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يهج الدراسات االدتناعية يف املرحلة اإلعدادية يف ضوء تصور مكرتح مل
 معايري اجليل الكادو 

 مخَس ذلند مخَس  /ا.و.د

 املستدلص: 
ايكادّ اييت هب ؼكٝكٗا َٔ خاللٍ   مبعاٜري اؾٌٝإيٞ اعداد قا١ُ٥  اؿايٞ  ايبرثٖدف 

تكالالالدِٜ ت الالالٛز  , ٚ ايدزاضالالالات امجتُاعٝالالال١ باملسذًالالال١ امعدادٜالالال١   اؾغسافٝالالالا ن ذالالالد فالالالسٚ   َالالالٓٗخ 
 .يف ضال٤ٛ َتلًبالات ؼكٝالل َعالاٜري اؾٝالٌ ايكالادّ        اؾغسافٝالا باملسذًال١ ادعدادٜال١   َٓٗخ  حملتٟٛ

اؾٌٝ ايكادّ اياليت هالب ؼكٝكٗالا َالٔ خاللٍ َالٓٗخ اؾغسافٝالا باملسذًال١         اعداد قا١ُ٥ َعاٜري مت 
امعدادٜالال١ ن ذالالد فالالسٚ  ايدزاضالالات امجتُاعٝالال١ , ٚبٓالالا٤ ملدا٠ تكالالِٜٛ املالالٓٗخ  اؿالالايٞ يًحغسافٝالالا         
باملسذًالالال١ امعدادٜالالال١ يف ضالالال٤ٛ املعالالالاٜري احملالالالدد٠ يًحٝالالالٌ ايكالالالادّ , ٚ ٚضالالال  ت الالالٛز حملتالالالٟٛ َالالالٓٗخ         

ملٕ َالالٓٗخ اؾغسافٝالالا  ٚتٛصالالًا ايدزاضالال١ إيالالٞ   . عدادٜالال١ ايةل الال١  اؾغسافٝالالا يف ضالالٓٛات املسذًالال١ ام  
اؿايٞ يف املسذ١ً امعداد١ٜ قد ذكالل َعالاٜري اؾٝالٌ ايكالادّ بٓطالب َت اٚتال٘ ٚاْال٘ يف ذاجال١ ايالٞ          

ٚمت ٚضال  ت الٛز حملتالٟٛ املالٓٗخ وكالل  قا٥ُال١ املعالاٜري اياليت مت          اعًٝال١  تلٜٛس ٜطالُٔ ؼككٗالا ب  
 ؼدٜدٖا نُعاٜري يًحٌٝ ايكادّ 

 , املسذ١ً ادعداد١ٜ                                                     َٓٗخ اؾغسافٝا, َعاٜري اؾٌٝ ايكادًُّات امل تاذ١ٝ: ايه 

A sugested Perception for the Social Studies Curriculum in the 
Preparatory School  in view  of the Next Generation Standards 

DR . Khamis Mohamed Khamis 

Abstract 
The research aimed to to prepare the list of next generation 

standards that must be achieved through the curriculum of geography 
as one of the branches of social studies in preparatory school, 
providing Perception of the content of the geography curriculum in 
preparatory school in view  of the requirements to meet the next 
generation standards.It A list of next generation standards has been 
prepared to be achieved through the curriculum of geography in 
preparatory school as one of the branches of social studies, and build 
Assessing tool for evaluating  the current curriculum of geography in 
preparatory school in the view of the specific standards for the next 
generation, and visualize the content of the curriculum of geography 
in the three years of preparatory school .The study found that the 
approach of the current geography Curriculum in the Preparatory 
school has achieved the next generation standards  in varying degrees 
and that he needed to ensure the development was achieved by 
effectively visualize the content of the curriculum achieves the list of 
criteria that have been identified as the standards for the next 
generation 

Key words: The Next Generation Standards, Geography 
Curriculum, The Preparatory phase 
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 :مكدمة 
 نالالٌ َٚٛجالال٘,  بٓا٥ٗالالا ٚعاَالالٌ ايتعًُٝٝالال١ ايعًُٝالال١ قالالٛز ايدزاضالالٞ املالالٓٗخ ٜظالالٌ

 اخالالالالتلف عًالالالالٞ- ايتعًُٝٝالالالال١ ايالالالالٓظِ تطالالالالعٞ ايالالالالرٟ ايعالالالالاّ ٚامطالالالالاز,  عًُٝاتٗالالالالا
,  يالال٘ احملالالدد٠ ايالالتعًِ ْالالٛاتخ ؼكٝالالل عًالالٞ ًعُالالٌي – تلٛزٖالالا َٚساذالالٌ,  َطالالتٜٛاتٗا

٘ ذا  اجملتُ  اضتُساز ٜطُٔ مبا,  املتعًِ غخ ١ٝ يبٓا٤ احملدد باعتبازٖا  ٚشٜالاد٠  تال
ٌ  ٖٛ ايدزاضٞ فاملٓٗخ ; املٓافط١ عًٞ قدزات٘ ٌ  غخ ال١ٝ  بٓالا٤  عاَال ّ  اؾٝال ٔ  ايكالاد  َال

ٌ  ذيالو ,  اجملتُ  بٓا٤مل ٟ  اؾٝال ٌ  ايالر ٛ  اجملتُال   قالسى  ميةال ٌ  مال  ٚاحملكالل  املطالتكب
 َٚالالا  َعالالازف َالالٔ وًُالال٘ َالالا خالاللٍ َالالٔ بالالداٜتٗا غالالساز٠ َٚٛقالالد ايتُٓٝالال١ يعًُٝالالات
 بالال دٚازٙ ايكٝالالاّ عًالالٞ تطالالاعدٙ ػاٖالالاتٚا قالالِٝ َالالٔ ميتًهالال٘ َٚالالا َٗالالازات َالالٔ ٜهتطالالب٘

 ؼدٜات َٔ ي٘ ٜتعسض َا َٚكا١َٚ,  قا١ُ٥ َػهلت َٔ اجملتُ  ٜٛاجٗ٘ َا ؿٌ
 اؿاضالالس يف امضالالتُساز َتلًبالالات َالال  ٚايتهٝالال  املٓػالالٛد, ايتلالالٛز ؼكٝالالل ضالالبٌٝ يف

 . املطتكبٌ مٛ  ابت٘ غلٛات ٚايترسى

 ن ذالالالالد ا٥ٗالالالالابٓمل غخ الالالال١ٝ بٓالالالالا٤ ضالالالالسٚز٠ ايتعًُٝٝالالالال١ ْظُالالالال١األ دزنالالالالامل يكالالالالد
ٞ  فعًُا َٚؤضطات٘; ٦ٖٝٚات٘ َٚهْٛات٘ اجملتُ  عًٞ اؿ اظ َتلًبات  تُٓٝال١  عًال

ِ  ٚاملٗازات املعازف َٔ ٚاضع١ آفام ٔ  مبالا  امهابٝال١  ٚامػاٖالات  ٚايكالٝ  إعالداد  ٜطالُ
 ٚامػاٖالات  ٚاملٗالازات  باملعالازف  املالتعًُ   يتصٜٚالد  غالاَل   عًُٝالا   اعالدادا   ابٓا٥ٗالا 

 بك٠ٛ املطتكبٌ َط٦ٛيٝات ؼٌُ ٚ,  ايطًِٝ اي ِٗ بٓا٤ َٔ متهِٓٗ اييت ٚايكدزات

ٌ  يبٓالا٤  ٚمتٝالص  ٚإبالدا   ٘  مجٝال   ٜٛانالب  جٝال ّ  ايتلالٛز  ملٚجال  عًُٝال١  ب ضالظ  ٚايتكالد

ٞ  قادز,  َٓظ١ُ ٌ  عًال  ايٓٗاٜال١  يف يٝركالل  احملٝلال١  ايب٦ٝال١  َٚال   ايعالا   َال   ايتٛاصال

 .اي احل املٛاطٔ

 بايعالا   احملٝلال١  ٚايالتغريات  ايتردٜات, َٔ مبحُٛع١ ايدزاض١ٝ املٓاٖخ ٚتت  س
 ايطالالٓبٌ عبالالداه بالالٔ ايعصٜالالص عبالالد:  َةالالٌ ٚايدزاضالالات األدبٝالالات إيٝٗالالا اغالالازت ٚايالاليت

  2016 بًعالالالادٟ ابالالالساِٖٝ, 2010 خالالالريٟ قُالالالد قُالالالس, 2008 غالالالرات٘ ذطالالالٔ(  ,2004)
 : يف ٖرٙ ايتردٜات امجاٍ ميهٔٚ

 كتًالالالال  يف ٚاضالالالالتخداَاتٗا ايتهٓٛيٛجٝالالالال١ ايتكٓٝالالالالات يف ايطالالالالسٜ  ايتلالالالالٛز 
  ا٠اؿٝ فامت

  ٚملدٚات٘ إي٣ات٘ ٚتلٛز ايةكايف ايتٛاصٌ دا٥س٠ اتطا . 
 يف ايٛاذالالد اجملتُالال  ٚداخالالٌ ايدٚيٝالال١ املؤضطالالات بالال  ايتٓالالافظ ذالالد٠ اشدٜالالاد 

 . املتُٝص٠ ايبػس١ٜ املٛازد نطب
  ٛٓتكدميٗا َٚطتٜٛات املكد٠ اـدَات ت . 
 َٓٗا ٚامضت اد٠ اؿٝا٠ فامت يف ايطسٜ  ايتلٛز َلذك١ يف ايسغب١ . 

 خالاللٍ َالالٔ َٚٛاجٗتٗالالا ايترالالدٜات ٖالالرٙ َالال  يًتهٝالال  ايدزاضالال١ٝ املٓالالاٖخ تطالالعٞٚ
ِ  اياليت  بايكالدزات  اجملتُال   ملفساد تصٜٚد ٔ  متهالٓٗ  ع الس  يف اؿٝالا٠  َتلًبالات  تًبٝال١  َال
ٛففس  َالا  فبكالدز  ; ٚايتلالٛز  بالايتغري  ميتاش ٔ  ايدزاضال١ٝ  املٓالاٖخ  يف ٜتال ٌ  َال ٔ  عٛاَال  تطالُ
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 غخ ال١ٝ  تُٓٝال١  تلًبالات َ تترالل  َالا  بكالدز ,  ايع الس  َتلًبات َ  ايت اعٌ ؼكٝل
 ِ ٔ . )َٚؤغالساتٗا  ايػخ ال١ٝ  بٓالا٤  َعالاٜري  ّؼكالل  ٚ املالتعً ّ  ذطال ٞ  عالل٤ ,  ٖػالا  َتالٛي

2000 :4  ) 

ٔ  ٥ٗالالاابٓأل تكدَالال٘ َالالا بكالال٠ٛ تكالالاع  ايػالالعٛ  تكالالدّ َطالالتٜٛات صالالبرامل يكالالد  َالال
 يف املٓالاٖخ  هلالرٙ  املطالتُس  ايتلٜٛس جسا٤إ ضسٚز٠ إىل ٜدعٛ َا ٖٚٛ,  تع١ًُٝٝ َٓاٖخ
 اجملالالالامت يف ايتعاَالالالٌ عًالالالٞ قالالالادز َبالالالد  جٝالالالٌ بٓالالالا٤ ٜطالالالُٔ مبالالالا , َتتابعالالال١ فالالالرتات

ٞ  ايت نٝد إىل ايرتبٜٛ  َٔ نةري دعٞ َا ٖٚٛ, املطتكبٌ يف املختً ١  ضالسٚز٠  عًال
ٚ   بايغ دٚزا يًتكِٜٛ ملٕ باعتباز يًُتعًِ ٜكدّ َا نٌ تكِٜٛ  اصالل   ضالبٌٝ تلالٜٛس 

 ٝاتٚاضالالالالرتاتٝح ٚقتٛاٖالالالالا ٚملٖالالالالدافٗا مبٓاٖحٗالالالالا ايتعًُٝٝالالالال١ املٓظَٛالالالال١ عٓاصالالالالس
 تلالالٛزات َالالٔ ايعالالا  ٜعاٜػالال٘ َالالا يتٛانالالب ؼالالدٜةٗا ٜطالالُٔ مبالالا ٚتعًُٗالالا تعًُٝٗالالا

 ( 104:  2006  عةُإ هلاد٣ عبدا ممدٚ . )ايع س بٗا ٜتطِ ضسٜع١ ع١ًُٝ

ٙ    ٜٚعد ٌ  ملذالد  تكالِٜٛ املالٓٗخ ٚتلالٜٛس  ايتعًُٝٝال١  املؤضطالات  تطالتخدٖا  اياليت  ايطالب
ٞ  قدزت٘ َٔ يًت ند ٔ  بهال  اياليت  ٚاملؤغالسات  املعالاٜري  ؼكٝالل  عًال ِ  متهال  َٓٗالا  املالتعً

ٟ  َبازى إبساِٖٝ) . َٓتحٗا جٛد٠ ٜطُٔ ايرٟ امػاٙ عًٞ وافظ مبا  :ايدٚضالس
2001 :3) 

ٞ  ٚايٛقالٛف  تكٛميٗالا  ملجٌ َٔ ملٓاٖحٓا دا١ُ٥ َساجع١ َٔ مبد فاْ٘  ِ َٚٔ  عًال
ٛ  ضالبًٝٓا  يف, ايتلالٛز  بطالسع١  ٜتُٝالص  ع الس  يف املتلًبال١  يًُعاٜري ؼكٝكٗا َدٟ  مال
٘ ملٜٚالال تٞ ذيالالو اْللقالالا  َالالٔ اعتبالالاز ملٕ املالالٓٗخ يف      ,  قالالٟٛ َالالٓٗخ  بٓالالا٤ ظالالاٖس٠   ضاضالال

اجتُاعٝالال١ ٚق الال١ً ملالالا قالالد ٜٛاجٗالال٘ اجملتُالال  َالالٔ تغالالريات , َٚالالٔ  الالِ ٜ الالب  ملضالالاع  
اؿهِ عًالٞ َالدٟ صاللذٝت٘ ٚجٛدتال٘ ٖالٛ قدزتال٘ عًال٢ امضالتحاب١ يتًالو ايالتغريات           
َٚٛاجٗالال١ ايترالالدٜات , األَالالس ايالالرٟ هعًالال٘ ملقالالدز عًالال٢ ؼكٝالالل ايٓ الال  امجتُالالاعٞ ,    

نالٌ َهْٛاتال٘ ب الٛز٠ َطالتُس٠ , ٖٚالٛ َالا ٜعال  ضالسٚز٠ بٓالا٤           تلالٜٛس ٖٚٛ َا ٜتلًالب  
َساجعالال١ ٖالالرٙ املٓالالاٖخ  يف ضالال٤ٛ َطالالتٜٛات َعٝازٜالال١ تطالالتحٝب مذتٝاجالالات اي الالسد          
         ٚاجملتُالال   ٚتستكالالٞ بايعًُٝالال١ ايتعًُٝٝالال١ إىل َ الالاف َةًٝتٗالالا يف ايالالدٍٚ املتكدَالال١.     

 (170: 2001)فٛشٟ ايػسبٝ , 

ادعدادٜالال١ بٛضالالعٗا يف ايطالالًِ ايتعًُٝالالٞ امل الالسٟ ذًكالال١ ايٛصالالٌ ٚتعتالالا املسذًالال١ 
بالالال  َالالالسذًت  ٖالالالاَت  يف ذٝالالالا٠ املالالالتعًِ ٚايالالاليت تكابالالالٌ يف َساذالالالٌ ايُٓالالالٛ َسذًالالال١     
املساٖكال١ املبهالس٠ , َٚالالٔ  الِ ت الالب  َالٔ ملنةالس املساذالالٌ ايتعًُٝٝال١ قالالدز٠ عًال٢ تػالالهٌٝ        
        ِ  غخ الالالٝات املالالالتعًُ  ٚبٓالالالا٤ خالالالااتِٗ َالالالٔ خالالاللٍ ايٛفالالالا٤ عاجالالالاتِٗ ٚزغبالالالاتٗ
ٚإعالالدادِٖ يف ايٛقالالا ذاتالال٘ يًٛفالالا٤ باذتٝاجالالات اجملتُالال  َٚتلًباتالال٘ , نُالالا تطالالاعد    
عًالالٞ اعالالداد املالالتعًُ  ملٛاصالال١ً تعًُالالِٝٗ َٚالالٔ  الالِ فاْالال٘ هالالب عًالالٞ َٓاٖحٗالالا  ملٕ           

)ٚشاز٠ ايرتبٝال١ ٚ ايتعًالِٝ    .تطتحٝب ـ ا٥ص َٚتلًبات املتعًِ يف تًالو املسذًال١  
 ( 7: 2003ظُٗٛز١ٜ َ س ايعسب١ٝ )
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ٖالالرٙ املسذًالال١ َٓٗحالالا  دزاضالالٝا  ٜتلقالالٞ ٚتٓالالٛ  قالالدزات املالالتعًُ      ٚ ت الالسض طبٝعالال١  
ملٛاجٗالال١ املػالالهلت ايٓاػالال١ عالالٔ ضالالسع١ ايتلالالٛز ٚايالالتغري َالالٔ ذٛيالال٘, ٚتعالالد َٓالالاٖخ           
ايدزاضات امجتُاع١ٝ   َٔ ملنةس املٓاٖخ اضتحاب١ ملتلًبات ايُٓٛ اياليت وتاجٗالا   

 الالال١ً املباغالالالس٠ ٜكالالال  عًالالال٢ عاتكٗالالالا تُٓٝالالال١ املٗالالالازات ايٛظٝ ٝالالال١ ذات اي  ااملالالالتعًِ  نُالالال
اّ بعًُٝالالات امللذظالالات , ٚايبرالالث ايكٝالال ٌبايت اعالالٌ َالال  ملْػالالل١ اؿٝالالا٠ ايَٝٛٝالال١ َةالال

 ٚايت طري ٚايترًٌٝ ٚ ايتخلٝط ٚايتعإٚ ٚ إبدا٤ ايسملٟ ٚاملٓاقػ١ ٚاؽاذ ايكساز.

ٚتعد اؾغسافٝا َالٔ ملنةالس فالسٚ  ايدزاضالات امجتُاعٝال١  ازتباطالا  بٛاقال  اؿٝالا٠         
ا َالٔ خاللٍ دزاضال١ احملالٝط اؿٝالٟٛ ايالرٟ ٜعالٝؼ فٝال٘         تٗٝياْػلتٗا ٚفعمل١َٝٛ ٚٝيا

عًالالِ ؼًًٝالالٞ ألاالالاا ايت اعالالٌ بالال  ادْطالالإ   اادْطالالإ ; َٚالالٔ  الالِ ت الالب  بلبٝعتٗالال 
ٚايب٦ٝال١ ايالاليت ٜعالالٝؼ فٝٗالالا ,ٖٚالالٛ َالالا ٜ الالسض عًالالٞ َ الالُُٞ َٓاٖحٗالالا  امػالالاٙ مالالٛ    
تٛظٝ  املعسف١ اؾغساف١ٝ ـد١َ اجملتُ  ٚاملطا١ُٖ يف ذٌ املػالهلت مبالا ٜٛضال     

ٛاْالالالالب ايتلبٝكٝالالالال١ ايالالالاليت ػعًالالالالٗا يف ملُٖٝتٗالالالالا ايعًُٝالالالال١ م تكالالالالٌ عالالالالٔ ايعًالالالالّٛ        اؾ
 ايلبٝع١ٝ .

َٚٔ  ِ ٜ ب  يًحغسافٝا دٚزٖا ايٛاض  يف  إعداد املتعًُ  يًرٝا٠ ٚتصٜٚالدِٖ  
مبا وتاجْٛ٘ َٔ َعالازف َٚٗالازات ٚاػاٖالات ٚ تُٓٝال١ امػاٖالات امهابٝال١ مالٛ        

 ايتعًِ  َٚطاٜس٠ ايتلٛزات ٚايتهٓٛيٛج١ٝ .

