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 Abstract 

The study aims at introducing (A Suggestion to Improve the Values of Citizenship in the 

Curriculum of Science for the Students of the Public Learning in the Kingdom of Saudia Arabia). 

The sample consists of (30) staff members from three Saudi universities which are the University 

of King Su'od and the University of Shaqra' and the University of Al-Dammam in (4) 

specializations (methodology, educational psychology, basics of education, and comparative 

education). The researcher has employed Delphi method in which the aspects of the suggestion 

are introduced to the sample of the study with a break time of (15) days to have their opinions 

about the suggestion.  

 الملخص 
تقةدم  توة ر تقتةرت لتةتمة  اةم  الت ايةة  فة  تةةوه  ال طة   لةدل يةال الت طةم  ال ةو  بولتتط ة  ال ربمة   إلة  هدفت الدراسة 

( ةضةة  هم ةة  تةةدرمال تة  عةةاس ووت ةةوت سةة  دم   هةة  ووت ةة  التطةة  سةة  د  ووت ةة  30السة  دم    ت  ةةةت ةمةةة  الدراسةة  تةة   
 التةوه   يرق التدرمال  ةط  الةفال الترب ي  أو ل تربم   التربمة  التقورةة (   ختطف ( تخوووت ت4شقراء  ووت   الدتو  ت   

 مةةس تةة  ةةةرة او تةة  ت ةةو ر التوةة ر التقتةةرت  بةةة دن الفرةمةة  ةطةة  ةمةةة  الدراسةة  فةة   Delphi اسةةتخد  البو ةةس أسةةط ل دلفةة  
راسةة  إلةة  بةةةوء توةة ر تقتةةرت لتةتمةة  اةةم  فةة  التوةة ر   خطوةةت الد آرا هةة  السةةتيا مةة    15وةة لتم  تتتةةولمتم  بفووةةل  تةةة  

 6الت اية  ف  تةوه  ال ط   لدل يال الت طم  ال و  ت    ت  ختس  ت و ر ر مسة  هة م ت ة ر بةرات  إةةداد الت طة   متضةت  
بمةة   ربيهةةو بةةة د فرةمةة  هةة م تراةةةون د افةةن التت طتةةم   الفةةر ق الفردمةة  بمةةةه    بطةة رل التفةةوهم  التوةةردل ال طتمةة   االتووهةةوت ا موو

بت ضةةة ةوت التةةةةه  الدراسةةة    وةةةموت  امهةةةدام الت طمتمةةة   الت رفمةةة    التهورمةةة    ال وداةمةةة ( بتةةةو متةوسةةةل  تتيطبةةةوت تةةةةوه  
ةداد  تيبمق أسولمل التق م  الشوتل لطتت طتم    استخدا  استراتموموت تدرمسم  تتة ة    توتم   تيبمق بةرات  تةت مة   ال ط     ا 

م بةةوء هة بةة د فرةمة   4 التف مر لدل التت طتم   أتو الت  ر العوة  فت طةق بت تة ل التةةوه  الدراسةم   تضةت  لتهورات الت اول 
التةةةوه  الدراسةةم  بةةةوء ا ةطةة  ا تمووةةوت اليةةال  اةةدراته    بةةةوء التقةةرر  اخراوةةت بشةة ل وةةاال   ربةةي ت تةة ل التةةةوه  الدراسةةم  

م  ت تةةة ل ال تةةةل لترا ةةة   وت مةةةوت ةطتمةةة   يةمةةة    تضةةةت  الت ةةة ر العولةةةس بولبم ةةة  ال موتمةةة   توةةةودر ت رفةةة  خورومةةة    تضةةةت
م توةتم  أد ات  أسةولمل تقة م  تتة ةة  تتةوسةل  الةة ات  التسةتهدف  تة  ةتطمة  الةت ط   هة بة د فرةم   4الخوص بأسولمل التق م  

قةةةةةة  لتشةةةةخمص اةةةةدرات التت طتةةةةم   تمةةةة له   تيبمةةةةق أد ات تقمةةةةم  شةةةةوتل لطتت ط  ت رفم ةةةةو   تهورم ةةةةو   وةةةةداةم و(   اسةةةةتخدا  أد ات ت
ال طتم    تخومص تطفوت إةوو  لرود تقمةم   تية ر الو اةةل الشخوةم   الت رفمة   التهورمة   ال وداةمة  لطتت طتةم   أتةو الت ة ر 

فةة  بةةة د فرةمةة  هةة م  مةةورات خورومةة  لترا ةة   توسسةةوت ةطتمةة   يةمةة    التشةةور    5الرابةةن فت طةةق بومةشةةي  التدرسةةم   تضةةت  
اوتةة  توةةورل  تسةةوبقوت ةطتمةة  بولتدرسةة    التةوسةةبوت ال طتمةة  ال يةمةة   التةةوتترات   تشةة مل توةةولال ةطتمةة  بولتدرسةة    توةةتم   ا 



 م2016/ حزيران           جامعة بابل /للعلوم التربوية واإلنسانية  األساسيةكلية التربية  مجلة        27العدد/

4 

 4 استضوف  شخوموت  يةم  تتتمة ل ةطتم ةو لطتدرسة   فمتةو تةةو ل الت ة ر الخةوتال تة  التوة ر بةرات  خدتة  التوتتةن  تضةت  
التي ةمةة  التوتت مةة    ةقةةد شةةرا وت تةةن توسسةةوت التوتتةةن ال طتمةة    دةةة  التبةةودرات  بةةة د فرةمةة  هةة م التشةةور   فةة  امةتةةول

ال طتمةة  اليابمةة  اات القمتةة  التيبمقمةة  بةةولتوتتن  خدتتةةت   تةلةةم  الةةر ات ال طتمةة  التمداةمةة  تعةةلم  الو الةة   ال شةةوف   وت مةة  
 الهال ام تر(.

 مقدمة:
وف  التووالت االوتتوةم   االاتوودم   العقوفم   ال طتم   أدت لله ر ت ةدموت م اوت ال ول  تغمرات  بمرل  تتسورة  ف    

   أوةب  هةةو   ووة  تط ة   تضوتمةهوتتة ة  أعرت ةط  ه م  التوتت وت   فرضت ضر رل إةودل الةلر ف  امةلت  الترب م  
  ةداد التت طتم  إةداد ا متس  بولشت ل  الت وتل الت رف .

ةةة   أ ةةد القضةةومو التةة  تبةتهةةو  وفةة  التوتت ةةوت خةةال القةةرةمم  التوضةةمم    ت امةةد االهتتةةو  بةةت فةة   مةةأت  ت ضةة   الت اي 
الةوم العوة  ت  القر  ال شرم  تن له ر ال ر وت االةسوةم  التةودم  ب قة ق االةسةو   أهتمة  تشةور تت لموةب  هةاا الت ضة   

يقةة  ال ربمةة  ةتطةةت التغمةةرات السموسةةم  التةة  م مشةةهو التوتتةةن تةة  الت ضةة ةوت ام عةةر  م مةة  ةطةة  السةةو   ال ولتمةة    فةة  التة
  ةط  إبرا  د ر الت اي  ف  ال را  السموس   االوتتةوة    د ر امومةول الودمةدل فة   تةل لة اء 2011ال رب  تن بدام  ال و  

  ت ةةدموت القةةر  ال ةةودي (   بوتةةت تةتمةة   ت  مةة  اةةم  الت ايةةة  إ ةةدل سةةبل ت اوهةة217 م 2011التغممةةر فةة  توتت وته  الخطمفةة  
  التةة ايةم  ال شةرم   فولتقةد  ال قمقةة  لطتوتت ةوت فة  لةةل ت ةدموت القةر  ال ةةودي  ال شةرم   تسةتوداتت توةةة ت ةقة ل  سة اةد 

  ت  ع  فإ  إ سوبه  ام  الت اية  م د الر م ل امسوسم  لطتشور   االمووبم   الف ول  ف  التةتم  االوتتوةم   االاتوودم   السموسم 
 (.6 م 2006ل ل ت  الفرد  التوتتن  ةتورل  

 ف  هاا ا يور ُةقةدت تةوتترات  ةةد ات ةطة  التسةت ل ال ةولت   ةو  ت  رهةو إيةاق تبةودرات اسةتراتموم  تهةدم لتةتمة  
 الت اية  لدل تت طتمهو فقوتت الموبو   الوم  بتراو ة  تةوهوهةو الت طمتمة  بوةف  ةوتة    روةت ةطة  تراو ة  هةان التةةوه  فة 

   فة  برميوةمةو أدخةل تفهة   الت ايةة  الةشةي  ضةت  تقرراتهةو الدراسةم   (Schrum ; Levin, 2013)ضة ء ت ةدموت ال  لتة  
دتوج  وف  االةتبورات التت طق  بت  م    أ دت الطوة  التوب   لتوطال ال ت   البرميوة  ةط  ضر رل ت طم  تهورات  ام  الت اية   ا 

(   فةة   ةةةدا  ضةة ت ال   تةة  اسةةتراتموم  14-1 م 2000 طةةم  فةة   ةةل تسةةت موتت  إمفةةةال  الت ايةةة  الةشةةي  ضةةت  بةةرات  الت
ت طمتمةة  لتةتمةة  اةةم  الت ايةةة   توةةو   الت ايةةة  بةةولتفه   الضةةمق التت طةةق بول ضةةن القةةوة ة   اله مةة  السموسةةم  إلةة  االلتةة ا  بةةولقم  

ترم مةة  فقةةد اةتبةةرت تةتمةةة  الت ايةةة  هةةدف و ا تم ةةو  تبةةةةت   أتةةو ال المةةةوت التت ةةدل ام(Patrik, 1997) خدتةة  التوتتةةن  تيةة مرن
    اةتبرتةةةت هةةةدف و اسةةةتراتموم و لوتمةةةن التةةةدارال  التوسسةةةوت الت طمتمةةة   مهةةةدم 2000اسةةةتراتموم  ا تمةةة  لطتربمةةة   الت طةةةم  تةةةةا ةةةةو  

 .Patrick, 2005)الت اية   التي مر التستتر لألداء  ال تل التةت    تسو لموت  سول التت طتم  ام  ت تل 
 بتسطمي الض ء ةط  تةوه  ال ط   ةود أةهو تتس  بولخو وم  ةلر ا ليبم   ت ت اهو الت طمت  الاي متسة  بولت ةدد  التةة   
  التوةةةةةةةدد  االرتبةةةةةةةوي بولبم ةةةةةةة  الخورومةةةةةةة  لطتدرسةةةةةةة   فضةةةةةةةا  ةةةةةةةة  سةةةةةةةه ل  ربةةةةةةةي ت تةةةةةةة ل التةةةةةةةةوه  الدراسةةةةةةةم  بأةشةةةةةةةي  التوتتةةةةةةةن

Kolsto,2008)تهتةو بطغةةت تة  التيةة ر فإةهةو ب ووة  إلةة  ت مةد تةة  التية مر خووةة   ا   تة  ربيهةةو (  خووة  أ  تةةوه  ال طةة   
(   ت ةةةدد اسةةةتراتموموت تةتمةةة   تأوةةةمل اةةةم  الت ايةةةة  بوسةةةتخدا  تةةةةوه  ال طةةة    تةةة  بمةهةةةوم (Johnston,2014بتةتمةةة  الت ايةةةة  

 ربةةي التدرسةة  بةةولتوتتن الخةةورو     طهةةو ت ةةد تيةة مر التةةةوه  الدراسةةم   اسةةتراتموموت بةةةوء التقةةررات   تيةة مر تهةةورات الت طةة   
 ( أ  التةةوه  2015(   مةرل ه سةو ي (Gray, et al,2013 دةوتةوت و هرمة  لطةوةوت فة  تةتمة  اةم  الت ايةة  لةدل التت طتةم 

اوة  تةدل الت طمتم  أ د ال سو ل الةوو ة   الر مسة  التة  ت تتةد ةطمهةو امةلتة  الترب مة  لتسةوةدل أبةو هةو ةطة  تية مر يواةوته  م
بشةو   توةتت ه   اضةومون   وووتةت  هت تةت   تهتتةم تت   لم  ة ا ت ايةم  وول م  فة  التوتتةن تةتوةم  تسةوهتم  تسةو لم  
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( (De Coster, et al, 2012 أ ل موتةت   ت ةوفل   ةطة  ةسةموت  موة ة   ه متةت  مبر  ةهةو   مضةمم دي   سةتر  آخةر   
م  ام  الت اية  أوب  أتر ا  تتم و ةلر ا م  ةهض  التوتت وت ترهة   بة ةمة  التةةوه  أ  تي مر التةوه  الدراسم  بتو مضت  تةت

( أ  تية مر التةةوه  الدراسةم  مسةوةد (Siatras ; Koumaras,2013الدراسةم  التقدتة  لطتت طتةم    مةرل سةموتراال    تةوراال 
الترب مة  موةل تهم ة    وضةر  خو وةو  تة  الةو مة  ااةن ال  لتة   التفوةةل تةن تأعمرهةو فة  ال وةر ال التت طتةم  ةطة  الت مةم تةن

تت وتطةة    ا  ةةداس التفوةةةل بةةم  التةةراس القةة ت   ال ووةةوت الت ووةةرل   التةة اي  لت اوهةة  ال  لتةة   فةةق تةل تةة  امتمةة  أخاامةة 
   امةلتةةةة  الترب مةةةة  ال ولتمةةةة  بيرمقةةةة  هود ةةةة   ةطتمةةةة    اةمةةةة   ةوضةةةةو    هةةةة  تةةةةو أ ةةةةدت ةطمةةةةت دراسةةةة  و ةسةةةةت  االةفتةةةةوت إلةةةة 

Johnston,2014)   إل   و ل تبة  تشر ةوت تي مرمة  لطتقةررات الدراسةم  تسةوةد التاتمةا ةطة  تتورسة  سةط  موت التشةور )
  الت اية  الف ول . 

 بولةلر لت يموت ال ور ال دمس  التقد  التقة   ع رل الت ط توت ةود أةهو تست ول إةةودل الةلةر فة  د ر الت طة  لم تةل 
(  112 م 1996 ت  م  ام  الت اية  الخطمط   آخر     بولتسو لم لت ط  الاات  ةةد يابت   تةتم  الش  ر ةط  تةتم  تهورات ا

إلةة  أهتمةة  د ر الت طةة  فةة  إ سةةول التت طتةةم  اةةم  الت ايةةة  تةة  خةةال  (Sigauke, 2013) فةة  هةةاا السةةموق مشةةمر سةةمو ا   
قةةد امخمةةر تةة  القةةر  التوضةة  بةةد ر التوسسةةوت الت طمتمةة  فةة  تةتمةة  اةةم  تةةدرمال التةةةوه  الدراسةةم .  ةربم ةةو ت امةةد االهتتةةو  فةة  ال 

الت ايةةة   قضةةم  ترب مةة   مةةس أةوةة ت ةةةدد ا تةة  الب ةة س  الدراسةةوت فةة  هةةاا التوةةول تر ةة  الةةب ة تةهةةو ةطةة  الت طمةةل ال تةة  
م  التة  تضةتةتهو  ة ل الت ايةة  تعةل لت ت ل ةدد ا ت  ال تل الدراسم  لطتة اد االةسةوةم   ال طتمة   االوتتوةمة   الطغةوت لت رفة  القة

سةةتوةمل 2003دراسةة  الوةةغمر   (   ب ةة س أخةةرل اتوهةةت ة ةة  اختبةةور اةةم  الت ايةةة  لةةدل التت طتةةم  تعةةل دراسةة  2014 (   ا 
 (   الةةة   العولةةس تةة  هةةان الدراسةةوت اتوةةت ة ةة  ت رفةة  توةة رات الت طتةةم   التةة وهم  لةةد ر 2015 (   ه سةةو ي 2002إبةةراهم  

 (.  ةطةة  2010 (   بط لةة  2001لدراسةةم  أ  التدرسةة  فةة  تةتمةة  اةةم  الت ايةةة  لةةدل التاتمةةا تعةةل دراسةة  البمتةة  ب ةةة التةة اد ا
( ف  توتتر التربم  تة  أوةل الت ايةة  فة  د ل توطةال الت ةو   الخطموة  إلة  أ  38 م 2014التست ل الخطمو  أشور الت تري 

مةة ال ب مةةد ا ةةة  التفهةة   ال ةةدمس لطت ايةةة  الةةاي مسةة   لبةةةوء تةة ايةم   تفهةة   الت ايةةة  الةةاي مضةةت  داخةةل التةةةوه  الدراسةةم  ال
بتهورات توهطه  لطتشور   ف  وةن القرارات الت  ت طق ب موته    تتم  له  ت رف  الد ل   أةلتتهو  ا اةمةهةو  د رهة  فة  تشة مطهو  

  مت  تطقمةهو لطيطبة   تتةو ال مسةوةد ةطة  ت ة م  فولتضوتم  الت و دل ف  التةوه  ال ولم  تر   فقي ةط  و اةل تورمخم   وغرافم
 ش  ر  قمق  بولت اية  الت  تدفن لطتشور    ت تق االةتتوء.

