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هــدف البحــث الحالــي إلــى تقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر 

المعليــن، ومــن أجــل ذلــك تــّم تصميــم اســتبانة مكونة مــن بعدين البعــد األول )تقويــم مناهج الدراســات االجتماعية( 

وبلغــت عــدد عبارتــه )26( عبــارة والبعــد الثاني)احتياجــات تطبيــق المنهــاج( وبلغــت عــدد عباراتــه)16( عبارة.

و تمثلــت عينــة البحــث بعينــة مقصــودة مــن معلمــي التعليــم األساســي القائميــن علــى تدريــس منهــاج الدراســات 

ــة مــن كل  ــام الباحــث بســحب عين ــغ عددهــم)380( معلمــاً ومعلمــة، حيــث ق ــة للصــف الخامــس وبل االجتماعي

مدينــة )الالذقيــة ودمشــق(  بطريقــة العينــة المتيســرة )العينــة العرضيــة( حيــث تــّم اســتخدام المنهــج الوصفــي 

التحليلــي الــذي يتناســب وهكــذا نــوع مــن الدراســات.

أظهرت الدراسة مجموعة من النتائج كانت أهمها:

ــرى  ــا ي ــوب. كم ــة للصــف الخامــس دون المســتوى المطل ــج الدراســات االجتماعي ــن لمناه ــم المعلمي جــاء تقوي

ــد  ــاج عق ــل احتي ــورية مث ــدارس س ــي م ــه ف ــات لتطبيق ــى متطلب ــاج إل ــج تحت ــذه المناه ــرون أن ه ــون ي المعلم

اجتماعــات شــهرية بيــن المعلميــن لعــرض خبراتهــم أمــام زمالئهــم، إضافــة إلــى تخصيــص جهــاز كومبيوتــر 

لــكل شــعبة متصــل مــع شــبكة االنترنــت، وتخصيــص قنــاة إعالميــة  تســهم فــي نشــر ثقافــة تطويــر المنهــاج، 

ــن  ــمل المعلمي ــة تش ــيه وفكري ــة نفس ــى تهيئ ــاج إل ــج تحت ــق المناه ــم. وأن تطبي ــل للمعل ــر  دلي ــى توفي ــة إل إضاف

ــه: ــج أن ــت النتائ ــة كمــا دل ــاء األمــور والطلب وأولي

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات المعلميــن حــول طبيعــة منهــاج الدراســات 

االجتماعيــة واحتياجــات تطبيقــه حســب متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة ومتغيــر المدينــة. وخلصــت الدراســة إلــى 

بعــض المقترحــات أهمهــا:  ضــرورة إعــادة النظــر بمنهــاج الدراســات االجتماعيــة ، بحيــث يتضمــن معــارف 

ومعلومــات إضافيــة لتكــون متوازيــة مــع كــم االنشــطة المتضمنــة فــي المنهــاج، وإشــراك معلميــن ذوي خبــرة من 

الميــدان والذيــن قامــوا بتدريــس المنهــاج الجديــد لالســتفادة مــن خبراتهــم،  وإصــدار نشــرات وتطبيــق اســتبانات 

واجــراء نــدوات ومحاضــرات وبيانــات منظمــة مــن وســائل اإلعــالم لتوعيــة الجمهــور بالتطويــر وأهميــة التغييــر

الكلمات المفتاحية: التقويم، احتياجات تطبيق المنهاج.
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The aim of the current research is to evaluate the curriculum of social studies 
for the fifth basic class from the point of view of the advertiser. For this purpose، 
a questionnaire was designed consisting of two dimensions، the first dimension 
(evaluation of social studies curricula(.(16(words.   

The sample of the research was a deliberate sample of basic education teachers 
who are teaching the curriculum of social studies for the fifth grade and they 
numbered (380( teachers، where the researcher pulled a sample from each 
city (Lattakia and Damascus( using the available sample method (the cross-
section( where the descriptive approach was used The analytical fit is thus a 
type of study. 

The study showed a set of results، the most important of which were: The 
teachers’ evaluation of the social studies curriculum for the fifth grade was 
below the required level. The teachers also see that these curricula need 
requirements to be applied in Syrian schools such as the need to hold monthly 
meetings between teachers to display their experiences in front of their 
colleagues، in addition to allocating a computer for each division connected 
with the Internet، and allocating a media channel that contributes to spreading 
the culture of curriculum development، in addition to Provide a teacher’s guide. 
And that the implementation of the curricula requires psychological and 
intellectual preparation that includes teachers، parents، and students، and the  
results indicated that: 

There is no statistically significant difference between the mean scores of 
teachers ’answers about the nature of the social studies curriculum and the 
needs for its application according to the variable of years of experience and 
city variable. The study concluded with some of the most important proposals: 
the necessity of reconsidering the social studies curriculum، so that it includes 
additional knowledge and information to be parallel with the amount of activities 
included in the curriculum، and the involvement of experienced teachers from 
the field who have taught the new curriculum to benefit from their experiences، 
issuing bulletins and applying questionnaires and conducting seminars and 
lectures And organized data from the media to inform the public about the 
development and the importance of change.                            

Key words: evaluation، curriculum implementation needs.
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  يتيــح المنهــج المبنــي علــى المعاييــر تنميــة االســتيعاب المســتدام والمهــارات األساســية والمعرفــة النقديــة لــدى 

قــاً. الطــالب، وبالتالــي إنجــازات تربويــة عاليــة الجــودة، حيــث يؤمــن اعتمــاد هــذا النــوع مــن المناهــج تعلمــاً معمَّ

ــه  ــه فــي توجي ــة التعليميــة، وســبيالً يعتمــد علي ــة أحــد المدخــالت األساســية فــي العملي     تعــد المناهــج التربوي

الناشــئة نحــو المواطنــة الصالحــة، والقــادرة علــى التكيــف مــع التغيــرات الهائلــة فــي الثــورة العلميــة المتســارعة 

فــي خطاهــا فــي شــتى المجــاالت، بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي البنيــة االجتماعيــة والسياســية والفلســفية للمجتمــع 

والتحديــات الــي تواجهــه والتطلعــات للمســتقبل.

ــات،  ــة الّتحدي ــراً بجمل ــراً، وتأثي ــة تأثُّ ــة الّتعليمي ــر عناصــر العملي ــن أكث ــية م ــج الدراس ــد المناه ــك تع      وكذل

والّتغيــرات المحيطــة بالعالــم، حيــث غــدت هــذه المناهــج ركيــزًة رئيســًة يَعتمــد عليهــا فــي تنميــة القــوى البشــرية 

ــات  ــت المؤسس ــذا أول ــرات. ل ــات، والتَّغي ــذه التَّحدي ــة ه ــبيل مواجه ــي س ــاملة ف ــة الّش ــق الّتنمي ــة لتحقي الالزم

التربويــة أهميــة فــي وضــع المناهــج وبنائهــا، فوضعــت معاييــر معاصــرة للمناهــج الحديثــة، تســاير التغيــرات 

ــه  ــاة اإلنســان وتفاعل ــة بحي ــة وثيق ــة ذات عالق للوضــع الراهــن لإلنســان المعاصــر، ومناهــج المــواد االجتماعي

مــع المتغيــرات المحيطــة بــه، وتقــف علــى حصيلــة التطــورات والمؤثــرات ونتائجهــا وأبعادهــا لفتــرة تاريخيــة 

معينــة، 

ويتوقــف نجــاح العمليــة التعليميــة بقــدر كبيــر علــى المنهــج المدرســي، ذلــك أن المنهــج موجــه للمعلــم فــي أدائــه 

لعملــه، والمتعلــم فــي مــدى مــا يكتســب منــه مــن تنميــة اتجاهــات وقيــم ومعــارف وخبــرات وقــدرات تعينــه فــي 

ــات  ــي أســاس للمخرج ــه وه ــموليته وتنظيم ــه وش ــث عناصــره ومفهوم ــن حي ــه م ــإنَّ جودت ــي ف ــه، وبالتال حيات

التعليميــة التعلميــة، فهــو يعكــس مــدى نجاحهــا. ويعــد الكتــاب الوجــه التطبيقــي لمــا جــاء فــي المنهــاج مــن أهــداف 

ومحتــوى وأنشــطة وتقويــم، ويتضمــن الكتــاب المدرســي مجموعــة مــن الوحــدات المعرفيــة التــي يتــم اســتخدامها 

بشــكل يناســب مســتوى كل صــف مــن الصفــوف المدرســية، ووفقــاً لألعمــار الزمنيــة للمتعلميــن، ويســهم فــي 

تحقيــق نموهــم المتكامــل مــن الناحيــة الجســمية والعقليــة والنفســية واالجتماعيــة والروحيــة )الغــول، 3،2010).

كمــا إّن الكتــاب المدرســي للدراســات االجتماعيــة يــؤدي دور الحامــل والمــروج للقيــم والمعاييــر الثقافيــة األصيلــة 

التــي تحقــق روح المواطنــة لــدى المتعلــم مــن جهــة، ودور النافــذة التــي يطــل مــن خاللهــا المتعلــم علــى العالــم 

ــة للمنهــج فمــن أهدافهــا  ــد األســس الفلســفية واالجتماعي ــة، وهــي مجــال خصــب لتأكي الخارجــي مــن جهــة ثاني

ــو  ــي نم ــر مســاهمة الســلف ف ــع وترابطــه، وتقدي ــى وحــدة المجتم ــة  والعمــل عل ــادئ األم ــي لمب ــوالء الحقيق ال

1- مقدمة:
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التــراث االجتماعــي وتنميــة األنمــاط الســلوكية المقبولــة اجتماعيــاً، ودراســة الفئــات التــي يتكــون منهــا المجتمــع 

)ســليمان، ونافــع،2001 ،34).

 وإذا كان المنهــاج ظاهــرة اجتماعيــة تربويــة منبثقــة مــن فلســفة المجتمــع وإمكاناتــه ومحصلــة لمــا قــد يعتــري 

المجتمــع مــن تغيــرات فــإن جودتــه أو معيــار صالحيتــه رهــن بقدرته على االســتجابة لتلــك التغيــرات ولإلمكانات 

المتاحــة فــي هــذا المجتمــع، األمــر الــذي يجعلــه أقــدر علــى تحقيــق األهــداف التــي وضعــت لجلهــا، وهــو يصلــح 

لتحقيــق ذلــك إذا كان محتــواه مــن المــادة الدراســية وطرائــق التدريــس وتكنولوجيــا التعليــم ومختلــف األنشــطة 

ــة أو  ــالت باإلضاف ــا أن تجــري تعدي ــى االســتجابة هن ــس معن ــة ، ولي ــف التعليمي ــي المواق ــة ف أدوات ذات فعالي

الحــذف علــى المحتــوى مــن المــادة الدراســية أو تغييــر فــي طرائــق التدريــس أو غيرهــا مــن جوانــب المنهــج، 

ــة وضمــن  ــة وعالمي ــة قومي ــك المناهــج فــي ضــوء مســتويات معياري ــاء تل ولكــن المقصــود باالســتجابة هــو بن

اإلمكانــات المتاحــة ســواء مــا يتعلــق منهــا بالمعلميــن وأســاليب إعدادهــم وتدريبهــم، أو مــا يتعلــق بالبنيــة التحتيــة 

للمجتمــع مــن تجهيــزات ومبانــي، أو علــى مســتوى السياســة التربويــة واإلداريــة.
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2- مشكلة البحث:

يعــّد مدخــل المعاييــر التــي تصمــم المناهــج فــي الجمهوريــة العربيــة وفقهــا بمثابــة محــّكات للحكــم علــى جــودة 

ــك جــودة النظــام  ــم، وكذل ــه الفرصــة للتعلّ ــح ل ــذي يتي ــج ال ــه، وجــودة البرنام ــه عمل ــب ويمكن ــه الطال ــا يعرف م

ــة. ــات التقويمي والممارس

وتمّثــل المعاييــر مصــدراً لتحديــد نواتــج التعلّــم للبرنامــج التعليمــي والمقــررات الدراســية وكذلــك تحديــد 

اســتراتيجيات التعليــم والتعلّــم والتقويــم. وتمّثــل المعاييــر تحدّيــاً لقــدرات المتعلميــن وتســتثيرها.