تعالٛد   اياليت  ٜٚػري ايٛاق  ايعًُٞ إىل ملٕ اؾغسافٝا تٛاج٘ عدٜد َالٔ اي العٛبات   
يف اصالًٗا إىل طبٝعالال١ عًالِ اؾغسافٝالالا ايالاليت تسنالص عًالالٞ دزاضال١ ايظالالٛاٖس ٚاؿكالالا٥ل     

    ٞ نُالالالا ملْٗالالالا عًالالالِ دٜٓالالالاَٞ ٜتالالال  س      ,اجملالالالسد٠ يف علقتٗالالالا املهاْٝالالال١ ٚبعالالالدٖا ايصَالالالاْ
ممالا هعًال٘ دا٥الِ ايتلالٛز ٚايتحالدد ,      بايتلٛزات ٚاألذداث اؾاز١ٜ ٚايةٛز٠ املعسف١ٝ 

كتً ١ متاَا عُا ناْا عًٝ٘ قبٌ  ايّٝٛفكد اصبرا طبٝع١ املعسف١ اؾغساف١ٝ 
مخط  عاَا ذٝث اضت ادت َٔ ايتلٛزات ايتك١ٝٓ يف عًُٝات ايترًٌٝ ٚايتُةٝالٌ  

إىل تغالالالالري طبٝعالالالال١ املعسفالالالال١ اؾغسافٝالالالال١ ٚامل الالالالاِٖٝ    ٣دمليًظالالالالاٖسات اؾغسافٝالالالال١ َالالالالا  
٠ عًُٝالالالالات امضتهػالالالالاف ٚبٓالالالالا٤ ْظسٜالالالالات جدٜالالالالد٠ ت طالالالالس ايب٦ٝالالالالات   املستبلالالالال١ ٚشٜالالالالاد

)        ايلبٝع١ٝ ٚايبػس١ٜ .

ٖٚٛ َا ٜدعْٛا إىل ايت نٝد عًٞ ضسٚز٠ ملٕ ت ب  اؾغسافٝا َهْٛا  ملضاضالٝا  يف  
 إعداد امْطإ يًرٝا٠ يف ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ .

 تلٜٛسٖالالالااملٗالالالتُ  مبٓالالالاٖخ اؾغسافٝالالالا ضالالالسٚز٠ إ ٖالالالرٙ األُٖٝالالال١ ت الالالسض عًالالالٞ 
 ٚاياليت م تعالسف  باضالتُساز املالتغري٠ بػالهٌ َطالتُس ْظالسا يلبٝعتٗالا ايدٜٓاَٝهٝال١     

ٚقد ضعا دٍٚ ايعا   باختلف ,َتكازب١فرتات ش١َٝٓيفٚذيو,  َلًكا ايةبات
ٕ ٜهالالٕٛ املالالتعًِ عًالالٞ دزاٜالال١ بٗالالا    ملَطالالتٜٛات تكالالدَٗا مالالٛ بٓالالا٤ املعالالاٜري ايالاليت هالالب     

 ادزا عًٞ ادا٥ٗا .ٚق
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فكالالد نالالإ يظٗالالٛز :  Archived Information (1983) بٝالالاتدٚنُالالا تػالالري ام
بٓا٤ َعاٜري ؼدٜد قت٣ٛ املٓاٖخ ايكَٛٝال١  ٚ ذسن١ املعاٜري يف ايٛمٜات املترد٠ 

ٚاملٗازات اييت هب ملٕ تتطُٓٗا ٜٚتعًُٗا ايلل  مبختً  َساذٌ ايتعًِٝ ايعالاّ  
تكالالالِٜٛ املٓالالالاٖخ ايدزاضالالال١ٝ ٚبٓا٥ٗالالالا , ٚاْتكالالالٌ ٖالالالرا      ا الالالسٙ ايبالالالايغ يف تلالالالٛز عًُٝالالالات   

امٖتُاّ إىل باقٞ دٍٚ ايعا  , بٛض  َعالاٜري يًُٓالاٖخ ايدزاضال١ٝ ٜالتِ َالٔ خلهلالا       
ْتٗالا٤ دزاضالت٘ ملالٓٗخ    إؼدٜد َا هب ملٕ ٜعسف٘ املتعًِ ٜٚهٕٛ قادزا  عًال٢ ملدا٥ال٘ بعالد    

املؤضطالالات عٝالالث تطالالعٞ  دقٝكالالا  دزاضالالٞ َعالال  , ذٝالالث ؼالالدد ْالالٛاتخ ايالالتعًِ ؼدٜالالدا   
 ايتع١ًُٝٝ إىل ؼكٝكٗا ٚفكا يظسٚف نٌ َؤضط١ . 

ُٖٝالال١ بٓالالا٤  ملٚضالالط ايالاليت ملدزنالالا   ٚا٥الالٌ دٍٚ ايػالالسم األ ملٚقالالد ناْالالا َ الالس َالالٔ    
املعالالاٜري ملٓالالاٖخ ايتعًالالِٝ  , فكاَالالا برعالالداد َػالالسٚ  و املعالالاٜري ايكَٛٝالال١ يًتعًالالِٝ يف         

١ٝ املعاصس٠ ؼكٝكا  ملبدمل جٛد٠ ايتعًِٝ َٚطاٜس٠ امػاٖات ايعامل 2003َ س و عاّ 
يًُٓاٖخ َٚٓٗا َٓاٖخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ. )ٚشاز٠ ايرتبٝال١ ٚ ايتعًالِٝ ظُٗٛزٜال١    

 (2003َ س ايعسب١ٝ  

ٚاضالالتُس امٖتُاَالالا ببٓالالا٤ ٚتلالالٜٛس املعالالاٜري ذالاليت صالالدزت ٚ ٝكالال١ َعالالاٜري َالالٓٗخ         
 2009ايدزاضات امجتُاع١ٝ  عٔ اهل١٦ٝ ايك١َٝٛ يطُإ جالٛد٠ ايتعًالِٝ ٚامعتُالاد    

ذات األُٖٝال١ األضاضال١ٝ املعسفال١ فالامت ُٖٝال١ املعالاٜري باعتبازٖالا ملذالد     ب امياْالا  
ِ   ف٢ تٛجٝال٘  ايهبري٠ ٘ بٓالا٤ غخ ال١ٝ املالتعً ٘ فالاعل  َٛاطٓال   يٝ الب  ٚتهٜٛٓال يدٜال
ٔ زصالٝد  ِ املعًَٛالات َال ٚامجتُالا  ٚاؾغسافٝالا ايتالازٜ  َالٔ فالامت  ٚامل الاٖٝ

٘ ايعًّٛ امْطا١ْٝ , ٚاياليت تٝطالس  َٔٚغريٖا ِ يال ٌ  ٚايكالد اي ٗال َال  ز٠ عًالٞ ايتعاَال
 فتُ  املعسف١ . 

ْٚتٝحال١ يتًالو ايالالتغريات املتلذكال١ , ملصالالب  يصاَالا  عًال٢ املالالسب  ٚ قالاد٠ اجملتُالال        
إعداد جٌٝ قادز ع٢ً َٛاج١ٗ ؼدٜات ايّٝٛ ٚتلٛزات املطتكبٌ َٔ خلٍ َا عسف 

ضِ َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ يتعُالٌ املٓالاٖخ ايدزاضال١ٝ عًالٞ ؼكٝكٗالا  يطالُإ بكالا٤         ب
 تعًِ  يد٣ املتعًِ يٝٓ ع٘ زغِ تغري ايصَإ ٚ املهإ. س ايمل

ٚمٜالالال١ اَسٜهٝالالال١ صالالالدزت   26ٚمتةالالالٌ َعالالالاٜري اؾٝالالالٌ ايكالالالادّ قاٚيالالال١ قاَالالالا بٗالالالا   
بٗالالالدف ؼدٜالالالد احملتالالالٟٛ ٚتلبٝكاتالالال٘ ٚتستٝبالالال٘ بلسٜكالالال١   2013َطالالالٛدتٗا امٍٚ عالالالاّ 

عًالٞ َطالتٟٛ اي ال ٛف ايدزاضال١ٝ  ٚغاصال١       ب  ايتخ  ات ٚزاضٝا  فكٝا ملَتطك١ 
ضالالت اد٠ َالالٔ املطالالت ٝدٜٔ , ٚبعالالت املٓظُالالات َةالالٌ زابلالال١   ٍ ايعًالالّٛ , ٚمت اميف فالالا

 /https://en.wikipedia.org/wiki)   . ٛزْٝالالا يف ؼهُٝٗالالا ٝياَعًُالالٞ ايعًالالّٛ به 

NextGeneration_Science_Standards) 

ةٌ قاٚيال١ يترطال  جالٛد٠ تعًالِٝ ايعًالّٛ يف ايٛمٜالات املترالد٠ ٚاصالل          ٖٚٞ مت
ٚاياليت   تالٓح  يف    1996َطاز َعالاٜري ايتعًالِٝ ايٛطٓٝال١ يًعًالّٛ اياليت صالدزت عالاّ         

ؼكٝالالل  األٖالالداف املسجالال٠ٛ ملطالالاعد٠ املعًُالال  عًالال٢ تٛجٝالال٘ طلبٗالالِ. ملٚ تغالالري ايهالالةري   

https://en.wikipedia.org/wiki/%20NextGeneration_Science_Standards
https://en.wikipedia.org/wiki/%20NextGeneration_Science_Standards
https://en.wikipedia.org/wiki/%20NextGeneration_Science_Standards
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ري يف فالالامت ايعًالالّٛ عًالال٢ َالالد٣ ايعكالالدٜٔ املاضالالٝ , ضالالٛا٤ َالالٔ ذٝالالث ايتكالالدّ ايهالالب 
 .ايػسٚ  يف امػاٙ مٛ عٌُ َٗ  ٚاهلٓدض١, ملٚ يف ؼكٝل تٛقعات املتعًُ  عٓد

عالالاد٠ تػالالهٌٝ عًُٝالالات تالالدزٜظ ايعًالالّٛ يف دٍٚ ايعالالا    إٚتطالالعٞ ٖالالرٙ املعالالاٜري إىل  
بايرتنٝص عًٞ ايتعُل يف دزاض١ املٛضٛعات مبالا ٜطالاعد يف تصٜٚالد املالتعًُ  بكالدز      

, ٚتٛجٝال٘ ايػالبا  مالٛ تلبٝالل َالا تعًُالٛٙ َالٔ خاللٍ ايبرالث          َٔ املعازف األضاض١ٝ
 ( Erik W. Robelen   (2013:1,.  ايعًُٞ

زؤ١ٜ ع١ًُٝ يًتدزٜظ ٚايتعًِٝ ٚتٛفس فسص ايتعًِ  ايكادّٚتكدّ َعاٜري اؾٌٝ 
 ُ   ايالالالرٟ جالالالست ايعالالالاد٠ عًالالالٞ ايتعاَالالالٌ َعٗالالالِ ب الالالٛز٠    امللًٛبالالال١ جملُٛعالالالات املالالالتعً

 (Okhee Lee & others ,2014: 223) . تكًٝد١ٜ

ظٗالالٛز ٖالالرا امػالالاٙ مالالٛ بٓالالا٤ َعالالاٜري اؾٝالالٌ ايكالالادّ ايتكالالدّ       عًالالٞ ٚقالالد ضالالاعد  
ضالالعاف ايُٓالالٛ َكازْالال١   ملبٓطالالب١ عاديالالا  ل الال١    ايهالالبري ايالالرٟ ذككالال٘ َػالالسٚ    

إي٣الال٘ باعتبالالازٙ  ايعُالالٛد اي كالالسٟ  بغالالريٙ َالالٔ املعالالاٜري , يدزجالال١ جعًالالا ايالالبعت ٜٓظالالس 
مقت الالاد قالالٟٛ َالالدفٛ  بامبتهالالاز ٚايكالالدز٠ ايتٓافطالال١ٝ, عٝالالث ٜالالتِ ذيالالو َالالٔ خالاللٍ   

ضالٔ   يفَطاعد٠ املعًُ  عًٞ ت ُِٝ املٓالاٖخ ايدزاضال١ٝ يتًبٝال١ اذتٝاجالات املالتعًِ      
إعالالداد  مبالالا ٜطالالُٔ  َبهالالس٠ ٚجالالر  اْتباٖالال٘ َالالٔ خالاللٍ املساذالالٌ ايدزاضالال١ٝ املختً الال١     

                                       .يًتعًالالالالالالالالالِٝ ايعالالالالالالالالالاىل يف فالالالالالالالالالاٍ ايعًالالالالالالالالالّٛ ٚاهلٓدضالالالالالالالالال١ املصٜالالالالالالالالالد َالالالالالالالالالٔ ايلالالالالالالالالالل 
-science-change-will-ngss-http://www.yoyoscience.com/why

)education/) 

بالالاقٞ املٓالالاٖخ َٚٓٗالالا َٓالالاٖخ ايدزاضالالات امجتُاعٝالال١   الالس ٖالالرا امػالالاٙ عًالالٞ  ملٚقالالد 
فبالالدت قالالاٚمت يبٓالالا٤ َعالالاٜري َػالالابٗ٘ يًدزاضالالات امجتُاعٝالال١ تستهالالص عًالالٞ ْ الالظ     
اي ًط ١ فاػٗا بعت ايٛمٜات إىل بٓا٤ َعاٜري َٛاشٜال١ يًدزاضالات امجتُاعٝال١ ,    
يف قاٚي١ يٛض  َعاٜري يًدزاضات امجتُاع١ٝ َٛج١ٗ مالٛ املطالتكبٌ, تطالتحٝب    

ٍ   مل , َالالالٔ خالالاللٍ عًُٝالالال١ تعاْٚٝالالال١    21لايالالالب ايه الالالا٤ات ايعاملٝالالال١ ٚايالالالتعًِ يف ايكالالالسٕ ا
َدزٚضالال١ مبالالا ٜطالالُٔ بٓالالا٤ َعالالاٜري تطالالاعد يف ايتكالالدّ مالالٛ األَالالاّ يتلالالٜٛس تعًالالِٝ         

ضالظ تلالٜٛس َالٓٗخ ايدزاضالات امجتُاعٝال١ يف      ملَال  َساعالا٠    , ايدزاضات امجتُاعٝال١ 
اضالالالات امجتُاعٝالالال١ ضالالال٤ٛ طبٝعالالال١ ايطالالالٝام امجتُالالالاعٞ ايطالالالا٥د يبٓالالالا٤ َٓالالالاٖخ ايدز 

 (Jennifer Fraker (015:1 .يًحٌٝ ايكادّ

تلٜٛس ٚملا ناْا َٓاٖخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ ب سٚعٗا يف َ س يف ذاج١ إىل 
ملالالا تكالالّٛ بالال٘ َالالٔ دٚز َٗالالِ يف بٓالالا٤ املالالٛاطٔ امل الالسٟ    ْظالالسا  دا٥ُالال١ َساجعالال١ َطالالتُس ٚ

ًالٞ تٛظٝال    ايكادز عًالٞ َٛاجال٘ َػالهلت فتُعال٘ ٚؼالدٜات املطالتكبٌ , ٚايكالادز ع       
َٛازد ٚطٓ٘ مبا ٜطُٔ ؼكل ايتُٓٝال١ يف نافال١ اجملالامت مبالا ميتًهال٘ َالٔ َعالازف        
َٚٗازات , ٚقِٝ ٚاػاٖات , فكد بات يصاَالا عًالٞ املٗالتُ  باملٓالاٖخ ايدزاضال١ٝ اعالاد٠       

http://www.edweek.org/ew/contributors/erik.robelen.html
http://www.yoyoscience.com/why-ngss-will-change-science-education)/
http://www.yoyoscience.com/why-ngss-will-change-science-education)/
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يف ضال٤ٛ َالا وتاجال٘ اؾٝالٌ ايكالادّ َالٔ َتلًبالات        تلٜٛسٖالا  تكٛميٗالا  ٚايٓظس فٝٗالا  
 يٝتُهٔ َٔ ايعٝؼ يف املطتكبٌ .

 البحح: شكلة م 
يف ظٌ َا ٜػٗدٙ عاملٓالا ايٝالّٛ َالٔ تلالٛزات فكالد ادزنالا اجملتعالات ضالسٚز٠ بٓالا٤          

ذد َتلًبات اؿ اظ عًٞ َكَٛات بكا٥ٗا ; فطعا إىل بٓالا٤   األجٝاٍ ايكاد١َ ن
يت الالب  دا٥الال٘, ملعًالالٞ  ا ٕ ٜتعًُالال٘ املالالتعًِ ٜٚهالالٕٛ قالالادز ملَعالالاٜري ؼالالدد َالالا ايالالرٟ هالالب  

دد يلبٝع١ َٓاجٗا فظٗست َعاٜري اؾٌٝ َٛج٘ يعًُٝات ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ٚق
ايكالالادّ نُراٚيالال١ يتلالالٜٛس املعالالاٜري اؿايٝالال١ ٚزفالال  َطالالتٛاٖا ; ٚتستهالالص فًطالال ١ ٖالالرٙ   

عًُ  يف عًُٝالال١ تاملعالالاٜري يف اطازٖالالا ايعالالاّ عًالالٞ َطالال١ًُ  تؤنالالد عًالالٞ ملٕ دَالالخ املالال       
ايتعًِ  ٚاملُازض١ َعا ٜؤدٟ إىل ؼكٝل ن ا٠٤ ايتعًِ , ٚإ ايتعًِ ٜتركالل فكالط   

ا ْتالالٝ  يًُالالتعًِ اضالالتخداّ احملتالالٟٛ يف ذالالٌ املػالالهلت َالال  تٛظٝالال  عًُٝالالات      عٓالالدَ
ديال١ َالٔ خاللٍ زبالط املُازضال١ بالاحملتٟٛ ,       ايت هري ٚتكدِٜ ايبٝاْات ايكا١ُ٥ عًٞ األ

 ٞ                       .زؤٜالالالال١ جدٜالالالالد٠ يًتالالالالدزٜظ ٚايالالالالالتعًِ َدعَٛالالالال١ بٓتالالالالا٥خ امعالالالالاث ايرتبٜٛالالالالال١       ٖٚالالالال
(Joseph Krajcik & others .2014 :195 ) 

ٚاملتتبالال  يٛاقالال  تالالالدزٜظ ايدزاضالالات امجتُاعٝالال١ ب سٚعٗالالالا املختً الال١ يف املساذالالالٌ      
غالازت إيٝٗالا   اْٗا تعاْٞ عدٜد َٔ املػالهلت اياليت   ملايتع١ًُٝٝ املتتاي١ٝ يف َ س هد 

( , ٚدزاضال١  2003ْتا٥خ ايدزاضات ايطابك١ َةٌ دزاض١ ٖب١ اه ذًُٞ عبد اي تالا   )  
(, 2006ا٢ْ ناَالالالٌ مجالالالاٍ علٝ الالال٢  ) (, دزاضالالال١ ٖالالال 2004ذطالالال  قُالالالد زَطالالالإ  ) 

  ٜامس  قُد صابس قُد( , ٚدزاض١  2012) عبري قُٛد ملَ  ذطاْ  ٚدزاض١
ٚاييت اندت عًٞ ضع  َطتٟٛ َٓاٖخ ايدزاضالات امجتُاعٝال١ فُٝالا ٜتعًالل     2015

 ٚصا بطسٚز٠ امضت اد٠ملايعامل١ٝ  , ٚ يلػاٖات َٛانبتٗا ظٛاْب ايتعًِ ٚعدّ

ِ  ٚؼدٜالد  املٓالاٖخ اؿايٝال١   تلالٜٛس  يف ايتكِٜٛ عًُٝات َٔ  ايتالدزٜظ  ملضالري٣ب  ملٖال

ايعاملٝالال١ ٚايالاليت هالالب عًالالٞ كللالالٞ املٓالالاٖخ      امػاٖالالات تٛظٝالال  املٓاضالالب١ , ٚ
 اؾغسايف َٚٓ رٜٗا امٖتُاّ بٗا يف َساذٌ تلٜٛسٖا .

