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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  ")وقل ربي زدني علما(

  
  ) 114طه(    اآلية 

  
اللّه الَ ِإلَـه ِإالَّ هو الْحي الْقَيوم الَ تَْأخُذُه ِسنَةٌ والَ نَوم لَّه ما ِفي               {

        لَـمعِإالَّ ِبِإذِْنِه ي هِعنْد شْفَعن ذَا الَِّذي يِض ما ِفي اَألرماِت واومالس
     و ما خَلْفَهمو ِديِهمَأي نيا بـا        مِعلِْمِه ِإالَّ ِبم نٍء مِبشَي ِحيطُونالَ ي

          ـوها ومِحفْظُه هُؤودالَ يو ضاَألراِت واومالس هِسيكُر ِسعشَاء و
 ِظيمالْع ِليالْع{  
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     ضوء بعض االتجاهات العالميةيلمرحلة األساسية العليا فا يتقويم منهاج الجغرافيا ف
  نسيم نصر مصلح .الباحث

   الجامعة اإلسالمية- كلية التربية
  

  ملخص الدراسة
 فـي   تقويم منهاج الجغرافيا للصفوف السابع والثامن والتاسـع    ىف الدراسة الحالية إل   هدت

 فـي   الدراسـة  شكلةم يمكن تحديد , ضوء بعض االتجاهات العالمية للمرحلة األساسية العليا      
  :األسئلة التالية

  

 منهاج الجغرافيا؟ محتوى  العالمية في ت ما هي االتجاها-1

 ؟ى العالمية في منهاج الجغرافيا من حيث تحليل المحتوتها االتجا بعض توفرىمد  ما-2

   ؟المعلمين العالمية في منهاج الجغرافيا من وجهة نظر ت االتجاهابعض  توفرىمد  ما-3
بـين أراء   العالمية في منهـاج الجغرافيـا        ت االتجاها بعض توفرى التوافق في    مد  ما -4

   ؟المعلمين وتحليل المحتوى
 

حيث قام بإعـداد    ,  المنهج الوصفي التحليلي     ت الدراسة استخدم الباحث   ولإلجابة عن تساؤال  
ا  معيـار  )37( حيث اشتملت علـى    قائمة معايير االتجاهات العالمية لمحتوى منهاج الجغرافيا      

القـضايا  , نظم المعلومـات الجغرافيـة    , التربية السكانية ( مجاالت وهي    ثالثتوزعت علي   
, لـنفس المحتـوى   معـايير االتجاهـات العالميـة     ه استبان كما تم بناء  ,  )العالمية المعاصرة 

 بطريقة عشوائية فتكونت مـن     الدراسة ة وتم اختيار عين   .قائمة تحليل المحتوى  باإلضافة إلى   
  في المدارس األساسية الحكومية العليا التابعة لمـديريتي         من معلمي الجغرافيا   اً معلم )140(

 محتوى كتب الجغرافيـا للـصف الـسابع         كما تم اختيار   ,محافظة غزة ب ةغرب وشرق غز  
 وقد تحقق  الباحـث مـن صـالحية األدوات           . لعملية التحليل   التي خضعت  والثامن والتاسع 

 ومعامـل   ,)0.871( ستبانة باستخدام طريقة ألفا كرونباخ    أل معامل ثبات ا   لالستخدام بحساب 
  .عالي ثبات معامل وكالهما, ) %98.88(الثبات لقائمة التحليل 

وبعد جمـع    ,2009/2010العام   الدراسة في الفصل الدراسي األول من        بيق أدوات تط تمو  
والتكـرارات  ) النـسب المئويـة   ( البيانات وتحليلها إحصائيا باستخدام معـامالت الـشيوع       

 منهاج الجغرافيا    محتوى االتجاهات العالمية في   بعض   االرتباط لبيان مدى توافر     ومعامالت  
  :وتم التوصل إلى النتائج التالية  ,للمرحلة األساسية العليا 

  

 االتجاهات العالمية في محتوى     بعض في توافر    نيالمعلمبلغت النسبة العامة لوجهة نظر       . 1
 وتـشير  غير مرضية  وهي نسبة    %)49.15(منهاج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا        

. اج الجغرافيا  لتوافر معايير االتجاهات العالمية في محتوى منه       ة العام  النسبة ضعف ىإل

 و



  
 

 
 
 

كما بلغت نسبة استجابات المعلمين في اتجاه التربيـة الـسكانية فـي محتـوى منهـاج            
%) 28.02(و حصلت نظم المعلومات الجغرافية على نسبة        , %)64.05(الجغرافيا على   

 %).47.93(أما القضايا المعاصرة فيرى المعلمون أن نسبة توافره بلغت 
 

ائج تحليل محتوى منهـاج الجغرافيـا لتـوافر بعـض            بلغت النسبة العامة إلجمالي نت     . 2
ـ   النـسبة  ضعف ىإلتشير   ضعيفةوهي نسبة   %) 19.3( العالمية بنسبة  تاالتجاها  ة العام

نتائج تحليل محتـوى     أما. لتوافر بعض االتجاهات العالمية في محتوى منهاج الجغرافيا         
ب الجغرافيـا  فبلغت نسبة توافرها في محتـوى كتـا   منهاج الجغرافيا لكل صف دراسي    

وللصف التاسع نسبة   %). 27.81(وللصف الثامن نسبة  %). 32.99(للصف السابع نسبة    
النسبة العامة لمعايير المجاالت فقد جاءت بنسب مختلفـة حيـث          أما توافر %). 39.21(

أمـا  %). 19.69(ويليها القضايا المعاصرة    %). 80.31(بلغ أعالها في التربية السكانية      
   %).0.00(غرافية فجاءت النسبة معدومةنظم المعلومات الج

 

وعند مـستوي داللـة      )1.00( االرتباط الخطي بين أراء المعلمين وتحليل المحتوى       بلغ . 3
 على أن الترابط الخطي بين الرتبتين دال إحصائياً عند مستوى داللـة         يدل وهذا) 0.00(
بـين   ملحوظـاً    تقارباً أن هناك    مما يدلل على وجود ارتباط بين الرتبتين ، أي        ) 0.05(

    .الترتيب في التحليل والترتيب لدى المعلمين
  

وفي ضوء النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير محتوى منهاج الجغرافيا            
 توضـح أسـباب     تإجراء دراسـا   و.وفق االتجاهات العالمية للمرحلة األساسية العليا       

 الجغرافيا للمرحلة األساسـية     جا منه محتوىضعف وقلة توظيف االتجاهات العالمية في       
ووضـع  .القضايا المعاصرة  ,التربية السكانية    , المعلومات الجغرافية  وخاصة نظم    العليا

  .الحلول المناسبة لذلك
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Evaluation of Geography Curriculum in Preparatory level in light of Some Global Trends   
Researcher: Naseem Musleh  

Faculty of Education 
  

Abstract  
      This study aimed at evaluation of the 7th ,8th ,and 9th classes 
geography textbooks content in accordance with some Global 
Trends to preparatory level. 
 

In order to achieve this aim: 
The study's problem is manifested in the following questions: 
 
 1) What are the Global Trends in geography curriculum? 
 

 2)What is the availability of Some Global Trends in the geography 
curriculum in terms of content analysis? 
 

 3) What is the availability of Some Global Trends in the geography 
curriculum from teachers point of view?  
 

4) What is the availability of Some Global Trends in the geography       
curriculum Between teachers’ views and content analysis? 
       
 

        To answer the questions above, a descriptive analytical method in 
the study's procedures, and three instruments were used: list of Global 
Trends Standards of the geography curriculum content, Global Trends 
Standards questionnaire, and analysis list in geography curriculum.                            
The sample of teachers was randomly selected from west and east 
directorates of Education-Gaza Schools which consist of (140) teachers 
of 7th,8th and 9th classes geography. The content of geography textbooks 
was choosen. The reliability of questionnaire was (0.871) and the 
reliability of the analysis list was (98.88%) and both of them were high. 

 
 The study was applied in the first semester in 2009/2010. The study used 
circulation coefficient percentage, correlation coefficient and iterance to 
collect data. 

 

      The outcome of the study were: 
1) Formulating Global Trends list geography curriculum content which 
consist of (37) standards distributed in five fields (demographic education, 
contemporary issues  and geographic information system) in teaching 
geography. 
 
2)The7th, 8th, and 9thclasses geography teachers’ point of view as follows: 
The general percentage of Global Trends Standards which should be 
contained in the geography content were insufficient (49.15%). demographic 
education (64.05%),contemporary issues (47.93%),and geographic 
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information system (28.02%).Analysis of the 7th,8th, and 9th classes 
geography textbooks come to conclusion as follows:7th class 
(32.99%),8thclass (27.81%), and 9th class (39.21%). The general percentage 
of standards of the fields: demographic education (80.31%),and 
contemporary issues (19.69%),The other fields percentage were insufficient: 
(00.00%), geographic information system     

 
3) The linear correlation between teachers’ views and content analysis was 
(1.00) and the level of significance was (0.00), this indicates that the linear 
correlation between the two ranks is statistically significant at significant 
level (0.05) this means that there is no correlation between the two ranks and 
there is a gap between in  the views of teachers and content analysis.   
 
Then this study has been accomplished with the following recommdations 
development of the 7th, 8th, and 9th geography curriculum methodology 
according to Global Trends Standards to preparatory level                                
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  :لمقدمةا
ـ              و تتقدم األمم نحو التطور العلمي السريع نحو آفاق واسعة من المعارف لتخـدم اإلنـسان نح

إعمار األرض فالتربية شأنها شأن أي علم من العلوم األخرى هدفها إعداد علمي قوي شـامل                
 بالمعارف والمهارات واألفكار والميول والقدرات التي       المتعلمين كافة العلوم لتزويد     معمتكامل  

 ع بعقله يفهم ويفسر ما يتعلمه ويتحمل مسئوليات المستقبل بقـوة وإبـدا            اًتجعل من الفرد إنسان   
 التربية جزء من المنهاج من خاللها نستطيع بناء الميول والقـيم واألفكـار               تعتبر لذلك, وتميز

 أوسع بجيل ربـاني  اً على جميع المستويات ونجعل للمستقبل آفاق    الطلبةواالتجاهات نحو نفوس    
 ويواكب التطور والتقدم التكنولوجي بمنطلقـات علميـة منظمـة           ,ينشأ على تربية وخلق دينه    

  .واصل من خالله مع العالم ومع البيئة المحيطة ليحقق في النهاية المواطن الصالحليت
  

 إلكساب المتعلمين المعارف واالتجاهات والقـيم    العلمية درامصال  أهم  من إن الكتاب المدرسي   
المختلفة من اجل بناء قاعدة علمية سليمة تمثـل الكـم المتكامـل مـن                 والحقائق   والمبادئ  

 على الفهم والتحليل  وال يتأثر بـأي  اً قادرا واعاًعلومات التي تعطي المتعلم فكر المعارف و الم  
 بكل ما فيها من معلومات وحقـائق  األخرىأما الكتب   .تشويش على أفكاره من أي مصدر أخر      

 وقيم تمثل الجانب المساعد للكتاب المدرسي وتعتبر جانب إثرائي للمنهـاج       تومعارف واتجاها 
   . يعتمد عليه المتعلم في عملية التعلم ىوليس مصدر رئيس

  

 البـد مـن     , عالم التكنولوجيا واالتـصاالت     في تطورونظراً لما يشهده هذا العصر أيضاً من        
 يالتطوير الـذ ب والن العلم معروف ,مراجعة دائمة لمحتويات الكتب الدراسية من أجل تقويمها      

للتقـويم والتطـوير المـستمرين ألن         الجغرافيا من أكثر الكتب حاجةً     محتوىو. يسبقه التقويم 
وذلك في فترات   , ويها متغيرة باستمرار وال تعرف الثبات مطلقاً      تالمعارف والمعلومات التي تح   

 اًوال تصلح كثير  , شهد نمواً كبيراً في مفاهيمه    ي الجغرافيا   فمحتوى منهاج زمنية ليست بالطويلة    
كمـا أن ظهـور   , لتطبيق لفترات طويلةا الحالية لالستخدام وانمن معارفه المتضمنة في مناهج  

   .ات جديد أدى إلى عدم التوافق بين المعدل الزمني والمعدل المعرفيينظر
  

 الذي يلعب دوراً هاماً في بناء عقل اإلنسان و فكره نحـو  األساسيالمنهاج المنطلق   شكليو  
 يكون بـذلك    و,  منهاج سليم يستند إلى الشمولية والتوازن والحكمة       من خالل المستقبل   آفاق  
 والمنهاج يعد محلياً وال يستورد وهو بلـورة ألفكـار حيـاة             الطلبة على إعداد عقول     اًقادر

 المناهج من مبادئ وقيم ومعـارف وقواعـد   يتضمنهحيث ما , األفراد في كل زمان ومكان   
ومعاجم واتجاهات وأفكار تغرس في عقول الطلبة وتبقى بمثابة المرجع األساسـي للطالـب           

ج من أهم العمليات اإلنـسانية خاصـة أن بنـاء اإلنـسان             ا المنه عدادإ ذلك فان    ى عل وبناء
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ـ  ,قدمهت على ما تغرسه وعلى نوع المنهاج الذي سوف          يتوقفوبرمجة عقله    ج ا فعملية المنه
 واإلمكانيات العلمية والخبـرات ذات الـصلة فـي    ةافر كافة القو  ظعملية معقدة تحتاج إلى ت    

  . و فعاالًاًتميز مجاج لتعد منهاالمنه
  

جهـات  الج على صعيد الفرد والمجتمع فإنـه يتوجـب علـى            ا ونتيجة لألهمية الكبيرة للمنه   
ج التحقق ومتابعة للمنهاج بشكل فعال ومستمر لـضمان جـودة هـذا             االمختصة بعملية المنه  

 تقصير أو ضعف    أي وتوضيح ما يلزم من أجل مواجهة        المنهاج واستمراره بالشكل المطلوب   
وبناء منهاج فلـسطيني بـصفة   , ولقد أصبح تطوير التعليم الفلسطيني بصفة عامة   . لمنهاجفي ا 

  ).1997:311, الفرا وآخرون(مطلباً ملحاً و ضرورياً , خاصة
  

 المعارف والعلـوم  كل أنواع تمثل متنوعةسية  إلى عدة مباحث درا    يةالمدرس تقسم المناهج    إذن
  . حي الحياة العلميةاوالمختلفة الشاملة المتكاملة في جميع ن

  

يقـدم   وفعلم الجغرافيا من العلوم المهمة وذات الصلة بالواقع والبيئة التي يعيش فيها الطالب فه      
 تتكامل وتشترك مع جميع المناهج األخرى لتكون فـي           من المعارف والعلوم التي    اً متنوع اًكم

  .والتقدملفلسطيني نحو منطلقات اإلبداع متكامالً متوازناً يوجه العقل االنهاية منهاجاً فلسطنيا شامالً 
 حول دراسة الجغرافيا الطبيعية والبشرية والعالقة        وتتجه  تتمحور فموضوعات علم الجغرافيا   

 االهتمام بوضـع    من خالل .التفكير و التأمل و التدبر      وبالتالي تساعد عقل المتعلم على        ابينهم
 عـصر التكنولوجيـا     تواكبلجغرافيا بحيث   اتجاهات وأساليب تتميز بالحداثة في تعليم منهاج ا       

  .والمعلوماتية
مقسمة إلـى جميـع     ,  الجغرافيا يدرس بواقع حصة أسبوعياً     جفمنهاأما في مدارسنا الفلسطينية     

  .مجاالت الجغرافيا على حسب كل صف أو مرحلة علمية مختلفة 
تطور وتقـدم سـريع   تقويم كل فترة لتحديثه لما في الواقع من   الج إلى   ا المنه  محتوى حتاجي و 

 مسح شـامل    من خالل   الضعف  القوة و  ج وإبراز جوانب  افعملية التقويم هي الحكم على المنه     
 نضمن أن   ذلك وبناء على .تدريسالمحتوى وأساليب   الو, تخطيطال و هدافألأ  حيث ج من اللمنه

  .  تم تحقيقه بعد تقويمهاًهناك منهاج
ة لكل من يعنيـه أمـر التطـوير التربـوي          والشك أن عملية التقويم المستمرة للمناهج مرضي      

وكل من يعنيه االستفادة من التطوير بالشكل المناسب وبالشكل الفعـال ولـذا فمـن               , للمناهج
 يمكن التطوير   ىالضروري األخذ برؤية المتخصصين وذوي الخبرة والكفاءات عند التنظيم حت         

  )20 : 1993, باشاال. (والتعديل للمسار الصحيح للمناهج كخطة أو في حيز التنفيذ
  

  على أن تعليم)1999( مثل دراسة رايسنجر السابقةوقد أشارت نتائج بعض الدراسات 
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 علـى اتجاهـات الطـالب ذوي الوضـع          ةاالجتماعية  من خالل االنترنت يؤثر بإيجابي       الدراسات  
 العالميـة إلـي   تأن إضـافة االتجاهـا    )Risinger:1999( .االجتماعي واالقتصادي المنخفض 

 إلى تحسين معلومات الطالب ومهـارتهم وتحـصيلهم والـى تنميـة             ىمقررات الدراسية أد  ال
  . التكنولوجيا والتطور العلمي والثورة المعلوماتية  من خالل تدعيم ايجابية لديهمتاتجاها

                                                                           

المنـاهج    محتوى وتقويم تجاهات العالمية الحديثة عند وضع وتخطيطلذلك البد من مراعاة اال
وذلك ألن االنفتاح على الثقافات األخرى      ,  وعدم االقتصار على األهداف القديمة فقط     , المختلفة

  .يوسع من آفاق ومدارك المتعلم ويجعله يستفيد من تجارب اآلخرين
  

ة أو تقاليد واتجاهات غيـر مقبولـة فـي           لتيارات فكري   المتعلم  قد يتعرض  . الوقت ذاته  ى وف
ولذلك يجب أن نمد المتعلم من خالل المناهج بالثقافات المختلفة مـع إكـسابه أسـاليب          , ثقافتنا

ويكون على درايـة بـالتطورات      , التفكير العلمي والتفكير الناقد وتنميتها من الثقافات األخرى       
رات فكرية أو اتجاهـات غيـر مرغوبـة         تيا يبأالحادثة في المجاالت المختلفة دون أن يتأثر        

  ).1 :1986,الحقيل(
  

 الجغرافيـا نظـراً     تقويم محتوى منهاج  ومما ال شك فيه اليوم على الصعيد العالمي في أهمية           
 أن هذا العلم يتفاعل معه      ة بالواقع والحياة خاص   الطبيعة هذه المادة وتركيبها ومكانتها وارتباطه     

 العمـل  المناهج الدراسـية  على المختصين في تطوير      يجباإلنسان بشكل دائم ومستمرة لذلك      
 الجغرافيا بما يتالءم مع الحداثة والمعاصرة، ويرجـع مـدى خـصوصية             محتوىعلى تنمية   

على ضرورة تدريس هذه المرحلة بطرق        الجغرافيا محتوىفي  خاصة  المرحلة األساسية العليا    
 الحديثة وتكفل تقـدم الطلبـة فـي         واتجاهات حديثة تعمل على تأسيس الطلبة وفق االتجاهات       

  . بفكر حديث ومعاصر في تعلم الجغرافياىأألخرالمراحل 
ضرورة تقويمه  حيث يؤكد على     منهاج الجغرافيا من المناهج المهمة التي أنتبه إليها الباحث           نإ

 العالمية  خاصة أن هذا المنهاج يتطور في كـل فتـرة وأخـرى               تاالتجاها بعض   في ضوء   
ض و حركة الكون ال تتوقف لذلك يحتاج هذا المنهاج إلى المتابعـة والمراجعـة               فعمليات األر 

ومواكبة كل ما هو جديد وتدعيمه في منهاج الجغرافيا وكلها أمـور جعلـت الباحـث يـرى                  
م مع التغير الحـادث     ء تتال في محتوى منهاج الجغرافيا حتى     تبني االتجاهات العالمية  بضرورة  

هذا المنهاج تحت أنظار المختصين وأن يـتم تقويمـه حتـى             محتوى   في العصر و أن يكون      
ر ما هو جديد وما هو لم يفسر من قبـل إن ذلـك          يالمعاصرة والتجديد وتفس  االتجاهات  يواكب  

 الجغرافيا بكل فروعه ويحدث معاصر لهذا المنهاج وإلى ذلـك           محتوىيعمل على دعم وإثراء     
 ه بعلم الجغرافيا وضرورة تقويمه وتطـوير    من األهمية لقد اهتمت معظم المؤتمرات و الندوات       
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 للواقع ووضع أهم التحديات العالمية التي تواجه العالم و القضايا العالمية والتي بـصدد أن     اًوفق
  . العالميةاالتجاهاتوفق ها المنهاج ييحتو

  

  :لألسباب التالية ج الجغرافيا مهمةا عملية تقويم منهى الباحث أنوير 
  

 .المنهاج الحالي محتوى  واضحة حول صالحية وأداء يقدم معلومات ونتائج -

  . تفسير بعض الظواهر التي لم يكن لها تفسير قديمايساهم في -
ـ   ايساهم في الكشف عن نق   - ط الـضعف  اط القوة والضعف في المنهاج وذلـك لمعالجـة نق

 .ط القوةاوتدعيم نق

 .لمنهاجل ضبط حققت -

 .تجاهات المعاصرةالوا الجغرافي الحالي ىتمكن من الموازنة بين المحتو -
 

  -:وقد نبع اإلحساس بمشكلة هذه الدراسة من خالل الشواهد التالية 
  

 حيـث  ,  العلياةمن خالل عمل الباحث كمدرس لمنهاج الجغرافيا في مراحل التعليم األساسي     •
مما دفع الباحـث    , تجاهات العالمية لال الحالي   ةج الجغرافي ا منه  محتوى ال حظ عدم مواكبة   

 . منهاج الجغرافيا في ضوء االتجاهات العالمية محتوى تقويم و على مراجعةإلى العمل

نها التجربة األولـى فـي بنـاء        أوخاصة  , الجهود التي بذلت في إعداد المنهاج الفلسطيني       •
 من تقـويم     هذا المنهاج  فالبد من إلقاء الضوء على أهم ما يحتاجه       , منهاج فلسطيني خاص  

 .وإثراء يعطي أفضل صورة مطلوبة
 

ـ   و, عمليات التقويم المستمرة للمناهج بصفة عامة في الدول العربية         • هج اعمليات تقويم المن
حيث يتم االستفادة من عمليات التقويم هذه في تطوير المنـاهج           , في فلسطين بصفة خاصة   

 .وتحديد أهم أساليب التدريس المناسبة. الحالية
 

ـ يرة بغـرض التأك   الجهود التي تبذل عربياً وعالمياً في السنوات األخ        • د علـى االهتمـام     ي
  .بالمناهج في الوطن العربي

 

ـ    تنتائج بعض الدراسا   •  العالميـة  ت أهميـة توظيـف االتجاهـا   ى السابقة التي تؤكـد عل
 .والمستحدثات التكنولوجية في التدريس

 

, قلة الدراسات في مجال تقويم منهاج الجغرافيا لمعرفة جوانب القوة وجوانب الضعف فيه             •
ممـا دفـع    ,   لمحتوى منهاج الجغرافيـا     من عملية التقويم في التعديل والتطوير      واالستفادة

 .الدراسةالقيام بهذه الباحث إلى 
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  :مشكلة الدارسة
  : مشكلة الدارسة في األسئلة التالية تحديديمكن 

  

 منهاج الجغرافيا؟محتوى  العالمية في تما هي االتجاها -1

 ؟ىمية في منهاج الجغرافيا من حيث تحليل المحتو العالت االتجاها بعض توفرىمد  ما-2

   ؟المعلمين العالمية في منهاج الجغرافيا من وجهة نظر ت االتجاهابعض  توفرىمد  ما-3
بـين أراء   العالمية في منهاج الجغرافيـا      ت االتجاها بعض توفرى التوافق في    مد  ما -4 •

 ؟المعلمين وتحليل المحتوى
  

  :أهمية الدارسة
  :همية الدراسة الحالية فيما يليتكمن أ       

 االتجاهات   بعض  لمنهاج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في ضوء       تقدم الدارسة تحليالً   •
  .تالعالمية وإعداد استبانه توضح قائمة لبعض هذه االتجاها

  

 للمرحلـة   اج الجغرافي الين ومصممي وواضعي منه   وقد تسهم الدراسة في تشجيع المسؤ      •
 لالرتقاء به إلي األفـضل مـن        اليا لتطوير المنهاج المتصلة بقسم الجغرافي     األساسية الع 

 للعمل بعـد  اخالل االستفادة من هذه الدارسة ونتائجها عند بناء وحدات ومنهاج الجغرافي         
 . تطويرها إلي األفضل ىذلك عل

 

من الممكن أن تساعد الدارسة الحالية طالب الدراسات العليا حيث توفر قائمـة لـبعض             •
 .اإلضافة لتوفير قائمة معايير لهذه االتجاهاتب الجغرافيا ج العالمية لمنهاتالتجاهاا

 
  :أهداف الدراسة  

  -:تهدف الدراسة الحالية إلي
 .الجغرافيا منهاج  محتوى العالمية فيتتحديد االتجاها •

 

 منهاج الجغرافيا من حيث تحليل       محتوى  العالمية في  ت االتجاها  بعض  توفر ىمعرفة مد  •
 .ىحتوالم

 

 منهاج الجغرافيا من وجهة نظر       محتوى  العالمية في  ت االتجاها  بعض  توفر ىمعرفة مد  •
 .المعلمين

 .في منهاج الجغرافيا ى التوافق بين أراء المعلمين وتحليل المحتوتحديد •
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  :حدود الدراسة  

  -: تنحصر حدود هذه الدراسة بالمحددات التالية 
  

   . ضوء بعض االتجاهات العالميةيفحلة األساسية العليا لمرا  فيتقويم منهاج الجغرافيا •
  

  :الحد المكاني •
 فـي    الجغرافيا للمرحلة األساسـية العليـا      منهاج ومعلمي   محتوى ىاقتصرت الدارسة عل  

  .في فلسطين لوزارة التربية والتعليم  التابعةالمدارس
  

  :الزمانيالحد  •
في المدارس التابعة لوزارة     )2009(اماألول للع  تطبيق أداة الدارسة في الفصل الدراسي        تم

  .في فلسطينالتربية والتعليم 
  

  :الحد البشري •
 األساسـية  معلمي الجغرافيا للمرحلـة      أراء منهاج الجغرافيا في ضوء       محتوى تم تقويم  •

 .العليا
  

  : األداة •
 تاالتجاها بعض  و إعداد استبانه توضح ىتحليل محتو بمن إعداد الباحث والتي تتحدد

  . لمنهاج الجغرافياالعالمية
  
  

  :الحد األكاديمي •
  فـي ضـوء     للمرحلة األساسية العليـا     منهاج الجغرافيا   محتوى تقويم ى الدراسة عل  تقتصرا

و اسـتخدام الـشبكة العالميـة       . والمتمثلة في استخدام الحاسب اآللي      العالمية تاالتجاهابعض  
 المحتـوى لمفاهيم الجغرافية فـي      استخدام ا  و. الجغرافيا محتوىواالتجاه البيئي في    ).االنترنت(

 استخدام الفيديو   و,  السكاني ه استخدام االتجا  و,  استخدام نظم المعلومات الجغرافية    و, الجغرافي
 اتجاهـات   ثالثحيث تم تحديد    .  في محتوى الجغرافية   و القضايا العالمية المعاصرة   , التفاعلي

,  الجغرافيا منهاج محتوىالسكاني في    هاستخدام االتجا , وهي استخدام نظم المعلومات الجغرافية    
   . الجغرافيامحتوى منهاجو القضايا العالمية المعاصرة في 
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 :مصطلحات الدارسة •
  

التقويم بأنه إصدار حكم لغرض ما على قيمـة األفكـار    ) Bloom(  يعرف بلوم     :التقويم . 1
  )56 :1988 ,الدليم وآخرون( .واألعمال  والحلول والطرق والموارد

 وقائية عالجية هدفها الكشف عن مواطن       ةتشخيصيهو عملية قياسية    ) الدليم وآخرون (ه  ويعرف  .2
  )57: 1988 ,الدليم وآخرون ( الضعف ومواطن القوة بقصد تطوير عملية التعلم والتعليم

 

 العملية التي تهدف إلى      والجهود اإلجراءات هو:ويتبنى الباحث التعريف اإلجرائي التالي    
والحكم علـى مـدى      ,اً مسبق ومخططه  محدد ربوية في ضوء معايير   تحقيق األهداف الت  

بقصد تحـسين األداء     ذه الجهود وما يصادفها من عقبات وصعوبات في التنفيذ        هفاعلية  
  )إجرائي (.التربوية 

ء داخـل أو    اها المدرسة للتالميذ سو   ؤهو مجموعة الخبرات التربوية التي تهي      ":جاالمنه . 3
عدتهم على النمو الشامل نمـواً يـؤدي إلـي تعـديل            خارج المدرسة وذلك بغرض مسا    

 مـن   هما يواجهـو  لسلوكهم ويكفل تفاعلهم بنجاح مع بيئتهم ومجتمعهم وابتكارهم حلوال          
 ).4: 1996 ,الوكيل والمفتي"  (مشكالت

 

 المعارف والمعلومات والموضوعات والقـيم      مجموعة من هو  :ج  اويعرف الباحث المنه  
 المؤسسات التعليمية للمتعلم بهـدف      اهؤ علمي تهي  ى محتو والحقائق التي تصاغ في قالب    

 الحيـاة   ةالنمو الشامل المتكامل للفرد في جمع النواحي العقلية والنفسية والحركية لمواكب          
إجرائي.( ومبدعاوتطورات العصر بعقل واع(  

 

  :جاتقويم المنه . 4
ـ   قياس فعاليته في ضوء أهدافه لمراجعة ن      : "يعرف تقويم المنهاج على أنه     ج اظـام المنه
ج من عمليات تنقيح أو تحسين أو تطـوير أو مراجعـة            اوتشخيص ما يحتاج إليه المنه    

 )42: 2002, محمود". (جاألحد عناصر المنه
  

ج وما يرتبط به من عمليـات       اعملية جمع البيانات الخاصة بالمنه    بأنه  : "ويعرفه حمدان 
م معالجتها بطرق إحـصائية  ث, وخدمات بشرية ومادية وتربوية مساعدة لصناعته وتنفيذه 

, وعالجه, للعمل بعدئذ  على تحسينه    ,  قيمته البنائية واإلنتاجية   ةلتقرير صالحي وصفية مناسبة   
  .)33: 1986 ,حمدان(  "من التربية المدرسيةكليا أو إلغائه , أو إلجازة االستمرار بتطبيقه

  

والضعف في المنهاج  جوانب القوة كشف يه: ويتبنى الباحث التعريف اإلجرائي التالي
 معالجة جوانب و تطوير الجوانب االيجابية من خالل الحكم المناسب عليه وإصدار
  .)إجرائي (الضعف
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  :الجغرافياتقويم منهاج  . 5
 على مدى تحقق عناصر منهاج الجغرافيا       معينهي عملية يقوم بها الباحث إلصدار حكم        

 العالميـة لتـدريس     تجاهـا  االت  بعض في ضوء بقتها لعناصر تقويم المنهاج     ا مط ىومد
  ).إجرائي( آراء المعلمين الجغرافيا و

  

  :منهاج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا  . 6
التي تصاغ فـي     الجغرافية و   الكل المركب من المعارف والمعلومات والموضوعات      هو

للمرحلة األساسية العليا والـذي أقرتـه    ) مجموع كتب  الجغرافيا      ( علمي محتوىقالب  
   ).إجرائي(  )2004/2003( التربية والتعليم الفلسطينية للعام الدراسي  وزارة

  

 هي فئة الطالب المحصورة مابين الصف الخامس األساسـي          :المرحلة األساسية العليا   . 7
  .)إجرائي() م2009 (غزة للعام الدراسي  قطاع في مدارس األساسيحتى الصف العاشر

  

  :تعريف االتجاهات العالمية . 8
ما أمكن التوصل إليه بالبحـث أو       : اعلى أنه . تجاهات العالمية المعاصرة  اال)مهنا(يعرف

الدراسة من الطرق واألساليب التدريسية المـستخدمة ومـا يـصاحبها مـن األنـشطة             
واألدوات ووسائل تدريسية معاصرة يتم استخدامها ضمن مقرر طرق التدريس العامـة            

  ).3 :2006مهنا، (ضوءها في طويره إعادة صياغة وتبكليات التربية في أي جامعة بهدف 
  

  

  

  . االتجاهات العالمية المعاصرة) اللولو(وتعرف 
 والتربوية على المـستوى العـالمي     لتكنولوجيهاوكل جديد وحديث في المجاالت العلمية       

المعاصر من معلومات ومعارف ومهارات علمية وتكنولوجية وتربوية ترتبط بالتربيـة            
  ). 5 :2004اللولو، . (العلمية وعناصرها المختلفة

  

هي أراء الفالسفة ورجـال الـدين والمفكـرين         :االتجاهات التربوية ) سهام بدر (تعريف  
والمربين في الفكر التربوي عبر الزمان والمكان وتتبع االنجازات واإلضافات والمعـالم            

  ). 23 ,22 :2002بدر، (البارزة لتطوير اتجاهات الفكر التربوي 
  

  :الجغرافيا محتوى العالمية المعاصرة في تجاهاتلالالتعريف التالي  )الباحث( ويتبنى  
معلومـات ومعـارف      العالميـة مـن     العلميـة   إليه الدراسات واألبحاث   تهي كل ما توصل   

 وما يصاحبها مـن     يسيةجيات تدر ي واسترات  علمية وتكنولوجية   وحقائق و نظريات   ومهارات
, التربيـة الـسكانية   ك,  العلمي والتكنولـوجي    والتقدم ةأدوات وأنشطة ووسائل تواكب المعاصر    

 ات مقـرر  فـي محتـوى    والتي يتم استخدامها     القضايا المعاصرة و نظم المعلومات الجغرافية     
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الجغرافيا في جميع المراحل التعليمية والتي تعمل علـى فهـم وتحـسين معلومـات الطـالب            
  ).إجرائي(  تنمية اتجاهات ايجابية لديهم ىوتحصيلهم وال ومهاراتهم

  

  : قائمة المعايير . 9
"               عبارة عن أجوبة إيجابية لتساؤالت يمكن الحكـم بموجبهـا علـى سـالمة المـنهج                "
  )                    117 :1982 ,الجمل   (                                                           .

  ).129:1988,عبيدات" (ج التعلمتائالمستوي المقبول لألداء أو لن:"أوهي
 لكثير من األبعاد التربوية يمكن من خالل تطبيقها التعرف علـي            أراء محصلة" أو هي   

ـ            الـشيء الـذي     ىالصور الحقيقية للموضوع المراد تقويمه آو الوصول إلي أحكام عل
   ).172:1996,الجمل,اللقاني"   (نقومه

 ى التي يجب أن يشير إليها محتو      البنود:  بأنها  العالمية تاالتجاهاقائمة  ) الباحث(ويعرف  
 والتي أعدها الباحث والتـي سـيجري         العالمية ت والمشتقة من االتجاها   منهاج الجغرافيا 

 كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية     ى أراء المعلمين وتحليل محتو    حالباحث عملية استيضا  
  )إجرائي. (العليا من خاللها

  

  :ىتحليل المحتو . 10
م بها واضع المادة التعليمية لتجزئة المهـارات والمفـاهيم          هو جميع اإلجراءات التي يقو    

والحقائق التعليمية إلي العناصر التي تتكون منها حتى يتوصل إلي ذلـك الجـزء مـن                
  )47:1987,طعيمة .( المتعلماالمعرفة التي يمتلكه
 الظـاهر آو    ىوأسلوب بحث منهجي يستخدم فـي تحليـل المحتـو         , آو هو أداة علمية     

ة من المواد بطريقة موضوعية منظمة بهدف الوصول إلـي اسـتدالالت            المضمون لماد 
  )7:1988,مدكور(تةوثابواستقراءات واستفسارات صادقة 

  

قة موضوعية منظمة تـصف بـشكل كمـي     يهو طر : ىتحليل المحتو ) الباحث(ويعرف  
 المواد والمناهج المكتوبة بهدف الوصـول إلـي المعرفـة           ىمنظم ودقيق شكل ومحتو   

  ).جرائيإ(المقصودة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري 
  

  :جاتقويم المنه: أوال
  مفهوم التقويم §
  التقويم دواعي §

 التقويم منطلقات §

 التقويمأهمية  §
 التقويمأدوات  §

  الجيدالتقويم ر وأسسيمعاي §

 األسس العامة للمنهاج الفلسطيني §
  

  :علم الجغرافيا: ثانيا
 طبيعة علم الجغرافيا §

 فيا  علم الجغرامفهوم §

  علم الجغرافياخصائص §
 علم الجغرافيا ة أهمي §

  علم الجغرافيا أهداف  §

  الجغرافيا بالجغرافيا التربويةعالقة §
 علم الجغرافيا لالتربوية قيمة ال  §

 أقسام وفروع علم الجغرافيا  §
  
  
  
  

 



  
 

 
 
 

  :جامنهالفي تقويم  االتجاهات العالمية :لثاثا

  العالميةتمفهوم االتجاها §
  العالميةتاالتجاهاموضوعات   §

 ج الجغرافياا في تقويم منهاالتجاهات العالمية بعض معايير §
  
  
  
  
  
  
  

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

    



  
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول
   تقویم المنھاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  
 

 
 
 

  :مقدمة
 األول تقـويم    المبحـث تناول في    : مباحث ة ثالث يتضمن هذا الفصل اإلطار النظري ويشتمل     

ـ          دواعيومه و  فحدد مفه  منهاجال ج و  ا تقويمه ومنطلقات هذا التقويم، وكذلك أهمية تقـويم المنه
حديث عن األسس العامـة     ال الباحث   ثم أنهى , مر وأسس هذا التقوي   يج ومعاي اأدوات تقويم المنه  

 الثاني عن علـم الجغرافيـا حيـث مهـد لحديثـه            المبحثللمنهاج الفلسطيني ، ثم تحدث في       
 لتعريفها و خصائصها و أهميتها  و أهدافها و عالقتها           اًا موجز باستعراض طبيعة علم الجغرافي   

 األخير عن أهـم     المبحث ، ثم تحدث في      قيمتها التربوية  بالجغرافيا التربوية واختتم حديثة عن    
أهم الموضـوعات   ,  العالمية تتعريف االتجاها .   الجغرافيا تقويم منهاج االتجاهات العالمية في    

ـ ثم  , . جافادة من هذه الموضوعات والتطبيقات في تقويم المنه       وكيفية االست , والتطبيقات    ىأنه
 االتجاهات العالمية في تقويم     قائمةالباحث حديثة بتحديد معايير لكل اتجاه ومن ثم التوصل إلي           

  .ج الجغرافياامنه
  

 المبحث األول
  جاتقويم المنه

  ج اتقويم المنه: أوال
 ورية في مجاالت الحياة المختلفـة وفـي مجـال          يشكل التقويم إحدى العمليات الحيوية والضر     

التربوية خاصة، نظرا لما ينتج عن تلك العمليـة مـن مراجعـة  ومتابعـة وتعـديل                  العملية  
  . للمسارات للوصول إلى أفضل القرارات

وعملية التقويم قديمة قدم اإلنسان نفسه، وهي مسايرة لجميع األنشطة اإلنسانية المختلفة، فلقـد              
ان التقويم منذ القدم في إصدار األحكام على قيمة األشياء والمواقف المختلفة مـن     استخدم اإلنس 

  . أجل تحسين نمط حياته
  

ويحتل التقويم التربوي مكانة بارزة جديرة بالدراسة والبحث والتحليـل فمـن خـالل التقـويم      
 نحـو  ط الضعف التي تحول دون تحقيق التقـدم       االتربوي يتم تحديد الصعوبات والمعوقات ونق     

 ألي خطوة   يةساسأأهداف العملية التربوية بهدف تحسين وتطوير تلك العملية، فهو يمثل قاعدة            
  .تطويرية أو تحسينية لواقع  العملية التربوية

   
والعملية التربوية المدرسية تحتاج إلى تقويم مستمر يتناول أهدافها ومناهجها وطرق التـدريس             

لمختلفة فيها لتحديد درجة فعاليتها ورفعهـا إلـى أعلـى           فيها وإداراتها وجميع أوجه النشاط ا     
  . المستويات في ضوء اإلمكانات المتوفرة
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  : التعريفات التي تناولت تقويم المنهاج •
  

عملية دراسة وتشخيص مستمر تستهدف التعرف على نـواحي القـوة           : "ج هو اتقويم المنه  -
ربوية مقبولة ومتعـارف    ج بقصد تحسينه وتطويره في ضوء أهداف ت       اوالضعف في المنه  

  ). 36:2004 ,اللولوعفانة،". (عليها مسبقا
  

عملية جمع للمعلومات والبيانات واألدلة والشواهد التي تشير        : "ج بأنه اويعرف تقويم المنه  
بعد حصرها وتحليلها وتفسيرها إلى نواحي القوة ونواحي الضعف في المنهج القائم، وهذا             

م و اإلداريون والموجهون والمديرون وأولياء األمور وكل        األمر يشترك فيه المعلم والمتعل    
  ). 84: 1996اللقاني والجمل، " . (ج المدرسيامن له عالقة بالمنه

   
 وقائية عالجية هدفها الكـشف عـن        ةهو عملية قياسية تشخيصي   ) الدليم وآخرون (ويعرفه   -

ــيم    ــتعلم والتعل ــة ال ــوير عملي ــصد تط ــوة بق ــواطن الق ــضعف وم ــواطن ال                           م
 .)57,56:1988,الدليم وآخرون( 

  

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم التقويم في األدب التربوي، فقد تناول هذا المـصطلح              -
ج، وأيا كان   ابصفة عامة، ومن حيث ارتباطه بالعملية التربوية، و من حيث ارتباطه بالمنه           

ا يتفق عليه جميع المختـصين فـي هـذا         نوع االرتباط فإن لمصطلح التقويم مفهوما واحد      
   .المجال

  

 أن جميع التعريفات السابقة الذكر تؤكد على أن التقويم هو عملية منهجيـة              ويرى الباحث 
علمية منظمة لجمع المعلومات حول الموضوع المراد تقويمه في ضوء معـايير محـددة              

  . ينتج عنها حكم معين يفيد في صناعة القرار التربوي
  

  
  

  : قويم المناهج الدراسية تدواعي •
هناك الكثير من األسباب التي تدعو إلى القيام بعملية التقويم التربوي بـشكل عـام والمنـاهج                

  : الدراسية بشكل خاص وأهم تلك األسباب ما يلي
  

أن مراجعة العمليات التربوية من وقت آلخر ومتابعتها أمر ضروري لمعرفة كيف يـسير               •
ج التعليمي من أكثر الجوانـب      ا األخطاء قبل استفحالها، والمنه    تنفيذ هذه العمليات ولتالفي   
 . حاجة إلى التقويم المستمر

كثرة التغيرات التي تحدث في المجتمعات التي تقتضي إعادة النظر في المنـاهج وتقـويم                •
  . آثارها

 .زيادة المعارف والمعلومات وتضخمها بشكل كبير •
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 .العالمية  تتطوير التعليم وفق االتجاهابنادي  مفاهيم تكنولوجيا التعليم التي ترانتشا •
 

اهتمام الناس بالتربية والتعليم اهتماما متزايدا وتساؤالتهم المستمرة عن جـدوى البـرامج              •
 . الدراسية المطبقة

عدم رضا الناس عن نتائج أبنائهم بسبب تقصير التربية في إكسابهم السلوكيات المرغوبـة               •
  ).378:1979,قورة(وإعدادهم للحياة 

 

المناداة من وقت آلخر بضرورة اإلصالحات التربوية من أجل مواكبة المـستحدثات فـي               •
حيث إن تطور العلم والمعرفـة وظهـور نظريـات          ) 368: 1996الشافعي،(المجتمعات  

وآراء ومبادئ جديدة تدفعنا إلى أن نقيم المناهج التربوية للتأكد من أنها تتضمن آخـر مـا          
 . لعلمية والتجريبية في مجاالت العلوم المختلفةتوصلت إليه الدراسات ا

 

التطورات السياسية وما يتبعها من تغيرات في التاريخ والجغرافيا وما ينـشأ عنهـا مـن                 •
 ). 71: 1999دروزة، (أوضاع وواقع جديدين 

 

.  والـضعف  ةج الجغرافيا الكشف عن مواطن القو     ا تقويم منه  دواعيويرى الباحث أن من     
 ذلك إلي ضـرورة     ىأد  والقضايا العالمية  متطلبات العصر  ب لتواك ادة   هذه الم  في محتوى 
 العالمية الحديثة خاص لتطـور      ت االتجاها  بعض ج الجغرافيا من خالل توظيف    اتقويم منه 

ة ط القـو ا  تعزيز نق ىالعصر الذي نعيش فيه عصر المعلومات والتكنولوجيا  ، والعمل عل          
دمه أهمية التقويم للمتخصصين والخبـراء      ط الضعف، ومواطن القصور وما تق     اوعالج نق 

هج الفلسطينية بـوزارة  ا المناهج عامة والمن محتوىفي هذا المجال من اجل تطوير وإثراء    
التربية والتعليم الفلسطينية خاصة، وال سيما أنها التجربة األولى والعنـصر األهـم مـن               

  . عناصر السيادة الوطنية
  

  

  :المنهاجمنطلقات تقويم  •
   ـ :هين يحدد المنطلقات الثالثة لتقويم المنهاج والمنطلقات هناك م    

 : أنه نظام  ىالتعامل مع المنهاج عل . 1

 حيث سيتيح التعامل لتحقيق مبدأ الشمولية والتوازن بين عناصر المنهاج األربعة وما بين             
مع التذكير باستمرار علـى أن أي تـأثير فـي احـد             .لعملياتا  و المدخالت والمخرجات 

  . ينتقل إلي بقية العناصر األخرى سلباً أو إيجاباًالعناصر
  

وهو يتأثر باألنظمة التربويـة     ,  أنه من عناصر نظام التربية     ى إلي نظام المنهاج عل    ةالنظر . 2
  .الفرعية األخرى ويؤثر فيها
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    . المستقبلية حين القيام بعملية التقويم لغرض التنفيذ أو التطويرةالحرص علي النظر . 3

  )325:2004, والحيلة,مرعي                                          (          
 

  : هي  في تقويم المنهاجومن المبادئ التي تقوم عليها النظرة المستقبلية •

 .استيعاب التكنولوجيا والتمكن منها  •

 .ممارسة الحياة التعاونية في المدرسة  •

  البقاء ىتعلم المهارات األساسية للمحافظة عل •

 .المهنيوير مهارة االختيار تط •

 اكتساب مهارة التعليم الذاتي  •

 .امتالك مهارات التفكير واإلبداع في حل المشكالت واتخاذ القرارات  •

 امتالك مهارة التواصل الفعال  •

 .اإلنسانيةتنمية المواطنة المحلية والمواطنة العالمية أو  •

  ) 326:2004,والحيلة, مرعي. ( باإلنسان هتماملالالتحلي بالتربية األخالقية  •
 

  محتـوى  الباحث أن عملية تقويم المنهاج التربوي تهدف إلـي قيـاس فعاليـة           ى وير
المنهاج ألن الغاية النهائية هي نجاح المنهاج بكامله في تحقيق األهداف المرجوة ، أي              
أن الغاية هي نجاح  عناصر المنهاج جميعها ومن المالحظ أن معظم عمليات التقـويم               

 المواد التعليميـة المتـضمنة فـي        ى أحد مكونات المنهاج مثل التركيز عل      ىلتركز ع 
 مثـل األشـكال     ة قـضايا نوعيـة محـدد      ىالمنهاج وتركز بعض عمليات التقويم عل     

ليـة  الية اإلدارة الـصفية أو فع ا فعى مدىوالرسومات وبعض عمليات التقويم تركز عل 
مالحظ أن من المعتاد أن يكـون       ومن ال .  استراتيجيات التعلم    ىحدإطرق التدريس أو    