ــي  ــر ف ــى مدخــل المعايي ــة الســورية المســتند ال ــة العربي ــي الجمهوري ــي ف ــاج الوطن ــة المنه ــرزت »رؤي ــد ب وق

ــة للمتعلّميــن،  ــة والجمالّي ــة والجســدّية واالجتماعّي ــة والمعرفّي مجــال التربيــة علــى أّنهــا تحقيــق التنميــة األخالقّي

وتعزيــز الــروح الوطنّيــة والقيــم اإلنســانية للحيــاة التــي تنطلــق مــن التــراث العريــق للمجتمــع الســوري، ودعــم 

ــدة  ــال الصاع ــة األجي ــى أهمي ــلّط الضــوء عل ــن ليس ــليم للمتعلّمي ــل الس ــر العق ــة وتوفي ــة والبدنّي ــة الصّحّي التنمي

وتطويــر إمكاناتهــم ليســاهموا بإيجابيــة فــي بنــاء المجتمــع، وتطويــر قدراتهــم إلعــادة بنــاء ســورية، وتزويدهــم 

بالمهــارات والمعــارف والقيــم إلجــراء البحــث العلمــي أو لتأســيس مهنهــم المســتقبلّية الالزمــة لتحقيــق التنميــة 

ــرد مناهــج  ــة، 9،2016(. وتنف ــر المناهــج التربوي ــي لتطوي ــاة« )المركــز الوطن ــم مــدى الحي المســتدامة والتعلّ

الدراســات االجتماعيــة مــن بيــن المناهــج الدراســية التــي تهتــم بدراســة العالقــات البشــرية والطبيعيــة والتفاعــل 

بينهمــا، فضــالً عــن دورهــا فــي تنميــة المواطنــة الصالحــة، وتنميــة القيــم واألنمــاط الســلوكية التــي تفيــد المتعلــم 

فــي حياتــه اليوميــة، لــذا يســعى القائمــون علــى مناهــج الدراســات االجتماعيــة لتطويرهــا، وفقــا لمعايــر عصريــة 

معتمــدة لتكــون موجهــة لألجيــال ويعــول عليهــا فــي بنــاء المجتمــع. 

وهــذا يحتــم أهميــة النظــر فــي تقويمهــا بيــن الحيــن واالخــر، للوقــوف علــى قدرتهــا علــى اســتيعاب التغيــرات 

والمؤثــرات الغالبــة علــى الفتــرة التــي تمثلهــا، ومــدى ارتباطهــا بالمتعلــم وانعكاســها عليــه.

  كمــا تحتــاج للمراجعــة المســتمرة للتعــرف علــى مــدى كفاءتهــا فــي تأديــة رســالتها فــي ظــل التطــورات العالميــة 

المتالحقــة علــى كافــة المســتويات العلميــة والتكنولوجيــة والفكريــة؛ األمــر الــذي يعنــي ضــرورة التعامــل مــع 

تلــك التطــورات وإعــداد األبنــاء لهــا بمعطيــات العصــر الــذي يعيشــون فيــه، ومــن ثــم فــإن تطويــر تلــك المناهــج 

وفــق المعاييــر والمقاييــس التربويــة العالميــة يعــد البدايــة الحقيقيــة إلعــداد الجيــل الحالــي للتعامــل مــع معطيــات 

العصــر ومتغيراتــه. فعمليــة تقويــم المناهــج خطــوة مكملــة لمراحــل تطويرهــا )دعمــس،7،2011(، حيــث بــات 

الوعــي بأهميــة تطويــر المنهــاج عامــل فعــال وحيــوي فــي المجــال التربــوي، لذلــك  ارتــأى الباحــث تقويــم منهــاج 

ــع التربــوي، ويتلمســون  ــون مــع الواق ــة مــن وجهــة نظــر معلمــي الصــف، كونهــم يتعامل الدراســات االجتماعي
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مــدى ارتبــاط المنهــج بنمــو المتعلــم، وقدرتــه علــى تحقيــق االهــداف المرجــوة منــه.

ــام  ــس والقي ــة للصــف الخام ــات االجتماعي ــاج الدراس ــة منه ــد الباحــث ضــرورة متابع ــبق وج ــا س ــاً مم انطالق

بعمليــات تقويــم مســتمرة لهــا للوقــوف علــى جوانــب القــوة والضعــف فيهــا، وبحكــم عمــل الباحــث فــي مجــال 

ــة فــي المــدارس، وقيامــه بدراســة  ــة العملي ــه كمنســق للتربي ــه فــي التدريــس وتخصصــه، وعمل ــة وخبرت التربي

اســتطالعية اســتخدم فيهــا المقابلــة مــع )10( مــن المعلميــن الذيــن تنوعــت أراؤهــم حــول عمليــة تأليــف مناهــج 

الدراســات االجتماعيــة. فمنهــم مــن رأى أن المنهــاج ال يتضمــن المعلومــات والمعــارف العلميــة الكافيــة، ومنهــم 

مــن رأى أنــه ال يتناســب مــع حاجــات المتعلميــن وصعوبــة تدريســه للمتعلميــن،  ومنهــم مــن رأى غلبــة األنشــطة 

بدرجــة كبيــرة علــى المعــارف، ممــا دفــع بالباحــث للوقــوف علــى هــذا الموضــوع بطريقــة منظمــة وتحديــد نقــاط 

القــوة والضعــف بمــا يســهم فــي تطويــر تعليمــه بصــورة أفضــل، علمــاً أنــه لــم يعثــر علــى أيــة دراســة تناولــت 

تقويــم مناهــج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس قبــل تطويرهــا وبعــد تطويرهــا، مــع كثــرة الدراســات التــي 

تناولــت مشــكالت وتحديــات تطويــر المناهــج. وبذلــك تتحــدد مشــكلة البحــث بالســؤال الرئيــس اآلتــي:

ــي  ــي مدينت ــن ف ــة نظــر المعلمي ــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجه ــاج الدراســات االجتماعي ــع منه ــا واق م

ــة ودمشــق؟  الالذقي

3- أهمية البحث:

تأتي أهمية البحث من:

3-1 - كونــه يبحــث فــي تقويــم المناهــج المطــورة، مــن وجهــة نظــر المعلميــن الذيــن يقومــون بتعليمهــا، ولهــم 

عالقــة مباشــرة بهــا، ممــا يجعــل مــن آرائهــم وســيلة يمكــن أن تســهم فــي تحســينها وتطويرهــا باســتمرار، وجــاء 

هــذا البحــث ليقــدم معلومــات دقيقــة للقيــادات التربويــة عــن احتياجــات تطبيــق هــذه المناهــج حتــى تتمكــن مــن 

إصــدار قراراتهــا مــن تحديــد اســتراتيجيتها الخاصــة بالتحســين والتجديــد والتطويــر.

3-2 - إن التعــرف إلــى أوجــه القــوة والضعــف فــي المنهــاج الجديــد للدراســات االجتماعيــة، يســهم فــي تطويــره 

للوصــول الــى تحقيــق األهــداف المرجــوة منــه، نظــراً إلــى أهميــة تقويــم المنهــاج مــن معلمــي الميــدان.

3-3 - تزويــد الجهــات المعنيــة فــي بنــاء المناهــج التربويــة فــي المؤسســات التربويــة بالواقــع المنهجــي لمنهــاج 

الدراســات االجتماعيــة.
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يهدف البحث الحالي الى:

4-1 - تقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر المعلميــن فــي مدينتــي 

الالذقيــة ودمشــق.

ــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر  ــق منهــاج الدراســات االجتماعي ــد احتياجــات تطبي 4-2 - تحدي

المعلميــن فــي مدينتــي الالذقيــة ودمشــق.

ــاً  ــه تبع ــات تطبيق ــة واحتياج ــات االجتماعي ــاج الدراس ــن لمنه ــم المعلمي ــي تقوي ــروق ف ــن الف ــف ع 4-3 - الكش

ــة(. ــرة، والمدين ــنوات الخب ــدد س لمتغيري)ع

5- أسئلة البحث:

ــي  ــن ف ــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر المعلمي 5-1 - مــا طبيعــة منهــاج الدراســات االجتماعي

ــة ودمشــق؟ ــي الالذقي مدينت

ــر  ــة نظ ــن وجه ــي م ــس األساس ــف الخام ــة للص ــات االجتماعي ــاج الدراس ــق منه ــات تطبي ــا احتياج 5-2 - م

ــق؟ ــة ودمش ــي الالذقي ــي مدينت ــن ف المعلمي

5-3 - مــا الفــرق فــي تقويــم المعلميــن لمنهــاج الدراســات االجتماعيــة واحتياجــات تطبيقــه تبعــاً لمتغيري)عــدد 

ســنوات الخبــرة، والمدينــة(؟

6-1 - المتغيرات المستقلة: 

ــى 10 ــ ــنوات إل ــن 5 س ــنوات، م ــس س ــن خم ــل م ــتويات )أق ــالث مس ــه ث ــن: ول ــرة المعلمي ــنوات خب ــدد س ع

ــوق( ــا ف ــنوات فم ــن 10 س ــنوات، وم س

المدينة وله مستويين )مدينة دمشق، ومدينة الالذقية(.ــ

6-2 - المتغير التابع: أراء المعلمين حول منهاج الدراسات االجتماعية للصف الخامس واحتياجات تطبيقه.

ــن حــول طبيعــة منهــاج  ــات المعلمي ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل 7-1 -  ال يوجــد ف

6- متغيرات الدراسة:

4- أهداف البحث:

7- فرضيات الدراسة:
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ــرة.  ــر عــدد ســنوات الخب ــه حســب متغي ــة واحتياجــات تطبيق الدراســات االجتماعي

ــاج  ــة منه ــن حــول طبيع ــات المعلمي ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل ــد ف 7-2 - ال يوج

ــة.  ــر المدين ــه حســب متغي ــات تطبيق ــة واحتياج ــات االجتماعي الدراس

8- حدود الدراسة:

8-1 - الحــدود الموضوعيــة: تقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر 

المعلميــن فــي مدينتــي الالذقيــة ودمشــق واحتياجــات تطبيقــه.

8-2 - الحــدود البشــرية: معلمــي التعليــم األساســي القائميــن علــى تعليــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف 

الخامــس. 

8-3 - الحدود الزمانية: العام الدراسي 2019/ 2020.

8-4 - الحدود المكانية: مدينتي دمشق والالذقية.

9- مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:

التقويــم: عرفــه عطــا )1992( بأنــه مجموعــة اإلجــراءات التــي يتــم بواســطتها جمــع بيانــات خاصــة بفــرد أو 

مشــروع أو ظاهــرة أو مــادة علميــة معينــة، ودراســة هــذه البيانــات بأســلوب علمــي للتأكــد مــن مــدى تحقيقهــا 

محــددة ســلفاً مــن أجــل اتخــاذ قــرارات معينــة )151).

