هدإء
ومعلمي األول وقدوتي وحبيبي رسول اهلل محمد بن ، هذه األمة المهداه أفضل الخلق نور لىإ

 . آله وصحبه وسلم تسليما  كثيرا   على عبد اهلل صلي اهلل عليه وسلم و
لي ، ن كانا يمداني بالدعاءيي الطاهرة اللذاروح والد إلى كما أهدي ثمرة جهدي المتواضع وا 

وعلمني الصبر وحب اهلل ورسوله أبي الغالي رحمة اهلل ، ألصرارمن زرع في نفسي الطموح وا
  وحملتني في أحشائها قبل يديها من دعت لي في السر والعلن، من رأتني بقلبها قبل عينها إلى

 .علي عنا الفردوس األ وجزاهم اهلل، أمي الحنونة رحمهما اهلل رحمة واسعة
رفيقة  زوجتي الغالية  ،حلمي الجميل وشاركتني، معي الطريق خطوة بخطوة سارتمن  إلى
 .دربي 
، رؤى، أكرم، إبراهيم، محمد :وفلذات كبدي، حباءأبنائي وبناتي األ :أملي في الحياه إلى
 حفظهم اهلل ونفع بهم وجعلهم من الصالحين البارين؛زينة ، سماح، سارة

، اربي وذويهمإخواني وأخواتي وأق :من يجري حبهم في عروقي وشاركوني أسعد اللحظات إلى
 .األعزاء وأصدقائي
ورواد الفكر ومنبع العطاء  ،والتعليم، الباحثين عن المعرفة والعاملين في محراب العلم إلى

 وحملة القرآن وورثة األنبياء زمالئي في العلم والعمل
اللذين ضحوا بدمهم الطاهر الذين  إلى أسرانا البواسل القابعين خلف القطبان إليهم جميعا   إلى

 م أكرم منا جميعا  الشهداءه
المتواضع سائل المولي عز وجل أن يجعله خالص لوجهه الكريم وأن أهدي ثمرة هذا الجهد

 ينفع به األمة 
 . واهلل من وراء القصد
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 شكر وتقدير
عبدك  الحمد هلل حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  فيه كما يحب ربي ويرضى واشهد أن محمدا  

 :أما بعد.....في معلم الناس الخيرورسولك النبي المصط
من ل "ل صلي اهلل عليه وسلم اوق، ( 7آيه  :ابراهيم ) (لَِئْن َشَكْرُتْم ََلَزِيَدنَُّكمْ ) :ل تعالياق

                                                       (1..، ص0م، ج6195الترمذي، ) "يشكر الناس ل يشكر اهلل 
 إلىي أجد لزاما  علّى أن أتقدم بخالص شكري ننإوقول رسوله الكريم ف، عالىانطالقا من قوله ت

    العلماء الجامعة االسالمية بغزة ممثلة برئيسها وعمادة الدراسات العليا وحاضنة، منارة العلوم
عبد المعطي األغا :كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمشرفي األستاذ الدكتور، وكلية التربية
ومنحني التوجيهات ،أستاذا  فاضال   فكان لي، بإشرافه على الدراسة على لتفضله حفظه اهلل
 بالتحية الصادقة والشكر وكما أطير.فأسأل اهلل أن يجزيه خير الجزاء في الدنيا واآلخرة، السديدة

              محمود محمد الرنتيسى /تورأعضاء لجنة المناقشة الكرام الدك إلىالجزيل واالمتنان 
؛  (مناقشا  خارجيا  )حفظه اهلل     هيفاء عدنان حسونة/ة الدكتور و ، (مناقشا  داخليا  )فظه اهلل ح

بداء مالحظاتهما وأشكرهم ، اللذين تكرما بقبول مناقشة هذه الرسالة   ، ما بذلوه من جهد علىوا 
 ينمحللال وأخص بالذكر، ينكما أشكرالسادة المحكم، بالشكل المالئم وتوجيه كي تصبح الرسالة

وال يفوتني أن أتقدم بتحية خالصة . االجتماعيةعلى ما بذلوه من جهد في تحليل مقرر المواد 
 والشكر، واالرشادالسديد زيل له بالتوجيهالج شيخ العيد والشكر سليمان براهيمإ/ للدكتور
 يفأيمن أبوالعنيين بجهده / موصول للدكتور جهده وتوجيه والشكر على األشقر ياسر/للدكتور

 إلىكماأتقدم بالشكرالجزيل .ويزيدهم من فضله ، وأسأله أن يبارك بأعمارهم وعلمهم، ترجمته ليال
 المعايير كتاب إلحضار على مابذلوه من جهد األستاذتين نسرين وتكوين القطروس وزوجيهما

عيدعلي أوب، ريبمن ق كان له دور لمن وأخيرا  أتقدم بالشكر.األمريكية فلهم كل التقدير واإلحترام
وأساله سبحانه أن يعينناعلى حمل ، تواضعةوماوصلت إليه من نتائج م، هذه الرسالة انجاز
  .الذي ال يضام ويكألنا بكنفه، وأن يحرسنا بعينه التي ال تنام ،على الحق خطانا ويسدد، األمانة

 .واهلل ولي التوفيق
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 06 .............................................................. :االجتماعية المواد أقسام

 06 ............................................................................ :التاريخ
 06 ...................................................................... :التاريخ مفهوم
 00 ...................................................................... :التاريخ أهمية
 00 ..................................................................... :التاريخ أهداف
 01 ............................................................................. :الجغرافيا
 01 .................................................................... :الجغرافيا مفهوم
 05 .................................................................... :غرافياالج أهمية
 09 ................................................................... :الجغرافيا أهداف
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 34 ............................................... .األساسية المرحلة طبيعة : الرابع المحور
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 قائمة الجداول
 650 ..... بفلسطين لخامس األساسيللصف ا االجتماعيةمواصفات كتب المواد ( 0. 6)جدول 
 650 ........................... للصف الخامس وصف وحدات كتاب الجغرافيا( 0. 0)جدول 
 651 ............................ وصف وحدات كتاب التاريخ للصف الخامس( 0. .)جدول 
 651 ............................. وصف وحدات كتاب التربية الوطنية للصف( 0 .0)جدول 
 651 ..................... وصف وحدات كتاب التربية المدنية للصف الخامس( 0. 0)جدول 
جدول يبين االتفاق واالختالف بين تحليل الباحث وتحليل المحلل الثاني ومعامل ( 0. 1)جدول 
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  :مقدمة   
ات كبيرة في تغير  إلىوأدى هذا التطور ، لقد تطورت البشرية تطورا  كبيرا  في المجال المعرفي

حتى ، وأصبحت تنمو وتتضاعف، والنتائج العلمية، والفكرية، والسياسية، االجتماعيةالنواحى 
للتكيف مع ، أمام واضعي المناهج كيف سيتم إعداد الكتاب المدرسي بمقرارته يأصبح التحد

 .والتكنولوجي  يوالتطور العلم، هذه المتغيرات والمعلومات الحديثة
ما تتجه إليه األنظار؛ باعتباره  الذي غالبا  ، في العمل التربوي أساسيا   ا  تظل المناهج محور 

فكرا  ومعتقدا   :ويتمثلها الطالب، وينفذها المعلم، وتحتضنها المدرسة، الرسالة التي تضعها الوزارة
 (..6ص، م0551، ياسين. )وسلوكا  

وفق معايير عالمية مثل ، وضرورة تغير مضامينها، المناهجهذا الوعي بأهمية ومن هنا فإن 
، مناهج مطورة لعصره إلىيسهم في الحصول ، ( NCSS)ألمريكيامعايير المجلس الوطني 

 .العالمي  يوالثقاف يتواكب التقدم العلم
ومواكبتها ، مالئمتها يلرؤية مد، البد من تقويمها، ومن منطلق أهمية المناهج التربوية

وارتفاع مستوى األداء ، من إتقان العمل ،ة مقبولةدرجة عالي إلىأي الوصول ، للتطور العلمي
، وهو الغاية المنشودة والسقف الذي يحاول الجميع إليه، أعلى ما يمكن الطموح إليه إلى

 (06ص ، م0551، وآخرون البيالوي)  واألصل الذي يطمحون لتحقيقه
ي يستفيد وهو المرجع الذ، ولكون المقرر المدرسي أحد عناصر المهمة في تنفيذ المنهج

 .كذلك مرجع المعلم، والحقائق، التالميذ منه المعلومات
بما ، المقرر الدراسي يوتقويم محتو ، فكان البد من النظر في المنهاج للصف الخامس

 .يناسب التطور العلمي الحديث 
 ، والواقع الفلسطيني بشكل خاص، في الواقع البشري بشكل عام، االجتماعيةوألهمية المواد 

ارتأى الباحث أن ، لتتوائم مع ما يريد، تغيير ديمغرافي فلسطيني، الكيان الصهيوني ومحاولة
 (والتربية المدنية، والتربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ) االجتماعيةكتب المواد  إلىيتطرق 

 .للصف الخامس األساسي 
   .نظرا  ألهميتها، درس في جميع المراحل التعليميةوأنها ت  ، مهمة االجتماعيةتعتبر العلوم 

 (06ص، م0551، عباينة)
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، معايير اختيار معايير عالمية تواكب الحداثة إلىتقويم المناهج يحتاج  وبناء على ذلك فإن
، ( NCSS)األمريكيمعاييرالمجلس الوطني  على ولذلك وقع اختياره،االجتماعيةوترتبط بالمواد 

أسس  ىوعل، منهج إال بشكل منظم يويم أال يمكن تق، عتبر المعايير العالمية مهمةحيث ت  
ويمكن تقويم كتب المواد ،األهداف وتحقيقها إلىالتي من خاللها يتم الوصول ، سليمة

للصف الخامس من خالل ( والتربية المدنية، والتربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ) االجتماعية
 علىتقيس مدى تأثريها وهي معايير دولية ، ( NCSS)ألمريكيامعايير المجلس الوطني 

لمواكبة ، تسهم في تطوير العملية التربوية -بإذن اهلل سبحانه  -وهي التي ، المنهاج الفلسطيني
 . روح العصر

 ، ( NCSS)في الواليات المتحدة األمريكية  االجتماعيةفقد أصدر المجلس الوطني للدراسات 
امها في العقد األخير من القرن انتشر استخد، االجتماعيةمحاور تتضمن معايير للدراسات 

وقد دارت المحاور ، والعديد من دول استراليا، وما زالت في الواليات المتحدة األمريكية،الماضى
، وقضايا عالمية، والعلم في المجتمعات الحديثة، والتكنولوجيا، وحول قضايا العلم، حول الثقافة

، والبيئة، وقضايا الصحة، نية والعالميةكالصراع بين اإلهتمامات الوط، وكيفية التعامل معها
والتحالفات ، والطائفية، والصراعات العرقية، واإلستقالل، والتنافس اإلقتصادي، وحقوق االنسان

 ( ( NCSS,1994,p123 .والتواصل العالمي بين المجتمعات البشرية  ، الدولية
للدراسات  ألمريكيامن الواجب استخدام معايير المجلس الوطني  فإن ماسبق علي وبناء

حيث إن وزارة التربية والتعليم في ؛ والتي تتوافق مع أهداف المنهج ، ( (NCSS االجتماعية
، والتربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ)، ومنها االجتماعيةأقرت تدريس كتب المواد ، دولة فلسطين
، م0550)الدراسي  من العام بدءا، في مدارسها، للصف الخامس األساسي( والتربيةالمدنية

حيث درس للمرة األولى في ، في فلسطين االجتماعيةوتتبع تدريس كتب المواد ، ( م0550
والمهتمين ، فلسطيني إلىبعد استبدال المنهج المصري ، مدارس التربية والتعليم في فلسطين

، غرافياالج، التاريخ)وذلك في تقويم محتوى كتب ، االجتماعيةبدمج التقنية للمنهج الدراسات 
في ضوء معايير المجلس الوطني ، للصف الخامس األساسي( والتربية المدنية، والتربية الوطنية

 . (NCSS) االجتماعيةللدراسات  األمريكي
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والتربية ، والتربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ) االجتماعيةتقويم محتوى كتب المواد  إن  ذلكك
ألن المعارف والمعلومات ، يسهم في إثرائه ، ل مستمربشك ، للصف الخامس األساسي( المدنية

يشهد نموا  كبيرا   االجتماعيةوألن منهاج المواد ، وال تعرف الثبات، التي تحتويه في تغير مستمر
والمعدل ، عدم التوافق بين المعدل الزمني إلىأدت ، وكذلك ظهور نظريات جديدة. في مفاهيمه

مما يفرض حيوية ، ومدى تطوره، تعكس فلسفة المجتمع، يةوالتربية كعملية اجتماع ، المعرفي
ويتطلب من ذلك ، تحديات علمية متطورة إلىمما يعرضه ، وتطوره، وتجدده، النظام التربوي

 ىمن أجل تطويرها حت، تقويمها بشكل مستمر ىوالعمل عل، االجتماعيةمتابعة كتب المواد 
 .اج من اإلتجاهات العالمية المتقدمة وعملية تقويم المنه ، م مع متطلبات العصرءتتال

والتربية ، والتربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ)، االجتماعيةتقويم محتوى كتب المواد إن 
في ضوء ، والضعف فيه  معرفة جوانب القوةيسهم في  للصف الخامس األساسي( المدنية

 . (NCSS) االجتماعيةللدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني 
والتربية ، والتربية الوطنية، ، الجغرافيا، التاريخ)، االجتماعيةكتب المواد  محتوى ومن هنا فإن

المجلس الوطني ، مع معايير، ويتكامل، يجب أن ينسجم، للصف الخامس األساسي( المدنية 
وذلك في ضوء الخصوصية اإلسالمية والعربية  (NCSS) االجتماعيةللدراسات ، ألمريكيا

والتي تشكل أساسا لتفعيل شتى مجاالت ، لمنهاج الفلسطيني التي تتوافق مع ا يةوالفلسطين
من ، األهداف القديمة ىعل، قتصاروعدم اال، االجتماعيةوتقويم محتوى كتب المواد ، الحياة

 .فاق المتعلم آالثقافات التى توسع مدارك و  ىنفتاح علخالل اال

  :مشكلة الدراسة 
 يكون يكاد بل تمثيال التعليمية الوسائل أكثر المنهاج فهو عاءو  يمثل المدرسي الكتاب إن
 التي األساسية المرحلة عن النظر بغض في دراسته الطالب عليها يعتمد التي الوحيدة الوسيلة
 في والسيما قليلة، تعليمية مصادر بها التي بعض المدارس في الوحيد والمصدر إليها، ينتمي

 أو التربوية العملية نجاح غالبا يتوقف المنهجية ،فعلي جودته ثقافيا المحرومة أو الفقيرة المناطق
 .(    دراسته في المتعلم اعتمد وكذلك ، دروسه وتنفيذ  )تخطيط  في المعلم اعتمد ،فعليه فشلها
 (1991 : 99 المنعم، وعبد ، األغا



5 
 

 وما يحدث جيالخار  العالم علي لالنفتاح الطالب وسيلة فهو؛   ذلك من أبعد المقرر ويذهب
 الن ،ونظرا العالمية للتطورات ومواكبة مالئمة مقرراتنا تكون أن البد كان لذلك وتقدم، تطور من

 بل كمنهج لمحتواه المجرد المدرسي بالكتاب تكتفي ال التي المقررات أكثر من الجغرافيا مقرر
 معايير مع لجغرافيامقرر ا توافق مدي علي التعرف من البد كان ،لذلك للبيئة تقريب إلي يحتاج

 :التساؤل الريئسي التالي في تتمثل الدراسة مشكلة فإن ،وعليه األمريكي المجلس الوطني
 معايير في ضوء يما التقديرات التقويمية لمقرر المواداالجتماعية للصف الخامس األساس

 في فلسطين ؟( NCSS) االجتماعيةللدراسات  األمريكيالمجلس الوطني 
  :تيةآلاالسؤال الرئيسى األسئلة الفرعية وانبثق من     
 ؟ (NCSS) ألمريكياما معايير المجلس الوطني -6
ما التقديرات التقويمية لمقرر الجغرافيا للصف الخامس األساسي وفقا  لمعايير المجلس -0

 ؟ (NCSS) األمريكيالوطني 
لمعايير المجلس للصف الخامس األساسي وفقا   ما التقديرات التقويمية لمقرر التاريخ-.

 ؟ (NCSS) ألمريكياالوطني 
ما التقديرات التقويمية لمقرر التربية الوطنية للصف الخامس األساسي وفقا  لمعايير -0

 ؟ (NCSS) ألمريكياالمجلس الوطني 
ما التقديرات التقويمية لمقرر التربية المدنية للصف الخامس األساسي وفقا  لمعايير -0

 ؟ (NCSS) ألمريكياالمجلس الوطني 

 :أهداف الدراسة
وذلك من ، للصف الخامس األساسي االجتماعيةتقويم محتوى المواد  إلىتهدف الدراسة 

 :خالل تحقيق األهداف الفرعية اآلتية
 ( .(NCSS االجتماعيةللدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني  إلىالتعرف  -6
في كتب المواد  (NCSS )األمريكيتقويم مدى توفر معايير المجلس الوطني  -0

للصف الخامس ( والتربية المدنية، والتربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ) االجتماعية
 .األساسي 
 :أهمية الدراسة
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 :تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي 
 : األهمية النظرية  -6

تشجيع المسئولين والمخططون وواضعي مناهج المواد ي رجى أن تفيد الدراسة الحالية   
تماعية للمرحلة األساسية، على تطوير وتحسين المنهج في وزارة التربية والتعليم واألرتقاء به االج

الجزء النظري ، مما قد تساعد الباحثين اآلخرين  إلى األفضل وتعزيزها، من خالل االستفادة من
 .في االستفادة من معايير الدراسة الحالية 

  :األهمية التطبيقية  -2
 المسئولين والمخططون وواضعي مناهج المعنيين اسة الحاليةي رجى أن تفيد الدر   -

في االستفادة العملية من معايير المجلس الوطني التي ترجمت وطبقت في 
 الدراسة الحالية 

للصف الخامس  االجتماعيةالمواد  توفر الدراسة معلومات هامة عن منهاجقد  -
ويفيد منها المشرفين  ،األساسي ومدى توفر المعايير األمريكية فيها مما يساعد
وعقد دورات  االجتماعيةوالموجهين التربويين في اإلشراف على معلمى المواد 

 .تدريبية 
وتطوير أدائهم خالل الحصص ، في تدريسهم االجتماعيةقد تفيد معلمى المواد  -

من خالل استعراض المعايير التى تم  االجتماعيةثراء منهج المواد ا  و ، الدراسية
 .ه الدراسةتطبيقها في هذ

وبالذات في مجال  ،قد تساعد هذه الدراسة الباحثين لطلبة الدراسات العليا فيما بعد -
واألبحاث  ،على أن تكون لهم دليال  وطريق إلجراء الدراسات االجتماعيةالدراسات 

 .ال سيما التى تتعلق بمناهج االجتماعيات المختلفة، في مجال التقويم
 
 

 :حدود الدراسة
 :ود الدراسة في التاليتتمثل حد   
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تقويم مقرر المواد ويقصد به تناول موضوع عنوان الدراسة وهو  :الحد الموضوعي -
االجتماعية للصف الخامس األساسي في ضوء معايير المجلس الوطني األمريكي 

 .(NCSS)للدراسات االجتماعية
 ( .م 0565- م0561)لعام  ، الفصل الدراسي األول :الحد الزماني -
 . فلسطين :كانيالحد الم -

  :منهج البحث
، التاريخ) االجتماعيةكتب المواد  محتوىمن خالل تحليل ، استخدم الباحث المنهج الوصفي 

في ضوء معايير ، للصف الخامس األساسي( والتربية المدنية، والتربية الوطنية، والجغرافيا
 ( .(NCSS االجتماعيةللدراسات  األمريكيالمجلس الوطني 
 :راسةمصطلحات الد

 :التقويم
ووقائية تستهدف الكشف عن مواطن الضعف  ،عّرف التقويم بأنه عملية تشخيصية عالجية

ومواطن القوة للعمل على إثرائها بقصد تحسين العملية  ،إصالحها أو تحاشيهالى للعمل ع
حكم قيمي مبني على  وهو أيضا   ،التعليمية والتربوية وتطويرها بما يحقق األهداف المنشودة

أو غير مباشرة وهو كذلك إصدار حكم  ،أو أية بيانات أخرى مباشرة ،لمالحظة واختبار األداءا
العملية التي يلجا إليها المعلم لمعرفة مدى نجاحه في  أو موضوع والتقويم أيضا   ،تجاه شي ما

مختلفة من األدوات التي جرى تحديد نوعها في ضوء الهدف  أنواعا   تحقيق أهدافه مستخدما  
ومقاييس القيم والمالحظات  ،ومقاييس االتجاهات والميول ،راد قياسه كاختبارات التحصيليةالم

، م0559،الهاشمي ) .أو غير ذلك من المقاييس ،وتحليل المضمون ،والمقابالت الشخصية
  (  00ص

، المختلفة واألزمنة عبرالمراحل التربوي التقويم في كبيرة نقلة حدوث إلىالتقويم  ويشير
 فقط واالختبارات االمتحانات مقصور ا على التقويم يعد فلم، مرحلة كل ومتغيرات ظروف بةلمواك
 عند يقف ال والذي، بكثير ذلك من شملأأوسع و  التقويم مفهوم أصبح بل، السابق في كان كما
 القوة نقاط تشخيص :عمليتي يشمل أصبح بل، واالختبارات االمتحانات خالل من القياس حد
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صالح، التعليمي أو النظام التربوي عناصر من عنصر يأ في والضعف  من يظهر قد ما وا 
 (6ص ، م 0556،والرفاعي يوسف (العناصر تلك في والضعف القصور نقاط

 :لتقويمل المفاهيميالتعريف 
كتب المواد  ىجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها من محتو  إلىتهدف  هو عملية شاملة وواسعة،

وذلك لمعرفة جوانب القصور حسب المنهاج الفلسطيني، خامس األساسي للصف ال  االجتماعية
والوعي  ،صدار األحكام والقراراتإ ىوليتسن، لتصحيحها وجوانب القوة لتعزيزها، والضعف

وذلك لتزويد الطلبة بالمعارف والمهارات والسلوكات التي  ،وواضعى المناهج ،الشامل للمختصين
 ةعمليلل ، وتحقيق األهداف المنشودةالحياة العملية والتعلمية  تتيح االستفادة منها في ميادين

 .التربوية
 :التقديرات التقويمية 
 في ، المواد االجتماعية لمقرر موضوعية أحكام إصدار عملية يهالتقديرات التقويمية 

من خالل جمع التكرارات والنسب المئوية والتعرف إلى  ،المجلس الوطني األمريكي معايير ضوء
 .اجل تعديل المقرر وتطويره  من وذلكمتوسطات الحسابية ، ال

 :المقرر
والفرعية التي يتم انتقائها من بين تراكمات المعرفة المسجلة  ،هو تلك الموضوعات الرئيسية

بعيدا  ،  وفق قواعد وشروط ،في المصادر العلمية المتاحة أمام من يختارون قدر من المعارف
وترجمة صادقة لتلك ، طار كامل من أهداف المنهجإيارها في والتي يتم اخت، عن الذاتية
                                         (61ص ، م6110، اللقاني. )تساقها مع المقررا  و ، األهداف

ذلك الجزء مـن البرنـامج الدراسـي والذي يتضمن مجموعة من  :أما المقرر الدراسي فيعرف بأنه
ي يلتـزم الطـالب بدراستها في فترة زمنية محددة قد تتراوح بين فصل الموضوعات الدراسـية التـ

ويرتبط المقرر الدراسي بمفهـوم الخطـة ، وعـام دراسي كامل وفق خطة محددة، دراسي واحد
توصيف كامل للمقـرر الدراسـي الذي يدرسه  إلىتلك التي تشير ، Programmeالدراسية 

ومجموعة األهداف ، والفئة الطالبيـة المستهدفة، ريسهتحديد القائم على تد :الطالب من حيث
وتوزيعها على مـدة ، التعليميـة المراد تحقيقهـا من خاللـــه والموضوعات التي يتناولها المقرر

وأساليب التقويم التي تسـتهدف الحكـم على ، وأهـم المتطلبات التعليمية الالزمة لتنفيذه ،الدراسـة
 ( .6ص ، م6119، على.)المراجع التي تدعم تعلـيم وتعلـم المقـرر وقائمة، مدى تحقق أهدافه
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محدد ، منظومة تعليمية تتكون من عدد من الوحدات التعليمية حول مجال معين :ويعرف بأنه
، ويمكن تعلمه في مادة دراسية محددة ،واألنشطة التعليمية، هداف والمحتوى والمصادراأل

  .أوجزء من منهج دراسي، أن يكون ضمن برنامج تعليميويمكن ، لنوعية محددة من المتعلمين
 (60ص ، م6115، محمود) 

 :لمقررا ويعرف الباحث
، ( االجتماعيةمن كتب المواد ) منظومة تعليمية تتكون من عدد من الوحدات التعليمية 

واألنشطة ، هداف والمحتوى والمصادراأل :حيث تتكون الوحدات من عدة دروس تشتمل على
 .ة واألساليب والتقويم ؛ تدرس ضمن الخطة الدراسية العامة للصف الخامس األساسيالتعليمي

  :الجتماعيةكتب المواد 
والذي يتم تدريسه ( م 0550 -م 0550) أقرتها وزارة التربية والتعليم عام يهى الكتب الت

، التاريخ)وتشمل الدراسة الحالية كتب  ،للصف الخامس األساسي في أراضي السلطة الفلسطينية
 (.والتربية المدنية، والتربية الوطنية، والجغرافيا

  :ساسيالصف الخامس األ
ويليه الصف السادس ، والذي يسبقه الصف الرابع، في مرحلة التعليم األساسي يتضمنهو و 

ويكون أعمار الطلبة فيه يقارب أحد عشر ، األساسي لدى وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطيني
 .ويسمى الصف الخامس األساسي ، عاما  

 :((NCSS الجتماعيةللدراسات  ألمريكيامعايير المجلس الوطني 
، ((NCSS االجتماعيةللدراسات  ىير عالمية للمجلس الوطني األمريكهي عبارة عن معاي

المجلس الوطني للدراسات  هاأصدر  والتي، االجتماعيةالدراسات  ىخاصة بتطوير وتقويم محتو 
سيقوم الباحث والتى ، زالت في الواليات المتحدة األمريكية ماو ، وهي عشرة معايير ،االجتماعية
 .للمناهج الفلسطيني  االجتماعيةالمواد  مقرر مع ياغتها وترتيبها وتنسيقها لتناسببإعادة ص
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 التقويم  :المحور األول 
مبادئ ، ، تقويم المقرر، مفهوم التقويم :ية وهتسالالنقاط  هذا المحور يتضمنو  التقويم
 .جف تقويم المنهوظائ، جتقويم المنه، مفهوم المنهج، التقويم

 :مفهوم التقويم
 .عوجاجإلصالح اا  والحكم عليه و ، ما تقديره ءلشي ةعطاء قيمإ :يعرف التقويم لغة -
  (055ص ، م 6116، المسن )   
 .واألشياء واألعمال  األفكار ىصدار األحكام علإ ىقدرة المتعلم عل: هوالتقويم  -
                                                                                                                                                                  (655ص، م0560، عيدالوشيخ  الناقة)  
نظرا  ألهميته في تحديد مقدار ما يحققه ، التعليمية ةيعد التقويم جزءا  أساسيا  في العملي  -

تنعكس  أوالمرسومة التي ينتظر منها أن، ةالمنشودة غايات التربويوال، من أهداف تعليمية
                                       ( 056ص ، م 6111،الحيله ) .إيجابيا  على الفرد المتعلم

والوسيلة التي يتم بواسطتها الكشف عن ، عملية مالزمة للعملية التعليمية :وعرف بأنه -
 (  009ص ، م6116، محمد ومحمد ) .تحقيق أهدافهاح الذي تحرزه في مدى النجا

بعد القيام بعملية منظمة لجمع  صدار حكم شامل وواضح على ظاهرة معينةإهو  -
                  .تخاذ القرارات بشأنهاا  و ، وتحليلها بغرض تحديد درجة تحقيق األهداف، المعلومات

                                                                        (016ص، م6111،عبد الهادي )
و أ، نسان أو الجماعة لمعرفة مدى نجاحهعملية يقوم بها اإل :أيضا   كما عرف -

نسان أن يعرف مدى تحقيقه ألهدافه عندما فشله عندما يقوم بعمل ما إذ ينبغي على اإل
                   (610ص، م0556، أبو الهيجاء ) .يقوم بعمل ما

جمع البيانات  إلىتهدف  هو عملية شاملة وواسعة، :التقويم من خالل ما سبق يتضح أنو 
حسب المنهاج للصف الخامس األساسي االجتماعية  كتب المواد  ىوتحليلها وتفسيرها من محتو 

وليتسني ، لتصحيحها وجوانب القوة لتعزيزها، وذلك لمعرفة جوانب القصور والضعفالفلسطيني، 
وذلك لتزويد الطلبة وواضعى المناهج  والقرارات والوعي الشامل للمختصين صدار األحكامإ

، بالمعارف والمهارات والسلوكات التي تتيح االستفادة منها في ميادين الحياة العملية والتعلمية 
 .التربوية ةعمليلل وتحقيق األهداف المنشودة
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 : التقويم أهمية
 تنعكس والتي ،التقويم هذا يحققها التي الهامة النتائج لخال من تظهر وكبيرة بارزة أهمية للتقويم
 سيتم وهنا ، للمجتمع ككل مهم التقويم إن بل التعليمية، و التربوية العملية و المنهج علي آثارها
 : يلي كما التقويم أهمية ذكر
 ليةالعم من يتجزأ ال جزءا التقويم يعتبر ،حيث بالمنهاج تعلق هامة قرارات اتخاذ في يفيد -

 (00. ص، 1996 ، عفانة (المنهاج من بل التربوية
 في والضعف القوة نواحي لتشخيص وسيلة ،فهو للمعلمين بالنسبة أهميته المنهج ولتقويم -

 يمكن أنه كما بها، االستعانة يتم التي التعليمية والوسائل تستخدم، التي والتعلم التعليم نشاطات
 ، المنهج مع وتفاعلهم تعلمهم في والضعف القوة ونواحي التالميذ مستويات علي التعرف
 قد التي التكيف ومشكالت والنفسية االجتماعية المشكالت علي التعرف في المعلمين ويساعد
رشادهم التالميذ تواجه  (.01،ص1997 ، عميرة ( لها المالئمة للحلول وا 

 أهداف وفق لبةالط أداء ومدي تحصيل مدي عن بمعلومات األمر وأصحاب المسئولين تمد -
 (01. ص، 1996 ، عفانة (والتطوير والتغير التعديل اجل من ،وذلك محددة ومعايير

 في عالية نتائج علي الطالب يحصل ال ،فعندما المستخدمة التدريس طرق علي الحكم -
 مدي أو التقويم عملية أو التدريس أسلوب في يكون ،وقد ما خطأ وقوع يعني ذلك فإن الدرجات
 (5.،ص2002 ، منسي ( التعليمية األنشطة من ةاالستفاد

دارتها األخرى التعليمية والمؤسسات للمدارس بالنسبة أهميته وللتقويم -  يساهم أنه " حيث ، وا 
 قورة) والتربوي الفني واإلشراف ، باإلدارة تتصل التي والضعف القوة نواحي عن الكشف في
 (51.،ص1979،

 والمساعدة " ، العالم في الحادثة للتطورات والمقرر هجالمن مواكبة مدي علي الضوء يلقي -
 األهداف لتحقيق المدرسي المنهاج ومراجعة وتنقيح تعديل في المنهج مالئمة مديعلى 

 (1.،ص2002 منسي، (محددة معايير ضوء في المنشودة
 أجل من والضعف القوة نقاط تحديد " يتم حيث ، الدقيقة والمعلومات ، الواقعية يوفر التقويم -

 ، الفعالة التعليم طريقة تعرض التي التعليمية للمشكالت الفعالة التربوية والطريقة العالج وصف
 التقويم أن ،أي ،منسي وتقويمها وتدعيمها تعزيزها علي العمل ثم أيضا القوة نقاط تحديد يتم كما

 (5. ،ص 2002 منسي ،) بالمنهاج المتعلقة القرارات اتخاذ في يساعد
 متجدد شامل فلسطيني تربوي نظام تقويمي للبحث عن أهمية فلتقويم ما سبق ليع وبناء

 شملت ، والتي الفلسطيني في المجتمع تحدث التي الكبيرة التغيرات إزاء خاصة ، و ومستمر
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 مما ، وغيرها ....علمية ، و،  ثقافية و، واقتصادية ،سياسية من الحياة مجاالت معظم
 مالئمتها مدي المطبقة لمعرفة الفلسطينية والمقررات لمناهجل شامل تقويم إجراء يستوجب
 . وتعديلها وتحسينها تطويرها أجل من ،وتشخيصها وفاعليتها

 :تقويم المقرر
والتي يتطلع ، العامة التربويةالترجمة الفعلية لألهداف هو ، المقرر بمفهومه الواسع ذكر أن وكما

وحاجاته وقدراته وتطلعاته نحو ، المجتمع وهي مستمدة من فلسفة، تحقيقها إلىالمجتمع 
 .المستقبل في النمو والتطور الشامل

وللتمكن ، في معرفة المعايير التي وضعت بموجبها محتويات المقرر ومفرداتهوللمقرر أهمية 
وليتناسب ، ومراحل تطوره، أساسياته وعناصره وتنظيماته إلىمن تقويم المقرر البد من التعرف 

والتقدم  ،المتالحقة التقنيةوالمستجدات ، ولمواكبة الثورة المعرفية، صرمع متطلبات الع
بالكتاب المدرسي  ا  ولكون المقرر مرتبط.المعرفي نفجاراإل إلىالتكنولوجي الهائل الذي أدى 

، ومفهومه، نشأته :فيجب أن تكون مواصفاتهلذا ، أحد مرتكزات المنهج الدراسي الذي هو
 البشرية بالتنميةاهتمت  ؛فالدول التي تقدمت.والدور الذي يلعبه، هجأهداف المن تحقق ؛وأهميته

هي وسيلة  :فالمناهج الدراسية .ومنهجه، وخططه وأهدافه، لتي عمادها إصالح نظام التعليما
 .والترجمة الفعلية ألهداف التربية وخططها، التعليم لتحقيق أهدافه وخططه

 (  15ص ، م0551، عبد السالم ) 
وأن يتماشى مع التطور ، يللمستوى العقلي والعمر  ا  المقرر البد أن يكون مناسب أن ويتضح  

 و البد من تنظيم، يعكس النظرة للمجتمع المقرر ألن، في وقتنا المعاصر - خاصة -الهائل
حتى  ومتماشيا  مع التغيرات والتقلبات عبر الزمن ، المنشودة تقويم المقرر لتحقيق األهداف

 .جتمع بأكملهللم ا  صالحإيحقق 
 :مبادئ التقويم

  : منهاو  التي يقوم عليها التقويم لمبادئاتعددت 
باألهداف التعليمية ارتباطا  وظيفيا  بحيث إذا تغير الهدف تغيرت تبعا له  التقويمط ارتبا -

 . هدافلهذه األ وأن يكون التقويم محققا  ، أغراض التقويم
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األهداف  يبين وانب المواد تقويما  جميع ج تقويم على يقوم بحيث التقويم يةشمول  -
 ( . االجتماعية، الجسمية ، النفسية، العقلية )

األدوات المستخدمة في مجموعة  هأن يتوافر في ىبمعن، أساس علمي ىيبنى التقويم عل -
 .كالصدق والثبات والموضوعية والتنوع والتميز :من الخصائص

وتساعد على ، نجاح الهدف من التقويمساعد على إي، وأدواته، أساليب التقويمفي تنوع ال  -
 .التقويم من جميع الجوانب

وتحديد ، يكون التقويم مستمرا  حتى يساعد على شمول الجوانب المراد تقويمها  -
مما يساعد على الحصول على ، والجهد، ولكي يختصر الوقت، نقاط القوة والضعف
 . ةنتائج أكثر موضوعي

 .للصدق والثبات  الوسائل المستخدمةيقوم التقويم على أساس علمي وتوافر  -
بما ، بمعنى مساعدة التالميذ على النمو الشامل تكون عملية التقويم إنسانية  -

، مصطفى )  .هاب التالميذوليس إر ، وتحسين عمليتي التعليم والتعلم، يناسب قدراتهم
 ( 605ص ، م.055
هداف التعليمية لتحسين األ ىعل ةمشتمل تكونالبد أن ، التقويم مبادئ أن مما سبق يتضح

جمع البيانات وتحليلها  إلىتهدف  وهو عملية شاملة وواسعة، ،التعلميةالتعليمية  العملية
حسب المنهاج  ،للصف الخامس األساسياالجتماعية  كتب المواد  ىوتفسيرها من محتو 

ليتسني و ، لتصحيحها وجوانب القوة لتعزيزها، وذلك لمعرفة جوانب القصور والضعفالفلسطيني، 
وذلك لتزويد الطلبة  ،وواضعى المناهج صدار األحكام والقرارات والوعي الشامل للمختصينإ

، بالمعارف والمهارات والسلوكات التي تتيح االستفادة منها في ميادين الحياة العملية والتعلمية 
 .التربوية ةعمليلل وتحقيق األهداف المنشودة

والمحقق ، التحسن الملحوظعلى  ملتيش، يجابي صحيحإتغير  إلى يؤديألن ذلك  
يراعي التقويم مستويات الطالب العقلية والنفسية والجسمية  كذلك يجب أن، لألهداف
يناسب و ، يكون التقويم مالئما  لقدرات الطالب ومعرفتهم العقلية كما يجب أن، والعمرية

  .يميةهداف التعلألتحقيق ا ىالفترة المختارة للوقت المطلوب للتأكد من مد
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  :مفهوم المنهج
احة إت والتي يتم، المنهج عبارة عن مجموعة متنوعة من الخبرات التي يتم تشكيلها -

وهذا يتضمن عمليات التدريس التي تظهر نتائجها فيما ، الفرصة للمتعلم للمرور بها
تحمل  ىخر أأو مؤسسات اجتماعية ، وقد يكون من خالل المدرسة، يتعلمه التالميذ

                       (69ص ، م6110، اللقاني).تكون منطقية وأن، لتربيةمسؤولية ا
   مجموعة الخبرات واألنشطة التربوية التي تهيؤها المدرسة للتالميذ ويعرف أيضا   -

، ثقافية، عقلية)النمو الشامل في كافة الجوانب ىبقصد مساعدتهم عل ؛داخلها وخارجها
وتحقيق األهداف ، تعديل السلوك إلىنموا  يؤدي  ...(نفسيه، جسمية، اجتماعية، دينية

 (69ص، م0560، الناقة وشيخ العيد).التربوية
، عبارة عن مجموعة من الخبرات المتنوعة التي يمر بها المتعلم هومنهج ال إذن -

مؤسسات تربوية و  ،خارجهاأو  يتعلمها التالميذ داخل المدرسة ىوالت، ويتعرف عليها
 .وغيرها عنده، عرفية والعقليةخري لتنميه الجوانب المأ

  :تقويم المنهج
  :تعددت تعريفات تقويم المنهاج ويمكن ذكر أهمها

والبيانات واألدلة والشواهد التي تشير بعد ، جمع المعلومات إلىهو عملية شاملة تهدف  -
الناقة وشيخ ).ونواحي الضعف في المنهاج القائم، نواحي القوة إلىوتفسيرها ، حصرها
   (.61ص، م0560، العيد

وتفسير البيانات ، وتصنيف وتحليل، مجموعة من العمليات المتداخلة لجمعهو  -
ومن أجل  ، باستخدام معايير حول ظاهرة في ظروف ومعطيات محيطة، والمعلومات

 .تحقيق األهداف المنشودة إلىأو اقتراح حلول واضحة تؤدي ، تحسين العملية التعليمية
                                       (600ص ، م 0559، زقوت).

 وخدمات بشرية، وما يتعلق بها من عمليات ،عملية جمع البيانات المرتبطة بالمنهج ىه -
وقيمتها ، وصفية لتحديد صالحيتها حصائيةإومعالجتها بطرق ، ومادية تربوية وتنفيذها

، م 0550، مدهونال) وتطبيقه أو التخلي عنه، تحسينه علىللعمل ، البنائية واإلنتاجية
 (69ص
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، تأثير استخدام محتوى منهج ما لدراسةعملية واسعة تتضمن جهودا  منظمة ومكثفة هو  -
فيما يتعلق بتحقيق األهداف الموضوعية ، ودراسة تأثير طرق تقويم المحتوى في الفصل

 ( .0ص ، م6199، هوانه.)للمنهج من قبل التالميذ 
وتشخيص ما يحتاج إليه ، ه نظام المنهجقياس فاعليته في ضوء أهدافه لمراجعهو  -

         .مراجعه ألحد عناصر المنهج أو،أو تطوير،تحسين أو، المنهج من عمليات تنقيح
 ( 00ص : م 0550، محمود ) 

في ضوء األهداف ، عملية مستمرة تستهدف التعرف على نواحي القوة والضعف فيه ىه -
 ( 50ص ، م 0556، السامرائي)  .التربوية المقبولة بقصد تحسين المنهج وتطويره

وتتضح عملية التشخيص في ، وعالج ووقاية للمنهج المدرسي، عملية تشخيص هى -
والعالج يتضح  .أسبابها إلى التعرف ةومحاول، تحديد نواحي القوة والضعف في المنهج

من نواحي  واالستفادة، في اقتراح الحلول المناسبه للتغلب على نواحي القوة والضعف
 ( 15ص، م6111، الرشيدي ) الوقاية هنا في تدارك األخطاء مستقبال   وتتمثل، ه فيالقو 

 إلىتهدف  وواسعة ،شاملةتقويم المنهج عمليه  :أن يتضح السابقةلتعريفات ل ومما سبق -
نقاط القوة وتعزيزها  إلىتعرف لل أنها مستمرةو ، جمع المعلومات وحصرها وتفسيرها

 .يحتاج إليه المنهجتشخيص ما ل و، وعالجها والضعف
 :وظائف تقويم المنهاج

 :منها عده وظائف تقويم المنهاج  إن
ومشكالتهم وقدراتهم وميولهم بقصد ، يتم الكشف عن حاجات التالميذ :وظائف تعليمية -

 .لما يحصل عليه من نتائج تحديد ما حصل عليه التكيف للمنهج تبعا  
التالميذ وتوجيههم تعليميا   قدرات اسبة لتقييمنالحصول على المعلومات الم :وظائف تنظيمية -

وقياس مدى كفاية أجهزة ، والحصول على بيانات مدى كفاية المعلم في ووظيفته، أو مهنيا  
، م 6190، سمعان )  .وكذلك الحصول على معلومات لكتابة التقارير لآلباء، المدرسة ووسائلها

 (096-095ص ص
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  :وظائف تقويم المنهاج ومن 
منظومة المنهاج من حيث توافر األسس وتوازن األهمية النسبية  ىالتعرف عل: شخيصيةت -

المبادئ ذات العالقة  علىواعتمادها ، تساق بين النتاجات في مجاالت ومستوياتهاالوا، لكل منها
 .والعالقة بين المنظومات األخري، وطبيعة العالقات فيما بين مكوناتها، بالبناء

 :.عالجية -
بمعنى اتخاذ القرارات، المباشرة باجراءات إصالحية للمنهاج في صورة إعادة  :عالجيةو يةوقائ -

في مكون ، ية راجعة عن خلل ماذتغ علىتعنى الحصول  ،و الطباعة للكتب الدراسية المقررة
، يقضي بتعديل المكون الذي طرأ عليه خلل األمر الذي، من المكونات بسبب تعديل مكون آخر

حداث تتطوير مناسب في المحتوي الدراسي، ثار المترتبة في التعديلوالنظر في اآل وأنواع ، وا 
                     (610ص، م0560، االناقة وشيخ العيد). وأدوات التقويم والوسائل التعليمية وغيرها ،النشاطات

 :أيضا   وظائف التقويم تتمثل و* 
 .المرسومةوى تحققت األهداف تأي مس إلىمعرفة  -6
األهداف؛ ممثال  للمناهج  إلىمعرفة مدى النجاح الذي حققه النجاح التربوي للوصول  -0

 .وطرق التدريس والقائمين على تنفيذها من مديرين ومعلمين 
وذلك بترجمتها على أرض ، آلراء التي اتخذت من المكاتباالتأكد من صحة القرارات و  - .

