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 ة:ـــمقدم

 عيش العالم في القرن الحادي والعشرفن 
ًا متقدمًا في شتى مااالت عصرًا سرفعًا متط ر 

و وكذلك عصرًا متميزًا بالتغيرات الحياة
واألالداث اليياسية اليرفعة والمتتالقة 

بالم طقة العرعية والعالم حجمع و ومرجع  ذي 
 ا نعيش عصر الث رة العلمية التغيرات حن

والتك  ل جية والتدفق المعرفيو والع لمةو 
والهيم ة االقتصاد ة والثقاييةو وقد حفرزت  ذي 

العالمية التغيرات مام عة من التحد ات 
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و والتي حصبحت تقلق البشرفة جمعاءو الك ر  
وفيها  اا د الماتمع العرعي عامة والمصري 

ي محاولة خاصة بكافة فئاته وم  ماته ف
 لم اجهة  ذي التحد ات والتغل  عليها.

وقرررد تعرررددت حشررركال  رررذي التحرررد ات و 
ومرررررن ح مهرررررا التحرررررد ات ال يئيرررررة مثرررررل اسرررررت زاف 
المررر ارد ال يئيرررةو والتغيرررر الم ررراخي و والتصرررحرو 

تصررررررراد ة مثرررررررل حزمرررررررة المررررررر ارد والتحرررررررد ات االق
و ونقررررررا الغررررررذاء العررررررالميو ون ررررررر   المائيررررررة

دةو والتحررررررد ات مصررررررادر الطاقررررررة الغيررررررر متاررررررد
 تاالجتماعيررة مثررل تزايررد انتشررار هررا رة الهارررا

و واالتاررررررررار بالبشرررررررررو وال مرررررررر  غيررررررررر الشرررررررررعية
 ات اليياسرررررية مثرررررل اليررررركاني المتزايررررردو والتحرررررد

و وق ررررا ا اليررررتب فرررري م طقررررة اإلر ررررا  الرررردولي
 الشرق األوسط.

وفى هل  رذي التحرد ات و حصربح مرن 
ة ال ررروري علررى الرردول المختلفررة سرر اء المتقدمرر

حو ال اميررررة حن ت اجرررره مثررررل  ررررذي التحررررد ات مررررن 
خررتل كافررة مهسيررتها االجتماعيررةو لررذا حصرربح ا 
مطرررررررال ين اآلن وحكثرررررررر مرررررررن حي وقرررررررت م رررررررى 
بتحديد آليات تمك  ا ليس فقرط مرن م اجهرة  رذي 
التحررد ات والتصرردي لهررا بررل مررن تحقيررق ال ارراح 
فرررررري ت شرررررريح ونشررررررر ررفت ررررررا وثقافت ررررررا العرعيررررررة 

 واإلستمية.
علرررررررريم حالررررررررد  ررررررررذي اآلليررررررررات وفعررررررررد الت

ال ررررورفة لم اجهرررة تحرررد ات العصررررو وم اكبرررة 
 ذا التقردب العلمري والتك  لر جي المتيرارل والرذي 

حالدث بدوري تغيرات جذرفة فري حسرالي  التعامرل 
مرررع المعل مرررات وحلقرررى بميرررئ ليات جديررردة علرررى 
عرراتق التعلرريم فرري إعررداد األفررراد وت ميررة القرردرات 

عامرررل مرررع مخرجرررات التررري  يرررتطيع بهرررا الفررررد الت
  ذا التقدب والتكيف مع نتائاه.

لررررررذا حصرررررربح المررررررتعلم فرررررري هررررررل  ررررررذي 
التحرررد ات التررري ي اجههرررا العرررالم بصرررفة عامرررة و 
وماتمعررررة المصررررري بصررررفة خاصررررة فرررري الاجررررة 
ماسرررة ألن  كررر ن علرررى وعرررى بط يعرررة العتقرررات 
الدوليرررررة و ومررررردركًا أل ميرررررة التعررررراون واالعتمررررراد 

