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 إعجاد

ذ العامة بكمية التخبية  باحثة دكتػراه في السشاىج وشخق التجري
ريع بالسسمكة العخبية الد  عػدية.جامعة الق
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 : 
زسيغ أبعاد التشسية السدتجامة  ت ىحه الجراسة إلى عسل دراسة مقارنة لسعخفة مدتػػ ت ىجف
ف الخابع االبتجائي في كٍل مغ السسمكة العخبية الدعػدية ودولة  ر في كتاب العمػم لم

ت الجراسة السشيج  ت، واتَّبع ن مجتسُع الجراسة الكػي الػصفي بأسمػب تحميل السحتػػ، وتكػَّ
رميو األول والثاني،  ت بف ف الخابع االبتجائي في الدعػدية والكػي ر ب العمػم لم مغ كت

ت أداة الجراسة ببصاقة تحميل ٗوعجدىا ) ت العيشُة كامَل السجتسع، وتسثَّم ب ومثَّم ( كت
ت أبعاد التشسية السدتجامة )الُبعج البيئي  زسش ؼ  –ت راد الُبعج االجتساعي( ، -والُبعج االقت

زايا رئيدة، يشبثق مشيا عجد مغ السؤشخات مجسػعيا ) زسغ عجَة ق ( ٜٙوكل ُبعٍج يت
ب العمػم  زسيغ أبعاد التشسية السدتجامة في كت مؤشًخا، وأضيخت نتائج الجراسة أن مدتػػ ت

ٍب متفاوتة، يأتي البعج االجتساعي بالسختبة األولى وبا %، ثع ٔٚ.ٕٛلشدبة األكبخ جاء بشد
ظ البعج البيئي بشدبة  ؼ بأقل تكخار مقارنًة بالبعجيغ ٙ٘.ٙٔبعج ذل راد % ويأتي البعج االقت

زسيغ   %.٘ٚ.ٓاالجتساعي والبيئي، بشدبة ت
ف الخابع االبتجائي،  ر التشسية السدتجامة، محتػػ كتاب العمػم لم

ت، دراسة مقارنة.  الدعػدية والكػي
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Abstract: 

This study aimed at introducing a comparative study to recognize 

the level of including dimensions of sustainable development in the 

science syllabus of primary fourth grade, in each of Saudi Arabia 

and Kuwait. The study adopted the descriptive approach with 

content analysis technique. The population of the study consisted of 

(4) science school books for primary fourth grade in Saudi Arabia 

and Kuwait, comprising both first and second school terms. The 

sample represented the whole population. The tool of the study was 

a content analysis card that included dimensions of sustainable 

development (environmental, economic, and social dimensions), 

with each dimension comprising several main issues, from which 

(69) indicators emanated. The results of the study indicated that the 

level of including dimensions of sustainable development in science 

books was in varying degrees. The social dimension was ranked first 

with the highest percentage (82.71%), then the environmental 

dimension (16.56%), and finally the economic dimension that was 

the least frequent compared with the environmental and the social 

dimensions, with a percentage = (0.75%). 

Key Words: Sustainable development – science book content for 

primary fourth grade – Saudi Arabia and Kuwait – comparative 

study   
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ث جاء في تقخيخ  يذكل التعميع أحَج السختكدات السيسة في تحقيق التشسية السدتجامة، حي
األميغ العام لألمع الستحجة في مؤتسخ قسة التشسية السدتجامة بجػىاندبخج في جشػب إفخيؿيا 

ط  ٕٕٓٓسبتسخ ذ فـق ذ في التشسية السدتجامة، كسا أنو التػازن لي أن التعميَع عامٌل رئي
رادية واالحتياجات بإض افة مػضػعات بيئية إلى السشاىج، بل يذسل األىجاف االقت

االجتساعية، ويشبغي لمتعميع أن يػفَخ لمصمبة السيارات والؿيع والسعخفة التي تسكشيع مغ 
راصات  االستسخار في الحياة داخل مجتسعاتيع، كسا يشبغي أن يأخح بتعجد االخت

ـيع الستكامـمة واألدوار  ا راصات متشػعةوبالسـف .التحميمـية السدتسجة مغ اخت
وأشارت العجيج مغ الجراسات الجولية، باعتبار أن التعميَع ىػ األداة الخئيدة مغ أجل    

ب إعادة صياغة السشاىج الجراسية والبخامج التعميسية  تحقيق التشسية السدتجامة، لحا يج
مة، وألجل أن يتيح التعميع مغ أجل وتغييخ أىجاف التعميع وأساليبو لتحقيق التشسية السدتجا

ر بذكل مدتجام  التشسية السدتجامة لمصالب السيارات والؿيع والسعارف التي تسكشيع مغ العي
 ( Meckeon.2002في مجتسعاتيع. )

نقصة االنصالق في إصالح السشاىج تكسغ في تحميل محتػػ السشاىج القائسة والتعخف  
ؼ يأخح ركًشا أساسًيا في عمى مجػ مػاءمتيا لمسدتججات التخبػي ة، وألىسية مشاىج العمػم الح

ذ العسػم إلى إعادة الشطخ في  مشاىج التعميع االبتجائي مسا حجا السخبيغ والسيتسيغ بتجري
زي ضخوف الحياة السدتقبمية.  مشاىج العمػم إلدخال تغيخات جػىخية عمى السشاىج بسا تقت

ب السجرسية في مجال العمػم في ظ تأتي الكت مقجمة قائسة التحميل كػنيا متعسقة بتكػيغ  لحل
ث السعارف والسيارات واالتجاىات، وبسا أن السشاىج  القاعجة العمسية لجػ التالميح مغ حي
ب متعجدة فإن تحجيثيا وإثخاءىا وتكيفيا  زايا متغيخة في جػان ب تعالج ق والسقخرات والكت

زخوريات لتصػيخ السشي  ( ٕٚٔٓج. )العفػن، الخازقي، وتصػيخىا مغ حيغ آلخخ ُيعّج مغ ال
ظ   وليحا تأتي مشاىج العمػم في مقجمة السشاىج التي تتسيُد بالتججد في محتػاىا، وذل

لسػاكبة التغيخات السدتسخة والتصػرات الحجيثة في العالع، لحا فإن إعادة بشاء مشاىج العمػم 
زسيغ أبعاد نحػ تحقيق التشسية السدتجامة أصبح ىجًفا رئيدًيا ومتصمًبا أساسيً  ا، مغ خالل ت

ؼ، والبعج البيئي، والبعج االجتساعي(  راد ب العمػم )البعج االقت التشسية لسدتجامة في كت
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وبالتالي تغيخ تخكيد السحتػػ عمى السجال السعخفي فقط إلى التخكيد عمى الدمػكيات التي 
زخورية. َف بيا الستعمسػن واكتداب الؿيع والسيارات ال ر ب أن يت  يج

 
م في اكتداب الفخد ٖٕٓٓتأتي مشاىج العمػم كجاعع لخؤية السسمكة العخبية الدعػدية 

السشيجية العمسية في التفكيخ والعسل، وتشسية مياراتو السختمفة، وبسا يعدز مبجأ رؤية 
م، وانصالًقا مغ وثيقة سياسة التعميع في السسمكة العخبية ٖٕٓٓالسسمكة العخبية الدعػدية 

ية التي تؤكج عمى أن الغاية مغ التعميع إكداب الصالب السعارف والسيارات الدعػد
رادًيا واجتساعًيا  السختمفة، وتشسية االتجاىات الدمػكية البشاءة، وتصػيخ السجتسع اقت

زًػا نافًعا في مجتسعو. )وزارة التخبية والتعميع،  ـى(. ٙٔٗٔوثقاؼًيا، وتييئة الفخد ليكػن ع
ت لمشيػض وتحديغ جػدة نطام التعميع مغ خالل باإلضافة إلى ما قام ت بو دولة الكػي

ت  ، والتي تدعى مغ خاللو إلى إكداب ٖٕ٘ٓتصبيق مشيج الكفايات وفق رؤية الكػي
ف  السعمسيغ السيارات وقجرات والؿيع واالتجاىات تسكغ الستعمسيغ مغ التعامل مع السػاق

زح أن تحقيَق التشسي ة السدتجامة بسجاالتيا وأبعادىا والسذكالت، مغ ىحا السشصمق يت
ؼ واالجتساعي والبيئي( مغ أىع األىجاف التي تدعى الجوُل إلى تحؿيقيا،  راد الثالث )االقت

( ٕٛٔٓومغ خالل مشطػمة التعميع عامة، ومشاىج العمػم خاصة، إال أن دراسة الذيخؼ )
ت إلى تحميل اتجاىات التغييخ لػزارة التعميع في ا لسسمكة العخبية قج أضيخت والتي ىجف

ز كبيخ في تحقيق  ٖٕٓٓالدعػدية ضسغ أىجاف التحػل لتحقيق رؤية السسمكة  وجػد نق
( ٕٕٓٓمدتيجفات دولية كبخػ كسبادرة التشسية السدتجامة، كسا أضيخت دراسة )الخشيج، 

زسيغ أبعاد التشسية ٜٕٔٓ( )الحخبي، الجبخ، ٕٛٔٓ)الذعبي،  ف في ت ( إلى وجػد ضع
ب ت أن ٕ٘ٔٓالعمػم، باإلضافة إلى دراسة )القسيدؼ،  السدتجامة في كت ( التي أوضح

ـيَع التشسية السدتجامة، باإلضافة لسا ذكخه )أحسج،  ٍز في مفا َب العمػم تعاني مغ نق كت
رػًرا واضحًة في السجارس الكػيتية وغياب ٕٕٔٓ ( أن واقَع التشسية السدتجامة يعاني ق

حه الجراسة مغ مشطػر ججيج مغ خالل عسل لجسيع مطاىخ التشسية السدتجامة، تأـتي ى
ت لمتعخف عمى مجػ  ف الخابع في الدعػدية والكػي ر دراسة مقــارنة بيغ كتاب العمػم لم
ؼ دراسة مقارنة مذابيو في حجود  زسيغ محتػاىا ألبعاد التشسية السدتجامة، ولع تجخ أ ت



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
868 

 

زايا التشسية السدتجامة في السش زسيغ ق اىج الجراسية وخاصة عمع الباحثة، ولسا يكتدبو ت
ت الحاجة إلى تحميل محتػػ كتاب العمػم لمسخحمة االبتجائية  مشاىج العمػم مغ أىسية، دع
زسيغ أبعاد التشسية  ت، لتحجيج مدتػػ ت ف الخابع في كل مغ الدعػدية والكػي ر لم

ت  ٖٕٓٓالسدتجامة لتحقيق متصمبات كل مغ رؤية الدعػدية  .ٖٕ٘ٓورؤية الكػي

ف الخابع االبتجائي في السسمكة العخبية الدعػدية ٔ ر ب العمػم لم زسيغ كت ـ ما مدتػػ ت
 ألبعاد التشسية السدتجامة؟

ت ألبعاد التشسية ٕ ف الخابع االبتجائي في الكػي ر ب العمػم لم زسيغ كت ـ ما مدتػػ ت
 السدتجامة؟

ف الخابع االبتجائي في السسمكة العخبية ـ ما أوجو االختالف ٖ ر ب العمػم لم بيغ كت
ت وفًقا لتػافخ أبعاد التشسية السدتجامة؟  الدعػدية والكػي

ف الخابع االبتجائي في السسمكة العخبية ٔ ر ب العمػم لم زسيغ كت ـ التعخف عمى مدتػػ ت
 الدعػدية ألبعاد التشسية السدتجامة.

ت ألبعاد ـ التعخف عمى مدتٕ ف الخابع االبتجائي في الكػي ر ب العمػم لم زسيغ كت ػػ ت
 التشسية السدتجامة

ف الخابع االبتجائي في السسمكة العخبية ٖ ر ب العمػم لم ـ معخفة أوجو االختالف بيغ كت
زسيغ أبعاد التشسية السدتجامة. ت وفًقا لسدتػػ ت  الدعػدية والكػي

زاياىا الخئيدية ـ معخفة أبعاد التشسية أ لسدتجامة الالزم تػافخىا في مشاىج العمػم وق
 والفخعية.

زسيغ مشاىج العمػم ألبعاد التشسية السدتجامة.ٕ ػ ت زػء عمى مج  ـ التعخف وإلقاء ال
ب ويتػافق مع أبعاد ٖ ؼ يتشاس رسسي السشاىج في اختيار السحتػػ الح ـ تفيج مصػرؼ وم

 التشسية السدتجامة.
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حثيغ إلى إجخاء دراسات تتشاول تػافخ أبعاد التشسية السدتجامة في مشاىج ـ تػجيو نطخ الباٗ
رفػف السختمفة.  العمػم في ال

ٍف لمتشسية ٜٚٛٔوفق تقخيخ لجشة بخونتالنج  بأن أوَل تعخي
اس بقجرة األجيال السقبمة السدتجامة بأنيا: "التشسية التي تمبي احتياجات الحاضخ دون السد

زع  عمى تمبية احتياجاتيا الخاصة "واالستجامة ىي نسػذٌج لمتفكيخ حػل السدتقبل الحؼ ي
رادية في إشار الدعي لمتشسية وتحديغ  في الحدبان االعتبارات البيئية واالجتساعية واالقت

(UNESCO,2013) .جػدة الحياة
ـيٌع تعبخ عغ ( أبعإٚٔٓ، ٜٕ٘وعخفيا )الخازقي، العفػن،   د التشسية السدتجامة بأنيا: "مفا

رادية  اىتساميا لمجيل الحالي والسدتقبمي مغ البذخ بكافة األبعاد البذخية االجتساعية واالقت
ر الكخيع".  والبيئية مغ أجل تػفيخ سبل العي

زايا األساسية ألبع  ـيع والق اد ويتع تعخيفيا إجخائًيا في ىحه الجراسة:" بأنيا مجسػعة السفا
رادية واالجتساعية والبيئية والتي يدعى مغ خالليا الخقي بحياة  التشسية السدتجامة االقت
ف الخابع االبتجائي في كل  ر ب العمػم لم زسيشيا في كت ػ ت البذخ حاضًخا والتي يقاس مج

ت.  مغ السسمكة العخبية الدعػدية والكػي
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ت تأثيخ  لقج بجأ ىحا السفيػم يطيخ في األدبيات التشسػية الجولية في أواسط الثسانيشات تح
االىتسامات الججيجة بالحفاظ عمى البيئة ونتيجة لاللتدامات التي آثارتيا دراسات وتقاريخ 
ؼ روما الذييخة في الدبعيشات حػل ضخورة الحفاظ عسى السػارد الصبيعية القابمة  ناد

زػب وعمى ال ( ٓٔ، ٕٕٔٓبيئة والتػازنات الجػىخية في األنطسة البيئية. )الدشبل، لمش
رادية بذؤن البيئة"ٙٚ، ٜٕٓٓوذكخ حدغ )  (: "ربط االىتسامات االجتساعية واالقت

(: "التشسية التي ال تمػث البيئة السحيصة بيا، وال تدتشدف ٜٙ، ٕٕٓٓوعخفيا )نػال،  
لمسػارد الصبيعية وتجعع السذاركة الذعبية، في  مػاردىا وتقػم عمى اإلدارة البذخية السثمى

 جسيع مخاحل التشسية، وتداوؼ بيغ كل األجيال في حق اإلفادة مغ السػارد الصبيعية".
 ومغ خالل ىحه التعخيفات يسكغ تحجيج أبخز عشاصخ التشسية السدتجامة:

 االستعسال األمثل لمسػارد الصبيعية والسحافطة عمييا. -ـ
 البيئة مغ التمػث.السحافطة عمى  -
 تحقيق السداواة والعجالة االجتساعية بيغ أفخاد السجتسع باإلفادة مغ السػارد الصبيعية. -

- 

في جمدتو الدبعيغ،  ٕ٘ٔٓوفق ما ورد في اجتساع الجسعية العامة لألمع الستحجة عام 
ت في ) األىجاف أىجاف فخعية، يتع تحؿيقيا  ( ىجًفا ويتبع ىحهُٚٔأقخَّ عجٌد مغ األىجاف أت

ب ضخوفو وإمكاناتو، ومشيا: ب الشساذج والخؤػ لكل دولة وحد  حد
زاء عمى الفقخ بجسيع أشكالو في كل مكان. -ٔ  الق
زـــاء عمـــى الجـــػع وتـــػفيخ األمـــغ الـغــحائي والتغحيـــة السّحدـــشة وتعديـــد الدراعة  -ٕ الق

