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دراسة تحليلية لمقررات الدراسات االجتماعية لصفوف المرحلة
األساسية العليا في فلسطين في ضوء معايير التكامل.

بحث مقدم لمؤتمر التعليم في الوطن العربي"نحو نظام تعليمي متميز"

الملخص

د .حممد ربايعة*

هدفت الدراسة إلى تحليل مقررات الدراسات االجتماعية لصفوف المرحلة األساسية العليا
صمم الباحث
في فلسطين في ضوء معايير مفهوم التكامل؛ ولمعرفة مدى مراعاتها لهذه المعايير؛ ّ
أداة للدراسة ،وهي عبارة عن قائمة مصنفة لمعايير ع ّدة ،تصف العناصر الرئيسة لمعايير التكامل
اآلتية :معيار موضوعات المقرر وفق المحور ،وتداخل الموضوعات ووجود عالقات بين المفاهيم،
واستخدام أسلوب المشاريع ،واستخدام المصادر التي تتخطى المقرر والدمج ،كما استخدم
الباحث أسلوب تحليل المحتوى بوصفه أداة أساسية للوصف الكمي والنوعي لمحتوى المنهج،
واختار الباحث لذلك الوحدات اآلتية للتحليل" :وحدات المقرر ،والعناوين الرئيسة للمقرر،
والخرائط والصور واألشكال ،واألنشطة االستهاللية" ،وقاس الباحث صدق األداة وثباتها من خالل
عرضها على بعض المتخصصين في الميدان التربوي ،وخلصت الدراسة إلى أ ّن المقررات التي
استخدمت عينة للدراسة قد راعت معايير التكامل إلى ح ّد كبير ،في معظم وحدات التحليل
المستخدمة في هذه الدراسة.
أوصى الباحث في نهاية الدراسة بضرورة االستفادة من النتائج التي خلصت إليها الدراسة،
عند طبع نسخ جديدة لمقررات الدراسات االجتماعية في المرحلة األساسية العليا في فلسطين ،بما
ينسجم ومعايير مفهوم التكامل األفقي على نحو أكثر دقة؛ نظرا ألهمية هذه المعايير في تنظيم
مفردات المناهج ،وصياغة هذه المناهج بما يتالءم وأسلوب المشاريع ،الذي يعتمد على العمل
الجماعي ،والتشاركي بين الطالب في تنفيذ أنشطة المشاريع ،واالهتمام بالتطبيق العملي للمعرفة في
أثناء تنفيذ األنشطة والخبرات ،إضافة إلى ضرورة توفير اإلمكانات المادية والتجهيزات الالزمة
لتنفيذ المناهج التكاملية.
الكلمات المفتاحية :الدراسات االجتماعية ،معايير التكامل.
* أستاذ مساعد يف قسم املناهج وطرائق التدريس -جامعة القدس املفتوحة – فلسطني.
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Abstract
The study aims to analyze Social Studies books of the upper
primary stage in Palestine according to the principles of
"integrity ".To know the degree of its commitment to these
criteria, The researcher has designed a"study tool" which
includes a categorized list of several criteria that classify the
main elements of integrity. The study tool includes: (subjects,
interacting between subjects, using projects methods, other
resources in addition to the book, and Consolidation). The
researcher used the method of content analysis as a basic of tool
for describing the quality and quantity of the curriculum content.
Therefore, the researcher chose the following units for analysis :
(the book units, basic titles and map, pictures and shapes, and the
introductory activities.
The researcher has examined the validity and the reliability
of the tool by showing it to some specialists in the education
field. The study reached a result that the curricula used as a
sample had took into the principles of integration in most of the
units of analysis in this study.
Keywords: social studies courses, the high basic stage grade,
integration standards.

دراسة تحليلية لمقررات الدراسات االجتماعية  .................................................................د .ربايعة

 .1المقدمة:
تشكل املناهج التعليمية ركنا أساسيا من أركان ثالثة هي :الطالب متلقي العلم ،واملعلم مقدم
املعلومات ،واملعلومات؛ وهي أخطرها ،األمر الذي يدفع للوقوف على هذه املناهج بالتحليل والتقومي
والتطوير بني احلني واحلني لتتالئم ومستويات الطالب العمرية والفكرية ،ولتالئم روح العصر الذي نعيش
فيه (عمر وعساف.)37 ،2002 ،
ونظرا ألمهية املقرر املدرسي ،فقد أواله املسؤولون يف جمال التعليم اهتماما خاصا ليكون أداة فاعلة
يف عملييت التعليم والتعلم ،لذا كان أمر املتابعة املستمرة للمقرر والقيام بعملية تقوميية وحتليله يف غاية
األمهية؛ ألن التقومي وسيلة من الوسائل املهمة يف معرفة مدى صالحيته وجودته ومناسبته حلاجات الطالب
واجملتمع احمللي ،وهلذا ،كان لتحليل حمتوى املقررات املدرسية أهداف كثرية ،ولكنها ختتلف من حبث
آلخر ،ومن دراسة ألخرى (سعيد وحممود ،)619 ،6991 ،وهلذا أكد "وجلوز" ( )Willogoseأن:
"التعليم يتطلب انتقاء وتنظيم املعلومات مبا يتناسب مع حاجة املتعلمني ،ويكون ذلك عن طريق بناء
املناهج ،واملقررات املدرسية وفق أسس علمية منظمة ( ،)Willgose & Ce, 1984, 65والرتكيز
على الربط بني النظرية والتطبيق ،إذ أصبح الفصل بني النظرية وتطبيقاهتا أمرا مرفوضا يف ظل التقدم التقين
يف شىت اجملاالت وامليادين ،كذلك جيب أن يظهر حتديد حمتوى املنهج الوقائع والظواهر واألحداث اليت
حتدث عرب حدود املواد الدراسية اليت يدرسها التلميذ (إبراهيم.)783 ،2003 ،
وإذا كانت معايري الصدق والشمول والتنوع والصالحية والعالقة باحلياة والنمط السلوكي متثل
معايري اختيار اخلربات التعليمية قبل تنظيمها ،فإن االستمرارية والتتابع والتكامل متثل جمموعة املعايري أو
احملطات اليت ال بد من اعتمادها عند التفكري يف تنظيم اخلربات أو األنشطة التعليمية من أجل جعلها اكثر
فاعلية يف تاثريها على املتعلمني (سعادة وابراهيم.)702 ،2002 ،
بدأت وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية بوضع مقررات العلوم االجتماعية للصفوف املختلفة موضع
التطبيق العملي ابتداء من مطلع العام 2000م ،وبدأت مرحلة جديدة ،ومناهج جديدة ،ومل جتر أية
دراسة -يف حدود علم الباحث– لتحليل مناهج الدراسات االجتماعية (النسخة التجريبية )2063 ،يف
ضوء املعايري الرئيسة لتنظيم املناهج من أجل معرفة مواطن القوة ،ومواطن الضعف فيها ،ومدى مالءمتها
للمبادئ واملعايري احلديثة يف تنظيم املناهج املدرسية.
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ففي سبيل بناء منهج فعال للمواد االجتماعية ،البد من مراعاة املعايري ،واألسس الالزمة لتصميم
املنهج اخلاص مبفهوم التكامل بوصفها معايري مهمة لتنظيم مناهج الدراسات االجتماعية يف املراحل
الدراسية املختلفة يف فلسطني.
تسعى الدراسة للتأكد من توافر هذه املعايري يف مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية
العليا يف فلسطني ،وذلك بناء على ما جاء يف خطة املنهاج الفلسطيين األول للعام 6998م من حرص
الفريق الوطين على مراعاة اخلطوط العريضة التالية يف تنظيم املناهج:
 .6التدرج يف املفاهيم عرب املستويات الدراسية حسب مراحل النمو ،ومراعاة املتطلبات السابقة للمفهوم
اجلديد.
 .2التفضيل :وذلك بانتقاء املعلومات حسب أولويتها ومدى احلاجة إليها.
 .7التنويع :تنويع األداء بني الطلبة ،وتنويع التدريس وأساليب اإلشراف والتقومي يف ضوء تنوع احملتوى.
 .2التوازن :بني تنظيمات املناهج املختلفة وهي :مناهج املواد املنفصلة ،والنشاط ،والتكنولوجي ،واحملوري.
 .3حتديد اجلوانب املستهدفة يف املنهج اخلفي يف أدلة املعلم.
 .1التكامل والشمول (خطة املنهاج الفلسطيين األول.)22 –27 ،6998 ،
وقد متحورت هذه الدراسة حول اخلطوط العريضة اخلاصة بالتكامل والشمول يف تنظيم املناهج.

 .2مشكلة الدراسة:

نظرا ألمهية تنظيم عناصر خربات املناهج املتمثلة بـ(التكامل) يف بناء مناهج الدراسات االجتماعية،
ويف حتديد أبرز املعايري اليت حتكم تنظيم خربات املنهج بصورة جتعل من املمكن توفري أحسن الظروف
لتحقيق األهداف الرتبوية يف هذا اجملال ،وسعيا ملساعدة واضعي املناهج للتمكن من اختاذ القرار املناسب
بشأن حتديد وتنظيم خربات املنهج مبا يعكس إمكانات التقدم يف عملية بناء مناهج الدراسات االجتماعية
خالل املراحل التعليمية املختلفة ،فإن الدراسة احلالية هدفت إىل حتليل حمتوى مناهج الدراسات االجتماعية
للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني ،والتعرف اىل مدى حتقيق التكامل يف هذه املقررات للصفوف
األساسية العليا يف فلسطني.
وتتمثل مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما مدى التزام حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية يف املرحلة األساسية العليا يف فلسطني مبعايري
التكامل كمعايري أساسية لتنظيم املناهج؟
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ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئلة اآلتية:
 .6 .2ما معايري مفهوم التكامل اليت جيب مراعاهتا يف بناء وتنظيم مقررات الدراسات االجتماعية يف
املرحلة األساسية العليا يف فلسطني؟ وهذا السؤال جييب عنه اإلطار النظري يف الفصل الثاين؟
 .2 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف اخلامس األساسي ملعايري التكامل؟
 .7 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف السادس األساسي ملعايري التكامل؟
 .2 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف السابع األساسي ملعايري التكامل؟
 .3 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف الثامن األساسي ملعايري التكامل؟
 .1 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية للصف التاسع األساسي ملعايري التكامل؟
 .3 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقرر جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر األساسي
ملعايري التكامل؟
 .8 .2ما مدى مراعاة حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني ملعايري
التكامل كأسلوب لتنظيم خربات املناهج؟

 .3هدف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل تقييم وحتليل مدى التزام حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للصفوف
األساسية العليا بوزارة الرتبية والتعليم يف فلسطني مبعايري التكامل ،كمعايري أساسية لتنظيم املناهج ،بغية
وضع األسس واملعايري الثابتة لبناء منهج مقررات الدراسات االجتماعية وتنظيمه ،وتسهيل مهمة اختاذ
القرار لواضعي ومصممي املناهج الدراسية.
 .4أهمية الدراسة:

تنبع أمهية هذه الدراسة مما يلي:
 .6 .2لفت انتباه القائمني على تصميم وبناء املناهج املدرسية إىل ضرورة بنائها وفق أساليب حديثة،
وبديلة غري تقليدية ذات صبغة تتابعية وتكاملية.
 .2 .2مساعدة واضعي املناهج للتمكن من اختاذ القرار املناسب بشأن حتديد وتنظيم خربات املنهج
على حنو يعكس إمكانات التقدم يف عملية بناء مناهج الدراسات االجتماعية خالل املراحل التعليمية
املختلفة.
 .7 .2تشجيع الباحثني على إجراء دراسات مماثلة ملراحل ومقررات دراسية خمتلفة.
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 .2 .2مساعدة القائمني على متابعة املقررات الدراسية املختلفة وتقوميها وحتليلها باستخدام ما توصلت
إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات.
 .3 .2التعرف إىل مدى التزام حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية مبفهوم التكامل كمعايري أساسية
لتنظيم املنهج ،بغية وضع األسس واملعايري الثابتة لبناء منهج مواد الدراسات االجتماعية وتنظيمه وتسهيل
مهمة اختاذ القرار لواضعي املناهج يف هذا اجملال.