 .الواقع بشكل عملي أثناء عمليات التطبيق 
، وما يرافقها من خبرات ونشاطات، كفاية القائمين على وضع المناهج إلىاالطمئنان  - 0

 .على تحملهم لمثل هذه المستويات الخطيرة ةففي نجاح تخطيطهم دالل
واالحصائيات التي لما تم ، تزويد الباحثين والمهتمين باألمور التربوية بالمعلومات - 0
 ( 99،صم6115،الحواشيم) .جده ومدى تأثرهاوضاع مستأأو تحقيقها من ، اانجازه
 :في الباحث وظائف التقويم ما سبق يالحظمو 

 .تحديد األهداف التعليمية للمناهج التعليمية  المساعدة في -
 .الفروق الفردية بين الطالب  مراعاة -
 .في جوانب المنهج وعالجها الضعف ونقاط ، وتعزيزهانقاط القوة  الكشف عن -
 .بتعزيزها وتشجيعهاالتعلم عند الطالب  ةفعيزيادة دا العمل على -
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واضحة حول  الحصول على معلوماتفي  القائمين على تقويم المنهج مساعدة -
 .وتحسين العملية التربوية والقدرات األكاديمية للمعلمين والمختصين ، المنهج
وذلك من خالل ، وتطوير مناسب فى المحتوى، أحداث تغيير المساعدة في -

 .لفة فى أدوات التقويم الوسائل المخت
 . الجتماعيةالمواد  :المحور الثاني

، والتربية والوطنية، والجغرافيا، والتاريخ، االجتماعيةيشمل هذا المحور الحديث عن المواد   
 .واالهمية ، واألهداف ، من حيث المفهوم، والتربية المدنية

 الجتماعيةالمواد 
 :الجتماعيةمفهوم المواد  
 :وشاملة مثل ،التي تقدم موضوعاتها للتالميذ في صورة متكاملة االجتماعيةالمواد  هي -

والمنطق واالقتصاد والفلسفة وعلم ، والتربية القومية، والتربية الوطنية، والجغرافيا، التاريخ
وتركز اهتمامها على المتعلم وكيفية المساهمة في تحقيق النمو ، وعلم االجتماع، النفس

بما يحدث من ، ةلديه دراي ،اطنا  صالحا  قادرا  على خدمة وطنهالفعال له ليصبح مو 
                            ( 61 ص، م 0556، سليمان ونافع).وتطورات في مختلف المجاالت ،متغيرات

 في والمفاهيم ،والمهارات ،للمعلومات معمقة منهجية دراسة مادة االجتماعيةت قدم المواد  -
 وعلم اإلنسان وعلم، واالقتصاد السياسية والعلوم، جغرافياوال تخصص التاريخ من كل

 األنظار تركز تخصصات وهي، االجتماعيةوالدراسات  اآلثار وعلم، والقانون النفس
 العلم والعالقة بين، واألمم الشعوب مختلف بين تجمع التي والعالقات الروابط على

 الدراسات أن على فضال   .هال الصالحة المواطنة ممارسة كيفيةو ، والمجتمع والتقنية
 التخاذ، الضرورية المختلفة ومهاراتهم، معارفهم تطوير الشباب في تساعد االجتماعية

 مترابط عالم ضمن التنوع الثقافي يسوده مجتمع في فاعلين كأعضاء، صائبة قرارات
 (0 ص، م0560، االماراتيةوزارة التربية والتعليم ).ومتصل

في المنهاج الفلسطيني للمرحلة األساسية تضم  االجتماعيةالمواد أن  ويتضح مما سبق -
من أفضل  تعتبرو ، (التربية المدنية، التربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ)كل من 

 همتكسبالتى و  ، جمع المعلومات علىوتشجعهم ، جذب الطالبتالمقررات الدراسية التي 
، ارات اتجاه القيم السائدة في المجتمعواتخاذ القر ، والتفكير االبداعي، المختلفةالمهارات 
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من المواد األكثر ارتباطا  وصلة بواقع المجتمع ومشكالته  االجتماعيةالمواد إذ تعد 
 .وتحدياته 

 :الجتماعيةالمواد  ميةأه
 :إلى االجتماعيات المواد ميةأهتسعى   

المتعلم  كسابا  و ، ايجاد المواطن الصالح؛ الذي يعرف حقوقه وواجباته تجاه اآلخرين -
وتنمية القدرة على فهم ، وتحقيق مفهوم الذات، مهارات التفكير والعالقات اإلنسانية

 .والتعليمات لتحقيق النمو المتكامل لشخصية الفرد عقليا  ووجدانيا  واجتماعيا  ، المعلومات
والسلوكيات  االجتماعيةواالتجاهات ، في تنمية القيم االجتماعيةمناهج الدراسات  اسهام -

والمتجددة من خالل ، مرغوبة التي تساعد الطلبة على التكيف مع الحياة المتغيرةال
 .وتسعى المدرسة لتحقيقها، الخبرات التعليمية التي يقدمها المنهاج

ومساعدتهم على فهم  ، وتحقيق التفاهم العالمي، تنمية الوعي العالمي لدى الطالب -
عية المتصلة والمتعددة على بعضها والطبي، العالم بصفته مجموعة من النظم البشرية

وتعريف الطالب ، خرىوعلى التعرف على ثقافات وعادات الشعوب األ، البعض
 . والتحديات والقضايا المعاصرة التي تتخطى الحدود بين الدول، بالمشكالت

بطريقة  ةوقادرين على تفحص المعلومات المعطا، إعداد الطلبة ليكونوا منطلقين -
المشكالت المختلفة التي يعاني منها المجتمع  إلىلقدرة على التعرف ولديهم ا، موضوعية

  .والتفكير في حلها من خالل ممارسة عمليات التفكير المختلفة، بطريقة منطقية
على اكتساب مهارات معالجة  شخصية المتعلم تنمية شمولية تجعله قادرا   تنمية -

ليلها وتنظيمها وتفسيرها وتح، والقدرة على تحديد مصادر المعلومات، المعلومات
 .التعميمات  إلىوالمهارة في صياغة الفرضيات واختبارها والتوصل ، وتقييمها

واتخاذ ، الخبرات التعليمية التي يحتاجها الطلبة لتحديد المواقف االجتماعيةيقدم منهاج الدراسات 
ن المواد األكثر ارتباطا  م االجتماعيةإذ تعد الدراسات ، القرارات اتجاه القيم السائدة في المجتمع
 (1.ص، م 0555، قطاوي)  .وصلة بواقع المجتمع ومشكالته وتحدياته
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 يوالدراية الكاملة الت، لدى المتعلم يالثقاف يتتمثل فى زيادة الوع االجتماعيةإذن أهمية المواد 
ن أل والتعرف العالمي للسياسات المختلفة، تحقق النمو فى الجوانب المختلفة لدى المتعلمين

 .وافهم الحقيقيالشامل  يمما يساعده على الوع ،مرتبطة بواقع المجتمع االجتماعيةالمواد 
 : االجتماعيةأهداف المواد 

 :األهداف المعرفية- أ
وذلك ( يمحلي وعالمي وقوم)كل خصائص البيئة في الماضي والحاضر  علىالتعرف  -

 .المحافظة عليها علىلمساعدة المتعلم 
ليعرف المتعلم  واالقتصادية ،واالجتماعية ،المؤسسات السياسيةالنظم و  علىالتعرف  -

 .وواجباته حقوقه
 .ووسائل جديدة لحلها، أساليب ومواجهتها وابتكار، معرفة األخطار التي تهدد المجتمع -
وتوظيفه في حل المشكالت التي تواجه الفرد ، التفكير العلمي علىتنمية القدرة  -

 .والمجتمع
 .تفسير األحداث والظواهر علىوالمفاهيم والتعميمات التي تساعد  ،الحقائق إلىالتوصل  -
 :هداف الوجدانيةاأل - ب
 .من أجله ةوالتضحيللوطن والدفاع عنه  االنتماءتنمية  -
والجمال باعتبارها مواجهات سلوك الفرد في تفاعالته اليومية  ،والخير ،تقدير قيم الحق -

 .يالطبيعي واإلنسان :في اإلطار االجتماعي ببعديه
والمشاركة في تحمل المسئولية ، بمبدأ الديمقراطية األخذوأهمية ، تنمية الوعي السياسي -

 . واالنتخابالسياسية وممارسة الحقوق والواجبات 
 .نعمه في خلق الكون وتنظيمه واتزانه علىاهلل عز وجل الخالق  شكر -
 .تنمية الفضائل الخلقية في نفوس األبناء دعما  ألهداف المجتمع -
وبما ، بما يتفق مع تراثنا الثقافي األخرىالثقافات  علىن اتجاه ايجابي نحو االنفتاح تكوي -

 .يعزز الروابط اإلنسانية دون طمس الهوية
 (:النفسحركي)األهداف المهارية - ج

 .والنماذج بأنواعها المختلفة، تنمية مهارات رسم الخرائط -
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 .والنقد البناء، ء اآلخرينآوتقبل أر ، التعبير والحوار والمناقشة العلمية علىتنمية القدرة  -
 .ومشترك لخدمة الفرد والمجتمع، والعمل في فريق متعاون، تحمل المسئولية علىالقدرة  -
 .االجتماعيةتنمية مهارات التعلم الذاتي لموضوعات المواد  -
 .والرسوم واألشكال البيانية، تنمية مهارات إعداد وتفسير الجداول االحصائية -
وعرض ، واالتصاالت في جمع وتنظيم وتخزين ومعالجة، يا المعلوماتاستخدام تكنولوج -

، م0551، عبدالباسط، عبدالمنعم) .ات المرتبطة بالمقرر الدراسيالبيانات والمعلوم
 (5.ص

في  االجتماعيةمجموعة من األهداف التي تهتم بمقرر المواد  ويرى الباحث أن هناك* 
  :مرحلة األساسية في فلسطين ومنهاال

 .وأهمية التواصل بين المجتمعات، واألمة العربية، باإلسالم باالنتماء العتزازا *
 .واالعتزاز بالنفس ، حرية التعبير عن النفس لالزدياد الثقة علىتعويد الطلبة  *
ويدافع عن وطنه لتحرير أرضة والدفاع ، اليقين بأن الشعب الفلسطيني بأنه صاحب حق *

 .عن قضيته
 .مية موقع فلسطين الجغرافي والتاريخي في قلب العالمتوعية الطالب بأه *
 .المقدسات علىوالحفاظ ، وثوراته ونضال اآلباء واألجداد، توعية الطالب بتاريخ فلسطين *
واحترام ، والممتلكات العامة، الممتلكات الخاصة علىتزويد المتعلمين بأهمية الحفاظ  *

 .المبادئ اإلسالمية علىوالحفاظ ، حقوق الغير
 واالنفتاح، والحقائق، استخدام التكنولوجيا بسبب تسارع المعلومات علىتدريب المتعلمين  *
 .ناآلخريالثقافات  على

  :الجتماعيةأقسام المواد 
 :التاريخ

 :مفهوم التاريخ

الفرد والمجتمع كما  علىويصدق ، واألحداث التي يمر بها كائن ما، يعرف بأنه األحوال -
 ( .6ص، م6191، المعجم الوسيط).بيعية واالنسانيةالظواهر الط علىيصدق 
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، أحوال الماضيين من األمم في أخالقهم علىأن التاريخ يوقفنا " يقول ابن خلدون -
  ."لما يرونه في أحوال الدين والدنيا، والملوك في دولهم وسياستهم، واألنبياء في سيرهم

                     (61-60ص ص، م6110، على)   
ومعرفة أحوال ، حوادث الدهر علىواعتبار واطالع ، علم شريف فيه موعظة نهبأ يعرف -

، الحلواني).ما مضى علىويقيس العاقل نفسه ، مما يوقظ األذهان واألفكار ،الماضي
 (.6ص، م6111

ويؤدي ، ومدى تفاعل بعضها مع بعض، التاريخ الذي يوضح األهداف والتطورات يعرف -
 .615، لبيب) ريةمن جميع جوانبه السياسية والحضاوظائفه من خالل دراسة الماضي 

       ( .6ص، م
نسان في ماضيه وحاضره نسان لفهم حقيقة وجود اإلإحدى األدوات التي يستعملها اإل هو -

 (  19ص ، م 6195، يبشل) .ومستقبله 
وهذه الميزة يعلو التاريخ ، والمتعددة، وحوادثه المتشابهة، يتعلق بالماضي ءكل شي يعرف -

واألدب  ،ثير من العلوموهو يرتبط بك، ها على غيرهم من الجهود الفكرية واإلنسانيةب
 ( 0.ص ، م6190، زريق) .والفنون 

  ( 0ص ، م 6115، سعد) .كل شئ حدث في الماضي نفسه  -
والذي يدرس في المدارس ، المقرر الذي اعتمد من وزارة التربية والتعليم بأنه يعرفإذن  -

و يهتم  ، أعد من المختصين التربويين في مركز المنهاج الفلسطينيوالذي  ، الفلسطينية
يعتبر من األركان األساسية للعلوم و ، بمعرفة الماضي ودراسة الواقع والتخطيط للمستقبل

 .و له أهمية كبيرة بالنسبة للمعلمين والمتعلمين، االجتماعية

 :أهمية التاريخ

وأفكاره لبيان مدى ما يمكن لهذا ، الماضي في أحداثه علىدراسة التاريخ تنصب  -
 .الذي يعيشه اإلنسان الماضي أن يؤثر في الحاضر

ويبين التراكمات اإلنسانية والسياسية التي ، روالتاريخ يحلل البعد الزماني للموقف الحاض -
 .أدت إليه
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فهي تمثل جذور لمشكالت ، يوضح التاريخ أن المشكلة الحاضرة لها جذور في الماضي -
ص ، م0551، خضر).وسيمثل ماضي المستقبل، و نتاج الماضيوه ،مستقبلية

  (1.-9.ص
 :أيضاا أهمية التاريخ  وتتمثل

وينتج عن هذا التفاعل أحداث تخص اإلنسان ، يمثل التفاعل القائم بين اإلنسان والمكان -
 .في المكان والزمان المحدد

 .والمستقبل يوضح التاريخ في الربط بين الماضي والحاضر -
أوالسبب الكامن وراء حدوث ، والبحث عن العله، تحليل والتفسير إلىالتاريخ يسعي علم  -

 .األحداث والقضايا والمشكالت والعالقة فيما بينها
ص ، م0556، الغبيسي)والتفكير العقلي، علم التاريخ عمليات عقلية كثيرة ينمي -

                        (05-01ص
 :في أهمية التاريخ إلىأيضا   راكما يش

فالعظماء واألجداد نموذج وقدوة ، وله قيمة وطنية، الفكر ويشحذ ،فينشطتربية الفرد  -
 .ى بهمذيحت

حيث أن الفهم الكامل  ،مواجهة المواقف الجديدة علىتساعد دراسة التاريخ اإلنسان  -
عناصر مشتركة  علىللسلوك اإلنساني في العصور الماضية يتيح الفرص للعثور 

 .لمستقبل مما يجعل وضع الحلول سهال  وا ،توضح مشاكل الحاضر
فال يستطيع السياسي فهم ، وهو أساس التقدم، التاريخ مستودع لألحداث السياسية -

 .المشكلة التي يتعرض لها إن لم يفهم ويدرس أصولها 
وله الصلة بعلم ، االجتماعيةالتاريخ على أنه من عائلة الدراسات  إلى أصبح ينظر -

خرى التي تربطه وغيرها من العلوم األ، وعلم اآلثار، اإلنسان االقتصاد والجغرافيا وعلم
 .بأفراد العائلة بروابط وثيقة

وتنمي المواهب الفكرية في جوانب كثيرة ، دراسة التراث اإلنساني تزيد المعلومات العامة -
مسرح  علىوالحضارات التاريخية ، فالدارس يتابع األحداث ،وتقدم صورة إلبداع الخالق

                            (61-65ص ص ، م0565، الفقي وفايد) .وكل يؤدي دوره ،األحداث
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 :تتمثل فيأهمية دراسة التاريخ  أنيرى الباحث مما سبق و 
 .والتخطيط للمستقبل ،قدرة على مواجهة المواقف الجديدةالمعرفة الماضي و  -
 .الماضييجاد الحلول من تجربة ا  و  ،تحليل وتفسير األحداث -
 .وسيطرتها  سته تزيد من قوة الدولة ومكانتهااماضي ودر معرفة ال -
 .وتجنب العادات السيئة ،غرس الفضيلة والعادات الحسنة -
اإلسالمية تساعد  والفتوحات ،وغزواته ،المعرفة لسيرة الرسول صلي اهلل عليه وسلم -

 .المسلمين في حياتهم ومستقبلهم

 :أهداف التاريخ 

، وحرية آراء اآلخرين، فه من خالل احترام الرأيايمكن لمقرر التاريخ أن يحقق أهد -
كقيم  ىقيم العدل والشور  علىوالتأكيد ، آراء وحرية اآلخرين علىوفكرهم وعدم االعتداء 

 (.1ص، م0550، الجمل).إنسانية 
وأنماط فكرية إيجابية لدى الطلبة ليكونوا أكثر ، تكوين اتجاهات إلىيهدف مقرر التاريخ  -

   .ورها في عمق التاريخذألحداث العالمية المتالحقة التي تضرب بجمع ا، وعيا  وتكيفا  
                                          (690ص، م0565، برقي)    
البناء  إلىؤدي يفإنه ، وأحسن تدريسه، إن مقرر التاريخ إذا أحسن اختيار أهدافه ومحتواه -

لي تقويم الخل  ، السليم للفرد والمجتمع الهوية لكل من  علىوالحفاظ ، الفضيلةق وغرس وا 
، م6110، اللقانى.)االجتماعيةوالمعالجة السليمة للقضايا والمشكالت ، الفرد و المجتمع

 (609ص
والتي تؤكد أن ، يسهم التاريخ بشكل كبير في تصحيح المفاهيم الخاطئة عن اإلسالم -

نبد العنف  إلىو والذي يدع، اإلسالم دين حضاري يدعو للسالم كقيمة أساسية مميزة
 (065ص، م0565، الشريف). ورفض الحرب

 : تاريخالأهداف  أيضا  من وذكر  *
اختيار و ، تدريس التاريخ من األهداف التي يرمي إليها: المعرفة التاريخية علىالحصول  -

الفائدة منها بالنسبة لنمو الطالب معرفيا   ىومد، المعرفة وفق معيار يتمثل في أهمية المعرف
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والمعرفة قد يكون مصيرها النسيان من جانب  ،فيا  وفكريا  ألن إعطاء كم من المعلوماتوثقا
 .وجوهرية، تربوية، ومن المهم استخدام هذه المعرفة لطرق تعليمية، الطالب

عندما يدرس الطالب األحداث الماضية يجب أال ينظر  :اتخاذ العبرة والموعظة من الماضي -
، لذلك ال بد أن يتبين داللته بالنسبة لحاضره، مكانها وزمانها إليها كأحداث ماضية من حيث

 .ويتطلب تبصير الطالب بما تتضمنه الموضوعات التاريخية من المعاني
شخصيات كان  علىتشتمل األحداث التاريخية الماضية :اتخاذ القدوة من الصالحين السابقين -

نسانية  وكل شخصية لها صفات، لها دور فعال في التاريخ البشري  إلىوخصائص أخالقية وا 
كذلك من الشخصيات ، وهي صفات تمثل أساسا  لتربية الناشئة والشباب، والرفعةجانب السمو 

 .من أسهم بعلمه وفكره وجهده في بناء الحضارة المادية
تراكمت عبر ، خبرات بشرية متعددة علىيشتمل التاريخ  :فهم الحاضر من خالل الماضي -

نسان كثيرا  من المشكالت التي يحاول أن يوجد لها حلول وقد يواجه اإل، العصور المتعاقبة
وفي العصور الحديثة استمر تراكم الخبرات بسبب تفاعل اإلنسان مع البيئة التي تحيط ، مناسبة

ولكي يستقيم فهم ، فكثير من المشكالت سابقة مرتبطة بمشكالت حديثة، به في جوانب مختلفة
 .اولة التغلب عليها البد معرفة أصولها وجذورها في أعماق الماضيومح، المشكالت الحاضرة

في  التاريخ سجل األحداث التي وقعت: تنمية التفاهم بين شعوب العالم من خالل فهم تراثهم -
وحين نوظف ، ا  كان خيرا  واآلخر شر  همفبعض، وتنوعت األحداث في طبيعتها، أحقاب مختلفة

 ، مثال ذلك تحقيق السالم والعدل، يخ الشعوب لمعرفة الخبراتتدريس التاريخ يجب أن ندرس تار 
، حقوق اآلخرين علىوعدم التسلط ، ورفض المساوئ والحرب والعدوان، سالموالخير لبني اإل

تستطيع أن تقيم تفاهما  فيما ، نسانالبناءة لخير اإل باإليجابية فالشعوب التي يتصف تاريخها
 .والبغضاء التي تمثل ظاهرة في العالقات الدولية، رص التنافروتقل ف، بينها في حياتها الحاضرة

وتنمية مهارات أساسية من شأنها جعل الطالب ، تدريس التاريخ يتيح تعلم :تنمية المهارات -
ومهمة في ، كما تجعله يستفيد من المهارات في تنمية جوانب مختلفة، يتعلم التاريخ بصوره فعالة

هداف التي يسعي إليها تعليم التاريخ ومن النواتج المرتجاه من ومن األ، التفاعل االجتماعي
   (5.-.0ص ص، م6110، على).تنمية المهارات ةتعليم التاريخ بصوره فاعل
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: يكالتال من أهداف التاريخويتضح مما سبق *    

 .والمعلومات إن في دراسة التاريخ دورا  كبيرا  وأهمية في تنمية األفكار -
يجاد الحلول والمواقف ، لماضي تساعد فهم الحاضر والتخطيط للمستقبلمعرفة ا - وا 

لمعالجة المشكالت المختلفة ومواجهة التحديات التي تواجه المجتمع لحصول أفراد 
 .وحتي يعم األمن والسالم في ظل اإلسالم الحنيف، حقوقهم علىالمجتمع 

 .االسالمي  معرفة تاريخ وخاصة عند، طالبروح التعاون بين ال يدراسة التاريخ تنم -
في توثيق  المهارات المختلفة ةتنمية المهارات المختلفة لدى الطالب وتعزيز مكانته وتنمي -

 .في المجتمع وتعزيزها االجتماعيةالعالقات 
كان لها دور فى الفتوحات  يوالت، أخذ العبرة من الشخصيات التاريخية الصالحة -

 . يمة وزيادة الوعالتربية السلي إلىتدفع  ااالسالمية مم
 :الجغرافيا

فمنذ بدأ اإلنسان تعرفه على البيئة ، من المعروف أن علم الجغرافيا علم قديم
مهمة بدأت  ، وسمائها بنجومها وكواكبها، وجبالها ووهادها ،صحرائها من :المحيطة

 .وبذلك أخذت تعريفات ومفاهيم متعددة ، مرور الوقت ت معالجغرافيا واتسع

 :فيامفهوم الجغرا

وما  ، والتفاعل مع البيئة، وعالقة اإلنسان ببيئته، هو العلم الذي يهتم بدراسة اإلنسان والبيئة -
                                                                                  (06ص، م0551، عبابنة).بهانسان يؤثر بالبيئة ويتأثر ينتج عن هذا التفاعل ألن اإل

وأثار ذلك ، كذلك عرفت بدراسة عالقة اإلنسان ببيئته الطبيعية وأساليب تفاعله معها -
 (00ص ، م6190، اللقاني ورضوان) .التفاعل
وغالفها الجوي بين مختلف ظواهر ، العلم الذي يهتم بدراسة سطح األرضبكذلك عرف  -

 .تبادلة بينهماوالعالقات الم، ارتباطها بالناس ىومد، سطح األرض من بشرية وطبيعية
       (60ص، م 6115الفرا)  
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واإلنسان والتفاعل المشترك ، ويعرف علم الجغرافيا هو العلم الذي يدرس البيئة الطبيعية -
مع ربط كل من المظاهر ، فكل منهما يؤثر في اآلخر، بينهما في ظل العالقات المكانية

                                                                     (1ص، م.055، حسن).الطبيعية والبشرية مع بعضها البعض
كتاب الجغرافيا المقررة للصف الموضوعات التي تتضمنها فصول  هى :مفهوم الجغرافيا إذن

وتأثير البيئة ، البيئة علىوتأثير اإلنسان ، والتي تهتم بدراسة اإلنسان والبيئة، األساسيالخامس 
 .االنسان على

 :لجغرافياأهمية ا

فالجغرافيا هي أقدم أنواع  إحدى المواد الدراسية البالغة األهمية؛تعتبر  الجغرافيا أن ذكر* 
، م6110، ضحى) .فقد ساهمت في تطوير أكثر األمم وشعوبها قديما  وحديثا  ، المعرفة اإلنسانية

 ( 655 –651ص ص
والتأثير ، ن اإلنسان والبيئةالعالقات المكانية التي ترتبط بي علىعلم قائم  هوأيضا  ذكر * 

وشامل ، وهو علم متكامل بين العلوم المختلفة الطبيعية واإلنسانية والتطبيقية، المتبادل بينهما
تفسير  علىويمتاز بأنه قائم  ، وهو مرتبط بأشكال سطح األرض، متسلسل يمتاز بالتطور

                                                                                                                 (96ص، م 0550، عبداهلل) .اوتحليلها وايجاد العلل الظاهرة له ،الظواهر الجغرافية المختلفة
 :تحقيقها ومنها إلىالجغرافيا  ىأهمية القدرات العقلية التي تسع منكذلك * 

 .المالحظة وذلك من خالل، الطالب ىتنمية القدرات العقلية لد  -
 .والمشاهدة بصورة منتظمة ،المالحظة علىيتطلب تعليم الجغرافيا تدريب المتعلمين   -
المهمة والتي تتماشي مع مقرر الجغرافيا أن ميدانها البيئة بمفهومها  اإلجراءاتمن  -

العلوم الطبيعية حيث تعرف أنها  إلىوعلم المالحظة أقرب ، الشامل العالمي والمحلي
من خالل البحث الذي يالئم دراسة الظاهرة ، يقة والمنظمة لظاهرات معينةالمشاهدة الدق

 .الجغرافية
نماء الذاكرة - وتنمية القدرات العقلية من خالل ازدياد ، الخيال العقلي لدى المتعلمين وا 

ومعرفة األطالس والخرائط ، والصور والرسومات، للمصطلحات الجغرافية التعلم
والتخيل ، التحديد علىويصبح لديه القدرة ، المتعلم البصرية الجغرافية؛ بذلك تنمو ذاكرة
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وينتج عن هذه العملية العقلية االستظهار عن طريق المشاهدة  ،للمواقع الدول المختلفة
  (00ص، م0555، الدليمي).والمالحظة

 :كبيرة ومنهاأهمية  الهالجغرافيا  أن يتضح مما سبقو * 
والتوزيع ، معرفة المواقع الجغرافية، الجغرافيايتعرف المتعلمين من خالل دراسة علم  -

 .السكاني والمكاني
 .بعضهما البعض علىوالتأثير ، الترابط بينهما ىومد، دراسة العالقة بين اإلنسان والبيئة -
 .وواقعها الجغرافي، المظاهر الطبيعية علىتعرف المتعلمين  -
 .بها ومدي تأثره، نسان بالبيئة المحيطة بهاإل ارتباط مدىمعرفة  -
 .تنمية شخصية المتعلمين بمدي ارتباط االنسان المباشر بالظواهر المختلفة في البيئة -
وتقنياته ، تقدم وسائل البحث إلىمواكبة علم الجغرافيا بالتطور العلمي والتكنولوجي أدى  -

 .الحقائق والمعلومات الجغرافية العلمية إلىالتوصل  علىالمطورة ساعد 
المجموعة الشمسية  :ومواقع، ظواهر فلكية وكونية الجغرافية منوصف األرض والدراسات  -

والتنبؤ للظواهر ، أهمية كبيرة تزيد من التقدم العلمي والجغرافي يعتبر ذا، وكواكب وغيرها
 .وذلك بقدرته ،المختلفة بعد اهلل عز وجل

 :الجغرافياأهداف 

 :ما يلي الجغرافياأهداف وذكر من * 
 .وتنمية عقلية عالمية عند الطالب، افيتنمية روح التفكير الجغر  -
 .االدراك والوعي علىتساعدهم  التى اكساب الطالب معلومات جغرافية خاصة -
دراكها علىالحصول  علىتوجيه الطالب    -     .تصور الظواهر العالمية الطبيعية والبشرية وا 

                                  (060ص، م0550، فؤاد.)تعزيز روح القومية واالحساس االجتماعي -
 :أن أهداف الجغرافيا تتحقق في التالي يرىكذلك *
   .حل المشكالت علىاالهتمام بالنشاطات التعليمية المختلفة القائمة  -
 .وطرح الوسائل والبدائل، والتعرف عليها، اختيار الفرضيات علىتعزيز وتحفيز الطالب  -
 .والنشاط البشري وتخطيطاته، راسات المختلفةاالهتمام بدراسة الجغرافيا من خالل الد -
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والتي تتعامل مع ، مراعاة التوازن بين أنشطة التعلم التي تتعامل مع مشكالت المجتمع -
 .مشكالت الطالب وقضاياه

 .استخدام مدخل المنظومات في مجال تطوير منهاج الجغرافيا  -
األلعاب التربوية التعلم ، لم التعاونياستخدام طرق مختلفة في تدريس مقرر الجغرافيا مثل التع -

    .واالنترنت لتعزيزها، باستخدام منتجات التكنولوجيا من استخدام الحاسوب
 (61ص، م0550، يحيي)

 :أيضاا رافياغمن أهداف الجو * 
 .معرفة الطالب مفاهيم وحقائق ومصطلحات جغرافية - 
 .والرسم الجغرافي ،اكساب الطالب مهارات رسم الخرائط -
 (01ص، م0550، دلول) .حل المشاكل البيئية ومساعدتهم علىتحسين قدرة الطالب  -

 :أيضاا رافياغمن أهداف الجو  *
 .وما ينتج عنها من مشكالت ،والبيئة التي يعيشون فيها ،دراسة العالقات بين الناس -
، واالدوات في البحث الجغرافي، استخدام الطرق تنمية المهارات الرئيسية في -
 .طلحات الجغرافيةوالمص
 .إتاحة الفرصة للطالب في المالحظة المباشرة وغير المباشرة -
 (09ص ، م6115، يبشل). لوطن والوالء له والدفاع عنهتنمية االعتزاز با -

 :أهداف الجغرافيا أيضاا منوحدد *
والمعارف  ،والنظريات ،والقوانين ،والتعميمات ،والمصطلحات ،اكساب الطالب الحقائق -

 .جغرافيةال
 ،وواضح للظروف العالمية من مشكالت اجتماعية ،تهيئة الطالب من خالل تصور دقيق -

 .واالستعداد للمستقبل ،واقتصادية ،وسياسية
ومواردها ، البيئة علىوذلك بالحفاظ ، وميولهم المتعلق بالجغرافيا ،تنمية رغبات الطالب -

 .وحسن التصرف بها
 .بالدور العلمي وتعزيزه وتنوير الطالب، مة والدفاع عنهاواأل ،غرس حب االنتماء للوطن -
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 ،والتحليل ،واالستنباط ،وذلك عن طريق المالحظة، لطلبةلتنمية التفكير الجغرافي  -
 .والمقارنة
 إلىالتفاعل من بيئة  وتنوع، تقدير الطالب أهمية التفاعل بين كل من اإلنسان والبيئة -

 (5.-.6ص ص، ، م0551، عبابنة)   خريأ
 :جغرافيا التاليالهداف أأن من أهم تضح ي

 إلىوالدول المجاورة مما يدفعهم  ،معرفة البيئة الجغرافية المحيطة بهم عطاء المتعلمينإ -
واألفكار ، ومن أجل اكساب الطالب المعلومات، معرفة الظواهر الجغرافية المختلفة

 . ويعزز عند الطالب روح التفكير السليم، الحقيقية السليمة
معرفة  من خاللومعرفة هذه المواقع ، التخيل للمواقع الجغرافيةنحو المتعلمين توجيه  -

نمي ذاكرة يو ، الخيال العقلي لدى الطالبهذا ينمي و ، الخرائط الجغرافية والرسومات
 .المتعلم البصرية مما يزيد الوعي المتقدم 

يسهم في زيادة  ذيال المتعلمين خاصة في ظل التقدم العلمي ىتنمية االدرك والوعي لد -
 .وايجاد الحلول المناسبة، والربط بين المشكالت البيئية، وعيهم بالمعرفة واالتصال

  :التربية الوطنية
التي تسهم في  االجتماعيةتعتبر مادة التربية الوطنية في المنهاج الفلسطيني جزءا  من المواد 

، المختلفة االجتماعيةلبة المهارات والقيم السليمة التي تكسب الط، غرس قيم االنتماء للوطن
 االنتماءوهي مهمة في حب ، وبناء شخصية المتعلمين، ومهارات التفكير العلمي ألجل تنشئة

 :للوطن والدفاع عنه وفيما يلي بعض تعريفات التربية

 :مفهوم التربية الوطنية

مهارات المرغوبة وال ،واالتجاهات ،هي إحدى فروع الدراسات التي تزود الطلبة بالمفاهيم - 
الضروريةإلعدادهم للحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يصبح الطالب مواطنا  قادرا  على 

، م 0555، الحمود). ويتحمل المسؤولية في النهوض به، المشاركة اإليجابية في حياة المجتمع
  (61ص
زود الطالب وهي ت ،وتحقيقها، ذلك الجانب من التربية الذي يشعر الفرد بموجبه المواطنة -
وتربيته إنسانيا  ليصبح مواطنا  ، القيم والمبادئ واالتجاهات الحسنة :يضا  بالمعلومات التي تشملأ
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ويملك من المعرفة القدر الذي يمكنه من ، صالحا  يتحلى في سلوكه وتصرفاته باألخالق الطيبة
 ( 65ص ، م 0551، هندي) .خدمة دينه ووطنه ومجتمعه ةتحمل مسؤولي

ودراسة ، تربية الوطنية دراسة التنظيمات الحكومية المختلفة واإلشراف عليهتعنى ال -
بتنمية إحساس المواطن  ىوواجباتهم كما تعن، الحقائق األساسية حول حقوق المواطنين

وتؤكد على شعور ، والتعاون مع اآلخرين الذين يشاركونهم في الوطن، بضرورة التضامن
وتنظيماته وقوانينه ، مستنير الواعي المدرك لقيم مجتمعهوتكوين الفرد ال، الفرد بالمواطنة

                                                           ( 00ص، م 0551، خضر).وقضاياه وهمومه وتطلعاته، الملم بمشكالت الوطن
كيات والسلو  ،والقيم ،والمفاهيم ،تزويد الطلبة بالمعارفيعنى بمفهوم التربية الوطنية  ذنإ -

الء لوطنه والو  ،االنتماءزيادة ويعمل على ، ا  صالح ا  مواطن الفرد ليكون لتنشئة، الصحيحة
مجتمعهم  علىومحافظين ، مسؤولين وصانعي قرار األفراد ليصبح، ومجتمعه ،ودينه

 .بقيمه ومبادئه السليمة

 :أهداف التربية الوطنية

لسياسية التي تؤثر في مجرى حياتهم وضرورة مشاركتهم في القرارات ا ،تعليم الطلبة القيم -
 .في البيئة المحلية 

واالقليمي ، فهم وسائل اشتراك الطلبة بالنشاطات الوطنية والقومية على المستوى المحلي -
 .وفهم التعاون الدولي بين المجتمعات المختلفة والنشاطات السياسية الدولية  ،والعربي

 .سياسي للذي يعيشون فيه يجابي وواقعي للنظام الإتزويد الطلبة بفهم  -
 .التعرف على القضايا العامة الراهنة التي يعاني منها المجتمع الذي يعيش فيه الطلبة -
 ( 055 – 619ص ص ، م6115، سعادة.) فراد وواجباتهم فهم الطلبة لحقوق األ -
أهداف التربية الوطنية التي جاءت في توصيات المؤتمرات العربية المتعددة التي  همأ ومن* 

 :ويمكن تلخيصها كما يلي ،عقدت لهذا الغرض
وفضلها على الحضارة  ،وبأصالتها ،تنمية الشعور بالقومية العربية واإليمان بها -

 .اإلنسانية
 .لهذا الوطن االنتماءوتكوين عاطفة  ،المواطن بوطنه تنمية شعور -
 .اسيةوالسي االجتماعيةوالمساواة  ،تنمية الشعور بحق المواطن في الفرص المتكافئة -
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 .والشعور بأهمية عادات وتقاليد ونظم وقيم الجامعة العربية، االجتماعيتنمية الوعي  -
، والوطن والمنتجات الوطنية، والشعور بأهمية االقتصاد، االقتصاديتنمية الوعي  -

 .والمستقبل االقتصادي األفضل للمواطن
والطائفي ، وتحصنه من التسلط الحزبي، التي تهدد وطنة تبصر المواطن باألخطار -

 .واإلقليمي
، وتحمل أعباء اآلخرين، والعمل المشترك ،أساس التعاون علىتربية السلوك الوطني  -

يثار الصالح العام ص ، م0551، هندي) .حقوق الغير وآرائهم وعواطفهم واحترام، وا 
61 ) 

 ستهديا  م، الذي يوجه المواطن العربي في كل ما يأخد ويدع، العربي توعية الضمير  -
 (96ص، م0551، شويحاتناصر و ) لح األمة ومستقبلهابمصا

الدور الذي تؤديه هذه  علىتقدير أهداف التربية الوطنية يترتب  أن من خالل ما سبقيتضح 
 :األهداف فيما يلي

واتباع سنة ، باهلل عز وجل باأليمانوالعقيدة االسالمية ، تنمية شخصية الفرد الدينية -
 .الرسول الكريم

 .والوالء له والدفاع عنه، وطنغرس االنتماء لل -
 .وهويته، وتعزيز ثقته بذاته، اكساب المتعلم مهارة التعلم الذاتي -
 .وتنمية التفكير اإلبداعي لزيادة المستوي التحصيلي عنده -
والحفاظ على  ،به وتمسكه ،بالشعور باالنتماء لوطنة ي،تنمية السلوك الوطني والحس -

 .ومقدساته، عاداته وتقاليده
 .ويؤدي واجباته نحو مجتمعه  ،إعداد المواطن الصالح الذي يعرف حقوقه تمثل فيت -

 :أهمية التربية الوطنية

، االجتماعية والتربية ،والتربية والوطنية منبع التعلم االجتماعي االجتماعيةالدراسات  -
فيتمثلها عن طريق ، االجتماعيةالحياة  إلىوالتي يمكن من خاللها دخول الفرد المتعلم 

 .وتقاليد مجتمعه ،عادات تشربه
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الذي (االرض)والمكان ( التاريخ)تبصير الفرد المتعلم بوضعه في الزمان على تساعد -
واسهامات ، والبعيد بقصد تلمس مؤثرات، القريب والماضيودراسة الحاضر ، يعيش فيه

 .والبحث في كيفية جعل المستقبل أكثر قبوال  وتطورا  ، الماضي في تشكيل الحاضر
فهم التعليمات القائمة  علىومساعدة الطلبة  ،تنمية مهارات التفكير العلمي ىعلتساعد  -

 .االستدالل وفرض الفروض العلمية على
وتنميه النظرة العالمية التي تقوي الروح والقومية ، تساعدعلي فهم فكرة التفاهم العالمي -

 .وتدعيمها
 .توازنها علىلمحافظة وا ،دور التربية في حل كثير من المشكالت البيئية علىتؤكد   -
السليم  االجتماعيواالجتماعية والسلوك ، تعد مسؤولة مباشرة عن تنمية الحساسية  -

، والتعاون فيما بينهم ،والتأخي، وتقدير كفايتهم وحقوقهم ومشاركتهم في شعورهم، للطالب
 (.0ص، م 0555، السكران).النفس وضبطها على عتمادواال

 :أهمية التربية الوطنية ومن* 
، في تنمية حب األسرة التي تشكل نواة المجتمع ومسؤولية أفراد األسرة اتجاه بعضهاتسهم  -

كاألحترام ، ممارسة بعض القيم ىوعل، التدريب على النشءومساعدة ، واتجاه المجتمع والوطن
قيم واإلنساني المستمد من المبادئ وال، وااللتزام بالسلوك األخالقي، والتقدير والتسامح والتعاون

وموقفة بين دول العالم ، وثرواته الطبيعية، وتعريف الطلبة بقيم وطنهم وتاريخه، اإلسالمية
والمجتمع  ،النطاق المحلي علىبحاجات اآلخرين  واالهتمام، ومعرفة األحداث المعاصرة

                                                ( 00ص، م6115، مختار) .الكبير اإلسالمي
المناهج الفلسطينية اليوم بحاجة  ألن ذلك التربية الوطنية الفلسطينية إلى الماسة الحاجة نإ -
تزويد األجيال  إلىوتهدف ، تربية وطنية فلسطينية حقيقية تبين واقع القضية الفلسطينية إلى

ع والمجتم، الفلسطينية بمفردات ومفاهيم أساسية تنمي لديهم حب اإلنتماء والوالء لألمة وللوطن
، الهوية الوطنية الفلسطينية علىوالعمل الجاد من أجل البقاء والمحافظة ، واألسرة والمدرسة

 ،والتصدي للمحاوالت الصهيونية لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية من أجل استرداد األرض
، ومن األمور البديهية أن يكون لكل شعب نظامه التربوي الخاص به.والحرية تقرير المصير

لمسألة بالغة األهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني الذي عاش مرارة التهجير والتشتت وهذه ا
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تربية وطنية تتجسد من خاللها الشخصية الفلسطينية الوطنية  إلىلذلك نحن بحاجة ، الجغرافي
في ظل الهجمة الشرسة لمحو هوية الشعب  -خصوصا  -إحياء التراث الفلسطيني علىالقائمة 

وتخريج جيل من المتعلمين غير ملم بأبعاد قضيتة مستسلم لألمر  ،ة والقوميةالفلسطيني الوطني
 (05ص، م0551، حمتو).الواقع
 :في التالي يتمثل إليها لتربية الوطنية والحاجةاأهمية  ويتضح مما سبق أن* 

 .في بناء وغرس وصقل شخصية التالميذ المساعدة -
، مواجهة ظروفهم علىعلى القدرة الحقائق والمعلومات التي تساعدهم  الطلبة إكساب -

يجاد السبل لحلها، ومشكالتهم وفضل المعلم بعد ، وذلك يعود لمقرر التربية الوطنية، وا 
 .الطالب إلىاهلل عز وجل في غرس القيم السليمة وتوصيلها 

نحو يعرفون حقوقهم اتجاه ، وطنهم إلىفي إعداد أفراد منتمين  المساعدة والمساهمة -
 .أفرادهوطنهم ومجتمعهم و 

الهوية الوطنية  علىالمحافظة على والعمل ، والوالء لألمة وللوطن االنتماءحب  -
 .لتهويد القدس السيطرة عليهاوالتصدي للمحاوالت الصهيونية ، الفلسطينية

 :التربية المدنية 

 :مفهوم التربية المدنية 

جتمع السياسي دراسة تهتم بدراسة المفاهيم والمبادئ السياسية التي تشكل األساس للم -
وتتضمن تنمية مهارات صناعة القرار حول القضايا ، الديمقراطي والتظام الدستوري

 (00ص:م0551بدران)  في الشأن العام والوطني والمشاركة، العامة
أساس تأمل واع  علىدعم مشاركة المواطنين السياسية والمدنية  بأنها:أيضا   تعرفو  -

فال ، ين بفاعلية ومسؤولية في إدارة شؤونهمانخراط المواطن -أيضا  –وتعني ، وناقد
 (01ص، م0551، بدران) مواألنصياع له ،يقومون بمجرد القبول السلبي آلراء اآلخرين

فهي ، والعالقات السليمة الحرة بين أفراد المجتمع ،والرغبات ،حياة المصالح بأنهاوتعرف  -
ن كانت ، سيةولكنها ليست في حد ذاتها سيا، حياه مساوية للحياة السياسية وهي وا 

فتستلزم شروطا  وقواعد متناسبة مع تطور ، وتصرفاتهم الخاصة ،متروكة ألرادات األفراد
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، فالتربية المدنية تعنى بهذه الشروط والقواعد التي ال بد منها، وتفاعل أنظمتها ،المجتمع
  (69ص، م0550، صيام وأسحاق).وفي التعامل الحر فيما بين المواطنين أنفسهم

اإلسالم أول من قرر المبادئ الخاصة بحقوق اإلنسان في أكمل صورة وأوسع ر أن وذك -
وضمانات لكرامة اإلنسان كان من ، وأن آخر ما أملته اإلنسانية من قواعد، نطاق

عالن األمم المتحدة عن حقوق اإلنسان، أبجديات اإلسالم ما هو إال ترديد لما جاء ، وا 
                          (9-5ص ص، م0555، ليالغزا). لمبادئ وقيم ديننا الحنيف

المجتمعات  علىقضايا حقوق اإلنسان من بين القضايا التي تؤثر بشكل واضح  نإإذن  -
وبخاصة فيما يتعلق باحترام هذه ، والنظم التعليمية في بداية القرن الحادي والعشرين

تحمل واجباتهم  علىقادرين  وبناء أفراد، وتوعية أبناءالمجتمع بها، الحقوق والحفاظ عليها
                   .                                 حقوقهم وحقوق اآلخرين علىوالحفاظ 

 ىهي تربية تسعو  ،التربية التي تهتم بنقل المعارف :أن التربية المدنية هي ويتضح -
يم الذات والحقائق التي تدعم ق، ، لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الذات ونحو اآلخرين

والعدل بين ، وقيم المجتمع من حقوق اإلنسان، وآرائهم ،اآلخرين واحتراموالثقة بالنفس 
 ىوسيادة القانون باعتبارها دعم وتحقيق لإلنسانية ألن الدين اإلسالمي أعط، الناس

الشريعة اإلسالمية وضعت نظامأ   وأن ،والمساواة بينهم ،المواطنين حقوقهم كاملة بالعدل
 .لحقوق االنسان صالح للتطبيق في كل زمان ومكان متكامال  

 :هداف التربية المدنيةأ

، اإلداريين، المعلمين)أمر التربية المدنية من علىوتدريب القائمين  ،إعداد وتكوين -
 .وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية داخل وخارج المدرسة(وأولياء األمور

والمعتقدات داخل أذهان  ،والممارسات ،أساليب للسلوك إلىتحويل المفاهيم النظرية  -
، دارة بل داخل المجتمع برمته ذلك أن التربية المدنيةواإل ،والمعلمين ،ونفوس الطالب

 ،وكيانه في إطار من المجتمع المدرسي الحر ،وذاته ،أنها تنمي لدى الطالب حريته
 .والمجتمع األكثر حرية

 علىوعي القائمين يربية المدنية مفاهيم الت ىيستلزم أن يؤسس المنهج المدرسي عل -
حقوق ، الديمقراطية، مفاهيم الحرية علىوالمقررات الدراسية ، صناعة القرار للمناهج
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أو  ،أو عرقية ،أو تفرقة جنسية ،وتعظيم قدرات اإلنسان دون تميز، خرقبول األ، اإلنسان
  .وسياسية ،أو دينية، اجتماعية

 ومفاهيمها التي يجب أن تسود صانعي المقرر ، يةأساس تلك الترب والتكافؤ ،إن المساواة -
وأن تسود الواقع ، واألعلى األدنىومستوياتها ، ولدى اإلدارة المدرسية ،الدراسي

 .ثم المدرسة، وتكون نقطة انطالق في األسرة ،االجتماعي والسياسي في المجتمع
سياق  وبل ه، إن التعليم ليس معلومات وحقائق ومعارف ومناهج ومقررات دراسية -

ويجعل الطالب في ، مجتمعي يجعل المؤسسات التعليمية في حالة تواصل مع المجتمع
 (06-9.ص ص، م0551، بدران).حالة اتساق مع أنفسهم ومجتمعهم 

 :تتمثل فيأهداف التربية المدنية  ومن* 
 ،وتوسيع دائرة المشاركة اجتماعيا  ، وأسس مفهوم الممارسة الديمقراطية، إرساء قواعد  -

 .واقتصاديا   ،ياسيا  وس
من خالل التربية العملية  وأيضا  ، من خالل عالقات المعلم بالطالب النشءالتأثير في  -

 .صفية واألنشطة المدرسية الال، الديمقراطية في اتحاد الطالب علىوالممارسة اليومية 
 .توفير بيئة مدرسية مواتية للممارسة الديمقراطية -
د، وجود نظام مدرسي ديمقراطي  - فكرة المشاركة في اإلدارة  ىارة مدرسية قائمة علوا 

 وممارستها داخل وخارج جدران، العملية في بناء الديمقراطية المدرسية من أهم الجوانب
 (001-000ص ص، م0555، دياب).المدرسة

 :أهداف التربية المدنية كما يليأن من ويري * 
وللمعلم داخل الفصل العديد ، اطيةوالممارسات الديمقر ، المعلم هو قوام العملية التعليمية -

 .من التأثيرات االيجابية
والمشاركة ، والتعبير، الفكر حرية) متوسط من اإليمان بالحرية ىاتسام المعلمين بمستو  -

 (  00ص، م 0556، نوير) (.السياسية
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 :أهمية التربية المدنية

ومضمونها ، جتماعيةاالتحويل المدرسة لقاعدة تغيير أنماط التنشئة  إلىتسعي تدريجيا   -
 .والعدالة والمساواة ، وحقوق اإلنسان، القيمي؛ بهدف نشر الثقافة الديمقراطية

علمية ، مبدعة، لبناء وتكوين ذهنية متفتحة ىتطبيق أساليب تربوية جديدة تسعتسهم في  -
 .تقديم قدر من المعلومات والمعارف علىتحقيق أهدافها  على؛ وتعتمد 

، والمساواة، قيم العدل -خاصة –اهات القيمية بشكل إيجابي تغيير االتج علىتركز  -
 .والحرية، االجتماعيةوالمسئولية 

مهارات العمل الجماعي : مثل، التمكين من بعض المهارات الحياتية األساسية إلى ىتسع -
والسعي ، وقبول الرأي اآلخر، والتعبير عن الذات، والمشاركة االيجابية، الحوار، والتعاون
 .ضامن والتساندنحو الت

والقدرة ، تفعيل برامج التربية المدنية ليكون له األثر في بناء أجيال ذات ثقافة متنوعة -
 .وبناء مجتمع قوي بقوة أفراده، التعايش المشترك مع اآلخرين ىعل

ومهارات التأثير في الحياة ، الناقد بدعم مهارات التفكير واالتجاهاتتهتم بتنمية القيم  -
 .ية األساسيةالمدنية والعمل

والتعددية ، المشاركة اإليجابية ىتهتم بإعداد وتكوين المجتمع المدني الذي يقوم عل -
 .والمجتمع ككل، ودعم الكفاءة السياسية لألفراد، والشفافية

وتنمية ثقافة المجتمع ، مباشرة وممارستها دعم مفاهيم الديمقراطية بصورة مباشرة أو غير -
 .المدني

 علىالثقافات العالمية  علىالوطنية في إطار من المواطنة المنفتحة  دعم الهوية الثقافية -
 (.المعرفي والسلوكي والوجداني)المستوي 

 .والمقررات الدراسية في كافة مراحل وأنواع التعليم، دمج القيم للتربية المدنية في المناهج -
                                                                                   .ية المدنيةومدرسية تنشغل يوميا  بممارسة جوانب الترب، خلق بيئة تعليمية إلىتهدف  -
 (.0-00ص ص، م0551، بدران)
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 :المتمثلة فيأهمية التربية المدنية  مما سبق منيتضح * 
استقالل الطالب  ىيشجع عل، الدور السياسي للمعلم وقيمة الحوار بين المعلم والتلميذ -

وتوعية الطالب ، ولما لها األثر في بناء المواطن الصالح، يه والتعبير عن ذاتهبرأ
 بمشاكل وطنهم 

 المتكاملة عن برنامج التربية المدنية من حيث المحتوي القيمي والمعرفي  توضيح الرؤية -
 ارتباطها بالنهضة والتقدم الثقافي وغرس بعض المهارات الحياتية األساسية  -
 من مهارات العمل الجماعي والتعاون ، تمكين المتعلمين -
واحترام آراء اآلخرين والسعي نحو التضامن ، وقبول الرأي اآلخر، التعبير عن الذات -

 والتماسك
تصبح هذه المفاهيم  ىبيئة تعليمية وأنشطة مدرسية مختلفة ووقت للممارستها وحت توفير -

 .والمعلمينتطبيق عملي للسلوك داخل أذهان ونفوس الطالب  إلىوالمصطلحات 
تحقيق حقوق اإلنسان باستخدام أساليب تربوية جديدة لتكوين عقول متفتحة مطورة  -

ويكون له األثر  ،واالجتماعية ،والثقافية ،ا  بأمور السياسيةيومبدعة وليكون مجتمع واع
 .وبناء مجتمع متماسك وقوي، التعايش علىوقادرة ، في بناء أجيال ذات ثقافة متنوعة

 معاييرال: الثالث المحور
أهمية ، نشأة المعايير، معاييرال يتضمن هذا المحور الحديث عن المعايير من حيث مفهوم   

 االجتماعيةللدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني ، مميزات المعايير وخصائصها، المعايير
(ncss ) ،األمريكي الوطني المجلس معايير تفسير(NCSS) 

 :معاييرال مفهوم

ق والنموذج المحق، وهو ما يقاس به غيره، كلمة جمع مفردها معيار :في اللغة المعايير -
 (000ص، م.055، ابن منظور).كما ينبغي أن يكون عليه الشيء

 (056ص، م6195، السمالوطي).يعني ما يقدر به غيره: ويعرف أيضا  لغة -
 أعمال علىحكم مقاييس ي وهي الشيءأو متصور لما يجب أن يكون عليه  ،يعني أنموذجا   -

 (1.1ص، م 6190، أنيس). من خاللها اإلنسان وسلوكه



39 
 

، المعجم الوجيز) .والتقدير ،المعيار أو العيار ما اتخذ أساسا  للمقارنة -:يعرف في اللغة -
                          (.0ص ، م.055
توقع وما ي، الجودة في ضوء ما تتضمنه علىهو جملة يستند إليها في الحكم : المعيار -

 (00ص، م6110، زهران) .المتعلم تحقيقه لدى
، المالئم ىالعبارات التي من خاللها تحديد المستو : كما يعرفها زيتون بأنها المعايير -

  .ومعايير إعداد لمعلم ،وفرص التعليم، والمهارات واألداءات ىوالمرغوب من إتقان المحتو 
 (660ص، م0550، زيتون)

، والعلمية، والتربوي، واالجتماعية، ألبعاد السيكولوجيةعرفت هي محصلة مجموعة من ا -
أحكام  إلىوالوصول ، مهالموضوع المراد تقوي علىالتي من خالل تطبيقها التعرف 

                               (051ص، م.055، اللقاني والجمل).المقوم 
ذج متحقق لما يكون و في الفلسفة نم والمعيار أو العيار ،والمعيار ما اتخذ أساسا  ت عرف -

 (60ص، م0551، الشايع والعقيل).علية الشيء 
وما ، وما يجب أن يكتسبه المتعلم، العبارات التي تحدد األهداف التعليمية :عرفت بأنها -

                     (م0551، المجلس األعلي للتعليم في قطر).توصل إليه في كل مرحلة دراسية ي
توقعات عالية الجودة للمخرجات التعليمية من  علىول عبارة عن موجهات للحصب تعرف -

وهي مرشدة ، ساس لبناء المنهجوذلك بوضع أهداف معرفية وتقدم األ، ىخالل المحتو 
                       .واالرتقاء بالجودة التعليمية، وتصميم المنهج ،للمعلمين في جمع المادة التعليمية الخام

 (0.0ص، م0551، الخزندار)
مجاالت العلوم النفسية واالقتصادية واالجتماعية ويستعمل  إلىانتقل مصطلح المعيار قد  -

وليست حقيقية في اختبارات الذكاء والتحصيل واختبارات  ،المصطلح بصورة مجازية
-10ص ص:م0550عبدالحليم)واالتجاهات والميول ،دواختبارات االستعدا ،التشخيص

655) 
وتم تحديدها ، جموعة من العبارات التي تم صياغتهامهي  أن المعايير :يتضح مما سبق -