َالالٔ عًُٝالالات تلالالٜٛس َطالالتُس    ٚايتعًالالِٝ ايرتبٝالال١ ٚيف ضالال٤ٛ َالالا تكالالّٛ بالال٘ ٚشاز٠  
عًالالالٞ  صالالالب  يصاَالالالا ملٓالالالاٖخ جدٜالالالد٠  يف عًُٝالالال١ َطالالالتُس٠  فكالالالد  يًُٓالالالاٖخ ٚتلبٝالالالل َ

املختً الال١ َٚٓٗالالا َٓالالاٖخ   املٗالالتُ  بتعًالالِٝ ٚتعًالالِ ايدزاضالالات امجتُاعٝالال١ ب سٚعٗالالا     
ض ست عٓ٘ ايتلٛزات ايع١ًُٝ مليف ض٤ٛ َا  ٚتلٜٛسٖا َساجع١ َٓاٖحٗااؾغسافٝا 

ايٛاجالالب  يف فالالاٍ بٓالالا٤ املعالالاٜري ٚظٗالالٛز َعالالاٜري اؾٝالالٌ ايكالالادّ  يتردٜالالد املعالالاٜري         
تٛافسٖا مبٓاٖخ اؾغسافٝا باملسذ١ً ادعدادٜال١ فال٢ َ الس َٚالدٟ ؼكٝكٗالا ٚاقالرتا        

 ١ : ٝياادجاب١ عٔ امض١ً٦ ايت اؿاي١ٝضبٌ ؼكٝكٗا ٚقد ذاٚيا ايدزاض١ 

 َالالٓٗخ ايدزاضالالات   هالالب ؼكٝكٗالالا يف  اؾٝالالٌ ايكالالادّ ايالاليت   َعالالاٜري َالالا
 امعداد١ٜ؟ باملسذ١ً امجتُاع١ٝ 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a3%d8%a8%d9%88+%d8%ad%d8%b3%d9%86%d8%8c+%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%85%d9%8a%d9%86+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af.+
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  َالٓٗخ ايدزاضالات امجتُاعٝال١     اؾٝالٌ ايكالادّ يف   َعالاٜري  تالٛافس  َالد٣  َالا 

 امعداد١ٜ؟ باملسذ١ً
     ايدزاضالالالالات امجتُاعٝالالالال١ باملسذًالالالال١    حملتالالالالٟٛ َالالالالٓٗخ َالالالالا ايت الالالالٛز املكالالالالرت

 امعداد١ٜ يف ض٤ٛ َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ ؟

  البححأهداف: 
 :١ٝياايتضعا ايدزاض١ اؿاي١ٝ إىل ؼكٝل األٖداف 

  هالب ؼكٝكٗالا َالٔ خاللٍ َالٓٗخ      ايكادّ اياليت  مبعاٜري اؾٌٝاعداد قا١ُ٥ 
  .ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً امعداد١ٜاؾغسافٝا ن ذد فسٚ  

  ايدزاضالالالات امجتُاعٝالالال١ باملسذًالالال١ اؾغسافٝالالالا ن ذالالالد فالالالسٚ  تكالالالِٜٛ َالالالٓٗخ
 امعداد١ٜ يف ض٤ٛ َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ ؟

  يف ضالالالال٤ٛ  اؾغسافٝالالالالا باملسذًالالالال١ ادعدادٜالالالال١َالالالالٓٗخ  حملتالالالالٟٛتكالالالالدِٜ ت الالالالٛز
 كٝل َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ ؟َتلًبات ؼ

  البححأهنية: 
        تكالدِٜ قا٥ُال١ مبعالالاٜري اؾٝالٌ ايكالالادّ اياليت ميهالٔ تٛظٝ ٗالالا عٓالد ؽلالالٝط

 .َٓاٖخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً امعداد١ٜ 
 ّباملسذ١ً امعدادٜال١ يف   ايدزاضات امجتُاع١ٝ  ملٓٗخ ؼًٝل  ايدازض١ تكد

 ا مدٟ تلَر ٖرٙ املسذ١ً .ض٤ٛ َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ اييت هب ؼكٝكٗ
       تكالالالدِٜ ت الالالٛز يتلالالالٜٛس َالالالٓٗخ ايدزاضالالالات امجتُاعٝالالال١ يتركٝالالالل َعالالالاٜري

 اؾٌٝ ايكادّ ٚفل فًط ١ بٓا٥ٗا  
         ايتعسف عًٞ اذتٝاجالات اؾٝالٌ ايكالادّ َالٔ املالتعًُ   ٚاَهاْٝال١ تٛظٝ ٗالا

 يف فامت ايتعًِ يف َٓاٖخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً امعداد١ٜ .

  ح البحفروض  
        م ؼكالالل َٓالالاٖخ ايدزاضالالات امجتُاعٝالال١ يف املسذًالال١ امعدادٜالال١ ب الالٛزتٗا

 اؿاي١ٝ َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ.

  البحححدود 
 اقت ست ايدزاض١ اؿاي١ٝ عًٞ:

  :  ٛذٝث املٛض َٔ 
     تكالالِٜٛ َالالٓٗخ  اؾغسافٝالالا باي الال ٛف ايةل الال١ باملسذًالال١ امعدادٜالال١ , ذٝالالث مت

ٚامْػل١ ايتع١ًُٝٝ ٚ  احملت٣ٛعًِ ٚ ايت ْٛاتختكِٜٛ ايهتا  املكسز َٚٔ ذٝث 
 ادٚات ايتكِٜٛ.

     َقكالرت اؾغسافٝالا باي ال ٛف ايالةلث يًُسذًال١       حملتالٟٛ َالٓٗخ  تكدِٜ ت الٛز 
 ادعداد١ٜ يف ض٤ٛ َتلًبات ؼكٝل َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ .

  ِٜٛمت ؼًٌٝ املٓٗخ مبعسف١ ايباذالث َالست    ايكا٥ِ بتلبٝل َعٝاز ايتك :
ٚايةاْٝالال١ يف امضالالبٛ  األٍٚ  2016َالالٔ غالالٗس ابسٜالالٌ  امٚيالالٞ يف امضالالبٛ  امٍٚ
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د اضتتعإ ايباذث ب اذص قَٔ غٗس َاٜٛ ٚب ازم شَ   ل ١ اضابٝ  , ٚ
 آخس َٔ َعًُٞ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً امعداد١ٜ 

 : 2015/2016ايتلبٝل باي  ٌ ايدزاضٞ ايةاْٞ يعاّ  شَٔ ايدزاض١  

  البححمصطلحات : 
  امليهجتكويه : 

إىل ايتركالالل َالٔ َالالدٟ   تٗالالدف اياليت  ايعًُٝالال١ ٚاؾٗالٛد  ٛعال١ ادجالسا٤ات  فُ
 ٜ الادفٗا  باملسذ١ً امعداد١ٜ ملعالاٜري اؾٝالٌ  ايكالادّ َٚالا     اؾغسافٝاؼكٝل َٓاٖخ 

 .ايرتب١ٜٛاألدا٤  ؼط  بك د ايتٓ ٝر يف صعٛبات َٔ

 امليهج  : 

 ٚايكالالِٝ ٚاملٗالالازات اـالالاات ٚامْػالالل١ ايالاليت تتطالالُٔ املعالالازف  َالالٔ فُٛعالال١
ِ  ايتعًُٝٝال١  املؤضطالات  ٗالا ٦تٗٝ اياليت  امػاٖالات ٚ ٛ    يًُالتعً  بٗالدف ؼكٝالل ايُٓال

 ايع س. اؿٝا٠ ٚتلٛزات ملٛانب١ يً سد ايػاٌَ

  الكادو :  اجليلمعايري 

دا٥ال٘ يتركٝالل َتلًبالات اؿٝالا٠ يف     ملعًالٞ   ا ٕ ٜعسف٘ املتعًِ ٜٚهٕٛ قالادز ملَا هب 
ٚايكالالالالِٝ  املػالالالالرتن١فهالالالالاز ايس٥ٝطالالالال١ ٚاملُازضالالالال١ ٚامل الالالالاِٖٝ   املطالالالالتكبٌ ٜٚتطالالالالُٔ األ 

 . ٚامػاٖات

 .ميهج البحح وادراءاته 
 تبعا ايدزاض١ اؿاي١ٝ:إ

  :ٞ ايالالرٟ اضالالتخدّ يف دزاضالال١ ٚؼًٝالالٌ األدبٝالالات ٚايدزاضالالات     املالالٓٗخ ايٛصالال
ايطالالالالابك١ املستبلالالالال١ ببٓالالالالا٤ املعالالالالاٜري ٚتكالالالالِٜٛ ٚتلالالالالٜٛس َٓالالالالاٖخ ايدزاضالالالالات      

 ُاعٝالال١,امجتُاعٝالال١ , ٚبٓالالا٤ قا٥ُالال١ َعالالاٜري اؾٝالالٌ ايكالالادّ يًدزاضالالات امجت
يترًٝالٌ َالٓٗخ اؾغسافٝالا باملسذًال١     ٚايهٝ ٞ ٚنرا تكدِٜ ايٛص  ايهُٞ 

َالالالالٓٗخ تالالالالٟٛ امعدادٜالالالال١ ب الالالال ٛفٗا ايةل الالالال١, ٚبٓالالالالا٤ ايت الالالالٛز َكالالالالرت  حمل    
 .باملسذ١ً امعداد١ٜ بةٓٛاتٗا ايةل ١ اؾغسافٝا 

 االطار اليظري: 
يف يف ظٌ َا تعاٜػ٘ اجملتُعالات يف َلًال  األي ٝال١ ايةايةال١ َالٔ تلالٛزات ضالسٜع١        

كتً  فامت ايعٌُ امْطاْٞ املتعدد٠ , َٚا والدث َالٔ تلالٛزات عًُٝال١  نالإ      
هلالالا األ الالس األنالالا عًالالٞ ذٝالالا٠ امْطالالإ , ملنالالدت ْتالالا٥خ ايدزاضالالات  ملُٖٝالال١ ايعًُٝالال١     

جٝالالاٍ قالالادز٠ عًالالالٞ ايكٝالالاّ ب دٚازٖالالا يتًبٝالال١ َتلًبالالات ايتلالالالٛز       ملبٓالالا٤  يف ايتعًُٝٝالال١  
ًُٝالالال١ ايتُٓٝالالال١ , َٚالالالٔ  الالالِ ٜ الالالب    املطالالالتُس باعتبالالالاز ملٕ بٓالالالا٤ امْطالالالإ ٖالالالٛ جالالالٖٛس ع  

امٖتُالالاّ بتًبٝالال١ اذتٝاجاتالال٘ ايطالالبٌٝ يًر الالاظ عًالالٞ اضالالتُساز االالٛ اجملتُالال  ٚعاَالالٌ   
ٚضالالالعا عدٜالالالد َالالالٔ ايدزاضالالالات ايرتبٜٛالالال١ يتردٜالالالد ملٖالالالداف عًُٝالالال١ ايرتبٝالالال١ ,     قٛتالالال٘.

ٚؼدٜالالد املعالالاٜري ايالاليت ؼهالالِ  عًُٝاتٗالالا , ٚنالالإ املالالٓٗخ عهالالِ َٛقعالال٘ يف ايعًُٝالال١     
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ٕ ملٚ الا٥ل املعالاٜري اياليت ؼالدد َالا هالب        تٍٚ فظٗالس اّ األايتعًُٝٝال١ صالاذب امٖتُال   
ٜت   ب٘ املالٓٗخ بهالٌ َهْٛاتال٘ , نُالا ظٗالست َعالاٜري بٓالا٤ ٖالرا املالٓٗخ مبالا ٜطالُٔ            
ؼكٝل َتلًبات األجٝاٍ ايكادَ٘ ٚاييت ميهٔ َٔ خلهلا اؿهِ عًٞ َدٟ جٛد٠ 

ً السد  املٓٗخ ايدزاضٞ نُا ٚنٝ ا , ٚايت ند َٔ ؼكٝك٘ يلذتٝاجات امللًٛبال١ ي 
 ٚاجملتُ   .

 هنيتها أطبيعة املعايري و 
,  املعالالالاٜري طبٝعالالال١ ؼدٜالالالد يف امْطالالالا١ْٝ ايعًالالالّٛ فالالالاٍ يف ايهتابالالالات اختً الالالا

 املعالاٜري  ٖالرٙ  بٓالا٤  ٌعٛاَ مختلف ٚذيو َ َٗٛٗا ؼدٜد يف ٜٕٛايرتبٛ ٚاختً 
ٕ  ٜعالسف  ٚ تٓ ٝالرٖا  اتٝإي, ٚ بٛضعٗا ٚايكا٥ُٕٛ,   املعالاٜري   Richardson زتػازدضالٛ
                                                   و َالالا يغالالسض ٚايهافٝالال١ امللًٛبالال١ اؾالالٛد٠ يدزجالال١ احملالالدد٠ املطالالتٜٛات تًالالو: و  ْٗالالاب 
(Edelfelt, R  & Raths, J,1998:2  ) 

ِ  ايرتبٝال١  ٚشاز٠) ٚعسفتٗا  َالا  ت ال   عاَال١  عبالازات و   ب ْٗالا (  161: 2003: ٚايتعًالٝ
 قتالال٣ٛ دزاضالالت٘ ْتٝحالال١ ٚقالالِٝ َٚٗالالازات َعالالازف َالالٔ املالالتعًِ إي٣الال٘ ٜ الالٌ ملٕ هالالب
 و. َع 

ٔ  فُٛعال١ و  ب ْٗالا ( 554: 2008) ايًلٝال   عبالد  خايالد   عسفٗا نُا  احملالددات  َال
 ايدزاضالات  َعًِ ملدا٤ جٛد٠ عًٞ يًرهِ تطتخدّ اييت اي عاي١ األدا٤ات ٚ األضاض١ٝ

 و ملادت٘ تدزٜط٘ مل ٓا٤ ٚذيو امجتُاع١ٝ

 ت الال  عبالالازاتو ب ْٗالالا( 3:  2010, عًالالِٝايت َٗٓالال١) تلالالٜٛس ٦ٖٝالال١ تعسفٗالالا  نُالالا

 ذٝالث  بٗا ٚايكٝاّ ؼكٝكٗا ٚميهٔ ٚايكٝاع, يًُلذظ١ قاب١ً ْٚػاطات ايطًٛى

ٞ  َالا,  َعٝاز ؼكٝل يف املعًِ تكدّ َكداز خلهلا َٔ ٜظٗس  بايطالٝام  َستبلال١  ٖٚال

 ٞ ٟ  ايالٛاقع ٟ  ايرتبالٛ ٘  ميالازع  ايالر ٔ  املعٝالاز,  فٝال ِ  ٚميهال ٔ  اؿهال  ملدا٤ عًال٢  خلهلالا  َال

ٕ  َعال ,  ٣َٛطالت  يف َعال   ٔ  ٚتتهالٛ  غالري  َالسض,  جٝالد,  ممتالاش, ( َطالتٜٛات  ملزبعال١  َال

 وايبعت ببعطٗا َستبل١ )َسض

 ايالاليت ايتٛقعالالات َالالٔ قا٥ُالال١و  ْٗالالا ب( 1: 2015) خطالالس عبالالداملٓعِ ٜعسفٗالالا ذالال  يف
 يف ايالالتعًِ, فالالرت٠ اْتٗالالا٤ بعالالد ملدا٤ٙ ٜٚطالالتلٝ  ايلايالالب ٜتعًُالال٘ ملٕ ْتٛقالال  َالالا ت الال 
ٛ  ع٢ً اؿهِ ٜتِ املعاٜري تًو ض٤ٛ ٘  ملٕ ايلايالب  اضالتلا   ملالا  ايٓٛعٝال١  د٠اؾال  ٜعسفال

 عًٝ٘ و ٌ ملٕ املتٛق  ايتعًِ ملطت٣ٛ دقٝكا ٚص او  ب ْٗا ٜعسفٗا نُا  "ٜؤدٜ٘ ملٚ
 و  ايدزاضٞ بسْاف٘ اْتٗا٤ بعد ايلايب

 ٚمل قاعالد٠  َ ّٗٛ و ْٗا ب business dictionary. 2016 عُاٍاأل قاَٛع ٜٚعسفٗا
ٍ  عَُٛالا  تطتخدّ, ايعسف ٚمل, َبدا  ادا٤ اٚ ْٛعٝال١  قٝالاع  ٚمل ملكازْال١  االٛذد  ٚمل نُةالا

 اؿالالالد ملٚ,املهتالالالٛ  ايتعسٜالالال و  إىل َطالالالُْٛٗا يف تػالالالري ٖٚالالالٞ. وامجسا٥ٝالالال١ املُازضالالال١
 و األدا٤ املكبٛملٔ امد٢ْ اؿد ت   بٗا َعرتف ١٦ٖٝ عٔ اي ادز٠ ٚايكاعد٠

(http://www.businessdictionary.com/definition/standard.html) 

http://www.businessdictionary.com/definition/standard.html
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ِ  ملدا٤ ت ال   اييت املسغٛب١ احملدد٠ املطتٜٛاتو  ا ايبرثٖر يف بٗا ٜٚك د  املالتعً
 بعالالد ميتًهٗالالا ايالاليت ٚامػاٖالالات ٚايكالالِٝ ٚاملٗالالازات املعالالازف َطالالتٟٛ عالالٔ تعالالا ٚايتالال٢

 ٘  املسذًالالال١ يف مجتُاعٝالال١ ا ايدزاضالالالاتاؾغسافٝالالالا ن ذالالد فالالالسٚ  َالالٓٗخ    ملالالٓٗخ  دزاضالالت
 . امللًٛب١ ايتعًِ َطتٜٛات ؼكل ٚاييت  امعداد١ٜ

 املٓالالاٖخ اصالالل  َالالداخٌ  ملٖالالِ َالالٔ ٜعالالد املعالالاٜري َالالدخٌ ٕا ايالالبعت عتالالاإ ٚقالالد
 عبالدايعصٜص  دزاضال١  ْتالا٥خ  ٚ, 2011 ايالسٜخ  قُد إي٣٘ غازمل َا ذيو َٚٔ ايتع١ًُٝٝ

 بػالالالري  ٚدزاضالالال١( , 2014.)زذَٛالالال١ مجعالالال١ ضالالالاز٠ ٚدزاضالالال١(  , 2014) ايطالالالا٣ٚ شُٖالالالٍٛ
 زاْالالدا  دزاضالال١(, 2015) ٜٛضالال  ذطالالٔ عًالالٞ خًالالٛد  ٚدزاضالال١(, 2015) زَطالالإ غالالعبإ
 :عًٞ ملندت ٚاييت  2016 شٜدإ صاحل
 تًبٝالال١  عًالالٞ قالالادزٜٔ فالالساد مل عالالدادرب ايعُالالٌ ضالالٛم  اذتٝاجالالات تًبٝالال١ ضالالسٚز٠ 

 .ايٓٛع١ٝ ٚايتهٓٛيٛجٞ عًُٞ ايتكدّ عًُٝات
 ٙألدا٤ جٝالد٠  َعالاٜري  بٓالا٤  ٜ السض  مبالا  احملاضالب١ٝ  َبدمل تلبٝل مٛ امػا 

 .ايتلَٝر
 ًٝاتُع َطت٣ٛ زف  عًٞ ٚتلبٝكٗا املعاٜري بٓا٤ ٜطاعد  ِ ِ  ايتعًالٝ  ٚايالتعً

 . فعً٘ ٜطتلٝ  َٚا املتعًِ ٜتعًُ٘ َا قٝاع ضظمل ٚتٛفري

 ميهالالٔ ذٝالالث بالالاملٓٗخ تالالستبط ايالاليت املعالالاٜري فالالامت  تعالالدد اىل ذيالالو ملدٟ ٚقالالد
 َالالٔ عٓ الالس بهالالٌ تالالستبط َٚعالالاٜري عالالاّ هٌبػالال بالالاملٓٗخ تالالستبط َعالالاٜري إىل تكطالالُٗا
 ب الٛزتٗا  املعاٜري تلبٝل ٕمل ايدزاضات ْتا٥خ  بتاا ٚقد تٓ ٝرٙ ٚعًُٝات,  عٓاصسٙ
ٟ  زف  عًٞ ضاعد ْ٘مل َٔ بايسغِ اؿاي١ٝ  إىل ٜػالري  َالاشا  ايٛاقال   إ إم دا٤األ َطالتٛ
 ايتلالالٛز صالالب مل َطالالتكبٌ َالال  ايت اعالالٌ مذتٝاجالالات  املتبٓالالا٠ املعالالاٜري تًبٝالال١ ضالالسٚز٠

 ١لالالاملستب ايطالالابك١ ايدزاضالالات ْتالالا٥خ ملندتالال٘ َالالا ٖٚالالرا ضاضالال١ٝمل  قاعالالد٠ فٝالال٘ آلْالالٞا
 ٚدزاض١( , 2012) ذطاْ  ملَ  قُٛد عبريَةٌ دزاض١  اؿاي١ٝ ب ٛزتٗا باملعاٜري

 DeWitt, Scott ضالهٛت  ٚاٜالا  دٟ ٚدزاضال١ ,   Marri, Anand R(2012) اْاْد َازٟ

W (2013  ,ٚ عبالد  شٜٓب دزاض١  ٞ ٔ  ملمحالد  املعلال  عًال٢  بطال١ُ  ٚدزاضال١ ( ,  2013) ذطال
   امجتُاعٝالالالالالال١ ايدزاضالالالالالالات ملعالالالالالالاٜري ايالالالالالالٛط  اجملًالالالالالالظ ٚدزاضالالالالالال١( , 2013)  ضالالالالالالٝ 

(NCSS(2014)  بلْهػالٝب  ٜٚالالت  إي٣الال٘ غالالازمل َٚالا Whitney G. Blankenship 

 : إىل غازتمل ذٝث (2016)

