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َف عمــ       َاســة تلــ  التعــ َجــة تــوا َ هــٌ ه هــٍد الٌ تضــمين المفــاهيم البيفيــة  ــ  م تــو   ٌ

َبيــة اتجتماعيــة مقــََ  نيــة  ــ  الت َبيــة ب ميــاالصــفوف الع والٔو َ مــة اتبتٌافيــة بالمممكــة الع الم
نيــة  ــة والٔو َاســاه اتجتماعي َاســة مــن جميــة كتــا الٌ يةو و ــٌ تكــون مجتمــة الٌ  ــ   الســعٌو

َ مة اتبتٌافية باإلضا ة تل  كتا النشأ وعٌٌها )ب الصفين الخامِ والساٌِ  ( كتابا.8الم
َاســـةو    َاســـة تـــم بنـــاء  افمـــة جابـــة عمـــ  هـــٍد الولإلوتكونـــه العينـــة مـــن مجتمـــة الٌ ٌ

نيــ َاســاه اجتماعيــة والٔو ُمــة تضــميندا  ــ  الٌ َ مــة اتبتٌافيــة بالمفــاهيم البيفيــة ال  ة  ــ  الم
َسـاه اتجتماعيـة 55وعٌٌها ) ( مفدوماو وبناء عم  هٍد القافمة تـم ت ميـل م تـو  مقـََ الٌا
نية  َ مة اتبتٌافيةو    الصفين الخامِ والساٌِ والٔو َاسبالم ة تلـ  بنـاء  افمـة وتوصمه الٌ

َاسـة و و ( مفدومـا55بالمفاهيم البيفية وعـٌٌها)  مـة المفـاهيم البيفيـة  ـ   تلـ كـٍلك توصـمه الٌ
َاساه اتجتماعية نية م تو  مقََ الٌ ( 48%( وعـٌٌها )36   الصف الخامِ بنسبة) والٔو

 ( مفدوما.55من)
َاســـة تلـــ   أيضـــا      َاســـاه   مـــة المفـــاهيم البيفيـــة  ـــ  م تـــو  مقـــََتوصـــمه الٌ الٌ

ــ  الصــف الســاٌِ بنســبة) ــة   ني ــة والٔو ــاهيم 48%( وعــٌٌها)31اتجتماعي ــا مــن مف (مفدوم
 ( مفدوما.55القافمة البيفية وعٌٌها)

َاســة بةعــاٌر النٕــَ  ــ  تــ ليف كتــا ال      َبيــة وأوصــه الٌ نيــة  ــ  ت اتجتماعيــة والٔو
َبيـة ال الصفين الخامِ والسـاٌِ َ مـة اتبتٌافيـة  ـ  المممكـة الع ُيـة تمـك بالم ية  ـ  تو سـعٌو

ُيعـا عـاٌت مـٌعما با ٌلـة  َبويـة تضـمن تو المفاهيم و ق المـٌ  والتتـابة  وكـٍلك و ـق أسـِ ت
َ ـة مسـتو  الـوع  البيفـ  لـٌيدم. وكـٍلك تعـٌاٌ أب ـاو  ـول الةقا ـة  والشواهٌ والصوَ التـ  ت

َاسة اتجاهاه الٔ ا والٔالالبيفية وكي َاسيةو ٌو  باه ن و  البيفة.فية تفعيمدا    المناهج الٌ
َبية اتجتماعية.الكمماه المفتا ية:  َ مة اتبتٌافيةو الت  المفدوم و البيفةو الم
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Abstract 
This study aimed to identify the extent of inclusion of 

environmental concepts in social and national upbringing syllabuses of 

upper grades in primary stage in KSA.  The study community consisted of 

all social  and national upbringing syllabuses in the 5
th

 and 6
th

 grades in 

primary stage in addition to activity books, they  are all 8 books. 

The sample included all the study community, a list of 

environmental concepts were constructed that have to be included in the 

social and national upbringing syllabuses in the primary stage. The 

content of the social and national upbringing syllabuses for 5
th

 and 6
th

 

graders were analyzed. The study reached to a list of 50 environmental 

concepts in this content, it also found that there are few environmental 

concepts in social and national upbringing syllabuses by a percentage of 

36% as 18 concepts out of 50 concepts for fifth grade and 36% and 18 

concepts  out of 50 environmental concepts in 6
th

 grade representing 36%. 

The study recommended to reconsider the syllabuses of social and 

national upbringing syllabuses in 5
th

 and 6
th

 graders in the primary stage 

in Kingdom of Saudi Arabia and to redistribute the environmental 

concepts to be in accordance with educational bases that ensures a just 

distribution of these concepts. It also recommends that these syllabuses 

should include evidence, witnesses, photographs that can raise students' 

environmental awareness. Also, there is a necessity  to conduct scientific 

researches about environmental culture and how to activate it in 

educational syllabuses and to research about students' attitudes towards 

environment. 

Keywords: concept, environment, primary stage, social upbringing 
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 مكدمُ

َر الم ا ٕــة عميدــاو كوندــا الوســٔ الــٍ  ي ــئ اإلنســان   تتمةــل أهميــة البيفــة وضــَو
َاٌ المجتمــة  َتبٔ بمـٌ   وعــ  أ ـ ويـثةَ  يــي ويتـ ةَ بــيو وكـٍلك  ــةن عمميـة الم ا ٕــة عميدـا تــ

َبويــة عن ــينن وهــاو وتعــٌ العمميــة الت َا هامــا  ــ  نشــَ الــوع  البيفــ  ب ا مــن خــ ل الٔــ  صــ
َاســية المنــاهج ا َِ لٌ َبيــة البيفيــة  التــ  تــٌ َِ الســموكياه اإليجابيــة لــٌ  الٔــ ا لالت يــتم ســ

لك  َاَ هـٍد الع  ـة  ـ  بن و البيفةو ٍو َاُ الع  ة الوةيقة بـين اإلنسـان والبيفـة وأهميـة اسـتم ةب
َ واتتجاد الص يح   (.4و4541ْبما ينعكِ تيجابا عم   يار اإلنسان)ا سم

َف البيفة ب و  َِ  يـي اإلنسـان  ياتـي ومـادا اإلٔانتع ي تويـي مـن عناصـَ  َ الٍ  يمـا
َاكب و   .(45و4545ْيت ةَ بدا نشأي من أَٓ وماء وهواء)الم

َ دا مثتمَ ا مم المت ٌر لمبيفـ كٍلك م 4974ة لـٍ  انعقـٌ  ـ  اسـتوكدولم  ـ  عـام ع
ٌَ الماٌيـة واتجتماعيـة المتا ـة  ـ  و ـه مـا و ـ  مكـان مـا إلشـباٖ  َصـٌ المـوا  اجـاه ب ندا: 

 .(49و4554ْوتياإلنسان وتٔمعاتي )ش ا
َف عمـ  مكونـاه البيفـة والتشـخيْ  ويٌث  َا أساسيا    التعـ و التعميم مجات مدما ٌو

  َ ُء جـوه َبيـة كجـ َيق تعمـيم مفـاهيم الت ٌَها عن ٔ لممشك ه البيفية والم ا ٕة عميدا    موا
َاه  ُيـا َاسـية وأهـٌا دا والخـَوى بـالٔ ا  ـ   َاه الٌ َاسـة مشـك ه البيفـة    المقـَ ميٌانيـة لٌ

َها المختمفـة عمـ  الوا ـة و ممـا يسـاعٌ  ـ  تكـوين  اتجاهـاه تيجابيـة لمم ا ٕـة عميدـا  وعناص
َايٌرو  (.6و 4558ْوصيانتدا)الش

ــة  ــاهيم البيف ــاَ المف َاســية مــن خــ ل  ســن اختي ــاهج الٌ َر بالمن ــ و ــٌ اهتمــه ٌول كةي
وتنـــٖو النشـــأاه البيفيـــة و كمـــا أن العنايـــة  المناســـبة  عمـــاَ الٔمبـــة ومســـتوياتدم العقميـــة و

َ مــة اتبتٌافيــة و بيــة البيفيــة انبالتَ  َا ــل ا ولــ  مــن التعمــيم العــام وخاصــة الم صــبه عمــ  الم
َ مة وبناء اتتجاهاه اإليجابية  ُيـاٌر  دمـي  يو سدولة تشكيل سموك الٔفل    هٍد الم ن و 

َتجـال  أو عشـواف   لمنـاهج توتعاممي مة بييتـيو  ةٌخـال المفـاهيم البيفيـة  ـ  ا ي ـٌو بشـكل ا
َبية و خـــَونو  بـــل تن المٔمـــوا بنـــاء منـــاهج عمميـــة وبيفيـــة َاتيجية متكاممـــة)  ـــ  تٔـــاَ اســـت

 (.466و4557ْ
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َبية البيفية ه  عوال ُمـة لفدـم ممت َكاه ال  َاه والمـٌ ية تكوين القيم واتتجاهاه والمدا
َبٔ اإلن ُيـاف  والـٌليل عـل  تميـة سـان و ضـاوتقٌيَ الع  ـاه المعقـٌر التـ  تـ َتي بم ئـي الفي

ــة  ــ  المصــاٌَ الٔبيعي َر اســتا لدا لصــالح اإلنســان  الم ا ٕــة عم ــي وضــَو ــ   يات فإــا عم
َ ة مستو  معيشتي)ه لو  َيمة و  .(48و4545ْالك

َ  الٔنـــاو ) َبيـــة البيفيـــة ب ندـــا  عمم43و4555ْويـــ َاك القـــيم ( مفدـــوم الت يـــة تٌ
َبٔ ااية تٔويَ وتوضيح المفاهيم ل َية لفدم وتقـٌيَ الع  ـاه التـ  تـ َاه والموا ف الضَو المدا

َاه والصـياسة  َا َسـة اتخـاٍ القـ َر عمـ  مما ُيـاف و والقـٌ مابين اإلنسان وةقا تـي وم ئـي البيو ي
 الٍاتية لنٕام سموك  بش ن القضايا المتعمقة بنوعية البيفة.