 ويستخدم التقويم البنائي في ذلك حيـث يـتم تقـويم            ىالتقويم جزئيا في المراحل األول    
عناصر المنهاج ومكوناتها بصورة منفصلة ولكن بعد الوصول إلي مرحلة التنفيذ فـإن             

  .التقويم الكلي أو الشامل هو ما نسعى إلي تحقيقه 
  

  : دور تقويم المنهاج  •
بين دورين  " سكريفين  "  ميز   دة ادوار يجب أن تراعى في تقويم المنهاج حيث        هناك ع 
قويم المنهاج التربوي هما التقويم البنائي أو التشكيلي أو الختامي ويـستخدم            ت ل ينأساسي

ومـن خـالل مطالعـة األدب       . هذا االصطالح بكثرة في مجال تقويم المنهاج حالياً         
التي تمارس اآلن في معظم أقطار الوطن يمكـن    التربوي ومن خالل الخبرات العملية      

  . لعلمية تقويم المنهاج ثالث ادوارتحسس 
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  : اختيار مكونات المنهاج أو إنشاء منهاج جديد : األولي  •
وتظهر هذه الوظيفة للتقويم في المراحل األولية لتطوير المناهج حيث تبرز أسـئلة              

ـ       :قبيلمن   اج ؟ مـاذا ينبغـي أن يـتعلم     ما هي المواد التي يجب وضعها في المنه
وفـي العـادة    . الـخ ......   ما هي االستراتيجيات التي ينبغي استخدامها ؟        ؟الطلبة

  .بينهايكون هنالك عدة بدائل أو خيارات يختار األنسب من 
  

   :عناصره  تعديل المنهاج أو بعض :الثاني •
الممارسـة  كـشف   تحيـث   .   للتقويم في مرحلة تجريب المنهاج       ةتبرز هذه الوظيف    

العملية عن بعض جوانب القصور مثل عدم قدرة الطلبة علـى اسـتيعاب بعـض               
  .  تطبيق بعض النشاطات في الظروف الراهنة للمدارسزالمفاهيم أو تعز

     
  
  

  :      تحديد مواصفات استخدام المنهاج:الثالثة •
اسـتخدام   التي ينصح ب   والشروط المناسبة تقوم عملية التقويم هنا بتحديد المواصفات       

فهي ال تهد ف إلى تعديل المنهاج أو إلى اختيار مكوناتـه، بـل              .   المنهاج ضمنها 
  .    تهدف إلى وضع مواصفات لالستخدام األمثل للمنهاج أو البرنامج التعليمي 

  )331:2004 , والحيلة,مرعي (                                                     
  

  

 األخـر  المنهاج ينحصر حول مراحل مترابطة تعتمد كل منها على            تقويم أن الباحث   ىير
 التدريس  وأساليب ى المحتو إنشاء المنهاج من خالل     وإنشاء تقف عند بناء     ىاألول لمرحلةفا

 ومن ثـم تعـديل   أولى تجريب هذا المنهاج كتجربة  إلىالمرحلة الثانية فتعمد     أما, المناسبة
.  التدريس  والتي تظهر بعد تجريب المنهـاج        ساليبأ أو ىبعض الجوانب المتعلقة بالمحتو   

 أي بعـد     فهي مرحلة تحديد موصفات يتم كتابته بعد المرحلـة الثانيـة           الثالثة المرحلة   أما
  والطـرق  توضح األساليب حيث  لمنهاج  ا بحيث تكون بمثابة خطوات تنفيذ       التعديل والتنقيح 

  .المناسبة في تنفيذ هذا المنهاج
  
  

  : جأدوات تقويم المنها •
 جمع المعلومات حول تنفيذه وتطبيقه في الميدان،        أساسي على وسائل   المنهاج بشكل    يعتمد تقويم 

     :وتتعدد أدوات تقويم المنهاج وتختلف بتعدد واختالف مصادر التقويم، ومن أهمها ما يلي
  :المالحظة •

   حيث وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي في اكتساب لخبرات والمعلومات: وتعرف على أنها
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  ).145:2000,عبيدات(يجمع الخبرات من خالل ما نشاهده أو نسمعه
االنتباه إلي ظاهرة أو حادثة معينة أو شيء ما بهدف الكشف عن            :  أنها ى ملحم عل  اويعرفه

  ).226:2000,ملحم(أسبابها وقوانينها 
  

  :ىإلوتنقسم المالحظة 
  

   Direct observationالمالحظة المباشرة    . 1
التعرف على أثر المنهاج في تحقيق أهدافه مـن خـالل زيـارة الـصفوف               : هاويقصد ب 

ومالحظة ما يجري فيها، وكيف يتم تنفيذ المنهاج بقصد جمع المعلومـات التـي تتـصل                
بإمكانية بلوغ التالميذ لألهداف، وقدرتهم على تنفيذ األنشطة المقترحة في المنهاج وقـدرة             

ساعدتهم للتالميذ علـى دراسـة المقـررات وفهـم          المعلمين على تنفيذ هذه األنشطة، وم     
  . واستيعاب الحقائق والمفاهيم الواردة فيها

  : والمالحظة المباشرة نوعان
  Structured observationالمنظمة المالحظة المباشرة  •

  unstructured observationالمالحظة المباشرة غير المنظمة    •
  

  : المنظمة كأداة لجمع البيانات بما يأتيويبرر عبيدات وآخرون استخدام المالحظة 
  . أنها وسيلة لجمع البيانات عن السلوك اللفظي وغير اللفظي للمعلم في البيئة الصفية -
 . أنها طريقة يخطط لها بعناية بحيث يحدد المالحظة مسبقا ما يريد تسجيله -

ــى الموقــف   - ــأثيره عل ــث ال يفــرض المالحــظ ت ــر موضــوعية حي ــا أكث أنه
 ).148:1988,يداتعب(.التعليمي

  

تكشف القليل من االهتمام بالمعاني المرتبطة بسلوك التالميذ        "ومن عيوب هذه الطريقة أنها      
  ).365 :1992 ,نشوان" (والمعلمين ألنها تعطي وصفا كميا وال تعطي وصفا كيفيا

  

وفي هذه الحالة يقوم المالحظ برصد كافة مـا يجـري           : المالحظة المباشرة غير المنظمة   
وقف التعليمي وليس ضمن معايير معدة مسبقا، وإنما بحـسب          مغرفة الصف طبقا لل   داخل  

طبيعة الموقف  الصفي، بحيث يالحظ السلوك اللفظي وغير اللفظي للتالميذ، واسـتجاباتهم      
 وليست  اًللمعلم والمادة التعليمية ككل، والمعلومات التي يحصل عليها المالحظ غالبا وصفي          

جعل المقوم قادرا على تكوين صورة واضحة عن جوانـب القـوة                      المعلومات ت  ه وهذ اًكمي
  .والضعف  في المنهاج

  

  :أهداف المالحظة الصفية كما يلي ) 5:2007,مهدي( وتوضح 
 ):المالحظة الصفية ( أهداف  •
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 .سلوبهأمالحظة مستوى كفاءة أداء المعلم وقدرته على االبتكار والتجديد في  -1
 

 .وبيان مواطن القوة والضعف لدى كال منهن نمتعلميالمالحظة مستوى أداء  -2
 

 . التعليمية المصاحبة للدرساألنشطةمالحظة وتقويم  -3
 

مالحظة وتقويم أساليب التقويم المستخدمة للدرس ومعرفة مدى وفائها بحاجة الدرس مـن             -4
 .المادة العلمية والخطة المقررة

 

الدروس ومعرفة مدى وفائهـا    ج من خالل االطالع على سجل       امالحظة ما قطع من المنه     -5
 .بمتطلبات الحصة والمادة المقررة

 النظافة ومدى مـساهمتها     – تنظيم األدوات    –مالحظة مختبرات المادة من كفاية إعدادها        -6
 .ةفي خدمة العملية التعليمي

 –مالحظة السلوك غير اللفظي للمعلم وتأثيره على المتعلم من طريقة الوقوف والجلـوس               -7
    . االنخفاض الصوتاع أو  االرتف–الحركة 

 

 

 ): للمتعلم ( أهمية وفوائد المالحظة  •

 أثنـاء  يعـاني منـه المـتعلم        يالـذ تخفف وسائل المالحظة من الضغط والقلق        -1
 .ةاالختبارات العادي

نقل المعلومات التي جمعها المعلم لإلفادة منها لتقويم المتعلم من جميـع النـواحي               -2
 )18:2005 ,كرم ( .العقلية والوجدانية والمهارية

  

  : Indirect observation : المالحظة غير المباشرة •
 فيها تجريب المنهـاج أو  ىإذا كان المقوم ال يستطيع مالحظة كافة الصفوف التي يجر     

تنفيذه، يلجأ إلى استخدام وسائل أخـرى للوصـول إلـى آراء التالميـذ والمعلمـين                
  : نهاج وفيما يلي عرض ألبرزهاواإلداريين وأولياء األمور وكل من له عالقة بالم

  

  :Questionnaires االستبيانات •
أدوات جمع المعلومـات، وقـد كثـر اسـتخدامها فـي الدراسـات                    من   ت  تعتبر االستبيانا 

تكـون  وأولياء األمور نحو المنهاج، وقد    كوسيلة الستطالع آراء المعلمين والتالميذ      التربوية  
  . خاصة إذا كانت العينة كبيرة فهي تختصر الوقت والجهداالستبانة مفيدة أكثر من المقابلة 

  

أداة  لجمع البيانات المتعلقة بموضوع أو بحث ما مـن           :  أنها ىحيث تعرف األستبانة عل   
  ).259:2000,ملحم(خالل استمارة يجري تعبئتها من قبل المستجيب

  وماتهي مجموعة من األسئلة التي تصاغ من اجل الحصول علي معل: عبيداتاويعرفه
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  ).117:1988,:عبيدات( وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين
  

 : االستبياناتأنواع •

  :هيرئيسية أنواع  أربعة إلي المتوقعة واألجوبة األسئلةيمكن تقسيم االستبيانات حسب طبيعة 
 :االستبيان المغلق . 1

 مثـل   اإلجابات الصحيحة من مجموعة من      اإلجابةبحيث يطلب من المفحوص اختيار      
  ).نادراً, أحياناً, غالباً, ال, عمن(
  :االستبيان المفتوح . 2

وهو الذي يترك للمفحوص حرية التعبير عن ارئه بالتفصيل مما يساعد الباحث علـى              
  . تؤثر على االراء والحقائقالتي والدوافع لعلى العوامالتعرف 

  :االستبيان المغلق و المفتوح معاً . 3
  .وهو يتكون من أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة

  :االستبيان المصور . 4
 صور بدال من العبارات المكتوبة وتـستخدم  أو على شكل رسوم األسئلةحيث تقدم فيه  

  .)260: 2000 ,ملحم( بشكل كبيرلألطفال
  

 :Interviews :المقابالت •

ــ , وهـي عالقـة ديناميــه                  .أكثــر تم بـشكل لفظـي بــين شخـصين أو   وتبادليـه ت
  ).247 :2000 ,ملحم(
 

  :إلى المقابلة  وتنقسم •
وهي المقابلة التي تنطلق من موضوع معـين، وكـذلك تكـون            : المقابالت المركزة  . 1

 .األسئلة معدة مسبقا، وتتطلب من المستجيب إجابات محددة
   
مـسبقا      ..معدة وتكون األسئلة Semi-structured interview: المقابلة شبه المنظمة . 2

    .الذي يريدهولكن بإمكان المستجيب اإلجابة على النحو 
وهنا ال تعد األسئلة مسبقا، ولكن تطـرح األسـئلة          : informalالمقابلة غير الرسمية     . 3

حب طبيعة إجابات المستجيب، ويسمح بحرية اإلجابـة علـى األسـئلة مـن قبـل              
  ).248 :2000 ,ملحم(. المستجيب

  :االختبارات •
  شفهية والكتابية   إن االختبارات بأنواعها المقالية واإلنشائية والموضوعية وال
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  )16:2007,مهدي(.  والنظرية  والعملية تعد من أساليب جمع البيانات ألغراض التقويم
  

  : المناقشة •
تستخدم المناقشة كوسيلة لتقويم المنهاج وتكون المناقشة فردية مع جهـة لهـا عالقـة       

نيـة  بعملية التقويم كالمناقشة مع المعلم أو تكون جماعية مع فئـة مـن الفئـات المع               
  .الخ، وتختلف المناقشة باختالف من يجريها... باألمر

   

  : قوائم الرصد •
تستخدم لتقويم جوانب محددة من عناصر المنهاج أو جميع العناصر ونـستطيع مـن              
.                  خاللهــا أن نــشخص مــواطن القــوة والــضعف تمهيــدا للتحــسين أو التطــوير

  ).365:1992,نشوان(.                                                             .
  

 ذلك لقـد  ىج  وبناء علا تنوع أدوات تقويم المنهى علخالل ما سبق يؤكد الباحث  ومن  
استخدم الباحث في هذه الدراسة االستبانة وذلك حتى يتمكن من الوصول إلـى أكبـر               

هم عدد ممكن من المعلمين ، وإعطاء فرصة لكل منهما للكشف عـن وجهـات نظـر        
  .ج الجغرافياالمية المعاصرة في تقويم منها العتالحقيقية حول االتجاها

  
 كأداة تقويمية دون غيرهما كونها تتـوافر فيهـا          اختياره االستبانة  أن   ويعتقد الباحث  

  : السمات اآلتية
يمكن الحصول على معلومات من عدد كبير من األفراد متباعدين جغرافيـا بوسـيلة               . 1

    . ممكن مقارنة مع وسائل أخرى لجمع البيانات والمعلوماتاالستبيان بأقصر وقت
يعتبر االستبيان من أقل وسائل جمع المعلومات تكلفة سواء فـي الجهـد المبـذول أو                 . 2

المال، وال يحتاج تنفيذ وإدارة االستبيان إلى عدد كبير من الباحثين المـدربين، وذلـك      
 .  ذاتهألن اإلجابة عن األسئلة وتدوينها متروكة للمستجيب

 

يعتبر كثير من الباحثين المعلومات التي تتوفر عن طريق االستبيان أكثر موضـوعية              . 3
 . من إجابات المقابلة أو غيرها

يوفر االستبيان وقتا كافيا للمستجيب للتفكير في إجاباته مما يقلل الضغط عليه ويدفعـه               . 4
 ). 268 :2000 ,ملحم(تدقيق في معلوماته الإلى 

 

ـ  ة كلمة كلم  منهاج شاملة تمكن الباحث من تفصيل ال      ةتبر عملي  أما التحليل فيع   . 5  اً وحرف
 .عالية وتقلل التكلفة وذات دقة اًحرف
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 : تقويم المنهاج وأسسريمعاي •

 فائـدة يؤكد الباحث انه من الضروري أن تتم عمليات تقويم المنهاج بوسائل فعالة وذات              
وتحقـق  , غرض المرجـوه منهـا  والبد من التخطيط الجيد لعمليات التقويم حتي تحقق ال       

وليتحقق ذلك فالبد مـن أن يكـون هنـاك قواعـد      , الهدف من عمليات التقويم المختلفة    
, لتعطي نتـائج أكيـدة ومنطقيـة      , ومعايير وأسس يستند إليها عند عملية تخطيط التقويم       

والبد من إتباع معايير وأسس التقويم الجيـد        ". ومتقاربة من حيز الوجود وأكثر وضوحا     
  .حيث التخطيط والتنفيذ الجيد لهذه األسس والمعايير التقويميةمن 

  .معايير المنهاج الجيد :أوال •
 

   : المنهاج الجيد
 هو المنهاج الذي يشق أهدافه من حاجات المتعلم وحاجات المجتمع وحاجـات المعرفـة،            

مراعيـاً  وهو الذي يقدم الخبرات التعليمية الجيدة والغنية والمفيـدة والمناسـبة للمـتعلم              
ومنظماً هذه الخبرات تنظيماً جيـداً محققـاً        . النظريات المعرفية والنظريات السيكولوجية   

 االستمرارية والتكامل والتتابع الذي يؤدي بالطالـب إلـي نـواتج            و معايير التنظيم الفعال  
  .تعليمية مرغوبة

  

  :والمنهاج الجيد هو المنهاج الذي يتميز بالصفات التالية
 بمعني أن هذا المنهـاج  ,) المعرفة  المجتمع، المتعلم،( منهاج من حاجات    أن ينبثق ال   •

 .يشتق أهدافه بحيث يراعي حاجات المتعلم وحاجات المجتمع وحاجات المعرفة
 

 إلـي تحقيـق     ى أهداف تربوية تشير إلي نواتج تعليمية واضحة تؤد        ىأن يحتوي عل   •
ة من األهـداف التعليميـة    جملىغايات أفضل للمتعلم، بمعني أن يحتوي المنهاج عل   

 ).المتعلم (  تعلُم الطالب لى إىؤدت شكل نواتج تعليمية واضحة ىيمكن صياغتها عل
 

 : أن يضم العديد من الخبرات التعليمية الجيدة والتي تتصف بالصفات التالية •

 بمعني أن هذه الخبرات منبثقة عن األهداف وإذا ما قام المتعلم            :هدافلألمة  ء  مال -
 .فإنه يحقق الهدف المرغوببالخبرة 

 

 أي تُبني علي خبرة سابقة وتقود إلي خبرات جديدة وتـنظم الخبـرات              :تراكمية   -
 .السابقة

 . الطلبة وحاجاتهمتتراعي كل اهتماما:   مشوقة ومثيرة ومتنوعة  -

 .  قابلة للتنفيذ -

 ). النماءىمستو(  االستعداد العقلي عند الطلبة ىمة لمستوءمال   -
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مـن  .... ) .اجتماعيـات  علوم، دين،(  جميع مجاالت المعرفة المهمة        أن يتمثل  -
 وجهة نظر المختصين  

 . ) ,221:2004 عاشور وأبو الهيجاء(   أن تكون المجاالت التي يقدمها متمايزة -
  

أن تنظم خبرات المنهاج تنظيماً فعاالً جيداً مراعين في تنظيمها معـايير التنظـيم               -
  :وهيالفعال 

 االستمرارية  •

 التكامل  •

 التتابع  •
 

وذلك من أجل تقديم المناسـب      . أن يتبني المنهاج نظرية تعلم ونظرية نماء مناسبة        -
 .وبالطريقة المناسبة

  

  ـ : أن يتمتع المنهاج بالصدق  •
 .  الصدق االجتماعي -

 .النفسي  الصدق  -

 .الثقافي  الصدق  -

  .العقلي  الصدق  -

   ) 2004 :223 ,ءعاشور وأبو الهيجا. (  الصدق الجسمي -
  
  
  
  
  
  
  
  

   :يليومن أهم معايير التقويم ما 
مة كل عنصر من عناصـر المنهـاج لبقيـة         ءنقصد مال : مة أو المناسبة    ءمعيار المال  . 1

العناصر، ومناسبة العناصر نفسها مع كل أسس المنهاج ، ويتحقق هـذا المعيـار إذا               
ـ            ون األهـداف   ضاقت الفجوة بين الحاجات التي نأملها واإلمكانات الواقعية، فقـد تك

 نفـسه  الـشئ . طموحة جداً واإلمكانات قليلة ال تحقق هذه األهداف وقد يحدث العكس          
 .بالنسبة لبقية العناصر

 .ل المعلمب تنفيذ المنهاج من قىتتعلق الكفاية أو الفاعلية بمد: معيار الكفاية أو الفاعلية  . 2
 
 

ـ استخدام الوسائل التعليمية المتاحة ، وتكون الكفاية خارجية ب         . 3  تـوافر الوسـائل     ىمعن
التعليمية واإلمكانات الالزمة لتحقيق النتاج أو المخرجات في ضوء األهـداف، كمـا             

 دقة تصميم عناصر المنهاج بشكل محدد ومناسب لتوفير الـشروط  ىتكون داخلية بمعن 
  .التي تساعد علي تحقيق الكفاية الخارجية 
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 ى وبحاجات األفراد والمجتمع ومد    ه،بأهداف ارتباط المنهاج    ىمة أمر يتعلق بمد   ءفالمال
 أما الفعالية فمفهوم يتعلق بالطرائق والتقنيـات والمـواد والوسـيلة            .وقابليتهانسجامه  

والمعلمين وسائر التسهيالت التربوية المرتبطة بتنفيذ المنهاج وتطبيق محتواه وهنـاك           
   :أربعةاحتماالت 

  

  ).لمثلي وهي الحالة ا( قد يكون المنهاج مالئماً وفعاالً  . 1

 .قد يكون المنهاج مالئماً ولكنه غير فعال . 2

 ).وهي الحالة األسوأ ( وقد يكون المنهاج غير مالئم ولكنه فعال  . 3

 .)1992 :314 ,جامعة القدس المفتوحة(  .وغير فعالقد يكون المنهاج غير مالئم  .4
  

ـ   عدة أسس ومعاير     ى الباحث بأن فعالية المنهاج ترتكز عل      ىهذا وير  قيـق   تح ىتعمل عل
 في ضوء اسـتخدام الوسـائل التعليميـة         لوصول إليها اسعي إلي   يالمنهاج لألهداف التي    

 تحصيل جيـد    ى مستو ىواإلمكانات الالزمة لتحقيق النتاج الذي يمثل حصول الطالب عل        
ـ    .  االختبارات التي أعدتى األقل من خالل إجاباتهم عل  ىعل  ىلـذلك يؤكـد الباحـث عل

     .  الفلسطينيج المنهاايحتويهاألسس والمعاير التي يجب أن 
  
  

 : )1998( تري وزارة التربية والتعليم الفلسطيني  •

     أنه ال بد أن يلبي المنهاج الفلـسطيني حاجـات المجتمـع الفلـسطيني وأن يـستجيب                 
ير عديـدة تـستدعي بنـاء منـاهج         يلطموحاته ويساهم في حل مشكالته وأن هناك معا       

  ـ :ما يأتي ر تتمثل فييفلسطينية وهذه المعاي
 .توحيد المناهج المستخدمة في جميع مدارس فلسطين  . 1

 .تكييف المنهاج لمواءمة الواقع الحالي . 2

 .ترسيخ القيم في المجتمع الفلسطيني . 3

 .مواكبة ارتفاع النمو السكاني . 4

 .تحسين األوضاع االقتصادية . 5

 ).19:1998,وزارة التربية والتعليم  ( الجيدتوفير التعليم  . 6

 إثـارة التـساؤالت     ى قادر عل  المتعلمين، ى إثارة االهتمامات لد   ىلالمعلم القادر ع   . 7
 .وتشجيع التفكير

 
 نضج المتعلمين العقلـي والمرتبطـة بحاجـاتهم         ىمة لمستو ءوجود المناهج المال   . 8

 .وحاجات مجتمعهم واتجاهات العصر الذي يعيشون فيه

25 



  
 

 
 
 

  وفعـال تكامـل  ومعايير المنهاج بـشكل م   أسس تطبيق   أنسبق يرى الباحث      ما خاللومن  
مـة  ء تكـون مال   أنمة يجب   ءمة وفعالية تحقيق المعايير فالمعايير المال     ءمرهون بمدى مال  

 الفعالية فهي مرهونة بمـدى تـوافر        أمالجميع عناصر المنهاج والبيئة االجتماعية للمجتمع       
ل ر ويتفق الباحث مع أراء البـاحثين حـو        ي لتنفيذ هذه المعاي    التربوية واإلمكانياتالتسهيالت  
 ومعايير بنـاء المنهـاج عامـة      أسس تكون   أنهج ولكن يرى الباحث بضرورة      امعايير المن 

ـ      ءمة من حيث المال   ءومنهاج الجغرافيا خاصة مال     ىمة والفعالية مع المعايير العالمية وتراع
وفـي  ,  العالمية الحديثة والتي توظف المستحدثات التكنولوجية والتطبيقية         تاالتجاهامعايير  

  .المتاحة والبيئة ةاإلمكاني  بعين االعتبارتأخذنفس الوقت 
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 المبحث الثاني 
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علم الجغرافيا:ثانياً  

  :طبيعة علم الجغرافيا  •
بيعية والبشرية والعالقة القائمـة بينهمـا       تعد الجغرافيا همزة الوصل بين الظواهر الط      

 العلوم االجتماعية التي تربط بين اإلنسان والبيئة منذ أقـدم           ىإحدحيث تعد الجغرافيا    
باإلضافة إلي ذلك تعتبر من العلوم التكاملية التي تربط         , العصور وحتى وقتنا الحاضر   

بيعة ونظـرة شـمولية     حيث أن علم الجغرافيا ذو ط     , بين العلوم الطبيعية واالجتماعية   
ء في اإلطار   ا في رؤية الحقائق والعالقات سو     اينفرد بها الجغرافي قي دراسة الجغرافي     

وينظر إلي عالقـة   , الزمني أو المكاني وكذالك المفاهيم والحقائق والمعارف المتنوعة         
  )45:1997 ,شلبي( .األخر منهما يؤثر في  الن كالًةالتكاملية خاصالنظرة بالبيئة باإلنسان 

                                       

 الصعيد العالمي في أهمية تـدريس       ى ال يشك احد اليوم عل     هأن.  صالح محمود  ىوير
والقدرات التي  , نظرا لطبيعة هذه المادة وتركيبها ومكانتها في خطة الدراسة        , الجغرافيا

تساعد الطـالب  حيث ,وخاصة المرحلة اإلعدادية    .يمكن أن تنميها عن طريق تدريسها     
 استبصار الحقائق وإدراك صور البيئة بجوانبها المتعددة ومستوياتها المختلفة مـع   ىعل

وفوق ذلـك فـان    , هر وربط األسباب و النتائج    واوتعليل الظ , التعمق في فهم العالقات   
تدريس الجغرافيا يفسح المجال لممارسة أنواع مختلفة من األنشطة العملية والتطبيقات           

ي حياتنا اليومية مما يساعد علي تحقيق ايجابية الطالب وإكسابهم الكثير مـن             المفيدة ف 
  . )55 :2005 ,محمود(  الميول والخبرات

  

 واكبت  ا التخصصات العلمية التي مرت بتطور مستمر      ن أن الجغرافيا م   حثا الب ىوير
 وسـائل البحـث وتقنيـات       ىالتطورات العلمية والتكنولوجيا والتي انعكست أثارها عل      

ومـن  , التحليل والتي أسهمت في نقل الجغرافيا من مجال الوصف إلى مجال التطبيق           
البحـث  تخصصات الجغرافيا وفي منهاج     حيث يظهر التنوع في     , خالل األزمنة المختلفة  

  .والتتبعوالتحليل والتحري الجغرافي بما يضمن التوصل إلي الحقائق من خالل التفسير 
  

  :أنها طبيعة علم الجغرافيا تتمثل في  أن على مما سبق ويؤكد الباحث
   :علم تركيبي •

فهو يجمع في تركيبه عدة علوم كاالقتصاد والتربيـة والفلـك والـسياسة والزراعـة            
 . واالنثربولوجيااوالجيولوجيوالفيزياء 

 .الظواهر الجغرافيةعلم يختص بتفسير وتعليل وتحليل  •

 . البشرية والطبيعيةيدرس العالقة بين الظواهرعلم  •

 ).43:2006,خضر(علم دينامكي متطور غير ثابت •
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  : علم الجغرافيامفهوم •
ولذلك فانه من الصعب اختيار     , لقد تباينت اآلراء واألفكار حول تعريف علم الجغرافيا       

ولكـن مـن الممكـن    , أو صياغة تعريف واحد متفق عليه بين العلمـاء والمفكـرين          
  :حو التالي النىاستعراض مجموعة من التعريفات لهذا العلم عل

  

كلمـة  :  يعرف علم الجغرافيـا مـن خـالل األدب الجغرافـي لغـة علـى أنهـا                
تستمد أصلها من اللغة اإلغريقية والالتينية وهـي مكونـة مـن     Geography.جغرافية
وتعني الوصف أي أن الكلمة تعنـي وصـف   " graphy ,وتعني األرض" Geoمقطعين 

,  الكونيـة والفلكيـة المختلفـة        األرض والدراسات الجغرافية تشمل وصف الظواهر     
وخطوط الطول ودوائر العرض ومواقـع النجـوم واإلجـرام          , والمجموعة الشمسية   

 ).11 :2005 ,محمود (السماوية األخرى
  

 

بأنها العلم الذي يدرس سطح األرض وغالفه الجوي من حيث التبـاين            : ويعرفه الفرا 
مختلف ظواهر سـطح األرض مـن       والتكامل والتشابه وتحليل العالقات المتبادلة بين       

 )14:1997,الفرا.  ( ارتباطها بمواطنهاىطبيعية وبشرية ومد
 

بأنها  علم الكون بكل ما يميزه من مظاهر طبيعية وبشرية واقتصادية            : ويعرفه حمدان 
                                     )67:1986,حمدان(. وفلكية وإدارية وسياسة وبحار ومحيطات ومصطلحات

 

 

بأنها العلم الذي تهتم موضوعاته بدراسة اإلنسان والبيئة ممثلـين فـي            : ويعرفه عبابنة 
لذاتهم بعالقة اإلنسان ببيئته وأساليب تفاعلـه       , الذي يعيش اإلنسان فيه   , التفاعل الحيوي 

كما يمكن القول أنها تـدريس سـطح األرض كونـه مـسكنا     ,معهما وأثار هذا التفاعل    
 ).21:2006,عبابنة. ( ويؤثر فيهاإلنسان يتأثر

 

 بينهما قواسم   ه يوجد رغم من تعدد المفاهيم الجغرافية وتنوعها إال أن       ال ب ه أن  الباحث ىوير
 أن سطح األرض ميدان الدراسة الجغرافية وان هناك عالقة          ىمشتركة فجميعها تتفق عل   

أمـا  . ا  وان الظواهر التي تشغل هذا السطح بمثابـة موضـوعاته         . تفاعل مع اإلنسان  
 ناحية من النواحي أو مظهر      ىاالختالف فيما بينهما فيظهر من خالل درجة التركيز عل        

  . من المظاهر
هو العلم الذي يدرس الظواهر الطبيعية والبـشرية        وبذالك يعرف الباحث علم الجغرافيا      

  .  والعالقة القائمة بينهم
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  :ل مفهوم علم الجغرافيا كما يلي حواويوضح الباحث أهم المالمح التي يمكن بلورته      
ـ       " المكان ارتباطا بارتباط دراسة الجغرافيا     •  ىوثيقا سواء أكان مساحة محدد أم عل

 .مستوي العالم

 . حد سواءىالظواهر الطبيعية والبشرية علباهتمام دراسة الجغرافيا  •

 )العالقات بين األماكن( إبراز عملية التوزيع والتحليل والوظيفة •

  والتشابهات المكانيةتختالفااالهتمام باال •

 .السعي إلي الشخصية اإلقليمية المتميزة •
  

  :خصائص علم الجغرافيا •
 .تحليل والتفسير والتعليلال الوصف وىعلم تحليلي قائم عل . 1

 .بينهماالعالقات المكانية التي ترتبط بين اإلنسان والبيئة والتأثير المتبادل علم قائم علي  . 2

 . حد سواءىتلفة الطبيعية واإلنسانية والتطبيقية علعلم تكاملي بين العلوم المخ . 3

 .سطح األرضبمرتبطة  . 4

 )81:2004,عبد اهللا( .تغير والتطورالعلم شامل متكامل متسلسل يتميز ب . 5
  

 خالل ما سبق أن خصائص علم الجغرافيا متنوعة تتميـز بالـشمولية      ن الباحث م  ىوير
هداف المخطط لها وهذا ما يتفق فيه       والدقة التي تجعل من هذا العلم األداة نحو تحقيق األ         

  .الباحث مع هذه الخصائص
  

  :أهمية علم الجغرافيا •
  :ويؤكد لوكرامان أهمية علم الجغرافيا في دراسة الجوانب التالية

 .الموقع وأهميته •

 .التوزيع وظاهرة التركز أو االنتشار •

 .العالقة بين الظاهرات الطبيعية والبشرية •

 .ضعالقة الظواهر ببعضها البع •

  .هر البشرية وعالقة اإلنسان بالبيئةواالظ •

 )145:1997,شلبي( . المكانةدينامكي •
 

قع الجغرافية والتوزيعـات    ا أهمية علم الجغرافيا من خالل دراسة المو       ىويؤكد الباحث عل  
المكانية والبشرية والتعرف علي المظاهر الطبيعية ودراسة الـسكان والمنـاخ ومظـاهر             

فعلم الجغرافيـا مـن العلـوم       ,  التأثير بينهما  ىإلنسان والبيئة ومد  السطح والعالقات بين ا   
اإلنسان الن الجغرافيا علم وصف األرض الذي يتفاعـل         بالمهمة خاصة لالرتباط المباشر     
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مع اإلنسان فمحور دراسة الجغرافية يدور حول العالقات السببية ألية ظاهرة من الظواهر             
 ربطها مع بعضها لتكوين الشكل الكلي لهذا        وتوضيح كيفية ,  سطح األرض  ىالموجودة عل 

ج تفكير يهتم بتوزيع الظـواهر      اج الجغرافي هو منه   اوعلي هذا األساس فان المنه    , السطح
  .ج ربط واستنتاجاكما انه منه,  سطح األرضىعل

  

 تتطلب من المتعلمين التفكير والفهم      كغيرها من العلوم األخرى   حث أن الجغرافيا    ا الب ىوير
 ىتحقق من الظواهر ومشاهدة الظواهر الطبيعية والحكم عليها وبذلك تعمل عل          والبحث وال 

,  المتعلم وإكسابهم المعلومات واألفكار والمهارات والنظريات والتعميمـات          ةتنمية شخصي 
وليس هدف تدريس الجغرافيا تحفيظ الطلبة أسماء القارات والدول والعواصم بـل تنميـة              

 أهمية  يستخلص الباحث ومن خالل ما سبق     . بما يحيط بهم  القدرات العقلية وزيادة الوعي     
  .علم الجغرافيا وتتمثل في 

 .علم يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية والعالقة القائمة بينهم  . 1

 . والتعليلالوصف والتحليل والتفسيربعلم يهتم  . 2

 .علم متكامل مع العلوم األخرى . 3

 .ةيهتم بدراسة المكان والتغيرات المناخي معل . 4
 

  :أهداف علم الجغرافيا •
 ماهية علم الجغرافيا أن  نتوجها نحو أهداف علم          ىلعل ما يلفت النظر بعد االطالع عل      

في كتابه عن تدريس الجغرافيا إلي أهـداف        " عبد اللطيف فؤاد    "وقد أشار   , الجغرافيا
  :تدريس الجغرافيا وحددها كما يلي

 . معلومات جغرافية خاصةىحصول الطالب عل •

 . تصور وإدراك ظواهر العالم الطبيعية والبشريةىة الطالب علمساعد •

 .تنمية الروح القومية والحساسية االجتماعية •

 .المساعدة علي تنمية عقلية عالمية •

 .تنمية صفات واتجاهات لها اثر في حياة الطالب •

 .)214:2004,فؤاد  ( تنمية التفكير الجغرافي •
 

  : النحو التاليىافيا علأهداف ومرامي علم الجغر نويلخص لوكراما
 .العالقات بين الظاهرات وغيرها في نفس المكان •

 .ىارتباط هذه الظاهرات وغيرها بظاهرات أخر •

 .اختالف الظاهرة من مكان ألخر •
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 .تحديد أسباب وجود بعض الظاهرات في مناطق دون أخرى •

 .مدي انتشار وذبذبة الظاهرة •

 .تكرار الظاهرات المختلفة •

 .ن ظاهرة وأخرى تمثلهاتحديد المسافات بي •

 .كثافة وتجمع الظاهرات غير المتصلة •

 .دراسة موقع وتركز الظاهرة •

 .ارتباط نوع النشاط السائد مع السكان •

 .)115 :1997, شلبي( .خرهألبيئة من مكان الالتفاعل بين اإلنسان و •
 

عبد اللطيف فؤاد قد شـمل عـدة   " أن  يالحظ الباحث من خالل العرض السابق لألهداف      
 اً خصص نوع  اى المعارف والمعلومات    ىور في تحديد أهداف الجغرافيا حيث أكد عل       أم

 من المعارف الجغرافية التي يتم تدريسها كأهداف سواء في مرحلة معينة أو جانب              اًمعين
  .معين

  

   :في فلسطين غاية تدريس الجغرافيا في المراحل األساسية العليا  الباحثيحددو        
خـصائص الطبيعـة والبـشرية      ال جغرافية فلسطين والبيئـات و     ىتعرف المتعلم عل   •

 .الت امجال جميعللظواهر الجغرافية  في 

 من المعلومات والمفاهيم والنظريـات والقـيم واالتجاهـات          ه مجموع ىالتعرف عل  •
 .والمهارات والحقائق الجغرافية

  الثقافيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية       الفلـسطيني   مشكالت المجتمع  ىالتعرف عل  •
 .واإلسهام في حلها

 
  

 حـدد  ياألهداف    و لتحقيق هذه   , مع شمولية األهداف السابقة لعلم الجغرافيا      حثاويتفق الب   
  :ةبعض المتطلبات التالي )يحيى(
 . فهم التعميمات في الجغرافيا أكثر من المعلومات المحددةىاالهتمام بالتركيز عل •

 

 .ب حل المشكالت أسلوىاالهتمام باألنشطة التعليمية القائمة عل •
 

 . مصداقيتها وطرح البدائلى اختيار الفرضيات وتعرف مدىقدرة الطالب عل •
 

نشطة التعلم التي تتعامل مع مشكالت المجتمـع وتلـك          أضرورة مراعاة التوازن بين      •
 .التي تتعامل مع مشكالت المتعلم وقضاياه

 والنـشاط   يالحضراالهتمام بدراسة الجغرافيا من خالل الدراسات الحقلية والتخطيط          •
 .البشري
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 . الجغرافيا الدراسيةجا في مجال تطوير منهتاستخدام مدخل المنظوما •
 

مثـل التـدريس    , جغرافيـا ال  محتـوى  استخدام استراتيجيات متنوعة فـي تـدريس       •
 مإسـتخدا بوالـتعلم   , والتعلم التعـاوني    , والمحاكاة, واأللعاب التربوية , المجموعاتب

 مـن الوسـائط     موتطبيقـاته .واالنترنت  , دام الحاسوب   منتجات التكنولوجيا من استخ   
 )19:2005,يحيى(.المتعدد

  

 تحقيق أهداف علم الجغرافيا وتمكن     ى أن استدراك هذه األمور تساعد عل      ويالحظ الباحث 
المتعلم من الوصول لألهداف المرجوة وبذلك نستطيع تحقيق القدر المطلوب مـن تعلـم       

قدر المطلوب لحل مشكالت العلم وتوعيـة المـتعلم         علم الجغرافيا و نكون قد وضعنا ال      
 االتجاه نحـو     يجب لذلك,  مع كل من البيئة الطبيعية والبشرية        تهبالبيئة الطبيعية وعالق  

,  الجغرافيا تسعي إلي تحقق األهـداف المطلوبـة وبالتـالي    محتوىاتجاهات حديثة في    
التي تزيد من أهداف    . لوجيا التطور الكبير في المعرفة والمعلوماتية والتكنو      ىتواكب مد 

  .علم الجغرافيا
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  ):تعلم الجغرافيا(الجغرافيا وعالقتها بالجغرافيا التربوية •
تهتم الجغرافيا كمادة دراسية بتدريس الظواهر الجغرافية الطبيعية والبشرية والعالقات          

ة إلـى دراسـة تلـك       باإلضاف, القائمة بينهما والمشكالت التي تنشأ من تلك العالقات         
للدولة أو  ) الجغرافيا اإلقليمية (الظواهر الطبيعية والبشرية ضمن وحدة جغرافية معينة        

وتختلف مستويات دراستها وتدريـسها بـاختالف مراحـل         , الدول أو األقاليم المختلفة   
التعليم العام والصف الذي تدرس فيه، وعلى العموم فـإن الجغرافيـا كعلـم وكمـادة           

ن في العناصر األساسية التي يتعامل معها كل من الجغرافـي المحتـرف             دراسية يتفقا 
وبالتالي في محتوى الجغرافيـا  , ولكنهما يختلفان في هدف كل منهما, ومعلم الجغرافيا   

  .ووظيفتها التي تلزم كال  منهما
وهكذا فإن المطلوب لدارس الجغرافيا أن يدرس الجغرافيا التـي تـساعده أن يكـون               

ـ     , اً يحيا حياة كريمة في مجتمع مترابط      مواطناً صالح   جغرافيـة   هوهذا ما يطلـق علي
, حيث يهتم الجغرافيون التربويون بهذا المجال) Everyday Geography(الحياة اليومية 

  .وكيفية إيصال المعرفة واالتجاهات والقيم الجغرافية إلى دارس الجغرافيا
  

  :في ثالثة محاور أساسية هـي) يحيى(  وتتركز الجغرافيا التربوية كما حددها 
  .التعميمات والحقائق والمفاهيم المرتبطة بالموضوعات الجغرافية •
  .االتجاهات والقيم والميول واألنماط السلوكية المرغوب فيها •
 ).16:1995 ,يحيى. (المهارات الجغرافية •

  

ئتـه   الباحث أن الجغرافيا كمادة دراسية تعنى بتدريس العالقات بين اإلنسان وبي           ىوير
الطبيعية والمشكالت التي تنشا عن هذه العالقة وميادين السلوك اإلنساني مع توضـيح             

  . توعية الفرد بذلكىالبيئة الطبيعية ومدبعالقاتها بتفاعل اإلنسان 
  

ومن خالل ما سبق فان الجغرافيا كعلم أو مادة دراسة يتفقان في المادة الخـام التـي                 
 هدف كل منهما    يفالجغرافيا و لكنهما يختلفان     يتعامل معها كل من الجغرافي ودارس       

م ءوالمطالب من دارس الجغرافيا تعلم جغرافية الحياة أو جغرافية كل يوم حتـى يـتال    
واهم ما يميز الجغرافيـا كعلـم وكمـادة         . مع تطور العصر والواقع الذي يعيش فيه        

ويـتم  ,  صفاتهوهذا يعد من أهم.  أن الجغرافيا متغيره من وقت ألخر    ىادراسة التغير   
التركيز في مجال تدريس الجغرافيا علي كيفية استثمار الموارد الطبيعية والمحافظـة            

 . حل المشكالت البيئية ككلىعليها والحفاظ علي الغالف الجوي والعمل عل
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  :القيمة التربوية لتدريس الجغرافيا •
 الباحث  ى األدب التربوي المتخصص في تدريس الجغرافيا ير       ىمن خالل االطالع عل   

أن القيمة التربوية لتدريس الجغرافيا تظهر من خالل إثارة وتنمية قدرات الطالب مـن            
قدرات العقلية والعلميـة  الخالل الوصف والتخيل والتحليل والتفسير والمالحظة وتنمية       

  . تعلم الجغرافياىللمتعلم والتي تساعده عل
 ىالجغرافيا إلـي تنميتهـا لـد       بعض القدرات العقلية التي تسعي       ى ويؤكد الدليمي عل  

  :الطالب وهي
  تنمية القدرات العقلية من خالل المالحظة •

تعتبر المالحظة من األساليب الهامة المستخدمة في تدريس الجغرافيا وتتمشي مـع             •
الجغرافيا ميدانها البيئة بمفهومها الـشامل والمحلـي        ف, طبيعتها كعلم وكمادة دراسية   

رب إلي العلوم الطبيعية والتجريبية حيث تعرف علـي         وعلم المالحظة  اق   , والعالمي
من خالل أساليب البحث والدراسـة      , أنها المشاهدة الدقيقة والمنظمة لظاهرات معينة     

 .ةم مع  دارسة الظاهرة الجغرافيءالتي تتال

  .منتظمةالمشاهدة والمالحظة بصورة  ىويستلزم تعلم الجغرافيا تدريب المتعلمين عل. •
  

 :ال العقليالذاكرة والخي •

 الطلبة من خالل حصر األسـماء       ىلم تعد رسالة الجغرافيا إنماء الذاكرة اللفظية لد       
والمدن والظواهر الطبيعية والبشرية لذلك البد أن يتم تنمية قدرات الطلبة العقلية من             

قصص ومعرفة موقعها مـن خـالل      الصور و الخالل تعلم المصطلحات الجغرافية و    
لس حيث بهذه الطريقة تنمو ذاكرة المتعلم البصرية وبالتالي         خرائط والرسوم واألطا  ال

وينتج عن  . التخيل لمواقع األماكن والبلدان وغيره من المظاهر       ىيصبح له القدرة عل   
                     )22:2007,الدليمي( هذه العملية العقلية االستظهار عن طريق المشاهدة والمالحظة

  
  

 ى أن القيمة التربوية لتدريس الجغرافيا ذات أهمية حيث تركز عل          ىويؤكد الباحث عل  
تنمية القدرات الفكرية والعقلية عند الطلبة من خالل الوصف والمالحظة والتحليـل            

جغرافية وتهيئة الفرد ليتخذ القرارات السليمة تجاه البيئة والواقع         والتفسير للظواهر ال  
 التـي    حل المشكالت من خالل التوعيـة العلميـة الـسليمة          ىالجغرافي والعمل عل  

  .يتضمنها محتوى الجغرافيا
  

  : الجغرافيامنهاجمبادئ أساسية لتدريس  •
لجغرافيـا فـي    ا ة لمـاد  الجيدمبادئ أساسية للتدريس    " Gold"وقد حدد جولد وآخرون     

  :مراحل التعليم العليا ومن بينها التعليم األساسي تتلخص فيما يلي
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 .التدريس الجيد في الجغرافيا يجب أن يشجع روح التعاون بين الطالب بعضهم البعض  . 1
ويوفر التغذيـة   , التدريس الجيد في الجغرافيا يجب أن يجعل عملية التعلم نشطة          . 2

 .فورية للطالبالالراجعة 

 مفهوم العمـل خـالل الوقـت        ى الجيد في الجغرافيا يجب أن يؤكد عل       التدريس . 3
 .المتاح للتدريس

 احتـرام قـدرات   ىالتدريس الجيد في الجغرافيا يجب أن ينمي قدرة الطالب عل         . 4
 .الطالب وطرق تعلمهم

 . التقييم الذاتيىالتدريس الجيد في الجغرافيا يجب أن ينمي قدرة الطالب عل . 5

  ).30:2005,محمود (أهدافه ومصادره افيا يتميز بوضوحالتدريس الجيد في الجغر . 6
 

 فـي  ة مجموعة مهم  ىحث مع مبادئ جولد والتي ركزت عل      االب من خالل ما سبق يتفق    
جودة التدريس وبذلك يصبح تدريس الجغرافيا أفضل وأكثر تطور وتقدم فـي العمليـة              

ضـوعات   محتوى الجغرافيـا علـى الموضـوعات المختلفـة و مو           إذا ركز .التعليمية
 منطلق مهم يرتكز علية التدريس الجيد ليـصبح أكثـر           والتي تعتبر  العالمية   تاالتجاها

  . ومعاصرهجودة وتطور
  

 أن جولد قد وفق في تحديد هذه المبادئ لما له من الشمولية والتنوع فـي    حثا الب ى وير
أساليب التدريس بما يضمن تحقق األهداف المرجوه وهذا ما يتفق فيـه الباحـث حيـث     

 ومع معايير   م مع العصر  ء ويتال اً حتى يصبح التدريس جيد    يضيف الباحث النقاط التالية   
  : المتعلم من خالل ما يليهوالواقع الذي يعيش العالمية تاالتجاها

 .توظيف تكنولوجيا التعليم في تعلم الجغرافيا الصفية بشتى الوسائط والوسائل . 1

 .لذاتيالتدريس الجيد هو التدريس القائم على التعلم ا . 2

 تنمية قدرات الطلبة العقلية من خـالل المالحظـة     ى عل مالتدريس الجيد هو القائ    . 3
 . والتعميماتجوالوصف والتفسير والتحليل واالستنتاج والنتائ