( تةة  سموسةة  الت طةةم  فةة  التتط ةة  ال ربمةة  السةة  دم  إلةة  ضةةر رل أ  ت تةةل التةةةوه   الخبةةرات 33 ت طم ةةو أشةةورت التةةودل 
مهةدام  ال تطمةوت  االوةراءات  القةم  لتربمة  التة اي  الوةول    أ وة  الت طمتم  تةسوت   تتضوفرل   فق تةل ت  تت وتط  تة  ا

 ( ةطة  ضةر رل تف مةةل د ر التوسسةوت الترب مة  لةةد رهو 2015تةوتتر الشةبول  الت ايةة م اةةم   أوة ل التة قةد بووت ةة  أ  القةرل  
ل ةط  تةتم   تأومل ام  الت ايةة  تة  ف  تةتم   تأومل ام  الت اية    ت  بم  سبل التف مل تي مر التقررات الدراسم  بتو م ت
امخا بولت وهوت  ضر رل ( ةط  2015خالهو   تو أ و  توتتر ت ط  التستقبلم إةدادن  تي مرن التة قد بووت   التط  س  د 

د أ  تبةة  ف  إةداد  تأهمل الت طتم  الودد بتو متةوسل تن تتيطبوت القر  ال ودي  ال شرم .  لاا فولبو س م تقة الةوو  الد لم  
ةةو تت امةةد  بشةة ل  بمةةر  ةلةةر ا ليبم ةة   أهتمتةةتتوسسةةوت الت طةةم  اسةةتراتموم  دتةة  اةةم  الت ايةةة  بةةولتقررات الت طمتمةة  م ةةد تيطب ةةو تط  

التغمرات ال موتم  الت  يرأت ةط  السو   ال ولتم   الت طم   أوب ت الت اية   امتهو ف  خير   هة  تةو مرةة  إلمةت البو ةس تة  
ت و لةة   ضةةةن توةة ر تقتةةةرت لتةتمةة  اةةةم  الت ايةةةة  فةة  تةةةةوه  ال طةة   لةةةدل يةةال الت طةةةم  ال ةةو  بولتتط ةةة  ال ربمةةة  هةةان الدراسةةة    

 الس  دم .
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 مشكلة الدراسة:
فرضت التغمرات الت  يرأت ةط  ال ول  بش ل ةو   ال ربة  بشة ل خةوص ضةر رل إةةودل الةلةر فة  ال تطمة  الت طمتة   تةو 

وء شخوم  التت طتم   فط  م د د ر التوسسوت الت طتم  تقدم  الت ت ل الت رف  فقي  بةل اتسةن تقدت  ت  تخرووت ت طمتم  ف  بة
لمشتل و اةل أخرل ت  بمةهو تةتم   تأومل ام  الت اية  لةدل التت طتةم    تة  وهة  أخةرل بةةوء االتووهةوت االمووبمة  ة ة  هةان 

 ;Holmes, 1998)تتةن بإسةتعتور تةو تقدتةت التةةوه  الدراسةم  القةم   فضةا  ةة  بةةوء الة ة  بول اوبةوت  التسة ولموت توةون التو
De Coster, et al, 2012). 
إلة   وة د اوة ر فة  تهم ة  التت طتةم  لطقةر  ال ةودي  ال شةرم   تة  بةم   (Sigauke, 2013) تشةمر دراسة  سةمو ا   

  ت تةل التسةو لم   تشةور  و بشة ل ف ةول فة  و اةل القو ر تةتم  ام  الت اية   ت  م هو لدمه    ت  مت   إةداد وما  اودر ا ةط
بةةوء التوتتةةن  تةتمتةة    تتوشةةم و تةةن ةتةةو   الدراسةوت ال ولتمةة  التةة  أشةةورت إلةة   وةة د ضة م فةة  التةل تةة  الت طمتمةة  فةة  إ سةةول 

تت طتم  ( ةط  د ر الت ط  ف  تةتم  ام  الت اية  لدل ال.(DeJaeghere, 2013التت طتم  ام  الت اية  أ دت دراس  دموغري 
تشةمر ل وة د اوة ر لةدل الت طتةم  فة   (Geboers,2013)ت  خةال التةةه  الدراسةم    بةولرت  تة  الة  فةإ  دراسة  ومبة رال 

السةةبل فةة  الةة   ((Johnston,2014ةتطمةة  ت لمةةم التةةةه  الدراسةة    سةةول اةةم  الت ايةةة  لةةدل التت طتةةم    أروةةن و ةسةةت   
وفم    استخدا  استراتموموت تتة ة  تراة   التت طتم    التخيمي الف ول لألةشي  الا إل  افتقور الت طتم  لتهورات إدارل ادرات

(   (Kolsto,2008 بتسةةطمي الضةة ء ةطةة  تةةةوه  ال طةة   مشةةمر   لسةةت  ا تمووةةوت التت طتةةم   تقةةد  التةةودل ال طتمةة  بشةة ل تبسةةي 
عةةورل (Gray, 2013وةةراي  آخةةر    د افةةن التت طتةةم    مت ةة  اسةةتعتورهو فةة  تةتمةة  اةةم  ( إلةة  أ  تةةةوه  ال طةة   تتسةة  بول م مةة   ا 

إلة  أ  ربةي تةدرمال  ((Siatras ; Koumaras,2013الت اية  لةدمه  إاا تةو تة  التخيةمي لةال    مضةمم سةموتراال    تةوراال 
ت طتةم    مةرل تقررات ال ط   بولبم   الخوروم  لطتدرس  مسه  ف  إ تسول ت ت اهو ال طت    م مد ت  ت  مة  اةم  الت ايةة  لةدل الت

( أ  تبة  الوهوت التسو ل  ة  التةل تة  الت طتمة  لتبةودرل تية مر التةةوه  الدراسةم  تة  أوةل ت  مة  اةم  White 2014, امت  
 الت اية  بوت أتر ا  تتم و.

يةمهةو  ت تل التتط   ال ربم  الس  دم    وف  توسسوتهو ةط  بال الت مد ت  الوهد لتةتمة   تأوةمل اةم  الت ايةة  لةدل ت ا
 (  2015 (   ه سو ي  2014 (   الت تري  2008هة(   ت ف ل  1426هة(   الةوور 1426 سبتو أشورت دراس  آل س د 

 ( إلةة  الةةد ر ال بمةةر الةةاي تقةة   بةةت د ل الخطةةم  ال ربةة  فةة  تيةة مر 2010 (   مشةةمر سةةطم   2010هةةة(   بط لةة   1426  سةة  
يةة  التةةةوه  فةة  الةة ي  ال ربةة  م ةةد فةة  تقةةدتتهو تةة   مةةس تقةموتهةةو   سةةو ل تةةةوه  ال طةة   ب مةةس أ  ت ا هةةو ال ةةول  ةطةة  خرم

هةةة( إلةة   وةة د اوةة ر فةة  اسةةتعتور التةةةوه  الدراسةةم  فةة  تةتمةة  1426تةفمةةاهو   بةةولرت  تةة  الةة  تشةةمر دراسةة  أخضةةر  آخةةر   
لت ايةة    تةو أشةورت دراسة   أشورت ب ة الدراسوت إل  ض م التقررات الدراسم  ف  تةتم  ب ة اةم  ا  تأومل ام  الت اية  

( إلةة   وةة د وةة  بوت لةةدل التت طتةةم  فةة  ت دمةةد امةشةةي  التةوسةةب  لتةتمةة  اةةم  7 م 2010هةةةة( فةة  الغوتةةدي 1422ال وةةوو  
( ةط  أ  التةوه  الدراسم  ه  أفضل السبل لتةتمة  الت ايةة  لةدل 82 م 2010 ف  هاا السموق أ دت دراس  إبراهم  الت اية   

ةةةةدتو تةةرتبي الت رفةة   القةةم   التهةةورات ت ضةة   الةةت ط  ب مةةوته   تةتةة  لةةدمه  تهةةورات الت وتةةل الةةا   تةةن بم ةةوته   التت طتةةم  تةةت 
 تسةةةوةده  ةطةةة  ت سةةةم   اا هةةة   تيةةة مرن  الت افةةةق  الت مةةةم تةةةن الغمةةةر  ااوتةةة  اتوةةةول ف ةةةول  ةةةةوو   تتورسةةة  سةةةط   االةتتةةةود 

  الخةر ج بتوة ر تقتةرت لتةتمة  اةم  الت ايةة  فة  تةةوه  ال طة   لةدل يةةال التتبةودل   تة  عة  تهةدم الدراسة  ال ولمة  إلة  ت و لة
الت طةةةم  ال ةةةو  بولتتط ةةة  ال ربمةةة  السةةة  دم    الةةة  تةةة  خةةةال اسةةةتقراء ةتةةةو   الدراسةةةوت  الب ةةة س فةةة  التوةةةول التربةةة ي   امدبمةةةوت 

راسةة  فةة  ا ووبةةة  ةةة  التسةةوول الةةةر مال الترتبيةة  بولت ضةة     التوةةورل الد لمةةة  اات ال ااةة    ةطمةةت موةة ا البو ةةةس تشةة ط  الد
 التول م
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 ما التصور المقترح لتنمية قيم المواطنة في مناهج العلوم لدى طالب التعليم العام بالمملكة العربية السعودية؟
 أهمية الدراسة:

وهة    تةتمة  اةم  التسوهت  ف  بةوء البرات  التدرمبم  لطت طتم  أعةوء الخدت  الت  تسةه  فة  رفةن  فةوءته  التدرمسةم  تة   .1
 الت اية  لدل التت طتم  ت  وه  أخرل.

 التشور   ف  ةتل الدراسوت التتخوو    ل  اان تةتم  تةوه  ال ط   لقم  الت اية  لدل التت طتم . .2
التسوهت  ف  تي مر البم وت الت طمتم  ت  تقةموت   سةو ل  توهمة ات  توةودر ت طة   بتةو مسةه  فة  تةتمة  اةم  الت ايةة   .3

 ت طتم  ت  خال التةه  الدراس .لدل الت
 ت فمر تو ر تقترت لتي مر تةوه  ال ط   ف  تأومل ام  الت اية  لدل يال الت طم  ال و  بولتتط   ال ربم  الس  دم . .4
 فت  التوول أتو  التتخووم  ف  إةداد التةوه  الدراسم  إل  بةوءهو بتو مةت  ام  الت اية  لدل التت طتم . .5

 حدود الدراسة:
 الدراس  ال ولم  ف  امب ود التولم م  د د دد تت
 –( ةضة  هم ة  تةدرمال بةعاس ووت ةوت سة  دم   ووت ة  التطة  سة  د 30ال د البشرلم أورمةت الدراسة  ال ولمة  ةطة   .1

 ووت   الدتو (. -ووت   شقراء
 ال د الوغراف م ت  اختمور ال مة  الت  أورمت ةطمهو الدراس  ت  تدمة  الرموة   شقراء. .2
 .Delphiد التةهو م استخد  البو س   أسط ل دلف  ال  .3
  .2016 -2015ال د ال تة م ت  تيبمق الدراس  ف  الفول الدراس  ام ل ت  ال و   .4
  تي مر تةوه  ال ط   ف  تأومل ام  الت اية  لدل يال الت طم  ال و  بولتتط   ال ربم  الس  دم . ال د الت ض ة  م 

 مصطلحات الدراسة: 
 طنة: قيم الموا
اليولةةل تةة  خةةال التفوةةةل تةةن الت ااةةم  الخبةةرات   م ةة   لهةةو  مشةةربهوامخاامةةوت  ال ةةودات  السةةط  موت التةة   توت ةةة  

التأعمر ةط  أف ورن  ت تقداتت   مت دد بهو سةط  ت لبةةوء رومة  وة م    ة ل ال قة ق  ال اوبةوت التة  متضةتةهو اةتتةوون   الون لهةاا 
 البو س ف  ت رمفت االورا   متفق تن هاا الت رمم.(.  27 م 2010ال ي  الغوتدي  

 اإلطار النظري للدراسة: 
تتةةةو ل الدراسةة  ال ولمةة  عاعةة  توةةودر أسوسةةم   تةيطقةةوت لبةةةوء التوةة ر التقتةةرت لتيةة مر تةةةوه  ال طةة   فةة  تأوةةمل اةةم  

 الت اية  لدل يال الت طم  ال و  بولتتط   ال ربم  الس  دم   ه   ولتول م
 و:: التوجاات العالمية في تصميم المناهج الدراسية من أج: تنمية قيم المواطنة:المصدر ال 

ت ددت الوه د ال ولتم  الت  ةةمت بتي مر التةوه  الدراسم   تي م هو لتةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم    ت  
 The International Association for the Evaluationوةةدر ةةة  الهم ةة  الد لمةة  لتقةة م  ا ةوةةو  التربةة ي بمةهةةو تةةو

of Educational Achievement (IEA)   عقوفة  الت ايةة   اللت اتةوتت  تقرمر اشور إل  أ  ةدد  بمر تة  التت طتةم  فواةدم 
 التمل توون ت تل التسو لم    أ و  بضر رل ال تل ة   تف مل د ر التةوه  الدراسم  ف  تةتمة   تأوةمل اةم  الت ايةة   اضةوف  

الوةةودر ةةة  التوت ةةة  االستشةةورم  فةة  الت ايةةة  بةةإةوطترا أةةةت تةة  ال اوةةل أ  مةةت  دتةة  اةةم  الت ايةةة   (Crick)أ رد تقرمةةر  رمةة  
 اةد تبةةت   ولة  التربمة  بول المةوت  ضت  إيور ال تل الترب ي و رل أ بةر   أ  تسةت  ا ةطة  تسةو    بمةرل تة  التةةه  الدراسة  

تقةةدم  أةشةةي  ت طمتمةة  داةتةة  لطتةةةوه  الدراسةةم  لتةتمةة  اةةم  الت ايةةة  لةةدل  (Education Commission)التت ةةدل ب  لةة راد  
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التت طتةةم  تةة  خةةال تةفمةةا ةةةدل تشةةورمن أ  تبةةودرات ت ةةت تسةةتموت تت ةةددلم شةة ء تةةو خيةةأ  تشةةر   أخااةة   الت ةةدي  ال طتةة  
تةةو فةة  أ ربةةو فتةةةا أ اخةةر التسةة مةوت  ُضةة ت ا امخمةةرل   تسةةتهدم هةةان التشةةورمن تةتمةة   تأوةةمل اةةم  الت ايةةة  لةةدل التت طتةةم .

ترتبيةة  بةةولتتم  أ  التفةة ق  تةتمةة  أب ةةود الت ايةةة    دتةة   National Curriculumت ةةوممر لطت طةةم   توشةةرات لطتةةةه  القةة ت  
قةد فة  ب ةم   لةاا أ ةد تةوتتر الت طةم  تة  أوةل الت ايةة  التة  تفوهم   ام  الت اية  فة  التقةررات الدراسةم  تةةا أ اخةر التسة مةوت 

  إلةة  أ  ال  لتةة  بوتةةت تهةةدد  عمةةر تةة  الةةد ل بفقةةدا  اةةم  الةة الء  اله مةة   ر ت التيةة     أ ةةد ةطةة  ضةةر رل اسةةتعتور 2001ةةةو  
 التةوه  الدراسم  ف  ت  م  ام  الت اية  لدل التت طتم .

Holmes,1998; Education Commission, 2000; Sigauke, 2013)     2010ش بو) 
لبو ةةس تتةةو سةةبق است راضةةت تةة  الوهةة د الد لمةة  إلةة  أ  اةةم  الت ايةةة  بوتةةت تهةةددل لةةدل  وفةة  البطةةدا    أ   مسةةتخطص ا 

استعتور التةوه  الدراسم  ف  ةتطم  تةتم   تأومل ام  الت اية  أوب  ت وه ةو  تتم ةو فرضةتت التغمةرات ال ولتمة  التة  يةرأت ةطة  
 ال ول .

 صميم المناهج الدراسية من أج: تنمية قيم المواطنة:المصدر الثاني: التوجاات التربوية في ت
 تشمر امدبموت إل  اتووهم  ت وورم  ف  توتم  التةوه  الدراسم  ت  أول تةتم  ام  الت اية  هتوم 

 :Cubic Models of Curriculumأواًل: النموذج المكعبي للمناج 
ةةةت امةسةةل للةةر م الت طةةم   الةةت ط  فةة  القةةر  ال ةةودي هةةاا الةتةة اج لطتةةةه  ت تبةةر ا أ (Warg, 1997)ااتةةرت تمةةد  ر اج 

 ال شرم   تو متيطبت ت  إ سول التاتما الت ورم  التهورات  القةم  التت طقة  بولت ايةة    تهم ةته  لطقةر  ال ةودي  ال شةرم    مةس 
فة  الةت ط  بمةتةو مقضة   الاي مرل أ  االةسو  ف  القر  ال ودي  ال شرم  س م مقضة  تةدد تت امةدل Tofflerتبة  تو ر ت فطر 

ف ةرل التةةه  الةاي تبةة  تفرداتةت ةطة  شة ل ت  ةل تة  ت  ةل ر بة  السة ري الشةهمر  Warg اتو أال ف  ال تةل   اسةتتد  راج 
 (. 80م 77 م 2010 أ د امل ول الت  ت توج إل  تف مر ةتمق  تعوبرل  س   أفق   ادرل ةولم  ةط  التخمل إبراهم   

لطتةه  ةط  تةتم  الو اةل الشخوم   االوتتوةم   ال قطم   امدا م  لطتاتما ت  خةال تةر ره    مر   الةت اج الت  ب  
وةةفم    بخبةةرل التةةةه    الووةةةل امخةةر تت طةةق بوسةةتراتموموت التةةدرمال التةة  مت ةة  اسةةتخداتهو تةة  ت طةة  ااتةة   أةشةةي  وةةفم   ال

  ا سول اليولل بتهورات التف مر التختطف .
 :The developmental Spiralناج التطوري الحلزوني ثانًيا: نموذج الم

موتن الةتة اج ال ط  ةة  لطتةةه  بةم  الووةةل الخةوص بةتة  اةم  الت ايةة  لطتةت ط   تة  وهة  أخةرل تية ر شخوةمتت بتةو  
تي رمة   متةم  فةرص الت وتةل  التة ا   بةم  تفةردات التةةه    مبةدأ الةتة اج ال ط  ةة  لطتةةه  تة  افتةراة أ  ت طة  التاتمةا ةتطمة 

تستترل    لمف  التةه  ت ومت  ت ممم ال تطم  الت طمتم    مر ة  الةتة اج الت طمتة  ةطة  التت طتةم  تة  خةال اتبةو  اسةتراتموموت 
 ا ترا   وهةوت  اآلخرت و ةم  داخل الوم تن  تا ت  تسوةدته    م سل الةت اج ال ط  ة  التت طتم  القدرل ةط  ال  ار تن 

 إبراهم م  التسةو لم ةشي  الت  تتورال  تبودل خبرات الت طم  م تسب   اةم  ال تةل الت ةو ة   التف مةر الوتةن ةلره    ت  خال ام
 (. 80م 77 م 2010

 ويمكن إجما: مميزات النموذج التطوري الحلزوني للمناج في تنمية وممارسة قيم المواطنة في اآلتي:
خداتهو ف  فه  تفوهم  أسوسم   بت ة  أةت ةت اج ت الدي مسوةد مودي إل  تةتم  ت رف  ودمدل ت  ت رف  تستةتو   است .1

 التاتما ةط  ا بدا  بوةتبورن مسوةد ةط  تةتم  س   امفق  تقبل آراء اآلخرم   البةوء ةطمهو  ه  ت  ام  الت اية .
مةةر الوت ةة   ال تةةل تتةةورال أةشةةي  الت طةةم   الةةت ط  خالةةت   تطمةة  اوتتوةمةة   تةة  خةةال التفوةةةل  تبةةودل الخبةةرات  التف  .2

 الت و ة .
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تةتةة  الت رفةة   التهةةورات تةةن ةتةة  التاتمةةا  مةةس تةة داد ت ةةورفه   تتسةةن تهةةوراته   توةةقل  طتةةو وةة د ا تةة  تسةةت ل إلةة   .3
 تست ل أةط .