ــه اتخــاذ الخطــوات العلميــة إلصــدار أحــكام علــى مــدى تحقيق منهــاج الدراســات االجتماعية  ويعــرف إجرائيــاً: بأنَّ

للصــف الخامــس األساســي لألهداف المرجــوة منه.

ــا  ــى تحقيقه ــة ال ــي تســعى المدرس ــرات الت ــة الخب ــو مجموع ــي وآخــرون )2013): ه ــه الزوين ــاج: عرف المنه

ــل)24). ــامل المتكام ــو الش ــى النم ــاعدتهم عل ــرض مس ــك بغ ــا وذل ــا أم خارجه ــواء داخله ــة س للطلب

ــات  ــج الدراس ــق مناه ــهيل تطبي ــر لتس ــي أن تتوف ــي ينبغ ــور الت ــع األم ــي جمي ــاج: ه ــق المنه ــات تطبي احتياج

االجتماعيــة  والتــي تتعلــق بمؤهــالت المعلميــن القائميــن علــى تنفيذهــا والبنيــة التحتيــة للمجتمــع الــذي تنفــذ فيهــا 

هــذه المناهــج. كمــا يمكــن تعريفهــا بأنهــا بنــود أو معاييــر تصــف مــا يتطلــب توفيــره أو معرفتــه أو القيــام بــه مــن 

معــارف أو خبــرات ومــواد  تســتلزم تطبيــق المناهــج المطــورة.
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ــي  ــة المتوســطة ف ــث بالمرحل ــج الحدي ــوى منه ــم محت ــوان: تقوي ــي الســعودية بعن ــي)2020( ف دراســة القحطان

ــج المدرســية. ــر المناه ــات المشــروع الشــامل لتطوي ضــوء متطلب

هــدف البحــث إلــى تحديــد متطلبــات المشــروع الشــامل لتطويــر المناهــج المدرســية، ومــدى توافــر هــذه المتطلبات 

ــة المتوســطة. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي لتحقيــق  فــي محتــوى مناهــج الحديــث بالمرحل

أهــداف البحــث، حيــث أعــد اســتبانة تتضمــن قائمــة بمتطلبــات الشــكل البنائــي لمحتــوى منهــج الحديــث. كمــا أعــد 

بطاقــة تحليــل محتــوى تتضمــن قائمــة بمتطلبــات المكــّون الداخلــي لمحتــوى المنهــج. وقــد شــمل التحليــل كتــب 

الطالــب والنشــاط لمحتــوى مقــرر الحديــث بالمرحلــة المتوســطة. وتوصلــت نتائــج البحــث إلــى توافــر متطلبــات 

الشــكل البنائــي لمحتــوى المنهــج بنســب تنحصــر ضمــن فئــة المتوســط الثالثــة حيــث كان األعلــى تحقيقــاً للمعاييــر 

ــم  ــو )تنظي ــا ه ــى تحقيق ــاعدة(، واألدن ــة المس ــليمة واألدوات التعليمي ــة الس ــث للغ ــوى الحدي ــف محت ــو )توظي ه

محتــوى منهــج الحديــث(. كمــا توصلــت النتائــج إلــى توافــر متطلبــات المكــّون الداخلــي الرئيســة بنســب متفاوتــة، 

حيــث كانــت األعلــى تحقيقــا )المتطلبــات العقديــة( واألدنــى تحقيقــا )المتطلبــات الوطنيــة(.

دراســة الســني )2020( فــي الســودان بعنــوان: دور المناهــج الدراســية فــي معالجــة المشــكالت االجتماعيــة لــدى 

تالميــذ مرحلــة التعليــم األساســي .

   هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى دور المناهــج الدراســية فــي معالجــة المشــكالت االجتماعيــة لــدى 

تالميــذ مرحلــة التعليــم األساســي فــي الســودان، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث تمثــل عينــة 

الدراســة فــي )50(  معلمــاً ومعلمــة بمرحلــة التعليــم األساســي بواليــة الجزيــرة محليــة المناقل،. توصلت الدراســة 

إلــى النتائــج التاليــة: مناهــج مرحلــة التعليــم األساســي فــي الســودان تحقــق أهــداف المجتمــع وفلســفته، وتجربــة 

المنهــج وتدريــب المعلميــن عليــه يســاهم فــي معالجــة المشــكالت االجتماعيــة للتالميــذ. مــن العقبــات التــي تواجــه 

ــة التدريــب غيــر المســتمر للمعلميــن، ومــن  ــم األساســي ومعالجتهــا للمشــكالت االجتماعي تطبيــق مناهــج التعلي

الحلــول والمقترحــات للمناهــج الدراســية لحــل المشــكالت االجتماعيــة تفعيــل دور المرشــد االجتماعــي والنفســي 

ــج أوصــى  ــذه النتائ ــى ه ــاء عل ــتمرار. وبن ــة باس ــة والتكنولوجي ــج للتطــورات العلمي ــة المناه ــة. مواكب بالمدرس

ــي معالجــة المشــكالت  ــى المناهــج المطــورة والمســاهمة ف ــن عل ــب المســتمر للمعلمي الباحــث بضــرورة التدري

االجتماعيــة، واســتمرارية مواكبــة المناهــج الدراســية للتطــورات المعاصــرة فــي حــل المشــكالت االجتماعيــة.

 دراســة صالــح. )2019( فــي فلســطين بعنــوان: تقويــم محتــوى مناهــج الدراســات االجتماعيــة للمرحلــة 

ــطين.  ــلم. فلس ــى الس ــا عل ــة وأثره ــوم المواطن ــوء مفه ــي ض ــة ف اإلعدادي

10- دراسات سابقة:



11

هدفــت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى قيــم المواطنــة الواجــب توافرهــا في منهــاج المــواد االجتماعيــة للصفوف 

مــن الســابع وحتــى التاســع، والوقــوف علــى مــدى تضمــن محتــوى المناهــج الفلســطينية ألبعــاد مفهــوم المواطنــة 

ــة  ــة وإقليمب ــر عالمي ــى معايي ــاء عل ــوى بن ــل المحت ــك مــن خــالل تحلي ــى الســلم االجتماعــي، وذل وانعكاســها عل

ــي،  ــي التحليل ــع الباحــث المنهــج الوصف ــة عــن تســاؤالتها اتب ــق الهــدف مــن الدراســة واالجاب ــة، ولتحقي ومحلي

ــع(.  ــن والتاس ــابع والثام ــة للصفوف)الس ــات االجتماعي ــب الدراس ــل كت ــم تحلي ــوى، وت ــل المحت ــلوب تحلي وأس

وتوصلــت الدراســة الــى النتائــج التاليــة: - تباينــت النســب التــي مثلــت بهــا كل قيمــة مــن قيــم المواطنــة فــي كتــب 

الدراســات االجتماعيــة للصفــوف مــن الســابع الــى التاســع األساســي، وهــذا يشــير بشــكآلخر إلــى أنَّ مــا رصــد 

مــن قيــم للمواطنــة ضمــن محتويــات الكتــب عينــة الدراســة إمــا ورد بشــكل عشــوائي غيــر مخطــط لــه، وهــذا يــدل 

علــى أنَّ هــذه القيــم كانــت تــرد فــي الكتــب عرضــاً، ودون قصــد مــن مخططــي محتويــات هــذه الكتــب وربمــا لــم 

تكــن مــن بيــن اهتمامــات مؤلفــي الموضوعــات المختــارة. وركــز محتــوى الدراســات االجتماعيــة علــى بعــض 

القيــم وأهمــل أخــرى ، وتنــاول قيــم فــي صــف ولــم يــراِع حلزونيتهــا فــي الصفــوف التــي تتبعهــا، كمــا أنــه لــم 

يحقــق التكامليــة األفقيــة بيــن الموضوعــات المختلفــة بالشــكل الكافــي ممــا يؤثــر بالتالــي علــى المخرجــات النهائيــة 

علــى صعيــد شــخصية الفــرج وأثرهــا المجتمــع علــى والنهــوض بــه. 

ــة  ــي دول ــة ف ــب الدراســات االجتماعي ــوى كت ــل محت ــوان: تحلي ــي الســعودية بعن دراســة الســميري، )2019( ف

ــة للمنهــج.  ــي ضــوء األســس الفلســفية و االجتماعي ســنغافورة ف

هدفــت الدراســة إلــى تحليــل محتــوى كتابــي الدراســات االجتماعيــة فــي دولــة ســنغافورة للصفيــن الثانــي 

 the dark) الســنوات المظلمــة ( و  our neighbourhood) والرابــع االبتدائــي وهــي بعنــوان ) حينــا

years، وتقويــم محتواهمــا فــي ضــوء األســس الفلســفية واالجتماعيــة للمنهــج ،   ولإلجابــة علــى أســئلة 

الدراســة اســتخدمت الباحثــة منهــج تحليــل المحتــوى وأعــدت ســت قوائــم تحليــل شــملت الفئــات التاليــة : المفاهيــم 

االجتماعيــة ، المفاهيــم التاريخيــة ، والقيــم االجتماعيــة ) 1 ( ، القيــم االجتماعيــة ) 2 ( ، المشــكالت االجتماعيــة 

، ومعاييــر تقويــم المحتــوى . وأســفرت الدراســة عــن النتائــج التاليــة : توفــر عشــرة مفاهيــم اجتماعيــة فــي كتــاب 

الدراســات االجتماعيــة كان أكثرهــا تكــراراً الحــي ، وخدمــات مرافــق الحــي ،األصدقــاء واثنتــي عشــرة قيمــة 

ــر 13  ــد والتعــاون ، والتواصــل االجتماعــي وتوف ــى العــادات والتقالي ــة أكثرهــا تكــراراً المحافظــة عل اجتماعي

قيمــة اجتماعيــة للصــف الرابــع االبتدائــي كان أكثرهــا تكــراراً المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة وحــب الوطــن 

.وتحقــق 12 معيــاراً لتقويــم محتــوى كتــاب الدراســات االجتماعيــة وكان أعلــى المتوســطات للمعاييــر التاليــة : 

ارتبــاط المحتــوى بتاريــخ المجتمــع ، تأصيــل الهويــة الوطنيــة، ارتبــاط المحتــوى بمشــكالت المجتمــع .
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دراســة ســعد الديــن. )2014( فــي ســورية بعنــوان: القيــم الوطنيــة فــي محتــوى مناهــج الدراســات االجتماعيــة 

لمرحلــة التعليــم األساســي فــي ســورية .

  هــدف هــذا البحــث لتعــّرف مــدى توافــر القيــم الوطنيــة فــي محتــوى مناهــج الدراســات االجتماعيــة لمرحلــة 

التعليــم األساســي، وقــد اعتمــد البحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي باســتخدام أســلوب تحليــل المحتــوى، أمــا أدوات 

البحــث فكانــت عبــارة عــن قائمــة بالقيــم الوطنيــة وقــد تألفــت القائمــة مــن 25 قيمــة مقســمة فــي أربعــة أبعــاد، 

ــن  ــة للصفي ــات االجتماعي ــج الدراس ــوى منه ــى محت ــد اقتصــرت عل ــة فق ــا العين ــوى، أم ــل محت ــتمارة تحلي واس

الرابــع والخامــس مــن مرحلــة التعليــم األساســي. أمــا أبــرز النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا هــي :

وجــود تفــاوت فــي مــدى توافــر القيــم فــي محتــوى منهــج الدراســات االجتماعيــة للصفيــن الرابــع والخامــس.- ـ-

ــوى منهــج الدراســات  ــي محت ــم ف ــي للقي ــع الداخل ــن التوزي ــة بي ــة إحصائي ــه ذات دالل ــة ارتباطي توجــد عالق

االجتماعيــة للصفيــن الرابــع والخامــس.