 . واالعتماد علي المتعلماً وموجهاأن يكون دور المعلم مرشد . 4

غرافي مثل   توظيف أدوات التعبير الج    ىالتدريس الجيد في الجغرافيا هو القائم عل       . 5
 .)ةالتوضيحيوالصور واألشكال والوسائل  والجداول والنماذج الخرائط والبيانات(

ونظـم  , واالنترنـت ,  توظيـف الحاسـب اآللـي   ىالتدريس الجيد هو القائم عل    . 6
 .ةالمعلومات الجغرافي

  

 العالميـة   تاالتجاهـا  ى التدريس الجيد هو التدريس القائم عل      أن وخالصة ما سبق  
 تركز على استخدام     حديثة غير تقليدية    تدريس أساليب مباستخدا  تقوم التي هالمعاصر
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 المنـاهج    محتـوى   في تدريس   واالنترنت ونظم المعلومات الجغرافية    اآللي الحاسب
 الجغرافيا فتوظيف مثل هذه االتجاهات يزيـد        منهاج محتوى و خاصة في     الدراسية

متعلم على التفسير والتحليل     فهم الظواهر الجغرافية وتساعد ال     ىمن قدرة المتعلم عل   
   .وتحقق مخرجات تعليمية أكثر فائدة  ه  وبالتالي تحسن من فرصة تعلموالتعليل 
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 المبحث الثالث
  

  االتجاهات العالمية في تقويم المنهاج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
 

 
 
 

   العالمیةتجاھاتاال
   تقویم المنھاجحول                                                

  :مقدمة
ج الجغرافيا للمرحلة األساسية    ا منه محتوى  تقويم يتناول هذا الفصل االتجاهات العالمية في     

 العليا وذلك عن طريق قيام الباحث بمراجعة العديد مـن الكتـب والمراجـع والـدوريات        
 التي مكنتـه مـن      في هذا المجال   باإلضافة لخبرات الباحث      ذات العالقة  واألبحاث العلمية 

ومن ثم التوصل إلي أهم االتجاهات العالمية في        ,  هذه االتجاهات   األفكار في  استنتاج بعض 
ج الجغرافيـا   ا التوصل إلي أهم المعايير المتعلقة بتقويم منه       ومن ثم , ج الجغرافية اتقويم منه 
ية بشكل خـاص فـي    العالمتاالتجاها واختار الباحث     االتجاهات العالمية   بعض في ضوء 

  محتـوى   وتحـسين   تتميـز بتطـوير     لحداثة هذه االتجاهات وألنها    تقويم منهاج الجغرافيا  
وفيما . من خالل تضمين محتوى المنهاج بقضايا تواكب العصر الحالي ومتطلباته         المنهاج  

  :  العالميةتاالتجاها  لبعض هذهيلي عرض
  

  

        : الجغرافياجمنهافي )الكمبيوتر( استخدام الحاسب اآللي ":أوال

ـ              ج ايعتبر االتجاه التربوي في استخدام الحاسب اآللي من االتجاهات العالمية في تقويم منه
مجموعة من المكونات مـن      بج الجغرافيا   امنه محتوى    ن تضمي ىالجغرافيا حيث يركز عل   

  المنهاج مـن   بمحتوى الموضوعات والمهارات والمعارف المتعلقة     والمفاهيم والمعلومات   
 عـن األسـاليب     اً تقويم المنهاج والخروج به بعيـد      يفالبرامج العلمية االلكترونية     خالل

وتؤكد االتجاهات التربويـة    ,  الحفظ والتذكر والتلقين واالستظهار    ىالتقليدية التي تشتمل عل   
الحديثة علي ضرورة توظيف الحاسب اآللي في خدمة المناهج التعليمية مـن خـالل مـا             

  .وسائط تقدمه من برامج و
 استخدام الوسائط ى علم  بأنه أسلوب من أساليب التدريس يقوويعرف الحاسب اآللي

    ).138:2000والخيل،,السيد ( .المتعددة ويمثلها برامج تم تصميمه وإعداده من قبل الباحثين
                                  

رة التي تؤدي إلي التعلم عـن  وهو أسلوب من أساليب التدريس يتم فيه اكتساب التلميذ الخب         
طريق التفاعل االيجابي بينه وبين برنامج حددت فيه بعناية فائقة الخبرات التعليمية التـي              

   ).201:2003نزال ، . ( يحصل عليها
 عن جهاز الكتروني مصنوع من مكونات منفصلة يتم ربطها ثم           ة عبار  بأنه ويعرفه خضر 

 البيانـات ومعالجتهـا وتخزينهـا واسـترجاعها     لتوجيها باستخدام أوامر خاصة ال استقبا  
                                 ) 271:2006,خــــــضر(وصــــــياغتها بــــــشكل الكترونــــــي 

   أكمل وجه وتشجيع عملية التفكيرىهذا االتجاه إلي تحقيق األهداف التعليمية علويهدف 
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وزيادة ). 3:2004,األغا( اإلبداعي والبحث وتنمية مهارات حل المشكالت واتخاذ القرار          
  محتوى ج الدراسي وسرعة عملية التعلم ودعم االتجاهات العالمية الحديثة في         افعالية المنه 

 عـالي  ىوتنمية التفكير المنطقي وفهم العالقات بين المتغيرات للوصول لمـستو       ,  جاالمنه
  . من الفهم  واالستيعاب واكتساب المعرفة

 
ـ  من خاللويوفر هذا االتجاه التطبيقات المختلفة   ج الجغرافيـا عنـد   ا تضمن أهـداف منه

ـ           .صياغته استخدام الحاسب اآللي    ج او التنوع في أساليب  وطرق تدريس و تـضمين منه
ـ       , الجغرافيا مهارات عقلية     ج الجغرافيـا الوسـائل     اويدوية واجتماعية و توظيـف  منه

   والعـروض المرئيـة    ةواإلمكانيات السمعية والبصرية والـصور والرسـوم التوضـيحي        
وعـرض  , الحاسب اآللـي  ى علداالعتمابوالنصوص االلكترونية و تنوع في تقديم التقويم  

 Power,حو عـروض الـشرائ  , الكتب االلكترونيةى علدالعتماباوتقديم المحتوي العلمي 

point النصوصج ومعال PDF, ,word أقراص الليزر و, الفيديوDVD,  ـ  ةبرامج معالج
ـ , كـونفرس  و الفيدي ,الصور والصوت  بـرامج الخـرائط    , رامج الجـداول االلكترونيـة    ب

برنـامج  , , Atlas Explorer و توظيف البرامج المحوسبه مثـل برنـامج   ,االلكترونية
, Data baseبرنـامج قواعـد البيانـات    , PCGLOBEعرض نموذج للكرة األرضية  

 Ibn- bat Utahبرمجية ابن بطوطـة  . Tickets to Parisبرنامج  الرحالت الجغرافية

for Teaching . بـرامج حـل   , بـرامج المحاكـاة  , برامج الواقع الخيالي واالفتراضـي
كل ذلك يعتمد في    .برامج العروض المرئية  , برامج نظم المعلومات الجغرافية     , المشكالت  
 الفهم والتفسير والتحليـل واالسـتماع       ت الحاسب اآللي من اجل تنمية مهارا      ىتوظيفه عل 

 . ستيعاب لتحقيق األهداف المرجوه واالتوالمالحظة وحل المشكال
  

  :ىعلج الجغرافيا تعتمد او للحاسب اآللي أساليب تستخدم لتقويم منه
  : الكمبيوتر وتتمثلأسلوب التعلم من  •

حيث يقدم الموضوعات الدراسية خالل وحدات صغيرة تـسمى متتابعـات      :برامج الريادة 
و صحة إجابته ويقدم له عالجاً      حيث تتخللها أسئلة يجيب عنها الطالب ويعرف مدى خطاً أ         
  . أخرىةحتى يصل إلى اإلجابة الصحيحة ثم ينتقل إلى وحدة صغير

 ويتكون من عدة أسئلة في مستويات مختلفة يختار الطالب منهـا            :برامج التدريب والمرن  
المستوى الذي يناسبه، وبعد أن يجيب عن األسئلة تقدم له اإلجابات الـصحيحة والوقـت               

حيث تبين له اإلجابات الخاطئة ومعها اإلجابـات الـصحيحة          . ي التمرين الذي استغرقه ف  
  إلى جانب إجراءات التعليم لإلتقان ألن.  أساليب التعزيزرويتميز هذا النمط بتوف. لهما
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  . الطالب ال ينتقل من خطوة إلى أخرى إال بعد التأكد من إتقان الخطوة الحالية
ن الكمبيوتر في أن التلميذ يقوم بدور أكثر ايجابية في           يختلف عن التعلم م    التعلم بالكمبيوتر  •

ــا  ــالكمبيوتر هن ــتعلم ف ــة ال ــستخدم عــدة طــرق  .عملي ــذه األداة ت أداة وخــالل ه
 . األلعاب التعليمية.المحاكاة.للتعلم

  

  : الكمبيوترماستخدابأسلوب التفكير  •
ـ      . الخيالي.الواقعويطلق عليه أيضاً برامج      د المواقـف   حيث يستخدم الكمبيوتر فـي تجني

المجردة والتي تحتاج إلى التفكير البنائي الذي يقوم على تجزئة المشكلة إلى أجزاء فرعية              
  ).163:1999,رجب .( حتى يتم حل المشكلة األصلية في النهاية 

  

وفي ضوء ما سبق حول استخدام الحاسب اآللي في الجغرافيا يمكن التوصل إلـي أهـم                
 :االتجاهالمعايير المتعلقة باستخدام هذا 

 .ج الجغرافيا عند صياغته استخدام الحاسب اآللياتضمن أهداف منه •

 مج الجغرافيا المفاهيم والمعلومات الموضوعات والمهارات المتعلقة باستخدا       ايشمل منه  •
 .الحاسب اآللي 

 مثـل  .ج الجغرافيا أساليب وطرق تدريس متنوعة ترتبط بالحاسب اآللـي ايستخدم منه  •
 .طرق التدريب والممارسة, األلعاب التعليمية,  المحاكاة,تالمشكالاالستقصاء حل 

ويدوية واجتماعيـة فـي ضـوء       ,  إكساب مهارات عقلية   ىج الجغرافيا عل  امنه يركز •
مهارات حل  , تنمية التفكير   , قراءة النصوص   , مثل الطباعة   . استخدام الحاسب اآللي    

 .المشكالت

 الوسائل واإلمكانيـات الـسمعية      ى اآللي عل  بج الجغرافيا في ضوء الحاس    ايركز منه  •
 .والبصرية

مثـل  .. استخدام أدوات تقويم متنوعة ترتبط بالحاسب اآللي       ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .التقويم من خالل الوسائط المتعدد,التقويم الذاتي . االختبارات المحوسبه

كتب  العلمي من خالل الحاسب اآللي مثل ال       ىج الجغرافيا في عرض المحتو    ايركز منه  •
الفيديو PDF, word النصوصج ومعال Power point,حعروض الشرائ, االلكترونية

بـرامج الجـداول   , كونفرسوالفيدي,  الصور   ةبرامج معالج  ,DVDأقراص الليزر و  , 
 .برامج الخرائط االلكترونية , االلكترونية

محوسبه ج الجغرافيا في ضوء الحاسب اآللي استخدام البرامج التعليمية ال         ايتضمن منه  •
برنـامج عـرض نمـوذج للكـرة األرضـية       , , Atlas Explorerبرنـامج  مثل 

PCGLOBE , ــات ــامج قواعــد البيان ــرحالت ,Data baseبرن ــامج  ال  برن
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 Ibn- bat Utah for برمجيـة ابـن بطوطـة    .Tickets to Parisالجغرافيـة 

Teaching .   بـرامج حـل    , بـرامج المحاكـاة   , برامج الواقع الخيالي واالفتراضي
 .برامج العروض المرئية, برامج نظم المعلومات الجغرافية , المشكالت 

مثـل  .  األنشطة التعليمية المتنوعة باستخدام الحاسب اآللي      ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 . االلكترونية والطباعة اتنشاط حل االختبارات والقراء

 .خدام الحاسب اآلليفي ضوء استوتسهيالت عند التنفيذ ج الجغرافيا المرونة ايوفر منه •

 الطبيعة والـسكانية الملونـة      طج الجغرافيا العروض  المرئية مثل الخرائ      ايتضمن منه  •
 .  من خالل الحاسب اآللية اإلقليم الطبيعية والرسوم البيانية والتوضيحيطوخرائ

  

 : الجغرافيامنهاج في )االنترنت(  استخدام الشبكة العالمية":ثانيا

من االتجاهات العالمية فـي     ).االنترنت( في استخدام الشبكة العالمية   يعتبر االتجاه التربوي    
مجموعـة مـن    بج الجغرافيا   ا منه  محتوى  تضمين ىج الجغرافيا حيث يركز عل    اتقويم منه 

اسـتخدام   بالمكونات من  المفاهيم والمعلومات الموضوعات والمهارات والمعارف المتعلقة      
 عن  اً تقويم المنهاج والخروج به بعيد     حيث تساهم في    الجغرافية  العلمية االلكترونية  البرامج

وتؤكد االتجاهات  .  الحفظ والتذكر والتلقين واالستظهار    ىاألساليب التقليدية التي تشتمل عل    
 ضرورة توظيف االنترنت حيث يساهم فـي زيـادة  تعلـيم وتعلـم         ىالتربوية الحديثة عل  

الجغرافيا وجعـل تعلـم الجغرافيـا ذو    الطالب وزيادة ثقافتهم وتنمية اتجاهاتهم نحو تعليم       
مادة جافة بعيدة عن الواقع حيث تستخدم أسـاليب         . وليس بوظيفة حية ترتبط بحياة الطال    

  .حديثة وليست أساليب قابلة للحفظ واالستظهار
 بأنه مركز معلومات منتشر عالمياً لوثائق متصلة يبعضها بواسطة ما ويعرف االنترنت

 Home pageوكل وثيقة من هذه الوثائق تسمى صفحة  Hyper text linksيسمى بـ 
وتحتوي هذه الصفحة على خاصية الربط بعدد من الصفحات األخرى إلى تكون على 

شكل صور أو رموز أو أشكال أو جمل مضاءة وعند اختيار المستخدم ألحدى نقاط الربط  
ة وعرضها على عن طريق النقر عليها بالفأرة فإنها تقوم فوراً بنقل الصفحة المطلوب

  )6: 2002 ,عرفة. (الشاشة
   :بويعرفه عبد الوها

 التـي  www. World. Wide webاالنترنت هي الشبكة العنكبوتية العالميـة الواسـعة   
در الـتعلم المطبـوع     اأصبحت اليوم من الوسائط االلكترونية التي تتضمن العديد من مص         

نظمات واألفراد والوثائق والمـؤتمرات     والمواقع التاريخية للجمعيات والم    والصور   واألفالم
المرئية، واالتصال المكتوب والصوتي والشرائح وغيرها من الوسـائط األخـرى والتـي             
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يمكن استخدامها بصورة متكاملة في تدريس تعليم وتعلم الجغرافيا بطريقة معينـة تواكـب    
  . التعليم والتعلمالعالمية المختلفة في الثورة التكنولوجية العالمية التي تستخدم الشبكات

                                                             . ). 166: 2003 ,بعبد الوها(                                                      
ـ  الثائق والو ويعرفه خضر هو مجموعة هائلة من و                     ةنصوص والصور والفيـديو المرتبط

  ).279:2006,خضر.( متكامالً متسلسالًاً معرفيها البعض لتقدم مجاالًمع بعض
  

وتنميـة اسـتراتيجيات حـل      . إلي تطور التفكير العقلي واإلبـداعي       ويهدف هذا االتجاه  
  .تحقيق التعلم المستمر. و والبحثوتنمية مهارات التفكير العلمي.المشكالت

  

ل حل المـشكالت والمحاكـاة والوسـائط      ومن التطبيقات التي يعتمد عليها هذا االتجاه مث       
التكنولوجية والوسائط المتعددة، والفيديو التفاعلي، والمحتـوى االلكترونـي، والمكتبـات           

 جوجـل  و,  ، ومواقع البرامج الجغرافيةEducational sites االلكترونية والمواقع التربوية
)Google earth .(االلكترونيـة  ، ومواقع المعلومـات ومـصادر   خدمة الصور الجوية

  والموسـوعات Electronic Books األصلية، والتعلم من خـالل الكتـب االلكترونيـة   

Encyclopedias و مؤتمرات فيديو video conferencing  واألفالم الثابتة والمتحركة 
 الصوتية والتلفزيون، األقمار الصناعية والقنوات الفضائية والرسوم        توالشرائح والتسجيال 

 والتحـاور الفـوري   Data Baseبريـد االلكترونـي و قاعـدة البيانـات     المتحركة، وال
Chatting   والصور الجوية وجميع هذه التطبيقات يقدمها ويعرضها االنترنت والتي هـو 

  .)236,263 :2006 ,عسقول(والتي يتم توظيفه لتعلم الجغرافيا . جزء منها
المناهج التعليمية و أثره في      إلي تطوير سريع في إعداد       ى ومن خالل توظيف االنترنت أد    

أداء المتعلم بوجه خاص وفي انجازاتها داخل حجرة الصف، وقد أدى اسـتخدام األنظمـة       
المتعددة في االنترنت التي تتعامل مع الصورة والصوت والخرائط والفيـديو واألحـداث             
العالمية والسياسية، والخرائط الحديث واليومية للطقس، فـي تحـسين مـستوى المـتعلم              

 أنه تعرض أمام أعين التالميذ كما تقدم لهم الوثائق والمعلومات المتطورة ولكـل              ةوخاص
  الفعال االنترنت أصبح أداة للبحث واالكتشاف من قبل الطلبة وأداة للتعلم ذلك نستطيع القول أن 

  

نقل الخبرات التعليمية بين فرد وأخر أو بين فـرد ومجموعـة             وكذلك ساهم االنترنت في   "
ويتم ذالك عبر   . بحيث يحدث التواصل والتفاهم بينهم    , و بين مجموعة أفراد آخرين    أفراد أ 

ــ  ــة عل ــة وعالمي ــصاالت محلي ــة ات ــة  ىأنظم ــة والدق ــن التقني ــة م ــة عالي  درج
  )279:2002,زيتون.("والسرعة

 ,اسـتقبال  الجغرافيا متعدد حيث يمكن من       تقويم من خدمة االنترنت في      ةإن مجال االستفاد  
 واستخراج اكبر قدر ممكن من البيانـات    ,وتصنيف, ومعالجة,  واستخراج , وتخزين ,وحفظ
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ويتيح فرصة  . والخبرات في مختلف مجاالت المعرفة واالستفادة من المكتبات االلكترونية        
ممتازة لألفراد المشتركين فيها من جنسيات متعددة وأماكن متفرقة للتواصل والتفاهم حول            

لكتروني و تـسمح مـن نقـل وتحويـل  الملفـات             البريد اال كمعينة تخصهم   موضوعات  
والمستندات والبرامج من مصادر معلوماتهم  إلى األفراد بسالمة ويسر وسرعة و تضمن             

  .انتشار المعلومات  بدرجة عالية ودقة  في جميع أنحاء العالم 
  

 الجغرافيا يمكن التوصل إلـي أهـم   تقويموفي ضوء ما سبق حول استخدام االنترنت في  
 :استخدام هذا االتجاهبيير المتعلقة المعا

ج الجغرافيا بالمفاهيم والمعلومات والموضوعات والتعميمات ذات       ا منه ىيتضمن محتو  •
 .تهاماالعالقة باالنترنت واستخد

 .ج الجغرافيا استخدام االنترنتاتتضمن أهداف منه •

 .نترنتج الجغرافيا العروض المرئية والصفحات االلكترونية في ضوء االايستخدم منه •

مثـل  . ج الجغرافيا أساليب وطرق تدريس متنوعة تـرتبط باالنترنـت           ايستخدم منه  •
 .طرق التدريب والممارسة, األلعاب التعليمية, المحاكاة, االستقصاء حل المشكالت 

ويدويـة واجتماعيـة خاصـة     , ج الجغرافيا علي إكساب مهـارات عقليـة       ايركز منه  •
, مهارات حل المـشكالت   , تنمية التفكير   , ص  قراءة النصو , مثل الطباعة   . تباالنترن
 .المشاركات الجماعية من خالل المحادثة, البحث 

 .االنترنت خدمة ىاألصلية باالعتماد عل عرض المصادر  ىج الجغرافيا  علايركز منه •

وعروض ,  الكتب االلكترونية  ى العلمي  عل   ىج الجغرافيا في عرض المحتو    ايركز منه  •
أقـراص الليـزر   , الفيـديو  PDF, word النصوصجمعال و Power point,حالشرائ

المواقـع  . بـرامج الخـرائط االلكترونيـة       , برامج الجداول االلكترونيـة     ,DVDو
 .ج الجغرافيااااللكترونية المتخصصة في منه

 االنترنت مثـل  ى توظيف البرامج المحوسبه التي تعتمد عل      ىج الجغرافيا عل  ايركز منه 
برامج , Data Baseقاعدة البيانات  , Electronic mailالبريد االلكتروني  برامج

 , Encyclopediasبرامج الموسوعات Electronic Books, كتب االلكترونية ال
 videoبرامج مـؤتمرات فيـديو    ,Educational sitesبرامج المواقع التعليمية 

conferencing ,   ــوري ــاور الف ــرامج التح ــل ,Chattingب ــامج جوج برن
  . والدوريات االلكترونيةتالمجال. Google Earthارث
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 مثل نشاط حل    . تنوع األنشطة التعليمية باستخدام االنترنت     ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
’  بين الطلبـة     ةالمراسل, البحث في الشبكة  , االلكترونية والطباعة  اتالقراء,االختبارات  

 .تلقي المعلومات . التحاور المباشر 

 .يف نظم المعلومات الجغرافية في ضوء االنترنتج الجغرافيا توظايتضمن منه •

مثـل االختبـارات    ..ج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة باالنترنـت       ايتضمن منه  •
 .من خالل البحث في الشبكة. التقويم من خالل الوسائط المتعدد,التقويم الذاتي . المحوسبه

 .ل االنترنت من خالةج الجغرافيا المشكالت والقضايا الجغرافيايتضمن منه •

 الفهـم والتفـسير والتحليـل       ت مهارا ىج الجغرافيا في ضوء االنترنت عل     ايركز منه  •
 .الرأي واالستيعاب والحوار والمناقشة والتذكر وإبداء تواالستماع وحل المشكال

ـ  الطبيع ط مثـل الخـرائ     على االنترنـت   العروض المرئية ج الجغرافيا   ايوظف منه  • ة ي
 وحالة الطقس   ةقليم الطبيعية والرسوم البيانية والتوضيحي     اإل طوالسكانية الملونة وخرائ  

 .والحرارة والرطوبة و الوقت من خالل االنترنت

   : الجغرافياتقويم في )التربية البيئية( استخدام ":ثالثا
ـ       محتوى يعتبر االتجاه البيئي من االتجاهات العالمية في تقويم        ج ا الجغرافيا  ويعتبـر منه

ـ   بهذا االتجاهج  التربوية ارتباطاالجغرافيا أكثر المناه   العالقـات بـين   ى كونه يركـز عل
  ن التواز ىاإلنسان والبيئية التي يعيش فيها وما ينجم عن هذه العالقة من مشكالت تؤثر عل             

 هي اكتساب مفاهيم وقيم بيئية واكتـساب اتجاهـات بيئـة            وتعرف التربية البيئية  البيئي    
  ).260 :2005محمود، . (لمشكالت البيئيةالتدريب على اتخاذ القرارات بشأن ا
ج والبيئة من خاللها يتم الربط بينهما سواء كان هـذا          اأوهي إيجاد قنوات اتصال بين المنه     

.        الرابط متكامال في الخروج إلى البيئة أو دخولهـا إلـى المدرسـة أو حجـرة الدراسـة         
   )273 :2002, القبيسي(                                                              ..

هي عبارة عن برنامج تعليمي يهدف إلى توضيح عالقة اإلنسان وتفاعله مع بيئة الطبيعـة            
وما بها من موارد تحقق اكتساب الحقائق والمفاهيم والقمم واالتجاهـات البيئيـة الالزمـة          

                                                                   .     ..    .وضـرورة اسـتخدامها الـسليم     على مصادر البيئة    لتوضيح حتمية المحافظة    
  )78 :2006 خضر،(

 نحو البيئة التي يعـيش فيهـا بـالمعنى الواسـع         اًأو تربية الفرد بحيث يسلك سلوكاً رشيد      
والشامل فيستثمر إمكاناتها ويتعامل معها برفق و لكي تكون قادرة على االسـتمرار فـي               

  ). 33 :1976اللقاني، وآخرون، .(عما يوفر حياة هنية إلنسان في الحاضر والمستقبلاء العط
 إلي زيادة الوعي بالعوامل البيئيـة وارتباطهـا بـصحة اإلنـسان             وتهدف التربية البيئية  

 السعي إلي إيجاد التوازن وتعزيزه بين العناصر االجتماعيـة          ىوزيادة القدرة عل  , وسالمته
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 قضايا المجتمـع    لوتحسين اتخاذ القرار حو   ,  المتفاعلة في البيئة   ةيولوجيواالقتصادية والب 
  ).114:1999,األغا.(المستقبلية

مجموعـة مـن المكونـات مـن المفـاهيم والحقـائق          ب الجغرافيا   محتوىويجب تضمين   
والتعميمات والمعارف الموضوعات والمشكالت في هذا الجانـب ليهيـئ المـتعلم لفهـم              

لبيئية والمتمثلة  في ظاهرة االحتباس الحـراري، ارتفـاع الغـازات            المشكالت والقضايا ا  
 الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون وارتفاع حرارة وتلوث المياه والهواء والبحـار             ةوخاص

والمحيطات والتربة وتلوث الزراعة ونقص الغذاء الناتج عن تلوث التربة وارتفاع منسوب            
مـن معـادن    . المدمرة واستنزاف لكل ما في طبيعة     الصناعات النووية واألسلحة    والمياه،  

وذوبان الجليد، والتلوث اإلشعاعي والضوضائي، واستخدام الفحم الحجـري واسـتنزاف           
النفط والغاز والنزاعات حول المياه وارتفاع نسبة الرطوبة وجفـاف الغابـات والتـصحر         

ية ومن الملوثات كـذلك     وعدم استخدام المصادر البديلة مثل الرياح، والمياه، الطاقة الشمس        
  .المبيدات الحشرية، وكذلك حماية الثروات الحيوانية من االنقراض

  

فقد وجدت  ,  جميع المحافل الدولية والمحلية      ى ولقد لقيت التربية البيئية اهتماما واسعا عل       "
ـ            اللقـاني،  (" يالمنظمات والهيئات والجمعيات التي تهتم بحماية البيئة ونشر الـوعي البيئ

  ).34 :2،1976ن، جوآخرو
 تعلـم  وفي هذا الصدد أوصى مؤتمر خبراء الجغرافيا العرب والذي يعقد لبحث مشكالت             

 الجغرافيا بالدراسـات    تضمين محتوى  إلى ضرورة    1999جغرافيا بالوطن العربي عام     ال
للبيئة ألن ذلك يتيح فرص التـدريب علـى توصـيل المعـارف مـن               ) الميدانية(الحقلية  

 وإكساب المهارات التي يتطلبها هذا النوع من الدراسة مثـل اسـتخدام             مصادرها األصلية 
الخرائط وجمع البيانات وتفسيرها وتحليلها وكتابة التقرير عنها كما أوصت بالعمل علـى              

مراحل التعلـيم بمـا يناسـب مـستوى     إدخال الدراسات البيئية الخاصة بالجغرافيا في جميع       
  ).267 :2005محمود، (الطالب وفهمهم 

 الجغرافيـا بالمفـاهيم     محتـوى هذا االتجاه من خالل تضمين      ب وتتنوع التطبيقات المتعلقة    
 محتـوى والمعلومات والموضوعات والتعميمات والمشكالت ذات العالقة بالبيئة وتضمين         

ـ   الجغرافيا ج  اويدوية واجتماعية و تركيز منه    , الجغرافيا مهارات عقلية      اسـتخدام   ىعل
 والعروض المرئيـة   ةالسمعية والبصرية والصور والرسوم التوضيحي  الوسائل واإلمكانيات   

و خدمات الحاسب اآللي واالنترنت و الزيارات       , والنصوص االلكترونية والبرامج العلمية     
الميدانية والحقلية للبيئة وجمع البيانات وتفسيرها وتحليلها وكتابة التقرير مما يـساهم فـي              

 الفهم والتفـسير والتحليـل وحـل        تيئية ويزيد من مهارا   العوامل الب بزيادة وعي المتعلم    
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و كـذلك تنـوع فـي    .  واالستيعاب والحوار والمناقشة والتذكر وإبداء الـرأي      تالمشكال
 .األنشطة التعليمية و استخدام أدوات مختلفة في تقديم التقويم

 

هـم   الجغرافيا يمكن التوصـل إلـي أ       تقويموفي ضوء ما سبق حول التربية البيئية في         
 :استخدام هذا االتجاهبالمعايير المتعلقة 

 المفاهيم والمعلومات والموضوعات والتعميمـات      ىج الجغرافيا عل  ايركز محتوي منه   •
 .ةيوالمشكالت ذات العالقة بالتربية البيئ

 .ج الجغرافيا موضوعات االتجاه البيئياتتضمن أهداف منه •

معية والبصرية والصور والرسوم     الوسائل واإلمكانيات الس   ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 و خـدمات    ,العلميـة  االلكترونية والبرامج    المرئية والنصوص  والعروض   ةالتوضيحي

الحاسب اآللي واالنترنت لترسيخ المعلومات والمهارات واالتجاهات لدي المتعلم فـي           
 . .ضوء االتجاه البيئي

 ارتباطهـا   ىئيـة ومـد    المتعلم بالعوامل البي   ى زيادة وع  ىج الجغرافيا عل  ا يركز منه  •
 . اتخاذ القرار السليمىبصحة وسالمة اإلنسان وقدرة عل

 الزيارات الميدانية والحقلية للبيئة وجمع البيانات وتفسيرها        ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .التقريروتحليلها وكتابة 

 .السكانية في عملية التدريسالمشكالت  ىعل الجغرافيا جايركز منه •

 ظـاهرة االحتبـاس     فيا القضايا والمـشكالت العالميـة مثـل        الجغرا محتوىيتضمن   •
الحراري، ارتفاع الغازات وارتفاع الحرارة وتلوث المياه والهواء والبحار والمحيطات          
والتربة وتلوث الزراعة ونقص الغذاء الناتج عن تلوث التربة وارتفاع منسوب الميـاه،    

ـ ال في   الصناعات النووية واألسلحة المدمرة واستنزاف لكل ما       , مـن معـادن   . ةطبيع
وذوبان الجليد، والتلوث اإلشعاعي والضوضائي، واستخدام الفحم الحجري واستنزاف         
النفط والغاز والنزاعات حول المياه وارتفاع نسبة الرطوبة وجفاف الغابات والتـصحر      
وعدم استخدام المصادر البديلة مثل الرياح، والمياه، الطاقة الشمسية ومـن الملوثـات             

  . المبيدات الحشرية، وكذلك حماية الثروات الحيوانية والسمكية من االنقراضكذلك

 تدعيم مدخل الدمج والوحـدات الدراسـة االلكترونيـة          ى الجغرافيا عل  محتوى يركز   •
  .ي البيئىالمحوسبه والمتكاملة في عرض المحتو

 والتحليل   الفهم والتفسير  ت مهارا ى الجغرافيا في ضوء االتجاه البيئي عل      محتوىيركز   •
 .الرأي واالستيعاب والحوار والمناقشة والتذكر وإبداء توحل المشكال

 . مثل االختبارات. المدخل البيئي ى علديستخدم أدوات تقويم متنوعة  باالعتما •
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 .ةالمتعددالتقويم من خالل الوسائط ,من خالل حل المشكالت,  والحقليةةالرحالت الميداني •

, االنترنـت ,  اليوميـة    فمثل الصح .  خالل االتجاه البيئي   تنوع األنشطة التعليمية من    •
,  العلميـة جوالمؤتمرات العالمية والبرام  , الكتب  , المجالت, القراءات الخارجية , التلفاز

 .والمؤشرات العالمية, والبيانات, والتقارير, ومنظمات العالمية 

بيئي علي الكتب   ج الجغرافيا في عرض المحتوي العلمي في ضوء االتجاه ال         ايركز منه  •
 ,الفيديوPDF, word النصوصومعالج Power point ,حعروض الشرائ, االلكترونية

 .االلكترونيـة برامج الخـرائط    ,  الجداول االلكترونية  جبرام, DVDوأقراص الليزر   
 .الصحف, المجالت .  الجغرافيامنهاجالمواقع االلكترونية المتخصصة في 

ـ     , ية  ج الجغرافيا مهارات عقل   ايتضمن منه  •  اسـتخدام   ىويدوية واجتماعية تعتمـد عل
البحث  , مهارات حل المشكالت  , تنمية التفكير   , مثل  قراءة النصوص     . االتجاه البيئي   

 .الرحالت االستكشافية ,المشاركات الجماعية 

,  االستقصاء حل المـشكالت      من خالل   التربية البيئية  تنوع في أساليب وطرق تدريس     •
 .تعليميةاأللعاب ال, المحاكاة

 

  : الجغرافياتقويمفي )التربية السكانية(  استخدام":رابعا
 ىالجغرافيا حيث يركز عل    محتوى   يعتبر االتجاه السكاني من االتجاهات العالمية في تقويم         

  و مجموعـة مـن المكونـات مـن  المفـاهيم والمعلومـات            ب الجغرافيا   محتوىتضمين  
تربية الـسكانية وتـضمينها فـي المنهـاج     البالموضوعات والمهارات والمعارف المتعلقة  

وجه عن قـصد لتنميـة وعـي الناشـئة     مالجهد التربوي ال:  أنهاوتعرف التربية السكانية 
واآلثار المترتبـة   ,  من حيث أسسها والعوامل التي تتحكم فيها       وتعرف الظاهرات السكانية  

ن اتجاهات عقليـة    نحو تكوي , عليها والعالقات التي تربطها مع توجيهه هذا الوعي والفهم          
 ىمما يرفـع مـن مـستو      , تؤثر في سلوك األفراد وتشكل تصرفاتهم في مستقبل حياتهم          

ويوفر لهم نوعية أفضل من الحياة عن طريق اتخاذ القرار الختيار حجم األسرة             , معيشتهم
  ).125:1999,األغا.(التي تناسب دخولهم وظروف مجتمعهم
 المفـاهيم والحقـائق والمعـارف       ى عل المحتوىاء  إن توعية المتعلمين لهذا االتجاه واحتو     

والتعميمات واالتجاهات االيجابية تهيئ المتعلم للوعي بالمشكالت المتعلقة بالنمو الـسكاني           
وقد قدر عالم السكان    , والبطالة والفقر و الجوع و تدني مستوي التعليم والصحة واالقتصاد         

  :نحو التالينمو السكان ونمو الموارد على ال )maltose(مالتوس
  .وهكذا............. 64، 32، 16، 8، 4، 2، 1إن السكان يتزايدون بمعادالت هندسية 

  . وهكذا............ 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1هكذا بينما الموارد تتزايد بمتتالية حسابية 
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من  اًوأعلن أنه إذا تجاوز السكان درجة معينة أكبر من طاقة الموارد ستكون النتيجة واحد             
، وما يترتب على ذلك من نقص فـي الغـذاء واسـتنزاف             )الفقر، الجهل، المرض  (ثالث  

للموارد وأزمة في الطاقة وزحام في اإلسكان البشري وتلوث الماء والهواء والتربة ونقص             
في الماء العذب الصالح الستخدامات اإلنسان ونقص في الغابـات والمراعـي واألحيـاء              

لما يترتب علـى ذلـك مـن مـشكالت سياسـية واجتماعيـة              البرية والمائية باإلضافة    
  ).76:2008,المنوفي(

 والمعارف واالتجاهات   الحقائق إلي زيادة وعي الطلبة بالمفاهيم و      وتهدف التربية السكانية  
 لفهم المشكلة السكانية وما يترتب عليه من مساوئ للفرد وبالتـالي   ةوالقيم ومهارات الالزم  

وتمكن الفرد من اتخاذ القرارات     . ياة التي يجب أن يتمتع بها     فقدانه لكثير من خصائص الح    
  . الصائبة تجاه المشكلة السكانية والعمل على حلها والمشاركة الفاعلة في المجتمع

 على آليات تساعد الطلبـة علـى فهـم          المحتوى ىأما على صعيد التعليم فيجب أن يحتو      
  . لمشكالت تساعد على حل هذه امنطلقاتالمشكلة وأبعاده ووجود 

ـ     ب المتعلقة   وتتنوع التطبيقات   الجغرافيـا   محتـوى  تـضمين    ىهذا االتجاه حيث تركز عل
بالمفاهيم والمعلومات والموضوعات والتعميمات  والحقـائق والمـشكالت ذات العالقـة            

ويدوية واجتماعية و تركيز    ,  الجغرافيا مهارات عقلية     محتوىبالتربية السكانية  وتضمين     
خدام الوسائل واإلمكانيات الـسمعية والبـصرية والـصور والرسـوم            است ى عل المحتوى
و خـدمات   ,  والعروض المرئية  والنصوص االلكترونية والبـرامج العلميـة           ةالتوضيحي

الحاسب اآللي واالنترنت و الزيارات الميدانية والحقلية وجمع البيانات وتفسيرها وتحليلهـا           
متعلم بالعوامل والمشكالت السكانية ويزيد مـن     ال ىوكتابة التقرير مما يساهم في زيادة وع      

 واالستيعاب والحوار والمناقشة والتـذكر      ت الفهم والتفسير والتحليل وحل المشكال     تمهارا
و كذلك تنوع في األنشطة التعليمية و استخدام أدوات مختلفة فـي تقـديم              . وإبداء الرأي   

 .التقويم
 

 الجغرافيا يمكن التوصل إلـي أهـم        يمتقووفي ضوء ما سبق حول التربية السكانية في         
 :استخدام هذا االتجاهبالمعايير المتعلقة 

  

ج الجغرافيا بالمفاهيم والمعلومـات والحقـائق والموضـوعات         ا منه ىيتضمن محتو  •
 .والتعميمات والحقائق  والمشكالت ذات العالقة باالتجاه السكاني

 

تجـاه الـسكاني مثـل    ج الجغرافيا عند صياغته موضـوعات اال   اتتضمن أهداف منه   •
, توزيـع الجغرافـي للـسكان       ال, البطالـة , الهجرة, النمو السكاني , معدالت المواليد (
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خـصائص  , أنماط حياة الـسكان , مستوي المعيشة, التركيب النوعي والعمري للسكان 
 .الزيادة الطبيعية, الوفيات, الزحف العمراني هرم السكان, السكان 

مثـل  . وطرق تدريس متنوعة خاصة بالتربية السكانية    ج الجغرافيا أساليب  امنهم  يستخد •
. طرق التدريب والممارسـة   , األلعاب التعليمية , المحاكاة, االستقصاء حل المشكالت    

 .دراسة الحالة, التمثيل

 مـن   .ة السكاني ة تنوع األنشطة التعليمية المرتبطة بالتربي     ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
, الكتـب   , المجـالت , القراءات الخارجية , لتلفازا, االنترنت,  اليومية   فخالل الصح 

, والبيانـات , والتقـارير , منظمات العالمية   الو,  العلمية جوالمؤتمرات العالمية والبرام  
الـسجالت  , مراكز اإلحـصاء  , االنترنت, المراجع االلكترونية . والمؤشرات العالمية 

  .ةالميداني

 ضوء االتجاه الـسكاني علـي      العلمي في  ىج الجغرافيا في عرض المحتو    ايركز منه  •
 ,PDF النـصوص ومعـالج  Power point ,حعروض الـشرائ , الكتب االلكترونية

wordو أقراص الليزر    ,الفيديوDVD ,برامج الخـرائط   ,  الجداول االلكترونية  جبرام
 .الصحف ,المجالت . ج الجغرافيااااللكترونية المتخصصة في منه المواقع .االلكترونية

ـ     ىافيا عل  الجغر جايركز منه  • ة وااللكترونيـة  ي تدعيم مدخل الدمج والوحـدات الدراس
 . السكاني ىالمحوسبه والمتكاملة في عرض المحتو

 الزيارات الميدانية والسجالت اإلحـصائية والمؤشـرات        ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
  .رالتقريوجمع البيانات وتفسيرها وتحليلها وكتابة . العالمية المتعلقة باالتجاه السكاني

. ت إكساب مهارات الفهم والتفسير والتحليل وحل المشكال       ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .الرأيواالستيعاب والحوار والمناقشة والتذكر وإبداء 

 المتعلم بالعوامل السكانية ومـدي ارتباطهـا        ى الجغرافيا علي زيادة وع    منهاجيركز   •
 . اتخاذ القرار السليمى علتهبصحة وسالمة اإلنسان وقدر

المتمثلة في االختبـارات بأنواعهـا      .ةمتنوعالتقويم  الج الجغرافيا أدوات    ايتضمن منه  •
والمصادر والمراجع االلكترونيـة ومـن خـالل        , والمالحظة, المختلفة والمقابالت   

. مثـل االختبـارات   . ةالتقويم من خالل الوسائط المتعدد    ,المؤشرات البيانية المحوسبه  
 مـن خـالل الوسـائط       مالتقوي, من خالل حل المشكالت    ,والحقلية ةالرحالت الميداني 

 .ةالمتعدد

,  نـسبة الـسكان      علمشكالت العالمية السكانية مثل ارتفـا     باج الجغرافيا   اتضمن منه  •
,  الهجـرة الـسكانية    , ةانتشار البطال ,  والتعليم  , تدني المستوي الصحي    , المجاعات

 .نقص الخدمات, الفقر, التلوث
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  : الجغرافياتقويم يايا العالمية المعاصرة ف القضاستخدام":خامسا
 جميع المستويات المحلية والقومية     ى الجغرافيا إلي إيجاد اإلنسان الصالح عل      محتوىيسعي  

ـ  , والعالمية    بعالقـات  اًومن خالل هذا الهدف نجد مناهج الجغرافيا أكثر المنـاهج ارتباط
,  المـتعلم  ىدف إلي تحقيق التكيف لد    ولما كانت التربية ته   , اإلنسان محليا وقوميا وعالميا     

فانه من الضروري أن يكون لدي المعرفة الضرورية  حول القضايا المحليـة والعالميـة               
  ).116:1999, األغا(والقومية التي تؤدي إلي بناء اإلنسان 

صالت فقد تحول العالم إلي ما يشبه القرية        اونتيجة للتطور الهائل لوسائل االتصاالت والمو     
 وأصبحت النظم البيئية واالقتصادية والسياسية والثقافية في دول العـالم متـصلة             ,العالمية

  .البعضببعضها 
كل ما يدور عالميا من مشكالت وتحديات تواجه        : أنها  العالمية المعاصرة  اويقصد بالقضاي 

العالم في شتي مجاالت الحياة وفي جميع النظم االجتماعية والتـي تخـل مـن التـوازن                 
  ).66:2006,خضر.(ي الحياةواالستقرار ف

  

الموضوعات والقـضايا والمـشكالت العالميـة        ب المحتوى إلي تطعيم    ويهدف هذا االتجاه  
 علي حـل المـشكالت والتحـديات العالميـة     ته المتعلم وقدرىوالتي تطمح إلي زيادة وع   

  . نشر السالم  والمحبة والتسامح والتعاون واالحترامىوالعمل عل
  
  

يجـب توضـيح      العالميـة المعاصـرة    االقـضاي رافيا من خـالل      الجغ محتوىتقويم  لو
  :التاليةالموضوعات 

 :ةتحديات علمية وتكنولوجي •

 تنميـة  ىنتيجة للتطور السريع في مجال التكنولوجيا وزيادة حجم المعرفة يجب التركيز عل   
عقل المتعلم بنوع من المرونة والتأقلم مـع التحـوالت المتـسارعة وتقبـل التجديـدات                

 ناقد من خالل تسليح األفراد بنوع من التفكيـر والمعرفـة            اواعحدثات بعقل متفتح    والمست
, البـرامج المحوسـبه     ,  من التحديات انتشار االنترنـت       و,  والمتنوعة ةالمستمرة المتجدد 

الـشبكات االجتماعيـة    , البريد االلكترونـي    , المدارس االلكترونية   . المناهج االلكترونية 
  .األجهزة النقالة, الفضائيات , االلكترونية العلمية

 :تحديات اقتصادية •

 إلي زيادة األعبـاء  ىأدنتيجة لما يشهده العالم من تطور وتقدم في جميع النظم االجتماعية       
 ت الفقر وانتشار المجاعا   : عنها مشكالت عالمية اقتصادية تتمثل في      تاالقتصادية التي نتج  

لمتبادل واألنظمة االقتصادية والصراع و قلـة   اد المعيشة  االعتماىو البطالة وتدني مستو   
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ـ       نالتعاو  ى بين الدول الغنية والفقيرة  وغير ذلك من التحديات االقتصادية لذلك وجـب عل
  المنهاج تدعيم لهذه التحديات و المشكالت وتنمية عقل المتعلم علي إيجاد الحلول المناسبة 

  

 :تحديات اجتماعية وثقافية  و أخرى بيئية وصحية •

 مرتبطـة ببعـضها حيـث       ادد المشكالت االجتماعية والثقافية والبيئية والصحية وكله      تتع
المشكالت السكانية والقيمية واألسرية وانتشار األمراض  كـأمراض أنفلـونزا الطيـور             

 المزمنة والمشكالت البيئية من ارتفاع للحرارة وتلوث المياه والهواء          ضوالخنزير واألمرا 
ـ           والتربة وانتشار الغازات    ى السامة واألسلحة النووية وغيره من المشكالت لذا يجـب عل

ـ   بج تدعم المشكالت والقضايا التي تخص هذا الجان       االمنه  وضـع الخطـط     ى والعمل عل
                      .  لتدعيم فكر المتعلم بكيفية إيجاد الحلول واتخاذ القرار المناسبةالالزم

                                               
  

 :التربية الدولية •

ولغاتها ,  وهي تسعي إلي تحقيق التعاون والتفاهم بين شعوب العالم المختلفة في ثقافتها           
  . المتحدة وميثاقهامماألومبادئ , واحترام حقوق اإلنسان, وتقاليدها, وعاداتها, وأنظمتها

  :السالم العالمي •
دول وعدم قيام الحروب لتحقيق     يشمل مفهوم السالم العالمي ضرورة االستقرار بين ال       

وضات سبيال أو طريقا إلـي حـل جميـع المـشكالت            ابل اتخاذ المف  , بعض األهداف 
 التخلص من استخدام الحروب في حل المنازعات ونـزع الـسالح            وبالتالي, العالمية

  .والحد من التسلح بين الدول
  :حقوق اإلنسان  •

لعالميـة المعاصـرة وذلـك فـي        تعتبر حقوق اإلنسان من أهم القضايا في القضايا ا        
 ,فيـه  حقوقه األساسية في المجتمـع الـذي يعـيش           ىضرورة حصول كل إنسان عل    
 منها الدستور والقانون السائد في الدولـة و قـوانين           ةولحقوق اإلنسان مصادر متعدد   

 الجغرافيـا يركـز ضـمن       محتوىمن هنا يتضح أن     . حقوقية المتحدة ومنظمات األمم  
  .  العالمية المعاصرة بكل أبعادهااهتماماته علي القضايا

الجغرافيـا  محتـوى    تضمين   ىهذا االتجاه حيث تركز عل    ب المتعلقة   وتتنوع التطبيقات 
بالمفاهيم والمعلومات والموضوعات والتعميمات  والحقائق والمشكالت ذات العالقـة           

ويدويـة  ,  الجغرافيا مهـارات عقليـة       محتوىوتضمين   القضايا العالمية المعاصرة  ب
 استخدام الوسائل واإلمكانيات السمعية والبـصرية       ى عل المحتوىواجتماعية و تركيز    

 والعروض المرئية  والنصوص االلكترونية والبـرامج        ةوالصور والرسوم التوضيحي  
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و خدمات الحاسب اآللي واالنترنت و الزيارات الميدانية والحقليـة وجمـع            , العلمية  
التقرير مما يساهم في زيادة وعي المتعلم بالعوامـل  البيانات وتفسيرها وتحليلها وكتابة   