 .5حدود الدراسة:

حدد الباحث جماالت الدراسة يف اآليت:
 .6 .3حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني؛ وهي:
 .6 .6 .3مقرر الصف اخلامس (الدراسات االجتماعية).
 .2 .6 .3مقرر الصف السادس (الدراسات االجتماعية).
 .7 .6 .3مقرر الصف السابع (الدراسات االجتماعية).
 .2 .6 .3مقرر الصف الثامن (الدراسات االجتماعية).
 .3 .6 .3مقرر الصف التاسع (الدراسات االجتماعية).
 .1 .6 .3مقرر الصف العاشر (جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر).
 .2 .3الرتكيز على معايري التكامل من عناصر تنظيم خربات املناهج.

 .6مصطلحات الدراسة:

 .1 .6التكامل" :حماولة للربط بني املوضوعات الدراسية املختلفة ،اليت تقدم للطالب على حنو مرتابط
ومتكامل ،وتنظم تنظيما دقيقا ،يسهم يف ختطي احلواجز بني املواد الدراسية املختلفة" (اجلهوري،
.)32 ،2002
"هو املنهج الذي يعتمد يف ختطيطه ،وطريقة تنفيذه على إزالة احلواجز التقليدية اليت تفصل بني
جوانب املعرفة" (الشربيين والطنطاوي.)266 ،2006 ،
ويشري مفهوم التكامل أيضا إىل وحدة املعرفة وتكاملها؛ ملساعدة املتعلم على فهم العالقات بني
جوانب املعرفة بشكل أكثر عمقا (.)Alleman & Brophy, 1993
ويعرفه (شوميكر) بأنه التعليم الذي يتم تنظيمه بالطريقة اليت يتقاطع فيها مع خطوط مواضيع
خمتلفة ،جامعا بني اجلوانب املختلفة يف املناهج الدراسية يف عالقات مفيدة للرتكيز على اجملاالت الواسعة
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للدراسة ،حبيث تنظر هذه الطريقة إىل التعلم والتعليم بطريقة شاملة تارخيية وتعكس العامل احلقيقي بطريقة
تفاعلية (.)Shoemaker, 1989, 5
 .2 .6حتليل احملتوى :أحد أساليب البحث العلمي اليت تسعى إلـى وصـف احملتـوى الظاهر أو املضمون
الصريح للمادة اإلعالمية وصفا موضوعيا ،منتظما وكميا (العمارين.)2060 ،
 .7 .1املرحلة األساسية العليا :هي مرحلة "التمكني" اليت متثل مرحلة من مراحل التعليم اإللزامي يف
فلسطني ،مدهتا ست سنوات دراسية وتضم الصفوف األساسية من "( "60-3وزارة الرتبية الفلسطينية،
.)26 ،6998
 .7اإلطار النظري:
يف خضم االنفجار املعريف اهلائل الذي أفرز حجما هائال من املعلومات املهمة والدقيقة اليت ال
ميكن إمهاهلا أو جتاهلها ،أو حىت االستغناء عن بعضها ،أصبحت عملية اختيار حمتوى املنهج عملية صعبة
جدا ،ومما يزيد املشكلة تعقيدا أن الذكاء اإلنساين من الندرة وعلو القيمة ،حبيث ال نستطيع أن نبدده يف
تعليم بعض املعلومات اهلشة اليت ال تناسب العصر ،وعليه جيب أن يكون اختيارنا ملا ينبغي أن يتعلمه
التالميذ اختيارا حكيما ،حيقق التكامل بني جوانب املعرفة املختلفة ،ويراعي أيضا عند اختيار موضوعات
املنهج أن تعكس العمل الوظيفي ومتثله جبميع جوانبه ،إذ أصبح اآلن الفصل بني النظرية وتطبيقاهتا أمرا
مرفوضا يف ظل التقدم التقين يف شىت اجملاالت وامليادين ،كذلك جيب أن يظهر حتديد حمتوى املنهج الوقائع
والظواهر واالحداث اليت حتدث عرب حدود املواد الدراسية اليت يدرسها التلميذ (إبراهيم،)782 ،2003 ،
فأسس بناء املنهج التقليدي كانت متثل الرتبية التقليدية اليت ينصب الرتكيز فيها على املعرفة هبدف نقل
الرتاث اإلنساين من جيل آلخر حلفظ احلقائق اخلالدة اليت انصب االهتمام فيها على املادة الدراسية
كوسيلة لنقل الرتاث مل تعد مناسبة هلذا االنفجار املعريف اهلائل (جامل ،)69 ،2002 ،هلذا أصبحت
خصائص منوذج بناء املنهج أو تطويره تتمثل باالنطالق من نظرية واضحة ،ورؤية متكاملة للمنهاج،
والدراسة الدقيقة للسياق التعليمي ،والتحديد الدقيق للخطوات املتبعة يف بناء املنهج أو تطويره ،باإلضافة
إىل التغذية املرتدة والتحقق من صالحيته (عبد اهلل وآخرون ،)96 ،2001 ،لذا فإن التحرك حنو االقتصاد
العاملي والعالقات الدولية ،فضال عن التغريات السريعة يف التكنولوجيا كل ذلك من شأنه دفع التعليم حنو
التكامل والشمول ،إذ ستكون القدرة على إجراء االتصاالت ،وحل املشكالت من خالل أخذ وجهات
نظر متعددة ،وإدراج معلومات من خمتلف اجملاالت عنصرا أساسيا لتحقيق النجاح يف املستقبل ،وهناك
جدل دائم حول القدرة على حتقيق التكامل املستمر يف املناهج لكونه ميثل وسيلة لتجنب اكتساب املعرفة
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جمزأة واحلصول على احلقائق معزولة عن بعضها البعض ،وحتويل املعرفة إىل أدوات مفيدة شخصيا
الكتساب معلومات جديدة (.)Lipson, et al, 1993, 252
 .6 .3اجتاهات تنظيم احملتوى التعليمي؛ ومنها:
 .6 .6 .3االجتاه األول :يركز على أساس التتابع املنطقي الرأسي (،)logical organization
الذي يقوم على األساس املتدرج من املعلومات العامة إىل األقل عمومية مث األقل عمومية حىت يصل إىل
اجلزء احملسوس ،أو قد يرتب وفق زمن احلدث من القريب اىل البعيد ،أو بالعكس كما يف تسلسل
األحداث التارخيية واملنجزات العلمية ،أو يرتب حبسب عرض الصور الكلية ،وصوال إىل العناصر اجلزئية
وفق النظريات اجلشطالتية ،وهذه متثل بالطريقة االستنتاجية القياسية يف العرض ،إذ قد ترتب على درجة
العمومية من العام إىل اخلاص ،أو من الكل إىل اجلزء أو من اجملرد إىل احملسوس وفق العالقة اليت تربط بني
أجزاء احملتوى التعليمي ،اليت تسمى العالقة الدنيا/العليا (الفتالوي.)89 ،2001 ،
 .2 .6 .3االجتاه الثاين :يركز على التنظيمات املنهجية على األساس السيكلوجي أو النفسي
( )Organization psychologicalيف أسلوب تناول املواقف التعليمية اليت تقدمها املناهج
التعليمية ،حيث تركز على املتعلم يف حاجاته وقدراته وميوله وفق الرتتيب الذي يراعي مراحل النمو أو
جوانب النمو أو نتاجات التعليم أو الرتتيب االستقرائي أو االستنتاجي (القياسي) ،ويقصد به تدريس
التلميذ معظم املوضوعات الدراسية منذ دخوله املدرسة اإلبتدائية ،على أن يعمق يف دراسة هذه
املوضوعات سنة بعد أخرى حسب منوه وتقدمه يف الصفوف الدراسية ،وحسب نضجه وقدرته على
الفهم ،ومن الواضح أن هذه الطريقة تعد من الطرائق اليت تقوم على نشاط التلميذ وفعاليته ،فهي ترتب
املادة اليت يدرسها التلميذ حسب قدرته على فهمها ،وحسب نضجه العقلي ونوع اهتمامه ،وليس حسب
الروابط املنطقية القائمة بني موضوعات تلك املادة (حويج.)638 ،2001 ،
 .7 .6 .3االجتاه الثالث :مثة تنظيم منهجي مغاير يراعي يف تنظيم املواقف التعليمية األساس املنطقي
والسيكلوجي ،يؤكد ضرورة حتقيق التكامل يف املنهج من منطق مؤداه :أن الرتابط والتكامل يف املواد
الدراسية يسهل عملييت التعليم والتعلم ،كما أهنا تبقى يف ذاكرة املتعلم ملدة أطول من الزمن على عكس
املعلومات غري الرتابطية أو اجملزأة ،ويتطلب حتقيق التكامل يف املنهاج التعليمي اشتقاق املواقف التعليمية من
االهتمامات الشخصية األساسية للمتعلمني ،ومن االهتمامات االجتماعية.
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 .2 .3أشكال تنظيم احملتوى التعليمي وفق املدخل التكاملي؛ ومنها:
 .6 .2 .3الربط :يقوم هذا املنهج على أساس الربط بني مادتني أو أكثر دون رفع احلواجز الفاصلة بني
املواد ،ولكن مفاهيم كل مادة ترتبط مبفاهيم أخرى من املواد ذات العالقة ،وقد يكون الربط عرضيا دون
ختطيط مسبق حينما يشعر املعلم بضرورة ذلك عندما تسمح له طبيعة املوضوعات يف تلك املواد ،كما يف
ربط مفاهيم مادتني أو أكثر مثل التاريخ واجلغرافيا والفلسفة واملنطق وعلم النفس والتاريخ واألدب
والكيمياء واألحياء ،وقد يكون الربط منظما أي يتم وفق خطة توضع لتسري مبوجبها عملية التدريس،
وتتضمن هذه اخلطة عددا من املوضوعات املختارة اليت توصف بالشمول.
 .2 .2 .3الدمج :يقوم هذا املنهج على أساس الدمج والربط بني جمموعة من املواد الدراسية بعضها
ببعض يف جماالت أوسع وأمشل مثل دمج التاريخ واجلغرافيا والرتبية السياسية والدميقراطية يف منهج يدعى
املواد االجتماعية يف هذا النوع من التنظيم ترتب املعرفة ترتيبا وظيفيا يساعد على اإلملام خبصائص اجملال
املعين ،كما يسمح بالتكامل األفقي بني املوضوعات الدراسية مثل تنظيم احملتوى التعليمي ،إما بتصميم
حلزوين وفقا لنموذج (برونر) ،وإما بتصميم شبكي وفقا لنموذج (نورمان) ،وإما بالتصميم املوسع طبقا
لنموذج (راجيلوت) ،وإما بتصميم املنهج احملوري.
 .7 .2 .3الرتكيز :ويتضمن تركيز املتعلم على عدة مقررات دراسية متقاربة ومتداخلة هتيئ الفرصة
لالختيار للحصول على عمق اإلعداد األكادميي املطلوب ملعرفة أو رؤية تفرعات املعرفة يف كل مادة أو
موضوع دراسي يف املنهج التعليمي (الفتالوي.)92 ،2001 ،
 .2 .2 .3التكامل :وقد يكون التكامل عموديا يربط موضوعات مرحلة دراسية معينة باملوضوعات
نفسها يف صفوف الحقة أو سابقة؛ فمثال قد نستخدم مفاهيم العلوم العامة يف جمال العلوم الطبيعية ،أو
العلوم االجتماعية ،وقد يكون التكامل افقيا يربط التاريخ باجلغرافيا ،أو العلوم بعلوم احلياة  ...وهكذا ،وقد
يكون التكامل باستخدام املهارات املتعلمة من مادة دراسية ،كأدوات يف جمال دراسي آخر ،فمثال قد
نستخدم املفاهيم الرياضية مبوضوعات يف العلوم االجتماعية ،أو العلوم التطبيقية أو الطبيعية (الفتالوي،
.)92 ،2001
ويشري معيار التكامل إىل تنظيم اخلربات التعليمية أفقيا لضمان مساعدة التالميذ يف زيادة حصوهلم
على وجهة نظر موحدة ،ودمج سلوكهم يف عناصر اخلربات اليت يتعاملون معها؛ فمثال ال بد عند تطوير
مفاهيم اللغة العربية أو العلوم أن يتم ربط هذه األفكار مبواد دراسية أخرى تزداد مبوجبها نظرة التالميذ
التكاملية يف السنة الدراسية نفسها (سعادة وابراهيم ،)702 ،2002 ،وذلك ليتسىن للمتعلم الربط بني
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مفهومني أو أكثر وإجراء تعديل لتوليد مفهوم مستحدث حيمل معىن جديدا يوفق بني التعلم السابق
والالحق ويتميز عنهما ،فينظر املتعلم إىل املفاهيم نظرة متكاملة عن طريق الربط بينها سواء أكانت عمومية
أم أقل عمومية ،وكذلك بني املفاهيم اليت تقع يف نفس املستوى يف التصنيف اهلرمي ،واليت تعود بدورها إىل
فهم وإدراك أكثر قوة (القرارعة ،)22 ،2009 ،فمن الضروري أن يصمم املنهج يف صورة مفاهيم
ومدركات أساسية وفرعية لكل صنف دراسي ،ومع كل مفهوم ما يفسره من تعميمات ،ويوضح هذا
األسلوب يف ختطيط حمتوى املنهج مدى النمو يف املدركات من صف إىل الصف الذي يليه منعا للتكرار،
وضمانا للتتابع والتكامل يف حمتوى املنهج (كوجك ،)23 ،2001 ،فالتعلم يف األسلوب التكاملي يكون
أفضل ويكسب الطالب معلومات أكثر خاصة يف الدراسات االجتماعية واللغة اإلجنليزية مما لو كان
بشكل منفصل ( ،)Oster, 1993, 28واعترب ( )M. Markus, 1991, 797املنهج املتكامل
مبثابة هدية عظيمة للمعلمني من ذوي اخلربة فهي مثل احلصول على زوج جديد من العدسات اليت جتعل
التدريس أكثر إثارة ،وتساعد الطالب على السيطرة على التعلم بشكل أقضل ،فتنظيم اخلربات ينبغي أن
يتم بطريقة تساعد التلميذ على حتقيق نظرة موحدة منسقة ،إذ جيب أن تراعي الطرائق املمكن بواسطتها
استخدام املهارات على حنو فعال ،وبكافة املواد الدراسية على حد سواء ،أي أن تنمى على أهنا مهارات
ترتبط بالقراءات الكلية للتلميذ.
ويلخص لبسون ( )Lipson, et al. 1993, 253فوائد املناهج التكاملية بأهنا تساعد
الطالب على تطبيق املهارات ،وتؤدي إىل سرعة اسرتجاع املعلومات من خالل وجود قاعدة معرفية
متكاملة ،وتؤدي إىل قاعدة معرفية أكثر تكامال من خالل وجود وجهات نظر متعددة ،وتشجع على
عمق واتساع التعلم ،وتعمل على تعزيز املنهج املتكامل من خالل املواقف اإلجيابية لدى الطالب ،ويوفر
املنهج املتكامل املزيد من الوقت الستكشاف نوعية املناهج الدراسية ،وهناك تباين يف مستويات التكامل.،
كما يقرتح ( )Palmer, 1991, 59عند تنظيم املناهج التكاملية تطوير األهداف الفرعية عرب
املناهج ضمن دليل معني للمناهج الدراسية ،وتطوير حصص منوذجية تشمل األنشطة املشرتكة بني املناهج
الدراسية والتقييمات ،وتطوير أنشطة إثرائية أو تعزيزية مع املناهج الدراسية ،والرتكيز على االقرتاحات عرب
املناهج الدراسية وبعد كل هدف ،وتطوير أنشطة تقييم تتداخل واملناهج الدراسية يف طبيعتها ،وأخريا
تضمني عينات للخطط يف مجيع أدلة املناهج الدراسية.