 السدتجامة.
ـية في جسيع األعسار.ضسان  -ٖ ر صحية وبالخفا  تستع الجسيع بأنساط عي
ػ الحياة  -ٗ ف والـذامل لمجسـيع وتعدـيد ـفخص الـتعمّع مـج ـر ضـسان التعمـيع الجيـج السش

 لمجسيع.
 تحقيق السداواة بيغ الجشديغ وتسكيغ كل الشداء والفتيات. - ٘ 
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ؼ لتغيخ السشاخ وآثاره -ٙ رج  ( ٕ٘ٔٓ)الجسعية العامة،   .اتخاذ إجخاءات عاجمة لمت
ؼ،  راد لمتشسية السدتجامة ثالثة أبعاد رئيدية ىي )البعج االقت

البعج البيئي، البعج االجتساعي( 
رالح اإلندان دون إحجاث   ييتع بالتعامل مع السػارد الصبيعية وتػضيفيا ل

لتشػع البيػلػجي، وبالثخوات والسػارد السكتذفة خمل في مكػنات البيئة كاالىتسام با
رحة الكائشات الحية  والسخدونة مغ الصاقة الستججدة والشاضبة، والتمػث البيئي الحؼ يخل ب

 (.ٕٛٔٓ)الخكابي، 
ـية بشحػ   رادية، لتحقيق الخفا ييتع ىحا البعج بجراسة التصػرات االقت

ظ الحج مغ الفقخ. مدتسخ نحػ األجيال الستعاؾبة دو  زخر بالبيئة الصبيعية، وكحل ن إلحاق ال
 (.ٕٕٔٓ)الكحالية، الذحات، 
ـ    وييتع ىحا البعج بتأميغ االحتياجات األساسية لمدكان مثل )التعميع

ـية االجتساعية وحساية التشػع الثقافي  ظ تحديغ الخفا رحية( وكحل ـ  والخعاية ال الدكغ
 ( ٕٚٔٓسػارد. )العفػن، واالستثسار في ال

زيا تحقق مفيػم التشسية السدتجامة   زح أن ىحه االبعاد الثالثة عشج تكامميا مع بع ويت
وأىجافيا مغ خالل إيجاد التػازن بيغ احتياجات األفخاد واالستعسال والتخشيج في استيالك 

ب آخخ. ب والحفاظ عمى البيئة مع جان  السػارد الصبيعية مغ جان

ت لو مشاىج العمػم في السسمكة مغ عسميات تصػيخ ىػ مذخوع تصػيخ    آخخ ما تػصم
مشاىج العمػم والخياضيات في السسمكة وعجد مغ دول الخميج باالستعانة ببيػت خبخة عالسية 

رة في مشاىج العمػم والخياضيات، ويحكخ )الذايع، الحسيج،  ر أن مذخوَع ( ٕٔٔٓمتخ
تصػيخ مشاىج الخياضيات والعمػم الصبيعية في السسمكة العخبية الدعػدية مغ السذخوعات 
التخبػية الخائجة في السشصقة، وييجف إلى التصػيخ الذامل لتعميع الخياضيات والعمػم مغ 
ظ باالعتساد عمى تخجسة ومػاءمة مػاد تعميسية  خالل تصػيخ السشاىج والسػاد التعميسية، وذل
ت فاعميتيا في تحديغ التعميع، ويقػم ىحا السذخوع عمى مػاءمة سالسل عالسية  عالسية أثبت

( لجسيع Hill- McGraw متسيدة لسشاىج الخياضيات والعمػم الصبيعية( سالسل ماجخوىيل
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مخاحل التعميع العام( االبتجائي، الستػسط، الثانػؼ )في السسمكة العخبية الدعػدية، ولإلفادة 
ت العالسية الستسيدة في ىحا السجال ومػاكبة الجول الستقجمة لبشاء جيل إيجابي مغ الخبخا

 قادر عمى حل مذكالتو ومذكالت مجتسعو ووششو ويديع بذكل فعال في بشائيسا ورقييسا. 
ٌب متخجسٌة ضسغ سالسل ماجخوىيل، تع  زح أن مشاىَج العمػم في السسمكة ىي كت ويت

ب مع شب ؼ، وقج تع اعتساد ىحه تخجستيا ومػاءمتيا لتتشاس يعة وثقافة السجتسع الدعػد
الدمدمة مغ قبل وزارة التخبية والتعميع لتػفيخ السػاد التعميسية، وبالتعاون مع شخكة العبيكان 

 القائسة عمى تشفيح ىحا السذخوع.
( بـشاء مشاـىج الخياضيات والعـمػم ٔويدـتيجف السذخوع تحقيق سـتة أىـجاف رئيـدة، وـىي: 

ت إلـيو السعخفة الصبي ق ـمع أحـجث ـما تػصـم راحبة ليا بسا يتـد عـية والسػاد التعميسـية الس
غ ٕفي ىـحا السجال.  ث العمـسي ـم ت إلـيو مخاـكد البـح رػل عـمى أحـجث ـما تػصـم ( الح

غ نـتاج الخبخات ٖالسعاييخ والجراـسات في تصػـيخ الخياضيات والعـمػم الصبيعـية.  ( اإلفادة ـم
رة في إنـتاج السػاد التعميسـية السدانجة. العال ر ( التصػـيخ السيشي ٗسية الـبارزة والستخ

غ بـيػت الخبخة  لمسعمسيغ والسذخفيغ وخـبخاء السشاىج ـمغ خالل دعـع وتصػـيخ السدتسخيغ ـم
ا  ت عميـي ب عـمى السعاييخ العالسية والفمـدفة الـتي بُشـي رة، والتجرـي ر العالسية الستخ

رفـية. الدمـدمة،  ذ والتقػيع واإلدارة ال ب التجرـي ( ٙ( دـمج التقشـية في التعميـع. ٘وأـسالي
ط، والتعمـع الحاتي، والػـصػل إلى  غ التعمـع الشـذ تحدغ مدـتػػ الستعمسيغ والستعمسات ومـباد

 ( ٗ، ٕٕٓٓالسعخفة وبشائـيا. )السدروع، الذايع، الخويثي، 
مدُة ماجخوىيل التعميسية عمى الفكخ البشائي، وتعتسج وتقػم الفمدفة الشطخية التي تتبشاىا س

ظ بأن دورَة التعمع  ب في ذل عمى تخصيط مشاىجيا وفق دورة التعمع الخساسية، ويعػد الدب
راء، وؾيام  ث تعتسج عمى االستق ب مع الكيؽية التي يتعمع فييا الصمبة، حي الخساسية تتشاس

ؼ يؤد ث والح راء والبح ؼ إلى التعمع وفق السشطػر البشائي. الستعمسيغ بعسميات االستق
ران،   ( ٕٗٔٓ)مصاوع، الح

ويسكغ تػضيح مخاحل دورة التعمع الخساسية والتي يتع في ضػئيا تخصيط مشيج 
 (:ٕٛٗٔ( )السحيدغ، ٕٚٓٓالخياضيات والعمػم كالتالي: )زيتػن، 
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أو يقػم فييا السعمع بصخح أسئمة عمى الصمبة حػل مػضػع 
ظ الطاىخة ظ السػضػع أو تم ـيع ذل رػر معمػماتيع القبمية حػل مفا   ضاىخة معيشة تذعخىع بق

وفييا يعصى الصالب مػاد وتػجييات يتبعػنيا 
ؼ يجرسػنو ويكػن  لجسع بيانات بػاسصة خبخات حدية حخكية مباشخة تتعمق بالسفيػم الح

حػل الستعمع ويكػن السعمُع في ىحا الصػر مدئػاًل عغ إعصاء شػر االستكذاف متسخكد 
الصمبة تػجييات كاؼية ومػاد مشاسبة تتعمق بالسفيػم السخاد استكذافو ولكغ عمى أاّل 

زسغ تػجييات السعمع.   تت
ث ٖ ييجف إلى جعل السعمع يػجو تفكيخ الصمبة بحي

ف السصمػبة يبشي الصمبة السفيػم بص ر ظ يقػم السعمع بتييئة بيئة ال خيقة تعاونية، ولتحقيق ذل
ب السعمع مغ الصمبة تدويجه بالسعمػمات التي جسعػىا ويداعجىع عمى معالجتيا  وعشجىا يصم

 وتشطيسيا عقمًيا. 
يكػن التػسع متسخكًدا حػل الستعمع وييجف إلى ٗ

رل عمييا عغ شخيق ربصيا بخبخات  مداعجة الستعمع عمى التشطيع العقمي لمخبخات التي ح
ـيع التي  ب أن تختبَط السفا ف تصبيقات ججيجة لسا جخػ تعمسو ويج ث تكتذ سابقة مذابية حي
ظ مغ أجل جعل الصمبة يفكخون ؼيسا وراء تفكيخىع  جخػ بشاؤىا بأفكار وخبخات أخخػ وذل

 الخاىغ.
ر ب أن ال يقت رل أو الػحجة ويج خ عمى التقػيع في نياية الف

 تتخح إجخاءات متعجدة إلجخاء تقػيع مدتسخ ومتكامل لتعمع الصمبة.

ظ مغ  زخورات، وذل ب التعميع نحػ تحقيق التشسية السدتجامة بات مغ ال إن إعادة تػجيو كت
زسيغ متصمبات ىحا الشػع مغ الت ب بجاية مغ أىجافيا التي خالل ت شسية بكل عشاصخه بالكت

ب أن تؤكج عمى إعجاد األفخاد السشتجيغ والسدؤوليغ نحػ السجتسع والبيئة، مخوًرا  يج
ب التشسية السدتجامة الثالثة  زايا الخاصة بجػان زسغ كل الق ؼ يشبغي أن يت بالسحتػػ الح

رادية والبيئية، واستخاتيجيات تجريديا التي يشبغي أن تتعجد وتذجع  االجتساعية واالقت
ب  التمسيح عمى السذاركة في العسمية التعميسية واألنذصة التعميسية الخاصة فييا، والتي يج



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
863 

 

أن تختبط بالبيئة والسجتسع والتي يشبغي أن تكػن مدتسخةً  وتذجع التمسيح عمى التعمع الحاتي 
ب التقػيع التي يشبغي أن تكػن  مدتسخًة وصادقًة  والتعمع السدتسخ، انتياء بأسالي

( وبالتالي فسشاىج العمػم مغ أىع السشاىج التي ندعى مغ ٕٗٔٓومػضػعية. )عبج القػؼ، 
خالليا إلى تحقيق التشسية السدتجامة بأبعادىا الثالث مغ خالل إعجاد أفخاد قادريغ عمى 
ب مع مقػمات وإمكانات  الشيػض بسجتسعاتيع مغ خالل تغييخ الدمػك اإلنداني بسا يتشاس
غ والؿيع التي تسكشيع مغ التعامل  ظ مغ خالل تعميسيع السيارات والسباد السجتسع والبيئة وذل

 مع السذكالت وإيجاد الحمػل وبالتالي تحديغ الحياة وتحقيق التشسية السدتجامة ليع.
:  

ب في الشطام السشيج القائع عمى الكفايات ىػ مشيج تعمي سي ييجف إلى تحػيل الصال
التعميسي مغ مدتسع ومتمقي لمسعمػمات )سمبي( إلى مذارك وصانع ليا )إيجابي(، مسا 
ًرا مدؤواًل، وقادًرا عمى التفكيخ والتحميل والشقج داخل  ريتو وجعمو شخ يديع في بشاء شخ

 ( ٕٚٔٓ وخارج أسػار السجرسة، مسا قج يؤثخ إيجابًيا في مدتقبمو. )السصيخؼ،
زح أن السشيج القائع عمى الكفايات يدتيجف شالب التعميع العام، المحيغ تتخاوح  ويت

( شالب السخاحل االبتجائية والستػسصة والثانػية، وقائع عمى التجرج ٛٔـٙأعسارىع ما بيغ )
 في الكفايات في ضػء نطام متساسظ لتحقيق ىحه الكفايات.

ب ويصػر ثالثة أنػاع مغ الكفاياتفسغ خالل السشيج الػششي الكػيتي، أن  الكفايات  -يكتد
 الكفايات العامة والكفايات الخاصة: -والكفايات األساسية  .الخاصة

ف،  : تسثل مجسػعة )نطام( مغ السعارف، والسيارات، والؿيع، والسػاق
ب عمى الجسيع اكتدابي رية / االجتساعية التي يج ا عشج نياية والسعتقجات، والدسات الذخ

ف  ر ؼ في نياية ال  .ٕٔالتعميع الثانػؼ، أ
، عمى خالف الكفايات الخئيدية تعػد لسادة محجدة. إنيا تحجد السعارف 
ف/الؿيع السجمجة في الشتائج الستػقعة مغ الصالب  العامة الستعمقة بالسادة، السيارات والسػاق

ف األخيخ وعشج االنتياء مغ  ر  دراسة مادة معيشة.عشج إكسال ال
ىي أقدام فخعية مغ الكفايات العامة السحجدة أعاله، وتسثل حمقة أدنى،   

ؼ السخاحل الكامشة في تصػيخ الكفايات العامة الستعمقة بسادة معيشة، كسا أن الكفايات  أ
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س السػاد ب مغ قبل الصالب خالل العام الجراسي في حجود بع  الخاصة تُشطَع وتُكتد
زسغ الكفايات الخاصة التي تغصي الكفايات  الػاردة في خصة الجرس. كسا أن كل مادة تت
ف( والتي  رة والستعمقة بالسػضػع )السعخفة الستكاممة، والسيارات والؿيع / السػاق ر الستخ

ف ر  ( ٜٕٔٓ)الذصي .مغ الستػقع أن ُيطيخىا الصالب عشج نياية كل ال
زسغ مداعجة الستعمسيغ عمى والفكخة الجػىخية لسشيج العمػم الق  ائع عمى الكفايات تت

اكتداب الحج األدنى مغ الكفايات، مغ خالل إكدابيع قجرات تسكشيع مغ التعامل مع 
ظ القجرات تتذكل  ف والسذكالت السختمفة التي يتعخضػن ليا في حياتيع العامة، تم السػاق

ة وبالتالي، يػضفيا الستعمع في السعارف والسعمػمات واالتجاىات والؿيع والسيارات السشاسب
ف السختمفة   لمتعامل مع السذكالت والسػاق

ب العمػم ٕٕٔٓـ دراسة )خػرؼ، صبخؼ، ٔ ت الجراسة إلى عقج مقارنة بيغ كت (: ىجف
ب الفمدصيشية واألردنية في ضػء معاييخ عالسية، وتكػن مجتسع الجراس ة مغ جسيع كت

ت أداة الجراسة بصاقة تحميل  العمػم الجنيا لمسخحمة االبتجائية، والعيشة مساثمة لمسجتسع، وكان
ب العمػم الفمدصيشية واألردنية، لع تمتدم بسعاييخ الثقافة  السحتػػ، وأضيخت الجراسة أن كت

ب العمػم في السخحمة األساسية الجنيا عمى السعخفة الع مسية وبجرجة تفػق العمسية، وركدت كت
ت  ـيع والحقائق، وأوص ب السفا أو تقتخب مغ معاييخ الثقافة العمسية، مع التخكيد عمى جان
ب العمػم، والتخكيد أكثخ عمى اشتساليا عمى معيارؼ العمع  الجراسة عمى إعادة الشطخ في كت

ب أعمى.  كصخيقة لمتفكيخ والتفاعل بيغ العمع والتكشػلػجيا والسجتسع بشد
ب العمػم ٕٗٔٓ)عميػة،  ـ دراسةٕ ت ىحه الجراسة إلى دراسة مقارنة لسحتػػ كت م(: ىجف

ف الخابع األساسي في ضػء معاييخ التػجيات العالسية لمخياضيات  ر األردنية واألمخيكية لم
ف الخابع في األردن TIMSSوالعمػم  ر ب العمػم لم ، وتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع كت

ت أداة الجراسة ق رػر  TIMSSائسة بسعاييخ وامخيكا، وكان ، وأضيخت نتائج الجراسة وجػد ق
ؼ السحتػػ والعسميات  ب العمػم األردنية، إذ أن عجد السعاييخ الفخعية في بعج في كت

ت أقل مغ عجدىا في مذخوع  زسشة في الكتاب كان  .TIMSSالست
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مػم في (: كان ىجف إجخاء دراسة تحميمو مقارنو بيغ كتابي العٕٛٔٓـ دراسة )أبػ مغمي، ٖ
السسمكة األردنية الياشسية ودولة اإلمارات العخبية الستحجة، وتكػن مجتسع الجراسة مغ 
ف الدادس في اإلمارات واألردن، وتسثل مجتسع الجراسة عيشتيا،  ر ب العمػم لم جسيع كت
ت أداُة الجراسة بصاقَة تحميل السحتػػ، وأبخز ما  ت الجراسة السشيج الػصفي، وكان واتَّبع