َافيــة ٌافمــة إليقــا َ دــا مــثتمَ تيمســ  ب ندــا  عمميــة تج ٕ الــوع  البيفــ  لــٌ  كــٍلك ع
َاٌر ي ممـا يسـمح لدـم  َاه وا؛ َاه وخبـ َف و ـيم ةـم مدـا كسـابدم معـا َاٌ والجماعاه وا؛ مختمف اإل 

ٌَيا وجماعيا ل ل المشاك َف    union Europeenn eل ال الية والمسـتقبمية لمبيفيـة)بالتص
,2007,12) 

َبيــة الب4977(عــام Tbilistو ــٌ  ــٌٌ مــثتمَ تبمســ ) يفــة ٌاخــل م ا هــٌاف العامــة لمت
َجدا عم  الن و التال  :  المثسساه التعميمية وخا

ــــ  اكتســــاا4 َاٌ والجماعــــاه عم ــــ ــــوع : مســــاعٌر ا   ــــ ال ــــوع  با ـ ــــة وال ــــة الكمي لبيف
 ومشك تدا.
َا متنوعــة  ــ  البيفــة واكتســاا تفدــم 4 َاٌ لم صــول عمــ  تجــا َ ة:مســاعٌر ا  ــ ـــ المع

 ساِ لمبيفة ومشك تدا.ا 
َاٌ والمجموعاه اتجتماعية    اكتساا سمسمة من القـيم . اتتجاهاه: مساعٌر ا 3  

ُاه لممساهمة الفاعمومشاعَ اتهتمام بالٔ  ة    ت سين و ماية البيفة.بيعةو والم ف
َاٌ    اكتساا .المدا1 َاه    تشخيْ و ل مشك ه البيفة.َاه: مساعٌر ا    مدا
ـــة 5 َاٌ والمجموعـــاه اتجتماعي ـــ ـــَْ لم  ـــو يَ الف ـــة . المســـاهمة: ت  َ تكتســـاا المع

َاَ و ـــل المشـــك هو ممـــا يســـمح لدـــم بالمســـاهمة بوصـــفدم مـــوأنين  َية لصـــنة القـــ الضـــَو
َرو َأ  )الصياه َر مجتمة ٌيمق ٌا  .(48و4544ْمسثولين    تخٔئ وا؛
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َبية البيفية 46و ْ 4545كٍلك  ٌٌ ه ل و خَون)  مايم :ب( أهٌاف الت
 تعٌاٌ الموأن اإليجاب . .4
َ ة البيفة )الٔبيع .4  ة( اتجتماعيةو السيكولوجيةو الجمالية.مع
 مشك تدا.اتهتماماه بالبيفة و  .3
ُاف. تُويٌد .1  باتجاهاه تيجابية ن و  ماية البيفة من التموو واإلهٌاَ واتستن
ــٌ  الت  .4 ــي تكــوين وعــ  بيفــ  ل َاه واتتجاهــاه التــ  تجعم ــ َاه والخب كســاا المدــا ميــٍ وا؛

َي  و   (45و 4145ْتيجابيا    تعاممي مة البيف )الس
َاسية  هناك عٌٌ من المٌاخل من أهمدا: َبية البيفية    المناهج الٌ  ولت قيق أهٌاف الت

 املدخل اإلىدماجٌ .0

َاســية التقميٌيــة  َيِ البعــٌ البيفــ   ــ  المــواٌ الٌ ويدــتم هــٍا المــٌخل يتضــمن أو تــٌ
َبـٔ الم تـو  بقضـايا بيفيـة َاسـية أو  لك بةٌخـال معمومـاه بييفـة ضـمن هـٍد المـواٌ الٌ  ٍو
َيقـة الـتعمم  َبـويين  ـ  ٔ َ ين الت مناسبةو وهٍا المٌخل يعتمٌ عم  جدٌو المعممين والمشـ
والتوجييو ويمكن تٔبيق هـٍا المـٌخل ٌون عـاء عمـ  المنـاهجي  نـي ت يـثةَ  ـ  الو ـه 

َين و َاسية)صبا  (.15ـ37وْ 4991ْالمخصْ لممواٌ الٌ
 املدخل املستكل .8

َاٌ مـــاٌر مســـتقمة  َبيـــة البيفيـــة ويتٔمـــا ٍلـــك معممـــين ويـــتم  ـــ  هـــٍا المـــٌخل ت ـــ لمت
هـٍا يـٌث  تلـ  التقميـل مـن أن متخصصين لدا بالٍاه أو بواسٔة  َق بين المعممينو تت 

َاه  تمكانية التجٌيٌ    التعمـيم وسـيعتبَ الت ميـٍ أن هـٍا الوضـة الجٌيـٌ ك نـي أ ـٌ المتايـ
َســ ــا   المٌ َ  وب ــا أن معممــ  المــواٌ ا خــ ســيقفون مو ــف  ةاإلضــا ية مــن البٌايــةو كم

َى  ــــــــ ــــــــٌ   المتف ــــــــ  ل ــــــــوين  ــــــــِ بيف ــــــــ  تك    َ ــــــــواٌ ا خــــــــ ــــــــة الم ــــــــل  اعمي  تق
َي  و  (.43وْ 4145الت ميٍ)الس

 مدخل الىحدات .3

ُمـن  َاسـية متكاممـة ضـمن  يعالج هٍا المٌخل الموضوعاه البيفية عمـ  أندـا و ـٌٌ ٌ
َبيـة البيفيـة بجميـة أبعاٌهـا اتجتماعيـة وات تصـاٌية والٔب يعيـةو وهـٍا م ٌٌ يتم تنـاول الت

ٌَر  ــــ  الكتــــاا  يــــو تخــــٌم المــــٌخل  يــــت ءم مــــة ا نشــــٔة وا ســــفمة التقويميــــة الــــوا
 الموضوعاه بشكل كامل وعام.
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َاسـية  يـو تخصـْ   وتعمل الكةيَ من المناهج ال ٌيةـة  ـ  ضـوء مـٌخل الو ـٌاه الٌ
َبية البيفية من أصـل خمـِ أو سـه و ـٌاه يتكـون مندـا الكتاا)جمعـة  و ٌر كاممة لمت

 .(955و4544ْنو وكنا
ــٌماج  مــاٌر  ــةويناســا المــٌخل اتن َبي ــتم  تســمئ  الت ــة  يــو ي ني اتجتماعيــة والٔو

َيفـي وجمـة المعمومـاه والتعميـق  الضوء عمـ  مفدـوم مـن المفـاهيم البيفيـة مـن خـ ل تع
َبوية لٍلك َسوماه الت  ت قق الااية الت  .عميي بالصوَ وال

َاســاه َبيــة البيفيــة عمــ  أهميــة الٌ اتجتماعيــة  ــ  تنميــة الــوع  البيفــ   وتشــٌٌ الت
َاسـاه  َاء مواضـية الٌ َفيِ إلة لٌ  الت ميٍ انٔ  ا من أن البيفة تعٌ بمةابة المصٌَ ال
َاسـاه اتجتماعيـة هـو الم ا ٕـة عمـ   َيِ الٌ اتجتماعية وتسيما أن  أ ـٌ أهـٌاف تـٌ

َ و   (.5و4544ْالبيفة وتنمية السموكياه اإليجابية لٌ  الت ميٍ ن وها)ا سم
َا هاما    تكوين اتجاهاه الٔ ا اإليجابية ن ـو البيفـة وتمعـا  َسة ٌو وتمعا المٌ
َا   ن  َا ٍو أهميــة  ــ  التعمــيم البيفــ  نٕــ َياضــياه ٌو َيِ ال َاســية  ــ  تــٌ المنــاهج الٌ
ُتين وهما المصـاٌَ النوعيـة والكميـة  ـ  البيفـة  المشاكل البيفية تنٔو  عم  سمتين باَ

 (.Dimitra Spiropouiou, 2005)الم ئة
َكة من عٌر موا ف أو  قـافق وعـاٌر  َف المفدوم ب ني : ت ٌيٌ لمعناصَ المشت ويع

َيٌ أسما أو عنوانا  يـو يـنٕم م تـو  المـندج  ـول مفـاهيم عامـة  ما يعٔ  هٍا التج
َ  لممندج البيف )أساسية لتك َياو ون العمٌو الفق  .(37و4544ْس

َف المفدــوم ب نــي  الســماه أوكــٍلك و  ــة التــ  تميــُ ا شــياء أو  يعــ َي الخصــافْ الجوه
َر ٍهنيـــــة لمنٔـــــق الشـــــ   َســـــم صـــــو الو ـــــٌاه أو الســـــماه عـــــن بعضـــــدا بعضـــــا وت

 (.497و4551ٍْاتي )الخوالٌرو
َ ي سـ مة)  َر معينـة أو ع  ـة أو 53و4551ْكما ع َر تخـتْ بٕـاه ( ب نـي   كـ

 ن استنتاى عقم  يعبَ عندا عاٌر بواسٔة كممة من الكمماه أو مصٔمح معي
َد وه : ُد عن سي  ويتميُ المفدوم بالعٌيٌ من السماه الت  تمي

 بيندا. التمييُ : يصف الموا ف وا شياء ويميُ .4
ينٔبــق عمــ  شــ  أو مو ــف وا ــٌ بــل ينٔبــق عمــ  مجموعــة مــن  التعمــيم: ت .4

 ا شياء أو الموا ف.
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ٌَر) الســـــيٌو  .3 َمـــــُ لخاصـــــية أو مجموعـــــة مـــــن الخـــــواْ المجـــــ ـــــة : ي ُي َم ال
 (454و4559ْ

َاكدا:وي َجة تٌ  مكن تصنيف المفاهيم من  يو ٌ
َياي. اتنصداَالمفاهيم ال سبية : مةل  .4  و ال
َاه  .4 َيــق القيــام بعمميــاه عقميــة وتصــو َاك مــٌلولدا عــن ٔ ٌَر: يمكــن تٌ المفــاهيم المجــ

 ٍهنية مةل الضأ الجو .
َجة تعممدا:  كٍلك يمكن تقسيمدا من  يو ٌ

َيفدا كم مفاهيم سدمة التعمم : وه  الت  تستخٌم    .4  ماه م لو ة لمت ميٍوتع
َيفدـا كممـاه سيـَ م لو ـة لمت ميـٍ) النجٌيـٌ   .4 مفاهيم صعبة وه  الت  تستخٌم    تع

 (.315و 4553ْو خَونو 
َ يـة ويمكـن تمخـيْ  ويعٌ تعمم المفاهيم من أكةـَ  جوانـا التعمـيم  افـٌر  ـ  ال يـار المع

 يم : أهم ٍلك مما
مواجدـة أ  جٌيـٌ أو بمعنـ   خـَ تسـاعٌ عمـ   تقمل ال اجة تلـ  تعـاٌر الـتعمم عنـٌ .4

 انتقال أةَ التعمم
 تساعٌ الت ميٍ عم   دم وتفسيَ كةيَ من ا شياء  الت  تةيَ انتباهدم    البيفة. .4
َر الت ميٍ عم  استخٌام المعموماه    موا ف  ل المشك ه . .3 ُيٌ من  ٌ  ت
َاه وموا ـــف التعمـــيم وتنٕيم .1 دـــا وبالتـــال   ـــةن تـــو َ المفـــاهيم أساســـا تختيـــاَ خبـــ

َاياو ا أساسية    النسيج العام لممندج)س  (.434و4557ْالمفاهيم تشكل خئو
َا هامـا   ـ  35و ْ 4557كٍلك  ٌٌ ال سالم) ( أهمية تعمم المفـاهيم أندـا تمعـا ٌو
 عممية التعميم من أهمدا:

 تساعٌ المفاهيم عم   ل المشك ه . .4
ُيٌ من اهتمام الت ميٍ بالتعمم و دم البيف .4  ة.ت
َر الت ميٍ عم  التفسيَ والفدم التنبث. .3 ُيٌ من  ٌ  ت
َِ والمـتعمم لدـا وبقـاء  .1 َبٔ بين الٕواهَ وا شياء وا  ـٌاو ممـا يـٌعم  دـم الـٌا ت