ــن الخامــس ـ- ــة للصفي ــي الدراســات االجتماعي ــن معلم ــن دور كل م ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف

والرابــع تبعــاً لمتغيــر الجنــس، وبالتالــي ال يختلــف دور معلمــي الدراســات االجتماعيــة فــي الصفيــن الخامس) 

حلقــة ثانيــة( والرابع)حلقــة أولــى( فــي تدعيــم القيــم الوطنيــة لــدى تالميذهــم تبعــاً لمتغيــر الجنــس.

دراســة زريقات )2013( فــي األردن بعنــوان: اتجاهــات المعلميــن نحــو عناصــر منهــج الدراســات االجتماعيــة 

لمرحلــة التعليــم الثانــوي بــاألردن 

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف اتجاهــات معلمــي الدراســات االجتماعيــة نحــو عناصر منهــاج الدراســات االجتماعية 

لمرحلــة التعليــم الثانــوي. اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي. وأجريــت لــدى عينــة مــن المعلميــن بلــغ 

عددهــم )142( معلمــاً ومعلمــة، وتمثلــت أدوات الدراســة بمقيــاس اتجاهــات نحــو مناهــج الدراســات االجتماعيــة، 

خرجــت الدراســة بعــدة نتائــج كان مــن أهمهــا، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول االتجاهــات نحــو 

عناصــر منهــاج الدراســات االجتماعيــة تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

حــول االتجاهــات نحــو عناصــر الدراســات االجتماعيــة تعــزى لمتغيــر الجنــس، عــدم وجــود فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة حــول االتجاهــات نحــو عناصــر منهــاج الدراســات االجتماعيــة تعــزى للتفاعــل بيــن المؤهــل العلمــي 

وســنوات الخبــرة. 

دراسة ايرس وكيليجوغلو )Eris&  Kiliçoglu; 2019( في تركيا بعنوان:

Curriculum Development Competencies of Form Teacher Candidates

كفايات تطوير المناهج للمعلمين



13

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد الكفايــات المهنيــة الالزمــة للمعلميــن لتطويــر المناهــج الدراســية ودرجــة مشــاركة 

المعلميــن فيهــا.

اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي وأجريــت لــدى عينــة مكونــة مــن )222( معلمــاً مــن جامعــات 

قبــرص الدوليــة والشــرق األدنــى، وجامعــة ليفــك األوروبيــة فــي تركيــا

أظهــرت  الدراســة  مجموعــة مــن النتائــج كانــت أهمهــا  زيــادة الــدورات التدريبيــة للمعلميــن لتطويــر المناهــج، 

وضــرورة مشــاركة المعلميــن فيهــا،  كمــا بينــت الدراســة أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المعلميــن 

ــا،   ــون فيه ــي يدرس ــية الت ــة الدراس ــس والمرحل ــرات الجن ــب متغي ــج حس ــر المناه ــات تطوي ــد كفاي ــول تحدي ح

واختــالف الجامعــة التــي يــدرس فيهــا المشــاركون ، أوصــت الدراســة بمراجعــة الــدورات ذات الصلــة والتــي 

مــن شــأنها زيــادة كفــاءات المشــاركين ، وبالتالــي التغلــب علــى أوجــه عــدم الكفــاءة لديهــم ، خاصــًة فــي إعــداد 

خطــط الــدورة التدريبيــة فــي ضــوء نظريــة الــدورات المتعــددة ، والقــدرة علــى اســتخدام أســاليب وتقنيــات مختلفة 

لزيــادة قــدرات الطــالب علــى أعلــى مســتوى ، وتنويــع عمليــة التعليــم والتعلــم مــن خــالل النظــر فــي الفــروق 

الفرديــة للطــالب ، والقــدرة علــى تنظيــم مجــال التعلــم مــن خــالل النظــر فــي التجــارب األوليــة المختلفــة. 

دراسة مولينغا وموتالي  )Mutale &  Mulenga)2019 في زامبيا بعنوان:

 Involvement of Secondary School Teachers in Curriculum Development in

Zambia

إشراك معلمي المدارس الثانوية في تطوير المناهج الدراسية في زامبيا

   هدفــت الدراســة إلــى تعــرف مــدى إشــراك المعلميــن فــي عمليــة تطويــر المناهــج الدراســية فــي زامبيــا والتــي 

ــا،  ــى مســتوى زامبي ــة عل ــي تضــع مناهــج مركزي ــر المناهــج الدراســية والت ــل مؤسســة تطوي وضعــت مــن قب

ــاكا  ــن لوس ــوائياً م ــروا عش ــة اختي ــة الثانوي ــي المرحل ــة ف ــاً ومعلم ــن ) 357( معلم ــة م ــة الدراس ــت عين تكون

واســتخدمت االســتبانة كأداة لجمــع المعلومــات. وأظهــرت نتائــج الدراســة أن غالبيــة معلمــي المــدارس الثانويــة 

فــي لوســاكا كانــوا علــى اســتعداد للمشــاركة فــي عمليــة تطويــر المناهــج الدراســية، وخاصــة فــي تحليــل الحالــة، 

وفــي صياغــة األهــداف التعليميــة، ووضــع مشــروع المناهــج الدراســية، وكتابــة موضوعــات المناهــج الدراســية. 

وتبيــن أن المعلميــن كانــوا علــى درايــة ببعــض األدوار التــي يمكــن أن يلعبوهــا فــي تطويــر المناهــج الدراســية 

ولكنهــم لــم يشــاركوا بشــكل كاٍف فــي عمليــة التطويــر.

تعليق على الدراسات السابقة:

مــن خــالل االطــالع علــى محتــوى الدراســات الســابقة تبّيــن أنهــا تختلــف عــن الدراســة الحاليــة مــن حيــث الهــدف 
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ــة  ــوم المواطن ــت مفه ــرى تناول ــة وأخ ــات االجتماعي ــو الدراس ــات نح ــاول االتجاه ــا تن ــة، وبعضه ــن الدراس م

وقيمهــا فــي الدراســات االجتماعيــة. لذلــك يمكــن القــول أنَّ الدراســة الحاليــة تختلــف عمــا ســبقها بأنهــا تحــاول 

ــدر  ــدر واألج ــم األق ــدان وه ــي المي ــها ف ــوم بتدريس ــن يق ــل م ــن قب ــد م ــج جدي ــن منه ــة ع ــة تقويمي ــم دراس تقدي

بتقويمهــا مــن غيرهــم.

11- اإلطار النظري:

11-1 - تقويم المنهج وتطويره 

مفهوم التقويم: 

ــه  ــدى تحقيق ــج المدرســي وم ــة المنه ــة قيم ــون لمعرف ــا األشــخاص المعين ــوم به ــي يق ــات الت ــة أو العملي “العملي

ألهدافــه التــي رســمت لــه ، أو لمعرفــة الفــرق بيــن المنهــج كمــا رســم وخطــط لــه ، وبيــن المنهــج نفســه كمــا نفــذ 

بالفعــل وذلــك للوصــول إلــى قــرار بشــأن مــا ينبغــي أن يتخــذ حيــال هــذا المنهــج” )الطائــي، 2009، 212). 

ــي  ــف ف ــاط الضع ــوة ونق ــد نواحــي الق ــم بتحدي ــة يهت ــة ووقائي ــة تشــخيصية وعالجي ــه : »عملي ــا عــرف بأن كم

ــا  ــدم لن ــي تق ــددة الت ــات المتع ــاألدوات والقياس ــتعانة ب ــك باالس ــوم وذل ــخص المق ــوع أو الش ــيء أو الموض الش

ــم عالجــه« .  ــن ث ــه وم ــد تقويم ــا نري ــة عم ــة الكافي ــات واألدل البيان

11-2 - أهمية عملية التقويم : 

التقويم يوجه عملية التعلم ويوجه إلى استخدام طرائق التدريس المناسبة مع منهاج الدراسات االجتماعية،

بساعد التقويم في تشخيص نقاط القوة والضعف في المناهج.

مراجعة المشروعات من وقت ألخر ومتابعتها أمر ضروري لتقويمه. 

كثرة المتغيرات التي تحدث في المجتمعات والتي تقتضي إعادة النظر في المناهج . 

زيادة المعارف والمعلومات بشكل هائل . 

اهتمام الناس بالتربية اهتماما متزايدا وتساؤالتهم المستمرة عن جدوى البرامج الدراسية المطبقة

عدم رضا الناس بنتائج الطالب أحيانا وبتقصير التربية في إعدادهم للحياة . 

ــات  ــي المجتمع ــتحدثات ف ــة المس ــن أجــل مواكب ــة م ــات التربوي ــت آلخــر بضــرورة اإلصالح ــن وق ــاداة م المن

)الشــبلي، 2000، 143).

11-3 - مسّوغات تقويم المنهج :

ــم التــي ال . 1 ــم ، جعلــت مناهــج التعلي ــة فــي مختلــف المجــاالت التــي تعــّم العال ــة والتكنولوجّي الثــورة المعرفّي
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تســارع إلــى مواكبتهــا مــن خــالل التقويــم والتطويــر الدائميــن متخلّفــة عّمــا يجــري فــي العالــم، وعاجــزة عــن 

تحقيــق أهدافهــا ، وبالتالــي فاقــدة لمســّوغات وجودهــا أصــالً .

التغّيــرات االجتماعّيــة والثقافّيــة واالقتصادّيــة المتســارعة ، ومــا يصاحبهــا مــن ظهــور مصطلحــات وأفــكار . 2

و اّتجاهــات وقيــم  وعــادات وأســاليب تفكيــر جديــدة ) ديمقراطّيــة التعليــم،

ــج  ــل المناه ــتدعي تحلي ــّي ....( تس ــي والمهن ــم الفّن ــة بالتعلي ــل، العناي ــوق العم ــم بس ــط التعلي ــاث، رب ــم اإلن تعلي

ــكل دورّي . ــتجّدات بش ــذه المس ــا به وإثرائه

ــور . 3 ــن ظه ــك م ــن ذل ــج ع ــن نت ــم ، وم ــا التعلي ــس وتكنولوجي ــم النف ــال عل ــي مج ــتمّرة ف ــورات المس التط

اســتراتيجيات تعليمّيــة جديــدة ، ووســائل تعليــم تكنولوجّيــة حديثــة أســهمت إلــى حــّد كبيــر فــي حــّث أصحــاب 

ــم  ــم والتعلي ــس والتعلّ ــق التدري ــر طرائ ــم المناهــج  ؛ لتطوي ــه بضــرورة تقوي ــى التوجي ــوّي عل ــرار الترب الق

ــم ، ووســائله . واألنشــطة المدرســّية وأســاليب التقوي

ــّي اضطــر النظــم . 4 ــار الثقاف ــي االنتش ــارع ف ــّي ، وتس ــن تواصــل عالم ــه م ــا أحدثت ــورة االّتصــاالت ، وم ث

ــّوم  ــة، ويق ــي المناهــج القائم ــد النظــر ف ــا يعي ــراً منه ــل كثي ــة ، وجع ــات األجنبّي ــة باللغ ــى العناي ــة إل التربوّي

مناهــج تعليــم اللغــات األجنبّيــة ، ويوّســع دائــرة تلــك اللغــات لتشــمل اللغــات الصينّيــة واليابانّيــة والروســّية 

ــة والفرنســّية .  ــن اإلنجليزّي ــى اللغتي ــت مقتصــرة عل ــد أن كان ــة ، بع واأللمانّي

ازديــاد عــدد الدراســات والبحــوث التربوّيــة المختلفــة فــي مجــال المناهــج ، ومــا تمّخــض عنهــا مــن نتائــج ، . 5

تظهــر ثغــرات المناهــج القائمــة ، وتوصــي بضــرورة تقويمهــا المســتمّر .