ت لو ب العمػم األردني مغ خالل التػسع في  تػصم الجراسة، إعادة الشطخ في محتػػ كت
س السػضػعات، وإثخائو باإلفادة مغ محتػػ مشيج العمػم اإلماراتي.  بع

ب ٕٚٔٓ. دراسة )الدامخائي، العفػن،  ٔ ت ىحه الجراسة إلى تحميل محتػػ كت م(: ىجف
ف ا ر ت الجراسة العمػم لم لخابع االبتجائي في العخاق، وفًقا ألبعاد التشسية السدتجامة، واتَّبع

ف الخابع  ر ب العمػم لم السشيج الػصفي التحميمي، وتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع كت
ت أداة الجراسة قائسة بأبعاد التشسية  ت عيشو الجراسة مساثمة لمسجتسع، وكان االبتجائي، وكان

ب تػ  ت لو الجراسة إىسال كتاب العمػم لكثيخ مغ السدتجامة الػاج افخىا، وأبخز ما تػصم
ب الكتاب  رػر في تختي زايا الفخعية، وىحا يعشي وجػد ق ظ الق زايا الخئيدية وكحل الق
ت الجراسة في التػازن بيغ أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب العمػم  ومػضػعاتو، وأوص

ف الخابع. ر  لم
ت ٕٛٔٓ. )أبػ حاصل، ٖ  إلى تقػيع محتػػ مشاىج العمػم بالسخحمة االبتجائية في م(: ىجف

ت عيشة الجراسة  غ التشسية السدتجامة بالسسمكة العخبية الدعػدية، وتكػن ـيع ومباد ضػء مفا
ذ والدادس( مغ السخحمة االبتجائية،  ف الخابع والخام ر رفػف العميا )ال ب العمػم لم مغ كت

ـيع التشسية السد ب العمػم وأشارت الشتائج تػافخ مفا تجامة بجرجة متػسصة في محتػػ كت
رفػف العميا مغ السخحمة االبتجائية  لم

زسيغ مجاالت التشسية ٕٛٔٓـ دراسة )الذعبي، ٗ ػ ت ت الجراسة لمتعخف عمى مج (: ىجف
ت  ف الثاني الستػسط في السسمكة العخبية الدعػدية، واتبع ر السدتجامة في كتاب العمػم لم

ف الجراسة السشيج الػصفي التح ر ب العمػم لم ميمي، وتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع كت
ف الثاني متػسط بجدئية األول  ر ت عيشة لجراسة مغ كتاب العمػم لم الثاني متػسط، وتكػن
ت أداة الجراسة بقائسة لسجاالت التشسية السدتجامة، وكان مغ أبخز نتائج  والثاني، وتسثم
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زسيغ مجاالت التشسية السدتجا ث حل السجال الجراسة أن مدتػػ ت مة، جاء بشدبة قميمة، حي
ؼ بالسختبة الثانية بشدبة 6ٕٙٓالبيئي أواًل بشدبة مئػية  راد %، وحل السجال االقت

ت الجراسة بسخاعاة مجاالت 6ٜٓٓ%، وجاء البعج االجتساعي ثالًثا بشدبة 6٘٘ٓ %، وأوص
 التشسية السدتجامة، عشج بشاء مشاىج العمػم.

ث الحالي إلى تحسيل محتػػ كتابي عمع األحياء م(: ييجف الٜٕٔٓـ )سسيدع، ٘ بح
ذ والدادس العمسي ف الخام ر الفخع األحيائي لسخحمة اإلعجادية وفًقا ألبعاد التشسية  -لم

ت الباحثة ببشاء ٕٓٔٙ-ٕٓٔٙالسدتجامة لمعام الجراسي(  ث قام .( ولتحقيق ىجف البح
زسيشيا في كتابي ع ب ت مع االحياء لسخحمة اإلعجادية قائسة بأبعاد التشسية السدتجامة الػاج

ت القائسة مغ ) ث تكػن زية رئيدة و )ٕٔ( أبعاد و )3بعج، حي زية فخعية، ٔٙ( ق ( ق
ت الشتائج الحالية كالتالي: ذ العمسي وكان ف الخام ر   :الفخع األحيائي-كتاب عمع األحياء لم

رحي، جاء بالسختبة األولى، وبتكخار )  %.ٜٓ( تكخاًرا وبشدبة ٛ٘ـ الُبعج ال
رل عمى ا -  %.ٚتكخاراٍت بشدبة ٘لُبعج البيئي جاء بالسختبة الثانية وح
رل عمى تكخاٍر واحٍج وبشدبة  -  %.6٘ٙٔالُبعج التقشي ح

ف الدادس العمسيـ  الفخع األحيائي: ر  كتاب عمع األحياء لم
رحي جاء بالسختبة األولى وبتكخار  -  %.ٕ٘، وبشدبة ٖٙالُبعج ال
 %ٕٗتكخاًرا، وبشدبة  ٕ٘ة، وجاء الُبعج التقشي جاء بالسختبة الثاني -
رل عمى  - ث ح  %.6ٜ٘ٗتكخاراٍت وبشدبة  ٙالُبعج البيئي جاء بالسختبة الثالثة، حي
زسيغ محتػػ أىجاف التشسية ٕٕٓٓـ. دراسة )الخشيج، ٙ ز مدتػػ ت ت الجارسة فح (: ىجف

ف ٕٕٓٓ/ ٕٕٓٓلمعام الجراسي  ٕٕٓٓالسدتجامة لخؤية السسمكة  ر م في كتاب العمػم لم
ث االبتجائي، ولتحقيق ىحا اليجف تع بشاء قائسة بأىجاف التشسية السدتجامة لخؤية ال ثال

ث االبتجائي، وتكػن مجتسع  ٕٕٓٓالسسمكة  ف الثال ر ب العمػم لم زسيشيا في كت ب ت الستصم
رخت عيشة الجراسة عمى  ث االبتجائي، واقت ف الثال ر ب العمػم لم الجراسة مغ جسيع كت

ف ال ر ب العمػم لم ت نتائج محتػػ كت ت نتائج الجراسة وتػصم ث االبتجائي6 وتػصم ثال
ث  ف الثال ر الجراسة إلى أن بعجيغ مغ أبعاد التشسية السدتجامة يتػافخان بكتاب العمػم لم

%، والُبعج البيئي جاء في ٖٜاالبتجائي، وىسا البعج االجتساعي بالسختبة األولى بشدبة 
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ف %، مسا ي6ٕٙوندبة  ٓٗالسختبة الثانية بتكخار  ر ػضح أن محتػػ كتاب العمػم لم
ث  ؼ، وأوصى الباح راد رخ عمى البعجيغ االجتساعي والبيئي، وغياب البعج االقت ث اقت الثال

ب العمػم عامة. زسيغ أبعاد التشسية السدتجامة في كت زخورة التػزان الشدبي في ت  ب
 

( في ٕٛٔٓ(، )أبػ مغمي، ٕٕٔٓع دراسات )خػرؼ، صبخؼ، تتفق ىحه الجراسة م -
ف ىحه الجراسات في مجتسع الجراسة  عسل دراسة مقارنة بيغ كتابي عمػم، لكغ تختم

 والعيشة.
تتفق الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة في تشاوليا ألبعاد التشسية السدتجامة، كسا  -

م( في استيجاف السخحمة وىي في ٕٕٓٓم(، )الخشيج، ٕٚٔٓتتفق مع دراسة )الدامخائي، 
ف، ولكغ ما يسيد ىحه الجراسة في السػضػع وىػ  ر ف معيع بال السخحمة االبتجائية، وتختم
ت وفًقا  ف الخابع االبتجائي في الدعػدية والكػي ر )عسل دراسة مقارنة بيغ كتاب العمػم لم

 ألبعاد التشسية السدتجامة( 
بقة في السشيج الستبع، السشيج الػصفي كجراسة ـ تتفق ىحه الجراسة مع الجراسات الدا -

زسيغ أبعاد ٕٛٔٓ)الذعبي،  ػ ت ظ باتباعيا أسمػب تحميل السحتػػ لسعخفة مج (، وكحل
ف  ت والدعػدية، لكغ تختم ف الخابع في الكػي ر التشسية السدتجامة في كتاب العمػم لم

ت وفًقا بسػضػع الجراسة وىػ عسل دراسة مقارنة بيغ كتابي العمػم في الدعػدي ة والكػي
ؼـ  البيئيـ  االجتساعي(  راد زسيغ أبعاد التشسية السدتجامة )االقت  لت

ـ واستفادت الجراسة الحالية مغ الجراسات الدابقة في التأكيج عمى مذكمتيا، وفي تشاول  -
ظ في االستخشاد بسا جاء  ـيع الشطخية وفي إعجاد بصاقة تحميل السحتػػ، وكحل س السفا بع

 .اإلضافة لإلفادة مشيا في تفديخ ومشاقذة الشتائجبيا مغ مخاجع، ب
- 

ستتبع الجراسة السشيج الػصفي، بأسمػب تحميل السحتػػ، وىػ عبارة عغ  
ف كسي ىادف ومشطع لسحتػػ  أسمػب بحثي يتع تصبيقو مغ أجل الػصػل إلى وص

رال )العداف،  ٌف دقيق ( وتعخف الباحثة تحمٕٕٔٓاالت يل السحتػػ إجخائًيا بأنو: وص
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ت، الصبعة  ف الخابع االبتجائي في الدعػدية والكػي ر ب العمػم لم  -ـى ٖٗٗٔلسحتػػ كت
 م/ وفًقا ألبعاد التشسية السدتجامة.ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ

ف الخابع  ر ب العمػم لم يتكػن مجتسع الجراسة مغ جسيع كت
رمية األول وا ب العمػم ٖٗٗٔ، ٕٕٔٓلثاني في الدعػدية، شبعة االبتجائي بف ـى، وكت

رميو األول والثاني شبعة  ف الخابع االبتجائي بف ر ، وتساثل العيشة ٕٕٕٓ-ٕٕٔٓ/ٖٗٗٔلم
السجتسع.

رائية بسعادلة ىػلدتي  ب اإلح الستخخاج   Holstiتتسثل األسالي
زايا الخئيدة ثبات التحميل، والتكخارات والشدبة السئػية ل زسيغ الق متعخف عمى مدتػػ ت

والفخعية لمتشسية السدتجامة.

ب العمػم، ثع تع تحػيل  ب تػافخىا في محتػػ كت تع بشاء قائسة بأبعاد التشسية السدتجامة الػاج
ت الباحثة ما ىحه القائسة إلى بصاقة تحميل محتػػ؛ ليتع في ضػئيا تحميل ال ب. وقج اتبع كت

 يمي:
ت مػضػع التشسية السدتجامة ٔ .االشالع عمى الجراسات واألدبيات والسخاجع التي تشاول

 ومخاجعتو
ت أبعاد التشسية ٕ زسش ث ت .إعجاد بصاقة تحميل السحتػػ في صػرتيا األولية، حي

ؼ، وكل بع راد زسغ عجة السدتجامة: البعج االجتساعي، والبعج البيئي، والبعج االقت ج يت
زايا الفخعية، وىي كالتالي: زايا رئيدة، يشبثق مشيا عجد مغ السؤشخات أو الق   ق

زسغ ) رحة، السدكغ، ٘أ. البعج االجتساعي: يت زايا رئيدة: العجالة االجتساعية، ال ( ق
زيًة فخعية ٕٖالتعميع، األمغ، ويشجرج تحتيا عجة مؤشخات يبمغ مجسػعيا )  ( ق

زس زايا رئيدة الـغالف الجػؼ والتغيخ السشاخي، التشػع ٘غ )ب. البعج البيئي: يت ( ق
األحيائي، التخبة ، البحار والسحيصات، السياه العحبة، يشجرج تحتيا عجة مؤشخات يبمغ 

زية فخعية.ٕٕمجسػعيا )  ( ق
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رادية، أنساط اإلنتاج  زيتيغ رئيدتيغ، التشسية االقت زسغ ق ؼ: يت راد . الُبعج االقت
زية فخعية.٘ٔتيا عجة مؤشخات يبمغ مجسػعيا )واالستيالك يشجرج تح  ( ق

رجق الطاىخؼ لألداة: تع عخضيا في صػرتيا األولية عمى مجسػعة مغ .ٖ لمتحقق مغ ال
ذ العمػم، وعجدىع ) راص في السشاىج وشخق تجري ( محكسيغ ٖالسحكسيغ مغ ذوؼ االخت

 ثع تع تعجيل األداة وفًقا لسالحطاتيع.
 ـ التحقق مغ ثبات التحميل:ٗ

 تع التحقق مغ ثبات أدوات الجراسة بػاسصة:
ف الخابع االبتجائي وفًقا   ر ث تع تحميل وحجتيغ مغ كتاب العمػم لم ثبات السحمميغ، حي

رة في مجال السشاىج  ر ألبعاد التشسية السدتجامة مغ قبل الباحثة ومحممة أخخػ متخ
ت ث بمغ ذ العمػم، وتع استخجام معادلة ىػلدتي لمثبات، حي معامل الثبات أداة  وشخق تجري

ث أوضح أن السعسل ٕٕٔٓوىحه الؿيع مختفعة وفًقا لصعيسو ) %.ٛٛالتحميل  ( حي
ب لتحميل السحتػػ يشبغي أال يقل عغ  %، وىحا يذيخ إلى ثبات بصاقة التحميل، ٓٙالسشاس

رمة.  وإمكانية االعتساد عمى الشتائج السح
        

     
     

 لسحتػػ عمى الخصػات التالية:ـ اعتسجت الباحثة في تحميل ا٘
ف الخابع ٔ ر ب العمػم لم زسيغ محتػػ كت ـ اليجف مغ التحميل: التعخف عمى مدتػػ ت

ف الخابع االبتجائي في دولة  ر االبتجائي في السسمكة العخبية الدعػدية وكتاب العمػم لم
ظ ت ألبعاد التشسية السدتجامة، وفقا لألداة السعجة لحل   .الكػي

زايا الخئيدة التي تشجرج تحتيا أبعاد  . فئة التحميل:ٕ تع تحجيج فئات التحميل وىي الق
ؼ( ويبمغ مجسػعيا  راد التشسية السدتجامة، )البعج االجتساعي، والبعج البيئي، والبعج االقت

زسغ عجًدا مغ السؤشخات ويبمغ مجسػعيا )ٕٔ)  ( .ٜٙ( والتي تت
  .لسالءمتيا لصبيعة الجراسة وأىجافياـ وحجة التحميل: تع تحجيج وحجة التحميل وىي الفقخة ٖ
ب العمػم ٗ ت عيشة التحميل في جسيع السػضػعات الػاردة في كت ـ عيشة التحميل: تسثم

ف الخابع االبتجائي في السسمكة العخبية الدعػدية، الصبعة  ر م، مػزعة ٕٕٔٓـى/ٖٗٗٔلم
رميو األول والثاني، كتاب الٕعمى ) ف الخابع بف ر ب: كتاب العمػم لم ف ( كت ر عمػم لم
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ت، الصبعة  ـ  ٖٗٗٔالخابع االبتجائي في دولة الكػي رميو األول ٕٕٕٓ-مٕٕٔٓـى م/بف
 والثاني، مع مخاعاة اآلتي:

زياىا الخئيدة، والفخعية :  أ. التحميل وفًقا ألبعاد التشسية السدتجامة، وق
رػر ومذاريع الػحجات، والتجارب، واألنذصة  . ب. اشتسال التحميل عمى األشكال وال

راءات الحياتية  .الػاردة بالسحتػػ، واالستق
ف الخابع االبتجائي في السسمكة العخبية الدعػدية، تع استبعاد   ر ح. بالشدبة لكتاب العمػم ال

رل، وأىجاف  رفحات السحتػية عمى الغالف والسقجمة والفيخس، والفكخة العامة لمف ال
رل، ونساذج الجرس، واألىسية، ومفخدات الفكخة العامة، ومخاجعة الجرس ، ومخاجعة الف

 االختبار.
ت، تع استبعاد الغالف،  ف الخابع االبتجائي في دولة الكػي ر ـ  بالشدبة لكتاب العمػم ال د
رصمحات الػاردة آخخ الكتاب.  والفيخس، والسقجمة، واألسئمة التقػيسية نياية كل درس، والس

تع حداب التكخارات  
رميو  ف الخابع بف ر ب السئػية ألبعاد التشسية السدتجامة في محتػػ كتاب العمػم لم والشد