لتحرررد ات و وحن الرردولي المتبررادل لم اجهررة تلررك ا
 كررر ن قرررادر ح  رررًا علرررى حن  كررر ن ررفرررة نقد رررة 
وتحليليررة بشرررأن  ررذي التحرررد ات و وحن  فكررر فررري 
بررررردائل ليررررر ل التعامرررررل معهرررررا و  يرررررًاو و قليميرررررًاو 
وعالميًاو وفحدد تأثير را علرى حوشرال وسياسرات 

 وم اقف مصر م ها وتاا ها.
وفرررررررأتي   رررررررا دور الم رررررررا ج الدراسرررررررية 

يرررررق ح رررررداف الماتمرررررع و باعتبار رررررا اليررررر يل لتحق
و رررررررررى األداة التررررررررري تعتمرررررررررد عليهرررررررررا الح رررررررررارة 
المعاصرة بدرجة ك يرة في ت ميرة بعرا القردرات 
الذ  يرررة والعقليرررة واالجتماعيرررة و وتث يرررت بعرررا 
الممارسررات اليررل كية ع ررد التتميررذ كرري يتفرراعل ا 
وفتعا شررررر ا مرررررع المتغيررررررات العالميرررررة الاديررررردة ) 

 *(22و2..2مادي عزفزو

                                                           
ن رراب الت ثيررق المتبررع فرري البحررث) اسررم المهلررفو سرر ة ال شرررو  *

 صفحات االقتبا (.
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سررررررات االجتماعيررررررة مررررررن ومرررررر هج الدرا
الم را ج التري نيرتطيع مررن ختلهرا ت ميرة الرر عي 
بط يعة العتقات الدولية لد  التتميذو و رذا مرا 

حكدتررررررره ح رررررررداف مرررررررادة الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة  
للمراللررة اإلعداد ررةو والترري حكرردت علررى شررررورة 
تعررررررف التتميرررررذ علرررررى العتقرررررات التررررري رعطرررررت 
مصررررررررر وععررررررررا دول العررررررررالم الخررررررررارجي فرررررررري 

شررري والحاشررررر و كمررررا حكررردت علررررى ح ميررررة الما
اكتيررررررا  التتميررررررذ للمهررررررارات الفكرفررررررة والعقليررررررة 
واالجتماعيرررة و والترررري  حتررراف إليهررررا الفررررد حث رررراء 
ممارسرررته الحيررراة خرررارف المدرسرررة )حالمرررد اللقرررانى 

 (.14و.122وآخرونو
تحتاف المراللة الرا  ة والميتق لية إلى 

عاب  لإعادة ال  ر في الم ا ج المختلفة بشك
وم ا ج الدراسات االجتماعية بشكل خاص من 
اليث المحت   والطرق واألنشطة ووسائل 
التق فم بهدف إعداد عق ل مفكرة لديها القدرة 
على اتخاذ القرارات و باإلشافة إلى القدرة على 
استيعا  المشهد الدولي المعاصر بتحد اته 

 المختلفة.
وع رررراء علررررى ذلررررك انطلقررررت كثيررررر مررررن 

م ا اهررررا مررررن خررررتل  رررررح الرررردول إلررررى تطرررر فر 
 global educationمقررات في الترعية العالميرة 
 dimension globalو حو إشررررررافة بعررررررد عررررررالمي

إلى مختلف المقرراتو ومختلف المراالل بهردف 
إعررداد حفررراد قررادرفن علررى فهررم العررالم كمام عررة 
مررن الرر  م البشرررفة والط يعيررة المتصررلة ببع ررها 

ت ميررررة الرررربعاو والترررري تعتمررررد علررررى بع ررررهاو و 
وعرررررريهم بأ ميررررررة الرررررردور الررررررذي تلعبرررررره عتقررررررات 
التعرراون واالعتمرراد المتبررادل الدوليررة فرري م اجهررة 
التحد ات العالمية التي  شرهد ا العصرر الحرالي 
و وذلررررررك مررررررن خررررررتل ت ررررررمي ها فرررررري الم ررررررا ج 
التعليميررررة عامررررة ومرررر هج الدراسررررات االجتماعيررررة 
خاصة و وذلك لمرا تتميرز بره   يعرة تلرك المرادة 

(و) ررررررررررررررررا ر 5و 2..2لرفعررررررررررررررررانىو) حالمررررررررررررررررد ا
 (. 3و.2.1سل بو