 الفهم والتفسير والتحليـل     توالمشكالت والقضايا العالمية المعاصرة ويزيد من مهارا      
و كذلك تنوع   .  واالستيعاب والحوار والمناقشة والتذكر وإبداء الرأي        توحل المشكال 

 ).282 :1997,شلبي (لتقويمفي األنشطة التعليمية و استخدام أدوات مختلفة في تقديم ا
 الجغرافيا يمكن التوصل إلي أهم      تقويمفي  .وفي ضوء ما سبق حول القضايا العالمية المعاصرة       

 :استخدام هذا االتجاهبالمعايير المتعلقة 

 الجغرافيا عند صياغته موضـوعات القـضايا العالميـة المعاصـرة            محتوىتتضمن أهداف    •
وتحـديات  , وتحـديات بـشرية   , ديات صحية وبيئيـة     تح, تحديات تكنولوجية , والمتمثلة في 

 . وقضايا السالم العالمي. تحديات اجتماعية وثقافية. اقتصادية

 المفاهيم والمعلومات والحقـائق والموضـوعات والتعميمـات         ى الجغرافيا عل  ىيركز محتو  •
 .والمشكالت ذات العالقة بالقضايا العالمية المعاصرة

 وطرق تدريس متنوعة خاصـة بالقـضايا العالميـة          ج الجغرافيا أساليب  ايستخدم منه  •
طـرق  , األلعـاب التعليميـة  , المحاكـاة , مثل االستقصاء حل المشكالت   .  المعاصرة

 . دراسة الحالة, التمثيل. التدريب والممارسة

 وثقافيـا فـي ضـوء       اًتنمية البشرية وتدعيم الفرد علمي    ال ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .رةالقضايا العالمية المعاص

ج الجغرافيا العديد من المشكالت التي يعاني  منها العالم فـي ضـوء القـضايا                اتضمين منه  •
, التلـوث البيئـي   , حقوق اإلنـسان  , االستعمار, الجوع,   الفقر  :العالية المعاصرة وتتمثل في   

التنظيمـات الـسياسية    ,الهجـرة , البطالـة , األمراض مثل مرض أنفلونزا الطيور والخنازير     
اختفـاء  , ارتفاع منسوب المياه عـن اليـابس      , التسمم  , نقص المياه   .  السلطة ىوالصراع عل 
ارتفـاع  , األمراض المزمنـة  , التدخين, نقص الثروة السمكية  , السالح النووي   , بعض الجزر 

األمـن  , الـسالم   . جودة اإلنتاج ,  المروري الوعي, الثورات الشعبية , ذوبان الجليد ,الحرارة  
 . القومي

 و االتجاهـات  مقـي ال  غرسىغرافيا  في ضوء القضايا العالمة المعاصرة عل      ج الج ايركز منه  •
 . للمتعلم وزيادة وعيه وقدرته علي اتخاذ القرار السليم ةااليجابي

المتمثلـة  .  العالمية المعاصـرة   اج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة بالقضاي      ايتضمن منه  •
والمراجع االلكترونية  والمصادر  ,  والمالحظة ,في االختبارات بأنواعها المختلفة والمقابالت      

 .ومن خالل المؤشرات البيانية المحوسبه

 ت الفهم والتفسير وحل المشكالت إكساب مهاراىج الجغرافيا علايركز منه  •
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واالستيعاب والحوار والمناقشة والتذكر وإبداء الرأي المرتبطـة بالقـضايا العالميـة              •
 . المعاصرة

 الزيارات الميدانية والسجالت اإلحصائية والمؤشرات العالميـة        ىا عل ج الجغرافي ايتضمن منه  •
 .التقريروجمع البيانات وتفسيرها وتحليلها وكتابة . المتعلقة بالقضايا العالمة المعاصرة

 تدعيم مدخل الدمج والوحـدات الدراسـة وااللكترونيـة          ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .عالمة المعاصرةالمحوسبه والمتكاملة في عرض القضايا ال

 تنوع األنشطة التعليميـة المرتبطـة بالقـضايا العالميـة           ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
, المجـالت , القراءات الخارجيـة , التلفاز, االنترنت,  اليومية   فمثل الصح . المعاصرة

, والتقـارير , منظمـات العالميـة     الو,  العلمية جوالمؤتمرات العالمية والبرام  , الكتب  
, مراكـز اإلحـصاء   , االنترنت, المراجع االلكترونية .  والمؤشرات العالمية  ,والبيانات

  .الدولية تالمنظما, ةالسجالت الميداني

 الوسائل والعروض التعليمية المرتبطة بالقـضايا العالميـة   ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .المعاصرة

 

  : الجغرافياتقويم ي مدخل المفاهيم الجغرافية فاستخدام":سادسا
 االتجاهات العالميـة فـي      نالجغرافية م بر االتجاه التربوي في استخدام مدخل المفاهيم        يعت

 الجغرافيا خاصة أن العالم يتطور  وتزداد  آفاق العلم والتطور التكنولـوجي              محتوىتقويم  
و المعرفي  في تعدد المعارف ونتيجة لذلك وجب إعادة تنظيم المعارف والمعلومات  فـي           

 المناهج الدراسية لتواكب المعاصرة والتطور الحادث وتمكـن         محتوى  داخل ةقوالب جديد 
وتسعي التربية إلي إعداد الفـرد      , الفرد من امتالك المفاهيم والمعارف الجغرافية الحديثة          

 الجغرافيـا   لمحتـوى للمستقبل عن طريق الفهم واإلدراك السليم للمعارف والعلوم خاصة          
 الفائدة فـي ضـوء   ىويحصل المتعلم عل, حتواها الذي يشهد تطور وتحول في أهدافها وم      
 تفسير وتحليل الظواهر والمشكالت التي تواجه       ىمدخل المفاهيم من خالل تنمية قدرته عل      

ـ     ,  موضوع يأالحقائق والمعارف المتكاملة حول     بفي حياته وتزيده      ىوتنمـي قدرتـه عل
  .اكتشاف واستنتاج عالقات جديدة

  
  : انهى علالمفهومويعرف 

من األشياء أو األنـواع، التـي    عن تجريد يعبر عنه بكلمة أو رمز يشير إلى مجموعـة   عبارة
فئـات  أو هي مجموعة من األشياء و األنواع التي تجمعهـا  تتميز بسمات وخصائص مشتركة    

تكوينـه   مجرد يعطي اسماً أو لفظاً ليدل على ظاهرة جغرافية ويتم       معينة، من خالل تصور عقلي      
  ).163، 1990، وآخرون, اللقاني.(ائص المشتركة ألفراد هذه الظاهرةعن طريق تجميع الخص
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 مجموعة من اِألشياء أو الرموز أو األحداث الخاصة التي يتم تجمعيها على أساس من               أو 
 ).60 :2005 ,محمود(. الخصائص المشتركة والتي يمكن الداللة عليها باسم أو رمز معين

 

دي أو محسوس يشير إلى ظاهرة جغرافية سـواء         هو كلمة أو فكرة أو تصور عقلي تجري       
  ).2 :2002،إدريس. (كانت طبيعية أو بشرية، ويمكن أن يدل عليه برمز أو اسم معين

 
المعارف والمفاهيم والحقـائق والمعـارف  التـي         ب إلي تزويد المتعلم     ويهدف هذا االتجاه  

 الـتعلم وتـزوده    الجغرافيا ودعمه  بخبرات ومهارات عقلية تساعده علـي بمحتوىتتعلق  
ـ             يبقدرات المالحظة والتفسير والتنبؤ والتحليل والمقارنة والتعليل واتخاذ القرار وتساعد ف

  . بقاء اثر التعلم  وتنظم الخبرات التعليمية 
 الجغرافيا فـي ضـوء مـدخل    محتوى التالية من خالل   أهم المفاهيم  ىويمكن التركيز عل  
  :المفاهيم الجغرافية
خطـوط الطـول   , الموقع,  وتتمثل بما هو محسوس وما هو ذهني         مكانمفاهيم متعلقة بال  
, الغطـاء النبـاتي   , المساحة, األقاليم, التربة, الصحاري, الجبال, البحار, ودوائر العرض 
  .المناطق الزراعية

عـصر  , توقيـت , زمـن ,  عصر  في ويتمثل ومجردة   ةوهي مفاهيم متعدد  : مفاهيم الزمن 
  .الحضارات , ةمنة الجيولوجياألز. العصور القديمة, الجليد

 تكون مجردة وتتمثل فـي ميـزان        محسوسة وقد وهي مفاهيم قد تكون     : مفاهيم اقتصادية 
, إنتاجيـة زراعيـة   , االسـتثمار , المواد الخام , اتوارد, صادرات,  طلب ,عرض, تجاري

  .النظام االقتصادي, األمن الغذائي,  صناعات دولية,محليةصناعات 
  

  :مفاهيم سياسية
 .الحرية, االنتداب, هعالقات دولي , ميناء, حدود سياسية , عاصمة, الدولة, استعمار, حروب

  .منظمات دولية
  :مفاهيم كونية

 من التفكير وتتمثل فـي    عالً ىوهي معقدة ال تستمد من المالحظة المباشرة وتحتاج لمستو        
  . القمر,الشمس, األرض,  الخسوف,الكسوف, مجموعة شمسية, مدار, نيزك, المجرة

    :مفاهيم سكانية
التركيب النـوعي   , الهجرة  , الزيادة الطبيعية , معدل الوفيات   , معدل المواليد , كثافة سكانية 

الزحـف  , أنمـاط حيـاة الـسكان     , المدن المليونية , نسبة اإلعالة , هرم السكان , والعمري
  .صالت االمو, توزيع السكان, العمراني 
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  :مفاهيم متعلقة بالظواهر الطبيعية
, فيـضانات , براكين, أعاصير, الضغط الجوي, الرياح, الحرارة, الرطوبة, الطقس, اخ  المن

, المعـادن   , األقاليم المناخيـة  , المناطق االستوائية , البحيرات, المحيطات, األنهار, البحار  
  ).296 ,292 :1997 ,شلبي. (البيئة, الطاقة

ـ       ب وتتنوع التطبيقات المتعلقة    الجغرافيـا   محتـوى ضمين  هذا االتجاه حيث تركز علـي ت
بالمفاهيم والمعلومات والموضوعات والتعميمات  والحقـائق والمـشكالت ذات العالقـة             

ويدويـة واجتماعيـة و     ,  الجغرافيا مهارات عقليـة      محتوىوتضمين   المفاهيم الجغرافية ب
 استخدام الوسائل واإلمكانيات السمعية والبصرية والصور والرسـوم         ى عل المحتوىتركيز  

و خـدمات   ,  والعروض المرئية  والنصوص االلكترونية والبـرامج العلميـة           ةضيحيالتو
الحاسب اآللي واالنترنت و الزيارات الميدانية والحقلية وجمع البيانات وتفسيرها وتحليلهـا           

 ت المتعلم باكتساب المفاهيم ويزيـد مـن مهـارا   ىوكتابة التقرير مما يساهم في زيادة وع     
 واالستيعاب والحوار والمناقشة والتـذكر وإبـداء        تل وحل المشكال  الفهم والتفسير والتحلي  

 .الرأي وكذلك تنوع في األنشطة التعليمية و استخدام أدوات مختلفة في تقديم التقويم
  

 الجغرافيا يمكن التوصل إلي     تقويمفي  .وفي ضوء ما سبق حول مدخل المفاهيم الجغرافية       
 :جاهاستخدام هذا االتبأهم المعايير المتعلقة 

 المتعلقـة  مج الجغرافيا عند صياغته المفاهيم الجغرافية مثل المفاهياتتضمن أهداف منه   •
 ,اقتـصادية مفـاهيم   , مفاهيم بيئيـة  , مفاهيم كونية , الظواهر الطبيعية ,  الزمان ,المكانب

 .مفاهيم عالمية , مفاهيم تكنولوجية ,  مفاهيم سكانية.مفاهيم سياسية

 الفهـم   ت الجغرافيـة علـي مهـارا      مدخل المفاهيم ء   الجغرافيا في ضو   محتوىيركز   •
والمناقـشة والتـذكر     واالستيعاب والحـوار     توالتحليل وحل المشكال  , والتفسير والتنبؤ 

 .الرأيوإبداء 

ج الجغرافيا الوسائل التعليمية وتكنولوجيـا التعلـيم والـرحالت العلميـة       اتتضمن منه  •
 .الميدانية لتسهيل اكتساب المفاهيم وتكوينها

 المفاهيم التي تزيد من قدرة المتعلم ووعيـه فـي اتخـاذ             ىج الجغرافيا عل  از منه يرك •
 .القرارات السليمة

,  اليومية   فمن خالل الصح  . تنوع في األنشطة التعليمية في ضوء مدخل  المفاهيم الجغرافية          •
 جوالمـؤتمرات العالميـة والبـرام     , الكتب  , المجالت, القراءات الخارجية , التلفاز, االنترنت
المراجـع  . العالميـة والمؤشـرات   , والبيانـات , والتقـارير , ومنظمات العالميـة    , العلمية

 ,ةالسجالت الميداني, مراكز اإلحصاء, االنترنت, االلكترونية
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 .األعالم الدولية ووسائل ت المنظما   
مـن  , يستخدم أدوات متنوعة في تقديم التقويم و المتمثلة في  تعريف المفهوم بدالالت لفظيـة      •

حـل المـشكالت   , استخدام المفهوم  من خـالل تفـسير المالحظـات   , خالل تطبيق المفهوم 
, صياغة الفروض من خالل العالقـات بـين المفـاهيم الرئيـسية           , باستخدام مدخل المفاهيم    

  .و من خالل المالحظة.اكتشاف المفاهيم من خالل عمليات التصنيف والتعميم والتمييز
 غـرس االتجاهـات   ى ضوء مدخل  المفاهيم الجغرافية عل    ج الجغرافيا  في   ايركز منه  •

        اتخاذ القـرار الـسليم وزيـادة رصـيده         ى للمتعلم وزيادة وعيه وقدرته عل     ةااليجابي
 .بالمعارف التي تسهل عملية التعلم  

 

 Geography Information Systems : الجغرافياتقويمفي Gis نظم المعلومات الجغرافيةاستخدام ":سابعا

من االتجاهات العالميـة    "Gisيعتبر االتجاه التربوي في استخدام نظم المعلومات الجغرافية       
مجموعة مـن المكونـات     ب الجغرافيا   محتوى تضمين   ىفي تقويم الجغرافيا حيث يركز عل     

اسـتخدام  ب الموضوعات والمهارات والمعارف المتعلقـة        و تتمثل في المفاهيم والمعلومات   
 المنهاج  في مراحل التعليم العام حيث          محتوى وتضمينها في Gisةنظم المعلومات الجغرافي  

ـ         ىيعتبر احد التقنيات القائمة عل      عـرض   ى استخدام الحاسب اآللي والتي لها القـدرة عل
المعلومات الجغرافية بصورها  المختلفة من خالل قواعد البيانـات المكانيـة والوصـفية              

اذ القرار ويدعم هـذا االتجـاه البـرامج         والرقمية وأصبحت أداة فاعلة في التخطيط واتخ      
 السكان واألماكن والخـرائط الخدماتيـة   كخرائطالمتخصص في رسم الخرائط الجغرافية    

  . والشوارع واألقاليم وخرائط الطبيعية 
,  و عـرض   ,تخـزين  مجموعة مـن أدوات      : أنها ى عل وتعرف نظم المعلومات الجغرافية   

  .)389 :2004,لرحيليا( .األغراض مجموعة من ومراجعة البيانات المكانية بقصد تحقيق
 : منـتج للنظـام  ESRI ) البيئـة العـالمي  نظـم  معهد بحـوث  (تعريف مؤسسة إسري

Environment System  Rummage International     
 هو مجمع متناسق يضم مكونات الحاسب اآللـي والبـرامج وقواعـد البيانـات     GISالـ  

 يقوم بحصر دقيق للمعلومـات المكانيـة لتخزينهـا          باإلضافة إلى األفراد، وفي مجموعة    
  ).2 :2003، ةشخص. (وتحديثها ومعالجتها وتحليلها وعرضها

 وهو نظام حاسوبي لجمع وإدارة ومعالجة وتحليل البيانات ذات الطبيعة المكانية ويستخدم            
       . الكتشاف العالقات بين المظاهر التي تتوزع بصورة غير منتظمة علـى سـطح األرض             

  )75 :2006عودة، (                                                                   .
   إلي تنمية التفكير العلمي من خالل المالحظة هدفتنظم المعلومات الجغرافية ويالحظ أن 
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 المـتعلم وتعميـق روح   ىواالستقراء لد واالستدالل واالستنتاجوالتحليل والمقارنة والربط  
 نحو الطريـق الـسليم فـي    المراجع والتوجه ث والتجريب والتتبع المنهجي واستخدام      البح

  .)400 :2004,لرحيليا(التعلم
ممكن من خالل تحليل أنماط التوزيع        نظم المعلومات الجغرافية   توظيف الباحث أن    رىوي

المكانية من خالل عرضها في قواعد بيانات وتـشمل عـدة ظـواهر طبيعيـة وسـكانية             
توزيـع األقـاليم    , نقص المياه    ,نات سهول حوادث مرورية نمو الحشائش الضارة      كالفيضا

 السكانية واالقتصادية    ت والدراسا , وتحديد مناطق الخدمات   ,والمناطق الصناعية ,والنباتات  
عن العمر والسن وعدد األفراد والجنس والدخل واألمراض والمتغيرات الجوية والطبيعية           

 وأنواع التربة وغيره من الموضـوعات       , والملوثات , الرطوبة ,ح الريا , األمطار ,كالحرارة
التي توظف من خالل نظم المعلومات الجغرافية من خالل قواعد البيانات  بشكل متسلسل              
يتم تصميمه بشكل منفصل لتعطي قاعدة بيانات شاملة عـن جميـع المعطيـات المـراد                

  . استخدامها
  

 الجغرافيـا   تقـويم في  .Gisات الجغرافية نظم المعلوم استخدام  وفي ضوء ما سبق حول      
 :استخدام هذا االتجاهبيمكن التوصل إلي أهم المعايير المتعلقة 

 .Gisالجغرافيةج الجغرافيا استخدام نظم المعلومات اتتضمن أهداف منه •

     الموضـوعات والمهـارات المتعلقـة      وج الجغرافيا المفاهيم والمعلومات     اتضمين منه  •
و دراسـات   , البيئيـة  توالمتمثلة بالدراسـا  .  Gisات الجغرافية باستخدام نظم المعلوم  

الدراسات المتعلقـة بـي     , الدراسات الجغرافية الطبيعية والسكانية   , األنظمة الخدماتية   
, والتخـزين , ثياتااإلحـد و نظام تحليل المناطق والمواقـع وتحديـد         .قواعد البيانات 

 .تخطيط الو, وعرض الخرائط

 أســاليب وطــرق تــدريس متنوعــة تــرتبط بــنظم ج الجغرافيــاايــستخدم منهــ •
الحقـل  , دراسـة الحالـة   ,  حل المشكالت    , مثل االستقصاء  Gisالجغرافية.المعلومات
العـرض مـن خـالل توظيـف        , التجارب العملية ,البحث العلمي , االستنتاج, الميداني

  .ةالوسائط المتعدد

المعلومات المرتبطة بنظم    التكنولوجية الوسائل واإلمكانيات    ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
 .االلكترونية المرئية والنصوص والعروض ةوالصور والرسوم التوضيحي. الجغرافية

 تنوع األنـشطة التعليميـة باسـتخدام نظـم المعلومـات            ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
, الزيارة الميدانيـة والـرحالت      . االنترنت  ,  الحاسب اآللي  : المتمثلة في    . الجغرافية
, التقرير والبحوث   , الصور واألشكال   ,  والرسوم البيانية  طالخرائ, لمالحظاتتسجيل ا 
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 اتالقراء. والبرامج المحوسبه والوسائل التعليمية المختلفة والنماذج     , استخدام األطالس   
, الكتـب   , المجـالت , القـراءات الخارجيـة   , التلفاز, االلكترونية والطباعة االنترنت  

, والبيانـات , والتقـارير , ومنظمات العالميـة    ,  العلمية جموالمؤتمرات العالمية والبرا  
 .المراجع االلكترونية. والمؤشرات العالمية

 استخدام أدوات تقويم متنوعة خاصـة بـنظم المعلومـات     ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
التقويم من خالل الوسـائط  ,التقويم الذاتي  . متمثل في االختبارات المحوسبه   ..الجغرافية

 .  من خالل المالحظة.ةالمتعدد

ج الجغرافيا المرونة وتسهيالت عند التنفيذ فـي ضـوء نظـم المعلومـات              ايوفر منه  •
 .Gisالجغرافية

 الطبيعة والسكانية الملونـة     ط مثل الخرائ  العروض المرئية ج الجغرافيا علي    ايركز منه  •
 في ضـوء نظـم المعلومـات        ة اإلقليم الطبيعية والرسوم البيانية والتوضيحي     طوخرائ

 . Gisالجغرافية

ج الجغرافيا في ضوء نظم المعلومات الجغرافية علي إكساب مهارات عقلية           ايركز منه  •
مهـارات  , تنمية التفكير   , قراءة النصوص   , ويدوية واجتماعية  متمثله في الطباعة       , 

 .المشاركات الجماعية, البحث , حل المشكالت

 الفهـم   تعلي مهارا . Gisافيةج الجغرافيا في ضوء نظم المعلومات الجغر      ايركز منه  •
 واالستيعاب والحوار والمناقـشة والتـذكر وإبـداء     توالتفسير والتحليل وحل المشكال   

 .واالستنتاجوالربط ,  الرأي وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي

 .ج الجغرافيا إنشاء قاعدة بيانات باستخدام نظم المعلومات الجغرافيةايتضمن منه •

 ةالجغرافيا في ضوء استخدام نظم المعلومات الجغرافية الوسائط المتعدد        ج  ايوظف منه  •
 .واألجهزة المحوسبه والبرامج وشبكات االنترنت ومنتجات تكنولوجيا التعليم

 

  :في تدريس الجغرافيااستخدام الفيديو التفاعلي ": ثامنا
ج اعالمية في تقويم منه   من االتجاهات ال  الفيديو التفاعلي   يعتبر االتجاه التربوي في استخدام      

مجموعة من المكونات مـن خـالل     ب الجغرافيا   محتوى تضمين   ىالجغرافيا حيث يركز عل   
الفيـديو  اسـتخدام   بالموضوعات والمهارات والمعـارف المتعلقـة       والمفاهيم والمعلومات   

 الفهـم   تمن اجل تنميـة مهـارا      وتضمينها في المنهاج  في مراحل التعليم العام       التفاعلي  
 واالستيعاب لتحقيـق األهـداف      تير والتحليل واالستماع والمالحظة وحل المشكال     والتفس

ــو                                                                              .ةالمرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   نظام العرض من خالل الصورى العلمي باالعتماد علىحيث يوفر عرض المحتو

59 



  
 

 
 
 

 شاشة مستقلة  بترتيب منطقي      يف مجزأة كل منها      والصوت و لقطات الفيديو عبر شاشات     
  ). 167,169:2005,العلي(متسلسل تمكن المتعلم من التفاعل مع البرنامج آو مادة العرض

  
برنامج فيديو في أجزاء صغيرة تتألف مـن تتابعـات          :  انه ى عل ويعرف الفيديو التفاعلي  

  ).169,2005,العلي (.ة وأسئلة واستجابات من الطالب المتعلمتحركية وإطارات ثاب
  

فـي نفـس   "  انه مجموعة من الوسائل التي تقدم تعليما مسموعا ومرئيا      ىويعرف كذلك عل  
  .)236:2006,عسقول. (الوقت

 انه احد أساليب التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تتناول المعلومـات    ى ويعرف كذالك عل  
  ).172:2005,العلي.( السمعية والبصرية المناسبة 

 وسماع  وعرض المادة التعليمية في أي وقت ومكـان    ة مشاهد علىالفيديو التفاعلي    يساعد
  ).241:2006,عسقول( تكرار الجزء المراد فهمه عدة مرات  ىوتساعد المتعلم عل

 الحاسب اآللي واالنترنـت و      ى عل دعتماكاالويوفر الفيديو التفاعلي بعض الوسائط             
 أقـراص   ىور ضوئية ونصوص الكترونية مخزنة عل     قواعد البيانات وملفات صوتية وص    

الليزر في العرض حيث يعمل من اجل حل المشكالت من خـالل العـروض والبـرامج                
 مواجهة المشكالت الدراسية مثل صعوبات التعلم والفهم ومن         ىالمقدمة لمساعدة المتعلم عل   

ر مـن   ا لغة الحـو   ة و المحاكاتدريب علي إيجاد الحلول المناسبة ويساهم أيضا كنظام         الثم  
 تخالل تقديم نماذج مماثلة للمواقف التعليمية بما يتيح الفرصة للطالب أن يمارس مهـارا             

  ).170:2005,العلى(  التفاعلي والتدريب وتوفير تفاعل بين التعلم والفيدي
في زيـادة التحـصيل الدراسـي        التفاعلي يساهم    وتوظيف الفيدي  الباحث أن    ىوير      

 من خالل توظيف مـستحدثات ومنتجـات تكنولوجيـا التعلـيم            لمحتوىاويزيد من إثراء    
 مما يساهم في اكتساب مهارات التفكير المنطقي واالبتكـاري والعلمـي          ةوالوسائط المتعدد 

  تخطيط واالتصال اللغوي والتفاعل والفهم واالستيعاب والتحصيل والتذكر واتخاذ القرار وال
لمفاهيم با الجغرافيا   محتوى تضمين   ىتجاه حيث تركز عل   هذا اال بوتتنوع التطبيقات المتعلقة    

 الجغرافيـا   المحتـوى وتضمين    التفاعلي والفيديبوالمعلومات والموضوعات ذات العالقة       
 استخدام الوسائل واإلمكانيـات     ى عل المحتوىويدوية واجتماعية و تركيز     , مهارات عقلية   

ض المرئيـة  والنـصوص    والعـرو ةالسمعية والبصرية والصور والرسـوم التوضـيحي   
و خدمات الحاسـب اآللـي واالنترنـت وجمـع البيانـات      , االلكترونية والبرامج العلمية    

 المـتعلم باكتـساب المفـاهيم    ىوتفسيرها وتحليلها وكتابة التقرير مما يساهم في زيادة وع        
 واالسـتيعاب   ت الفهم والتفسير والتحليـل وحـل المـشكال        توالمعارف ويزيد من مهارا   
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و كذلك تنوع في األنشطة التعليمية و اسـتخدام  .  والمناقشة والتذكر وإبداء الرأي      والحوار
 .أدوات مختلفة في تقديم التقويم

  
  

 الجغرافيا يمكن التوصل إلي تقويمفي  .وفي ضوء ما سبق حول استخدام الفيديو التفاعلي       
 :استخدام هذا االتجاهبأهم المعايير المتعلقة 

 .افيا عند صياغته استخدام الفيديو التفاعليج الجغراتتضمن أهداف منه •

      المفاهيم والمعلومات الموضوعات والمهـارات المتعلقـة       ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
مقـاطع  , بـرامج الخدمـة   ,  العـرض  بشاشات :والمتمثلة.  باستخدام الفيديو التفاعلي  

.  والبـصرية  ملفـات الـسمعية   ال,  الليـزر  تاسطوانا, متعدد األبعاد , ولقطات الفيديو 
 .والحاسب اآللي. االنترنت

ج الجغرافيا الوسائل واإلمكانيات السمعية والبصرية والصور والرسـوم         ا يوظف منه  •
 و خـدمات    ,العلميـة  االلكترونية والبرامج    المرئية والنصوص  والعروض   ةالتوضيحي

ـ           ي الحاسب اآللي واالنترنت لترسيخ المعلومات والمهارات واالتجاهات لدي المتعلم ف
 .التفاعليضوء استخدام الفيديو 

تدريس في ضـوء اسـتخدام      ال أساليب وطرق  التنوع في    ىج الجغرافيا عل  ايركز منه  •
طـرق  , األلعاب التعليميـة  ,  المحاكاة ,المشكالتالفيديو التفاعلي مثل االستقصاء حل      

 . التدريب والممارسة

ضوء استخدام الفيديو   ويدوية واجتماعية في    , ج الجغرافيا مهارات عقلية     ايتضمن منه  •
 .والمالحظة. مهارات حل المشكالت, تنمية التفكير , قراءة النصوص , التفاعلي

من خـالل   .التفاعلييستخدم أدوات متنوعة في تقديم التقويم في ضوء استخدام الفيديو            •
مـن خـالل    . التقويم من خالل الوسائط المتعدد    ,التقويم الذاتي   . االختبارات المحوسبه 

 .عرضمالحظة ال

والمتمثلة في  األفـالم     . تنوع في األنشطة التعليمية في ضوء استخدام الفيديو التفاعلي         •
 اتوالقـراء , والصور والبرامج وخرائط والرسوم وكتابة التقرير وتسجيل المالحظات       

 .االلكترونية 

.  العلمي في ضوء استخدام الفيديو التفاعلي      ىج الجغرافيا في عرض المحتو    ايركز منه  •
 بتكرار وعرض الجزء    التتابع وتسمح ثلة علي هيئة مشاهد ولقطات فيديو تتسم ب       والمتم

 .بدقهالمطلوب 

 هيئة تتابعات حركية وإطارات ثابتة وأسـئلة        ى الجغرافي عل  ىيساهم في تقديم المحتو    •
 .واستجابات وتسلسل متدرج
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يـستخلص    العالمية في تقويم منهاج الجغرافيا     تالعرض السابق عن االتجاها    ومن خالل   
كمعـايير  الباحث بعض من هذه االتجاهات في تقويم منهاج الجغرافيا  والتـي وضـعت               

  :      هذه الدراسةلإلجابة عن تساؤالت 

 األساسية العليا و التي تشتق      ةج الجغرافيا للمرحل  االمعايير المتعلقة بتقويم منه    
  : المعايير التالية إلي الباحثمن االتجاهات العالمية حيث توصل

 
  

  : الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في  •
  .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه .1
  .يتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو السكاني .2
  يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية .3
  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية .4
  .ا إلى قراءة الموضوعات السكانيةج الجغرافيا في منهةتدعو األنشط .5
   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف .6
  . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل  .7
  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في  .8
  .انية الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكمحتوىيشمل  .9

  . موضوعات التربية السكانية محتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي .10
  .السكانيةمفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية يركز محتوى الجغرافيا على  .11
  . تتضمن موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعة .12
  .بية السكانيةيتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتر .13
تدني , الفقر( :مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن .14

 )الهجرة, مستوي المعيشة
  

 

ــة   • ــات الجغرافي ــم المعلوم ــتخدام نظ ــي Gisاس ــوىف ــامحت .           الجغرافي
Geography Information Systems   

  ""Gisج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه .1
  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية .2
  . البيئيةتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه .3
  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا .4
  .Gis الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في  .5
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, النقل, الطرق ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل .6
  )المياه, التصاالتا,

  . الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةمحتوىتدعو األنشطة في  .7
  .تستخدم الزيارة الميدانية في تدريس الجغرافيا .8
 .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه .9
  
  :القضايا العالمية المعاصرة •
  .رةج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصاتتضمن أهداف منه .1
  .يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان .2
  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل  .3
  .  تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة .4
  .   موضوعات القضايا العالمية المعاصرةمحتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في  .5
  .على مفهوم األمن القومييركز محتوى الجغرافيا  .6
تدني , نقص المعدات الطبية( :مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية ايتضمن منه .7

  )رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, الرعاية الصحية
  .  يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل .8
  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل  .9

  .ى مفهوم االستعماريركز محتوى الجغرافيا عل .10
قلة ,زيادة الطلب(:يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل .11

  ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج
  .   يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي .12
  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في  .13
  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات  .14
  الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةالصور الفوتوغرافيتستخدم  . 15
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
  

  . االجتماعیةتمنھاج الدراسادراسات تتعلق بتقویم ": أوال   
  

  . الجغرافیابتقویم منھاجدراسات تتعلق : "ثانیا  
  
  . تعقیب عام على الدراسات السابقة":ثالثا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  
 

 
 
 

  :مقدمة
 أمكن والتي ةدراسالذات العالقة بموضوع   السابقةت ألهم الدراساعرضاًيتضمن هذا الفصل 

، وقد صنف الباحث تلك الدراسات إلى  خالل مراجعة الباحث لألدب التربويحصره من 
  : قسمين

  

 . االجتماعيةتدراسات تتعلق بتقويم منهاج الدراسا: لالقسم األو  •
  

 .دراسات تتعلق بتقويم منهاج الجغرافيا: انيالقسم الث •
  

  . االجتماعيةتمنهاج الدراسا تتعلق بتقويم تدراسا: لالقسم األو •

  : اآلتيةتكما في الدراسا
 

  

  

  .)2006(دراسة المرغني . 1
 الدراسات االجتماعية في ضوء اسـتخدام الوسـائل         منهاج الدراسة إلى تقويم        هذه هدفت

حيث استخدم الباحث المنهج الوصـفي التحليلـي         . األساسيالتعليمية  في الصف السابع        
 االجتماعية للصف السابع    توقام بتحديد عينة الدراسة والمتمثلة في محتوى كتاب الدراسا        

 ت الدراسـا  منهـاج  ومعرفة ما إذا كان      ىاألساسي حيث جرى إعداد قائمة لتحليل المحتو      
 ت الدراسا منهاج وأوضحت النتائج أن     .االجتماعية يوظف استخدام الوسائل التعليمية أم ال      

االجتماعية الحالي يوظف استخدام الوسائل التعليمية بدرجة ضعيفة ومنخفضة في عمليـة            
لـصف  ل االجتماعيـة    ت كتاب الدراسـا   ىالتدريس حيث بلغت النسبة العامة لتحليل محتو      

 هـاج منوأوصت الدراسة بضرورة استخدام الوسائل التعليمية فـي         %) . 26.31(السابع  
     . االجتماعية اليمنيتالدراسا

  
  .)2006(دراسة القواسمة . 2

 هذه الدراسة تحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية وتقويمها في ضوء استخدام            تناولت
حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلـي وتكونـت         . لكة السعودية ماالنترنت بالم 

واستخدمت الباحثـة    . )من والتاسع األساسي   السابع والثا  (وفعينة الدراسة من كتب الصف    
 لمعلمات  ة وإعداد إستبانة موجه   ى والمعلومات متمثلة في تحليل محتو     تأداتين لجمع البيانا  

معلمة  من معلمات مدارس المملكة  وذلك لمعرفـة          ) 236(المرحلة األساسية والتي بلغت     
وقـد  . م االنترنـت أمـا ال       ستخد اهتماماً أل  ما إذا كانت كتب الدراسات االجتماعية تولى      

 كتب الصف السابع والثامن والتاسع األساسـي        ىأشارت النتائج إلي أن نسبة تحليل محتو      
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, %) 3.81(والـصف الثـامن     , %) 11.08(جاءت مختلفة حيث بلغت في الصف السابع      
أما النـسبة العامـة لوجهـة نظـر المعلمـات فكانـت             %). 6.51(والصف التاسع بلغت  

ير النتائج إلي الضعف الشديد في اسـتخدام االنترنـت وان كتـب             حيث تش %). 54.07(
 االجتماعية  تاالنترنت في تدريس الدراسا    ستخدم اهتماماً أل   االجتماعية ال تولى   تالدراسا

   . االجتماعيةت وأوصت الدراسة باستخدام االنترنت في تدريس  الدراسا.
  

  . )Rassell ( 2005 دراسة  . 3
ويم اثر استخدام الحاسب اآللـي فـي تـدريس الدراسـات             تق  بدراسة حول  Rassellقام  

حيث استخدم الباحث لهذا الغرض المـنهج   . االجتماعية لطلبة المرحلة األساسية في بلجيكا     
طالبة في العينـة    ) 150(منهم  . طالبة  ) 310(التجريبي لعينة من الطلبة وبلغ عدد العينة        

 البحث وهي تحليل    اةم الباحث بإعداد أد   طالبة في العينة الضابطة وقا    ) 160(و. التجريبية  
 من الناحية التاريخيـة وأوضـحت النتـائج أن طلبـة            2005بيانات التعداد السكاني لعام     

المجموعة التجريبية كانت نتائج تحليل المعلومات لديهم دقيقة وواضـحة  جـدا وتطبـق               
 نتـائج تحليـل     أما المجموعة الضابطة  فكانت    , من األخطاء    الكثير من التطبيقات وتخلو   

استخدام  الحاسب   فعالية   ىالمعلومات لديهم ضعيفة وتتضمن األخطاء وأوصت الدراسة عل       
  . االجتماعية تاآللي في تدريس الدراسا

  

  .)Guirlish )2005  دراسة . 4
 تقويم  استخدام الحاسب اآللي في تدريس الدراسات االجتماعية في والية            والتي أكدت على  

ستخدم الباحث لهذا الغرض المنهج الوصفي التحليلـي وتكونـت          أوهايو األمريكية حيث ا   
عينة الدراسة من معلمي الدراسات االجتماعية بالمدارس االبتدائية حيث بلغ عـدد العينـة        

 والتي تم اختيارهم بطريقة قصديه تتحدد مـن خـالل المـؤهالت العلميـة               اًمعلم) 400(
تطبيق  تم جمـع     اليقه علي العينة حيث بعد      ناً تم تطب  اوقام الباحث  بتجهيز استبي    . والخبرة  

 واستخدم الباحث  األساليب اإلحصائية المناسـبة        ناًااستبي )400( من أصل    ناًااستبي )376(
م الحاسب اآللـي   ا لالستبيان أشاروا إلى أن استخد     االذين استجابو  لذلك وأظهرت النتائج أن   
خدام الحاسـب اآللـي فـي     و أوصت الدراسة إلى ضرورة است  اًفي التدريس كان منخفض   

  .تدريس الدراسات االجتماعية
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  .) 2003( دارسه الجرف  . 5
 هذه الدراسة إلي تحليل كتب التاريخ المقررة علي طالب الصف الرابـع االبتـدائي          هدفت

 بالمملكة السعودية لمعرفة مـا إذا كانـت مقـررات التـاريخ تقـدم      يثانوالوحتى الثالث  
 الصفوف تدرس تلك الموضوعات العالميـة  ىاوفي , بعد عالمي ذات   يةموضوعات تاريخ 

, ونسبة موضوعات التاريخ العالمية إلي موضوعات التاريخ المحلي والتـاريخ اإلسـالمي         
ولحصر وتصنيف موضوعات التـاريخ     . والمحاور التي تركز عليها الموضوعات العالمية     

لتي يمكن تضمينها في كتب التاريخ      تم إعداد قائمة بموضوعات التاريخ العالمية ا      , العالمية
, الحـضارات القديمـة   , الحقـب التاريخيـة فـي العـالم         , حيث شملت األنظمة العالمية   

, أهم الحروب فـي العـالم     , الهجرات اإلنسانية , األديان والعقائد األخرى  , اإلمبراطوريات
يخ العلـوم   تـار , الرحالت االستكشافية , االستعمار وحركات التحرر واالستقالل في العالم     

, المنظمات الدوليـة    , الثورة السياسية وظهور دول جديدة    , الثورة الصناعية , والتكنولوجيا
. وظهور النظام العالمي الجديـد    , األحالف والتكتالت السياسية واالقتصادية والتكنولوجية      

للبعـد  % 68.5تـسع قـد خصـصت       ال أن كتب التاريخ     ىوأظهرت نتائج تحليل المحتو   
فقط في كتب   % 1.5لمي فلم يخصص له إال      اأما البعد الع  , للبعد المحلي %30و, اإلسالمي

 صفوف مراحل التعليم العام في المملك       ى أي أن كتب التاريخ المقررة عل      .االتاريخ مجتمع 
وأوصت الدراسة بـضرورة إعـادة توزيـع        . السعودية التولي البعد العالمي عناية كافية     

رس مقتطفات تاريخ العالم إما في صف واحـد أو  مقررات التاريخ على الصفوف بحيث تد  
  .  تدرس أجزاء متصلة ومتسلسلة منه في صفوف متتالية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .)2002(دراسة الراشد . 6
 الدراسات االجتماعية في المرحلة اإلعدادية في البحرين        منهاج  إلى تقويم  عمدت دراسة الراشد  

حيث استخدم  .  المنهج الوصفي التحليلي   وقد اتبع الباحث  . في ضوء بعض االتجاهات العالمية      
. ) معيارا 26   (  الباحث لهذا الغرض ثالث أدوات حيث قام بإعداد قائمة للمعايير تكونت من           

 كمـا اسـتخدم  اسـتبيانًا السـتطالع آراء     ) معيارا 26 (و قائمة لتحليل المحتوى تكونت من     
 االجتماعية وتوصلت   تلمي الدراسا  من مع  اًمعلم) 132(وتكونت عينة الدراسة من     , المعلمين  

  . العالميةتجاهاتيهتم باالنتائج الدراسة إلى أن منهاج الدراسات االجتماعية المطبق حالياً ال 
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  .)Wilson and marsh2002(دراسة  . 7
 استخدام االنترنت في تدريس الدراسات االجتماعيـة كجـزء مـن            ة أهمي ىعلالتي أكدت   

مة في النظريات المتعلقة بتطوير المناهج وطرق التدريس باستخدام ثـورة           التحويالت المه 
اإلنترنت وتكنولوجيا التعليم ، وما فرضه ذلك من تحديات هائلة للتفكيـر التقليـدي عـن                
تدريس الدراسات االجتماعية،حيث تناقش االنترنت وتتعرض شـرحا السـتخدام أنظمـة            

  .اإلنترنت في تدريس الدراسات االجتماعية
  
  . )Smith(2001دراسة  . 8

 تقويم  كتب الدراسات االجتماعية في مرحلة التعليم األساسي          بعنوان دراسة   سميث أجرى
 مـن معلمـي     اًمعلم) 241(حيث تكونت عينة الدراسة من      . في استراليا للمعايير العالمية     

واستخدم الباحث أداتـين لجمـع المعلومـات      ) 2001-2000( االجتماعية للعام    تالدراسا
حيث استخدم  ,  معيارا 114(شكل دقيق تستند إلى قائمة المعايير العالمية والتي تكونت من           ب

 114وقام بتجهيز إستبانة مكونة مـن       .  قائمة من نفس المعايير لتحليل المحتوي        ةفي األدا 
 االجتماعية تبـين    تالدراسامنهاج   ومن خالل  تحليل محتوى    . معيارا  موجهة للمعلمين     

غرافيا ال يتضمن المعايير العالمية حيـث بلغـت النـسبة العامـة لتحليـل                الج منهاجأن  
وهي نسبة ضعيفة جدا  أما من خالل وجهة نظر المعلمين فقد بلغت              %) 14.71(ىالمحتو

 منهـاج وهي نسبة توضح عدم تـوافر المعـايير العالميـة فـي     %) 9.03(النسبة العامة  
 ت الدراسـا  منهـاج  الدراسة بتطـوير     وأوصت.  االجتماعية للمرحلة األساسية     تالدراسا

  .االجتماعية وفق للمعايير العالمية
  

  

  

  .)Frodo)2000  دراسة . 9
 خمس كتب للدراسات االجتماعيـة مختـارة مـن          ىتحليل محتو  بدراسة حول    Frodoقام

المدارس العليا في والية فرجينيا األمريكية حيث قام الباحـث بإعـداد قائمـة بالـشروط                
وتم تطبيق المعـايير علـي      .  االجتماعية   تن تتضمنها كتب الدراسا   المعيارية التي يجب أ   

 ت مواكبـة كتـب الدراسـا      مإليهـا عـد   وكان من النتائج التي توصل      , الكتب المدرسية   
 االجتماعيـة لطـرق التـدريس       ت مراعاة كتب الدراسا   مالعالمية عد االجتماعية للمعايير   

 .يدية التقلق الطرىعلالعالمية الحديثة بل كان التركيز 
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  ).risinger1999(دراسة  . 10
ـ           بحثت في التي    ى واقع استخدام اإلنترنت في تدريس الدراسات االجتماعية ،وأكـدت عل

ارتفاع معدل استخدام اإلنترنت في الفصول الدراسية بشكل هائل، حيث إنه مابين عـامي              
،كمـا أكـدت    %89إلي%35 قفز معدل استخدام اإلنترنت في المدارس من       1999 و 1994

بعض المواقع التي يمكن من خاللها لمعلمي الفصول االستفادة من مصادرها            أن   الدراسة  
،للبحث واكتشاف من خالل االنترنت وتـضمينها منـاهج الدراسـات    Eric Digestمثل 

االجتماعية ، وكذلك المواقع على الويب محل االهتمام  وخاصة الـصور  الفوتوغرافيـة               
لمرأة والمزارعين األوائل في نيفادا األمريكية ، واإلنتاج        للحرب األهلية ، وحركة تحرير ا     

القومي، والنسب االقتصادية، واالتجاهات طويلة المدى للدول، كما تم تقديم أمثلة لمواقـع             
الويب لكي يتم إنشاء موقع لقسم الدراسات االجتماعية بالمدارس، كما يمكن استخدام مواقع             

field Tripsوعروض الفنـون  العالميـة للقـارات المختلفـة      للقيام برحالت افتراضية 
،واألهرامات المصرية توفر الفرص لعمل رحالت ميدانية افتراضية، كما تم تقديم قائمـة             
بعناوين لبعض المواقع الخاصة بعينات من أعمال الطـالب وخطـط دروس الدراسـات              

  .االجتماعية
  

  ):Toriskie) 1999دراسة  . 11
استخدام االنترنت على تحصيل الطالب واتجاهـاتهم        أثر    دراسة بعنوان  يأجرى تور سك  

نحو الدراسات االجتماعية ، وأثبتت أن استخدام االنترنت يؤثر تأثيرا إيجابيا على كل مـن         
تحصيل الطالب للدراسات االجتماعية واتجاهاته نحو الجغرافيـا والتـاريخ  والخـرائط ،          

ـ      وأكدت الدراسة على أن تعليم الدراسات االجتماعية  من          ة خالل االنترنت يـؤثر بإيجابي
     .   على اتجاهات الطالب ذوي الوضع االجتماعي واالقتصادي المنخفض

  

  .)welt on1998 (دراسة  . 12
التي تناولت أهمية استخدام اإلنترنت كأحد المـصادر التكنولوجيـة الحديثـة فـي تعلـيم       

الطـالب مهـارات    الدراسات االجتماعية من قبل المعلمين والطالب،حيث إنها تنتمي لدي          
التفكير والبحث ،والتنور والثقافة التاريخية ،كما أنها تشجع المعلم علي استخدام مـصادر              
يصعب عليه الحصول عليها محليا،وتقدم له أساليب جديدة في التعليم والتعلم تساير التطور             

  .التكنولوجي العالمي
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  : السابقة ت الدراساىالتعليق عل •
  

  : بالمحور األولة المتعلقت الدراسا
  السابقة والتـي تناولـت تقـويم منهـاج         ت للدراسا ةيتبين من خالل المراجعة التحليلي     •

 : ما يلي االجتماعيةتالدراسا
  

 :من حيث الموضوع . 1

          الراشـد  دراسـة . وهـي   االجتماعيـة  ت الدراسـا  منهاج تقويم وتحليل      تناولت تدارسا 
دراســـة , )2006(لقواســـمةدراســـة ا, )2006( دراســـة المرغنـــي, )2002( 

دراسة الرحاحلة  , ,)2003(دراسة الجرف , )2000(Frodoدراسة  , )Smith(2001سميث
      ).2004(والمالكي

  

. االجتماعيـة   ت الدراسا  في تدريس   والحاسب اآللي  استخدام االنترنت  تناولت   تدراسا.  
 ,)Rassell( , risinger1999( 2005 دراسة راشيل ,)Guirlish )2005دراسة , وهي

Toriskie) 1999( , ولتوت)Walton1998(,: Wilson and marsh2002(.  دراسـة
Guarlic ) 2005(.   