 متس  هاا الةت اج بأةت  ط  ة  الخبرل  التأعمر بت ة  استترارم  الخبرات  تأعمرهو  اتوولهو  ةت هو. .4
  ت فمر بم   تةمة  الخبةرات تة فر إةة ا ات لطةت ط   توةب  بم ة  الةت ط  هة  ت ضة   الةت ط   تودتةت م تتد هاا الةت اج ةط .5

 (.82-81 م 2010 ت وةت   توةت إبراهم   
تو ة  الفروة  لةت   مستخطص البو ةس تتةو سةبق أ  الةتةواج الت طمتمة  الت ةمة  بإ سةول اةم  الت ايةة  ر ة ت ةطة  التةت ط   ا 

 التر مة  ةطةة  اسةةتراتموموت تدرمسةةم  او تة  ةطةة  الت ةةو    تبةةودل الةد ر  تبةةودل الةةرأي   م ةة   د ر لطةتة  الشخوةة   االوتتةةوة   
دارل التدرس  تمسمر ةتطم  ةت  التت طتم   ا سوبه  لطت ورم  التهورات التيط ل إ سوبهو له .  الت ط   ا 

 وتنمية قيم المواطنة لدى المتعلمين استكشافالمصدر الثالث: دراسات وبحوث في 
ت ددت الدراسوت  الب  س التة  اسةتهدفت است شةوم أ  تةتمة  اةم  الت ايةة  لةدل التت طتةم    تة  خةال تراو ة  البو ةس 

 ل دد ا ت  هان الدراسوت  الب  س  أت ةت توةمفهو إل  استم م
دراسممة نممولز القسمم الو:: دراسممات وبحمموث اسمتادفت تسممليط القمموء علمط قمميم المواطنممة لمدى المتعلمممين ومممن تلمك الدراسممات 

Knowles (2015 )الت  هدفت ال  الت رم ةط  ال اا  بم  القم  امسم م  التقطمدمة  لةدل اليةال  الت ايةة  الدمت ارايمة   م
 ت  ةةةت ةمةةة  الدراسةة  تةة  يةةال الوةةم العةةوت  ب  رمةةو الوة بمةة    اةتتةةدت الدراسةة  ةطةة  االسةةتبوةوت  التقةةوبات   اسةةتخدتت 

أشةةةورت ةتو وهةةةو إلةةة   وةةة د اتوةةةون اموةةةوب  لةةةدل اليةةةال ة ةةة  اةةةم  الت ايةةةة  بشةةة ل ةةةةو   الت ايةةةة  التةةةةه  التسةةة   ال وةةةف     
م( والتممي 2014) Engelدراسممة إنجيمم:   الدمت ارايمةة  بشةة ل خةةوص ةلةةر ا مةهةةو تسةةت  لهةة  بةةولت بمر ةةة  آرا هةة  ب ةةل  رمةة  

ةةةودل التشةة مل فوسةةتهدفت اسةةت راة امةلتةة  الت تناولممت  طمتمةة  ام ربمةة   وه دهةةو فةة  توةةول تيةة مر التةةةوه  الت ايةةة  ال ولتمةة   ا 
الت طمتم  لت  م   تةتمة  الت ايةة  لةدل التت طتةم  بإسةبوةمو    مفمة  تةتمة  اسةتراتموموت ت طةم  الت ايةة  تة  خةال ال تطمة  الت طمتمة  

ش ال تةةةل   أشةةةورت ةتةةةو   بإسةةةبوةمو   اسةةةتخدتت الدراسةةة  التةةةةه  ال وةةةف    اةتتةةةدت ةطةةة  االسةةةتبوةوت  التقةةةوبات التفت  ةةة     
الدراسة  إلة   ووة  التةةوه  الدراسةم  إلة  التية مر  فق ةو لاتووهةوت ال ولتمة    ت طمةل القةم  التة  تقةدتهو   تةو أشةورت الةتةو   إلة  
ضةةر رل ال تةةل ةطةة  دتةة  ت ضةة ةوت ةةة   قةة ق ا ةسةةو   الت ايةةة  الت طمةة   ال ولتمةة  ضةةت  سةةموق التقةةررات الدراسةةم     ةةال  

دراسمة ض ةوت ة  تهورات الت ومش تن العقوفوت امخرل  ت ا ب  التة   العقوف  ضت  ت ت ل التقةررات. فة   ةم  أ  ت   إدراج
د ر امسرل فة  تةتمة  اةم  الت ايةة  لةدل الشةبول فة  لةل ت ةدموت ال  لتة   رومة  اوتتوةمة  م( التي ركزت علط 2008) حمدان

 ت دمةةد ت ةةدموت ال  لتةة    تةةدل اة  وسةةهو ةطةة  اةةم  الت ايةةة     االةتتةةوء الت ايةةة  ت طمطمةة . هةةدفت الةة  التأوةةمل الةلةةري لتفهةة  
  الت ايةة  اةم  تةدةم  الت اية     ال  الت رم ةط  الد ر الاي مت   أ  تق   بت التدرس  فة ام   تدةم   ت دمد د ر امسرل ف 

 ت وطت ةتو   الدراس  إل  ضر رل إشةبو  ال ووةوت امسوسةم  لألفةراد  تقطمةل  ةدل التفةو ت  س  التةه  ال وف   استخدتت الدرا
اةةم  االةتتةةوء  تةةدةم   أ  شةة  ر امفةةراد بول ةدل االوتتةةوة   ت ةةوفو الفةةرص االوتتوةمةة  مةودي إلةة  االوتتةوة   االاتوةةودي بمةةةه  

 الت ايةةةة  لةةةدمه    تةةةو أ ةةةدت ةتةةةو   الدراسةةة  ةطةةة  د ر التوسسةةةوت الت طمتمةةة  فةةة  إةةةةداد اليةةةال تةةة  خةةةال تسةةةطم ه  بول قمةةةدل 
الوةة م     ت وةةمةه  تةة  التةةوعرات الف رمةة  الضةةول  التةة  ت تةةل ةطةة  هةةد  توةةتت ه   تبوةةمره  بولتخةةوير التت ا ةة  فةة  لةةل 

ةطةة  اةةم  االةتتةةوء  الت ايةةة . اضةةوف  الةة   الشةةبول  لتةة    أ وةةت الدراسةة  بضةةر رل الت عمةةم تةة  البةةرات  التةة  ت ةةست ةةدموت ال 
. لط شم ةة  ض ء خبرات ب ة الد ل تةتم  ام  الت اية  لدل تاتما الت طم  امسوس  ف  م( التي تناولت2006) دراسة سعد

سةةبل تةتمةة  اةةم  الت ايةةة  لةةدل تاتمةةا الت طةةم  امسوسةة  فةة  ضةة ء خبةةرات ب ةةة الةةد ل   اسةةتخدتت الدراسةة  اسةةتبوة  لطت طتةةم  
ت طتةو  ت طتة  تة   وفة  التخووةوت   اسةتخدتت الدراسة  التةةه  ال وةف    أشةورت ةتةو    150 ا دارل التدرسم    ةت ةط  
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تة  خةال االسةتراتموموت  السةط  موت    أ  الت ط  مط ل د ر ا ترب م و بور  ا فة  تةتمة  اةم  الت ايةة  فة  ال تطمة  الت طمتمة الدراس  إل
ةةو فةة  بةةس ر ت الت ايةةة  فةة  ةفةة ال التاتمةةا   التةة  متورسةةهو خةةال تفوةطةةت تةةن التاتمةةا   تةةو أ  تةةدمر التدرسةة  لةةت د ر هةةو  أمض 

   هةة  ب مةةدل ةةة  ارتبويهةةو بسةة ق القةةراراتتةةةوه  ال ولمةة  تةفوةةط  ةةة  ةطةة   التسةةتقبل  اتخةةوا  أشةةورت ةتةةو   الدراسةة  إلةة  أ  ال
ال تل  بتو مضت  الت اية  الوةول    أتةو امةشةي  التدرسةم  فهة  تتةورال بوة رل شة طم   ب مةدل ةة  ا تشةوم  رةومة  الت اهةل 

تفهةةة   الت ايةةةة  لةةةدل الشةةةبول السةةة  دي  دراسةةة   أعةةةر االةفتةةةوت العقةةةوف  ةطةةة همممم( فمممي دراسمممت  1426) العمممامر القةةةدرات.  اتةةةو 
بتفه تهةةو ال وةةري تةة  خةةال  الت ايةةة     اسةةتخاص أب ةةود االةتتةةوء الت ايةةة  است شةةوفم .  اسةةتهدم التأوةةمل الةلةةري لتفهةة  

ال رمة   -الت ددمة  -االةتتةوء -(اله مة الت اية  السة  دي بأب ةود الشةبول أدبموت الف ر السموس   االوتتوة    الت رم ةط   ةة 
( يولةةل  يولبةة  تةة  ووت ةة  التطةة  544 التشةةور   السموسةةم (   أورمةةت الدراسةة  ةطةة  ةمةةة  تةة  يةةال  يولبةةوت بطةة  ا اتهةةو  
 اسةةتخدتت الدراسةة  التةةةه   ةةةوت ب و ةةل سةة  د   ووت ةة  التطةة  فهةةد لطبتةةر ل  الت ةةود     طمةة  التوتتةةن ب و ةةل    طمةة  التربمةة  لطب

السةة  دي بوله مةة   الشةةبول ال وةةف    ت وةةطت ةتةةو   الدراسةة  إلةة  توت ةةة  تةة  الةتةةو   تةهةةو أ  هةةةو  ارتفةةو  تط ةة ل فةة   ةةة 
تةةةةةو أشةةةةةورت الةتةةةةةو   إلةةةةة  أ  هةةةةةةو  تةةةةةما   اضةةةةة و  ل ةةةةةد  التشةةةةةور   السموسةةةةةم   االةتتةةةةةوء لطةةةةة ي   ال ةةةةةرص ةطةةةةة  توةةةةةول ت   

الت ايةةة   تةةو متوةة رهو يةةال التر طةة  العوة مةة  فةة  التتط ةة  ال ربمةة  السةة  دم   ةااةة  الةة   السةة  دي.  فةة  ب ةةس الشةةبول لةةدل
ة التوسسوت االوتتوةم    الت  هدفت لت دمد اتووهوت يال التر ط  العوة م  ة ة  الت ايةة    ت دمةد ةااة  هةاا التفهة   بب 

أ  تةةو متطقةةون اليولةةل تةة   هممم( فممي دراسممت 1426) الصممبي تتوةمةة   التسةةود  التدرسةة   امسةةرل(  أ ةةد وبةةب ة التوسسةةوت اال
 قةة ق  اةةةاء اةةم  الت ايةةة    تةةو أشةةورت الةتةةو   إلةة  توةةدر اةةم  التقةةدمر  اال تةةرا  التدرسةة   التسةةود لةةت ةااةة  تبوشةةرل بتقةةدمر ال

لةة ل  امتةةر  يوةتةةت فةة  تمةةر ت وةةم  ا  فةة  الترتمةةل ام ل   فةة  الترتمةةل العةةوة  وةةوءت امتةة  تقةةدمر ال قةة ق  ال اوبةةوت فةة  
م( تناولمممت موقمممو  2004) دراسمممة لسمممعد الةةة ي    فةةة  الترتبةةة  العولعةةة  وةةةوءت امتةةة   فةةةل التتتط ةةةوت ال وتةةة   ا تراتهةةةو.  فةةة 

الت اية   تةتمتهو لدل يال الت طم  ابل الووت  م روم  تقورة . هدفت الدراس  الت رم ةط  د اة  ت طم  الت اية  فة  ت اوهة  
ت دموت القةر  ال ةودي  ال شةرم    الت ةرم ةطة  خبةرات ب ةة الةد ل التتقدتة  فة  تةتمة  الت ايةة  لةدل يابهةو    ضةن توة ر 
تقترت لتف مل د ر التدرس  فة  تةتمة  الت ايةة  لةدل يابهةو   اسةتخدتت الدراسة  التةةه  ال وةف    خطوةت الدراسة  إلة  أهتمة  
د ر الت ط  ف  ت رمم تاتمان ب ق ق   اوبوت الت اية    بولةسب  لةد ر ا دارل التدرسةم  تشةومن ر ت ال تةل الوتةوة  الت ةو ة  

 ال وتطم   التاتما  أتو ة  د ر التةوه   التقررات التدرسم  مول أ  تةت  ام  ال الء  االةتتوء  ف  بم   التدرس  بم  الت طتم  
م( بحمث 2003) دراسمة لمبمارك  فة  . بولةسب  لألةشي  التدرسم  مول أ  ت ة   توةول خوةل لتةتمة  تمة ل الت ايةة   دةتهةو

اسةتهدم ال اة م ةطة  تةدل اةدرل يةال التر طة  العوة مة   يةة اتدل اةدرل اليةال فة  التر طة  العوة مة  ةطة  ت رمةم تفهةة   الت  
 ال قة ق  ال اوبةوت( لةدل يةال  ةط  ت رمةم تفهة   الت ايةة    تةدل تةتمة  التدرسة   امسةرل   سةو ل ا ةةا  لتفهة   الت ايةة 

يولةةل تةة  عوة مةةوت  700التر طةة  العوة مةة  بتدمةةة  الرمةةوة   اسةةتخد  البو ةةس التةةةه  ال وةةف  الت طمطةة    ت  ةةةت ةمةةة  الدراسةة  
ةبةةورل  فت وةةل إلةة  أةةةت بةةر  د ر التدرسةة  فةة  تةتمةة  ال اوبةةوت  120تختطفةة  بولرمةةوة   اسةةتخدتت الدراسةة  اسةةتبمو  ت ةة   تةة  

اآلتم  تتسطسةط  بةدء تة  الةسةل امةطة م تقةدمر الوةور   بةت  ا تةرا  ال ةودات  التقولمةد  ا تةرا  الةلةو  فة   ةل ت ةو   يوةة   لة  
م التدرسة  ف ةو  فة  تةتمة  ال اوبةوت توةون الة ي  فتتعةل فة  التشةور   فة  اتخةوا القةرار ةطة  تسةت ل التدرسة   امتر  أتةو ضة 

تةتم  لغ  ال ة ار  ابة ل الةرأي اآلخةر   فة  توةول ال قة ق بةر  د ر التدرسة  فة  تةتمة  ال قة ق اآلتمة  ت طةم  ال قمةدل ا سةاتم   
   لطوتمن. الت وفل  ةط  امخاق الفوضط   تأتم  الت طم

 القسم الثاني: دراسات وبحوث استادفت تقييم المناهج الدراسية في تنمية وتأصي: قيم المواطنة لدى المتعلمين كدراسة زقماو 
هدفت الدراس  الت رم ةط  د ر  د ر التدرس  ف  تةتم  ام  الت اية  ت   وه  ةلر أسوتال الت طم  التت سي.م( بعنوان 2015)
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تطتمةا ةطةة  اةم  الت ايةة  تةة   وهة  ةلةةر أسةوتال الت طةةم  التت سةي ةطة  ضةة ء تتغمةر الوةةةال  الخبةرل التهةمةة  التدرسة  فة  تربمةة  ال
فقةرل ت  ةة  ةطة  أرب ة  توةوالت هة م د ر البرةةوت  الت طمتة    د ر  49 تودل التدرمال   استخدتت الدراس  استبوة  ت  ةة  تة  
أستواا  استوال ت   المة  تطمة ا  بةولو ا ر   180    يبقت الدراس  ةط  امستوا   د ر التةوخ التدرس    د ر امةشي  التدرسم

 استخدتت الدراس  التةه  ال وف    أشورت ةتو   الدراسة  إلة  أ  تسةت ل د ر التدرسة   ةو  تت سةي و فة  تةتمة  اةم  الت ايةة   
 ةةو  ترتمبهةةو ةطةة  التةة ال م د ر التةةةوخ  وةةوء توةةول د ر امسةةتوا فةة  الرتبةة  ام لةة  بتسةةت ل ترتفةةن  أتةةو التوةةوالت امخةةرل فقةةد 

التدرس    د ر البرةوت  الت طمت    د ر امةشي  التدرسم    طهو ووءت بتست ل تت سي   تو الهرت الةتو   ةد   و د فر ق 
 Tedesco et alوآخمرونفي حين ان دراسة تيدسكو  دال  ا وو م و ت  ي إل  تتغمر الوةال  الخبرل التهةم   تودل التةدرمال.

تةواش  التةوه م لتواا أهتمتهو الم  ؟. تستهدفو ف  دراستت تسطمي الض ء ةط  التةوه  الدراسم   أهتمة  م( والتي بعنوان 2014)
تي مرهو ف  القةر  ال ةودي  ال شةرم  بتةو م ةر   مةتة  اةم  الت ايةة  لةدل التت طتةم    اسةتخدتت الدراسة  التةةه  ال وةف   فو ةد 

الومد  الهودم هة   ةق لوتمةن التت طتةم   الة  لت قمةق ال دالة  االوتتوةمة    البةد أ  ت  ةال التةةوه  ف  ةتو وت ةط  أ  الت طم  
و رل التوتتن   د ر اليولةل فة  تية مر توتت ةت  تةتمتةت   تةو أشةورت إلة  ضةر رل تضةتم  التةةوه  الت طمتمة  خبةرات  أةشةي  

إةةةودل الةلةةر فةة  الت وهةةد  بضةةر رل   تةةو أ وةةت الدراسةة  اليةةال أ بةةر اةةدر تت ةة  تةة  تهةةورات  اةةم  الت ايةةة    سةةولتتة ةةة  
  ال طموت الت  متخرج تةهو الت طتم   تي مر شر ي القب ل  االلت وق بهو    ال  تي مر الخيي الدراسم  بهو.  ف  دراس  ب ة ا 

 ء ةطةة  د ر هةةدفت لتسةةطمي الضةةمGuérin et al (2013 )لجممورين وآخممرون ت طةةم  الت ايةةة م وةةد ل االتوةةون التشةةور    :
التدرسةة  فةة  ت طةةم  الت ايةةة    د رهةةو  شةةرم  فةة  ةتطمةة  ت طةةم  الت ايةةة  بةةولتوتتن  اةتتةةدت ةطةة  التةةةه  التسةة   ال وةةف   

    اسةتخدتت توت ةة  اسةتبوةوت  تقةوبات 2012 تة   2005 اوتت بتراو    تقمم  ةدد ت  التةدارال خةال الفتةرل تة  ةةو  
إل   و د ةدل ة ا ق لتف مةل د ر التدرسة  فة  تةتمة  الت ايةة  لةدل التت طتةم   تةهةو ةةد   تبوشرل تن الت ةمم   ت وطت الدراس 

ال فوم  التهةم  التتخوو  لدل الت طتةم    ضةمق ال اةت التخوةص لتةتمة  اةم  الت ايةة    ضة م الةدة  التةول  لخيةي تةتمة  
رل التر م  ةط  تةتم  تهورات التف مةر لةدل التت طتةم  ام  الت اية    التةوه  الت طتم  الت تل  بولت ورم   أ وت الدراس  بضر  

وةةفم    تيةة مر التةةةوه   بشةة ل ةةةو   التف مةةر الةواةةد بشةة ل خةةوص   دةةة  البم ةة  التدرسةةم   تةشةةيمهو بولف ولمةةوت  امةشةةي  الةةا
يةاق بةرات  ت اوةل بةم  التدرسة   توسسةوت التوتتةن.  أشةورت ةتةو دراج اةم   تهةورات بةداخطهو   ا  دراسمة ديجرمري    الدراسم   ا 

DeJaeghere (2013 والتي بعنوان )الت طم   التهورات  الت اية م ةت اج رمودل ةوش   ف  تة اةمو.  التة  هةدفت إلة  الت ةرم م
تة  اسةتراتموم  الت طةم  تة  أوةل الت ايةة  التة  تتبةوهةو  اةيااةو  ةط  د ر التوسسةوت الت طمتمة  فة  ت طةم  اةم  الت ايةة  فة  تة اةمةو 

إل  ضر رل ال تل ةط  تةتم  ام  ت تل التسو لم   االةتتود ةطة  الةةفال  تية مر الةاات  ت دمةد امهةدام  ا تةرا  الغمةر  الد ل  
ت  خال التةل ت  الت طمتم    م د التةه  الدراس  أه  السبل التودم  لت قمق هان امهدام   تو أ وت الدراس  بضر رل تقمم  

التهةةةورات  القةةةم  التت طقةةة  بولت ايةةةة  بةةةداخطهو    ةةةال  تيةةة مر  تأهمةةةل اةةةدرات الت طتةةةم   دراج ا   ت طمةةةل  وفةةة  التةةةةوه  الت طمتمةةة  
م( 2012) وفي عمام  التشرفمم  الترب مم  لضتو  ةووت ةتطم  ا سول الت اية  لدل التت طتم  ت  خال التوسسوت الت طمتم .