َر ٔويمة.  أةَ التعمم لفت
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َاتـي  وتتكون المفاهيم لٌ  الت ميٍ التـ  تنمـو َبـي وخب َيـق تجا مـة نمـو اإلنسـان عـن ٔ
لك من خ ل استخٌ  امي ل واسي وتفاعمي مة بيفتي من خ ل :   ال يارو ٍو

 .  .يبٌأ الٔفل بالتمييُ بين ا شياء4
ٌَر.لف. يبٌأ الٔفل باستخٌام ا  4  إ لمتعبيَ عن ا شياء المف
يـتمكن مـن تعٔافـي صـياسة  . يستجيا الٔفل استجاباه موجٌر لمجموعة التشـابيو ولكتـي ت3

 لفٕية لممفاهيم.
َا عم  تع1ٔ َيف مقبول لممفدوم.. يصبح الٔالا  اٌ  اء تع

َيــف المفدــوم     ويمكــن  يــاِ نمــو المفدــوم البيفــ  وبنافــي لــٌ  الت ميــٍ مــن خــ ل تع
َيف النٕـام البيفـ  أو  َيف معين مةل تع تلتي المفٕية كالسثال عن تع َ ة مضموني ٌو لك بمع ٍو

ــاه التصــن ــ   ــ  عممي ــ  اســتخٌام المفدــوم البيف ــٍ عم َر الت مي ــٌ ــاِ مــٌ    يف مــن خــ ل  ي
ٌَ الٔبيعيـة ليقومـوا بتصـنيفدا  والتمييُ والتفسيَو ك ن يعَٓ عم  الت ميـٍ مجموعـة مـن المـوا
ٌَ ٔبيعيـة ٌافمـةو كمـا يمكـن أن  ٌَ ٔبيعيـة سيـَ متجـٌٌر ومـوا ٌَ ٔبيعية متجٌٌر أو موا تل  موا
يتم عَٓ الٕواهَ الٔبيعية ليقوموا تفسيَ أسبابدا و ق مـا اكتسـبود مـن مفـاهيم مختمفـة مةـل 

َايٌرو ٕ َها) الش َر كسوف الشمِ وعي اه َر المٌ والجَُ ٕو  (8و4558ْاه
 مشكلُ الدراسُ

َبيـــة اتجتماعيـــة  َبويـــا لمـــاٌر الت َ ا ت َيِ مشـــ تن البا ـــو مـــن خـــ ل عممـــي  ـــ  التـــٌ
َ مـة  نية    التعميم ـ سابقاــ ت ـٕ  صـوَ  ـ  تنـاول المفـاهيم البيفيـة  ـ  تمـك المـاٌر لمم والٔو

ــا أ ــٍلك م ــةو ك َاســاه اتبتٌافي ــي بعــٓ الٌ َاســةكٌت ــل ٌ َ  مة َاســة الســنان  ( 4544)ا ســم ٌو
َي   )4553) َاسة الس َجـة تضـمين المفـاهيم البيفيـة  ـ  ( 4556( ٌو لتـ  بينـه أن تقـٌيَ ٌ

َ مة الةانوية جاءه متوسٔة وضعي  ة.فالم
َفيِ التال : َاسة    السثال ال   يو تتمخْ مشكمة الٌ

َجة  ما َبيـة واتجتماعيـةتضمين المفاهيم البيفيـة  ـ  مـٌ نيـة ندج الت َ مـة  والٔو  ـ  الم
ية َبية السعٌو  ؟اتبتٌافية    المممكة الع

َٖ مني ا سفمة التالية:   ويتف
ــة  ــ  4ِ ــة اتبتٌافي َ م ــا  ــ  الم ــٍ الصــفوف العمي ــة لت مي ُم ــة ال  : مــا المفــاهيم البيف

ية؟ َبية السعٌو  المممكة الع
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َجة  : ما4ِ نيـة لمصـف تضمين المفاهيم البيفية     ٌ َبيـة اتجتماعيـة والٔو مقََ الت
ية؟ َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع  الخامِ من الم

َجة : ما3ِ نيـة لمصـف تضمين المفاهيم البيفية  ـ  مقـََ ال ٌ َبيـة اتجتماعيـة والٔو ت
ية؟ َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع  الساٌِ من الم

 أٍنًُ الدراسُ

َبيــ .4 َتبأــا أهميــة الت َتبٔ ا َاســيةي   ندــا تــ َر تقــٌيمدا  ــ  المنــاهج الٌ ة البيفيــة وضــَو
 وةيقا بالبيفة الت  يعيّ  يدا التمميٍ ويتفاعل معدا.

ٌَر  ـ  .4 َف عم  المفاهيم البيفـة الـوا نيـة لمصـفوف  مقـََ التع َبيـة اتجتماعيـة والٔو الت
ية. العميا    َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع  الم

 داف الدراسًُأٍ

َ مة اتبتٌافية. .4 ُمة لت ميٍ الم  تعٌاٌ  افمة المفاهيم البيفية ال 
َاسية. .4 َبية البيفية    المناهج الٌ َ اه لتفعيل الت  تقٌيم مقت
نيــة .3 َبيــة اتجتماعيــة والٔو  ــ  الصــفين الخــامِ والســاٌِ  ت ميــل م تــو  كتــا الت

ية    با َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع ُمة.لم  ضوء المفاهيم البيفية ال 
نيـة  .1 َبيـة اتجتماعيـة والٔو  ـ   الكشف عن وا ة المفاهيم البيفية    م تو  مقََ الت

ية.الصفين الخامِ والساٌِ  َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية بالمممكة الع     الم
 حدود البحح 

 ا تصَ الب و عم  ال ٌٌو التالية:
َا َه هــٍد الٌ نيــة  ــ  ال ــٌٌو المكانيــة: ا تصــ َبيــة اتجتماعيــة والٔو  ــ   ســة عمــ  منــاهج الت
ية. الصفين الخامِ والساٌِ  َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع     الم

َمانيةال ٌٌو  َاس  ال َاسة    الفصل الٌ  هـ4137/4138الةان  : تم تٔبيق الٌ
َجــة ال ــٌٌو الموضــوعية:  َا مقــََ تضــمين المفــاهيم البيفيــة   ــ  مــا ٌ ســاه اتجتماعيــة الٌ
نيــة  ــ  َبيــة ب الصــفين الخــامِ والســاٌِ والٔو َ مــة اتبتٌافيــة  ــ  المممكــة الع الم

ية.  السعٌو
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 مصطلحات البحح

 (49و4555ْالبيفة: المكان أو ال يُ الٍ  يعيّ    الكافناه ال ية) موس و 
َاكبـــ  ) َ دـــا الم َِ  يـــي اإلنســـان 45و4545ْكـــٍلك ع ( ب ندـــا: اإلٔـــاَ الـــٍ  يمـــا

 شأي من أَٓ وماء وهواء.ي تويي من عناصَ يت ةَ بدا ن وماو  ياتي
َ دـــا ب ندـــا: الوســـٔ الـــٍ  يعـــيّ  يـــي الكـــافن ال ـــ  ويـــثةَ  يـــي ويتـــ ةَ  والبا ـــو يع

 .المفدومبي.
    :المفدوم

َف المقان ) َمـُ 439و4999يع َيٌ تعبَ عني بكممـةو أو  َر عن تج ( المفدوم ب ني عبا
َكة.يشيَ تل  مجموعة من ا شياء أو ا نوا  ٖ أو ا  ٌاو تتميُ بسماه أو خصافْ مشت

َف البا و المفدوم البيف  ب ني كل كممـة أولفـٕ أو مـٌلول  يتنـاول البيفـة مـن  كٍلك يع
 مكوناتدا أو مايتعمق بالم ا ٕة عميدا وال مول المناسبة لدا.

َبية مقََ  َر الت نيـة المقـَ َاسـاه اتجتماعيـة والٔو نيـة: هـ  كتـا الٌ اتجتماعيـة والٔو
َاســـــــ   َِ لمعــــــام الٌ َر التعمــــــيم والتــــــ  تــــــٌ ُا  ــــــ  الصــــــف الخــــــامِ والســــــاٌِ مـــــــن و

َاســ  4137/4138/4547/4546 َاســ  ا ول والفصــل الٌ ُأين الفصــل الٌ ــون مــن جــ والمك
 الةان  لكل  صل عم   ٌر.

 الدراسات السابكُ

ــة والوســافل والٔــَق والم ا ٕــة عميدــاو  َاســاه الســابقة بالبيف ــَ مــن الٌ اهتمــه الكةي
َساه و يما  الت  تناوله تمك الجوانا.يم  عَٓ  هم الٌا

 (  8102ٍ    ريدراسُ  املط

َاسـاه  َجـة تـوا َ المفـاهيم البيفيـة  ـ  كتـا الٌ َف عمـ  ٌ َاسة تل  التع هٌ ه هٍد الٌ
َ مة المتوسٔة    ٌولة الكويهو و ٌ ستخٌم البا و المـندج الوصـف   اتجتماعية لصفوف الم

َاســةو ولت قيــق  أهــٌاف تــم بنــاء المســ    لم ءمتــي لٔبيعــة ال َجــة تــوا َ  اســتبانيٌ َ ــة ٌ لمع
َاسـة مـن  َاسـاه اتجتماعيـةو وتكونـه عينـة الٌ معممـةو 435و61المفاهيم البيفية    كتـا الٌ

َاســاه و  ــا الٌ ــ  كت ــاهيم البيفيــة   ــوا َ المف َجــة ت ــة: أن ٌ ــافج التالي َاســة تلــ  النت توصــمه الٌ
َ مــة المتوســٔة بٌولــة  الكويــه مــن وجدــة نٕــَ المعممــين متوســٔ تٍ بمــ  اتجتماعيــة  ــ  الم

 3.71المتوسٔ ال ساب  
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 (8102دراسُ حراحشُ  

َ مـة ا ساسـية  َف عم  مٌ  ا تواء كتا العمـوم  ـ  الم َاسة تل   التع هٌ ه هٍد الٌ
ــو  كتــا العمــوم  لــك مــن خــ ل ت ميــل م ت ــاهيم البيفيــة و ٍو ٌَن عمــ  المف المتوســٔة  ــ  ا 

َاسة كل المجتمة ا صم  لكتـا العمـوم السا ولمصفوف الخامِ  ٌِ والسابة وشممه عينة الٌ
ــة ا ساســية المتوســٔة ) الخــامِ والســاٌِ والســابة ا ساســ ( َ م ــ  الم ــق هــٌف    ولت قي

َ مــة  َي تضــميندا  ــ  كتــا العمــوم  ــ  الم َ  تعــٌاٌ  افمــة بالمفــاهيم البيفيــة المقتــ َاســة جــ الٌ
َاســة تلــ   المتوســٔةو و ــٌ توصــمه ٖو المفــاهيم البيفيــة المتضــمنة  ــ  كتــا العمــوم أن مجمــالٌ