  

وتوصل الباحث من خالل اطالعه على الدارسات في هذا المحور إلي مجموعة مـن               •
 : التاليةالملحوظات

  :من حيث األهداف . 2
 ت الدراسا منهاج امة و  المنهاج ع  هذا المحور إلى أهمية تقويم    ب الدراسات المتعلقة    تهدف

 مـستمرة  وتعديل ومتابعـة  إثراء وتحسين ى أن هذا المجال يعمل عل     , خاصة االجتماعية
ولذالك قام  .  يسهل التعامل معها   وبالتالي والضعف   ةط القو ا كشف نق  ويساعد في  .للمنهاج
 موضوع دراسته  من منطلق أهمية تقـويم المنهـاج عامـة ومنهـاج               راختيابالباحث  
( الراشـد      دراسـة ذلك مثـل    ووتناولت بعض الدراسات    .  خاصة الجتماعية ا تالدراسا

ــي ,  )2002 ــة المرغنـ ــمة , )2006(دراسـ ــة القواسـ ــة , )2006(دراسـ دراسـ
( Guirlishدراسـة   , 2003(دراسة الجـرف  , )2000(Frodoدراسة  ,)Smith(2001سميث
, )Rassell( ,  )   risinger1999(, Toriskie )1999( 2005 دراسـة راشـيل   ,)2005
  .)Walton1998(,) Wilson and marsh2002( نولتو

  
  :من حيث العينات . 3

 من حيث اختيـار    اًأن هناك اختالف    السابقة ت من خالل متابعة الدراسا    ويالحظ الباحث 
  كـذلك  والمعلمـات   كعينـة دراسـة     اختارت المعلمين  تالعينات حيث بعض الدراسا   
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 2005 دراسـة راشـيل   ,)Guirlish )2005دراسة  كما في  الطلبة اختارتوأخرى

)Rassell( , risinger)1999(, Toriskie) 1999.(  
 االجتماعيـة كمـا فـي       ت تناولت المعلمين وكتب منهاج الدراسا     توبعض الدراسا 
 ,)2000(Frodoدراسـة  , )Smith(2001دراسة سـميث , )2006(دراسة القواسمة 

 .)Guirlish )2005دراسة 
 

وتتفـق  ).2003(الجـرف   كما في دراسـة     اختارت الكتب كعينة   توبعض الدراسا 
 السابقة من حيث اختيار العينة حيث اختـارت         ت الحالية مع بعض الدراسا    ةالدراس

 , األساسي) التاسع, الثامن  , السابع(  لصف الدراسة الحالية مجموعة كتب الجغرافيا    
  .والمعلمين كعينات للبحث

  :من حيث األدوات . 4
  

لتحليل والتقويم وذالك من خـالل اسـتخدام         الجمع بين ا   ىاتفاق بعض الدارسات عل   
 ت  كما في الدراسـا     ى تحليل محتو  الثانيةو, ر    ي قائمة معاي  همااإحدأداتين مختلفتين   

  .)2000(Frodoدراسة , ,)2004(دراسة الجرف. التالية
 

كما  . ى تتمثل في إعداد استبانه وتحليل للمحتو      ى أداة أخر  توتناولت بعض الدراسا  
, )2006(دراسة القواسـمة  , )2006( دراسة المرغني  , )2002(   الراشد دراسة في

ويتفق هذا الجانب مـع     . )2005( Guirlishدراسة   , )Smith(2001دراسة سميث 
  ثـم  تعـرض علـي محكمـين   والتي تمثلت في إعداد قائمة معايير  الدراسة الحالية   

 , ىتـو  من إعداد الباحث تمثلت في إعداد استبانه و تحليـل للمح           أداتيناستخدمت  
 أهميـة تقـويم    ىوفي مـد  .  السابقة  في هذا المجال       تد الباحث من الدراسا   اواستف

  .المنهاج لما له من األهمية  لتطوير اتجاهات حديثة في التدريس
 

  :المنهجمن حيث  . 5
  

  ,)Russell( 2005 راشـيل   فـي  التجريبي كماج  تناولت المنهتوهنالك دراسا

Toriskie) 1999(, .   التي اسـتخدمت المـنهج     .ع الدراسة الحالية  وهذا ما يختلف م
  الوصفي التحليلي

  :مكان إجراء الدراسةمن حيث  . 6
  

 الدراسة  إجراء مع معظم الدراسات السابقة من حيث مكان         واختلفت الدراسة الحالية  
 أوهـايو فـي واليـة   Guirlish ودراسـة ,  دراسة الراشد في البحرينأجريتحيث 

ودراسة القواسمة  , ودراسة المرغني في اليمن     , اودراسة راشيل في بلجيك   ,األمريكية
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فـي واليـة فرجينيـا    Frodo ودراسـة , ودراسة سميث في استراليا, في السعودية
, في أمريكيا Risinger ودراسة, ودراسة الجرف في المملكة السعودية, األمريكية 

اليـة  أما الدراسة التي اتفقت مع الدراسة الح      . ودراسة الرحاحلة والمالكي في قطر      
  . هي دراسة براون حيث كان مكان الدراسة فلسطيناإلجراءفي مكان 

 

  :النتائجمن حيث  . 7
  

  االجتماعية المـستخدمة ال تـولى      تالدراسا كتب تدريس    أظهرت بعض النتائج أن   
ـ  وأساليب طرق ى  وتعتمد عل, العالمية تاالتجاهالمعايير العالمية و    ل اهتماماً  ةتقليدي

,  )2002(  دراســة الراشــد  ذلــك  التاليــةتراســاالد أكــدتكمــا فــي التــدريس 
 .) 2003(دراسة الجرف, )2000(Frodoدراسة , )Smith(2001سميث
 االجتماعية ال يراعـي اسـتخدام   تالدراسا منهاج   أن تالدراسا بعض نتائج    وأكدت

 دراسة راشيل ,)Guarlic  2005دراسة  : كل منأكدتتدريس كما الاالنترنت في 

2005 )Rassell( ,) , (1999  Toriskie ,  دراسـة المرغنـي)دراسـة  , )2006
  .)2006(القواسمة

  

 أهمية استخدام االنترنت كاتجـاه حـديث فـي تـدريس            ىوتؤكد بعض الدراسات عل   
الجغرافيا  خاصة أن االنترنت هو احد مصادر التكنولوجيا الحديثة التي تجتاح العـالم               

ات الطلبة علي البحـث والتفكيـر   حيث تساعد في عملية التعلم بشكل كبير وتنمي قدر      
والتنور الثقافي وتشجع المتعلم على استخدام المصادر التي يـصعب الوصـول إليـه              

ويزيد من فرص التعلـيم      . حيث يجتاز االنترنت قيود المكان والزمان      .محليا وعالميا 
 ويـساعد المـتعلم   .  التفاعل الفوري الكترونيا بين الطلبة والمعلم        ىويساعد الطلبة عل  

 بما يتالءم مع المـتعلم واتجاهاتـه        ة استخدام أساليب متنوعة لتلقي المادة التعليم      ىعل
وقد تناولـت   . العلمي   ى من المحتو  اً ومتجدد اً ضخم اويوفر رصيد .وميوله وخصائصه 

 ),Walton1998 (ن كمـا فـي دراسـة ولتـو        ه هذا االتجا  ةبعض الدراسات السابق  
 ).risinger1999 ( ودراسة),Wilson and marsh2002:(ودراسة

 من حيث موضوع البحث حيث تركـز         السابقة توتختلف الدراسة الحالية مع الدراسا    
 االتجاهـات  منهاج الجغرافيا فـي ضـوء بعـض     محتوى تقويمىة عليالدراسة الحال 

 تالدراسـا  أما.  العليا األساسية ةفي الصفوف السابع والثامن والتاسع للمرحل      العالمية
 استخدام االنترنـت    ى ركزت عل  وأخرىبين مستحدثات تكنولوجية     فقد تنوعت    السابقة

 ركـز علـي المرحلـة       ت وبعض الدراسا  اآللي استخدام الحاسب    ىوبعضها ركز عل  
 دراسـة ك: االختالف بين الدراسة الحاليـة     ةالتالي تالدراساوضح  ت و األساسية الدنيا   

72 



  
 

 
 
 

دراسـة  , )2006(دراسـة القواسـمة   , )2006( دراسة المرغنـي   , )2002(   الراشد
دراسـة   ,)2003(دراسـة الجـرف   , )Frodo)2000دراسـة   ,Smith(2001سميث

Guarlic  )2005(, ــيل ــة راش  ,)Russell( , risinger1999( 2005 دراس

)Toriskie 1999( ,نولتو )Walton1998(, Wilson and marsh2002(.   
  

 

 .دراسات تتعلق بتقويم منهاج الجغرافيا: المحور الثاني •

  : اآلتيةتساكما في الدرا
 

  

  )Candy:2005دراسة ( . 1
 تقويم  منهاج الجغرافيا في المدارس اليونانية بمساعدة الحاسـب  أجرى كاندي دراسة حول 

استخدم الباحث لهذا الغرض المـنهج التجريبـي حيـث           .  الطلبة ى تأثيره عل  ىاآللي ومد 
طالـب  ) 378(يبية و في العينة التجراًطالب) 380(  منهم   اًطالب ) 758(  قوامها ةاختار عين 

 الطلبة في الفصل الدراسي األول مـن        ىوتم تطبيق أداة الدراسة عل    . في العينة الضابطة    
نفس العام حيث قام الباحث بإعداد برنامج لتقيم تعلم الطالب من خـالل الحاسـب اآللـي          

كبر وأفضل مـن   بدرجة انلطالب في المرحلة األساسية يستفيدو  أن ا  وتوصلت النتائج إلى  
 تحقيـق   ى الشرح يقلل من قيمة المنهاج وال يساعد عل        ىأما التعليم القائم عل   ل الحاسب اآللي    خال

 .أهداف التعلم
  

  

  ). Eric )2005دراسة . 2
وقـد  ,  الجغرافيا في مدارس أوربا من حيث األهداف     منهاجتهدف هذه الدراسة إلي تقويم      

سئولين عن التربيـة فـي      استخدم الباحث استبانه قام بتوزيعها على المدارس من خالل م         
 المتخصصين في تقويم المنهاج     نلين التربويي ووقد شملت العينة جميع المسؤ    , مجلس أوربا 

 منهـاج  مشكالت فـي     دالتالية وجو وتوصلت الدراسة إلي النتائج       .في التعليم األوروبي  
ة بان  الجغرافيا من حيث األهداف إن المنهاج الحالي في المدارس األوربية ال يساعد الطلب            

  .يكونوا متفوقين أكاديميا
  
  .)Wiles)2005دراسة  . 3

واستخدم . هج الجغرافيا في اسكتلندا من خالل وجهة نظر المعلمين        ا تقويم من  والتي تناولت 
طرق التـدريس   الباحث لهذا الغرض استبانه موجهة لمعلمي الجغرافيا لمعرفة ما إذا كانت  

 أم ال  واستخدم الباحث المـنهج الوصـفي           مع العصر ومع المنهاج     مءتتالالمطبقة حاليا   
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 اًمعلم )145( عينة من معلمي الجغرافيا بلغ عدد العينة       ى عل ةالتحليلي حيث قام بتطبيق األدا    
تم اختيارهم بطريقة عشوائية من مدارس المرحلة األساسية حيـث أظهـرت النتـائج أن                

ـ   مع الواقع وال مع الطلبة       مءتتالالحالية ال   الجغرافيا  هج  امن  بـضرورة  ة وأوصت الدراس
   . قع الحاليا مع الومءتتالهج الجغرافيا وطرق تدريسه بحيث ا منتطوير

  
  .)Borg)2004دراسة  . 4

الجغرافيا في الواليات المتحدة األمريكيـة مـن         بتقويم منهاج هذه الدراسة   في   Borgقام  
 استخدم  حيث.  بعض مدارس والية نيويورك      فيخالل استخدام نظم المعلومات الجغرافية      

الباحث المنهج التجريبي وقام باختيار عينة عشوائية من طلبة المرحلـة األساسـية لهـذا               
) 325( في العينـة التجريبيـة و     اًطالب) 325(  منهم اًطالب) 650(الغرض و بلغ عدد العينة      

وقام الباحث بتجهيز البرنامج من خـالل تـضمين البرنـامج           .  في العينة الضابطة     اًطالب
  ةوتـم تطبيـق األدا    . ات الصحراوية المتضمن في منهاج الجغرافيا المطبـق         لدرس البيئ 

 الدرس من خالل برنامج نظم المعلومات الجغرافيا        اتعلمووأظهرت النتائج أن الطلبة الذين      
 واستفادوا من الدرس بشكل اكبر وأفضل من الطلبة الذين اعتمدوا على الطريقة             اقد تفاعلو 

وتوصـي الدراسـة    ,  المطلـوب    للشكابم يتفاعلوا مع الدرس     لحيث  التقليدية في الشرح    
 . في مراحل التعليم األساسي في نيويوركةباستخدام برامج نظم المعلومات الجغرافي

 
  .)2004(دراسة الغرياني . 5

 تقويم منهاج الجغرافيـا فـي المرحلـة اإلعداديـة           أما دراسة الغرياني فقد عمدت إلى     
وتكونت عينة الدراسة من معلمي     , المعايير الخاصة بالجماهيرية الليبية في ضوء بعض      

مـن إجمـالي عـدد      % 26.4 وتمثل نسبة    سمدرسة في مختلف مناطق طرابل    ) 182(
وقام بإعـداد إسـتبانة ذات سـلم        . واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    , المدارس

 وعدم  وأشارت النتائج إلى  وجود ضعف في منهاج الجغرافيا        . خماسي لجمع المعلومات  
 الحفظ واالستظهار وال يركز علي تنميـة القـدرات الفكريـة           ىشموليتها حيث ركز عل   

جعة المادة العلميـة لمـستويات   ا يجب مر   بما يلى  وأوصى الباحث . والعقلية عند الطلبة    
 تنمية القدرات الفكرية والعقلية وليس      ى المطبق الطلبة عل   جيجب أن يساعد المنها   .الطلبة

  .عالج جوانب الضعفيتطوير منهاج الجغرافيا بحيث   واالستظهار الحفظىالتركيز عل
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  .)2003 (دراسة شحادة . 6
الدراسة إلى تقويم  منهاج الجغرافيا في المرحلة الثانوية في مصر في ضوء             هذه  هدفت  
ـ       .  العالمية ت االتجاها رمعايي وقـام   . يحيث استخدم الباحث المـنهج الوصـفي التحليل

 العالميـة  تنات والمعلومات من خالل إعداد قائمة معـايير االتجاهـا  الباحث بجمع البيا  
والتي حصل علية من خالل متابعة ومراجعة األدب التربوي لمنهاج الجغرافيا حيث اعد             

ـ          )133(كون من   يتا  الباحث استبيانً   امعيارا تم تطبيق هذا االستبيان علـي عينـة قوامه
ن وأشارت النتائج إلى أن النسبة العامـة     من معلمي الجغرافيا المتخصصي    اًمعلم)  280(

وهـذه  % )  19.24(  العالمية في منهاج الجغرافيا قـد بلغـت        تلتوفر معايير االتجاها  
النسبة منخفضة جدا حيث توصي الدراسة بمراجعة منهاج الجغرافيا وإعـادة تـصميمه            

  .بحيث يرعي المعايير العالمية 
  

  .)2003(دراسة عبد السالم . 7
لـصف األول ثـانوي فـي     ل تقويم  كتاب الجغرافيا المدرسي       دراسة حول قدم عبد السالم    

ـ ) 130(وتكونت عينة الدراسة من     . مصر من وجهة نظر المدرسين      مـن معلمـي   امعلم
حيث استخدم الباحث  إستبانة تتكون من ستة مجـاالت اشـتملت            .  الخبرة   ىالجغرافيا ذو 

األنشطة واشـتمل كـل     , ائل التعليمية الوس, عرض المادة , المادة العلمية ,  الشكل العام  ىعل
ـ     . مجال على عدد من المعايير      القـائم لرصـد     يواستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل

( ,للـشكل %)56.8(مشكلة الدراسة وقد أظهرت النتائج أن نسبة توافر المعـايير كانـت             
والوســائل %) 41.3(أمــا عــرض المــادة العلميــة فكانــت, للمــادة العلميــة%) 62

أهمهـا  وقد أوصت الدراسة بعدة توصـيات       %) . 45(واألنشطة بلغت %) 30.7(ميةالتعلي
العناية بالرسـم   .إثراء الكتاب بمجموعة من الخرائط الملونة     . بغالف الكتاب ونوعيته   ةالعناي

 .تنوع طرق العرض والوسائل المستخدمة .البياني والجداول لتدريس الطلبة
  

  .)2002(دراسة الدمرداش  .8
قويم محتوى كتب الجغرافيا في ضوء المستحدثات التكنولوجية لمرحلـة التعلـيم             ت تناولتوالتي  

 ومعلمـة مـن   امعلم) 265(استخدم الباحث في هذه الدراسة عينة من   العام في مصر حيث     
 الجغرافيا حيث استخدم المنهج الوصفي التحليلي وقام الباحث بإعداد أداتين  األولى             يمعلم

وأشارت النتائج إلـى   .  كتب الجغرافيا    ى قائمة لتحليل محتو   ىاألخرعبارة عن إستبانة  و      
المـستحدثات   كتب الجغرافيا في مرحلة التعليم العـام فـي مـصر لتوظيـف               عدم اهتمام 
  .التكنولوجية للمستحدثات تضمين منهاج الجغرافيا وأوصت الدراسة بضرورة . التكنولوجية 
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  ).2001: (دراسة عبد الباسط . 9
 مدى فعالية استخدام تكنولوجيا المعلومـات فـي         د أجرى دراسة لمعرفة   أما عبد الباسط فق   

تدريس الجغرافيا على تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل لدى طالب الـصف األول             
 باختيار عينـة البحـث   الباحث قام  الثانوي ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة اإلجراءات التالية    

 والمجموعة التجريبيـة    76ة الضابطة وعددها  بحيث قسمت إلى مجموعتين وهما المجموع     
 للبنين وتم   ة ومدرسة أبو بكر الصديق الثانوي     ت وذلك بمدرسة قنا الثانوية للبنا     76وعددها  

 الجغرافيا علـى مجموعـة البحـث      يف اختبار المهارات البحثية واختبار التحصيل       قتطبي
ـ    تم تـدريس وحـدة جغرافيـة اإلنـسا    م الضابطة قبليا ث–التجريبية    نن فـي الفتـرة م

باستخدام تكنولوجيا المعلومـات للمجموعـة التجريبيـة        25/11/2000الى  14/10/2000
وباستخدام الطريقة السائدة للمجموعة الضابطة وتم تطبيـق اختبـار المهـارات البحثيـة              
واختبار التحصيل في الجغرافيا علـى مجموعـة البحـث التجريبيـة  الـضابطة بعـديا        

 راختبـا , اختبار المهارات البحثيـة فـي الجغرافيـا         وات التالية واستخدمت الدراسة األد  
وجـود فـروق ذات داللـة        وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية      . التحصيل في الجغرافيا  
بين متوسطات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيـق        )0و01(إحصائية عند مستوى    

البعدى الختبار المهارات البحثية فـي الجغرافيـا وكـذلك التحـصيل الدراسـي عنـد                 
ـ         )التطبيق,الفهم,التذكر(مستويات  ةوذلك لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد علـى فعالي

  .ولوجيا المعلومات على تنمية بعض المهارات البحثية والتحصيل الدراسياستخدام تكن
االهتمام بتطوير مناهج الجغرافيا بصفة عامـة وأسـاليب تدريـسها        بوقد أوصت الدراسة    

 خاصة بحيث تتكامل تطبيقات تكنولوجيا المعلومات مع أهداف ومحتـوى وأسـاليب     ةبصف
 ت طالب كليـة التربيـة مقـررا       ستدريووأنشطة تدريس وتقويم الموضوعات الجغرافية      

دراسية متخصصة في استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات في تعلـيم وتعلـم             
 .الموضوعات الجغرافية التي هم بصدد اإلعداد لتدريسها بعد تخرجهم

  

  .)Murhof200  (0دراسة  . 10
مريكية من خالل المعايير     تقويم كتب الجغرافيا في الواليات المتحدة األ        بدراسة حول  Murhofقام

ـ    , اًمعلم ) 400( احيث استخدم الباحث عينة قوامه    . العالمية  المعـايير   ةواعد الباحث قائم
 في كتب الجغرافيا واستند في ذلك إلى إعداد  إستبانة مكونة مـن أربعـة         االواجب توافره 

   الجغرافيامحاور رئيسية وتم تطبيق األداة في  نفس العام حيث تشير  النتائج  أن كتب
  شكل المطلوب حيث بلغت النسبة العامة لتوفرالالمطبقة ال تتضمن المعايير العلمية ب
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  .العالميةوأوصت الدراسة بتدعيم المنهاج بالمعايير %). 38.41( المعاير في كتب الجغرافيا 
  
  
  
  
  

  .1999 )  (ةدارسه الكنادي . 11
للصف التاسع األكاديمي حيث هـدفت       ة الدراسة تقويم كتاب الجغرافيا الكنادي     تناولت هذه  

  لمعايير البناء الجيدة في ثمـان  اإلي تحديد مدى مناسبة معايير بناء كتاب الجغرافيا الكنادي       
وتوصـلت نتـائج    . وحدات وذلك لتلبية الحاجات المتوقعة من مناهج الجغرافيا في كنـدا          

 تشكيلة  واسـعة مـن   الدراسة إلى أن المعلومات الموجودة في الكتاب المقرر قد استعملت   
وتحتـوى  , ومناسبة بدقة للصف التاسع األكاديمي    , وهي حديثة المراجع  , ةالمراجع الكنادي 

كمـا  .   جيـداً  ورسوم بيانية وصور تقود الطلبة إلى قضايا مبنية بناء        , على خرائط عديدة  
 ,GPSتوجد مراجع تكنولوجية دقيقـة  : وبالنسبة للمراجع.وتوجد نشاطات لحل المشكالت

GIS  أما الطرق واالستراتيجيات في الكتاب المقرر تـسمح باسـتخدام          . وروابط اإلنترنت
. أنماط تعليمية تعلميه متنوعة وفيها تشكيلة واسعة من النشاطات العلمية التعاونية المستقلة           

وتطـوير مفـاهيم وتنهـي      , وتشمل خلفية ) إدراكية(ويشمل الكتاب أيضا دروساً تبصيرية      
 االختيـار وتقـويم    فرصـة  وبالنسبة للطلبة فالكتاب يمنح لهـم     .التبنشاط مثل حل المشك   

أما التقييم فتوجد تشكيلة من األسئلة القابلـة        .واستراتيجيات تعليمية متنوعة  , القضايا العلمية 
ومناسـبة  , ومنظمة جيـداً  , والتشكيل كانت مصادر التعلم في الكتاب المقرر جذابة       .للقياس
وانتهت الدراسة بالتوصية لتطبيق     .ل الطلبة عليها بسرعة   كما أنه يوجد فهرست يد    . للطلبة

  .هذا الكتاب في التعليم
  

  
  

  ).1999( دراسة حمادين   . 12
هدفت دراسة حمادين  إلى تقويم منهاج الجغرافية للمرحلة األساسية ، وقد تكونـت عينـة        

، مـشرفاُ تربويـاً     ) 95(معلماً و معلمة و   ) 108(فردا موزعين على    ) 203(الدراسة من   
وطور استبانه خاصة بتقويم مناهج الجغرافيا ، وقد أظهرت نتائج الدراسة عـدم وجـود               
فروق ذات داللة إحصائية في تقويم عدد من المجاالت المختلفة في وثيقة المنهـاج تعـود             
لمتغيرات الجنس ، والمسمى الوظيفي ، و المؤهـل األكـاديمي ، والمؤهـل التربـوي و          

وجدت فروق ذات داللة إحصائية في تقـويم        نة الدراسة بينما    سنوات الخبرة لدى أفراد عي    
المجاالت األخرى في المناهج السابقة الذكر تعود للمتغيرات ذاتهـا لـدى أفـراد عينـة                

  ).46:2006,عبابنة( .الدراسة
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    ) .1998(دارسه عالونة  . 13
ـ  "  أجرى عالونة دراسة بعنوان      ة نظـر  تقويم كتب الجغرافية للمرحلة األساسية من وجه

و اسـتخدم اسـتبانه طبقهـا علـى عينـه           . المعلمين و المعلمات في شـمال فلـسطين         
نابلس و جنـين    (معلما و معلمة يدرسون الجغرافية في محافظات شمال فلسطين          )240(من

من مجتمع الدراسة الذي اشـتمل   %) 33(تم اختيارها بنسبة    )  و سلفيت  ةوقلقيلي ,و طولكم   
قد أظهرت نتائج الدراسة نقص الوضوح في مقدمة الكتـب          معلما ومعلمه ، و   ) 726(على  

و عدم وضوح األهداف ،باإلضافة إلى افتقار هذه الكتب للوسائل التعليمية العلميـة وقلـة               
متانة الغالف ، وكذلك ضعف ربط محتوى كتب صـفوف الـسابع و الثـامن و التاسـع                  

  .نما راعتها بشكل جزئي في المشكالت البيئية المحلية بشكل كلي و إةوالعاشر األساسي
  
  :  السابقةتالتعليق علي الدراسا •

  

 : الثانيربالمحو المتعلقة  •
  

تقـويم منهـاج     السابقة والتـي تناولـت       ت للدراسا ةيتبين من خالل المراجعة التحليلي     •
 : ما يليالجغرافيا

  :الموضوعمن حيث  . 1
  

راسـة  د : كـل مـن    ت منهج الجغرافيا كما في دارسـا       وتحليل  تناولت تقويم  تدراسا -
دراسـة  ,)Murhof200  0دراسـة  ,)2002( دراسـة الـدمرداش   ,)2004(الغرياني
دراسـة عبـد    , ,)2005( دراسـة ويلـز    ,)1999(الكناديـة دراسة  ال,)2003: (شحادة
 ).1998(دراسة عالونة,)1999(دراسة حمادين,)2001(دراسة اريك,)2003(السالم

 

 ونظم المعلومات الجغرافيـة     اآللي ونظم المعلومات   ب تناولت استخدام الحاس   تدارسا -
دراسـة   ,)2004(Borgدراسة   ,)2001(دراسة عبد الباسط  , :كل من  تكما في دراسا  

  ,)2005(كاندي
 

 

وتوصل الباحث من خالل اطالعه على الدارسات في هذا المحور إلي مجموعة مـن               •
  : التاليةالملحوظات

 
  :األهدافمن حيث  . 2

  وذالك للعمـل علـي      بشكل خاص  لجغرافياتقويم منهاج ا   هدفت الدراسات السابقة إلي   
رفع كفاءة عملية التعلم وزيادة دافعية      لمعايير العالمية و    اتطوير منهاج الجغرافيا وفق     
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 االسـتفادة مـن الـتعلم       ى وليس الحفظ  ومـد     واإلبداعالطلبة وقدراتهم نحو التفكير     
 دراسة  ,)2004(دراسة الغرياني  :التطبيقي القائم علي المهارات كما أوضحت دراسة        

دراسـة  ال,)2003: (دراسـة شـحادة  ,)Murhof200 0دراسـة  ,)2002(الدمرداش 
دراسـة   ,)2004(Borgدراسـة    ,)2003(دراسـة عبـد الـسالم     , ,)1999(الكنادية
 العالمية المعاصرة فـي تـدريس       ت والدراسة الحالية تناولت االتجاها    .)2005(كاندي

  . بهابقة وما توصي الجغرافيا وهذا ما يتفق مع بعض الدراسات السا
 

  :العيناتمن حيث  . 3
 

 من حيث اختيـار    اًأن هناك اختالف    السابقة ت من خالل متابعة الدراسا    ويالحظ الباحث 
 وأخرى اختـارت    كعينة للدراسة   اختارت المعلمين  ت بعض الدراسا   إن العينات حيث 

دراســة  ,)2005( دراســة ويلـز , ,)2004(دراسـة الغريـاني   الطلبـة كمـا فــي  
Borg)2004(, ,     دراسة عبـد الـسالم)دراسـة  ,)1999(دراسـة حمـادين   ,)2003
  ).1998(عالونة

  

 دراسـة كمـا فـي    منهـاج الجغرافيـا   تناولت المعلمين وكتـب  توبعض الدراسا -

Murhof)200(, دراسة شحادة)1999(الكناديةدراسة ال,)2003( 
 

يـث   السابقة من حيـث اختيـار العينـة ح   ت الحالية مع بعض الدراساةوتتفق الدراس 
, الثـامن , الـسابع ( لـصف  اختارت الدراسة الحاليـة مجموعـة كتـب الجغرافيـا         

  .والمعلمين كعينات للبحث , األساسي)التاسع
  

  

  :األدواتمن حيث  . 4
  
 

 الجمع بين التحليل والتقويم وذالك مـن خـالل اسـتخدام            ىاتفاق بعض الدارسات عل   
 ت كمـا فـي الدراسـا    ىوأخرى تحليل محتو, أداتين مختلفتين احدهما قائمة معاير     

ــة ــاني :التالي ــة الغري ــة ,)2004(دراس ــة ال, ,)Murhof200  (0 دراس دراس
دراسـة  ,)2003(دراسـة عبـد الـسالم     , ,)2005( دراسـة ويلـز    ,)1999(الكنادية
  ).1998(دراسة عالونة,)1999(دراسة حمادين,)2001(اريك

 

كمـا   . ىللمحتو تتمثل في إعداد استبانه وتحليل       ى أداة أخر  توتناولت بعض الدراسا   -
ويتفق هذا الجانب مع الدراسة     ,)2003( دراسة شحادة    ,)2002(دراسة الدمرداش    في

 أداتـين  استخدمت  ثم محكمينى تعرض علوالتي تمثلت في إعداد قائمة معايير الحالية  
د الباحـث مـن     اواستف , ىمن إعداد الباحث تمثلت في إعداد استبانه و تحليل للمحتو         
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 أهمية تقويم المنهاج لما له من األهميـة   ىوفي مد. في هذا المجال   السابقة     تالدراسا
 .لتطوير اتجاهات حديثة في التدريس

  

  :لمنهجامن حيث  . 5
 

  

 التجريبية من خالل العينة الـضابطة والتجريبيـة   المنهج ى الدراسات عل بعضاعتماد   -
  .)2005(دراسة كاندي ,)2004(Borgدراسة  ,)2001(كما في دراسة عبد الباسط

 

 ت الدراسـا  كما في  استخدام المنهج الوصفي التحليلي        ى عل تاعتمدت بعض الدراسا   -
ــة ــاني :التالي ــة الغري ــدمرداش ,)2004(دراس ــة ال ــة ,)2002( دراس  دراس

0Murhof)200(, ــحادة ــة ش ــة ال,)2003(دراس ــةدراس ــة ,)1999(الكنادي  دراس
ــز ــسالم, ,)2005(ويل ــد ال ــك,)2003(دراســة عب ــة ,)2001(دراســة اري دراس

وهذا المنهج يتفق مع الدراسة الحالية حيـث        ). 1998(دراسة عالونة ,)1999(مادينح
 لجمع البيانات والمعلومات المطلوبـة    ي الوصفي التحليل  المنهجتستخدم الدراسة الحالية    

 .لدراسةل

  :مكان إجراء الدراسةمن حيث  . 6
 

الدراسـة  واختلفت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة من حيث مكان إجراء            
فـي  ) 2002(دراسـة الـدمرداش     , في ليبيـا  )2004(حيث أجريت  دراسة الغرياني    

دراسـة   ,في مصر)2003(دراسة شحادة ,أمريكيافي )Murhof200  0دراسة ,مصر
دراسـة  ,فـي مـصر   )2003(دراسـة عبـد الـسالم     , ,فـي اسـكتلندا   )2005(ويلز
ـ و.  فلـسطين   فـي  )1998(دراسة عالونـة  , ,في أوروبا )2001(اريك ة عبـد   دراس

في )2005(دراسة كاندي و ,في أمريكيا )2004(Borgدراسة   و,مصر في)2001(الباسط
أما الدراسة التي اتفقت مع الدراسة الحالية في مكان اإلجـراء هـي دراسـة        , اليونان
  .  حيث كان مكان الدراسة فلسطينعالونة

 

  :النتائجمن حيث    . 7
لمعايير العالميـة  ل  أهمية ال تولى  المستخدمة   مناهج الجغرافيا  أظهرت بعض النتائج أن   

 في التدريس كمـا أكـدت      ة العالمية  وتعتمد علي طرق وأساليب تقليدي       توال االتجاها 
دراسـة شـحادة   ,)200(Murhofدراسة ,)2002(دراسة الدمرداش   : التالية تالدراسا

وأكـدت بعـض نتـائج      , )2003(دراسة عبد السالم  , ,)2005( دراسة ويلز  ,)2003(
 كمـا   التعليميـة لواالهتمام بالوسـائ   الجغرافيا منهاج   ضرورة تطوير   عل   تالدراسا

دراسـة   ,)2004(Borgدراسـة    ,)2001( عبـد الباسـط    دراسـة : أكدت كـل مـن    
  .)2004(دراسة الغرياني )2005(كاندي
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 السابقة من حيث موضوع البحث حيـث تركـز          توتختلف الدراسة الحالية مع الدراسا     -
فـي ضـوء بعـض     ج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا تقويم منهاىالدراسة الحالة عل  
 ى السابقة فقد تنوعت بـين معـايير عالميـة وأخـر    تأما الدراسا.  االتجاهات العالمية 

 المعـايير العالميـة     ى ركزت عل  وأخرى مستحدثات تكنولوجية    وأخرى عالمية   تاتجاها
ـ ت استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسا ىوبعض الدراسات ركزت عل    ـ تز رك  ى عل

 كـا : االختالف بين الدراسة الحاليـة     ة التالي تالمرحلة األساسية الدنيا  و توضح الدراسا      
دراسـة  ,)200(0Murhof دراسة ,)2002( دراسة الدمرداش ,)2004(دراسة الغرياني

دراسـة عبـد    , ,)2005( دراسـة ويلـز    ,)1999(الكناديـة دراسـة   ال,)2003(شحادة  
 ).1998(دراسـة عالونـة   ,)1999(اسة حمادين در,)2001(دراسة اريك ,)2003(السالم

  .)2005(دراسة كاندي ,)2004(Borgدراسة  ,)2001(عبد الباسط
  

 الجغرافيا تعمل علـي     محتوى في   االتجاهات العالمية  الباحث أن فعالية توظيف      ىو ير 
 ذالـك دراسـة عبـد الباسـط     تتنمية المهارات البحثية والتحصيلة لدي الطلبة كما أكد  

 .)2005(دراسة كاندي ,)2004(Borg دراسة )2001(
  

زيـد مـن    ت  الجغرافيا حيـث   محتوىفي   االتجاهات العالمية   أهمية ىعل ويؤكد الباحث   
زيد من القدرات والمهارات عند الطلبـة     ت زيد دافعتيهم نحو التعلم و    ت تحصيل الطالب و  

يمكـن  ساعد علي معرفة الفروق الفرديـة و   تويفتح أفاق أوسع نحو التعلم بعدة صور و         
كما تناولت ذالك الدراسات التالية     .رفع حاجز الخوف والقلق     ت الطلبة من التعلم الذاتي و    

التي تؤكد استفادة الطلبة بدرجة كبيـر        .)2005(دراسة كاندي  ,)Borg)2004دراسة   :
عن طريق التعلم التطبيقي باستخدام الحاسب اآللي في تدريس الجغرافيا عنه في الـتعلم              

  . التقليدي 
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 : الدراسات السابقةىالتعقيب عل
  

 و ندرة في الدراسات والبحوث التربوية       ر القصو ىمدلقد ساهمت تلك الدراسات في تأكيد       
المهتمة بمادة الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا سواء على المستوى القـومي أو المحلـي،      

ـ        رة  ، وهـذا مـا يؤكـده الواقـع       وخاصة في مجال توظيف االتجاهات العالمية المعاص
التربوي، مما يجعل الحاجة ملحة لتوجيه الجهود إلى مزيد من البحث والدراسة فـي هـذا       
المجال، مما شجع الباحث على القيام بدراسته الحالية التي تناولت تقويم منهاج الجغرافيـا              

 هـذا الوقـت     خاصة في . في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة للمرحلة األساسية العليا       
  .وإثرائهاالمسئولون عن التعليم في وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج الذي يعكف فيه 

وعلى الرغم من ندرة البحوث والدراسات السابقة في مجال االتجاهات العالمية المعاصرة              
ـ       ري إال أن الباحث قد استفاد من تلك البحوث والدراسات سواء في إعـداده لإلطـار النظ

 تلدراسته، أو في إجراءا ت الدراسة وخطواتها وخاصةً فيما يتعلق بإعداد أهم االتجاهـا             
 إلى  ت الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا ، وتحويل تلك االتجاها        منهاجالواجب توافرها في    

ـ  الجغرافيا للمرحلة األساسية     ج لمنها ىوتحليل المحتو , استبانه، ثم تطبيق األستبانة       االعلي
 في ضـوء االتجاهـات      األساسية العليا )والتاسع, والثامن  ,  السابع   (وف في الصف  ةلمتمثلوا

  .العالمية ومن ثم جمع البيانات والحصول على النتائج وتفسيرها
  

  : لقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في النقاط التالية •
وهـو نفـس المـنهج الـذي        اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي،         •

 .اعتمدته الدراسات السابقة

وهي فـي ذلـك   ,ىإن األداة التي اعتمدت عليها الدراسة هي األستبانة، وتحليل المحتو     •
 .تتفق أيضا مع الكثير من تلك الدراسات

تتفق الدراسة الحالية مع تلك الدراسات في أنها اختارت عينة الدراسة في جزء منهـا                •
 ىافيا للمرحلة األساسية العليا  و الجزء األخر تحليل المحتـو        من مجتمع معلمي الجغر   

 . الجغرافياجلمنها

تتفق الدراسة الحالية مع تلك الدراسات في أنها جميعا تهـدف إلـى تقـويم المنـاهج                 •
الدراسية وتحديد جوانب القوة والضعف فيها وتشخيص أهم المشكالت التـي تواجـه             

 .ما يؤدي إلى تطوير تلك المناهج واالرتقاء بهتدريسها لتوفير العالج المناسب لها ب
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  : وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي •
الدراسة الحالية اختصت بتقويم منهاج الجغرافيـا فـي ضـوء االتجاهـات العالميـة          •

المعاصرة للمرحلة األساسية العليا ، أما جميع تلك الدراسات فقـد اختـصت بتقـويم               
 العالميـة   تولـم تتنـاول االتجاهـا     ,  االجتماعية ومنهاج الجغرافيا   تلدراسامنهاج ا 

  .المعاصرة
 بينمـا تعـددت األداة      ىاقتصرت أداة الدراسة الحالية على األستبانة وتحليل المحتـو         •

المستخدمة في الدراسات السابقة ما بين األستبانة والمقابلة وبطاقة المالحظة واالختبار           
 .والمنهاج التجريبي 

كما اختلفت العينة في الدراسة الحالية عنها في بعـض الدراسـات األخـرى، حيـث           •
اختيرت العينة في الدراسة الحالية من مجتمع معلمي الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا             

، بينما في بعض الدراسات اختيرت      .  الجغرافيا جلمنهاى  و الجزء األخر تحليل المحتو    
 .  المرحلة العليا ة وطلبالعينة من مجتمع معلمي

 

تختلف الدراسة الحالية في ظروف إجرائها المكانية والزمانية عن بعـض الدراسـات              •
  غرب وشرق   مدارس محافظتي  السابقـة ففـي حيـن أجريـت الدراسـة الحالية في      

، فقد أجريت بعـض الدراسـات الـسابقة فـي مـصر         2009غزة بفلسطين في عام     
 . واليمن وبلجيكاندا واليونان وأمريكيا والبحرياسكتلن وليبياوالسعودية وقطر و 

  

 ينـواح وقد استفاد الباحث في دراسته الحالية من نتائج تلك الدراسات السابقة من              •
  . متعددة

مدي أهمية استخدام االنترنت كاتجاه حديث فـي تـدريس الجغرافيـا  وخاصـة أن                 •
   .لم االنترنت هو احد مصادر التكنولوجيا الحديثة التي تجتاح العا

 .ىتحليل المحتو أداة و.  الستبانتههاالستفادة من نتائج تلك الدراسات في أعداد •

االستفادة من اإلجراءات والخطوات التي اتبعتها تلك الدراسات خاصـة فيمـا يتعلـق          •
بتطبيق األداة على عينة الدراسة وجمع البيانات، ومعالجتها باألسـاليب اإلحـصائية،            

 .وتفسير النتائج

 فـي   نظم المعلومات الجغرافيـة      أهمية و فعالية توظيف      ى عل ت الدراسا تؤكد بعض  •
 .تدريس الجغرافيا والتي تعمل علي تنمية المهارات البحثية والتحصيلة لدي الطلبة

 االتجاهات العالمية   م الجغرافيا باستخدا  تقويم محتوى  علي أهمية    تتؤكد بعض الدراسا   •
 .ةلتقليديايهم نحو التعلم عنها في الطريقة تزيد من تحصيل الطالب وتزيد من دافعتحيث 
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  إجراءات الدراسة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

 
 
 

  الفصل الرابع
  إجراءات الدراسة

وذلـك  , يصف هذا الفصل منهجية البحث الميداني للدراسة في ضوء أسئلة الدراسـة          
وكـذلك  ,تهـا اوإجراء, تمع وعينة الدراسـة    لمج تضمن وصفاً ت حيث   ةلتحقيق األهداف المحدد  

واألسـاليب اإلحـصائية التـي      , عرضا للخطوات التي مرت بها عملية إعداد أدوات الدراسة        
  . المناسبةتاستخدمت لتحليل البيانات للوصول إلي االستنتاجا

  

  :ج الدراسةامنه: أوال
 وظـواهر   ثاأحد يتناول دراسة " اتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وهو      

دون تدخل الباحث في مجرياتهـا      , وممارسات قائمة موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي       
وقد تـم اسـتخدام هـذا    ). 43,2000:األغا"(ويستطيع الباحث أن يتفاعل معها فيصفها ويحللها  

 مقرر الجغرافيا مـن خـالل   ى وجود االتجاهات العالمية في محتو   ىج وذلك بوصف مد   االمنه
اسـتخدام أسـلوب    ب وجود تلك المعايير في المقـرر ىوكذلك وصف مد, ة نظر المعلمين وجه

  .ىتحليل المحتو
  

  :مجتمع الدراسة" ثانيا
يتألف مجتمع الدراسة من جميع معلمي المواد االجتماعية للمرحلة األساسية العليا فـي    

ـ )  251(حيـث بلـغ عـددهم     , فلـسطين المدارس الحكومية فـي      سـي   للعـام الدرا   اًمعلم
مدارس المعلمين لذالك تم اعتمـاد المعلمـين         في   حث يعمل مدرساً  ا الب أنحيث  .2009/2010

   .  فقط في عينة الدراسة
  

  :عينة الدراسة": ثالثا
  : الخطوات التاليةىاعتمد الباحث في اختيار عينة الدراسة عل

ـ , مدارس المرحلة األساسية العليا التابعة لوزارة التربية والتعلـيم        تم حصر    •  حـسب   ىعل
وكـان  . 2009/2010إحصائية وزارة التربية والتعليم الفلسطينية خالل العـام الدراسـي         

  ).مدرسة 34 (عددهم 

  ) 4.1(جدول رقم 
  يوضح عدد أفراد عينة الدراسة

  المدارس الحكومية  العدد
  140  عدد المعلمين
  34  عدد المدارس
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حيث اختار الباحـث    , بطريقة القرعة  الباحث إلي العينة العشوائية وقام باختيارها        ألج
, سمدرسين مـن حملـة البكـالوريو      حيث يوجد في هذه المدارس      , المعلمين بطريقة قصديه  

  الباحث توزيع المدارس في جميـع منـاطق        ىوقد راع , لقيام بعملية التقويم  ل فيهموالمرغوب  
مـن  % 54 بنـسبة    معلم   )140(وقد تكونت عينة الدراسة من    , )غرب وشرق غزة  ( تيمحافظ

 غير مكتملـة    اتاستبان) 5(وقد تم رفض      ,  المدارس الحكومية  ىموزعة عل المجتمع األصلي   
   .امعلم) 135(بحيث أصبح العدد النهائي للعينة 

  األساسية العليـا     الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا والتي تتحدد في الصفوف        ب حصر كت  تم •
  . زارة التربية والتعليم الحكومية التابعة لو)و التاسع, و الثامن, السابع(  

  
  

  :أدوات الدراسة: رابعا
التـي    قائمة المعايير  ى ذلك عل  يفقام الباحث باستخدام أداتين لجمع البيانات وتحليله واعتمد         

  : في كل من األداتين وهماهاأليستند أتم إعدادها من قبل الباحث والتي 
 .الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا ج ا العالمية في منهتاستبانه المعايير لالتجاها •

 .األساسية العليا )والتاسع, والثامن ,  السابع (وف لمقررات  الصفىأداة تحليل المحتو •

 
ج الجغرافيا للمرحلة ا منه محتوى  العالمية في  تالمرحلة األولي إعداد قائمة المعايير لالتجاها     

  :األساسية العليا
  :بناء القائمة . 1

وشمل كـل اتجـاه     , اتجاهات رئيسية ) 3(رتها النهائية من ثالث   تكونت القائمة في صو   
وتم تحديد استبانة المعايير التي ينبغي توفرها في محتـوى      . )1(ملحق رقم عدة معايير كما في     

  : عليدمنهاج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا باالعتما
ل من كتـب     وما يتضمنه من مصادر علمية متخصصة في هذا المجا        ,  اإلطار النظري 

.  ومجالت علمية ورسائل جامعية وأبحاث ومقاالت في مجـال منـاهج وطـرق            
.عام بشكلالتدريس ومناهج وطرق , تدريس الجغرافيا والمواد االجتماعية خاصة  

 

دراسة  ,)2001(دراسة عبد الباسط السابقة وما توصلت إليه من نتائج وخاصة تالدراسا •
Borg)2004(, دراسة كاندي)هاوغير.)2005 . 