الخبةةةرل التدرسةةةم م دراسةةة  تمداةمةةة  لتتورسةةة  ال وةةة ل لطت ايةةةة  تةةة  خةةةال فمممي دراسمممت  التمممي بعنممموان:  Hopeتوصممم: هممموبي 
الدمت ارايمة . هةدفت الدراسة  استقوةوء اةم  الت ايةة  لةدل التت طتةم    ت دمةد د ر التدرسة  فة  تةتمة  اةم  الت ايةة  الفوةطة  لةةدل 

ارات  ال تةل  تةتمة  اتخةوا القةر  تبةود التت طتم   تستخدتو التةه  ال وف   ت ول إل  ضر رل أ  ت  ال التةوه  الدراسم  ةدل 
بر ت الفرمق  الت اول االمووب   ا ترا  الرأي اآلخر  التشةور   الةشةي    تية مر االسةتراتموموت التدرمسةم  التسةتخدت  فة  تقةدم  

الت ايةة   تبةود ةةودل الةلةر فة  الهمو ةل التةلمتمة  بولتةدارال  تة  مةت  ترسةم  االتةوه  الدراسةم    تةو أ وةت الدراسة  بضةر رل 
 دراسممة بركمماتب وأبممو علمميال التةلةةم  الهم طةة  لطتدرسةة  تعةةل اةةم  الدمت ارايمةة   ال رمةة  اال ودمتمةة .  ألهةةرت  الهورهةةو تةة  خةة
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التةة  هةةدفت تلةةوهر الت ايةةة  التوتت مةة  فةة  التقةةررات الدراسةةم  فةة  ال طةة   االوتتوةمةة  تةة   وهةة  ةلةةر الت طتةةم    م(2011)
راسةةةم  فةةة  توةةةول ال طةةة   االوتتوةمةةة  تةةة   وهةةة  ةلةةةر الت طتةةةم   لطت ةةةرم ةطةةة  تلةةةوهر الت ايةةةة  التوتت مةةة  فةةة  التقةةةررات الد

  أ  تلةةوهر الت ايةةة  التوتت مةة  ام عةةر 134فقةةرل ةطةة  ةمةةة  تةة  الت طتةةم  ا اتهةةو  40 اسةةتخدتت الدراسةة  اسةةتبوة  ت  ةةة  تةة  
   بةوء ةاا  يمب  تةن شم ة و ف  التقررات الدراسم  ف  التوول االوتتوة  ه   ل التش ات بول  ار  التةواش   لمال بول ةم

و فة  التقةررات الدراسةم   الومرا   اماورل   تقبل الةقد االمووب    ا ترا   بةور السة   الةسةوء  أتةو تلةوهر الت ايةة  ام عةر شةم ة 
 تة ا االلف  التوول القوة ة  ف وةت التبطم  ة  أي توو  ات اوة ةم    الت ةو   تةن الشةري    تقةدم  ارشةودات  ة ل الةلةو   أهتمة  

و فةةة  التقةةةررات الدراسةةةم  فةةة  التوةةةول  بةةةت   ةةةةد  الطوةةة ء لط اسةةةي   فةةة   ةةةم  وةةةوءت تلةةةوهر الت ايةةةة  التوتت مةةة  ام عةةةر شةةةم ة 
 الت اوةات ال وتةة    اسةتخدا  التف مةر ال طتةة  ةةةد تتورسة  ال تةةل بةدال  تة  ال شةة ا م .  االاتوةودي ةطة  الة ة  التةةول م اسةتخدا

فوةطم  برةوت  تقترت لتةتم  ام  الت اية  لدل تاتمةا الوةف م ال طمةو فة  التر طة  االبتدا مة   م(2010) ونجد أن دراسة الرامدي
. هةةدفت لبةةةوء برةةةوت  تقتةةرت لتةتمةة  اةةم  الت ايةةة  لةةدل تاتمةةا الوةةف م ال طمةةو فةة  التر طةة  االبتدا مةة  بولتتط ةة  ال ربمةة  السةة  دم 

شةةب  التورمبةة    اسةةتخدتت تقمةةوال اةةم  الت ايةةة    برةةةوت  تقتةةرت لتةتمةة   بولتتط ةة  ال ربمةة  السةة  دم    اسةةتخدتت الدراسةة  التةةةه 
الت ايةة  لةدل التت طتةم  هة  ا تةرا  الةلةو    ترشةمد االسةتها    لتةتمة الت اية   أشورت ةتو   الدراسة  إلة   وة د توت ةة  اةم  

  يوةةة   لةة  االتةةر  ال فةةول ةطةة  أتةة   الت وفلةة  ةطةة  تتتط ةةوت الد لةة   الت وفلةة  ةطةة  البم ةة    ةةل الةة ي   االةتتةةوء لطةة ي 
ال ي   التشور   ف  التةوسبوت ال يةمة   ا تةرا  ال افةدم (   فة  ضة ء ت طمةل تقةررات التربمة  االوتتوةمة   ال يةمة   تبةم  تة افر 

وةدا فة   القم  السوبق  ف  التقررات بدرو  ةولم  ودا ف  تقررات الوم الخةوتال  السةودال االبتةدا     ل ةهةو ت وةد بدروة  اطمطة 
 أ وةت الدراسة  بضةر رل تضةتم  اةم   تقررات الوم الرابن  عة  تة  تيبمةق البرةةوت    أشةورت الةتةو   إلة  ارتفةو  اةم  الت ايةة  

م( 2008) لبنمي صمعب  فة  دراسة  الت اية  فة  التقةررات الدراسةم  فة  الترا ةل الدراسةم  التختطفة  ةطة  شة ل   ةدات دراسةم .
ت اية  الوول   م دراس  تقورةة  بةم  تةهوة  التربمة  ال يةمة   التربمة  البدةمة .  التة  هةدفت الدراسة  د ر التةوه  ف  تةتم  ام  ال

الت ةةرم ةطةة  اةةم  الت ايةةة  التةة  تةة  تةتمهةةو تةةةوه  التربمةة   ال يةمةة   البدةمةة    تتعةةل توتتةةن الدراسةة  فةة  تةهةةوج التربمةة  ال يةمةة  
الت طةم  ال ةةو  فة  التتط ة  ال ربمة  السة  دم    تةهةوج التربمة  البدةمة  التيبةةق  التيبةق لطتةر طتم  االبتدا مة   التت سةي  فة  تةدارال

لوتمن الترا ل ف  تدارال الت طم  ال و  ف  التتط   ال ربم  الس  دم    ت  ةت ةمةة  الدراسة  تة   تةل التربمة  ال يةمة  لطوةف م 
ال وف  الت طمط   أسفرت ةتو   الدراس  ة  ت افق ام   بةم (   استخدتت الدراس  التةه   ت  الرابن  ت  الوم العولس العوة ي

 التربم  ال يةم ( الت  مقدتهو تةهوج التربم  البدةم  فة  الت طةم  ال ةو  فة  التتط ة  ال ربمة  السة  دم   تةن اةم  تةتمة   تةتم  الت اية 
بن إل  العولس العوة ي بةةم (   م تةل تةةوه   لطوف م ت  را الت اية  الت  تقدتهو  تل التربم  ال يةم  الت تتدل ف  الت طم  ال و 

( ت  سموسة  الت طةم  فة  التتط ة  ال ربمة  السة  دم   التة  تةةص 33التربم  البدةم   التربم  ال يةم  ةط  ت قمق تو ووء ف  التودل 
دراسمة لوسميتو  فة   ةط  تربم  الت اي  التوت  لم    لبة  وول   ف  بةوء أتتت   مش ر بتسو لم  لخدت  بةادل  الةدفو  ةةهةو.

Losito (2003:بعنوان )تةوه  التربم  ال يةمة  فة  إميولمةو. هةدفت الدراسة  الت ةرم ةطة   فةوءل التربمة  ال يةمة  فة  إميولمةو  م
  فةةوءل تشةةور   اليةةال فةة  الةشةةويوت  الف ولمةةوت ال يةمةة  فةة  تةتمةة  الت ايةةة    اسةةتخدتت الدراسةة  التةةةه  ال وةةف   أشةةورت 

تةتم  التربم  ال يةم  هدم أسوس  لةلو  الت طم  االميةول   إا أةهةو تو ةد ةطة  تفةوهم   تةيطقةوت سموسةم    يةمة  الةتو   إل  أ  
تةت  فة  التسةتهدفم  اةم  الت ايةة  التتتعطة  فة  الت وفلة  ةطة  الدسةت ر  ا تةرا   قة ق الة ي    قة ق التة ايةم    أشةور ةتةو   

رسة   ضةت  تةةوه  التربمة  ال يةمة  ةشةويوت تةتة  فةمه  ال تةل التية ة   التشةور   الدراس  إلة  أ  يةال التر طة  العوة مة  متو
التوتت م .  خطوت الدراس  ل و د فو ل بم  ال اان  التةوه  التخيي لهو  تشةتل الفوة ل أمضةو تتورسةوت الت طتةم   ةةد  القةدرل 

أاةل تة  ال اةت التخوةص لةت فة  الخية .  ةط  ت قمق أهدام التةوه    أ  ال ات الاي مخووت الت طتم  ف  تدرمال التقرر
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براهيم)اضوف  ال   تي مر تةوه  الت طم  لتةتم  الت اية  ف  املفم  العولعة  لةدل اليةال  م( والتي بعنوان:2002دراسة حامدب وا 
سةةتخدتت الدراسةة  بولتر طةة  العوة مةة م دراسةة  تورمبمةة . هةةدفت الدراسةة  تيةة مر تةةةوه  الت طةةم  بولتر طةة  العوة مةة  لتةتمةة  الت ايةةة    ا

 45  التةةةه  ال وةةف  الت طمطةة    أ ضةة ت ةتةةو   ت طمةةل ت تةة ل التقةةررات الدراسةةم  بولتر طةة  العوة مةة  بتوةةر أ  تطةة  التقةةررات
تقةةرر( اةةد أتفطةةت االهتتةةو  بتشةة ات اليةةال الترتبيةة  بولتر طةة  ال ترمةة   التةة  تسةةوةد ةطةة  ةتةة  ا اتهةة   تأ مةةدهو   تةةو أتفطةةت 

وتت م  الترتبي  بخو وم  التوتتن التوري   يبم   ال ور التة  تتيطةل الةتت   تة  تهةورات التف مةر ت ولو  التش ات الت
 التشور   االمووبم  ف  اضومو ال ي    تو ل  تبر  ت ل  التقررات القضومو ال ولتم  التة  تةوعر ةطة   وضةر  تسةتقبل التوتتةن 

   تةو لة  تفسة  وتمةن التقةررات التوةول لتتورسة  أةشةي  التية   هورمةو   تالتوري  ت ةم  اليال بهو  ت ومةه  ترب م ةو  ت رفم ةو 
 . الدمت ارايم  خدت  البم    التشور    تتورس  

 تعقيب علط الدراسات والبحوث السابقة:
منامما فممي بنمماء  االنطممال مممن خممال: اسممتعراح الباحممث للدراسممات والبحمموث السممابقةب يمكنمم  اسممتخالص عممد  محمماور يمكممن  

 ترح في الدراسة الحالية:التصور المق
 أواًل: محور المناهج الدراسية:

 و د او ر ف  التةوه  الدراسم  ف  تةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم    أةهو ب وو  إل  تقمةم   ت طمةل ةلةر ا  .1
 ,   دراسة  تمدسة    آخةر   Guérin et al, 2013مةهةو ت تلة  بولت ط تةوت  الت ةورم  دراسة  وة رم   آخةر   

2014 Tedesco et al  2004   دراس  س د  2006   دراس  س د.) 
التةةةةوه  الدراسةةةم  البةةةد  أ  ت  ةةةال وةةة رل التوتتةةةن  تةةةرتبي بةةةت   تبةةةر  د ر اليولةةةل فةةة  تيةةة مر توتت ةةةت   تتضةةةت   .2

(  دراسةة  هةة ب  Guérin et al, 2013االةفتةةوت ةطةة  التوتتةةن الخةةورو   التةةة   العقوف  دراسةة  وةة رم   آخةةر   
Hope, 2012 دراس  دموغري   DeJaeghere, 2013.) 

تضتم  التةوه  الدراسم  تهةورات تتة ةة  تعةل اتخةوا القةرارات   ال تةل الوتةوة    الت اوةل الف ةول  التشةور   الةشةي   .3
   دراسة  بر ةوت   أبة  2010   الغوتةدي  Hope, 2012  ل التش ات   التف مر  ال  ار تن اآلخر  دراس  هة ب  

  (.2004    س د  2006س د     2011ةط   
 ثانًيا: محور المعلم:

 ووةةة  الت طتةةةم  إلةةة  تيةةة مر تهةةةوراته  التدرمسةةةم    ا سةةةوبه  اسةةةتراتموموت تدرمسةةةم   دمعةةة  تتةةة ا   تةةةن القةةةر  ال ةةةودي  .1
 ال شرم    تت ةه  ت  تدرمال التةوه  الدراسم  ت  وه    تةتم   ت  م  ام  الت اية  لدل التت طتم  ت  وه  أخةرل  

 ,DeJaeghere  ةةال  تيةة مر تهةةورته  فةة  تقةة م  يابهةة  بيةةرق تتسةة  بولشةةت ل  الت ةةدد  التة   دراسةة  دموغةةري 
 (.Engel 2014,دراس  إةوملو  Guérin et al, 2013   دراس  و رم   آخر   2013

 2014 ,    آخةر   تي مر البرات   الخيي الدراسةم  لط طمةوت  الت وهةد الت ةمة  بإةةداد  تأهمةل الت طتةم   دراسة  تمدسة .2
Tedesco et al.) 

 ثالثًا: محور البيئة المدرسية:
 اةهةةةو ب ووةةة  لطةةةربي  االتوةةةول تةةةن التوتتةةةن  م وةةةد اوةةة ر فةةة  د ر التدرسةةة  فةةة  تةتمةةة  اةةةم  الت ايةةةة  لةةةدل التت طتةةةم  .1

سةة      درا2015الخةةورو  تةة  خةةال ايةةاق بةةرات  ت اوةةل تي ةمةة   خدتمةة  تخةةد  التوتتةةن  تيةة رن.  دراسةة   اةةو ل  
 (.Losito,2003   دراس  ل سمت  Knowles, 2015    دراس  ة ل  2003تبور   
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 وو  التدرس  إل  تبة  برات   تبودرات داخطم  ت وت لتةتم  ادرل التت طتم  ةط  اتخةوا القةرارات  ال ة ار  ابة ل الةرأي  .2
    دراسةةةة  ةةةةةة ل  2004    دراسةةةة  سةةةةة د  2003اآلخةةةةر   تشةةةةون ةطةةةةة  ال تةةةةل الوتةةةةوة  الت و ة  دراسةةةةة  تبةةةةور   

Knowles, 2015  دراس  ه ب   Hope, 2012  2010   دراس  الغوتدي.)  
 محور النشطة:  رابًعا:
م ود اوة ر فة  امةشةي  التدرسم  الوةفم   الاوةفم (   تتسة  بولشة طم   ب مةدل ةة  ا تشةوم  تةتمة  ت اهةل  اةدرات  .1

 اليال. 
  الترا    الوهوت اات ال اا  بولتوتتن.اموود برات  أةشي  تربي بم  البم   التدرسم   .2
 ابت ور أةشي   برات  تر   ةط  ام  الت اية   ترتبي بولتةوه  الدراسم   تةتمهو  ت   هو. .3

 ,Knowles    دراسة  ةة ل  2006    دراسة  سة د  2004    دراسة  سة د  2008    دراسة   تةدا   2015 دراسة   اةو ل  
2015.) 