ثبــوت مقولــة إّن اســتثمار رأس المــال البشــرّي أفضــل أنــواع االســتثمار دفــع التربوييــن إلــى تقويــم المناهــج . 6

ــّي  ــّور الوطن ــة التط ــع عجل ــة لدف ــرّية مؤّهل ــات بش ــل مخرج ــى أفض ــول عل ــتمرار للحص ــا باس وتطويره

االقتصــادّي واالجتماعــّي .

انتشــار التعليــم ، ودخــول المنهــج إلــى كّل بيــت ، جعــل هــذا المنهــج أمــراً مهّمــاً لــكّل فــرد فــي المجتمــع، . 7

يشــّرحه، ويكشــف عيوبــه، ويثنــي علــى ايجابّياتــه، ويبــدي رأيــه فيــه فــي وســائل اإلعــالم المختلفــة التي رأت 

فــي الخــوض فيــه مــاّدة خصبــة تهــّم الجميــع ، وترضــي فضولهــم ؛ األمــر الــذي لفــت األنظــار إلــى أهمّيتــه 

، ودفــع القائميــن علــى العملّيــة التربوّيــة إلــى العمــل علــى  تقويمــه وتطويــره بشــكل مســتمّر  .

وال يعنــي البنــد الســابق أّن عيــن التربيــة مغمضــة عّمــا يجــري فــي الميــدان التربــوّي ، بــل إّن ثّمــة لجانــاً . 8

ــة عــن عملهــا  ــر دورّي ــّدم هــذه اللجــان تقاري ــم وتقويمــه ، وتق ــق المنهــج القائ مشــّكلة لغــرض متابعــة تطبي

ــت المناســب  ــار الوق ــي المنهــج ، فيخت ــاط الضعــف ف ــّوة ، ونق ــب الق ــا جوان ــرار ، تظهــر فيه لصاحــب الق
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ــم )ملحــم، 2005، 154). ــج التقوي ــي ضــوء نتائ ــر ف إلجــراء التطوي

11-4 -تطوير المنهج

   يتنــاول تطويــر المنهــج  جميــع مكونــات المناهــج مــن  الكتــب المدرســية، وأســاليب التدريــس، وإعــداد المعلــم، 

ــي،  ــم الطــالب. وباختصــار، )الخول ــاليب تقيي ــي أس ــر ف ــرات والمالعــب، وتطوي ــية والمختب ــي المدرس والمبان

2011 ، 87(. ويتمثــل ذلــك فــي إعــادة النظــر فــي جميــع عناصــر المنهــاج مــن األهــداف 

إلــى التقويــم ، كمــا يتنــاول جميــع العوامــل التــي تّتصــل بالمنهــج، وتؤّثــر فيــه، وتتأّثــر بــه، مــن خــالل إدخــال 

تجديــدات ومســتحدثات فــي مجالهــا؛ بقصــد  تحســين العملّيــة التربوّيــة، ورفــع مســتواها، بحيــث تــؤّدي فــي النهاية 

ــداف المنشــودة  ــق األه ــة، ووف ــات المطلوب ــي االّتجاه ــلوك ف ــذا الس ــه ه ــن، وتوجي ــلوك المتعلمي ــل س ــى تعدي إل

ــى، 2000، 171).  )مصطف

2. أساليب تطوير المنهج :

يمكن أن تقسم أساليب تطوير المنهج إلى :

أّوالً – أساليب التطوير التقليدّية، ومنها :

ــاّدة . 1 ــّية، أو م ــدة دراس ــه، أو وح ــذا األســلوب حــذف موضــوع أو جــزء من ــي ه ــة ، ويعن الحــذف واإلضاف

ــا. بأكمله

ــدواٍع . 2 ــّدم بعــض الموضوعــات، ويؤّخــر بعضهــا اآلخــر؛ ل ــم مــاّدة، فتق ــم والتأخيــر حيــث يعــّدل تنظي التقدي

ــة. ــة أو ســيكولوجّية أو منطقّي تعليمّي

التنقيــح وإعــادة الصــوغ، وفــي هــذا األســلوب يخلـّـص المنهــج مــن بعــض األغــالط الطباعّيــة أو العلمّيــة التــي . 3

علقــت بــه، أو  يعــاد النظــر فــي أســلوب عرضــه، ولغتــه.

االســتبدال والتعديــل، ويعنــي هــذا األســلوب اســتبدال معلومــات أو موضوعــات محّدثــة أو موّســعة أو . 4

ملّخصــة بموضوعــات مشــابهة فــي المنهــج، أو العــودة إلــى تلــك المعلومــات والموضوعــات المتضّمنــة فــي 

ــة. ــات الحديث المنهــج، وإعــادة النظــر فيهــا، وتعديلهــا بمــا ينســجم والمعطي

تطويــر واحــد أو أكثــر مــن عناصــر المنهــج ، كتطويــر أســاليب التقويــم أو تطويــر طرائــق التدريــس ، أو . 5

تطويــر تنظيــم المنهــج مــن مــواّد منفصلــة إلــى مــواد مترابطــة ، أو مندمجــة )الخليفــة، 2005، 297) .

ثانياً – أساليب التطوير الحديثة:

 وتــرى فــي التطويــر عملّيــة شــاملة تتنــاول المنهــج عمومــاً، بــدءاً مــن فلســفته وأهدافــه، وانتهــاء بعملّيــة تقويمــه 

» وفــي ضــوء ذلــك يعــاد النظــر فــي اختيــار المحتــوى ، وأســاليب تنظيمــه، بنــاء علــى أحــدث مــا وصــل إليــه 
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مجــال المــاّدة، وأســاليب التربيــة، ونظرّيــات علــم النفــس، )الخليفــة، 2005، 298.)

ــة  فــي ســورية حرصــت علــى مراجعــة الخطــط والبرامــج وتطويــر  ممــا ســبق يمكــن القــول أن وزارة التربي

المناهــج الدراســية بمراحــل التعليــم المختلفــة وكذلــك تطويــر برامــج كليــات التربيــة. يشــير والتطويــر فــي مجــال 

التعليــم والمناهــج والمقــررات الدراســية إلــى أهميــة مــا يلــي:

اعتبار الطالب محور العملية التعليمية والتركيز علي نشاط الطالب في اكتساب المعرفة والخبرة  

االهتمــام باســتخدام التقنيــات والوســائل التعليميــة الحديثــة مثــل : الحاســب اآللــي ، والمختبــرات ، ومعامــل   

اللغــة، وغيرهــا مــن وســائل ومصــادر المعلومــات .

ربط المناهج بحياة الطالب وبيئتهم ومجتمعهم .  

التوازن بين الكم والكيف عند معالجة المحتوى الدراسي.  

التأكيــد علــي تنويــع اســتراتيجيات وطرائــق التدريــس مــن موقــف إلــى آخر)العجمــي، 2005،361 ،عبــد   

ــالم، 2006، 281). الس

هــذه العمليــة الشــاملة فــي التطويــر هــي مــا ارتكــزت عليــه عمليــة تأليــف مناهــج الدراســات االجتماعيــة وغيرهــا 

مــن المناهــج وفــق مدخــل المعاييــر فــي المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة.

ولمــا كان التعليــم القائــم علــى المعاييــر هــو مدخــالً ال يســتهدف مقارنــة الطــالب بعضهــم ببعــض، وإنمــا يســتهدف 

مقارنــة أداء المتعلميــن بمعاييــر موضوعــة مســبقاً ومتفــق عليهــا وهــو مدخــل يســتهدف ربــط التقويــم بالمنهــج 

التعليمــي وطــرق التدريــس والمحتــوى العلمــي، كان البــد مــن إجــراء دراســة تقويميــة للمنهــج ذاتــه مــن قبــل 

معلمــي الميــدان الذيــن يملكــون المهــارة والخبــرة للتقويــم الموضوعــي للمحتــوى وواقــع تعليــم وتعلــم المــادة مــن 

قبــل التالميــذ. 

12- الطريقة واإلجراءات:

12-1 - منهج البحث:

ــد  ــم لتحدي ــه: »منهــج يصم ــّرف  بأن ــي ويع ــي التحليل ــج الوصف ــذا البحــث، المنه ــي إجــراء ه ــد الباحــث ف اعتم

ووصــف الحقائــق المتعلقــة بالموقــف الراهــن، والســتخالص معلومــات عــن موضــوع معيــن، ويهــدف المنهــج 

الوصفــي إلــى عمــل ووصــف دقيــق لســمات فــرد مــا أو ظاهــرة معينــة أو جماعــة معينــة باســتخدام فرضيــات 

ــدار، 2006، 76) ــة عــن هــذه الســمات« ) دوي مبدئي

12-2 - المجتمع األصلي وعينة الدراسة: 
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12-2 - 1 - المجتمع األصلي:

تمثــل المجتمــع األصلــي للبحــث بجميــع معلمــي مرحلــة التعليــم األساســي )الحلقــة األولــى( فــي مدينتــي الالذقيــة 

ودمشــق  والبالــغ عددهــم )42752( معلمــاً ومعلمــة منهــم )14248( معلمــاً ومعلمــة فــي مدينــة دمشــق  

ــام 2019/ 2020.  ــة للع ــة حســب الخالصــة اإلحصائي ــة الالذقي ــي مدين و)28504( ف

12-2 - 2 - عينة الدراسة:

 تمثلــت عينــة البحــث بعينــة مقصــودة مــن معلمــي التعليــم األساســي القائميــن علــى تدريــس منهــاج الدراســات 

االجتماعيــة للصــف الخامــس، حيــث قــام الباحــث بســحب عينــة مــن كل مدينــة )الالذقيــة ودمشــق(  بطريقــة العينة 

المتيســرة )العينــة العرضيــة( وهــي »العينــة التــي يختارهــا الباحــث مــن األفــراد الذيــن يســهل الوصــول إليهــم أو 

األفــراد الذيــن يقابلهــم الباحــث بالصدفــة والذيــن يبــدون تعاونــاً مــع الباحــث » 

    ولتقديــر حجــم العينــة المســحوبة ، اعتمــد الباحــث علــى الطريقــة الجدوليــة، حيــث قــدم العالمــان كريجيســي 

ومورغــان)Kerjecie& Morgan ( جــدوالً لتحديــد حجــم العينــة حيــث يتضمــن الجــدول عموديــن األول لعــدد 

عناصــر المجتمــع والعمــود الثانــي يمثــل العــدد المقابــل لعــدد عناصــر العينــة )رمضــان ومحســن، 2017، 71(، 

فبلــغ عــدد أفــراد هــذه العينــة )380( معلمــاً ومعلمــة أي مــا نســبتها)0.89 %( مــن المجتمــع األصلــي البالــغ 

ــة الجدوليــة المعتمــدة حســب  ــة وذلــك ألن حجــم المجتمــع كبيــر ومســتوى الدالل )42752(، وهــذه النســبة قليل

كريجيســي ومورغــان  هــو )0.05) 

أما عدد المعلمين من كل محافظة فقد حسبها الباحث بالطريقة اآلتية:

عدد المعلمين في المحافظة/ المجموع الكلي للمعلمينx عدد العينة المطلوبة

والجدول )1( يبين توزع أفراد المجتمع األصلي وعينة البحث ونسبة تمثيلها للمجتمع األصلي:

جدول)1( توزع عينة البحث من المعلمين في دمشق والالذقية

النسبة%العينةالمجتمع األصليالمحافظة

142481260.89دمشق

285042530.89الالذقية

427523800.89المجموع
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12-3 - تصميم أدوات البحث

    تمثلــت أداة البحــث باســتبانة تهــدف إلــى تقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس مــن وجهــة 

نظــر المعلميــن واحتياجــات تطبيــق.