د: الُبعج االجتساعي والُبعج األول والثاني، في السسمكة العخبية الدعػدية وىي ثالثة أبعا
رفة  ب السئػية ب ؼ، ويطيخ الججول التالي ىحه التكخارات والشد راد البيئي والُبعج االقت

 عامة.
ب السئػية ألبعاد التشسية السدتجامةٔججول )  ( التكخارات والشد

 الفصل الثانً  الفصل األول  األبعاد 

 ٌةالنسبة المئو التكرار  النسبة المئوٌة التكرار  

 %2.08 3 %16.54 33 البعد البٌئً

 %95.83 33 %82.71 333 البعد االجتماعً

 %2.08 3 %0.75 3 البعد االلتصادي 

 %333 36 %333 388 اإلجمالً
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زح مغ الججول رقع ) ف ٔيت ر زسيغ جسيع أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب العمػم لم ( ت
ب متفاوتة،  رمو األول بشد يأتي الُبعج االجتساعي بالسختبة األولى الخابع االبتجائي بف

ظ البعج البيئي بشدبة ٓٔٔ% وبسعجل )ٔٚ.ٕٛوبالشدبة األكبخ  ( تكخار، ثع بعج ذل
ؼ بأقل تكخار مقارنًة بالبعجيغ ٕٕ% وبسعجل )ٙ٘.ٙٔ راد ( تكخاًرا، ويأتي الُبعج االقت

زسيغ ٔاالجتساعي والبيئي، بسعجل تكخار ) َب العمػم %، ويذيخ أن كتا٘ٚ.ٓ( وندبة ت
رػرة  ؼ ب راد زسغ البعج االقت رل األول ركدَّ عمى البعجيغ االجتساعي والبيئي، ولع ي لمف
ت جسيع أبعاد التشسية  زسش كبيخة وىػ ال يقل أىسية عغ البعجيغ الدابقيغ، في حيغ ت
رل الثاني مغ كتاب العمػم، ويأتي الُبعج االجتساعي بالشدبة األكبخ  السدتجامة في الف

زسيًشا بش زسغ البعجيغ البيئي ٕٜ% وبسعجل )ٖٛ.ٜ٘دبة ت ( تكخاًرا، في حيغ أتى ت
ؼ بشدبة متداوية  راد ب ليحه ٕ% وبسعجل )ٛٓ.ٕواالقت ( تكخار لكل مشيسا، ويخجع الدب

رحة والسدكغ واألمغ  الشتيجة إلى تشػع مػضػعات الُبعج االجتساعي الستسثمة )بالتعميع وال
ز ُبع ؼ يختبط ارتباًشا مباشًخا بتعمع الصمبة، مغ والعجالة االجتساعية( ، وباألخ ج التعميع الح

ب واألنذصة التعميسية والسدتخجمة في تعمع  خالل التشػع في السحتػػ السعخفي و األسالي
( في أن الُبعج ٜٕٔٓ( و )الحخبي، والجبخ، ٜٕٔٓالعمػم. وىحا يتفق مع دراسة )الخشيج، 

زسيًشا، وي ف مع دراسة )الذعبي، االجتساعي ىػ األكثُخ تكخاًرا وت ( التي ذكخت ٕٛٔٓختم
ب العمػم . زسيًشا في كت  أن البعج االجتساعي ىػ األقُل ت
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ب السئػية لمبُعج البيئيٕججول )  ( التكخارات والشد
 الفصل الثانً الفصل األول المضاٌا الفرعٌة المضاٌا الرئٌسٌة

 النسبة  لتكرارا النسبة التكرار  

الغالف الجوي 
 والتغٌر المناخً 

 3 3 3 3 ـ الحد من التلوث الهوائً 3

ـ حماٌة الغالف الجوي من 3
 التلوث

3  3 3 

ـ أهمٌة توازن غازات 8
 الغالف الجوي

3  3 3 

ـ التخفٌف من ظاهرة 3
 االحتباس الحراري

3 3 3 3 

ـ اآلثار السلبٌة لالحتباس 5
 الحراري

3 3 3 3 

 3 3 3 3 ـ اآلثار السلبٌة لتغٌر المناخ 6

 3 3 3555 3 المجموع

 التربة 
 ـ الحد من تلوث التربة3

3 
 

3 3 3 

ـ المحافظة على خصوبة 3
 التربة

3 3 3 3 

ـ حماٌة األنظمة البٌئة 8
 األرضٌة5

 )الٌابسة(  

3 3555% 3 3 

ـ الرعً الجائر والحد من 3
 لطع األشجار

3 3555% 3 33 

 ـ مكافحة التصحر5
3 3533% 3 3 

 3 3 %33538 5 المجموع 

ـ حماٌة الحٌاة البرٌة 3 التنوع اإلحٌائً
 والبحرٌة5

8 38563% 3 3 

ـ منع الصٌد الجائر بأنواعه 3
 البري والبحري

3 3555% 3 3 

ـ المحافظة على األغطٌة 8
 النباتٌة

3 3533% 3 3 

ـ مماومة التغٌرات البٌئٌة 3
  السلبٌة

3 3 3 3 

 3 3 %3353 6 المجموع 
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ـ األضرار المترتبة على 3 البحار والمحٌطات 
 إلماء مخلفات المصانع

3 3555% 3 3 

ـ األضرار الناتجة من 3
تسرب النفط لمٌاه البحار 

 والمحٌطات

3 3 3 3 

ـ حماٌة األنظمة البٌئٌة 8
 المائٌة من التلوث

3 3533% 3 3 

 3 3 %38563 8 المجموع 

 %53 3 %3533 3 ـ الحد من تلوث المٌاه3 المٌاه العذبة 

ـ تأمٌن الماء الصالح 3
 للشرب

3 3555% 3 3 

ـ ترشٌد االستهالن للمٌاه 8
 العذبة

3 3533% 3 53% 

ـ استثمار المٌاه الجوفٌة 3
 والسطحٌة 

3 3533% 3 3 

 3 3 %83533 3 المجموع 

 %333 3 %333 33 المجموع الكلً للبعد 

زح مغ الججول رقع ) زايا الخئيدية لمُبعج البيئي في كتاب العمػم ٕيت ( تشػع التكخارات لمق
زع ىحا البعج ) ث ي رل األول، حي زايا رئيدية )٘بالف ث بمغ ٕٕ( ق زيًة فخعيًة حي ( ق

زايا الخئيدية لمُبعج البيئي ب ) ( تكخاًرا وىػ يأتي بالسخحمة ٕٕمجسػع التكخار الكمي لمق
زية )السياه العحبة( الثانية بعج ا ت ق ث أت ت التكخارات ليحا البعج حي لُبعج االجتساعي، وتشػع

ث تكخر مؤشخ )الحج مغ تمػث السياه، تخشيج ٕٛ.ٖٔ( تكخاراٍت وبشدبة ٚبسعجل ) %، حي
%، ٜٓ.ٜ( تكخار وبشدبة ٕاالستيالك لمسياه العحبة، واستثسار السياه الجػؼية( بسعجل )

رالح ل %، تمى ذلظ ٘٘.ٗ( تكخار واحج، وندبة ٔمذخب بسعجل )ومؤشخ تأميغ الساء ال
ث أتى مؤشخ )حساية الحياة ٚ.ٕٚ( تكخاراٍت وندبة )ٙ)التشػع األحيائي( بسعجل ) %( ، حي
%، ومؤشخ )السحافطة عمى األغصية  ٗٙ.ٖٔ( تكخارات وندبة ٖالبخية والَبْحخّية( بسعجل )

ريج الجائخ( بسعجل تكخار %، وأتى مؤشٜٓ.ٜ( تكخار وندبة ٕالشباتية( بسعجل ) خ )مشع ال
زسيغ ٔواحج ) %، في حيغ غاب مؤشخ )مقاومة التغيخات البيئية ٘٘.ٗ( وندبة ت

زية )التخبة( بسعجل ) ت ق ث أتى ٖٚ.ٕٕ( تكخارات وندبة )٘الدمبية( ، ثع أت %( ، حي
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رحخ( بسعجل ) %، بيشسا أتى مؤشخ كل مغ ٜٓ.ٜ( تكخار وندبة ٕمؤشخ )مكافحة الت
تمػث التخبة، الحج مغ الخعي الجائخ وقصع األشجار، وحساية األنطسة البيئية  )الحج مغ

% لكل مشيسا، في حيغ غاب مؤشخ ٘٘.ٗ( وندبة ٔاألرضية اليابدة( بسعجل تكخار )
ث أتى مؤشخ  زية )البحار والسحيصات( ، حي ت ق رػبة التخبة( ، ثع أت )السحافطة عمى خ

زسيغ ٕتمػث بسعجل ))حساية األنطسة البيئية السائية مغ ال %، ثع ٜٓ.ٜ( تكخار، وندبة ت
رانع( بسعجل ) ( تكخار واحج، وندبة ٔمؤشخ )األضخار الستختبة عمى إلقاء مخمفات الس

زسيغ  %، في حيغ غاب مؤشخ )األضخار الشاتجة عغ تدخب الشفط الى مياه ٘٘.ٗت
زية الغالف الجػؼ والتغيخ السشاخي، بسعجل ) زسيغ  ( تكخارٔالبحار( وأخيًخا ق وندبة ت

%. تسثل في مؤشخ )الحج مغ تمػث اليػاء( في حيغ لع يتحقق كل مغ مؤشخ ٘٘.ٗ
ف مغ  )حساية الغالف الجػؼ مغ التمػث، أىسية تػازن غازات الغالف الجػؼ، التخؽي

، ،ضاىخة االحتباس الحخارؼ، اآلثار الدمبية لالحتباس الحخارؼ، اآلثار الدمبية لتغيخ السشاخ
رمو األول لسػضػعات الشطام البيئي عمى الخغع مغ  ف الخابع بف ر تشاول كتاب العمػم لم

زايا الخئيدية لمبعج  ف لمق زسيغ ضعي زح أن ىشاك مدتػػ ت والعالقات البيئية، إال أنو يت
رػرة كبيخة وشاممة، باإلضافة إلى شبيعة مػضػعات  زسيشيا ب ث لع يتع ت البيئي، بحي

زايا الخئيد رل األول لع تتشاول الق ية لمُبعج البيئي، باإلضافة إلى تشاولو مػضػعات الف
زايا الخئيدية  زسيغ كل مغ الق رخػر، في حيغ غاب ت تتعمق بالسػارد والسعادن وال
زية )السياه العحبة(  رمو الثاني، باستثشاء ق ف الخابع بف ر ومؤشخاتيا في كتاب العمػم لم

ت بسعجل ) ث أت خ )الحج مغ تمػث ( تكخار واحج لكل مغ مؤشٔ( تكخار، بسعجل )ٕحي
ظ إلى نػعية  ب في ذل ث ويعػد الدب السياه، وتخشيج االستيالك لمسياه العحبة( حي
رمو الثاني عمى مػضػعات الشطام الذسدي، والسادة وتحػالتيا  مػضػعات كتاب العمػم بف

زايا الخئيدية ٕٛٔٓوالؿياس وىحا يتفق مع دراسة )الخشيج،  ( التي ذكخت أن تشاول الق
ت ضعيفًة في الجروس، مسا يؤكج عمى إىسال محتػػ كتاب العمػم لمعجيج لمُبعج البي ئي كان

( التي ذكخت ٜٕٔٓ( ودراسة )سسيدع، ٜٕٔٓمغ السؤشخات، ودراسة )الحخبي، الجبخ، 
زايا البعج البيئي يحل ثانًيا بسعجل  زسيغ ق ف مع ٚأن ت ب األحياء. ويختم % في كت

ـيع ( التي ذكخت أن كتإٚٔٓدراسة )أبػ حاصل،  ف الخابع تشاول مفا ر ب العمػم لم
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ب ٕٚٔٓالتشسية السدتجامة بجرجة متػسصة، ودراسة )الخازقي، العفػن،  ( التي ذكخت أن كت
ت أبعاد التشسية السدتجامة بذكل كبيخ. ف الخابع االبتجائي تشاول ر  العمػم لم

ب السئػية لمبعج االٖججول )  جتساعي:( التكخارات والشد
المضاٌا 
 الرئٌسٌة

 الفصل الثانً الفصل األول المضاٌا الفرعٌة

العدالة 
 االجتماعٌة 

 النسبة  التكرار النسبة التكرار 

ـ المساواة فً الحموق 3
والواجبات بٌن أفراد 

 المجتمع

3 3 3 3 

ـ تعزٌز المٌم 3
االجتماعٌة )الصدق 

 واألمانة واإلخالص( 

3 3 3 3 

 3 3  3 لى الفمر ـ المضاء ع8

ـ توفٌر فرص العمل 3
 لجمٌع أفراد المجتمع5

3 3 3 3 

ـ تعزٌز الهوٌة الوطنٌة 5
للمواطن وحموله 

 وواجباته 

3 3 3 3 

ـ معالجة المشكالت 6
 المجتمعٌة بجمٌع أنواعها

3 3 3 3 

 3 3 3 3 المجموع 

ـ التوعٌة بأهمٌة 3 الصحة 
 التطعٌم ضد األمراض5

3 3 3 3 

التوعٌة باألضرار  ـ3
 الناجمة عن التدخٌن 

3 3 3 3 

ـ توكٌد أهمٌة النظافة 8
فً المحافظة على 

 الصحة

3 3 3 3 

ـ إساءة استخدام 3
 االدوٌة

3 3 3 33 

ـالولاٌة من األمراض 5
 المعدٌة وغٌر المعدٌة 

3 3 3 3 

ـ االضرار الناتجة عن 6
األغذٌة الفاسدة وأثرها 

 على الصحة

3 3 3 3 

ـ طرق حفظ األغذٌة 3
 بطرق صحٌة وسلمٌة5

3 3  3 

ـ سوء التغذٌة وعاللته 3
 ببعض االمراض

3 3  3 
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ـ تمدٌم الرعاٌة الصحٌة 3
 الجٌدة للجمٌع5

 

3 3 3 3 

 3 3 3 3 المجموع 

ـ تنمٌة مهارة المراءة 3 التعلٌم 
 والكتابة

33 36586% 33 38533% 

ـ تعزٌز مبدأ التعلم 3
 لجمٌعمدى الحٌاة ل

3 3 3 3 

ـ التركٌز على جودة 8
 التعلم الممدم5

3 3 3 3 

ـ تعزٌز التعاون فً 3
البٌئة المدرسٌة بٌن 

 المتعلمٌن والمدرسٌن5

3 3 3 3 

ـ التركٌز على تنمٌة 5
 مهارات التفكٌر 

86 83538% 88 85533% 

ـ التنوع فً أسالٌب 6
 التعلم

33 35535% 33 83553% 

م البٌئٌة ـ ترسٌخ المفاه3ٌ
واالجتماعٌة 
 وااللتصادٌة

36 33555% 3 3563% 

 %33533 33 %3353 333 المجموع 

ـ توفٌر المسكن االمن 3 المسكن 
 المالئم ألفراد المجتمع

3  3 3 

ـ توفٌر االحتٌاجات 3
الالزمة لجمٌع أفراد 

 المجتمع

3 3 3 3 

ـ اآلثار السلبٌة المترتبة 8
 على لزٌادة السكان 

3 353% 3 3533% 

ـ النزوح من المرى إلى 3
 المدن وآثارها

3 3 3 3 

 %3533 3 %353 3 المجموع 

ـ تعزٌز لغة الحوار 3 األمن 
والتفاهم بٌن أفراد 

 المجتمع 

3 3 3 3 

ـ نشر ثمافة السالم 3
والتسامح بٌن أفراد 

 المتجمع5

3 3 3 3 

ـ الوعً بأهمٌة األمن 8
 للمجتمع5

3 3 3 3 

العنف  ـ مكافحة3
 والعنصرٌة

3 3 3 3 
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ـ رفض استخدام العنف 5
وأي ممارسات تهدد 

 األمن5

3 3 3 3 

ـ أهمٌة االلتزام 6
باللوائح واألنظمة 

 الخاصة بحماٌة األفراد 

3 3 3 3 

 3 3 3 3 المجموع 

 %333 33 %333 333 المجموع الكلً للبعد 

زح مغ الججول رقع ) زسيغ البعج االجتساعي ٖيت رل االول جاء بسعجل ( أن ت في الف
زايا الخئيدية مغ ٓٔٔ) ( تكــخار، مغ ضسغ أبعاد التشسية السدتجامة، وأن ندبة تحقق الق

زية التعميع( أواًل  ت )ق ث أت زيتي )التعميعـ  السدكغ( ، حي رخ عمى ق البعج االجتساعي اقت
ث ُيعج مؤشخ )التخكيد عمى تشسية ميار ٔ.ٜٛ( وندبة ٜٓٔبسعجل تكخار ) ات %، حي