  مبالالا يًُتُٝالالصٜٔ ٚايعًالالِ ايتعًالالِٝ غالالعاز يتالالب  ايتعًُٝٝالال١ ْظُالال١األ ػالالاٙإ 
 . عدادٖاإ ٜتِ اييت ايتع١ًُٝٝ  األجٝاٍ د٠جٛ ؼكٝل ٜطُٔ

  مبالا  اجملالامت  غالت٢  يف ٜالا  َٚٗاز ملنادميٝالا   املتعًُ  ت ٌٖٝ ضسٚز٠  ٔ  ٜطالُ
  .ٚايٛظٝ ١ٝ ايتع١ًُٝٝ اي سص ع٢ً ٚاؿ ٍٛ املٓافط١  عًٞ قدزتِٗ

 ىلااؿالالالال ايكالالالالسٕ يف يًعالالالالٝؼ ١ايٝالالالالع بكالالالالدزات َالالالالتعًُ  دعالالالالداد اؿاجالالالال١ 
 . مبعلٝات٘
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 ٚاجملتُالالال  اي الالالسد اذتٝاجالالالات عالالالٔ تعالالالا ذكٝكالالال٘ َعالالالاٜري يٛجالالالٛد اؿاجالالال١ 
 املدزض١ ملدا٤ جٛد٠ ٚتطُٔ

 ٚاملالتعًُ   املؤضطات دا٤مل َطت٤ٛ زف  يف ايسغب١  ٔ ٍ  َال  اتآيٝالا  تلبٝالل  خالل
  . ذكٝك١ٝ َتلًبات ض٤ٛ يف املطتُس ايتكِٜٛ

 املعٝازٟ يًتٓافظ املتعًِ تؤٌٖ اييت ٚاـاات ايتحاز  ْتا٥خ َساعا٠  
 املتعًِ ميتًه٘ ملٕ ٜٓبغٞ ملا َٚٗاز١ٜ َعسف١ٝ ات,َطتٜٛ يتردٜد اؿاج١  
  ٙذات تعًالالِٝ عًُٝالالات تالالٛفري خالاللٍ َالالٔ ايالالتُهٔ َطالالتٟٛ زفالال  مالالٛ امػالالا 

 زفٝ  َطتٟٛ

 : معايري اجليل الكادو 

ٙ  يف  سٖامل ايطابك١ ايعٛاٌَ يهٌ نإ يكد  يًبرالث  املٓالاٖخ  ببٓالا٤  املٗالتُ   اػالا
ٛ ,  املطتكبٌ يف اؿٝا٠ تَتلًبا َٔ ايكادّ اؾٌٝ متهٔ تطُٔ َعاٜري  عٔ  َالا  ٖٚال

ٞ  ٚتلٜٛسٖالا  اؿايٝال١  املعالاٜري  يتٓكٝ  ٜدعْٛا ٔ  ذالدث  َالا  َال   يتتلقال  يف الالاشات  َال
 مبالالا ٚامقت الالادٟ امجتُالالاعٞ اجملالالاٍ عًالالٞ ٚاْعهاضالالاتٗا ٚايتعًالالِٝ ايعًالالّٛ فالالامت

 . اٖتُاَِٗ ٚشٜاد٠ بٓا٥ٓامل ؼ ٝص ٜطُٔ

 ٌ ٔ  عالدد  ٚبترًٝال ٍ  يف امدبٝالات  َال  The Next Generation ٚ ٝكال١ : َٓٗالا  اجملالا

Science Standards (2011).   , اي الادز٠  ٚايٛ ٝكال١  ٔ  National Research   عال

Council. (2012) ,ٚاخسٕٚ بًحسٜٚٔ جُٝظ ٚٚ ٝك١   James W. Pellegrino & 

others(2013)  , ٝكالال١ ٚٚ The Next Generation Science Standards. 

(2013a).  , ٝكال١ ٚٚ The Next Generation Science Standards. (2013b).    
     َعالاٜري  ٚٚ ٝكال١ ,  National Science Teachers Association. (2013a)ٚٚ ٝكال١ 

( NGSS Release(2013 ,ٝك١ ٚٚ The Next Generation Science Standards. 

(2014b).   ,ٝكالالال١ ٚٚ (California Department of Education.. (2014   ,
ٌ  َعاٜري ٚٚ ٝك١,  2015 فساد بٓا َٚٗا,  PHILIP BELL 2014  بٌ ٚفًٝٝب  اؾٝال
ّ  اؾٌٝ َعاٜري ملٕ إىل نًص(      NGSS 2016 ايكادّ  فُٛعال١  إىل تػالري  ايكالاد

ٔ  ميهٓٓالا  مبالا   ىلااؿال  ٚقتٓا يف يًُتعًُ  ٚضعا يًتعًِٝ اؾدٜد٠ املعاٜري َٔ  َال
 اؿايٝالال١ عالالاٜريامل عالالٔ َتُالالاٜص٠ بلبٝعتٗالالا ٖٚالالٞ,  املطالالتكبٌ يف ايعاًَالال١ ايكالالٟٛ بٓالالا٤

 ملختًالالالال  بٓاؤٖالالالالا مت ذٝالالالالث,  ٚاملُازضالالالال١ ًتلبٝالالالاللي ٚايكابًٝالالالال١ احملتالالالالٟٛ بغالالالال 

ِ  يتالٛفري  ; متاضالها   ملنةالس  بلسٜكال١  ٚايالدزجات  ايتخ  الات  ٔ  تعًالٝ  يًحُٝال   ٜطالُ
 بالدمل  ٚقالد ,  ايػالا١ًَ  امل اِٖٝ َٔ ٚايتُهٔ اي عًٞ ٚايتلبٝل اي عاٍ ايتعًِ ؼكٝل

ٍ  َٔ ٚاض  بػهٌ ايعًّٛ فاٍ يف ايكادّ اؾٌٝ مبعاٜري امٖتُاّ ّ  َالا  خالل ٘  قالا   بال
ٟ  األَسٜهٝال١  املترالد٠  ايٛمٜالالات يف يًبرالٛث  ايكالالَٛٞ اجملًالظ   إطالازا   ٚضالال  ايالر

 ذالاليت امط الالاٍ زٜالالاض َالالٔ ايتعًالالِٝ ملساذالالٌ ايعًُٝالال١ يًُعالالاٜري  عاَالالا  َ اُٖٝالالا 
 ؼالدد  اياليت  ايطالابك١  يًدزاضالات  قٜٛال١  قاعالد٠  َٔ ذيو يف َٓلًكا  ايعا١َ ايةا١ْٜٛ

ٍ  َٔ ؼكٝكٗا هب اييت ايس٥ٝط١ٝ األفهاز ٚت   ّ  تالدزٜظ  عًُٝالات  خالل ,   ايعًالٛ



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 
491 

ٞ  ايعًُٝالال١  ٖالالرٙ  َالالست  ذٝالالث  ٌ  ٜةُالالاْ  إىل ٚصالالٛم   2013 ٚذالاليت  2011 بالال   َالالا  َساذالال
 :  ٖٞ زب مل قاٚز عًٞ ٚازتهصت ٚاييت اايكادّ اؾٌٝ ملعاٜري ٍٚاأل ايٛ ٝك١
 يف بالال٘ ٚايكٝالالاّ َعسفالال١ يًُالالتعًِ ٜٓبغالالٞ َالالا إىل تػالالري ٖٚالالٞ:  دا٤األ تٛقعالالات 

 .املسذ١ً ٚمل اي   ْٗا١ٜ
 ايٓظسٜالات  َٔ ايتركل يف ايعًُا٤ ٜطتخدَٗا اييت  :ايع١ًُٝ املُازضات 

 اؿكٝكٝالال١ اؿٝاتٝالال١ املٛاقالال  يف َعالالازفِٗ بتلبٝالالل ٕٛاملتعًُالال ٜكالالّٛ ذٝالالث
 ايالالر٣ ايعالالا   يف تالالٛاجِٗٗ ايالاليت املػالالهلت ؿالالٌ ايالالت هري ضالالتتلًب ٚايالاليت
٘  ْعالٝؼ  ٞ  ِٖٜطالاعد  مبالا  فٝال ِ  عًال ٔ  فال١ املعس تلالٛز  فٗال ٍ  َال  بعالد٠  املالسٚز  خالل

 :عًٞ تعتُد خلٛات
  األض١ً٦ طس  
 ّٚايتركٝل بايبرث ايكٝا 
  ًٌٝٚايااٖ  اؿحخ عًٞ ايكا١ُ٥ ايبٝاْات ٚت طري ؼ. 
  ِٜاؿًٍٛ ٚاقرتا  ايت طريات تكد  
 ِٝٝاملطتكبٌ يف ٚتتعُُٝ٘ إي٣٘ ايتٛصٌ مت َا تك  Bottom of Form 
  

 األضاضالال١ٝ بايعالالازف املالالتعًِ تصٜٚالالد إىل تػالالري ٖٞٚالال:  ايس٥ٝطالال١ٝ األفهالالاز 
 تطالالالاعد ٚايالالاليت احملٛزٜالالال١ امفهالالالاز َالالالٔ قالالالدد٠ فُٛعالالال١ عًالالالٞ ٚايرتنٝالالالص

 . املطتكبٌ يف جدٜد٠ َعازف إىل ايٛصٍٛ عًٞ املتعًِ
  ِ ٌ  ٚاياليت  ايػالا١ًَ  امل الاٖٝ ٞ  تعُال  تطالاعد  اياليت   األضاضال١ٝ  فهالاز األ زبالط  عًال

 مجٝال   يف تظٗالس  اياليت  يًُػالهلت ٚايكطالاٜا   عًُٝال١  ت طريات تكدِٜ عًٞ

 . ايتخ  ات

 ا يف  ل ١ فامت :ٝياٚؽتً  ٖرٙ املعاٜري عٔ املعاٜري املتبٓاٙ ذ
  اؿايٝال١  املعالاٜري  ٚ ا٥ل تؤند:  األدا٤ عًٞ ايت نٝد  ٞ  عًال٢  هالب  َالا  عًال

٘ و  ملٕ ايلايالالالب ٘ و ملٚو ٜعسفالالال ٛ وٜ ُٗالالال ٘  هالالالب  َالالالا ٖٚالالال ٔ  ملدا٤ يف تسمجتالالال  ميهالالال
 لرالا  ٚقالد ,  م ملّ املعٝالاز  ذكالل  قالد  املتعًِ نإ اذا مما يًت ند تكُٝٝ٘
ٌ  َعاٜري ّ  اؾٝال ٞ  يف ايكالاد ٔ  اي العٛب١  ٖالرٙ  ؽلال  ملدا٤ات ؼدٜالد  طسٜالل  عال

 . ٚٚاض  قدد ٚبػهٌ باي عٌ ؼكٝكٗا املتعًِ عًٞ هب َتٛقع١
  عًٞ  تػتٌُ ذٝث:  اي ًط ١  ٌ ِ   األدا٤ تٛقعالات  نال  ايةل ال١  ألبعالاد ايالتعً

ِ  امضاض١ٝ, ٛز١ٜاحمل ٚامفهاز املُازض١,  خلٍ َٔ ٚاذد إطاز َٔ  ٚامل الاٖٝ
 .ايػا١ًَ

 َالال  ات الالاٍ قالالٛا٥ِ األدا٤ تٛقعالالات َالالٔ فُٛعالال١ نالالٌ تؤضالالظ. امزتبالالاا 
 املػالالالرتن١   املعالالالاٜري  َالالال   ٚنالالالرا  , ايتخ الالالص  فالالالسٚ   يف األخالالالس٣  األفهالالالاز

 . امخسٟ ايتخ  ات فاٍ يف األضاض١ٝ
NGSS Release(2013: 1-5)   
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ٞ  ازتهالصت  ٚقد ٞ  عالا٥ت  فالساد  بٓالا  َٗالا  عسضالتٗا  ضالا  َبالاد   عًال :  2015) ايبكُال
 : يف ٚمتةًا(  29-35

  املرتابلال١  ايلبٝعال١  ّ  ٚاملُازضال١  ايس٥ٝطال١ٝ  األفهالاز ) ايةل ال١  بعادٖالا  ب يًعًالٛ
  (ايػا١ًَ ٚامل اِٖٝ

 ايدزاض١ٝ املٓاٖخ ٚيٝظ املتعًُ  ملدا٤ عًٞ ايرتنٝص . 
 يف امل اِٖٝ ب  ايرتابط  ٌ ٔ  املتتايٝال١  ايتعًُٝٝال١  املساذال ٍ  زٜالاض  َال  امط الا

  .ةا١ْٜٛاي ٚذيت
 ايرتنٝالص  خلٍ َٔ يتلبٝك١ ٚايكاب١ًٝ احملتٟٛ عُل عًٞ ايرتنٝص  ٞ  عًال

ٔ  ملقٌ عدد ِ  ايكابًال١  األضاضال١ٝ  األفهالاز  َال ٔ  بالدم   يًالتعً  و ال٢  م عالدد  َال

 .املستبل١ ٚايت اصٌٝ اؿكا٥ل َٔ
  املػهلت ذٌ يف املعازف تلبٝل طسٜل خلٍ َٔ اي ِٗ تعُٝل. 
 نُٛاطٓ  بٓا٥ِٗ جاْب إىل مل١ٝٓٗٚا اؾاَع١ٝ يًرٝا٠ املتعًُ  اعداد . 
 ايلايب تعًِ ٚدعِ ايتعًِٝ ع١ًُٝ تٝطري . 

 االدتناعية الدراسات مياهج  
ؼتالالالٌ َٓالالالاٖخ ايدزاضالالالات امجتُاعٝالالال١ ب سٚعٗالالالا املختً الالال١ َهاْالالال١ َتُٝالالالص٠ بالالال   
املٓاٖخ ايدزاض١ٝ يف املسذ١ً امعداد١ٜ , ٖٚٞ ٚاذد٠ َٔ ملٖالِ قالاٚز بٓالا٤ غخ ال١ٝ     

اي الالسص يتركٝالالل ايُٓالالٛ ايػالالاٌَ يف نافالال١ جٛاْالالب ايػخ الال١ٝ   املالالتعًِ عالالا اتاذالال١
بعادٖالالا ايعًُٝالال١ ٚامجتُاعٝالال١ ٚايٓ طالال١ٝ  َالالٔ خالاللٍ َالالا تالالٛفسٙ َالالٔ ؼدٜالالد دقٝالالل   ب

    ٚ ٜطالالالا ٚملْػالالالل١ تعًُٝٝالالال١  مليٓالالالٛاتخ تعًالالالِ ٚقتالالالٟٛ ٚاضالالالرتاتٝحٝات تعًالالالِٝ ٚتعًالالالِ 
ٟ دٚازٙ يف اجملتُالال  ايالالر  دٚات تكالالِٜٛ ,مبالالا ٜطالالاعد املالالتعًِ عًالالٞ ايكٝالالاّ بالال   اب ٚٝياضالالمل

يلبٝعالالال١ عًالالالِ   ُٖٝالالال١ خاصالالال١ ْظالالالسا   مل٘ , ٚتعالالالد َٓالالالاٖخ اؾغسافٝالالالا ذات   ٝالالالٜٓتُالالالٞ إي
اؾغسافٝالالا ايالاليت ػُالال  بالال  ايعًالالّٛ ايلبٝعٝالال١ يف ازتباطٗالالا بايب٦ٝالال١ ايالاليت ٜعاٜػالالٗا      
امْطالالالالإ , ٚايعًالالالالّٛ امْطالالالالا١ْٝ يف ايت الالالالاعلت ايَٝٛٝالالالال١ َٚالالالالٔ  الالالالِ فٗالالالالٞ ؼُالالالالٌ يف  

        ٛ ز ٚتغالالري تتلًالالب َالالٔ   خ ا٥ الالٗا َالالا تتُٝالالص بالال٘ ايعًالالّٛ ايلبٝعٝالال١ َالالٔ ضالالسع١ تلالال
١ اعًٝالالالالَ الالالالُُٞ املٓالالالالاٖخ َتابعتٗالالالالا , َٚالالالالا تتُٝالالالالص بالالالال٘ ايعًالالالالّٛ امْطالالالالا١ْٝ َالالالالٔ ت      

ٚدٜٓاَٝهٝالالال١ َطالالالتُس٠ تؤنالالالدٖا طبٝعالالال١ ملٖالالالداف َالالالٓٗخ اؾغسافٝالالالا ذٝالالالث تؤنالالالد      
اميالالإ بعالالد , ( 231-217:  2002ٚشاز٠ ايرتبٝالال١ ٚايتعًالالِٝ )ذيالالو َٚٓٗالالا :ايرتبٜٛالالات 

( ,   َٓ الالٛز ملمحالالد عبالالد  32: 20005)ٚ صالالل  ايالالدٜٔ عسفالال٘   ,( 3-2: 2003ايالالٛازث )
 :Geography standards(  2006املالالٓعِ , ذطالال  قُالالد ملمحالالد عبالالد ايباضالالط )   

 عًٞ ملٕ اؾغسافٝا تطعٞ إىل  َطاعد٠ املتعًِ عًٞ  :  (2007
           ادزاى ايٓالالالٛاذٞ ايعكًٝالالال١ ايالالاليت ت طالالالس تعكالالالد طبٝعالالال١ ايعلقالالالات ايعاملٝالالال١

ػالالالاز األفهالالالاز ايطٝاضالالال١ٝ  ٚعلقتٗالالالا بايتكالالالدّ ايعًُالالالٞ ٚ ايتهٓٛيالالالٛجٞ , ٚاْت 
ٚامجتُاعٝالال١ اؾدٜالالد٠ مبالالا ٜطالالاعد عًالالٞ بٓالالا٤ َالالٛاطٔ عالالاملٞ يدٜالال٘ ٚجٗالال١     

 املطت٣ٛ ايعاملٞ. ْظس يألَالانٔ ٚاألذالداث ع٢ً
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      إعالالالداد األفالالالساد يًرٝالالالا٠ ٚتصٜٚالالالدِٖ باملعالالالازف ٚاملٗالالالازات ٚامػاٖالالالات ايتالالال٢
متهِٓٗ َٔ ايتعاٌَ َ  عا  ايغد , ٚتػخٝص املػهلت ٚاقرتا  اؿًالٍٛ  

ا مبالالا وكالل ايسفاٖٝالال١ ٚاي الاحل امجتُالالاعٞ ٖٚالٛ َالالا ملصالبرا تٗالالتِ بالال٘     هلال 
 . Welfare Geographyجغسافٝا ايسفا١ٖٝ 

  إعداد ادْطإ جملتُ  عاملٞ َتعدد امْظ١ُ ٚايعلقات. 
 .  تق١ُٝٓ قدز٠ املتعًِ عًٞ ايت اعٌ ٚادذطاع باملػهلت احملٝل١ 
   فِٗ ايب١٦ٝ ٚ دٚز ادْطإ ف٢ احملافظ١ عًٝٗا. 
  ضبا  ذدٚ ٗا.ملفِٗ ايعلقات ايظاٖسات املختً ١ ٚؼدٜد 
      ممازضالال١ ملْالالٛا  كتً الال١ َالالٔ األْػالالل١ ايعًُٝالال١ ٚايعًُٝالال١ املستبلالال١ عٝالالا٠

 املتعًِ اي١َٝٛٝ .
  ١ُٖٝ دٚز امْطإ يف َٛاج١ٗ قطاٜا ايب١٦ٝ ٚنٝ ١ٝ محاٜتٗالا َالٔ   ملادزاى

 األخلاز.
      يالالسبط ايدزاضالال١   َعاؾالال١ ايكطالالاٜا املعاصالالس٠  َالالٔ خليالالل اتاذالال١ اي سصالال١

 بايٛاقا  ايَٝٛٞ 
     إتاذ١ اي سص١ ملُازض١ َٗازات امللذظ١ ٚايت طالري ٚايترًٝالٌ ٚامضالتٓتاد

 ٚاصداز امذهاّ 
 ازات اؿٝات١ٝ ٚت١ُٝٓ ادذطاع باملػهلت  ٚاملػالازن١ يف ذًالٗا   ٝبٓا٤ اـ

. 
 ت١ُٝٓ ايكِٝ ٚامػاٖات امهاب١ٝ َةٌ قِٝ املٛاط١ٓ ٚامْتُا٤ ٚايٛم٤.  