111

دراسة تحليلية لمقررات الدراسات االجتماعية  .................................................................د .ربايعة

 .7 .3أبعاد تنظيم حمتوى التعليمي وفق املدخل التكاملي:
ألسلوب التكامل أبعاد أساسية يف تنظم حمتواه ،وإبراز خصائصه ،حبيث يصبح قادرا على إتاحة
الفرصة للتلميذ لتحقيق التكامل بطرائق خمتلفة ،ومن أهم هذه األبعاد كما حيددها (اخلياط،2006 ،
)662؛ مايلي:
 .6 .7 .3جمال التكامل ( :)Scopeيقصد به املواد الدراسية اليت يتكون منها املنهج؛ ومن أهم جماالت
التكامل:
 .6 .6 .7 .3تكامل على مستوى املادة الدراسية الواحدة( .وهذا هو جمال الدراسة احلالية).
 .2 .6 .7 .3تكامل على مستوى مادتني دراسيتني ،تنتميان إىل جمال دراسي واحد ،حبيث حيدث
التكامل بني فرعني من فروع املادة الدراسية الواحدة ،مثل التكامل بني التاريخ واجلغرافيا.
 .7 .6 .7 .3تكامل بني مجيع املواد الدراسية اليت تنتمي إىل جمال واحد ،مثل الفيزياء والكيمياء
واألحياء ،جمال العلوم العامة.
 .2 .6 .7 .3تكامل بني مجيع اجملاالت الدراسية املقررة يف الصف الدراسي الواحد ،وهو من أقوى
مستويات التكامل مجيعها.
 .2 .7 .3شدة التكامل ( :)Powerأي درجة الربط بني مكونات املنهج اليت توضح شدته؛ فمثال:
إذا كان هنالك منهجان يدرسان متعاقبني ،ويستفاد من أحدمها يف تدريس اآلخر ،وهلما نفس األهداف
وطريقة التدريس ،يكون بني هذين املنهجني تناسق ،أما إذا نظمت جمموعة من املوضوعات حول خط
فكري واحد فتكون حينئذ مرتابطة ،وإذا تناولت املناهج عناصر متداخلة ،حىت يتعذر إدراك الفواصل بني
فروعها فإن ما بينهما يكون إدماجا.
 .7 .7 .3عمق التكامل ( :)Depthيقصد به األبعاد اليت تبني درجة عمقه مثل ارتباط املنهج باملناهج
الدراسية األخرى وارتباطه بالبيئة احمللية وباحتياجات التالميذ واجملتمع الذي يعيشون فيه.
 .2 .3شروط تنظيم احملتوى التعليمي وفق املدخل التكاملي:
أورد ( )Lake, 1997, 12شروطا البد من مراعاهتا عند ختطيط املنهج وبنائه باألسلوب
التكاملي؛ وهي :وجود جمموعة متداخلة من املوضوعات ،والرتكيز على استخدام املشاريع ،واستخدام
مصادر التعلم اليت تتخطى املقرر املدرسي ،وإجياد العالقات بني املفاهيم ،ووجود وحدات تدور حول
احملور ،ومرونة يف التطبيق ،ومرونة يف تشكيل جمموعات الطلبة.
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 .6 .2 .3تنظيم احملتوى وفقا لنظرية جانييه :ينظم احملتوى من البسيط إىل املركب بشكل يساعد على
حدوث االنتقال الرأسي للتعلم كما عرفه جانييه.
 .2 .2 .3تنظيم احملتوى وفقا لنظرية أوزوبل :ينظم احملتوى من العام إىل اخلاص؛ مبعىن أن ينظم احملتوى
حبيث تقدم أكثر األفكار واملفاهيم عمومية ومشوال ،مث تتميز باإلطراد يف التفاصيل ،والتخصص لتصل إىل
املعلومات التفصيلية الدقيقة املتخصصة.
 .7 .2 .3تنظيم احملتوى وفقا لنظرية برونر :ينظم احملتوى بتقدمي املفاهيم واملبادئ بالتمثيالت امللموسة
العملية ،فالتمثيل بالنماذج والصور الذهنية ،مث بالتمثيالت اجملردة الرمزية ،وينظم أيضا حبيث ترتابط
مفاهيمه مع بعضها بعضا ،وكذلك مبادئه بشكل يسمح بإدراك اهليكل العام للمادة ،وينظم بتقدمي
املفاهيم واملبادئ املرتبطة هبذه املفاهيم يف صورة سلسلة متتالية من التعاريف واألمثلة والتصنيفات متصاعدة
التجريد والتعميم (السعيد.)293-292 ،2003 ،
 .2 .2 .3املدخل املنظومي لتنظيم احملتوى :ينظم احملتوى وفق هذا املدخل يف صورة منظومية شاملة تربز
العالقات املتشابكة واملتداخلة واملتكاملة بني املفاهيم واألفكار املختلفة اليت يتكون منها حمتوى املنهج
بصفة عامة ،وميكن أن تشتق من هذه املنظومة الشاملة جمموعة من املنظومات الفرعية ،لبيان األجزاء
املختلفة لكل موضوع من موضوعات حمتوى املنهج علي حدة ،مع تأكيد توضيح العالقات بني املنظومات
الفرعية (فهمي وعبد الصبور ،)669-668 ،2006 ،والبد أن ينظم احملتوى بشكل يتحقق فيه هدفان:
األول :متاسك املادة وترابطها وتكاملها ،والثاين :سهولة تعلمها من قبل املتعلم (شاهني.)63 ،2060 ،
وهذا يعين حتقيق نوع من التوازن بني التنظيمني املنطقي والسيكولوجي للمادة ،وهنا البد من
التذكري مبعايري تنظيم احملتوى؛ االستمرار والتتابع والتكامل واملرونة ،واليت تعد معايري أساسية يف وضع خمطط
فعال لتنظيم خربات التعلم (جويح.)630 ،2001 ،
 .8دراسات سابقة:

هدفت دراسة (للسر )2008 ،إىل معرفة متوسطات تقديرات املعلمني التقوميية لتنظيم حمتوى
مقررات الرياضيات للصفوف (السابع ،والثامن ،والتاسع) يف فلسطني يف ضوء نظريات التعلم والتعليم
املعرفية ،وذلك من خالل تطبيق استبانة على عينة من ( )683معلما ومعلمة؛ مشلت معايري تنظيم احملتوى
املشتقة من نظريات التعلم والتعليم املعرفية ،وقد أظهرت النتائج ضعف ارتباط احملتوى مع حمتوى املواد
الدراسية األخرى ،ما حدا بالباحث ان يوصي بتطوير مقررات الرياضيات حبيث حيقق حمتواها معايري تنظيم
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احملتوى وفق نظريات التعلم والتعليم املعرفية ،وربط احملتوى مبحتوى املواد الدراسية األخرى لتحقيق التكامل
بينها.
وهدفت دراسة (ربايعة )2002 ،إىل حتليل وتقومي مقرري الرتبية الوطنية للصفني السادس والسابع
يف فلسطني ،وذلك من خالل حتديد مدى التزام حمتوى املقررين بعناصر التتابع ،وكذلك من خالل حتديد
اجتاهات وتقديرات معلمي ومشريف الرتبية الوطنية ،وأعضاء جلنة التاليف حنو املقررين ،وإىل تعرف أثر
جمموعة من املتغريات املستقلة يف حتديد اجتاهات أفراد عينة البحث حنو مقرري الرتبية الوطنية للصفني
السادس والسابع األساسيني يف فلسطني ،استخدم الباحث ثالث أدوات لتحقيق ذلك؛ أحدها قائمة
معايري ووحدات لتحليل احملتوى ،وأظهرت النتائج تفاوتا يف مراعاة املقررين ملبادئ التتابع يف احملتوى ،فقد مت
مراعاة األنشطة االستهاللية من البسيط إىل املعقد ،ومن الكل إىل اجلزء بشكل كبري يف حمتوى املقررين ،ومل
يتم مراعاة االنتقال من املألوف إىل املعقد يف تنظيم مقررات احملتوى ،وأوصى الباحث بضرورة مراعاة
اخلصائص العمرية ،والصفات الشخصية للتالميذ يف تصميم مناهج املواد االجتماعية وبنائها ،واالعتماد
على أسلوب التتابع والتدرج ،باالنتقال من احملسوس إىل اجملرد ،ومن املعروف إىل اجملهول ،ومن احلاضر إىل
املاضي ،ومن الكل إىل اجلزء ،ومراعاة التسلسل الزمين ،وإجياد عالقة وثيقة ،وواضحة يف تصميم املنهج
لتحديد اخلصائص العمرية للتالميذ ،وبناء املنهج يف ضوء مفهوم التتابع ،وإجياد صيغة حمددة ينبغي االلتزام
هبا يف تصميم مناهج املواد االجتماعية تعتمد على نظريات التعليم ومبادئ تنظيم احملتوى كالتتابع،
والتكامل ،واالستمرار ،والتوازن.
وهدفت دراسة (اخلياط )6999 ،إىل تقييم مدى التزام حمتوى مقررات املواد االجتماعية يف املرحلة
املتوسطة بوزارة الرتبية يف دولة الكويت مببادئ التتابع كمعيار أساسي لتنظيم املنهج بغية وضع األسس
الثابتة لبناء منهج املواد االجتماعية وتنظيمه ،وتسهيل مهمة اختاذ القرار لواضعي املنهج يف هذا اجملال ،وقد
استخدم أسلوب حتليل احملتوى كأداة ميكن عدها أساسية للوصف الكمي والنوعي حملتوى املنهج ،وتوصل
إىل العديد من النتائج ،واقرتاح ما هو مناسب لتحقيق مبادىء التتابع يف حمتوى املناهج وإعادة تصميم
منهج املواد االجتماعية مبا يتفق مع مبادىء حتليل احملتوى التتابعي ملنهج املواد االجتماعية احملددة يف
الدراسة ،والسيما مبدأ تبسيط املادة العلمية مبا يتناسب مع قدرات التالميذ ،والتدرج يف الصعوبة والتجريد
كلما تقدمنا يف عرض احملتوى ،وكذلك االنتقال من املعروف إىل اجملهول يف إثارة التفكري لدى التالميذ،
واستخدام مبدأ التتابع يف وضع واستخدام اخلرائط البيانية ،واألنشطة االستهاللية.
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وهدفت دراسة (اخلياط واهلويل )2007 ،إىل تقومي الواقع احلايل حملتوى منهج االجتماعيات يف
املرحلة املتوسطة (الصف األول) ،وتعرف مدى حتقيق التكامل األفقي بينه وبني مناهج املواد الدراسية
األخرى ،ولتحقيق هدف الدراسة مت القيام بدراسة حتليلية اعتمدت على قراءة حمتوى مقرر مادة
االجتماعيات ومقررات املواد األخرى ،واستخدم أسلوب حتليل احملتوى كأداة ملعرفة مدى حتقيق التكامل،
والكلمة كوحدة للعد وللتعبري عن املفاهيم االجتماعية ،ومت أوال حتليل املفاهيم األساسية حملتوى مقرر
االجتماعيات للصف األول املتوسط ،وكشفت الدراسة عن وجود تكدس كبري للمفاهيم يف مقررات املواد
الدراسية وعدم توازهنا ما يشكل عبئا على املعلم واملتعلم ،ووجود مظاهر للتكامل بني املواد الدراسية
املختلفة وحمتوى مقرر مادة االجتماعيات ،وأن أقرب املواد الدراسية تكامال مع حمتوى مادة االجتماعيات
للصف األول املتوسط منهجا الرتبية اإلسالمية والعلوم ،وأقلها تكامال كان حمتوى منهجا الرياضيات واللغة
العربية ،ويف ضوء نتائج التحليل أوصت الدراسة بالتوسع والتعمق يف استخدام األسلوب التكاملي يف بناء
املناهج وتطوير هاوتأليف املقررات املدرسية ،السيما مراعاة التكامل بني فروع مادة االجتماعيات واملواد
الدراسية األخرى.
ويف دراسة ) (Lindquist & Selwyn, 2000ركز الباحثان على دمج األطفال واحملتوى
واملواضيع األدبية ،وأشارت إىل ضرورة وضع مناهج مواد االجتماعيات كمركز وحمور لتقدمي مجيع املواد
واملقررات الدراسية ،وقد قدمت هذه الدراسة جمموعة وحدات دراسية كنماذج لتنظيم املنهاج حول حمور
مواد الدراسات االجتماعيات ،وحددت اسرتاتيجيات التدريس املقرتحة لذلك.
وأشارت دراسة ( )lake, 1997إىل بعض النتائج اإلجيابية واملفيدة الستخدام املنهج املتكامل
( )Integrated Curriculumخلصها الباحث بـ :يساعد املنهج املتكامل الطالب يف اكتساب
وتطبيق املهارات املختلفة ،ويف تسهيل اسرتجاع املعلومات ،وتأسيس قاعدة مشرتكة للمرحلة التعليمية،
وتنمية االجتاهات اإلجيابية لديهم.

 .9منهجية الدراسة:
 .6 .9أداة الدراسة :يعد أسلوب حتليل احملتوى أسلوبا أساسيا الختاذ أي قرار يهدف إىل الوصف أو
التقدير الكمي أو النوعي حملتوى منهج ما ،وهي من املسائل األساسية اليت يعتمد عليها من يتصدى
الختاذ قرارات تتعلق ببناء أو تطوير أو تنظيم أو تقييم أو تقومي املنهج (طعيمة ،)31 ،6983 ،وملا كانت
الدراسة احلالية هتدف اىل معرفة مدى التزام حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية يف املرحلة األساسية
العليا يف فلسطني مبعايري التكامل ،كمعايري أساسية لتنظيم املناهج ،وعناصر مهمة يف عملييت بناء املناهج
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وتصميمها ،فقد ضمنت أداة البحث قائمة مصنفة لعدة بنود تصف العناصر الرئيسة ملعايري التكامل؛
وذلك من خالل اإلطار النظري هلذه الدراسة ،واإلفادة من دراسات سابقة استخدمت نفس الطريقة،
كدراسة كل من (اخلياط6999 ،؛ ربايعة2002 ،؛ والسر ،)2008 ،وقد تكونت األداة (قائمة حتليل
احملتوى) يف صورهتا النهائية -بعد عرضها على حمكمني من جامعة القدس املفتوحة -من مخسة معايري
للتكامل؛ وهي على النحو اآليت:
 .6 .6 .9موضوعات تدور حول احملور :يشري هذا املعيار إىل عالقة العناوين ومواضيع املقرر باحملور
الرئيس املتمثل بعنوان املقرر.
 .2 .6 .9تداخل املوضوعات والعالقات بني املفاهيم :يشري هذا املعيار إىل تداخل املفاهيم واألفكار
الواردة يف املقرر ،وإىل وجود عالقات وروابط بني هذه املفاهيم.
 .7 .6 .9استخدام أسلوب املشاريع :يشري هذا املعيار إىل أنشطة يف املقرر تقوم على العمل اجلماعي
بني الطالب ،سواء أكان من خالل التطبيق العملي ،أم استخدام أسلوب احلوار والنقاش ،أم تشكيل
جمموعات الطلبة ،أم زيارات وجوالت ميدانية.
 .2 .6 .9مصادر التعلم اليت تتخطى املقرر :يقصد هبذا املعيار وجود قوائم ملصادر ومراجع تتخطى
حمتويات املقرر ،لدفع الطالب للبحث عنها ،واستعماهلا واإلفادة منها ،وبالتايل تكامل املعرفة لديه.
 .3 .6 .9الدمج :يقوم هذا املعيار على أساس الدمج والربط بني جمموعة من املواد الدراسية يف جماالت
أوسع وأمشل مثل دمج التاريخ واجلغرافيا والرتبية السياسية والدميقراطية يف منهج يدعى املواد االجتماعية ،يف
هذا النوع من التنظيم ترتب املعرفة ترتيبا وظيفيا يساعد على اإلملام خبصائص اجملال املعين ،كما يسمح
بالتكامل األفقي بني املوضوعات الدراسية مثل تنظيم احملتوى التعليمي ،إما بتصميم حلزوين وفقا لنموذج
(برونر) ،وإما بتصميم شبكي وفقا لنموذج (نورمان) ،وإما بالتصميم املوسع طبقا لنموذج (راجيلوت) ،وإما
بتصميم املنهج احملوري.
 .2 .9وحدات حتليل احملتوى :حدد الباحث وحدات معينة لتحليل احملتوى ،وقام بتوظيفها للقيام بعملية
التحليل؛ وهي:
 .6 .2 .9وحدات املقرر :تعد أكرب وأوضح وحدة لتحليل احملتوى ،حيث صمم املقرر بطريقة مباشرة
وصرحية إلبراز فكرة توايل املعلومات طبقا ملعايري التكامل والتتابع ،إذ تعطي فكرة عن تكامل عناوين
الوحدات ،وتتابعها حسب مالءمتها لقائمة التحليل.
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 .2 .2 .9العناوين الرئيسة والفرعية :ويقصد هبا العناوين الرئيسة لدروس الوحدات ،والعناوين الفرعية
داخل الدروس التـي تنبئ الطالب بتفاصيـل الفكـرة اليت حيملها العنوان ،لذا ميكن عد دقة العنوان الرئيسي
أو الفرعي تعبريا عـن نوع النمط التنظيمي حملتوى املنهاج.
 .7 .2 .9اخلرائط والصور واألشكال :وهي تعطي فكرة عن املوضوع الرئيس ،وتعمل على تقريب املفهوم
إىل أذهان الطالب على حنو تدرجيي وتكاملي يف اخلربات التارخيية واجلغرافية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية.
 .2 .2 .9النشاط االستهاليل :وميثل جانبا مهما لتكامل املعرفة وتتابعها ،وتكون يف بداية العناوين
الرئيسة والفرعية حبيث تعطي فكرة عامة عن املوضوع ،هبدف إثارة اهتمام الطالب وإثارة فضوله ،وتقريب
املوضوع إىل الطالب من خالل أنشطة بسيطة وملموسة تعتمد يف تنفيذها على العمل اجلماعي التشاركي
بني الطالب.
ضت هذه املعايري على عدد من أعضاء هيئة التدريس
 .3 .9صدق األداة :للتحقق من صدق األداة عر ْ
بكلية العلوم الرتبوية يف جامعة القدس املفتوحة ملعرفة مناسبتها لقياس ما أعدت من أجله ،ويف ضوء
مالحظاهتم ومقرتحاهتم أعيدت صياغة بعض البنود ،وبذلك اعتربت اإلجراءات املتقدمة كافية لتحقيق
صدق احملتوى يف قائمة مبادئ التنظيم التكاملي للمنهج ،إذ مشلت أداة الدراسة يف صورهتا األولية عشرة
معايري ،ويف صورهتا النهائية – بعد عرضها على احملكمني – مخسة معايري.
 .2 .9ثبات األداة :لقياس الثبات طرائق خمتلفة يف دراسات حتليل احملتوى ختتلف بأسلوهبا عن دراسات
البحوث األخرى (الوصفية ،والتجريبية) ،ولتحقيق ثبات أداة حتليل احملتوى يف الدراسة احلالية قام الباحث
بتحليل حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني يف ضوء وحدات
التحليل؛ وهي( :وحدات املقرر ،والعناوين الرئيسة ،واخلرائط والصور واألشكال ،واألنشطة االستهاللية)
مرتني بفارق زمين وهو ما يعرف باالتساق الزمين للتحليل (طعيمة ،)633-630 ،6983 ،وكانت
نتائج إعادة التحليل مطابقة للتحليل األول ،كما مت حتليل نفس احملتوى من قبل متخصصني يف املواد
االجتماعية يف وزارة الرتبية ليتأكد الباحث من ثبات التحليل بإستخدام معامل هولسيت ( Holsti,
.)1969
2م
× %600
ر=
ن + 6ن2
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ر = معامل الثبات.
م = عدد الفئات اليت يتفق عليها احملللون.
ن ،6ن : 2جمموع الفئات اليت حللت (شحادة عبده.)702 ،6999 ،
وبلغت قيمة معادلة الثبات احملسوب هبذه املعادلة ( )83.0وهي دالة إحصائيا عند مستوى
( ،)0,01وتشري إىل موثوقية عالية لثبات التحليل ،ومن مث للنتائج اليت توصل إليها الباحث بشأن
وحدات التحليل الناجتة.
 .10تحليل النتائج:

 .6 .60حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين؛ يبني اجلدول رقم ( )6نتائج حتليل حمتوى وحدات مقرر
الدراسات االجتماعية للصف اخلامس األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات التحليل.
جدول 6
حتليل حمتوى وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف اخلامس األساسي وفق معايري التكامل،
ووحدات التحليل
وحدات املقرر
العناوين الرئيسة
اخلرائط والصور واألشكال
األنشطة االستهاللية