ظ مؤشخ تشسية ميارة ٖٚ.ٕٖ( تكخاًرا وندبةٖٙالتفكيخ( األكثخ تكخاًرا بسعجل ) %، تمى ذل
%، بيشسا أتى مؤشخ التشػع في ٖٙ.ٕٙ( تكخاًرا وندبة مئػية ٜٕالقخاءة والكتابة بسعجل )

ب التعمع بسعجل تكخار ) ـيع البيئية ٘ٗ.ٕ٘( وندبة ٕٛأسالي %، بيشسا مؤشخ )تخسيخ السفا
رادية( أتى بسعجل ) واالجتساعية ت  ٘٘.ٗٔ( تكخاًرا وبشدبة ٙٔواالقت ظ أت %، بعج ذل

زية )السدكغ( ثانًيا بسعجل تكخار واحج متسثمة بسؤشخ )اآلثار الدمبية الستختبة عمى زيادة  ق
ػ  ٜ.ٔالدكان( بشدبة  زسيغ كل مغ مؤشخ )تعديد مبجأ التعمع مج %، في حيغ غاب ت

لتعمع السقجم، تعديد التعاون في البيئة السجرسية بيغ الحياة لمجسيع، التخكيد عمى جػدة ا
زايا الخئيدية وعجم تحقق  الستعمسيغ والسجرسيغ( ، باإلضافة إلى الػياب لجسيع الق
زسيغ  رل الثاني، أن ت ـ  األمغ( أما بالشدبة لمف رحة ـ  ال مؤشخاتيا )العجالة االجتساعية

رل األول جاء بسعجل ) كــخاًرا، مغ ضسغ أبعاد التشسية ( تٕٜالُبعج االجتساعي في الف
زيتي  رخ عمى ق زايا الخئيدية مغ البعج االجتساعي اقت السدتجامة، وأن ندبَة تحقق الق

زية التعميع( أواًل بسعجل تكخار ) ت )ق ث أت %، ٔ.ٜٛ( وندبة ٜٔ)التعميعـ  السدكغ( ، حي
ث ُيعج مؤشخ )التخكيد عمى تشسية ميارات التفكيخ( األكثخ تكخاًرا بسع ( تكخاًرا ٖٖجل )حي

ب التعمع بسعجل تكخار )ٛٚ.ٖ٘ ، ٖٔ( وندبة ٜٕ%، بيشسا أتى مؤشخ التشػع في أسالي
ظ مؤشخ تشسية ميارة القخاءة والكتابة بسعجل )ٕ٘ ( تكخاًرا وندبة مئػية ٕٕ%، تمى ذل

رادية( أتى بسعجل ٜٔ.ٖٕ ـيع البيئية واالجتساعية واالقت % ، بيشسا مؤشخ )تخسيخ السفا
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زية )السدكغ( ثانًيا بسعجل تكخار واحج  ٔٙ.ٚات وبشدبة ( تكخار ٚ) ت ق ظ أت %، بعج ذل
%، في حيغ ٜ.ٔوالستسثمة في مؤشخ )اآلثار الدمبية الستختبة عمى زيادة الدكان( وندبة 

ػ الحياة لمجسيع، التخكيد عمى جػدة  زسيغ كل مغ مؤشخ )تعديد مبجأ التعمع مج غاب ت
، في حيغ (البيئة السجرسية بيغ الستعمسيغ والسجرسيغالتعمع السقجم، تعديد التعاون في 

ـ   رحة ـ  ال زايا الخئيدية وعجم تحقق مؤشخاتيا )العجالة االجتساعية الػياب لجسيع الق
زسيًشا، نتيجة لتأكيج مشاىج العمػم (األمغ ب إلى أن ُبعج )التعميع( ىػ األكثخ ت ، ويعػد الدب

ب عمى التفكيخ الدميع مغ خالل اإلثخاء السعخف ظ بػاسصة التشػع في أسالي ي لمسحتػػ، وذل
رائية التي تداعج  التعمع، والتأكيج عمى ميارتي القخاءة والكتابة والؿيام باألنذصة االستق
عمى تصػيخ وتشسية ميارات التفكيخ وأن يشذط الستعمسػن في تعمسيع، وقجرتيع عمى 

ف ما تعمسػه مغ ميارات في حياتيع، وىحا يتفق مع دراسة ) ( التي ٕٛٔٓالخشيج، تػضي
ف  ر زسيًشا في محتػػ كتاب العمػم لم زايا الُبعج االجتساعي ىي األكثخ ت ذكخت أن ق

زسيغ  زية التعميع بشدبة ت ز ق ث، وباألخ ( ٕٚٔٓ%، ودراسة )الخازقي، العفػن، ٜٚالثال
ت كبيخًة، ودراسة )أبػ حاصل  زسيغ البعج االجتساعي كان ( ٕٚٔٓالتي ذكخت أن ندبة ت

ب العمػم التي أشار  ـيع التشسية السدتجامة بجرجة متػسصة في محتػػ كت ت إلى تػافخ مفا
ف مع دراسة )الذعبي،  رفػف العميا مغ السخحمة االبتجائية، وتختم ( التي أكجت ٕٛٔٓلم

ف الثاني متػسط،  ر ب العمػم لم ت قميمًة في كت زسيغ الُبعج االجتساعي كان أن ندبة ت
ب  ( التي ذكختٕٚٔٓودراسة )الخكابي،  زسيغ الُبعج االجتساعي في محتػػ كت أن ت

ظ َبعج الُبعج البيئي.  األحياء جاء ثانًيا وذل
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ؼٗججول ) راد  (ـ  التكخارات والشدبة السئػية لمبعج االقت

 الفصل الثانً الفصل األول  المضاٌا الرئٌسٌة

 النسبة  التكرار النسبة التكرار  
ـ تحسٌن المستوى المعٌشً 3 اللتصادٌة التنمٌة ا

 لألفراد
3 3 3 3 

ـ المحافظة على رأس المال 3
 البشري

3 3 3 3 

ـ دور الزراعة والصناعة 8
 فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة5

3  3 3 

 3 3 3 3 ـ التملٌل من معدل البطالة3
 3 3 3 3 ـ استخدام الطالة المتجددة5

ـ توضٌح أهمٌة الثروة 6
 لمعدنٌة فً دعم االلتصاد5ا

3 3 3 3 

 ـ استثمار الطالة المتجددة3
3 3 3 3 

ـ المواءمة بٌن التخصصات 3
والمهن المتعلمة بالتكنولوجٌا 
من جهة وفرص العمل من 

 جهة أخرى55

3 3 3 53% 

 
 المجموع

3 %3 3 53% 

أنماط اإلنتاج 
 واالستهالن 

 3 3 3 3 ـ حماٌة المستهلن3

 3 3 3 3 الت االستهالنـ تملٌل معد3

ـ التشجٌع على االستثمار 8
 األمثل للموارد الطبٌعٌة

3 3 3 3 

 ـ ترشٌد االستهالن الغذائ3ً
3 3 3 33 

 ـ ترشٌد استهالن الطالة5
3 3 3 3 

ـ االستثمار فً تدوٌر 6
 النفاٌات الصلبة

3 333% 3 53% 

ـ زٌادة موارد اإلنتاج 3
 ومعدالت النمو

3 3  3 

 3 3 3 3 مجموع ال

 %333 3 %333 3 المجموع الكلً للبعد 

زح مغ ججول رقع ) رل ٗيت ؼ في كتاب العمػم لمف راد زسيغ البعج االقت ( أن مدتػػ ت
ف ٔاألول، أتى بسعجل ) زسيغ ضعي زسغ الُبعج ٘ٚ.ٓ( تكخار وندبة ت %، ويت
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رادية، أنساط اإلنتاج واالست زيتيغ رئيدتيغ )التشسية االقت ت أنساط االجتساعي ق يالك( وأت
زسيغ ٔاإلنتاج واالستيالك أواًل بسعجل تكخار ) % مغ خالل مؤشخ ٓٓٔ( وندبة ت

رمبة( ، في حالة غياب كل السؤشخات األخخػ )لمتشسية  )االستثسار في تجويخ الشفايات ال
رل  ؼ مغ مؤشخات )أنساط االستيالك واإلنتاج( ، وبالشدبة لمف رادية( وعجم تحقق أ االقت

ؼ ضيخ بسعجل )الثاني، ف راد زسيغ الُبعج االقت %، ٛٓ.ٕ( تكخار، وندبة ٕإن مدتػػ ت
رادية، وأنساط اإلنتاج واالستيالك( ضيخت  زايا الخئيدية )التشسية االقت زسيغ الق وندبة ت

رادية( بسعجل ) زية )التشسية االقت ت ق ث أت رػرة متداوية، حي ( تكخار واحج تسثل في ٔب
رات وا ر لسيغ الستعمقة بالتكشػلػجيا مغ جيٍة وفخص العسل مغ مؤشخ )السػاءمة بيغ التخ

زسيغ  زية )أنساط اإلنتاج ٓ٘جيٍة أخخػ( وندبة ت ظ ق % ككل مغ البعج، وكحل
( تكخار واحج تسثل في مؤشخ )االستثسار في تجويخ الشفايات ٔواالستيالك( بسعجل )

ؼ، بد راد زعيفة لمُبعج االقت زسيغ ال ب في ندبة الت ُرمبة( ويعػد الدب رار ال ب اقت ب
رميو األول والثاني عمى الشطام البيئي والتغيخات البيئية،  مػضػعات كتاب العمػم بف
ب، ومػضػعات األرض ومػاردىا والسعادن، عمى أن  زاء والكػاك والشطام الذسدي والف
ؼ مؤشخ  زسغ أ زسغ مػضػعات مػارد األرض إال إنيا لع تت رل األول ت كتاَب العمػم لمف

ـيع مغ مؤشخات أنساط اإل نتاج واالستيالك، باإلضافة لسػضػعات السادة وتغيخاتيا، ومفا
رادية،  ؼَّ مػضػعاٍت تتعمق بسػضػعات التشسية االقت الؿياس، والسخاليط، ولع تتشاوْل أ
ف أو غياب  زايا في السحتػػ وضع ظ الق واالستيالك. أسيع بذكٍل كبيٍخ في غياب تم

زسيشيا ؼ ىػ ٜٕٔٓ، وىحا يتفق مع دراسة )الحخبي، الجيخ.ت راد زسيغ الُبعج االقت ( أن ت
ب العمػم لمسخحمة الستػسصة، ودراسة )الخازقي، العفػن،  ( إلى ٕٚٔٓاألقل في محتػػ كت

رادية، وانساط اإلنتاج واالستيالك زيتيغ )التشسية االقت ، ودراسة )أبػ حاصل، (غياب ق
ؼ جاء بالسختبة األخيخة بعج البُ ٕٚٔٓ راد زسيغ الُبعج االقت عج البيئي واالجتساعي ( ان ت

ف مع  ف الخابع االبتجائي، وتختم ر ب العمػم لم ب األحياء، عغ محتػػ كت في محتػػ كت
ؼ تأتي ثانًيا بعج ٕٛٔٓدراسة )الذعبي،  راد زايا الُبعج االقت زسيغ ق ؼ ذكخ أن ت ( الح

ف الثاني متػسط. ودراسة )الخازقي، والدامخائي،  ر ب العمػم لم البعج البيئي في محتػػ كت
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ف الثاني االبتجائي كان ٕٚٔٓ ر ب العمػم لم ؼ في محتػػ كت راد زسيغ الُبعج االقت ( أن ت
رػرة كبيخة.  ب

ب   تع حداب التكخارات والشد
رميو األول السئػية ألبعا ف الخابع بف ر د التشسية السدتجامة في محتػػ كتاب العمػم لم

والثاني، في السسمكة العخبية الدعػدية وىي ثالثة أبعاد: الُبعج االجتساعي والُبعج البيئي 
رفة عامة ب السئػية ب ؼ، ويطيخ الججول التالي ىحه التكخارات والشد راد  والبعج االقت

ب السئػية ألبعاد التشسية السدتجامة٘ججول )  ( التكخارات والشد
 الفصل الثانً الفصل األول األبعاد

 النسبة المئوٌة التكرار النسبة المئوٌة التكرار 

 %1.69 3 %13.17 33 البعد البٌئً

 %94.92 338 %86.23 333 البعد االجتماعً

 %3.39 3 %0.60 3 البعد االلتصادي

 %333 333 %333 363 لًاإلجما

زح مغ الججول رقع ) ف ٘يت ر زسيغ جسيع أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب العمػم لم ( ت
ب متفاوتة، يأتي الُبعُج االجتساعي بالسختبة األولى  رمو األول بشد الخابع االبتجائي بف

ظ الُبعج البيئي بشدبة ٗٗٔ% وبسعجل )ٖٕ.ٙٛوبالشدبة األكبخ  ( تكخار، ثع بعج ذل
ؼ بأقل تكخار مقارنًة بالبعجيغ ٕٕ% وبسعجل )ٚٔ.ٖٔ راد ( تكخاًرا، ويأتي الُبعج االقت

زسيغ ٔاالجتساعي والبيئي، بسعجل تكخار ) %، ويذيخ أن كتاَب العمػم ٓٙ.ٓ( وندبة ت
رػرة  ؼ ب راد زسغ الُبعج االقت رل األول ركدَّ عمى البعجيغ االجتساعي والبيئي، ولع ي لمف

زسيغ جسيع أبعاد التشسية كبيخة وىػ ال يقل أىس ية عغ البعجيغ الدابقيغ، في حيغ تعَّ ت
رل الثاني مغ كتاب العمػم، ويأتي الُبعج االجتساعي بالشدبة األكبخ  السدتجامة في الف

زسيًشا بشدبة  زسيغ البعجيغ ٕٔٔ% وبسعجل )ٕٜ.ٜٗت ( تكخاًرا، في حيغ أتى ت
ؼ بشدبة  راد زسيغ الُبعج البيئي بسعجل ( تكخارات، وأخيخً ٗ% وبسعجل )ٜٖ.ٖاالقت ا أتى ت

زسيغ ٕ) ب ليحه الشتيجة إلى تشػع مػضػعات الُبعج ٜٙ.ٔ( تكخار وندبة ت %، ويخجع الدب
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ز  رحة والسدكغ واألمغ والعجالة االجتساعية( وباألخ االجتساعي الستسثمة )بالتعميع وال
كتاب العمػم بعج التعميع الحؼ يعتبخ مغ أىع أىجاف الُبعج االجتساعي، والحؼ يدعى 

ربحػا أشخاًصا مدؤوليغ ومدتقميغ، قادريغ عمى التعمع  ب فمدفتو إلى أن ي الكػيتي حد
والعسل بذكل مقبػل وربط ما تعمسػه في الحياة اليػمية، إليجاد حمػل لمعجيج مغ السذكالت 
راء العمسي  ف عمى األنذصة، ومذاريع االستق التي يػاجيػنيا، مغ خالل التخكيد السكث

رسيع مغ مصػيات وبػستخات وميارات الكتابة والقخاءة بحكع أنيا أداة رئيدية  وعسميات الت
( في أن الُبعج ٜٕٔٓ( و )الحخبي، والجبخ، ٜٕٔٓلمتعمع، . وىحا يتفق مع دراسة )الخشيج، 

ف مع دراسة )الذعبي،  زسيًشا، ويختم ؼ ذكخ ٕٛٔٓاالجتساعي ىػ األكثُخ تكخاًرا وت ( الح
ب العمػم.أن الُبعج االجتساعي  زسيًشا في كت  ىػ األقل ت

ب السئػية لمبُعج البيئي:ٙججول )  ( التكخارات والشد
 الفصل الثانً الفصل األول  المضاٌا الرئٌسٌة

 النسبة التكرار النسبة التكرار  

الغالف الجوي 
 والتغٌر المناخً 

 3   3 
ـ حماٌة الغالف الجوي من 3

 التلوث
3 3555% 3 3 

ـ أهمٌة توازن غازات الغالف 8
 الجوي

3  3 3 

ـ التخفٌف من ظاهرة االحتباس 3
 الحراري

3 3555% 3 3 

ـ اآلثار السلبٌة لالحتباس 5
 الحراري

3 3555% 3 3 

 3 3 %3555 3 ـ اآلثار السلبٌة لتغٌر المناخ 6
 3 3 %33533 3 المجموع

 التربة 
 ـ الحد من تلوث التربة3

3 
 

3555% 3 3 

 3 3 %3533 3 ـ المحافظة على خصوبة التربة3

 ـ حماٌة األنظمة البٌئة األرضٌة85
 )الٌابسة(  

3 3555% 3 3 

ـ الرعً الجائر والحد من لطع 3
 األشجار

3  3 33 

 ـ مكافحة التصحر5
3  3 3 
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 3 3 %33533 3 المجموع 