 :خامًسا: محور قيم المواطنة
ف  الت بمر ة  الرأي   االةتتود ةط  الاات  الش  ر بولتسو لم     مودل  تمثلت قيم المواطنة الشخصية واالجتماعية: .1

ال ة  به م  ال ي   االةتتوء لت   ا ترا  اآلخةر   يوةة   لة  امتةر   التشةور   الف ولة  فة  تية مر التوتتةن   ا تةرا  
وف    ال فةةول ةطةة  تتتط ةةوت الد لةة    التشةةور   فةة  ال مةةون السموسم  دراسةة  ةةة ل  ال ةةودات  التقولمةةد   ت ا بةة  التةةة   العقةة

Knowles, 2015 دراس  إةومل   Engel 2014  هةة(   دراسة  1426 (   دراسة  ال ةوتر 2008 (   دراسة   تةدا
 ,Hope (   دراسة  هة ب  DeJaeghere  2013 (   دراسة  دموغةري 2003هةة(   دراسة  تبةور  1426الوةبم  
  (2011   دراس  بر وت   أب  ةط  2012

م تهم ةةةة  البم ةةةة  ام ودمتمةةةة  التا تةةةة  ال تشةةةةوم  تةتمةةةة  التهةةةةورات الشخوةةةةم  تمثمممم: دور للمتسسممممات التعليميممممة فممممي .2
 االوتتوةمةة  لطتت طتةةم   تةتمةة  تهةةورات ال تةةل التيةة ة   خدتةة  التوتتةةن  فضةةا  ةةة  تيةة مر التةةةوه   امةشةةي  بتةةو 

القرار دراسةةة   اتخةةةوا   مةتةةة  تهةةةورات التف مةةةر  االتوةةةول لةةةدمه    م مةةةد تةةة  اةةةدرته  ةطةةة  تةةةن  ووةةة  التت طتةةةم مةةةتاء 
   دراس  وة رم   آخةر   Tedesco et al 2014   (   دراس  تمدس    آخر  2004 (   دراس  س د 2006س د 

Guérin et al,2013.) 
جراءاتاا:  مناج الدراسة وا 

 عينة الدراسة:
  ووت ةة ( ةضةة  هم ةة  تةةدرمال فةة  عةاس ووت ةةوت سةة  دم   هةة  ووت ةة  التطةة  سةة  د  30 أورمةت الدراسةة  ال ولمةة  ةطةة  

 شقراء  ووت   الدتو  ت  أربن تخوووت تختطف  التةوه   يرق التدرمال  ةط  الةفال الترب ي  أو ل التربم   التربم  التقورة (. 
 مناج الدراسة:

م  الت ايةةة  فةة  تةةةوه  ال طةة   لةةدل يةةال الت طةةم  ال ةةو  اتب ةةت الدراسةة  التةةةه  ال وةةف   ل ضةةن توةة ر تقتةةرت لتةتمةة  اةة 
بولتتط ةةة  ال ربمةةة  السةةة  دم   يبقةةةو  آلراء أةضةةةوء هم ةةة  التةةةدرمال بولووت ةةةوت التتخووةةةم  فةةة  توةةةول التربمةةة    اسةةةت و  البو ةةةس 

 لتم  تتتةةولمتم     مةةس تةة  ةةةرة او تةة  أب ةةود التوةة ر التقتةةرت  البةةة د الفرةمةة  ةطةة  ةمةةة  الدراسةة  فةة  وةةDelphiبأسةةط ل دلفةة  
 اةةةدرج ت ةةت  ةةل ت ةة ر ر ةةمال ت ةةو ر فرةمةة  تةبعقةة  تةةةت   تةة  امخةةا بولتةةدرج الختوسةة  لطت ةةو ر الختسةة  مةة     15بفةةورق  تةةة  

الر مس    ه م ت  ر برات  إةداد الت ط    ت  ر ت تة ل ال تةل الدراسةم    ت ة ر أسةولمل التقة م    ت ة ر امةشةي  التدرسةم   
توتتن   ت  وموت  فقرات الت و ر بةولرو   إلة  امدبمةوت التة  تةو لةت الت ضة     إضةوف  إلة  الدراسةوت  ت  ر برات  خدت  ال
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 ,Siatras; Koumaras,2013, Sigauke   الب ة س التة  اسةتهدفت تةتمة  القةم  تة  خةال التةةه  الدراسة  تعةل دراسةوت
2013, Dooly,2011)     الدراسةة  فةة  ت ةةو ر التوةة ر  بةةة دن الفرةمةة    تةة   اسةةتهدفت الو لةة  ام لةة  الت ةةرم ةطةة  أراء ةمةةة

 خطوةةت ةتةةو   التيبمةةق إلةة  ةةةد   وةة د أي ت ةةدمات ةطةة  الت ةة ر %  80اسةةتب ود التفةةردات التةة  لةة  توةةل ةسةةب  أهتمتهةةو إلةة  
دراسةم "  مةس تة  العولس" أسولمل التق م "   شتطت الت دمات الت  ر العوة " ت ت ل ال تل ال ام ل" برات  إةداد الت ط "  الت  ر

( التت طةق تضةتم  التةةه  5( التت طق بتضتم  ت ت ل ال تل لترا    وت موت ةطتم   يةم    البةد الفرةة  4دت  البةد الفرة  
بت ضةة ةوت  اضةةومو ةطتمةة  ت طمةة    فةة  الت ةة ر الرابةةن" امةشةةي  التدرسةةم " تةة  اضةةوف  بةةةد تت طةةق بوستضةةوف  شخوةةموت  يةمةة  

   فةة  الت ةة ر الخةةوتال" بةةرات  خدتةة  التوتتةةن" تةة   ةةام البةةةد التت طةةق بولتشةةور   فةة  تةلةةم  التةةوتترات تتتمةة ل ةطتم ةةو لطتدرسةة 
 ال طتم  التوتت م  بوةتبورن مةدرج ف  امةتول التي ةم  التوتت م .

  م ض  الود ل التول  الت و ر الر مس  لطتو ر التقترت  البة د الفرةم م
 تصور المقترح لتنمية قيم المواطنة في مناهج العلوم علط المحاور الرئيسة ( يوق  توزيع محاور قائمة ال1جدو:)

 ةدد البة د الفرةم  ب د الو ل  ام ل  ةدد البة د الفرةم  ف  الو ل  ام ل  الت  ر  
 6 6 برات  إةداد الت ط  1
 4 5 ت ت ل ال تل الدراسم  2
 4 4 أسولمل التق م  3
 5 4 امةشي  التدرسم  4
 4 5 رات  خدت  التوتتنب 5

 بةةةئرا ه  فةةة  الو لةةة  العوةمةةة  اةةةو  البو ةةةس بإةةةةودل يةةةرت ت ةةةو ر  بةةةة د الةتةةة اج التقتةةةرت ةطةةة  ةمةةةة  الدراسةةة  ب ةةةد امخةةةا  
تا لةةوت ل ةةام أي بةةة د تةة  ابةةل ةمةةة  الدراسةة    بةةال  خةةرج البو ةةس بولتوةة ر  أيفةة  الو لةة  ام لةة    لةة  ت وةةد   ت وةةموته 
 التقترت.

 ة:نتائج الدراس
 ما التصور المقترح لتنمية قيم المواطنة في مناهج العلوم لدى طالب التعليم العام بالمملكة العربية السعودية؟

توةتم  التةةوه   فة استةود ا لتو او  البو س بير ت ف  ا يور الةلري لطدراس   تو تضتةت ت  الوه د الد لمة   الترب مة   
البو ةةس تةة  ةتةو   الدراسةةوت  الب ة س التةة  ةةمةت بولت ايةةة  لةدل التت طتةةم  بشةة ل  الدراسةم  تةة  أوةل الت ايةةة    تةو خطةةص إلمةت

ةةو لتةتمةة  اةةم   ر اسةةتعتوةةةو    التةةةوه  الدراسةةم  فةة  تأوةةمل  تةتمةة  اةةم  الت ايةةة  بشةة ل خةةوص  اسةةتخطص البو ةةس توةة ر ا تقتر  
 (م 1 تو ه  ت ض  ف  الش ل  الت اية  ف  تةوه  ال ط   لدل يال الت طم  ال و  بولتتط   ال ربم  الس  دم 
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 ويشتم: التصور المقترح علط المحاور التالية : 
 المحور الو:: برامج إعداد المعلم

مةة  بإةةةداد  تهم ةة  الت طتةةم  الوةةدد  ا  سةةوبه  التهةةورات  الت ةةورم الا تةة  بتةةو م قةةق امهةةدام ت ةةة  ت وهةةد   طمةةوت الترب 
الترب مةةة  التةشةةة دل   تةةة  هةةةةو ت تةةة  أهتمةةة  بةةةرات  إةةةةداد الت طتةةةم  بوةتبورهةةةو  سةةةمط  ةقةةةل الت ةةةورم  التهةةةورات لطتت طتةةةم    ةلةةةر ا 

فرضت ت  تغمرات ةط   وف  التست موت  بوت ت  الضر ري إةودل لطتغمرات  التي رات السرم   ف  القر  ال ودي  ال شرم    تو 
 الةلر ف  برات  إةداد الت طتم   تي مرهو بتو م قق امهدام الترب م  التةش دل   مةت   م    ام  الت اية  لدل التت طتم .

  أعةةةورت اهتتةةةو  ( إلةةة  أ  تيةةة مر بةةةرات  إةةةةداد الت طتةةةم  تةةة  أبةةةر  القضةةةومو التةةة31 م 2007 تشةةةمر التفةةةرج  آخةةةر    
التمدا  الترب ي   الت  تدة  ف  أتطبهو إل  ضر رل بال وه د امووبم  لاهتتو  ببرات  إةداد الت طتم   االرتقوء بولتهةة  بوةتبةورن 

(  2000 (   سةةةة د 2003الت طةةةةم   تيةةةة مرن   فةةةة  هةةةةاا السةةةةموق أشةةةةورت دراسةةةة   ةةةةل تةةةة   ة ةةةةو    وةةةةاتامسةةةةوال التةوسةةةةل 
 ( Guérin et al, 2013)   وةة رم   آخةةر   (DeJaeghere, 2013) (   دموغةةري 2004د  (   راشةة2004 السةةةبل 

إلةة   ووةة  بةةرات  إةةةداد الت طتةةم  إلةة  التيةة مر بتةةو متتوشةة  تةةن التغمةةرات التةة  يةةرأت ةطةة  ال ةةول   Engel) (2014,إةومةةلو
  مضت  خروم  اودرم  ةط  خدت  توتت ه .

مةة   الترب مةة   الدراسةةوت  الب ةة س السةةوبق  فةة  توةةتم  التةةةوه  الدراسةةم  تةة   تة  خةةال تراو ةة  البو ةةس لطت وهةةوت ال ولت 
فة  بةرات  إةةداد الت طتةم  لضةتو  تةتمة   تراةوتهةوأول تةتم  ام  الت اية   استخطص البو س توت ة  ت  التهةورات التة  مت ة  

  تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم   ه م 
 ية بيناممراعا  دوافع المتعلمين والفرو  الفرد -1

ةةو لةتةةو     اختطةةم د ر الت طةة  فةة  ال تطمةة  الت طمتمةة  فأوةةب  ترشةةد ا إلةة  توةةودر الت رفةة    تةسةةق و ل تطمةةوت الت طةةم    تق ت 
(   هةاا متيطةل تة  الت طة  تراةةون الفةر ق الفردمة  422 م 2004الت ط    ت وه و بتةو متةوسةل تةن اةدرات التةت ط   تم لت السةةبل  

تو   ا  (.104 م 2000لفرو  أتوته  ل رة أف وره    تشور وته   تغامته  الراو   س د بم  التاتما  ا 
إل  ضةر رل أ  مةت  تأهمةل الت طة  فة   طمةوت التربمة  ةطة   مفمة  إدارل  Guérin et al, 2013)و رم   آخر     مشمر  

ويتقممن تمدريب وتأهيم: رل  تمةر التبوشةرل  د افن التت طتم   الفر ق الفردم  بمةه   ت  مستيمن ا  م قةق الةتةو   الترب مة  التبوشة
 المعلمين بكليات التربية علط عد  جوانب هي:

دارتاا:  -2  بناء العالقات اإلنسانية مع المتعلمين وا 
 متيطةةةل ت قمةةةق الةةة  تةةةدرمل الت طةةة  ةطةةة   مفمةةة  توةةةةمم شخوةةةموت التت طتةةةم  داخةةةل الوةةةم الدراسةةة  تعةةةل اليولةةةل  

 ال   بةةةةوء وسةةة ر تةةة  العقةةة   الت اوةةةل الف ةةةول ت هةةة    ا لتةةةو  بوسةةةتراتموموت  تهةةةورات الخوةةة ل   التةيةةة ي   ال ةةةد اة    التشةةةو
 الت وتل تن  ل ةتي ت  شخوموت التت طتم .

 الطرح المتوازن للمحتوى التعليمي: -3
  طتةةو  ةةو  الت طةة  اةةودر ا ةطةة  تةلةةم  الت تةة ل الدراسةة  بشةة ل تتةة ا    اةةو   ةطةة  تراةةةون ا تمووةةوت التت طتةةم  الت طمتمةة   

 م تتد ةط  تبدأ التسطسل  ال ضة ت  سةوةد الة  فة  تأسةمال خةي اوةةدي لطتت طتةم  فة  الةت ط    سةوه  بوة رل  بمةرل فة  تراةةون 
 خوةو ص  وهة تة   الت طمتة  الت ت ل  تتاء إل  اختمور الت ط  ليرمق  التدرمال الت   بو ضوف الفر ق الفردم  بم  التت طتم   

 تقتر ةةوته    الت اوةةل الف ةةول  آرا هةة الةة  تةة  خةةال اتو ةة  الفروةة  لطتت طتةةم  لطت بمةةر ةةة  أخةةرل   مت قةةق  وهةة التت طتةةم  تةة  
بمةه    ا ترا  الرأي  ه  بتعوب  لبةوت أسوسم  لقم  الت ايةة  الف ولمة    تة  امتة ر الترتبية  بةوليرت التتة ا   لطت تة ل الت طمتة  
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فتتتةةةن الت طةةة  بتهةةةورل اسةةةتخدا  أ عةةةر تةةة  أدال فةةة  ةتطمةةة  التقمةةةم  تعةةةل  آلمةةةوت التقمةةةم  التةةة  م تتةةةد ةطمهةةةو الت طةةة  فةةة  تقمةةةم  يابةةةت 
 االختبورات   التقوبط    التا ل  ...

 التنويع في مصادر التعلم: -4
ت  الو اةل الداةت  لةووت الت ط  ف  إدارل د افن التت طتم   تراةةون فةر اه  الفردمة   اسةتخداتت التتةة   لتوةودر الةت ط   

   مس تسه  هاا ال سو ل  تو مشمر إل  ضتو  دة   وفة  التت طتةم  تقدمتم   الت تب    تل اعرا م   ةر ة تعل ت اان االةترةت
 تهتو اختطفت الفر ق الفردم  بمةه    سوه  ف  سد فو ل الفر ق بمةه .

 بلور  المفاهيم المجرد  العلمية واالتجاهات اإليجابية وربطاا بموقوعات المناج الدراسي -5
 Riggs  تةوه  ال ط    تضتةهو تفوهم   تويط وت ةطتم  تتيطل الت ضم   التفسمر  مشمر رو   همطمر  ةلر ا ليبم  

; Hellyer, 2014 اليةال تة  خةال  ب مةول( إل  ضر رل تةدرمل الت طتةم  ب طمةوت التربمة  ةطة  تهةورات ربةي التفةوهم  التوةردل
بت تةة ل التةةةه  الدراسةة    ا تسةةوبت لتهةةورات  اسةةتراتموموت التةةدرمال  التةةةوه  الدراسةةم    متيطةةل الةة  تةة  الت طةة  االلتةةو  ال وتةةل 

 بةوء ا ةطمهو مق   الت ط  بولتخيمي لطدر ال التتضةتة  داخةل التةةه  الدراسة    وةموت  اهدافةت الت طمتمة    ت دمةد االسةتراتموموت 
 الت  سمت  االةتتود ةطمهو ف  تقدم  الت ت ل الدراس  لطتت طتم .

( إل  أهتم  ربي الت ت ل الت طمت  بولبم   ال موتم  لطيولل  لتو لهةو Tedesco et al 2014 ,آخر    مشمر تمدس      
ت  أعر  بمر ف   مودل ت ومل التت طتم    خطق تشور    تفوةل تن اضومو التوتتن   تةتم  ش  ره  بوالةتتةوء  التسةو لم  توةون 

 التوتتن. 
 ااريةب والوجدانية( بما يتناسب ومتطلبات مناهج العلومصياغة الهداف التعليمية )المعرفيةب والم -6

تتس  تةوه  ال طة   بخو وةم  تت طةق بيبم ة  ت ت اهةو  لةاا البةد تة  امةو   طمةوت التربمة  بتةدرمل  تأهمةل الت طتةم  ةطة   
  الت رفم    التهورم    ال وداةم (   فمتو مط  ت ضم  ال م وموت  امهدام الت طمتم 

 (Cognitive objectivesمعرفية )أواًل: الهداف ال
 تر   ةط  القدرات أ  ال تطموت ال قطم  الت  تتول بت رف  ال قةو ق  ةتطمةوت الفهة   التةا مر  ت رفة  اليةرق  امسةولمل  

الخووةة  بت ولوةة  الت ط تةةوت  بةةةوء التفةةوهم   التبةةود   الت تمتةةوت  اةةد اةةو  بطةة   بتقسةةم  هةةاا التوةةول بةةد رن إلةة  سةةت  تسةةت موت 
 (   تتضت  ةدل تست موت تعلم117 م 2005رو  ت  التست ل لبسمي إل  التست ل الت قد  أضوم الخطمف   تتد
 متضةةت  اةةدرل التةت ط  ةطةة  تةةا ر أ  اسةةتدةوء تةو تةة  ت طتةةت سةةوبق و  متيطةةل الة  تةةدرمل الةةاا رل ةطةة  اسةةتروو   مسممتوى التممذكر: 

 الت ط توت التيط ب .
لت ط تةةوت أ  البموةةةوت  تروتتهةةو  تفسةةمرهو تعةةل م فهةة  امف ةةور الر مسةةم  الةة اردل فةة  ةةةص  م ةةة  إدرا  ت ةةوة  ا مسممتوى الفاممم :

تقةر ء  اسةةتم وبهو  تفسةةمرهو  متيطةل هةةاا التسةةت ل تة  التةةت ط  اسةةتم ول ت ةةة  تةو م فلةةت تةة  ت ط تةوت  ت رفةة  تةةدل ل ال طتةةوت 
 (. 403 م 2002 وبري  م طل   مستةت    مفسر   م ض     ت  االف ول الت  تةوسل هاا التست ل مترو 

 فة  تعةل هةاا   أ  التت ط  مق   بت لمم تو سبق أ  ت طتت ت   قو ق  تفةوهم   تهةورات لم ةل تشة ط   اا مة  مستوى التطبي  :
الت اةةم مةقةةل اليولةةل تةةو سةةبق أ  ت طتةةت تةة  تفةةوهم   تهةةورات فةة  ت ااةةم ت طمتمةة  سةةوبق  لمةةتت   تةة  ت اوهةة  ت ةةدموت الت اةةم 

 الت طمت  الودمد. 
اةدرل اليولةل ةطة  تف مة  امف ةور أ  التفةوهم  إلة  ت  ةوتهةو  أو ا هةو ب مةس مت قةق لةت فهة  أفضةل ةة  ال مفمة   مستوى التحليم::

 الت  تترابي بهو ت  ةوت التفه   أ  الف رل الر مس .
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ف ةور الو  مة  تة  توةودر م اةدرل اليولةل ةطة  توتمةن اموة اء لم ة    ةا  تت ةوتا  ودمةد ا  أي إةةودل ترتمةل ام مستوى التركيمب
 تختطف  لت ي  ت  ة و  طم و ودمد ا.