بها ومن المتوقع من الطالب ، عالميا  والتي ال بد للمعلم أن يكون عالما  بها وملما  
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 وتحسين العملية التعليمية داخل المدرسة معرفتها ليتمكن من تلبية احتياجات ومتطلباته
  .لتقويم المستمر للمنهجباوتعزيز المقرر و ، وخارجها

 :نشأة المعايير

، وذلك في الواليات المتحدة األمريكية مع بداية عقد السبعينات، حركة المعايير تصاعد -
بعينات بأنه يمتاز بعصر حيث أصبح عقد الس، بلدان العالم المتقدم إلىوانتشرت منها 

 (061ص، م0551، البيالوي ) المعايير
العلمية التكنولوجية المعاصرة التي  يراتالتحديات التي تواجهها التربية من المتغ رى أني  و  -

 إلى، تتعرض لها المؤسسات التعليمية والمتغيرات المختلفة المحلية واالقليمية والعالمية
ومن أهم ما .وذلك لتطوير التعليم وتحديثه، مراجعة الواقع التربوي في مختلف دول العالم

( أمة في خطر) روذلك بعد نشر تقري، حدث في الواليات المتحدة االمريكية
والذي كشف عن الضعف الذي أصاب التعليم في أمريكا ؛ والذي هدد  ؛ (م.619)عام

لى اإلهتمام بالتعليم ومستوياته  ،مستقبلها أدى ذلك بالقيام بتقويم العملية التعليمية وا 
                                                          (.5.ص، م0550، الوكيل ومحمود).داء الطالبوالتوقعات أل

الذي ساعد في دعم حركة المعايير في الواليات المتحدة األمريكية عدة أمور أن ذكر ي    -
 NATIONAL GOVERNORSتبني مؤتمر الرابطة القومية للحكام  ؛ من أهمها

ASSOCIATION ، أهدافا  قومية  -بحضور الرئيس بوش األب( م6116)والذي انعقد عام
ن، للتعليم ؛ وموافقة ( م6116)شاء المجلس القومي لمعايير التعليم واالختبارات للتقويم عام وا 

وكان نتيجة هذا ظهور عدة وثائق للمستويات ، م 0555أهداف تعليم  ىالكونجرس عل
- :ومنها( k-12)المستوي القومي من علىالدراسية المعيارية المختلفة 

 .م6111عام  الجتماعيةاالمعايير القومية لتعليم التاريخ والعلوم  -
 (م6115)المعايير القومية لتعليم التكنولوجيا عام  -

ومن المهتمين باألمر في  ،ومن مؤسسات التعليم، وراسخة، لذلك أصبحت المعايير مدعمة
 :مريكية ويتضح ذلك من خاللالواليات المتحدة األ

وذلك ، (ايوا)ما عدا والية  تطبيق جميع الواليات المتحدة لمعايير المحتوي للمواد المختلفة* 
 .(م6111)لدعم حركة المعايير خالل المؤتمرللتعليم الذي عقد في عام 
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، ويقابلها من احتياجات، المواد الدراسية بما يناسبها محتوىقيام الواليات بتبني معايير * 
قيق وتح ،صالح التعليمإل ويتضح أن مستويات معيارية قومية لمنظومة التعليم أصبح منطلقا  

  ( 095- 051ص ص ، م0550، محمود).الجودة الشاملة له
والتطور الهائل من المعلومات  ،والتكنولوجية الحديثة ،أن التغيرات العلمية مما سبقيتضح *

وأن الضعف الذي أصاب التعليم في أمريكا دفع ، وخاصة في أمريكا ،في تغير العالم تساهم
وتحقيقه ، وذلك لإلصالح التعليم، أمريكا واليات ي جميعوتطبيقها ف، دعم المعايير العالمية إلى

أصبح استخدام المعايير في الدول المتقدمة له دوره الفعال في تأمين حاجات كل من المعلمين 
واستخدامها في مساعدة ، وفي تأمين حاجات المتعلمين، والمسؤولين بوضع الخطط المناسبة

وذلك ، مفهوما  متداوال  في الحياه العلمية والعملية وحتى أصبحت المعايير، المؤسسات التعليمية
 .أصبحت عالمية ىحت، في الميادين التعليمية المختلفة

 :أهمية المعايير

، تحصيل الطالب من خالل تحديد ما ينبغي أن يعرفه الطالب علىأن لها تأثير قوي  -
 .أدائه علىوما يجب أن يكونوا قادرين 

وذلك من أجل تحقيق ، العادلة لتعليم كل الطالب حقوقهموالفرص ، توفير اإلمكاناتأنها  -
 .(15-01ص ص، م0550، شحاته).والمتوقعةالمستويات المنشودة 

وذلك بدراسة ، واجتماعيا  ، واقتصاديا   علميا معايشة ومعاصرة الوضع العلمي المتطور -
 .وممارستها كوسيلة اتصال علمية، الوضع الحالي من مفاهيم ورموز

وربط أجزاء المقرر ببعضه ، توضيح علىفكار والمبادئ العامة التي تعمل استخدام األ  -
 .األخرىللفهم للرياضيات والعلوم 

وذلك لتحسين اكتساب ، والمفاهيم، والجهد الالزم لنمو األفكار، إلقتصاد في الوقتا -
  (.0ص، م0550، عيقالن والسعيد) .والمبادئ في صورة عامة ،التالميذ لتلك المفاهيم

 :أيضا  أهمية المعايير  ثلوتتم
وذلك بجودة البرامج ، مستوى الجودة في مجال دراسي معين علىللحكم  تعتبر مدخال  -

والنظام المعزز  ،وما يستطيعون أداءه، وجودة ما يعرفه المتعلمون، المتقدمة للتعليم
 .وجودة برامج وسياسات التقويم، للمنهج والمتعلم
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وتتجاوز الصعوبات ، وذلك بممارسات تعطي ثمارا  ، تسهم في تطوير المقررات الدراسية -
 .والمعوقات الحالية للمدارس

 .وتحسين عملية التعلم والتعليم في مجال التربية، تطوير علىتساعد  -
وذلك من خالل برنامج تربوي يحقق تميز بين  ،رؤية شاملة للتعليم والتعلم وفرت -

 .المتعلمين ومدى تقدم األهداف
وذلك باألنشطة التعليمية التي تمكن المتعلمين من  ،والتقدم، تعلمتوفر بيئة مميزة لل -

 .وحقوقه واجباتهومعرفة  ،تحقيق المعايير
، بحيث يجعل المتعلمين متحاورين من أجل التميز بينهم، تحقق مبدأ التميز والمساواة -

 .وتوفر الفرص المختلفة ،تحقق المساواة ن المعاييرأو 
الربط بين ما تعلموه من  علىمساعدة المتعلمين  علىين تقدم مواقف وفرص لدعم المعلم -

 ،آخر إلىواستمرارية الخبرة من مستوى تعليمي ، خبرات سابقة والتعلم المطلوب تعلمه
 .آخرى إلىومن مدرسة 

تعد مقياسا  لتقويم أبعاد التعليم والتعلم من خالل أساليب دعم المعلمين لتحقيق  -
التعليمية  وجودة المصادر ،مدرسي في ضوء المعاييروالكتاب ال، المستويات المعيارية

 .التعلمية
ومدى ، المقررات الدراسية المختلفة علىتمثل محكا  يمكن من خالله إصدار األحكام  -   
، م0551، محمود) .المنهج ويمكن استخدامها كأساس يعتمد عليه في بناء وتطوير ،ودتهاج

         (000-000ص ص
 .وما تقوم عليه المعايير، المتعلم الوضوح والتميزتعطي كل من المعلم و  -
والتميز بين ، الفرص المتكافئة في التعليم علىالتأكد من الحصول  علىتساعد المعايير   -

 .ومالئمتها لألطر العامة التي وضعتها الدولة، نالتالميذ المتكافئين المتنافسي
، م0551، البيالوي وطعيمة) .تعلمه الب الذي يكون عليالالتكيف والبقاء وما يحتاجه الط -    
 (01ص
 :في التالي أهمية المعايير مما سبق يتضح* 

 .وتحقيقه بما يناسب قدراتهم ،عند الطالب العلميعلى زيادة التحصيل  المعايير تساعد -
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 .الوعي الشامل والكامل لدى الطالبإلى والتكنولوجي الذي يحفز  ،العلميمواكبة التطور  -
 .وتسهيل التعقد فيه ،زاء المقرروتبسيط أج ،توضيح -
 .وتدعيمها ،المناهج الدراسية وتطوير ،تساعد المعايير العالمية على تحديث -
تساعد المعايير على تحقيق رغبات المعلمين بما ينفع المتعلمين في تبسيط موضوعات  -

 .المناهج الدراسية

 :مميزات المعايير

لمقومات مجتمعه  واضحةومعرفة، ه لوطنهتنمية عاطفة االنتماء لدى الطالب ليزيد انتمائ -
 .وانجازات دولته وحضارتها، وتقاليد بلده، األخالقية والثقافية

وتنمية مهارات حل المشكالت ليصبحوا ، االكتشافتحفيز الطالب للتعلم من خالل  -
 .ومناسب لتقويم األمور بطريقة سليمة، التفكير بشكل ابداعي علىقادرين 

ألن الطالب بينهم فروق فردية في تحصيل ، نا  مع الطالبيجب أن يكون المعلم مر  -
وأن يكون المعلم ، المادة العلمية لذا يجب أن يخطط المعلم دروسه في ضوء المعايير

 .طالبه ىألنه يعرف مستو  هعونا  للطالب
والعالمي في جميع النواحي االقتصادية  ،تهيئ الطالب للمشاركة في التقدم العلمي -

 (11ص، م6111، الشافعي ) .وبما يحتاجونه مستقبال  ، سياسيةواالجتماعية وال
والمتابعة ، والقابلية للتطبيق التخطيط والتنفيذ، الدقة والوضوحأنها تتمثل في كما *     

رتباطها بثقافة المجتمع، الجماعية ومشاركة جميع الطالب بالتمييز والتغدية الراجعة  ،وا 
             (16ص، م0550، شحاته) .المستمرة

 :والتي تتمثل في التالي  مميزاتبعض ال ومن*
وتحقق مبدأ ، والسلوكية ،والتربوية ،جوانب المختلفة المتداخلة للعملية التعليميةللشاملة  -

 .الجودة الشاملة
وذلك وفقا  للظروف البيئية ، قطاعات مختلف علىيتمكن من تطبيقها  حتىتها نو مر  -

 .واالقتصادية المختلفة ،والجغرافية
 ،وذلك لتمكن من تطبيقها لفترات زمنية محددة تكون قابلة للتعديل ،ومتطورة ،مستمرة  -

 .والتطورات ،للمتغيرات ةومواجه
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 .وذلك بدون تحيز، المنظومة التعليمية علىتكون موضوعية تركز   -
 .وتراعي عادات وتقاليد المجتمع وسلوكياته، أخالقية وتخدم القوانين السائدة  -
وذلك ، يمكن مقارنة المخرجات المختلفة للتعليم بالمعاييرالمقنن حتى، لقياستكون قابلة ل  -

 .جودة هذه المخرجات علىللوقوف 
نما تكون دعما  للعملية التعليمية والنهوض بها، فال تشكل هدفا   داعمةبال متازت  -  .وا 
في والمستفيدين ، أساس األطراف المتعددة على ىتحقق مبدأ االشتراكية وذلك بأن تبن  -

 .وفي تقويم نتائجها من ناحية أخرى، وذلك في إعدادها من ناحية، المجتمع
ومصلحته الوطن العليا على ، وتضع أهدافها، تخدم المعايير أهداف الوطن وقضاياه  -

 (م .055، وزارة التربية والتعليم المصرية) .رأس وأولوياته
يير األساسية التي تستخدم في ري أن المعايير العالمية ما هي إال مجموعة من المعاوي  * 

 (66ص، م6115، أبو موسي) .كثير من بلدان العالم المتقدم لبناء المناهج
 :يتضح أن مما سبق

 ،وأهدافها ،ومن فلسفتها ،والتي تنبع من واقعها، أن لكل دولة معاييرها الخاصة بها  -
المواد أن ذلك يكون أكثر وضوحا  في مقرر  ويرى، وأمال مستقبلها ،وجيهاتهاوت

والتي ، أن المواد العلمية يمكن أن تأخذ معاييرها من الدول المتقدمة علميا   و، االجتماعية
وتجربتها حيث أن هذه الدول أخضعت هذه  ،وصياغتها ،كان لها دور في إعدادها
، فال بأس من أخذ فكر اآلخرين ؛ وخاصة الدول المتقدمة، المعايير للبحث الطويل

 ا  في المقرر الفلسطيني وضعت له أهداف االجتماعيةم فالمواد من علومه واالستفادة
في توظيف  (ncss) األمريكيمن معايير المجلس الوطني  االستفادةويمكن ، عامة

 :استخدامها في المنهاج الفلسطيني و المدارس الفلسطينية كما يلي
، بات الطلبةومتطل، تأمين حاجات علىلمساعدة المؤسسات التعليمية  استخدام المعايير  -

 .وذلك من خالل تخطيط المختصين وتقييم المنهج التعليمي
كذلك يمكن للمدرسين الذين ، دعم وتطوير سياسات المدارس بتعليم وتعلم الطلبة  -

ومواد ، ومراجع لصفوفهم، يدرسون نفس المادة استعمال المعايير لوضع مخططات عمل
 والذين ينتمون لمدرسة واحدة ، ووضع برامج متكاملة للصف الذي يدرسونه، تقييم
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 .وتخطيط الدروس، وضع برامج متكاملة للصف الذي يدرس -
مستوى أبنائهم  علىوأطالع أولياء األمور  ،ومراقبة تقدم الطالب، وضع أهداف التعلم  -

المعايير لمعرفة األداءات  علىاالطالع  علىوذلك يساعد ويحفز الطلبة ، في الدراسة
 .وتجعل المتعلمين يتنافسون من أجل تحقيق التميز، ن منهاوالتمك، المتوقع انجازها

الباحث أن المعايير لها مجاالت واسعة في استخدامها ؛ في المجال التعليمي  يرىكما  -
الحكم  علىوأن دراسة المتعلم للمستويات المعيارية يجعل له القدرة ، والصناعة واإلنتاج

 .اللها بسهولهواستغ، والمعرفة، جودتها من خالل الشمول على

 :المستويات المعيارية

هي التي تحدد مخرجات التعلم والتعليم المرغوبة للعمل المدرسي في نهاية مرحلة   -
وعند اإلنهاء من دراستهم في هذه ، دراسية معينة متمثلة فيما يجب أن يعرفه الطالب

  (50.ص، م0550، الوكيل ومحمود) .المرحلة
وما ، وتحديد ما يعرفه الطالب، تحصيل الطالب ىعلالمستويات المعيارية لها أثر  -

ل الطالب لتحقيق المنشود وتوفير الفرص المطلوبة للتعلم لك، أدائه علىيكونون قادرين 
 (01ص، م0550، شحاته).والمراد

دعم والذى يسهم فى  ،تشمل ما يتعلمه الطالب :المستويات المعيارية إذن يتضح أن -
وتفعيله فى ، ومستوى تحصيلهم، قدرتهم على األداءحسين وت، ابتعزيزه، قدراتهم المعرفية

 .حياتهم العلمية والعملية
 :أنواع المستويات المعيارية

ويقوموا ، والمعلومات التي يجب أن يعرفها التالميذ ،المهارات :المحتوىمرتبطة معايير   -
لمعرفي واتصالها بالمجال ا، واألفكار وطرق التفكير، وتشمل المفاهيم والمعارف، بها

 (001ص، م0551، محمود).والذي يتعلمونه، المتوقع منهم
، يعتبر الطالب المخرج النهائي للعملية التعليمية :مرتبطة بالطالبر معايي -

والمتابعة والتوجيهات ، منها متابعة الطالب من خالل المعلمين، ةوهناك معايير مهم
توفر تغدية  إلىيؤدي  والشخصية مما ،والنصح واالرشاد لحل مشكالتهم التعليمية

، وتقدم دراسي وزيادة في التحصيل عند تزويد المتعلمين بالثقافات الحديثة، راجعة
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وتنمية الروح ، العمل ضمن الفريق الواحد علىوتشجيعهم  ،التعلم الذاتي علىوتشجيعهم 
ويجب أن يهتم التقويم بمستويات الطالب ، الجماعية بين المتعلمين داخل المدرسة

 (650ص، م0559، عطية)    .ينةالمتبا
وهي مستويات معيارية تصف أداء المتعلم لما تعلمه من خالل  :األداءمرتبطة معايير  -

وعند وضع مستويات معيارية لألداء البد من وضع ، المستويات المعيارية للمحتوي
 .التقدم نحو تحقيق األهداف مدىموشرات لألداء حيث تقدم أدلة حول 

حيث تساعد المستويات المعيارية في إتاحة فرص  :ص التعليمفر  مرتبطة معايير -
توافر البرامج والمصادر بالمدارس والمؤسسات  مدى إلىوتصف ، التعليم متساوية في

، م0550، المغربي وعبد الجواد) .التعليمية من أجل تحقيق معايير المحتوى واألداء
          (010ص

 :((NCSS الجتماعيةات للدراس ألمريكيامعايير المجلس الوطني 
في الواليات المتحدة ( (NCSS االجتماعيةللدراسات  األمريكيحدد المجلس الوطني 

 ضرورة توافر الخبرات التي تساعد المتعلمين على فهم إلى ىوهي تسع، األمريكية عشرة معايير
 :وتقييم الجوانب التيةوتنمية 

 .الثقافة -6
 .والتغير ،واالستمرارية ،الوقت -0
 .والبيئات ،واألماكن ،الناس -.
 .الفردي روالتطو  ،الهوية -0
 .والمؤسسات ،والجماعات ،األفراد -0
 .والحكومة ،والسلطة ،النفوذ -1
 .واالستهالك ،والتوزيع ،اإلنتاج -5
 .والمجتمع ،والتكنولوجيا ،العلم -9
 .االرتباطات العالمية -1

 . والممارسات المدنية ،المثاليات -65
Schneider and Donald, 2013,p145) )                      
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  :(NCSS)األمريكيتفسير معايير المجلس الوطني 
 :ليبالتاعلى عشرة معايير يمكن تفسيرها  األمريكيالوطني  سمعايير المجلتشتمل * 
 :الثقافة - أوال  

والتكيف مع الثقافة في ، وفهم اآلخرين المختلفين، فهم أنفسهم علىيقصد بها قدرة المتعلمين  
وتعزيز العالقات والتفاعالت اإليجابية مع الناس ، وفهم وجهات النظر المتعددة، تشكيل حياتهم
من المعلومات في  يصنعون قرارات مبنية على أساس مما سيجعل المتعلمين، المختلفين ثقافيا  

 .مجتمع متكامل و مترابط داخليا  
  :والتغير ،واالستمرارية، الوقت - اثاني  

والمعتقدات الخاصة بالماضي ، برات والتجارب و القيميقصد بها دراسة الماضي من الخ
، و تفسيره والكيفية التي ينظر، مهارات في البحث التاريخي اكتساب علىحيث تساعد المتعلمين 

 .أنفسهم مع تتابع األحداث و التطورات التاريخية إلىبها الناس 
 :والبيئات ،واألماكن ،الناس -ثالثأ

الخبرات والتجارب التي تساعد المتعلمين  على االجتماعيةسات مناهج الدرا اشتماليقصد بها 
، واألماكن والبيئات، وفهم العالقات بين الناس، تكوين وجهات نظرهم المكانية للعالم على

وعلي اإلنسانية والممارسات والتطورات التكنولوجية بمختلف ، البيئة علىومعرفة هذه التأثيرات 
 .والجغرافية للعالم حولهم، تكوين الرؤية المعرفية علىن مستوياتها حيث تساعد المتعلمي

 :والتطورالفردي ،الهوية -ارابع  
وتأثير المؤسسات المجتمعية والتطور ، يقصد بها الهوية الشخصية التي تشكلها األسرة

ومعرفة السلوك اإلنساني وتعزيز التطور الفردى ، والتأثير لألزمنة المختلفة، الشخصي لها
 .والمبادئ األخالقية للسلوك الفردي، ذي يؤثر على تكوين الشخصيةوالهوية ال

 

 :والمؤسسات ،والجماعات ،األفراد -خامساا 
والتي تمارس في الحياة اليومية والتفاعالت بين األفراد ، يقصد بها الخبرات الالزمة

 (.والدينية ، والمؤسسات التربوية، األسرة)والجماعات والمؤسسات األخرى مثل
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 :والحكومة ،والسلطة ،النفوذ -ا  سادس
المبادئ والعمليات والخبرات الالزمة  على االجتماعيةإحتواء مناهج الدراسات يقصد بها 

، وتمكن المتعلمين من صنع قرار، لدراسة الكيفية التي ي نشئ بها الناس القوة والسلطة والحكومة
الشعوب  وأن، الحياة السياسيةالتي يواجهونها في  االجتماعيةومعالجة القضايا والمشكالت 

 .االجتماعيةالديموقراطية تتعاون بقصد حفظ النظام وتحقيق العدالة 
 :واالستهالك ،والتوزيع ،اإلنتاج -سابعا  

دراسة منتظمة ب وذلك؛  االقتصادتحسين  على االجتماعيةيقصد بها أن تشتمل الدراسات 
لحاجات المستهلكين يع البضائع والخدمات وتوز ، بتنظيم اإلنتاج و، عالميالقتصاد لالمتكاملة 

 .السليمة االقتصاديةالقرارات  اوينتج عنه، لمختلف البضائع
 :والمجتمع ،والتكنولوجيا ،العلم -ثامنا  

أن للتطورات في العلم والتكنولوجيا التي تؤثر على  االجتماعيةيقصد بها استكشاف الدراسات 
، ممارسات تتضمن فهم العلم والتكنولوجيا والمجتمع ىإلوتحتاج ، األفراد والجماعات والمؤسسات

والتخطيط للمستقبل بما فيه هذه ، المجتمع في الماضي والحاضر علىوعالقتها وتأثيرها 
 .المجاالت
 :االرتباطات العالمية - تاسعا  

العالمية وممارساتها  االرتباطات على االجتماعيةيقصد بها اشتمال الدراسات  
وتعزيز التوافق ، العالمية االرتباطاتيتطلب ذلك فهم ( اقتصادية، ياسيةس، اجتماعية:)مثل

 .العالمي المبني على المعرفة
  :والممارسات المدنية ،المثاليات –عاشرا  

يقصد بها فهم المثل والممارسات المدنية ؛ وهو أمر مهم وحيوي وأساسي للتربية والتعليم في 
ودعم ، ومد اإلنسان المدني بالمعرفة، الكامل في المجتمعأجل التفاعل  من االجتماعيةالدراسات 

  Schneider and Donald.تحسين المجتمع علىمحافظة وال، الخير لإلنسانية

2013p145)   ) 

مهمه لتطوير ( NCSS)أن المعايير العالمية للمجلس الوطني األمريكى  ضحومما سبق يت* 
مواطن القوة وتعزيزها ومواطن الضعف  لىعوتحسينه وتقويمه للتعرف  الفلسطينيةالمناهج 
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في صفوف  هألن هذه العملية التطويرية تسهم في رقي المنهج ووضع، عالجها علىوالعمل 
، ويساير التطورات المختلفة، وكذلك يجعل المنهج يواكب التطورات العالمية، المناهج القوية

 يوواضع يمخطط ةودراي وعي نويزيد م، ويحقق األهداف المنشودة ويطبقها نظريا  وعلميا  
 .ويحافظ على تحسين المجتمع، سانيةويدعم خير اإلن ،ومنفذي المنهاج

 .طبيعة المرحلة اَلساسية : المحور الرابع
الخصائص و، مفهوم التعليم األساسي ومرحلته التعليمية ؛ طبيعة مرحلة التعليم األساسيتشمل 

 .النمائية لطالب المرحلة األساسية 
 :ليم األساسي ومرحلته التعليميةمفهوم التع

 : التعليم األساسي

يقــدم عــادة بــين الثالثــة والثانيــة عشــرة علــى ( نظــامي أو غيــر نظــامي ) هــو تعلــيم أولــي  
ال غنـى عنـه لكـي يتـاح للمنتفعـين بـه " جـواز مـرور عبـر الحيـاة " و هو .األقل من العمر
والتعلـيم األساسـي .مواصـلة الـتعلموالمشاركة في بناء المستقبل الجماعي و ، اختيار سبيلهم

، ضروري إذا ما أراد التصدي بنجاح ألوجـه التفـاوت القائمـة فيمـا بـين الجنسـين مـن جهـة
           ( .65ص، م6111، اليونسكو).وفيما بين البلدان من جهة أخرى ، وداخل البلد الواحد

  :مرحلة التعليم األساسي -

وهـى تمثـل التعلـيم اإللزامـي الـذي علـى الدولـة أن ، الرسـميهي الحلقة األولى من السلم التعليمي 
المدرسـة فـي السـن المحـددة  إلـىوالتزام من أوليـاء األمـور إلرسـال أبنـائهم ، تقدمه ألبناء مجتمعها

شـــباع ميـــولهم إلـــىيهـــدف هـــذا النـــوع مـــن الـــتعلم . للقبـــول ، تنميـــة قـــدرات التالميـــذ واســـتعداداتهم وا 
وقـد حـددت وزارة  .القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات المختلفةوتزويدهم بالقدر الضروري من 

ناثــا )ســنوات للجميــع (  61 -1) التربيــة والتعلــيم هــذه المرحلــة حيــث تتــراوح مــن ســن      (ذكــورا  وا 
         ( 0.5 ص، م0556، ضحاوى ) 
 من الدراسية الصفوف في بفلسطين ويتحدد، فرد لكل الدولة توفره الذي اإللزامي التعليم" يوه

 بين تتراوح أعمارهم طلبة المرحلة هذه وتشمل، العاشر الصف نهاية وحتى، الخامس الصف
، م6119، الفلسطينية والتعليم التربية وزارة) .التمكين مرحلة عليها ويطلق سنة)61- 66(

    (00ص
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المرحلة ) لدنيااألولى هي المرحلة األساسية ا :مرحلتين إلىوتنقسم ، هي مرحلة تعليمية إلزامية
 (والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني األول) وصفوفها، وهي ست سنوات( االبتدائية 

وتعتبر حلقة الوصل بين مرحلة ، سنوات تقريبا  (  5 – 1)   ويلتحق بها الطالب وعمره ما بين
لمرحلة الثانية أما ا.، رياض األطفال أو مرحلة ما قبل المدرسة وبين المرحلة األساسية العليا

  .(السابع والثامن والتاسع والعاشر ) المرحلة األساسية العليا وهي أربع سنوات  :فهي
 (00ص، م0555، شيخ العيد)

هـي مسـتوى تعليمـي أولـي يتكـون  :أن مرحلة التعليم األساسـي من العرض السابقيتضح  -
الســابع حتــى  مــن( عليــا) مــن الصــف األول حتــى الســادس و( دنيــا ) مــن مــرحلتين غالبــا 

المرحلــة و ، يــتعلم التلميــذ فــي هــذه المرحلــة التعليميــة المبــادئ األساســية والتمهيديــة.العاشــر 
 . الثانويةالتي تعقبها هي 

 :لخصائص النمائية لطالب المرحلة األساسيةا
الخصائص النمائية لطالب المرحلة األساسية التي تتراوح أعمارهم ما  يمكن تعريفها بأنها -

وحيث أن طالب الصف ،  والتي تسمى بمرحلة الطفولة المتأخرة، سنة (60-1)بين 
 .غالبا ؛ فهم في نطاق هذه المرحلة ( 60-65) الخامس أعمارهم ما بين 

 :وهي، سنة( 60-1) أهم خصائص مرحلة الطفولة المتأخرة( م0550)ذكر زهران *  

 :الجسميالنمو  :-1

 ال الذي الجسم نسب وتتغير، وتيرته من المرحلة هذه في الجسمي النمو معدل يبطئ -
، معوض) بوصة .إلى0 من المرحلة هذه في النمو ومعدل، الحجم في يستتبعه نمو كبير

 (690 ص، م6190
 هذه من ابتداء الوفيات معدل وينخفض، بالصحة تتميز مرحلة هذه المرحلة ؛ وتعتبر -

هذه المرحلة  بنهاية نمووت، اللبنية أسنانه معظم الطفل يفقد المرحلة هذه وفي، المرحلة
 األنف ويكبر الشفاه وتبرز الجبهة وتتسطح الفم شكل ويتغير، الثابتة األسنان جميع

  .طوال أكثر تصبح والرقبة واتساعا   عرضا الصدر ويزداد، ، أكثر نحافة الجذع ويصبح
 (000 ص، م6111، وصادق حطب أبو (



51 
 

والوزن وجوانب النمو األخرى مع نهاية  البنات كثيرا  في الطولوفي هذه المرحلة تتفوق  - 
 ( 1 ص، م0555، الطواب)    .المرحلة

  :فيما يلي هذه المرحلة وقد حددت أهم مظاهر
 .النشاط الزائد والحيوية والفاعلية -
 .%0تزايد النمو العضلي وتستطيل األطراف وزيادة الطول بنسبة  -
 .شدتتعدل النسب الجسمية وتصبح قريبة الشبه من الرجل الرا -
ثم بدء التغير في وظائف الغدد وخاصة التناسلية استعدادا  للدخول في مرحلة المراهقة  -

                               (هـ60.0، وزارة التربية والتعليم السعودية).البلوغ
 :الجسميالنمو  فيالفروق بين الجنسين -*
 .النسيج العضلي فينصيب البنين أكثر  -
 .الدهن الجسمي فينصيب البنات أكثر  -
 .هذه المرحلة فقط فيالبنات أقوى قليال  من البنين  -
  .نهاية هذه المرحلة فيتبدأ ظهور الخصائص الجنسية الثانوية لدى البنات  -
 ( 5ص، م0555، الطواب) .البنات أكثر طوال  ووزنا   -
 : في تتمثلأهم الخصائص  يرى الباحث أنوبذلك * 
 .ألمراض حلة بالصحة وقلة ار امتياز هذه الم -
 .تزداد مهارة الطفل في التعامل مع األشياء والمواد -
ويصبح اكتساب المهارات الالزمة لمختلف األلعاب الرياضية ، تتزايد قوة الجسم -

 .المناسبة للمرحلة سريعا  

 :الحركي النمو - 2

 ( 009ص، م0556 ، زهران (والصغيرة الكبيرة العضالت بنمو المرحلة هذه تتميز
، م1996،عقل) الكتابة أو اليدوية األشغال في كما وضبطها الحركات بتنظيم التي تسمحو 

 وفي، الزائد بالنشاط المرحلة هذه من األوليان العامان بتميز هذا النمو على بناء(  600ص
 معالم الطفل حركات على تظهر كما حركاته في االقتصاد إلى الطفل يميل الثامن العام بداية
، م0556، المعطي عبد و، قناوي)   معين لتحقيق هدف واتجاههما يحالصح والتوقيت، الدقة
 (. 294 ص
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  :أهم مظاهره فيما يليمن و *

 .زيادة واضحة في القوة والطاقة -
 .فهو دائم الحركة والتنقل بشكل عام، تكون الحركة لدى الطفل أسرع وأقوى -
 .النشاط العملي إلىميل الطفل  -
 .تامة على الكتابةازدياد التوافق الحركي والسيطرة ال -

 :الحركيالنمو  فيالفروق بين الجنسين  -
وتكون حركات ، ولعب الكرة، تتميز حركات البنين بأنها شاقة وعنيفة كالتسلق والجري

 ( 1ص، م0555، الطواب)  .البنات رقيقة وأقل كما  وكيفا  
: في تتمثلأهم الخصائص  يتضح مما سبق أنوبذلك * 
 .يرةنمو العضالت الكبيرة والصغ -
 .كثرة النشاط الزائد وتعلم المهارات الجسمية والحركية الالزمة لأللعاب المختلفة -
وزيادة التركيز في التآزر الحركي ، تهذب الحركات واختفاء الحركات غير الضرورية -

 .الخ..... بين العينين واليدين

  (:المعرفي) العقليالنمو  :-3

 من األشياء وبين، بينه العالقة بحوتص، المقلوبية المرحلة هذه في الطفل يحقق -
 هذه في الطفل يحقق كذلك، البيئة موضوعات كأحد ذاته إدراك إلى ويصل، جانبين
 :بياجيه ويقصد " المقلوبية قانون على معتمد وهو، الكم بقاء أو الثبات قانون المرحلة

 في بالتغير الإ يتغير ال الكتلة أو أو المقدار الوزن مثل األساسية األبعاد أحد قياس أن
   ( 059ص، م6195، وصادق أبوحطب) .آخر متغير بتغير يتأثر وال فقط البعد هذا

 يحتاج التي الجديدة الهامة السلوكيات أحد وهو، المتعدد التصنيف على الطفل قدرة تنمو كما -
 اللون كمتغيرات متعددة مثيرات وضع ذلك ومثال , الحسية العمليات مراحل في إليها الطفل

 قدرة تنمو كما بعض مع لتوافقها تبعا األشياء هذه تجميع الطفل من ويطلب , والشكل الحجمو 
 الطفل يستطيع حيث التصنيف أساليب من آخر أسلوب وهو البعدي التصنيف على الطفل

، المعطي وعبد قناوي).الخارجي للتمثيل البعدي اضر االفت مفهوم باختيار اتر المثي تصنيف
 (19.-15. ص ص، م0556
 واحد وقت متغيرات في عدة مع التعامل على قادرا   ويصبح التركيز على الطفل قدرات تتطور
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الجغرافيا  في والمكان الزمان مع التعامل مثل معقدة وغير، بدايتها في تكون القدرة هذه ولكن
 (610 ص، م6111، عقل)  .اآللي واإلدراك والتذكر الفهم على القائم والتذكر والتاريخ

 :هم ما يميز هذه المرحلةومن أ 
 Reversibilityالتفكير العكسي  .6
ويقصد به أن خواص أكيدة تبقى كما هى حتى  Conservation( أو بقاء الشيء)االحتفاظ  .0

 (.الحجم –الوزن  –العدد  –الكمية )حين يتغير شكلها أو ترتيبها المكاني 
 .ات في ترتيب متسلسلوضع االشياء أو الموضوع. الترتيب المتسلسل واالنتقال الفكري ..
 ، أحمد أطول من إبراهيم إذا كان Transitivityمبدأ التحول أو التعدي  .0

 .أحمد أطول من خالد  إذن، إبراهيم أطول من خالد
  .حدودالمراحلالمعروفةفيالذكاءتكونمعدومةإالفيالفروقبينالجنسين-5

لعالقات بين الفئات المختلفة يبدأ الطفل في فهم ا Class Inclusionاشتمال الفئات  -8
 ص، م0555، الطواب)  كما يفهم أن فئات معينة يمكن أن تتضمن فى فئات أخرى

      (9-5ص
  :وقد حددت أهم مظاهره فيما يلي* 
 .نمو مهارة القراءة ومحبتها -
 .التقييم ومالحظة الفروق الفردية -
 .التخيل الواقعي اإلبداعي -
 .لخير والشرتعلم المعايير والقيم الخلقية وا -
 .االستعداد لدراسة المناهج األكثر تعقيدا  وتقدما   -
 .والنقد الذاتي، مالحظة النقد الموجه للكبار -
وزارة التربية والتعليم السعودية  .تظهر الفروق الفردية واضحة خاصة في الذكاء والتحصيل -

 (هـ60.0)
: في تتمثلأهم الخصائص  أنمما سبق  يتضح وبذلك* 
 .وفى طريقة تعلمه –ر  في تفكير الطفل في هذه المرحلة العمرية هناك تغير كبي -
 (.العيانية)تزداد في هذه المرحلة التركيز في العمليات المحسوسة  -
تتطور وتزداد األحداث العقلية ذات الدرجة العالية من التعقيد مثل الجمع والطرح والتصنيف  -

 .الخ.. أو الترتيب
 ...تبطة بخبرات خاصة وليست مجردة أو صوريةتزداد العمليات المحسوسة أي المر  -
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 :اللغويالنمو  :-4

 راته تنمو مها االجتماعية الطفل عالقات وزيادة ، اللغوية الثروة محصلة لتطور نتيجة
، المعطي وعبد قناوي)المستمع عند خاصة بنجاح راجعة تغذية تلقى إذا خاصة و، االتصالية
الذات  حول تمركزا أقل المرحلة هذه في هوف الكالم محتوى عن أما( 000، ص، م0556
 االجتماعية الصالت وعدد، الطفل سن على االجتماعية، الذات إلى التحول هذا ويعتمد
 ما وهو( 367 ص، م6191، السالم وعبد منصور)فيها  يتحدث التي الجماعة وحجم، المكونة
 القدرة أيضا تنموو ( 005ص، م6111، وصادق أبو حطب) االجتماعية بياجيه باللغة يسميه
 في يساعده ومما، صف آلخر من الطفل وانتقال الزمن مرور مع التحريري اللغوي التعبير على

 المرحلة في هذه الطفل قدرة وترجع ، والهجاء الخط صعوبات على التغلب التحريرية الطالقة
المجرد  يرالتفك بداية حيث العقلي التكوين به يمتاز ما أهم مع توافقها إلى الكتابة على
 (690ص، م1982، منصور)
  :وقد حددت أهم مظاهره فيما يلي-*
 .ازدياد المفردات والقدرة على فهمها -
دراك معاني المجردات مثل ، وكذلك التماثل والتشابه، إدراك التباين بين الكلمات - الصدق ) وا 

 .... ( األمانة  –الكذب  –
 .اتقان المهارات اللغوية -
 .لفني والتذوق األدبي لما يقرأيظهر الفهم واالستماع ا -

 :الفروق بين الجنسين في النمو اللغوي -
 (هـ60.0)وزارة التربية والتعليم السعودية  .القدرة اللغوية عند البنات أعلى منها عند البنين -
كما أنهن أكثر مهارة في  –البنات يتكلمن في مرحلة أسبق ولديهن ثراء لغويا  بدرجة أكبر  -

 ( 5 ص، م0555، الطواب)  .يةالمطالب اللغو كل 
: في تتمثلأهم الخصائص  أن ومن خالل ما سبق

 .زيادة الحصيلة اللغوية -
 (.في هذه المرحلة)تعلم قواعد اللغة  -
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 :االنفعاليالنمو  -5

 :وهي، أهم مظاهر النمو االنفعالي لدى هذه المرحلة من
فيصبح أكثر ثباتا  وأقل ، ونمو الهدوء االنفعالي لديه، يشعر الطالب باستقرار االنفعال -

 .اندفاعا  
 .إشباع حاجاتهم بطريقة بناءة أكثر من ذي قبل -
 .تتكون لديهم العواطف والعادات االنفعالية المختلفة -
 .تحسن عالقته باآلخرين ويشعر بالمسئولية -
 (005ص ، م0556، زهران) .تماءينمو لديه الوعي بأهمية االن -
 :أهم خصائص النمو االنفعالي وهي من* 
 (.الطفولة الهادئة ) مرحلة االستقرار او الثبات االنفعالي   -
 .الغيرة/ الغضب / القلق / الخوف /الحب :هم االنفعاالت في هذه المرحلةأ -
  :مالحظات على النمو النفعالي 
 .يحاول الطفل التخلص من االنفعاالت السابقة المرتبطة بالطفولة المبكرة   -
 .ت ومحاولة السيطرة على النفس وعدم افالت االنفعاالت يحاول الطفل ضبط االنفعاال  -
 .شخاص ألشياء او اتنمو االتجاهات الوجدانية نحو بعض األ  -
 .تقل مظاهر الثورة الخارجية   -
يتعلم الطفل في هذه المرحلة كيف يتنازل عن حاجاته العاجلة التي قد تغضب والديه او   -

 .معلميه
 .السلبية والتمتمة ببعض االلفاظ وظهور تعبيرات الوجه يعبر الطفل عن الغضب بالمقاومة   -
 .او حتى اخيه احيانا  ، وااليقاع بالطفل الذى يغار منه، يكون التعبير عن الغيرة بالوشاية -
 .تقل مخاوف االطفال خاصة المخاوف الشاذة  -
 ( 1 ص، م0555، الطواب. .) وضح وتصبح اكثر موضوعيةأميول الطفل تظهر بصورة  -

  :مظاهره فيما يليأهم  ومن
 والتركيز حول الذات للتغييرات الجسمية المفاجئة االنطوائيةالخجل والميول  - 
 .تتصف الحياة االنفعالية بعدم الثبات االنفعالي والتناقض الوجداني  - 
 .التردد نتيجة نقص الثقة في النفس - 
 .والميل نحو الجنس اآلخر، تتطور مشاعر الحب -
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        .ويزداد شعور المراهق بذاته، لى سلطة األسرة والمدرسة والمجتمعيالحظ التمرد ع -
 (هـ60.0)وزارة التربية والتعليم السعودية 

: في تتمثلأهم الخصائص  أن يتضح مما سبقوبذلك ؛
 .الشعور بالهدوء واالستقرار االنفعالي  -
 .الميل نحو االنطوائية والخجل  -
 .ته باآلخرين ويشعر بالمسئوليةعالق وتحسن، الجنس اآلخر إلىالميل  -

             :النمو االجتماعي - 6

 :المرحلة هذه في االجتماعي النمو سمات بعض يورد
 .االستقالل نحو الحثيث السعي1-
 .االجتماعية للمواقف جديدة وعالمات معان بزوغ -0
 .الكبار وقيم االجتماعية واالتجاهات، المعايير بحسب السلوك تعديل -.
 .واالهتمامات الميول دائرة تساعا -0
 .واألمانة الصدق ومفاهيم الضمير نمو -0
 .االجتماعية والمهارات االجتماعي الوعي نمو -1
،ص م(2001زهران .الكبار جانب من خاطئة معاملة أو، صراع حدث إذا اضطراب السلوك -5
66( 
 المتعلق جانبها في لةالمرح هذه في للطفل االجتماعية العالقات تميز أن إلى اريش كما* 

، الفصل في إجابات مثل، شيء كل في عليهم التميز بمحاولة اآلخرين األطفال مع بالعالقة
  (9،صم1989)األشول، للمشاركة يحتاج فهو ذلك ومع، الرياضية التربية، الفني النشاط
 قناوي) حوالنجا الذات مصدرا لتحقيق تمثل حيث األقران جماعات أهمية تبدأ المرحلة هذه وفي
 ( 50.ص، م2001، المعطي وعبد
 أو الكفاية مشاعر تحديد في بوالديه الطفل عالقة إلى المرحلة هذه في األطفال يميل كما

تاحة ، واإلعجاب بالحب ألبنائهم اآلباء فتأييد، الدونية  وعمل اللعب في األطفال أمام الفرصة وا 
 لدى واإلنتاجية، الكفاية إحساس عماآلباء يد قبل من باإلعجاب التعبير مع األعمال بعض
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 مشاعر يدعمون أطفالهم فإنهم مجهودات من ويقللون ، يصغرون الذين اآلباء أما األبناء
 (15.ص، م1989، األشول). الدونية وأحاسيس النقص

  :أهم مظاهره فيما يلي ومن* 
 .احتكاك الطفل بجماعات الكبار واكتسابه لمعاييرهم واتجاهاتهم -
 .لتقييم األخالقي للسلوك فيعرف معنى الخطأ والصواب وهكذااالهتمام با -
 .العمل الجماعي إلىتأثره باألقران وميله  -
 .شعوره بالمسئولية والقدرة على الضبط الذاتي -

 :االجتماعيالنمو  فيالفروق بين الجنسين 
 .الجماعات النضم أفرادا  من الجنس اآلخر  -
 .البنات كبر عددا مقارنة بجماعات أجماعات الذكور  -
 .كبر لجماعات البنينأيعطى اآلباء حرية  -
 (هـ60.0)وزارة التربية والتعليم السعودية  .كبر على جماعات البناتأيضع اآلباء قيودا  -

: في تتمثلأهم الخصائص  من يرى الباحث أنوبذلك * 
 . االجتماعيةاتساع دائرة العالقات  -
 ( .خاصة الذكور ) زيادة االحتكاك بعالم الكبار  -
 (.الرفاق ) تأثير جماعة االقران  -
 (.التنميط الجنسي ) توحد الطفل مع الدور الجنسي المناسب له  -
 .الدنيا أسرع منه فى الطبقات االخرى الجنسي في الطبقات التنميط -
 (.خاصة البالد العربية ) البنون يسبق البنات فى عملية التنميط الجنسي  -
 .ل وتفضيل جنس الذكورجنس الطف إلىربما بسبب نظرة المجتمع   -
ناث فى األسرة بجانب تريب الطفل طفال الذكور أو اإلالتنميط الجنسي بعدد األ تتأثر عملية -

 .خر بين أقرانه من جنسه او الجنس األ

  :النمو الجنسي -7

 :أهممظاهرهومن
                       .تقليد أحد البالغين من نفس الجنس واإلعجاب بتصرفاته إلىالميل  ظهور -  
 .بداية ظهور الميول التي تتعلق بالرغبة في الزواج -
 .قمة نشاطها وتكون موجهة عادة نحو الجنس اآلخر إلىتصل االنفعاالت الجنسية  -
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والتعليم.أقصى نمو فسيولوجي جنسي إلىيصل الطالب في نهاية المرحلة  - التربية وزارة

 (هـ5341)السعودية
 :في تتمثلالخصائص  من يرى الباحث أنوبذلك * 
 .من جنسه -خصوصا   –حب تقليد ومحاكاة الكبار  -
 .وظهور الميل نحو الزواج  االنفعاالت الجنسيةزيادة  -

 :الفصل خالصة
صدار للتشخيص كأداة استعرض الباحث في هذا الفصل التقويم إن كان  األداء على الحكم وا 

 بها والرقي، الضعف نقاط في والتحسين يلاجل التعد من الطلبة التقويم لمحتوى كتاب أو أداء
المواد الدراسية األربعة التي تناولتها  طبيعةكما تم استعراض ، وتعزيزها القوة بنقاط والنمو
هوم كل فحيث تم تناول م، (والتربية المدنية  ،والتربية الوطنية ،والتاريخ ،الجغرافيا)  الدراسة
 ،مفهومها :عقاب ذلك تناول الباحث المعاييروفي أ.هاوأهميتها في التعليم وأهداف تدريس، واحدة

تم والتي  ،(NCSS)األمريكيمعايير المجلس الوطني  إلىثم تم التعريج  ،وخصائصها ،ونشأتها
وأخيرا  قام . وهي عشرة معايير، االجتماعيةالدراسات  محتوىوتقويم ، عرضها والتي تهتم بتطوير

حيث قام بعرض بعض التعريفات التي ذكرت ،اسيةالباحث بعرض موجز لطبيعة المرحلة األس
وفي ختام العرض تم تناول ، حول مفهوم التعليم األساسي والمرحلة التعليمية األساسية

 .الخصائص النمائية للمرحلة التعليمية األساسية
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 على للوقوف، الحالية الدراسة بموضوع تتعلق التي السابقة للدراسات عرض الفصل هذا يتناول
 التي والنتائج، تبنتها التي واإلجراءات األساليب إلى والتعرف تناولتها التي الموضوعات أهم

  :وهي ، خمسة محاور إلىوقد قسم الباحث الدراسات السابقة  ،السابقة الدراسات إليها توصلت
 دراسات متعلقة بمقرر الجغرافيا:المحور األول 

  (م1084) بوروانتو دراسة -8
كتب وتحديد ووصف األخطاء في تنظيم  ،ياتحليل كتاب الجغراف إلىهدفت الدراسة 

وتكونتالعينةمنكتبمقررالجغرافيا،اتبعالباحثالمنهجالوصفيالتحليلي، الجغرافيا

العليا الثانوية في جاوة الشرقية للمرحلة المحتوى، تحليل أداة ،واستخدمت معيار وهو
للدراسةياالمحتوى من وكالة معايير التربية الوطنية لجمهورية اندونيس كأداة تمت، كما

وجمعالتكرارات، جمع البيانات عن طريق تقنيات المسحالمعالجاتاإلحصائيةمنخالل

وأظهرت . وتم ذلك من قبل معلمي المدرسة الثانوية العليا في جاوة الشرقية،والنسبالمئوية
، ٪09.11 ضعف األهداف( 6: )هي وجدت في كتاب الجغرافياالتي النتائج أن األخطاء 

و ، ٪00.90ضعف مكونات التفسير ( .)، ٪5.10.عدم كفاية األمثلة والمقارنات ( 0)
: هيفإن الخطأ المعياري لمحتويات الكتب المدرسية ، وثانيا. ٪0..65كفاية التفسير ( 0)
تعميم المعروض ( .)، ٪05.65 الواقععرض ( 0)، ٪00.95المادة التعليمية عرض ( 6)

وهذه . ٪01.05فاعلية وسائل االعالم ( 0)و ، ٪06.05اللغة  استخدام( 0)، 09.15٪
توصف مسودة عرض محتوى بذلك و . لتنفيذ المنهج الوطني من قبل المعلمين ةسيئ نتيجة

 إلى٪ وهذا يؤدي 05.65 إلى٪ 00.95خطأ من  وذلك بنسبة، مناهج الجغرافيا بالسيئة
 .جغرافيا في المدرسة العلياضعف إتقان الطالب للمفاهيم والحقائق في تعلم مادة ال

 (م1083)دراسة حسونة -1
ثراء وحدة مقترحة بأهداف التربية المائية في الجغرافيا في تنمية إمعرفة أثر  إلىهدفت الدراسة 

ولتحقيق أهداف  ، فلسطين في محافظات الوعي المائي لدى طالبات الصف التاسع األساسي
وذلك من ، والمنهج التجريبي، والمنهج البنائي، تحليليالدراسة؛ اتبعت الباحثة المنهج الوصفي ال

 :خالل اتباع الباحثة الخطوات التالية
عداد قائمة بأهداف التربية المائية الواجب تضمينها في مناهج الجغرافيا للصف التاسع إ-6

.ن هدفا  فرعيا  يوتسع ةمجاالت رئيسية وخمس ةثالث علىوالتي اشتملت ، األساسي



61 
 

ء قائمة في ضو " مصادر الطاقة والثروة المعدنية والمائية" الوحدة الخامسة محتوىتحليل -0
 .أهداف التربية المائية 

وقائمة أهداف التربية ، إعداد الوحدة الدراسية المقترحة في ضوء نتائج تحليل المحتوي-.
 .دروس رئيسية  ةست علىوالتي اشتملت ، المائية

والوعي المائي لدي ، ا في تنمية أهداف التربية المائيةقصور مناهج الجغرافي علىأكدت النتائج 
كما أكدت وجود فروق دالة إحصائيا في مستوى الجوانب  .طالبات الصف التاسع األساسي