 3 3 %33,33 3 رٌة5ـ حماٌة الحٌاة البرٌة والبح3 التنوع اإلحٌائً

ـ منع الصٌد الجائر بأنواعه 3
 البري والبحري

3 3555% 3 3 

 3 3 %3555 3 ـ المحافظة على األغطٌة النباتٌة8

 3 3 %3533 3 ـ مماومة التغٌرات البٌئٌة السلبٌة 3

 3 3 %%86586 3 المجموع 

البحار 
 والمحٌطات 

ـ األضرار المترتبة على إلماء 3
 انعمخلفات المص

3 3533% 3 3 

ـ األضرار الناتجة من تسرب 3
 النفط لمٌاه البحار والمحٌطات

3 3555% 3 3 

ـ حماٌة األنظمة البٌئٌة المائٌة 8
 من التلوث

3 3555% 3 3 

 3 3 %33533 3 المجموع 

 3 3 %3555 3 ـ الحد من تلوث المٌاه3 المٌاه العذبة 

 3 3  3 ـ تأمٌن الماء الصالح للشرب3

 %333 3  3 ـ ترشٌد االستهالن للمٌاه العذبة8

ـ استثمار المٌاه الجوفٌة 3
 والسطحٌة 

3 3555% 3 3 

 3 3 %3533 3 المجموع 

 %333 3 %333 33 المجموع الكلً للبُعد 

 

زح مغ الججول رقع ) زايا الخئيدية لمُبعج البيئي في كتاب العمػم ٙيت ( تشػع التكخارات لمق
رل األول، ح زع ىحا الُبعج )بالف ث ي زايا رئيدية )٘ي ث بمغ ٕٕ( ق زيًة فخعية حي ( ق

زايا الخئيدية لمُبعج البيئي ب ) ( تكخاًرا وىػ يأتي بالسخحمة ٕٕمجسػع التكخار الكمي لمق
زية )التشػع  ت أواًل ق ث أت ت التكخارات ليحا الُبعج حي الثانية بعج الُبعج االجتساعي، وتشػع

ث أتى مؤشخ )حساية الحياة البخية ٖٙ.ٖٙوبشدبة تكخارات  ٛاألحيائي( بسعجل  %، حي
%%، ومؤشخ )مقاومة التغيخات الدمبية( ٛٔ.ٛٔ( تكخار وبشدبة ٗوالَبْحخيَّة( بسعجل )
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ظ تداوؼ كل مغ مؤشخ )السحافطة عمى ٜٓ.ٜ( تكخار، وندبة ٕبسعجل ) %، تمى ذل
ريج الجائخ بأنػاعو( بسعجل ) –األغصية الشباتية  %( ، في ٘٘.ٗر وندبة )( تكخأومشع ال

زية )الغالف الجػؼ والتغيخ السشاخي  ت كل مغ ق البحار والسحيصات(  –التخبة  –حيغ أت
ت ٗبسعجل تكخار ) زسيغ بمغ زسيغ مؤشخ ٛٔ.ٛٔ( لكل مشيسا وندبة ت ث بمغ ت %، حي

ف مغ ضاىخة االحتباس الحخارؼ -)حساية الغالف الجػؼ مغ التمػث  اآلثار -التخؽي
( ( تكخار لكل مشيسا ٔاآلثار الدمبية لتغيخ السشاخ( بسعجل )-اس الحخارؼ الدمبية لالحتب

رػبة التخبة ٘٘.ٗوندبة ) زيو )التخبة( )السحافطة عمى خ ت مؤشخات ق %( ، في حيغ أت
زسيغ ٕبسعجل ) والسحافطة  –%، ومؤشخ )الحج مغ تمػث التخبة ٜٓ.ٜ( تكخار وندبة ت

زسيغ ٔر )عمى األنطسة البيئية األرضية( بسعجل تكخا %، في حيغ لع ٘٘.ٗ( وندبة ت
رحخ زسيغ لسؤشخ )مكافحة الت ؼ ت زح وجػد أ الحج مغ الخعي الجائخ وقصع  -يت

زية )البحار والسحيصات( كسؤشخ )األضخار الستختبة  ت مؤشخات ق األشجار( في حيغ أت
رانع( بسعجل تكخار ) زسيغٕعمى إلقاء مخمفات الس %، في حيغ أتى كل ٜٓ.ٜ( وندبة ت

شخ )األضخار الشاتجة مغ تدخب الشفط لسياه البحار والسحيصاتـ  حساية األنطسة مغ مؤ 
%، بيشسا أتى مؤشخ كل مغ ٘٘.ٗ( تكخار وندبة ٔالبيئية السائية مغ التمػث( بسعجل )

)الحج مغ تمػث التخبة، الحج مغ الخعي الجائخ وقصع األشجار، وحساية األنطسة البيئية 
% لكل مشيسا، في حيغ غاب مؤشخ ٘٘.ٗ( وندبة ٔار )األرضية اليابدة( بسعجل تكخ 

ث أتى مؤشخ  زية )البحار والسحيصات( ، حي ت ق رػبة التخبة( ، ثع أت )السحافطة عمى خ
زسيغ ٕ)حساية األنطسة البيئية السائية( مغ التمػث بسعجل ) %، ٜٓ.ٜ( تكخار، وندبة ت

رانع( بسعج ( تكخار، وندبة ٔل )ثع مؤشخ )األضخار الستختبة عمى إلقاء مخمفات الس
زسيغ  %، في حيغ غاب مؤشخ )األضخار الشاتجة عغ تدخب الشفط إلى مياه ٘٘.ٗت

زية )السياه العحبة( بسعجل تكخار ) زسيغ ٕالبحار( وأخيًخا ق ث ٜٓ.ٜ( وندبة ت %، حي
ـ الحج مغ تمػث السياه. استثسار السياه الجػؼية والدصحية( بسعجل ٔأتي كل مغ مؤشخ )

زسيغ  ( لكلٔتكخار ) %، في حيغ غاب كل مغ مؤشخ )تأميغ الساء ٘٘.ٗمشيسا وندبة ت
رالح لمذخب  تخشيج االستيالك لمسياه العحبة( عمى الخغع مغ تشاول كتاب العمػم -ال

ف  رشي رمو األول وحجة كاممة عغ الشطام البيئي إال أنو ركد عمى ت ف الخابع بف ر لم
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ف الك رشي ب أجداء الشبات وت ائشات الحية ودورات حياة الكائشات الحية الكائشات الحية وتخكي
ف شػائفيا، باإلضافة إلى تخكيده عمى الدالسل والذبكات الغحائية، إال أنو تشاول  بسختم
زسيغ  ظ أن ىشاك مدتػػ ت زح بعج ذل مػضػعات تتعمق بحساية الشطام البيئي، إال أن يت

رػ  زسيشيا ب ث لع يتع ت زايا الخئيدية لمُبعج البيئي، بحي ف لمق رة كبيخة، باإلضافة إلى ضعي
زايا الخئيدية لمبعج البيئي بالذكل الجيج إذ  رل األول لع تتشاول الق شبيعة مػضػعات الف
زايا األخخػ باإلضافة إلى تشاولو  زايا في حيغ أىسل الق س الق ُيالحع أنو ركد عمى بع

رخػر، في ح زانات وأنػاع ال يغ مػضػعات تتعمق باألرض وأشكال األرض والدالزل والؽي
رمو  ف الخابع بف ر زايا الخئيدية ومؤشخاتيا في كتاب العمػم لم زسيغ كل مغ الق غاب ت

ت بسعجل ) ث أت زية )السياه العحبة( حي ( تكخار، لسؤشخ )وتخشيج ٕالثاني، باستثشاء ق
زسيغ  ب إلى شبيعة مػضػعات ٜٓ.ٜاالستيالك لمسياه العحبة( وندبة ت ث يعػد الدب %حي

رل الثاني، ث تشاول مػضػعات تتعمق بالتغييخات الفيديائية والكيسيائية  كتاب العمػم لمف حي
ـيع الدخعة والجاذبية وتحػالت الصاقة، والتكاثخ والجيشيات الػراثية، وىحا يتفق مع  ومفا

زايا الُبعج البيئي يحل ثانًيا بسعجل ٜٕٔٓدراسة )سسيدع،  زسيغ ق % ٚالتي ذكخت أن ت
ب األحياء. ودراسة )الخازقي، العف زايا الُبعج ٕٚٔٓػن، في كت زسيغ ق ( التي ذكخت أن ت

ف الخبع االبتجائي لع يتشاول  ر البيئي يحل ثانًيا َبعج الُبعج االجتساعي وأن كتاب العمػم لم
ف مع دراسة )أبػ حاصل،  زايا الُبعج البيئي بذكل كافي، ويختم ( التي ذكخت أن ٕٚٔٓق

ـيع التشسية السد ف الخابع تشاول مفا ر  تجامة بجرجة متػسصةكتاَب العمػم لم

ب السئػية لمبُعج االجتساعي:ٚججول )  ( التكخارات والشد
 الفصل الثانً الفصل األول المضاٌا الفرعٌة المضاٌا الرئٌسٌة

 النسبة  التكرار النسبة التكرار  العدالة االجتماعٌة 

ـ المساواة فً الحموق 3
فراد والواجبات بٌن أ

 المجتمع

3 3 3 3 

ـ تعزٌز المٌم 3
االجتماعٌة )الصدق 

 واألمانة واإلخالص( 

3 3 3 3 

 3 3  3 ـ المضاء على الفمر 8

ـ توفٌر فرص العمل 3
 لجمٌع أفراد المجتمع5

3 3 3 3 
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ـ تعزٌز الهوٌة الوطنٌة 5
للمواطن وحموله 

 وواجباته 

3 3 3 3 

ـ معالجة المشكالت 6
 مٌع أنواعهاالمجتمعٌة بج

3 3 3 3 

 3 3 3 3 المجموع 

ـ التوعٌة بأهمٌة 3 الصحة 
 التطعٌم ضد األمراض5

6 4.17% 3 3 

ـ التوعٌة باألضرار 3
 الناجمة عن التدخٌن 

3 0.00% 3 3 

ـ توكٌد أهمٌة النظافة 8
فً المحافظة على 

 الصحة

8 2.08% 3 3 

ـ إساءة استخدام 3
 األدوٌة

3 0.00% 3 33 

ولاٌة من األمراض ـال5
 المعدٌة وغٌر المعدٌة 

5 3.47% 3 3 

ـ األضرار الناتجة عن 6
األغذٌة الفاسدة وأثرها 

 على الصحة

3 0.00% 3 3 

ـ طرق حفظ األغذٌة 3
 بطرق صحٌة وسلمٌة5

3 0.00%  3 

ـ سوء التغذٌة وعاللته 3
 ببعض األمراض

3 0.00%  3 

ـ تمدٌم الرعاٌة الصحٌة 3
 ٌع5الجٌدة للجم

 

3 2.78% 3 3 

 3 3 %33,53 33 المجموع 

ـ تنمٌة مهارة المراءة 3 التعلٌم 
 والكتابة

36 31.94% 35 39.82% 

ـ تعزٌز مبدأ التعلم 3
 مدى الحٌاة للجمٌع

3 0.00% 3 0.00% 

ـ التركٌز على جودة 8
 التعلم الممدم5

3 0.69% 3 0.00% 

ـ تعزٌز التعاون فً 3
البٌئة المدرسٌة بٌن 

 المتعلمٌن والمدرسٌن5

3 0.00% 3 0.00% 

ـ التركٌز على تنمٌة 5
 مهارات التفكٌر 

33 27.78% 83 27.43% 

ـ التنوع فً أسالٌب 6
 التعلم

83 26.39% 85 30.97% 
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ـ ترسٌخ المفاهٌم البٌئٌة 3 
واالجتماعٌة 
 وااللتصادٌة

3 3 3 0.88% 

 %33533 333 %36533 335 المجموع 

فٌر المسكن اآلمن ـ تو3 المسكن 
 المالئم ألفراد المجتمع

3 3 3 3 

ـ توفٌر االحتٌاجات 3
الالزمة لجمٌع أفراد 

 المجتمع

3 3 3 3 

ـ اآلثار السلبٌة المترتبة 8
 على زٌادة السكان 

3 3 3  

ـ النزوح من المرى إلى 3
 المدن وآثارها

3 3563% 3 3 

 3 3 %3563 3 المجموع 

لحوار ـ تعزٌز لغة ا3 االمن 
والتفاهم بٌن أفراد 

 المجتمع 

3 3 3 3 

ـ نشر ثمافة السالم 3
والتسامح بٌن أفراد 

 المتجمع5

3 3 3 3 

ـ الوعً بأهمٌة األمن 8
 للمجتمع5

3 3 3 3 

ـ مكافحة العنف 3
 والعنصرٌة

3 3 3 3 

ـ رفض استخدام العنف 5
وأي ممارسات تهدد 

 األمن5

3 3 3 3 

ـ أهمٌة االلتزام 6
وائح واألنظمة بالل

 الخاصة بحماٌة األفراد 

3 3 3 3533% 

 %3533 3 3 3 المجموع 

 %333 338 %333 333 المجموع الكلً للبُعد 

زح مغ الججول رقع ) رل األول جاء بسعجل ٚيت زسيَغ الُبعج االجتساعي في الف ( أن ت
زٗٗٔ) ايا الخئيدية مغ ( تكــخار، مغ ضسغ أبعاد التشسية السدتجامة، وأن ندبَة تحقق الق

زيتي )التعميع  رخ عمى ق رحة  –الُبعج االجتساعي اقت زية -ال ت )ق ث أت السدكغ( ، حي
ث ُيعج مؤشخ )تشسية ميارة القخاءة ٔٛ.ٙٛ( وندبة ٕ٘ٔالتعميع( أواًل بسعجل تكخار ) %، حي

زسيغ ٙٗوالكتابة( األكثخ تكخاًرا بسعجل ) %، تمى ذلظ مؤشخ ٜٗ.ٖٔ( تكخاًرا وندبة ت



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 

 
833 

 

%، بيشسا أتى ٛٚ.ٕٚ( تكخار وندبة مئػية ٓٗيد عمى ميارات التفكيخ( بسعجل ))التخك
ب التعمع( بسعجل تكخار ) %، بيشسا مؤشخ )التخكيد ٖٙ.ٜٕ( ٖٛمؤشخ )التشػع في أسالي

%، %، في حيغ غاب  ٜٙ.ٓ( تكخار وبشدبة ٔعمى جػدة التعميع السقجم( أتى بسعجل )
زسيغ كل مغ مؤشخ )تعديد مبجأ التعمع  مجػ الحياة لمجسيع، ، تعديد التعاون في البيئة ت

ت  ظ أت رادية( ، بعج ذل ـيع البيئية واالقت السجرسية بيغ الستعمسيغ والسجرسيغ، تخسيخ السفا
رحة( ثانًيا بسعجل تكخار ) زية )ال زسيغ ٛٔق ث أتى مؤشخ ٓ٘.ٕٔ( وندبة ت % حي

زسيغ  ( تكخاراتٙ)التػعية بأىسية التصعيع ضج األمخاض بسعجل تكخار ) وندبة ت
( وندبة ٘%، تمى ذلظ مؤشخ )الػقاية مغ األمخاض السعجية وغيخ السعجية، بسعجل )ٚٔ.ٗ

زسيغ  رحية الجيجة لمجسيع.( بسعجل تكخار ٚٗ.ٖت %، ثع أتى مؤشخ )تقجيع الخعاية ال
زيغ ٗ) رحة ٛٚ.ٕ( وندبة تس %، ومؤشخ )تػكيج أىسية الشطافة في السحافطة عمى ال

زٖبسعجل ) % ، في حيغ غياب كل مغ مؤشخات )األضخار الشاتجة ٛٓ.ٕسيغ ( وندبة ت
رحة  -شخق حفع األغحية بصخق صحية وسمسية. -عغ األغحية الفاسجة وأثخىا عمى ال

زية )السدكغ( ثالًثا بسعجل تكخار  ت ق ظ أت التػعية باألضخار الشاجسة عغ التجخيغ( بعج ذل
باإلضافة إلى  ٜٙ.ٓارىا( بشدبة واحج متسثمة بسؤشخ )الشدوح مغ القخػ إلى السجن وآث

زايا الخئيدية وعجم تحقق ومؤشخاتيا )العجالة االجتساعية ــ األمغ( أما  الػياب لجسيع الق
رل الثاني جاء بسعجل ) زسيغ الُبعج االجتساعي في الف رل الثاني، أن ت ( ٖٔٔبالشدبة لمف