م إودار     ةط  امت  ف رل ت مةة  أ  ةلرمة  تةو تعةل م إوةدار   ة  ةطة  توربة  ةطتمة  تةو  فق ةو لت ةوممر فةمة   مستوى التقويم
 (.102م 74 م  2007ت مة   ال تر  

 (Affective objectivesثانيًا: الهداف الوجدانية )
بولتشةةوةر  االةف ةةوالت م تعةةل التمةة ل  االتووهةةوت  التةةا ق  القةةم   ت تةة  أهتمةة  امهةةدام التةة  تةتتةة  إلةة  هةةاا  تتوةةل  

التوول ف  أةهو تسوةد ةط  ت قمق ال اا  التتبودلة  بةم  التربمة   القةم  الترتة ل فمهةو إال أ  هةاا الةة   تة  امهةدام م تةوج إلة  
و ل القموال  التق م  التوولت بتم ل التت طتم   اتووهوته   امته   هان أتة ر موة ل  ات ي مل ةسبم و لت قمقت إضوف  إل  أةت 

ت طتهةةو بةةم  مةة    لمطةة   تةةو موةة ل ال  ةة  ةطمهةةو أ  تق متهةةو تق متةةو ت ضةة ةم و وةةرف و م  ةلةةر ا لهةةان اليبم ةة  الخووةة  لألهةةدام 
(   تتضةةت  ةةةدل 119 م 2005التت طتةةم   الخطمفةة   ال وداةمةة  ةوةةد أ   عمةةر ا تةة  الت طتةةم  متط ةهةةو فةة  تتورسةةته  التربةة ي تةةن 

 تست موت ه م
م  ه  أدة  ف وت التوول االةف ول   مشمر إل  اهتتو  التت ط  بلوهرل ت مة  أ  تعمر ت م    االةتبون إلمهو  ال  مستوى االستقبا:

  بقةةراءل  تةةول أ  االسةةتتو  إلةة  ت ةلةة  أ  تقبةةل تطةة  اللةةوهرل أ  الةة  التعمةةر  التمةةل إلمهتةةو  والةتبةةون إلةة  شةةرت الت طةة   االسةةتتتو
 ت وضرل.

تةةدل ةطةة  التشةةور   االمووبمةة  لطتةةت ط  فمتةةو متةةر بةةت ت ااةةم   تتخيةة  االهتتةةو  بوللةةوهرل أ  التعمةةر إلةة   مسممتوى االسممتجابة :
لهةةور رد د ف ةةل امووبمةة  توةةون أي تةهتةةو  تتتعةةل تمةة ل امفةةراد  اهتتوتةةوته  فةة  هةةاا الةةة   تةة   التفوةةةل تةةن اللةةوهرل أ  التعمةةر  ا 

 امهدام االةف ولم .
متض  هاا الهدم ف  تست ل التقمم  ف  القمت  الت  م يمهو التت ط  للوهرل أ  سط   ت م   مس مي ر امفراد  مستوى التقييم :

 هةو ت  امهدام االةف ولم  تو مست  بوالتووهوت.
 م 1997د ال ااةةوت التتداخطةةة  بمةهةةو  السةةةب     فةةة  ي  بأةةةةت مقوةةةد بةةت تةلةةةم  القةةم  فةةة  ةلةةو  ت ةةةم   ت دمةةة مسممتوى التنظممميم:

132.) 
 ( Targets skillثالثًا : الهداف الماارية )

  ال وةب لهو ةاا  بول ر وت ال ضطم   ت افقهو تن الوهةو   الت م تسل فمهو الفرد التت ط  التهورات ال ر م   الت  ه   
  تةقس  إل  ختس  تست موت ه م

م  مشمر هاا التست ل إلة  الت ااةم  ال ااةوت التة  تقة د بشة ل يبم ة  إلة  تقطمةد  ر ة  أ  توت ةة   Imitationالتقمد/الت و ول 
  ر وت بسمي .
 م  مشمر هاا التست ل إل  است داد التت ط  لطقمو  بأداء التهورات الفةم  البسمي . Manipulationالتهورل المد م  
تقو  بيرمق  تختطف  ة  امول.م  ه  إةودل أداء ا Precisionامداء بدا    لتهورل بدا   تةوسق  ا 

 سموق تةيق  تتف ق  اتسوق  عبوت ف  ال ات ةفست. ف م  مقود بت أداء ةددا  ت  التهورات Articulationامداء التتم  
وهةد ف ةرل أ  م أي مودل  مةو  ال تل الاي متيطل ةددا  تة  التهةورات بسةه ل   مسةر  بأاةل Naturalizationامداء اليبم   

 وست .
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 إعداد وتطبي  أساليب التقويم الشام: للمتعلمين -7
ا وراءات ال تطم  الت  مستخدتهو الت ط   تهدم إل  تقمم  التت طتم  ت  ةدل و اةل   بتو مراةة  الفةر ق  توت ة   ه 

 تي مر تهورات الت طتةم  فة  إةةداد  إل  ت ومت برات  إةداد الت طتم  لتةتم   (Toby,2014الفردم  بم  التت طتم    مشمر ت ب 
  تيبمق أسولمل التق م  الشوتل لطتت طتم   ت دمد ا ف  اآلت م

  التق م  القبط   التشخموة (م  هة  الةاي مهةدم إلة  ال شةم ةة  تةدل اتةتا  التةت ط  لطت ةورم  التهةورات التة  ةوةت
 ةطمهو أهدام الدرال.

   ت  التق م  ف  ت دمةد ة ةمة  الت سةمةوت أ  الت ةدمات فة  تةدخات  التق م  التر ط   الت  مة (م  مس مسوةد هاا الة
 خيةة ات ال تطمةة  الت طمتمةة  التةة  تةة  شةةأةهو أ  تسةةه  فةة  ت قمةةق امهةةدام   مةفةةا هةةاا التقةة م  أعةةةوء ترا ةةل الةةدرال  ب ةةد 

 االةتهوء ت  شرت  ل ةةور ت  ةةوور الدرال.
 تقةد  الةاي ت قةق  فق ةو مهةدام التةةه  بشة ل ةةو    مةفةا ب ةد التق م  الختوت   الةهةو  (م  مسةتخد  لط شةم ةة  تةدل ال

 االةتهوء ت  تدرمال التةه  الدراس .
 استخدام استراتيجيات تدريسية متنوعة -8

الت طمتة  تة   الت تة لتةن  تةتاء متيطل تدرمال ال ط   تة  اوةل تةتمة  الت ايةة  اسةتخدا  اسةتراتموموت تدرمسةم  تتة ةة   
أخةةةرل   تت ةةةم  الت طتةةةم  الوةةةدد تةةة  تهةةةورات اسةةةتخدا   وهةةة  طتةةةم   الفةةةر ق الفردمةةة  بمةةةةه  تةةة  ا تمووةةةوت التت  تراةةةة   وهةةة 

دارلاالستراتموموت التدرمسم  بش ل ف ول مسوةد ف  ت قمق امهدام التدرمسم  التةشة دل   (  White 2014,بم ة  الةت ط  بةوةوت   ا 
  توةم استراتموموت التدرمال إل م

 التقليدية(:استراتيجيات التدريس المباشر) ( أ
الةةت ط  تةة   مةةس التخيةةمي   التةفمةةا   التتوب ةة  بمةتةةو  – متتعةةل د ر الت طةة  فمهةةو فةة  السةةميرل التوتةة  ةطةة  ت ااةةم الت طةةم  

 التطتما ه  التتطق  السطب    متر   االهتتو  ةط  الة ات  الت رفم  لط ط  ت   قو ق  تفةوهم   ةلرمةوت   تةة  أتعطتهةةو يةةرق م   
  استخدا  ال تول الةلري  ال تط    ل التسو ل.الت وضرل   :

 التدريس الموج  استراتيجيات ( ب
الةت ط   متر ة   – فمهو مط ل الت طة  د را  ةشةيو  فة  تمسةمر ت طة  التطتمةا   م ةة   التطتمةةا ةةةشيو  تشةور و  فة  ةتطمة  الت طةم   

 ت.االهتتو  ةط  ةتطموت ال ط   ة اتوت  تة  أتعطتهو م يرق اال تشوم الت و
 :التدريس غير المباشر استراتيجيات ( ت
الةت ط   متر ة   – فمهو مط ل الت ط  د را  ةشةيو  فة  تمسةمر ت طة  التطتمةةا   م ةة   التطتمةةا ةةةشيو  تشةور و  فة  ةتطمة  الت طةم   
 (.30 م 2010ال وم الاهة    اال تشوم ال ر   االستقووء شوهم   م ةتطموت ال ط   ت  أتعطتهةو ةط االهتتو  
 صميم وتطبي  برامج تنموية لماارات التواص: والتفكير لدى المتعلمين.ت -9

مقوةةد بهةةو الةةد ر الةةاي مقةة   بةةت الت طةة  فةة  إةةةداد  تيبمةةق بةةرات  تةتمةة  تهةةورات الت اوةةل  التف مةةر لةةدل التت طتةةم    هةةاا  
ةةةداد  تيبمةةق البةةرات  التةت مةة  تةةن تةةدرمل الت طتةةم  أةفسةةه  أ ال  ةطةة  تهةةورات الت اوةةل  التف مةةر  عةة  ت  مةةده  بتهةةورات إ متيطةةل

 (. Riggs ; Hellyer, 2014التت طتم  
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 لتنمية ماارات التواص: والتفكير لدى المتعلمين في: الموجاةويتمث: دور المعلم في تصميم وتطبي  البرامج التنموية 
 اليطبةة  فةة  الةشةةويوت الف رمةة     ةةال  التهم ةة م  مةةس تهم ةة  البم ةة  الوةةفم  التةة  تتسةة  بةةوالةخراي التسةةتتر تةة  ابةةل الت طةة   (1

التلةةوهر التودمةة   ترتمةةل التقوةةةد الةةاي مسةةت  بتشةة مل التوت ةةةوت  التفوةةةل   التةة اد الت طمتمةة  التسةةتخدت   التهتةةوت الت طمتمةة  
 ال وف ل ةط  التف مر  تأتم  ال ات ال وف  لهو. 

ط   تةتم  تهورات االتوول  التف مر تتيطل أ  م    تضت   ( توهم   ت ضمر الت اد الت طمتم م إا تشمر الدراسوت إل  أ  ت 2
الت اد الدراسم  اا ت ة  لطيطبة   أ  امةشةي   التة اد الت طمتمة  التسةتخدت  ت ة   تةوسةب  لتهتةوت الت اوةل الف ةول  ت طة  تهةورات 

 التف مر التقو دل. 
اسةةتراتموموت التةةدرمال التةة  تسةةتخد  ةةةودل فةة  ت  مةة   ( ةتطمةةوت  اسةةتراتموموت الت طةةم    تشةةمر أدبمةةوت الب ةةس التربةة ي إلةة  أ 3

تسةةةوةد ةطةةة  ا تسةةةول ال قةةةو ق  امف ةةةور   اسةةةتراتموموت  سةةةمي   Directiveاةةةدرات اليطبةةة  ال قطمةةة  تشةةةتل اسةةةتراتموموت ت وهةةة  
Mediative  تسةةةةةةوةد ةطةةةةةة  تيةةةةةة مر تهةةةةةةورات الت طمةةةةةةل  االستقوةةةةةةوء  فهةةةةةة  التفةةةةةةوهم    ةةةةةةل التشةةةةةة ات   اسةةةةةةتراتموموت ت لةةةةةةدل

Generative   تسةةةةةةوةد ةطةةةةةة  تيةةةةةة مر االستبوةةةةةةور ال تشةةةةةةوم ال ااةةةةةةوت أ  إضةةةةةةفوء ت ةةةةةةو  ودمةةةةةةدل   اسةةةةةةتراتموموت ت و ةمةةةةةة 
Collaborative   23 م 1996 تسوةد ةط  أسولمل  تتيطبوت ال تل الت و ة  ف  توت ةوت  الةهور.) 

 المحور الثاني: محتوى المناهج الدراسية
بت دمةد أهةدام التةةه   وةموتتهو   مطة  الة  إةةودل الةلةر فة  الت تة ل الت طمتة  تي مر ت تة ل التةةوه  الدراسةم  مبةدأ  

( أ  تة  أسةال بةةوء التةةه  Riggs ; Hellyer, 2014التقةد   تةدل تا تتةت ال تمووةوت التت طتةم    مضةمم روة   همطمةر  
وة رل اهةمة  لةدل التةت ط  تسةه  فة  ال دمس ربي ت تة ل التةةه  ببم ة  اليولةل التة  م ةمش فمهةو  لتةو لهةو تة  أعةر  بمةر فة  بةةوء 

 بم  الووةل الت رف   الووةل التيبمق .  الفو ل مودل ت ومطت الدراس    سد 
 تةة  خةةال تراو ةة  البو ةةس لطت وهةةوت ال ولتمةة   الترب مةة   الدراسةةوت  الب ةة س السةةوبق  فةة  تيةة مر التةةةوه  الدراسةةم  تةة   

التهةورات التة  مت ة  تراةتهةو فة  تية مر ت تة ل التةةوه  الدراسةم  تة   ام  الت اية   استخطص البو ةس توت ةة  تة  تةتم أول 
 أول ضتو  تةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم   ه م 

 بناء المناهج الدراسية بناًءا علط احتياجات الطالب وقدراتام -1
ا تمووةةوت التت طتةةم  تةة  ( أ  بةةةوء التةةةوه  الدراسةةم  اةتتةةود ا ةطةة  تةةدخل ت دمةةد  ت طمةةل White 2014,مةةرل  امةةت   
ال دمع  ف  بةوء  تي مر التةوه  الدراسم    م تتد ةط  ت دمد ا تموووت التت طتم   فق و لطتر ط  ال ترم   تو متتت     االتووهوت
 بت ادرات.

ت دمةد   ت تبر ةتطم  ت دمد ا تموووت اليال الت طمتم  أ ل  الخي ات ف  ةتطم  تي مر التةوه  الدراسم    مق   ب تطمة 
ا تمووةةوت التت طتةةم  لوةةة  تشةةتر   تةة  القةةو تم  ةطةة  إدارل   ارات الت طةةم   الت طتةةم   التشةةرفمم  التربةة مم    مةةت  اسةةتخدا  أد ات 
تت ةةةةددل لت دمةةةةد ا تمووةةةةوت التت طتةةةةم  تعةةةةل التقةةةةوبات التفت  ةةةة    االسةةةةتبموةوت   االختبةةةةورات التشخموةةةةم    اسةةةةتةود ا إلةةةة  ةتةةةةو   

متم  الت  مت  ت دمدهو  مبة  ةطمهو امهدام الت طمتم  ال وتة    الت تة ل ال طتة  لطتةةه  الدراسة    ب بةورل أخةرل اال تموووت الت ط
 مهدم ت دمد ا تموووت التت طتم  إل  االووب  ة  التسوولم  التولمم   أم  ة   اآل ؟  تواا ة توج أ  ةت ط ؟.

 بناء المقرر واخراج  بشك: جذاب -2
 توت ة  ت  ال ةوور الت  مول تراةتهو ةةد اخراج التةوه  الدراسم م ((De Courcy,2015 دد دم  رس   
  تبةةة  يرمقةة  ت  ةةدل فةة  ةةةرة الت ط تةةوت  التهةةورات بول تةةول الدراسةة  تعةةلم إبةةرا  الهةةدم تةة  الةةدراال  ا ةةر ةشةةوي

 تتهمدي  ةرة إيور ت رف  ة  ت ض   الدرال  است راة تيبمقوت ةتطم .
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 .تراةون ة   الخي   وتت 
  القراءلاختمور أل ا  ترم   لط م  ةةد. 
 . اختمور خوتوت ومدل ت   رق اليبوة 
   ةط  الخرا ي  الرس    الةتواج  امش ول الت  تبسي الت ط توت.  االةتتودتقطمل  و  الت ط توت ف  ال تول 

 ربط محتوى المناهج الدراسية بالبيئة الحياتية بمصادر معرفة خارجية -3
ةو لط تطمة  الت طمتمة  بشة ل ةةو   التةةه  الدراسة  بشة ل خةوص   اةتتةود  اضة   البم   ال موتم  لطت  ت ط  ت د توةدر ا داةت 

التةوه  الدراسم  ةط  دتة  تتغمةرات البم ة  ال موتمة  لطيولةل ضةت  ايةور التةةه  الدراسة  مسةه  بشة ل  بمةر فة  ت  مةل الت رفة  
ل موتمةة  الشخوةةم  أ  االوتتوةمةة  التةة  ت اوهةة     تو ةةل تةةةه  الةلرمةة  إلةة  تيبمقمةة   مسةةوةد التت طتةةم  ةطةة   ةةل التشةة ات ا

 (.Tedesco et al 2014 ,تسوهتم  ف  تي مر التوتتن  بةو ت  
إل  أ  أ د  سو ل اموال و دل تخرووت التةه  الت طمت  هة  ادرتةت ةطة  اخةراج  (Dawson, 1993) مشمر دا س    

اا لةةة  متةةةأت  إال بةةربي الت رفةةة  الةلرمةة  بولتةةةةوه  الدراسةةم  ببم ةةة  التةةةت ط  تت طتةةم  اةةةودرم  ةطةة  ت اوهةةة  التشةة ات ال موتمةةة    هةة
 الخوروم  الت  م مش فمهو.

 تقمين محتوى الكتب لموقوعات ومراكز وجمعيات علمية وطنية -4
تةتمةةة   ت  مةةة  الت ايةةةة  لةةةدل  أسوسةةةموتم ةةةد ربةةةي اضةةةومو  تشةةة ات التوتت ةةةوت بولتةةةةوه  الدراسةةةم  ر مةةة ل أسوسةةةم  تةةة   
ةط  ةوتقت توون  يةت   د رن ف   ل تش ات توتت ت ا  التسوهت  ف  بةوءن  التطقول بولتسو لم م    مس تش ر التت ط  التت طت

  تي مرن.
 بولةلر إل  الوت موت  الترا   ال طتم  ال يةم  ةوةد أةهةو توةدر ا ت مةر ا بولت رفة    التة  إ  تة  ربيهةو بةولتةه  الدراسة   

ش  ر التت ط  بوالةتتوء  الفخر ل يةت   ت  وه  أخرل تبسمي الت رف  ال طتم   ةقطهةو إلمهةو ببسةوي  ستسه  بش ل ف ول ف  تةتم  
 مسر   مس تتضت  الترا   ال طتم  بولتتط   ال ربم  الس  دم  توهم ات بشرم   تودم  ةط  أةط  تست ل  تت دد  تتة   الترا ة  

  اسةتعتور هةان الترا ة   الوت مةوت ال طتمة   ربيهةو بولتةةوه  الدراسةم  م ةد  الوت موت ال طتم  بوختام أةشيتهو   مرل البو س أ
 خي ل هوت   ضر رم  لت  م  ام  الت اية  لدل التت طتم   ت  وه  أخرل  مودل ت ومطه  ال طت .