وكذلك مستوى الجوانب الوجدانية للوعي المائي بين متوسطات تحصيل ، المعرفية للوعي المائي
، بالتربية المائية في المجموعة التجريبية اة بأهدافالطالبات الالتي يدرسن الوحدة المقترحة المثر 

لصالح ، ومتوسطات تحصيل أقرانهن في المجموعة الضابطة ممن يدرسن الوحدة التقليدية
 .المجموعة التجريبية 

 (م1084)دراسة الكحلوت-4
كتاب الجغرافيا  محتوىالواجب تضمنها في ، تحديد مهارات التفكير الناقد إلىهدفت الدراسة 

اتبع الباحث المنهج الوصفي ، ومستوي اكتساب الطلبة لها، لصف السادس األساسيل
طالبة من طالبات الصف السادس من المرحلة ( 55.)تكونت عينة الدراسة من ، التحليلي
كما شملت ، موزعة على أربع مدارس من مدارس الحكومة في مديرية شمال غزة، األساسية

وتم ، (الجغرافيا البشرية)ى الكتاب الوزاري الفلسطيني محتو من  –أيضا   -عينة الدراسة 
كما ، ،  في الفصل الدراسي األول( اختبار قياس مهارات التفكير الناقد)تطبيق أداة الدراسة 

تمت المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام معادلة جوتمان وجمع التكرارات والنسب 
 .والمتوسطات الحسابية ، المئوية

 :اآلتي إلىحليل المحتوي توصلت الدراسة ت علىوبناء 

، (%1.56.)مهارة االستنتاج بوزن نسبي ، (%5..00)مهارة التفسير بوزن نسبي  -
وهي أقلها باالفتراضات بوزن ، مهارة التنبؤ، (%.65.6)مهارة االستنباط بوزن نسبي

 .(%9.91)نسبي
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، ون المستوى المطلوبفكانت د، أما على مستوى اكتساب الطلبة لمهارات التفكير الناقد -
 .وال تتعدى المستوى النسبي المطلوب 

 (م1081)دراسة برهوم-3
الجغرافيا  كتاب محتوى في تضمنها الواجب البيئية المشكالت تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
في  الجغرافيا منهاج في المشكالت هذه تضمن مدى عن والكشف، األساسي الثامن للصف

عن  البيئية للمشكالت األساسي الثامن الصف طلبة اكتساب مدى قياس ثم، فلسطين محافظات
  من الدراسة عينة اختيار وتم، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي.المعرفي االختبار طريق

 تم كما، التعليمية رفح بمنطقة الدولية الغوث وكالة بمدارس الثامن طلبة الصف من ( 396 )
واستخدمت . الثامن ألساسي للصف "البيئات جغرافية" لفلسطينيا الكتاب الوزاري محتوى اختيار

كما تمت المعالجات اإلحصائية ، المعرفي كأداتين للدراسة االختبار أداة تحليل المحتوى و أداة
، والنسب المئوية، الحسابية والمتوسطات، بيرسون والتكرارات ارتباط من خالل استخدام معامل

 المشكالت تضمنت التي الموضوعات أن :التالية النتائج أهم إلى الدراسة توصلت، t""واختبار 
 تالها ،(26 ,9%) بنسب األخرى بين المشكالت وزنا   األكثر كانت بالسكان المرتبطة البيئية

 المؤثرة البيئية المشكالت ثم، (25 ,4%)بنسبة، الحيوي الغالف على المؤثرة البيئية المشكالت
 الغالف على المؤثرة البيئية المشكالت حصلت بينما ، (19 4%)  بنسبة الهوائي الغالف على

 المشكالت تضمنت التي للموضوعات نسبة أدنى كانت فيما، (17,9 %) نسبة على المائي
 قائمة من الخمسة الرئيسة المجاالت وزن من ( 10,4%)بنسبة  الصخري للغالف البيئية

 .البيئية المشكالت
 (م1080) شرار دراسة أبو -5

 لقضايا العلوم وفقا الثانوي الثاني للصف الجغرافيا كتاب محتوى تحليل إلى الدراسة ذهه تهدف
، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، لها الطلبة فهم مدى وقياس والمجتمع والتكنولوجيا

  م0551 لعام المنهاج الفلسطيني وفق الثانوي الثاني للصف الجغرافيا كتاب وتكونت العينة من
 للعام الوسطي بالمحافظة الثانوي الثاني طلبة الصف الدراسة مجتمع ملش وقد

واستخدمت  ، األدبي الفرع) وطالبة طالبا ( 3358- عددهم والبالغ (م0551 -م0559)الدراسي
 والتكنولوجيا العلوم لقضايا الطلبة فهم مدى لقياس (STS).اختبارأداة تحليل المحتوى و 

ا تمت المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام معادلة هلوستي كم، للدراسة كأداتين والمجتمع
 :عن الدراسة نتائج أسفرت وقد، وجمع التكرارات والنسب المئوية

 . متفاوت بشكل والتكنولوجيا العلوم لقضايا الجغرافيا منهاج محتوى تضمن -
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 لبةلط فهم مستوى انخفاض على دليل وهذا (70 %) الكفاية حد إلى الطالب وصول عدم -
 والمجتمع والتكنولوجيا العلوم لقضايا

الصف  طلبة فهم مستوى في ( 0.05 ) ألفاوى مست عند إحصائية داللة ذات فروق توجد -
 لصالح الفروق كانت ولقد، الجنس إلى والمجتمع تعزى والتكنولوجيا العلوم لقضايا الثانوي الثاني
 .اإلناث

 (م1080)دراسة مصلح  -4
، للصفوف السابع والثامن والتاسع، تقويم منهاج الجغرافيا إلى  (م0565)هدفت دراسة مصلح 

اتبع الباحث المنهج الوصفي ، للمرحلة األساسية العليا، في ضوء بعض االتجاهات العالمية
 المدارس في الجغرافيا معلمي من، معلما  ( 605)وتم اختيار عينة الدراسة من، التحليلي
واستخدمت استبانة , )غزة بمحافظة غزة وشرق غرب(لمديريتي عةالتاب العليا الحكومية األساسية

 علىمعيارْا توزعت ( 5.)، حيث اشتملت معايير االتجاهات العالمية، معايير كأداة للدراسة
كما تمت المعالجات اإلحصائية من خالل .المحتوى تحليل قائمة إلى باإلضافة، مجاالت ةثالث

 :إلىلصت الدراسة خ.استخدام التكرارات والنسب المئوية
 محتوى منهاج في العالمية االتجاهات بعض توافر في المعلمين نظر لوجهة العامة النسبة بلغت

 ضعف إلىوتشير ،  مرضية غير نسبة وهي (49.15 %) العليا األساسية للمرحلة الجغرافيا
 نسبة بلغت اكم، الجغرافيا منهاج محتوى في العالمية االتجاهات معايير لتوافر العامة النسبة

 ,(64.05 %) على الجغرافيا منهاج محتوى في السكانية التربية اتجاه في المعلمين استجابات
 فيرى المعاصرة القضايا أما28.02 %) )نسبة على الجغرافية المعلومات نظم وحصلت
 محتوى تحليل نتائج إلجمالي العامة النسبة بلغت 47.93 %) )بلغت توافره نسبة أن المعلمون

 إلى تشير ضعيفة نسبة وهي (19.3 %)بنسبة العالمية بعض االتجاهات لتوافر الجغرافيا هاجمن
 . الجغرافيا منهاج محتوى في العالمية االتجاهات بعض العامة لتوافر النسبة ضعف

 ( م1004)دراسة حسونة  -7
لجمعية فى ضوء معايير ا، للصف الحادي عشر، تقويم مقرر الجغرافيا إلى تهدف هذه الدراسة
وتكونت ، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة، الجغرافية االمريكية

واستخدمت ، في فلسطينللصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية ، العينة من مقرر الجغرافيا
 ، ((GNS، أداة تحليل المحتوى كأداة للدراسة من خالل ترجمة معايير الجمعية االمريكية
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كما تمت المعالجات ، معيارا فرعيا( 01)معيارا  رئيسيا و( 69)وتكونت قائمة المعايير من 
 نتائج أظهرت.اإلحصائية من خالل استخدام معادلة هولستي وجمع التكرارات والنسب المئوية 

 وه توافرا   أكثر المعايير أن األمريكية الجغرافية الجمعية معايير ضوء في الجغرافيا مقرر تحليل
 :المئوية ونسبها المعايير لهذه عرض يلي وفيما، والسابع والخامس األول المعيار
وهي  نسبة باعلي، التكنولوجي الجغرافي التمثيل وأدوات الخرائط استخدام كيفية :األول المعيار

 لظروف وفقا   الخاص إقليمه اإلنسان يصنع كيف بيان وهو الخامس المعيار ثم، ((%17.38
 الطبيعية العوامل وهو ،((11.81 %بنسبة السابع المعيار ثم،  (16.11 %)المكان بنسبة

 ،((1.68 %بنسبة العاشر المعيار توافر المعايير ادني أما. األرض مظاهر سطح تشكل التي
 القيمة تغير عشر السادس المعيار يليه ثم العالم في األقاليم الحضارية وتوزيع خصائص وهو

 ادني ثم،  (1.52 %)وهي ضعيفة بنسبة لتوزيعها وأهميتها وفقا   المادية للموارد النسبية
 الناس عن معلومات تنظيم في الخرائط الذهنية استخدام وهو الثاني المعيار توافر المعايير
 . ((0.21% عن ال تزيد بنسبة، المكاني إطارها في والبيئة واألماكن

 (م1004)دراسة عدوان  -1
من  العاشر للصف البيئية التربية أهداف ضوء في الجغرافيا منهاج تقويم إلى الدراسة هدفت
وتكونت العينة ، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي .االجتماعية الدراسات معلمي نظر وجهة
 العاشر للصف االجتماعيةالدراسات  معلمي من عشوائية كعينة وذلك ومعلمة معلم ( 10 )من

 ( 01 ) من مكونة استبانة عن عبارة فكانت الدراسة أداة أما، في فلسطينمن المرحلة األساسية 
 و معرفية مجاالت ةثالث ضمن األهداف هذه تقسيم تم ولقد، البيئية التربية أهداف حول فقرة

كما تمت ، واستخدمت أداة تحليل المحتوى أو االستبانة كأداة للدراسة، وجدانية و مهارية
 كولمجروف اختبار)بيرسون  ارتباط عامالتالمعالجات اإلحصائية من خالل استخدام م

 . t) )اختبار استخدام، (األحادي التباين تحليل ) استخدام، f) )اختبار استخدام، (وسمرنوف
 -:يلي ما الدراسة هذه نتائج أهم من وكانت

 أهداف راعى قد المنهاج أن على اتفقوا األول المعرفي المجال في العينة أفراد أغلب أن -
  ما حد إلى متوسط بشكل ولكن بيئيةالتربية ال

 التطرق تم قد بأنه العينة أفراد من عليها إجماع فيوجد الثاني المهاري المجال فقرات في أما -
 . فوق فما متوسط بشكل ولكن المنهاج إليها في
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راعى  قد المنهاج أن على الثالث الوجداني المجال في العينة أفراد من أيضا   موافقة وتوجد -
 . ملحوظ بشكل ذلك من وأعلى متوسط بشكل ذلك وكان أيضا   البيئية التربية أهداف

 : دراسات المحور األول على التعقيب
  :األهداف

( م0561)بوروانتو :بشكل عام وهي منهاج الجغرافيا وتحليل تقويم إلى هدفت أغلب الدراسات
purwanto  ،دراسة ، (م0560)برهوم ، (م.056)دراسة الكحلوت ، (م0560)دراسة حسونة
أما دراسة مصلح ، (م0551)عدوان دراسة، (م0551) حسونة ، دراسة، (م0565)أبو شرار

 .في ضوء معايير االتجاهات العالمية تفكان( م0565)

 :العينات
. اختيار العينات حيث من اختالفا هناك أن السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ

دراسة حسونة ، (م0561)بوروانتو :نة القصدية وهي دراسة فهناك دراسات استخدمت العي
 :وباقي الدراسات استخدمت العينة العشوائية وهي، (م0560)دراسة حسونة ، (م0551)

أما من حيث .(م0565)ابو شرار ، (م0565)مصلح ، (م.056)الكحلوت، (م0551)عدوان
 مختلف في الطالب والطالبات وفئات المواد معلمي فئات علىاألفراد فمن الدراسات ما اقتصر 

 تحليل إلى باإلضافة )المشرفين(من  كل ذلك إلى إضافة شملت بل، والثانوية األساسية المراحل
( م0561)بوروانتو :هما المعلمين اتناولتفهناك دراستان ، المدرسية الكتب وحدات بعض

purwanto ، (م0565)أبو شرار دراسة :ودراسة تناولت الطلبة وهي  (م0551)عدوان ، 
 كتبدراسات تناولت  و ، (م0555)دراسة العمرو : ودراستان تناولتا المعلمين والمشرفين هما

دراسة ، (م0560)دراسة برهوم .(م0565)دراسة مصلح ، (م0551)دراسة حسونة  ، الجغرافيا
 (م0551) حالوة دراسة، (م0560)دراسة حسونة ، (م.056)الكحلوت

 :المرحلة الدراسية
دراسات تناولت المرحلة األساسية  هناك أن السابقة متابعته الدراسات خالل من لباحثا يالحظ 

دراسة ، ، (م0565)دراسة مصلح ، (م0551)دراسة حسونة ، (م0551)دراسة عدوان  :وهي
دراسات تناولت المرحلة ، (م0560)دراسة حسونة ، (م.056)دراسة الكحلوت، (م0560)برهوم

 .(م0565) أبو شرار ،  purwanto( م0561)بوروانتو :الثانوية وهي 
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 :ألدواتا
دراسة حسونة  ، (م0551)دراسة حسونة  :مثلبطاقة تحليل المحتوي  دراسات استخدمتهناك 

عدا دراستين استخدمتا ، purwanto( م0561)بوروانتو، (م0565)دراسة مصلح ، (م0560)
يل المحتوى واالختبار المعرفي ودراسة استخدمت تحل ،(م0551)دراسة عدوان :وهما االستبانة

وهي دراسة ( sts)ودراسة استخدمت تحليل المحتوى واختبار ، (م0560)وهي دراسة برهوم 
 ودراسة استخدمت اختبار قياس مهارات التفكير الناقد وهي دراسة( .م0565)أبور شرار
 ( .م.056)الكحلوت 

 :المنهج

دراسة  :وهي تحليلي في تفسير النتائججميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي ال
دراسة مصلح ، (م0551)دراسة حسونة ، (م0551)دراسة عدوان ، (م2006)عبابنة 

، (م.056)دراسة الكحلوت، (م0560)دراسة برهوم، (م0565) شرار دراسة أبو، (م0565)
استخدمت ، (م0560)دراسة حسونة  عدا ،Purwanto, Edyet al  (م0561) بوروانتو دراسة

 . والمنهج التجريبي، والمنهج البنائي، المنهج الوصفي التحليلي
 :المكان

، في أندونيسيا purwanto( م0561)تنوعت الدارسات في أماكنها حيث كانت دراسة بوروانتو
دراسة ، (م0551)دراسة حسونة ، (م0551)دراسة عدوان ، :وهيوباقي الدراسات في فلسطين 

دراسة ، (م0560)دراسة برهوم، (م0565) شرار دراسة أبو، (م0565)مصلح 
 .(م0560)دراسة حسونة ، (م.056)الكحلوت

 :اإلحصائي التحليل
: وهياستخدم التكرارات والنسب المئوية  فهناك دراسات، المتبعة في الدراسات األساليب تباينت

دراسة حسونة ، (م0560)دراسة برهوم، (م0565) شرار دراسة أبو، (م0565)دراسة مصلح 
التكرارات  إلىباإلضافة ، Purwanto, Edyet al  (م0561) بوروانتو دراسة، (م0560)

هناك دراسة و ، هولستي استخدمت معادلة (م0551)حسونة  فهناك دراسة والنسب المئوية
ودراسة استخدمت المتوسطات ، (م0560) مثل دراسة الكحلوت  جوتماناستخدمت معادلة 
 (.م0551)دراسة عدوان  األحادي مثل باينالت و تحليل( t)الحسابية واختبار 
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 : النتائج

تعددت النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة نتيجة الختالف هدف ومكان إجراء كل 
فقد اتفقت دراسات على وجود مستويات متفاوتة لمواضيع مختلفة في محتوى الجغرافيا .الدراسة

ستويات مهارات التفكير الناقد في كتب وجود م( م.056)أظهرت دراسة الكحلوت :ومن ذلك
مستوى ( م0560)وأظهرت دراسة برهوم ، الجغرافيا مع تدني مستوى الطلبة في اكتسابها

( م0551)وأظهرت دراسة حسونة ، المشكالت البيئية الواجب توافرها في محتوى كتب الجغرافيا
وأظهرت دراسة ، ل متفاوتتضمن محتوى الجغرافيا لمعايير الجمعية الجغرافية األمريكية بشك

كما ، تضمن منهاج الجغرافيا على أهداف التربية البيئية بشكل متفاوت( م0551)عدوان 
تضمن محتوى منهاج الجغرافيا لقضايا العلوم  (م0565)أظهرت نتائج دراسة أبو شرار 

ومن ذلك ، أو وجود أخطاء ا  أو قصور  ا  وأظهرت دراسات ضعف. والتكنولوجيا بشكل متفاوت
فقد أظهرت وجود األخطاء في تنظيم كتب  Purwanto, Edyet al (م0561) بوروانتو دراسة

قصور منهاج الجغرافيا في تنمية أهداف ، (م0560)دراسة حسونة  و أظهرت دراسة، الجغرافيا
ضعف توافر معايير ( م0565) كما و أظهرت دراسة مصلح، التربية المائية والوعي المائي

 .ة في محتوى كتب الجغرافيا االتجاهات العالمي

 :وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة
 :من حيث الهدف

ن اختلفت مع أغلبها ( التحليل والتقويم)تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث   وا 
س في ضوء معايير المجل االجتماعيةفي اختيار المعيار حيث انفردت في تقويم مقرر المواد 

  (NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيالوطني 
 :من حيث العينة

فمنها قصدية ومنها ، تختلف الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة
فمنها ما كان عينته كتب الجغرافيا ، اختلفت فيما بينهافقد الدراسات  األفراد حيثومن ، عشوائية

أما ،  غرافيا والمعلمين ومنها ما كانت عينته المعلمين والمشرفين التربويينومنها ما كان كتب الج
 .جميعا   االجتماعيةتناولت كتب المواد  كانت عينتها قصدية و الدراسة الحالية فقد
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 :من حيث األدوات
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أداه الدراسة وهي بطاقة تحليل 

مع  وكذلك اختلفت، عنها في أنها دمجت مع تحليل المحتوى قائمة المعايري واختلفت المحتو 
 .بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة المحتوى واالستبانة أو االستبانة فقط أو االختبار 

 :من حيث المنهج

 .الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي اتفقت الدراسة الحالية مع

 :دراسات متعلقة بمقرر التاريخ -محور الثاني ال
 (م1084)دراسة الحروب   -8

الفلسطينية التاريخ مناهج محتوى تقويم إلى هذه هدفت  في للمرحلة الثانوية واإلسرائيلية،
الوصفيالتحليلي، التاريخية الحقائق ضوء الباحثالمنهج اتبع كتب، من وتكونتالعينة

الثانو يةمقررالتاريخللمرحلة  ،فلسطين في الثانوي والثاني ،الثانوي األول الصف طلبةل،
كماتمتالمعالجات،واستخدمتأداةتحليلالمحتوىكأداةللدراسة، الصهيوني الكيان وفي

التكراراتوالنسبالمئوية منخاللجمع اإلحصائية  النتائج إلى الدارسة توصلت وقد،
 :التالية

 مجمل في التاريخية للحقائق التسجيل نسب تراوحت نيالفلسطي الثانوي األول للصف -  
 (.40.67%) إلى ،((0.11%بين ما المحاور
 مجمل في التاريخية للحقائق التسجيل نسب تراوحت الفلسطيني الثانوي الثاني للصف -

 .34.6%) )إلى ، (0.06%)بين ما المحاور
 الفنون، اللغة، المادية تالعادا، المسكوكات) :وهي محاور خمسة من الكتاب خال وقد -   

 (.الدين، التشكيلية
 مجمل في التاريخية للحقائق التسجيل نسب تراوحت الثانوي اإلسرائيلي الثاني للصف -

 . (34.93%) إلى ،0.16%))بين ما المحاور
 (م1084)دراسة أبو عسكر  -1

مناهج  وىمحتبناء قائمة بمفاهيم حقوق االنسان التي ينبغي تضمنها في  إلىهدفت الدراسة 
تضمن مفاهيم حقوق االنسان في  مدىومعرفة ، التاريخ للمرحلة االساسية العليا في فلسطين
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اتبعت الباحثة في الدراسة المنهج  .في فلسطين ،مناهج التاريخ للمرحلة االساسية العليا محتوى
سع وتكونت عينة الدراسة من كتب التاريخ للصف السابع والثامن والتا، الوصفي التحليلي

قائمة  بإعدادن للبحث حيث قامت الباحثة اداتأواستخدمت ، والعاشر من التعليم االساسي
 مناهج التاريخ للمرحلة االساسية العليا محتوىبمفاهيم حقوق االنسان التي ينبغي تضمنها في 

 يبكأسالوالنسبة المئوية  التكراراتوأداة بطاقة تحليل المحتوي لتحليل الكتب واستخدمت الباحثة 
 :النتائج التالية إلىوقد توصلت الدراسة  .احصائية

، مجال حقوق المدنية :مجاالت ةخمس منقائمة بمفاهيم حقوق االنسان  إلىالتوصل  -
ومجال  االجتماعيةومجال الحقوق االساسية ومجال الحقوق االقتصادية ومجال الحقوق 

 .الحقوق الثقافية
ثم مفاهيم حقوق ، حقوق االنسان المدنيةمجال مفاهيم  :أن أكثر المجاالت انتشارا   -

، يليه مفاهيم حقوق االنسان الثقافية، يليه مفاهيم حقوق االنسان االقتصادية، االنسان السياسية
 . االجتماعيةأما أقل المجاالت انتشارا  مجال مفاهيم الحقوق 

الحق في الخصوصية والحق في :هي بالترتيب التالي ،في المجاالتأدني المراتب  -
الحق في اللجوء السياسي خالصا من االضطهاد والحق في االضراب العالمي ، التمتع بجنسية

انتاج  علىوالحق في الضمان االجتماعي والحق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة 
 .علمي أو أدبي أو فني

  (م1122)  دراسة الكثيري -3

صــفات وخصــائص الكتــاب التعليمــي العامــة صــورة واضــحة عــن موا إلــىهــدفت الدراســة للوصــول 
المقــرر فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة والتــي يمكــن تطبيقهــا " تــاريخ العــالم"المتحققــة فــي كتــاب 

حيــث ركــزت الدراســة علــى تحليــل ، واالســتفادة منهــا فــي كتبنــا التعليميــة فــي كافــة المــواد الدراســية
وخصائص كل منهـا دون التركيـز علـى ، يةطريقة تنظيم وحدات الكتاب وفصوله ودروسه التعليم

ولتحقيــق هــدف الدراســة فقــد تــم تحليــل . مواصــفات عــرض المــادة التخصصــية والمحتــوى العلمــي
وقد بينت نتائج الدراسة . وتقديم صورة عن كيفية تنظيمه وعرض مميزاته، الكتاب بأسلوب علمي

خ ـــز بتطبيـــق أســـاليب تعليميـــة متنوعـــة فـــي إعـــداده وا  ـــه ، راجـــهأن الكتـــاب يتمي وفـــي تنظـــيم وحدات
هـذا وقـد . وكـذلك فـي اسـتفادته مـن تقنيـات الحاسـب اآللـي واالنترنـت، وفصوله ودروسه التعليمية
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ـــد  ـــاب ( 669)تـــم تحدي ـــة فـــي كت " تـــاريخ العـــالم"مـــن مواصـــفات الكتـــاب التعليمـــي العامـــة المتحقق
خـــراج الكتـــابمـــن المواصـــفات متعلقـــة بإعـــداد ( 06: )مصـــنفة وفـــق المحـــاور األربعـــة التاليـــة ، وا 

مـن المواصـفات متعلقـة بتنظـيم ( 6.)و ، مـن المواصـفات متعلقـة بتنظـيم وحـدات الكتـاب( 00)و
وقــد خلصــت الدراســة للتوصــية . مــن المواصــفات متعلقــة بتنظــيم دروســه التعليميــة( 00)فصــوله و

أن تحتـذى  باالستفادة مما تميز به الكتـاب واعتبـاره أحـد النمـاذج العمليـة ذات الجـودة التـي يمكـن
 . في إعداد الكتب التعليمية

 (م1080)الغول  دراسة -3

، التاسع األساسي الصف على المقرر التاريخ كتاب جودة مستوى تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي .غزة محافظات في التاريخ ومعلمي مشرفي نظر وجهة من

 وتشكل، تربوي ا مشرف ا ( 14 ) عددهم البالغ التاريخ مشرفي جميع وتكونت العينة من، التحليلي
 معلمي جميع من و، الدولية الغوث ووكالة الحكومة في التاريخ لمشرفي المجتمع األصلي

ا معلمة ( 187)  البالغ عددهم التاريخ  في لمعلمي التاريخ األصلي المجتمع وتشكل، ومعلم 
 الجودة لمعايير قائمة بناء األولى، أداتين الدراسةاستخدمت  ولقد، الدولية الغوث ووكالة الحكومة
 من المشتقة المعيارية االستبانة والثانية، التاسع األساسي الصف على المقرر التاريخ لكتاب
 التكرارات، جتمان كما تمت المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام معادلة، المعايير قائمة

 األحادي التباين تحليل اختبار، t) )اختبار ، النسبي زنوالو  المعيارية واالنحرافات والمتوسطات
 -:يلي ما الدراسة عينة على المعيارية االستبانة تطبيق نتائج أظهرت
 المرتبة واحتل ( 65.17 ) النسبي الوزن على حصل وتأليفه الكتاب اعداد :األول المجال
 . .الثانية
 المرتبة واحتل 68.91 ) النسبي الوزن على حصل الفني واإلخراج العام الشكل:الثاني المجال
 .األولي
  .الثالثة المرتبة احتل ( 56.37 ) النسبي الوزن على حصل الكتاب محتوى :الثالث المجال
 ( 48.52 النسبي الوزن على حصل ب للكتا والمنطقي السيكولوجي األساس :الرابع المجال
 .الخامسة المرتبة احتل

  .الرابعة المرتبة احتل ( 55.91 ) النسبي الوزن على حصل التقويم أساليب: الخامس المجال
 من وجهة، األساسي التاسع الصف على المقرر التاريخ كتاب لجودة العام المستوى أن وظهر
 (58.92 ) بلغ، للكتاب غزة محافظات في التاريخ ومعلمي مشرفي نظر
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 (م1004)دراسة العوضي  -5
 في المتحدة العربية اإلمارات دولة في العاشر للصف اريخالت كتاب تقييم إلى الدراسة هذه هدفت
 في العالمية المعايير تطبيق المؤلفين مدى مراعاة عن للكشف المعاصرة؛ المعايير ضوء

 الدراسة عينة تمثلت ، الكتاب تقييم اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المسحي في، التأليف
-0559)الدراسي للعام المتحدة العربية ماراتاإل دولة في العاشر للصف التاريخ بكتاب
. صدقها من وتأكد، بإعدادها قام الباحث أداة واستخدم، "التاريخ" عنوان الذي يحمل (م0551

للطالب والتكرارات والنسب  إشراكيه الكتاب معامالت لحساب رومي معادلة استخدم كما
 :نتائج من الدراسة إليه توصلت ما أبرز وكان.المئوية

 المعايير معظم فيه تحققت إذ الجيد الكتاب ومواصفات لمعايير الكتاب مراعاة درجة باينت -
 .ضعيف اآلخر متوسط وبعضها وبعضها جيد فبعضها متفاوتة بدرجات

 الكتاب أن يعني وهذا، العلمي المحتوى عرض في الطالب إشراكيه في ضعفا   الكتاب أظهر -
 .الذاتي التعلم على والحافزة شاركة الفاعلةالم نحو الطلبة توجيه في ضعف من يعاني

، بامتياز إشراكيا   يعتبر فالكتاب األنشطة ومجال والرسومات واألشكال الصور مجال في أما -
 .الذاتي والتعلم التأملي للتفكير أكبر الطالب فرصا   يعطي مما
 

 (م1001)دراسة شفيق و الريشاوي  -4
للصف  الحديث التاريخ لكتاب واالخالقية ةالوطني المضامين إلى التعرفالدراسة  هدفت

، الطلبة نفوس في والقومية الوطنية المفاهيم آالتية غرس الجوانب في اإلعدادي الخامس
 القوميات واحترام العربية االعتزاز بقوميتهم على وتعويدهم، الوطني الصف وحدة وتنمية
 واألخالق واإليثار كالتضحية ) الطلبة نفوس في وغرسها األخالقية المبادي وتنمية.األخرى
 للصف الحديث التاريخ كتاب محتوى تحليل البحث تناول (والصبر والصدق والعدالة
وتكونت ، المنهج الوصفي التحليلي الباحثان العراق استخدم جمهورية في اإلعدادي الخامس

المحتوى  تحليل استخدمت طريقة، الخامس للصف العينة من كتب مقرر التاريخ الحديث
وجمع التكرارات  استخدام، خاصة بصورة أعدادي والخامس، عامة بصورة اإلعدادية للمرحلة

 :التحليل عملية خالل من البحث نتائج أظهرت لقد، والنسب المئوية
 المتمثلة األفكار هي واألخالقي الوطني والقومي المجال بين من تكرارا   األكثر األفكار أن  

 األفكار هذه حصلت حيث(  االلتزام، العدالة، الوطنية وحدةوال له والوالء الوطن بحب)في 
 األخالقية والمبادي األفكار مجموعة إلى بالنسبة إما، العام المتوسط من أعلى نسب على
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 إال نصيب لها يكن لم فأنها، ( األمانة، الصدق، األخالق، واإليثار التضحية )مثل األخرى
 العمرية المرحلة مع وال، المدرسي لكتابا وموضوعات حجم مع يتناسب ال، قليل جدا
 .األخالقية المبادئ هذه لمثل بأمس الحاجة إنهم حيث للطلبة

 (م0550)الموسى دراسة -7
 مبادئ ضوء في األردن في العليا األساسية للمرحلة التاريخ منهاج تطوير إلىهدفت الدراسة 

 التربية لمبادئ ومعرفتهم، التاريخ مادة نحو المتعلمين اتجاهات في أثره وقياس، العالمية التربية
 التربية بمبادئ قائمة إعدادب الباحث قام لذلك، الدراسة أهداف تحقيق أجل من وذلك، العالمية
 قام ذلك أجل ومن .العليا األساسية للمرحلة التاريخ منهاج في تضمينها يمكن التي العالمية
 قام لها التوصل تم التي لنتائجا ضوء وفي، الثامن للصف التاريخ منهاج بتحليل الباحث
 التوصل تم التي النتائج أبرز ومن، العالمية التربية مبادئ ضوء في التاريخ منهاج بتطوير
 الثامن للصف التاريخ هاجمن في توافرت التي المبادئ أكثر أن، الدراسة خالل من إليها

 كما.األخرى الثقافاتو  البالد محور ذلك بعد جاء، العالمي السالم محور في كانت األساسي
 اختبار في التجريبية المجموعة لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة أظهرت
.التاريخ مادة نحو االتجاهات ومقياس العالمية التربية لمبادئ المعرفة



 (م1003 (، عطا دراسة بني -1
 والصف، األدبي نويالثا األول للصف التاريخ كتابي مراعاة مدى معرفة إلى هدفت الدراسة

 لتطويرها مقترح نموذج وبناء، للكتب المدرسية العالمية للمعايير األردن في األدبي الثانوي الثاني
مراعاتها  الواجب العالمية بالمعايير قائمة بإعداد الباحث قام وقد .المعايير هذه ضوء في

 وبناء، للطالب الكتب يهإشراك على للتعرف رومي معادلة استخدم كما، تقويمها في واستخدمها
 نتائج وأظهرت.مستوى مقروئيتها على الكتب للتعرف نصوص على وتطبيقها، التتمة اختبارات
 الثانوي الثاني الصف تاريخ كتاب مراعاة مدى في تدنيا   المحتوى تحليل ضوء في الدراسة
 واإلخراج، قدمةالم مجالي في وخاصة، الثانوي الصف األول كتاب مع مقارنة العالمية للمعايير
، عالية بدرجة العالمية للمعايير الكتابين مراعاة المعلمين آراء استطالع وأظهر، للكتاب الفني

 الكتب إشراكيه في تدنيا   النتائج أظهرت كما، التعليمية والوسائل األنشطة مجالي في وخاصة
 . (615)=مقروئيتها مستوى وضعفا  في للطالب
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 : ر الثانيدراسات المحو  على التعقيب
 :األهداف

، (م0561)الحروب :بشكل عام وهي التاريخمنهاج  وتحليل تقويم إلى هدفت أغلب الدراسات
بني ، (م0566)الكثيري، (م 0559 )شفيق والرياشي، (م0565)الغول ، (م.056)رسكابو ع
ودراسة ، المعايير المعاصرةفكان في ضوء  (م0551)العوضيأما دراسة . (م0550)عطا

  .في ضوء التربية العالمية( م0550)الموسي 

 :العينات
 اختيار العينات حيث من اختالفا هناك أن السابقة دراساتلل متابعته خالل من الباحث يالحظ

دراسة ،( م0550)بني عطا ، (م 0561)الحروب  :استخدمت العينة القصدية وهي دراسة 
دراسة ، (م0559)الريشاوي دراسة شفيق و ، (م0550)، الموسى دراسة، (م 0566)الكثيري 
أما من حيث ، (م.056)دراسة أبو عسكر، ، (م0565)دراسة الغول ، (م0551)العوضي 
، (م0550)الموسي  في كما ، التاريخ منهاج وكتب تناولت المعلمين بعض الدراساتاألفراد ف

لكتب ا اختارت وباقي الدراسات فقد تناولت المعلمين والمشرفين( م0565)أما دراسة الغول 
دراسة ، (م0559)دراسة شفيق و الريشاوي ،(م2004)عطا دراسة بني :للدراسة وهي كعينة

دراسة الحروب ، (م.056)دراسة أبو عسكر، (م0566) دراسة الكثيري ، (م0551)العوضي 
 .(م0561)

 :المرحلة الدراسية
مرحلة الثانوية دراسات تناولت ال هناك أن السابقة دراساتللمتابعته  خالل من الباحث يالحظ 

فقد تناولت ( م0566)أما دراسة الكثيري  ،( م0550)بني عطا ، (م 0561)الحروب  :وهي 
، الموسى دراسة :وهي الدراسات تناولت المرحلة األساسيةوباقي ، المرحلتين األساسية والثانوية

دراسة الغول ، (م0551)دراسة العوضي ، (م0559)دراسة شفيق و الريشاوي  (م0550)
 ، (م.056)دراسة أبو عسكر، ، (م0565)

 :األدوات
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ودراسة ، بطاقة تحليل المحتوي أو بطاقة التحليل واالستبانة  معظم الدراسات استخدمت
وقائمة استخدمت تحليل المحتوى  ودراسة.(م 0565)دراسة الغول استخدمت األداتين معا  مثل 

سة استخدمت معادلة رومي وهي ودرا، (م.056)ابو عسكر وهي دراسة  مفاهيم حقوق االنسان
، الموسى دراسة، :وهي بطاقة تحليل المحتويودراسات استخدمت ، (م0550)دراسة بني عطا 

    دراسة الكثيري ، (م0551)دراسة العوضي ، (م0559)دراسة شفيق و الريشاوي  (م0550)
 .(م0561)دراسة الحروب ، (م 0566)

 :المنهج

عدا دراسة  لمنهج الوصفي التحليلي في تفسير النتائججميع الدراسات السابقة استخدمت ا
 .فقد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي المسحي( م0551)العوضي 

 :المكان

، في االمارات العربية( م0551)دراسة العوضيتنوعت الدارسات في أماكنها حيث كانت دراسة 
الموسى ، لمتحدة االمريكيةالواليات ا( م0566)الكثيري ، في العراق( م0559)شفيق والرياشي 

دراسة  :وهي وباقي الدراسات في فلسطين، في األردن( م0550) و بني عطا ( م0550)
 ( .م0565)دراسة الغول ، (م0550)، الموسى دراسة، (م0561)الحروب 

 :اإلحصائي التحليل
 :وهي يةاستخدم التكرارات والنسب المئو  فهناك دراساتالمتبعة في الدراسات  األساليب تباينت
دراسة العوضي ، (م0559)دراسة شفيق و الريشاوي  ، (م0550)، الموسى دراسة، دراسة

، (م.056)دراسة أبو عسكر، (م0566) دراسة الكثيري ، (م0565)دراسة الغول ، (م0551)
معادلة  (م0561)دراسة الحروب  فقد استخدمت التكرارات والنسب المئوية إلىباإلضافة 
وهي  المتوسطات الحسابية مع التكرارات والنسب المئوية سة استخدمتهناك دراو هولستي ؛ 

 . (م0550)دراسة بني عطا 
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  :النتائج

( م0561)دراسة الحروب :وهي، بعض الدراسات قامت برصد وتصنيف ووصف ما هو مطلوب
راسة د، الثانوي رصدت الحقائق التاريخية في كتب التاريخ الفلسطينية واإلسرائيلية للصف الثاني

التي قامت بوصف وتصنيف كتاب تاريخ العالم وتقديم صورة عن كيفية ( م0566)الكثيرى
التي رصدت المضامين الوطنية ( م0559)والريشاوى دراسة شفيقو ، تنظيمه وعرض مميزاته

التي ( م0550)و دراسة الموسى، واالخالقية في كتب التاريخ مع وجود تفاوت في وجودها
 .العالمية في مناهج التاريخ وتم تحديد مدى توافرهارصدت مبادئ التربية 

دراسة أبو عسكر  :في النتائج التي تم التوصل إليها  ا  الدراسات أن هناك تفاوت ضأظهرت بعو 
 و، في انتشار مجال مفاهيم حقوق االنسان في محتوى مناهج التاريخ أظهرت تفاوتا  ( م.056)

ا  في مستوى جودة كتاب التاريخ والنسبة العامة أظهرت أن هناك تفاوت( م 0565)دراسة الغول
أظهرت تباينا  في درجة مراعاه الكتاب لمعايير ( م0551 )دراسة العوضى  و، كانت متوسطة

 .مواصفات الكتاب الجيد وأظهر الكتاب ضعفا  في اشراكية الطالب في عرض المحتوى العلمى

 :وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة
ن ( التحليل والتقويم)تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث  :حيث الهدفمن  وا 

في  االجتماعيةاختلفت مع أغلبيتها في اختيار المعيار حيث انفردت في تقويم مقرر المواد 
  (NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيضوء معايير المجلس الوطني 

 :من حيث العينة

فمنها قصدية ومنها ، لحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسةتختلف الدراسة ا
فمنها ما كان عينته كتب الجغرافيا ، اختلفت فيما بينهافقد الدراسات  األفراد حيثومن  عشوائية

أما ،  ومنها ما كان كتب الجغرافيا والمعلمين ومنها ما كانت عينته المعلمين والمشرفين التربويين
 .جميعا   االجتماعيةتناولت كتب المواد  كانت عينتها قصدية و اسة الحالية فقدالدر 
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 :من حيث األدوات
اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أداه الدراسة وهي بطاقة تحليل 

 فتوكذلك اختل، عنها في أنها دمجت مع تحليل المحتوى مع قائمة المعاييرواختلفت ، المحتوي
 .مع بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة المحتوى واالستبانة أو االستبانة فقط أو االختبار 

 :من حيث المنهج

 .الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي اتفقت الدراسة الحالية مع

 :دراسات متعلقة بمقرر التربية الوطنية -المحور الثالث
 (م1004)دراسة حمتو  -8

 للمرحلة الوطنية التربية منهاج في المتضمنة والوالء االنتماء قيم إلى التعرف الدراسة هدفت
 في القيم توافر مستوى تحديدو ,(م0551-م0559)الدراسي للعام فلسطين في الدنيا األساسية

، لياتبع الباحث المنهج الوصفي التحلي، الدنيا األساسية المرحلة لتالميذ الوطنية التربية مادة
 للعام فلسطين في الدنيا األساسية للمرحلة الوطنية التربية من منهاج وتكونت العينة

 قائمة على واستخدمت أداة تحليل المحتوى كأداة للدراسة بناء (م0551-م0559))الدراسي
 كتب في تضمينها والمقترح7 تحتها وعددها المندرجة القيم ومفاهيم 9 وعددها القيم أبعاد تشتمل
كما تمت المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام ، الدنيا األساسية للمرحلة الوطنية ةالتربي

 :يلي ما على النتائج أسفرت وقد، معادلة هولستي وجمع التكرارات والنسب المئوية
 الوطنية للمرحلة التربية كتب في تتضمن أن يجب والوالء النتماءا لقيم أبعاد تسعة هناك أن-

 البعد، البعد االجتماعي، التاريخي البعد، الوطني البعد، الديني البعد :هي الدنيا األساسية
 .البعد السياسي، الثقافي البعد، األسري البعد، البيئي البعد، )الحرفي ) المهني

 ( 1048)بلغ  الدنيا األساسية للمرحلة الوطنية التربية منهاج في المتضمنة القيم إجمالي أن-
 األساسية المرحة كتب في تضمنا   القيم أكثر وأن، للرابع األول من الصفوف على توزعت قيمة
 . ) األسرية القيم (الدنيا المرحلة األساسية كتب في تضمنا   القيم أقل وأن (الثقافية القيم ( الدنيا

  (م1004)دراسة هندي  -1
األساسية  للصفوف الفلسطينية الوطنية التربية كتب وتحليل نقد إلى الدراسة هدفت
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي ، مقترحة معايير ضوء في (الرابع، الثالث، الثاني، األول)األربعة
، األول)األساسية األربعة للصفوف الفلسطينية الوطنية التربية كتبوتكونت العينة من ، التحليلي
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 تضمنت معايير قائمةواستخدمت أداة مكونة من ،  من المرحلة األساسية (الرابع، الثالث، الثاني
 خاصة معايير، الوطنية التربية كتب بمحتوى خاصة معايير :التالي النحو جوانب على أربعة
 واألسئلة بالتدريبات خاصة معايير، المحتوى عرض بطرق خاصة معايير، المحتوى بتنظيم

رارات وجمع التك، سكوت كما تمت المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام معادلة، .واألنشطة
 درجة جاءت حيث، األولى المرتبة احتل المحتوى أن الدراسة نتائج وأظهرت، والنسب المئوية

 درجة فكانت، الثانية المرتبة احتل المحتوى تنظيم وأن (( 76.3%بلغت  إذ، مرتفعة تحقيقه
ا مرتفعة للمعايير تحقيقه  المرتبة في جاءت واألسئلة األنشطة وأن، (76.1%) بلغت إذ، أيض 
 المحتوى عرض طريقة جاءت بينما( % 65.9)بلغت إذ، متوسطة تحقيقه جاءت فدرجة، الثالثة
، (54.4%) بلغت إذ متوسطة للمعايير تحقيقها درجة جاءت حيث، واألخيرة.الرابعة المرتبة في
 ولجميع الصفوف الجوانب لجميع الكلية المعايير تحقيق درجة أن الدراسة نتائج أظهرت كما

 %) (69.7التوالي  على األربعة للصفوف بلغت إذ، متوسطة )والرابع، الثالث، ثانيال، األول(
 ولجميع، الكلية المعايير تحقيق درجة جاءت وقد، (65.5 %)، (68.8 %)، %( (68.5
 .68.3 %) )فكانت متوسطة مجتمعة الصفوف

  (م1004) دراسة بشير  -4
، والسادس، الخامس للصفوف وتقويمها يةالوطن التربية كتب محتوى تحليل إلى الدراسة هدفت
 هدف ولتحقيق، الغربية الضفة شمال محافظات ومعلمات معلمي نظر وجهة من والسابع
 كتب من وتكونت العينة، (المحتوى وتحليل المسحي) الوصفي اتبع الباحث المنهج، الدراسة
 الوطنية التربية لميمع و من( الخامس والسادس والسابع  (للصف الفلسطينية الوطنية التربية
واستخدمت ، ، ومعلمة معلما ( 246 ) عددهم والبالغ، الغربية الضفة شمال محافظات في

سكوت  كما تمت المعالجات اإلحصائية من خالل استخدام معادلة، االستبانة كأداة للدراسة
  :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد، وجمع التكرارات والنسب المئوية

األساسية  للصفوف الوطنية التربية مبحث لكتب والمعلمات المعلمين تقويم درجة نإ :أوال
 قد، المجاالت جميع في الغربية الضفة شمال محافظات في والسابع ,والسادس ,الخامس

 )مئوية وبنسبة، ( 0 .44%) معياري وانحراف ( 4.10 %) وبمتوسط، جد ا مرتفعة.أتت
(%82.0 
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، درجة مرتفعة وهذه، (70.4 %) كانت الصفوف لجميع الكلية معاييرال تحقيق درجة أن :ثاني ا
 مرتفعة وجاءت درجة وهي، (74.1 %) الصفوف لجميع بالمحتوى المتعلقة الكلية النتائج أما
درجة  وهي، (70.5%) فكانت واألسئلة باألنشطة المتعلقة النتائج أما، األولى المرتبة في

، (67.4 %) فكانت المحتوى تنظيم بنتائج يتعلق وفيما، الثانية المرتبة في وجاءت، مرتفعة
 عرض بطريقة المتعلقة الكلية والنتائج، الثالثة المرتبة في وجاءت، متوسطة وهي درجة
 .الرابعة المرتبة في وجاءت، متوسطة درجة وهي (56.2 %) على فحصلت، المحتوى

 (م2002) دراسة صعب -4

 للتدريس المعتمدة الوطنية التربية مناهج في تقدم التي نةالمواط قيم إلى التعرف الدراسة هدفت
 المواطنة قيم عن والكشف، السعودية العربية المملكةفي (ه (1428الدراسي للعام المدارس في
 للتدريس السعودية العربية المملكة في (ه (1428 المعتمدة البدنية التربية مناهج تنميها التي
 التوافق درجة وتحديد، السعوديةفي  (ه (1428الدراسي للعام يموالتعل التربية وزارة مدارس في
 التربية مناهج تقدمها التي المواطنة وقيم، البدنية التربية مناهج تقدمها التي المواطنة قيم بين

 وكتب الوطنية التربية كتب مضمون المواطنة تنمية في المتبعة اآلليات عن والكشف، الوطنية
 يسعى التي القيم الستخالص الثانوي الثالث حتى االبتدائي الرابع فالص من البدنية التربية
 منهج يقدمها التي المواطنة تنمية قيم توافق إلى الدراسة وتوصلت، الطلبة لدى لتنميتها المنهج
 المعتمدة الوطنية التربية كتب تقدمها التي المواطنة تنمية قيم مع العام التعليم في البدنية التربية
 التربية كتب تقدمها التي المواطنة تنمية قيم تنمية البدنية التربية منهج يدعم .العام يمالتعل في

 التي الصفوف وتباعد، الثانوي الثالث إلى رابع من للصفوف العام التعليم في المعتمدة الوطنية
 نياتتق، والمناقشة الحوار، الوطن ومؤسسات الحكم ونظام االجتماعي والترابط التكافل قيم تقدم

 .القيمة تقديم استمرارية يحقق ال بشكل االتصال
 (م2004)لقالمعي دراسة -0
 تناولت والتي، السعودية المملكة العربية في الوطنية التربية منهاج تقويم إلى هدفت الدراسة  

 بالمملكة العام التعليم مراحل في الوطنية مقررات التربية في التعليم أنشطة واقع وتقويم تحليل
 مدينة في المادة معلمي آراء واستقصاء، وتوزعها، وأنواعها، أعدادها حيث من السعودية ربيةالع

 عوامل توافر ومدى، المفترضة للمعايير األنشطة موافقة :هي ثالثة محاور حول الرياض
 األنشطة أعداد لرصد المضمون تحليل أسلوب الباحث اتبع وقد .أهدافها ومدى تحقيق، نجاحها

 الدراسة وجود نتائج وأظهرت، التسعة بصفوفها الثالث المدرسية المراحل على توزعهاوأنواعها و 
 وأظهر .من األنشطة نوع ا عشر اثني على موزعة الوطنية التربية مقررات في نشاط ا ( 277)
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 كتابا خال حيث، والصفوف المدرسية المراحل على األنشطة تلك توزع في خلل وجود التحليل
 بينما، األنشطة بعض من والثانوية المرحلتان االبتدائية خلت كما، نشاط أي من والخامس الرابع
 الستطالع استبانه استخدام في الباحثة وقامت .تكامال وتوازن ا أكثر المتوسطة المرحلة كانت
 نظرة تواضع الدراسة نتائج أظهرت فقد، الثالثة لألنشطة حول المعايير معلمين ( 710 ) آراء

، موافق درجة إلى محور أي يصل لم حيث عام بشكل األنشطة في حاور الثالثةللم المعلمين
توافر  مدى :هما محورين في متوسط ا األعلى كانوا المتوسطة المرحلة أن معلمي وظهر

 المعلمين في بين فروق تظهر لم بينما، أهدافها تحقق ومدى باألنشطة المفترضة المعايير
 المعلمين فروق بين تظهر لم كما، األنشطة نجاح عوامل فرتوا بمدى المتعلق الثالث المحور

 .محور أي في والثانوية االبتدائية المرحلتين في
  (م2004)ةمراشد دراسة -1
 في األساسي التعليم مرحلة من للصف التاسع الوطنية التربية كتاب تقويم إلى الدراسة هدفت 

 قام ذلك ولتحقيق، المادة يدرسون لذينا آراء المعلمين على طالعاال خالل من وذلك، األردن
 فقرة ( 85 ) من يتكون، العلمي المنهج وفق الوطنية كتاب التربية لتقويم مقياس بتطوير الباحث
 مديريتي في ومعلمة معلم ( 102 ) من تكونت عينة على الدراسة وقد وزعت، التدرج رباعية