التكرارات

املوضوعات تدور
حول احملور

تداخل املوضوعات
وعالقات بني املفاهيم

استخدام أسلوب
املشاريع

مصادر التعلم اليت
تتخطى املقرر

الدمج

2
20
620
666

***
***
***
***

***
***
***
***

***
**
***
**

**
**
**
**

***
***
***
***

* متوافر بدرجة ضئيلة

** متوافر بدرجة متوسطة

*** متوافر بدرجة عالية

وحدات املقرر :اشتمل املقرر على ( )2وحدات؛ هي على التوايل (كوكب األرض ،وحياة اإلنسان
على األرض ،واستقرار اإلنسان ،والعالقات البشرية) ،ويلحظ من خالل عناوين هذه الوحدات أهنا تدور
حول احملور الرئيس ،وهو عنوان املقرر (الدراسات االجتماعية للصف اخلامس) حيث تتكامل املعرفة
بشكل كبري ،ويلحظ أيضا أن هناك تداخال بني موضوعات املقرر واملفاهيم واألفكار الواردة فيه ما حيقق
التكامل بني وحدات املقرر ،أما استخدام مصادر التعلم اليت تتخطى املقرر فقد توافرت يف هناية املقرر،
وهذا منط من األمناط الدارجة يف تثبيت املصادر واملراجع ،إال أن النمط األكثر جدوى ،وأكثر إثارة
لفضول الطالب للبحث واالستزادة هو أن تدرج مراجع ومصادر كل وحدة يف هنايتها ،مث إدراج مجيع
املصادر واملراجع يف هناية املقرر جمتمعة ،إما ما يتعلق باستخدام أسلوب املشاريع يف وحدات املقرر ،فيبدو
جليا من خالل األنشطة االستهاللية والفعاليات الواردة يف بداية كل وحدة وكل درس من دروس الوحدات
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الواردة ،حيث متثلت بصور وأشكال عدة تدور حول الوحدات األربع ،يتأملها الطالب ويأخذ منها فكرة
عامة عن احملتوى.
العناوين الرئيسة والفرعية :اشتمل املقرر على ( )20عنوانا رئيسيا وفرعيا ،تناولت يف معظمها
موضوعات ومفاهيم حول وحدات املقرر (كشكل األرض وحركاهتا ،وسطح األرض ،ومقومات احلياة على
األرض ،وخماطر طبيعية وبشرية تواجه احلياة على األرض ،ومظاهر حياة اإلنسان قدميا ،واألدوات اليت
استخدمها اإلنسان ،ومسكنه اإلنسان ولباسه ،وفلسطني موطن الغنسان قدميا ،واالتصال والتواصل بني
الناس ،وحتول اإلنسان إىل ممارسة الزراعة ،وتدجني احليوانات ،والقرى الزراعية ،والقرى الفلسطينية واملدن،
ونشوء الدول ،والعالقات االجتماعية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والسياسية) ،ويعد اختيار عناوين هذه
الدروس اختيارا مناسبا لتحقيق مبادئ التكامل يف املنهاج وشروطه فقد جاءت هذه العناوين واملفاهيم
املتداخلة لتدعم احملور الرئيس السم املقرر (الدراسات االجتماعية) ،وحتقق التعليم املتكامل يف الطالب،
ويلحظ الرتكيز يف هذا املنهاج على املفاهيم الفرعية اليت تدعم العناوين الرئيسة للدروس ،وجاء هذا
االختيار مناسبا ألنه أقل عرضة للنسيان ،وأكثر ارتباطا حبياة التلميذ ،ومت التعرض هلذه املفاهيم بشرح
مقتضب جدا دون التوسع خوفا من تشتت الطالب ،وجاءت هذه املفاهيم بأعداد قليلة حىت يتسىن
للطالب فهمها واستيعاهبا ،وهذا ما ركز عليه املنهاج ،أما استخدام أسلوب املشاريع والعمل اجلماعي فقد
توافر بشكل كبري جدا يف املنهاج ،وذلك من خالل األنشطة والفعاليات الكثرية الواردة يف الدروس
العشرين لوحدات املقرر ،إذ ركزت هذه األنشطة على العمل اجلماعي ،والنقاش اجلماعي والتقارير ،من
خالل أنشطة نفكر ونتامل وحنلل ونستنتج ،وهي متثل املدخل التطبيقي من خالل التكامل بني جانيب
املعرفة (النظري والعملي) ،وتساعد الطالب على السرعة يف اكتساب اخلربات.
اخلرائط والصور واألشكال :اشتمل منهاج الدراسات االجتماعية للصف اخلامس على ()620
من الصور واخلرائط والرسوم واألشكال ،أما من حيث مراعاهتا ملبادئ وشروط التكامل فقد جاءت ممثلة
للحضارات سواء اخلرائط أم الصور أم األشكال ،ومجيعها تدور حول احملور الرئيس للمقرر وعناوين الدروس
الفرعية ،مث إهنا تشرتك فيما بينها على اختالف أنواعها لتشكل تكامال مناسبا للمنهاج ،وذلك من خالل
إعادة تكرار معظمها سواء أكانت طبيعية أم سياسية ،مث جاءت منوعة ومكررة ،األمر الذي يسهل فهمها
على التالميذ.
األنشطة االستهاللية :احتوى املنهاج على ( )666نشاطا استهالليا يف بداية كل وحدة ،وبداية
كل درس ،ويف منتصف الدروس متثلت بصور وأشكال وخرائط خمتلفة ،يتأمل فيها الطالب ويأخذ فكرة
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عامة عن املوضوع من خالهلا ،وجيري نقاشا أو حوارا على البعض اآلخر ،السيما النشاط االستهاليل
الذي يتمثل بنص ما ،تتلوه أسئلة أو نقاش عام ،ومجيعها تدور حول احملور الرئيس للمقرر ،وتكمن فكرة
هذه األنشطة بإثارة فضول الطالب وجذبه حنو املوضوع ،واملشاركة يف النقاش مع معلمه وزمالئه ،وإطالق
العنان له للتفكري يف املواضيع املختلفة وحتليلها ،األمر الذي يدفعنا إىل احلكم عليها أهنا جاءت مراعية
ملبادئ التكامل بدرجة كبرية.
 .2 .60حتليل النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث؛ يبني اجلدول رقم ( )2نتائج حتليل حمتوى وحدات مقرر
الدراسات االجتماعية للصف السادس األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات التحليل.
جدول 2
حتليل حمتوى وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف اخلامس األساسي وفق معايري التكامل،
ووحدات التحليل
التكرارات

املوضوعات تدور
حول احملور

تداخل املوضوعات
وعالقات بني املفاهيم

استخدام أسلوب
املشاريع

مصادر التعلم اليت
تتخطى املقرر

الدمج

وحدات املقرر

2

***

***

***

**

***

العناوين الرئيسة
اخلرائط والصور واألشكال
األنشطة االستهاللية

63
633
87

***
***
***

***
***
***

**
***
**

**
**
**

***
***
**

وحدات املقرر :اشتمل املقرر على ( )2وحدات؛ هي على التوايل (مصادر املعرفة اجلغرافية
والتارخيية ،والوطن العريب مهد احلضارات ،وحياة العرب قبل اإلسالم ،ونشأة الدولة اإلسالمية) ،ويلحظ
من خالل عناوين هذه الوحدات أهنا تدور حول احملور الرئيس ،وهو عنوان املقرر (الدراسات االجتماعية)،
ويالحظ أن هناك تداخال بني وحدات املقرر ،وعالقات بني املفاهيم واألفكار الوارده هبذه الوحدات ما
حيقق التكامل بني وحدات املقرر ،وجاء يف بداية كل وحدة أكثر من نشاط استهاليل ميثل أسلوب
املشاريع إحدى معايري التكامل القائمة على العمل اجلماعي اليت تثري فضول الطالب وتشوقهم إلجراء
نقاش حوهلا ،فقد بدأت وحدات املقرر برسوم وصور وأشكال متثل عناوين الدروس مجيعها ،وراعت معيار
الدمج بشكل جيد ،ذلك أهنا احتوت على مفاهيم جغرافية وتارخيية واجتماعية وثقافية.
العناوين الرئيسة :اشتمل املقرر على ( )63عنوانا رئيسيا ،تناولت موضوعات ومفاهيم عن مصادر
املعرفة اجلغرافية والتارخيية وشبه اجلزيرة العريية ،وبالد الشام ،وفلسطني أرض كنعان ،والعراق بالد الرافدين،
ومصر ومشال إفريقيا ،كذلك احلياة الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وظهور اإلسالم يف
مكة ،ونشأة الدولة اإلسالمية يف املدينة املنورة ،واخلالفة الراشدة ،وعالقة الدولة االسالمية مع دول اجلوار،
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ومعارك إسالمية فاصلة ،وأخريا أخالقيات املسلمني يف السلم واحلرب ،وقد راعت هذه العناوين تداخل
املوضوعات والعالقات بني املفاهيم كمعيار من معايري التكامل ،أما استخدام مصادر التعلم اليت تتخطى
املقرر فقد توافرت فقط يف هناية املقرر ،العناوين تدور مجيعها حول احملور الرئيس ،وتتداخل مواضيعها
ومفاهيمها وافكارها لتعطي صورة تكاملية عن عناوين هذه الدروس ،وهذا االختيار هلذه العناوين يعترب
اختيارا مناسبا لتحقيق مبادئ وشروط التكامل يف املنهاج وفقا لنظرية برونر ،أما ما خيص استخدام أسلوب
املشاريع والعمل اجلماعي فقد توافر بدرجة عالية جدا يف املنهاج ،وذلك من خالل األنشطة الواردة يف ثنايا
هذه الدروس واليت ركزت يف معظمها على أنشطة لالطالع والبحث يف املصادر املختلفة ،ومن خالل
األنشطة التطبيقية ،وأنشطة نفكر ونتامل وجنيب ،وقد جاءت هذه األنشطة متكاملة بني جانيب املعرفة
(النظري والعملي التطبيقي) بشكل كبري ،وساعدت الطالب على السرعة يف اكتساب اخلربات ،إال أن
معظمها حباجة للتنويع يف أشكاهلا ،وآلية تنفيذها حبيث يتجسد فيها العمل اجلماعي للطالب ،كالزيارات
امليدانية ،والتقسيم إىل جمموعات ،والقيام بتقمص األدوار ،ومشاهدة األفالم القصرية ذات العالقة.
اخلرائط والصور واألشكال :اشتمل منهاج التاريخ للصف السادس على ( )633صورة وخارطة
وشكل ،وأنشطة تطبيقية متثل يف معظمها بعض مظاهر احلياة السياسية والعمرانية واحلضارية والعلمية يف
تاريخ العرب واملسلمني ،يالحظ من ذلكأان هذه اخلرائط والصور واألشكال جاءت كثرية ومناسبة بشكل
كبري ،فتنظيم احملتوى املدعوم بالصور والنماذج يبسط املعرفة لدى الطالب ،وحيوهلا من مفاهيم وأفكار
صعبة وجمردة إىل مفاهيم وافكار سهلة؛ كما أفاد برونر يف نظريته ،ومل ختل وحدة أو درس من هذه اخلرائط
والصور واألشكال ،مث أهنا تشرتك فيما بينها على اختالف أنواعها يف تشكيل تكامل مناسب للمعرفة.
األنشطة االستهاللية :احتوى املنهاج على ( )87نشاطا استهالليا ،متثلت بأكثر من نشاط يف
بداية كل وحدة ،ودرس ،وجاءت يف معظمها بشكل أنشطة استهاللية وتطبيقية ونصوص للتفكري
واملناقشة ،ومجيعها تدور حول احملور الرئيس للمقرر ،وتتداخل مواضيعها ومفاهيمها لتشكل تكامال كبريا يف
املعرفة ،ويؤخذ على هذه األنشطة أهنا افتقرت يف معظمها إىل استخدام أسلوب املشاريع يف تنفيذها.
 .7 .60حتليل النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع؛ يبني اجلدول رقم ( )7نتائج حتليل حمتوى
وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف السابع األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات التحليل.
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جدول 7
حتليل حمتوى وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف السابع األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات
التحليل
التكرارات
وحدات املقرر
العناوين الرئيسة
اخلرائط والصور واألشكال
األنشطة االستهاللية