 المحور الثالث: أساليب التقويم
ددت أسةةولمل التقةة م   اتسةةتت بولشةةت ل  طتةةو تتعةةل أسةةولمل التقةة م  توشةةرا  ا م ةةو ةطةة  وةة دل ال تطمةة  الت طمتمةة     طتةةو ت ةة 

أةيت توشرات دال   ت برل ة  تقمم  ال تطم  الت طمتم  س اء التت طق  بولتت ط  أ  البم   الت طمتم  أ  التةهوج الدراسم  أ  امةشي  
 الت طمتم .
اسةةةتخدا  أسةةةولمل التقةةة م   تةةة  خةةةال تراو ةةة  البو ةةةس لطت وهةةةوت ال ولتمةةة   الترب مةةة   الدراسةةةوت  الب ةةة س السةةةوبق  فةةة   

فةة   تراةوتهةةولطتت طتةةم   التةةةوه  الدراسةةم  تةة  أوةةل تةتمةة  اةةم  الت ايةةة   اسةةتخطص البو ةةس توت ةةة  تةة  ال ةووةةر التةة  مت ةة  
 تي مر ت ت ل التةوه  الدراسم  ت  أول ضتو  تةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم   ه م 

 سب والنواتج المستادفة من عملية التعلمتصميم أدوات وأساليب تقويم متنوعة تتنا -1
أرب    سو ل لطتق م  مةبغ  امخا بهو ةةد تقمةم  التت طتةم  ( Ziegler; Montplaisir, 2012  موطمر  ت ةتبا ر  م دد 

  ه م
 :ه  تستهدم اموال أداء اليولل  ةتوج لطت ومل الت رف  أ  التهوري الاي ا تسبت خال فتةرل االختبارات التحصيلية  

 دراس  التةه  الدراس  داخل القوة  الوفم .
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 :تستهدم استيا  أراء التت طتم  ف  ت ض   ت م . االستبيانات  
  فة  دراسةةته  لطتةةةوه  هم  تسةةتهدم الت ةةرم ةطة   وهةةوت ةلةر التت طتةةم   التشةة ات التة  تةة اوهالمقمابالت المباشممر  

 الت طمتم    تستخد  ةتو وهو ف  تي مر التةوه .
  تسةةةتةد ةطةةة  خبةةةرل الت طةةة  فةةة  تسةةةومل تط  لةةةوت ةةةة  التت طتةةةم  خةةةال الت ااةةةم  التتورسةةةوت  الميدانيمممة:المالحظمممة 

 الت طمتم    ترود التا ل  التمداةم  تدل التقد  ف  تهورات التت طتم   ت ورفه .
 )معرفًياب وماارًيا ووجدانًيا( تطبي  أدوات تقييم شام: للمتعلم -2

تقمةةم  التت طتةةم  التةة  تسةةتهدم الو اةةةل الت رفمةة   التهورمةة   ال وداةمةة   ت وةةل إلةة  تةة  خةةال تراو ةة  البو ةةس مد ات  
 أرب   و اةل ر مس  مول أ  تشتطهو ةتطم  تق م  التت طتم   ت  م    شوتا   ه م

 أواًل: التقويم الولي أو القبلط 
ت دمةد تسةت ل التةت ط   ال شةم ةة  تةدل  تستخد  فمت االختبةورات التشخموةم  القبطمة    مسةتهدم هةاا الةة   تة  التقمةم   

 ووتت إل  ت ط  تهورات أ  تتيطبوت ابل بدء دراس  التةه  الدراسة    مسةتخدتهو الةب ة فة  توةةمم التت طتةم  إلة  ف ةوت ابةل 
 بدء البرةوت  الت طمت .
 ثانًيا: التقويم البنائي

ت طتم  ت رفم ةو  تهورم ةو   وةداةم و   تقةدم  التغامة   مستخد  خال ال تطم  التدرمسم    مستهدم ال ا م ةط  تدل تقد  الت 
 الراو   لطتت طتم  أ  أ لموء أت ره .

 ثالثًا: التقويم التجميعي
  تستخد  فمت االختبورات الةهو م    تستهدم تقمم  التت ط  ب د إتتو  دراستت لطتةه  الدراس . 

 رابًعا: التقويم البعدي
   بقوء أعر الت ط  لدل التت طتم    ال  تدل تي ر التت ط . مستخد  لطت رم ةط  تدل استترار أ 

Toby, 2014)) 
 استخدام أدوات مقننة لتشخيص قدرات المتعلمين وميولام العلمية -3

مستةد د ر الت ط  ف  تشخمص ادرات التت طتم   تم له  ال طتم  ةطة  ف ةرل التةدرمال التشخموة  ال اوة   الةاي مت ةدد  
 ف م
   الت طةة  بت دمةد تةة اي  القة ل  الضةة م لةدل يابةةت  بهةدم ت دمةةد ا وةراء التيطةة ل فة  ةةةاج تةة اي  ( التشةخمصم  مةةس مقة أ

 الض م   تةتم  ت اي  الق ل.
ال  اتل الت  توعر بش ل سطب  ةط  تي ر تهةورات اليةال   ت رفةت ال  اتةل  بدراس ( الب س  االستقووءم  مس مق   الت ط   ل

 ت دمد يرق ت ولوتهو.الت  توعر فمهو  ب س متت   ت  
ج( ال ةةاجم  هةة  تر طةة  التةةدخل   ةةل التشةة ط   مةةس مقةة   مبةةدأ فةة  الت ةةرة لطتشةة ط    ت و لةة   طهةةو   ما ةةل اةةةت فةة  هةةان 

الت ط  ةط  تشةخمص التشة ط   ت طمطهةو  طتةو  وةةت  ادت إت وةمة  التوةدي لهةو  ت ولوتهةو    تهوراتالتر ط   طتو  ادت ادرل 
دارل اةدرات اليةال تة  ابةل الت طة  القمةو  ب ضةن البةرات  االرشةودم  ال اومة  لطيةال   متيطةل ت ولوةت القةدرات  ;2012 ا 

Riggs ; Hellyer, 2014) (Ziegler; Montplaisir,. 
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 تخصيص ملفات إنجاز لرصد تقييم وتطور الجوانب الشخصية والمعرفية والماارية والوجدانية للمتعلمين -4
  بأةةةت تطةةم م تةة ي ةطةة  ت عمةةق  توتمةةن هةةودم مةتةةول  تهةةورات أ  أف ةةور التةةت ط   ( تطةةم االةوةةو2003م ةةرم وةةوبر  

   ل ت ض   تو   اد م ت ي ةط  ت عمق مفضل أةتول التت ط   أ  ب ة التهورات الت  تو  ال ف  تر ط  التدرمل ةطمهو.
 التشةةرفم  ةطةة  تقةة م  البةةةرات   متةةم  تطةةم ا ةوةةو  لطت طةة  تقةة م  ةتةة  التةةت ط   ت دمةةةد تةةدل تقدتةةت   مسةةوةد الت طتةةم   

 الت طتةةم  أ  مت اوةةط ا  متفةةوهت ا بف ولمةة  أ بةةر ةةة  التطتمةةا   تةةو أةةةت مت ةة  الت طتةةم  تةة  التةبةةو بتسةةت ل  لآلبةةوءالت طمتمةة    متةةم  
 هةةة(.1428التاتما خال الترا ل الت طتم  التولم  أب  وال    وتل  

 ط  استخداتهو لتتوب    تق م  التت طتةم  فتةهةو تطةم ا ةوةو  ال ةو   هة  الةاي  تت دد أة ا  تطفوت ا ةوو  الت  مت   لطت 
مقةة   التةةت ط  فةة  وتمةةن الو اةةةل الت رفمةة   التهورمةة   ال وداةمةة   االوتتوةمةة    هةةةو  تطةةم االةوةةو  الخةةوص  هةة  الةةاي مخةةتص 

 (.Tedesco et al 2014 ,بووةل  ا د أ  أ عر ت  و اةل السط    
 النشطة المدرسيةالمحور الرابع: 

تغمةةةر د ر التوسسةةةوت الت طمتمةةة  فةةة  القةةةر  ال ةةةودي  ال شةةةرم  تةةة  االاتوةةةور ةطةةة  ت  مةةةد اليةةةال بولت ةةةورم امسوسةةةم   
الخوو  بولتةوه  الدراسةم   إلة  التشةور   فة  تةتمة  القةم   االتووهةوت  التمة ل  التهةورات   أوةب  هةةو  بةرات   أةشةي  تدرسةم  

 الت اية  لدل التت طتم   تسوةد ف  تةتم  ام  الت و    ا ترا  اآلخر  االةتتوء  التسو لم  التوتت م .  ت وه  لتةتم   تأومل ام 
 تةةة  خةةةال تراو ةةة  البو ةةةس لطت وهةةةوت ال ولتمةةة   الترب مةةة   الدراسةةةوت  الب ةةة س السةةةوبق  فةةة  اسةةةتخدا   تف مةةةل امةشةةةي   

فةةة  تيةةة مر امةشةةةي   تراةوتهةةةو ةةةة  تةةة  ال ةووةةةر التةةة  مت ةةة  التدرسةةةم  تةةة  أوةةةل تةتمةةة  اةةةم  الت ايةةةة   اسةةةتخطص البو ةةةس توت
 التدرسم  ت  أول ضتو  تةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم   ه م 

 زيارات خارجية لمراكز ومتسسات علمية وطنية .1
اليطبة   ت  مة  لط مورات الخورومة  ف ا ةد ترب مة   بمةرل بولةسةب  لطتت طتةم  لتةو لهةو تة  د ر  بمةر فة  وةقل  تةتمة  تهةورات  

التسةةو لم  االوتتوةمةة    ت ةة   بةةةوء االتووهةةوت االمووبمةة  ة ةة  توسسةةوت التوتتةةن    تةة  تةةةو  التوسسةةوت الت طمتمةة  فةة  تةتمةة  
 تأومل ام  الت اية  ت  خال التةوه  الدراسم  فمةبغ  ةط  التدرس  أ  تق   ب ور امهةدام التسةتهدف  تة  تةدرمال التقةرر  

أ  تةلةم  ر ةات   مةورات  (Engel, 2014 ت ال طتم  ال يةمة  التة  تةرتبي بأهةدام التقةرر   تةرل إةومةل ةتل او ت  بولتوسسو
لهان التوسسوت   تفمد هان ال مورات ت  ووةبم  أ لهتوم ةقل الت رف  ال طتم  لطتت طتم    عوةمهتةو ت ة م   بةةوء اتوةون اموةوب  ة ة  

 توسسوت التوتتن  تةتم  الش  ر بوالةتتوء.
 اركة في المناسبات العلمية الوطنية والمتتمراتالمش .2

تشور   اليال ف  التةوسبوت ال طتم  ال يةم   التوتترات مو ل التت طتم  ةط  وةط   ارتبةوي تبوشةر بةولتوتتن   م مةد  
ت ال طتم  الت  بولتوتتن  تش اتت  ت دموتت   تو ل التت ط  شرم و  فوةا  ف  تي مر توتت ت   ت  أتعط  التشور و اةدتووه ت  

مت ةةة  تف طمهةةةو ا تفةةةول المةةة   ال ةةةولت  لطوةةة     المةةة   ال ةةةولت  لطقطةةةل   المةةة   ال ةةةولت  لت وف ةةة  السةةةتة     ةةةال  التشةةةور   فةةة  
 التوتترات  الةد ات ال طتم .

 تشكي: مجالس علمية بالمدرسة .3
ايةة  لةدل التت طتةم  تة  خةال التةةه  م د تش مل توولال ةطتم  يابم  بولتدرس  إ دل الر و   الهوت  لت  م  ام  الت   

الدراسةة    الةة  ةةة  يرمةةق تشةة مل توةةولال يابمةة  تت طقةة  بت ت مةةوت التةةةه  الدراسةة    مقةة    ةةل توطةةال يابةة  ب قةةد لقةةوءات 
أ  التوةةةةولال ال طتمةةةة  اليابمةةةة  بولتدرسةةةة  تسةةةةه  فةةةة  بةةةةةوء  Knowles,2015) (   طقةةةةوت ةقةةةةوال  ةةةة ل التوطةةةةال   مةةةةرل ةةةةة ل 
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القةةودرل ةطةة  ت تةةل التسةةو لم   العقةة  بةةولةفال  فضةةا  ةةة  تةتمةة  تهةةوراته  ةطةة  الت اوةةل  التخيةةمي الف ةةول  الشخوةةموت القمودمةة 
 رات.ا ا ترا  الرأي اآلخر   تةتم  القدرل ةط  اتخوا القر 

قامة تجارب ومسابقات علمية بالمدرسة .4  تصميم وا 
 م  ف  التدرس  فمتو مط متتتعل أهتم  تشور   التت طتم  ف  تةفما التوورل  التسوبقوت ال طت 
 .إ سول الخبرل ال طتم   ةقل الت رف  بسه ل   مسر 
 .تةتم  تهورات الت اول  ا ترا   تقدمر اآلخر 
 .ت  م  الت و    التشور   الوتوةم   ال تل بر ت الفرمق 
 .تةتم  تهورات التف مر  القدرل ةط   ل التش ات 

ولتةةةوه  الدراسةةم  م ةةد إعرا  ةةو لطتةةةه  الدراسةة  تةة  وهةة    تةة  وهةة  أخةةرل  اهتتةةو  التدرسةة  بولت وتةةل  تي مرهةةو  ربيهةةو ب 
  بش ل تمر تبوشر تةتم   ت  م  ام  الت اية  لدل التت ط .

 استقافة شخصيات وطنية متميز  علمًيا للمدرسة .5
مفةت بوهة ده  ت ت  أهتمة  استضةوف  شخوةموت  يةمة  تتتمة ل ةطتم ةو فة  التدرسة  فة  ت  مة  االةتتةوء لةدل التةت ط    ت ر  

فةة  خدتةة   تيةة مر توةةتت ه    فةة  ال اةةت ةفسةةت بةةةوء أةتةة اج مقتضةة  بةةت اليولةةل فةة   موتةةت ال طتمةة   تسةةمرتت الت طتمةة    م ةةةد 
 تةمطه  إلة   التت طتةم استعتور الشخوةموت التوتت مة  التتتمة ل  قةد ل لطتت طتةم  يرمقة  ت طمتمة  فوةطة  مةهةو تتتوشة  تةن  ووةوت 

 الت و ول  التقطمد.
سةةه  استضةةوف  الشخوةةموت التوتت مةة  التتتمةة ل ةطتم ةةو فةة  بةةةوء أةتةة اج اخااةة  سةةطم  لةةدل التت طتةةم    الةة   سةةبتو  ت 

  تشمر ةلرم  الت ط  ف  السط   امخاا  بأ  التت ط  مت ط  السط   امخاا   أي خبرل ت طمتم  أخرل.
 المحور الخامس: برامج خدمة المجتمع

ت  مةة  الت اوةةل الف ةةول بةةم  التت طتةةم   ب ضةةه  الةةب ة   بمةةةه   بةةم  أفةةراد التوتتةةن   تسةةه  بةةرات  خدتةة  التوتتةةن فةة  
 ت تل برات  خدت  التوتتن ةط  ت  م  الش  ر بولتسو لم  لدل التت طتم   ت مد ت  التتوس  بم  أفراد التوتتن   تو تودي إلة  

توتتةةةن الشةةة  ر بوالةتتةةةوء  تةتمةةة  القةةةدرات  التهةةةورات تةتمةةة  السةةةط   االموةةةوب   ةبةةةا أي سةةةط   سةةةطب    تةةةو ت ةةة   بةةةرات  خدتةةة  ال
 الشخوم .
 ت  خال تراو   البو س لطت وهوت ال ولتم   الترب م   الدراسوت  الب  س السوبق  ف  تف مل برات  خدتة  التوتتةن تة   

دتة  التوتتةن تة  أوةل فة  بةةوء بةرات  خ تراةوتهةوأول تةتم  ام  الت اية   استخطص البو س توت ةة  تة  ال ةووةر التة  مت ة  
 ضتو  تةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم   ه م 

 المشاركة في العما: التطوعية المجتمعية .1
ربي التةوه  الدراسم  بأةتول تي ةم  توتت م  مةودي إلة  تةتمة  شة  ر التت طتةم  بوالةتتةوء   تةتمة  الشة  ر بولتسةو لم   

 ال تةةةل الوتةةةوة    متةةةم  توةةةول الت بمةةةر ةةةة  الةةةرأي   أيطقةةةت   ارل التربمةةة   الت طةةةم   توةةةون القضةةةومو التوتت مةةة    ت  مةةةد الوهةةة د
  تشر   ال تل التي ة  ف  الت طةم  ال ةو   الةاي مهةدم إلة  تةتمة  التسةو لم  التوتت مة  لةدل اليولةل 2014الس  دم  ف  ال و  

 (.  مةةةرل البو ةةةس أ  هةةةةو   ووةةة  لتةةةدةم  2014 اليولبةةة   ت عمةةةق الوةةةط  بةةةم  التدرسةةة   ت ميهةةةو االوتتوة  ورمةةةدل ال مةةةون  
ضوف  تي مر التشر   الاي أيطقتت   ارل التربم   الت طم  الس  دم     لت ووةل ةطت  تت طق بولتةه  الدراس .  ا 
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 عقد شراكات مع متسسات المجتمع العلمية .2
 م  تةهومتسه  الشرا وت تن توسسوت التوتتن ال طتم  ف  ت قمق استفودل ةدل و اةل لطتت طت 
 . التأ مد ةط  استم ول التفوهم  ال طتم  الت  تضتةهو التةه  الدراس 
 . الربي بم  الووةل الةلري  التيبمق  ف  التةه  الدراس 
 .تةتم  الش  ر بولتسو لم   االةتتوء 
 .تةتم  تهورات الت اول  ال تل بر ت الفرمق 
 . دة  اليطب  التبت رم  ةطتم و  رةومته 
 2014,ت رف   التهورات ةقل الخبرات  ال) (Engel. 

 مةةت  ةقةةد الشةةرا وت تةةن توسسةةوت التوتتةةن ال طتمةة  اسةةتةود ا إلةة  الت تةة ل الت وةة د بةةولتةه  الدراسةة    تةةو مةةرتبي بةةت تةة   
 أةشي  اات ةاا  بتوسسوت التوتتن ال طتم .