    التربية كتاب مستوى أن الدراسة نتائج ظهرتوأ .اربد محافظة في والثانية األولى التربية والتعليم
 األوساط وأن إجمالي بشكل المتوسط المستوى ضمن كان التاسع األساسي للصف الوطنية
مجال  كان بينما، المتوسط المستوى في جاءت الكتاب مجاالت من لستة مجاالت الحسابية

 وجود فروق عدم إلى اسةالدر  أشارت كما، منخفض مستوى في الكتاب استخدام المعينات على
 .المديرية أو أو التخصص الخبرة أو للجنس تعزى المعلمين تقديرات في إحصائية داللة ذات

 (م1112)نصارالعبد الكريم و الدراسة  -7
التربيــة الوطنيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومقارنتهــا  منهــاجتحليــل  إلــى الدراسةةة هــدفت

قــدما فيهــا نموذجــا مقترحــا لتــدريس التربيــة الوطنيــة فــي ، ةلمــنهج التربيــة الوطنيــة فــي بريطانيــ
واشـتمل هـذا النمـوذج تحديـد . المملكة العربية السعودية في ضـوء التوجهـات التربويـة الحديثـة
وصـاغا فـي ضـوئه األبعـاد ، األساس الفلسفي والذي اشتق منه األهداف والمحتوى واألنشـطة

وعلق الباحثان في مقارنتهما بين محتوى التربية . التي تنطلق من مفهومي الوطنية والمواطنة
المســتوى ، مســتويات للتربيــة الوطنيــة ةوجــود ثالثــ: الوطنيــة فــي الســعودية وبريطانيــة بمــا يلــي
والمستوى الوطني الذي يهتم بممارسة المواطنـة ، المحلي يهتم بالمدرسة والمجتمع المحيط به
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سـة المواطنـة فيمـا يتعلـق بـاألمور العالميـة والمسـتوى العـالمي الـذي يهـتم بممار ، داخـل الـوطن
وأن المقـــررات تركـــز علـــى . والقضـــايا المشـــتركة كحمايـــة البيئـــة، مثـــل التعـــايش بـــين الشـــعوب

وال يكاد يوجد تركيـز علـى البعـد الـوطني الـذي يعنـي بشـكل مباشـر ، المواطنة بوصفها سلوكا
اركة فـي اتخـاذ القـرار والمشـاركة فمفهوم المسؤولية والمشـ. بتنمية روح الوالء الوجداني للوطن

أمـــــا . فـــــي التـــــأثير علـــــى مجريـــــات األحـــــداث محـــــاور رئيســـــة فـــــي مقـــــررات التربيـــــة الوطنيـــــة
موضـوعات التربيـة الوطنيـة فــي النمـوذج الـذي اقترحـه الباحثــان اشـتمل علـى بعـدين رئيســيين 

واالعتـزاز ، (سـيالجانـب الح)التربية للوطنية في االنتماء للوطن واالعتزاز به وبمنجزاته :هما
والبعــد الثــاني التربيــة (. الجانــب الفكــري) بمنظومــة القــيم واألخــالق التــي يقــوم عليهــا الــوطن 

علــى تعريــف الطــالب بوصــفهم مــواطنين علــى فئتــين مــن الســلوك الحقــوق  لللمواطنــة ويشــتم
 . والقيام به على خير وجه وتزويدهم بالمهارات الالزمة لفهم ذلك السلوك، والواجبات

 (م2002)دراسة القحطانى -8

 أهـداف السياسـة ضـمن الوطنيـة التربيـة وواقـع مكانـة علـى الضـوء إلقـاء إلـى الدراسـة هـدفت
يجـاد، السـعودية في التعليمية  مـع إبـراز دراسـية كمـادة المـادة هـذه بتطـوير الكفيلـة الوسـائل وا 
ودور  مكانـة ىعلـ التعـرف إلـي باإلضـافة التربويـة المنـاهج تواجـه التـي والصـعوبات المشـاكل
 الباحـث اسـتخدم، والتعلـيم التربيـة لـوزارة التربـوي العمـل إستراتيجية خالل من الوطنية التربية
 حـول العالميـة التربويـة والتجـارب اآلراء بعـض لمناقشـة التحليلـي الوصـفي البحثـي المـنهج
 طـةالتربويـة المحي الظـروف رصـد فـي االسـتبيان أداة وكـذلك البحـث تضـمنها التـي المحـاور
 مـن عـدد إلـى الدراسة وتوصلت، الفصلية الممارسة صعيد على الوطنية التربية منهج بتنفيذ
 :منها نذكر النتائج

أرضية  وتشكل، بالتنوع الثانوية للمرحلة الوطنية التربية منهج في المقررة المحتويات تتسم -
 المنهج لهذا المحددة التربوية األهداف من مجموعة لتحقيق

والمهـارات  واالتجاهـات والقـيم، بالمعـارف المـواطن إمـداد إلـى تهـدف الوطنيـة التربيـة أن -
دراك لمعرفة يحتاجها التي والممارسات  وواجباته حقوقه وا 

 غايتهـا التي الوطنية التربية مجال في فعال بدور لتساهم االجتماعية المواد على التركيز -
 . تربية المواطن
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، تواصـلية، سـيكولوجية، معرفيـة ) الوطنيـة التربيـة دةمـا مـنهج تنفيـذ تعرقـل صـعوبات وجـود-
 (تقنية
 التقليديـة الوسـائل واسـتعمال، التلقـين ألسـاليب خاضـعا   الوطنيـة التربيـة تـدريس مـازال -
 .(الكتاب المدرسي)

 : دراسات المحور الثالث على التعقيب
  :األهداف

دراسة  :بشكل عام وهي ةالتربية الوطنيمنهاج  وتحليل تقويم إلى هدفت أغلب الدراسات
 ،(م0550)مراشد، (م0550)المعيقل، (م (2007صعب، (م0551)بشير، (م0551)حمتو

ودراسة العبد ، معايير مقترحةفي ضوء  تفكان (م0551)أما دراسةهندي  ،( م.055)القحطاني
 .التوجهات التربوية الحديثةفي ضوء ( م0550)الكريم والنصار

 :العينات
 اختيار العينات حيث من اختالفا هناك أن السابقة متابعته الدراسات لخال من الباحث يالحظ

 دراسة ،( م0550)نصارالعبد الكريم و الدراسة  :استخدمت العينة القصدية وهي دراسة 
دراسة هندي  ،(م (2007صعب  دراسة، (م2004)لقالمعي دراسة ،(م(2003 القحطاني

فقد استخدمت الطريقة الطبقية  (م0551) دراسة بشير أما .(م0551)دراسة حمتو ، (م0551)
أما من .(م2004)مراشد دراسة :وباقي الدراسات استخدمت العينة العشوائية وهي، العشوائية

فمثال دراسة . التربية الوطنية منهاج وكتب تناولت المعلمين بعض الدراساتحيث األفراد ف
تناولت المعلمين ودراستان ،  التربية الوطنية منهاج وكتب تناولت المعلمين، (م0551)بشير

 الكتب كعينة اختارت وباقي الدراسات، (م0550)ومرالشد ، (م0550)المعيقل  هما دراسةو 
دراسة هندي ، (م (2007صعب  دراسة، ( م0550)نصارالعبد الكريم و الدراسة  :للدراسة وهي

 . (م0551)دراسة حمتو ، (م0551)

 :المرحلة الدراسية
الدراسات تناولت المرحلة هناك أن  السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ 

  دراسة بشير ، (م2004)مراشد دراسة، ( م0550)نصارالعبد الكريم و الدراسة  :وهياألساسية 
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 (م2002)ة القحطانيدراس أما ،(م0551)دراسة حمتو ، (م0551)دراسة هندي ، (م0551) 
ان تناولتا المرحلتين األساسية والثانوية معا وهما دراسة وهناك دراست،المرحلة الثانويةفقد تناولت 

 ( .م0550)والمعيقل ، (م (2007صعب 
 

 :األدوات

عبد الدراسة ، (م2002)القحطاني دراسة :وهي بطاقة تحليل المحتوي دراسات استخدمت هناك
وهناك دراسات ، (م0551)دراسة حمتو ، (م (2007صعب  دراسة، ( م0550)نصارالالكريم و 

، (م0550))مراشد، (م0550)المعيقل ، (م0551)ة بشيردراس :وهياالستبانة  ستخدمتا
 . (م0551)هندي وهي دراسة  وقائمة المعاييراستخدمت تحليل المحتوى  ودراسة
 :المنهج

 دراسة :وهي جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في تفسير النتائج
 دراسة، (م2004)مراشد دراسة، ( م0550)نصارالعبد الكريم و ال دراسة ، و(م2002)القحطاني

دراسة هندي ، (م0551) دراسة بشير ، (م (2007صعب  دراسة، (م2004)لقالمعي
 .(م0551)دراسة حمتو ، (م0551)
 

 :المكان

عبد ال، (م0550)المعيقل ، (م (2007صعبتنوعت الدارسات في أماكنها حيث كانت دراسة 
ودراسة مراشد ، في السعودية، (م .055)ودراسة القحطاني ،( م0550) نصارالالكريم و 

دراسة ، (م0551) دراسة بشير  :وهيوباقي الدراسات في فلسطين  ، ي األردنف، (م0550)
 .(م0551)دراسة حمتو ، (م0551)هندي 

 :اإلحصائي التحليل
 :وهي والنسب المئويةاستخدم التكرارات  فهناك دراساتالمتبعة في الدراسات  األساليب تباينت
، (م(2007صعب  دراسة، ( م0550) نصارالعبد الكريم و الدراسة  ،(2003 ) القحطاني دراسة

وهي التكرارات والنسب المئوية ومعادلة هولستي  وهناك دراسة استخدمت (م0551)دراسة هندي 
 و المتوسطات الحسابية مع( t)اختبار استخدمت اتهناك دراسو ؛ (م0551)دراسة حمتو

 دراسة، (م0550)ومراشد ( م0551)وهي دراسة بشير  التكرارات والنسب المئوية
 .(م2004)لقالمعي
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 : النتائج

( م0551)دراسة حمتو :وهي، وتصنيف ووصف ما هو مطلوب بتحديدبعض الدراسات قامت 
عد التي قيم بتحديد االنتماء والوالء في كتب التربية الوطنية ابتداء من البعد الديني حتى الب

بتحديد ثالثة  ( م0550) نصارالعبد الكريم و الدراسة  و، السياسي وبشكل متفاوت في وجودها
ن ، المستوى المحلى والمستوى الوطني والمستوى العالمي :مستويات للتربية الوطنية هي وا 

التي وصفت محتوى (م2002)دراسة القحطانى و ،المواطنة بوصفها سلوكا علىالمقررات تركز 
ربية الوطنية بالتنوع وهو يمد المواطن بالمعارف والقيم واالتجاهات مع وجود صعوبات مناهج الت

في  ا  أن هناك تفاوت دراستانأظهرت و  تعرقل تنقيده وخضوعه ألساليب التلقين ووسائل تقليديه
أظهرت أن هناك تفاوت في تحقيق (م0551)دراسة هندي : وهما، النتائج التي تم التوصل إليها

تنظيمه وطريقة عرضه كما أظهرت النتائج أن تحقيق المعايير الكلية لجميع الصفوف المحتوى و 
أظهرت وجود تفاوت في اراء المعلمين ( م0550)دراسة المعقيل و، جاءت متوسطة، مجتمعه

وعدم وجود فروق بين أراء معلمي ، حول واقع األنشطة التعليمية في مقررات التربية الوطنية
فقد أظهرت وجود توافق بين قيم تنمية  (م (2007أما دراسة صعب ، والثانويةالمرحلة االبتدائية 

المواطنة التي يقدمها منهج التربية الوطنية في التعليم العام مع ما تقدمه كتب التربية الوطنية 
المعتمدة في التعليم العام مع وجود تباعد الصفوف في تقديم بعض القيم بشكل الي حقق 

 .لقيمةاستمرارية تقديم ا

كذلك تحقيق ، وهناك دراسة أظهرت ارتفاعا  في درجة تقويم المعلمين لكتب التربية الوطنية
وأما ، والمتعلقة بالمحتوى واألنشطة واألسئلة مرتفعة، المعايير الكلية لجميع الصفوف مرتفعة
فقد ( م0550)أما دراسة مراشدة.(م0551)دراسة بشير تنظيم المحتوى فكانت متوسطة وهي

وعدم ، هرت إن مستوى كتاب التربية الوطنية للصف التاسع كان ضمن المستوى المتوسطأظ
 .وجود فروق بين تقديرات المعلمين تعزى للجنس والخبرة والتخصص والمديرية
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 :النسبة للدراسات السابقةوضع الدراسة الحالية ب
 :من حيث الهدف

ن اختلفت مع أغلبيتها ( التحليل والتقويم)تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث   وا 
في ضوء معايير المجلس  االجتماعيةفي اختيار المعيار حيث انفردت في تقويم مقرر المواد 

 .(NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيالوطني 
 :من حيث العينة

قصدية ومنها فمنها ، تختلف الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة
فمنها ما كان عينته كتب الجغرافيا ، اختلفت فيما بينهافقد الدراسات  األفراد حيثومن  عشوائية

تناولت  كانت عينتها قصدية و أما الدراسة الحالية فقد، ومنها ما كان كتب الجغرافيا والمعلمين
 .جميعا   االجتماعيةكتب المواد 

 :من حيث األدوات
وهي بطاقة تحليل ، ة مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أداه الدراسةاتفقت الدراسة الحالي

 وكذلك اختلفت، عنها في أنها دمجت مع تحليل المحتوى مع قائمة المعاييرواختلفت ، المحتوي
 .مع بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة المحتوى واالستبانة أو االستبانة فقط أو االختبار 

 :من حيث المنهج
 .الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي دراسة الحالية معاتفقت ال

 :دراسات متعلقة بمقرر التربية المدنية -المحور الرابع
 (م1085)دراسة أبو الكاس  -8

تقديم تصور مقترح إلثراء مناهج التربية المدنية بمفاهيم التربية اإلعالمية إلى هدفت الدراسة 
ولتحقيق أهداف ، وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي، لمرحلة األساسية العلياالالزمة لطلبة ا

مناهج التربية المدنية للمرحلة  محتوىالدراسة قام الباحث باستخدام أداة تحليل المحتوي لتحليل 
 علىواشتملت عينة الدراسة ، ضوء مفاهيم التربية اإلعالمية فلسطين في األساسية العليا في

تمت .طلبة صفوف السادس والسابع والثامن في فلسطين علىية المدنية المقرر مناهج الترب

 خالل من اإلحصائية المئويةوجمع البيانات المعالجات والنسب وقد توصلت ، التكرارات
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إن قائمة مفاهيم التربية اإلعالمية الواجب  -:مجموعة من النتائج فيما يلي أهمها إلىالدراسة 
، مفهوما  ( 00)والثامن تضم التربية المدنية لصفوف السادس والسابعكتب  محتوىتضمنها في 

ن المفاهيم المرتبطة بالتربية اإلعالمية التي وردت في كتاب التربية المدنية تمثلت  وا 
مناهج التربية المدنية للصف  محتوىمن اجمالي المفاهيم الواجب توفرها في %(15)بنسبة

اإلعالمية في كتاب التربية المدنية للصفين السابع والثامن بينما وردت مفاهيم التربية ، السادس
 %(51)بنسبة

 (م0566 (مرتجي و الرنتيسي دراسة -1
 السابع للصفوف المدنية التربية لمناهج المناسبة المواطنة بقيم قائمة إعداد إلى الدراسة هدفت
لى .األساسي والتاسع والثامن  المدنية التربية مناهج بمحتوى المواطنة قيم توافر مدى تحديد وا 

 المحتوى تحليل منهج الباحثان استخدمو ، فلسطينب، األساسي والتاسع والثامن السابع للصفوف
 على للتعرف األساسي والتاسع والثامن السابع للصفوف المدنية التربية مناهج محتوى لتحليل
 الخصوصية ضوء في ناسبةالم المواطنة بقيم معيارية قائمة وبناء، المواطنة قيم تنمية في دورها

 :أظهرت نتائج البحث، الفلسطينية
 كانت حيث لقيم المواطنة السابع للصف المدنية التربية منهاج محتوى مراعاة تدني -

 القيم أعلى االجتماعية والمسئولية االقتصادي والوعي اإلنسان حقوق
 كانت حيث المواطنة لقيم الثامن للصف المدنية التربية منهاج محتوى مراعاة تدني -

 القيم أعلى االجتماعية والمسئولية السياسية والقيم اإلنسان حقوق
 حيث كانت المواطنة لقيم التاسع للصف المدنية التربية منهاج محتوى مراعاة تدني -

 القيم أعلى االجتماعية والمسئولية السياسية والقيم اإلنسان حقوق
 المواطنة لقيم والتاسع سابع والثامنال للصف المدنية التربية مناهج محتوى مراعاة تدني -

 والمسئولية والقيم السياسية اإلنسان حقوق كانت حيث توزيعها في التوازن وعدم
 الثقافات واالنفتاح على الوطنية والوحدة البيئي الوعي كان بينما القيم أعلى االجتماعية

 .أهميتها من القيم تضمنا على الرغم أقل األخرى
 (م0551)شوية دراسة -3

 المطالعة وكتاب المدنية التربية كتاب من كل في المواطنة قيم على التعرف إلى الدراسة هدفت
 هيئة اتجاهات إلى والتعرف، اإلعدادية المرحلة من األخيرة للسنة اإلسالمية التربية وكتاب
 المرحلة من األخيرة السنة تالميذ لدى المواطنة قيم ترسيخ في الكتب تلك دور نحو التدريس
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 وقام، المضمون تحليل واستمارة، الوصفي المنهج الباحث واستخدم .في الجزائر، اإلعدادية
 قيم ترسيخ في الكتب دور نحو التدريس هيئة اتجاه لقياس سؤاال 30 على تحتوي استبانة بإعداد

 :يلي ما إلى الدراسة وتوصلت، المواطنة
 .المدنية ةالتربي كتاب في نهائيا   وارد غير المواطنة مفهوم أن-
 من بكثير أكثر حقوق له المواطن بأن يوحي قد مما والواجبات الحقوق قيمة بين فجوة هناك-

 الخلل لذلك تبعا فيحدث فقط الحقوق أجل من خلق المواطن أن فكرة يرسخ وهذا، واجباته
 .والالمباالة األنانية النتشار المجال يفسح مما االجتماعي

 المدنية التربية كتاب في ضعيفة تكراراتها كانت الديمقراطية لترسيخ كقاعدة االنتخابات مبدأ نإ-
 نطاق عن تخرج ال ويجعلها، للديمقراطية العملي الجانب عن سيئا   انطباعا   يعطي مما

 .الشعارات
 .المواطنة مبدأ لترسيخ جدا   ضعيفة نسبة على واالنتماء الوطنية قيمتا حصلت-
 مستقبل تمس خطيرة النزالقات يمهد قد مما، بدقة توضيحها تمي لم العالم على التفتح كيفية إن-

 .واالنتماء الوطنية والهوية المواطنة
 منها للمواطنة متنوعة   قيما   التلميذ في يرسخ الكتاب أن نحو باإليجاب التدريس هيئة اتجاه -
 .للوطن الوالء قيم ثم االجتماعية القيم تليها األولى بالدرجة السياسية القيم

 (م8008)  حرب دراسة -4

في  1- 6) )األساسية المرحلة في المطبق المدنية التربية منهج تقويم إلى الدراسة هدفت
، البؤرية المجموعة) :هي، أدوات أربعاستخدمت ، ذلك أجل من، وهى تشخيصه فلسطين

 االقصدية ومنه العينات مختلف من جمعت و )المالحظة وبطاقة، الرأي واستطالع، واالستبانة
  :التالية النتائج عن أسفرت وقد األلف على عيناتها عناصر عدد زاد والتي، العشوائية

، (واليمن، ولبنان، وتونس، األردن :(هي عربية دول أربع في المدنية التربية مناهج تحليل -
 كل وهي، (األمريكية المتحدة والواليات، أفريقيا وجنوب، إسرائيل) :هي أجنبية دول وثالث
 .إليها التوصل أمكن التي جالمناه

 .الفلسطيني الطفل نمو وخصائص، ومحتواها، وفلسفتها المدنية التربية بتطوير تعريف -
 .مفردة ( 191 ) الصفوف حسب المدنية التربية واقع مصفوفة -
  .الحالية المدنية التربية محتوى في بؤرية مجموعة رأي -
 أي وجدلية، أهدافها تحقيق عن ومعوقاتها، هدافهاأل المدنية التربية تحقيق لميسرات مناقشة -

 .تدريسها في المعلمون يمارسها التي واألساليب، الفلسطيني المجتمع باهتمام أولى القضايا
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، الديني) :هي أبعاد سبعة في صنفت مفردة ( 177 ) بلغت ومصطلحات مفاهيم قائمة -
 لتطوير وتصلح، (والثقافي، القتصاديوا، واالجتماعي، الوجداني والفلسفي، والسياسي، والصحي

 .الحالية المرحلة في الفلسطيني المدنية التربية منهج
  (م1004)حشيش أبو دراسة -5

 وجهة من بفلسطين األساسي مرحلة التعليم في المدنية التربية منهج تقويم إلى الدراسة هدفت
 استبانة بإعداد الباحث وقام، المنهج الوصفي الدراسة واعتمدت، االجتماعية المواد معلمي نظر
 األمثلة -المدنية التربية أهداف منهج( :ةالتالي العناصر على موزعة فقرة 60 من مكونة

 200 من الدراسة عينة وتكونت )التقييم وسائل -المدنية التربية تعليم طرق-واألنشطة التدريبات
 .الغوث ووكالة الحكومة مدارس في ومعلمة معلم
 كان المختلفة بأبعاده المدنية التربية لمنهج التقويمي التقدير قيمة أن أظهرت الدراسة -

 .متوسطا  
 وجهة من األساسي التعليم مرحلة في المدنية التربية لمنهاج تقويمية دراسة وأظهرت -

 والتدريبات األمثلة، الموضوعات، األهداف) حول االجتماعية الدراسات نظر معلمي
 .تقييمال وسائل، طرق التعليم، واألنشطة

كان  المختلفة بأبعاده المدنية التربية لمنهج التقويمي التقدير قيمة أن دراسة وأظهرت -
 .متوسطا  

 (م1004) معال أبو دراسة -4
 مستوى التعرف على خالل من المدنية التربية منهاج فاعلية مدى التعرف إلى الدراسة هدفت
 في،  )العليا (اإلعدادية األساسية لمرحلةا طلبة لدى المدنية التربية تحدثه الذي المدني التنور

 110598 من الدراسي مجتمعها تكون، وصفية وهى دراسة في فلسطين. التعليمية غزة محافظة
 وتكونت، العليا التنور في اختبار على البيانات جمع في اعتمدت، األساسية المرحلة في طالب ا
  :النتائج أهم كانت و المدنية تربيةال نحو لالتجاه مقياس وعلى، سؤاال ( 50 ) من عينتها

 (32 .44%) .الطالب لدى المدني التنور مستوى بلغ -
 55.98 %) .)التاسع الصف طالبات لدى المدن في التنور مستوى بلغ -
 (0 – 4%) من أقل السابع الصف طلبة لدى المدني التنور مستوى كان طالب ألن

 مستوى في الختبار وخضع، السابع الصف في مثيله عن زيادة كتابين درس التاسع الصف
 طلبة تنور مستوى تدني الدراسة هذه عزت وقد.العليا األساسية المرحلة لكل المدني التنور



88 
 

، مهمشة ة ماد واعتبارها بالمادة والمعلمات المعلمين اهتمام عدم إلى العليا األساسية المرحلة
 . أهمية ذات ليست تكميلية مادة والمعلمين الطلبة من العديد ويعتبرها

 (م1004) دراسة العسالي -2
وحتى ، مدى تناول كتب التربية المدنية من الصف األول األساس إلىهدفت الدراسة التعرف 

والمساواة في تقلد الوظائف ، الصف الثالث األساسي في فلسطين لقيم حرية الرأي والتعبير
اإلدالء بصوته  العامة لبلدة عن طريقومشاركة الفرد في إدارة الشؤون ، العامة في بلد الفرد

وتكونت عينة الدراسة من ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. والترشيح أو االنتخاب
كتب التربية المدنية للصف األول والثالث األساسي وتصميم أداة تحليل المحتوى بها جداول 

وأنشطة ، لمحتوى الكتب من مفاهيمحيث تم تحليل ا، تتناول عدة محاور متعلقة بمجموع القيم
وبعد تحليل استخدم الباحث التكرارات والنسب المئوية كأساليب  وصور وتقويم، وخبرات
أن القيم الواردة في الدراسة ممثلة ولكن بشكل غير ممنهج  إلىوتوصلت الدراسة .احصائية
لفلسطينية لتعزيز نقاط وتوصي الباحثة بضرورة زيادة الجهود لتقييم وتحليل المناهج ا، وعشوائي

 .ورصد السياسات التربوية وتحديد القيم والحقوق المدنية، القوة وعالج مواطن الضعف
 (م1003)دراسة العاصي -1

قيم المجتمع المدني المقترحة لتعزيز مقرر التربية المدنية لتالميذ  إلىالتعرف  هدفت الدراسة
ولقد استخدم الباحث لتحقيق أهداف . الصف السادس األساسي واتجاهات المعلمين نحوها

ومعلمة ممن يعملون في  معلما  ( 96)الدراسة المنهج الوصفي حيث تكونت عينة الدراسة من
 )الفصل الثاني من العام الدراسي  فيفلسطين ، في قطاع غزة( األساسية الدنيا)المدارس 
أفراد المجتمع من %(91)أفراد العينة بنسبة علىوقد وزعت االستبانة ، (م.055-م0550
واستبانة القيم المتضمنة في كتب ، وطبقت ثالث أدوات هي أداة تحليل المحتوي. األصلي

 -:ولقد أسفرت الدراسة عن. واستبانة اتجاه المعلمين نحو تعزيز القيم المتضمنة، التربية المدنية
وهذه القيم ، ةمن القيم المدني( 01)علىأن كتاب التربية المدنية المقرر للصف السادس يحتوي 

. كما أكد المجتمعون في ورشة العمل ال تكفي لصقل شخصية الطفل في هذه المرحلة العمرية
مما يدل على أهميتها الملحة وأهمية %( 50)قد فاق بين أن الوزن النسبي لمعظم القيم المقترحة

 .تعزيز المقرر بها 
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 : دراسات المحور الرابع على التعقيب
  :األهداف

دراسة  :وهيبشكل عام  لمدنيةمنهاج التربية ا وتحليل تقويم إلى الدراسات هدفت أغلب
 أبو دراسة، (م0551) معال أبو دراسة، (م0551)دراسة العسالي ، (م0550)العاصي

عدا دراسة أبو الكاس ، (م0551) شوية دراسة، (م2002)حرب دراسة، (م0551)
و دراسة الرنتيسي ومرتجى ، مدنيةية الالتي تناولت تقديم تصور إلثراء منهج الترب.(م0560)
 .التي تناولت تقديم قائمة بقيم المواطنة في كتب التربية المدنية (م 0566)

 :العينات
 اختيار العينات حيث من اختالفا هناك أن السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ

 ، ، (م0551)بو حشيش دراسة ا :فهناك دراسات استخدمت الطريقة القصدية وهي دراسة 
 دراسة، (م0551)دراسة العسالي ، (م0560)أبو الكاس  ، (م 0566) مرتجي، دراسة الرنتيسي

 فئات على العينات لم تقتصرأما من حيث األفراد ف، (م0551))دراسة شوية، (م2002) حرب
بعض ف، المدرسية الكتب وحدات بعض تحليل ذلك إلىة إضاف شملت بل، المواد معلمي

كما (م0551)دراسة شوية في كما ، المدنيةالتربية  منهاج وكتب تناولت المعلمين راساتالد
وتناولت دراسة ابو ، (م0550)والعاصي ، (م0551)دراسة ابو حشيش : تناولت المعلمين

دراسة العسالي ي، وهالكتب كعينة للدراسة  اختارت وباقي الدراسات، الطلبة(م0551)معال
أبو الكاس ، (م 0566)  مرتجي، دراسة الرنتيسي ،(م2002)حرب دراسة، (م0551)
 .(م0560)

 :المرحلة الدراسية
أن أغلب الدراسات تناولت المرحلة  السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ 

 أبو دراسة، (م0551)دراسة العسالي ، (م0550)دراسة العاصي :وهياألساسية 
، (م0551)شوية دراسة، (م2002)حرب دراسة، (م0551)  حشيش أبو دراسة، (م0551)معال

فقد  (م.055)باديعدا دراسة ، (م0560)أبو الكاس ، (م 0566)  مرتجي، دراسة الرنتيسي
 .تناولت المرحلة الثانوية
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 :األدوات

بطاقة  ودراسة  ،(م0551)دراسة العسالي  ىوه بطاقة تحليل المحتوي استخدمت ةدراس هناك
ودراسة استخدمت  ،(م0560)التربية االعالمية وهي دراسة أبو الكأس وقائمة مفاهيم التحليل 

ودراسة ، (م 0566)  مرتجي تحليل المحتوى وقائمة معايير وهي دراسة الرنتيسي ومرتجى
ودراسة استخدمت استبانتين واداة تحليل  (م0551)حشيش أبو دراسة، استخدمت االستبانة

راسة شوية فقد استخدمت استمارة تحليل أما د، (0550)المحتوى وهي دراسة العاصي 
فقد (م2002)أما دراسة حرب ،  استخدمت اختبارا(م0551)معالودراسة أبو  ،المضمون واستبانة

 .استخدمت استبانة ومجموعة بؤرية واستطالع رأي و بطاقة مالحظة 
 :المنهج

دراسة : وهي جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في تفسير النتائج
  حشيش أبو دراسة، (م0551) معال أبو دراسة، (م0551)دراسة العسالي ، (م0550)العاصي

 0566)  مرتجي، دراسة الرنتيسي، (م0551)، شوية دراسة، (م2002)حرب دراسة (م0551)
 . (م0560)أبو الكاس ، (م

 :المكان

ودراسة بادي ، جزائرفي ال(م0551)شوية تنوعت الدارسات في أماكنها حيث كانت دراسة 
 دراسة، (م0551)دراسة ، (م0550)دراسة العاصي: وهي وباقي الدراسات في فلسطين، (فرنسا)

، دراسة الرنتيسي، (م2002))حرب دراسة، (م0551)حشيش أبو دراسة، (م0551) معال أبو
 .(م0560)أبو الكاس  ، (م 0566) مرتجي

 :اإلحصائي التحليل
دراسة ، (م0550)دراسة العاصي: وهيتكرارات والنسب المئوية الالدراسات السابقة استخدم 
 حرب دراسة، (م0551)حشيش أبو دراسة، (م0551)معال أبو دراسة، (م0551)العسالي 

 .(م0560)أبو الكاس ،(م 0566) مرتجي، دراسة الرنتيسي، (م0551)شوية دراسة، (م2002)
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 : النتائج

أبو فدراسة  :لنتائج التي تم التوصل إليها في ا ا  الدراسات أن هناك تفاوت ضأظهرت بع
 أظهرت تفاوتا  في تضمن محتوى كتب لقائمة مفاهيم التربية االعالمية (م0560)الكاس

وهناك دراسات أظهرت تدنيا  في مراعاة محتوى الكتب لقيم المواطنة وهي دراسة أبو 
و دراسة .ساسية العلياأظهرت تدنى مستوى التنور المدنى لدى طلبة المرحلة األ(م0551)معال
عدم وجود لمفهوم المواطنة في  أظهرت وجود فجوة بين الحقوق والواجبات و (م 0551)شوية 

وهما دراسة أبو حشيش ، وهناك دراستان كانت نتائجها بشكل متوسط، كتب كتاب التربية المدنية
عاده المختلفة كان التي أظهرت أن قيمة التقدير التقويمي لمناهج التربية المدنية بأب(م0551)

التي أظهرت وجود القيم المدنية في كتب التربية المدنية ( م 0550)دراسة العاصى  و، متوسطا  
 .بنسبة متوسطة وهى ال تكفى لصقل شخصية الطفل

والمساواة ممثلة في الترشيح  فقد أظهرت أن قيم حرية الرأى والتعبير(م0551)أما دراسة العسلي 
 .ممنهج عشوائى  واالنتخابات ولكن بشكل

 :وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة
 :من حيث الهدف

ن اختلفت مع أغلبيتها ( التحليل والتقويم)تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث   وا 
في ضوء معايير المجلس  االجتماعيةفي اختيار المعيار حيث انفردت في تقويم مقرر المواد 

  (NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيالوطني 

 :من حيث العينة

فمنها قصدية ومنها ، تختلف الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة
فمنها ما كان عينته كتب الجغرافيا ، اختلفت فيما بينهافقد الدراسات  األفراد حيثومن  عشوائية

تناولت  كانت عينتها قصدية و أما الدراسة الحالية فقد، معلمينومنها ما كان كتب الجغرافيا وال
 .جميعا   االجتماعيةكتب المواد 
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 :من حيث األدوات

وهي بطاقة تحليل ، اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أداه الدراسة
 وكذلك اختلفت، يرواختلفت عنها في أنها دمجت مع تحليل المحتوى مع قائمة المعاي، المحتوي

بطاقة مع بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة المحتوى واالستبانة أو االستبانة فقط أو 
 .المالحظة 

 :من حيث المنهج

 .الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي اتفقت الدراسة الحالية مع

 :الجتماعيةدراسات متعلقة بمقرر المواد  -المحور الخامس
  Okechukwu  ( 2015 )دراسة اوكيتشكوا  -8

لمحتويات التربية من أجل تعليم السالم في مناهج  معرفة األهمية األخالقية إلىهدفت الدراسة 
المنهج  علىاعتمدت الدراسة . في المدارس النيجيرية في التربية االساسية االجتماعيةالدراسات 

معلم  055اختيار عينة الدراسة والتي تكونت من كما وتم ، المسحي الوصفي و تحليل المحتوى
وقد تم اخضاعهم للتدريب أثناء الخدمة من خالل تطبيق التقنية عبر ، االجتماعيةفي الدراسات 

كما . وتكونت الدراسة من ثالثة أسئلة بحثية. المناطق الجغرافية السياسية الست في نيجيريا
حيث ان عنوان ، والتي تتكون من عشرة عناصر، ةداتين بحثيتين وهما االستبانأشملت الدراسة 

االستبانة هي وعي المعلمين لمدي المالئمة االخالقية لتعليم السالم في مناهج الدراسات 
وتكونت االداة األخرى من تحليل المحتوي لنفس مناهج ، في مراحل التربية االساسية االجتماعية
قام الباحث . كز المناهج التربوية النيجيريوالتي تم نشرها بواسطة مر  االجتماعيةالدراسات 

عينة الدراسة ومن ثم قام بجمع البيانات وتحليلها رياضيا باستخدام العديد  علىبتطبيق االداتين 
ن غالبية المعلمين لم يكونوا أظهرت نتائج الدراسة أ. من االساليب االحصائية كالنسب المئوية
في التربية االساسية لتعليم  االجتماعيةاهج الدراسات مدركين فقط بمدي المالئمة االخالقية لمن

وانما كانت هذه المناهج مالئمة ويمكن االستفادة منها في تعليم مفاهيم المواطنة ، السالم
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كما اظهرت النتائج ان تعليم االخالق والسالم في المناهج كان موجودا ، للطالب النيجيريين
 .ىبشكل متساو 

 (م1084)دراسة سعد الدين  -1
 االجتماعيةتوافر القيم الوطنية في محتوى مناهج الدراسات  مدى التعرف إلىهدفت دراسة 

وقد اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي باستخدام أسلوب  .بفلسطين لمرحلة التعليم األساسي
عن قائمة بالقيم الوطنية وقد تألفت القائمة  أما أدوات البحث فكانت عبارة، تحليل المحتوى

 علىأما العينة فقد اقتصرت ، محتوىواستمارة تحليل ، قيمة مقسمة في أربعة أبعاد(  00)نم
ومن . للصفين الرابع والخامس من مرحلة التعليم األساسي االجتماعيةمحتوى منهج الدراسات 

منهج  محتوىوجود تفاوت في مدى توافر القيم في -:أبرز النتائج التي تم التوصل إليها هي
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين  .للصفين الرابع والخامس االجتماعيةالدراسات 

ال توجد  .للصفين الرابع والخامس االجتماعيةالتوزيع الداخلي للقيم في محتوى منهج الدراسات 
للصفين الخامس  االجتماعيةفروق ذات داللة احصائية بين دور كل من معلمي الدراسات 

في الصفين  االجتماعيةوبالتالي ال يختلف دور معلمي الدراسات ، تغير الجنسوالرابع تبعا  لم
في تدعيم القيم الوطنية لدى تالميذهم تبعا  لمتغير ( حلقة أولي)والرابع ( حلقة ثانية)الخامس
 .الجنس 

  (م1084)دراسة عبد اللطيف  -4
 االجتماعيةج المواد منها محتوىهدفت الدراسة لتحديد قيم المواطنة الواجب توافرها في 

واختبار ، واستخدمت الباحثة من األدوات أداة تحليل المحتوي .الفلسطيني للصف التاسع
طالب وطالبة من (055)علىعينة عنقودية عشوائية اشتملت  وتم اختيار، التحصيل المعرفي

-0560)طلبة الصف التاسع بمدارس وكالة الغوث الدولية منطقة غرب غزة للعام الدراسي
واستخدمت (. التربية المدنية-التربية الوطنية-الجغرافيا-التاريخ)والذي يتكون من كتب  (م.056

- :كانت أهم النتائج ما يلي .الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
تبين من نتائج السؤال األول أن قائمة قيم المواطنة التي يجب توفرها في مناهج المواد  -

 ةوهي تضم ثالث، (قيمة05) علىي صورتها النهائية للصف التاسع احتوت ف االجتماعية
 (.البعد االقتصادي -البعد السياسي القانوني-البعد االجتماعي الحضاري)أبعاد
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 االجتماعيةتبين من نتائج السؤال الثاني أن التوزيع الكمي لقيم المواطنة في كتب المواد  -
ي كتاب الجغرافيا للصف التاسع توفرت قيم المواطنة ف: االربعة للصف التاسع كانت كما يلي

وفي كتاب التربية الوطنية ، %15بينما توفرت في كتاب التاريخ بنسبة، %1.بنسبة 
 %.10وتوفرت في كتاب التربية المدنية للصف التاسع بنسبة ، %55بنسبة

  (م1081)عبدالرحمن  دراسة الصبحيين و بني -3
 األساسية للمرحلة والوطنية االجتماعيةية الترب كتب لمحتوى أنموذج تصميم إلى الدراسة هدفت
 قام الهدف هذا ولتحقيق، والتكنولوجية والعلمية العالمية وقيم التربية مفاهيم ضوء في األردن في

 التربية العالمية محور ضمن والقيم المفاهيم أبرز تتضمن معيارا ( 26 ) الباحثان بتطوير
 بعد والوطنية االجتماعية كتب التربية لتحليل داةأ المعايير هذه وعدت، والتكنولوجية والعلمية
 التربية كتب أن إلى الباحثان توصل التحليل إجراء عملية وبعد .ا وثباته صدقها من التأكد

 العالمية التربية وقيم مفاهيم فيها تتوافر األردن في األساسية في المرحلة والوطنية االجتماعية
 تكرار إلى صفر ما بين تكراراتها تراوحت المعايير فمعظم، مناسب بشكل والتكنولوجية والعلمية
ن، تكرارات ثالثة إلى اثنين ما بين تكراراتها تراوحت معايير وستة، واحد  زادت التي المعايير وا 

 الباحثان صمم النتائج هذه ضوء وفي .فقط معايير هي خمسة تكرارات أربعة عن تكراراتها
 التربية العالمية محور وقيم لمفاهيم محاور وخريطة وتتابع مدى مصفوفة على شكل نموذجا  
 في األساسي التعليم لمرحلة والوطنية االجتماعية التربية كتب محتوى في والتكنولوجية والعلمية
 .األردن
 (م1080)وآخرون ، الصبيحين  -5

على أساس ، للمرحلة األساسية في األردن االجتماعيةتقييم كتب الدراسات  إلىهدفت الدراسة 
وهو كتب ، تكّونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة نفسه، عايير المعاصرة للتربية البيئيةالم

للمرحلة األساسية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي  االجتماعيةالدراسات 
طو ر الباحثون أداة قياس وتحليل اشتملت على ، وتحقيقا ألهداف الدراسة ،(م0559-0551)

وقد عرضت ، محاور وسبعة وعشرين معيارا  معاصرا  للتربية البيئية للمرحلة األساسيةتسعة 
واستخرج معامل الثبات . األداة على لجنة من المحكمين المتخصصين للتأكد من صدقها

وعبر %( 15.6)حيث بلغ معامل الثبات عبر الزمن ، للثبات Holstiباستخدام معادلة هولستي 
وكان هذا بمثابة اإلجابة عن السؤال األول ، مقبول ألغراض الدراسةوهو %( 91.1)األشخاص 

تّم ، للمرحلة األساسية في األردن االجتماعيةوبعد إتمام عملية تحليل كتب الدراسات . للدراسة
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وقد كشفت نتائج الدراسة عن تدني ، استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية
( الموارد)فقد جاءت نسبة توفر المحور األول ، عاصرة للتربية البيئيةمراعاتها للمعايير الم
( األخالق والقيم والسلوك)والسابع ( التعاون)والمحورين السادس ، ومعاييره بنسبة مرتفعة

، السكان، الطاقة، العلم والتكنولوجيا)في حين جاءت بقية المحاور ، ومعاييرهما بنسبة متوسطة
ومعاييرها بنسب ( والتشريعات والمراقبة، الثقافة واإلعالم والتوعية، ستهالكاالقتصاد والتنمية واال

 .وكان هذا بمثابة اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة، متدنية

 ( م1080)العبيداتدراسة   -4

 وجهة من األساسي الثامن للصف والوطنية االجتماعية التربية كتب تقييم إلى الدراسة هدفت
 وقد، بالدراسة الخاصة البيانات جمع بغرض استبانه وطورت، مأدبا افظةمح في المعلمين نظر

 الدراسة استخدمت، الدراسة لمجتمع ممثلة ومعلمة معلم ا ( 105 )من الدراسة عينة تكونت
 المعلمين تقديرات أن :الدراسة نتائج أهم ومن المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 ذات كانت إجمالي بشكل األساسي الثامن للصف والوطنية جتماعيةاال التربية لكتب التقييمية
 االجتماعية التربية لكتب التقييمية المعلمين تقديرات أن النتائج كشفت كما، متوسط تقدير

 أظهرت وقد، متوسطة بدرجة كانت الثالثة للكتب و األداة مجاالت من مجال لكل، والوطنية
 من فقرة ولكل والوطنية االجتماعية التربية لكتب التقييمية المعلمين تقديرات أن الدراسة نتائج
 وزارة الباحث يوصي الدراسة نتائج ضوء وفي .لغالبيتها متوسط تقدير ذات كانت األداة فقرات
 الثامن للصف والوطنية االجتماعية التربية كتب في النظر إعادة بضرورة والتعليم التربية

 .األساسي
 (م2006)دراسة العنزي -7

 ضوء في الكويت دولة في التاسع للصف االجتماعية الدراسات كتاب تقييم إلى الدراسة فتهد
 وتنمية الطالب إشراك في وفعاليته، المدرسية الكتب في توفرها الواجب المعاصرة المعايير
 قام أداة مستخدما   الكتاب تقييم في التحليلي الوصفي المنهج الباحث واستخدم، المختلفة مهاراته

 في معاصرة معايير لوضع، السابقة والدراسات التربوي األدب مراجعة بالطرق بعدا   دادهابإع
، المتبعة وثبات األداة العلمية األداة صدق من تأكد ثم، االجتماعية الدراسات كتاب تأليف

 :الباحث وجد وقد للطالب الكتاب إشراكيه معامالت لحساب رومي معادلة واستخدم
 مجاالت في تحققت إذ المدرسي؛ للكتاب المعاصرة للمعايير الكتاب مراعاة درجة تباين -

 .متفاوتة بدرجات الدراسة
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 الوسائل ثم المحتوى ثم، بالمعايير التزام أعلى حقق الفني اإلخراج مجال أن الباحث وجد -
 ثم المقدمة ثم المحتوى عرض ثم التقويم ثم التعليمية واألنشطة
 .التعليمية األهداف

 وخالصات واألنشطة العرض طريقة خالل من المدرسي الكتاب في الطالب اكيهإشر  ضعف -
 .والصور والرسوم الفصول

 Mintrop(2003)  منتروب دراسة -1

 المختصين نظر وجهة من والوطنية االجتماعيةالتربية مادة وتقويم تحديد إلى الدراسة هدفت
 الغالبية أن إلى الباحث وتوصلا في أمريك.الطالب سلوك على المادة وأثر والطالب والمعلمين
 في المشاركة والعشرين الثمانية األقطار معظم في (80 – 90% ) المعلمين من العظمى
 حول متطابقة المعلمين نظرة تكن ولم .والدولة للطالب مجدية المادة هذه أن يرون الدراسة
طاعة، الوطني التاريخ مثل الوطنية التربية في التقليدية الموضوعات أهمية  واالنخراط، القانون وا 
 حداثة األكثر الموضوعات وكذلك العسكرية والخدمة العمالية واالتحادات السياسية األحزاب في
 أن الدراسة أظهرت كما .العالمية الصفة ذات والموضوعات، والبيئة، اإلنسان حقوق مثل

 هذه من (80 %) أن حين في، السياسية األمور إلى يميلون ال سنة ( 12 ) سن في الطالب
 مشاركتهم يمثل التصويت أن ويرون، لذلك الوقت يحين عندما التصويت في ترغب الفئة

 جمع يحبذون الطالب هؤالء نصف من أكثر فإن، االجتماعية باألنشطة يتعلق وفيما السياسية
.المجتمع على بالنفع تعود اجتماعية ألسباب المال

 : المحور الخامسدراسات  على يبالتعق
  :هدافاأل

 :وهي بشكل عام االجتماعيةالمواد التربية منهاج  وتحليل تقويم إلى هدفت أغلب الدراسات
، (م0551)، دراسة العنزي، (م0565)العبيدات دراسة ، (م0565)وآخرون ، الصبيحين دراسة
فقد تناولت معرفة ( م0560) عدا دراسة اوكيتشكو ، (م.055) Mintrop  منتروب دراسة

ودراسة عبد اللطيف  (م.056) و دراسة سعد الدين، خالقية لمحتويات التربيةاالهمية اال
ودراسة ، االجتماعيةاللتان تناولت مدى توافر القيم الوطنية في محتوى منهاج المواد ( م.056)
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التي تناولت تصميم انموذج لمحتوى كتب التربية ( م0560) الصبيحين وبني عبد الرحمن 
 .االجتماعية

 :العينات
اختيار  حيث من اختالفا هناك أن إلى السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث الحظي

وآخرون ، الصبيحين دراسة :فجميع الدراسات استخدمت الطريقة القصدية وهي دراسة  العينات
 Mintrop  منتروب دراسة، (م0551)دراسة العنزي، (م0565)العبيدات دراسة ، (م0565)
( م0560) دراسة اوكيتشكو ، (م0560)عبد الرحمن ، (م.056)  الديندراسة سعد ، (م.055)

أما من حيث األفراد فمن . استخدمت العينة العشوائية( م.056)عدا دراسة عبد اللطيف 
ودراسة العبيدات ، (م0560)دراسة اوكيتشكو في  كما، المعلمين فئات علىالدراسات ما اقتصر 

الكتب كعينة  اختارت وباقي الدراسات،ناولت الطلبةت (م.056)ودراسة عبد اللطيف،(م0565)
، (م0560)عبدالرحمن  دراسة الصبحيين و بني، (م.056)دراسة سعد الدين : وهيللدراسة 
 .(م0551)دراسة العنزي، (م0565)وآخرون ، الصبيحين

 :المرحلة الدراسية
تناولت المرحلة  السابقة أن الدراسات السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ 

، (م.056)دراسة سعد الدين  ، (م0560)  Okechukwuدراسة اوكيتشكوا  :وهياألساسية 
، الصبيحين، (م0560)عبدالرحمن  دراسة الصبحيين و بني، (م.056)دراسة عبد اللطيف 

  منتروب دراسة (م0551)، دراسة العنزي، (م0565)العبيدات دراسة ، (م0565)وآخرون 
Mintrop (055.م).  