  
 :الصورة األولية للقائمة .2

  معاييرفي ضوء اإلجراءات السابقة تم التوصل إلي الصورة األولية لستبانة 
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 منهاج الجغرافيا للمرحلة األساسـية       محتوى  العالمية التي ينبغي توفرها في     تاالتجاها
 تجاهـا ات) 3( ثالثىتوزعت عل" معيارا) 42(حيث تكونت الصورة األولية للقائمة من      . العليا

  :رئيسة هي
  

 معياراً) 14(وتشتمل على  , الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في  •

 معياراً) 13(وتشتمل على  ,"Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية •

 معياراً) 15(وتشتمل علي  ,القضايا العالمية المعاصرة •

  
 :ضبط القائمة . 3

 بلـغ    )2(ملحق رقم   . تم عرض الصورة األولية للقائمة على مجموعة من المحكمين        
من حملة الدكتورة في المناهج وطرق التـدريس وآخـرين مـوجهين            ". محكما) 13(عددهم  

وآخـرين معلمـي منهـاج الجغرافيـا        , ومتخصصين في علم الجغرافيا من حملة الماجستير        
  :للمرحلة األساسية العليا  حيث طلب منهم إبداء الرأي في األمور التالية

  .لجغرافيا للمرحلة األساسية العليا المنهاجمناسبتها ل •
 .صحة المادة التعليمة فيها •

 .شموليتها ودقتها اللغوية •

 . حذف أو زيادة أو استبدال ما ترونه مناسباً •
  

 ىوقد أسفرت عملية التحكيم عن مناسبة فقرات القائمة لما تهدف إليه من تحليل محتو             
كمـا  حـذفت     . رحلة األساسية العليا   االتجاهات العالمية للم    بعض الجغرافيا في ضوء معايير   

) 13 (األول فقـرة  االتجـاه  كما فيج  ا المنه ىبعض المعايير لعدم ارتباطها أو مناسبتها لمحتو      
تعديالت وأعيـدت صـياغة    ال بعضكما أضيفت. )11,8,9, 10. (الثاني الفقرات  االتجاهمن  و

  .بعض الفقرات
  .اًمعيار) 37(ىتشتمل عل ه رئيسيتاتجاها)3 (ثالثوأصبحت القائمة مكونة من 

  

  
 :الصورة النهائية للقائمة .4
 

بعد إجراء التعديالت التي أشار إليها المحكمون تم وضع القائمة في صورتها النهائيـة             
حيث أشار المحكمون بان القائمة مناسـبة بعـد حـذف بعـض     , )3(ملحق رقم الموضحة في   

اتجاهـات  ) 3(منت القائمة ثالث  فتض, وإضافة البعض األخر  , المعايير وتعديل البعض األخرى   
  :رئيسية وهي
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 معياراً) 13(وتشتمل علي  , الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في  •

 معياراً) 9(وتشتمل علي  ,"Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية •

 .معياراً ) 15(وتشتمل علي  ,القضايا العالمية المعاصرة •
 

  : الجغرافيا الموجهة للمعلمينمنهاج  محتوى فيإعداد استبانه معايير االتجاهات العالمية •
تم بناء األستبانة المخصصة الستيضاح وجهة نظر المعلمين عن مدى وجود معـايير             

حيـث اسـتند    .  الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا في فلـسطين       منهاجاالتجاهات العالمية في    
د األستبانة مع تحديـد شـكل أو   الباحث في ذلك من خالل قائمة المعايير السابقة والتي هي بنو 

  .وبحيث تشتمل التعليمات والبيانات الخاصة بمن يملؤها, كيفية االستجابة
  :ةوقد أعدت أداة األستبانة بإتباع الخطوات التالي

  

 .إعداد قائمة بنود األستبانة التي ستوجه لمعلمي المواد االجتماعية •

ر السابقة لمنهاج الجغرافيا وتم تزويـد  تم إعداد فقرات األستبانة بناء على قائمة المعايي       
علـى أسـاس سـؤال موجـه        ) المقياس الخماسي ( قائمة المعايير باستجابات محددة متدرجة      

, متوسطة, كبير , كبيرة جدا  (في االستبانة بدرجة  ) الفقرة( للمعلمين عن درجة توافر كل معيار       
وتم إعطاء  على التوالي ،    ) 0،  1،  2،  3،  4( وحصلت على الدرجات       , )غير متوافر , ضعيفة

ـ    ىولمعرفة مد . كل إجابة قيمة بوضع اإلشارة المناسبة أمام كل درجة          ة توافر المعايير الالزم
والحـد األدنـى المقبـول    ,  الحد االقصي لدرجة التوافرذج الجغرافيا قام الباحث باتخا افي منه 
الي يوضح المقياس الـذي     والجدول الت % 60"الحد األدنى المقبول تربويا   " حيث اعتبر , للتوافر

  .اتبعه الباحث في تفريغ بياناته
  

  

  .  يوضح المقاييس العالمية لتفريغ البيانات   )4.2( جدول رقم
  التقدير  النسبة

  ممتاز  90%
  "اجيد جد  80%
  جيد  70%
  مقبول  60%
  "غير مقبول تربوي  %60اقل من 

  

  )66,1998, حمدان (
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  :تحديد الهدف من األستبانة •
 توافر  ىج الجغرافيا عن مد   اعملية توجيه األستبانة  الستطالع أراء معلمي منه       تهدف  

ج الجغرافيا للمرحلة األساسـية     ا الجغرافيا من خالل منه    محتوىمعايير االتجاهات العالمية في     
 اعتبار أن معلمي الجغرافيا و المواد االجتماعية هم األكثر خبـرة فـي       ىالعليا في فلسطين عل   

  .رالمناهج المقر
  
  

 :صدق أداتي الدراسة وثباتهما •

  :صدق استبانه التقويم
 :Referees  validityصدق المحكمين  •

 الخارجية له مـن حيـث المفـردات وكيفيـة       ةوهو المظهر العام لالختبار أو الصور     
ويشير هذا النوع من الصدق إلي مدي مناسبة االختبـار للغـرض           . صياغتها ومدي وضوحها  

  .)680 : 1981 ,يبالغر.(الذي وضع من اجله
, ولقد تم صياغة عدد من الفقرات المتعلقة بأبعاد استبانه التقويم المستخدم في الدراسـة      

,  االختصاص في قسم المناهج وطرق التـدريس       ي مجموعة من المحكمين ذو    ىثم عرضها عل  
 يإضـافة إلـي عـدد مـن ذو        , ىاألقـص وجامعـة   , وجامعة األزهر , بالجامعة اإلسالمية   

  ) 2(ملحق رقم  .والمعلميناالختصاص  
 انتماء فقرات األستبانة إلي أبعادها ووضوحها ومناسبتها لمـا        ىوذلك للتعرف علي مد   

حيث جري بعد ذلـك  , وطلب منهم تعديل وحذف وزيادة ما يلزم من هذه الفقرات      , وضعت له 
 االعتبـار   ثم أعيد صياغتها وكتابة فقراتها مع األخذ بعـين        , تفريغ هذه اإلجابات واالقتراحات   

) 37(أراء واقتراحات المحكمين في هذا الشأن حيث انتهت األستبانة في صورتها النهائية إلي              
  ).5 ( ملحق رقمفقرة 

 
 

 
 

  :االتساق الداخلي لالستبانة
  :Internal  Consistencyصدق االتساق الداخلي  •

 في الدرجة ويعني االتساق الداخلي مدي ارتباط العبارة في البعد ثم ارتباط العبارة
  .)684 : 1981 ,الغريب(.  الكلية

  

  :Pilot studyالعينة االستطالعية 
وتم إعطاء كل استجابة     , اًمعلم) 30( عينة استطالعية عددها     ىتم تطبيق األستبانة عل   

بحيث تم عمل جدول بكل اتجـاه مـن        , وتم تفريغ الدرجات في جداول    , درجة كمية معبرة عنها   
مسة يوضح درجة كل فقرة لكل استبانه والمجموع الكلي لفقرات كل اتجاه            اتجاهات األستبانة الخ  
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وتم إيجاد معامل ارتباط بين كل فقرة والمجموع الكلي لفقرات االتجاه باسـتخدام   , في كل استبانه  
  :  والجداول التالية توضح ذلك , spssمعادلة بيرسون بواسطة برنامج الحاسوب 

  
  :الجغرافيا في "Gisعلومات الجغرافيةاستخدام نظم الم: األولالمجال 

   )4.3(  جدول رقم                                             
   مع الدرجة الكلية للمجالاألولمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  الفقرة  م
  معامل

   االرتباط
  مستوى
   الداللة

 0.01دالة عند  Gis""  0.554افيةتتضمن أهداف منهاج الجغرافيا نظم المعلومات الجغر  1

 0.01دالة عند  0.714  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية  2

 0.01دالة عند  0.469  . البيئيةتيتضمن منهاج الجغرافيا الدراسا  3

 0.01دالة عند  0.581  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  4

 0.01دالة عند  Gis.  0.650محتوى الجغرافيا من خالل تستخدم األطالس في   5

, النقل, الطرق ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل  6
 0.01دالة عند  0.840  )المياه, االتصاالت,

 0.01دالة عند  0.789  .تدعو األنشطة في منهاج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافية  7

 0.01دالة عند  0.768  .ارة الميدانية في تدريس الجغرافياتستخدم الزي  8

 0.01دالة عند  0.688 تشتمل األنشطة في منهاج الجغرافيا على الصور الجوية   9

 0.05دالة عند  Gis""  0.426تتضمن أهداف منهاج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافية  10

 0.01دالة عند  0.720  .غرافيةيركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الج  11

 0.01دالة عند  0.649  . البيئيةتيتضمن منهاج الجغرافيا الدراسا  12

 0.01دالة عند  0.712  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  13

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
   0.463 ) =0.01(عند مستوى داللة و) 28(ر الجدولية عند درجة حرية  
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  : الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في : ثاني المجال ال
   )4.4(جدول رقم 

   مع الدرجة الكلية للمجالالثانيمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 
  معامل  الفقرة  م

   االرتباط
  مستوى
   الداللة

 0.01دالة عند  0.828  .غرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةج الجا في منهةتدعو األنشط  1
 0.01دالة عند  0.744   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف  2
 0.01دالة عند  0.846  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في   3
 0.01دالة عند  0.752  . التربية السكانيةيشمل تدريس الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء  4
 0.01دالة عند  0.799    موضوعات التربية السكانيةمحتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي  5
 0.01دالة عند  0.725  . يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية السكانية  6
 0.01دالة عند  0.715  .  نية أدوات تقويم متنوعةتتضمن موضوعات التربية السكا  7
 0.01دالة عند  0.757  يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكانية  8
تدني مستوي , الفقر( مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن  9

 0.01دالة عند  0.580  )الهجرة, المعيشة

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية 
    0.463 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية  

  :القضايا العالمية المعاصرة: الثالثالمجال 
   )4.5(جدول رقم 

   مع الدرجة الكلية للمجالالثالثمعامالت ارتباط كل فقرة من فقرات المجال 

  معامل  الفقرة  م
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

 0.05دالة عند  0.399  .ج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةاتتضمن أهداف منه  1

 0.05دالة عند  0.385  .يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان  2

 0.05دالة عند  0.419  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل   3

 0.01دالة عند  0.510  .تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة  4
 0.05دالة عند  0.413  . موضوعات القضايا العالمية المعاصرةمحتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في   5
 0.01دالة عند  0.475  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم األمن القومي  6

تدني الرعاية  , نقص المعدات الطبية  ( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية     انهيتضمن م   7
 0.01دالة عند  0.698  ).رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, الصحية

 0.01دالة عند  0.642  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل  8

 0.01 عند دالة 0.665  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل   9

 0.01دالة عند  0.673  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار  10

قلـة  ,زيـادة الطلـب   (يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتـصادية  مثـل           11
 0.01دالة عند  0.704  ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج

 0.01دالة عند  0.725  .يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي  12

 0.01دالة عند  0.556  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في   13

 0.01دالة عند  0.643  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   14

 0.01دالة عند  0.610   الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي  15

  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ة ر الجدولية عند درجة حري
    0.463 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية  
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     يتضح من الجداول السابقة أن معامالت االرتباط دالة إحصائياً عنـد مـستوى داللـة            
  مما يطمئن الباحث على صدق المقياس لتطبيقه على عينة الدراسة) 0.05، 0.01(

  

وللتأكد من اتساق كل اتجاه مع باقي االتجاهات الخمسة من جهة ومع المجموع الكلي               
تم إيجاد معامالت ارتباط درجات كل اتجاه مـع        , من جهة أخري  ) األستبانة بأكملها  ( تلالتجاها

برنامج الحاسوب   بواسطة" المجموع الكلي لدرجات اتجاهات األستبانة باستخدام معادلة بيرسون       
spss بين كل اتجـاه    " أي أن االتساق كان كبيرا    , ن أن النتائج تشير إلي معامل اتساق عالي        وتبي

  .)4.6(كما يوضح ذلك في جدول رقم, واالتجاهات األخرى وبين كل اتجاه واالستبانة بأكملها 
    )4.6(  جدول رقم 

  معامالت ارتباط كل اتجاه باالتجاهات األخرى ومع األستبانة بكاملها

  رجةالد  االتجاه
  الكلية

  االتجاه
  األول

  االتجاه
  الثاني

  االتجاه
  الثالث

   1 0.705  االتجاه األول

  1 0.404 0.431 الثانياالتجاه 

 1 0.397 0.382 0.792 الثالثاالتجاه 
  0.361) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولية عند درجة حرية            

    0.463 ) =0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ة ر الجدولية عند درجة حري            
  

  بـين كـل اتجـاه واالتجاهـات        دال أحصايا  اًوجود ارتباط جدول السابق   اليتضح من           
مما يؤكد أن األستبانة تـم بناؤهـا بطريقـة           , بين االتجاه واالستبانة ككل   األخرى وكذلك   

 كأداة صالحة للغاية   , بالدراسة ويمكن االعتماد عليها في جمع البيانات المتعلقة      , موضوعية
  .التي وضعت من اجلها

  

  : Reliability  المقياسثبات-2
أفـراد العينـة   أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلك بعد تطبيقها على            

   .) التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ:(بطريقتين وهمااالستطالعية 

  :Split-Half method طريقة التجزئة النصفية

تم استخدام درجات العينة االستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية           
 المقياس وكذلك درجة النصف الثاني من       أبعاد من   بعدحيث احتسبت درجة النصف األول لكل       

باسـتخدام  البعـد  الدرجات وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين ثم جرى تعديل طـول   
  :يوضح ذلك) 4.7( والجدول  (Spearman-Brown)ان براونمعادلة سبيرم
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   )4.7(الجدول 
   بعد التعدیلاالرتباط التعدیل ومعامل قبل المقیاس أبعاد من بعدیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل 

  عدد  البعد
 الفقرات

  االرتباطمعامل 
  قبل التعديل

  االرتباطمعامل 
  بعد التعديل

 0.807 0.805 13*  الجغرافيامحتوى في التربية السكانية  

 Gis" . *9 0.811 0.855استخدام نظم المعلومات الجغرافية  

 0.644 0.633 15*  . القضايا العالمية المعاصرة 

 0.578 0.577 37   لالستبانة ككلالمجموع

  .تم استخدام معامل جتمان الن النصفين غير متساويين* 
  

معـامالت  وهي  ) 0.8550.578,(تقع مابين    الثبات   تاماليتضح من الجدول السابق أن مع     
طمئن الباحث إلـى    ي من الثبات    جيدة وهذا يدل على أن المقياس يتمتع بدرجة          عالية ثبات

  .تطبيقها على عينة الدراسة
  

  :طريقة ألفا كرونباخ -ب 
،  وهي طريقـة ألفـا كرونبـاخ     استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات         

 أبعـاد  مـن    بعديجاد معامل ثبات المقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل            وذلك إل 
  :يوضح ذلك) 10(المقياس وكذلك للمقياس ككل والجدول 

  

  )4.8(الجدول 
    المقیاس أبعاد من بعدیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

معامل ألفا  عدد الفقرات البعد
 كرونباخ

 0.892 13 رافيا الجغمحتوىالتربية السكانية في   

 Gis" . 9 0.900استخدام نظم المعلومات الجغرافية  

 0.845 15  . القضايا العالمية المعاصرة 

 0.871 37  المجموع لالستبانة ككل

  
وهذا يدل علـى أن     ) .8710 (أعلى من  الثبات   ت أن معامال  السابقيتضح من الجدول    

  المقياس
  . عينة الدراسةث إلى تطبيقها علىطمئن الباحييتمتع بدرجة عالية من الثبات 
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, والثامن والتاسع ,السابع  , أداة تحليل مقررات الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا للصفوف       ( 
 ).االتجاهات العالمية األساسي في ضوء

الـسابع  ,  مقررات الجغرافية للمرحلة األساسية العليـا للـصفوف        ىاستخدم لتحليل محتو  
 والتي ينبغـي توفرهـا فـي        تحليلأداة تحليل اشتملت علي قائمة      , سياألسا, والثامن والتاسع ,

  : بإتباع الخطوات التاليةىوقد أعدت أداة تحليل المحتو,  الجغرافياىمحتو
  

 الجغرافيـا للمرحلـة     محتوى التي ينبغي توفرها في       العالمية تلالتجاهاإعداد قائمة     •
 .األساسية العليا

 
 :تحديد الكتب المقررة •

, والثـامن ,  الـسابع  (كتـب الـصفوف    لعملية الدراسة حيث شملت      ةلكتب المقرر تم تحديد ا  
  .)2009( لعام للمرحلة األساسية العليا في فلسطين )والتاسع

 
 :تحديد الهدف من التحليل •

 التي ينبغي توافرها فـي       العالمية تقائمة االتجاها  توافر   ىهدفت عملية التحليل إلي معرفة مد     
  ةاألساسي.) والتاسع,والثامن, السابع(.منهاج الجغرافيا للصف

  

 :تحديد عينة التحليل •

 التي ينبغي توفرهـا فـي منهـاج          العالمية تقائمة االتجاها  توافر   ىعينة التحليل لمد  
 والتاسـع   ,والثامن ,السابع الصفوف   شملت كتب  في فلسطين    ة المرحلة األساسي  ىالمقرر عل الجغرافيا  
   .األساسي

  

 :تحديد فئات التحليل •

 التي ينبغي توفرها فـي       العالمية ت االتجاها  معايير  قائمة ىدت الدراسة الحالية عل   اعتم
 الجغرافيا لكونها األنسب لتحقيق هدف الدراسة وفئات التحليل هي البنود المرتبة فـي              محتوى

  . الجغرافيالمحتوىقائمة المعايير 
  

 :تحديد وحدة التحليل •

د من وجود وحدات يمكن االسـتناد إليهـا   توصل إلي التقدير الكمي لفئات التحليل الب  لل
  .ولذا فقد تم اتخاذ الفقرة كوحدة تحليل يستند إليها في رصد فئات التحليل , في هذه الفئات 
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 :تحديد وحدة التسجيل •

و غيابـه أو    أ ويعتبر ظهوره    ,والقياسحث للعد   اهي أصغر جزء في المحتوى ويختاره الب      
والفقـرة هـي     .نصو فقرة أو    أو جملة   ألتحليل مثل كلمة    تكراره داللة معينة في رسم نتائج ا      

  .تسجيلوفي هذه الدراسة تم اعتماد الفقرة كوحدة  .العبارات مرتبطة المعني التي تمتد إلي صفحة
 :ضوابط عملية التحليل •

  :ألجل ضبط عملية التحليل روعيت الضوابط التالية أثناء عملية التحليل
 .فيايتم التحليل في إطار كتب الجغرا . 1

 . األساسي.والتاسع ,والثامن, يشمل التحليل كتب الصف السابع . 2

, ةصور والرسـومات التوضـيحي    الوالخرائط و , يشمل التحليل الصفحات المقروءة      . 3
  . والجداولواألسئلة واألشكال

 .تم استبعاد صفحات العنوان والمقدمات والفهارس وعناوين الفصول والمراجع . 4
 

 

 :صدق أداة تحليل المحتوي •

لترجمة الظـاهرة   " صحته أو سالمته أن يكون التحليل صالحا       قصد بصدق التحليل أو   ي
 علـي صـدق     دوقد تم تقدير صدق األداة باالعتما     ). 197,1987:طعيمة"(التي يحللها بأمانة      

فقـد عرضـت األداة فـي       , القائمة التي تم االستدالل علي صدقها من خالل صدق المحكمين         
ـ , )2( من المحكمين ملحق رقم      صورتها األولية علي مجموعة     للتأكـد مـن الـصدق       كوذل

وقد تم تعديل ما طلب تعديلـه بنـاء علـى      ). فئات التحليل ( الظاهري لألداة ومراجعة بنودها     
  .اتفاق المحكمين

  

 :ثبات أداة تحليل المحتوي •

ويعني بالثبات أن كـل     , بعد التأكد من صدق القائمة تم إجراء التأكد من ثبات التحليل          
ث يستخدم نفس األسلوب ويتبع نفس اإلجراءات المطبقة علي مادة معينة سوف ينتهي إلـي    باح

 الدقة والثبات فـي عمليـة التحليـل ،          ىوللحكم على مد  ). 175,1987,طعيمة" (نفس النتائج 
ج الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا حيـث قـام المحلـل            ا لمنه اًخر يعمل معلم  أاشترك محلل   

 )والتاسـع , والثـامن ,  الـسابع    (ب صفوف المرحلة األساسية العليا الصف     بتحليل محتوى كت  
 وهي كيفية التحليل داخـل كـل         جميع اإلجراءات الخاصة بالتحليل    ىاألساسي بعد االتفاق عل   

كتاب بمعرفة مدى وجود كل فقرة من فقرات قائمة التحليل على حـسب كـل اتجـاه داخـل                   
تم حساب نقاط االتفاق واالخـتالف بـين الباحـث          , ل وبعد االنتهاء من عملية التحلي     المحتوى

  .)4.9(كما يوضح ذلك جدول رقم.والمعلم الزميل 
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  )4.9(جدول رقم
  العليا الجغرافيا للمرحلة األساسية نقاط االتفاق واالختالف بين الباحث والمعلم المحلل في منهاج

  

  
نظم 

  المعلومات
  الجغرافية

التربية 
  السكانية

القضايا 
  لمجموعا  المعاصرة

  588  119  469  0  الباحث

 577 120 457  0  المعلم المحلل

  576  119  457  0  ط االتفاقانق

  13  1  12  0  ط االختالفانق

  
         حدة وفق معادلـة الثبـات لهلوسـتي              ىعلكل  وتم حساب معامل الثبات بين التحليلين       

   ):1987:178,طعيمة(  .
  

C R = 2 M / ( N1 + N2 )    
   . الثبات معامل C R =         :أن  يثح

                    =  Mالتحليل مرتي خالل عليها المتفق الفئات  عدد.   
             = N1 + N2 التحليل مرتي في الفئات مجموع.   

 وهو معامل عالي يطمئن الباحـث   %) 98.88( مما سبق يظهر أن معامل الثبات بلغ        
  .ىحتوالستخدام أداة تحليل الم
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  :خطوات الدراسة 
  :التاليةقام الباحث من اجل تحقيق أهداف الدراسة بإجراء الخطوات 

التقويم التربوي والمنهاج وطرق التدريس وذلـك       ب االطالع علي األدب التربوي الخاص       . 1
من خالل الكتب والمجالت العلمية التربوية والرسائل الجامعية ذات التخصص واألبحـاث            

 السابقة التي قام بها الباحثين واالطالع علـي أدوات          تكذلك الدراسا والت التربوية   المقوا
 . من اجل اختيار األداة المناسبة للدراسة الحاليةتهذه الدراسا

 وإعدادهما بصورتهما األوليـة وذلـك        وهما استبانه وتحليل محتوى     أداتي الدراسة  إعداد . 2
 .لكبالرجوع إلي عدة مصادر كما سبق توضيح ذ

 االختصاص للتأكد من صدقهما     ى مجموعة من المحكمين وذو    ىعرض أداتي الدراسة عل    . 3
 . في ذلكةوإجراء التعديالت الالزم

 .عينة االستطالعية وذلك إلجراء الصدق والثبات لتلك األداتينالتطبيق أداة الدراسة علي  . 4

 .سبق كما .والفعلية ,االستطالعية .العينةتحديد أفراد  . 5

 الرسمية من وزارة التربية والتعليم الفلـسطينية لتطبيـق أداة الدراسـة فـي           اخذ الموافقة  . 6
  ).7ملحق رقم ( .الحكوميةالمدارس 

 .تطبيق أداة الدراسة علي أفراد العينة . 7

مرة من قبل الباحـث     ). والتاسع, والثامن  , السابع( تحليل محتوى كتب الجغرافيا لصفوف     . 8
 .ومرة من قبل المحلل الزميل

   حدة وفق معادلة الثبات لهلوستيىالثبات بين التحليلين كل علحساب معامل  . 9

 مـن أجـل معالجـة تـساؤالت الدراسـة          وتفريغها وتحليلها إحـصائياً   القيام بجمع البيانات     . 10
 .وفرضيتها

تفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة وبناء علي هذه النتـائج تقـديم التوصـيات                . 11
 .والمقترحات

ـ          تلخيص الدراسة باللغتي   . 12  ىن العربية واالنجليزية في عدة صفحات لتسهيل التعـرف عل
 .محتواها
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  :األسلوب اإلحصائي •
        لتفريـغ البيانـات ومعالجتهـا   Spssحث باستخدام برنامج الـرزم اإلحـصائية    اقام الب 

  .بالطرق اإلحصائية المناسبة 
  

  .معامل ارتباط بيرسون إليجاد صدق االتساق الداخلي -
 .رونباخ إليجاد ثبات االستبانةمعامل ألفا ك -

 .التجزئة النصفية إليجاد ثبات االستبانة -

 .معادلة هولستي إليجاد ثبات تحليل محتوى الكتب الدراسية -

 .التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية -

  . إليجاد مدى التوافق بين وجهة نظر المعلمين و تحليل محتوى²معامل كا -
  

  :الباحث الصعوبات التي واجهت  •
 العالمية  وخاصـة المتعلقـة بـا منهـاج           ت السابقة في مجال االتجاها    تقلة الدراسا  -

 .الجغرافيا

 .حث الجغرافيا وخاصة  طرق تدريس الجغرافيااندرة المراجع العلمية في مب -
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  الفصل الخامس
  

v نتائج الدراسة ومناقشتھا 
  

v توصیات الدراسة ومقترحاتھا 

 

 
 

 

 



  
 

 
 
 

   ومناقشتهاج الدراسةنتائ            
 الباحث في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتائج التي تم التوصل إليها مـن خـالل تطبيـق                 قام

أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتائج من خالل اإلجابـة                
  :على تساؤالت الدراسة

  
  : األوللالنتائج المتعلقة بالسؤا)1

 محتـوى  ما هي االتجاهات العالمية في" :على من أسئلة الدراسة  السؤال األول ينص  
  منهاج الجغرافيا؟

  
 علي األدب التربوي والدراسات الـسابقة فـي         عباإلطال  الباحث التساؤل قام ولإلجابة عن هذا    

 معـاير    لـبعض   ومن ثم قام ببناء قائمة     ,العالميةمجال المناهج الدراسية في ضوء االتجاهات       
 وقد جرى تأصيل كل معيار من خـالل اإلطـار   .الجغرافياج ا منه  لمحتوى لميةاالتجاهات العا 

التأكد من صدق القائمة بعرضها على      : النظري وقد مرت عملية بناء القائمة بعدة مراحل وهي        
وتم التوصل إلي الصورة النهائية للقائمة بعد إجراء التأكيد من االتساق الـداخلي           " محكما) 13(

  :ها القائمة التاليةكما توضح, والثبات 
  

  

   منهاج الجغرافيا محتوىاالتجاهات العالمية فيبعض 
  

  : الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في  •
  .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه .1
  .يتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو السكاني .2
  يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية .3
  .حتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانيةيتضمن م .4
  .ج الجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةا في منهةتدعو األنشط .5
   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف .6
  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في  .7
  .ية السكانية الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربمحتوىيشمل  .8
  . موضوعات التربية السكانية محتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي .9

  .السكانيةمفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية يركز محتوى الجغرافيا على  .10
  . تتضمن موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعة .11
  .ة بالتربية السكانيةيتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبط .12
تدني , الفقر( مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن .13

 )الهجرة, مستوي المعيشة
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              .  في الجغرافيا"Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية •
Geography Information Systems             

  ""Gisلومات الجغرافيةج الجغرافيا نظم المعاتتضمن أهداف منه .1
  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية .2
  . البيئيةتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه .3
  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا .4
  .Gis الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في  .5
, النقل, طرق ال( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل .6

  )المياه, االتصاالت,
  .ج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةاتدعو األنشطة في منه .7
  .تستخدم الزيارة الميدانية في تدريس الجغرافيا .8
 .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه .9

  

  

  القضايا العالمية المعاصرة •
  .العالمية المعاصرةج الجغرافيا القضايا اتتضمن أهداف منه .1
  .يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان .2
  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل  .3
  .  تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة .4
  .   موضوعات القضايا العالمية المعاصرةمحتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في  .5
  .حتوى الجغرافيا على مفهوم األمن القومييركز م .6
تدني , نقص المعدات الطبية( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية ايتضمن منه .7

  )رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, الرعاية الصحية
  .  يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل .8
  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل  .9

  .ى الجغرافيا على مفهوم االستعماريركز محتو .10
قلة ,زيادة الطلب(يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل .11

 ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج

  .   يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي .12
  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في  .13
  .عات يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجا .14
 . الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي .15
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
ـ     ى لمحتو ةاشتملت قائمة معايير االتجاهات العالمي     " معيـارا ) 37 (ى منهاج الجغرافيـا عل

  : النحو التاليى عل مجاالتثالثموزعة على 
 

 معياراً) 13 (ىوتشتمل عل , الجغرافياتوىمحالتربية السكانية في  •

 معياراً) 9 (ىوتشتمل عل ,"Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية •

  معياراً) 15 (ىوتشتمل عل ,القضايا العالمية المعاصرة •
  

 توالدراسـا , من خالل استعراض المعايير السابقة والموضحة خالل اإلطـار النظـري            
حيث ,  السابقة   ت بين  هذه الدراسة والدراسا     ت التقاطعا تم الوقوف على كثير من    , السابقة  

  :تكاد معظمها تتفق في األبعاد التالية
  

  

 .أهمية االتجاهات العالمية في تحسين نواتج التعلم •

 .عملية التعلم ي فنظم المعلومات الجغرافيةضرورة وأهمية استخدام  •

 االجتماعيـة   تراسـا  الد محتوى ي ف نظم المعلومات الجغرافية   ضرورة االستفادة من   •
 .عامة والجغرافيا خاصة

التأكيد على زيادة نشر الوعي السكاني من خالل تكثيف موضوعات التربية الـسكانية              •
 . الجغرافيامنهاجداخل محتوي 

 . بالقضايا المعاصرة لمواكبته الواقع المعاصر اهتمام المحتوى •

تتفق مع معظـم مـا       أن نتيجة هذه الدراسة       يرى الباحث  ومن خالل مالحظة ما سبق     •
 يتور سك  : دراسة كما في  السابقة في بعض نتائجها وتوصياتها       تتوصلت إليه الدراسا  

Toriskie) 1999(,    دراسـة ولـسون )Wilson and marsh2002(, ) 2004(,  
 دراسـة الـدمرداش     ,)2004(دراسـة الغريـاني    :, )2001(دراسة عبـد الباسـط      

, )2005( دراسـة ويلـز    ,)2003: (دراسة شحادة ,)200(0Murhofدراسة  ,)2002(
 ).1998(دراسة عالونة,)1999(دراسة حمادين ,)2003(دراسة عبد السالم,

وتختلـف   .)2004(دراسـة الغريـاني    )2005(دراسة كاندي  ,)Borg)2004دراسة  
 السابقة من حيث موضوع البحث حيث تركـز الدراسـة           تالدراسة الحالية مع الدراسا   

اج الجغرافيا في ضوء بعض االتجاهات العالمية للمرحلة        الحالية على تقويم محتوى منه    
 السابقة فقد تنوعت بين مستحدثات تكنولوجيـة وأخـرى          تأما الدراسا . األساسية العليا 

ركزت على المعايير العالمية وبعض الدراسات ركزت على استخدام االنترنت وبعضها           
  .رحلة األساسية الدنيا ركز علي المتركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسا
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  :الثاني لالنتائج المتعلقة بالسؤا )2    
 االتجاهـات   بعـض  تـوفر ىمـد  ما " :على من أسئلة الدراسة الثانيالسؤال ينص  
  ؟ كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العلياالعالمية في 

  : السؤالاإلجابة عن هذا الجداول التاليةتوضح 
  :لصف السابعل ىالجغرافيا من حيث تحليل المحتوكتب  العالمية في  االتجاهات بعضمدى توافر:أوال

  )5.10(جدول 
  لصف السابعل ىالجغرافيا من حيث تحليل المحتوكتب  االتجاهات العالمية في  بعض يوضح مدى توافر

  االتجاه  م
عدد 

التكرارات         
 لكل فقرة

نسبة 
 التكرارات

نسبة 
التكرارات                

 الكلية
        الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في   1
 14.14 16.36 27  .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه  1
 32.46 37.58 62  .السكانييتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو   2
 5.24 6.06 10  .يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية  3
 8.90 10.30 17  .فيا مفهوم الهجرة السكانيةيتضمن محتوى الجغرا  4
 0.00 0.00 0  .ج الجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةا في منهةتدعو األنشط  5
 0.00 0.00 0   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف  6
 0.00 0.00 0  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في   7
 4.19 4.85 8  . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل   8
 1.57 1.82 3   موضوعات التربية السكانيةمحتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي  9

يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعيـة للـسكان المرتبطـة              10
 2.62 3.03 5  .بالتربية السكانية

 6.81 7.88 13  .موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعةتتضمن   11
 1.57 1.82 3  يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكانية  12

, الفقـر ( مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن        13
 8.90 10.30 17  )الهجرة, تدني مستوي المعيشة

 Σ=  165 100.00 86.39المجموع   
        . الجغرافيامحتوىفي "Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية  2
  Gis""  0  0  0ج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه  14
  0  0  0  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية  15
  0  0  0  .يئية البتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه  16
  0  0  0  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  17
  Gis.  0  0  0 الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في   18
, النقـل , الطـرق   ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل         19

  0  0  0  )المياه, االتصاالت,
  0  0  0  .لى إعداد التقارير الجغرافيةج الجغرافيا إاتدعو األنشطة في منه  20
  0  0  0  . الجغرافيامحتوىتستخدم الزيارة الميدانية في   21
  0  0  0  .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه  22
  Σ=  0  0  0المجموع   
     القضايا العالمية المعاصرة  3
 0 0 0  .اصرةج الجغرافيا القضايا العالمية المعاتتضمن أهداف منه  23
 0 0 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان  24
 0 0 0  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل   25
 0 0 0  .تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة  26
عالمية  موضوعات القضايا ال   محتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في        27

 0 0 0  .المعاصرة

 0 0 0  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم األمن القومي  28
 0 0 0, نقص المعـدات الطبيـة  ( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية     ايتضمن منه   29
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  االتجاه  م
عدد 

التكرارات         
 لكل فقرة

نسبة 
 التكرارات

نسبة 
التكرارات                

 الكلية
  ).رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, تدني الرعاية الصحية

 0 0 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل  30
 13.61 100 26  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل   31
 0 0 0  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار  32

قلة ,زيادة الطلب (يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل         33
 0 0 0  ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج

 0 0 0  .تغير المناخييشمل محتوى الجغرافيا موضوعات ال  34
 0 0 0  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في   35
 0 0 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   36
 0 0 0   الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي  37
 Σ=  26 100 13.61المجموع   
 Σ= 191 - 100المجموع الكلي للفقرات   

  
 نظم المعلومات الجغرافيـة      اتجاه  معايير  توافر معد)5.10(يتضح من الجدول رقم     

 فـي ضـوء معـايير       صف الـسابع  للالواجب توافره في محتوى منهاج الجغرافيا       
  بينما .  العالمية للمرحلة األساسية العلياتاالتجاها

  

 %) 86.39(ها  نـسبت  بلغـت     التربيـة الـسكانية و      في كل من    االتجاهات توفرت
   %).13.61(والقضايا العالمية المعاصرة بنسبة 

  

 إشـارة   اى لـم يتـضمن       للصف السابع   أن محتوى منهاج الجغرافيا    ى الباحث ريو -
  قائمـة   فقرة مـن فقـرات     أليواضحة يمكن أن يعتبرها المحلل ممثلة        وأصريحة  

جغرافية جاءت  وان نسبة عدم توافر نظم المعلومات ال      .التحليل في المجاالت السابقة   
وضـع البيئـة التعلميـة      ى   إل  النسبة الباحث السبب في انعدام هذه       ويعزمعدومة و 

 الن مثل   االتجاهاتم مع توظيف مثل هذه      ءالحالية فالبيئة المدرسية والصفية ال تتال     
دية وبشرية يصعب تحقيقـه     ا وتجهيزات م  إمكانيات توافر   إلىحتاج  ت تاالتجاهاهذه  

ي  ف االتجاه ا الباحث عدم تضمن مثل هذ     ويعز الحالية لذالك    نية الفلسطي في ظل البيئة  
وبذلك تم إهمال االتجاهات التي تساعد في تنمية القدرات العقلية للمـتعلم            . المنهاج  

 .وتزيد من فعلية المنهاج وتعلمه و تحقق أهدافه بصورة شاملة ومتكاملة

  ,)Russell( 2005  لدراسة راشـي  ويتفق مع ذلك نتائج بعض الدراسات كما في 

Toriskie )1999( , دراسةGuarlic ) 2005.(دراسة عبد الباسط )دراسـة  , )2001
Borg)2004(,   دراسة كانـدي)دراسـة ولتـون    , )2003: (دراسـة شـحادة   , )2005

Walton1998, (ودراسة):Wilson and marsh2002, ( ودراسـة risinger1999(. 
ابقة من حيث موضوع البحث حيـث تركـز          الس توتختلف الدراسة الحالية مع الدراسا    
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الدراسة الحالية على تقويم محتوى منهاج الجغرافيا في ضوء بعض االتجاهات العالمية             
 السابقة فقد تنوعت بين مـستحدثات تكنولوجيـة         تأما الدراسا . للمرحلة األساسية العليا  

نترنـت  وأخرى ركزت على المعايير العالمية وبعض الدراسات ركزت على استخدام اال        
 ركـز علـي المرحلـة       توبعضها ركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسـا        

  .األساسية الدنيا
  

 لـبعض   الفلسطيني  محتوى منهاج الجغرافيا    تضمين  السبب في   الباحث يرجعكذلك   -
القـضايا العالميـة     و   التربيـة الـسكانية     والمتمثلة في معايير االتجاهات العالمية    

 ومفـاهيم   موضوعات  أهداف و   مع تاالتجاها هذه    ومالزمة ارتباط إلي   المعاصرة
محتـوى    و أهداف ركزتحيث   الذي يدرس جغرافية فلسطين      منهاج الصف السابع    

على موضوعات تتعلق بالنمو الـسكاني ومفهـوم         هذا المنهاج   ومفاهيم موضوعات
ت وموضـوعا . الكثافة السكانية وموضوعات األسرة الفلسطينية     الزيادة الطبيعية و  

كـذلك   .تفق مع هذه االتجاهـات    ي هذا و في فلسطين  تلوث البيئة والتغيرات المناخية   
أدى إلى التركيز   بالواقع والمجتمع    ت ارتباط ومالزمة هذه االتجاها     أن يرى الباحث 

ضمنه فـي   ضرورة ت ب مصممي وواضعي المنهاج الفلسطيني    ىتحتم عل  حيث عليها
لمنهـاج الفلـسطيني وضـعوا هـذه      مصممي وواضعي انأ الباحث   ىالمنهاج وير 

طه بالواقع الـذي    باتار العالمية بل من خالل      تاالتجاها منطلقاالتجاهات ليس من    
   . الجغرافيامحتوى في توظيفهايستدعي 
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 ى االتجاهات العالمية المتوفرة في منهاج الجغرافيا من حيث تحليل المحتـو            بعض :ثانيا  -
  :في الصف الثامن

  )5.11(جدول 
    االتجاهات العالمية في كتب الجغرافيا من حيث تحليل المحتوي للصف الثامن بعضمدى توافر يوضح

  االتجاه  م
عدد 

التكرارات         
 لكل فقرة

نسبة 
 التكرارات

نسبة 
التكرارات                

 الكلية
        الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في   2
 20.50 28.45 33  .ية السكانيةج الجغرافيا الترباتتضمن أهداف منه  1
 17.39 24.14 28  .يتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو السكاني  2
 3.11 4.31 5  .يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية  3
 0.00 0.00 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية  4
 0.00 0.00 0  .قراءة الموضوعات السكانيةج الجغرافيا إلى ا في منهةتدعو األنشط  5
 0.00 0.00 0   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف  6
 2.48 3.45 4  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في   7
 8.70 12.07 14  . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل   8
 0.00 0.00 0   موضوعات التربية السكانيةمحتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي  9

يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعيـة للـسكان المرتبطـة              10
 0.62 0.86 1  .بالتربية السكانية

 18.63 25.86 30  .تتضمن موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعة  11
 0.62 0.86 1  جغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكانيةيتضمن محتوى ال  12

, الفقـر ( مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن        13
 0.00 0.00 0  )الهجرة, تدني مستوي المعيشة

 Σ=  116 100.00 72.05المجموع   
        .جغرافيا المحتوىفي "Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية  2
  Gis""  0  0  0ج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه  14
  0  0  0  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية  15
  0  0  0  . البيئيةتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه  16
  0  0  0  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  17
  Gis.  0  0  0 الجغرافيا من خالل محتوىاألطالس في تستخدم   18
, النقـل , الطـرق   ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل         19

  0  0  0  )المياه, االتصاالت,
  0  0  0  .ج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةاتدعو األنشطة في منه  20
  0  0  0  .افيا الجغرمحتوىتستخدم الزيارة الميدانية في   21
  0  0  0  .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه  22
  Σ=  0  0  0المجموع   
     القضايا العالمية المعاصرة  3
 1.24 4.44 2  .ج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةاتتضمن أهداف منه  23
 0.00 0.00 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان  24
 0.00 0.00 0  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل   25
 7.45 0.00 12  .تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة  26

 موضـوعات القـضايا العالميـة       محتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في        27
 0.00 0.00 0  .المعاصرة

 0.00 0.00 0  . على مفهوم األمن القومييركز محتوى الجغرافيا  28
 0.00 0.00 0, نقص المعـدات الطبيـة  ( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية     ايتضمن منه   29
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  االتجاه  م
عدد 

التكرارات         
 لكل فقرة

نسبة 
 التكرارات

نسبة 
التكرارات                

 الكلية
  ).رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, تدني الرعاية الصحية

 0.00 0.00 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل  30
 9.94 35.56 16  .فيا موضوعات تلوث البيئة الجغرامحتوىيشمل   31
 0.00 0.00 0  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار  32

قلة ,زيادة الطلب (يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل         33
 0.00 0.00 0  ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج

 9.32 33.33 15  .يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي  34
 0.00 0 0  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في   35
 0.00 0 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   36
 0.00 0 0   الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي  37
 Σ=  45 100 27.95المجموع   
 Σ= 161 - 100.00المجموع الكلي للفقرات   

  
  

 معايير كل مـن االتجاهـات التاليـة نظـم            توافر عدم )5.11(يتضح من الجدول رقم     
 في  للصف الثامن المعلومات الجغرافية الواجب توافره في محتوى منهاج الجغرافيا         

  تـوفرت  بينمـا  . العالمية للمرحلة األساسية العليـا     تمعايير االتجاها  بعض   ضوء  
 والقضايا العالمية المعاصرة     %)72.05(لتربية السكانية ونسبتها     ا :االتجاهات التالية 

  %).27.95(بنسبة 
   

 مصممي وواضعي المنهاج الفلسطيني لـم     أن  إلي  السبب في ذلك      الباحث ويعزو -
يهتموا ولم يراعوا بشكل أو بآخر معايير االتجاهات العالمية عند تـصميم المنهـاج              

يير تقليدية تهدف إلى تنمية العمليـات العقليـة          معا ىالفلسطيني بل كان التركيز عل    
  وإهمال الطرق واألساليب الحديثة التـي توظـف مـن خـالل معـايير                ةالبسيط

لطالب وتزيـد   ل تنمية القدرات العقلية والعملية      ىاالتجاهات العالمية و التي تعمل عل     
 قيمـة  ويرفـع مـن  كبر وأفضل بدرجة ا  الطلبةيستفيدمن فرصة تعلم الطلبة حيث      

   . تحقيق أهداف التعلمىالمنهاج و يساعد عل

 
معايير  بعض    على ركز قد   للصف الثامن   الجغرافيا منهاجأن  كذلك يتضح من الجدول     

القـضايا   و متمثلة في اتجاه التربية السكانية        العالمية للمرحلة األساسية العليا    تاالتجاها
  منهـاج الجغرافيـا     محتـوى    تـضمين    السبب في   الباحث ويرجع.العالمية المعاصرة   

القـضايا   و التربية الـسكانية   والمتمثلة في معايير االتجاهات العالمية     لبعض الفلسطيني
ومفاهيم منهـاج     مع أهداف و موضوعات    تهذه االتجاها  ارتباطإلي   العالمية المعاصرة 
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  محتـوى   أهـداف و   ركـزت   الذي يدرس جغرافية بيئات العالم حيـث          الصف الثامن 
م هذا المنهاج على موضوعات تتعلق بالنمو السكاني وعلى الخرائط          موضوعات ومفاهي 

  بيئات العالم في  الكثافة السكانية وموضوعات األسرة      السكانية ومفهوم الزيادة الطبيعية و    
 ت ومالزمة هـذه االتجاهـا  ارتباط كذلك يرى الباحث أن. تفق مع هذه االتجاهات ي هذاو

 ت ضرورة وأهمية تضمين جميع االتجاها     ى عل تبالواقع والمجتمع وتؤكد بعض الدراسا    
كما تؤكد على ذلـك     المعايير العالمية    الجغرافيا وان يتضمن المنهاج      منهاجالعالمية في   

دراسـة  ,)2002( دراسـة الـدمرداش      ,)2004(دراسـة الغريـاني    : التالية تالدراسا
0Murhof)200(,  دراسة شـحادة) :دراسـة عبـد    , ,)2005( دراسـة ويلـز    ,)2003

 2005 راشـيل   .)1998(دراسـة عالونـة  ,)1999(دراسة حمـادين , )2003(مالسال

)Russell(,  Toriskie) 1999(, ــة ــد   .)Guarlic ) 2005 دراس ــة عب دراس
 ندراســة ولتــو ,)2005(دراســة كانــدي ,)2004(Borgدراســة  ,)2001(الباســط
Walton1998,(ودراسة ):Wilson and marsh2002,( ودراسـة  risinger1999.(  

 السابقة من حيث موضوع البحث حيث تركـز         تختلف الدراسة الحالية مع الدراسا    وت. 
الدراسة الحالية على تقويم محتوى منهاج الجغرافيا في ضوء بعض االتجاهات العالمية             

 السابقة فقد تنوعت بين مـستحدثات تكنولوجيـة         تأما الدراسا . للمرحلة األساسية العليا  
ية وبعض الدراسات ركزت على استخدام االنترنـت      وأخرى ركزت على المعايير العالم    

 ركـز علـي المرحلـة       توبعضها ركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسـا        
  .األساسية الدنيا
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 منهاج الجغرافيا من حيث تحليل المحتوي في الصف          محتوى االتجاهات العالمية المتوفرة في    بعض    :ثالثا
  :التاسع

  ) 5.12(جدول 
  التاسع  االتجاهات العالمية في كتب الجغرافيا من حيث تحليل المحتوي للصف بعض مدى توافريوضح 

  االتجاه  م
عدد 

التكرارات         
 لكل فقرة

نسبة 
 التكرارات

نسبة 
التكرارات                

 الكلية
        الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في   3
 19.38 23.91 44  . التربية السكانيةج الجغرافيااتتضمن أهداف منه  1
 18.06 22.28 41  .يتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو السكاني   2
 10.13 12.50 23  .يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية  3
 14.10 17.39 32  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية  4
 0.00 0.00 0  .لجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةج اا في منهةتدعو األنشط  5
 0.00 0.00 0   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف  6
 0.00 0.00 0  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في   7
 0.00 0.00 0  . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل   8
 0.00 0.00 0   موضوعات التربية السكانيةمحتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي  9

يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعيـة للـسكان المرتبطـة              10
 2.64 3.26 6  .بالتربية السكانية

 9.25 11.41 21  .تتضمن موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعة  11
 5.73 7.07 13  ن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكانيةيتضم  12

, الفقـر ( مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن        13
 1.76 2.17 4  )الهجرة, تدني مستوي المعيشة

 Σ=  184 100.00 81.06المجموع   
        . الجغرافيامحتوىفي "Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية  2
  Gis""  0  0  0ج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه  14
  0  0  0  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية  15
  0  0  0  . البيئيةتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه  16
  0  0  0  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  17
  Gis.  0  0  0 الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في   18
, النقـل , الطـرق   ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل         19