االجتماعيررة  الدراسررات تعررد مررادةاليررث 
ذات   يعة خاصة من اليث األ مية التط ي يرة 

حسررررا  التقررررردب  فهررررريكررررل ماررررراالت الحيرررراة  فرررري
ت ميررة  فرريودراسررتها تيررهم  والتك  لرر جي العلمرري
القرردرة و و ت ميررة  العررالمي بصررفة عامررة  الرر عي

 ق رررررررا اال ارررررررايت اتخررررررراذ القررررررررار تعلرررررررى مهرررررررارا
و وذلك لك نهرا والمشكتت المختلفة ب جه خاص

تشرررررررررتمل بحكرررررررررم   يعرررررررررة محت ا رررررررررا الترررررررررارفخي 
والاغرافرررررررررررري علررررررررررررى العديررررررررررررد مررررررررررررن الق ررررررررررررا ا 

ذات الطرررررابع الررررردولي و و التررررري  توالم شررررر عا
تيتدعى من الم   مة التعليمية شررورة تردرف  
التتميرررذ علرررى كيخيرررة اتخررراذ قررررارات سرررليمة لمرررا 

 كتت وق ا ا.  عرض عليهم من مش
لررذا تتعرراهم ح ميررة اتخرراذ القرررار لك نرره 

و ة لتتاا ات المعاصرة في الترعيرة أتي استااب
اليرررررث تعرررررد عمليرررررة اتخررررراذ القررررررار شررررررورة مرررررن 
ال ررررورات التررري ت ليهرررا الترعيرررة ا تمامرررًا متزايررردًا 
وخاصررة ييمرررا يتعلررق بحرررل المشرركتت والق رررا ا 
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 مرة التي ت شأ عن تطر ر العلرم والتك  ل جيرا )فا
 (. 142و.2.1الااجي و

وفررى شرر ء مررا سرر ق يررر  الباالررث حن 
ت ميرررة وعرررى التتميرررذ بط يعرررة العتقرررات الدوليرررة 
تاررررررراي الق رررررررا ا والتحرررررررد ات العالميرررررررةو وت ميرررررررة 
مهرررراراتهم علررررى اتخرررراذ قرررررارات سررررليمة بشررررأنهاو 
حصرربح  رردفًا ترع فررًا  اررر  علررى مررادة الدراسرررات 
 االجتماعية حن تيعى جا دة لتح يقه من خرتل

إعداد برامج تعليمية ترتكز على حبعراد العتقرات 
 الدولية.

وانطتقررًا مررن الح يقررة الترري مهدا ررا حن 
مرررررا  ميرررررز عصررررررنا الحرررررالي حنررررره عصرررررر الثررررر رة 

الرررررررتتالم  وعصررررررررالعلميرررررررة والتررررررردفق المعرفررررررري 
الررر هيفي برررين الحاسررر   والعقرررل البشرررريو وجرررد 
حصررحا  ال  رفررات الترع فررة والتعليميررة فرري ثرر رة 

تك  ل جية الحديثرة مارااًل خصربًا لطررق التق ية ال
وحسالي  تيهم في ب اء حجيال واعيرة قرادرة علرى 

 -)حالمرد جرابرم اجهة تحرد ات العصرر الحرالي 
 (..12و 2..2مبارك سعيدو 

لررررررذا فرررررربن الحاجررررررة حصرررررربحت ماسررررررة إلررررررى 
تصرررررميم بررررررامج تعليميرررررة قائمرررررة علرررررى ت هيرررررف 
تك  ل جيا المعل مات واالتصاالت و كمرا حصربح 

روري في عصر يتيم بالتدفق المعرفري من ال 
تقررررررد م المعل مررررررات المختلفررررررة بطرررررررق وحسررررررالي  
ميررررايرة لررررروح العصررررر تيررررهم بشرررركل فعررررال فرررري 
تحقيررق األ ررداف التعليميررة و وتاعررل مررن الررتعلم 

حكثرررررررررررررررررررررررر تشررررررررررررررررررررررر فقا ومتعرررررررررررررررررررررررة )غيررررررررررررررررررررررران 
 (.112و2.11قطيطو

وتعت ررر إسررتراتياية الرررالتت المعرييررة 
لتعليميررررة ع رررر ال فرررر  مرررن ح ررررم االسرررتراتيايات ا