 :األدوات

، (م0560) اوكيتشكو واستبانة ؛ وهي دراسة  بطاقة تحليل المحتوي استخدمت دراسة هناك
ودراسة  (م.056)وقائمة القيم الوطنية؛ وهي دراسة سعد الدين بطاقة التحليل  ودراسة استخدمت

، (م.056)استخدمت بطاقة تحليل المحتوى واختبار تحصيلي ؛ وهي دراسة عبد اللطيف
    الصبيحين وبني عبد الرحمن ، (م0565)العبيدات دراسة :استخدمت االستبانة وهي ةراسود
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فقد استخدمت معادلة ( م0551)أما دراسة العنزي( م0565)وآخرون  الصبيحين.(م0560)
 .رومي

 :المنهج

دراسة سعد  :وهي جميع الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في تفسير النتائج
عبدالرحمن  دراسة الصبحيين و بني، (م.056)دراسة عبد اللطيف ، (م.056)دين ال
دراسة  ، (م.055) Mintrop  منتروب دراسة ،(م0565)وآخرون ، الصبيحين، (م0560)

قد استخدمت ف( م0560) اوكيتشكو عدا دراسة ، (م0551)، دراسة العنزي، (م0565)العبيدات 
 .المنهج الوصفي المسحي

 :المكان

 دراسة، في نيجيريا( م0560) اوكيتشكو  وعت الدارسات في أماكنها حيث كانت دراسةتن
ودراسة ، في الكويت، (م0551)العنزيودراسة ، في أمريكا (م.055) Mintrop  منتروب

وآخرون  الصبيحين، (م0560)   الصبيحين وبني عبد الرحمن ، ، (م0565)العبيدات 
 .في فلسطين (م.056)وعبد اللطيف، (م.056)دين ودراسة سعد ال، في األردن ،(م0565)

 :اإلحصائي التحليل
دراسة اوكيتشكوا  :وهي التكرارات والنسب المئويةالمتوسطات و استخدم  الدراسات أغلب

Okechukwu  (0560م)  عبدالرحمن  دراسة الصبحيين و بني، (م.056)دراسة عبد اللطيف
 التكرارات والنسب المئويةو  إلىوباإلضافة  ، (م.055) Mintrop  منتروب دراسة ،(م0560)

العبيدات واستخدمت دراسة ، معادلة هولستي، (م0565)وآخرون ، الصبيحيناستخدمت دراسة 
و ( t)هناك دراسة استخدمت اختبارو ، معادلة رومي، (م0551)، دراسة العنزي، (م0565)

 .(م.056)الدين  سعدوهي دراسة  المتوسطات الحسابية مع التكرارات والنسب المئوية
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 : النتائج

تعددت النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة نتيجة الختالف هدف ومكان إجراء كل 
اوكيتشكوا مالئمة ومجدية مثل دراسة  االجتماعيةفهناك دراسات أظهرت أن كتب المواد الدراسة 

Okechukwu  (0560م)، منتروب دراسة  Mintrop (055.م) ، سات أظهرت وهناك درا
والصبيحيين  (م.056)وعبد اللطيف (م.056)تفاوتا  في توافر القيم مثل دراسة سعد الدين 

فأظهرت تباينا  في درجة مراعاة ، (م0551)أما دراسة العنزي، (م 0560 )وبني عبد الرحمن 
 أن تقديرات المعلمين القيمية، (م0565)وأظهرت دراسة العبيدات ، الكتب للمعايير المعاصرة

تدنيا  مراعاة كتب ، (م0565)كما أظهرت دراسة الصبيحيين وآخرون ، للكتب كانت متوسطة
 .للمعايير المعاصرة  االجتماعيةالدراسات 

 :وضع الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة
 :من حيث الهدف

ن اختل( التحليل والتقويم)تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث   فت مع أغلبيتها وا 
في ضوء معايير المجلس  االجتماعيةفي اختيار المعيار حيث انفردت في تقويم مقرر المواد 

  (NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيالوطني 

 :من حيث العينة

ومع دراسات هذا المحور ، التي كانت عينتها قصديةالدراسة الحالية مع الدراسات السابقة  اتفقت
 .جميعا   االجتماعيةالمواد كتب في تناول 

 :من حيث األدوات

وهي بطاقة تحليل ، اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أداه الدراسة
 وكذلك اختلفت، واختلفت عنها في أنها دمجت مع تحليل المحتوى مع قائمة المعايير، المحتوي

بطاقة تحليل ستبانة أو االستبانة فقط أو مع بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة المحتوى واال
 .أو استخدمت االستبانة فقط المحتوى واختبار تحصيلي
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 :من حيث المنهج

واختلفت  الدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي التحليلي اتفقت الدراسة الحالية مع
 . حيالتي استخدمت المنهج الوصفي المس( م0560) اوكيتشكو دراسة مع دراسة 

 : الدراسات السابقة على عام التعقيب
  :األهداف

في  وهناك دراسات تناولت المنهاج  ،عام بشكل تحليلالو  تقويمال إلى هدفت أغلب الدراسات
  .التوجهات التربوية الحديثةمعايير معينة ، أو في ضوء ضوء 

 :العينات
 ،اختيار العينات حيث من فااختال هناك أن السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ

أما  ،فأغلب الدراسات استخدمت العينة القصدية ، وباقي الدراسات استخدمت العينة العشوائية
تناولت ، وبعضها وكتب المواد االجتماعية تناولت المعلمين بعض الدراساتمن حيث األفراد ف

 اختارت وباقي الدراساتن ، تناولت المعلمي ودراسات، المواد االجتماعية منهاج وكتب المعلمين
 .للدراسة  الكتب كعينة

 :المرحلة الدراسية
الدراسات تناولت المرحلة أغلب أن  السابقة متابعته الدراسات خالل من الباحث يالحظ 

وهناك دراسات قليلة تناولت  المرحلتين األساسية ، المرحلة الثانويةوبعضها تناولت  ،األساسية
 .والثانوية معا 

 :األدوات

، االستبانة  استخدمت، وهناك دراسات  بطاقة تحليل المحتوي دراسات استخدمت هناك
استخدمت تحليل ات ودراس ،( بطاقة التحليل واالستبانة  )،استخدمت األداتين معا   اتودراس

 .وقائمة المعاييرالمحتوى 
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 :المنهج

، عدا بعضها  ير النتائجالدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في تفس أغلب
 .استخدم المنهج المسحي والمنهج التجريبي 

 :المكان

ونيجيريا ،  ،في السعودية، وفي األردن، والجزائر بعضها تنوعت الدارسات في أماكنها حيث
 .الدراسات في فلسطين  أغلبو  ومصر ،

 :اإلحصائي التحليل
 ، استخدم التكرارات والنسب المئوية فأغلب الدراسات ،المتبعة في الدراسات األساليب تباينت

 استخدمت اتهناك دراسو  ،التكرارات والنسب المئوية ومعادلة هولستي  وهناك دراسة استخدمت
 .و المتوسطات الحسابية مع التكرارات والنسب المئوية( t)اختبار
 : النتائج

ظهرت أحسب أهداف كل دراسة ، و  وتصنيف ووصف ما هو مطلوب بتحديد قامت الدراسات
 ،في النتائج التي تم التوصل إليها ا  تفاوت الدراسات

 :النسبة للدراسات السابقةوضع الدراسة الحالية ب
 :من حيث الهدف

ن اختلفت مع  ،(التحليل والتقويم)تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث   وا 
في ضوء معايير  االجتماعية أغلبيتها في اختيار المعيار حيث انفردت في تقويم مقرر المواد

 .(NCSS)االجتماعيةللدراسات  األمريكيالمجلس الوطني 
 :من حيث العينة

ومنها  ،فمنها قصدية، تختلف الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث عينة الدراسة
ب فمنها ما كان عينته كت، اختلفت فيما بينهافقد الدراسات األفراد  حيثومن  ،عشوائية
كانت  أما الدراسة الحالية فقد  أو التربية الوطنية ، ،أو التربية المدنية ،أو التاريخ ،الجغرافيا

 .جميعا   االجتماعيةتناولت كتب المواد  و ،عينتها قصدية
 



122 
 

 :من حيث األدوات
وهي بطاقة تحليل ، اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث أداه الدراسة

عنها في أنها دمجت مع تحليل المحتوى مع قائمة المعايير، وكذلك اختلفت واختلفت ، يالمحتو 
 .أواالختبار ،أو االستبانة فقط  ،واالستبانة ،مع بعض الدراسات التي استخدمت بطاقة المحتوى

 :من حيث المنهج
 .يليالدراسات السابقة من حيث استخدام المنهج الوصفي التحل اتفقت الدراسة الحالية مع

 

 

 

 

 

 
 









 
 

 
 
 
 الرابع الفصل

 منهجية الدراسة

 واإلجراءات الطريقة
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 واإلجراءات الطريقة
، وطرق إعدادها المستخدمة الدراسة أداة و، الدراسة لمنهجية وصفا الفصل هذا يتضمن 

 يةاإلحصائ ثم المعالجات، الباحث بها قام التي لإلجراءات وصفا يتضمن كما، وثباتها وصدقها
 :ذكره تم لما عرض يلي وفيما، الدراسة تحليل في عليها اعتمد التي

 :منهجية الدراسة
 .التحليلي الوصفي المنهج الباحث تبعا

 :عينة الدراسة
 :ما يلي علىاشتملت عينة الدراسة 

 على ةالمقرر  (التربية المدنية، التربية الوطنية، التاريخ، الجغرافيا ) االجتماعيةب المواد كت -أ
الطلبة  على ةب المقرر الكت محتوىحيث تم تحليل ، طلبة الصف الخامس األساسي في فلسطين

 :والجدول التالي يبين مواصفات هذه الكتب.م  0565-م 0561للعام الدراسي 
 بفلسطين األساسي الخامس للصف االجتماعية المواد كتب مواصفات( 4. 2) جدول

بية كتاب التر  كتاب الجغرافيا كتاب التاريخ 
 الوطنية

كتاب التربية 
 المدنية

وزارة التربية  جهة التأليف
 والتعليم العالي

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

وزارة التربية 
 والتعليم العالي

 م0560 م0560 م0560 م.056 ط
 عدد

 الوحدات
1 1 . 0 

 عدد
 الدروس

65 05 6. 60 

 عدد
 الصفحات

15 51 06 01 

 :الدراسة أداة
 :وهي البيانات وتحليل لجمع أداة الباحث استخدم
للدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني  توافر مدى على للتعرف، محتوى تحليلبطاقة 

.2 ) ملحق)انظر، الخامس للصف االجتماعيةالمواد  مقرر محتوى في (NCSS)االجتماعية
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 الكتب محتوى في مراعاتها ينبغي التي المعايير قائمة لىع محتويال تحليلوقد اشتملت بطاقة 

 :التالية الخطوات بإتباع المحتوي تحليل أداة أعدت وقد
 :المعايير قائمة ترجمة -أ

 محتوى في مراعاتها ينبغي التي األمريكي معايير المجلس الوطني قائمة من ترجمتها تم حيث
     انظر ،معيارا فرعيا (05)و مجاالت (65) وتشمل، الخامس للصف االجتماعيةكتب المواد 

 (1ملحق  (
 :التحليل عملية إجراءات-ب

 االجتماعيةللدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني  ضوء في المحتوي تحليل عملية تمت
(NCSS) كاالتي:  

 :التحليل من الهدف تحديد 1-
 مقرر محتوى في مراعاتها ينبغي التي المعايير توافر مدى معرفة إلى التحليل عملية تهدف

 . تكرارها ورصد المحتوي للمعايير تركيز ومدي، الخامس للصف االجتماعيةكتب المواد 
 :التحليل عينة تحديد 2-
 طالب للصف على المقررة الخامس للصف االجتماعيةبكتب المواد  التحليل عينة تمثلت

كتب المواد  وحدات صفتوالجداول التالية ( م0565 –م 0561) الخامس للعام الدراسي 
 .في فلسطين الخامس للصف االجتماعية

 الخامس للصف الجغرافيا كتاب وحدات وصف( 4. 1) جدول

 
 الوحدات

 عدد
 الصفحات

 
 الوحدة موضوع

عدد 
 الدروس

النسبة 
 %المئوية

 15% . الكرة االرضية 11 ( 1 ) الوحدة
 25% 0 أشكال سطح األرض 18 ( 2 ) الوحدة
 10% 0 المناخ 10 ( 3 ) الوحدة
 10% 0 التربة 8 ( 4 ) الوحدة
 15% . الغطاء النباتي الطبيعي 12 ( 5 ) الوحدة
 25% 0 الخرائط الجغرافية 20 ( 6 ) الوحدة

 %655 05 المجموع
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 الخامس للصف التاريخ كتاب وحدات وصف( 4. 3) جدول

 
 الوحدات

 عدد
 الصفحات

 
 الوحدة موضوع

عدد 
 الدروس

النسبة 
 %يةالمئو 

 17.65% . التاريخ والحضارة 11 ( 1 ) الوحدة
 17.65% . حضارة شبه الجزيرة العربية 12 ( 2 ) الوحدة

 17.65% . حضارة بالد الشام 12 ( 3 ) الوحدة

 17.65% . (العراق) حضارة بالد الرافدين  10 ( 4 ) الوحدة

 17.65% . الحضارة المصرية 11 ( 5 ) الوحدة

 11.75% 0 الوطن العربي إلىحضارات وافدة  11 ( 6 ) الوحدة
 %655 65 المجموع

 للصف الوطنية التربية كتاب وحدات وصف( 4، 4) جدول

 
 الوحدات

 عدد
 الصفحات

 
 الوحدة موضوع

عدد 
 الدروس

النسبة 
 %المئوية

 53.84% 5 األسرة الفلسطينية 23 ( 1 ) الوحدة
 23.08% . المجتمع الفلسطيني 13 ( 2 ) الوحدة
 23.08% . فلسطين والعالم  15 ( 3 ) الوحدة

 %655 .6 المجموع
 الخامس للصف المدنية التربية كتاب وحدات وصف( 4. 2) جدول

 
 الوحدات

 عدد
 الصفحات

 
 الوحدة موضوع

عدد 
 الدروس

النسبة 
 %المئوية

 30.76% 0 حقوق الطفل 19 ( 1 ) الوحدة
 23.08% . أنا طفل فاعل 13 ( 2 ) الوحدة

 23.08% . المصالح العامة والحفاظ عليها 13 ( 3 ) وحدةال

 23.08% . من مشاكل مجتمعنا 14 ( 4 ) الوحدة

 %655 .6 المجموع
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 :التحليل فئات تحديد4-
 االجتماعيةللدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني  ضوء في سيتم التحليل كان لما
(NCSS) كل يتضمنها التي االجتماعيةالمواد  قررم يرمعاي تعد لذا، سابقا ترجمتها تم التي 

 .في ضوئها التحليل يتم فئات القائمة في مجال
 :التحليل عملية ضوابط 5-
 :التحليل عملية أثناء اآلتية الضوابط روعيت التحليل عملية ضبط ألجل

 . االجتماعيةالمواد  لمقرر اإلجرائي التعريف ضوء في التحليل يتم أن -أ
 .للصف الخامس األساسي  االجتماعيةالمواد  مقرر محتوى لالتحلي يشمل -ب
 . االجتماعيةكتب المواد  بمحتوي والتكرارات النتائج لرصد جداول استخدام -ج

 :المحتوي تحليل أداة صدق 6-
 فتقيس، اجله من أعدت الذي للغرض األداة تحقيق مدى " به يقصد الذي التحليل صدق لمعرفة

      "قياسه يراد الذي للمجال سليما تمثيال المقياس بنود تمثيل مدى ويعتمد لقياسه وضعت ما
( NCSS)، االجتماعيةللدراسات  األمريكيمعايير المجلس الوطني  وهو(60، م1997،األغا )

 من مجموعة على عرضها وتم، المعايير  ترجمة تم فرعيا معيارا (88)و، مجاالت ( 10)وبلغت
كيفية رصد آراء  فيها يبين جدوال ( 0، 0، .ملحق) ض حيث يعر  (1ملحق رقم ) المحكمين
 . لمعاييرلالمحكمين 

 :المحتوي تحليل أداة ثبات 7-
 .284عدس  (العينة نفس على تطبيقه أعيد ما إذا القياس نتائج استقرار " :بالثبات يقصد

ل المحلل تحليله وتحلي بين المقارنة خالل من األداة ثبات من بالتأكد الباحث قام وقد ( 1997
 االتفاق معامل حساب ثم ومن، للصف الخامس األساسي االجتماعيةلمواد الثاني لكل مقرر ل

 باستخدام معادلة هولستي  ينالتحليل من كل في إليها تم التوصل النتائج التي بين
 1ن+  2ن/ ت 1= معامل الثبات 

 :التالية ولاالجدح في موض هو كما
 

 

 







128 
 

 ومعامل الثاني المحلل وتحليل الباحث تحليل بين واالختالف تفاقاال يبين جدول( 4. 6) جدول

 الجغرافيا في الثبات

 الختالف التفاق الثاني الباحث األول الباحث مجالت المعايير
 . 27 05 5. الثقافة-6
 0 4 1 0 الوقت واالستمرارية والتغير-0
 0 68 50 19 الناس واألماكن والبيئات-.
-  --- -  الفرديالهوية والتطور -0
 0 2 0 1 األفراد والمجموعات و والمؤسسات-0
-  -- -  والسلطة والحكومة النفوذ-1
 - - - - اإلنتاج و التوزيع واالستهالك-5
 - - - - العلم و التكنولوجيا والمجتمع-9
 - - - - االرتباطات العالمية-1
 - - - - المثاليات والممارسات المدنية-65

 13 101 107 108 المجموع
 :من الجدول السابق يتضح أن

 .وهي نسبة عالية تدل على ثبات التحليل   .1.  =  656×  0  =معامل الثبات  
659 +655 
 ومعامل الثاني المحلل وتحليل الباحث تحليل بين واالختالف االتفاق يبين جدول( 7.4) جدول

 التاريخ في الثبات

 الختالف التفاق الثاني الباحث األول حثالبا مجالت المعايير
 9 600 600 600 الثقافة-6
 5 050 050 061 الوقت واالستمرارية والتغير-0
 0 650 650 656 الناس واألماكن والبيئات-.
 0 661 669 661 الهوية والتطور الفردي-0
 0 00 00 01 األفراد والمجموعات و والمؤسسات-0
 65 59 59 99 كومةوالسلطة والح النفوذ-1
 5 05 0. 05 اإلنتاج و التوزيع واالستهالك-5
 0 0 0 0 العلم و التكنولوجيا والمجتمع-9
 0 .0 .0 09 االرتباطات العالمية-1
 - - - - المثاليات والممارسات المدنية-65

 49 752 769 786 المجموع
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 :من الجدول السابق يتضح أن
 .وهي نسبة عالية تدل على ثبات التحليل   .51=   500×  0  =معامل الثبات 

591 +511 
 ومعامل الثاني المحلل وتحليل الباحث تحليل بين واالختالف االتفاق يبين جدول( 8.4) جدول

 الوطنية التربية في الثبات

 الختالف التفاق الثاني الباحث األول الباحث مجالت المعايير
 0 58 15 09 الثقافة-6
 6 36 5. 1. الوقت واالستمرارية والتغير-0
 9 20 05 09 الناس واألماكن والبيئات-.
 0 85 15 90 الهوية والتطور الفردي-0
 0 62 10 15 األفراد والمجموعات و والمؤسسات-0
 0 45 01 00 والسلطة والحكومة النفوذ-1
 0 10 65 60 اإلنتاج و التوزيع واالستهالك-5
 . 1 0 6 لوجيا والمجتمعالعلم و التكنو -9
 1 7 .6 5 االرتباطات العالمية-1
 0 29 01 6. المثاليات والممارسات المدنية-65

 38 353 374 370 المجموع
 :من الجدول السابق يتضح أن

 .وهي نسبة عالية تدل على ثبات التحليل  .01=   353×  0  =معامل الثبات 
370 +374 
 ومعامل الثاني المحلل وتحليل الباحث تحليل بين واالختالف االتفاق يبين جدول( 4.9) جدول

 المدنية التربية في الثبات

 الختالف التفاق الثاني الباحث األول الباحث مجالت المعايير
 . 23 .0 05 الثقافة-6
-  2 0 0 الوقت واالستمرارية والتغير-0
 0 9 .6 1 الناس واألماكن والبيئات-.
 1 40 01 05 هوية والتطور الفرديال-0
 0 54 01 00 األفراد والمجموعات و والمؤسسات-0
 . 30 .. 5. والسلطة والحكومة النفوذ-1
 - - - - اإلنتاج و التوزيع واالستهالك-5
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 الختالف التفاق الثاني الباحث األول الباحث مجالت المعايير
 0 16 61 66 العلم و التكنولوجيا والمجتمع-9
 6 3 . 0 االرتباطات العالمية-1
 0 52 00 01 دنيةالمثاليات والممارسات الم-65

 31 229 247 224 المجموع
 :من الجدول السابق يتضح أن

 .وهي نسبة عالية تدل على ثبات التحليل  .51=   001×  0  =معامل الثبات 
000 +005 

 :الدارسة إجراءات
 :التالية اإلجراءات الحالية الدراسة في الباحث اتبع لقد

للصف  االجتماعيةبمقررات المواد  المتعلقة السابقة دراساتوال األدبيات على االطالع 1-
 . الخامس األساسي

 .(NCSS)، االجتماعيةللدراسات  األمريكيالمجلس الوطني  معايير قائمة ترجمة 2-
 معاييرلل وفقا للصف الخامس األساسي االجتماعيةالمواد  مقرر محتوى تحليل أداة إعداد 3-

 ..(NCSS)، االجتماعيةاسات للدر  األمريكيالمجلس الوطني 
 تم التي للمعايير وفقا للصف الخامس األساسي االجتماعيةالمواد  مقررات محتوى تحليل 4-

للصف الخامس  االجتماعيةالمواد  كتب ودروس وحدات تحليل تم حيث، سابقا ترجمتها
 عملية من االنتهاء وبعد، مع تحليل زمالء آخرون بنفسه بالتحليل الباحث قام وقد، األساسي
 من للتأكد وذلك، النتائج ضمن ورصده التحليلين بين الثبات معامل بحساب الباحث قام التحليل
 . عالية الثبات نسبة جاءت وقد، التحليل ثبات
 .وتفسيرها الدراسة لنتائج التوصل تم ثم 5-
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 

 الخامس الفصل
 و التوصيات النتائج

 اجابة السؤال األول 
 ؤال الثانياجابة الس 
 اجابة السؤال الثالث 
 اجابة السؤال الرابع 
 اجابة السؤال الخامس 
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 :ومناقشتها نتائجال
المواد  مقرر تقويم إلى هدفت والتي إليها التوصل تم التي للنتائج عرضا   الفصل هذا يتناول

للدراسات  األمريكيالمجلس الوطني  معايير للصف الخامس األساسي في ضوء االجتماعية
 االجتماعيةالمواد  مناهج محتوى بتحليل الباحث قام ولذلك، ومناقشتها، (NCSS) االجتماعية

 االجتماعيةللدراسات  األمريكيالمجلس الوطني  معايير للصف الخامس األساسي في ضوء
(NCSS) ،وفي ختام الفصل تم وضع بعض ، كما يتناول تفسير وتحليل نتائج هذه األسئلة

 . ومقترحين حول ذلك، المنبثقة من نتائج الدراسةالتوصيات 
 :األول السؤال ومناقشة إجابة :أولا 

 : األول السؤال ومناقشة إجابة : ولا أ
 ؟ (NCSS)ما معايير المجلس الوطني االمريكي :   علي السؤال األول ينص

 بعلم متاهت التي العالمية المعايير من NCSS))مريكي معايير المجلس الوطني األ تعتبر
معايير رئيسة وفرعية يمكن من خاللها تحليل محتوى فروع المواد  المواد االجتماعية ، ووضعت

 وتكونت ، التحليل  من جميع الجوانب  عملية تنظم االجتماعية ، وبذلك تسهم بشكل فاعل في 
ا  مجاالت لمعايير رئيسة ؛ انبثق منه( 65) : من NCSS))مريكي المجلس الوطني األ معايير

 (. 0ملحق ) معيارا  فرعيا  ( 99) 
وبعد عرضها على المحكمين وقيامهم بالتعديل والحذف واالضافة والدمج ، بقيت مجاالت  

المعايير العشرة الرئيسة كما هي ، أما المعايير الفرعية المنبثقة من المعايير الرئيسة ، فقد 
 : معيارا   ، والجدول التالي يوضح ذلك ( 05) أصبحت 

المعايير  واإلضافة إليها مجموع آراء المحكمين والنسب المئوية حول تعديل  (1.2) ولجد
وحذفها

 

 
مجاالت 
 المعايير

 
 المعايير

  مجموع آراء المحكمين في المعايير
مجموع آراء المحكمين بعد 
 التعديل وإلضافة والحذف

 
النسبة 
 المئوية

 حذفت أضيف إليها عدلت لم تعدل

 
 

 الثقافة

55132656%72.72 

25415451%86.36 

45142-22%100 

35542656%72.72 

15325151%77.27 

6 4 2 3 13 9 %40.90 

الوقت 
واالستمرار 

 والتغير

1 5415451%86.36 

2 5415451%86.36 

3 5465221%90.90 
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مجاالت 
 المعايير

 
 المعايير

  مجموع آراء المحكمين في المعايير
مجموع آراء المحكمين بعد 
 التعديل وإلضافة والحذف

 
النسبة 
 المئوية

 حذفت أضيف إليها عدلت لم تعدل

4 8 2  -12 10 %45.45 

5 5142221%90.90 

6 6 2 1 13 9 %40.90 

1 5235151%77.27 

الناس 
واألماكن 
 والبيئات

1 5342451%86.36 

2 112656%72.72 

3 6  -1 15 7 %31.81 

4 5412-22%100 

5 112656%72.72 

6 5 3 1 13 9 %40.90 

7 3 4 1 14 8 %36.36 

8 5562451%86.36 

الهوية 
والتطور 
 الفردي

1 5415451%86.36 

2 5214221%90.90 

3 1355152%54.54 

4 13 5 2 2 20 %90.90 

5 5 2 2 13 9 %40.90 

6 14 1 2 5 17 %77.27 

األفراد 
والمجموعا

ت 
 والمؤسسات

1 5234451%86.36 

2 5214221%90.90 

3 5 2  -15 7 %31.81 

4 5542656%72.72 

5 5412221%90.90 

6 4 2 1 15 7 %31.81 

7 5532151%77.27 

النفوذ 
والسلطة 
 والحكومة

1 5432451%86.36 

2 5 3 1 13 9 %40.90 

3 5514451%86.36 

4 5242151%77.27 

5 5214221%90.90 

6 6 3 1 12 10 %45.45 

7 5532151%77.27 

االنتاج 
والتوزيع 
 واالستهالك

1 5335451%86.36 

2 5132656%72.72 

3 5442358%81.81 

4 4 2 1 15 7 %31.81 

5 7 2  -13 9 %40.90 

6 5435358%81.81 

7 5244358%81.81 

8 4 2 2 14 8 %36.36 

العلم 
والتكنولوج
 يا والمجتمع

1 5342451%86.36 

2 5124221%90.90 

3 5112151%77.27 

4 5434221%90.90 
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مجاالت 
 المعايير

 
 المعايير

  مجموع آراء المحكمين في المعايير
مجموع آراء المحكمين بعد 
 التعديل وإلضافة والحذف

 
النسبة 
 المئوية

 حذفت أضيف إليها عدلت لم تعدل

5 6 2 1 13 9 %40.90 

6 5544151%77.27 

االرتباطات 
 العالمية 

1 5432451%86.36 

2 4 2 1 15 7 %31.81 

3 5332221%90.90 

4 5 3 1 13 9 40.90 

5 5622221%90.90 

6 5224151%77.27 

15544151%77.27 

المثاليات 
والممارسات 

 المدنية

1 5323221%90.90 

2 5122451%86.36 

3 5155151%77.27 

4 6 2 2 12 10 %45.45 

5 5424358%81.81 

6 5152221%90.90 

7 5 2 1 14 8 %36.36 

، ولذلك تم  50%من الجدول السابق أن هناك معايير حصلت على نسبة أقل من  نالحظ    
الوقت  من مجال( 1،  0) من مجال الثقافة ، والمعياران رقم ( 1)المعيار رقم : حذفها وهي 

، والمعيار  الناس واألماكن والبيئاتمن مجال ( 5، 1،  .)واالستمرار والتغير ، والمعايير رقم 
األفراد من مجال ( 1،  .) الهوية والتطور الفردي ، والمعياران رقم ل من مجا( 0)رقم 

النفوذ والسلطة والحكومة ، من مجال ( 1، 0) والمجموعات والمؤسسات ، والمعيار رقم 
من ( 0)االنتاج والتوزيع واالستهالك ، والمعيار رقم من مجال ( 9،  0، 0) والمعايير رقم 

االرتباطات العالمية ، من مجال ( 0، 0) والمعياران رقم جتمع ، العلم والتكنولوجيا والممجال 
 .المثاليات والممارسات المدنية من مجال ( 5، 0) والمعياران رقم 

 ( 0)معيارا  كما هو واضح في ملحق رقم ( 05)وبذلك تصبح المعايير 
 :الثاني السؤال ومناقشة إجابة :ثانيا

للصف الخامس األساسي وفقا   الجغرافياالتقويمية لمقرر ما التقديرات  :على الثاني السؤال ينص
 ؟ NCSS) )األمريكيلمعايير المجلس الوطني 
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 :وذلك من خالل  NCSS)) األمريكي الوطني المجلس لمعايير وفقا   األساسي الخامس للصف الجغرافيا مقررتحليل تم السؤال هذا على لإلجابة

 (. (NCSSاالجتماعية للدراسات األمريكي الوطني المجلس معايير مجاالت وفق األساسي الخامس للصف الجغرافيا لمقرر المئوية والنسب التكرارات( 2. 1) جدول

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مجاالت المعايير
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518.5 الثقافة-1
2 

12 37.0
4

311.1
1 

3 11.1
1

311.1
1

311.1
1

2726.7
3 

2 

3 2241222222222243.96 والتغيرواالستمراريةالوقت-2

710.2والبيئاتواألماكنالناس-3
9

1319.1
2

1217.6
5

68.821214.7
1

2229.4
1

6867.3
3 

1

 - - - - - - - - - - - - - - -الفرديوالتطورالهوية-4

4 21.98 - - - - - -2122---- والمؤسساتووالمجموعاتاألفراد-5

 - - - - - - - - - - - - - - - والحكومةوالسلطةالنفوذ-6

 - - - - - - - - - - - - - - - واالستهالكالتوزيعواإلنتاج-7

 - - - - - - - - - - - - - - - والمجتمعالتكنولوجياوالعلم-8

 - - - - - - - - - - - - - - - العالميةاالرتباطات-9

 -- - - - - - - - - - - - - - المدنيةوالممارساتالمثاليات-12

1211.8المجموع
8 

27 26.7
3 

17 16.8
3 

9 8.91 13 17.8
2 

23 22.7
7 

10
1 

- - 

 - - - 2 3 6 4 1 5الترتيب
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 (67.33)قد حصل على نسبة  (والبيئات واألماكن الناس)مجال يتضح من الجدول السابق أن 
 الوقت)بينما حصل مجال ، وهما أعلى نسبة( 26.73)قد حصل على نسبة (  الثقافة)جالوم

وهما (  والمؤسسات و والمجموعات األفراد)ومجال (  3.96)على نسبة ( والتغير واالستمرارية
،ويمكن تفسيرأن %(صفر ) بينما لم تحصل باقي المجاالت على نسبة مئوية ، نسب قليلة جدا
اكن والبيئات حصل على أعلى نسبة لكون هذا المعياريخص مجال الجغرافيا بعد الناس واألم

منهاج للجغرافيا ألنه يمس البعد الديمغرافى، أما باقى  فيهبشكل مباشرومن المستحيل أن يخلو 
النفوذ والسلطة تتعلق غالبا  بالتاريخ أكثر من تعلقها بالجغرافيا، واالنتاج المجاالت،فمثال  

فنتيجة العلم والتكنولوجيا لم يذكرها المنهاج لكون  ،شعوب مستهلكة أكثر منهاواالستهالك فنحن 
توظيف التكنولوجيا تحتاج إلى إمكانات كبيرة وتدريب وتوظيف ال تستطيع وزارة التربية والتعليم 

 .أما معيار المثاليات والممارسات المدنية فهو يخص التربية المدنية أكثر من غيره . توفيرها
ثم ( 26.73)في المرتبة األولى وحصلت على نسبة ( أشكال سطح األرض)ات كتاب فقد جاءت وحدة أما وحد

( الكرة األرضية)ووحدة ، (المناخ)ووحدة ، (الغطاء النباتي الطبيعي)ووحدة ، (الخرائط الجغرافية)تلتها وحدة 

 ( .التربة)ووحدة 
 الناس واألماكن والبيئات مجال نالحظ من العرض السابق تركيز واضعي منهاج الجغرافيا على

؛ ومع كون أهمية هذا المجال لتحدثه عن صلب الجغرافيا إال أن الجوانب األخرى أهملت عدا 
والمجتمع له عالقة كبيرة بمنهاج  التكنولوجيا و مع العلم أن مجال العلم، الجانب الثقافي

 .في عصر االنفجار المعرفي والتكنولوجي  -خصوصا   –الجغرافيا 
 مع ما توصلت الناس واألماكن والبيئات تفق نتيجة الدراسة الحالي من حيث االهتمام بمجالت

وتختلف .(م0551)ودراسة عدوان ( م0551) ة نو دراسة حسو ( م0560)برهوم  :إليه دراسة
ائج الدراسة الحالية وتتفق نت.(م0560)من حيث عدم االهتمام بهذا الجانب مع دراسة حسونة 

 ,Purwanto  (م0561)مع دراسة والمجتمع التكنولوجيا و هتمام بمجال العلماالمن حيث عدم 
Edyet al  ( م.056)مع دراسة الكحلوت  مجالمن حيث عدم االهتمام بهذا الوتختلف 
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 الوطني المجلس لمعايير وفقا   األساسي الخامس للصف الجغرافيا مقرر تحليل( 2. 3) جدول

 .NCSS))  األمريكي

 
 يرالمعاي م

 
 التكرار

النسبة 
%المئوية  

 
8 

 :أول الثقافة
 0 0 .معتقدات المجتمع وسلوكياته إلىيشير المقرر 

 0 0 .يشمل المقرر المقارنة بين المجتمعات االنسانية في ضوء اهتماماتها  0
 55.56 15 .يتضمن المقرر التواصل بين المجتمعات في التقدم العلمي  .
 44.44 12 .جغرافية المتغيرةيشمل المقرر الظروف ال  0
 0 0 .يتضمن المقرر الثقافات المختلفة للمجتمعات االنسانية  0

4 
 

 :الوقت والستمرارية والتغير:ثانيا
 25 1 .يتضمن المقرر معلومات حول تاريخ المجتمعات واألمم

 25 1 .يتضمن المقرر مصادر متنوعة لتفسير وفهم الماضي   5
 25 1 حضارات وانهيارهايشمل المقرر رقي ال 9
 0 0 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ الدولة 1
 25 1 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل االقتصادية على تاريخ الدولة 65
 :الناس واألماكن والبيئات: ثالثأ 88

 38.24 26 .يتضمن المقرر خرائط الكرة األرضية المختلفة 
 33.82 23 .ر أثر االنسان على البيئةيتضمن المقر   60
 25 17 .يصف المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخ  .6
 0 0 .انماط التغيير الديمغرافي في الماضي والحاضر إلىيشير المقرر   60
 2.94 2 .يشمل المقرر العوامل التي تسهم في التعاون بين الشعوب  60

- :ور الفرديالهوية والتط: رابعا 84
 0 0 .يتضمن المقرر شخصيات تاريخية

 0 0 .الجماعات، المقرر مفاهيم الفرد يتضمن 65
 0 0 . يحدد المقرر العوامل المؤثرة على نمو الهوية لدي الفرد 69
 0 0 .يشتمل المقررعلي الطرق التي تؤثر في الثقافات الوطنية  61
 0 0 .ل التعاون بين االشخاصتحقيق األهداف من خال إلىيشير المقرر   05
 :األفراد والمجموعات و والمؤسسات: خامساا  18

 100 2 .االجتماعيةيتضمن المقرر مفاهيم اجتماعية مثل الطبقات 
 0 0 .المجموعة علىيتضمن المقرر تأثير الفرد   00
 0 0 .يصف المقرر العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعة .0
 0 0 .للصغار عبر الثقافات االجتماعيةطرق التنشئة يذكر المقرر   00
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 م

  يرالمعاي
 التكرار

النسبة 
%المئوية  

 0 0 .يصف المقرر عمل المؤسسات التي تلبي احتياجات االفراد  00

 :النفوذ والسلطة والحكومة :سادسا 14
 0 0 .القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلىيشير المقرر 

 0 0 . المؤسسات الحكومة وظائف المقرر يشمل  05
 0 0 .النظام السياسي للدولة المقرر يصف  09
 0 0 .المقرر بعض الظروف التي تسهم في الصراع بين الدول يتضمن  01
 0 0 .األهداف التي تسعي الحكومة إلنجازها علىيشتمل المقرر  40

 :اإلنتاج و التوزيع واالستهالك: سابعا 6.
 0 0 . اديةيصف المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتص 

 0 0 .يصف المقرر دور العرض والطلب في تحديد األسعار والربح والخسارة  0.
 0 0 .يوضح المقرر الفرق بين البضائع المحلية والمستوردة 44
 0 0 .يذكر المقرر المكاسب االقتصادية التي تنتج من الخصصة والتبادل والمقايضات  0.
 0 0 .التي تهتم بودائع المدخرين والمستثمرين، يةيذكر المقررمهام المؤسسات المال  0.

 :العلم و التكنولوجيا والمجتمع: ثامنا 1.
 0 0 .النواحي العلمية علىأثر الثقافة  إلىيشير المقرر  

 0 0 .يشمل المقرر أهمية وسائل اإلعالم في حياه الناس  5.
 0 0 .اتالقيم والمعتقد علىيوضح المقرر أثر العلم والتكنولوجيا   41
 0 0 . اصدار قوانين تكنولوجية إلىالحاجة  إلىيشير المقرر   1.
 0 0 .يذكر المقرر أن اختراعات وسائل االعالم يعتمد على ثقافة المجتمع  05

  :  الرتباطات العالمية: تاسعا 06
 0 0 .يذكر المقرر أن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي ومستمره في الحاضر 

 0 0 .يحدد المقرر أن العالقات المكانية تؤثر على صحة و رفاهية األرض وسكانها 00
 0 0 .يحدد المقرر أن العالقات الدولية مستمرة بغض النظرعن األماكن التي يعيش فيها الناس  34
 0 0 .يذكر المقرر أن العالقات الدولية ربما تجعل الثقافات متشابه  00
 0 0 .منظمات الدولية بحقوق االنسانيصف المقرر أدوار ال 00

 :المثاليات والممارسات المدنية :عاشراا  01
 0 0 .يحدد المقرر المفاهيم والمثل المدنية 

 0 0 .يحدد المقرر ممارسات حقوق االنسان في المواطنة  05
لحقوق التي تدعم المثل والممارسات الديمقراطية ، يتضمن المقرر الوثائق والمصادر الهامة  09

 0 0 .اإلنسان
 0 0 .تطور سياسة الدولة علىتأثير رأي الجمهور  إلىيشير المقرر   01
 0 0 .وتسهم في الحياة المدنية ، يحدد المقرر ما يمتلكه الفرد من معرفة 05
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 :يتضح من الجدول السابق
من المقرر يتض)على  انينص للذانوا( 0و  .)رقم ان المعيار  حصلبالنسبة لمجال الثقافة فقد 

 على) .يشمل المقرر الظروف الجغرافية المتغيرة)و  (التواصل بين المجتمعات في التقدم العلمي
من مجال الثقافة يتضح  .ولم تحصل باقي المعايير على شيء، والنسب المئويةالتكرارات جميع 

تمع االهتمام بمعيار التواصل بين المجتمعات وهذا يؤكد ما للتواصل من أهمية فى المج
 .الفلسطينى كما أهتم بالظروف الجغرافية التى تخص منهج الجغرافيا بشكل مباشر

على (65، 9، 5، 1)المعيار  كل من حصلفقد  الوقت واالستمرارية والتغيربالنسبة لمجال 
،ويمكن ارجاع ذلك لكون التاريخ على شيء( 1)ولم يحصل المعيار رقم %( 00)نسبة 

روف المأساوية المتتابعة وحوادث تاريخية متعاقبة ال يمكن أن الفلسطيني يعج بالحروب والظ
 .يغفلها المنهاج
والذي ينص على ( 66)رقم  المعيار حصلفقد الناس واألماكن والبيئات  بالنسبة لمجال

والنسب  حيث التكرارات من معدل أعلى على( .يتضمن المقرر خرائط الكرة األرضية المختلفة)
انماط التغيير الديمغرافي في  إلىيشير المقرر )والذي ينص على ( 60)والمعيار رقم . المئوية

اهتمام واضعي المناهج بالخرائط  إلىوهذا يشير ، لم يحصل على شيء( .الماضي والحاضر
ثراء المنهاج  ، واهتم المنهاج بمجال الخرائط يدل على الجغرافية في تحديد األماكن واألبعاد وا 

توضح  الذى يدعم الجانب النظرى فى الجغرافيا والرسومات الجغرافياالتركيزعلى الجانب الشكلى 
 .وتحدد االماكن بشكل يشيراهتمام الطالب

فقد  لم تحصل المعايير على وجود في منهاج الجغرافيا، الهوية والتطور الفرديبالنسبة لمجال 
 .حصل على أدنى مستوى من الدرجات مع أهميتها في الحياة

والذي ينص ( 06)رقم  المعيار حصلفقد  راد والمجموعات و والمؤسساتاألف بالنسبة لمجال
وباقي  جميع التكرارات على (.االجتماعيةيتضمن المقرر مفاهيم اجتماعية مثل الطبقات )على 

 االجتماعيةوهذا يدل على الترابط بين المفاهيم .المعايير ليس لها وجود في هذا المجال
 .موغرافيوأهمية الدور الدي، والجغرافية

 .لم تحصل معايير هذا المجال على شيء، النفوذ والسلطة والحكومةبالنسبة لمجال 
 .لم تحصل معايير هذا المجال على شيء، اإلنتاج و التوزيع واالستهالكبالنسبة لمجال 
 .لم تحصل معايير هذا المجال على شيء، العلم و التكنولوجيا والمجتمعبالنسبة لمجال 
 .لم تحصل معايير هذا المجال على شيء، الرتباطات العالميةابالنسبة لمجال 
 .لم تحصل معايير هذا المجال على شيء، المثاليات والممارسات المدنية بالنسبة لمجال
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أما باقى المجاالت التى لم تذكرفالسبب يمكن فى كونها ال تتم بصلة دقيقة وواضحة إلى 
اج األمريكى أكثر من كونها تناسب المنهاج الجغرافيا أو لكون هذه المعايير تناسب المنه

 .الفلسطينى
 

 الثالث السؤال ومناقشة إجابة :ثالثاا 
للصف الخامس األساسي وفقا   التاريخ ما التقديرات التقويمية لمقرر :علىلث الثا السؤال ينص

 ؟ NCSS) )األمريكيلمعايير المجلس الوطني 
 المجلس لمعايير وفقا   األساسي الخامس للصف يخالتار  مقررتحليل تم السؤال هذا على لإلجابة

 :وذلك من خالل (  NCSS) األمريكي الوطني
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 االجتماعية للدراسات األمريكي الوطني المجلس معايير مجاالت وفق األساسي الخامس للصف التاريخ لمقرر المئوية والنسب التكرارات( 2. 4) جدول

((NCSS. 

 
 
 

 مجاالت المعايير

 
 دراسيةال  الوحدات
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 2 14419.1 2315.97 2718.75 11.8 17 2416.6 12.5 18 3524.31 الثقافة-1

1 22226.8 2813.86 4321.28 2914.33416.8 3517.3 3316.34 والتغيرواالستمراريةالوقت-2

4 1716.1951113.9 2321.90 1514.2 1716.12120 1211.43والبيئاتواألماكنالناس-3

 3 15.4 116 30.17 35 13.79 16 12.0 14 14.6 17 13.7 16 15.52 18 الفرديوالتطورالهوية-4

ووالمجموعاتاألفراد-5

 والمؤسسات
59.09 916.3 814.5 9 16.3 12 18.18 14 25.46 557.31 6

 5 10.3 78 26.92 21 17.95 14 19.2 14.115 11 17.9 14 3.84 3 ةوالحكوموالسلطةالنفوذ-6

 7 3.59 27 22.22 6 22.22 6 11.1 3 22.2 6 22.2 6 - - واالستهالكالتوزيعواإلنتاج-7

 9 0.27 2 122 2 - - - - - - - - - - والمجتمعالتكنولوجياوالعلم-8

 8 3.06 23 8.70 2 21.73 5 8.70 2 8.70 8.702 2 43.47 12 العالميةاالرتباطات-9

 12 - - - - - - - - - - - - - - المدنيةوالممارساتالمثاليات-12
 - - 752 19.7 148 19.1 144 14.4 109 15.7 118 6 .15 117 15.4 116 المجموع
 - - - 1 2 6 3 4 5 الترتيب
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قد حصل على نسبة  (والتغير واالستمرارية الوقت)مجال يتضح من الجدول السابق أن 
 بينما حصل مجال، وهما أعلى نسبة( 19.1)قد حصل على نسبة ( الثقافة)ومجال(26.8)
على نسبة ( والمجتمعالتكنولوجياوالعلم)ومجال  (3.06)على نسبة (  العالميةاالرتباطات)
 نسبة على أي( المدنيةوالممارساتالمثاليات)بينما لم حصل مجال ،  وهما أدنى نسبة( 0.27)
، من النتائج السابقة يتضح أن مجال الوقت واالستمرارية والتغيرحصل على أعلى %(صفر ) 

نسبة وهذا شيئ طبيعى لكون هذا المعيار يمس الجانب التاريخى بشكل مباشرخصوصا  الوضع 
 .بين الفينة واألخرى سالفلسطينى المتغيروالذي تتعرض لحرب ضرو 

المدنية إلى أدنى درجة فهذا شيئ طبيعى لكونه بعيد الصلة أما حصول المثاليات والممارسات 
بمنهاج التاريخ وأقرب إلى منهاج التربية المدنية وهذه المعايير أمريكية خاصة بالمواد 

 .االجتماعية مجتمعة
في المرتبة األولى وحصلت ( الوطن العربي إلىحضارات وافدة )أما وحدات كتاب فقد جاءت وحدة 

حضارة )ووحدة ، (19.1) وحصلت على نسبة( الحضارة المصرية)ثم تلتها وحدة ( 19.7)على نسبة 

وحصلت على نسبة ( حضارة شبة الجزيرة العربية)ووحدة ، (15.7)وحصلت على نسبة (بالد الشام
( حضارة بالد الرافدين)هي  وحدةوأقل(15.4)وحصلت على نسبة ( التاريخ والحضارة)ووحدة ، (6 .15)

 .(14.4)وحصلت على نسبة
وما يحدث فيها من ، هذا يؤكد بأن واضعي منهاج التاريخ اهتموا بالوقت في األزمة المختلفة

 .تغيرات وتطورات تاريخية وتغيير حسب الظروف المحيطة 
دراسة  :مع ما توصلت إليه الوقت واالستمرارية والتغير تتفق نتيجة اهتمام منهاج التاريخ بجانب

دراسة الحروب  وكذلك، (م0559)راسة شفيق و الريشاوي دودراسة ( م 0551)العوضي 
وتختلف .التي أشارت بأن المنهاج الفلسطيني يتضمن حقائق تاريخية بشكل ايجابي( م0561)

 (.م0551) من حيث توافر الجانب التكنولوجي مع دراسة العوضي 
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 الوطني المجلس رلمعايي وفقا   األساسي الخامس للصف التاريخ مقرر تحليل( 2. 2) جدول

 .NCSS))  األمريكي

 
 المعايير م

 
  التكرار

النسبة 
%المئوية  

 
8 

 :أول الثقافة
 1.39 2 .معتقدات المجتمع وسلوكياته إلىيشير المقرر 

 22.22 32 .يشمل المقرر المقارنة بين المجتمعات االنسانية في ضوء اهتماماتها  0
 23.61 34 .في التقدم العلمييتضمن المقرر التواصل بين المجتمعات   .
 25.69 37 .يشمل المقرر الظروف الجغرافية المتغيرة  0
 27.08 39 .يتضمن المقرر الثقافات المختلفة للمجتمعات االنسانية  0

4 
 

 :الوقت والستمرارية والتغير:ثانيا
 29.21 59 .يتضمن المقرر معلومات حول تاريخ المجتمعات واألمم

 28.22 57 .مصادر متنوعة لتفسير وفهم الماضي  يتضمن المقرر  5
 17.32 35 يشمل المقرر رقي الحضارات وانهيارها 9
 12.87 26 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ الدولة 1
 12.38 25 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل االقتصادية على تاريخ الدولة 65

 :البيئاتالناس واألماكن و : ثالثأ 88
 16.19 17 .يتضمن المقرر خرائط الكرة األرضية المختلفة 

 20.95 22 .يتضمن المقرر أثر االنسان على البيئة  60
 12.38 13 .يصف المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخ  .6
 25.72 27 .انماط التغيير الديمغرافي في الماضي والحاضر إلىيشير المقرر   60
 24.76 26 .يشمل المقرر العوامل التي تسهم في التعاون بين الشعوب  60

- :الهوية والتطور الفردي: رابعا 84
 18.10 21 .يتضمن المقرر شخصيات تاريخية

 25.86 30 .الجماعات، المقرر مفاهيم الفرد يتضمن 65
 13.80 16 . يحدد المقرر العوامل المؤثرة على نمو الهوية لدي الفرد 69
 18.10 21 .يشتمل المقررعلي الطرق التي تؤثر في الثقافات الوطنية  61
 24.14 28 .تحقيق األهداف من خالل التعاون بين االشخاص إلىيشير المقرر   05

 :األفراد والمجموعات و والمؤسسات: خامساا  18
 16.36 9 .االجتماعيةيتضمن المقرر مفاهيم اجتماعية مثل الطبقات 
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 م

  المعايير
  التكرار

النسبة 
%المئوية  

 36.37 20 .المجموعة علىالمقرر تأثير الفرد يتضمن   00
 47.27 26 .يصف المقرر العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعة .0
 0 0 .للصغار عبر الثقافات االجتماعيةيذكر المقرر طرق التنشئة   00
 0 0 .يصف المقرر عمل المؤسسات التي تلبي احتياجات االفراد  00

 :لطة والحكومةالنفوذ والس :سادسا 14
 14.10 11 .القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلىيشير المقرر 

 14.10 11 . المؤسسات الحكومة وظائف المقرر يشمل  05
 33.33 26 .المقرر النظام السياسي للدولة يصف  09
 16.67 13 .المقرر بعض الظروف التي تسهم في الصراع بين الدول يتضمن  01
 21.80 17 .األهداف التي تسعي الحكومة إلنجازها ىعليشتمل المقرر  40

 :اإلنتاج و التوزيع والستهالك: سابعا 6.
 100 27 . يصف المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتصادية 

 0 0 .يصف المقرر دور العرض والطلب في تحديد األسعار والربح والخسارة  0.
 0 0 .بين البضائع المحلية والمستوردة يوضح المقرر الفرق 44
يذكر المقرر المكاسب االقتصادية التي تنتج من الخصخصة والتبادل   0.

 0 0 .والمقايضات
 0 0 .التي تهتم بودائع المدخرين والمستثمرين، يذكر المقررمهام المؤسسات المالية  0.