بعالالاد َالالٓٗخ اؾغسافٝالالا ايالاليت تعلالالٞ املالالتعًِ  ملكالالل ٖالالرٙ األٖالالداف َالالٔ خالاللٍ  ٚتتر
ايكدز٠ عًٞ ايكٝاّ بالدٚزٙ يف َٛاجٗال١ ايترالدٜات يف عالا  ايٝالّٛ  يف ظالٌ َالا ْػالٗدٙ         
َٔ تلٛزات تهٓٛيٛج١ٝ َٚعسف١ٝ ٚع١ًُٝ , َا ملعلٞ يًحغسافٝالا قُٝتٗالا نُ الدز    

متهٓال٘ َالٔ تٛظٝ ٗالا , َٚٛجٗالا     : م سا٤ َعسف١ املتعًِ , ٚت١ُٝٓ َٗازات٘ املٗاز٠ اييت 
 يطًٛنٝات٘ , َٚهْٛا  مػاٖات٘ َٚٝٛي٘ 

  : طبيعة اجلغرافيا وعالقتها مبعايري اجليل الكادو 

ت   اؾغسافٝا َٛاق  اؿٝا٠ اي١َٝٛٝ يلْطإ ٚتت اعٌ َعٗالا باعتبازٖالا َالٔ    
   ٍ  فامت املعسف١ امْطا١ْٝ اييت تستهص عًٞ ايت اعٌ ب  امْطإ ٚب٦ٝتال٘ َالٔ خالل
ؼًٌٝ عٓاصالس املهالإ يف ضال٤ٛ ت الاعلت امْطالإ َعال٘ ٚعلقالات ايتال  ري ٚايتالا س يف          
اطالالالاز قالالالاٚمت امْطالالالإ مدزاى طبٝعالالال١ ايعلقالالالات بالالال  عٓاصالالالس املهالالالإ اؾغالالالسايف    

تالستبط يف اذالد    فٗال٢ ٚعٓاصس ْػاا امْطإ ٚعًُٝالات ايت اعالٌ بُٝٓٗالا , َٚالٔ  الِ      
ٓ  دابعا اصالالالس املهالالالإ ,  نُالالالا تالالالستبط  ٖالالالا بالالالايعًّٛ ايلبٝعٝالالال١ َالالالٔ خالالاللٍ دزاضالالالتٗا يع

امقت الاد١ٜ اياليت ٜعاٜػالٗا اجملتُال  ; َٚالٔ  الِ       ٚبايتغريات امجتُاع١ٝ ٚايطٝاضال١ٝ  
ت الب  اؾغسافٝالا بلبٝعتٗالا مبةابال١ ذًكال١ ايٛصالٌ بال  ايعًالّٛ ايلبٝعٝال١ ب سٚعٗالا           
املختً ١  ٚايعًّٛ امْطا١ْٝ مبهْٛاتٗا , ٚيف ٖالرا امطالاز ذاٚيالا َػالسٚعات تلالٜٛس      
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ً الالال١ يف َ الالالس بٓالالالا٤ َعالالالاٜري تعًالالالِٝ اؾغسافٝالالالا يف املساذالالالٌ ايتعًُٝٝالالال١  املعالالالاٜري املخت
املتتايٝالال١ َٚٓٗالالا املسذًالال١ امعدادٜالال١ ;  فعًُالالا َ الالس َالالٔ تطالالعٝٓات ايكالالسٕ ايعػالالسٜٔ   
عًٞ  تلٜٛس ايتعًِٝ باعتبازٙ قط١ٝ ملَٔ قَٛٞ ٚملضالاع بٓالا٤ ايدٚيال١ ايع الس١ٜ مبالا      

      ٓ ُٝالال١ يف كتًالال   ٜطالالُٔ ؼكٝالالل ايتُٓٝالال١ ايبػالالس١ٜ ايالاليت تعالالد قالالاطس٠ ؼكٝالالل ايت
ض ست ٖرٙ اؾٗالٛد عالٔ َػالسٚ  وايتعًالِٝ يًحُٝال و ٚايالرٟ عُالٌ عًالٞ         ملاجملامت ; ٚ

امضالتٝعا  , ٚاؾالٛد٠ ملٛانبال١ املعالاٜري ايدٚيٝال١ اياليت تت الل         دملاضتٝعا  ؼكٝل  َب
ٜطالالالا صالالالدٚز ٚ ٝكالالال١  املعالالالاٜري ايكَٛٝالالال١ يًتعًالالالِٝ يف    ملَالالال  زٚ  ايع الالالس, َٚالالالٔ ذيالالالو  

 اييت ضعا إىل:  2003ملغطلظ 
 ٘مٛ فتُ  املعسف١ ايتٛج. 
 .  شٜاد٠ ايكدز٠ ايتٓافط١ٝ يًػبا  ٚت١ُٝٓ زٚ  امبتهاز ٚادبدا 
 .تعُٝل زٚ  امْتُا٤ ٚذب ايٛطٔ ٚ ؼكٝل األٖداف ايك١َٝٛ 
    ِجتُاعٝالال١ ات ؼكٝالالل ايعدايالال١ امآيٝالالتسضالالٝ  قالالِٝ اجملتُالال  امل الالسٟ ٚ دعالال

 .ٚاملطاٚا٠
  يدٚيٝالالالال١ يًتعًالالالالِٝ عاملٝالالالالا  ٜت الالالالل َالالالال  املعالالالالاٜري ا بٓالالالالا٤ جٝالالالالٌ َؤٖالالالالٌ تالالالال ٖٝل

 .ٚايتدزٜب 
         َساعالالالالا٠ زٚ  ايع الالالالس َالالالالٔ خالالالاللٍ : تلالالالالٜٛس املٓالالالالاٖخ ايتعًُٝٝالالالال١ , ٚ دَالالالالخ

ايتهٓٛيٛجٝا , ٚ ايت نٝد ع٢ً دٚز ايلايب نُرٛز يًعًُٝال١ ايتعًُٝٝال١ ,   
ٚ تلالالٜٛس ْظالالِ امَتراْالالات ٚتكالالِٜٛ ملدا٤ ٚقالالدزات املالالتعًِ  , ٚزفالال  َطالالتٟٛ     

ًُٝٝالال١ , َالال  ايت نٝالالد عًالالٞ  ملدا٤ املعًُالال  باعتبالالازِٖ زنٝالالص٠ ايعًُٝالال١ ايتع 
 ٚتلٜٛس ايب١ٝٓ األضاض١ٝ يًتعًِٝمل١ُٖٝ دٚز املػازن١ اجملتُع١ٝ 

ٚقد مشًا ٖرٙ ايٛ ٝك١ مخط١ فامت ٖالٞ املدزضال١ اي عايال١, ٚاملعًالِ, ٚادداز٠     
املتُٝالالص٠ , ٚاملػالالازن١ اجملتُعٝالال١ , ٚاملالالٓٗخ املدزضالال٢ ْٚالالٛاتخ ايتعًالالِٝ , ٜٚٓالالدزد ؼالالا  

 املؤغسات ايداي١ عًٝٗا .نٌ فاٍ عدد َٔ املعاٜري ٚ

ٚناْالالا احملاٚيالال١ ايةاْٝالال١ يف صالالدٚز ٚ ٝكالال١ َعالالاٜري املالالٓٗخ ايدزاضالالٞ  يًدزاضالالات      
امجتُاعٝال١ ب سٚعٗالا املختً ال١ َٚٓٗالا اؾغسافٝالالا يف َساذالٌ ايتعًالِٝ املتتايٝال١ عالالاّ        

عالالالالٔ اهل٦ٝالالالال١ ايكَٛٝالالالال١ يطالالالالُإ جالالالالٛد٠ ايتعًالالالالِٝ ٚامعتُالالالالاد , ٚايالالالاليت ذالالالالددت      2009
ٓٗخ ايدزاضالالال٢ يطالالالُإ ٚاضالالالتُساز١ٜ جالالالٛد٠ ايتعًالالالِٝ  مبالالالا    املطالالالتٜٛات املعٝازٜالالال١ يًُالالال 

 ٜطاعدٖا ع٢ً َٛاج١ٗ ايتردٜات املعاصس٠ إقًُٝا  ٚدٚيٝا  . 

يكالالٛا٥ِ املعالالاٜري ايالاليت ْتحالالا  ٚبالالايسغِ ممالالا قدَتالال٘ ٖالالرٙ اؾٗالالٛد فالالإ املالالت رص   
 عٓٗا ىًص ايٞ : 

     اتطالالا  ْلالالام ٖالالرٙ املعالالاٜري ٜالالؤدٟ إىل صالالعٛب١ تلبٝكٗالالا ب الالٛزتٗا اؿايٝالال١
ٟ بالٛشاز٠ ايرتبٝال١ ٚايتعًالِٝ إىل قاٚيال١ ؼدٜالد َعالاٜري بٓالا٤ املالٓٗخ         دملمما 

 يف ض٥ٛٗا ٚيٝظ ؼكٝكا هلا.
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    عالٔ نالةري َالٔ املػالازن  يف      تدْٞ قدزات املعًُ  ٚغٝالا   كافال١ املعالاٜري
 ميةٌ ؼدٜا ٜٛاج٘ تلبٝل ٖرٙ املعاٜري.اجملاٍ ايرتب٣ٛ 

 هَٛٞ ٚايتحالسٜ   ايت اٚت ايهبري ب  املدازع يف َ س َا ب  ايتعًِٝ اؿ
 ٚاختلف املٓاٖخ بٝٓٗا ٜؤدٟ اٌٜ ايت اٚت يف ؼكٝكٗا.ٚاـاص 

   ايٓكالالالٌ ايهاَالالالٌ َالالالٔ ٚ الالالا٥ل املعالالالاٜري امجٓبٝالالال١ يف بعالالالت امذٝالالالإ ٚخاصالالال١
 .هعًٗا بعٝد٠ عٔ ٚاق  اجملتُ  امل سٟ َٚتلًبات٘األَسٜه١ٝ 

  .ربٗا ديٌٝ ت عٌٝ يهٝ ١ٝ تلبٝكٗا يتدعِٝ ْٚػس  كاف١ املعاٜري ٜ   

يف ظٌ َا تٛاجٗ٘ املعاٜري اؿاي١ٝ َٔ ملٚجال٘ ْكالد , متةالٌ عا٥كالا  ملَالاّ تلبٝكٗالا       ٚ
صالالب  بٓالالا٤ َعالالاٜري يًحٝالالٌ ايكالالادّ ميهالالٔ َالالٔ خلهلالالا       مليف ايٛاقالال  ايتعًُٝالالٞ  فكالالد   

ٞ    ٚتعًِ تلٜٛس تعًِٝ  عتبالاز ملٕ  إ اؾغسافٝا يف املسذ١ً امعدادٜال١ ضالسٚز٠ ًَرال١, عًال
وكك٘ املتعًِ  يبٓا٤ غخ ٝت٘  يٝٛانب  املعاٜري متةٌ ايلسٜل ايعادٍ ملا هب ملٕ

ايتكدّ ايطسٜ  يف فامت املعسف١ ٚايتهٓٛيٛجٝا ٚمبا وكل ايتٛقعالات املطالتكب١ًٝ    
ٚمبالالا ٜطالالاعد عًالالٞ ؼكٝالالل املطالالت٣ٛ امللًالالٛ  ٚبٓالالا٤اـاات ايلشَالال١ يتٛظٝالال  َالالا       
تعًُالالال٘ يف َٛاقالالال  اؿٝالالالا٠ ايَٝٛٝالالال١ ٚيف ذٝاتالالال٘ املٗٓٝالالال١ َطالالالتكبل  , ٚمبالالالا ٜطالالالاعد         

ملتلًبالالات املالالتعًِ يف اؾٝالالٌ ايكالالادّ     املٓالالاٖخ عًالالٞ تلالالٜٛس املٓالالاٖخ ٚفكالالا      كللالالٞ
 َٚتلًبات ايع س ٚايتلٛزات املتلذك١ اييت ٜػٗدٖا.

 امليهج يف ضوء معايري اجليل الكادو  تطويرهنية أ 

تعتالالالا اؾغسافٝالالالا َالالالٔ ملنةالالالس ايعًالالالّٛ ازتباطالالالا  بٛاقالالال  ذٝالالالا٠ ادْطالالالإ , ٚتعُالالالٌ      
عًُ  َٚٗالالازاتِٗ ٚاػاٖالالاتِٗ َٚٝالالٛهلِ ٚقالالُِٝٗ َٓاٖحٗالا عًالالٞ تُٓٝالال١ َعالالازف املالالت 

تعُالالٌ بلبٝعتٗالالا عًالال٢  ) Hones James 2006ٖٚالالٞ نُالالا ٜػالالري ٖالالْٛظ جالالُٝظ) 
دزاى املالالالتعًِ هلٜٛتالالال٘ ٖٜٚٛالالال١ املهالالالإ ايالالالرٟ ٜعالالالٝؼ فٝالالال٘ , ٚامذطالالالاع بالالال٘ ,      إتُٓٝالالال١ 

ٚاملطا١ُٖ يف ذالٌ َػالهلت٘ اؿايٝال١ ٚاملطالتكب١ًٝ , ٚبالايسغِ َالٔ ٖالرٙ األُٖٝال١ فالإ          
إىل ملٕ َٓاٖخ اؾغسافٝالا تٛاجال٘ عدٜالد َالٔ اي العٛبات بطالبب  طبٝعال١        ايٛاق  ٜػري 

عًِ اؾغسافٝا  ايدٜٓا١َٝ اييت تتا س مبا ٜػٗدٙ ايعا  َٔ تلٛزات ٚملذداث , ٖٚٛ 
املٓاٖخ ضالسٚز٠ َساجعتٗالا بػالهٌ َطالتُس ٚاقالرتا        ٢َا فسض عًٞ  املسب  َٚ ُُ

يف عالالا  ايغالالد , َعالالاٜري جدٜالالد٠ تطالالُٔ إعالالداد جٝالالٌ قالالادز عًالال٢ َٛاجٗالال١ ايترالالدٜات   
فُٝالا   جٌٝ قادز عًٞ ايتخلٝط يت١ُٝٓ اجملتُال  يف املطالتكبٌ , ٚظٗالس ٖالرا ٚاضالرا      

١ يبٓالا٤ املالٓٗخ   ايَٝػسٚعات تلٜٛس املٓاٖخ َٔ ٚ ا٥ل َعاٜري َتتٚقدَت٘ املؤمتسات 
َٚهْٛاتالال٘ , َٚالالٔ  الالِ تكٛميالال٘ يف ضالال٥ٛٗا , ٚمتةالالٌ َعالالاٜري اؾٝالالٌ ايكالالادّ ملذالالد ٖالالرٙ        

هلالا ت٦ٝٗال١ ايب٦ٝال١ ايرتبٜٛال١ املٓاضالب١ ٚبٓالا٤ املالٓٗخ مبالا         ايتٛجٗات اييت ميهٔ َٔ خل
فالالالساد قالالالادزٜٔ عًالالالٞ تًبٝالالال١ َتلًبالالالات اجملتُالالال  ٚ َٛاجٗالالال١ َػالالالهلت٘  ملعالالالداد إوكالالالل 

ٚايكطا٤ عًٞ ؼدٜات٘  باعتباز ملٕ ادضتٓاد إىل املطالتٜٛات املعٝازٜال١ عًُٝال١ عًُٝال١     
١ ٚامضالالت اد٠ ضالالسٚز١ٜ  ميهالالٔ َالالٔ خلهلالالا ايتعاَالالٌ َالال  ايتلالالٛزات ايعًُٝالال١ ٚايعاملٝالال  

َٓٗا ملٚ اؿد َالٔ آ ازٖالا ٖٚالٛ َالا ٜتلًالب بٓالا٤ ٚ ٝكال١ َعالاٜري يًحٝالٌ ايكالادّ ميهالٔ            
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فٝا يف املسذ١ً امعداد١ٜ ٖٚٛ َا ٜتُاغالٞ ٚتٛصال١ٝ:   َٔ خلهلا تكِٜٛ َٓٗخ اؾغسا
بطالسٚز٠ تلالٜٛس َٓالاٖخ ايتعًالِٝ      2005َؤمتسو َٓاٖخ ايتعًِٝ ٚاملطالتٜٛات املعٝازٜال١   

قبالٌ اؾالالاَعٞ مبالا ٜت الالل َال  املالالتغريات ايعاملٝال١ ٚاحملافظالال١ عًال٢ اهلٜٛالال١ ايعسبٝالال١ يف      
املتكد١َ ٚيف ذات ايٛقا ٚنرا ضسٚز٠ َساجع١ املٓاٖخ يف ض٤ٛ َا ودث يف ايدٍٚ 

 اجملامت ايتع١ًُٝٝ املختً ١. 

 ثاىيا : التطبيل امليداىي 
 :خطوات الدراسة وإدراءاتها 

 ٚقد ضازت ايدزاض١ عًٞ ايٓرٛ ايترىل : 

  " جيب اليت الكادو اجليل معايري مااخلطوة األولي : وقد متت االدابة عً السؤال البحجي األول 
 و مت: االعدادية؟ باملرحلة  االدتناعية الدراسات ميهج يف حتكيكها
 يف ٚمتةًا ايكا١ُ٥ بٓا٤ ملٖداف ؼدٜد : 
    ؼدٜالالالد َعالالالاٜري اؾٝالالالٌ ايكالالالادّ ايالالاليت هالالالب ملٕ ٜتطالالالُٓٗا َالالالٓٗخ اؾغسافٝالالالا

 باملسذ١ً ادعداد١ٜ .
        ؼدٜد فامت ٚ ٝك١ َعالاٜري اؾٝالٌ ايكالادّ ٚ َ ال ٛف١ املؤغالسات املةٓاضالب١

 يً  ٛف ايةل ١ .
 ايةل ١ يف ض٤ٛ َالا هالب ملٕ وككال٘ ,     ؼًٌٝ َٓٗخ نٌ ص  َٔ اي  ٛف

 يًرهِ ع٢ً َدٟ تٛافس ملٚ غٝا  تًو املؤغسات .
   َالالٓٗخ اؾغسافٝالالا باملسذًالال١ ادعدادٜالال١ يف ضالال٤ٛ     تالالٟٛ بٓالالا٤ ت الالٛز َكالالرت  حمل

 َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ اييت هب ؼكٝكٗا يدٟ تلَٝر املسذ١ً امعداد١ٜ
 ٜري َٚٓالاٖخ اؾغسافٝالا   ايدزاضات ايطابك١ املستبل١ ببٓا٤ ٚ ا٥ل املعا تحهٛم

ٚملٖالالالالالالالداف تدزٜطالالالالالالالٝٗا يف املسذًالالالالالالال١ امعدادٜالالالالالالال١ ٚخ الالالالالالالا٥ص املالالالالالالالتعًُ      
ٚاذتٝاجاتِٗ , ٚطبٝع١ اجملتُ  امل السٟ َٚتغرياتال٘ , ٚايتلالٛزات ايعًُٝال١     

 اؿدٜة١ َٚا ٜرتبط بٗا َٔ الٗات 
  ٍبٓا٤ قا١ُ٥ باملعاٜري املكرتذ١ يًحٌٝ اؾٝد ٚاييت ميهٔ تًبٝتٗا َٔ خل

ٝالالالالا يف املسذًالالالال١ امعدادٜالالالال١ مبالالالالا ٜطالالالالُٔ اعالالالالداد األفالالالالساد       َٓالالالالاٖخ اؾغساف
 امللًٛب  يًُطتكبٌ.