الهادفرررررررة والم جهرررررررة والقائمررررررررة علرررررررى اسررررررررتخداب 
وت هيرررررررف شررررررربكة االنترنرررررررتو واالسرررررررتفادة مرررررررن 
المعل مرررات الم جررر دة عليهررراو اليرررث تعتمرررد  رررذي 
اإلستراتياية علرى تقرد م مهمرات تعليميرة محرددة 
تيررررراعد المرررررتعلم علرررررى ال يررررراب ب فيررررره بعمليرررررات 
مختلفرررررة مرررررن البحرررررث واالستكشررررراف للمعل مرررررات 

تخداب  رررذي المعل مرررات ولررريس ع رررر ال فررر و واسررر
مارررد الحصرر ل عليهرراو األمررر الررذي  يررهم فرري 
تحقيررررررررق األ ررررررررداف التعليمررررررررة المرجرررررررر ة )ن يررررررررل 

 (.242و2.14عزميو
 اإلحساس بالمشكلة:

لقد تنامي اإلحساس بمشكلة البحث الحالي 
 من خالل المصادر اآلتية :

  ايرررررراب الباالررررررث بترررررردرفس مقرررررررر الدراسررررررات
نخفررراض االجتماعيرررة اليرررث الالررر  وجررر د ا

فرررري ميررررت فات تتميررررذ المراللررررة اإلعداد ررررة 
ييمررررررا يتعلررررررق بررررررال عي بط يعررررررة العتقررررررات 
الدوليررررة ومفاايمهررررا الترررري يت ررررم ها مرررر هج 
الدراسرررات االجتماعيرررة و كرررذلك تررردنى قررردرة 
التتميرررذ علرررى اتخررراذ قررررارات سرررليمة تاررراي 
المشررركتت والق رررا ا المطروالرررة برررالم هجو 
وارجررررررع الباالررررررث ذلررررررك الفتقررررررار المحترررررر   

و تقرات الدوليرةلدراسي الحالي لا ان  العا
 كذلك مهارات اتخاذ القرار.
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  تم إجراء مقابلة مفت الة مع بعرا مر جهي
مرادة الدراسرات االجتماعيرة بمديرفرة الترعيررة 

( لل ق ف على 1والتعليم بالدقهلية* ملحق)
 ةمررد  وعررى التتميرررذ وررفررتهم تارراي   يعررر

العتقررررررات الدوليررررررة كررررررذلك مررررررد  إلمررررررامهم 
ات اتخرررررررراذ القرررررررررارو واتاهررررررررت حراء بمهررررررررار 

المرررر جهين إلررررى حنررررة ي جررررد انخفرررراض لررررد  
 رررهالء التتميررررذ ييمرررا يتعلررررق برررال عي تارررراي 
  يعرررررة العتقرررررات الدوليرررررة و كرررررذلك مرررررد  
ترر افر مهررارات اتخرراذ القرررار لررديهمو وحعررزو 
ذلررررك إلررررى افتقررررار محترررر   مررررادة الدراسررررات 
االجتماعيررررررررة إلررررررررى العديررررررررد مررررررررن ج انرررررررر  

و كررررذلك األنشررررطة الترررري العتقررررات الدوليررررة 
 ت مى مهارات اتخاذ القرار لديهم.

  تأكيرررد العديرررد مرررن الدراسرررات علرررى شررررورة
 تت مين البعد العرالمي فري مقررر الدراسرا

االجتماعيرررررةو و بررررررراز الرررررردور الررررررذي تلعبرررررره 
العتقررررات الدوليررررة فرررري م اجهررررة التحررررد ات 
والق ررررا ا العالميررررة المعاصرررررة و ومررررن ح ررررم 

 ن ررررررررررررررررررذي الدراسررررررررررررررررررات دراسررررررررررررررررررة ال ررررررررررررررررررا
(و محمرررررررررررررررررررد ع رررررررررررررررررررد 2..2الدسررررررررررررررررررر قي)

(و حالمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 2..2اللطيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف)
(و .2.1(و  رررا ر سرررل ب)2..2الرفعرررانى)

(و ودراسرررررررة برونيرررررررل .2.1نيررررررريم نصرررررررر)
(Brunell,2013 و رشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا)