 تنظيم الرحالت العلمية الميدانية)الجوالةب الكشافةب جمعية الاال: الحمرب...( .3
سةةه  الةةر ات ال طتمةة  التمداةمةة  التةة  مةةت  تةفمةةاهو  أ ةةد تبةةودرات بةةرات  خدتةة  التوتتةةن تسةةه  فةة  اتسةةوق الت رفةة  لةةدل ت 

التةةت ط  بةةم  الوةةوةبم  الةلةةري  ال طتةة    تةةو أةهةةو ت ةةد  سةةمط  ت طمتمةة  تيبمقمةة  مةهةةو تيبةةق ةطةة  أرة ال ااةةن   تعبةةت تةةو متطقةةون 
تم  الفرو  لت    مةت ط  تبوشةرل تة  بم ة  التوتتةن   ت قةق الةر ات ال طتمة  و اةةل اليولل ت  در ال ةلرم  داخل التدرس   ت

استفودل شخوم  لدل التت طتم  أبر هو تةتم  ام  الت اية  لدل التت طتم  تعل االةتتوء  الش  ر بولتسو لم   االةتتود ةط  الةفال 
  ا ترا  الرأي اآلخر  الت اول الف ول.

 طالبية ذات القيمة التطبيقية بالمجتمع وخدمت دعم المبادرات العلمية ال .4
( إل  أهتم  دة  إدارل التدرس  لتبودرات ةطتم  ت ف  التت طتم  ةط  تقدم  أف ةور تبت ةرل (Kolsto,2008مشمر   لست   

 لخدت  التوتتن  تي مرمت   مرل أةهو ر م ل ت تتد ةطمهو الد ل التتقدت  ف  تي مر توتت وتهو.
ت  خال يرت التدرس  لبرةوت  تت وتل لدة   رةوم  اليطب   تشوم ه   ت فم ه   رةوم   تقةدم  لهة   مت   تيبمق ال   

  أ وةةت ا رشةةود ام ةةودمت   بةةل  الب ةةس ةةة  وهةةوت توتت مةة  تةةدة  أف ةةوره   تسةةوةده  ةطةة  تي مرهةةو  تيبمقهةةو بولف ةةل فةة  فةة و
دم  ةود أ  لدمهو توت ة  توسسوت ت وه  لةدة  امف ةور ا بداةمة  التوتتن  االستفودل تةهو   بولةلر إل  التتط   ال ربم  الس   

تعل تدمةة  التطة  ةبةد ال  مة  لط طة    التقةمة    توسسةت التطة  ةبةد ال  مة   روولةت لطت هبة   االبةدا    توسسة  ت هبة  ةطة  سةبمل 
 التعول.
 المراجع:

. التر ة  للفيمة الثالثمة لمدى الطمالب بالمرحلمة الثانويمةتطوير مناهج التعليم لتنميمة المواطنمة فمي ا (. 2002  إبراهم   شة بو 
 الق ت  لطب  س الترب م   التةتم . 

الممتتمر العلممي الرابمع  (. إدارل و دل التةوه  الدراسم  فة  تةتمة  الت ايةة م الب ةد الغو ةل فة  الت ةوممر. 2010  إبراهم   ش بو 
 .87-69لوت م  التورم  لطتربم  ال طتم . ا عشرب التربية العلمية والمعايير : الفكر  والتطبي .

هةةةة(. أعةةةر اسةةةتخدا  اليولةةةل/الت ط  لتطةةةم ا ةوةةةو  فةةة  الت وةةةمل  االتووهةةةوت ة ةةة  ١٤٢٨أبةةة  والةةة   وةةةب     وتةةةل  ت تةةةد  
 .232-159  1 23 مجلة جامعة دمش  للعلوم التربويةبالدراس  الووت م . 
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هةةةة(. د ر التقةةةررات 1426ر مةةة    اةةةةدي  ة متةةة     تةةةودي  ةفةةةوم  أخضةةةر  فةةةوم ل  مةةةال  ر ضةةة    تقمبةةةل  خدموةةة    القرشمةةةة ت
 دراسممة مقدمممة للقمماء السممنوي الثالممث عشممر لقمماد  العممم: التربمموي.الدراسةةم  لطتر طةة  العوة مةة  فةة  تةتمةة  الت ايةةة . 

 هة28/1/1426 – 26البو   
ة الجتماعيممة )الجمعيممة المصممرية مجلممة الخدممم . (. اةةم  الت ايةةة  لةةدل الشةةبول الوةةوت   السةة  دي2014إسةةتوةمل  وةةات  

 . 605 – 541 51 لألخصائيين الجتماعيين(ب
هة(.امسولمل التتب   ت  ابل تةدمري التةدارال العوة مة  لت  مة  الت ايةة  لةدل اليةال فة  التتط ة  ال ربمة  1429  آل س د  خولد

    طم  التربم   ووت   التط  خولد.رسالة ماجستيرالس  دم م دراس  تمداةم . 
  تروتةة  ختةةمال بةوتمةةدل  التةلتةة  ال ربمةة  تشممكي: المسممتقبليات: التعلمميم مممن أجمم: الكفايممة والمواطنممة (. 2000  إمفةةةال   ةةورل

 .14-1لطتربم   العقوف   ال ط  / إدارل التربم   التر   ال رب  لطت رمل  التروت . 
تقةةررات الدراسةةم  فةة  ال طةة   االوتتوةمةة  تةة   وهةة   (. تلةةوهر الت ايةةة  التوتت مةة  فةة  ال2011بر ةةوت   مةةود   أبةة  ةطةة   لمطةة  
بحممث مقممدم إلممط المممتتمر الرابممع لجامعممة جممرب الهليممة: التربيممة والمجتمممع الحاقممر والمسممتقب:. ةلةةر الت طتةةم . 

 ووت   ورش االهطم .
 .256 – 119  20  الس دا   مجلة دراسات دعوية (. ال  دل ال يةم   القم  الت ة م   2010بط ل   إبراهم   

  الت اية  الوول   " دراس  تقورب  بم  تةهوو  التربم  ال يةم   التربمة   (. د ر التةوه  ف  تةتم  ام2008 بة  و ل   ومت 
 .88-56  1  26 مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياقيةب البدةم .
مجلممة أم وةةفم    ي  لطتشةةور   فةة  االةشةةي  التدرسةةم  الةةا (. دراسةة  تشةةومن يولةةل التر طةة  التت سةة2001  البمتةة   ضةةمم ا 
 .2  13  القرى
 القوهرل م دار الف ر ال رب . .مدرس القرن الحادي والعشرين وماارات التنمية الماارية (. 2003ووبر  ةبد ال تمد  

  www.alhayat.com     رابي2014-3-16. بتورم  مشرو  العم: التطوعي في التعليم العام (. 2014  ورمدل ال مون
تطمموير منمماهج التعلمميم لتنميممة المواطنممة فممي اللفيممة الثالثممة لممدى الطممالب بالمرحلممة  (. 2002 وتةةد  شةة بو   إبةةراهم   ةودمةة  

 التر   الق ت  لطب  س الترب م   التةتم م القوهرل. الثانوية: دراسة تجريبية.
دراسة مقدمة إلط اللقاء الثالث عشر لقاد  عوة م  ف  تةتم  الت اية   هة(. د ر التقررات الدراسم  لطتر ط  ال1426 س   فوم ل  

 التة قد ف  تةيق  البو    التتط   ال ربم  الس  دم .  العم: التربوي )التربية والمواطنة(ب
  18. والتنميمةمجلمة الطفولمة  (. اميفول  الت اية م ب ة التتغمرات العقوفمة  التةوعرل فة  تربمة  ال يةمة . 2011  الخطمف   هةد

5  217- 248 . 
  الرموةم ت تب  التط  فهد ال يةم .5. يالمناج المدرسي المعاصر (. 2005 س    الخطمف  

 ا تورات ال ربم  التت دل م دار القط  لطةشر  الت  من. تدريس العلوم في مراح: التعليم العام. (. 1996الخطمط   خطمل  آخر    
عداده : دلي: التربيمة العمليمةاختيار  (. 2003راشد  ةط     . القوهرلم دار الف ر ال رب .المعلم وا 
مجلة الكاديمية المريكية  .تةتم  ام  الت اية  ت   وه  ةلر أسوتال الت طم  التت سي ف  (. د ر التدرس  2015   او ل  أ تد

 . 68 – 51  17  6ال الموت التت دل امترم م . – العربية للعلوم والتكنولوجيا )أماراباك(
 القوهرلم دار  هرا  لطةشر  الت  من. طر  التدريس واستراتيجيات . ( 1997السب    ةبد ال     ف  ي وول   

. القةةوهرل م التر ةة  القةة ت  المواطنممة وتنميتامما لممدى طممالب التعلمميم قبمم: الجممامعي : رتيممة مقارنممة (. 2004سةة د  ةبةةد الخةةولق  
 لطب  س الترب م   التةتم 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A8%D9%86%D9%8A+%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7+%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D9%88%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9+-+%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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مجلمة دراسمات فمي  (. تةتم  ام  الت اية  لدل تاتما الت طم  امسوس  ف  ض ء خبةرات ب ةة الةد ل. 2006د الخولق س د  ةب
 .426-366  12 التعليم الجامعيب

 . ةتو م دار الف ةر لطيبوة   الةشر  الت  من.التربية العملية بين النظرية والتطبي (.  2000س د  ت ت د  
منشمممورات وزار   (. التربمةةة   الت طةةةم  فةةة  الةةةة ي  ال ربةةةة  ةطةةةة  تشةةةورم القةةةر  ال ةةةودي  ال شةةةرم . 2004السةةةةبل  ةبةةةد ال  مةةة   
 .م دتشقالثقافة
 .www.qulfkids.comالتدرمال التتقدت   استراتموموت الت ط   أةتوي الت ط .  تاستراتمومو (. 2010  شوهم   ةبد ال تمد

 الرموةم ت تب  الرشد لطةشر  الت  من. .التربية وتكنولوجيا التعليم الموسوعة العربية لمصطلحات (. 2002توهر   وبري 
هة(. الت اية   تو متو رهو يال التر طة  العوة مة  فة  التتط ة  ال ربمة  السة  دم   ةااة  الة  بةب ة 1426ةبد ا    الوبم  

 – 26 الباحممممةب دراسمممة مقدممممة للقمممماء السمممنوي الثالمممث عشمممر لقمممماد  العمممم: التربمممويب. االوتتوةمةةة التوسسةةةوت 
 ه.28/1/1426
 طمة  قراء  تحليلية لمحتوى وثيقة المواطنة للصفين الثالمث والرابع االبتمدائي فمي المملكمة المتحمد .  (. 2003الوغمر  ةطة   

 التربم   ووت   التطة  سة  د  التتط ة  ال ربم  الس  دم .
دراسمة مقدممة  ايةة  لةدل الشةبول السة  ديم دراسة  است شةوفم .أعر االةفتوت العقوف  ةط  تفهة   الت   هة(.1426  ال وتر  ةعتو 

 ه.28/1/1426 – 26البو    للقاء السنوي الثالث عشر لقاد  العم: التربوي.
 (. د ر أسةةةتوا الووت ةةة  فةةة  تةتمةةة  اةةةم  الت ايةةةة  لت اوهةةة  ت ةةةدموت اله مةةة  العقوفمةةة م ووت ةةة  االسةةة ةدرم  2010  ةتةةةورل  سةةةوت 

و.   .122-4  64  17. تربية العربيةمستقب: ال مجلةةت او 
  17  6 جامعمة القماهر ب –حولية مركمز البحموث والدراسمات اإلسمالميةب كليمة دار العلموم  . (.. الت اية 2006  ةتورل  ت تد

721 – 723 . 
 . ت تل التربم  ال تط  لد ل توطال الخطم  ال رب .لرة التربويين ( 2007ال تر  ةبدال  م   

 (. فوةطم  برةوت  تقترت لتةتم  ام  الت ايةة  لةدل تاتمةا الوةف م ال طمةو فة  التر طة  االبتدا مة  بولتتط ة  2010  الغوتدي  ةط 
   ووت   ا تو  ت تد ب  س  د ا ساتم  بولرموة.رسالة دكتوراهال ربم  الس  دم . 

.  طمة  التربمة   ي الجامعمات السموريةرتى مسمتقبلية إلعمداد المعلممين وتمأهيلام فمي كليممات التربيمة فم (. 2003 ة و   أ تد  
 ووت   دتشق.

التتط ةة  مجلممة المعرفممةب يةةة   ا ( م تةةدل اةةدر ل اليةةال فةة  التر طةة  العوة مةة  ةطةة  ت رمةةم تفهةةة   الت  2003تبةةور   ةبةةد ا   
 .١٠٤ال ربم  الس  دم  ال دد

 . االةتشور ال رب .ة: فكر ونقدالمواطنة والوحد  الوطنية في المملكة العربية السعودي (. 2008ت ف ل  ت تد 
رتى  (. التربمةة  تةة  أوةةل الت ايةةة  فةة  د ل توطةةال الت ةةو   لةةد ل الخطةةم  ال ربمةة م ال ااةةن  الت ةةدموت. 2014الت تةةري  سةةمم 

 .61-38. استراتيجية
.   ارل التربمة  ااالتجاهات المعاصر  في إعداد المعلم وتنميت  مانًيم (. 2007التفرج  بدرم    التيمري  ةفوم    تودل  ت تد 

 بول  مت  إدارل الب  س  التي مر الترب ي.
هةة(. التربم  ال يةم  ف  تدارال التتط   ال ربم  السة  دم م دراسة  ت طمطمة  تقورةة  فة  1426الةوور  وول    ال بد ال رم   راشد 

 – 26. البو ةةةة  التربةةةة يدراسممممة مقدمممممة للقمممماء الثالممممث عشممممر لقمممماد  العممممم: ضةةةة ء الت وهةةةةوت الترب مةةةة  ال دمعةةةة . 
 ه.28/1/1426
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  لتنمية قيم المواطنة في مناهج العلومتصور مقترح 
 لدى طالب التعليم العام بالمملكة العربية السعودية

 من وجاة نظر أعقاء هيئة التدريس
 أخط/ الخت الكريم/ مممممة/ حفظكم اهلل
 السا  ةطم    ر ت  ا   بر وتت    

ف  تةوه  ال ط   لدل يال الت طم  ال و  بولتتط   ال ربم   مق   البو س بدراس    ل تو ر تقترت لتةتم  ام  الت اية  
الس  دم    ف  سبمل ال و ل لهاا التو ر  فإةة  أضن بم  أمدم   او ت  بولت و ر الر مس  لتقترت تةتم  ام  الت اية  ف  

 تةوه  ال ط  .
ولت وهوت ال ولتم  ف  توتم  التةوه  الدراسةم   تتضت  القو ت  توت ة  ت  الت و ر الر مس  الت  ت  اشتقواهو ت  ةدل ر افد   

ت  أول تةتم  ام  الت اية    الت وهوت الترب مة  فة  توةتم  التةةوه  الدراسةم  تة  أوةل تةتمة  اةم  الت ايةة    خاوة  الدراسةوت 
  الب  س الت  ةةمت بتةتم   تأومل ام  الت اية  لدل التت طتم .

أتةةو  دروةة  أهتمتهةةو تةة   وهةة  ةلةةر    √بولقو تةة   اةةراءن دامقةة   تتأةمةة     ضةةن ةاتةة  آتةةل الت ةةر  بقةةراءن ال بةةورات التتضةةتة   
ت ةةة  الدروةة  امةطةة   5ت ةةة  الدروةة  امدةةة  لاهتمةة   فةة   ةةم  أ  الدروةة   1   مةةس أ  الدروةة  5إلةة   1بوختمةةور تقةةدمر تةة  

 لألهتم    مرو  تفضط   بت ب   البموةوت الخوو  ب   ف  الود ل اآلت م
 

  ل تلوه  ا
  الدرو  ال طتم 

  القس  
  التخوص ال و 
  التخوص الدامق
  ةدد سة ات الخبرل

 
  تقدرم   س  ت و ة   شو رم 

 البو س 
 

 ت طمق
 درو  امهتم 

   الت  ر
5 4 3 2 1 

 الت  ر ام لم برات  إةداد الت طتم  
 1 تراةون د افن التت طتم   الفر ق الفردم  بمةه       
 2 بط رل التفوهم  التوردل ال طتم   االتووهوت ا مووبم   ربيهو بت ض ةوت التةه  الدراس       

      
وموت  امهدام الت طمتم   الت رفم    التهورم    ال وداةم ( بتو متةوسل  تتيطبوت 

 تةوه  ال ط  
3 

 4 إةداد  تيبمق أسولمل التق م  الشوتل لطتت طتم       
 5  تيبمق برات  تةت م  لتهورات الت اول  التف مر لدل التت طتم .توتم        
 6 استخدا  استراتموموت تدرمسم  تتة ة       
 أخرل       
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 الت  ر العوة م ت ت ل ال تل الدراسم  
 1 بةوء التةوه  الدراسم  بةوء ا ةط  ا تموووت اليال  ادراته       
 2 واالبةوء التقرر  اخراوت بش ل       
 3 ربي ت ت ل التةوه  الدراسم  بولبم   ال موتم  بتوودر ت رف  خوروم       
 4 تضتم  ت ت ل ال تل لترا    وت موت ةطتم   يةم       
 5 تضتم  التةه  بت ض ةوت  اضومو ةطتم  ت طم       
 أخرل       
 الت  ر العولسم أسولمل التق م  
 1 تق م  تتة ة  تتةوسل  الة ات  التستهدف  ت  ةتطم  الت ط توتم  أد ات  أسولمل       
 2 تيبمق أد ات تقمم  شوتل لطتت ط  ت رفم و   تهورم و   وداةم و(.      
 3 استخدا  أد ات تقةة  لتشخمص ادرات التت طتم   تم له  ال طتم       

      
ت رفم   التهورم  تخومص تطفوت إةوو  لرود تقمم   تي ر الو اةل الشخوم   ال

  ال وداةم  لطتت طتم 
4 

 أخرل       
 الت  ر الرابنم امةشي  التدرسم 

 1  مورات خوروم  لترا    توسسوت ةطتم   يةم       
 2 التشور   ف  التةوسبوت ال طتم  ال يةم   التوتترات      
 3 تش مل توولال ةطتم  بولتدرس       
اوت  توورل         4  تسوبقو ةطتم  بولتدرس توتم   ا 
 أخرل ( تت طق بوستضوف  شخوموت  يةم  تتتم ل ةطتم و لطتدرس 5ت  اضوف  بةد       

 الت  ر الخوتالم برات  خدت  التوتتن
 1 التشور   ف  امةتول التي ةم  التوتت م       
 2 دتتتدة  التبودرات ال طتم  اليابم  اات القمت  التيبمقم  بولتوتتن  خ      
 3 ةقد شرا وت تن توسسوت التوتتن ال طتم       
 4 التشور   ف  تةلم  التوتترات ال طتم  التوتت م       
 5 تةلم  الر ات ال طتم  التمداةم  الو ال   ال شوف   وت م  الهال ام تر .......(      
 أخرل       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