زاي ا الخئيدية مغ الُبعج تكــخار، مغ ضسغ أبعاد التشسية السدتجامة، وأن ندبَة تحقق الق
زية التعميع( أواًل بسعجل  ت )ق ث أت زيتي )التعميعـ  األمغ( ، حي رخ عمى ق االجتساعي اقت

ث يعج مؤشخ )تشسية ميارة القخاءة والكتابة( األكثخ ٕٔ.ٜٜ( وندبة ٕٔٔتكخار ) %، حي
زسيغ٘ٗتكخاًرا بسعجل ) ب ٕٛ.ٜٖ( وندبة ت ظ مؤشخ ) التشػع في أسالي %، أتى بعج ذل

زسيغ ( ٖ٘تعمع( بسعجل تكخار )ال %، في حيغ أتى مؤشخ ) التخكيد عمى ٜٚ.ٖٓوندبة ت
زسيغٖٔتشسية ميارات التفكيخ( بسعجل ) ـيع ٖٗ.ٕٚ( وندبة ت %، ومؤشخ )تخسيخ السفا

رادية واالجتساعية( بسعجل تكخار ) زسيغ ٔالبيئية واالقت %، في حيغ ٛٛ.ٓ( وندبة ت
ػ الحياة لمجسيعغاب كٌل مغ مؤشخ )تعديد مبجأ التع التخكيد عمى جػدة التعمع  -مع مج

ت  -السقجم تعديد التعاون في البيئة السجرسية بيغ الستعمسيغ والسجرسيغ( في حيغ أت
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زية األمغ( بسعجل ) ( تكخار ضسغ مؤشخ )أىسية االلتدام بالمػائح واألنطسة ٔتكخارات )ق
زسيغ  ٓالخاصة بحساية األفخاد(  زايا % . في حيغ غٛٛ.ٓوندبة ت زسيغ ق اب ت

رل الثاني  ـ  والعجالة االجتساعية( ومؤشخاتيا مغ كتاب العمػم لمف رحة والسدكغ )ال
رميغ األول والثاني،  زسيًشا في الف ب إلى أن ُبعج )التعميع( ىػ األكثُخ ت زسيغ ويعػد الدب ت

ت عمى أىسية اكتداب الستعمع الكفايات الالزمة م غ نتيجًة لفمدفة مشاىج العمػم في الكػي
ظ مغ خالل مسارسة األنذصة العمسية والسذاريع  السيارات واالتجاىات والؿيع وذل
ب التعمع والتخكيد عمى ميارات القخاءة والكتابة  رائية السختمفة والتشػع في أسالي االستق
رحة(  زية )ال رل األول عمى ق زسغ ذلظ باإلضافة، إلى تخكيد الف ووجػد بشج واضح يت

رحي والشطافة نتيجة مػضػعات كتاب العمػ  رحية والشطام ال م التي ركدت عمى الخعاية ال
زايا الخئيدية  العامة وأىسية التصعيع والػقاية مغ األمخاض في حيغ غياب الكثيخ مغ الق
رحة( نتيجة  ـ  ال زايا )العجالة االجتساعية والسدكغ رل الثاني كق مغ كتاب العمػم لمف

ـيع الد ت مفا رخػر شبيعة مػضػعات الكتاب التي تشاول ظ األرض وال خعة والجاذبية، وكحل
زانات والدالزل والبخاكيغ، وىحه الشتائج تأتي متفقًة مع دراسة )الخشيج،  ( التي ٕٛٔٓوالؽي

ف  ر زسيًشا في محتػػ كتاب العمػم لم زايا الُبعج االجتساعي ىي األكثخ ت ذكخت أن ق
زسيغ  زية التعميع بشدبة ت ز ق ث، وباألخ ( ٕٚٔٓ، العفػن، %، ودراسة )الخازقيٜٚالثال

زيتي )التعميع  ز ق ت كبيخًة، وباألخ زسيغ البعج االجتساعي كان التي ذكخت أن ندبة ت
رحة( ودراسة )أبػ حاصل  ـيع التشسية السدتجامة ٕٚٔٓوال ( التي أشارت إلى تػافخ مفا

ف مع  رفػف العميا مغ السخحمة االبتجائية وتختم ب العمػم لم بجرجة متػسصة في محتػػ كت
ت قميمًة في ٕٛٔٓلذعبي، دراسة )ا زسيغ الُبعج االجتساعي كان ( التي أكجت أن ندبة ت

ف الثاني متػسط ودراسة )الخكابي،  ر ب العمػم لم زسيغ الُبعج ٕٚٔٓكت ( التي ذكخت أن ت
ب األحياء جاء ثانًيا َبعَج الُبعج البيئي. ودراسة )العفػن،  االجتساعي في محتػػ كت

رػرٍة ضعيفٍة في ( التي ذكخت أن ٕٛٔٓالدامخائي،  زسيغ الُبعج االجتساعي أتى ب ت
ف الخابع االبتجائي. ر  محتػػ كتاب العمػم لم
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ؼ:ٛججول ) راد ب السئػية لمبُعج االقت  ( التكخارات والشد
 الفصل الثانً الفصل األول  المضاٌا الرئٌسٌة

 النسبة  التكرار النسبة التكرار  
ـ تحسٌن المستوى المعٌشً 3 ادٌة التنمٌة االلتص

 لألفراد
3 3 3 3 

ـ المحافظة على رأس المال 3
 البشري

3 3 3 3 

ـ دور الزراعة والصناعة 8
 فً تحمٌك التنمٌة االلتصادٌة5

3  3 3 

 3 3 3 3 ـ التملٌل من معدل البطالة3
 %35 3 3 3 ـ استخدام الطالة المتجددة5
ـ توضٌح أهمٌة الثروة 6

 دنٌة فً دعم االلتصاد5المع
3 3 3 3 

 ـ استثمار الطالة المتجددة3
3 3 3 53% 

ـ المواءمة بٌن التخصصات 3
والمهن المتعلمة بالتكنولوجٌا 
من جهة وفرص العمل من 

 جهة أخرى55

3 3 3  

 
 المجموع

3 %3 8 35% 

أنماط اإلنتاج 
 واالستهالن 

 3 3 3 3 ـ حماٌة المستهلن3
 3 3 3 3 االستهالنـ تملٌل معدالت 3

ـ التشجٌع على االستثمار 8
 األمثل للموارد الطبٌعٌة

3 3 3 35% 

 ـ ترشٌد االستهالن الغذائ3ً
3 3 3 3 

 3 3 3 3 ـ ترشٌد استهالن الطالة5

ـ االستثمار فً تدوٌر 6
 النفاٌات الُصلبة

3 3 3 3 

ـ زٌادة موارد اإلنتاج 3
 ومعدالت النمو

3 3 3 3 

 3 3 3 3 المجموع 
 %333 3 %333 3 المجموع الكلً للبُعد 

زح مغ ججول رقع ) رل ٛيت ؼ في كتاب العمػم لمف راد زسيغ الُبعج االقت ( أن مدتػػ ت
زسيغ ضعيفة ٔاألول، أتى بسعجل ) زسغ الُبعج االجتساعي ٓٙ.ٓ( تكخار وندبة ت %، ويت
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رادية، أنساط اإلنتاج واالستيال زيتيغ رئيدتيغ )التشسية االقت ت أنساط اإلنتاج ق ك( وأت
زسيغ ٔواالستيالك أواًل بسعجل تكخار ) تثسار في % مغ خالل مؤشخ )االسٓٓٔ( وندبة ت

رمبة( رادية( وعجم تجويخ الشفايات ال ، في حالة غياب كل السؤشخات األخخػ )لمتشسية االقت
ؼ مغ مؤ  رل الثاني، فإن شخات )أنساط االستيالك واإلنتاج(تحقق أ مدتػػ ، وبالشدبة لمف

ؼ ضيخ بسعجل ) راد زسيغ الُبعج االقت زسيغ ٜٖ.ٖ( تكخارات، وندبة ٗت %، وندبة ت
رادية، وأنساط اإلنتاج واالستيالك( ضيخت بسعجالت  زايا الخئيدية )التشسية االقت الق

رادية( بسعجل ) زية )التشسية االقت ت ق ث أت ت في مؤشخ ٖمتفاوتة، حي ( تكخارات تسثم
زسيغ )ٕبسعجل تكخار ))استثسار الصاقة الستججدة(  %( في حيغ أتى مؤشخ ٓ٘( وندبة ت

زسيغٔ)استخجام الصاقة الستججدة( بسعجل تكخار ) زية )أنساط ٕ٘( وندبة ت ظ ق %، وكحل
( تكخار واحج تسثل في مؤشخ )التذجيع عمى االستثسار ٔاإلنتاج واالستيالك( بسعجل )

زسيغ  ب في ندبة الت ؼ، األمثل لمسػارد الصبيعية( ويعػد الدب راد زعيفة لمُبعج االقت ال
رمو األول عمى الكائشات الحية وال رار مػضػعات كتاب العمػم بف ب اقت دالسل بدب

رحية، رمو الثاني عمى مػضػعات األرض والدالزل والبخاكيغ الغحائية والخعاية ال ، وبف
وتحػالت الصاقة والجاذبية والتكاثخ والػراثة، وبالتالي عجم وجػد مػضػعات تتعمق 

زايا في بسػ  ظ الق رادية، واالستيالك. أسيع بذكل كبيخ في غياب تم ضػعات التشسية االقت
زسيشيا ف أو غياب ت ( أن ٜٕٔٓوىحا يتفق مع دراسة )الحخبي، الجيخ، .السحتػػ وضع

ب العمػم لمسخحمة الستػسصة، ودراسة  ؼ ىػ األقل في محتػػ كت راد زسيغ الُبعج االقت ت
رادية، وأنساط اإلنتاج ( إلى غيٕٚٔٓ)الخازقي، العفػن،  زيتيغ )التشسية االقت اب ق

ؼ جاء بالسختبة ٕٚٔٓواالستيالك( ، ودراسة )أبػ حاصل،  راد زسيغ الُبعج االقت ( أن ت
ب العمػم  ب األحياء، عغ محتػػ كت األخيخة َبعَج الُبعج البيئي واالجتساعي في محتػػ كت

ف مع دراسة )الذعبي،  ف الخابع االبتجائي، وتختم ر زسيغ ٕٛٔٓلم ؼ ذكخ أن ت ( الح
ف الثاني  ر ب العمػم لم ؼ تأتي ثانًيا َبعَج الُبعج البيئي في محتػػ كت راد زايا الُبعج االقت ق

ؼ في محتػػ ٕٚٔٓمتػسط. ودراسة )الخازقي، والدامخائي،  راد زسيغ الُبعج االقت ( أن ت
رػرة كبيخة. ف الثاني االبتجائي كان ب ر ب العمػم لم  كت
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ب السئػية ألبعاد التشسية السدتجامة في محتػػ كتاب العمػم  تع حداب التكخارات والشد
رميو األول والثاني، في ف الخابع بف ر ت وىي ثالثة  لم السسمكة العخبية الدعػدية والكػي

ؼ، ويطيخ الججول التالي ىحه  راد أبعاٍد: الُبعج االجتساعي والُبعج البيئي والُبعج االقت
رفة عامة ب السئػية ب التكخارات والشد

ب السئػية والتكخارات ألبعاد التشسية السدتجامةٜججول )  ( الشد
 لكوٌتًكتاب العلوم ا كتاب العلوم السعودي 

 الفصل الثانً الفصل األول الفصل الثانً الفصل األول األبعاد 

النسبة  التكرار  
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

 %1.69 3 %13.17 33 %2.08 3 %16.54 33 البعد البٌئً

البعد 
 االجتماعً

333 82.71% 33 95.83% 333 86.23% 333 94.92% 

البعد 
 االلتصادي 

3 0.75% 3 2.08% 3 0.60% 3 3.39% 

 %333 333 %333 363 %333 36 %333 388 اإلجمالً

زح مغ ججول )  ب السئػية والتكخارات ألبعاد التشسية السدتجامة لكل مغ كتاب ٛيت ( الشد
ث بمغ السجسػع الكمي ت، حي ف الخابع في الدعػدية والكػي ر ألبعاد التشسية  العمػم لم

رل األول ) ؼ لمف رل الثاني )ٖٖٔالسدتجامة في كتاب العمػم الدعػد ( ٜٙ( تكخاًرا، ولمف
رل األول  زسيغ أبعاد التشسية السدتجامة في كتاب العمػم الكػيتي لمف تكخاًرا، في حيغ بمغ ت

رل الثاني )ٚٙٔ) زسيغ الُبعج البيئي في كتاب ٛٔٔ( تكخاًرا، ولمف العمػم ( تكخاًرا، كان ت
رل األول بسعجل ) ؼ لمف زسيغ )ٕٕالدعػد %( في حيغ أن 6٘ٗٙٔ( تكخاًرا وندبة ت
رل الثاني بمغ معجل التكخار ) زسيغ ٕالف زسيغ ٛٓ.ٕ( تكخار وندبة ت %، أما معجل ت

رل األول ضيخ بسعجل ) ، 6ٖٔٚٔ( وندبة ٕٕالُبعج البيئي في كتاب العمػم الكػيتي في الف
ر زسيشو في الف زسيغٕل الثاني بسعجل تكخار )في حيغ كان ت %. وىشا ٜٙ.ٔ( وندبة ت

رل األول  رػرة متقاربة جًجا في كل مغ الف زسيغ الُبعج البيئي ضيخت ب زح أن ندبة ت يت
زح أن  ث يت ت، حي ف الخابع في كل مغ الدعػدية والكػي ر والثاني لكتاب العمػم لم
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ؼ بشدبة كان أعمى قمياًل  زسيَغ الُبعج البيئي في الكتاب الدعػد  مغ كتاب العمػم الكػيتي ت
ت  رل األول وٗ٘.ٙٔبمغ رل الثاني، مقارنة بكتاب العمػم الكػيتي ٛٓ.ٕ% لمف % لمف

رل األول بشدبة  زسيغ لمف رل الثانيٚٔ.ٖٔبمغ الت ب في ٜٙ.ٔ% ولمف %. ويعػد الدب
ت في  ف الخابع في الدعػدية والكػي ر ب إلى تتذابو مػضػعات كتاب العمػم لم تقارب الشد

س الس ف الكائشات الحية، والسسمكة الحيػانية، والعالقات في بع رشي ػضػعات مثل ت
زسيغ الُبعج االجتساعي في  األنطسة البيئية والدالسل والذبكات الغحائية، في حيغ كان ت

رل األول بسعجل تكخار ) ؼ لمف ت ٓٔٔكتاب العمػم الدعػد زسيغ بمغ ( وندبة ت
زسيغ الُبعج االجتساعئٚ.ٕٛ) رل الثاني بسعجل تكخار ) %( في حيغ بمغ ت ( ٕٜبالف

زسيغ ) زسيغ الُبعج االجتساعي في كتاب العمػم الكػيتي ٖٛ.ٜ٘وندبة ت %( في كان ت
رل األول بسعجل تكخار ) زسيغ )ٗٗٔلمف زسيغ في ٖٕ.ٙٛ( وندبة ت %( في حيغ بمغ الت

رل الثاني بسعجل تكخار ) زسيغ )ٕٔٔالف زسيغ ٕٜ.ٜٗ( وندبة ت زح أن ت %( ، ويت
ؼ و الكػيتي، إال أن الُبعج ا رػرة متقاربة بيغ كتاب العمػم الدعػد الجتساعــي يطيخ ب

رل  ؼ، بالشدبة لمف ب أعمى مقارنة بكتاب العمػم الدعػد كتاب العمػم الكػيتي ضيخ بشد
رل األول في كتاب العمػم الكػيتي  زسيغ الُبعج االجتساعي لمف ث بمغ ت األول حي

رل الثاني )ٖٕ.ٙٛ) زسيغ ( مقار ٕٜ.ٜٗ%( ولمف ث بمغ ت ؼ حي نة بكتاب العمػم الدعػد
رل األول ) رل الثاني )ٔٚ.ٖٛالُبعج االجتساعي لمف ب 6ٖٜٛ٘%( ولمف %( ، ويخجع الدب

ب مؤشخاتو في كل مغ كتاب العمػم  ت أغم زية التعميع في الُبعج االجتساعي تحقق إلى أن ق
ؼ والكػيتي الستسثمة )التخكيد عمى تشسية ميارات التفكيخ  ب و  –الدعػد التشػع في أسالي