مرت عملية تصميم االستبانة بالمراحل اآلتية:

مراجعــة أدبيــات البحــث التــي تناولــت تقويــم المناهــج الدراســية بشــكل عــام، ومناهــج الدراســات االجتماعيــة . 1

ــكل خاص. بش

المعايير الوطنية لمادة الدراسات االجتماعية للصف الخامس. . 2

صياغــة مؤشــرات تقويميــة لمنهــاج الدراســات االجتماعيــة واحتياجــات تطبيــق هــذا المنهج/ فتألفت االســتبانة . 3

فــي صورتهــا األوليــة مــن قســمين: يشــمل األول مقدمــة االســتبانة التــي تضمنــت تحديــد هــدف االســتبانة، 

والحــث علــى التعــاون مــع الباحــث، وبيــان آليــة اإلجابــة عنهــا وتدويــن البيانــات الشــخصية للمجيــب.

ــداً )ملحــق 1( والتــي صنفــت فــي بعديــن همــا   ــغ عددهــا )42( بن ــود االســتبانة  البال تضمــن القســم الثانــي: بن

)تقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة، وبعــد احتياجــات تطبيــق منهــاج الدراســات االجتماعيــة( ، والجــدول )2) 

يبيــن أبعــاد االســتبانة وعــدد البنــود فــي كل بعــد:

جدول)2( أبعاد استبانة متطلبات تطبيق المناهج المطورة

اختــار الباحــث  الشــكل المغلــق لالســتبانة المعتمــد علــى اختيــار اإلجابــة مــن خمســة تقديــرات، وُطلــب مــن ـ-

المعلميــن تقويــم المنهــاج فــي ضوئهــا، وذلــك بإبــداء رأيهــم بــكل )بنــد( مــن بنــود االســتبانة، حســب ســلم 

خماســي الدرجــات، أعلــى درجــة فيــه )5( تقابــل موافــق بشــدة، و)4( تقابــل موافــق، و)3(  تقابــل متوســط 

و)2( تقابــل غيــر موافــق و )1( تقابــل غيــر موافــق بشــدة.

ــدرج  ــات ت ــبي حســب فئ ــوزن النس ــط ال ــاب متوس ــك بحس ــاج وذل ــى المنه ــم عل ــاراً للحك ووضــع الباحــث معي

المقيــاس الخماســي فيهــا، ثــم حســاب طــول الفئــة فأعطيــت كل درجــة مــن درجــات التقديــر قيمــاً متدرجــة وفــق 

عدد البنودأبعاد االستبانة

26تقويم منهاج الدراسات االجتماعية

16احتياجات تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية

42الكلي
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فئــات المقيــاس الخماســي وبعــد ذلــك قــام الباحــث بتحويــل فئــات المقيــاس الخماســي بعــد تطبيــق االســتبانة علــى 

المعلميــن إلــى ثــالث فئــات )موافــق، متوســطة ، غيــر موافــق(  مســتخدماً القانــون اآلتــي: 

                       أعلى درجة لالستجابة في االستبانة –  أدنى درجة لالستجابة في االستبانة     

                                            عدد الفئات 

                        ) 5-3/1 ( =) 4÷3 )= 1.33  وهي طول الفئة              

جدول ) 3 ( معيار الحكم على منهاج الدراسات االجتماعية

القيمة المعطاة وفق المقياس الخماسيالقيمة المعطاة وفق المقياس الخماسيفئات االستجابة

من -1 12.33غير موافق

2.34 – 33.67بدرجة متوسطة

3.68 – 55موافق

ــن المحكمين)ملحــق2) . 4 ــة م ــى مجموع ــتبانة عل ــرض االس ــام الباحــث بع ــتبانة: ق ــن صــدق االس ــق م التحق

إلبــداء رأيهــم فيهــا، والذيــن أبــدوا مجموعــة مــن المالحظــات  أخــذ بهــا الباحــث حتــى أصبحــت االســتبانة 

ــة االســتطالعية. ــى العين ــق عل جاهــزة للتطبي

 6. ثبات االستبانة 

قــام الباحــث بحســاب ثبــات االســتبانة بطريقــة التجزئــة النصفيــة أو الشــطر النصفــي وذلــك مــن خــالل شــطر 

بنــود االســتبانة إلــى نصفيــن متعادليــن فجعــل العبــارات ذات األرقــام الفرديــة فــي الشــطر األول والعبــارات ذات 

األرقــام الزوجيــة فــي الشــطر الثانــي، وتــم حســاب درجــة الثبــات الكلــي وثبــات كل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة مــن 

خــالل تطبيــق االســتبانة علــى عينــة اســتطالعية مــن معلمــي الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس بلــغ عددهــم 

)31( معلمــاً ومعلمــة، ومــن ثــم حســاب معامــل االرتبــاط ســبيرمان ومعامــل جتمــان بيــن درجــات المفحوصيــن 

علــى الشــطر األول ودرجاتهــم فــي الشــطر الثانــي، وجــاءت النتائــج كمــا هــو موضــح بالجــدول )4):

طول الفئة  =

طول الفئة  =



21

جدول)4( معامل ثبات االستبانة بطريقة الشطر النصفي

معامل ارتباط جتمانمعامل ارتباط سبيرماننحو

0.870.85تقويم منهاج الدراسات االجتماعية

احتياجــات تطبيــق منهــاج الدراســات 

االجتماعيــة
0.910.84

0.870.86الكلي

   يتبيــن مــن الجــدول )4( أن قيــم معامــل ثبــات أبعــاد االســتبانة واالســتبانة ككل قيــم مقبولــة إحصائيــاً ويــدل 

ذلــك علــى ثبــات االســتبانة وصالحيتهــا للتطبيــق. 

13- عرض النتائج ومناقشتها:

ــي  ــن ف ــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر المعلمي 4-1 - مــا طبيعــة منهــاج الدراســات االجتماعي

ــة ودمشــق؟ ــي الالذقي مدينت

    لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحِســَبْت المتوســطات الحســابية،  واالنحرافــات المعياريــة؛ الســتجابات المعلميــن 

نحــو عبــارات االســتبانة المتعلقــة بتقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة 

ــاس الخماســي فــي االســتبانة، انظــر  ــدرج المقي ــات ت ــة ودمشــق، حســب فئ ــن فــي مدينتــي الالذقي نظــر المعلمي

الجــدول )3( معيــار الحكــم علــى المنهــاج. فجــاءت النتائــج  كمــا فــي الجــدول اآلتــي:
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جدول )5( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المعلمين حول تقويمهم 

لمنهاج الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي

تقويم منهاج الدراسات االجتماعية
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الرتبةالتقدير

8متوسطة2.62.611يزود المعلمين بالتقنيات المناسبة لتطبيق طرائق التدريس الحديثة. 1

16متوسطة2.55.708يتطابق الموضوعات المتضمنة مع  عدد ساعات الدوام المدرسي . 2

17متوسطة2.49.501تتنوع فيه أساليب تقويم تحصيل المتعلمين. 3

20متوسطة1.87.933براعي المنهاج الفروق الفردية بين المتعلمين. 4

4متوسطة2.77.586يتضمن المنهاج معارف كافية للمتعلمين. 5

2متوسطة2.95.305يغلب على المنهاج الصور والرسوم البيانية. 6

26غير موافق1.01.072تتكامل المعارف مع األنشطة المتضمنة في المنهاج. 7

23غير موافق1.48.500تتنوع فيه القيم االجتماعية المتضمنة في المنهاج. 8

21غير موافق1.61.488يتناسب مع مستويات المتعلمين. 9

25غير موافق1.29.455يستخدم لغة سليمة وأسلوب سهل وواّضح. 10

12متوسطة2.58.495يشجع المنهاج المتعلم على التعلم الذاتي. 11

13متوسطة2.57.496يخلو من التكرار والحشو الممل. 12

19متوسطة2.39.489يراعى في المحتوى  الوقت المخصص له. 13

14متوسطة2.56.496تتناسب مكونات البناء المعرفي في المنهاج مع موضوعاته. 14

18متوسطة2.44.497تعرض المادة  العلمية بشكل منطقي ومنسق . 15

6متوسطة2.74.438يتناسب المحتوى مع مستويات التالميذ العمرية. 16

11متوسطة2.60.491يتضمن المنهاج أنشطة متنوعة. 17

1متوسطة2.98.177يشجع المحتوى على تنمية مهارات التفكير الناقد. 18

24غير موافق1.44.498يبرز المحتوى دور الحضارة العربية في الحضارة اإلنسانية. 19

15متوسطة2.55.497ينمي المحتوى قيماً وجدانية متنوعة. 20

7متوسطة2.66.476يعالج المحتوى  مفاهيم رئيسية ومفاهيم أخرى فرعية. 21

5متوسطة2.73.440تّم تأليف المنهاج وفق المعايير الوطنية. 22

3متوسطة2.77.419تتوفر في المحتوى الحداثة والدقة العلمية. 23

9متوسطة2.62.487يرتبط المحتوى بحاجات التالميذ وخبراتهم. 24

10متوسطة2.61.487يتوزع المحتوى على الفصلين الدراسيين بشكل متوازي. 25

22غير موافق1.52.500يتضمن المحتوى نصوصاً موثقة يخلو من مظاهر التحيز فيها. 26

غير موافق2.32.129الكلي
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يتبيــن مــن الجــدول )5( أن المتوســط الحســابي لدرجــات المعلميــن حــول تقويمهــم لمنهــاج الدراســات 

ــغ  ــا بل ــغ )2.32( كم ــد بل ــام ق ــم  بشــكل ع ــة نظره ــن وجه ــي م ــس األساس ــة للصــف الخام االجتماعي

ــم  ــق(، أي أن تقوي ــر مواف ــة )غي ــن فئ ــذا المتوســط ضم ــع ه ــك وق ــاري )0.129( وبذل االنحــراف المعي

ــوب. ــة للصــف الخامــس دون المســتوى المطل ــن لمناهــج الدراســات االجتماعي المعلمي

أما فيما يتعلق بكل عبارة من عبارات االستبانة  فالجدول السابق يبين ما يلي:

جــاءت العبــارات  )تشــجع المحتــوى علــى تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد، ويغلــب علــى المنهــاج الصور ـ 

والرســوم البيانيــة، وأنهــا ألفــت وفــق المعاييــر الوطنيــة )18، 6، 23( فــي المرتبــة األولــى مــن وجهــة 

نظــر المعلميــن ووقعــت ضمــن فئــة )بدرجــة متوســطة(. بينمــا جــاءت العبــارات )تتكامــل المعــارف 

مــع األنشــطة المتضمنــة فــي المنهــاج، يبــرز المحتــوى دور الحضــارة العربيــة فــي الحضــارة اإلنســانية، 

ويســتخدم لغــة ســليمة وأســلوباً ســهالً وواضحــاً( )7، 10، 19( جــاءت فــي المراتــب األخيــرة وضمــن 

ــرأي  ــارف، وب ــى المع ــة األنشــطة عل ــج غلب ــذه النتائ ــون حســب ه ــرى المعلم ــق(. ي ــر مواف ــة )غي فئ

الباحــث فــإنَّ هــذا يعــد ميــزة للمناهــج وليــس نقطــة ضعــف ســيما وأّن تأليــف المناهــج وفــق مدخــل 

المعاييــر يتيــح تنميــة االســتيعاب المســتدام والمهــارات األساســية، وهــذا ال يتحقق إذا غلبــت المعارف 

علــى األنشــطة.

ــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة  4-2 - مــا احتياجــات تطبيــق منهــاج الدراســات االجتماعي

نظــر المعلميــن فــي مدينتــي الالذقيــة ودمشــق؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحِســبَْت المتوســطات الحســابية،  واالنحرافــات المعياريــة؛ الســتجابات 

المعلميــن تجــاه عبــارات االســتبانة المتعلقــة باحتياجــات تطبيــق منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف 

الخامــس األساســي مــن وجهــة نظــر المعلميــن فــي مدينتــي الالذقيــة ودمشــق، فجــاءت النتائــج  كمــا فــي 

ــي: الجــدول اآلت

جدول )6( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المعلمين حول 

احتياجات تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية للصف الخامس األساسي
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احتياجات تطبيق منهاج الدراسات االجتماعية
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الرتبةالتقدير

تخصيــص جهــاز كومبيوتــر لــكل شــعبة متصــل مــع . 1
شــبكة االنترنــت.

2موافق4.53.500

واألفــالم . 2 كاألشــرطة  مســاندة  تعليميــة  مــواد  توفــر 
لقصــص ا و

15موافق3.79.772

تزويــد المعلميــن بالتقنيــات المناســبة لتطبيــق طرائــق . 3
التدريــس الحديثــة

10موافق3.98.822

وضــع جهــاز عــارض البيانــات فــي كل شــعبة فــي . 4
المدرســة

12موافق3.94.757

13موافق3.84.765توعية أفراد المجتمع بأهمية التطوير. 5

8موافق4.11.801إصدار نشرات تثقيفية بأهداف المنهاج الجديد. 6

عقــد اجتماعــات دوريــة ألوليــاء المــور لتعريفهــم بطبيعــة . 7
ــج الجديدة المناه

5موافق4.17.752

تخصيــص قنــاة إعالميــة  تســهم فــي نشــر ثقافــة تطويــر . 8
المنهــاج

3موافق4.25.855

4موافق4.23.879توفير  دليل للمعلم لمنهاج الدراسات االجتماعية. 9

عقــد اجتماعــات شــهرية بيــن المعلميــن لعــرض خبراتهــم . 10
ــام زمالئهم أم

1موافق4.55.500

16موافق3.78.772إقامة دورات تدريبية على استخدام الطرائق الحديثة. 11

9موافق3.99.822تصميم مباني تعليمية مساعدة لتطبيق المناهج الحديثة. 12

11موافق3.95.757تأمين المخابر  العلمية لتطبيق التجارب. 13

14موافق3.83.765ضرورة تقويم المنهاج قبل تعميمه في المدارس. 14

متعلــم . 15 كل  مؤهــالت  عــن  للكشــف  أنشــطة  تصميــم 
المهنيــة وتوجهاتــه 

7موافق4.12.801

عــدم االقتصــار علــى االمتحانــات كأســلوب العتمــاد . 16
اجتيــاز المرحلــة

6موافق4.16.752

موافق4.08.427الكلي
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يتيتبيــن مــن الجــدول )6( أن المتوســط الحســابي لدرجــات المعلميــن حــول احتياجــات تطبيــق منهــاج الدراســات 

االجتماعيــة للصــف الخامــس األساســي مــن وجهــة نظرهــم  بشــكل عــام قــد بلــغ )4.16( كمــا بلــغ االنحــراف 

ــج  ــرون أن مناه ــن ي ــق(، أي أن المعلمي ــة )مواف ــن فئ ــط ضم ــذا المتوس ــع ه ــك وق ــاري )0.427( وبذل المعي

الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس يحتــاج إلــى متطلبــات مهنيــة وماديــة وإعالميــة لتطبيقــه فــي مــدارس 

ــون أن  ــرى المعلم ــث ي ــى حي ــب األول ــي المرات ــي ف ــى التوال ــارات )1، 10، 8( عل ــاءت العب ــد ج ــورية فق س

ــى  ــة إل ــم، إضاف ــام زمالئه ــم أم ــن لعــرض خبراته ــن المعلمي ــد اجتماعــات شــهرية بي ــى عق المناهــج بحاجــة إل

تخصيــص جهــاز كومبيوتــر لــكل شــعبة متصــل مــع شــبكة االنترنــت، وتخصيــص قنــاة إعالميــة  تســهم فــي نشــر 

ثقافــة تطويــر المنهــاج، إضافــة إلــى توفيــر  دليــل للمعلــم لمنهــاج الدراســات 

4-3 - مــا الفــرق فــي تقويــم المعلميــن لمنهــاج الدراســات االجتماعيــة واحتياجــات تطبيقــه تبعــاً لمتغيري)عــدد 

ســنوات الخبــرة، والمدينــة(؟

لإلجابة عن هذا السؤال تّم اختبار فرضيات البحث على الشكل اآلتي:

قــام الباحــث قبــل التحقــق مــن فرضيــات البحــث بإجــراء اختبــار التوزيــع الطبيعــي وذلــك لتحديــد نــوع اإلحصــاء 

ــق  ــي )الطبيعــي( بتطبي ــع االعتدال ــع التوزي ــات تتب ــت البيان ــا اذا كان ــد فيم ــات وتحدي ــار الفرضي المناســب الختب

 The Kolomogrov-Smirnov One- sample (اختبــار كولموجــروف- ســميرنوف للعينــة الواحــدة

teset ( وذلــك بعــد حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات المعلميــن علــى االســتبانة 

فجــاءت النتائــج كمــا يلــي:

جدول)7( نتائج اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  كولموجروف سميرنوف 

للعينة الواحدة

العدداألبعاد
Normal Parameters a,,b كولموغروف - سميرنوف

Z
قيمة الداللة المتوسط 

الحسابي
االنحراف 
المعياري

تقويم منهاج الدراسات 
االجتماعية

3802.32.129.200.102

احتياجات تطبيق منهاج 
الدراسات االجتماعية

3804.08.4271.308.065

a. Test distribution is Normalالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي
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يظهــر مــن الجــدول )7( أن قيمــة الداللــة فــي كل بعــد مــن أبعــاد االســتبانة كانــت أكبــر مــن 0.05 لــذا  فهــي 

ــى اســتخدام اإلحصــاء  ــع الدرجــات ممــا يدعــو إل ــة توزي ــى اعتدالي ــذي يشــير إل ــة األمــر ال ــة إحصائي غيــر دال

ــة بالنتائــج. ــات والثق ــار الفرضي البارامتــري )المعلمــي( الختب

ــاج  ــة منه ــن حــول طبيع ــات المعلمي ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل 6-1 - ال يوجــد ف

ــرة.  ــر عــدد ســنوات الخب ــه حســب متغي ــة واحتياجــات تطبيق الدراســات االجتماعي

ــطات  ــة لمتوس ــات المعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــاب المتوس ــث بحس ــام الباح ــة، ق ــذه الفرضي ــار ه الختب

درجــات المعلميــن حــول طبيعــة منهــاج الدراســات االجتماعيــة واحتياجــات تطبيقــه حســب متغيــر عــدد ســنوات 

الخبــرة. ، فجــاءت النتائــج علــى النحــو الموضــح بالجــدول اآلتــي: 

جدول )8( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات إجابات المعلمين حول طبيعة منهاج 

الدراسات االجتماعية واحتياجات تطبيقه حسب متغير عدد سنوات الخبرة

يتبيــن مــن الجــدول)8( أن هنــاك فروقــاً ظاهريــة بيــن المتوســطات الحســابية لدرجــات المعلميــن حســب متغيــر 

ســنوات الخبــرة بمســتوياته الثــالث، 

كمــا تبيــن مــن الجــدول أن تقويــم المعلميــن حســب متغيــر ســنوات الخبــرة كان فــي الفئــة )غيــر موافــق( أي أن 

المناهــج دون المســتوى المطلــوب، بينمــا كانــت درجــة احتياجــات تطبيــق المنهــاج كبيــرة مــن وجهــة نظرهــم.

العددمستويات المتغيرالمتغيراألبعاد
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

التقدير

تقويم منهاج الدراسات 
االجتماعية

الخبرة

غير موافق802.32.131أقل من 5 سنوات

مــن  أقــل  إلــى   5 مــن 
ت ا 1ســنو 0

غير موافق1462.29.126

غير موافق1542.34.130أكثر من 10 سنوات

Total3802.32.129غير موافق

احتياجات تطبيق منهاج 
الدراسات االجتماعية

الخبرة

موافق804.05.445أقل من 5 سنوات

مــن  أقــل  إلــى   5 مــن 
ت ا 1ســنو 0

موافق1464.06.424

موافق1544.11.421أكثر من 10 سنوات

Total3804.08.427موافق
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وبهــدف التحقــق مــن الداللــة اإلحصائيــة للفــروق الظاهريــة قــام الباحــث بإجــراء اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي 

ــه ثــالث  مســتويات ، ويبيــن الجــدول  ــار ســنوات الخبــرة متغيــراً مســتقالً ول )One Way ANOVA( باعتب

اآلتــي نتائــج هــذا التحليــل:

جدول)9( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي)ANOVA( للفروق بين متوسطات درجات المعلمين حسب 

متغير عدد سنوات الخبرة

يتبين من الجدول )9( ما يلي:

ــة  ــة)0.451( وهــي قيمــة غيــر دال ــم المعلميــن للمنهــاج )0.798( وبلغــت قيمــة الدالل بلغــت قيمــة )ف( لتقوي

ــة  ــر دال ــق المنهــاج غي ــة لبعــد احتياجــات تطبي ــت قيمــة الدالل ــة)0.05( كمــا كان ــد مســتوى الدالل ــاً عن إحصائي

إحصائيــاً، ممــا يدعــو إلــى قبــول الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى أنــه: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة 

ــه  ــة واحتياجــات تطبيق ــن حــول طبيعــة منهــاج الدراســات االجتماعي ــات المعلمي ــن متوســطات درجــات إجاب بي

حســب متغيــر عــدد ســنوات الخبــرة 

مصدر التبايناألبعاد
مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

(F(القرارقيمة الداللةقيمة

تقويم منهاج الدراسات 
االجتماعية

0262.013.بين المجموعات

غير دالة798.451.
داخل 

المجموعات
6.237377.017

6.263379اإلجمالي

احتياجات تطبيق منهاج 
الدراسات االجتماعية

3172.158.بين المجموعات

غير دالة868.420.
داخل 

المجموعات
68.779377.182

69.096379اإلجمالي
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ــن حــول طبيعــة منهــاج  ــات المعلمي ــن متوســطات درجــات إجاب ــة بي ــة إحصائي ــرق ذو دالل 6-2 -  ال يوجــد ف

ــة.  ــر المدين ــه حســب متغي ــة واحتياجــات تطبيق الدراســات االجتماعي

اســتخرجت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات المعلميــن ، حــول طبيعــة منهــاج الدراســات 

االجتماعيــة واحتياجــات تطبيقــه حســب متغيــر المدينــة. وحســاب قيمــة )ت( لداللــة الفــرق للعينتيــن المســتقلتين، 

فجــاءت نتائــج اختبــار الفرضيــة علــى النحــو الموضــح بالجــدول اآلتــي: 

جدول)10( نتائج اختبار )t- test( لداللة الفرق بين متوسطات درجات المعلمين حول طبيعة منهاج الدراسات 

االجتماعية واحتياجات تطبيقه حسب متغير المدينة.