َاه المفاهيم البيفية  ـ  كتـا وجٌو  َوق ٍاه ٌتلة ت صاو مفدوما و  75 َا فية بين مجمٖو تك
لك لصالح كتاا عموم الصف الخامِ. َاسة ٍو  العموم عينة الٌ

 (8103دراسُ إبراًٍه 

َبيـة البيفيـة  ـ  ك     َاسـة تلـ  تقـويم وا ـة الت َيـة هٌ ه هٍد الٌ تـا ال مقـة الةانيـة  ـ  جمدو
ان َجة مساهمتدا    ت قيق سموك بيف  سميم لٌ  الت ميـٍو و ـٌ تكونـه  السٌو وكٍلك ت ٌيٌ ٌ

َاسة من )  (كتابا46عينة الٌ
َ مـة التعمــيم ا ساسـ  باإلضــا ة تلـ  ) (تمميــٍا وتمميـٍر مــن 349لم مقـة الةانيـة مــن م

 الصف الساٌِ .
َاســة تلــ  تــوا َ أ َبيــة البيفيــة  ــ  كتــا ال مقــة الةانيــة مــن و ــٌ توصــمه الٌ هــٌاف الت

ــيم ا ساســ  بنســبة ) َ مــة التعم َبيــة البيفيــة وبنســبة)65م %( وكــٍلك 61%( وموضــوعاه الت
َاســة تلـــ  أن الت ميــٍ والتمميـــٍاه ت َســون الســموكياه البيفيـــة الخأفــة التـــ  توصــمه الٌ  يما

ٌَه    مقياِ السموك البيف .  و
 (8108دراسُ االمسرٍ  

َاســـاه اتجتماعيـــة       َاســـة تلـــ  ت ٌيـــٌ المفـــاهيم البيفيـــة  ـــ  كتـــا الٌ هـــٌ ه تمـــك الٌ
َر    الم َبيـة البيفيـة المكانيـة مـن وجدـة نٕـَ معممـ  المٔو َ مة الةانوية    ضوء مفاهيم الت

َر. َاه كالتخصْ والمثهل والخي َاساه اتجتماعية    ضوء بعٓ المتاي  الٌ
َاســة تلــ  ت ٌيــ       مفدومــا  15ٌ  افمــة بالمفــاهيم البيفيــة تكونــه مــن و ــٌ توصــمه الٌ

َاسة  هميـة تضـمين المفـاهيم البيفيـة  َاٌ عينة الٌ َاسة كٍلك تل  أن تقٌيَ أ  َه نتافج الٌ وإٔد



 درجة توافر المفاهيم البيئية في مقرر التربية  االجتماعية والوطنية في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية

- 465 - 

َجتــ  تقــٌيَ متوســٔة وضــعيفة.كٍلك وجــٌو  ــَوق ٍاه ٌتلــة ت صــافية  ُعــة بــين ٌ جــاءه مو
َاٌ العينة  همية المفاهيم البيفية تب  التخصْ. عا لمتايَواستجاباه ت 

َر )عينـة وكشفه نتـافج ت ميـل الم تـو  لكتـا الٌ       عـنالت ميـل( َاسـاه اتجتماعيـة المٔـو
ٌَر يف(مفدوما بي44134توا َ ) او  ض  عن عـٌم تضـمين بعـٓ المفـاهيم البيفيـة المدمـة الـوا

َاسية. َاسة    الكتا الٌ     القافمة    هٍد الٌ
 (8100 راسُ السخٌد

َبيـة هٌ ه هٍد الٌ َبية البيفية المتضمنة  ـ  كتـا الت َاسة تل  الكشف عن مفاهيم الت
َ مـة اتبتٌافيـة  ـ  مممكـة َاسـة مـن جميـة كتـا  اإلس مية لمم َينو و ـٌ تكـون مجتمـة الٌ الب ـ

َبية  َ مة اتبتٌافية وعٌٌها سه كتا وتم تٔبيـق مـندج ت ميـل الم تـو  عمـ   اإلس ميةالت لمم
 هٍد الكتا .

َاســـة َي  وخمصـــه الٌ ـــ ـــة المقت ـــة البيفي َبي ـــاء  افمـــة بمفـــاهيم الت ـــافج مندـــا: بن ـــ  نت تل
ٌَه مفـاهيم  َاه التـ  و َ مـة اتبتٌافيـةو وبمـ  مجمـٖو الفقـ َبيـة اإلسـ مية لمم تضميندا كتا الت

َبيــة البيفيــة  َر بنســبة 115الت ــ ــاه  31و45 ق % ومعٕــم هــٍد المفــاهيم تتصــل بمجــال ا خ  ي
ٌَه َر وبنســ494) البيفيــة تٍ و َبيــة البيفيــة المتضــمنة 13.45بة (  قــ % و ومعٕــم مفــاهيم الت

َاه وعــٌٌها) ــ ــو  الفق ــ  م ت ٌَه   ــا و ــَ%( 84.8(مفدومــا وبنســبة)361 ــ  هــٍد الكت  وأكة
َابـــة اتبتـــٌاف  ) َبيـــة البيفيـــة هـــو كتـــاا الصـــف ال ٌَه مندـــا مفـــاهيم الت ( 456الكتـــا التـــ  و

  قٔ.( مفدوما 13اتبتٌاف  ا) ا ولمفدوما وأ مدا كتاا الصف 
 و(8112دراسُ الصغري 

َ مـة  َا يـا لمم َاسـة تلـ  الكشـف عـن المفـاهيم المتضـمنة  ـ  كتـا الجا هٌ ه هـٍد الٌ
َاسة. ٌَنو  يو استخٌم البا و المندج الت ميم  لت قيق أهٌاف الٌ  ا ساسية العميا    ا 

َاه المفـاهيم البيفيــة المتضـمنة  ـ  م تــو   َا َاسـة تلــ  أن مجمـٖو تكـ و ـٌ توصـمه الٌ
َ مة ا ساسية بم )ك َا يا لمم ( مفدوما و وجاءه مفاهيم مكونـاه النٕـام البيفـ  4484تا الجا

َابعة بنسبة) َتبة ال  %(.34.47   الم
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 و(8112دراسُ الشرايدَ 

َصــٌ المفــاهيم البيفيــة المتضــمنة  ــ  كتــاا العمــوم لمصــف  َاســة تلــ   هــٌ ه هــٍد الٌ
ــة اكتســاا  َج ٌَن ٌو ــ  ا  َر   ــٌ اســتخٌم الخــامِ ا ساســ  المٔــو ــة الم ا ٕــة لدــا و و  ٔمب

 البا و مندج ت ميل الم تو  لتمك الكتا.
َفيسة والمفاهيم البيفيـة التـ   َاسة وجٌو تباين    نسا المجاته ال َه نتافج الٌ وإٔد
تنتم  تليدا    كتاا العموم لمصف الخامِ ا ساس  و  يـو كـان عـٌٌ مفـاهيم المجـال ا ول 

َا )البيفــة والنٕــام البيفــ  ا كةــ َا َر 649َ تكــ ( مفدومــاو أمــا عــٌٌ مفــاهيم المجــال الخــامِ اإلٌا
َاسـة أن مسـتو  اكتسـاا الٔمبـة لممفـاهيم البيفيـة كـان  َه نتـافج الٌ َاو كما إٔد َا البيفية أ ل تك

ُ يوجـٌ  َو ـا ٍاه ٌتلـة ت صـافية  ٌاء الٔمبـة عمـ   جيٌاو وأنـي ت تلـ  اخـت ف  اتختبـاَ تعـ
 النٖو اتجتماع .

 DU-TOIT-ANDRIES-STEPHANUS   ( 2007 دو تىيت أىدرياس ستًفاىىسدراسُ 

َبيـة البيفيـة لمو ـوف عمـ  السـموك  َاسة لمساعٌر اإلنسان من خـ ل الت هٌ ه هٍد الٌ
َر  عمـــ  التنميـــة المســـتٌامةو  ة يـــيفولموصـــول تلـــ  ٍلـــك  ـــةن المشـــاكل البالواضـــح بيفيـــا وبنٕـــ

مــل التــ  مــن الممكــن أن تــٌث  لمتــٌهوَ العواابدا  ــٌ جمعــه أوت ةــم تــم   ــْ المختمفــة وأســب
 البيف .

َبية البيفية يمكـن أن تقـٌم مسـاهمة تيجابيـة  ـ  ٍلـك  مقـٌ  ـٌم مسـح  وكنتيجة  ن الت
َبيـــة البيفيـــة و كمـــا تـــم   ـــْ ٌوَ ومســـاهمة بعـــٓ المثسســـاه البيفيـــة  َيخ   صـــيَ لمت تـــا

َية جنوا  َاه    جمدو َيقية.توالتٔو   
َ ـة السـموك الواضـ َبيـة البيفيـة وكنتيجـة ح بيفيـا والـٍ  كـل ٍلـك ي يعتبـَ هـٌف عـام لمت

َف  يـــال البيفـــة ت ـــٌٌد ا خ  يـــاه البيفيـــة لإلنســـانو  مقـــٌ تـــم التمييـــُ بـــين ةـــ و   ن التصـــ
َ ـة البيفيـة وتـم ت ميـل ةـ و اتجاهاه بيفية أخ  ية مختمفة َر المع َكيُ عم  ضـَو و و ٌ تم  الت

 سموك اإلنسان تجاد البي . مأساليا لمسموك البيف     م اولة لفد
  Hsu,S(2004.  دراسُ

 ٌَ البيفــ و  اســة تلــ  تقيــيم أةــَ مســاق  ــ  الةقا ــة البيفيــة عمــ  الســموك هــٌ ه هــٍد ال
َبيــة البيفيــة لــٌ  الٔمبــة/ المعممـين  ــ  كميــاه تعــٌاٌ المعممــين و وتوصــمه  وبعـٓ مكونــاه الت

ــ  ت ســن الســموك البيفــ  وتعُ  َاســة تلــ  أن المســاق أٌ  تل ــُ وتٔــويَ الةقا ــة  ــ  مجــال الٌ ي
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ــان لدــا ٌوَ  َيِ هــٍا المســاق ك ــٌ ــ  ت َاتيجياه   ــين أن اتســت ــٍلك يتب َاهو وك ــا ــة والمد  َ المع
َاسة. َبية البيفية لٌ  عينة الٌ َ ة    مجال الت  تيجاب     تٔويَ المع

 ِ الدراسات السابكُالتعلًل عل.