 ٝايٛ ٝك١ املكرتذ١ ملعاٜري اؾٌٝ ايكادّ ِمت ؼه. 
      مت ؼدٜالالالالد فالالالالامت ٚ ٝكالالالال١ َعالالالالاٜري اؾٝالالالالٌ ايكالالالالادّ  يتلَٝالالالالر املسذًالالالال١

زبعالالالال١ فالالالالامت مت  ملذٝالالالالث مت تطالالالالُٓا  يف صالالالالٛزتٗا ايٓٗا٥ٝالالالال١  امعدادٜالالالال١ 
زبع  عل١َ َسجع١ٝ ملَعٝاز مشًا مثا١ْٝ ٚ    عػس٠إتكطُٗا إىل عدد 

َؤغالالالالالسا  ذٝالالالالالث زاعالالالالالا ٖالالالالالرٙ املعالالالالالاٜري طبٝعالالالالال١ املالالالالالتعًُ        193تطالالالالالُٓا 
ٚاذتٝاجاتِٗ يتركٝالل ايُٓالٛ املتهاَالٌ ايػالاٌَ َالٔ ذٝالث تُٓٝال١ ايكالدزات         
ايعكًٝالالال١,ٚاملٗازات اؿٝاتٝالالال١  ايالالاليت تطالالالُٔ قالالالدزتِٗ عًالالالٞ تلالالالٜٛس ذٚاتٗالالالِ      

امػاٖالالالات ,ايالالاليت تطالالالُٔ بٓالالالا٤ ٚانتطالالالا  املعًَٛالالالات ٚامل الالالاِٖٝ ٚايكالالالِٝ ٚ



 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 
497 

افالالالساد قالالالادزٜٔ عًالالالٞ ايكٝالالالاّ بالالال دٚازِٖ امجتُاعٝالالال١ املٓٛطالالال١ بٗالالالِ يف ٖالالالرٙ     
 املسذ١ً , نِ زاعا طبٝع١ اؾغسافٝا ٚفامت دزاضتٗا ٚتلٛزٖا نعًِ 

  " اجليال  معاايري  تاوافر  ماد   ماا اخلطوة الجاىية : مت فيها اإلدابة عً السؤال البحجي الجاىي 
 االعدادية؟ باملرحلة  االدتناعية راساتالد ميهج يف الكادو

    دا٠ ايدزاضالال١ بعالالد ؼٜٛالالٌ قا٥ُالال١ َعالالاٜري اؾٝالالٌ     ملمت يف ٖالالرٙ املسذًالال١ بٓالالا٤
       ىل بتكطالالِٝ يٝهالالست اـُاضالالٞ                                 ادا٠ يًدزاضالال١ يتكالالِٜٛ املالالٓٗخ اؿالال   ايكالالادّ أل

 ( 2) ًَرل زقِ 

ٗخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً امعداد١ٜ يف ض٤ٛ َٓ تكِٜٛ(  ٜٛض  َلَ  ملدا٠ 1جدٍٚ زقِ )
 َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ 

 املعاٍري اجملال 

العالمات 

 املرجعة

 املؤشرات

دلنٌع 

 املؤشرات

فوه العامل 

بابعادي املكاىَة 

 ًأقالَنى 

 17 4 استخداو االدًات اجلغرافَة 

49 

 16 4 تٌزٍع الظاهرات اجلغرافَة 

َعَة ًالبشرٍة لالقإلىه حتلَل اخلصائص الطب

 اجلغرافَة 
4 16 

اليظه 

 اجلغرافَة

 16 4 تصيَف اليظه اجلغرافَة  

 16 4 العٌامل ًالعنلَات اليت تشكل اليظه اجلغرافَة  48

 16 4 االىشطة االقتصادٍة 

التطبَقات 

التكيٌلٌجَة 

ًالبَئة 

اجلغرافَة 

 الثقافَة 

 16 4 االىسان ًالبَئة  

48 

 16 4 اجلغرافَة ًمشكالتوا املٌارد

 16 4 التطٌرات التكيٌلٌجَة ًعالقتوا بالبَئة ًاالىسان 

تطبَقات 

اجلغرافَا 

ًاملشكالت 

 احلَاتَة 

 16 4 اجلغرافَا ًاملشكالت املعاصرة 

48 

   اجلغرافَا ًتفسري احلاضر 

   اجلغرافَا ًتفسري املستقبل

 ِٜٛواألٖالالالداف ٚاحملتالالال٣ٛ ٚاضالالالرتاتٝحٝات َالالالٓٗخ اؾغسافٝالالالا َالالالٔ ذٝالالالث  تكالالال
ايتالالالدزٜظ ٚٚضالالالا٥ً٘ املكرتذالالال١ ٚامْػالالالل١ ٚملضالالالايٝب ايتكالالالِٜٛ  باي الالال ٛف      

 ٚفالل  ايتركالل  دزجالات  صالٓ ا  َؤغالس  نٌ ؼكل َد٣ ايةل ١  ٚيتردٜد

  : ايترىل املكٝاع
    ٖٚالٛ ٜتلًالب تلالٜٛس املالٓٗخ     جالدا  %  َطتٟٛ ؼكل ضعٝ  20َٔ ص س إىل

 .مبا ٜطُٔ ؼكل املعٝاز احملدد
 ٖٚالالالٛ َطالالالتٟٛ َكبالالالٍٛ يف ٖالالالرٙ   ضالالالعٝ % َطالالالتٟٛ ايتركالالالل 40% إىل 21ٔ َالالال

 املسذ١ً  
  َٔ ؼكالل املعٝالاز   َكبالٍٛ ٜٚػالري إيالٞ    َطالتٟٛ ايتركالل   %ز60إىل  % 41انا

 يف املسذ١ً امعداد١ٜ 
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  َٔ61 َٞطتٟٛ ؼكالل جٝالد ٜػالري إيالٞ اٖتُالاّ املالٓٗخ باذتٝاجالات        80% اي %
 املتعًِ يف اؾٌٝ ايكادّ.

  َٔ كل َتُٝص ٜٚساعٞ ازتباا املالٓٗخ مبعالاٜري اؾٝالٌ    % َطتٟٛ ؼ80ملنةس
 ايكادّ .

ٚقالالد مت قبالالٍٛ ٖالالرٙ املطالالتٜٛات يف ضالال٤ٛ طبٝعالال١ املسذًالال١ ايدزاضالال١ٝ , ٚايتخ الالص   
 .األنادميٞ َٚتلًبات ايُٓٛ , ٚايتهٝ  َ  اجملتُ 

ف٢ ضال٤ٛ قا٥ُال١ َعالاٜري اؾٝالٌ ايكالادّ       ايتكِٜٛٚفُٝا ًٜٞ عسض يٓتا٥خ ع١ًُٝ 
 املكرتذ١ .

  ميهج اجلغرافيا بالصف األول االعدادي يف ضوء معايري اجليل الكادو : هتكويىتائج 

ِ ( 2(  ٚاؾدٍٚ زقالِ ) 1ٜٚٛض  ايػهٌ زقِ ) ْتالا٥خ ؼًٝالٌ َالٓٗخ اؾغسافٝالا      ملٖال
  باي   األٍٚ امعدادٟ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امعدادٟ امٍٚ باي   اؾغسافٝا مبٓٗخ اؾدٜد اؾٌٝ َعاٜري ؼكل ْطب(  1) زقِ غهٌ
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56.40% 47% 42.10% 

فوه العامل بابعادي 

 املكاىَة ًاقالَنى

التطبَقات   اليظه اجلغرافَة

التكيٌلٌجَة  

ًالبَئة  

اجلغرافَة  

 ًالثقافَة

تطبَقات 

اجلغرافَا  

ًاملشكالت  

 املعاصرة  

Series1
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 (  ٜٛض  دزج١ ؼكل  َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ يف يف َٓٗخ اؾغسافٝا يً   امٍٚ امعداد2ٟجدٍٚ زقِ )

 الدرجة  املعَار    اجملال 

اليسبة 

املئٌٍة 

 للتحقق

فوه العامل 

بابعادي املكاىَة 

 ًأقالَنى
 

135 55.1% 

 %54.1 46 استخداو االدًات اجلغرافَة

 %67.5 54 غرافَةتٌزٍع الظاهرات اجل

حتلَل اخلصائص الطبَعَة ًالبشرٍة لالقإلىه 

 اجلغرافَة

34 42.5% 

اليظه 

 اجلغرافَة

 

120 50% 

 %76.2 61 تصيَف اليظه اجلغرافَة

 %53.7 43 االعٌامل ًالعنلَات اليت تشكل اليظه اجلغرافَة 

 %20 16 االىشطة االقتصادٍة 

التطبَقات 

التكيٌلٌجَة 

ة ًالبَئ

اجلغرافَة 

 ًالثقافَة

83 34.6% 

 %32.5 26 االىسان ًالبَئة

 %38.75 31 املٌارد اجلغرافَة ًمشكالتوا 

التطٌرات التكيٌلٌجَة ًعالقتوا بالبَئة 

 ًااالىسان 

26 32.5% 

تطبَقات 

اجلغرافَا 

ًاملشكالت 

 املعاصرة 

61 25.4% 

 %30 24 فرًع اجلغرافَا ًتطٌراتوا 

 %26.2 21 ًتفسري احلاضر اجلغرافَا 

 %20 16 اجلغرافَا ًصياعة املستقبل

 إىل : 2ٚاؾدٍٚ زقِ  1ٓتا٥خ  بايػهٌ زقِ ايتػري 
 نُالالا , % 50فالالاٍ فالالاٍ ايالالٓظِ اؾغسافٝالال١ ْطالالب١   َعالالاٜري ملٕ َؤغالالسات

ٍ  % , نُالا ذكالل  54.1ذكل َعٝاز اضتخداّ امدٚات اؾغسافٝال١   فٗالِ   فالا
يف ضال٤ٛ   َكبٛيال١ % ٖٚٞ ْطالب١  55.1بٓطب١  ُ٘يٝايعا  بابعادٙ املها١ْٝ ٚاقر

املعٝالالالاز اـالالالاص بتٛشٜالالال     , يف ذالالال  ذكالالالل  َطالالالتٜٛات ايتركالالالل املتبٓالالالاٙ   
%  ٚنإ اعًٞ املعاٜري ت الٓٝ   67.5ايظاٖسات اؾغساف١ٝ قد ذكل  ْطب١ 
جٝد٠ ٚتػري % ٖٚٞ اٜطا ْطب١ 76.2ايٓظِ اؾغساف١ٝ بٓطب١ ؼكل بًغا 
ٜٚسجال  ذيالو إىل تسنٝالص َالٓٗخ      دّ ايٞ ؼكالل بعالت َعالاٜري اؾٝالٌ ايكالا     

اؾغسافٝا يف اي   األٍٚ امعدادٟ  عًٞ اؾٛاْب األنادميٝال١ املستبلال١   
بلبٝعالال١ عًالالِ اؾغسافٝالالا ٚتٓظالالِٝ املالالٓٗخ ٚفكالالا يًتٓظالالِٝ املٓلكالالٞ املالالستبط   

امٖتُالالاّ باملالالاد٠  عًالال٢ إهابٝالال١ دميالال١ ببٓالالا٤ املالالاد٠ األنادميٝالال١ ٚيالالريو
 يًُالتعًُ   اؾغسافٝال١  املٗالازات  ُٝال١ تٓ يف إضالٗاَٗا  َٚالد٣  , األنادميٝال١  

 ذددتٗا املعاٜري احملدد٠ . ٚاييت
    ٌملٕ َؤغالالسات َعالالاٜري فالالاٍ تلبٝكالالات اؾغسافٝالالا ٚاملػالالهلت املعاصالالس٠ اقالال

ٚإ َعٝالالالاز  ٖٚالالالٞ ْطالالالب١ ضالالالعٝ ١ ,  %25.4اجملالالالامت ؼككالالالا  بٓطالالالب١ ؼكالالالل   
اؾغسافٝا ٚصٓاع١ املطالتكبٌ ٖالٛ اقالٌ املعالاٜري ؼككالا يف َالٓٗخ اؾغسافٝالا        

% ٖٚالالٛ َالالا ٜػالالري إىل عالالدّ اٖتُالالاّ املالالٓٗخ ب الالٛزت٘   20ي الال  األٍٚ بٓطالالب١ با
اؿاي١ٝ ببٓا٤ اؾٌٝ اؾدٜد ٚفكا ملا تتلًب٘ َساذالٌ ايُٓالٛ اياليت ميالس بٗالا      

٘  املالٓٗخ   ملُٖاٍ ع٢ً ٜدٍ مماٚنرا َتلًبات اؿٝا٠ يف املطتكبٌ   ب الٛزت
 . املتعًُ  يد٣ املٗازات يت١ُٝٓ اؿاي١ٝ

 20تبل١ مبعالاٜري امْػالل١ امقت الاد١ٜ بٓطالب١    ضع  ؼكل املؤغسات املس   %
اؾغسافٝالالا ٚت طالالري اؿاضالالس ,     ,%20اؾغسافٝالالا ٚصالالٓاع١ املطالالتكبٌ بٓطالالب١   
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% ٖٚالالٛ َالالا ٜػالالري إىل امخالالاٍ صالالاْعٞ املالالٓٗخ يالالألدات امللًٛبالال١ بتُٓٝالال١  26.2ٚ
غخ الال١ٝ املالالتعًِ يًعالالٝؼ يف عالالا  ايغالالد َٚٛاجٗالال١ املػالالهلت امقت الالاد١ٜ      

, َٚٔ  ِ ت ب  اعاد٠ ايٓظالس يف بٓالا٤ ٖالرا املالٓٗخ      املستبل١ عٝات٘ اي١َٝٛٝ
يف بداٜالال١ املسذًالال١ امعداٜالال١ ٚنٝ ٝالال١ تٓ ٝالالرٙ ٚتكٛميالال٘ ضالالسٚز٠ تتتلًبٗالالا       
طبٝعالالالال١ ايع الالالالس َٚتلًبالالالالات االالالالٛ املالالالالتعًُ  ٚاذتٝاجٝالالالالاتِٗ ٚايتلالالالالٛزات   

 ايع١ًُٝ اييت ْعاٜػٗا .

 ميهج اجلغرافيا الصف الجاىي باملرحلة اإلعدادية ىتائج تكويه 
 (  ٜٛض  دزج١ ؼكل  َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ يف يف َٓٗخ اؾغسافٝا يً   ايةاْٞ امعداد3ٟ) جدٍٚ زقِ

 الدرجة  اجملال 
اليسبة 

 املئٌٍة 
 املعَار 

الدر

 جة 

اليسبة 

 املئٌٍة 

فوه العامل بابعادي 

 املكاىَة ًأقالَنى
 

138 57.5% 

 %45.9 39 استخداو االدًات اجلغرافَة

 %76.2 61 رافَةتٌزٍع الظاهرات اجلغ

حتلَل اخلصائص الطبَعَة ًالبشرٍة لالقإلىه 

 اجلغرافَة
38 47.5% 

 اليظه اجلغرافَة

 
111 

 

46.3% 

 %47.5 38 تصيَف اليظه اجلغرافَة

 %40 32 االعٌامل ًالعنلَات اليت تشكل اليظه اجلغرافَة 

 %51.2 41 االىشطة االقتصادٍة 

التطبَقات 

التكيٌلٌجَة 

َئة اجلغرافَة ًالب

 ًالثقافَة

103 42.9% 

 %45 36 االىسان ًالبَئة

 %53.7 43 املٌارد اجلغرافَة ًمشكالتوا 

 %30 24 التطٌرات التكيٌلٌجَة ًعالقتوا بالبَئة ًااالىسان 

تطبَقات 

اجلغرافَا 

ًاملشكالت 

 املعاصرة 

71 29.6% 

 %30 24 فرًع اجلغرافَا ًتطٌراتوا 

 %31.25 25 فسري احلاضر اجلغرافَا ًت

 %27.5 22 اجلغرافَا ًصياعة املستقبل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امعدادٟ ايةإ باي   اؾغسافٝا مبٓٗخ اؾدٜد اؾٌٝ َعاٜري ؼكل ْطب(  2) زقِ غهٌ
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57.50% 46.30% 42.90% 29.60% 

138 111 103 71 

فٓى انؼبنى بببؼبدِ  
 انًكبَٛت ٔاقبنًّٛ

انتطبٛقبث   انُظى انجغشافٛت
انتكُٕنٕجٛت ٔانبٛئت  
 انجغشافٛت ٔانثقبفٛت

تطبٛقبث انجغشافٛب  
ٔانًشكالث  
 انًؼبطشة  

Series1

Series2
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 :   3ٚاؾدٍٚ زقِ  2زقِ تٛض  ايٓتا٥خ بايػهٌ 
  وكالالل َؤغالالساتامعالالدادٟ  ىل باي الال  ايةالالاْٞاملٕ َالالٓٗخ اؾغسافٝالالا اؿالال 

% , ٚقالالد بًغالالا ْطالالب١ ؼكالالل   46.3َعالالاٜري فالالاٍ ايالالٓظِ اؾغسافٝالال١ ْطالالب١    
ٍ , ,%51.2َعٝالاز امْػالل١ امقت الاد١ٜ     فٗالِ ايعالا  بابعالادٙ املهاْٝال١      فالا

٘ ايٝٚاق ٕ املعٝالاز اـالاص   ملٚ ,% 57.5بًغالا    َكبٛيال١ بٓطالب١   ؼككالا  قالد  ُال
 %١47.5ترًٌٝ اـ ا٥ص ايلبٝع١ٝ ٚايبػس١ٜ يلقري٣ِ اؾغساف١ٝ ْطالب ب

ٖٚالٞ ْطالب١   % 76.2تٛشٜال  ايظالاٖسات اؾغسافٝال١ ْطالب١     يف ذ  ذكل َعٝالاز  
, ٜٚعصٟ ذيو إىل اٖتُاَا كللٞ املٓٗخ  باؾٛاْب األنادميٝال١  جٝد٠

عًالا  مل ٚامٖتُاّ باؾٛاْب املعسف١ٝ يف ظٌ َٓظ١َٛ ايتعًِٝ اؿاي١ٝ اياليت 
      ٓ ظالالِٝ َالالٔ قُٝالال١ املعسفٝالال١ باعتبازٖالالا غاٜالال١ َالال  ايرتنٝالالص عًالالٞ َساعالالا٠ ايت

املٓلكالالٞ املالالستبط بعًالالِ اؾغسافٝالالا ٖٚالالٛ َالالا ٜؤنالالد عًالالٞ امٖتُالالاّ بلبٝعالال١  
 ايعًِ َٚتلًبات ايتُهٔ َٔ جٛاْب٘ .

           ٌملٕ َؤغالسات َعالاٜري فالاٍ تلبٝكالات اؾغسافٝالا ٚاملػالهلت املعاصالس٠ اقال
% ٚجالالالا٤ َعٝالالالاز اؾغسافٝالالالا ٚصالالالٓاع١ 29.6اجملالالالامت ؼككالالالا  بٓطالالالب١ ؼكالالالل 

يٝظالٌ    -ٖالٞ ْطالب١ ؼكالل ضالعٝ ١    ٚ -% 27.5املطتكبٌ قككالا يٓطالب١   
اقٌ املعاٜري ؼككا يف َٓٗخ اؾغسافٝا باي   ايةاْٞ َةًُا نإ اؿالاٍ  

% ٖٚالالالالٛ َالالالالا ٜػالالالالري إىل ضالالالالسٚز٠ تٛجٝالالالال٘ 20يف َالالالالٓٗخ اي الالالال  امٍٚ  بٓطالالالالب١ 
امٖتُالالاّ مبتلًبالالات ايعالالٝؼ يف ايكالالسٕ ايٛاذالالد ٚايعػالالسٜٔ ٚ بٓالالا٤ اؾٝالالٌ       

جالالات املالالتعًِ يف َساذالالٌ  ايكالالادّ  ٚفكالالا ملالالا تتلًبالال٘ عًُٝالالات ايتلالالٛز ٚاذتٝا   
 ايُٓٛ اييت ميس بٗا ٚايعٌُ عًٞ ضسٚز٠ ت١ُٝٓ َٗازات املتعًُ .

   فالاٍ تلبٝكالات اؾغسافٝالا ٚاملػالهلت     ملٚبترًٌٝ ايٓتا٥خ ايطابك١ لالد ٕ
يف ض٤ٛ املعٝاز املتالب    ضعٝ ١ ْطب١% ٖٚٞ 29.6املعاصس٠ قد ؼكل بٓطب١

خ الال١ٝ املالالالتعًِ  ٖٚالالٛ َالالا ٜػالالالري إىل عالالدّ ايرتنٝالالالص عًالالٞ تُٓٝالال١ جٛاْالالالب غ     
يًتعاَالالٌ َالالال  املطالالتكبٌ َٚٛاجٗالالال١ اؿٝالالا٠ َٚالالالا ٜالالستبط بٗالالالا َالالٔ َػالالالهلت      
َٜٛٝالال١  ٖٚالالالٛ َٝالالالا ٜٛجالال٘ امٖتُالالالاّ مالالالٛ ضالالالسٚز٠ بٓالالا٤ املالالالٓٗخ , مبالالالا وكالالالل    
َتلًبات  اٛ املتعًُ  ٚاذتٝاجٝاتِٗ ٚايتلٛزات ايع١ًُٝ اييت ْعاٜػٗا 

 ٜٚساعٞ اذتٝاجات ايتخ ص األنادميٞ ٜٚطُٔ تلٛزٙ.