 (.2.13مصطفى)

  كشرفت العديرد مررن الدراسرات علرى فعاليررة
الرالتت المعريية ع ر ال ف  في تحقيق 
األ ررداف الترع فررة للمرر اد الدراسررية بصررفة 

والدراسرررررات االجتماعيرررررة بصرررررفة عامرررررة و 
خاصررررررررة و ولعررررررررل مررررررررن ح مهررررررررا دراسررررررررة 

(و دراسررررررررررررررررة Martonia,2004مارت نيررررررررررررررررا)
جاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررركل وآخررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفن 

((Gaskill&Others,2006 و ودراسرررررررررررررررررررررررررررة
(lkpeze & Fenice, 2007 و ودراسرررة)

(وودراسررررررررة زفرررررررراد 2..2وجرررررررردي جرررررررر دة)
(و ودراسررررررررة رجرررررررراء ع ررررررررد 2.11الفررررررررار)

(و ودراسررررررررررررررة فا مررررررررررررررة 2.12الاليررررررررررررررل)
دراسرة محمر د اليرعدني (و و 2.15حالمد)

(و ودراسررررررررررررررررررررررررررررة مصررررررررررررررررررررررررررررطفى 2.14)
(و ودراسررررة شرررررفف ع ررررد 2.12اليررررحت)

 (.2.12) دالحمي

   حكدت دراسات عديدة على شرورة و مكانيرة
ت ميررة مهررارات اتخرراذ القرررار مررن خررتل مررادة 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة لررررررد  التتميررررررذ فرررررري 
مراالررررل التعلرررريم المختلفررررةو ولعررررل مررررن ح مهررررا 

(و ودراسررررررة 4..2دراسررررررة حالمررررررد الشرررررر ادفى)
وودراسرة (Levin, Murray S ,2010 )ليفرين 

(و ودراسررررررررة فا مررررررررة .2.1رانيررررررررا م ررررررررروك )
(و ودراسرررررررررررررررررررررة فا مرررررررررررررررررررررة 2.11الامرررررررررررررررررررررد)
(و ودراسرررررررة  الرررررررة عطيرررررررة .2.1الاررررررراجي)

 (. 2.12(و ودراسة غادة حالمد)2.13)
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ومن خرتل اسرتقراء المصرادر اليرابقة 
يرررررر  الباالرررررث إمكانيرررررة ت ميرررررة الررررر عي بط يعرررررة 

وليررة و ومهررارات اتخرراذ القرررار لررد  العتقررات الد
تتميرررذ المراللرررة اإلعداد ررررة و وذلرررك مرررن خررررتل 
إعررررداد برنررررامج فرررري الدراسررررات االجتماعيررررة قررررائم 
علررى الرررالتت المعرييررة ع ررر ال فرر و و ررذا  رر  

  دف الدراسة الحالية.
 مشكلة البحث وأسئلته: 

ي طلررررررق البحررررررث الحررررررالي فرررررري شرررررر ء 
الرر عي مشرركلة واقعيررة  تتمثررل فرري ترردنى ميررت   

بط يعة العتقات الدولية وشعف مهارات اتخاذ 
وللتصدي القرار لد  تتميذ المراللة اإلعداد ةو 

لهذذ ا المشذذكلة لحذذذاول لسذذال البحذذث الحذذذالي 
 اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي:

مرررررررا فعاليرررررررة برنرررررررامج فررررررري الدراسرررررررات 
االجتماعيررة قررائم علررى الرررالتت المعرييررة ع ررر 

الدوليرررة  تيعرررة العتقررراال فررر  لت ميرررة الررر عي بط 
ومهرررررارات اتخررررراذ القررررررار لرررررد  تتميرررررذ المراللرررررة 

 اإلعداد ة ؟
ويتفذذذذر  مذذذذن اذذذذ ا السذذذذؤال الرئيسذذذذي ا  ذذذذ لة 

 الفرعية التالية:
مررا حبعرراد العتقررات الدوليررة ال اجرر  ت افر ررا  -1

 لد  تتميذ المراللة اإلعداد ة ؟

مررررا مهررررارات اتخرررراذ القرررررار ال اجرررر  ت افر ررررا  -2
 اإلعداد ة ؟ لد  تتميذ المراللة 