 :العلم و التكنولوجيا والمجتمع: ثامنا 1.
 100 2 .النواحي العلمية علىأثر الثقافة  لىإيشير المقرر  

 0 0 .يشمل المقرر أهمية وسائل اإلعالم في حياه الناس  5.
 0 0 .القيم والمعتقدات علىيوضح المقرر أثر العلم والتكنولوجيا   41
 0 0 . اصدار قوانين تكنولوجية إلىالحاجة  إلىيشير المقرر   1.
 0 0 .ائل االعالم يعتمد على ثقافة المجتمعيذكر المقرر أن اختراعات وس  05

  :  الرتباطات العالمية: تاسعا 06
يذكر المقرر أن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي ومستمره في  

 69.57 16 .الحاضر
 17.39 4 .يحدد المقرر أن العالقات المكانية تؤثر على صحة و رفاهية األرض وسكانها 00
أن العالقات الدولية مستمرة بغض النظرعن األماكن التي يعيش  يحدد المقرر  34

 13.04 3 .فيها الناس
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 م

  المعايير
  التكرار

النسبة 
%المئوية  

 0 0 .يذكر المقرر أن العالقات الدولية ربما تجعل الثقافات متشابه  00
 0 0 .يصف المقرر أدوار المنظمات الدولية بحقوق االنسان 00

 :المثاليات والممارسات المدنية :عاشراا  01
 0 0 .رر المفاهيم والمثل المدنيةيحدد المق 

 0 0 .يحدد المقرر ممارسات حقوق االنسان في المواطنة  05
التي تدعم المثل والممارسات ، يتضمن المقرر الوثائق والمصادر الهامة  09

 0 0 .الديمقراطية لحقوق اإلنسان
 0 0 .تطور سياسة الدولة علىتأثير رأي الجمهور  إلىيشير المقرر   01
 0 0 .وتسهم في الحياة المدنية ، يحدد المقرر ما يمتلكه الفرد من معرفة 05
 

 :يتضح من الجدول السابق
يتضمن المقرر الثقافات )والذي ينص على ( 0)رقم  المعيار حصلبالنسبة لمجال الثقافة فقد 

ا كل ،ويمكن ارجاع ذلك إلى أن الثقافات المختلفة يتضمنه(.المختلفة للمجتمعات االنسانية
والنسب حيث التكرارات  من معدل أعلى على مقررمن مقررات المواد االجتماعية بشكل متفاوت،

معتقدات المجتمع  إلىيشير المقرر )والذي ينص على ( 6)وأقل معيار كان رقم ،المئوية
ويمكن ارجاع ذلك إلى أن معتقدات المجتمع يمس مقرر التربية المدنية أكثر من (.وسلوكياته
 .مس التاريخكونها ت

والذي ينص على ( 1)رقم  المعيار حصلفقد  الوقت واالستمرارية والتغيربالنسبة لمجال 
، يمكن تفسير ذلك لكون التاريخ (يتضمن المقرر معلومات حول تاريخ المجتمعات واألمم)

الفلسطينى يعج باألحداث والتحوالت والتغيرات التاريخية والمنهج الفلسطينى ال بد أن يواكب 
والذي  (65)وأقل معيار كان رقم.، والنسب المئويةحيث التكرارات  من معدل أعلى علىو  ذلك،

،ويمكن توضيح ذلك (يحدد المقرر تأثيرات العوامل االقتصادية على تاريخ الدولة) ينص على
 ىتذ كر بالتفصيل في منهاج الصف الخامس وهم أول لكون العوامل االقتصادية أكبر من أن

 .لتاريخمراحل علم ا
يشير )والذي ينص على ( 60)رقم  المعيار حصلفقد الناس واألماكن والبيئات  بالنسبة لمجال

،ويمكن ارجاع ذلك ألن الناحية (انماط التغيير الديمغرافي في الماضي والحاضر إلىالمقرر 
هذا الديمغرافية في الماضى والحاضر ترتبط بالنواحى التاريخية والمنهاج الفلسطينى لم يهمل 
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( .6)وأقل معيار كان رقم. والنسب المئوية حيث التكرارات من معدل أعلى علىالجانب، و 
،ويمكن ارجاع ذلك (يصف المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخ)والذي ينص على 

 .أن الجوانب المناخية تمس منهاج الجغرافيا أكثر من منهاج التاريخ
 يتضمن)والذي ينص على ( 65)رقم  المعيار حصلفقد  ور الفرديالهوية والتطبالنسبة لمجال 

وأقل .، والنسب المئوية حيث التكرارات من معدل أعلى على (الجماعات، المقرر مفاهيم الفرد
يحدد المقرر العوامل المؤثرة على نمو الهوية لدي )والذي ينص على  (69)معيار كان رقم

يتصل بهامنهاج يمس منهاج التربية المدنية ويبتعد عن ،ويمكن تفسيرذلك بأن الهوية وما(الفرد
 .وصفه في منهاج التاريخ

والذي ينص ( .0)رقم  المعيار حصلفقد  األفراد والمجموعات و والمؤسسات بالنسبة لمجال
حيث  من معدل أعلى على (.يصف المقرر العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعة)على 

 .على شيء (  00، 00)رقم لم يحصل المعياران.، ةوالنسب المئوي التكرارات
 يصف)والذي ينص على ( 09)رقم  المعيار حصلفقد  النفوذ والسلطة والحكومةبالنسبة لمجال 

وأقل ، والنسب المئوية حيث التكرارات من معدل أعلى على( .المقرر النظام السياسي للدولة
النفوذ والسلطة يمس الجانب التاريخى  ،ويمكن ارجاع ذلك أن مجال( 05، 01)معيار كان رقم
  .ولذلك تطرق له المنهاج الفلسطينى ،إلى حد كبير

والذي ينص على ( 6.)رقم  المعيار حصلفقد  اإلنتاج و التوزيع واالستهالكبالنسبة لمجال 
 أعلى على (.يصف المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتصادية)

، ألن مجال ولم تحصل باقي المعايير على شيء. والنسب المئوية لتكراراتحيث ا من معدل
االنتاج له أهمية كبيرة في الحياة الفلسطينية مع أنه يمس الجوانب الجغرافية ومع ذلك تطرق له 

 .في منهاج التاريخ
والذي ينص على ( 1.)رقم  المعيار حصلفقد  العلم و التكنولوجيا والمجتمعبالنسبة لمجال 

 حيث التكرارات من معدل أعلى على (النواحي العلمية علىأثر الثقافة  إلىيشير المقرر )
ويمكن تفسير ذلك لكون الجانب العلمى  ،ولم تحصل باقي المعايير على شيء والنسب المئوية

له أهمية كبيرة في الحياه المعاصر، عصر االنفجار المعرفى ولذلك لم يهمل المنهاج الفلسطينى 
 .انبهذا الج

يذكر )والذي ينص على ( 06)رقم  المعيار حصلفقد  االرتباطات العالميةبالنسبة لمجال 
 معدل أعلى على (المقرر أن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي ومستمره في الحاضر
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، ويمكن على شيء(  00، 00)رقم ولم يحصل المعياران. والنسب المئوية حيث التكرارات من
 .جال االرتباطات العالمية مهم جدا  في الحياه المعاصرة ولم يهمله المنهاج لكونه ارجاع ذلك م
ص ألنه يخ  ،و فلم تحصل جميع المعايير على شيء المثاليات والممارسات المدنية بالنسبة لمجال

 .س التاريخالتربية المدنية أكثر من كونه يم  
 الرابع السؤال ومناقشة إجابة :رابعاا 

للصف الخامس  التربية الوطنيةما التقديرات التقويمية لمقرر  :على ابعالر السؤال ينص
 ؟ NCSS) )األمريكياألساسي وفقا  لمعايير المجلس الوطني 

 لمعايير وفقا   األساسي الخامس للصف التربية الوطنية مقررتحليل تم السؤال هذا على لإلجابة

 :وذلك من خالل  (NCSS) ألمريكيا الوطني المجلس

 

 األساسي الخامس للصف الوطنية التربية لمقرر المئوية والنسب التكرارات( 2. 6) لجدو

 .NCSS)) االجتماعية للدراسات األمريكي الوطني المجلس معايير مجاالت وفق
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 3 16.43 58 468.97 44.83 26 2848.28 الثقافة-1

5 10.20 36 1850 1227.78 822.22 والتغيرواالستمراريةالوقت-2

7 5.67 20 630 1260 210والبيئاتماكنواألالناس-3

 1 24.08 85 18.82 16 38.82 33 42.35 36 الفرديوالتطورالهوية-4

 62 711.29 914.52 4674.19 والمؤسساتووالمجموعاتاألفراد-5
 

17.56 
 

2

 4 12.75 31.1145 14 31.11 14 37.78 17 والحكومةوالسلطةالنفوذ-6

 8 2.83 51 32 3 - - 70 7 واالستهالكوزيعالتواإلنتاج-7

 12 0.28 1 - - - - 122 1 والمجتمعالتكنولوجياوالعلم-8

 9 1.98 7 122 7 - - - - العالميةاالرتباطات-9

 6 8.22 29 20.69 6 44.83 13 34.48 10 المدنيةوالممارساتالمثاليات-12

 - - 353 22.95 81 33.14 117 43.90 155 المجموع

 - - - 3 2 1 الترتيب
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قد حصل على نسبة  (الفردي والتطور الهوية)مجال يتضح من الجدول السابق أن 
وهما ( 17.56)قد حصل على نسبة ( والمؤسسات و والمجموعات األفراد)ومجال((24.08

ويمكن ارجاع ذلك لكون الهوية الفلسطينية في خطر شديد نتيجة لتهويد الصهيونى  ،أعلى نسبة
 .ى تؤكد المناهج على الهوية الفلسطينية، وكذلك مجال األفراد والمجموعات والمؤسسات، وحت

 التكنولوجيا و العلم)ومجال ( 1.98)على نسبة ( العالمية االرتباطات)بينما حصل مجال 
، ويمكن ارجاع ذلك لسبب تدنى نسبة مجالى وهما أدنى نسبة( 0.28)على نسبة ( والمجتمع

ة والعلم والتكنولوجيا إلى قلة امكانات وزارة التربية والتعليم إلى توظيف االرتباطات العالمي
كلفة ماديا  ولكون فلسطين لم تكن دولة ذات سيادة حدودية التكنولوجيا في مدارسنا ألنها م  

 .وجغرافية حتى يكون لها ارتباطات عالية مميزة

تبة األولى وحصلت على نسبة في المر ( األسرة الفلسطينية)أما وحدات كتاب فقد جاءت وحدة 
( فلسطين والعالم)أما وحدة  ،(33.14)حصل على نسبة ( المجتمع الفلسطيني)ثم تلتها وحدة  (43.90)

ويمكن ارجاع ذلك إلى تركيز المناهج على األسرة  ،(22.95)نسبة وهي  فقد حصلت على أدنى
، وبذلك فوحدة شئون الحياةنواة المجتمع وعليها االعتماد في جميع  الفلسطينية التى تعتبر

 .أصبح أقل نسبة من أجل هذا السبب(فلسطين )
حيث  من معدل أعلى على حصل(الفردي والتطور الهوية)يتضح من الجدول السابق أن مجال

 و العلم)وأقل مجال كان مجال. (24.07932% ) إلى تصل مئوية وبنسبة،  التكرارات
، وقد سبق توضيح أهمية الهوية (%0.283286)الذي حصل على نسبة (والمجتمع التكنولوجيا

 .مقارنة بالعلم والتكنولوجيا
وهذا يبين أن المنهاج الفلسطيني اهتم بشكل واضح على تأكيد الهوية الفلسطينية لغرسها في 

 .عقول الناشئة 
، (م0560)دراسة اوكيتشكوا تتفق مع ما توصلت إليه  هذه النتيجة من حيث التأكيد على الهوية

 و والمجموعات األفرادمن حيث االهتمام بمجال ( م 0551)ك تتفق مع دراسة حمتو وكذل
 .والمؤسسات
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 المجلس لمعايير وفقا   األساسي الخامس للصف الوطنية التربية مقرر تحليل( 2. 7) جدول

 .NCSS)) ألمريكيا الوطني

 
 المعايير م

 
 التكرار

النسبة 
المئوية

% 
 

8 
 :أول الثقافة
 48.28 28 .معتقدات المجتمع وسلوكياته إلىر يشير المقر 

 10.34 6 .يشمل المقرر المقارنة بين المجتمعات االنسانية في ضوء اهتماماتها  0
 1.72 1 .يتضمن المقرر التواصل بين المجتمعات في التقدم العلمي  .
 27.59 16 .يشمل المقرر الظروف الجغرافية المتغيرة  0
 12.07 7 .فات المختلفة للمجتمعات االنسانيةيتضمن المقرر الثقا  0

4 
 

 :الوقت والستمرارية والتغير:ثانيا
 38.89 14 .يتضمن المقرر معلومات حول تاريخ المجتمعات واألمم

 38.89 14 .يتضمن المقرر مصادر متنوعة لتفسير وفهم الماضي   5
 2.78 1 يشمل المقرر رقي الحضارات وانهيارها 9
 0 0 .ر تأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ الدولةيحدد المقر  1
 19.44 7 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل االقتصادية على تاريخ الدولة 65

 :الناس واألماكن والبيئات: ثالثأ 88
 15 3 .يتضمن المقرر خرائط الكرة األرضية المختلفة 

 0 0 .يتضمن المقرر أثر االنسان على البيئة  60
 0 0 .صف المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخي  .6
 85 17 .انماط التغيير الديمغرافي في الماضي والحاضر إلىيشير المقرر   60
 0 0 .يشمل المقرر العوامل التي تسهم في التعاون بين الشعوب  60

- :الهوية والتطور الفردي: رابعا 84
 2.35 2 .يتضمن المقرر شخصيات تاريخية

 5.88 5 .الجماعات، المقرر مفاهيم الفرد يتضمن 65
 23.54 20 . يحدد المقرر العوامل المؤثرة على نمو الهوية لدي الفرد 69
 36.47 31 .يشتمل المقررعلي الطرق التي تؤثر في الثقافات الوطنية  61
 31.76 27 .تحقيق األهداف من خالل التعاون بين االشخاص إلىيشير المقرر   05

 25.81 16 :األفراد والمجموعات و والمؤسسات: خامساا  18
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 المعايير م

 
 التكرار

النسبة 
المئوية

% 
 .االجتماعيةيتضمن المقرر مفاهيم اجتماعية مثل الطبقات 

 22.58 14 .المجموعة علىيتضمن المقرر تأثير الفرد   00
 17.74 11 .يصف المقرر العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعة .0
 8.06 5 .للصغار عبر الثقافات االجتماعيةة يذكر المقرر طرق التنشئ  00
 25.81 16 .يصف المقرر عمل المؤسسات التي تلبي احتياجات االفراد  00

 :النفوذ والسلطة والحكومة :سادسا 14
 53.33 24 .القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلىيشير المقرر 

 11.11 5 . المؤسسات الحكومة وظائف المقرر يشمل  05
 2.22 1 .المقرر النظام السياسي للدولة يصف  09
 26.67 12 .المقرر بعض الظروف التي تسهم في الصراع بين الدول يتضمن  01
 6.67 3 .األهداف التي تسعي الحكومة إلنجازها علىيشتمل المقرر - 40

 :اإلنتاج و التوزيع والستهالك: سابعا 6.
 70 7 . ي تشكل النظم االقتصاديةيصف المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات الت 

 0 0 .يصف المقرر دور العرض والطلب في تحديد األسعار والربح والخسارة  0.
 10 1 .يوضح المقرر الفرق بين البضائع المحلية والمستوردة 44
يذكر المقرر المكاسب االقتصادية التي تنتج من الخصخصة والتبادل   0.

 0 0 .والمقايضات
 20 2 .التي تهتم بودائع المدخرين والمستثمرين، قررمهام المؤسسات الماليةيذكر الم  0.

 :العلم و التكنولوجيا والمجتمع: ثامنا 1.
 0 0 .النواحي العلمية علىأثر الثقافة  إلىيشير المقرر  

 0 0 .يشمل المقرر أهمية وسائل اإلعالم في حياه الناس  5.
 0 0 .القيم والمعتقدات علىوجيا يوضح المقرر أثر العلم والتكنول  41
 0 0 . اصدار قوانين تكنولوجية إلىالحاجة  إلىيشير المقرر   1.
 100 1 .يذكر المقرر أن اختراعات وسائل االعالم يعتمد على ثقافة المجتمع  05

  :  الرتباطات العالمية: تاسعا 06
مستمره في يذكر المقرر أن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي و  

 42.86 3 .الحاضر
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 المعايير م

 
 التكرار

النسبة 
المئوية

% 
 0 0 .يحدد المقرر أن العالقات المكانية تؤثر على صحة و رفاهية األرض وسكانها 00
يحدد المقرر أن العالقات الدولية مستمرة بغض النظرعن األماكن التي يعيش   34

 42.86 3 .فيها الناس
 14.30 1 .شابهيذكر المقرر أن العالقات الدولية ربما تجعل الثقافات مت  00
 0 0 .يصف المقرر أدوار المنظمات الدولية بحقوق االنسان 00

 :المثاليات والممارسات المدنية :عاشراا  01
 68.97 20 .يحدد المقرر المفاهيم والمثل المدنية 

 31.03 9 .يحدد المقرر ممارسات حقوق االنسان في المواطنة  05
التي تدعم المثل والممارسات ، لهامةيتضمن المقرر الوثائق والمصادر ا  09

 0 0 .الديمقراطية لحقوق اإلنسان
 0 0 .تطور سياسة الدولة علىتأثير رأي الجمهور  إلىيشير المقرر   01
 0 0 .وتسهم في الحياة المدنية ، يحدد المقرر ما يمتلكه الفرد من معرفة 05

 :يتضح من الجدول السابق
معتقدات  إلىيشير المقرر )والذي ينص على ( 6)رقم  المعيار حصلبالنسبة لمجال الثقافة فقد 

وأقل معيار كان  .، والنسب المئويةحيث التكرارات  من معدل أعلى على (.المجتمع وسلوكياته
،يمكن (يتضمن المقرر التواصل بين المجتمعات في التقدم العلمي)والذي ينص على ( .)رقم

بالمعتقدات وسلوكيات المجتمع لما لها من أهمية في  تفسير ذلك بأن المنهاج الفلسطينى اهتم
ربط الحاضر بالماضى وتوثيق قيم المجتمع، بخالف التواصل العلمى الذى امتطت مناهجنا 

 .ركابه مؤخرا  
 معدل أعلى على ( 5، 1 )رقم  انالمعيار  حصلفقد  الوقت واالستمرارية والتغيربالنسبة لمجال 

يحدد )على شيء وينص على  (1)رقم لم يحصل المعيارو .، ويةوالنسب المئحيث التكرارات  من
في تغير  ة،يمكن تفسير ذلك بأن الحيا(المقرر تأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ الدولة

واستمرارية وال بد للمنهاج مواكبة ذلك بخالف العوامل الجغرافية التى تمس منهاج الجغرافيا 
 .وليس التربية الوطنية

يشير )والذي ينص على ( 60)رقم  المعيار حصلفقد الناس واألماكن والبيئات  جالبالنسبة لم
حيث  من معدل أعلى على( .انماط التغيير الديمغرافي في الماضي والحاضر إلىالمقرر 
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،ويمكن ارجاع ذلك إلى لم تحصل على شيء( 60، .6، 60) والمعايير رقم . التكرارات والنسب المئوية
افى يرتبط بوطنية المجتمع، وربطه بماضية وهى مهمة في  منهجنا بخالف الفقرات أن التغيرالديمغر 

 .األخرى
يشتمل المقررعلي )والذي ينص على ( 61)رقم  المعيار فقد حصل الهوية والتطور الفرديبالنسبة لمجال 

وأقل .، حيث التكرارات والنسب المئوية من معدل أعلى على (.الطرق التي تؤثر في الثقافات الوطنية
،سبق وأكدنا عن أهمية (يتضمن المقرر شخصيات تاريخية)والذي ينص على ( 61)معيار كان رقم

 .الهوية ذكرها في المنهاج بخالف الشخصيات التاريخية التى يتم بها منهاج التاريخ
ن واللذان ينصا(  00، 06)رقم  المعياران فقد حصل األفراد والمجموعات و والمؤسسات بالنسبة لمجال

يصف المقرر عمل المؤسسات )و(.االجتماعيةيتضمن المقرر مفاهيم اجتماعية مثل الطبقات )على 
وأقل معيار كان .، حيث التكرارات والنسب المئوية من معدل أعلى على ).التي تلبي احتياجات االفراد

،يمكن ارجاع (للصغار عبر الثقافات االجتماعيةيذكر المقرر طرق التنشئة )والذي ينص على ( 24)رقم
المنهاج باحتياجات األفراد إلى أهمية تلبية المجتمع الحتياجات األفراد لربط الطالب بمجتمعه  اهتمام

 .وحاجياتة،ومن ثم يمكن أن تكون تنشئتة تنشئة جيدة يخدم  فيها وطنه
مقرر يشير ال)والذي ينص على ( 01)رقم  المعيار فقد حصل النفوذ والسلطة والحكومةبالنسبة لمجال 

وأقل .، حيث التكرارات والنسب المئوية من معدل أعلى على( .القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلى
،يمكن ارجاع ذلك لكون (المقرر النظام السياسي للدولة يصف)والذي ينص على ( 09)معيار كان رقم

 .نب التاريخىأما النظام السياسى فيخص الجا ،مجال النفوذ يهتم بالجانب الوطنى وقضايا المجتمع
يصف )والذي ينص على ( 6.)رقم  المعيار فقد حصل اإلنتاج و التوزيع واالستهالكبالنسبة لمجال 

حيث  من معدل أعلى على (.المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتصادية
مكن توضيح أن هذا ،يفلم يحصال على شيء(  0.، 0.)وأقل معياران رقم. التكرارات والنسب المئوية

الجانب يبتعد عن مقرر التربية الوطنية ومع ذلك أخذ نسبة عالية بخالف الباقى التى لم تحصل على 
 .شيئ

يذكر )والذي ينص على ( 05)رقم  المعيار فقد حصل العلم و التكنولوجيا والمجتمعبالنسبة لمجال 
حيث التكرارات  من معدل أعلى علىو  (المقرر أن اختراعات وسائل االعالم يعتمد على ثقافة المجتمع

أن معيار التكنولوجيا أخذ  ،ويمكن ارجاع ذلك إلىوباقي المعايير لم تحصل على شيء ، والنسب المئوية
أعلى نسبة ضعيفة من بين النسب الضعيفة لعدم اهتمام المنهج بالتكنولوجيا بشكل عام، وقد ذ كر ذلك 

 .سابقا  
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يذكر )والذي ينصان على ( .0، 06)رقم  المعياران فقد حصل لميةاالرتباطات العابالنسبة لمجال 
يحدد المقرر أن )و (المقرر أن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي ومستمره في الحاضر

حيث  من معدل أعلى على .(العالقات الدولية مستمرة بغض النظرعن األماكن التي يعيش فيها الناس
،ويمكن تفسير ذلك لكون على شيء( 00، 00)ولم يحصل المعياران . التكرارات والنسب المئوية

االرتباطات العالمة مهمة لفلسطين في الوقت الراهن لكون الكيان الصهيونى يحاول الهيمنة على كل 
 .االرتباطات العالمية والمنهاج جزء من الكيان الفلسطينى الموجة للطلبة بخالف باقى الفقرات

يحدد )والذي ينص على ( 01)رقم  المعيار فقد حصل ت والممارسات المدنيةالمثاليا بالنسبة لمجال
ولم تحصل . حيث التكرارات والنسب المئوية من معدل أعلى على (.المقرر المفاهيم والمثل المدنية

يمكن ارجاع ذلك إلى أن الممارسات المدنية ترتبط بكيان و ، على شيء( 05، 01، 09)المعايير 
 .تظهر مدى مدنيته بين المجتمعات المتحضرة بخالف باقى الفقراتالمجتمع ووطنية، و 

 الخامس السؤال ومناقشة إجابة :خامساا 
للصف الخامس  التربية المدنيةما التقديرات التقويمية لمقرر  :على الخامس السؤال ينص

 ؟ NCSS) )األمريكياألساسي وفقا  لمعايير المجلس الوطني 
 لمعايير وفقا   األساسي الخامس للصف التربية المدنية مقررحليلت تم السؤال هذا على لإلجابة

 :وذلك من خالل  NCSS)) األمريكي الوطني المجلس
 مجاالت وفق األساسي الخامس للصف المدنية التربية لمقرر المئوية والنسب التكرارات( 2. 8) جدول

 .NCSS)) االجتماعية للدراسات ألمريكيا الوطني المجلس معايير
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صل على نسبة قد ح (والمؤسسات و والمجموعات األفراد)مجال يتضح من الجدول السابق أن 
وهما أعلى ( 22.71)قد حصل على نسبة ( المدنية والممارسات المثاليات)ومجال(23.58)

وهي نسبة قليلة ( 0.87)على نسبة ( والتغير واالستمرارية الوقت)بينما حصل مجال ، نسبة
،ويمكن %(صفر ) على أي نسبة ( واالستهالك التوزيع و اإلنتاج)بينما لم يحصل مجال ، جدا  
اع ذلك إلى كون مجال األفراد يمس التربية الوطنية وتكاثف المجتمع ووجوده وبذلك اهتم به ارج

 .المنهاج الفلسطينى بخالف مجال االنتاج التى يمس الناحية االقتصادية
في المرتبة األولى وحصلت على نسبة ( حقوق الطفل)أما وحدات كتاب فقد جاءت وحدة 

المصالح )ووحدة ، (23.57)وحصلت على نسبة ( فاعلأنا طفل )ثم تلتها وحدة ( 35.80)
وحصلت ( من مشاكل مجتمعنا)ووحدة ، (20.96)وحصلت على نسبة( العامة والحفاظ عليها

، ويمكن تفسيرذلك بأن وحدة الطفل وحقوقه تعبر أساسا  من األسس (19.65)نسبة أقل على 
بخالف مشاكل المجتمع األخرى  التى تبني شخصية الطفل، وبذلك اهتم بها المنهاج الفلسطينى

 .التى ال تؤثر بشكل فعال في بنية المجتمع
مع أهمية مجال العلم التكنولوجيا وضعف نسبته في نتائج هذه الدراسة إال أن هذه النتائج ال 

 ( .م0560) تتفق مع ما توصلت إليه دراسة أبو كاس 
 المجلس لمعايير وفقا   اسياألس الخامس للصف المدنية التربية مقرر تحليل( 2. 9) جدول

 .NCSS))  األمريكي الوطني

 
  المعايير م

  التكرار
النسبة 

%المئوية  
 

8 
 :أول الثقافة

 91.30 21 .معتقدات المجتمع وسلوكياته إلىيشير المقرر 
 4.35 1 .يشمل المقرر المقارنة بين المجتمعات االنسانية في ضوء اهتماماتها  0
 4.35 1 .ل بين المجتمعات في التقدم العلمييتضمن المقرر التواص  .
 0 0 .يشمل المقرر الظروف الجغرافية المتغيرة  0
 0 0 .يتضمن المقرر الثقافات المختلفة للمجتمعات االنسانية  0

4 
 

 :الوقت والستمرارية والتغير:ثانيا
 100 2 .يتضمن المقرر معلومات حول تاريخ المجتمعات واألمم

 0 0 .ر مصادر متنوعة لتفسير وفهم الماضي يتضمن المقر   5
 0 0 يشمل المقرر رقي الحضارات وانهيارها 9
 0 0 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ الدولة 1
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 م

  المعايير
  التكرار

النسبة 
%المئوية  

 0 0 .يحدد المقرر تأثيرات العوامل االقتصادية على تاريخ الدولة 65

 :الناس واألماكن والبيئات: ثالثأ 88
 0 0 .قرر خرائط الكرة األرضية المختلفةيتضمن الم 

 55.56 5 .يتضمن المقرر أثر االنسان على البيئة  60
 11.11 1 .يصف المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخ  .6
 33.33 3 .انماط التغيير الديمغرافي في الماضي والحاضر إلىيشير المقرر   60
 0 0 .تسهم في التعاون بين الشعوب يشمل المقرر العوامل التي  60

- :الهوية والتطور الفردي: رابعا 84
 0 0 .يتضمن المقرر شخصيات تاريخية

 12.5 5 .الجماعات، المقرر مفاهيم الفرد يتضمن 65
 40 16 . يحدد المقرر العوامل المؤثرة على نمو الهوية لدي الفرد 69
 22.5 9 .ثقافات الوطنيةيشتمل المقررعلي الطرق التي تؤثر في ال  61
 25 10 .تحقيق األهداف من خالل التعاون بين االشخاص إلىيشير المقرر   05

 :األفراد والمجموعات و والمؤسسات: خامساا  18
 11.11 6 .االجتماعيةيتضمن المقرر مفاهيم اجتماعية مثل الطبقات 

 35.19 19 .المجموعة علىيتضمن المقرر تأثير الفرد   00
 22.22 12 .صف المقرر العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعةي .0
 5.56 3 .للصغار عبر الثقافات االجتماعيةيذكر المقرر طرق التنشئة   00
 25.92 14 .يصف المقرر عمل المؤسسات التي تلبي احتياجات االفراد  00

 :النفوذ والسلطة والحكومة :سادسا 14
 73.33 22 .لتي تشمل حقوق الفردالقضايا ا إلىيشير المقرر 

 26.67 8 . المؤسسات الحكومة وظائف المقرر يشمل  05
 0 0 .المقرر النظام السياسي للدولة يصف  09
 0 0 .المقرر بعض الظروف التي تسهم في الصراع بين الدول يتضمن  01
 0 0 .األهداف التي تسعي الحكومة إلنجازها علىيشتمل المقرر -0 40

 :اإلنتاج و التوزيع والستهالك: بعاسا 6.
 0 0 . يصف المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتصادية 

 0 0 .يصف المقرر دور العرض والطلب في تحديد األسعار والربح والخسارة  0.
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 م

  المعايير
  التكرار

النسبة 
%المئوية  

 0 0 .يوضح المقرر الفرق بين البضائع المحلية والمستوردة 44
 0 0 .مكاسب االقتصادية التي تنتج من الخصخصة والتبادل والمقايضاتيذكر المقرر ال  0.
 0 0 .التي تهتم بودائع المدخرين والمستثمرين، يذكر المقررمهام المؤسسات المالية  0.

 :العلم و التكنولوجيا والمجتمع: ثامنا 1.
 0 0 .النواحي العلمية علىأثر الثقافة  إلىيشير المقرر  

 93.75 15 .أهمية وسائل اإلعالم في حياه الناس يشمل المقرر  5.
 6.25 1 .القيم والمعتقدات علىيوضح المقرر أثر العلم والتكنولوجيا   41
 0 0 . اصدار قوانين تكنولوجية إلىالحاجة  إلىيشير المقرر   1.
 0 0 .يذكر المقرر أن اختراعات وسائل االعالم يعتمد على ثقافة المجتمع  05

  :  الرتباطات العالمية: تاسعا 06
 0 0 .يذكر المقرر أن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي ومستمره في الحاضر 

 0 0 .يحدد المقرر أن العالقات المكانية تؤثر على صحة و رفاهية األرض وسكانها 00
 0 0 .يها الناسيحدد المقرر أن العالقات الدولية مستمرة بغض النظرعن األماكن التي يعيش ف  34
 0 0 .يذكر المقرر أن العالقات الدولية ربما تجعل الثقافات متشابه  00
 100 3 .يصف المقرر أدوار المنظمات الدولية بحقوق االنسان 00

 :المثاليات والممارسات المدنية :عاشراا  01
 48.08 25 .يحدد المقرر المفاهيم والمثل المدنية 

 46.15 24 .حقوق االنسان في المواطنة يحدد المقرر ممارسات  05
التي تدعم المثل والممارسات الديمقراطية لحقوق ، يتضمن المقرر الوثائق والمصادر الهامة  09

 5.77 3 .اإلنسان
 0 0 .تطور سياسة الدولة علىتأثير رأي الجمهور  إلىيشير المقرر   01
 0 0 .الحياة المدنية  وتسهم في، يحدد المقرر ما يمتلكه الفرد من معرفة 05

 :يتضح من الجدول السابق
معتقدات  إلىيشير المقرر )والذي ينص على ( 6)رقم  المعيار حصلبالنسبة لمجال الثقافة فقد 

ولم يحصل  .، والنسب المئويةحيث التكرارات  من معدل أعلى على (.المجتمع وسلوكياته
ج التربية المدنية بثقافة الطالب وخصوصا  وهذا يفسر اهتمام منها على شيء ( 0، 0)المعياران 

 .في معتقداتهم، وتراثهم، وسلوكيات المجتمع بخالف الفقرات األخرى



137 
 

والذي ينص على ( 1)رقم  المعيار حصلفقد  الوقت واالستمرارية والتغيربالنسبة لمجال 
كرارات حيث الت من معدل أعلى على (.يتضمن المقرر معلومات حول تاريخ المجتمعات واألمم)

وهذا يرجع إلى أهمية الوقت في الحياة وباقي المعايير لم تحصل على شيء .، والنسب المئوية
 .المدنية واهتمام المنهاج به، في عصر السرعة والتقدم بخالف الفقرات األخرى

والذي ينص على ( 60)رقم  المعيار حصلفقد الناس واألماكن والبيئات  بالنسبة لمجال
 والنسب المئوية حيث التكرارات من معدل أعلى على (.ر االنسان على البيئةيتضمن المقرر أث)
،ويمكن ارجاع ذلك ألهمية تأثير الناس على على شيء( 60، 66) ولم يحصل المعياران .

 .بخالف الفقرات األخرى هالبيئة، وهى أساس الحياة المدنية التى تبلى له حاجيات
يحدد )والذي ينص على ( 69)رقم  المعيار حصلفقد  الهوية والتطور الفرديبالنسبة لمجال 

 حيث التكرارات من معدل أعلى على (.المقرر العوامل المؤثرة على نمو الهوية لدي الفرد
يتضمن المقرر )والذي ينص على  ، على شيء (61)لم يحصل المعيار .، والنسب المئوية

وية وخصوصا  تنمية الهوية هتمام المنهاج باله، ويمكن ارجاع ذلك ال(شخصيات تاريخية
فسبب حصولها على أدنى درجة لكونها تمس الجانب الفلسطينية، أما الشخصية التاريخية 

 .التاريخى وهى في منهاج التاريخ
والذي ينص ( 00)رقم  المعيار حصلفقد  األفراد والمجموعات و والمؤسسات بالنسبة لمجال

 حيث التكرارات من معدل أعلى على (.المجموعة علىيتضمن المقرر تأثير الفرد )على 
يذكر المقرر طرق التنشئة )والذي ينص على ( 00)وأقل معيار كان رقم.، والنسب المئوية

،ويمكن تغيرذلك لكون تأثير الفرد على المجموعة ويتعلق (للصغار عبر الثقافات االجتماعية
الف التنشئة االجتماعية التى بالحياة المدنية وأهمية وجودة فيها، وبذلك اهتم بها المنهاج بخ

 .تتعلق بمقرر التربية الوطنية أكثر من غيره 
يشير )والذي ينص على ( 01)رقم  المعيار حصلفقد  النفوذ والسلطة والحكومةبالنسبة لمجال 

والنسب  حيث التكرارات من معدل أعلى على (.القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلىالمقرر 
،و يرجع اهتمام المنهج بحقوق الفرد على شيء( 5.، 01، 09)عايير ولم تحصل الم.، المئوية

ألهمية هذه الحقوق في التربية المدنية وفي حياة الشخص نفسه كفرد له كينونته وجوده بخالف 
 .الفقرات األخرى
، لم تحصل جميع معايير هذا المجال على شيء، اإلنتاج و التوزيع واالستهالكبالنسبة لمجال 
  .كون هذا المجال يرتبط بالجانب الجغرافيويرجع ذلك ل
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والذي ينص على ( 5.)رقم  المعيار حصلفقد  العلم و التكنولوجيا والمجتمعبالنسبة لمجال 
 حيث التكرارات من معدل أعلى على (.يشمل المقرر أهمية وسائل اإلعالم في حياه الناس)

ويرجع ذلك ألهمية اإلعالم  ،على شيء( 05، 1.، 1.)ولم تحصل المعايير  والنسب المئوية
 .ووسائله في الحياة العصرية، وبذلك اهتم به المنهاج الفلسطينى بخالف باقى الفقرات

يصف )والذي ينص على ( 00)رقم  المعيار حصلفقد  االرتباطات العالميةبالنسبة لمجال 
يث ح من %655وهو  معدل أعلى على (.المقرر أدوار المنظمات الدولية بحقوق االنسان

، ويمكن ارجاع ذلك إلى اهتمام وباقي المعايير لم تحصل على شيء، والنسب المئوية التكرارات
المنهاج بحقوق الفرد في وضع عالمي تضيع فيه الحقوق خصوصا  حقوق الشعوب الضعيفة، 

 .ونحن كفلسطينيين لنا الحق في العودة وتحقيق المصير
والذي ينص على ( 01)رقم  المعيار حصلفقد  ةالمثاليات والممارسات المدني بالنسبة لمجال

 .والنسب المئوية حيث التكرارات من معدل أعلى على (.يحدد المقرر المفاهيم والمثل المدنية)
، ويرجع ذلك لكون المفاهيم والمث ل المدنية ترتبط على شيء( 01، 05) ولم يحصل المعياران 

 .كن فصلهاعنه وتفسرحيثياته بخالف المعايير األخرىبمقرر التربية المدنية ارتباطا  وثيقا ، وال يم
 التاريخ) االجتماعية المواد لمقرر المئوية والنسب التكرارات يبين جدول( 2. 21) جدول

 معايير مجاالت وفق األساسي الخامس للصف (المدنية والتربية الوطنية والتربية والجغرافيا

 .NCSS)) االجتماعية للدراسات األمريكي الوطني المجلس

 
 

 مجاالت المعايير

 االجتماعيةالمواد 

ع
مو
ج
لم
ا

 

ة 
وي
مئ
 ال
بة
س
لن
ا

ب %
تي
تر
ال

 

التربية  التاريخ الجغرافيا
 الوطنية

التربية 
 المدنية

 % ك % ك % ك % ك

 1 17.56 252 10.04 .0 16.43 58 19.15 144 26.7 05 الثقافة-6
 2 17.00 244 0.87 0 10.20 36 26.86 202 3.9 0 الوقت واالستمرارية والتغير-0
 68 الناس واألماكن والبيئات-.

 
67.3 105 13.96 20 

 
5.67 
 

1 3.93 202 14.08 4 

 3 16.79 241 17.47 05 24.08 85 15.43 116 - - الهوية والتطور الفردي-0
األفراد والمجموعات و -0

 والمؤسسات
0 1.9 55 7.31 62 

 
17.56 
 

00 23.58 173 12.06 5 

 45 10.37 78 - - والسلطة والحكومة النفوذ-1
 

12.75 
 

.5 13.10 153 10.66 6 

 65 3.59 27 --  اإلنتاج و التوزيع واالستهالك-5
 

2.83 
 

- 0 37 2.578 8 
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 مجاالت المعايير

 االجتماعيةالمواد 

ع
مو
ج
لم
ا

 

ة 
وي
مئ
 ال
بة
س
لن
ا

ب %
تي
تر
ال

 

التربية  التاريخ الجغرافيا
 الوطنية

التربية 
 المدنية

 % ك % ك % ك % ك

 1 0.27 2 - - العلم و التكنولوجيا والمجتمع-9
 

0.28 
 

61 6.99 19 1.324 10 

 9 2.30 33 1.31 . 1.98 7 3.06 23 - - االرتباطات العالمية-1
المثاليات والممارسات -65

 المدنية
- - - - 29 

 
8.22 
 

00 22.71 81 5.64 7 

 1435 229 353 752 101 المجموع

 
100 - 

 - - 100 15.96 24.60 52.40 7.04 %النسبة المئوية 
 - - - 3 2 1 4 الترتيب

الوقت )ومجال(17.56)قد حصل على نسبة  (الثقافة)مجال يتضح من الجدول السابق أن 
بينما حصل مجال ، وهما أعلى نسبة( 17.00)قد حصل على نسبة ( واالستمرارية والتغير

وهما أدنى ( العلم و التكنولوجيا والمجتمع)ومجال ( 2.30)على نسبة ( االرتباطات العالمية)
ور، ، ويمكن ارجاع ذلك لكون مجال الثقافة واالستمرار يهمان هذا العصر المتغير والمتطنسبة

وبذلك اهتم بها المنهاج الفلسطينى بخالف العلم والتكنولوجيا اللتين تحتاج إلى امكانات مادية ال 
 .يمكن توفيرها في الوضع الفلسطيني

في المرتبة األولى وحصلت على ( التاريخ ) فقد جاءت مقرر  االجتماعيةأما بالنسبة للمواد 
واتى بعده مقرر ، (24.60)وحصلت على نسبة  (التربية الوطنية)ثم تاله مقرر ( 52.40)نسبة 

وحصلت على نسبة ، (الجغرافيا)وأخيرا مقرر ، (15.96)وحصلت على نسبة( المدنيةالتربية )
(7.04 ). 

اهتمام واضعي المناج الفلسطينية بمنهاج التاريخ ألهميته بالنسبة للفلسطينيين  إلىوهذا يشير 
، وغزوات وحصار ودمار على مر التاريخ الذين تعرضت وتتعرض بالدهم فلسطين لحروب

، المؤرخينمجلدات الباحثين وال  فلذلك تاريخ فلسطين يعج باألحداث التي ال تتسعها موسوعات
قد حصل مقرر التاريخ على نصيب األسد من  وبهذا !مدرسي منهاج  ذلك في فكيف إن كان

 . (NCSS)االجتماعيةت للدراسا ألمريكياالمجلس الوطني معايير النسب المئوية وفقا  ل
مجتمعة اهتمت بشكل واضح اهتماما تقليديا  االجتماعيةأن مناهج المواد  إلىكما يشير  

 .بالجانب الثقافي وتجنبت الجانب التكنولوجي ؛ الذي يعتبر من أساسيات التقدم الحديث 
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لدراسة الحالية مجتمعة نجد أن ا االجتماعيةالدراسات التي تناولت مناهج المواد  إلىإذا نظرنا 
ودراسة سعد ، (م0560) اوكيتشكومع دراسة  –من حيث مجال الهوية والتطور الفردي  –تتفق 
وكذلك من حيث مجال األفراد والمجموعات مع دراسة عبد اللطيف ( م.056) الدين 

 الصبحيين و بنيوتختلف من حيث قلة توافر مجال العلم والتكنولوجيا مع دراسة ، (م.056)
 .ابيجومع دراسة أبو شرار التي أظهرت توافر مجال التكنولوجيا بشكل اي (م0560)من عبدالرح

 :التوصيات
 : بـ الباحث أوصى الدراسة نتائج ضوء وفي
 معايير قائمة من فلسطين في االجتماعية المواد كتب بتأليف يقوم من استفادة ضرورة  -

 الدراسة هذه في الباحث أعدها لتيا( NCSS)االجتماعية للدراسات ألمريكيا الوطني المجلس
 دراسات من يصدر ما إلى ا   استناد القائمة هذه تحديث وضرورة، للتأليف كأساس واعتمادها
،مع  توافقها مع مبادئ عام بشكل االجتماعية المواد كتب تأليف مجال في حديثة وخبرات

 .االسالم والواقع الفلسطيني المعاصر
 سياسات توجهات مع تماشيا   االجتماعية المواد كتب جميع في االتكنولوجي بتوظيف االهتمام -

، حيث المعرفة اقتصاد نحو والتوجه الحاسوب أمية محو في تمعلمجا وثقافة التعليمية الدول
 .أظهرت نتائج الدراسة ضعف في توظيف التكنولوجيا في كتب المواد االجتماعية

 الطالب بهوية األساسية المرحلة في(  المدنية والتربية الجغرافيا) مقرر ربط ضرورة - 
، حيث أظهرت والوطني الديني انتمائهم وتعزيز تقوية في كبير بشكل يسهم مما ؛ الفلسطينية

 .نتائج الدراسة ضعف في ارتباط المواد االجتماعية بشكل عام بهوية الطالب الفلسطيني
ثرائه األساسية لمرحلةل الفلسطيني االجتماعية المواد منهاج في النظر إعادة ضرورة -  في وا 

 . الحالية و الدراسة نتائج إليها أشارت والتي اإلثراء أو الوجود من نصيبا   تجد لم التي المجاالت
 :الدراسة مقترحات

 .مستوى جودة كتب المواد االجتماعية من وجهه المعلمين والمشرفين التربويين - 
 .د االجتماعيةتوظيف التكنولوجيا في تدريس مقررات الموا دور -
 .قيمة المواطنة والوالء في منهاج المواد االجتماعية -
 .قيمة االنتماء في مناهج التربية الوطنية -
 .المضامين األخالقية في كتب المواد االجتماعية -
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 المصادر والمراجع
 يمالقرآن الكر 

   :المراجع العربية-أولا 
 :القاهرة .0ط. المشاركة مدخل لبناء روح المواطنة (.م0550.)عماد، جورج وصيام، اسحاق

 .األمانة العامة للمدارس الكاثوليكية
 . القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية :القاهرة، 0 ط، علم النفس النمو .(م6191).عادل،شولاأل

 .غزة،4 ط ،التدريس وطرق العملية التربية :( 1991 ) هللا بدع المنعم، وعبد إحسان األغا،
 .دار إحياء التراث العربي.بيروت. 0ط . 0ج .المعجم الوسيط (.م 6190.)إبراهيم ، نيسأ

الدار  :القاهرة .6 ط. التربية المدنية التعليم والمواطنة وحقوق اإلنسان (.م 0551.) شبل، بدران
 .المصرية اللبنانية

عالم الكتب  :القاهرة .6 ط. التدريس دراسات في المناهج وطرق (.م 0565).رناص، برقي
 .للنشر والتوزيع

 الثامن الجغرافيا للصف كتاب محتوى في المتضمنة البيئية المشكالت .(م0560.)وائل، برهوم
، اإلسالمية الجامعة، (رسالة ماجستير غير منشورة)لها الطلبة ومستوى اكتساب األساسي

 .غزة 
، الخامس للصفوف وتقويمها الوطنية التربية كتب محتوى تحليل(. م0551.) معاذ، ربشي

رسالة ) ،الغربية الضفة شمال محافظات ومعلمات معلمي نظر وجهة السابع من، السادس
 .الضفة الغربية، الوطنية النجاح جامعة ،(ماجستير غير منشورة 

 مقترح نموذج وبناء األردن في الثانوية حلةللمر  التاريخ كتب تقويم" . (م0550.)أحمد، عطا بني
، (منشورة غير دكتوراة أطروحة)،المدرسية للكتب المعاييرالعالمية هذه ضوء في لتطويرها
 .األردن، عمان .العليا للدراسات العربية عمان جامعة
الجودة الشاملة في التعليم بين التميز  (.م0551).رشدي، حسن حسين طعيمة، البيالوى

 . المسيرة للنشر والتوزيع والطباعةدار ، عمان، األسس والتطبيقات، االعتماد ومعايير
 .عالم الكتب  :القاهرة.تدريس التاريخ في القرن الحادي والعشرين .(م 0550. )على، الجمل
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 يوم فعاليات ضمن - القيمية األطفال منظومة على الحصار أثر .(م0559) .سلمان، حرب
.األقصى جامعة – 2008، تموز – يوليو :التعليم و الحصار :دراسي
 للمرحلة الثانوية واإلسرائيلية الفلسطينية التاريخ مناهج محتوى تقويم(. م0561.)ضرار، الحروب
 .غزة ، اإلسالمية الجامعة، (رسالة ماجستير غير منشورة )  التاريخية الحقائق ضوء في
 . مركز اإلسكندرية للكتاب: اإلسكندرية ،6ط،البيئة والتلوث.(م .055.)محمد، حسن
إثراء وحدة في الجغرافيا بأهداف التربية المائية وأثرها في تنمية الوعي (.م0560.)تهاني، حسونة

الجامعة ، (رسالة ماجستير غير منشورة) المائي لدي طالبات الصف التاسع األساسي
 .غزة، اإلسالمية

ادي عشر في ضوء معايير الجمعية تقويم مقرر الجغرافيا للصف الح .(م0551. )هيفاء،حسونة
 . غزة، الجامعة االسالمية ،(رسالة ماجستير غير منشورة )األمريكة الجغرافية 

 بفلسطين األساسي التعليم مرحلة في المدنية التربية منهج تقويم.  (م0551) .بسام، بوا حشيش
لكلية  ولاأل العلمي المؤتمر إلى مقدم بحث، االجتماعية المواد معلمي نظر من وجهة

 جامعة - فلسطين ،(والتطلعات الواقع المناهج إعداد في الفلسطينية التجربة)، التربية
 .م19-2006/12/20 األقصى

 األنجلو ، مكتبةالقاهرة ،6ط،التربوي النفس علم (.م 6195). آمال، وصادق فؤاد، ابو حطب
 .المصرية

، المسنين مرحلة إلى الجنين حلةمر  من اإلنسان نمو). م6111 )آمال، وصادق فؤاد، ابو حطب
 .المصرية األنجلو مكتبة، القاهرة

 للمرحلة الوطنية التربية منهاج في المتضمنة والوالء االنتماء قيم (.م0551.)نبيل، حمتو
 .غزة، اإلسالمية الجامعة ،(رسالة ماجستير غير منشورة) فلسطين في الدنيا األساسية

 .دار أجنادين للطبع والنشر، عمان .6 ط .الوطنيةالتربية (. م0555.)نجادات ، الحمود
دار الفكر للطباعة والنشر  :عمان.اتجاهات حديثة في تربية الطفل (.م6115. )زيدان، حواشين

 .والتوزيع 
دار المسيرة ، عمان .6 ط .التصميم التعليمي نظرية وممارسة (.م 6111).محمد، الحيلة 

 .للنشر والتوزيع والطباعة
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تقويم محتوى كتب الرياضيات للمرحلة األساسية العليا في ضوء  (.م0551.)ائلةن، الخزندار
: المؤتمر األول لكلية التربية بعنوان التجربة الفلسطينية في إعداد المناهج، نظرية برونر

 .009-000ص، غزة :جامعة األقصى، الواقع والتطلعات
 .دار المسيرة، نعما، االجتماعيةطرق تدريس الدراسات  (.م0551.)فخري، خضر
واقع النشاط المدرسي المصاحب لتدريس الجغرافيا في ضوء المنهاج  .(م0550.)عدنان ، دلول

جامعة  .(رسالة ماجستيرغير منشورة) الفلسطيني للصف العاشر األساسي بمحافظات غزة
 .غزة ، األقصى

عمان .6 ط .االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي .(م0555).خلف، الدليمي
 .دار صفاء للنشر :األردن

بحث مقدم ، حق العودة لالجئين الفلسطينيين في المنهاج الفلسطيني .(م0555.)سهيل، دياب
العودة في  تعزيز ثقافة حق -المؤتمر الفكري والسياسي الثاني للدفاع عن حق العودة  إلى

 .( نوفمبر 6 –أكتوبر  6. )، غزة، المناهج الدراسية واألدب واإلعالم 
 .مكتبة الفالح  :الكويت.6 ط. المناهج الدراسية (.م6111.)سعد، الرشيدي
 للصفوف المدنية التربية مناهج محتوى تقييم (.م0566) .زكي، و مرتجى محمود، الرنتيسي

 سلسلة اإلسالمية الجامعة مجلة ،المواطنة قيم ضوء األساسي في والتاسع والثامن السابع
 .(يونيو 195 - 161 ص ص)، 0 ع ،61 م اإلنسانية الدراسات

 .دار العلم للماليين ،6،طلبنان بيروت.نحن والتاريخ .(م6190.)قسطنطين ، زريق
 .مكتبة الطالب الجامعي : غزة فلسطين، 0 ط.دراسات في المناهج .(م0559.)محمد ، زقوت
 .تابعالم الك :القاهرة .6ط.الطفولة والمراهقة ،علم نفس النمو(. م0556.)حامد، زهران
وزارة التعليم العالي المناهج  :القاهرة. تقويم الطفل في رياضة األطفال .(م6110. )ليلي، زهران

 .كلية األطفال  –وطرق التدريس 
تحليل نقدي لمعايير إعداد المعلم المتضمنة في المعايير القومية  .(م0550.)كمال، زيتون

، وطرق التدريس المصرية للمناهج المؤتمر العلمي السادس عشر للجمعية. للتعليم المصري
 (.يوليو 06-00)
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مكتبة الفالح للنشر  :عمان. المناهج أسسها وتطويرها ونظرياتها (.م0556.)هاشم، السامرائي
 .والتوزيع 

مكتبة األنجلو  :القاهرة .0 ط. المناهج الدراسية .(م6116.)منير، المدمرداش وكامل، سرحان
 .المصرية 

  .دار العلم للماليين :بيروت. االجتماعيةناهج الدراسات م (.م6115.)جودة، سعاد
 لمرحلة االجتماعية الدراسات مناهج محتوى في الوطنية القيم (.م.056.)هبة، سعد الدين
-.0ص –ص  سورية، 106 العدد اآلداب مجلة"تحليلية سورية دراسة في األساسي التعليم
00 . 