ب العمػم القائسة عمى  –التعمع  ظ نتيجة شبيعة كت وتشسية ميارات القخاءة والكتاب( وذل
رائية  التشػع والثخاء في السحتػػ السعخفي، والتشػع في األنذصة التعميسية واالستق
والسذخوعات والتي تعدز مغ ميارات التفكيخ العمسي، والتخكيد عمى ميارات القخاءة 

ؼ الستسثمة في فقخة )قخاءة والكتا بة مغ خالل بشػد واضحة في كل مغ كتاب العمػم الدعػد
رػر( وفقخة الكتابة العمسية، باإلضافة إلى بشج واضح في كتاب العمػم  ناقجة _ قخاءة ال

ت عشػان ب ز في تشسية ميارات القخاءة والكتابة تح ر شج )أقخأ ألتعمع( وبشج الكػيتي متخ
ؼ في حيغ ٔ، )الكتابة( ؼ في كتاب العمػم الدعػد راد زسيغ الُبعج االقت بمغ معجل ت
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رل األول بسعجل ) زسيغٕلمف زسيشو في ٘ٚ.ٓ( وندبة ت %، في حيغ بمغ مدتػػ ت
رل الثاني بسعجل ) زسيغٕالف زسيغ الُبعج ٛٓ.ٕ( تكخار وندبة ت %، في حيغ بمغ ت

رل األول بسعجل تكخار ) ؼ في كتاب العمػم الكػيتي لمف راد زسيغ ( ونٔاالقت دبة ت
رل الثاني بسعجل تكخار )ٓٙ.ٓ زسيغ لمف زسيغ ٗ%، في حيغ بمغ مدتػػ الت ( وندبة ت
ؼ والكػيتي ٜٖ.ٖ ؼ في كتاب العمػم الدعػد راد زسيغ الُبعج االقت زح أن ت %، ويت

رل  ؼ بكتاب العمػم الكػيتي لمف راد زسيغ الُبعج االقت رل األول متقارب، في حيغ ت لمف
زسيشو  الثاني أعمى مقارنًة بكتاب ث بمغ ت رل الثاني، حي ؼ لمف % ٜٖ.ٖالعمػم الدعػد

ث بمغ ؼ حي ؼ ٛٓ.ٕمقارنة بكتاب العمػم الدعػد راد زسيغ الُبعج االقت زح أن ت %، ويت
ظ لصبيعة مػضػعات  ٌف مقارنًة بالبعجيغ االجتساعي والبيئي، وذل في كال الكتابيغ ضعي

ب لمبعجيغ الب ت التي يغم ف الخابع والكػي ر ف كتاب العمػم لم رشي يئي واالجتساعي، مثل ت
الكائشات الحية، والسسمكة الحيػانية، والعالقات في األنطسة البيئية والدالسل والذبكات 

 الغحائية، والدخعة والجاذبية والصاقة والسادة وتحػالتيا والتغيخات الفيديائية والكيسيائية.

 زسيغ أبعاد التشسية السد ب ت ف االىتسام بالتػازن في ند ر تجامة في كتاب العمػم لم
ث ال يصغى ُبعٌج عمى بؿية األبعاد. ت، بحي  الخابع في كل مغ الدعػدية والكػي

  ب العمػم لمسخحمة زسيشيا في كت زايا الفخعية السيسمة والعسل عمى ت االىتسام بالق
ؼ )أنساط اإلنتاج واالستيالك  راد زايا الُبعج االقت رادي –االبتجائية. مثل ق ة(، التشسية االقت

زايا الُبعج االجتساعي )العجالة االجتساعية   السدكغ(  –األمغ  –وق
  زايا التشسية ب العمػم بق التخكيد عمى ربط األنذصة التعميسية الػاردة في كت

ب العمػم عمى األنذصة والتجارب العمسية.  السدتجامة، لتخكيد كت

 ب مع أبعاد التشسية السدتجامة  إجخاء دراسات عغ السػضػعات التي تتالءم وتتشاس
ب العمػم لمسخحمة االبتجائية. زسيشيا في كت  والالزم ت

  ب العمػم لمسخحمة زسيشيا في كت رادية الالزم ت زايا االقت إجخاء دراسة عغ أبخز الق
 االبتجائية.
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  رادية والبيئية واالجتساعية في تحقيق ـيع االقت عسل دراسات تتشاول أىسية تخسيخ السفا
 جامة. التشسية السدت

  ب العمػم إجخاء دراسات مساثمة ليحه الجراسة تتشاول عسل دراسات مقارنة بيغ كت
زسيغ أبعاد التشسية  لمسخاحل السختمفة في الدعػدية مع دول أخخػ لسعخفة مدتػػ ت

 السدتجامة.
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 العخبية السخاجع
  راديات التعميع في دولة الكٕٙٔٓاألمانة السدانجة لذئػن التخصيط. )ـ ت ( . دراسة حػل اقت ػي

ت. ف اإلنفاق في التعميع. الكػي  "تحميل تكالي
 ( .التخبية السقارنة ٕٔٓٓـ بجران، شبل . )-.دراسات في نطع التعميع. دار السعخفة الجامعية 
 ( .دمحم ( . تقػيع محتػػ مشاىج العمػم بالسخحمة االبتجائية في ضػء ٕٚٔٓـ أبػ حاصل، بجرية سعج 

غ التشسية السدتجامة بال ـيع ومباد رخية لمتخبية العمسية، مفا سسمكة العخبية الدعػدية، الجسعية الس
ٔ٘ٔ-ٜٕٔ. 

 ( .دمحم مدعػد ـبو  ( .دراسة تحميمية مقارنة بيغ ككتابي العمػم في السسمكة ٕٛٔٓـ أبػ مغمي، 
-ٖٙ( ، ٙ) ٕاألردنية الياشسية ودولة اإلمارات العخبية الستحجة، مجمة العمػم التخبػية والشفديـة، م

ٗٚ. 
 ظ سعػد. )ـ جامع ( . تجارب دولية في التعميع القائع عمى الكفايات. مخكد التسيد في ٕٛٔٓة السم

 التعميع والتعمع.
 ( تحػيل عالسشا: خصة التشسية السدتجامة لعام ٕ٘ٔٓـ الجسعية العامة لسشطسة األمع الستحجة . )

 . السشطسة العامة لألمع الستحجة، اليػندكػٖٕٓٓ
  ب العمػم لمسخحمة الستػسصة في ٜٕٔٓلػه. )ـ الحخبي، مشى؛ الجبخ، لػ ( . تحميل محتػػ كت

السسمكة العخبية الدعػدية وفًقا ألبعاد التشسية السدتجامة. السجمة اإللكتخونية الذاممة متعجدة السعخفة 
 .ٕٚ-ٔ، ٚٔلشذخ األبحاث العمسية والتخبػية، ع

 ( .ب ف ٕٕٔٓـ أحسج، سسيخ عبجالحسيج القص رػر مقتخح لتػضي معاييخ التشسية السدتجامة في ( . ت
ت، مجمة كمية التخبية -ٕٖٛ، ٕٔٔجامعة كفخ الذيخ، ع -تصػيخ السجارس االبتجائية بجولة الكػي

ٖٓٚ. 
 ( .دمحم دمحم صجيق   .ٜٓـٗٚ، ٛٙٔ( .التعميع والتشسية السدتجامة، مجمة التخبية، عٜٕٓٓـ حدغ، 
 ( .العمػم ٕٕٔٓـ خػرؼ، عبيخ أنػر؛ صبخؼ، خػلة شخذيخ. ) :العامة لمسخحمة األساسية الجنيا

ب العمػم الفمدصيشية واألردنية في ضػء معاييخ الثقافة العالسية، رسالة  دراسة مقارنة بيغ كت
ت  فمدصيغ.-ماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة بخزي

 ( .تحميل محتػػ كتاب العمػم ٕٚٔٓـ الخازقي، وسغ مػحان محدغ؛ العفػن، نادية حديغ . )
ف الثاني االبت ر ، ٚ٘جائي وفًقا ألبعاد التشسية السدتجامة، مجمة البحػث التخبػية والشفدية، علم

ٕ٘٘-ٕٛٓ . 
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 ( .زسيغ محتػػ أىجاف التشسية السدتجامة لخؤية ٕٕٓٓـ الخشيج، بدام فيج الديجان ( . مدتػؼ ت
ث االبتجائي: دراسة تحميمية، مجمة  ٖٕٓٓالسسمكة العخبية الدعػدية  ف الثال ر في كتاب العمػم لم

 .ٕٔٙ-ٜٚ٘( .٘ٛٔ) ٕالتخبية، م
 ( .ري قاسع ب عمع األحياء لمسخحمة ٕٚٔٓـ الخكابي، ق ( . أبعاد التشسية السدتجامة في محتػػ كت

 .ٜٕٔـٜٓٔ( ، ٓٓٔ) ٕٗاإلعجادية، مجمة كمية التخبية األساسية، م
 ( .ذ ػم ( . تحميل محتػػ كتاب العمٕٚٔٓـ الدامخائي، أفخاح ياسيغ؛ العفػن، نادية حديغ يػن

ف الخابع االبتجائي وفًقا ألبعاد التشسية السدتجامة، كمية التخبية جامعة  ر ، ٘أكتػبخ، مج ٙلم
ٜٔٔٔ-ٖٜٔٔ. 

 ( . ذ ٜٕٔٓـ سسيدع، نبأ عبج الخؤوف عسار ف الخام ر ( . تحميل محتػػ كتابي عمع األحياء لم
لسدتجامة، مجمة كمية الفخع األحيائي لمسخحمة اإلعجادية وفًقا ألبعاد التشسية ا -والدادس العمسي 
 .ٖٖ٘-ٖٖٓ( ، ٖٓٔ) ٕ٘التخبية األساسية، م

 ( .هللا ( . دور تعميع الكبار في التشسية السدتجامة، وتحقيق ٕٕٔٓـ الدشبل، عبجالعديد بغ عبج
تعميع الكبار والتشسية السدتجامة في الػشغ  -متصمبات مجتسع السعخفة، السؤتسخ الدشػؼ العاشخ

ذ،   .ٖٖٕ-ٜ٘ٔالعخبي، جامعة عيغ شس
 ( .دمحم ( . مذخوع تصػيخ مشاىج الخياضيات ٕٔٔٓـ الذايع، فيج سميسان؛ عبجالحسيج، عبجالشاصخ 

ذ عذخ  و العمػم الصبيعية في السسمكة العخبية الدعػدية: آمال و تحجيات، السؤتسخ العمسي الخام
 .ٕٛٔ-ٖٔٔالتخبية العمسية: فكخ ججيج لػاقع ججيج،  -

 هللا زسيغ مجاالت التشسية السدتجامة في ٕٛٔٓ بغ غازؼ. )ـ الذعبي، وليج بغ عبج  ػ ت ( . مج
ف الثاني الستػسط في السسمكة العخبية الدعػدية، مجمة التخبية، ع ر ، 6ٕج ٚٚٔكتاب العمػم لم

ٕٔ-ٗ٘. 
 ( .ب ف رج ( . واقع تصبيق مشيج العمػم القائع عمى الكفايات مغ ٜٕٔٓـ الذصي، يعقػب يػس

ت: دراسة وصؽية تحميمية، مجمة خالل آراء معمسات العمػم ف ي السخحمة االبتجائية بجولة الكػي
 .ٕٖٙ-ٜٖٔ( ، ٖٚٔ) ٘ٗدراسات الخميج والجديخة العخبية، م

 ( .ؼ، ٕٕٓٓـ ششافي، نػال راد ( . التشسية السدتجامة، فمدفتيا وأدوات ؾياسيا، مجمة السشيل االقت
 .ٛٚ-ٚٙ( ، ٔ) ٖم

 ( .تحميل اتجاىات التغييخ لػزارة التعميع بالسسمكة مٕٛٔٓـ الذيخؼ، زانو عبجالخحسغ مغخم . )
العخبية الدعػدية في ضػء السذاريع العالسية والجراسات التخبػية، السجمة العخبية لمعمػم التخبػية 

 .ٜٙٔـٖٙٔ، ٖوالشفدية، ع
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 ( .دمحم ( . رؤية ٕٗٔٓـ عبجالعال، أحسج عبجالشبي؛ أحسج، أحسج نجع الجيغ؛ القاضي، خالج سعج 
بمية لتصػيخ نطام التعميع االبتجائي في السسمكة العخبية الدعػدية في ضػء الخبخة االستخالية، مدتق

 .ٕٖٕ-ٚ٘ٔ، ٖ٘جامعة سػىاج، ج -السجمة التخبػية
 ( .تصػيخ مشيج التدػيق بالسجرسة الثانػية التجارية في ضػء ٕٗٔٓـ عبج القػؼ، أشخف بيجات. )

 .ٖ٘-ٔ( ، ٔ) ٔم التخبػية، ممتصمبات التشسية السدتجامة، مجمة العمػ 
 ( .دمحم سعج ف ٕٗٔٓـ عمػه، زىيخ  ر ب العمػم األردنية واألمخيكية لم ( . دراسة مقارنة لسحتػػ كت

، مجمة التخبيةـ  TIMSSالخابع األساسي في ضػء معاييخ التػجيات العالسية لمخياضيات والعمػم 
 .ٖٙٛـ ٗٗٛ( .ٔٙٔ) ٔجامعة األزىخ، ج

 ( . مقػمات تعميع العمػم وفق مشاىج ماجخوىل العالسية ومجػ ٕٗٔٓسج. )ـ فقييي، يحيى عمي أح
 ٕ٘جامعة بشيا، م –تػافخىا بالبيئة التعميسية في السسمكة العخبية الدعػدية، مجمة كمية التخبية 

(ٜ٘ ، )ٕٖٔ-ٕٖٚ. 
 ( .هللا ـيع التشسيٕ٘ٔٓـ القسيدؼ، حسج عبج ة ( .دور محتػػ مقخرات مشاىج العمػم في تشسية مفا

 ٛٔالسدتجامة لجػ شالب السخحمة الستػسصة بالسسمكة العخبية الدعػدية، مجمة التخبية العمسية، م
 .ٕ٘ٔـ ٘ٛٔ( ، ٕ)

 ( .دمحم عمي احسج زسيغ أبعاد التشسية ٕٕٔٓـ الكحالية، أمل ربيع صالح؛ الذحات،  ( . مجػ ت
ذ بدمصشة عسان، السجمة ال ف الخام ر جولية لمبحػث في السدتجامة في مشيج العمػم السصػر لم

 .ٜٖٖ-ٕٚٚ( ، ٖ) ٗالعمػم التخبػية، م
 ( دمحم ذ؛ البمػشي، سميسان بغ  هللا بغ خسي ؼ، عبج ذ العمػم ٕ٘ٔٓـ أمبػ سعيج ( . شخائق تجري

ـيع وتصبيقات عسمية. دار السديخة.  مفا
 ( .دمحم أحسج، الذايع، فيج سميسان دمحم؛ الخويثى، إيسان  ذٕٕٓٓـ السدروع، ىشا  العمػم  ( . واقع تجري

 .ٕٚ-ٖ، ٛبالتعميع العام في ضػء مذخوع تصػيخ الخياضيات والعمػم الصبيعية، ع
 ( .ت، مجمة ٕٛٔٓـ السصيخؼ، سالع عػدة ضاحي ( . لمتحجيات التي تػاجو التعميع العام بجولة الكػي

ذ، ع  .ٗٗٔ-ٕٔٔ، ٖٕٓالقخاءة والسعخفةـ  جامعة عيغ شس
 ( .التشسية ٖٖٗٔـ الشػر، مأمػن أحسج. )ٖٔٙالسدتجامة. مجمة األمغ والحياة، عه ،٘ٚ-ٕٙ. 
 ( .سياسة التعميع في السسمكة العخبية الدعػدية. مصابع البيان.ٙٔٗٔـ وزارة السعارف . )ه 
 ( .ؼ لبخنامج وزارة التخبية نحػ تصػيخ السشطػمة ٖٕٔٓوزارة التخبية م( .اإلشار السخجعي والتشفيح

ت. ت.فخيق إعجاد السعاي التعميسية في الكػي  يخ الػششية لمتعميع في دولة الكػي
 ( . ت ( . تقخيخ االستعخاض الػششي لمتعميع لمجسيع ٕ٘ٔٓـ وزارة التخبية والتعميع العالي في الكػي

ت.ٕ٘ٔٓبحمػل عام   : الكػي
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 ( .أىجاف وفمدفة الػزارة. تع االستخجاع ٕٕٕٓـ وزارة التخبية . )
edu.kw/about/Pages/philosophy.aspxhttps://moe.. 

 ( .تٕٗٔٓـ وزارة التخبية ت. الكػي  ( . الػثيقة األساسية السعجلة لمسخحمة االبتجائية في دولة الكػي
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