العددالمجموعةمحاور الكفايات
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة ت
درجات 
الحرية

قيمة 
الداللة

القرار

تقويم منهاج الدراسات 
االجتماعية

1262.33.128دمشق

غير دالة064.378.949.

2542.32.129الالذقية

احتياجات تطبيق منهاج 
الدراسات االجتماعية

1264.06.428دمشق

غير دالة439378.661

2544.09.427الالذقية

يتبيــن مــن الجــدول )10( أن قيمــة )ت( لداللــة الفــرق بيــن متوســط درجــات المعلميــن فــي بعــد تقويــم منهــاج 

الدراســات االجتماعيــة قــد بلغــت ).064( عنــد درجات الحريــة )378( وتبين أن قيمة الداللة قــد بلغت)0.949) 

وهــي أصغــر مــن )0.05(  لذلــك فالفــرق دال إحصائيــاً،  كمــا كانــت قيمــة الداللــة أصغــر مــن مســتوى الداللــة 

فــي بعــد احتياجــات تطبيــق المنهــاج، ممــا يدعــو لقبــول الفرضيــة الصفريــة.

استنتاجات عامة

استنتج الباحث من خالل النتائج اآلتي: 

كان هنــاك تبايــن فــي مواقــف المعلميــن لناحيــة تقويــم مناهــج الدراســات االجتماعيــة و متطلبــات تطبيقهــا، . 1

وإن لهــم مواقــف بعضهــا إيجابــي وآخــر ســلبي، ولكــن هــذا ال يخفــف مــن قيمــة اإلنجــاز الكبيــر الــذي حققــه 

المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة مــن خــالل تحقيقــه أهدافــاً كبيــرة جــداً وبوقــت قياســي نتيجــة 

المجهــود العظيــم الــذي بذلتــه لجــان التأليــف وتراكــم الخبــرة لديهــا طيلــة األعــوام الســابقة، ونتيجــة المتابعــة 

الحثيثــة مــن إدارة المركــز التــي اتصفــت بالديناميكيــة وإال لمــا حقــق المركــز هــذا اإلنجــاز الكبيــر مــن حيــث 
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عــدد الكتــب التــي تــّم تأليفهــا ونوعيتهــا التــي غيــرت مجــرى التعليــم بشــكل شــبه كلــي مرتكــزة فــي محتواهــا 

علــى المتعلـّـم الــذي يســتطيع ذاتيــاً اكتســاب المعــارف مــن جهــة والمهــارات األساســية.

وجــد المعلمــون أن تطبيــق المناهــج بحاجــة إلــى كثيــر مــن المتطلبــات الماديــة لتنفيذهــا، وهــذا أمــر بدهــي أالَّ . 2

تكــون متوفــرة بكاملهــا فــي المــدارس، ألّن ظــروف الحــرب القاســية التــي يعانــي منهــا وطننــا تحــول دون 

القــدرة علــى تأميــن المتطلبــات التــي تتيــح تطبيــق المناهــج واألنشــطة المتضمنــة فيهــا بشــكل جيــد. 

رأى المعلمــون قلّــة المعــارف فــي المنهــج مقارنــة باألنشــطة، وهــذا برأيــي الباحــث أمــر طبيعــي، إذا كان . 3

ــدى  ــة ل ــة النقدي ــز المعرف ــودة وتعزي ــة الج ــة عالي ــازات تربوي ــق إنج ــو تحقي ــج ه ــي للمناه ــدف األساس اله

المتعلميــن وامتــالك المهــارات التــي تمكنهــم مــن إثبــات ذواتهــم وأن يتمكنــوا مــن مواجهــة المواقــف الحياتيــة 

بنجــاح. وبالتالــي فــإنَّ غلبــة األنشــطة علــى المعــارف هــو بحــد ذاتــه فرصــة الكتســاب المتعلميــن المهــارات 

والخبــرات وبقــاء أثــر التعلّــم طويــالً بــل مرافقــاً للمتعلــم مــدى الحيــاة.

إّن تطبيــق المناهــج المطــورة تحتــاج إلــى تهيئــة نفســية وفكريــة تشــمل المعلميــن وأوليــاء األمــور والطلبــة . 4

ــم،  ــدة عليه ــاليب جدي ــات وأس ــاً واتجاه ــرض قيم ــارات وتف ــات والمه ــد المعلوم ــم تجدي ــب منه ــا تتطل ألنه

إضافــة إلــى تهيئــة الظــروف االمكانــات لتحقيــق هــذا التكامــل والموازنــة بيــن حاجــات الطالــب والمجتمــع 

ــة  ــن الفضائي ــدءاً م ــز أيضــا، ب ــوزارة والمرك ــوم ال ــا تق ــر م ــذا األم ــا. وه ــة بينهم ــة ارتباطي ــاد عالق وإيج

ــى  ــة إل ــة التعامــل معــه، إضاف ــد وكيفي ــي تشــرح طبيعــة المنهــج الجدي ــدوات الت ــر مــن الن ــة و الكثي التربوي

ــن  ــوى للمتعلمي ــن مــن شــرح المحت ــي تمكــن المعلمي ــة المتعــددة والمتنوعــة األهــداف الت ــدورات التدريبي ال

ــه. ــة في ــق األنشــطة المختلف ــن مــن تطبي ــن المتعلمي وتمكي

14- مقترحات البحث:

ــات  ــارف ومعلوم ــن مع ــث يتضم ــنوات، بحي ــرور )5( س ــد م ــة بع ــاج الدراســات االجتماعي ــف منه ــادة تألي إع

ــاج. ــي المنه ــة ف ــم األنشــطة المتضمن ــة مــع ك ــة لتكــون متوازي إضافي

إشراك معلمين ذوي خبرة من الميدان والذين قاموا بتدريس المنهاج الجديد لالستفادة من خبراتهم.

 إصــدار نشــرات وتطبيــق اســتبانات وإجــراء نــدوات ومحاضــرات وبيانــات منظمــة مــن وســائل االعــالم لتوعيــة 

الجمهــور بالتطويــر وأهميــة التغيير.

األخــذ بعيــن االعتبــار فــي المراحــل القادمــة مــن عمليــة التأليــف آراء أوليــاء األمــور والمتعلميــن فيمــا يتعلــق 

بمحتــوى المنهــاج الحالــي والصعوبــات التــي تواجــه تطبيقــه بالشــكل األنســب.
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ملحق رقم)1(

استبانة 

تقويم منهاج الدراسات االجتماعية للصف الخامس من وجهة نظر المعلمين واحتياجات تطبيقه

يقــوم الباحــث بإجــراء دراســة حــول تقويــم منهــاج الدراســات االجتماعيــة للصــف الخامــس مــن وجهــة نظــر 

المعلميــن واحتياجــات تطبيقــه ، لــذا يضــع بيــن أيديكــم هــذه االســتبانة راجيــاً منكــم اإلجابــة عــن كل فقــرة 

مــن فقراتهــا بوضــع إشــارة)X( أمــام كل عبــارة تبعــاً لدرجــة موافقتــك عليهــا، علمــاً بــأن النتائــج ســتعامل 

بســرية تامــة ولــن تســتعمل إال ألغــراض البحــث العلمــي.

بيانات عامة

- المدينة:   دمشق                                         الالذقية

سنوات الخبرة: أقل من خمس سنوات                

من 5 سنوات إلى أقل من 10 سنوات                              أكثر من 10

                                                      

العباراتم
غير موافق 

بشدة
غير موافق

بدرجة 
متوسطة

موافق
موافق 
بشدة

البعد األول: تقويم مناهج الدراسات االجتماعية

1
   تزويد المعلمين بالتقنيات المناسبة لتطبيق 

طرائق التدريس الحديثة

2
يتطابق الموضوعات المتضمنة مع  عدد ساعات 

الدوام المدرسي

تنويع أساليب تقويم تحصيل المتعلمين3

يراعي المنهاج الفروق الفردية بين المتعلمين4

  يتضمن المنهاج معارف كافية للمتعلمين5

18- المالحق:
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يغلب على المنهاج الصور والرسوم البيانية6

7
تتكامل المعارف مع األنشطة المتضمنة في 

المنهاج

تتنوع القيم االجتماعية المتضمنة في المنهاج8

9
يتناسب منهاج الدراسات االجتماعية مع 

مستويات المتعلمين

10ً يستخدم لغة سليمة وأسلوباً سهالً وواضحا

يشجع المنهاج المتعلم على التعلم الذاتي11

يخلو من التكرار والحشو الممل12

يراعى في المحتوى  الوقت المخصص له13

14
تتناسب مكونات البناء المعرفي في المنهاج مع 

موضوعاته

تعرض المادة  العلمية بشكل منطقي ومنسق15

 يتناسب المحتوى مع مستويات التالميذ العمرية16

يتضمن المنهاج أنشطة متنوعة17

يشجع المحتوى على تنمية مهارات التفكير الناقد18

19
يبرز المحتوى دور الحضارة العربية في 

الحضارة اإلنسانية

ينمي المحتوى قيماً وجدانية متنوعة 20

21
يعالج المحتوى  مفاهيم رئيسية ومفاهيم أخرى 

فرعية

تّم تأليف المنهاج وفق المعايير الوطنية22

تتوفر في المحتوى الحداثة والدقة العلمية23

يرتبط المحتوى بحاجات التالميذ وخبراتهم24

25
يتوزع المحتوى على الفصلين الدراسيين بشكل 

متواٍز

26
يتضمن المحتوى نصوصاً موثقة يخلو من 

مظاهر التحيز فيها
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البعد الثاني: احتياجات تطبيق مناهج الدراسات االجتماعية

1
تخصيص جهاز كومبيوتر لكل شعبة متصل مع 

شبكة اإلنترنت.

2
توفر مواد تعليمية مساندة كاألشرطة واألفالم 

والقصص

3
تزويد المعلمين بالتقنيات المناسبة لتطبيق طرائق 

التدريس الحديثة

4
 وضع جهاز عارض البيانات في كل شعبة في 

المدرسة
توعية أفراد المجتمع بأهمية التطوير5

إصدار نشرات تثقيفية بأهداف المنهاج الجديد6

7
عقد اجتماعات دورية ألولياء المور لتعريفهم 

بطبيعة المناهج الجديدة

8
تخصيص قناة إعالمية  تسهم في نشر ثقافة 

تطوير المنهاج
توفير  دليل للمعلم لمنهاج الدراسات االجتماعية9

10
عقد اجتماعات شهرية بين المعلمين لعرض 

خبراتهم أمام زمالئهم

11
إقامة دورات تدريبية على استخدام الطرائق 

الحديثة

12
تصميم مباٍن تعليمية مساعدة لتطبيق المناهج 

الحديثة
تأمين المخابر  العلمية لتطبيق التجارب13

14
  ضرورة تقويم المنهاج قبل تعميمه في 

المدارس

15
  تصميم أنشطة للكشف عن مؤهالت كل متعلم 

وتوجهاته المهنية

16
عدم االقتصار على االمتحانات كأسلوب العتماد 

اجتياز المرحلة