َاسـاه السـابقة أندـا هـٌ ه  َاسـة مـة أسمـا الٌ َف عمـ  اتفقه هـٍد الٌ َجـةتلـ  التعـ ٌ 
نيـة  توا َ َاساه اتجتماعية والٔو  ـ  الصـفين الخـامِ والسـاٌِ المفاهيم البيفة    مقََ الٌ

ية. َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية بالمممكة الع  بالم
 ٌَ َاســــة ااتفقـــه هـــٍد ال َ ســــة مـــة ٌ َاســــاه  يـــو ٔبقــــه ع( 4543)أ ســـم مـــ  الٌ

نية.  اتجتماعية والٔو
َاســـة ال اليـــة َاســـة اتفقـــه الٌ َ مـــة اتبتٌافيـــة مـــة كـــل مـــن ٌ   ـــ  تٔبيقدـــا عمـــ  الم

َاجشة)  4541) 
َاساه السابقة    المندج الوصف  الت ميم  َاسة ال الية مة الٌ  .  اتفقه الٌ

َاسـاه السـا َاسة ال اليـة مـة الٌ لبيفيـة لـة التـ  تتضـمن مفـاهيم ابقة  ـ  ا ٌاتفقه الٌ
َاســة  ــل ٌ َ مة َاســة الســخ )4544)أ ســم َاســة الســنان )( و 4544(و ٌ َا شــة 4553ٌ   )

(4541(  َ  (4543(و المٔي
َاهيم) َاسة اب َاسة عن ٌ ُعمـ  أهـٌاف 4543تختمف هٍد الٌ َك َاسـة ت (  ـ  أن هـٍد الٌ

َكُ عم  المفاهيم البيفية َاسة ت َبية البيفية بينما هٍد الٌ  الت
َاســـة َاســـة ال اليـــة عـــن ٌ َ  ) تختمــف الٌ َ مـــة (4544اتســـم ب ندـــا ٔبقـــه عمـــ  الم

َ مة اتبتٌافية.الةان َاسة ال الية ٔبقه عم  الم  وية بينما الٌ
ُم  َاســـاه  ـــ  بنــاء  افمـــة بالمفــاهيم البيفيـــة الـــ  َاســة مـــة أسمــا الٌ اتفقــه هـــٍد الٌ

َا ل.  تضميندا    المناهج    مختمف الم
َاه   َاساه السابقة    بناء أٌار لت ميل م تـو  المقـَ َاسة مة أسما الٌ اتفقه هٍد الٌ

َاسية.  الٌ
َاســـاه الســـابقة ا َاســـة مـــة أسمـــا الٌ  ـــ  اســـتخٌام المـــندج الوصـــف  تفقـــه هـــٍد الٌ
 .المس  

َ مـة  َاساه السابقة بةعـٌاٌ  افمـة بالمفـاهيم البيفيـة لمم َاسة ال الية عن الٌ ُه الٌ تمي
 (مفدوما.54اتبتٌافية الت  تضمنه )
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 ميَج الدراسُ

مـٌ عمـ  أسـموا ت ميـل الم تـو  استخٌم البا و المندج الوصف  الت ميمـ  والـٍ  يعت
ٌَد العساف) ( ب ني الوصول تل  وصف كمـ  هـاٌف ومـنٕم لم تـو  435و 4995ْالٍ  أو

 أسموا اتتصال.
نيـــة  َاســـاه اتجتماعيـــة والٔو َاســـة تدـــٌف تلـــ  ت ميـــل م تـــو  كتـــا الٌ  يـــو تن الٌ

ية  ـ  مـٌ  تضـمن المفـاهيم لمصفوف العميا    ال َبيـة السـعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع م
 البيفية    تمك الكتا.

 تنع الدراسُجم

نيــة لمصــفوف  َاســاه اتجتماعيــة والٔو َاســة مــن جميــة كتــا الٌ تكــون مجتمــة الٌ
يةو وه  كالتال : َبية السعٌو َ مة اتبتٌافية    المممكة الع  العميا    الم

َبية ا.4 َاسـ  ا ول والةـان  كتاا الت نية لمصف الخامِ اتبتٌاف  الفصل الٌ تجتماعية والٔو
َاس    .4137/4138لمعام الٌ

َاس  ا ول والةـان  .4 نية لمصف الساٌِ اتبتٌاف  الفصل الٌ َبية اتجتماعية والٔو كتاا الت
َاس   4137/4138لمعام الٌ

 عًيُ الدراسُ

َاسة من َسة  تكونه عينة الٌ  مجتمة الٌا
َ م)  (4جٌول 

َ مة  نية لمصفوف العميا    الم َاساه اتجتماعية والٔو يوضح خصافْ كتا الٌ
َبية السعوٌية  .م4546/4547/.4138/هـ41371اتبتٌافية    المممكة الع

 انًىضىعبد انىحذاد فحبدعذد انص َىع انكتبة انفصم و

 51 2 501 طبنت انفصم األول انخبيص

 51 2 15 َشبط

 55 1 31 طبنت انفصم انثبَي

 55 1 10 َشبط

 51 4 521 طبنت انفصم األول انطبدش

 51 4 41 َشبط

 51 4 511 طبنت انفصم انثبَي

 51 4 14 َشبط

 500 21 113  انًجًىع
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ا باإلضــا ة تلــ  كتــا كتــاا تــك( 1( أن عينــة الكتــا  تضــمنه )4يتضــح مــن الجــٌول)

الو ــــٌاه و  يــــو تكونــــه مــــن عــــٌٌ مــــن لمصــــفين الخــــامِ والســــاٌِ( 1النشــــأ عــــٌٌها )
 .(موضوعا455  وعٌٌ المواضية)(و ٌر 46)

 أدوات البحح

نيـة لمصـفوف العميـا  َاسـاه اتجتماعيـة والٔو أعٌ البا و بٔا ة ت ميـل لم تـو  كتـا الٌ
َف عمــ  مــٌ  َ مــة اتبتٌافيــة لمتعــ َه بنــاء  مــن الم تضــمين المفــاهيم البيفيــة  ــ   يدــاو و ــٌ مــ

 القافمة بالخٔواه التالية:
 الدٌف من القافمة .4

َف عمــ   َجــة تــوا َ بنــاء القافمــة تلــ  التعــ َاســاه  ٌ المفــاهيم البيفيــة  ــ  كتــا الٌ
نية  .لمصفين الخامِ والساٌِ اتجتماعية والٔو

 مصاٌَ بناء القافمة .4
 التالية:تم بناء القافمة من خ ل الخٔواه 

ـــك  . أ ـــه تم ـــ  تناول َاســـاه الســـابقة الت ـــو  والٌ َب ـــا ا ٌا الت ـــ  كت اتٔـــ ٖ عم
 الموضوعاهي ل ستفاٌر مندا    بناء القافمة.

َ مـة اتبتٌافيـة  ـ  المممكـة  . ا نيـة لمم َاسـاه اتجتماعيـة والٔو َيِ الٌ أهٌاف تـٌ
ية. َبية السعٌو  .(مفدوما53و ٌ تكونه تمك القافمة من )الع

 اسُصدم أداه الدر.3

ــ   ــ  مجموعــة مــن الم كمــين المختصــين   ــَٓ القافمــة الســابقة عم ــام البا ــو بع  
ـــ  الـــنفِ وعـــٌٌهم ) َيِ وكـــٍلك  ـــ  تخصـــْ عم ـــٌ ـــَق الت (و وتـــم تعـــٌيل  8المنـــاهج ٔو

َ اتدم وم  ٕاتدم وه  كالتال :  مقت
 . ومشكمة الاٍاء اإلشعاع و التموو التموو البيف  مفدوم استبعاٌ

ـــة جـــا وبعـــٌ ا خـــٍ بم  ٕـــاتدم  ـــاتدمو أصـــب ه القافمـــة الندافي  َ ُر لمتٔبيـــق وعـــٌٌ ومقت ه
ــاهيم)  نيــة 55المف ــة والٔو َاســاه اتجتماعي ــا الٌ ــا  ــ  كت َه ــ  ينباــ  توا   ــ  ( مفدومــا الت

َ مة  ية.اتبتٌافية    ال الصفين الخامِ والساٌِ    الم َبية السعٌو  مممكة الع
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 وحدَ التحلًل.2

َيح الـٍ استخٌم البا و و ٌر الت ميل وه  ال َضـي  ـ  تمـك  تـم مفدوم البيفـ  الصـ ع
 يم : الكتاو و ٌ اشتمل عم  ما

. . أ ُء من الموضٖو َع  ج َفيِ أو الف  اعتباَ العنوان ال
َافيـة وا سـفمة ضـمن  . ا اعتباَ الصوَ وا شـكال التوضـي ية والنشـأاه والمعمومـاه اإلة

َاٌ ت ميمدا.  الماٌر الم
َا  جة من الت ميل.ى. استبعاٌ أسمفة  الكتا والمقٌماه والم

 . ثبات أداَ التحلًل5

ــ نيــةو   ــالمت قــق مــن ةب َاســاه اتجتماعيــة والٔو و م البا ــاه بٔا ــة ت ميــل كتــا الٌ
ب  ــٌ المعممــين لمت ميــل كــٍلك اتســتعانة  البٔا ــة المعــٌر لــٍلكو وتــم بت ميــل الكتــا مــن خــ ل

َاسة وأسـموا ال تمك و ق َيف بدٌف الٌ ت ميـل واتتفـاق عمـ  البٔا ة بعٌ عقٌ لقاء معي والتع
َاءاه الت ميل  ج  .ا سِ والمعاييَ وا؛

( التـ  تـنْ عمـ  Holistyو ٌ  ام البا و ب ساا معـٌ الةبـاه و ـق معاٌلـة هولسـت )
َاه اتتفاق           اآلت :  X455 فتاتتقاف +اتخ\نسبة اتتفاق =عٌٌ م
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 ( 4جٌول|)    بٔا ة ت ميل مقََ الصف الخامِ

 
  

انجابح انًفهىو و انًعهى حجانجب انًفهىو و

 ث

انًعاااه انجبحج انًفهىو و انًعهى

 و

انحياااااااااااااااااااابح  11 1 1 تهىث انترثخ 53 0 0 انسالزل 5

 انُجبتيخ

0 0 

يشااااااااااااااك د  11 51 54 تهىث انًيبِ 20 0 0 انجراكيٍ 2

 ثيئيخ

0 0 

انتهاااااااااااااااااااىث  25 3 55 انًُبخ 1

 انحراري

انتعاااااااااااااااااااذاد  13 0 0

 انطكبَي

1 1 

 0 0 تهىث انهىاء 13 0 0 بةاالحتط 22 1 1 انحرارح 4

ظ انضااااااااااااااا  1

 انجىي

حرائااااااااااااااااااا   21 2 2

 ان بثبد

 0 0 انتصحر 40 0 0

 5 5 انطقص 45 0 0 انصيذ انجبئر 24 50 52 األيطبر 1

 0 0 انكىكت 42 2 4 انرعي انجبئر 21 0 0 انفيضبَبد 1

انتىضااااااااااااااااا   21 0 0 األيىاج 3

 انعًراَي

 0 0 انشًص 41 0 0

 0 0 انترثخ 44 5 5 حانهجر 21 0 0 األعبصير 3

5

0 

انتياااااااااااابراد 

 انجحريخ

انتىعيااااااااااااااااخ  23 0 0

 انجيئيخ

 0 0 انطكبٌ 41 0 0

5

5 

انفصاااااااااااااىل 

 األرثعخ

انًحًياااااااااااابد  23 0 0

 انطجيعيخ

 5 2 انرطىثخ 41 0 0

5

2 

 0 0 انىادي 41 1 3 انجيئخ 10 0 0 انهيم

5

1 

 0 0 انقًر 43 1 1 انهضجخ 15 0 0 انُهبر

5

4 

 4 1 انقبرح  43 1 3 انريبح 12 0 0 انًذ

5

1 

 1 1 انًضي  10 3 52 انطهم 11 0 0 انجسر

5

1 

انجهاااااااااااااابد 

 انفرعيخ

0 0 

5

1 

انجهاااااااااااااابد 

 األصهيخ

     0 0 َطيى انجر 14 1 1

5

3 

     0 0 َطيى انجحر 11 0 0 انججم

 52 25   10 15   14 11 يجًىع 
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 (3بٔا ة ت ميل الصف الساٌِ جٌول )