مطابع التعليم : بغداد .6ط.االجتماعيةلعلوم الطرق الخاصة في تدريس ا .(م6115).نهاد،سعد
 .العالي 

دار الشروق  :رام اهلل .6ط.االجتماعية أساليب تدريس الدراسات (.م0555.) محمد، السكران
 .والتوزيع

دار : دبي،  0ط ،  االجتماعيةتعليم الدراسات  (.م  0556.)نافع  ،يحيي وسعيد، سليمان
 .التعليم
 :السعودية .المنهج اإلسالمي في دراسة المجتمع (.م6195.) وفيقت، محمد، نبيل، السمالوطي

 .دار الشروق
مكتبة القاهرة : القاهرة، مصر. دراسات في المناهج (.م6190.)رشدي ، وهيب ولبيب، سمعان

 .األنجلو المصرية
 مناهج الجغرافيا في المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية محتوىفعالية  (.م6115.)جيهان، السيد

 التربية المعاصرة، السعودية في تنمية المفاهيم واالتجاهات البيئية لدي طالبات هذه المرحلة
  .(.60 -.60ص ص ) يناير، 00العدد .القاهرة .

 جديد المنهج المدرسي من منظور (.م6111.) الخاتم، راشد وعلي، إبراهيم والكثيري،الشافعي
 .مكتبة العبيكان :الرياض، 6ط.

 إلىتحقيق معايير المحتوي من رياض األطفال  مدى .(م0551.)محمد، العقيل، الشايع فهد 
في ( NSES)بمشروع المعايير القومية للتربية العلمية األمريكية (k-4)، الصف الرابع
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في المؤتمر العلمي العاشر  بحث منشور)  ،كتاب العلوم بالمملكة العربية السعودية محتوى
 – 5/5.)، تحديات الحاضر ورؤي المستقبل ،(يللجمعية المصرية للتربية العلم

 .(م 0/9/0551
، المؤتمر العلمي السابع عشر، ثقافة المعايير والتعليم الجامعي .(م0550.)حسن ، شحاته

الجمعية المصرية للمناهج ، (6) م، (يوليو 05-01)، مناهج التعليم والمستويات المعيارية
 (.15- 50ص –ص )، وطرق التدريس

 منهاج الجغرافيا محتوى في والمجتمع والتكنولوجيا العلوم قضايا (.م0565) .ياسر، ابو شرار
 الجامعة .(رسالة ماجستير غير منشورة)لها فهمهم ومدى الثانوي الثاني الصف لطلبة

 .غزة ، اإلسالمية
في تنمية  دور منهج التاريخ .(م0565.)بخيت ، لطيف و على، الجمل وعلياء ، الشريف

فاعلية تصميم واستخدام كتيبات إلكترونية تفاعلية مصاحبة ، ت الشعوبالوعي بثقافا
. تنمية الوعي بثقافات الشعوب لدي طالب المرحلة اإلعدادية في االجتماعيةللدراسات 

 .(0.0-060ص ص )، (610) ع، مصر – دراسات في المناهج وطرق التدريس
 الوطنية المضامين .(م 0559 .)جابر خلف متعب، علوان و الريشاوي ابتسامة، شفيق

مركز . )دراسة تحليلية)  الخامس اإلعدادي الحديث للصف التاريخ واألخالقية لكتاب
 .05-00ص  –ص ،  1 ع: العراق، دراسات الكوفة

 .الدار العربية للكتاب: القاهرة، 6 ، طتدريس الجغرافيا في التعلم العام .(م6115.)شلبي أحمد
حليلية لألسئلة المتضمنة في كتابي الجغرافية للصف الثاني دراسة ت (.م6195.)أحمد ، شلبي

  (.601-601ص :)القاهرة. دراسات في المناهج وطرق التدريس، الثانوي بمصر والسعودية
 مقدمة دراسة، الجزائرية المدرسية المناهج في المواطنة قيم. (م0551) .اإلسالم سيف، شوية

 كلية، العصر ضوء تحديات في والنفسية ويةالترب للعلوم أفضل استثمار نحو مؤتمر إلى
 . جامعة.، التربية
األخطاء الشائعة في خطوط طلبة المرحلة األساسية العليا في .( م0555).إبراهيم ، شيخ العيد

 .غزة، الجامعة اإلسالمية، كلية التربية (رسالة ماجستير غير منشورة  ) مادة الخط العربي
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 التربية كتب لمحتوى أنموذج تصميم.  (م0560.)محمود عبدالرحمن  و بني عيد، الصبحيين
 العالمية التربية وقيم مفاهيم ضوء في األردن األساسية في للمرحلة والوطنية االجتماعية
- 329ص ص ، 0ع،8 م، التربوية العلوم في األردنية المجلة. والتكنولوجية والعلمية

344. 
، للمرحلة األساسية في األردن االجتماعية تقييم كتب الدراسات. (م 0565) .عيد، الصبحيين

العلوم  -مجلة جامعة النجاح لألبحاث ، على أساس المعايير المعاصرة للتربية البيئية
 .050، .00ص ص ، م1/0565، 00المجلد  -اإلنسانية 

 التربية البدنية منهج الصالحة المواطنة قيم تنمية في المناهج دور. (م0555) .وجيه، صعب
 التربية .كلية، الصالحة المواطنة تعزيز في البدنية التربية دور ندوة إلى مقدم بحث، مثاال  
 .الرياض، والرياضة البدنية
: مكتبة النهضة القاهرة، 0طـ ، ة ونظم التعليمالتربية المقاوم .(م0556.)بيومي ، ضحاوي

 .المصرية ودار الفكر العربي 
 .مكتب فنون للطباعة: بغداد، 0ط، التدريب والعملية التدريبية(. م6110).حسن، ضحي
دار المعرفة  :االسكندرية ، أسسه وتطبيقاته : اإلنسانيالنمو  .(م0555).سيد محمـود ، الطـواب

 .الجامعية 
تعزيز مقرر التربية المدنية لتالميذ الصف السلدس األساسي ببعض  .(م0550.)ائلو ، العاصي

جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة ) االتجاهات علىقيم المجتمع المدني وأثر ذلك 
 .غزة، األزهر

األردن ، أربد .6ط  .يار الحديثة المعاصرة لعلم الجغرافالمعايي .( م0551.)ضرار أحمد، عبابنة
 .الكتب الحديث عالم:
عزوف طلبة الصف الثالث الثانوي األدبي عن مادة جغرافية الوطن (.م6195.)نواف، عبابنة

الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة)العربي من وجهه نظر الطلبة والمعلمين والمعلمات
 .األردن -عمان، األردنية
دراسة ناقدة ورؤية  .م وتوابعهاحكاية المعايير القومية للتعلي(. م 0550.)أحمد، عبد الحليم
 .جامعة عين شمس، المجلد الثالث 0550المؤتمر العلمي السابع عشر يوليو، بديلة

https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-24-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-9-2010
https://scholar.najah.edu/ar/journal/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%AF-24-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1-9-2010
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الدراسات السياسية مركز  :القاهرة. المعلمون والسياسة في مصر(. م0556.)عبد السالم نوير
 . 655- 605ص، ، باألهرامواالستراتيجية 

متطلبات التنمية ومواجهة  مناهج التعليم لتلبية تطوير (.م0551.)مصطفي، عبد السالم
  www.mans.edu.eg/facse/arabic/moklamar/first تحديات العولمة

مركز الدراسات السياسية  :القاهرة. المعلمون والسياسة في مصر(. م0556. )نوير، عبد السالم
 . (016- 010صص )، باألهرام واالستراتيجية

 في الوطنية التربية .( م0550). عبدالعزيز بن صالح، حسين والنصار بن راشد، كريم العبد ال
الحديثة  التربوية التوجهات ضوء في مقارنة تحليلية دراسة :السعودية العربية المملكة مدارس
 السنوي للقاء مقدمة دراسة. ة السعوديةالتربية الوطنية في المملكة العربي منهاجتحليل 
 .السعودية.الباحة. التربوي العمل لقادة عشر الثالث

 االجتماعيةالقيم المرتبطة بمفهوم المواطنة في منهاج المواد  (.م.056).ايمان، عبد اللطيف
 الجامعة(. رسالة ماجستير غير منشورة)لهاللصف التاسع االساسي ومدي اكتساب الطلبة 

 .غزة ، يةاإلسالم
 .دار أسامة للنشر: األردن، عمان .6 ط .طرق تدريس الجغرافية(. م0550.)حسام ، عبد اهلل

واستخدام  االجتماعيةتدريس الدراسات  .( م0551.)حسين، منصور وعبد الباسط، عبد المنعم
 .مكتبة ألنجلو المصرية  :القاهرة، التكنولوجيا المتقدمة

، لقياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس الصفيا ( .م6111.)نبيل ، عبد الهادي
 .دار وائل للطباعة والنشر :عمان، 6ط

 األساسي الثامن للصف والوطنية االجتماعية التربية كتب تقييم.  (م0565).محمد، العبيدات
، مؤتة جامعة .(رسالة ماجستير غير منشورة  ) مأدبا محافظة في نظر المعلمين وجهة من
 .العليا الدراسات دةعما
 العاشر البيئية للصف التربية أهداف ضوء في الجغرافيا منهاج تقويم(. م0551.)أحمد، عدوان
 الجامعة(. رسالة ماجستير غير منشورة) االجتماعية معلمي الدراسات نظر وجهة من

 .غزة، اإلسالمية

http://www.mans.edu.eg/facse/arabic/moklamar/first
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وق اإلنسان للمرحلة مناهج التاريخ بمفاهيم حق محتوىإثراء  (.م.056. )ميسونابو،  عسكر
 .غزة، اإلسالمية الجامعة(. رسالة ماجستير غير منشورة) األساسية العليا في فلسطين

دار المناهج : عمان، األردن .0ط .الجودة الشاملة والمنهج(. م0559.)محسن، عطية
 .للنشروالتوزيع

 .لخريجيا دار، الرياض، 0ط، والمراهقة الطفولة اإلنساني النمو. (1996).محمود، عقل
كلية  :المنوفية، 6ط، المعايير المهنية للمعل(. م0550.)رضا، يدعوالس، إبراهيم، عقيالن

 .التربية
، أصول تدريس التاريخ في المرحلتين المتوسطة واإلعدادية .(م6110. )سر الختم عثمان، على

 .والتوزيعدار الشواف للنشر : القاهرة، 0ط
مادة الجغرافيا في المرحلة الثانوية من وجهة نظر تقويم  .(م0555).علىفهد بن ، العمرو

مكتب التربية العربي ، رسالة الخليج العربي، معلمى الجغرافيا وموجهيها بمدينة الرياض
 .609 -600ص ص، العدد الثاني والستون، لدول الخليج

 في المتوسط التاسع للصف االجتماعية الدراسات كتاب تقييم" .(م0551.)الرحمن عبد، العنزي
 العربية عمان جامعة .(منشورة غير ماجستير رسالة (المعايير المعاصرة ضوء في الكويت

 .األردن، عمان .العليا للدراسات
دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التاريخ للصف العاشر في دولة (. م 0551. )ابراهيم، العوضي

(. غير منشورة ستيررسالة ماج) في ضوء المعايير المعاصرة االمارات العربية المتحدة
 .االمارات العربية 

تخطيطه وتنفيذه وتقويم عائده  االجتماعيةتدريس الدراسات  .( م0556.)محمد ، الغبيسي
 .مكتبة الفالح :بيروت، 6 ط. التعليمي

 .0 ط .وا عالن األمم المتحدة حقوق اإلنسان بين تعاليم اإلسالم .(م0555. )محمد، الغزالي
 .والنشر نهضة مصر للطباعة: مصر

الصف التاسع األساسي  علىمستوى جودة كتاب التاريخ المقرر  (.م0565.)صابرين، الغول
 .(رسالة ماجستير غير منشورة) من وجهة نظر مشرفي ومعلمي التاريخ في محافظات غزة

 .غزة، الجامعة اإلسالمية
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 .سالميةالجامعة اإل :غزة .0 ط. المنهاج التربوي المعاصر ( .م6115. )الفرا فاروق
استراتيجية تدريس مقترحة  .(م0565.) سامية المحمدي، فايد، عبد الرؤوف محمد، الفقي

 باستخدام النصوص التاريخية لتنمية الفهم القرائي لدي طالب شعبة التاريخ بكلية التربية
 ص ص، 00ع )، االجتماعيةمجلة الجمعية التربوية للدراسات : مصر. جامعة طنطا

60- 00  ). 
 عالم الكتب :القاهرة .6 ط .الجغرافية التربوية .(م0550. )عبد اللطيف ،فؤاد

 .شركة مكتبات عكاظ :جدة.6ط .وتدريسه االجتماعيةالعلوم ( .م6196.)يوسف ، القاضي
 القضايا على قائمة الجغرافيا في مطورة وحدة فاعلية .( 2003 ) .أمل سعيد علي، القحطاني

 الدراسي التحصيل تنمية على والمجتمع والتكنولوجيا العلوم نبي التفاعل بين البيئية الناتجة
رسالة ماجستير غير ) الثانوي األول الصف طالبات لدى المناسبة البيئية واتخاذ القرارات

 .المملكة العربية السعودية ، الرئاسة العامة لتعليم البنات. (منشورة 
 . دار الفكر  :األردن، 6 ط. االجتماعيةطرق تدريس الدراسات (. م0555.)محمد، قطاوي
المظاهر  والنظريات األسس النمو نفس علم.)م0556 (.حسن، المعطي وعبد هدى، قناوي

 .قباء دار :القاهرة، 0ط، والتطبيقات
تصور مقترح إلثراء مناهج التربية المدنية بمفاهيم التربية  (.م0560.)حسينابو،  الكاس

جامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة) سية العليااإلعالمية الالزمة لطلبة المرحلة األسا
 .غزة، األزهر

دراسة تحليلية لمواصفات الكتاب التعليمي العامة المتحققة في  .(م 0566)  .سعود، الكثيري
جامعة الملك  .ندوة بناء المناهج األسس والمنطلقات .كتاب تاريخ العالم الخبرة البشرية

 سعوديةالمملكة العربية ال -الرياض -سعود
تضمن محتوى كتاب الجغرافيا للصف السادس األساسي  مدى (.م.056.)ختام، الكحلوت

الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة) واكتساب الطلبة لها، لمهارات التفكير الناقد
 .غزة، اإلسالمية

 .دار النهضة العربية: القاهرة .0ط .للتدريب األسس العامة (.م.615.)رشدي ، لبيب
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جامعة  .6 ط .التنظيمات، المكونات، األسس، المنهج .(ه6060-م6110. )أحمد، نياللقا
 .كلية التربية ، مكتبة عالم الكتب :عين شمس القاهرة

: القاهرة .ط .االجتماعيةتدريس المواد  .(م6190).، وبونس وأحمد رضوان، أحمد ، اللقاني
 .عالم الكتب

المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج وطرق معجم  (.م.055.)على، أحمد والجمل، اللقاني
 .عالم الكتب :القاهرة، .ط.التدريس

معايير المناهج (. م0551.)قطر  في للتعليم المجلس األعلى
institute/ cso/  www.education.gov.qa/section/sec/education

andrd#aimcst 
الهيئة العامة لشئون المطابع  :القاهرة، .ط.المعجم الوجيز .(م .055.) مجمع اللغة العربية

 .األميرية
 :العراق، 6ط، أساسيات في طرائق التدريس العامة(. م6116. )وحميد مهدي، داود ، محمد

 .جامعة الموصل 
المؤتمر ، هج ونواتج التعليمحول المستويات المعيارية القومية للمن (.م0550.)حسن ، محمود

الجمعية ، 6م، (يوليو  05-01.)مناهج التعليم والمستويات المعيارية ، العلمي السابع عشر
 .(05 -00ص ص )، المصرية للمناهج وطرق التدريس

 .يوليو، 65المؤتمر العلمي  .مناهج التعليم والمستويات المعيارية. (م 0550 .)حسين، محمود
 . 6م، رية للمناهج وطرق التدريسمجلة الجمعية المص

تنمية اإلنسان  إلىمدخل ، المنهج الدراسي واأللفية الجديدة(. م0550.)صالح الدين ، محمود
رتقائه  .دار القاهرة للنشر  :القاهرة ..ط.العربي وا 

مفهومات المنهج الدراسي والتنمية المتكاملة في مجتمع . (م0551.)صالح الدين ، محمود
 :القاهرة، 6ط، ربوية لتنمية جدارات اإلنسان العربي وتقدمه في بيئة متغيرةالمعرفة رؤى ت

 .عالم الكتب
مكة ، 0ط. قضايا واتجاهات معاصرة في المناهج وطرق التدريس. (م6115.)حسن، مختار

 .مطابع بهادر :المكرمة

http://www.education.gov.qa/section/sec/education
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اسي من تقويم منهج االقتصاد المنزلي لطالبات الصف الثامن األس .(م0550.)منال ، المدهون
الجامعة (. رسالة ماجستير غير منشورة )  وجهه نظر المعلمات في مدارس قطاع غزة

 .غزة ، اإلسالمية
 التعليم مرحلة من التاسع للصف الوطنية التربية كتاب تقويم .(م0550.)حسين، مراشده

 .142 -165 صص  .2007، 6 ،ع  23 م، دمشق جامعة مجلة .األردن في األساسي
 .شركة بابل :الرياض.األهداف والتقييم في التربية ( .م6116).مادي، المسن

دار  :السعودية .0 ط.المناهج الدراسية عناصرها وتطبيقاتها( .م.055.)صالح، مصطفي
 .المريخ للنشر

تقويم منهاج الجغرافيا للمرحلة االساسية العليا في ضوء بعض  .(م0565. )نسيم، مصلح
 .غزة، الجامعة االسالمية .(تير غير منشورة رسالة ماجس) االتجاهات العالمية 

 .دار المعارف : القاهرة .0ط .6ج، مجمع اللغة العربية(. م6191.)المعجم الوسيط 
تحليل أنشطة التعليم في مقررات التربية الوطنية  (.م0550.)عبد اهلل بن محمد ، المعقيل

، ة دراسات تربوية واجتماعيةمجل، بالمملكة العربية السعودية ووجهه نظر المعلمين اتجاهها
 .6.5 -51ص ص (  .ع ، 65مج )

في  العليا األساسية المرحلة بة طل لدى المدني التنور مستوى .( م 0551.)أحمد، أبو معال
 غزة، األزهر جامعة، ماجستير رسالة – غزة محافظات

ي ضوء ضوابط علمية ألعداد المعلم ف .(م0550. )محمد، الشيماء وعبد الجواد، المغربي
 05-01. )مناهج التعليم والمستويات المعيارية، 65المؤتمر العلمي .المستويات المعيارية

 . (49-00ص ص)، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، (6) م، (يوليو 
الملك  جامعة مكتبات شؤون عمادة.0ط.يالنفس اللغة علم .(م6190).المجيد عبد، منصور

 .الرياض، سعود
 :جدة، 0ط، المراهقة إلى الطفولة من النمو .)م6191.)فاروق، السالم عبد ودمحم، منصور

 .تهامة للنشر
 دار الحدي للطباعة والنشر :مصر .0ج.لسان العرب (.م.055.)محمد، منظور ابن

 .والتوزيع
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 ضوء في في األردن العليا األساسية للمرحلة التاريخ منهاج تطوير (.م0550.) جعفر، الموسى
 .   ومعرفتهم التاريخ نحو مبحث المتعلمين اتجاهات في أثره وقياس العالمية ربيةالت مبادئ

 .العليا للدراسات عمان العربية جامعة :عمان، (منشورة غير دكتوراه أطروحة) 
الثامن  إلىتحليل كتب الرياضيات المطورة للصفوف من الخامس  .(م6115.)مفيد ، ابو موسي

رسالة ماجستير غير )  الرياضيات معايير العالمية لمناهجال األساسي في األردن في ضوء
 .عمان، جامعة اليرموك(. منشورة 

 عمان اربد، والتوزيع، للنشر الكندي دار .6 ط .التربوي التقويم :( 2002 ) حسن منسي،
، عمان، 6ط، أسس التربية الوطنية (.م0551.)صفاء نعمة، ناصر ابراهيم عبد اهلل وشويحات

 .بة الرائد العلمية مكت :األردن
الجامعة ، المنهاج المدرسي الواقع والمأمول(. م0560.)ابراهيم ، صالح و شيخ العيد، الناقة

 .مكتبة أفاق  :غزة فلسطين، 6 ، طاالسالمية
 . غزة مقداد، مطبعة ، 3 ط ،وتقويمها المناهج تخطيط .( 1996 ). عزو عفانة،
 . المعارف دار :القاهرة . 2 ط.هوعناصر المنهج .( 1997 ). إبراهيم عميرة،
 دار المعارف القاهرة، .2ط .المناهج بناء في التربوية األصول .( 1979 ). حسين قورة،
تحليل كتب التربية الوطنية للمرحلة األساسية الدنيا في المنهاج (. م0551).سمية، هندي

 .بلسنا، جامعة النجاح الوطنية .(منشورة غير  رسالة ماجستير ) الفلسطيني
عدادها باألهداف السلوكية، طرق تدريس القرآني واإلسالميات (.م0556). ، فؤادالهيجاء بوأ ، وا 

 .دار المناهج للنشر والتوزيع  :عمان.األولي ط
 البيئية المتضمنة للقيم تقويمية تحليلية دراسة – سورية في األساسي التعليم مرحلة من والسادس
 056، .00ص ص  0 ع، 00م ، التربوية مللعلو  دمشق جامعة مجلة، الكتب في

إدارة ، اإلدارة العامة للتربية والتعليم منطقة الرياض. (هـ60.0).وزارة التربية والتعليم السعودية 
 .المملكة العربية السعودية ، اإلشراف التربوي

، يني األولالفلسط المنهاج خطة. )م6119. )للمناهج العامة اإلدارة، العالي والتعليم التربية وزارة
 . اهلل رام :فلسطين

 .القاهرة .6م  .المعايير القومية للتعليم في مصر(. م.055.)وزارة التربية والتعليم المصرية 
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االطار العام لمعايير  - االجتماعيةالتربية الوطنية والدراسات  (.م0560).وزارة التربية والتعليم
 .االمارات العربية المتحدة ، 6ط، المنهاج

 التجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهجا .(م0550.)حسن ، ومحمود حلمي،الوكيل
 .دار الفكر العربي: القاهرة .6ط.(مرحلة التعليم األساسي)المرحلة األولي 

 الفلسطينية المناهج حول الجاري النقاش في مساهمة المناهج تقويم .( 2009 ) صالح ياسين،
 (131- 139)..، ص ص 30 عدد، اهلل، رام تربوية، رؤى مجلة ،
دار اليازوري العلمية للنشر  :عمان األردن .6ط.الجغرافية التربوية .(م0550.)حسن ، يحيي

 .والتوزيع 
، منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ذلك الكنز المكنون التعلم .(م6111.) اليونسكو 
 .مركز الكتب األردني  :األردن
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 (2) لحقم

 المعايير قبل عرضها على المحكمين وقبل التعديل

 المعايير مجالت المعايير
 
 

 أول الثقافة

 .هسلوكياتو  المجتمع معتقدات إلى المقرريشير  -6
 .بين المجتمعات االنسانية في ضوء اهتماماتها يشمل المقرر المقارنة -0
 .دم العلميفي التق بين المجتمعات التواصل المقرريتضمن  -.
 .المتغيرة الظروف الجغرافية المقرر شملي -0
 .المقرر الثقافات المختلفة للمجتمعات االنسانيةيتضمن  -0
 .المتغيرة في سياسة الدولة الظروف السياسية إلى المقرريشير  -1

 
 

الوقت والستمرارية :ثانيا
 والتغير

 .األممتاريخ المجتمعات و  معلومات حول المقرريتضمن  -6
 .متنوعة لتفسير وفهم الماضي مصادر المقرر يتضمن  -0
 شمل المقرر رقي الحضارات وانهيارهاي -.
 .المقرر التغيرات والتقلبات التاريخية يصف -0
 .الدولةتأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ  المقررحدد ي -0
 .الدولة ختأثيرات العوامل الثقافية على تاري المقرر يحدد -1
 .الدولةعلى تاريخ  االقتصاديةتأثيرات العوامل  يحدد المقرر -5

 
 
 

الناس و األماكن : ثالثاا 
 والبيئات

 .المقرر خرائط الكرة األرضية المختلفةيتضمن  -6
 .لى البيئةأثر االنسان ع المقرر يتضمن -0
 .الغابات الممطرة ، المظاهر الجغرافية الجزر المقرر يصف -.
 .المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخ يصف -0
 .الديمغرافي في الحاضر انماط التغيير إلى المقررشير ي -0
  .الديمغرافي في الماضي انماط التغيير إلى المقررشير ي -1
 .استخدام مصادر المعلومات الجغرافية لتفسير المعلومات المقرريتضمن  -5
 .بين الشعوب تعاونالالعوامل التي تسهم في قرر شمل المي -9

 
الهوية والتطور : رابعا

 الفردي

 .شخصيات تاريخية المقرريتضمن -6
 .الجماعات، الفردمفاهيم  المقرر يتضمن -0
 . لدي الفردالهوية  ونمعلى ة ؤثر مالعوامل ال يحدد المقرر -.
 .ات الوطنيةق التي تؤثر في الثقافالطر  علىالمقرر  يشتمل -0
 .الهوية الشخصية علىالمقرر القيم التي تؤثر  يحدد -0
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 المعايير مجالت المعايير
 .تحقيق األهداف من خالل التعاون بين االشخاص إلىيشير المقرر  -1

 
 

األفراد و : خامساا 
 المجموعات والمؤسسات

 .االجتماعيةمفاهيم اجتماعية مثل الطبقات  المقرريتضمن  -6
 .المجموعة علىالمقرر تأثير الفرد يتضمن  -0
 .المقرر أنواع المؤسسات وتفاعل الناس معها يصف-.
 .العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعة المقرر يصف -0
 .للصغار عبر الثقافات االجتماعيةطرق التنشئة  المقرريذكر  -0
 .أن االنتشار الثقافي يحدث عندما تهاجر المجموعات المقرريذكر  -1
 .التي تلبي احتياجات االفرادالمؤسسات  المقرر عمل يصف -5

 
 

النفوذ والسلطة  :سادسا
 والحكومة

 .القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلىيشير المقرر  -6
 .المقرر كيفية اكتساب الحكومة ق وتها يصف -0
  .الحكومةالمؤسسات  وظائف المقرر يشمل -.
 .المقرر النظام السياسي للدولة يصف -0
 .المقرر بعض الظروف التي تسهم في الصراع بين الدول يتضمن -0
 .أخرى إلىتتشابه من جماعة قد أن السلطة  المقرر يذكر -1
 .األهداف التي تسعي الحكومة إلنجازها علىالمقرر  يشتمل-5

 
 
 

اإلنتاج والتوزيع : سابعا
 والستهالك

 .ين األنظمة االقتصاديةأمثلة للطرق التي تسهم في تكو  المقرر يعطي -6
 .المقرر دور العرض والطلب في تحديد األسعار والربح والخسارة يصف -0
 .يوضح المقرر الفرق بين البضائع المحلية والمستوردة-.
 .المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتصادية يصف -0
 .التجارية المقرر نظام الخصخصة في الشركات يشرح -0
 .والتبادل والمقايضات صةالخصختنتج من التي المكاسب االقتصادية  المقرريذكر  -1
 .لمستثمرينوان ودائع المدخريب التي تهتم، المؤسسات المالية المقرر مهاميذكر  -5
 .يحدد المقرر االشكال المتنوعة للتبادل التجاري -9

 
 

العلم و التكنولوجيا : ثامنا
 عوالمجتم

 .يةالعلمالنواحي  علىأثر الثقافة  إلىالمقرر  يشير 6
 .في حياه الناس وسائل اإلعالمالمقرر أهمية  يشمل -0
 .القيم والمعتقدات علىالمقرر أثر العلم والتكنولوجيا  وضحي -.
  .ةتكنولوجياصدار قوانين  إلىالحاجة  إلى يشير المقرر -0
 ت الناجمة عن التطور العلميحلول للمشكال إلى المقرر يشير -0
 .المجتمععالم يعتمد على ثقافة أن اختراعات وسائل اال المقرر يذكر -1
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 المعايير مجالت المعايير
 
 

الرتباطات : تاسعا
 العالمية

 .ومستمرة في الحاضرأن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي  المقرريذكر  -6
 .لبشرية المقرر أمثلة للصراع والتعاون بين المجموعات ايتضمن  -0
 .على صحة و رفاهية األرض وسكانها أن العالقات المكانية تؤثر المقرريحدد  -.
 .األماكن التي يعيش فيها الناس بغض النظر عن الدولية أن العالقات المقرر يحدد -0
 .المقرر حلول للمشاكل العالميةيتضمن  -0
 .تشابهمافات ربما تجعل الثق الدولية أن العالقات المقرريذكر  -1
 .يصف المقرر أدوار المنظمات الدولية بحقوق االنسان -5

 
 

المثاليات  :عاشراا 
 والممارسات المدنية

 .المدنيةالمفاهيم والمثل  المقرريحدد  -6
 .االنسان في المواطنة حقوق ممارسات المقرر يحدد -0
ل والممارسات الديمقراطية التي تدعم المث، المصادر الهامةو الوثائق  المقرر يتضمن -.
 .حقوق اإلنسانل
للجمعيات  دعم المثل والممارسات الديمقراطيةالتي ت وظائف المؤسسات المقرر يذكر -0

 .التابعة للدولة
 .تطور سياسة الدولة علىتأثير رأي الجمهور  إلىالمقرر  يشير -0
 .طيةفاعلية سياسة الدولة في تفعيل الديمقرا إلىالمقرر  يشير -1
 .وتسهم في الحياة المدنية ، من معرفة الفرد ما يمتلكه المقرر يحدد -5
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 (1)ملحق 

 عرضها على المحكمين بعد معدلة المعايير
 المعايير مجالت المعايير

 
 

 أول الثقافة

 .هسلوكياتو  المجتمع معتقدات إلى المقرريشير  -6
 .سانية في ضوء اهتماماتهابين المجتمعات االن يشمل المقرر المقارنة -0
 .في التقدم العلمي بين المجتمعات التواصل المقرريتضمن  -.
 .المتغيرة الظروف الجغرافية المقرر شملي -0
 .المقرر الثقافات المختلفة للمجتمعات االنسانيةيتضمن  -0

 
 

الوقت والستمرارية :ثانيا
 والتغير

 .مجتمعات واألممتاريخ ال معلومات حول المقرريتضمن  -6
 .متنوعة لتفسير وفهم الماضي مصادر المقرر يتضمن  -0
 شمل المقرر رقي الحضارات وانهيارهاي-.
 .الدولةتأثيرات العوامل الجغرافية على تاريخ  المقررحدد ي -0
 .الدولةعلى تاريخ  االقتصاديةتأثيرات العوامل  يحدد المقرر -0

الناس واألماكن : ثالثأ
 بيئاتوال

 .المقرر خرائط الكرة األرضية المختلفةيتضمن  -6
 .لى البيئةأثر االنسان ع المقرر يتضمن -0
 .المقرر التغيرات المناخية الفصول األربعة والمناخ يصف -.
 .الديمغرافي في الماضي والحاضر انماط التغيير إلى المقررشير ي -0
 .بين الشعوب تعاونلاالعوامل التي تسهم في شمل المقرر ي -0

 
الهوية والتطور : رابعا

 الفردي

 .شخصيات تاريخية المقرريتضمن -6
 .الجماعات، الفردمفاهيم  المقرر يتضمن -0
 . لدي الفردالهوية  ونمعلى ة ؤثر مالعوامل ال يحدد المقرر -.
 .ق التي تؤثر في الثقافات الوطنيةالطر  المقررعلي يشتمل -0
 .تحقيق األهداف من خالل التعاون بين االشخاص إلىر يشير المقر  -0

 األفراد : خامساا 
و المجموعات 

 والمؤسسات

 .االجتماعيةمفاهيم اجتماعية مثل الطبقات  المقرريتضمن  -6
 .المجموعة علىالمقرر تأثير الفرد يتضمن  -0
 .العالقات المتماسكة بين االفراد والمجموعة المقرر يصف -.
 .للصغار عبر الثقافات االجتماعيةطرق التنشئة  المقرر يذكر -0
 .التي تلبي احتياجات االفرادالمؤسسات  المقرر عمل يصف -0

 .القضايا التي تشمل حقوق الفرد إلىيشير المقرر  -6 



161 
 

 المعايير مجالت المعايير
 

النفوذ والسلطة  :سادسا
 والحكومة

  .الحكومةالمؤسسات  وظائف المقرر يشمل -0
 .السياسي للدولة المقرر النظام يصف -.
 .المقرر بعض الظروف التي تسهم في الصراع بين الدول يتضمن -0
 .األهداف التي تسعي الحكومة إلنجازها علىالمقرر  يشتمل-0

 
اإلنتاج و التوزيع : سابعا

 والستهالك

 . المقرر بعض االمثلة لمختلف المؤسسات التي تشكل النظم االقتصادية يصف -6
 .رر دور العرض والطلب في تحديد األسعار والربح والخسارةالمق يصف -0
 .يوضح المقرر الفرق بين البضائع المحلية والمستوردة-.
 .والتبادل والمقايضات ةتنتج من الخصصالتي المكاسب االقتصادية  المقرريذكر  -0
 .ثمرينلمستوان ودائع المدخريب التي تهتم، المؤسسات المالية المقررمهاميذكر  -0

 
العلم و التكنولوجيا : ثامنا

 والمجتمع

 .يةالعلمالنواحي  علىأثر الثقافة  إلىالمقرر  يشير 6
 .في حياه الناس وسائل اإلعالمالمقرر أهمية  يشمل -0
 .القيم والمعتقدات علىالمقرر أثر العلم والتكنولوجيا  وضحي -.
  .ةكنولوجيتاصدار قوانين  إلىالحاجة  إلى يشير المقرر -0
 .المجتمععالم يعتمد على ثقافة أن اختراعات وسائل اال المقرر يذكر -0

 
 

الرتباطات : تاسعا
 العالمية

 .ومستمره في الحاضرأن االرتباطات العالمية قد وجدت في الماضي  المقرريذكر  -6
 .على صحة و رفاهية األرض وسكانها أن العالقات المكانية تؤثر المقرريحدد -0
األماكن التي يعيش فيها  مستمرة بغض النظرعن الدولية أن العالقات المقرر يحدد -.

 .الناس
 .تشابهمربما تجعل الثقافات  الدولية أن العالقات المقرريذكر  -0
 .يصف المقرر أدوار المنظمات الدولية بحقوق االنسان -0

 
 

المثاليات  :عاشراا 
 والممارسات المدنية

 .المدنيةالمفاهيم والمثل  لمقررايحدد  -6
 .االنسان في المواطنة حقوق ممارسات المقرر يحدد -0
التي تدعم المثل والممارسات الديمقراطية ، المصادر الهامةو الوثائق  المقرر يتضمن -.
 .حقوق اإلنسانل
 .تطور سياسة الدولة علىتأثير رأي الجمهور  إلىالمقرر  يشير -0
 .وتسهم في الحياة المدنية ، من معرفة الفرد ما يمتلكه رالمقر  يحدد -0
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 آراء المحكمين حول المعايير (3) ملحق

 

  

ير
اي
مع
ال

 

 المجاالت

 والمؤسسات المجموعاتو  األفراد الفرديوالتطور  الهوية والبيئات األماكنو  الناس والستمرارية والتغير الوقت الثقافة

2 1 3 4 2 6 2 1 3 4 2 6 7 2 1 3 4 2 6 7 8 2 1 3 4 2 6 2 1 3 4 2 6 7 

2                                   

1                                   

3                                   

4                                   

2                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

21                                   

22                                   

21                                   

23                                   

24                                   

22                                   

ا ل م ع ا ي ي  المجاالت ر
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 تدل على أن هناك فقرات أضيفت (# )وإشارة       تدل على أن هناك فقرات لم تعدل) / ( إشارة  :مالحظة

       تدل على أن هناك تعديل ودمج في الفقرات( & )وإشارة       تدل على أن هناك فقرات تم حذفها( × ) وإشارة 

 المثاليات والممارسات المدنية الرتباطات العالمية التكنولوجيا والمجتمعو العلم  التوزيع والستهالكو اإلنتاج  النفوذ والسلطة والحكومة

2 1 3 4 2 6 2 1 3 4 2 6 7 2 1 3 4 2 6 7 8 2 1 3 4 2 6 2 1 3 4 2 6 7 

2                                   

1                                   

3                                   

4                                   

2                                   

6                                   

7                                   

8                                   

9                                   

21                                   

22                                   

21                                   

23                                   

24                                   

22                                   
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 (4)ملحق 
  حول تعديل أو دمج أو إضافة أو حذف المعايير المحكمين جدول رصد آراء





 
 
 م

 
 

 المعايير

فقرات تم تعديلها  فقرات لم تعدل
 ودمجها

 فقرات تم حذفها فقرات أضيفت

رقم 
 الفقرة

 
 العدد

رقم 
 الفقرة

 
 العدد

رقم 
 الفقرة

 
 العدد

  رقم الفقرة
 العدد

 
 

2 

 
 

 الثقافة

1

2

3

4

5

6




2



الوقت والستمرارية 
والتغير

1

2

3

4

5

6

7





3



الناس واألماكن والبيئات

1

2

3

4

5

6

7

8




4



الهوية والتطور الفردي

1

2

3

4

5

6





5



األفراد والمجموعات 
والمؤسسات

1

2

3

4

5

6
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6 

 
 

النفوذ والسلطة 
 والحكومة

1

2

3

4

5

6

7

 
 
7 

 

التوزيع و اإلنتاج 
 والستهالك

1

2

3

4

5

6

7

8

 
 
 
 

8 

 

التكنولوجيا و العلم 
 والمجتمع

1

2

3

4

5

6

 
 
9 

 

 الرتباطات العالمية

1

2

3

4

5

6

8

 
 
 
21 

 

ممارسات المثاليات وال
 المدنية

1

2

3

4

5
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 (2)ملحق 

 أداة تحليل المحتوى

ر
يي
عا
لم
ا

ت
رل
فق
ال




تكرار
%

الوحدة5الوحدة4الوحدة3الوحدة2الوحدة1الوحدة

6
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2

 
افة

الثق


ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%

 
قت

الو
 

غير
والت

ية 
رار

ستم
وال



ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%
 

س
النا

و  
كن

ألما
ا

 
ات

لبيئ
وا



ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%

 
وية

اله
 

ور 
لتط

وا
دي

لفر
ا



ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4
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%

ك5

%

فراد
األ

و  
ات

وع
جم

الم
 و 

ات
سس

مؤ
وال



ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%



ر
يي
عا
لم
ا

ت
رل
فق
ال




تكرار
%

الوحدة5الوحدة4حدةالو3الوحدة2الوحدة1الوحدة

6
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د

2
د

3
د

1
د
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د

3
د

1
د

2

 
فوذ

الن
و  

ومة
حك

 وال
طة

سل
ال



ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%

تاج
اإلن

 و 
الك

سته
وال

يع 
وز

الت


ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%

 
لم 

الع
 و

جيا
ولو

تكن
ال

 
مع

مجت
وال



ك1

%

ك2

%

ك3

%
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ر
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ا

ت
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فق
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تكرار
%

الوحدة5الوحدة4حدةالو3الوحدة2الوحدة1الوحدة

6
د
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ت ا

اطا
رتب

ال


ك1

%

ك2

%
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%
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%

ثمال
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ت ا
رسا

مما
وال



ك1

%

ك2

%

ك3

%

ك4

%

ك5

%
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 (6)ملحق 

المحتوى تحليل أداة محكمي بأسماء قائمة

مكانالعملالتخصصأسماءالمحكمينم

غزة-الجامعةاألسالميةمناهجطرقتدريسصالحأحمدالناقة.د-1

غزة-ةالجامعةاألسالميمناهجطرقتدريسعوضقشطة.د-2

غزة-الجامعةاألسالميةمناهجطرقتدريسمحمودالرنتيسي.د-3

غزة-الجامعةاألسالميةمناهجطرقتدريسمجديسعيدعقل.د-4

غزة-الجامعةاألسالميةأصولتربيةياسرحسناألشقر.د-5

غزة-جامعةاألزهرمناهجطرقتدريسعبدالكريملبد.د-6

غزة-جامعةاألزهرمناهجطرقتدريسدرويشعطا.د-7

غزة-جامعةاألزهرمناهجطرقتدريسمحمدمقاط.د-8

غزة-جامعةاألزهرمناهجطرقتدريسمهامحمدالشقرة.د-9

غزة-جامعةاألقصيمناهجطرقتدريسرجاءمحمدموسي.د-12

غزة-قصيجامعةاألمناهجطرقتدريسأكرمسعديوادي.د-11

غزة-جامعةاألقصيمناهجطرقتدريسأيمنأبوالعينين.د-12

غزة-وزارةالتربةوالتعليممناهجطرقتدريسابراهيمالشيخعيد.د-13

ماجستيرتاريخمشرفموسيالمشوخي.أ-14
تربوي

غزة-وزارةالتربةوالتعليم

غزة-التربةوالتعليموزارةةبكالوريوسمواداجتماعيسمرقشطة.أ-15

غزة-وزارةالتربةوالتعليمجغرافيابكالوريوسسماحأبوعاذرة.أ-16

شاديعبدالحافظ.أ-17
حميد

مناهجوطرقماجستير
تدريس

غزة-وزارةالتربةوالتعليم

غزة-وزارةالتربةوالتعليمةبكالوريوسمواداجتماعيماجدأبورياش.أ-18

جغرافيابكالوريوسفظشبانةجمالحا.أ-19
مشرفتربوي

غزة-وزارةالتربةوالتعليم

مدرسوكالةالغوثالدوليةجغرافيابكالوريوسنسرينجمعة.أ-22

مدرسوكالةالغوثالدوليةماجستيرجغرافياالشيخعيديحيي.أ-21

بكالوريوسمواديوسفأبوشلوف.أ-22
اجتماعيات

ليةمدرسوكالةالغوثالدو
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 ( 7 ) ملحق

، التربية الوطنية، الجغرافيا، التاريخ) االجتماعيةقائمة بأسماء المشاركين في تحليل كتب المواد " 
 "للصف الخامس األساسي( التربية المدنية

 .زياد راغب الزطمة:المحلل األول     
 مدرس اجتماعيات  :العمل    
 بكالويس اجتماعيات:المؤهل التربوي    
 

  العرجانىأبو  عزمي: المحلل الثاني     
 مدرس اجتماعيات  :العمل    
 بكالويس جغرافيا:المؤهل التربوي    
 

 العصار دأحم:المحلل الثالث    
 مدرس اجتماعيات  :العمل    
 بكالويس تاريخ:المؤهل التربوي    
 

 وائل برهوم: المحلل الربع    
 مدرس اجتماعيات  :العمل    
 .ماجستير مناهج وطرق تدريس:التربوي المؤهل    
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 (8)لحق م

 باإلنجليزية( NCSS)األمريكيمعايير المجلس الوطني 
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 (9)لحق م

 (NCSS)األمريكيتفسير معايير المجلس الوطني 

:الثقافة -أوال   المتعلمين قدرة بها المختلفينىعليقصد االخرين وفهم أنفسهم فهم

تعزيز و المتعددة النظر وجهات وفهم حياتهم تشكيل في الثقافة مع والتكيف

المتعلمين سيجعل مما ثقافياَ المختلفين الناس مع اإليجابية والتفاعالت العالقات

أساس على قراراتمبنية مترابطيصنعوا و متكامل مجتمع المعلوماتفي من

.داخليا

الخبرات:التغير،واالستمرارية،والوقت -ثانيا   من الماضي دراسة بها يقصد

 المتعلمين تساعد حيث بالماضي الخاصة والمعتقدات القيم و علىوالتجارب

الناس التيينظربها والكيفية إلىاكتسابمهاراتفيالبحثالتاريخيوتفسيره

.أنفسهممعتتابعاالحداثوالتطوراتالتاريخية

علىاالجتماعيةيقصدبهااشتمالمناهجالدراسات:البيئات،واألماكن،والناس -الثأث

 المتعلمين تساعد التي والتجارب المكانيةعلىالخبرات نظرهم وجهات تكوين

 التأثيرات هذه ومعرفة والبيئات واألماكن الناس بين العالقات وفهم علىللعالم

والت والممارسات االنسانية وعلي مستوياتهاالبيئة بمختلف التكنولوجية طورات

.تكوينالرؤيةالمعرفيةوالجغرافيةللعالمحولهعلىحيثتساعدالمتعلمين

األسرة:الفرديالتطور،ووالهوية -رابعا تشكلها التي الشخصية الهوية بها ،يقصد

لها الشخصي والتطور المجتمعية المؤسسات وتأثير المختلفة، لألزمنة ،والتأثير

الذييؤثرعلىتكوينومعرف السلوكاإلنسانيوتعزيزالتطورالفردىوالهوية ة

.الشخصيةوالمبادئاألخالقيةللسلوكالفردي

يقصدبهاالخبراتالالزمةوالتيتمارس:المؤسسات،وعاتاالجم،واألفراد -خامسا  

األخرى والمؤسسات والجماعات األفراد بين والتفاعالت اليومية الحياة في

(.والدينية،والمؤسساتالتربوية،سرةاأل)مثل

االجتماعيةاحتواءمناهجالدراساتيقصدبها:الحكومة،والسلطة،والنفوذ -سادسا  

المبادئوالعملياتوالخبراتالالزمةلدرسةالكيفيةالتيينشئبهاالناسالقوةعلى

مشكالتوتمكنالمتعلمينمنصنعقرارومعالجةالقضاياوال،والسلطةوالحكومة

التييواجهونهافيالحياةالسياسيةوأنالشعوبالديموقراطيةيتعاونوااالجتماعية

.االجتماعيةبقصدالنظاموالعدالة
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:االستهالك،والتوزيع،واإلنتاج -سابعا   الدراسات تشتمل أن بها االجتماعيةيقصد

االقتصادعلى تحسينصحة بشكلمت، مختلفة سياساتاقتصادية زايدوينتجعنه

ودراسةمنتظمةمتكاملةالقتصادعالميبتنظيماالنتاجوتوزيعالبضائعوالخدمات

 .واالستهالكلمختلفالبضائعوينتجعنهالقراراتاالقتصاديةالسليمة

استكشاف:المجتمع،والتكنولوجيا،والعلم -ثامنا   أناالجتماعيةالدراساتيقصدبها

والمؤسساتوالجماعاتاألفرادعلىتؤثروالتكنولوجياالعلمفيالتطورات

وعالقتهاوتأثيرها،والمجتمعممارساتتتضمنفهمالعلموالتكنولوجياإلىوتحتاج

.المجاالتهذهبمافيهوالتخطيطللمستقبلوالحاضرالماضيالمجتمعفيعلى

 :العالمية االرتباطات -تاسعا   الدراسات اشتمال بها علىاالجتماعيةيقصد

فهميتطلبذلك(اقتصادية،سياسية،اجتماعية):ممارساتهامثلاتالعالميةاالرتباط

.المعرفةعلىالمبنيالتوافقالعالميوتعزيزالعالميةاالرتباطات

فهم:المدنية الممارسات،والياتثمال -عاشرا   المدنيةوالممارساتالمثليقصدبها

أجلمن،االجتماعيةراساتوالتعليمفيالدللتربيةوهوأمرمهموحيويوأساسي

،ودعمالخيرلإلنسانية،ومداالنسانالمدنيبالمعرفة،التفاعلالكاملفيالمجتمع

.تحسينالمجتمععلىوالمحافظة

نظر المعاييرالعالميةومنوجهه (NCSS)األمريكيللمجلسالوطنيالباحثأن

معرف من يجعل وادخالها الفلسطيني المناهج تطوير في القوةمهمه مواطن ه

والعمل أجلعلىوالضعف ومن القوة مواطن وتعزيز الضعف مواطن عالج

مع التطوراتللمنهاجومسايرته ألنمواكبة وتصحيحها تقويمها وإعادة ضبطها

من ويزيد المنهج في عملياً وتطبيقها يحققاألهدافالمنشودة تطوراتالمختلفة

.فيبناءمجتمعمتعلمالوعيوالدرايةممايجعلمنالمواطنين

Schneider and Donald ,2013,p145 ) ) 
 

 
 