  0  0  0  )المياه, االتصاالت,
  0  0  0  .ج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةاتدعو األنشطة في منه  20
  0  0  0  . الجغرافيامحتوىتستخدم الزيارة الميدانية في   21
  0  0  0  .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه  22
  Σ=  0  0  0المجموع   
     القضايا العالمية المعاصرة  3
 0.00 0.00 0  .ج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةاتتضمن أهداف منه  23
 0.00 0.00 0  .نيتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسا  24
 0.00 0.00 0  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل   25
 1.32 6.98 3  .تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة  26

 موضـوعات القـضايا العالميـة       محتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في        27
 0.00 0.00 0  .المعاصرة

 0.00 0.00 0  . الجغرافيا على مفهوم األمن القومييركز محتوى  28

, نقص المعـدات الطبيـة  ( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية     ايتضمن منه   29
 0.00 0.00 0  ).رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, تدني الرعاية الصحية

 0.00 0.00 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل  30
 6.61 34.88 15  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةتوىمحيشمل   31
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  االتجاه  م
عدد 

التكرارات         
 لكل فقرة

نسبة 
 التكرارات

نسبة 
التكرارات                

 الكلية
 10.57 55.81 24  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار  32

قلة ,زيادة الطلب (يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل         33
 0.44 2.33 1  ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج

 0.00 0.00 0  .ر المناخييشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغي  34
 0.00 0 0  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في   35
 0.00 0 0  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   36
 0.00 0 0   الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي  37
 Σ=  43 100 18.94المجموع   
 Σ= 227 - 100.00لي للفقرات المجموع الك  

  
  

 كل من االتجاهات التالية نظم المعلومـات         توافر عدم  )5.12(يتضح من الجدول رقم     
 فـي ضـوء     للصف التاسـع   في محتوى منهاج الجغرافيا      هاالجغرافية الواجب توافر  

  بينما  .  العالمية للمرحلة األساسية العلياتمعايير االتجاها
  

 والقـضايا    %)81.06( التربية السكانية ونسبتها     على صف التاسع لل منهاج الجغرافيا    ركز
   %).18.94(العالمية المعاصرة بنسبة 

  

ـ     أهداف أن  إلي  في ذلك   الباحث السبب  وويعز -  المجـال   ى منهاج الجغرافيا ركزت عل
  المتمثلة في الحفـظ واالسـتظهار      المعرفي الذي يركز على العمليات العقلية البسيطة      

 خاصة فـي    التي تركز على تنمية القدرات العقلية واليدوية  للمتعلم         ت المجاال توأهمل
حظ الباحـث   ال وقدوالتي لو تم التركيز عليها لتم نظم المعلومات الجغرافية       الجغرافيا  

 والتـي   التاسـع الصف  من خالل تتبع منهاج الجغرافيا الموضوعات الرئيسية لمنهاج         
 تعريف الطالب بمفهـوم الموقـع   مثلة في البسيطة مت  تركزت في مجملها على العمليا    

 البيئـة عات علـى الحـدود  ومفهـوم         ا والنز ةالجغرافي والفلكي  والوحدات السياسي    
 ة الـسكاني   والهجـرة   والنمو واألقاليم والمناخ   واألنهارالجيولوجية والهضاب والسهول    

ـ  والتركيب النوعي والعمري ومفهـوم ال كثافة السكانية الو ـ  م ة ساحة والنقـل والزراع
في الصف التاسع يفتقرون     كل من المعلمين والطلبة      أن أيضا  الباحث وويعز ,واإلنتاج

بحاجة  وهم   ت وإمكانية استخدام مثل هذه االتجاها     الحديثة تباالتجاها إلي الوعي الكافي  
 إمكانيـة  استخدامه بشكل سليم يـساهم فـي    كيفية و  عليهالدورات تمكنهم من التعرف  

 أن الكم الكبيـر و كثافـة المعلومـات فـي            الباحث كذلك  وويعز .توظيفه خالل التعلم    
 العالميـة الحديثـة فـي       ت في عدم توافر  االتجاها      بشكل كبير  ساهم المنهاج الحالي 

 اسـتخدام   أهميـة  حـول    تالدراسـا  وتتفق بعض    الجغرافيا بشكل المطلوب    محتوى  
 ت العقلية والعملية تنمية القدرا في وأهميته الجغرافيا محتوىالعالمية في  تاالتجاها
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  .المنشودةهداف األتحقق   وللطالب وتزيد من فرصة تعلم الطلبة    

 للصف التاسع   الفلسطيني  محتوى منهاج الجغرافيا     تضمين   في ويرجع الباحث السبب  
القـضايا العالميـة     و   التربية السكانية   :والمتمثلة في معايير االتجاهات العالمية     لبعض

ومفاهيم منهـاج     موضوعات  محتوى  مع أهداف و   تهذه االتجاها  طارتباإلي   المعاصرة
 أهداف و موضـوعات  ركزت  الذي يدرس جغرافية الوطن العربي حيث       التاسعالصف  

ومفاهيم هذا المنهاج على موضوعات ومفاهيم تتعلق بالنمو السكاني و الخرائط السكانية            
شكالت السكانية كـالفقر وتـدني      وبعض الم . الكثافة السكانية  ومفهوم الزيادة الطبيعية و   

وموضوعات التحديات السكانية كزيادة الطلب وقلة اإلنتـاج والمفـاهيم   .مستوي المعيشة 
كما .  وهذا يتفق مع هذه االتجاهات     المرتبطة باالستعمار وتلوث البيئة في الوطن العربي      

  دراسـة ,)Russell(,  Toriskie) 1999( 2005  : التاليـة تيتفق في ذلك الدراسـا 
Guarlic ) 2005(.   دراسة عبـد الباسـط)2001(,   دراسـةBorg)2004(,   دراسـة

ــدي ــحادة  ,)2005(كان ــة ش ــو  ,)2003: (دراس ــة ولت  ),Walton1998 ندراس
وتختلف الدراسـة   ).risinger1999  ودراسة),Wilson and marsh2002:(ودراسة

 الحالية على    السابقة من حيث موضوع البحث حيث تركز الدراسة        تالحالية مع الدراسا  
تقويم محتوى منهاج الجغرافيا في ضوء بعض االتجاهات العالمية للمرحلـة األساسـية             

 السابقة فقد تنوعت بين مستحدثات تكنولوجية وأخرى ركزت علـى      تأما الدراسا . العليا
المعايير العالمية وبعض الدراسات ركزت على استخدام االنترنت وبعضها ركز علـى            

  . ركز علي المرحلة األساسية الدنياتلي وبعض الدراسااستخدام الحاسب اآل
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  )5.13(وإلجمال نتائج التحليل قام الباحث بتجميع نتائج التحليل لجميع الصفوف والجـدول             
  :يوضح ذلك

   )5.13(الجدول 
    منهاج الجغرافيا لمحتوىنتائج تحليل محتوى كتب الصفوف األساسية العليا إجمالي 

ابعالصف الس  الصف التاسع الصف الثامن 

 المجاالت

 التكرارات
النسبة 
المئوية 
 للصف

النسبة 
المئوية 
لجميع 
 الصفوف

 التكرارات
النسبة 
المئوية 
 للصف

النسبة 
المئوية 
لجميع 
 الصفوف

 التكرارات
 النسبة
  المئوية
 للصف

النسبة 
المئوية 
لجميع 
 الصفوف

لتكراراتا  
 % ككل

التربية السكانية 
 محتوىفي 

  فياالجغرا
165 86.39 28.50 116 72.05 20.03 184 81.06 31.78 465 80.31 

نظم المعلومات 
في "Gisالجغرافية
   الجغرافيامحتوى

Geography 
Information 

Systems 

0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 

القضايا العالمية 
 19.69 114 7.43 18.94 43 7.77 27.95 45 4.49 13.61 26  العاصرة

 100.00 579 39.21 100.00 227 27.81 100.00 161 32.98 100 191  الكليةالدرجة 

  
 مـن خـالل     معايير االتجاهات العالمية    بعض نسبة توافر أن   )5.13(يتضح من الجدول رقم     

 لـصف افـي   بلغت   لكل صف دراسي    للمرحلة األساسية العليا   منهاج الجغرافيا  محتوى   تحليل  
 أكثرويتضح أن    %).39.21(لصف التاسع ا و %).27.81(ن  لصف الثام ا في و %).32.99( السابع
القضايا المعاصرة   و   %).80.31(التربية السكانية بنسبة    العالمية توافر في المنهاج    تاالتجاها

  . كما نظم المعلومات الجغرافيةغير متوفرة أما باقي المجاالت فكانت نسبتها .%)19.69( تبلغ
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  :بالسؤال الثاني مناقشة النتائج المتعلقة  -
 الجغرافيـا بنـسب     محتوى من الجدول السابق توافر معايير االتجاهات العالمية في          يتضح

 وينـاقش كتـاب الجغرافيـا     .%)39.21( في الصف التاسع بنسبة    هاأعالمختلفة حيث جاء    
 الـصف  ويلي ذلك في المرتبة الثانيـة .لصف التاسع موضوعات جغرافية الوطن العربي  ل

  أمـا . لصف السابع جغرافية فلسطين     لويناقش منهاج الجغرافيا    %). 32.99(السابع بنسبة 
  .والذي يناقش بيئات العالم. %)27.81( جاء الصف الثامن بنسبة األخيرةالمرتبة في 

  

 كـل صـف مـن        العالمية في  ت اختالف في نسبة توافر معايير االتجاها      ويالحظ الباحث 
 إلي الباحث سبب هذا االختالف والتباين       وويعز  الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا    صفوف

  مـن خـالل    و .الصف الدراسي  ى وال اموضوعاته ىطبيعة وخصوصية كل مادة ومحتو    
 العالميـة متـوافر فـي       تاالتجاها نسبة توافر معايير     أن السابقة يتضح    نتائج النسب  تتبع

 أمـا  عالمية المعاصرة التربية السكانية والقضايا ال: اتجاهين وهمافي فقط    الجغرافيا محتوى
 السابع والثـامن    (الصفوفوبذلك ما تتضمنه كتب      باقي االتجاهات لم تتوافر بشكل مطلق     

  . ن من موضوعات متمركز حول هذين االتجاهي)والتاسع
  

 العالمية فـي    تتجاهاالا  في النسبة العامة لتوافر معايير      اختالف  يوضح الجدول السابق   و -
وهي %).80.31( اتجاه التربية السكانية بنسبة بلغت     ها في حيث بلغ أعال   الجغرافيا   محتوى

 ه الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا  لهـذا االتجـا         محتوىنسبة عالية توضح مدى تضمن      
ـ   . علمين في هذا االتجـاه    وهذا ما يتفق مع وجهة نظر الم      . العالمي نـسبته   توالـذي بلغ

أمـا بـاقي    %).19.69(بنـسبة ة   اتجاه القضايا العالمية المعاصـر     ويلي ذلك  %).64.05(
 .فكانت نسبة توافره في المنهاج معدومة وغير متوافرةالمجاالت 

 بـالواقع والمجتمـع   تط ومالزمة هذه االتجاهاارتبا  إلي ذلـك  السبب في الباحث وويعز  -
 ىبمحتو اً الموضوعات ارتباط  أكثرخاصة أن المشكالت السكانية و القضايا المعاصرة من         

 لذلك من الطبيعـي  تاالتجاها من كتب الجغرافيا في العالم من هذه      أيخلو  يالجغرافيا وال   
 مـن هـذين   حيث معظم المعلمين يعـرف كـالً  . تكون نسبة توافره في المنهاج كبيرة   أن

 تاالتجاهـا  بـاقي    أما الجغرافيا   محتوى في   استخدمه إمكانية وبذلك يسمح في     االتجاهين
ـ  ا التي يعتبره  األساليبهي من    ف ةالمتمثلة في نظم المعلومات الجغرافي     ن صـعبة   و المعلم

  اإلمكانيات واألسـاليب التطبيق خاصة الن الواقع التربوي يحتم صعوبة توظيف مثل هذه        
واالعتقاد السائد عند المعلمين بعدم معرفتهم بكيفية التعامل مع مثل          . في تدريس الجغرافيا    

 تاالتجاها توظيف مثل هذه     إمكانية ى تدريب عل  اى يتلقه لم   نفسه الن المعلم    األساليبهذه  
 الجغرافيا الحالي سـبب  وراء       محتوى حجم وكم      إن  الباحث أيضا  ىوير, وكذلك الطلبة   
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 ولذلك تؤكد الدراسات الـسابقة ضـرورة مواكبـة المنهـاج            تعدم توظيف هذه االتجاها   
ر العالميـة    ولتكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعلـيم وللمعـايي       ةللمستحدثات التكنولوجي 

ـ   توالدراسا.ة العالمية الحديثت الجغرافيا من منطلق االتجاها   محتوىلتطوير    قالتاليـة تتف
  Guarlic دراسـة  ,)Russell(, Toriskie) 1999( 2005 راشـيل   دراسـة  :ذلك مع
دراسة  )2005(دراسة كاندي  ,)2004(Borgدراسة   ,)2001(دراسة عبد الباسط   .)2005(

ــحادة ــة ,)2003: (ش ــودراس ــة),Walton1998 (ن ولت  Wilson and:( ودراس

marsh2002,(ــة ــة ).risinger1999 ( ودراس ــد دراس ــة , )2002(   الراش  دراس
دراسـة  , )Smith(2001دراسـة سـميث   , )2006(دراسة القواسـمة  , )2006(المرغني
Frodo)2000(,  ــاني ــة الغريــ ــدمرداش  ,)2004(دراســ ــة الــ  دراســ

دراسـة  , ,)2005( دراسة ويلز  ,)1999(كناديةالدراسة  ال, )0Murhof200دراسة,)2002(
 ).1998(دراسة عالونـة  ,)1999(دراسة حمادين ,)2001(دراسة اريك ,)2003(عبد السالم 

 السابقة من حيث موضوع البحـث حيـث تركـز           توتختلف الدراسة الحالية مع الدراسا    
لميـة  الدراسة الحالية على تقويم محتوى منهاج الجغرافيا في ضوء بعض االتجاهـات العا       

 السابقة فقد تنوعت بـين مـستحدثات تكنولوجيـة          تأما الدراسا . للمرحلة األساسية العليا  
وأخرى ركزت على المعايير العالمية وبعض الدراسات ركزت على اسـتخدام االنترنـت             

 ركز علي المرحلة األساسـية  توبعضها ركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسا 
  .الدنيا
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  :ائج المتعلقة بالسؤال الثالثالنت)3
 االتجاهات العالمية فـي    بعض   توفر   ىمد ما " :على من أسئلة الدراسة     الثالثالسؤال  ينص  

 منهاج الجغرافيا من وجهة نظر المعلمين ؟محتوى 

الجداول بحساب التكرارات والنسب المئوية و  قام الباحث ولإلجابة عن هذا التساؤل
  :التالية  توضح ذلك

    الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في  : األول المجال
   )5.14(الجدول 

   )135= ن( "األول المجالفقرة من فقرات التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
غير 
 متوفرة

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
 الوزن
%النسبي  الترتيب 

ج الجغرافيا التربيـة    اتتضمن أهداف منه    1
 1 75.56 0.738 3.022 408 35 71 26 3 0  .السكانية

يتضمن محتوى الجغرافيـا موضـوعات      2
 3 71.11 0.645 2.844 384 15 88 28 4 0  .النمو السكاني

يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات       3
 4 68.89 0.728 2.756 372 21 62 50 2 0  .الكثافة السكانية

يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة       4
 5 68.33 0.812 2.733 369 24 58 46 7 0  .السكانية

ج الجغرافيا إلـى    ا في منه  ةتدعو األنشط   5
 7 63.52 0.904 2.541 343 21 47 52 14 1  .قراءة الموضوعات السكانية

ـ        6  يتستخدم إستراتيجية لعـب األدوار ف
 10 60.00 1.052 2.400 324 20 45 46 17 7  عات التربية السكانية موضومحتوى

 محتـوى تستخدم الخرائط السكانية فـي        7
 11 56.67 1.080 2.267 306 21 32 50 26 6  .الجغرافيا

 الجغرافيـا موضـوعات     محتوىيشمل    8
 12 54.63 1.147 2.185 295 21 32 41 33 8  .األسرة في ضوء التربية السكانية

 محتـوى  في   ة الرسوم التوضيحي  توظف  9
 13 48.89 1.196 1.956 264 16 31 33 41 14  .موضوعات التربية السكانية 

10  
يركز محتوى الجغرافيـا علـى مفهـوم        
الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية     

  .السكانية
0 0 35 63 37 407 3.015 0.733 75.37 2 

تتضمن موضوعات التربيـة الـسكانية        11
 6 65.37 0.782 2.615 353 19 51 59 6 0  .ات تقويم متنوعةأدو

يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمـو        12
 8 63.33 0.790 2.533 342 16 49 61 9 0  .السكاني المرتبطة بالتربية السكانية

13  
ــا بعــض  ــوى الجغرافي ــضمن محت يت

, الفقر( مثل. ةالمشكالت السكانية الراهن  
  )لهجرةا, تدني مستوي المعيشة

1 14 61 43 16 329 2.437 0.860 60.93 9 
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  :يتضح من الجدول السابق
  : كانتالمجال هذا ة فيأن أعلى فقر

تتـضمن    الجغرافيا التربيـة الـسكانية  منهاجتتضمن أهداف    " نصت على  والتي) 24(الفقرة  -
  ).75.56( قدره احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي "  الجغرافيا التربية السكانيةمنهاجأهداف 

 يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعية للـسكان          " نصت على  والتي) 33(الفقرة  -
  ).75.37( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة  " المرتبطة بالتربية السكانية

  :ت كانالمجالفي هذا ة وأن أدنى فقر
موضوعات األسرة في ضوء التربية      الجغرافيا   محتوىيشمل   " نصت على  والتي) 31(الفقرة  -

  ).54.63( بوزن نسبي قدره ةعشرالثانية احتلت المرتبة " .السكانية
 موضـوعات التربيـة   محتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي " نصت علىوالتي) 32(الفقرة  -

  ).48.89( بوزن نسبي قدره ةالثالثة عشر احتلت المرتبة "السكانية 
  

  :ذا المجال كانت هيالفقرات المتقاربة فوأن 
احتلـت   "  الجغرافيا التربية الـسكانية   منهاجتتضمن أهداف    "والتي نصت على   )24(الفقرة -

  ).75.56(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
 يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعية للسكان         "والتي نصت على   )33(الفقرة -

 ).75.37( بوزن نسبي قدره الثانيةة احتلت المرتب " المرتبطة بالتربية السكانية
  

  يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة الـسكانية        "والتي نصت على   )26(الفقرةو -
 ).68.89( بوزن نسبي قدره الرابعةاحتلت المرتبة " 

احتلت " .يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية      "والتي نصت على   )27(الفقرةو -
 ).68.33(وزن نسبي قدره  بالخامسةالمرتبة 

  

 الجغرافيـا إلـى قـراءة    منهـاج  فـي  ةتـدعو األنـشط   "والتي نصت على   )28(الفقرةو -
 ).63.52( بوزن نسبي قدره السابعةاحتلت المرتبة " .الموضوعات السكانية

احتلت " .يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية      "والتي نصت على   )35(الفقرةو -
  ).63.33(وزن نسبي قدره  بالثامنةالمرتبة 

  

يتضمن محتوى الجغرافيا بعـض المـشكالت الـسكانية          "والتي نصت على   )36(الفقرةو -
 بوزن نـسبي    ة التاسع المرتبةاحتلت  " )الهجرة, تدني مستوي المعيشة  , الفقر( مثل. ةالراهن
 ).63.93(قدره 

 

116 



  
 

 
 
 

 موضـوعات   وىمحت يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف     "والتي نصت على   )29(الفقرةو -
  ).60.00( بوزن نسبي قدره العاشرةاحتلت المرتبة " .التربية السكانية

  

  :الفقرات المتباعدة في هذا المجال كانتوأن 
احتلـت   "  الجغرافيا التربية الـسكانية   منهاجتتضمن أهداف    "والتي نصت على   )24(الفقرة -

  ).75.56(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
 موضوعات التربية   محتوى في   ةتوظف الرسوم التوضيحي   "صت على  ن والتي) 32(الفقرة   -

 ).48.89( بوزن نسبي قدره ةالثالثة عشر احتلت المرتبة "السكانية 
  

  :أعلى متوسط كان فيوأن 
تتـضمن    الجغرافيا التربيـة الـسكانية     منهاجتتضمن أهداف    " نصت على  والتي) 24(الفقرة  
 ).75.56(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قـدره         " ة الجغرافيا التربية السكاني   منهاجأهداف  

  ).0.738(قدرهوانحراف معياري 
  

 يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعية للـسكان          " نصت على  والتي) 33(الفقرة  -
وانحـراف   ).75.37( بوزن نـسبي قـدره       الثانيةاحتلت المرتبة    " المرتبطة بالتربية السكانية  

  ).0.733(قدرهمعياري 
  

  :أقل متوسط كان فيوأن 
 الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربيـة        محتوىيشمل   " نصت على  والتي) 31(الفقرة  

وانحـراف معيـاري     ).54.63( بوزن نـسبي قـدره       الثانية عشرة احتلت المرتبة   " .السكانية
  ).1.147(قدره

  

 موضـوعات التربيـة   وىمحت في ةتوظف الرسوم التوضيحي " نصت علىوالتي) 32(الفقرة  -
وانحـراف معيـاري     ).48.89( بوزن نـسبي قـدره       الثالثة عشرة  احتلت المرتبة    "السكانية  

  ).1.196(قدره
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بمجال التربية السكانية
 محتـوى فـي    وفق معايير االتجاهات العالميـة       التربية السكانية ستخدام  بلغت النسبة العامة ال   

علـي  أ وقد حصل علي     .جيدة وهي نسبة    من أراء المعلمين  %). 64.05( نسبة   الجغرافيا علي 
احتلـت المرتبـة     حيث السكانية الجغرافيا التربية    منهاجتتضمن أهداف    "  من معيار  كل   نسبة

محتوى أن أهداف    إلى    في هذه النسبة      السبب يرجعوقد   %)75.56(األولى بوزن نسبي قدره     
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 توظيف أهداف التربيـة الـسكانية فـي محتـوى منهـاج          ىراع الجغرافيا الفلسطينية ت   منهاج
 وجوده فـي    ى إلي ربط المعلمين ذلك المعيار بهذا االتجاه ومد        ىالجغرافيا بشكل كبير وهذا أد    

يركز محتوى الجغرافيا على مفهـوم الزيـادة الطبيعيـة للـسكان        "معيار كذلك حقق . المنهاج
وقـد   %).75.37( بوزن نسبي قـدره      الثانيةرتبة   الم احتل حيث    " المرتبطة بالتربية السكانية  

 منهاج الجغرافيا لمفاهيم الزيـادة الطبيعيـة        ىن محتو ي تضم  إلى   السبب في هذه النسبة     يرجع
 موضوع الزيادة الطبيعية من خالل      ىلسكان بصورة واضحة وصريحة وان المنهاج ركز عل       ل

     .  لمعيار بهذا االتجاهربطه بالتربية السكانية وهذا أدى إلي ربط المعلمين ذلك ا
 الجغرافيـا   محتوىيشمل   " نسبة اقل يتضح من النتائج أن معيار       ىأما المعايير التي حصلت عل    

 بوزن نسبي قـدره  ةعشرالثانية احتلت المرتبة " .موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانية  
 " الـسكانية     موضوعات التربية  محتوى في   ةتوظف الرسوم التوضيحي  "  و معيار  %).54.63(

  إلـى    ويرجع السبب في هذه النسبة     %).48.89( بوزن نسبي قدره     الثالثة عشر احتلت المرتبة   
موضوعات األسرة  بشكل واضح وصريح في المنهاج          هأن منهاج الجغرافيا الفلسطيني لم يتبن     

ما معيار  أ.  الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا      محتوىمن خالل معايير االتجاهات العالمية في       
 ة توظيف الرسوم التوضيحي   ى الفلسطيني لم يركز عل    ا الجغرافي محتوى فان   ةالرسوم التوضيحي 

ـ        محتوىبشكل فعال وواضح في       بـذلك معـايير     ب موضوعات التربية الـسكانية ولـم يواك
  . الجغرافيا منهاجاالتجاهات العالمية في

  

تتـضمن   " معيـار   مـن   كالً ئج أن يتضح من النتا   متقاربة    نسبة ىأما المعايير التي حصلت عل    
احتلـت المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي قـدره             " ج الجغرافيا التربية السكانية   اأهداف منه 

يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيـادة        " من وجهة نظر المعلمين و المعيار      %).75.56(
 نـسبي قـدره      بـوزن  الثانيـة احتلت المرتبـة     " الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية السكانية    

)75.37.(%  
 يتـضمن  أنويفسر الباحث أن سبب التقارب يرجع إلى اعتقاد لدى المعلمين انه من الطبيعـي      

تتضمن التربية   الجغرافيا    منهاج   أهداف الجغرافية مادامت    محتوىمفهوم الزيادة الطبيعية في     
  .لسكانيةخاصة أن الزيادة الطبيعية من الموضوعات الرئيسية في التربية ا.السكانية

   
يركـز   " معيـار   من  كالً يتضح من النتائج أن    متقاربة    نسبة ىالمعايير التي حصلت عل    من و  

 بوزن نسبي قـدره  الرابعةاحتلت المرتبة  " محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية  
يتضمن محتوى الجغرافيـا مفهـوم الهجـرة         " من وجهة نظر المعلمين والمعيار     %).68.89(

ويفـسر الباحـث سـبب       %).68.33( بوزن نسبي قـدره      الخامسةاحتلت المرتبة   " .كانيةالس
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مـن   دعـد  مفهوم الكثافة الـسكانية مـرتبط ب    الترابط الشديد بين المفهومين حيث     التقارب إلى 
 المعلمـين  السكان وهذا السبب الذي جعل       كثافة تودي إلى  التي    السكانية  الهجرة أهمها مالمفاهي
  .يارين ويجعل نسبة التقارب بينهم كبيرة بين المعونيربط

  

تـدعو   " معيـار  مـن  كالًيتضح من النتائج أن  متقاربة   المعايير التي حصلت علي نسبة     منو  
 بـوزن   السابعةاحتلت المرتبة   " .ج الجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانية     ا في منه  ةاألنشط

مفـاهيم  تضمن محتوى الجغرافيا    ي " من وجهة نظر المعلمين والمعيار     %).63.52(نسبي قدره   
 بـوزن نـسبي قـدره    الثامنـة احتلـت المرتبـة     " النمو السكاني المرتبطة بالتربية الـسكانية     

 انطباع عند المعلمين يخدم هذا الجانب بـشكل         ويفسر الباحث سبب التقارب إلى     %).63.33(
  .غير مباشر 

  

يتـضمن   " معيـار  من كالً أنيتضح من النتائج متقاربة  نسبةىالمعايير التي حصلت عل    منو  
, تـدني مـستوي المعيـشة   , الفقـر ( مثل. ةمحتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن   

 من خالل وجهة نظر المعلمـين %).63.93( بوزن نسبي قدره ة التاسع المرتبةاحتلت  " )الهجرة
احتلـت  " .ية موضوعات التربية الـسكان محتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف  "والمعيار
انطباع عنـد    ويفسر الباحث سبب التقارب إلى     %).60.00( بوزن نسبي قدره     العاشرةالمرتبة  

  .المعلمين يخدم هذا الجانب بشكل غير مباشر 
  

تتـضمن   " معيـار   كل مـن   يتضح من النتائج أن    متباعدة    نسبة ىأما المعايير التي حصلت عل    
تلـت المرتبـة األولـى بـوزن نـسبي قـدره            اح " ج الجغرافيا التربية السكانية   اأهداف منه 

 محتـوى  فـي    ةتوظف الرسـوم التوضـيحي     "من وجهة نظر المعلمين والمعيار    %).75.56(
 %).48.89( بـوزن نـسبي قـدره    ةالثالثة عشر احتلت المرتبة "موضوعات التربية السكانية   

 اً ليست هـدف ة اعتقاد عند بعض المعلمين أن الرسوم التوضيحي ويفسر الباحث سبب التباعد إلى    
من أهداف التربية السكانية التي يجب أن يتضمنه المحتوى بل عامل مساعد يساعد الطلبة فـي   

 التربية  ى جاء بمثابة توضيح لمحتو    ةالتوضيحي التربية السكانية  واستخدام الرسوم       أهداففهم  
  .وهذا سبب التباعد بين كل من المعيارين أهدافه من اًالسكانية وليس هدف

  

 جاءت  األخرسبق أن هناك بعض المعايير جاءت متقاربة والبعض          ة عامة حول ما   وبصف  -
ـ        ى أدن األخر و نسبة   ىأعلمتباعدة وبعضها بلغ      ى نسبة ويفسر الباحث سبب هذا التباين إل

 نتـائج اليالحظ الباحث من خـالل      .  عند المعلمين     وانطباعات اختالف في وجهات النظر   
 أن المناهج الحاليـة ال      ى السابقة التي تؤكد عل    ت الدراسا  مع نتائج بعض   تتفقالسابقة أنها   

شكل المطلوب  ال العالمية ب  تتوظيف المعايير العالمية واالتجاها    حول   اًتولى اهتمام ملحوظ  
ــا  ــحكم ــاتوض ــةت الدراس ــ التالي ــدمرداش  :ك ذل ــة ال ــة ,)2002(دراس دراس
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Murhof)200(, ــحادة ــة ش ــز,)2003(دراس ــة ويل ــد, ,)2005( دراس ــة عب  دراس
, )2000(Frodoدراسـة   , )Smith(2001سميث ,) 2002( الراشد   دراسة ,)2003(السالم

 السابقة من حيث موضوع     توتختلف الدراسة الحالية مع الدراسا     . )2003(دراسة الجرف 
البحث حيث تركز الدراسة الحالية على تقويم محتوى منهاج الجغرافيا في ضـوء بعـض               

 الـسابقة فقـد تنوعـت بـين       تأما الدراسـا  . ية العليا االتجاهات العالمية للمرحلة األساس   
مستحدثات تكنولوجية وأخرى ركزت على المعايير العالمية وبعض الدراسات ركزت على           

 ركز علـي  تاستخدام االنترنت وبعضها ركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسا 
  .المرحلة األساسية الدنيا
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               الجغرافيافي "Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية:يالثانالمجال 
Geography Information Systems  

   )5.15(الجدول 
  )135=ن( "الثانيفقرة من فقرات المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

 الفقرة م
غير 
 متوفرة

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جداً

مجموع 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
 الوزن
%النسبي  الترتيب 

ج الجغرافيا نظـم    اتتضمن أهداف منه    14
 Gis""  55 55 16 4 5 119 0.881 0.985 22.04 9المعلومات الجغرافية

يركز محتوى الجغرافيا على مفـاهيم        15
 7 23.52 0.929 0.941 127 1 8 24 51 51  .الخرائط الجغرافية

 تج الجغرافيـا الدراسـا    ايتضمن منه   16
 3 32.22 0.953 1.289 174 2 10 44 48 31  .البيئية

 تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  17
 1 34.44 0.953 1.378 186 3 10 48 48 26  .الطبيعية 

 الجغرافيا  محتوىتستخدم األطالس في      18
 Gis.  50 51 29 5 0 124 0.919 0.856 22.96 8من خالل 

19  
يتـضمن محتــوى الجغرافيــا علــى  

, الطـرق   ( األنظمة الخدماتية  مثـل    
  )المياه, االتصاالت, ,النقل

35 46 35 13 6 179 1.326 1.098 33.15 2 

ج الجغرافيا إلى اتدعو األنشطة في منه  20
 6 25.00 0.954 1.000 135 3 7 22 58 45  .إعداد التقارير الجغرافية

 في تـدريس    تستخدم الزيارة الميدانية    21
 4 32.04 1.041 1.281 173 3 15 34 48 35  .الجغرافيا

ج الجغرافيـا   اتشتمل األنشطة في منه     22
 5 26.85 0.935 1.074 145 2 5 37 48 43  .على الصور الجوية 

  
  :يتضح من الجدول السابق

  : كانتالمجال هذا ة فيأن أعلى فقر
احتلـت المرتبـة     "  الطبيعية تيا على الدراسا   يركز محتوى الجغراف   " نصت على  والتي) 40(الفقرة  -

  ).34.44(األولى بوزن نسبي قدره 
               يتضمن محتـوى الجغرافيـا علـى األنظمـة الخدماتيـة  مثـل              "والتي نصت على  )  42(الفقرة  -
  ).33.15( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة " )المياه, االتصاالت, ,النقل, الطرق ( 

  :ت كانالمجالفي هذا ة فقروأن أدنى 
احتلـت  " .Gis الجغرافيا مـن خـالل       محتوى تستخدم األطالس في     " نصت على  والتي) 41(الفقرة  -

  ).22.96( بوزن نسبي قدره الثامنةالمرتبة 
 ""Gis الجغرافيا نظم المعلومـات الجغرافيـة      منهاج تتضمن أهداف    " نصت على  والتي) 37(الفقرة  -

  ).22.04(زن نسبي قدره  بوالتاسعةاحتلت المرتبة 
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  : هذا المجال كانتيالفقرات المتقاربة فوأن 
 الثالثـة احتلت المرتبة   " . البيئية ت الجغرافيا الدراسا  منهاجيتضمن  "  والتي نصت على   )39(الفقرة -

  ).32.22(بوزن نسبي قدره 
ـ  " .تستخدم الزيارة الميدانية في تدريس الجغرافيا      " والتي نصت على   )44(الفقرة - ت المرتبـة   احتل

 ).32.04( بوزن نسبي قدره الرابعة

  : هذا المجال كانتيالفقرات المتباعدة فوأن 
احتلت المرتبـة   "  الطبيعيةت يركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  " نصت على  والتي) 40(الفقرة   -

  ).34.44(األولى بوزن نسبي قدره 
 ""Gisنظم المعلومات الجغرافيـة    الجغرافيا   منهاج تتضمن أهداف    " نصت على  والتي) 37(الفقرة   -

  ).22.04( بوزن نسبي قدره التاسعةاحتلت المرتبة 
  :أعلى متوسط كان فيوأن 

احتلـت المرتبـة     "  الطبيعيـة  ت يركز محتوى الجغرافيا على الدراسا     " نصت على  والتي) 40(الفقرة  
  ).0.953(قدره وانحراف معياري ).34.44(األولى بوزن نسبي قدره 

         يتضمن محتـوى الجغرافيـا علـى األنظمـة الخدماتيـة  مثـل                  " والتي نصت على   ) 42(الفقرة  -
 وانحـراف  ).33.15( بوزن نسبي قـدره  الثانيةاحتلت المرتبة " )المياه, االتصاالت, ,النقل, الطرق  ( 

  ).1.098(قدرهمعياري 
  :أقل متوسط كان فيوأن 

احتلـت  " .Gis الجغرافيـا مـن خـالل    حتوىم تستخدم األطالس في     " نصت على  والتي) 41(الفقرة  
  ).0.856( وانحراف معياري قدره).22.96( بوزن نسبي قدره الثامنةالمرتبة 

 ""Gis الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةمنهاج تتضمن أهداف " نصت علىوالتي) 37(الفقرة -
  ).0.985( وانحراف معياري قدره).22.04( بوزن نسبي قدره التاسعةاحتلت المرتبة 

  
  
  

  :Gisمناقشة النتائج المتعلقة بمجال نظم المعلومات الجغرافية
  لمحتـوى االتجاهـات العالميـة   بعض  وفق معايير نظم المعلومات الجغرافية  حصل استخدام   

 وقـد حـصل     .ضعيفة وهي نسبة    من أراء المعلمين  %). 28.02( نسبة   ىمنهاج الجغرافيا عل  
 "  الطبيعيـة  تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسـا      "ار   معي : المعايير التالية   نسبة ىأعل ىعل

يتضمن محتـوى الجغرافيـا علـى    "  ومعيار).34.44( المرتبة األولى بوزن نسبي قدره  احتل
 بوزن نسبي   الثانية المرتبة   احتل" )المياه, االتصاالت, ,النقل, الطرق  ( األنظمة الخدماتية  مثل   

 أنالـسابقين   كل من المعيـارين   بيني هذه النسبة     السبب ف   الباحث وقد يرجع  ).33.15(قدره  
 عن بعض جوانب المحتوى تخـدم هـذا المعيـار بـشكل غيـر           اًيكون لدى المعلمين انطباع   

  .بينما لم يشر محتوى منهاج الجغرافيا إلي أي شيء يتضمن توظيف هذه المعايير.مباشر
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 محتـوى تستخدم األطالس فـي     " يار نسبة اقل يتضح من النتائج أن مع       ىأما المعايير التي حصلت عل    
تتضمن أهداف  "  ومعيار ).22.96( بوزن نسبي قدره     الثامنةاحتلت المرتبة   " .Gisالجغرافيا من خالل    

  ).22.04( بوزن نسبي قدره التاسعة احتلت المرتبة ""Gis الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةمنهاج
  

نظم المعلومات  تضمن  ينهاج الفلسطيني لم    ن الم أ والسبب في ذلك     "  جدا ة وهذه النسب ضعيف   
 وان تضمنت فـان نـسبتها تكـون          من األشكال  بأي شكل .  الجغرافيا محتوى في   ةالجغرافي

نظـم  وهذا ما تؤكده النتائج حيث معظم األوزان النسبية لمجـاالت اسـتخدام              .ضعيفة جداً 
   % .50 اقل من ةالمعلومات الجغرافي

  

يتـضمن   " معيـار  من كالًيتضح من النتائج أن    متقاربة   بة نس ىأما المعايير التي حصلت عل    
مـن  )32.22( بوزن نـسبي قـدره   الثالثةاحتلت المرتبة " . البيئيةت الجغرافيا الدراسا منهاج

احتلـت   " .تستخدم الزيارة الميدانية في تـدريس الجغرافيـا        "وجهة نظر المعلمين والمعيار   
 اعتقـاد    الباحث سبب هذا التقارب إلـى      وعز وي ).32.04( بوزن نسبي قدره     الرابعةالمرتبة  

  من خالل الفهـم والمعرفـة       الميدانية اتزيارال البيئية مرتبطة ب   ت أن الدراسا  ن المعلمي لدى
 وهذا االنطبـاع     والتعرف عليها  بعض الظواهر البيئة  تحتاج إلى زيارة ميدانية ليتم فهمها         ف

   .ا بينهم المعيارين وهو سبب في التقاربين المعلمين يخدم هذلدى
  

يركـز محتـوى    "  من معيار   نسبة متباعدة يتضح من النتائج أن كالً       ىأما المعايير التي حصلت عل    
من وجهـة   ).34.44(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره        "  الطبيعية تالجغرافيا على الدراسا  
ـ     منهاجتتضمن أهداف   " نظر المعلمين والمعيار    احتلـت   ""Gisة الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافي

 لـدى  اعتقـاد   إلـى التباعـد  الباحث سبب هذا و ويعز).22.04( بوزن نسبي قدره التاسعةالمرتبة  
 وال يخلو    منهاج الجغرافيا  ى الطبيعية من الجوانب المهمة والرئيسة في محتو       تالدراسا أنالمعلمين  

 نظـم   الجغرافياجمنهاف ا أن تتضمن أهداأم . نالمعلمي عند كل المعروفة وهي   اى منهاج منها  
 هذا النوع من    تتطبيقا معرفة معظم المعلمين ب    م التباعد عد  كان سبب  ف ةالمعلومات الجغرافي 

 وهل يمكـن  Gis وال ماهية البرنامجهستخدما ية كيفون ومعظم المعلمين ال يعرف  Gisالبرامج
ـ  Gis هذا البرنامج  عن ال وبعض المعلمين لم يسمع       أماستخدامه   ا  وال يعرف ماهو وهـذا م

  . المعياريننيفسره الباحث تجاه التباعد بي
  

ء فـي المرتبـة األول أو       ا المتباعدين سو  ينوعلي كل حال يالحظ الباحث أن نسبة كل من المعيار         
ـ      ) التاسعة (المرتبة األخيرة   لهـذا  ا جاءت ضعيفة جدا وهذا ما يؤكد عدم تـضمن منهـاج الجغرافي

 تتفـق  أنها السابقةنتائج الحظ الباحث من خالل ال وي%.50االتجاه خاصة أن معظم النسب اقل من       
ـ   السابقة التي تؤكد علي أن المناهج الحالية ال          تمع نتائج بعض الدراسا    ـ  اًتولى اهتمام  اً ملحوظ

ـ  العالمية ب  ت نظم المعلومات الجغرافية أو معايير االتجاها      توظيف  حول    شكل المطلـوب  ال
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ـ   التالي ت كما توضح الدراسا    بضرورة تضمنها  يوتوص  دراسـة   , )Smith(2001 دراسـة :كة ذل
دراسة , ,)2005(دراسة ويلز , )2003: (دراسة شحادة ,)200(Murhofدراسة  ,)2002(الدمرداش  
) 2005(دراسـة كانـدي    ,)2004(Borgدراسـة    ,)2001(دراسة عبد الباسط  , )2003(عبد السالم 

  ).2004(دراسة الغرياني
  

  :القضايا العالمية المعاصرة: الثالثالمجال 
   )5.16(لجدول ا

   )135=ن( "الثالثفقرة من فقرات المجال التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل 

غير  الفقرة م
 متوفرة

 كبيرة متوسطة ضعيفة
كبيرة 
 جداً

مجموع 
 االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري

 الوزن
 النسبي

% 
 الترتيب

يـا القـضايا العالميـة      ج الجغراف اتتضمن أهداف منه    23
 1 85.00 0.613 3.400 459 63 63 9 0 0  .المعاصرة

يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضـوعات حقـوق          24
 2 77.41 0.700 3.096 418 36 79 18 1 1  .اإلنسان

 3 71.30 0.868 2.852 385 33 56 41 3 2  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل   25

ات القضايا العالمية المعاصرة أدوات     تتضمن موضوع   26
 4 63.52 0.944 2.541 343 23 45 51 14 2  .تقويم متنوعة

 محتـوى تستخدم إستراتيجية حـل المـشكالت فـي            27
 5 55.00 1.013 2.200 297 16 31 58 24 6  .موضوعات القضايا العالمية المعاصرة

 6 52.59 0.995 2.104 284 11 32 61 22 9  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم األمن القومي  28

29  
نقص ( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية    ايتضمن منه 

أنفلـونزا  , تدني الرعايـة الـصحية    , المعدات الطبية 
  )رأنفلونزا الخنازي,الطيور

54 46 25 9 1 127 0.941 0.960 23.52 15 

 7 40.93 1.034 1.637 221 4 21 55 32 23  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل  30
 8 40.00 1.052 1.600 216 6 18 49 40 22  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل   31
 10 38.89 0.967 1.556 210 5 12 55 44 19  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار  32

يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتـصادية          33
 13 34.63 0.992 1.385 187 3 13 45 46 28  ).ارتفاع األسعار,قلة اإلنتاج,الطلبزيادة (مثل

 14 24.44 1.018 0.978 132 4 4 32 40 55  .يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي  34
 12 34.81 0.970 1.393 188 3 11 49 45 27  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في   35
 9 38.89 0.878 1.556 210 2 14 56 48 15  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   36

 لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي   37
 11 37.96 1.078 1.519 205 7 12 53 35 28  . الجغرافيامحتوى

  

  
  :يتضح من الجدول السابق

  : كانتالمجال هذا ة فيأن أعلى فقر
 "  الجغرافيا القضايا العالمية المعاصـرة منهاجتتضمن أهداف  " نصت على والتي) 46( الفقرة-

  ).85.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
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 " يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان       " نصت على  والتي) 47(الفقرة  -
  ).77.41( بوزن نسبي قدره الثانيةاحتلت المرتبة 

  

  :ت كانالمجالفي هذا ة قروأن أدنى ف
احتلت  " يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي      "والتي نصت على  )  57(الفقرة  -

  ).24.44( بوزن نسبي قدره ةالرابعة عشرالمرتبة 
نقـص  ( , صحية مثل  الجغرافيا التحديات ال   منهاجيتضمن   "والتي نصت على  )  52(الفقرة   -

احتلت المرتبة  " )ر الخنازي اأنفلونز, أنفلونزا الطيور , الصحيةتدني الرعاية   , المعدات الطبية 
  ).23.57( بوزن نسبي قدره ةالخامسة عشر

  

  : هذا المجال كانتيالفقرات المتقاربة فوأن 
احتلـت  " .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الـشامل      " والتي نصت على   )53(الفقرة -

  ).40.93( بوزن نسبي قدره السابعةالمرتبة 
احتلـت   " .. الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل   "والتي نصت على   )54(الفقرة -

 ).40.00( بوزن نسبي قدره الثامنةالمرتبة 
 

احتلـت  " .يتضمن محتوى الجغرافيا مفـاهيم المجاعـات     " والتي نصت على   )59(الفقرةو   -
 ).38.89( بوزن نسبي قدره التاسعةالمرتبة 

  

احتلـت  " .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االسـتعمار       "ىوالتي نصت عل   )55(الفقرة -
 ).38.89( بوزن نسبي قدره العاشرةالمرتبة 

 

" . الجغرافيـا  محتـوى تستخدم إستراتيجية االستقصاء فـي      " والتي نصت على   )58(الفقرة -
 ).34.81( بوزن نسبي قدره ة عشرةالثانياحتلت المرتبة 

  

ى الجغرافيا بعـض التحـديات االقتـصادية         يتضمن محتو  "والتي نصت على   )56(الفقرة -
 بوزن نـسبي    ة عشر ةالثالثاحتلت المرتبة   " .).ارتفاع األسعار ,قلة اإلنتاج ,زيادة الطلب (مثل

   ).34.63(قدره 
  
 

  : هذا المجال كانتيالفقرات المتباعدة فوأن 
 اصرة الجغرافيا القضايا العالمية المع    منهاجتتضمن أهداف    " نصت على  والتي) 46(الفقرة   -

  ).85.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره " 
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نقـص   ( صحية مثل  الجغرافيا التحديات ال   منهاجيتضمن   "والتي نصت على  )  52(الفقرة   -
احتلت المرتبة  " )ر الخنازي اأنفلونز, أنفلونزا الطيور , تدني الرعاية الصحية  , المعدات الطبية 
 ).23.52( بوزن نسبي قدره ةالخامسة عشر

  :أعلى متوسط كان فيوأن 
 "  الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرة    منهاجتتضمن أهداف    " نصت على  والتي) 46(الفقرة  

  ).0.613( وانحراف معياري قدره).85.00(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره 
يتضمن محتوى الجغرافيـا بعـض موضـوعات حقـوق           " نصت على  والتي) 47(الفقرة  -

 وانحـراف معيـاري   ).77.41( بـوزن نـسبي قـدره      الثانيـة احتلت المرتبـة     " اإلنسان
  ).0.700(قدره
  :أقل متوسط كان فيوأن 

احتلـت   " يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي      "والتي نصت على  )  57(الفقرة  
  ).1.018( وانحراف معياري قدره).24.44( بوزن نسبي قدره الرابعة عشرةالمرتبة 
ـ    منهاجيتضمن   "والتي نصت على  )  52(الفقرة   نقـص  ( , صحية مثـل   الجغرافيا التحديات ال

احتلـت المرتبـة    " )ر الخنازي اأنفلونز, أنفلونزا الطيور , تدني الرعاية الصحية  , المعدات الطبية 
  ).0.960( وانحراف معياري قدره).23.57( بوزن نسبي قدره الخامسة عشرة

  
  

  :لقضايا العالمية المعاصرةمناقشة النتائج المتعلقة بمجال ا
 معـايير االتجاهـات العالميـة لمنهـاج         وفقالمعاصرة  القضايا  ستخدام  بلغت النسبة العامة ال   
علـي  أ ى وقد حصل عل   .جيدة وهي نسبة    من أراء المعلمين  %). 47.93(الجغرافيا علي نسبة    

ـ      منهاجتتضمن أهداف    " من معيار  كل   نسبة احتلـت   " رة الجغرافيا القضايا العالميـة المعاص
  الـسبب فـي هـذه      وقد يرجع   وهي نسبة عالية      ).85.00(المرتبة األولى بوزن نسبي قدره      