2
69
671
38

املوضوعات تدور

تداخل املوضوعات

استخدام أسلوب

مصادر التعلم اليت

حول احملور

وعالقات بني املفاهيم

املشاريع

تتخطى املقرر

***
***
***
***

***
***
***
***

***
**
***
**

**
**
**
**

الدمج
***
***
***
***

وحدات املقرر :اشتمل املقرر على ( )2وحدات؛ هي على التوايل (الدولة االسالمية عابرة
للقارات ،وإجنازات الدولة اإلسالمية ،وتراجع الدولة اإلسالمية ،وأخريا العامل اإلسالمي) ،والناظر يف
عناوين هذه الوحدات جيد أهنا تدور حول احملور الرئيس للمقرر ،وأن موضوعاته متداخلة حبيث تشكل
مفاهيم وحقائق ضمن عالقات متداخلة ،تدور مجيعها حول عنوان املقرر الرئيس (الدراسات االجتماعية)
حمققة بذلك تكامل املعرفة يف املقرر ،أما ما خيص استخدام أسلوب املشاريع فقد بدأت كل وحدة من
الوحدات األربع بصورة أو شكل أو جدول يعكس طبيعة احملتوى يف املنهج ،وهذه الصور مجيعها أشركت
الطالب يف نقاش وحوار من خالل األنشطة املتنوعة ،واألنشطة التطبيقية اليت تركز على التفكري والتأمل
واالستنتاج ،كمدخل يعتمد اسرتاتيجية أسلوب املشاريع األسلوب األمثل لتحقيق التكامل ،أما استخدام
مصادر التعلم اليت تتخطى املقرر فقد أدرجت يف هناية املقرر ،وهذا منط من األمناط الدارجة يف تثبيت
املصادر واملراجع ،إال ان النمط األكثر جدوى -كما أسلفنا يف احلديث عن املقررات السابقة -هو أن
تدرج مراجع كل وحدة ومصادرها يف هناييتها ،مث إدراج مجيع املصادر واملراجع يف هناية املقرر جمتمعة ،وأما
الدمج فقد جاء مراعيا بني اجلغرافيا والتاريخ والسياسة والناحية الثقافية واالجتماعية.
العناوين الرئيسة :اشتمل املقرر على ( )69عنوانا رئيسيا تناولت مفاهيم وافكار حول امتداد
الدولة اإلسالمية يف قارة آسيا وإفريقيا وأوروبا ،وقارة أمركيا الشمالية واجلنوبية وإقيانوسيا ،وكذلك اإلجنازات
اإلدارية واملعمارية يف الدولة اإلسالمية ،ومناذج من اإلجنازات املعمارية يف فلسطني ،واإلجنازات العلمية
واالقتصادية يف الدولة اإلسالمية ،تالها العوامل االدخلية واخلارجية لضعف الدولة اإلسالمية ،ومعارك
فاصلة على أرض فلسطني ،مث اهنيار الدولة اإلسالمية يف األندلس ،واملناخ يف املوقع اجلغرايف للعامل
اإلسالمي وشعوب العامل اإلسالمي ،وفلسطني والعامل اإلسالمي ،وأخريا ماليزيا منوذجا من العامل
اإلسالمي ،يالحظ أن هذه الدروس واملفاهيم اليت احتوهتا صفحات املقرر تدور يف فلك احملور الرئيس،
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وأهنا ترتبط بعالقات بينها لتحقق التكامل املعريف بني دفيت املقرر ،ويلحظ أن أسلوب املشاريع جاء يف
بداية كل درس ومنتصفه وهنايته للتزود باملعلومات واالطالع وزيادة املعرفة ،وتدفع الطالب إىل التفكر
والتأمل واالستنتاج ،واختذت األنشطة منحى العمل اجلماعي والتفاعلي يف تنفيذها ،كاألنشطة التطبيقية
والفعاليات املتنوعة ،وحبذا لو ركزت بعض األنشطة على الرحلة التعليمية ومشاهدة األفالم القصرية،
والزيارات امليدانية وتقسيم الطالب إىل جمموعات؛ فهذه األساليب توجه سلوك الطالب ،وتكسبه كثريا من
اخلربات النفسية واالجتماعية والعلمية ،وتساعده على حتقيق التكامل املعريف على حنو أفضل ،وأما الدمج
فقد جاء مراعيا التكامل بني اجلغرافيا والتاريخ والسياسة والناحية الثقافية واالجتماعية.
اخلرائط والصور واألشكال :اشتمل مقرر التاريخ للصف السابع على ( )671شكال وصورة
وخارطة ،والناظر يف هذه األشكال والصور جيدها تدور حول احملور ،وتشكل موضوعات ومفاهيم متداخلة
تؤدي إىل فهم متكامل للموضوع الرئيس (الدراسات االجتماعية) فإثراء املناهج بالصور واللوحات واخلرائط
واألشكال ،ضرورة من ضرورات التكامل وتبسيط املفاهيم للطالب وتقريب البعيد من املفاهيم واألفكار إىل
بيئة الطالب ومداركه.
األنشطة االستهاللية :اشتمل املقرر على نشاط استهاليل يف بداية كل درس على نشاط استهاليل
بلغت ( )38نشاطا ،ويلحظ أهنا تدور حول احملور الرئيس والعناوين الريئسية ،مث أهنا جاءت متداخلة
بعالقاهتا على الرغم من تنوعها ،وهناك ترابط بني املفاهيم واألفكار اليت متثلها ،لتسمح بإدراك اهليكل العام
للموضوع ،حسب نظرية برونر ،وقد ذيلت بنشاط تطبيقي حتث الطالب على التفكر والتأمل واالستنتاج.
 .2 .60حتليل النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع؛ يبني اجلدول رقم ( )2نتائج حتليل حمتوى
وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف السابع الثامن وفق معايري التكامل ،ووحدات التحليل.
جدول 2
حتليل حمتوى وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف الثامن األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات
التحليل
وحدات املقرر
العناوين الرئيسة
اخلرائط والصور واألشكال
األنشطة االستهاللية

التكرارات

املوضوعات تدور
حول احملور

تداخل املوضوعات
وعالقات بني املفاهيم

استخدام أسلوب
املشاريع

مصادر التعلم اليت
تتخطى املقرر

الدمج

2
20
633
608

***
***
***
***

***
***
***
***

***
**
***
**

**
**
**
**

***
***
***
**
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وحدات املقرر :اشتمل املقرر على ( )3وحدات هي كالتايل (رحلة يف الوطن العريب ،والتطورات
السياسية يف الوطن العريب يف العصر احلديث ،والتحوالت العاملية يف العصر احلديث ،واالطماع االستعمارية
يف الوطن العريب) ،يالحظ أن عناوين هذه الوحدات تدور حول احملور الرئيس (الدراسات االجتماعية)،
وأن هناك عالقات بني مفاهيم وأفكار هذه الوحدات ،وأن هناك عالقات بني موضوعات هذه الوحدات
لتصب يف العنوان الرئيس للمقرر حمققة بذلك التكامل بني هذه الوحدات ،كذلك فيما يتعلق يف املصادر
اليت تتخطى املقرر فقد جاءت يف هناية املقرر النمط األكثر استخداما يف املناهج التعليمية ،مث استخدمت
أسلوب املشاريع من خالل األنشطة ،واألنشطة التطبيقية اليت ركزت على تفكر وتأمل واستنتج ،أما الدمج
فقد مت مرعاته بني املفاهيم اجلغرافية والتارخيية والسياسية بشكل جلي وواضح.
العناوين الرئيسة والفرعية :اشتمل املنهاج على ( )20عنوانا رئيسيا تناولت يف معظمها (موقع
الوطن العريب ومناخه وتضاريسه وسكانه ،وانشطته االقتصادية ،واألمن املائي والغذائي يف الوطن العريب،
والقوى السياسية املسيطرة على الوطن العريب قبيل احلكم العثماين ،واحلكم العثماين يف الوطن العريب،
وأحواله ،وفلسطني حتت احلكم العثماين ،كذلك النهضة األوروبية والكشوف اجلغرافية والثورة الصناعية،
وثورة املستعمرات األمريكية ،والثورة الفرنسية ،مث االستعمار األورويب يف الوطن العريب ،والتنافس
االستعماري ،واحلملة الفرنسية ،وأخريا هناية احلكم العثماين) ،والناظر يف هذه العناوين يلحظ أن مجيعها
تدور حول احملور الرئيس (عنوان املقرر) ،وأن هذه العناوين واملفاهيم واحلقائق تتداخل فيما بينها سواء
أكانت عناوين رئيسة أم فرعية لتحقق أحد معابري التكامل املهمة ،وتتيح للطالب معرفة واسعة وشاملة إىل
حد ما هبذه األجزاء املتكاملة ،وفيما يتعلق باستخدام أسلوب املشاريع يف الدروس املذكورة ركزت على
العمل اجلماعي يف معظمها من خالل األنشطة؛ وخاصة التطبيقية منها ،حبذا لو تنوعت لتشمل أفالم
الفيديو ذات الصلة والداعمة للدروس ،واملشاركات اجلماعية من خالل احلوار،أو استخدام التمثيليات
التعليمية ،وتقمص األدوار ،فهذا يتيح للطالب اكتساب الكثري من اخلربات وتنمية الكثري من املهارات
وحيقق التكامل بني اجلانب املعريف والنفس حركي والوجداين واملهاري ،أما املصادر اليت تتخطى املقرر
جاءت كالعادة يف هناية املقرر ،حبذا لو أدرجت مصادر كل وحدة يف هنايتها ،كما مت مراعاة معيار الدمج
بشكل واضح.
اخلرائط والصور واألشكال :احتوى منهاج الصف الثامن على ( )633من اخلرائط والصور
واألشكال املتنوعة واملتعلقة بعناوين الدروس ،وتكمن فائدة هذه الصور واألشكال يف شد انتباه الطالب
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وإثارة فضوله باجتاه قراءة الدرس وفهمه واستيعابه ،وجاءت مالئمة ومناسبة لتثري فضول الطالب ودفعه
لالستزادة من خالل مصادر التعلم املدرجة يف هناية املقرر.
األنشطة االستهاللية :احتوى املقرر على ( )608من األنشطة االستهاللية لدروس املقرر متثلت
بالصور يف بداية كل درس ومنتصفه وهنايته ،ولوحظ أن هذه األنشطة جاءت ملبية ملعايري التكامل إذ أهنا
تدور حول احملور ،وموضوعاهتا متداخلة ،ويتطلب تنفيذها عمال مجاعيا ونقاشا بني الطلبة ،أو حوارا
بإشراف وإدارة املعلم.
 .3 .60حتليل النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع؛ يبني اجلدول رقم ( )3نتائج حتليل حمتوى
وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف الثامن األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات التحليل.
جدول 3
حتليل حمتوى وحدات مقرر الدراسات االجتماعية للصف الثامن األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات
التحليل
التكرارات
وحدات املقرر
العناوين الرئيسة
اخلرائط والصور واألشكال
األنشطة االستهاللية

2
63
690
31

املوضوعات تدور

تداخل املوضوعات

استخدام أسلوب

مصادر التعلم اليت

حول احملور

وعالقات بني املفاهيم

املشاريع

تتخطى املقرر

***
***
***
***

***
***
***
***

***
**
***
***

**
**
**
**

الدمج
**
***
***
**

وحدات املقرر :اشتمل املقرر على ( )2وحدات؛ وهي كما يلي (السياسة االستعمارية يف الوطن
العريب ،واملقاومة والتحرر يف الوطن العريب ،وعامل متنوع ومتغري ،وحتديات العصر والتعاون الدويل) ،ويلحظ
من خالل عناوين هذه الوحدات أهنا تدور حول احملور الرئيس (اسم املقرر) ،وتتشارك هذه الوحدات
مبوضوعاهتا وأجزائها ومفاهيمها ،حبيث حتقق التكامل يف حمتوى منهاج الصف التاسع ،أما استخدام
مصادر التعلم اليت تتخطى املقرر فقد توافرت كالعادة يف هناية املقرر ،بينما الدمج بني املفاهيم اجلغرافية
والتارخيية والسياسية واالجتماعية مل يراع بشكل جيد يف املقرر.
العناوين الرئيسة :اشتمل مقرر الدراسات االجتماعية للصف التاسع على ( )63عنوانا رئيسا،
ويالحظ من خالل هذه العناوين الرئيسة (التجزئة السياسية ،والسياسة االستعمارية يف الوطن العريب،
وسياسة التجهيل والقمع ،وظهور حركات التحرر ،وأشكال مقاومة االستعمار ،ومناذج من حركات التحرر
يف الوطن العريب ،واستقالل الدول العربية ،وحتديات واجهت الدول العربية بعد االستقالل ،وتنوع البيئة
الطبيعية ،واخلصائص السكانية ،والتنوع احلضاري ،واالقتصادي ،واحلروب واالنفجار السكاين ،واجملاعات،
111

دراسة تحليلية لمقررات الدراسات االجتماعية  .................................................................د .ربايعة