  باملرحلة اإلعدادية الجالحميهج اجلغرافيا الصف يه تكوىتائج 
 نًص إىل : 4ٚاؾدٍٚ زقِ  3بترًٌٝ ْتا٥خ ايػهٌ زقِ 

  ْطالب١  ذككالا  فالاٍ ذكالل فالاٍ ايالٓظِ اؾغسافٝال١       َعالاٜري  ملٕ َؤغالسات
٘     , َٚعالاٜري فالاٍ    45%  ؼككالا  قالد  فٗالِ ايعالا  بابعالادٙ املهاْٝال١ ٚملقايُٝال

, ٚذكالالل امعالالدادٟ ايةايالالث الال  يف َالالٓٗخ  اؾغسافٝالالا باي  %56.6 بٓطالالب١ 
ؼًٝالالالٌ اـ الالالا٥ص ايلبٝعٝالالال١ ٚايبػالالالس١ٜ يلقالالالري٣ِ   َعٝالالالاز ذكالالالل َعٝالالالاز  

تٛشٜالالالالال  َعٝالالالالالاز  ٚذكالالالالاللٖٚالالالالالٞ ْطالالالالالب١ َكبٛيالالالالال١ ,  %58.75ْطالالالالالب١  اؾغسافٝالالالالال١
قالالد ذكالالل  ٖٚالالٞ ْطالالب١ ؼكالالل جٝالالد٠ ,  %73.75ْطالالب١  ايظالالاٖسات اؾغسافٝالال١

ب١ ْطالالال  ايتلبٝكالالالات ايتهٓٛيٛجٝالالال١ ٚايب٦ٝالالال١ اؾغسافٝالالال١ ٚايةكافٝالالال١   فالالالاٍ 
ذكالالالل َعٝالالالاز اضالالالتخداّ امدٚات    ٖٚالالالٞ ْطالالالب١ ؼكالالالل جٝالالالد٠ , ٚقالالالد   %  67.5
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ايرٟ ذكالل   املٛازد اؾغساف١ٝ َٚػهلتٗا , َٚعٝاز % ْطب١ 54.1اؾغساف١ٝ 
ٖٚالالالٞ ْطالالالب١ ؼكالالالل     %58.75ايالالالرٟ ذكالالالل    امْطالالالإ ٚايب٦ٝالالال١  َٚعٝالالالاز  , 55%

َكبٛيالالال١ ٖٚالالالٛ َالالالا ٜؤنالالالد تٛجالالال٘ كللالالالٞ املالالالٓٗخ مالالالٛ ايرتنٝالالالص عًالالالٞ        
ٜٚسج  ذيالو إىل  ل١ باضايٝب تلبٝل اؾغسافٝا يف ٚاق  املٛضٛعات املستب

دزاضالالال١ جغسافٝالالال١ امعالالالدادٟ  ايةايالالالثتسنٝالالالص َالالالٓٗخ اؾغسافٝالالالا يف اي الالال   
ايتلالٛزات  ايعا  ٚقازت٘ َٚا ٜستبط بٗا َٔ َػهلت , يف ذ  ظالٌ َعٝالاز   

  ٕ َترككالالالا بٓطالالالب١ َكبٛيالالال٘ يف   ايتهٓٛيٛجٝالالال١ ٚعلقتٗالالالا بايب٦ٝالالال١ ٚاامْطالالالا
% ٖٚالالالٛ َالالالا ٜٛنالالالد عًالالالٞ اضالالالتُساز امٖتُالالالاّ 32.5َطالالالتٛاٖا امدْالالالٞ بٓطالالالب١ 

باؾاْٚب املعسف١ٝ ٚإُٖاٍ اؾٛاْب املٗازا١ٜ َٚا تتلًب١ عًُٝالات ايتهٝال    
 َ  ايعا  ايرٟ ٜعاٜػ٘ املتعًِ.

(  ٜٛض  دزج١ ؼكل  َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ يف يف َٓٗخ اؾغسافٝا يً   ايةايث 4جدٍٚ زقِ )
 امعدادٟ

 الدرجة  اجملال 
اليسبة 

 ئٌٍة امل
 اليسبة املئٌٍة  الدرجة  املعَار 

فوه العامل 

بابعادي 

املكاىَة 

 ًأقالَنى
 

136 56.6% 

استخداو االدًات 

 اجلغرافَة
30 35.3% 

تٌزٍع الظاهرات 

 اجلغرافَة
59 73.75% 

حتلَل اخلصائص 

الطبَعَة ًالبشرٍة 

 لالقإلىه اجلغرافَة

47 58.75% 

اليظه 

 اجلغرافَة

 

108 45% 

َف اليظه تصي

 اجلغرافَة
32 40% 

االعٌامل ًالعنلَات اليت 

 تشكل اليظه اجلغرافَة 
27 33.75% 

 %61.25 49 االىشطة االقتصادٍة 

التطبَقات 

التكيٌلٌجَة 

ًالبَئة 

اجلغرافَة 

 ًالثقافَة

117 48.8% 

 %58.75 47 االىسان ًالبَئة

املٌارد اجلغرافَة 

 ًمشكالتوا 
44 55% 

رات التكيٌلٌجَة التطٌ

ًعالقتوا بالبَئة 

 ًااالىسان 

26 32.5% 

تطبَقات 

اجلغرافَا 

ًاملشكالت 

 املعاصرة 

83 34.6% 
فرًع اجلغرافَا 

 ًتطٌراتوا 
24 30% 

   

اجلغرافَا 

ًتفسري 

 احلاضر 

31 38.75% 

   

اجلغرافَا 

ًصياعة 

 املستقبل

28 35% 
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 امعدادٟ ايةايث باي   اؾغسافٝا مبٓٗخ اؾدٜد اؾٌٝ َعاٜري لؼك ْطب(  3) زقِ غهٌ

       ٍتلبٝكالالات اؾغسافٝالالا ٚاملػالالهلت     تػالالري ايٓتالالا٥خ ملٜطالالا إىل ؼكالالل فالالا
ؼككالا يف  عالاٜري  % ٖٚٞ ْطب١ َكبٛي١ , ٚنإ اقالٌ امل 34.6بٓطب١  املعاصس٠ 

% ٖٚالالٞ اٜطالالا ضالالعٝ ١ , 30بٓطالالب١  فالالسٚ  اؾغسافٝالالا ٚتلٛزاتٗالالا ٖالالرا اجملالالاٍ 
َا ٜػري إىل اُٖاٍ املٓٗخ  يف اي   ايةايث ي سٚ  اؾغسافٝا بايسغِ ٖٚٛ 

َالالٔ دزاضالالت٘ ؾغسافٝالال١ ايعالالا  ٚقازاتالال٘ ٚملقايُٝالال٘ ْٚظُالال١ ٚاالالاذد َالالٔ دٚيالال٘   
بتركٝالالل عالدّ اٖتُالاّ املالالٓٗخ ب الٛزت٘ اؿايٝال١     اضالالتُساز ٖٚالٛ َالا ٜػالري إىل    

ٚايتلالٛزات اؿاد ال١ يف فالاٍ ايعًالِ      ايكالادّ  اؾٝالٌ   بعت َتلًبات بٓالا٤ 
 يرٟ ٜدزض٘. ا

 مدي حتكل املعايري علي مستوي  املرحلة االعدادية بصفوفها الجالثة 
ٚباضالالالتكسا٤ ايٓتالالالا٥خ يف اي الالال ٛف ايةل الالال١ ٜبالالالدٚ َالالالدٟ ضالالالع  ؼكٝالالالل َالالالٓٗخ       
اؾغالالسايف يف املسذًالال١ امعدادٜالال١ ملعالالاٜري اؾٝالالٌ ايكالالادّ املكرتذالال١ ٜٚسجالال  ذيالالو إىل     

ْالالالب املٗازٜالالال١ ٚايٛجداْٝالالال١  ايرتنٝالالالص عًالالالٞ تُٓٝالالال١ اؾٛاْالالالب املعسفٝالالال١ ٚاُٖالالالاٍ اؾٛا  
 4ٚايػهٌ زقالِ   5املستبل١ باملٓٗخ ٜٚؤند ذيو ايٓتا٥خ اييت ٜعسضٗا اؾدٍٚ زقِ 

   ٍ  تلبٝكالالات اؾغسافٝالالا ٚاملػالالهلت املعاصالالس٠   ذٝالالث جالالا٤ت املعالالاٜري املستبلالال١  مبحالالا
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56.40% 47% 42.10% 

فٓى انؼبنى بببؼبدِ  
 انًكبَٛت ٔاقبنًّٛ

انتطبٛقبث   انُظى انجغشافٛت
انتكُٕنٕجٛت  

ٔانبٛئت انجغشافٛت  
 ٔانثقبفٛت

تطبٛقبث  
انجغشافٛب  

ٔانًشكالث  
 انًؼبطشة  

Series1
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ايتلبٝكالات ايتهٓٛيٛجٝال١ ٚايب٦ٝال١    % , ٢ٖٚ ْطب١ ضالعٝ ١ ًٜٝٗالا فالاٍ    29.8بٓطب١  
 –% ٖٚٝال٘ ْطالب١ َكبٛيال١ ٚيهٓٗالا يف ذالدٚدٖا ايالدْٝا       42بٓطالب١   ١اؾغساف١ٝ ٚايةكافٝ

ٖٚالالٛ َالالا ٜؤنالالد ضالالع  ؼكالالل َعالالاٜري ٖالالرٜٔ اجملالالاي       -اقالالس  ملطالالتٟٛ ايطالالع   
ٚضسٚز٠ تٛجٝ٘ اٖتُاّ كللٞ املٓاٖخ يًرتنٝص عًٝٗا ٚتت الل ٖالرٙ ايٓتالا٥خ َٚالا     

, ,  2001ايباضالط   تٛصالًا إي٣ال٘ ْتالا٥خ ايدزاضالات ايطالابك١ َةالٌ دزاضال١ ذطال  عبالد         
ِ ٚدزاضال١   ّ    2010َ الً  )  مخالٝظ  ْ الس  ْطالٝ ( , 2011)  ( زغالا إَالاّ عبالدايعصٜص إَالا
ٕ    .(2012) عالالبري قُالالٛد ملَالال  ذطالالالاْ    ٚدزاضالال١    َٓالالاٖخ  ٚايالاليت ملنالالدت عًالالٞ مل

تالٛيٞ   م املطالتخد١َ  امجتُاعٝال١ بػالهٌ عالاّ َٚٓٗالا َالٓٗخ اؾغسافٝالا        ايدزاضالات 
ٝ  طالسم  عًال٢  ٚتعتُالد  ,ايعاملٝال١  امػاٖالات  ٚ ايعاملٝال١  يًُعالاٜري  اٖتُاَالا    بٚملضالاي
تالدزٜظ   يف ذالدٜث  نرػاٙ امْرتْا ايتدزٜظ , ٚنرا إُٖاٍ تٛظٝ  يف تكًٝد١ٜ

 عًُٝال١  يف تطالاعد  اؿدٜةال١ اياليت   ايتهٓٛيٛجٝالا  َ الادز  باعتبالازٙ ملذالد   اؾغسافٝالا 

ٞ  نالبري  بػهٌ ايتعًِ ٞ  ايلًبال١  قالدزات  ٚتُٓال  ٚايالت هري ٚؼكالل ايتٓالٛز    ايبرالث  عًال

ٍ  عبٜ  اييت امل ادز اضتخداّ ع٢ً املتعًِ ٚتػح  ايةكايف  إيٝٗالا قًٝالا    ايٛصالٛ

تدزٜطٗا مبا ٜطالُٔ   ٚملضايٝب اؾغسافٝا ٚعاملٝا  ٚقد ملٚصا بطسٚز٠ تلٜٛس َٓاٖخ
 ٌ  ٚملضالايٝب ٚملْػالل١   ٚقتال٣ٛ  ملٖالداف  َال   املعًَٛالات  تهٓٛيٛجٝالا  تلبٝكالات  تهاَال

عٝث ميهٔ اضالتخداَٗا يف َٛاقال  اؿٝالا٠     اؾغساف١ٝ املٛضٛعات ٚتكِٜٛ تدزٜظ
 ؽسجِٗ. بعد ادادعد ب دد ِٖ اي١َٝٛٝ  اييت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 امعداد١ٜ باملسذ١ً اؾغسافٝا مبٓٗخ اؾدٜد اؾٌٝ َعاٜري ؼكل ْطب(  4) زقِ غهٌ
 

http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
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 (  ٜٛض  دزج١ ؼكل  َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ يف َٓٗخ اؾغسافٝا باملسذ١ً امعداد5١ٜجدٍٚ زقِ )

 الدرجة  اجملال 
اليسبة 

 املئٌٍة 
 الدرجة  املعَار 

ة اليسب

 املئٌٍة 

فوه العامل 

بابعادي 

املكاىَة 

 ًأقالَنى
 

136.3      56.4 % 

 %45.1 38.3 استخداو االدًات اجلغرافَة

 %72.5 58 تٌزٍع الظاهرات اجلغرافَة

حتلَل اخلصائص الطبَعَة ًالبشرٍة 

 لالقإلىه اجلغرافَة
39.6 49.6% 

اليظه 

 اجلغرافَة

 

113 47% 

 %54.6   43.6 تصيَف اليظه اجلغرافَة

االعٌامل ًالعنلَات اليت تشكل اليظه 

 اجلغرافَة 
34 42.5% 

 %44 35.3 االىشطة االقتصادٍة 

التطبَقات 

التكيٌلٌجَة 

ًالبَئة 

اجلغرافَة 

 ًالثقافَة

101 42.1% 

 %45.4 36.3 االىسان ًالبَئة

 %49.2 39.3 املٌارد اجلغرافَة ًمشكالتوا 

ٌلٌجَة ًعالقتوا بالبَئة التطٌرات التكي

 ًااالىسان 
25.3 31.7% 

تطبَقات 

اجلغرافَا 

ًاملشكالت 

 املعاصرة 

 29.8% 

 %30 24 فرًع اجلغرافَا ًتطٌراتوا 

 %32 25.6 اجلغرافَا ًتفسري احلاضر 

 %28 22 اجلغرافَا ًصياعة املستقبل

 حملتوي املكرتح التصور ماح "  اخلطوة الجالجة : مت فيها اإلدابة عً السؤال البحجي الجال 
 ؟" و مت: الكادو اجليل معايري ضوء يف االعدادية باملرحلة االدتناعية الدراسات ميهج

مبالالا ٜطالالُٔ ؼكالالل   بٓالالا٤ ايت الالٛز املكالالرت  ملالالٓٗخ اؾغسافٝالالا باملسذًالال١ امعدادٜالال١     
 ٚذيو ٚفكا ملا ًٜٞ :    َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ املكرتذ١ 

  الكادو:  اجليلاجلغرافيا باملرحلة االعدادية يف ضوء معايري  حملتوي أسس بياء التصور املكرتح
 :ا حيح مت مراعاة

       اتاذ١ اي سص١ يًُتعًِ يتركٝل جٛاْالب ايُٓالٛ اياليت تتتلًبٗالا اؿٝالا٠ يف
اؾٛاْالب  ايب١٦ٝ ايتع١ًُٝٝ اييت ميهٔ َٔ خلهلا  تُٓٝال١   املطتكبٌ ٚت١٦ٝٗ

ات ٚايكالِٝ ٚامػاٖالات اياليت    املعسف١ٝ اؾغساف١ٝ َٚا ٜالستبط بٗالا َالٔ املٗالاز    
١ مت ؼدٜدٖا ٚمبا ٜتٛافل ٚتلَٝر املسذ١ً امعدادٜال١ ألدا٤ املٗالاّ امللًٛبال   

 َِٓٗ يف َطتكبٌ ذٝاتِٗ.
  ايعكًٝالال١ َالالٔ خالاللٍ اتاذالال١ اي سصالال١     املالالتعًِبٓالالا٤ قالالدزات  ت٦ٝٗالال١ اي سصالال١ ي

 . ملاازض١ األْػل١ ايتع١ًُٝٝ 
  ملتعًِ.بٓا٤ غخ ١ٝ ا ٚدٚزٖا يفَساعا٠ طبٝع١ اؾغسافٝا 
  ّادٚات ايتهٓٛيٛجٝا املتلٛز٠  مبا ميهٔ َساعا٠ ايبعد ايٛجداْٞ ٚاضتخدا

املالتعًِ َالٔ ؼكٝالل جٛاْالب ايتهٝال  َال  اؿٝالا٠ يف املطالتكبٌ َالا ٜصٜالد َالٔ            
إذطالالاع املالالتعًِ بالالاألَٔ ٚايساذالال١ ايٓ طالال١ٝ ٜطالالاعدٙ عًالالٞ بالالرٍ َصٜالالد َالالٔ      

 اؾٗد ٚايطعٞ مٛ ؼكٝل اهلدف امللًٛ .
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ملالالٓٗخ ٚفالالل طبٝعالال١ ايدزاضالال١ يف املسذًالال١ امعدادٜالال١ عًالالٞ ٚقالالد مت تكطالالِ قتالالٟٛ ا
 ل ١ ص ٛف دزاض١ٝ ٜطِ نالٌ َٓٗالا ف الً  دزاضالٝ  عٝالث ٜطالٌُ نالٌ ف الٌ         
دزاضالالٞ ٚذالالدت  دزاضالالٝت  يف اؾغسافٝالالا , تػالالٌُ نالالٌ َُٓٗالالا عالالد٠ دزٚع متةالالٌ يف  
فُٛعٗا قتٟٛ وكالل َعالاٜري اؾٝالٌ ايكالادّ َال  َساعالا٠ امضالت اد٠ َالٔ املالٓٗخ          

 ( 3يرٟ ذكل املعاٜري املكرتذ١ بٓطب َكبٛي١ اٚ جٝد٠  ) ًَرل زقِ اؿايٞ ٚا

 : واخلالصة 
ؼكٝالل َالٓٗخ اؾغسافٝالا يف املسذًال١ امعدادٜال١ ملعالاٜري        تب  َٔ خاللٍ ايدزاضال١  

اؾٝالالٌ ايكالالادّ بٓطالالب َت اٚتالال٘ بالال  اي الال ٛف ايةل الال١  باملسذًالال١ امعدادٜالال١ ٚنالالإ      
, ٚاؾٛاْب املستبل١ بلبٝعال١    تسنٝص كللٞ املٓاٖخ عًٞ اؾٛاْب األنادمي١ٝ

٘     عًِ اؾغسافٝا نُالا ٖالٛ اؿالاٍ يف فالامت       فٗالِ ايعالا  بابعالادٙ املهاْٝال١ ٚملقايُٝال
, يف ذالالالالال  نالالالالالإ ؼكالالالالالل فالالالالالاٍ   %47بٓطالالالالالب١ ايالالالالالٓظِ اؾغسافٝالالالالال١% 56.4بٓطالالالالالب١ 

% , ٚنالإ اقالٌ   42.1بٓطالب١   ايتلبٝكات ايتهٓٛيٛج١ٝ ٚايب٦ٝال١ اؾغسافٝال١ ٚايةكافٝال١   
ٖٚالٛ   29.8بٓطالب١  تلبٝكالات اؾغسافٝالا ٚاملػالهلت املعاصالس٠     اجملامت ؼكالل فالاٍ   

(  حملتٟٛ َالٓٗخ اؾغالسايف   3َا دعٞ ايباذث إىل اقرتا  ايت ٛز املسفل ًَرل زقِ )
باملسذًالالال١ امعدادٜالالال١ ب الالال ٛف١ ايةل الالال١ مبالالالا ٜطالالالُٔ ؼكٝالالالل املالالالٓٗخ ملعالالالاٜري اؾٝالالالٌ  

 ايكادّ اييت مت ؼدٜدٖا.

 : توصيات البحح 
 ىل َٔ ْتا٥خ ٜٛصٞ ايباذث مبا ًٜٞ :ابرث اؿيف ض٤ٛ َا ملض س عٓ٘ اي

 ٚعًٝ٘ فاْ٘ هب : 

   يتطالالُٔ  بالال٘   اـاصالال١ ْٚالالٛاتخ ايالالتعًِ   يًُالالٓٗخ   ؼدٜالالد األٖالالداف ايعاَالال١
امٖتُالالالاّ باؾٛاْالالالب  ٚايالالاليت زنالالالصت عًالالالٞ   ؼكالالالل َعالالالاٜري اؾٝالالالٌ ايكالالالادّ   

ٚاملٗازٜالال١ ٚايٛجداْٝالالال١ املتلًبالال١ يتُٓٝالال١ قالالالدزات املالالتعًُ  عًالالالٞ     املعسفٝالال١ ,  
 يغد يف .ايعٝؼ يف ا

  ُاملٓٗخ اؿاىل َٛضٛعات تطُٔ ؼكالل املعالاٜري اياليت       قت٣ٛ  تط
ؼكل ايٓطب١ املتبٓا٠ ٚقالد جال ٤ت َٛضالٛعات احملتٜٛال١ عًالٞ ايٓرالٛ املسفالل                                             

  (  3) ًَرل زقِ 
   ٝؼكٝالل  اضتخداّ اضرتاتٝحٝات ايتدزٜظ اييت ميهالٔ َالٔ خلهلالا    تٛظ

اؾٝالالالٌ ايكالالالاد٠ َالالالٔ خالالاللٍ ايرتنٝالالالص عًالالالٞ املالالالتعًِ ْٚػالالالاط٘ ٚمبالالالا  َعالالالاٜري 
 ٜطُٔ ؼكل ْٛاتخ ايتعًِ .