 ةباه أٌار ت ميل بٔا ة الصف الخامِ 
 الةباه هو:من خ ل الجٌول )( يتضح ب ن 

 . 83=.48+95/95= الةباه
 .85=444/435=  +49+444/449ةباه أٌار ت ميل بٔا ة الصف الساٌِ الةباه= 

 الوعلن الجبحث مالوفهو م الوعلن الجبحث الوفهوم م الوعلن الجبحث الوفهوم م

تلووووووووووووووو   91 0 0 السالزل 1

 الترثخ

الحيوووووووووووووووووووبح  63 0 0

 الٌجبتيخ

0 0 

تلووووووووووووووو   00 0 0 الجراكيي 2

 الويبٍ

هشووووووووووو  د  63  0

 ثيئيخ

0 0 

التلووووووووووو   09 90 90 الوٌبخ 3

 الحراري

التعووووووووووووووووو ا   63 0 0

 الس بًي

4 6 

 0 0 تلو  الهواء 61 0 0 االحتطبة 00 3 3 الحرارح 4

ظ الضوووووووو  5

 الجوي

حرائوووووووووو   06 0 0

 ال بثبد

 0 0 التصحر 40 0 0

الصووووووووووووي   04 1 90 األهطبر 6

 الجبئر

  9 الطقس 49 0 0

الفيضوووووووبًب 7

 د

الرعووووووووووي  02 0 0

 الجبئر

 0 0 ال وكت 40 0 0

التوسوووووووووو   03 0 0 األهواج 8

 العوراًي

 0 0 الشوس 46 0 0

 99 90 الترثخ 44 6 6 الهجرح 03 0 0 األعبصير 9

التيووووووبراد  11

 الجحريخ

التوعيووووووووخ  03 0 0

 الجيئيخ

 0 0 الس بى 42 0 0

الفصوووووووول  11

 األرثعخ

الوحويوووبد  01 0 0

 الطجيعيخ

  0 الرطوثخ 43 0 0

 3 3 الوا ي 43 9 9 الجيئخ 60 0 0 الليل 12

 0 0 القور 43 2 3 الهضجخ 69 0 0 الٌهبر 13

 2 2 القبرح  41 3 90 الريبح 60 0 0 الو  14

 6 6 الوضي  20 99 94 السهل 66 0 0 الجسر 15

الجهووووووووبد  16

 الفرعيخ

6 6 

الجهووووووووبد  17

 األصليخ

     0 0 ًسين الجر 64 4 2

ًسووووووووووووووووين  62 91 06 الججل 18

 الجحر

0 0     

 69 63   03 64   20 30 هجووع 



 درجة توافر المفاهيم البيئية في مقرر التربية  االجتماعية والوطنية في المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية

- 473 - 

َتفعة وه  صال ة ومقبولة    الب و العمم   و   ك  ال التين نسبة الةباه م
 اإل صافية ساليا 

 ٌَ  اسة تم استخٌام ا ساليا التالية:   ضوء هٌف ال
َاه  َا َاَ كل مفدوم. :  يوــ التك  تم استخ ْ مجموعاه تك

َاَ مفدومــ النسا المفوية   :  يو تم  ساا النسبة المفوية لكل تك
(  يو تم استخٌامدا ل ساا معامل الةباه لت ميل عينة Holistyــ معاٌلة هولست )

َيبي بشكل جيٌ.  الم تو  من  بل البا و نفسي وبمساعٌر أ ٌ المعممين الٍين تم تٌ

 (3جٌول ) 
 فيةي افمة بالمفاهيم الب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 انًفهىو و انًفهىو و انًفهىو و

 يشك د ثيئيخ 11 تهىث انهىاء 53 انسالزل 5

 انتعذاد انطكبَي 13 تهىث انًيبِ 20 انجراكيٍ 2

 تهىث انهىاء 13 انتهىث انحراري 25 انًُبخ 1

 انتصحر 40 االحتطبة 22 انحرارح 4

 انطقص 45 حرائ  ان بثبد 21 ظ انجىيانض  1

 انكىكت 42 انصيذ انجبئر 24 األيطبر 1

 انشًص 41 انرعي انجبئر 21 انفيضبَبد 1

 انترثخ 44 انتىض  انعًراَي 21 األيىاج 3

 انطكبٌ 41 انهجرح 21 األعبصير 3

 انرطىثخ 41 انتىعيخ انجيئيخ 23 انتيبراد انجحريخ 50

 انىادي 41 انًحًيبد انطجيعيخ 23 انفصىل األرثعخ 55

 انقًر 43 انجيئخ 10 انهيم 52

 انقبرح 43 انهضجخ 15 انُهبر 51

 انًضي  10 انريبح 12 انًذ 54

   انطهم 11 انجسر 51

   َطيى انجر 14 انجهبد انفرعيخ 51

   َطيى  انجحر 11 انجهبد األصهيخ 51

   انحيبح انُجبتيخ 11 انججم 53
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 إجابُ السؤال األول

َ مة اتبتٌافية       َ مة الصفوف العميا    الم ُمة لٔ ا الم ما المفاهيم البيفية ال 
ية؟ َبية السعٌو  المممكة الع

َاســاه عــنلإلجابــة  َبويــة وكــٍلك الٌ َاجعــة ا ٌبيــاه الت الســابقة  هــٍا الســثال تمــه م
َاسة القو  الت  تناوله المفاهيم البيفية َاجعة ٌ َبيـة فم الت  أعٌه    بمٌااوم َبية وسيـَ ع ن ع

َســـالدا لـــٍو  لبيفيـــة ـــ  مجـــال المفـــاهيم ا و  يـــو تـــم تعـــٌاٌ  افمـــة أوليـــة بدـــٍد المفـــاهيم وا؛
َ ين  َيِ وكـٍلك المشـ ـَق التـٌ اتختصاْ مـن أسـاتٍر الجامعـاه ومتخصصـ   المنـاهج ٔو
َأيدــم  ــ  مــٌ   َبــو ي إلبــٌاء  َبــويين والمعممــين وكــٍلك المتخصصــين  ــ  عمــم الــنفِ الت الت

َبيــة مناســبة هــٍد المفــاهيم لٔــ ا الصــفوف العميــا مــن ا َ مــة اتبتٌافيــة   ــ  المممكــة الع لم
ية وعٌٌهم ) عٌ البا ـو بتو عمـ  م  ٕـاتدم وا خـٍ بدـاو واسـ(و  يو أٔمـة البا ـ45السعٌو
َ مـة وهـ  : التمـوو  التـ  يـَون عـٌم مناسـبتدا لٔـ ا تمـكالمفاهيم البيفيـة  و  اإلشـعاع الم

 (مفدوما55مشكمة الاٍاءو وعٌٌ هٍد المفاهيم)
 ن السثال الةا

َجة توا َ ما نيـة لٔـ ا الصـف الخـامِ  ٌ َبيـة اتجتماعيـة والٔو المفاهيم البيفة    مـندج الت
 اتبتٌاف     

ية؟ َبية السعٌو  المممكة الع
َبية اتجتماعيـة لمصـف لإلجابة عم  هٍا السثال  تم ت ميل  الم ت  و  مندج الت

 الخامِ اتبتٌاف  و ق القافمة السابقة.
 و ٌ أصب ه تمك القافمة ه :
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َ م)   ( 4شكل 

 % ع كهي % ع انًفهىو و % ع انًفهىو و % ع انًفهىو و

تهىث  53 0 0 انسالزل 5

 انترثخ

انحيبح  11 1.3 1

 انُجبتيخ

0 0 1 1.3 

تهىث  20 0 0 انجراكيٍ 2

 انًيبِ

يشك د  11 55.3 54

 ثيئيخ

0 0 54 55.3 

انتهىث  25 3.1 55 انًُبخ 1

 انحراري

انتعذاد  13 0 0

 انطكبَي

1 1.5 51 54.4 

تهىث  13 0 0 االحتطبة 22 4.2 1 انحرارح 4

 انهىاء

0 0 1 4.2 

ظ انض  1

 انجىي

حرائ   21 50.1 2

 ان بثبد

 5.1 2 0 0 انتصحر 40 0 0

انصيذ  24 50.2 52 األيطبر 1

 انجبئر

 55 51 .3 5 انطقص 45 0 0

انرعي  21 0 0 انفيضبَبد 1

 انجبئر

 1.4 4 0 0 انكىكت 42 1.4 4

انتىض   21 0 0 األيىاج 3

 انعًراَي

 0 0 0 0 انشًص 41 0 0

 .31 5 0 0 انترثخ 44 .31 5 انهجرح 21 0 0 األعبصير 3

انتيبراد  50

 انجحريخ

انتىعيخ  23 0 0

 انجيئيخ

 0 0 0 0 انطكبٌ 41 0 0

انفصىل  55

 األرثعخ

انًحًيبد  23 0 0

 انطجيعيخ

 5.1 2 50.1 2 انرطىثخ 41 0 0

 1.1 3 0 0 انىادي 41 1.1 3 انجيئخ 10 0 0 انهيم 52

 1.5 1 0 0 انقًر 43 1.5 1 انهضجخ 15 0 0 انُهبر 51

 55.3 54 1.5 1 انقبرح 43 1.3 3 نريبحا 12 0 0 انًذ 54

 51.1 53 1.5 1 انًضي  10 50.2 52 انطهم 11 0 0 انجسر 51

انجهبد  51

 انفرعيخ

0 0 0 0 

انجهبد  51

 األصهيخ

 0 0     0 0 َطيى انجر 14 1.5 1

 1.5 1     0 0 َطيى انجحر 11 0 0 انججم 53

 500 553 51.3 25   15.1 15   10.1 11 يجًىع 
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َ م )     َ م)  3من خ ل الجٌول  ٌَر 4( والشكل  َاه لممفـاهيم البيفيـة الـوا َا ( بم  مجمـٖو التكـ
َا مفدــوم ا مٔــاَ )448 ــ  مقــََ الصــف الخــامِ ) َا َرو وكــان أع هــا تكــ َر وكــٍلك 44(مــ (مــ

َرو ةـم مفدـوم الم44(و يميي مفدوم تموو المياد)44السدل ) َاهو وتكـََ 44نـاً والجبـل )(م (مـ
َاهو وهنــاك مفــاهيم 8مفدــوم الدضــبة وتمــوو البيفــة ) َاه مةــل الجدــاه  (8 مــه عــن )(مــ مــ