وأخريا محاية الرتاث الثقايف) ،والناظر يف هذه العناوين يالحظ أهنا تدور حول احملور الرئيس (الدراسات
االجتماعية) ،وتتداخل مفاهيمها ،وترتبط بعالقات تشكل فيها تكامال يف حمتوى املقرر ،وحتقق تكامال يف
املعرفة واخلربات لدى الطالب.
اخلرائط والصور واألشكال :اشتمل املقرر على ( )690صورة وشكل وخارطة ،ويلحظ أن هذه
الصور واألشكال واخلرائط مجيعها تدور حول العنوان الرئيس للمقرر ،والعناوين الرئيسة للدروس
وموضوعاهتا ومفاهيمها متداخلة حيث حتقق معايري التكامل جيدا ،وقد اشتملت يف حمتواها وثناياها على
أنشطة تطبيقية ،تقحم الطالب يف التفكر والتأمل واالستنتاج ،األمر الذي ميكننا من احلكم عليها اهنا
راعت استخدام أسلوب املشاريع.
األنشطة االستهاللية :اشتمل املقرر يف بداية كل وحدة على ( )31صورة عامة وشكل ورسم بياين
ومنظومة معلومات تعكس حمتوى الوحدة ،ويف بداية كل درس من دروس الوحدات األربع وثناياها جاءت
أنشطة استهاللية متنوعة للتفكر والتأمل تقحم الطالب يف طرح األسئلة على املعلم ،وتقحمه يف النقاش
واحلوار مع املعلم والطالب حول قضايا تتعلق بالنص ،فقد جاءت مراعية ألسلوب املشاريع ،مثرية الهتمام
الطالب وتفكريهم ،وتقريب املوضوع ألذهاهنم ،وحبذا لو احتوت على أنشطة تطبيقية كتكليف الطلبة
بإعداد تقرير ما حول الدرس ،أو العمل ضمن جمموعات اثناء تنفيذ النشاط؛ كزيارة ميدانية ملعلم حضاري
أو علمي أو مشاهدة فلم أو استضافة شخصية للمشاركة يف ندوة ذات عالقة بالدرس ،أو االعتماد على
املناقشة يف تنفيذ النشاط ليتحقق بذلك التكامل بني النظرية والتطبيق.
 .1 .60حتليل النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع؛ يبني اجلدول رقم ( )1نتائج حتليل حمتوى مقرر
جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر األساسي وفق معايري التكامل ،ووحدات
التحليل.
جدول 1
حتليل حمتوى مقرر جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر للصف العاشر األساسي وفق معايري
التكامل ،ووحدات التحليل
وحدات املقرر
العناوين الرئيسة
اخلرائط والصور واألشكال
األنشطة االستهاللية

التكرارات

املوضوعات تدور
حول احملور

تداخل املوضوعات
وعالقات بني املفاهيم

استخدام أسلوب
املشاريع

مصادر التعلم اليت
تتخطى املقرر

الدمج

7
36
206
147

***
***
***
***

***
***
***
***

***
**
***
***

**
**
**
**

***
***
***
***
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وحدات املقرر :اشتمل املقرر على ( )3وحدات؛ هي على التوايل (أرض فلسطني ،وفلسطني يف
هناية احلكم العثماين ،واالنتداب الربيطاين على فلسطني ،ونكبة عام  6928وتداعياهتا ،والنكسة
الفلسطينية عام 6913م وتداعياهتا ،واملقاومة الفلسطينية ومشاريع التسوية ،وسكان فلسطني وأنشطتهم
االقتصادية) ،ويلحظ من خالل هذه الوحدات أهنا ترتبط ببعضها بعضا ،وتدور حول احملور الرئيس
للمقرر ،ما حيقق التكامل بينها وبني عنوان املقرر الرئيس ،وامتأل املقرر بكثري من األنشطة واألنشطة
التطبيقية ،وأنشطة "نفكر ونعطي ريا ،ونفكر ونناقش ونتحاور "..فهي متثل استخدام أسلوب املشاريع ،إال
أن مصادر التعلم اليت تتخطى املقرر املدرسي قد أدرجت يف هناية املقرر كنمط دارج يف مناهجنا الرتبوية،
أما فيما يتعلق مبعيار الدمج ،فقد توفر بشكل كبري ،وذلك من خالل تناول الدمج بني اجلغرافيا والتاريخ
واملفاهيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية.
العناوين االرئيسة :اشتمل املقرر على ( )71عنوانا رئيسا؛ متثلت بالدروس اآلتية (املوقع واحلدود،
تضاريس فلسطني ،مناخ فلسطني ،التنوع احليوي يف فلسطني ،ومدن فلسطني ،واإلدارة العثمانية املركزية يف
فلسطني يف القرن التاسع عشر ،والنفوذ األجنيب يف فلسطني ،واالستعمار والصهيونية ،واهلجرة واالستيطان،
واملؤامرات الدولية على فلسطني يف احلرب العاملية األوىل ،واإلدارة الربيطانية لفلسطني ،واهلجرة الصهيونية
والسيطرة على األرض ،ومقاومة االنتداب ،والثورة الفلسطينية الكربى ،وقرار التقسيم 6923م ،والنكبة
6928م ،وحكومة عموم فلسطني ،والوضع السياسي واإلداري بعد حرب 6928م ،وفلسطني خالل
العدوان الثالثي على مصر 6931م ،والثورة الفلسطينية ،ونشأة منظمة التحرير الفلسطينية ،والنكسة
6913م ،ومعركة الكرامة ،واالستيطان الصهيوين بعد 6913م ،وحرب عام  6937وأثرها على القضية
الفلسطينية ،واملقاومة الفلسطينية 6938-6930م ،وفلسطني يف اتفاقية السالم اإلسرائيلية املصرية
6938م ،واملقاومة الفلسطينية ،والعدوان الصهيوين على لبنان 6982-6938م ،االنتفاضة الفلسطينية
األوىل 6983م ،عملية السالم وتأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية ،واالنتفاضة الفلسطينية الثانية عام
2000م ،والنمو السكاين يف فلسطني ،والزراعة والسياحة والصناعة والتجارة يف فلسطني ،وأخريا الثورات
الطبيعية ومصادر الطاقة يف فلسطني) ،وجاءت هذه العناوين مبفاهيمها ملبية لشروط التكامل ومبادئه،
فهي تدور مجيعها حول احملور الرئيس ،وتتداخل بعالقات فيما بينها لتحقق التكامل املعريف لدى التالميذ،
إضافة للصور ،واألشكال ،واخلرائط ،واألنشطة اليت تتطلب التشارك والتعاون والتحاور بني الطالب،
ودفعت الستخدام أسلوب املشاريع أحد معايري التكامل ،أما معيار الدمج فقد بدا جليا من خالل دمج
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اجلغرافيا والتاريخ واملفاهيم السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف دروس املقرر ،أما مصادر التعلم اليت
تتخطى املقرر فقد وردت يف هناية املقرر باألسلوب التقليدي املعتاد.
اخلرائط والرسوم والصور واألشكال :احتوى مقرر التاريخ للصف العاشر على ( )201شكال
وصورة وخارطة ،ويلحظ أن هذه الصور واخلرائط جاءت موضوعاهتا متداخلة تدور مجيعها حول احملور
الرئيس للمقرر ،مث إهنا تثري فضول الطالب إلجراء حوار مع زمالئه ،فهي متثل استخدام أسلوب املشاريع.
األنشطة االستهاللية :اشتمل املقرر على ( )623نشاطا استهالليا يف صفحات الوحدات
والدروس ،متثلت بصور وأشكال للتأمل وأخذ فكرة عامة عن الوحدة أو الدرس ،وجاءت لرتشد الطالب
وتدفعه للتفكري والتأمل والنقاش واحلوار وطرح األسئلة حوهلا ،وهذه الصور تعطي الطالب فكرة عامة عن
الوحدة أو الدرس ،ويلحظ أن هذه الصور واألشكال واخلرائط تدور حول احملور ،مث أهنا جاءت متداخلة
بعالقاهتا رغم تنوعها ،وهناك ترابط وتداخل بينها حيث الطالب على التفكري أو إجراء نقاش أو حوار
يسمح بالعمل اجلماعي التشاركي ،األمر الذي يعد مراعيا ملعيار استخدام أسلوب املشاريع.
 .3 .60حتليل النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع؛ يبني اجلدول رقم ( )3نتائج حتليل حمتوى
مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني وفق معايري التكامل ،ووحدات
التحليل.
تتسم املقررات الستة مبراعاهتا ملعايري التكامل يف تنظيم املناهج ،وبوجود تسلسل وترتيب معني،
وهي متشاهبة من حيث مراعاهتا هلذه املعايري ،إذ تدور مواضيعها ووحدات التحليل من عناوين الوحدات،
والعناوين الرئيسة ،واخلرائط والصور ،واألنشطة االستهاللية تدور مجيعها حول احملور الرئيس (عناوين
املقررات اخلاصة هبا) واملفاهيم واألفكار املتضمنة تتداخل فيما بينها ،وحتتوي مجيعها على مصادر التعلم
اليت تتخطى املقرر بشكل متوسط ،وهي زاخرة باألنشطة املختلفة اليت حتتاج إىل العمل اجلماعي التشاركي
يف تنفيذها ،األمر الذي يدفعنا إىل احلكم بأهنا جاءت مراعية ملعايري التكامل يف تنظيم املناهج ،تكامال يف
اخلربات ،وتكامال يف املعرفة لدى الطالب ،فالتنظيم العام ملقررات الدراسات االجتماعية يف املرحلة
األساسية العليا اتبع تسلسال منطقيا وسيكولوجيا مناسبا ،وقد تعامل مع احلقائق واخلربات بأسلوب
تكاملي ،حيث تزول احلواجز بني فروع املادة الواحدة لتشكل وحدة متكاملة من املعرفة ،وبشكل عام
يالحظ أن حمتويات املقررات قد تفاوتت يف حتقيق مبادىء التكامل ،وفيما يلي تفسريا لنتائج حتليل حمتوى
مقررات الدراسات االجتماعية يف املرحلة األساسية العليا يف فلسطني حسب معايري التكامل كما هي مبينة
يف اجلدول رقم (.)3
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جدول 3
حتليل حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا ( )60-3وفق معايري التكامل،
ووحدات التحليل
اخلامس االساسي
السادس االساسي
السابع االساسي
الثامن االساسي
التاسع االساسي
العاشر االساسي