 الجغرافيا الفلسطينية تراعي توظيف أهداف القـضايا العالميـة          محتوىأن أهداف    إلى   النسبة  
المعاصرة في محتوى منهاج الجغرافيا بشكل كبير وهذا أدي إلي ربط المعلمين ذلك المعيـار               

يتضمن محتوى الجغرافيـا بعـض       "معيار كذلك حقق .  وجوده في المنهاج   ىذا االتجاه ومد  به
وهـي نـسبة      ).77.41(قدره   بوزن نسبي    الثانيةاحتلت المرتبة    " موضوعات حقوق اإلنسان  

 تضمن محتوى منهاج الجغرافيا لمفـاهيم حقـوق          إلى   السبب في هذه النسبة      يرجع د وق عالية
واضحة وصريحة وان المنهـاج ركـز علـي هـذا      اإلنسان بصورة  اإلنسان وموضوعات حقوق  

وهذا أدى إلي ربط المعلمين ذلك المعيار بهـذا         الموضوع من خالل ربطه بالقضايا المعاصرة       
 ولكن يرى الباحث إن برغم من هذه النسبة إلى أن النسبة العامة لالتجاه جاءت ضعيفة                االتجاه

       .لمعايير منخفضة في المنهاجويرى الباحث أن نسبة هذا ا% 50اقل من 
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يشمل محتوى الجغرافيـا     " نسبة اقل يتضح من النتائج أن معيار       ىأما المعايير التي حصلت عل    
 وهـي   ).24.44( بوزن نسبي قدره     ةالرابعة عشر احتلت المرتبة    " موضوعات التغير المناخي  

تـدني  , لمعـدات الطبيـة  ا,  الجغرافيا التحديات الصحيةمنهاجيتضمن " نسبة ضعيفة  و معيار  
 بـوزن   ةالخامسة عـشر  احتلت المرتبة   " )رأنفلونزا الخنازي ,أنفلونزا الطيور , الرعاية الصحية 

 أن منهـاج     إلى   ويرجع السبب في هذه النسبة    . وهي كذلك نسبة ضعيفة    ).23.57(نسبي قدره   
عـرض إلـي    شكل المطلوب ولم يت   ال موضوعات التغير المناخي ب    هالجغرافيا الفلسطيني لم يتبن   

 التغير المناخي بل وضح بشكل ضمني  غير واضح عن بعـض             ثل  مشكالت العالم الحالية م   
 ضمن موضوعات التغير المناخي في المنهاج  لذلك كانت النسبة           االظواهر التي يمكن اعتباره   

أنفلـونزا  ,أنفلونزا الطيـور  , تدني الرعاية الصحية  , نقص المعدات الطبية  " أما معيار . ضعيفة  
ن أفان المنهاج الجغرافي الفلسطيني لم يركز علي توظيف هذه الموضوعات خاصـة          "رازيالخن

زير والطيور حديثة لم يتضمنه المنهاج الحالي  بشكل فعال وواضـح   ا الخن أنفلونزاموضوعات  
  . بذلك معايير االتجاهات العالمية في الجغرافياب ولم يواكه موضوعاتمحتوىفي 

  

يتـضمن   "" معيـار  مـن  كالًيتضح من النتائج أن    متقاربة    نسبة ىلأما المعايير التي حصلت ع    
 ).40.93( بوزن نسبي قـدره      السابعةاحتلت المرتبة   " .محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل    

 وويعـز .  الجغرافيا موضوعات تلوث البيئـة محتوىيشمل " ن والمعياريمن وجهة نظر المعلم 
 من المعيارين السابقين من المعايير      ند المعلمين أن كالً   اعتقاد ع  الباحث سبب هذا التقارب إلى    

الرئيسة في القضايا العالمية المعاصرة ومرتبطة جدا في هذا االتجاه وكـذلك التـرابط بـين                
الموضوعين حيث أن من احد أسباب تلوث البيئة ناتج عن الدمار الشامل  وما ينتج عنه مـن                  

  . بين كل من المعيارينالتقارب أضرار تدمر البيئة لذلك يعتقد الباحث سبب
  

يتـضمن   " معيار  من  كالً يتضح من النتائج أن    متقاربة   المعايير التي حصلت على نسب    و من   
مـن   ).38.89 ( بوزن نسبي قدره   التاسعةاحتلت المرتبة   " .محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   

احتلت المرتبة  " .ستعماريركز محتوى الجغرافيا على مفهوم اال      "ن والمعيار يوجهة نظر المعلم  
اعتقـاد عنـد      الباحث سبب هذا التقـارب إلـى       وويعز ).38.89( بوزن نسبي قدره     العاشرة

 القضايا العالمية المعاصرة ومرتبطـة    اتجاه من المعيارين السابقين من معايير       المعلمين أن كالً  
  .عاتوالمجاالموضوعين االستعمار  الترابط بين  مدىوكذلك.جدا في هذا االتجاه 

تـستخدم   " معيـار  من كالًيتضح من النتائج أن متقاربة  نسبةىالمعايير التي حصلت عل   و من   
 بوزن نسبي قـدره     ة عشر ةالثانياحتلت المرتبة   " . الجغرافيا محتوىإستراتيجية االستقصاء في    

يتضمن محتوى الجغرافيـا بعـض التحـديات         "ن والمعيار يمن وجهة نظر المعلم    ).34.81(
 بوزن  ة عشر ةالثالثاحتلت المرتبة   " .)ارتفاع األسعار ,قلة اإلنتاج ,زيادة الطلب (ة  مثل  االقتصادي
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 المعلمـين أن    لـدى  اعتقـاد     الباحث سبب هذا التقـارب إلـى       و ويعز ).34.63(نسبي قدره   
 هذه الموضوعات وكـذلك     محتوىإستراتيجية االستقصاء من االستراتيجيات التي تستخدم في        

 االستقصاء مـن  إستراتيجية منهاج الجغرافيا حيث المعايير التي يتضمنه المعيارين من ا كالأن  
 الجغرافيا وموضوعات التحـديات االقتـصادية       محتوى الهامة والمستخدمة في     تاالستراتجيا

 .تدرس ضمن محتوي منهاج الجغرافيا 

ن تتـضم  " معيـار  من كالًيتضح من النتائج أن متباعدة المعايير التي حصلت علي نسبةو من   
احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قـدره        "  الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرة    منهاجأهداف  

 صحية مثـل  الجغرافيا التحديات المنهاجيتضمن  " من وجهة نظر المعلمين والمعيار     ).85.00(
احتلـت  " )ر الخنـازي  اأنفلونز, أنفلونزا الطيور , تدني الرعاية الصحية  , نقص المعدات الطبية  ( 

  أن  الباحث سبب هذا التباعد إلـى      وويعز ).23.52( بوزن نسبي قدره     ةالخامسة عشر المرتبة  
  أمـا قـضايا    ,لقضايا العالمية المعاصرة  ا فعالً تضمن أهداف المنهاج بعض     نيؤكدوالمعلمين    

 من القـضايا    ر الخنازي اأنفلونز, أنفلونزا الطيور , تدني الرعاية الصحية  , نقص المعدات الطبية  
  ى ضمنية داخل المحتو   ةيثة التي لم يتطرق إليه المنهاج بأي شكل من األشكال وال بصور           الحد

 أكثر من تـضمنه     ىويرى بعض المعلمين أن مثل هذه الموضوعات تخدم مناهج دراسية أخر          
  .  الجغرافيامحتوىفي 

  

 جـاءت  اآلخـر سبق أن هناك بعض المعايير جاءت متقاربة والـبعض          عامة حول ما   وبصفة
ـ         ى أدن ىاألخرو  عدة وبعضها بلغ اعلي نسبة      متبا  ى نسبة ويفسر الباحث سبب هذا التبـاين إل

 يالحظ الباحـث مـن خـالل نتـائج        .  عند المعلمين    نطباعاتاال و اختالف في وجهات النظر   
ـ      ت مع نتائج بعض الدراسا    تتفق السابقة أنها    تالدراسا  أن المنـاهج    ى السابقة التي تؤكـد عل

توظيـف القـضايا المعاصـرة وال المعـايير العالميـة       حول اً ملحوظاًمالحالية ال تولى اهتما   
ـ  العالمية ب  تواالتجاها ـ   التاليـة  ت الدراسـا  توضـح كمـا   شكل المطلـوب    ال دراسـة   :ك ذل

Murhof)200(,   دراسة شحادة)2003(,   دراسةFrodo)2000( ,   دراسـة الجـرف)2003(, 
 السابقة مـن    تحالية مع الدراسا  وتختلف الدراسة ال   . )Smith(2001 ,) 2002( الراشد   دراسة

حيث موضوع البحث حيث تركز الدراسة الحالية على تقويم محتوى منهـاج الجغرافيـا فـي             
 السابقة فقد تنوعت بين     تأما الدراسا . ضوء بعض االتجاهات العالمية للمرحلة األساسية العليا      

ت ركـزت علـى     مستحدثات تكنولوجية وأخرى ركزت على المعايير العالمية وبعض الدراسا        
 ركـز علـي   تاستخدام االنترنت وبعضها ركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسـا   

  .المرحلة األساسية الدنيا
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 النتائج قام الباحث بحساب التكرارات والمتوسطات والنسب المئوية والترتيب          وإلجمال
   : يوضح ذلك )5.17( والجدول  المعلمين ءألرا  الموجه االستبانةمجاالت من مجاللكل 

   )5.17(الجدول 
   )135= ن( االستبانة التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل بعد من أبعاد

عدد  المجاالت
 الفقرات

مجموع 
االنحراف  المتوسط الدرجات

 المعياري
 الوزن 
%النسبي  الترتيب 

 1 64.05 8.093 33.304 4496 13   الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في 
 محتـوى فـي   "Gisنظم المعلومـات الجغرافيـة    

 Geography Informationالجغرافيـــا  
Systems 

9 1362 10.089 7.143 28.02 3 

 2 47.93 9.676 28.756 3882 15  القضايا العالمية العاصرة
 - 49.15 16.73 72.74 11566 37  الدرجة الكلية

  
  :الثالث لمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤ
 المعلمين في تحقـق معـايير االتجاهـات         ءالنسب المئوية ألرا  يتضح من الجدول السابق أن      

 للمرحلـة األساسـية     ) السابع والثامن والتاسع   (وفالعالمية في محتوى منهاج الجغرافيا للصف     
مـن المعلمـين أن    %). 64.05(حيث يـرى    %).28.02-%64.05(العليا قد تراوحت ما بين    

ـ ه  ا يـر  بينمـا . قد تحقق في المنهاج    ة السكانية معايير التربي   نظـم المعلومـات      أن ,نوالمعلم
وحصلت القـضايا   , من وجهة نظر المعلمين     %). 28.02( نسبة بلغت  ى عل ة حصلت الجغرافي

 المستوى العام ووجد أن   . من وجهة نظر المعلمين   %). 47.93( نسبة   ىالعالمية المعاصرة عل  
 الجغرافيـا للمرحلـة   محتـوى ير االتجاهات العالمية فـي   في مدى تحقق معايألراء المعلمين 
  %).49.15(بلغ ) التاسع, الثامن , السابع(   للصفوف األساسية العليا 

  :الجغرافيا جاءت كما يليمحتوى ويستنتج الباحث أن أكثر االتجاهات العالمية توافر في  
لمرتبة األولـى بـوزن نـسبي     احتل ا  " الجغرافيا محتوىالتربية السكانية في    : الثالثالمجال  

 بالمرتبة الثانية بوزن نـسبي      القضايا العالمية العاصرة  : الثالثالمجال   ذلك   تال ،) 64.05%(
فـي  "Gisنظم المعلومات الجغرافيـة : الثانيالمجال  وجاء بالمرتبة الثالثة  ،) %47.93(قدره  

  .%)  28.02( وزن النسبي بGeography Information Systemsالجغرافيا  محتوى
 محتـوى في   توافراالتجاهات العالمية أكثر  إلى أن  الباحثيتوصل  سبق   وبصفة عامة حول ما   

 مرتفعـة   اهتكانت نسب  تاتجاها مختلفةمن خالل وجهة نظر المعلمين بنسب         جاءت الجغرافيا  
ـ   . منخفضة وضعيفة  ى متوسطة وأخر  ىفي المنهاج وأخر   ع الجـدول الـسابق     ومن خالل تتب

 هذه النسب ال تزال     أن إال بالنسب المختلفة    تاالتجاها برغم من توافر هذه      هأن يالحظ الباحث   
نـسب  ال العالمة ب  تاالتجاها الجغرافيا الحالي ال يراعي توظيف معايير        محتوى أنضعيفة أي   
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 نسبة توافر معايير االتجاهات     أن النسبة العامة لوجهة نظر المعلمين تؤكد        أنالمطلوبة  خاصة    
ويفـسر الباحـث     % 50 وهي نسبة اقل من      %).49.15( الجغرافيا بلغت  حتوىمالعالمية في   

 إلـى   الجغرافيـا   محتوى العالمية في  تاالتجاها والضعف في تضمين معايير      هذا التباين  سبب
المعـايير    عند تـصميم المنهـاج     ايراعولم  أنهم    حيث  وواضعي المنهاج الفلسطيني   مصممي
 نتـائج ال يالحظ الباحث من خـالل       و.خاصةدم جوانب    تخ تانطباعا ى بل اعتمدوا عل   العالمية

 أن المناهج الحالية ال تولى      ى السابقة التي تؤكد عل    ت مع نتائج بعض الدراسا    تتفقالسابقة أنها   
ـ  العالميـة ب تتوظيف المعايير العالمية واالتجاها حول  اً ملحوظ اًاهتمام  وان شكل المطلـوب ال

  الراشـد  دراسة :ك ذل  التالية ت الدراسا توضحا  كم  فان النسبة تكون منخفضة وضعيفة     تضمنت
 Smith(2001دراسـة   , )2006(دراسـة القواسـمة   , )2006( دراسة المرغنـي   , )2002( 
(  Guarlicدراسـة   ,)2001(بـراون  ,)2003(دراسـة الجـرف  , )2000(Frodoدراسة ,)

 ولتـون , )Russell( ,) risinger1999(, Toriskie )1999( 2005 دراسة راشـيل  ,)2005
)Walton1998(, Wilson and marsh2002(. دراســـةGuarlic  2005 : ( دراســـة
: دراسـة شــحادة ,)200(0Murhof دراسـة  ,)2002(دراسـة الــدمرداش  , )2004(الغريـاني 

دراسـة  ,)2003(دراسة عبد الـسالم   , ,)2005( دراسة ويلز  ,)1999(الكناديةدراسة  ال,)2003(
وتختلف الدراسة الحاليـة مـع       ).1998(نةدراسة عالو ,)1999(دراسة حمادين ,)2001(اريك

 السابقة من حيث موضوع البحث حيث تركز الدراسة الحالية على تقـويم محتـوى               تالدراسا
 الـسابقة   تأما الدراسا . الجغرافيا في ضوء بعض االتجاهات العالمية للمرحلة األساسية العليا        
العالمية وبعض الدراسات   فقد تنوعت بين مستحدثات تكنولوجية وأخرى ركزت على المعايير          

 تركزت على استخدام االنترنت وبعضها ركز على استخدام الحاسب اآللي وبعض الدراسـا            
  .ركز علي المرحلة األساسية الدنيا
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  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع)4
عالمية  توفر االتجاهات ال    التوافق في  ىمد ما " : من أسئلة الدراسة على    الرابعالسؤال  ينص  

  ؟ آراء المعلمين وتحليل المحتوىبينفي منهاج الجغرافيا 
بحساب رتب التوافق بين المعلمين وتحليل   قام الباحث ولإلجابة عن هذا التساؤل

  :وضح ذلكي  التاليالجدول و) ²كا(  كاي تربيعمالمحتوي بإستخدا
  

  )5.18(جدول رقم 
   بين آراء المعلمين وتحليل المحتوى  من خالل التوافق الجغرافيامنهاجيوضح رتب االتجاهات العالمية في 

 البعد
الترتيب 
لدى 

 المعلمين

الترتيب في 
 التحليل

 كاي تربيع
االرتباط  

الرتبي الخطي 
 بين الترتيبين

 مستوى الداللة قيمة الداللة

 1 1  التربية السكانية : األولالبعد 

 Gisالمعلومات الجغرافيةنظم : الثانيالبعد 
Geography Information 

Systems 
3 3 

 2 2  القضايا العالمية العاصرة: الثالثالبعد 

6.000 1.00 0.00 
دالة 

 إحصائياً

  

  :الرابع لمناقشة النتائج المتعلقة بالتساؤ
أن االرتباط الخطي بين الترتيبين دال إحصائياً عند مـستوى      )5.18(يتضح من الجدول    

 بين الترتيب فـي  تقارب أن هناك  ود ارتباط بين الرتبتين، أي    وهذا يدل على وج   ) 0.05(داللة  
 ىبين نتائج تحليل المحتـو      هذه النتيجة  تقارب الباحثيفسر   و.التحليل والترتيب لدى المعلمين،   

كون يو  أ مع عناصر المنهاج األخرى      من خالل تفاعلهم  ما عبر عنه المعلمون     ب وأراء المعلمين 
لمحتوى تخدم معايير االتجاهات العالمية في منهاج الجغرافيا         عن بعض جوانب ا    اًلديهم انطباع 

 فـي  الظـاهري  الـنص  ىبينما اعتمدت أداة التحليل عل   , للمرحلة األساسية العليا بشكل مباشر    
 سبب التقارب بـين آراء      أيضا الباحث   ويرى .محتوى كتب الجغرافيا للمرحلة األساسية العليا     

حيث من خالل تتبـع منهـاج       ل ما يتضمنه المنهاج فعالً      المعلمين وتحليل المحتوى جاء من خال     
وهذا مـا جعـل      تهذه االتجاها  فعالً      تضمنت   أنها) التاسع, والثامن   , السابع( الجغرافيا لصفوف   

  . متقاربكالً  من آراء المعلمين وتحليل المحتوى
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  توصيات ومقترحات الدراسة
  

ضرورة تقـديم بعـض     بفان الباحث يرى     ,سة الدرا توصلت إليها هذه  في ضوء النتائج التي     
  :الناتجة من الدراسة على النحو التالي التوصيات والمقترحات

  
  :ومن أهم التوصيات التي يقدمها الباحث في هذا الشأن

 االتجاهات العالمية   فلسطين للمرحلة األساسية العليا في      ا محتوى الجغرافي  أن يتضمن    •
 . افيةنظم المعلومات الجغر والمتمثلة في 

  . الجغرافيا بعد رفع كفايتهم المهنيةمحتوىأن يوظف المعلمون االتجاهات العالمية في  •

 . العالميةتتبصير واضعي ومصممي منهاج الجغرافيا بتوظيف االتجاها •

 على   في فلسطين    العليازيادة التركيز على تضمين منهاج الجغرافيا للمرحلة األساسية          •
  .سكانيةلقضايا المعاصر والتربية الا

  
  

 : التي يقدمها الباحث في هذا الشأنالمقترحاتومن أهم 
  

نظـم المعلومـات     فـي ضـوء   الجغرافيـا    محتوى تقويم إلى تهدف   تدراسا إجراء •
  .الجغرافية

 للمرحلة األساسية العليـا   منهاج الجغرافيامحتوى  تطوير إلى دراسات تهدف  إجراء •
  . العالميةتاالتجاها في ضوء

 .تقويم منهاج الجغرافيا وفق التربية السكانيةحول  الدراسات إجراء المزيد من •
  

  .القضايا المعاصرة  تهدف إلى تقويم منهاج الجغرافيا في ضوءتإجراء دراسا •
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  قائمة
  المصادر والمراجع

  وتشتمل على
  

 :المصادر :أوالً
  :العربية المراجع: ثانياً
  : والرسائل الجامعية الدوريات: ثالثاً
  :)االنترنت( المراجع االلكترونية: رابعاًً

  :) المراجع األجنبية:خامساً
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
 

 
 
 

  المصادر والمراجع
 :المصادر :أوالً

 .القرآن الكريم . 1
 

  :العربية المراجع: ثانياً
 

 .مطبعة األمل ,"البحث التربوي عناصره مناهجه أدواته):"2000(إحسان,األغا  . 1
 

, " االجتماعيـة  ت إلي طرائق تدريس الدراسـا     مدخل):" 2004( عبد المعطي , األغا . 2
 .الجامعة اإلسالمية, كلية التربية

 

عمـان   .الطبعة الثانيـة  , " تربوي معاصر  منهاجنحو  ): "1982(يعقوب,نجاح,الجمل . 3
  .األردن، دار صفاء للنشر
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  )1(ملحق رقم 
  قائمة لبعض االتجاهات العالمية في محتوى منهاج الجغرافيا

  

   الجغرافيافي محتوىالتربية السكانية 
  .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه

  .يا في ضوء التربية السكانية موضوعات النمو السكاني الجغرافىيتضمن محتو
  . السكانيةة موضوعات الهجرة والبطالة المرتبطة بالتربيى الجغرافيا علىيركز محتو

  ". الجغرافيا في ضوء التربية السكانية مفهوم توزيع السكان جغرافياىيتضمن محتو

  .  السكانيةةالنماذج المرتبطة بالتربيج الجغرافيا من خالل المؤشرات واتتنوع األنشطة في منه
  . الجغرافيا موضوعات األسرة والدخل في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل 

  . الجغرافيا في ضوء التربية السكانية تكوين القيم واالتجاهات االيجابيةمحتوىيتضمن 
, االستقصاء, التمثيل, لعب األدوار( تمثلةفيوالمةج الجغرافيا طرائق تدريس متنوعة خاصة بالتربية السكانيايستخدم منه

  .) دراسة الحالة
  . مفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية السكانيةى الجغرافيا علىيركز محتو

  .  السكانيةةج الجغرافيا من خالل الكتب والمجالت والصحف المرتبطةبالتربياتتنوع األنشطة في منه
  . ضوء التربية السكانية بعض  الوسائل التعليميةيفيوظف تدريس الجغرافيا 

, الموضوعية, االختبارات المقالية و(ج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة بالتربية السكانية من خالل ايستخدم منه
  )  والمالحظة

  . الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني والدخل المرتبطة بالتربية السكانيةىيتضمن محتو
  . في عملية التدريسةج الجغرافيا بعض المشكالت واالهتمامات السكانية الراهنامنهيتضمن 

   الجغرافيامحتوىفي "Gisنظم المعلومات الجغرافية ستخدامإ
  ""Gisج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه

   مفاهيم الخرائط الجغرافية Gisج الجغرافيا في ضوء ايتضمن منه
  . البيئيةت الدراسا Gis  الجغرافيا من خاللمحتوى يتناول

  . الطبيعية ت الدراساGis  الجغرافيا في ضوءىيتضمن محتو
  . ستخدام األطالس إGis الجغرافيا من خالل ىيتضمن محتو
  .علي األنظمة الخدماتيةGis  الجغرافيا في ضوءىيتضمن محتو

  .Gisاد التقرير في ضوء ج الجغرافيا من خالل إعداتتنوع األنشطة في منه
  . السكانيةتعلي الدراساGis  الجغرافيا في ضوءىيتضمن محتو
  . عرض الخرائط السكانيةGis الجغرافيا في ضوء ىيتضمن محتو
اختبارات االختيار من متعدد والصواب (    من خاللGisج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة باايستخدم منه

   ).  و المالحظة,والخطأ
  . Gis مج الجغرافيا المؤشرات والبيانات الرقمية بإستخداايتناول منه
الحقل .ةدراسة الحال,االستقصاء(  والمتمثلة فيGisج الجغرافيا طرائق تدريس متنوعة خاصة باايستخدم منه
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  ) التجارب العملية,الميداني
     Gis مئط بإستخداج الجغرافيا من خالل الصور واألشكال والخرااتتنوع األنشطة في منه

   القضايا العالمية المعاصرة
  .ج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةاتتضمن أهداف منه

  .  المعاصرة بعض موضوعات حقوق اإلنسانةج الجغرافيا في ضوء القضايا العالميايتضمن منه
  .م والتفاهم العالمي المعاصرة علي قضايا السالة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيركز 
  . المعاصرة مفهوم األمن القومية  الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتناول 

  . المعاصرةةج الجغرافيا التحديات الصحية المرتبطة بالقضايا العالميايتضمن منه
  .   معاصرة الة الجغرافيا علي مفاهيم الدمار الشامل واإلرهاب في ضوء القضايا العالميمحتوىيركز 

  . المعاصرةةج الجغرافيا بالبيانات اإلحصائية الخاصة بالقضايا العالمياتتنوع األنشطة في منه
  ).والمقالية,االختبارات الموضوعية (ج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة بالقضايا المعاصرة من خالل ايستخدم منه
  . المعاصرةةجتماعية المرتبطة بالقضايا العالمي الجغرافيا التحديات االقتصادية واالىيتناول محتو

   المعاصرة موضوعات التغير المناخي       ة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتضمن 
  . المعاصرةةج الجغرافيا من خالل الصحف والمجالت المرتبطة بالقضايا العالمياتتنوع األنشطة في منه

  . المعاصرة قضايا علمية وتكنولوجياةالقضايا العالمي الجغرافيا في ضوء محتوىيتضمن 
  . المعاصرة مفاهيم االستعمار واالنترنتة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتضمن 

  . المعاصرةة الجغرافيا مفاهيم الفقر والمجاعات وتلوث البيئة المرتبطة بالقضايا العالميىيتضمن محتو
,  الحالةةدراس, حل المشكالت( المعاصرة المتمثلة في ةائق تدريس متنوعة خاصة بالقضايا العالميج الجغرافيا طرايستخدم منه

  ) الدوربلع, التمثيل
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  )2(ملحق رقم 
   أسماء السادة المحكمين لالستبانة

  العمل  التخصص  االسم
  محمد زقوت. د

  
دكتــوراه فــي المنــاهج 

   .وطرق التدريس
  الجامعة اإلسالمية غزة

دكتــوراه فــي المنــاهج   فتحية اللولو. د
  .وطرق التدريس

 الجامعة اإلسالمية غزة 

دكتــوراه فــي المنــاهج   داود حلس.د
  .وطرق التدريس

 الجامعة اإلسالمية غزة 

دكتــوراه فــي المنــاهج   رحمة محمد عودة.د
  .وطرق التدريس

رية يمد تمشرفة رياضيا
  غرب غزة

ــا  يحيى أبو جحجوح. د هج دكتــوراه فــي المن
  .وطرق التدريس

  جامعة االقصي غزة

دكتــوراه فــي المنــاهج   محمد أبو ملوح. د
  .وطرق التدريس

مدير مركز القطان للبحث 
  غزة.التربوي 

دكتــوراه فــي المنــاهج   عبد الكريم لبد. د
  .وطرق التدريس

  جامعة األزهر غزة

دكتــوراه فــي المنــاهج   عزو عفانة. د
  .وطرق التدريس

  زةالجامعة اإلسالمية غ

القياس رئيس قسم   .ماجستير جغرافيا  حمدي أبو ليلة. أ
   غرب غزةوالتقويم

رية يموجه جغرافيا مد  بكالوريوس جغرافيا  المدهون عبد اهللا. أ
  غرب غزة

ماجستير مناهج وطـرق      جمال الحطاب. أ
  .تدريس جغرافيا

 رئيس قسم اإلشراف 
  رية شرق غزةيالتربوي مد

مدرسة صالح الدين  ريوس جغرافيابكالو  عبد الرحمن الشرفا. أ
  األساسية العليا للبنين

  حمد شوقي للبناتأمدرسة  بكالوريوس جغرافيا   العلميرجاء. أ
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  )3(ملحق رقم 
   قبل التحكيمالقائمة

  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

  الجامعــة اإلسالميــة 
  عمـادة الدراسات العليـا
  كليـــة التربيــــة

  لتدريسقسم المناهج وطرق ا
  

   معاييراستبانةتحكيم 
  

  .............................ة/ السيد
  

  تحية طيبة وبعد،،
 الدراسة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس أداةيقوم الباحث بإعداد 

  :االجتماعيات من كلية التربية بالجامعة اإلسالمية وهي بعنوان

     " " ضوء بعض االتجاهات العالميةيف لمرحلة األساسية العلياا ي الجغرافيا فجاتقويم منه"  
  ج

  . الجغرافيا للمرحلة  األساسية العليامنهاج ولهذا الغرض أعد الباحث قائمة بالمعايير الواجب توافرها في 
  

  :يلذا يرجى من سيادتكم التكرم باالطالع على بنود هذه المعايير، وإبداء آرائكم فيما يل
  .األساسية العليا  الجغرافيا للمرحلةمنهاجمناسبتها ل •
 .صحة المادة التعليمة فيها •
 .شموليتها ودقتها اللغوية •
 .حذف أو زيادة أو استبدال ما ترونه مناسباً •

  
  شاكرين لكم حسن التعاون
  مع وافر التقدير واالحترام

  الباحث
  نسيم مصلح                                                                                         
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  درجة التوافر  المعيار  م
  االتجاه

   الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في 
كبيرة 

  "جدا
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير

  متوافر
            .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه   .1
ة موضوعات النمو  الجغرافيا في ضوء التربية السكانيىيتضمن محتو   .2

  .السكاني
          

 موضوعات الهجرة والبطالة المرتبطة ى الجغرافيا علىيركز محتو   .3
  . السكانيةةبالتربي

          

 الجغرافيا في ضوء التربية السكانية مفهوم توزيع ىيتضمن محتو   .4
  ".السكان جغرافيا

          

 ج الجغرافيا من خالل المؤشرات والنماذجاتتنوع األنشطة في منه   .5
  .  السكانيةةالمرتبطة بالتربي

          

            . الجغرافيا موضوعات األسرة والدخل في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل    .6
 الجغرافيا في ضوء التربية السكانية تكوين القيم محتوىيتضمن    .7

  .واالتجاهات االيجابية
          

 متنوعة خاصة بالتربية محتوىج الجغرافيا طرائق ايستخدم منه   .8
  .) دراسة الحالة, االستقصاء, التمثيل, لعب األدوار( والمتمثلةفيةلسكانيا

          

 مفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة ى الجغرافيا علىيركز محتو   .9
  .بالتربية السكانية

          

ج الجغرافيا من خالل الكتب والمجالت اتتنوع األنشطة في منه   .10
  .  السكانيةةوالصحف المرتبطةبالتربي

          

 ضوء التربية السكانية بعض          ي الجغرافيا فمحتوىيوظف    .11
  .الوسائل التعليمية

          

ج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة بالتربية السكانية ايستخدم منه   .12
  )  والمالحظة, الموضوعية, االختبارات المقالية و(من خالل 

          

لسكاني والدخل المرتبطة  الجغرافيا مفاهيم النمو اىيتضمن محتو   .13
  .بالتربية السكانية

          

 واالهتمامات السكانيةج الجغرافيا بعض المشكالت ايتضمن منه   .14
  . في عملية التدريسةالراهن

          

  االتجاه
   الجغرافيامحتوىفي "Gisنظم المعلومات الجغرافية ستخدامإ

كبيرة 
  "جدا

غير   ضعيفة  متوسطة  كبير
  متوافر

            ""Gisج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه   .1
             مفاهيم الخرائط الجغرافية Gisج الجغرافيا في ضوء ايتضمن منه   .2
            . البيئيةت الدراسا Gis  الجغرافيا من خاللمحتوىيتناول    .3
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            . الطبيعية ت الدراساGis  الجغرافيا في ضوءىيتضمن محتو   .4
            . ستخدام األطالس إGisيا من خالل  الجغرافىيتضمن محتو   .5
            .علي األنظمة الخدماتيةGis  الجغرافيا في ضوءىيتضمن محتو   .6
            .Gisج الجغرافيا من خالل إعداد التقرير في ضوء اتتنوع األنشطة في منه   .7
            . السكانيةتعلي الدراساGis  الجغرافيا في ضوءىيتضمن محتو   .8
            . عرض الخرائط السكانيةGisفيا في ضوء  الجغراىيتضمن محتو   .9
   من خاللGisج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة باايستخدم منه   .10

  ).   و المالحظة,اختبارات االختيار من متعدد والصواب والخطأ( 
          

            . Gis مج الجغرافيا المؤشرات والبيانات الرقمية بإستخداايتناول منه   .11
 Gisج الجغرافيا طرائق تدريس متنوعة خاصة باايستخدم منه   .12

  ) التجارب العملية,الحقل الميداني.ةدراسة الحال,االستقصاء( والمتمثلة في
          

ج الجغرافيا من خالل الصور واألشكال اتتنوع األنشطة في منه   .13
     Gis موالخرائط بإستخدا

          

  االتجاه
  القضايا العالمية المعاصرة

كبيرة 
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير  "جدا

  متوافر
            .ج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةاتتضمن أهداف منه   .1
 المعاصرة بعض ةج الجغرافيا في ضوء القضايا العالميايتضمن منه   .2

  . موضوعات حقوق اإلنسان
          

 المعاصرة علي ة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيركز    .3
  . العالميقضايا السالم والتفاهم

          

 المعاصرة مفهوم ة  الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتناول    .4
  .األمن القومي

          

            . المعاصرةةج الجغرافيا التحديات الصحية المرتبطة بالقضايا العالميايتضمن منه   .5
 الجغرافيا علي مفاهيم الدمار الشامل واإلرهاب في محتوىيركز    .6

  .    المعاصرةةالميضوء القضايا الع
          

ج الجغرافيا بالبيانات اإلحصائية الخاصة اتتنوع األنشطة في منه   .7
  . المعاصرةةبالقضايا العالمي

          

ج الجغرافيا أدوات تقويم متنوعة خاصة بالقضايا ايستخدم منه   .8
  ).والمقالية,االختبارات الموضوعية (المعاصرة من خالل 

          

يا التحديات االقتصادية واالجتماعية المرتبطة  الجغرافىيتناول محتو   .9
  . المعاصرةةبالقضايا العالمي

          

 المعاصرة ة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتضمن    .10
  موضوعات التغير المناخي       

          

          ج الجغرافيا من خالل الصحف والمجالت اتتنوع األنشطة في منه   .11
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  .لمعاصرة اةالمرتبطة بالقضايا العالمي
 المعاصرة قضايا ة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتضمن    .12

  .وتكنولوجياعلمية 
          

 المعاصرة مفاهيم ة الجغرافيا في ضوء القضايا العالميمحتوىيتضمن    .13
  .االستعمار واالنترنت

          

 الجغرافيا مفاهيم الفقر والمجاعات وتلوث البيئة ىيتضمن محتو   .14
  . المعاصرةةطة بالقضايا العالميالمرتب

          

 ةج الجغرافيا طرائق تدريس متنوعة خاصة بالقضايا العالميايستخدم منه   .15
  ) الدوربلع, التمثيل,  الحالةةدراس, حل المشكالت(المعاصرة المتمثلة في 
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  )4(ملحق رقم 
   للعينة االستطالعيةتوالتي وجه األستبانة بعد التحكيم

  
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  

  الجامعــة اإلسالميــة 
  عمـادة الدراسات العليـا
  كليـــة التربيــــة

  قسم المناهج وطرق التدريس
  

  أستبانـــة تقويم

   االجتماعية         المحترمونتمعلمو الدراسا/: األخوة
  ،،،،. السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

يقوم الباحث بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس االجتماعيات من كلية التربية 
  :بالجامعة اإلسالمية وهي بعنوان

  ""ضوء بعض االتجاهات العالميةفي    األساسية العليالمرحلةا يج الجغرافيا فاتقويم منه"  
  ج

ج الجغرافيا للمرحلة األساسية اعايير الواجب توافرها في منه  وقد اعد الباحث لهذا الغرض استبانه تناولت الم
 عدد من الفقرات كان مجمل ى كل اتجاه على اتجاهات واحتوثالثحيث توزعت هذه المعايير علي , العليا 

ج الجغرافيا ا توافرها في منهىفقرة ولهذا الغرض أعد الباحث القائمة لمعرفة مد ) 37( الفقرات في ذلك
  . ساسية العليا بمحافظة غزة للمرحلة األ

  :ولإلجابة عن محتوي هذه األستبانة يرجي منك
  .االطالع علي جميع فقرات األستبانة وقراءتها بدقة -
بـان  " علمـا . في المكان المناسب حسب درجة التوافر للفقرة من وجهة نظركم           ) x(  وضع عالمة  -

 .إجابتكم ستستخدم فقط لغرض البحث العلمي
 

 :ساسيةالمتطلبات األ
  ذكر                                          أنثي:               الجنس

 
 السابع                 الثامن                  التاسع:   الصف الدراسي

  

   فما فوق10              10- 6                 5- 1:   الخبرة التدريسية
  

   شاكرين لكم حسن التعاون                                             
                                                                        .واالحتراممع وافر التقدير                     

  نسيم مصلح/الباحث                                                                                        .
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  درجة التوافر  المعيار  متسلسل

كبيرة    الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في   االتجاه
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير  "جدا

  متوافر
            .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه   .1
            .السكانييتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو    .2
            .ى موضوعات الكثافة السكانيةيركز محتوى الجغرافيا عل   .3
            . يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية   .4
            .ج الجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةا في منهةتدعو األنشط   .5
             موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف   .6
            . الجغرافياحتوىمتستخدم الخرائط السكانية في    .7
            . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل    .8
            . موضوعات التربية السكانية محتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي   .9
يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة    .10

  . بالتربية السكانية
          

            .  وعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعةتتضمن موض   .11
            .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكانية   .12
.         ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن   .13

  )الهجرة, تدني مستوي المعيشة, الفقر( مثل
          

.           الجغرافيامحتوىفي "Gisالمعلومات الجغرافيةاستخدام نظم   االتجاه
Geography Information Systems 

كبيرة 
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير  "جدا

  متوافر
            ""Gisج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه   .14
            .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية   .15
            .  البيئيةتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه   .16
            .  الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا   .17
            . Gis الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في    .18
, النقل, الطرق ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل   .19

  )المياه, االتصاالت,
          

            .ج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةاهتدعو األنشطة في من   .20
            . تستخدم الزيارة الميدانية في تدريس الجغرافيا   .21
            .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه   .22

كبيرة   القضايا العالمية المعاصرة  االتجاه
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير  "جدا

  متوافر
            .الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةج اتتضمن أهداف منه   .23
            .  يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان   .24
            . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل    .25
            .   تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة   .26
تدريس موضوعات القضايا تستخدم إستراتيجية حل المشكالت في    .27

  .  العالمية المعاصرة
          

            .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم األمن القومي   .28
          , نقص المعدات الطبية( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية ايتضمن منه   .29
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  )رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, تدني الرعاية الصحية
            .   يم الدمار الشامليتضمن محتوى الجغرافيا مفاه   .30
            . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل    .31
            .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار   .32
زيادة (يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل   .33

  ).ارتفاع األسعار,قلة اإلنتاج,الطلب
          

            .       تغير المناخييشمل محتوى الجغرافيا موضوعات ال   .34
            . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في    .35
            .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات    .36
 محتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي   .37

  .الجغرافيا
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  )5(ملحق رقم 
ئية بعد التأكد من الصدق والثبات واالتساق الداخلي في صورتها النهااألستبانة 

  .والتي وجهت للعينة األساسية
  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  الجامعــة اإلسالميــة 
  عمـادة الدراسات العليـا
  كليـــة التربيــــة

  قسم المناهج وطرق التدريس
  

  أستبانـــة تقويم

  لمحترمون االجتماعية         اتمعلمو الدراسا/: األخوة
  ،،،،. السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

  

يقوم الباحث بإعداد دراسة لنيل درجة الماجستير في مناهج وطرق تدريس االجتماعيات من كلية التربية 
  :بالجامعة اإلسالمية وهي بعنوان

  ""ضوء بعض االتجاهات العالميةفي   لمرحلة األساسية العلياا يج الجغرافيا فاتقويم منه"  
ج الجغرافيا للمرحلة األساسية ا  وقد اعد الباحث لهذا الغرض استبانه تناولت المعايير الواجب توافرها في منهج

 كل اتجاه علي عدد من الفقرات كان مجمل ى اتجاهات واحتوثالثحيث توزعت هذه المعايير علي , العليا 
ج الجغرافيا اعرفة مدي توافرها في منهفقرة ولهذا الغرض أعد الباحث القائمة لم ) 37( الفقرات في ذلك

  . للمرحلة األساسية العليا بمحافظة غزة 
  :ولإلجابة عن محتوي هذه األستبانة يرجي منك

  .االطالع علي جميع فقرات األستبانة وقراءتها بدقة -
بـان  " علمـا . في المكان المناسب حسب درجة التوافر للفقرة من وجهة نظركم           ) x(  وضع عالمة  -

 . ستستخدم فقط لغرض البحث العلميإجابتكم
 

 :المتطلبات األساسية
  ذكر                                          أنثي:               الجنس

 
 السابع                 الثامن                  التاسع:   الصف الدراسي

  

   فما فوق10              10- 6                 5- 1:   الخبرة التدريسية
  

   شاكرين لكم حسن التعاون                                             
مع وافر التقدير واالحترام                                                                                  

  نسيم مصلح/ الباحث                                                                         .
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  درجة التوافر  المعيار  متسلسل

كبيرة    الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في   االتجاه
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير  "جدا

  متوافر
            .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه  1
            .يتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو السكاني  2
            .كز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانيةير  3
            . يتضمن محتوى الجغرافيا مفهوم الهجرة السكانية  4
            .ج الجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةا في منهةتدعو األنشط  5
             موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف  6
            . الجغرافيامحتوىخدم الخرائط السكانية في تست  7
            . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل   8
            . موضوعات التربية السكانية محتوى في ةتوظف الرسوم التوضيحي  9

يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة   10
  . ة السكانيةبالتربي

          

            .  تتضمن موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعة  11
            .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكانية  12

.         ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن  13
  ) الهجرة,تدني مستوي المعيشة, الفقر( مثل

          

.           الجغرافيامحتوىفي "Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية  
Geography Information Systems 

كبيرة 
غير   ضعيفة  متوسطة  كبير  "جدا

  متوافر
            ""Gisج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه  14
            .ائط الجغرافيةيركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخر  15
            .  البيئيةت الجغرافيا الدراسامنهاجيتضمن   16
            .  الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا  17
            . Gis الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في   18

, النقل, الطرق ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل  19
  )المياه, صاالتاالت,

          

            .ج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةاتدعو األنشطة في منه  20
            . تستخدم الزيارة الميدانية في تدريس الجغرافيا  21
            .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه  22
كبيرة   القضايا العالمية المعاصرة  

غير   ضعيفة  ةمتوسط  كبير  "جدا
  متوافر

            .ج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصرةاتتضمن أهداف منه  23
            .  يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان  24
            . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل   25
            .   عةتتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنو  26

 موضوعات القضايا محتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في   27
  .  العالمية المعاصرة

          

28    
  .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم األمن القومي
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, نقص المعدات الطبية( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية ايتضمن منه  29
  )رأنفلونزا الخنازي,رأنفلونزا الطيو, تدني الرعاية الصحية

          

            .   يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل  30
            . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل   31
            .يركز محتوى الجغرافيا على مفهوم االستعمار  32

زيادة (يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل  33
  ).ارتفاع األسعار,إلنتاجقلة ا,الطلب

          

            .       يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي  34
            . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في   35
            .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات   36

 محتوى لمناطق الجدار العازل في ةتستخدم الصور الفوتوغرافي  37
  .الجغرافيا
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  قائمة أداة التحليل
 

  : الجغرافيامحتوىالتربية السكانية في  •
  .ج الجغرافيا التربية السكانيةاتتضمن أهداف منه .1
  .يتضمن محتوى الجغرافيا موضوعات النمو السكاني .2
  يركز محتوى الجغرافيا على موضوعات الكثافة السكانية .3
  .وم الهجرة السكانيةيتضمن محتوى الجغرافيا مفه .4
  .ج الجغرافيا إلى قراءة الموضوعات السكانيةا في منهةتدعو األنشط .5
   موضوعات التربية السكانيةمحتوى يتستخدم إستراتيجية لعب األدوار ف .6
  . الجغرافيامحتوىتستخدم الخرائط السكانية في  .7
  . الجغرافيا موضوعات األسرة في ضوء التربية السكانيةمحتوىيشمل  .8
  . موضوعات التربية السكانية محتوى في ةالرسوم التوضيحيتوظف  .9

  .السكانيةمفهوم الزيادة الطبيعية للسكان المرتبطة بالتربية يركز محتوى الجغرافيا على  .10
  . تتضمن موضوعات التربية السكانية أدوات تقويم متنوعة .11
  .ةيتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم النمو السكاني المرتبطة بالتربية السكاني .12
تدني , الفقر( مثل. ةيتضمن محتوى الجغرافيا بعض المشكالت السكانية الراهن .13

 )الهجرة, مستوي المعيشة

              .  في الجغرافيا"Gisاستخدام نظم المعلومات الجغرافية •
Geography Information Systems             

  ""Gisج الجغرافيا نظم المعلومات الجغرافيةاتتضمن أهداف منه .1
  .يركز محتوى الجغرافيا على مفاهيم الخرائط الجغرافية .2
  . البيئيةتج الجغرافيا الدراساايتضمن منه .3
  . الطبيعية تيركز محتوى الجغرافيا على الدراسا .4
  .Gis الجغرافيا من خالل محتوىتستخدم األطالس في  .5
, النقل, الطرق ( يتضمن محتوى الجغرافيا على األنظمة الخدماتية  مثل .6

  )المياه, االتاالتص,
  .ج الجغرافيا إلى إعداد التقارير الجغرافيةاتدعو األنشطة في منه .7
  .تستخدم الزيارة الميدانية في تدريس الجغرافيا .8
 .ج الجغرافيا على الصور الجوية اتشتمل األنشطة في منه .9
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  القضايا العالمية المعاصرة •
  .ةج الجغرافيا القضايا العالمية المعاصراتتضمن أهداف منه .1
  .يتضمن محتوى الجغرافيا بعض موضوعات حقوق اإلنسان .2
  . الجغرافيا موضوعات السالم العالميمحتوىيشمل  .3
  .  تتضمن موضوعات القضايا العالمية المعاصرة أدوات تقويم متنوعة .4
  .   موضوعات القضايا العالمية المعاصرةمحتوىتستخدم إستراتيجية حل المشكالت في  .5
  .لى مفهوم األمن القومييركز محتوى الجغرافيا ع .6
تدني , نقص المعدات الطبية( مثل.ج الجغرافيا التحديات الصحية ايتضمن منه .7

  )رأنفلونزا الخنازي,أنفلونزا الطيور, الرعاية الصحية
  .  يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم الدمار الشامل .8
  . الجغرافيا موضوعات تلوث البيئةمحتوىيشمل  .9

  .مفهوم االستعماريركز محتوى الجغرافيا على  .10
قلة ,زيادة الطلب(يتضمن محتوى الجغرافيا بعض التحديات االقتصادية  مثل .11

 ).ارتفاع األسعار,اإلنتاج

  .   يشمل محتوى الجغرافيا موضوعات التغير المناخي .12
  . الجغرافيا محتوىتستخدم إستراتيجية االستقصاء في  .13
  .يتضمن محتوى الجغرافيا مفاهيم المجاعات  .14
  . الجغرافيامحتوى لمناطق الجدار العازل في ةالصور الفوتوغرافيتستخدم .15
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  )6(ملحق رقم 
  
  

  بيانات المحلل الزميل الذي شارك الباحث في التأكد من ثبات عملية التحليل
  

  . العلميرجاء :االسم
  

   للبنات الثانويةشوقيحمد أمدرسة : العمل
  

  .الرمال غزة :مكان العمل
  

  . اجتماعيةت دراسابكالوريوس:التخصص
  

  . ثالث سنوات:سنوات الخبرة
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  )7(ملحق رقم 
  اإلذن بإجراء الدراسة

  .صورة عن اإلذن الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي لتسهيل مهمة الباحث
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