َٔوبة)6ا صمية )  (.4(وال
َهـــــا  ـــــ  مقـــــََ الصـــــف الخـــــامِ )    ٌَ ٍك ( مفدومـــــا 48وتبمـــــ  عـــــٌٌ المفـــــاهيم التـــــ  و

ٌَ  36بنســبة) ٌَه  ــ  القافمــة ولــم تــ بنســبة (34 ــ  المقــََ)%(و بينمــا عــٌٌ المفــاهيم التــ  و
(61.)% 
َهـا  ـ     ٌَ ٍك َر مـن المفـاهيم البيفيـة لـم يـ ومن خ ل ت ميـل الم تـو  وجـٌ البا ـو نسـبة كبيـ

َسم من أهميتدا كما  ٌٌتدا القافمة  يو بماه ) َسم 61(مفدوما بنسبة )34المقََ بال %( بـال
َتبأدـا ب يـاتدم مةـل ات  تٔـاا والتوعيـة البيفيـة من أهمية هٍد المفاهيم  ـ   يـار الت ميـٍ وا

َاســة  َهــا  ــ  ٌ ٌَ ٍك َكيــُ عمــ  هــٍد المفــاهيم البيفيــة التــ  و وال يــار النباتيــةو و ــٌ يعــٌو الت
َر اإلس مية. َاشٌون الٌولة ا موية والعباسية وال ضا َيخية مةل الخمفاء ال  المواضية التا

َيخيــة ٌون التعــَٓ ل  ٌَ لممعمومــاه التا َكــُ عمــ  الســ َيخ  ي َا يــة  ــالعَٓ التــا مجوانــا الجا
َسم من  َتبأبال  بيندما. ات
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َبيــة  وهــٍا الجانــا مناســا أمــا الفصــل    َر الع ُيــ َكــُ عمــ  الم مــح العامــة لشــبة الج الةــان   ي
 .(44(و المناً)44( والسدل )44هيم البيفية الت  يتناولدا المقََ مةل ا مٔاَ)لمتَٔق لممفا

 

 السؤال الجالح:

 

َجـــة تضـــمين المفـــاهيم ال نيـــة لٔـــ ا الصـــف مـــا ٌ َبيـــة اتجتماعيـــة والٔو بيفـــة  ـــ  مـــندج الت
ية؟ لإلجابـــة عمـــ  هـــٍا الســـثال  تـــم ت ميـــل   َبيـــة الســـعٌو الســـاٌِ اتبتـــٌاف   ـــ  المممكـــة الع

َبية اتجتماعية لمصف الساٌِ اتبتٌاف  و ق القافمة السابقة.  الم تو  مندج الت
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 % ع % ع انًفهىو و % ع انًفهىو و % ع المفهوم م

5 0 0 الزالزل 1

3 

تهىث 

 انترثخ

انحيبح  11 0 0

 انُجبتيخ

0 0 0 0 

2 0 0 البراكين 2

0 

تهىث 

 انًيبِ

يشك د  11 0 0

 ثيئيخ

0 0 0 0 

2 1.1 50 المناخ 3

5 

انتهىث 

انحرار

 ي

انتعذاد  13 0 0

 انطكبَي

4 1 54 50.1 

2 1.4 1 رةالحرا 4
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االحتطب

 ة

تهىث  13 0 0

 انهىاء

2 5.1 3 1.3 

ط الضغغغغغغغغغ  5
 الجوي

0 0 2

1 

حرائ  

 ان بثبد

 0 0 0 0 انتصحر 40 0 0

2 3.2 52 األمطار 6

4 

انصيذ 

 انجبئر

 3.2 52 0 0 انطقص 45 0 0

الفيضغغغغغغانا 7
 ت

0 0 2

1 

انرعي 

 انجبئر

 0 0 0 0 انكىكت 42 0 0

2 0 0 األمواج 8

1 

انتىض  

انعًراَ

 ي

 0 0 0 0 انشًص 41 0 0

2 0 0 األعاصير 9
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 55.1 51 3.2 52 انترثخ 44 2.1 1 انهجرح

1
0 

التيغغغغغغارات 
 البحرية

0 0 2
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انتىعيخ 
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 5.1 2 5.1 2 انطكبٌ 41 0 0

1
1 

الفصغغغغغغغول 
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0 0 2

3 

انًحًيب

د 
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2 
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1 0 0 المد
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1 2.1 1
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َطيى 

 انجر
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 0 0     21 51.1 
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 (2شكل رقم) 

 
َ م      َ م )1)من خ ل الجٌول  َاه المفـاهيم البيفيـة  ـ  4( والشكل  َا ( بم  مجمٖو تك

َرو  يــو كــان  أعمــ  مفدــوم مــن ن435مقــََ الصــف الســاٌِ ) َاه هــو الجبــل (مــ َا ا يــة التكــ
َرو 43) َيـاي41لسـدل)و وكٍلك مفدـوم ا(م َاَ ال َرو  يمـا بمـ  تكـ َاهو 44وا مٔـاَ) (45)(مـ (مـ

َها ) َا َاه 6وهناك العٌيٌ من المفاهيم البيفية الت   ل تك َر.مةل  (م  الدضبةو والمضيق والقا
َكـــُ  الســـدلويعـــٌ مفدـــوم الجبـــل و      َاســـية ت عمـــ  ا عمـــ   يـــو تن الموضـــوعاه الٌ

َيسـي  َبيـة( وتضا َر الع ُيـ ن )شـبي الج َبيةو وكٍلك مو ـة ٔو َر الع ُي َا يا الٔبيعية لشبي الج الجا
َتبٔة بتمك الموضوعاه.  ومناخي هٍد المفاهيم م

ــــو  المقــــََ)   ــــا  ــــ  م ت َه ٌَ ٍك ــــ  و ــــ  عــــٌٌ المفــــاهيم الت ــــٌ بم ( مفدومــــا 48و 
َهــا  ــ  المقــ36ََبنســبة) ٌَ ٍك َسم مــن أهميتدــا كمــا  %(و بينمــا عــٌٌ المفــاهيم التــ  لــم يــ بــال

 %(.61(مفدوما بنسبة)34 ٌٌتدا القافمة)
َر من المفـاهيم بنسـبة   و ٌ وجٌ البا و أن خمو م تو  المقََ من هٍد النسبة الكبي

َكـُ لمقََ%(يعٌو لموضوعاه ا61) َاُ تمـك المفـاهيم البيفيـة  ـ  الموضـوعاه التـ  ت و لعٌم تبـ
َك َ   ٌون النَٕ لدا والت  يُ عم  تمك المفاهيم البيفية.عم  الجانا المع
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 اخلامتُ واملياقشُ والتىصًات

ـــ  مقـــََ  ـــة المتضـــمنة   َصـــٌ المفـــاهيم البيف ـــ   َاســـة تل َاســـاه   هـــٌ ه هـــٍد الٌ الٌ
نيـــة  َ مـــة اتبتٌافيـــة بالمممكـــة  ـــ  الصـــفين الخـــامِ والســـاٌِ  اتجتماعيـــة والٔو  ـــ  الم

َصــ َاه ل ية ولت قيــق هــٍد ا هــٌاف تــم ت ميــل المقــَ يــيو واســتخٌم يــة  ٌ المفــاهيم البيفالســعٌو
َاســة تلــ  وجــٌو  َه نتــافج الٌ َاســة وإٔدــ البا ــو اإل صــاءاه المناســبة لمتوصــل تلــ  نتــافج الٌ

َاه المفاهيم    الصفوف العميا. َا  تباين    تك
 املتعلكُ السؤال األول مياقشُ اليتائج

َ مة الصفوف العميا    الم ُمة لٔ ا الم َ مـة اتبتٌافيـة   ـ   ما المفاهيم البيفية ال 
ية؟ َبية السعٌو  المممكة الع

َضـــه عمـــ  المتخصصـــين  ـــ   لإلجابــة عـــن هـــٍا الســـثال تـــم تعـــٌاٌ  افمـــة أوليـــة وع
َبـويين وكـٍلك المعممـين لت ٌيـٌ المفـاهيم  َ ين الت َيِ وعمـم الـنفِ والمشـ ـَق التـٌ المناهج ٔو

َ مة اتبتٌافية    ال ُمة لت ميٍ الم و و ٌ تكونه القافمة بعـٌ التعـٌيل  صفوف  العمياالبيفية ال 
َيبـة     َ ضـا ة مفـاهيم أخـ وال ٍف لممفاهيم الت  يَون أندا سيَ مناسبة لمنمـو العقمـ  لدـم وا؛

ــم) 55مــن نمــوهم العقمــ و  يــو تكونــه القافمــة مــن )  َ (. 4( مفدومــا كمــا هــو  ــ  الجــٌول 
( َ َاسة كل من ا سم َايٌد)و (و 4544السخ )و .(4544واتفقه هٍد القافمة مة ٌ  (4558الش

 السؤال الجاىٌ مياقشُ اليتائج املتعلكُ

َجــة تضــمين مــا نيــة لٔـــ ا  ٌ َبيــة اتجتماعيــة والٔو المفــاهيم البيفــة  ـــ  مــندج الت
ية؟ َبية السعٌو  الصف الخامِ اتبتٌاف     المممكة الع

نيـة و ـق      َاساه اتجتماعية والٔو  افمـة لإلجابة عن هٍا السثال تم ت ميل م تو  مقََ الٌ
ٌَه  ـ  القافمـة ووجـٌه  ُمة لٍلكو  يو بم  عٌٌ المفاهيم البيفية والتـ  و المفاهيم البيفية ال 

(و وخمو الم تو  من عٌٌ من هٍد المفاهيم بماـه   %34( بنسبة) 48   م تو  المقََ )  
 (.  %61( بنسبة ) 34)  

َا هو و ٌ كا      َا َر ر  44)ا مٔاَن المفدوم ا كةَ تك َر.44سدل )وال (م  (م
َيخيـة مةـل الخمفـاء    َاسـية سالبيتدـا تا َكيُ عم  هٍد المفـاهيمي  ن الموضـوعاه الٌ ويعٌو الت

 ٌَ َكـُ عمـ  السـ َيخ  ي َر اإلس مية و  العَٓ التا َاشٌون والٌولة ا موية والعباسية وال ضا ال
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َا يــة  َيخ  ٌون التعــَٓ لمجوانــا الجا ــا َتبــأ بيندمــاوالت َسم مــن أهميــة ات وتتفــق هــٍد  بــال
َاسة كل من َاسة مة ٌ َ ) الٌ  (.4543ا سم

 :اليتائج املتعلكُ بالسؤال الجالح مياقشُ   

َجـــة مـــا نيـــة لٔـــ ا الصـــف  ٌ َبيـــة اتجتماعيـــة والٔو تضـــمين المفـــاهيم البيفـــة  ـــ  مـــندج الت
ية؟ َبية السعٌو  الساٌِ اتبتٌاف     المممكة الع

نيـة لمصـف  َمقَ  لإلجابة عن هٍا السثال تم ت ميل م تو و     َاسـاه اتجتماعيـة والٔو الٌ
َ مة اتبتٌافية. ُمة لمصفوف العميا    الم  الساٌِ و ق  افمة المفاهيم البيفية ال 