املوضوعات تدور

تداخل املوضوعات

استخدام أسلوب

مصادر التعلم اليت

حول احملور

وعالقات بني املفاهيم

املشاريع

تتخطى املقرر

***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***

***
***
***
***
***
***

**
**
**
**
**
**

الدمج
***
***
**
**
***
***

معيار املوضوعات تدور حول احملور :يشري هذا املعيار إىل تنظيم احملتوى تكامليا ،حبيث تكون
املواضيع واملفاهيم واألفكار على خمتلف أنواعها داخل املقرر تدور حول احملور الرئيس (عنوان املقرر)،
وتتكامل فيها املعرفة ،وهو الذي يبحث يف العالقة األفقية املتبادلة بني خربات املنهج أو أجزاء احملتوى
ملساعدة املتعلم على بناء نظرة أكثر توحدا ،وتوجه سلوكه وتعامله بفاعلية مع مشكالت احلياة ،وتساعده
على الفهم القائم على ربط اخلربات ببعضها (فهمي وعبد الصبور ،)10 ،2006 ،ومن خالل حتليل
حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني ،وجد أن هذا املعيار قد مت
مراعاته مبستوى كبري ودرجة عالية جدا ،فاملواضيع املختلفة يف مجيع مقررات الدراسات االجتماعية تدور
مجيعها حول احملور الرئيس.
معيار تداخل املوضوعات ووجود عالقات بني املفاهيم :يشري هذا املعيار إىل وجوب ارتباط
املفاهيم واألفكار ببعضها بعضا ،وهذا يعين أن أي تغيري يف أحد مكونات املنهج يؤدي إىل تغيري مكوناته
األخرى ،وأن هناك عالقة تاثر وتأثري بني هذه املكونات ،وجند أن املكونات تتبادل العالقات بينها،
وتتشابك صاعدة هابطة ،آخذة معطية ،مؤثرة متأثرة؛ فاألهداف حتدد احملتوى ،واحملتوى ينبئ باألهداف
ويتضمنها ويعمل على حتقيقها ،وينظم احملتوى وفق هذا املعيار يف صورة منظومية شاملة تربز العالقات
املتشابكة واملتداخلة واملتكاملة بني املفاهيم ،واألفكار املختلفة اليت يتكون منها حمتوى املنهج بصفة عامة
(فهمي وعبد الصبور ،)669 ،2006 ،ومن خالل حتليل حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة
األساسية العليا يف فلسطني ،وجد أن هذا املعيار ،قد مت مراعاته مبستوى كبري ودرجة عالية ،فاملفاهيم
واألفكار يف مناهج الدراسات االجتماعية للصفوف األساسية العليا تتداخل فيما بينها ،وتتشابك عالقاهتا
حبيث تشكل تكامال مناسبا.
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معيار استخدام أسلوب املشاريع :يشري هذا املعيار إىل تقدمي احملتوى بوساطة جمموعة من األنشطة
اليت تناسب طبيعة هذا احملتوى ملساعدة التالميذ على حتقيق أهداف التعلم (فهمي وعبد الصبور،
 ،)33 ،2006فاستخدام أسلوب األنشطة يوجه سلوك الطالب ،ويكسبه كثريا من اخلربات النفسية
واالجتماعية والعلمية ،وتساعده على حتقيق تكامل املعرفة ،ويراعي حتقيق التكامل بني اجلانب النظري
والتطبيقي ،ومن خالل حتليل حمتوى الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني ،لوحظ أن
هذا املعيار مت مراعاته بشكل كبري جدا ويف مجيع الصفوف ،ليتحقق بذلك التكامل بني اجلوانب املعرفية
والعملية والنظرية والنفسية واالجتماعية.
معيار استخدام املصادر اليت تتخطى املقرر :يشري هذا املعيار إىل استخدام مصادر التعلم املختلفة،
اليت تتخطى حمتوى املنهاج املكرر ،حبيث يتم إدراج املصادر واملراجع املناسبة ،واليت متكن الطالب من
العودة إليها واالستزادة منها ،ومن خالل حتليل حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة األساسية
العليا يف فلسطني ،وجد أن هذا املعيار قد مت مراعاته بدرجة كبرية ،ويف مجيع مقررات الدراسات
االجتماعية للمرحلة األساسية العليا يف فلسطني ،إال أن تثبيت هذه املراجع واملصادر جاء يف هناية املقرر،
وهذا منط من أمناط تثبيت املراجع واملصادر ،وما زال األكثر استخداما يف املناهج ،إال أن النمط األفضل
هو أن يتم تثبيت املصادر واملراجع يف هناية كل وحدة تعليمية ،مث إدراجها جمتمعة يف هناية املقرر.
معيار الدمج :لوحظ ان هذا املعيار مت مراعاته بشكل كبري جدا ،ويف مجيع الصفوف ،فالعناوين
والوحدات والدروس واألنشطة املتنوعة ،واملفاهيم اجلغرافية والتارخيية واالجتماعية والسياسية ،توافرت بشكل
جلي يف مجيع املقررات.

 .11الخالصة والتوصيات:
ملا كانت الدراسة احلالية هتدف ملعرفة مدى مراعاة مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة
األساسية العليا يف فلسطني ملعايري التكامل ،فقد قام الباحث بتصميم أداة للدراسة؛ وهي عبارة :عن قائمة
مكونة من مخسة معايري من معايري التكامل؛ وهي كما يلي (املوضوعات تدور حول احملور ،وتداخل
املوضوعات ووجود عالقات بني املفاهيم ،واستخدام أسلوب املشاريع ،واستخدام املصادر اليت تتخطى
املقرر ،والدمج) ،وذلك من خالل اختبار وحدات حتليل احملتوى ملقررات الدراسات االجتماعية يف املرحلة
األساسية العليا؛ وهي( :وحدات املقرر ،والعناوين الرئيسة ،واخلرائط والصور واألشكال ،واألنشطة
االستهاللية ،والدمج) ،وقد قام الباحث بالتحقق من صدق وثبات األداة بعرضها على احملكمني ،وحتليل
حمتوى مقررات الدراسات االجتماعية الستة يف املرحلة األساسية العليا.
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وقد توصل الباحث لعدة نتائج كان من أمهها :أن مقررات الدراسات االجتماعية للمرحلة
األساسية العليا يف فلسطني قد راعت بدرجة كبرية معايري ،وشروط التكامل التالية يف تنظيمها:
املوضوعات تدور حول احملور ،وتداخل املوضوعات ووجود عالقات بني املفاهيم ،استخدام املصادر اليت
تتخطى املقرر ،وكذلك الدمج.
خالصة القول إن مناهج الدراسات االجتماعية للصفوف األساسية العليا يف فلسطني قد راعت
معايري التكامل بشكل كبري يف معظمها ،وقد يرجع ذلك اخلربة اليت يتمتع هبا واضعو ومصممو املناهج
الفلسطينية ،وإىل جتربتهم الطويلة يف تصميم وتطوير املناهج الفلسطينية.
ويف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية ،فإن الباحث يوصى القائمني على مقررات
الدراسات االجتماعية يف وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وكذلك الباحثني يف اجلامعات والكليات اجلامعية
املختلفة مبا يلي:
 .6 .66ضرورة األخذ باملالحظات الواردة يف النتائج عند إعادة إصدار نسخ جديدة ملناهج الدراسات
االجتماعية يف املرحلة األساسية العليا يف فلسطني مبا يتوافق ومعايري التكامل األفقي ،بشكل أكثر دقة ،ملا
هلذه املعايري من أمهية يف تنظيم مفردات املناهج.
 .2 .66ضرورة إعادة النظر باألنشطة املتنوعة داخل دفيت املقررات الستة ،مع صياغتها مبا يتالءم
وأسلوب املشاريع الذي يعتمد على العمل اجلماعي والتشاركي بني الطالب يف تنفيذ هذه األنشطة.
 .7 .66ضرورة االهتمام بالتطبيق العملي للمعرفة أثناء تنفيذ األنشطة واخلربات ،وإكساب الطالب
مهارات علمية مثل :التفكري العلمي ،والتخطيط ،والتعلم الذايت ،واحرتام العمل ،والعمل اجلماعي ،وذلك
ليتاح للطالب الفرصة للنمو الشامل املتكامل يف مجيع اجلوانب.
 .2 .66ضرورة عقد دورات تدريبية ملؤلفي املناهج املدرسية ،أو جلان تأليف املقررات املدرسية يدربون
فيها على كيفية تنظيم املادة العلمية وفق معايري تنظيم احملتوى التكاملي ،ونظريات التعلم.
 .3 .66تأكيد أمهية عقد دورات تأهيلية للمعلمني ليصبحوا قادرين على التعامل مع املناهج التكاملية.
 .1 .66ضرورة توفري اإلمكانات املادية والتجهيزات الالزمة لتنفيذ املناهج التكاملية يف مدارسنا.
 .3 .66تأكيد أمهية األنشطة االستهاللية يف بداية كل وحدة دراسية ،أو درس من الدروس ،وذلك عند
تصميم أو تطوير املقررات املدرسية.
 .8 .66إجراء دراسات مماثلة على مناهج دراسية أخرى تأخذ بعني النظر جماالت التكامل األخرى،
كالتكامل على مستوى مادتني دراسيتني ،ينتميان إىل جمال دراسي واحد ،أو التكامل بني مجيع املواد
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الدراسية اليت تنتمي إىل جمال واحد ،مثل الفيزياء والكيمياء واألحياء ،وجمال العلوم العامة ،أو التكامل بني
مجيع اجملاالت الدراسية املقررة للصف الدراسي الواحد ،وهو من أقوى مستويات التكامل مجيعها.
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اخلياط ،عبد الكرمي .)6999( .دراسة حتليلية حملتوى مناهج املواد االجتماعية يف املرحلة املتوسطة بوزارة
الرتبية والتعليم يف دولة الكويت يف ضوء مفهوم التتابع .جملة كلية الرتبية،682-626 ،)61(62 ،
جامعة اإلمارات ،اإلمارات.
اخلياط ،عبد الكرمي .)2006( .آراء معلمي وموجهي املواد االجتماعية حول استخدام األسلوب
التكاملي يف بناء وتدريس منهج املواد االجتماعية للصفني األول والثاين يف املرحلة الثانوية بدولة
الكويت ،اجمللة الرتبوية.672-98 ،)16( ،
اخلياط ،عبد الكرمي؛ واهلويل ،علي .)2007( .دراسة حتليلية ملظاهر التكامل بني مفاهيم منهج مادة
االجتماعيات وحمتوى منهاج مواد الصف األول املتوسط يف دولة الكويت .جملة كلية الرتبية ،جامعة
اإلمارات العربية املتحدة.)20(62 ،
ربايعة ،حممد .)2002( .حتليل وتقومي مقررات الرتبية الوطنية للصفني السادس والسابع يف فلسطني،
رسالة دكتوراه غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النيلني.
السر ،خالد مخيس .)2008( .تقومي تنظيم حمتوى مقررات الرياضيات للصفوف :السابع ،والثامن،
والتاسع األساسية يف فلسطني يف ضوء نظريات التعلم والتعليم املعرفية .جملة اجلامعة اإلسالمية
سلسلة الدراسات اإلنسانية.222-266 ،)6(61 ،
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سعادة ،أمحد؛ إبراهيم ،عبد اهلل .)2002( .املنهج املدرسي املعاصر .ط ،2عمان ،األردن :دار الفكر
للنشر والتوزيع.
السعيد ،رضا مسعد .)2003( .أمنوذج منظومى ثالثى البعد لتنظيم حمتوى املناهج الدراسية .املؤمتر
العريب اخلامس حول "املدخل املنظومي يف التدريس والتعلم".307 – 296 ،
سعيد ،حممود؛ وحممود ،عمار .)6991( .معايري حتليل املقررات املدرسية يف إطار منهج البحث الرتبوي.
الرياض :دار املعراج الدولية للنشر.
شاهني ،عبد احلميد جسن .)2060( .تطوير املنهج .كلية الرتبية ،جامعة االسكندرية.
الشربيين ،فوزي؛ والطناوي ،عفت .)2006( .مداخل تربوية يف تطوير املناهج التعليمية .القاهرة :مكتبة
األجنلو املصرية.
طعيمة ،رشدي .)6983( .حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية "مفهومه ،أسسه ،استخداماته" .القاهرة:
دار الفكر العريب.
عبد اهلل ،سامي؛ واهلواري ،خالد؛ وخلف الديب ،عثمان؛ والسيد عطية ،عطية؛ وشاور ،سعد فتحي.
( .)2001املناهج الدراسية أسس بنائها وتطويرها .كلية الرتبية ،جامعة األزهر.
العمارين ،حيىي .)2060( .حتليل حمتوى كتب علم األحياء يف الصفوف الثالثة األخرية من مرحلة

التعليم.

عمر ،عساف .)2002( .املناهج التعليمية الفلسطينية .جملة حوار تربوية ثقافية مستقلة.)6(2 ،
الفتالوي ،سهيلة .)2001( .املنهاج التعليمي والتدريس الفعال .عمان ،األردن :دار الشروق للنشر
والتوزيع.
فهمي ،فاروق؛ وعبد الصبور ،مىن .)2006( .املدخل املنظومي يف مواجهة التحديات الرتبوية املعاصرة
واملستقبلية .القاهرة ،مصر :دار املعارف.
القرارعة ،أمحد .)2009( .تصميم التدريس :رؤية تطبيقية .رام اهلل :دار الشرق للنشر والتوزيع.
كوجك ،كوثر .)2001( .اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس "التطبيقات يف جمال الرتبية
األسرية (االقتصاد املنزيل)" .ط ،7القاهرة :عامل املقررات للنشر والتوزيع والطباعة.
مركز املناهج الفلسطينينة .)6998( .خطة املنهاج الفلسطيين األول .فلسطني.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2063( .الدراسات االجتماعية (الصف اخلامس) .الطبعة التجريبية ،رام
اهلل ،فلسطني :مركز املناهج.
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وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2063( .الدراسات االجتماعية (الصف السادس) .الطبعة التجريبية ،رام
اهلل ،فلسطني :مركز املناهج.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2063( .الدراسات االجتماعية (الصف السابع) .الطبعة التجريبية ،رام اهلل،
فلسطني :مركز املناهج.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2063( .الدراسات االجتماعية (الصف الثامن) .الطبعة التجريبية ،رام اهلل،
فلسطني :مركز املناهج.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2063( .الدراسات االجتماعية (الصف التاسع) .الطبعة التجريبية ،رام اهلل،
فلسطني :مركز املناهج.
وزارة الرتبية والتعليم العايل .)2063( .جغرافية فلسطني وتارخيها احلديث واملعاصر (الصف العاشر).
الطبعة التجريبية ،رام اهلل ،فلسطني :مركز املناهج.
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