          ايرتنٝص عًٞ ْػالاا املالتعًِ يف املٛقال  ايتعًُٝالٞ ٚت اعًال٘ ؼالا إغالساف
 .ا ٓا٤ تٓ ٝر املٓٗخ ايتلٜٛس ايتهٓٛؾٞ  َٓحصاتاملعًِ ٚاضتخداّ 

       ا ٜطالاعد  ٚمبال  ال  ايدزاضالٞ   ؼدٜد األْػالل١ اياليت ٜالتِ تٓ ٝالرٖا خالازد اي
 عًٞ ت١٦ٝٗ ب١٦ٝ َٓاضب١ تٝطس اٛ َٗازات٘ .
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     ِٜاضالالتخداّ ملدٚات يًتكالالِٜٛ املطالالتُس يًت نالالد َالالٔ ؼكالالل األٖالالداف ٚتكالالد
 ايتغر١ٜ ايساجع١ ٚايتعصٜص املٓاضب نًُا تلًب األَس ذيو.

ٚميهالالٔ امضالالت اد٠ َالالٔ ايٓتالالا٥خ ٚايتٛصالالٝات ايطالالابك١ يف ايٛاقالال  ايتعًُٝالالٞ عًالالٞ    
 ىل:اايٓرٛ ايت
 ْالٛاتخ تعًالِ   عًالٞ   امعدادٜال١ يف املساذالٌ   اؾغسافٝالا ف َٓاٖخ ملٕ تٓص ملٖدا

ٚايت نٝالد عًالٞ ؼكٝكٗالا َالٔ خاللٍ      تطُٔ ؼكل َعاٜري اؾٌٝ ايكالادّ   
 ملدي١ املعًِ .قتٟٛ املٓٗخ ٚتٛجٝ٘ املعًُ  هلا َٔ خلٍ 

    امعالالالدادٟ( ايكطالالالاٜا   باملسذًالالال١ملٕ ٜتطالالالُٔ قتالالالٟٛ َٓالالالاٖخ )اؾغسافٝالالالا
اييت تتلًب َالٔ تٛظٝال  َالا    ١ بٛاق  اؿٝا٠  اؿٝات١ٝ امملستبلٚاملػهلت 

 تعًُ٘ ٚيٝظ فسد اؿ ظ ٚامضتظٗاز.
       يتٛظٝال  قالدزات املالتعًُ    ملٕ تتطالُٔ َٓالاٖخ اؾغسافٝالا ملْػالل١ َتٓٛعال١ 

ميهالالٔ يًُعًالالِ تٓ ٝالالرٖا َالال  تلَٝالالرٙ ضالالٛا٤ داخالالٌ اي الال  ايدزاضالالٞ ملٚ َالالٔ   
 خلٍ األْػل١ املختً ١ ملاد٠ اؾغسافٝا باملدزض١ .

  َٔ املاشات ايتهٓٛيٛج١ٝ يف تٓ ٝر َٓاٖخ اؾغسافٝا  امضت اد٠ 
  ِٜٛايكٝالالالاّ بعًُٝالالال١ ايتكالالالِٜٛ ايػالالالاٌَ يًُالالالتعًِ ٚعالالالدّ امقت الالالاز عًالالالٞ تكالالال

 اؾاْب املعسيف.

 :البحوخ املكرتحة 
يف ضالال٤ٛ إجالالسا٤ات ٖالالرٙ ايدزاضالال١ َٚساذًالالٗا ٜكالالرت  ايباذالالث ايكٝالالاّ ببرالالٛث يف         

 اجملامت اآلت١ٝ : 
   ٝالالا  قا٥ُالال١ عًالالٞ َعالالاٜري اؾٝالالٌ ايكالالادّ   يف اؾغسافتكالالدِٜ بالالساَخ َكرتذالال١

 يت١ُٝٓ ابعاد ايت هري املطالتكبًٞ يالدٟ طالل  املساذالٌ ايتعًُٝٝال١ املختً ال١       
. 
 ٚاق  َٓاٖخ  اؾغسافٝا يف املسذًال١ ايةاْٜٛال١   َػاب١ٗ يًتعسف  ١إجسا٤ دزاض

 يف ض٤ٛ َعاٜري اؾٌٝ ايكادّ 
 ٝالالال١ يتُٓٝالالال١ تكالالالدِٜ ت الالالٛز ملٓالالالاٖخ اؾغسافٝالالالا يف املساذالالالٌ ايتعًُٝٝالالال١ املتتاي

 . َٗازات املتعًِ املستبل١ بكا١ُ٦٥املعاٜري املكرتذ١ يًحٌٝ ايكادّ 

 :املرادع العربية 
 ( ؼدٜات ايرتب١ٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ  َتا  يف: 2016ابساِٖٝ بًعادٟ)  

http://dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/537
4/1/3.pdf  15/1/2016 يف زؤٜت٘ متا       

 ايسٜاض,  3 ا ,"اّيرتبٟٛ َسجعٞ يًّتكِٜٛ ز إطا( 2001   (ايدٚضسٟ َبازى إبساِٖٝ 
  اـًٝخ, يدٍٚ ايعسبٞ اّيرتب١ٝ َهتب

( : بٓا٤ ٚذد٠ يت١ُٝٓ بعت امل اِٖٝ األضاض١ٝ يًخسٜل١ 2003زث )إميإ قُد عبد ايٛا 
, ن١ًٝ ايبٓات   زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠يدٟ تلَٝر املسذ١ً امبتدا١ٝ٥ ٚقٝاع مل سٖا , 

 .  3, ص 2جاَع١ ع  مشظ , ص

http://dspace.univbiskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5374/1/3.pdf%20%0d%20تمت%20رؤيته%20في%2015/1/2016


 (ASEP)دراسات عربية يف الرتبية وعله اليفس 

 

 

 

 

 
508 

 ضٕء فٙ اإلبتذائٛت ببنحهقت انؼهٕو يُٓج يحتٕ٘ تقٕٚى( 2013بط١ُ ع٢ً ضٝ   ) 
 -زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠   , انتاليٛز ٔتفضٛالث انًؼبطشِ انؼبنًٛت انتٕجٓبث

 جاَع١ ايكاٖس٠  -َعٗد ايدزاضات ايرتب١ٜٛ

: ّ ف٢ يٝبٝا ف٢ ض٤ٛ َعاٜري اؾٛد٣ْٛ٠ ايعا( تلٜٛس ايتعًِٝ ايةا2015بػري غعبإ زَطإ ) 
جاَع١  -َعٗد ايدزاضات ايرت١ٜٜٛ  -  زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠,  ت ٛز َكرت 

 ايكاٖس٠

( : املؤمتس ايعًُٞ ايطاب  عػس    وَٓاٖخ 2005اؾُع١ٝ امل س١ٜ يًُٓاٖخ ٚطسم ايتدزٜظ ) 
 ٜٛيٝٛ . 27 -26ايتعًِٝ ٚاملطتٜٛات املعٝاز١ٜ و , 

( : األعطا٤ ٜلايبٕٛ بتعدٌٜ املٓاٖخ ْٚظِ امَتراْات, َٓاقػات 2002بدزاٟٚ)ذطاّ  
    املؤمتس ايطٟٓٛ األٍٚ يًرص  ايٛط .َؤمتس اؿص  ايٛط  يكطاٜا ايتعًِٝ, 

, بريٚت, ايداز امل س١ٜ ت ُِٝ املٓٗخ ٚقِٝ ايتكدّ يف ايعا  ايعسبٞ( 2008ذطٔ غرات٘  
 ايًبٓا١ْٝ  

 امل اذب١ اّيتدزٜبات ٚاألْػل١ تلٜٛس) ٠٢٢٢ ) ضعد ايدٜٔ ٤عل ٖػاّ بًل١ٝ , ذطٔ 
 اؾُع١ٝ ,"ايعًٝا اّيت هري ض٤ٛ َٗازات يف األضاع اّيتعًِٝ مبسذ١ً ايسٜاضٝات ملكسزات
 تسبٜٛات ّف١ً اؾُع١ٝ امل س١ٜ يرتبٜٛات ايسٜاضٝات, ,ايسٜاضٝات يرتبٜٛات امل س١ٜ

 64 -1: ص ص 3 اجملًد ,ٜٛيٝٛ ,ايسٜاضٝات

 يف تدزٜظ املعًَٛات تهٓٛيٛجٝا اضتخداّ فعري١٣( 2001 ) ملمحد قُد ذط  
ايةاْٛ ,  اي   األٍٚ طل  يد٣ ٚايتر ٌٝ ايبرة١ٝ املٗازات بعت ت١ُٝٓ ع٢ً اؾغسافٝا

  جاَع١ املٓٝا  –, ن١ًٝ ايرتب١ٝ   غري َٓػٛز٠ زضاي١ َاجطتري

 اإلػذادٖ انثبنج ببنظف االجتًبػٛت انذساسبث يُٓج تقٕٚى( 2004ذط  قُد زَطإ  ) 
 -ن١ًٝ ايرتب١ٝ, زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠   ,ٔانؼٕنًت انًٕاطُت يفٕٓو ضٕء فٗ

 جاَع١ األشٖس

( : تكِٜٛ ملدا٤ َعًُٞ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باؿًك١ 2008خايد عبد ايًلٝ  قُد ) 
املؤمتس ايعًُٞ األٍٚ تسب١ٝ املٛاط١ٓ َٚٓاٖخ اٜري اؾٛد٠ ايػا١ًَ , ايةا١ْٜٛ يف ض٤ٛ َع

 585-543صص  2ايدزاضات امجتُاع١ٝ , اؾُع١ٝ ايرتب١ٜٛ يًدزاضات امجتُاع١ٝ ,د
 ٜٛيٝٛ 19-20

ِّظاّ اددازٟ يف ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ مبًُه١ 2015خًٛد عًٞ ذطٔ ٜٛض  )  (تلٜٛس اي
  زضاي١ دنتٛزاٙ غري َٓػٛز٠,  ٛد٠ ايػا١ًَ : ت ٛز َكرت ايبرسٜٔ ع٢ً ض٤ٛ َعاٜري اؾ

 جاَع١ ايكاٖس٠ -َعٗد ايدزاضات ايرت١ٜٜٛ  -

تكِٜٛ قت٣ٛ َٓٗخ اؾغسافٝا يً   األٍٚ ايةاْٟٛ يف ( 2011)  زغا إَاّ عبدايعصٜص إَاّ 
َعٗد  -  زضاي١  َاجطتري غري َٓػٛز٠ ض٤ٛ ايكطاٜا ٚ املػهلت ايب١ٝ٦ٝ املعاصس٠

 ايكاٖس٠ جاَع٘  -ات ٚ ايبرٛث ايرتب١ٜٛايدزاض

( ت ٛز َكرت  يتلٜٛس ملدا٤ َدٜس٣ َدازع ايتعًِٝ اي   اي ٓاعٞ 2016زْدا صاحل شٜدإ.) 
يف ض٤ٛ املعاٜري ايك١َٝٛ يطُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ٚادعتُاد : )دزاض١ ذاي١ مبرافظ١ اي ّٝٛ 

 جاَع٘ اي ّٝٛ -ن١ًٝ ايرتب١ٝ  -  َاجطتري غري َٓػٛز٠  زضاي١

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%87+%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d8%ad%d8%aa%d9%88%d9%8a+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b5%d8%b1%d9%87+%d9%88%d8%aa%d9%81%d8%b6%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab+%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%89+%d9%81%d9%89+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d9%85%d9%81%d9%87%d9%88%d9%85+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%88%d9%84%d9%85%d8%a9%2f&criteria1=0.
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ُٕنٕجٛب ػبيت نطالة انظف األٔل تقٕٚى يُٓج تك(  2013شٜٓب عبد املعلٞ ملمحد ذطٔ ) 
,  يٍ انًشحهت انثبَٕٚت انظُبػٛت َظبو انثالث سُٕاث فٙ ضٕء إحتٛبجبث سٕق انؼًم 

 جاَع١ ايكاٖس٠ -, َعٗد ايدزاضات ايرتب١ٜٛ زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠ 

( ت ٛز َكرت  يتلٜٛس قتٟٛ نتب ايًغ١ ايعسب١ٝ املكسز٠ عًٞ 2014ضاز٠ مجع١ زذ١َٛ.) 
زضاي١ اؿًك١ ايةا١ْٝ َٔ املسذ١ً ادبتدا١ٝ٥ بًٝبٝا ف٢ ض٤ٛ املعاٜري املٓاضب١,  تلَٝر

 جاَع١ ايكاٖس٠ -َعٗد ايدزاضات ايرت١ٜٜٛ  -َاجطتري غري َٓػٛز٠  

 1, ا تعًِٝ اؾغسافٝا ٚتعًُٗا يف ع س املعًَٛات( 2005صل  ايدٜٔ عسف٘ قُٛد ) 
 . 5ايكاٖس٠ , عا  ايهتب , ص

( ايرتب١ٝ ٚايتتعًِٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ عًٞ َػازف 2004بداه ايطٓبٌ )عبد ايعصٜص بٔ ع 
 ايكسٕ اؿادٟ ٚايعػسٜٔ , ايسٜاض , داز املسٜ  

( ت ٛز َكرت  يتلٜٛس ملدا٤ ملعطا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ 2014عبدايعصٜص شٍُٖٛ ايطا٣ٚ ) 
 - ٠زضاي١  دنتٛزا٠ غري َٓػٛز,   باؾاَعات ايًٝب١ٝ يف ض٤ٛ َعاٜري اؾٛد٠ ايػا١ًَ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ جاَع١ ايصقاشٜل

 َتا  يف :  ١َيظطهحبث تشبٕٚت ْب… يؼٛبس ٔيؼبٚشة ٔيؼبٚٛش  ) 2011عبداملٓعِ خطس)  
http://child-trng.blogspot.com.eg/2011/11/blog-post.html  

  2016َازع  15متا زؤٜت٘ يف 

تقٕٚى يُبْج انذساسبث االجتًبػٛت ببنًشحهت االػذادٚت .( 2012) ػبٛش يحًٕد أيٍٛ حسبٍَٛ 
زضاي١  فٙ ضٕء اكتسبة انتاليٛز نبؼض انًفبْٛى انسٛبسٛت ٔانقذسة ػهٗ اتخبر انقشاس

 جاَع١ ع  مشظ –١ٝ ايرتب١ٝ , نً َاجطتري غري َٓػٛز٠

( . َداخٌ عامل١ٝ يف تلٜٛس املٓاٖخ ايتع١ًُٝٝ ع٢ً ض٤ٛ ؼدٜات 2001فٛشٟ ايػسبٝ  . ) 
 , ايكاٖس٠ , َهتب١ األلًٛ.1ايكسٕ ايٛاذد ٚايعػسٜٔ , ا

( تكِٜٛ قتٟٛ نتا  ايسٜاضٝات يً   ايطاب  امضاضٞ يف 2010قُس قُد خريٟ  
زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠ , يف ض٤ٛ اٖداف تدزٜظ املاد٠ , اؾُٗٛز١ٜ ايعسب١ٝ ايطٛز١ٜ 

 , جاَع١ ايكاٖسٙ   َعٗد ايدزاضات ايرتب١ٜٛ

باملسذ١ً ايةا١ْٜٛ ايتحاز١ٜ  املاي١ٝ( . تكِٜٛ َٓٗخ احملاضب١ 2006ممدٚ  عبدا هلاد٣ عةُإ ) 
يف املٓاٖخ ف١ً دزاضات يف ض٤ٛ املعاٜري ايك١َٝٛ يتكِٜٛ املٓٗخ َٔ ٚج١ٗ ْظس املعًُ  , 

 114: 84ص ص 116ٚطسم ايتدزٜظ , ايعدد 

تدزٜظ ايدزاضات ( 2006َٓ ٛز ملمحد عبد املٓعِ , ذط  قُد ملمحد عبد ايباضط ) 
 , ايكاٖس٠ , األلًٛ امل س١ٜ   امجتُاع١ٝ ٚاضتخداّ ايتهٓٛيٛجٝا املتكد١َ

َسنص ّ  , ْظس٠ عًٞ تعًِٝ ايعًّٛ يًحٌٝ ايكاد(  2015ايبكُٞ ) عا٥ت فساد بٓا َٗا 
 ايتُٝص ايبرةٞ يف تلٜٛس تعًِٝ ايعًّٛ ٚايسٜاضٝات , جاَع١ املًو ضعٛد .

http://www.nextgenscience.org/need-standards 

 ٝا يفايعً األضاض١ٝ املسذ١ً يف اؾغسافٝا َٓٗاد ( تك2010َِٜٛ ً  ) مخٝظ ْ س ْطِٝ 
 باؾاَع١ ٠یايرت  ٠ینٌ  زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠ايعامل١ٝ ,  امػاٖات بعت ض٤ٛ

 غص٠ – ١ٝادضلَ

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab+%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a5%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%b3%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%2f&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac+%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7+%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9+%d9%84%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%81+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab+%d8%b3%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%aa+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a5%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa+%d8%b3%d9%88%d9%82+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84+%2f&criteria1=0.
http://child-trng.blogspot.com.eg/2011/11/blog-post.html
http://child-trng.blogspot.com.eg/2011/11/blog-post.html
http://child-trng.blogspot.com.eg/2011/11/blog-post.html
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d9%86%d8%8c%d8%b9%d8%a8%d9%8a%d8%b1+%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af+%d8%a3%d9%85%d9%8a%d9%86.&criteria1=2.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%2f&criteria1=0.
http://srv3.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&SearchText1=%d8%aa%d9%82%d9%88%d9%8a%d9%85+%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%87%d8%ac+%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a9+%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%af%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9+%d9%81%d9%8a+%d8%b6%d9%88%d8%a1+%d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b0+%d9%84%d8%a8%d8%b9%d8%b6+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%a9+%d8%b9%d9%84%d9%89+%d8%a7%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%2f&criteria1=0.
http://www.nextgenscience.org/need-standards
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تكِٜٛ قت٣ٛ َٓاٖخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً ( 2006ٖا٢ْ ناٌَ مجاٍ علٝ ٢  ) 
ن١ًٝ ,  زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠, ايك١َٝٛ يًتعًِٝ ف٢ َ س امعداد١ٜ ف٢ ض٤ٛاملعاٜري

 .جاَع١ ع  مشظ -ايبٓات 

( تكِٜٛ َٓٗخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ يً   األٍٚ 2003عبد اي تا   )  حهًٖٙب١ اه  
جاَع١  -, ن١ًٝ ايرتب١ٝ زضاي١ َاجطتري غري َٓػٛز٠ادعدادٟ يف ض٤ٛ املٗازات اؿٝات١ٝ, 

 .ع  مشظ

ذ١ٝ ملؤمتس تلٜٛس َبازى يف اؾًط١ امفتتا( : 2004امل س١ٜ) يلضتعلَاتاهل١٦ٝ ايعا١َ  
, ايتعًِٝ وايتعًِٝ ملضاع ايٓٗط١ يبٓا٤ ايدٚي١ ايع س١ٜ ايكا١ُ٥ ع٢ً اي هس املتلٛز اؾدٜد

politics/ Egyptonline /Ar/ gov.eg tp://www.sis.ht/    ضبتُا َتا  يف : 1
1625.htm. 

   2015َازع  11متا زؤٜت٘ يف       

, فًطل  , ٚشاز٠ ايرتب١ٝ    املعاٜري امل١ٝٓٗ يًُعًُ ( 2010ايتعًِ) ١٦ٖٝ١َٓٗ تلٜٛس  
 ٚايتعًِٝ ايعاىل.

, ٚشاز٠ ايرتب١ٝ  ب١َٝٓاٖخ ايتعًِٝ ايعاّ , مجٗٛز١ٜ َ س ايعس( 2002ٚشاز٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ ) 
 .231-217ٚايتعًِٝ , قلا  ايهتب , ص ص  

, 1, َخاملعاٜري ايك١َٝٛ يًتعًِٝ يف َ س( : 2003الالالالالالالالالالالالال )الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
 ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ .َلاب  ٚشاز٠ 

( تكِٜٛ َٓاٖخ ايدزاضات امجتُاع١ٝ باملسذ١ً 2015ٜامس  قُد صابس قُد)  
ن١ًٝ    َاجطتري غري َٓػٛز٠,امعداد١ٜ ف٢ ض٤ٛ َٗازات ايكسٕ اؿاد٣ ٚايعػسٜٔ زضاي١ , 

 جاَع١ بٛزضعٝد -ايرتب١ٝ

 داز املعسف١ اؾاَع١ٝ ., ادضهٓدز١ٜ ,  ( اؾغسافٝا َٓاٖحٗا ٚملضايٝبٗا2004) اؾٖٛس٣ٜطس٣  
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