ٌَه  ــ  الم تــو  )    (و وخمــو %36  (مفدومــا بنســبة ) 48 يــو بمــ  عــٌٌ المفــاهيم التــ  و
ـــو  بنســـبة)    ـــة وعـــٌٌها )  %68.6الم ت وكـــان  (مفدومـــاو  34(مـــن هـــٍد المفـــاهيم البيفي

َا هو الجبل )  َا َرو يميي المناً ) 43المفدوم ا كةَ تك َر والسدل )44(م َر44(م    (م
َد      َِ ا ول نبـٍر مختصـ نـ  والـٌ ويعٌو ٍلك  ن موضوعاه الو ٌر ا ول  عن ت سـيِ ٔو

َبية. َر الع ُي َا يا الٔبيعية    شبي الج َكُ عم  الجا َبية الٍ  ي َر الع ُي  عن شبي الج
نـ        َيِ ٔو ية تت ـٌو عـن تضـا َبيـة السـعٌو نـ  عـن المممكـة الع والو ٌر الةالةة أَٓ ٔو

َر  يــة وكــٍلك المنــاً بمفاهيمــي والعوامــل المــثة َاء وا ٌو بمــا  يدــا مــن الســدول والجبــال والصــ 
  يي.
نأما الفصل الةان       ٌَ الٔبيعيـة  ـ  المممكـة تت ٌو الو ٌر الخامسة عن سكان ٔو   والمـوا

َبية  َكـُ عمـ  النبـاه الٔبيعـ  ونشـأ السـكان الع ية وي َاَ  العٌيـٌ مـن السعٌو و وهـٍا يعـٌو لتكـ
َاسية.  َاسـة كـل المفاهيم البيفية الت  تٌخل    نٔاق هٍد الو ٌاه الٌ َاسة مة ٌ وتفق هٍد الٌ

َاسة َاهيم من ٌ  .( 4543)تب
 التىصًات

نيـــة 4 َاســـاه اتجتماعيـــة والٔو  ـــ   لخـــامِ والســـاٌِلمصـــفين ا(تعـــاٌر النٕـــَ  ـــ  كتـــا الٌ
ُيعــا عــاٌت  ُيــة المفــاهيم البيفيــة تو ية  ــ  تو َبيــة الســعٌو َ مــة اتبتٌافيــة بالمممكــة الع الم
َبوية وتضمين تمك المفـاهيم البيفيـة مٌعمـة با ٌلـة والشـواهٌ والصـوَ التـ   و ق أسِ ت

َ ة مستو  الوع  البيف  لٌيدم.  ت
َاسية.( تعٌاٌ أب او  ول الةقا ة البيفية وكيفية تفعي4  مدا    المناهج الٌ
َاسة  ول المشك3 ُيعدا    المناهج.( تعٌاٌ ٌ   ه البيفية وتو
َاسة  ول اتجا1  .هاه الٔ ا والٔالباه ن و البيفة( تعٌاٌ ٌ
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 املراجع

َاهيم.) ــ َاهيمو صــ ي تب ــ ــيم 4543تب ــة التعم َ م ــا ال مقــة مــن م ــة  ــ  كت ــة البيفي َبي ــة الت (. وا 
َيــــــ َضــــــا العمميــــــةوٖ)ا ساســـــ   ــــــ  جمدو انو مجمـــــة جامعــــــة ب ــــــو ال (. ْ 8ة الســــــٌو

 .451ــ433ْ
َ  و  سن عبـٌا  سـعيٌ.) َاسـاه 4544ا سم َجـة تضـمن المفـاهيم البيفيـة  ـ  كتـا الٌ م(. ٌ

ـــالة  َس ـــة.  ـــة العالمي َبيـــة البيفي ـــة الةانويـــة  ـــ  ضـــوء مفـــاهيم الت َ م َد لمم اتجتماعيـــة المٔـــو
َيِ و َ . ماجستيَ و  سم المناهج ؤَق التٌ َبيةو جامعة أم الق  كمية الت

ى ميـــَل وتنســـون عمـــ  اكتســـاا بعـــٓ 4557 ل ســـالمو عمـــ  ي ـــ  ســـالم. ) م(. أةـــَ نمـــٍو
َســـالة  َا يـــة وبقـــاء أةـــَ تعممدـــا لـــٌ  ت ميـــٍ الصـــف الســـاٌِ بمٌينـــة أبدـــا.   المفـــاهيم الجا

َبية . جامعة الممك خالٌ ب بدا. َيِو كمية الت َق التٌ  ماجستيَو  سم المناهج ٔو
َاســاه اتجتماعيــة. مكتبــة ٌاَ الةقا ــة. 4999أ مــٌ  ســين.)قــان و الم َيِ الٌ ــٌ (. أســاليا ت

 عمان.
َف أسعٌ وكنعانو أ مٌ عم .) َبوية البيفية  ـ  منـاهج 4544جمعة و عا م(. وا ة المفاهيم الت

َِ م ا ٕــــــة ٌمشــــــق(. مجمــــــة جامعــــــة  َاســــــة ميٌانيــــــة  ــــــ  مــــــٌا َبيــــــة اإلســــــ مية )ٌ الت
 (.3و1وٖ)47ٌمشقومج

)الخوا َبويــة وتصــميم الكتــاا التعميمــ . 4551لــٌدو م مــٌ م مــٌو م(. أســِ بنــاء المنــاهج الت
َر.  عمانو ٌاَ المسي
َا شةو كوةَ.) َ مـة ا ساسـية المتوسـٔة  ـ  4541ال  (. المفاهيم البيفية المناسبة لٔمبـة الم

َبويةو مج  ٌَنو وتقويم كتا العموم    ضوفدا. المجمة الت  .4و ى443و 49ٖا 
َبيةو عاٌل.)َبيةو أ م َبيةو هاٌ  و  َبية البفيةو عمانو ٌا4557ٌ و   َعالم الةقا ة .رم(. الت

َبيــة اإلســ مية 4544الســخ و خالــٌ أ مــٌ.) َبيــة البيفيــة المتضــمنة  ــ  كتــا الت م(.مفــاهيم الت
َبويــة و عمــاٌر الب ــو العممــ  و  َاســاه العمــوم الت َينو مجمــة ٌ َ مــة اتبتٌافيــة بمممكــة الب ــ لمم

 .4و 38ٌَٖنيةو مجالجامعة ا  
َاياو عاٌل.) َر.4557س  م(. التصميم التعميم  والتعمم ٍو المعن . عمانو ٌاَ المسي
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َي  و أ مـٌ عمـ  معتـق.) هــ(. مـٌ  اكتسـاا ٔـ ا الصـف  ا ول الةـانو  بمٌينـة 4145الس
َسالة ماجستيَ و  سم المنـا ُء الةان  من مقََ ا  ياء .  ٌَر بالج هج جٌر لممفاهيم البيفية الوا

. َ َبية و جامعة أم الق َيِ و كمية الت َق التٌ  ٔو
َيســـداو 4551ســـ مة و عـــاٌل أبـــو العـــُ.) ـــَق تٌ َاه العمميـــة ٔو م(. تنميـــة المفـــاهيم والمدـــا

 عمانو ٌاَ الفكَ.
َاسـاه 4553السنان و سعيٌ سـالم سـعيٌ.) م(. المفـاهيم البيفيـة التـ  ينباـ  تتضـمندا كتـا الٌ

َا َسـالة اتجتماعية لمصفين الةالو وال بة بال مقة ا ول  مـن التعمـيم ا ساسـ  بسـمٔنة عمـان. 
. َبية و جامعة السمٔان  ابِو  ماجستيَو كمية الت

ـــة م مـــٌ.) ُي َ و  وا َاســـاه 4559الســـيٌو جيدـــان كمـــالو والٌوســـ َيِ الٌ َاتيجية تـــٌ م(. اســـت
َشٌ. َيآ و مكتبة ال  اتجتماعيةو نماٍى وتٔبيقاه. ال

َبية.م(. البيف4554ش اتيو  سن أ مٌ) َرو مكتبة الٌاَ الع  ة والمشكمة السكانية و القاه
َايٌرو نســيبة مصــٔف .) ــوم لمصــف 4558الشــ ــاا العم ــ  كت ــة المتضــمنة   ــاهيم البيفي م(. المف

َســالة  ــة م ا ٕــة الٔفيميــة لدــا.  ٌَن ومــٌ  اكتســاا ٔمب ــ  ا  الخــامِ ا ساســ  المٔــوَ  
َاساه  العمياو جامعة مثتي.  ماجستيَو عماٌر الٌ

َبج َع .)الش َ مـة الةانويـة  ـ  ٌولـة 4556 و بكَ م م(. المفاهيم البيفية المناسـبة لٔـ ا الم
َر. ُي َبية .جامعة الج َادو كمية الت َسالة ٌكتو  . َٔ  

َمضـان عبٌال ميـٌ) َر. ٌاَ الندضـة 4555الٔناو و  َبيـة  تميـة (. القـاه َبيـة البيفـة )ت م(. الت
َبية.  الع

َيــآ. مكتبــة م(. المــٌخل تلــ4995العســافو صــالح  مــٌ.)   الب ــو  ــ  العمــوم الســموكية. ال
 العبيكان.

َ يــق.) َرو وليــٌ  َيســداو عمــان و ٌاَ أســامة 4544العياصــ َاتيجياه تٌ َبيــة البيفيــة واســت م(. الت
 لمنشَ.

َياو أيمن عواٌ.) َبية )َثيا  ٌيةة(. عمانو ٌاَ تسنيم.4544س  م(. مٌخل تل  عالم الت
َاكبـــ و الســـيٌ.) ـــة ال4545الم َرو ٌاَ الندضـــة م(. ال ماي ـــوو . القـــاه ـــة مـــن التم قانونيـــة لمبيف

َبية.  الع
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ٌَن.) َ و مساعٌ  َاسـاه اتجتماعيـة 4546المٔي َجـة تـوا َ المفـاهيم البيفيـة  ـ  كتـا الٌ ٌ .)
َسـالة ماجسـتيَوجامعة  ل البيــهو  َ مـة المتوسـٔة  ـ  الكويــه مـن وجدـة نٕـَ المعممــين.  لمم

ٌَن. َبويةو ا   كمية العموم الت
 م(. التموو البيف . ٌمشقو ٌاَ الفكَ.4555 سن.) موس و عم 

َاشـــٌو عمـــ .) َاتيجياه 4553النجيـــٌ و أ مـــٌ وعبـــٌالداٌ و منـــ  و م(. ٔـــَق وأســـاليا واســـت
َب . َرو ٌاَ الفكَ الع َيِ العموم. القاه   ٌيةة    تٌ

َعبٌال ميٌ والجنـــٌ و ياســـَ مصـــٔف .) م(. مســـفة 4545هـــ ل و عصـــام الـــٌين و ٔـــاو ســـمي
َبي ُيةة البيفية. القوأهٌاف الت َرو ٌاَ العموم لمنشَ والتو  اه
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