مررا التصرر ر المقترررح ل رنررامج فرري الدراسررات  -5
االجتماعيرررة قرررائم علرررى الررررالتت المعرييرررة 

 تع ر ال ف  لت مية ال عي بط يعرة العتقرا

الدوليررة ومهررارات اتخرراذ القرررار لررد  تتميررذ 
 المراللة اإلعداد ة ؟

ما فعالية برنامج فري الدراسرات االجتماعيرة  -4
ال فررر   قرررائم علرررى الررررالتت المعرييرررة ع رررر

 الدولية لد  تلت مية ال عي بط يعة العتقا
 تتميذ المراللة اإلعداد ة ؟ 

ما فعالية برنامج فري الدراسرات االجتماعيرة  -3
قرررائم علرررى الررررالتت المعرييرررة ع رررر ال فررر  

تتميررررذ  لت ميررررة مهررررارات اتخرررراذ القرررررار لررررد 
 المراللة اإلعداد ة ؟ 

 فروض البحث: 

البحذذذث لإلجابذذذة عذذذن ا  ذذذ لة السذذذابقة حذذذاول 
 اختبار صحة الفروض التالية: 

ي جد فرق ذو داللة إالصائية ع د  -1
( بين مت سطي 0.3.ميت   داللة )

درجات تتميذ المام عة التارف ية في 
التط يقين الق لي والبعدي في م يا  
ال عي بط يعة العتقات الدولية)الدرجة 

 الكلية(  لصالح التط يق البعدي.

ية ال رنامج لفعاتأثير دال إالصائيًا ل ي جد -2
المقترح القائم على الرالتت المعريية 
ع ر ال ف  في ت مية ال عي بط يعة 
العتقات الدولية لد  تتميذ الصف 

 .الثاني اإلعدادي

ي جد فرق ذو داللة إالصائية ع د  -5
( بين مت سطي 0.3.ميت   داللة )

درجات تتميذ المام عة التارف ية في 
اختبار  التط يقين الق لي والبعدي في
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مهارات اتخاذ القرار)الدرجة الكلية( 
 لصالح التط يق البعدي.

ية ال رنامج  لتأثير دال إالصائيًا لفعا ي جد -4
المقترح القائم على الرالتت المعريية 
ع ر ال ف  في ت مية مهارات اتخاذ 
القرار لد  تتميذ الصف الثاني 

 اإلعدادي.

 حدود البحث: 

 لتالية: يلتزم البحث الحالي بالحدود ا
عي ررررررررة عشرررررررر ائية مررررررررن تتميررررررررذ الصررررررررف  -1

الثررررررررراني اإلعررررررررردادي ببالرررررررررد  المررررررررردار  
التابعرررررررررررررررررررة إلدارة ن رررررررررررررررررررروي التعليميرررررررررررررررررررة 
بمحاف ررررررررة الدقهليررررررررة و للعرررررررراب الدراسرررررررري 

 ب. 2.12-2.12

الترررررزب البحررررررث الحرررررالي برررررربعا مهررررررارات  -2
اتخرررراذ القرررررارا تحديررررد المشرررركلة و وجمررررع 
المعل مرررررات وال يانرررررراتو و رررررررح ال رررررردائلو 

الفررررروضو اتخرررراذ القرررررار اختبررررار صررررحة 
 الم اس ا.

 منهج البحث: 

 اتبع البحث المنهجين التاليين: 
 Descriptiveالمر هج ال صرفي التحليلري  -1

Research  في اسرتقراء البحر ث والدراسرات
واألدبيرررررررات و عرررررررداد حدوات ومررررررر اد البحرررررررث 

 واإل ار ال  ري.
 Experimentالمررر هج شرررربة التارف رررري  -2

Research  القرررررررررررررائم علرررررررررررررى  تصرررررررررررررميم 
المام عررررة ال االرررردة  ذي ال يررررا  الق لرررري 

والبعرررررررد   ل يرررررررا  الداللرررررررة اإلالصرررررررائية 
للفرررق بررين مت سررطات األداء ق ررلو وععررد 

 التارف .
 إجراءات البحث:

 سار الباحث وفقاً للخطوات التالية:

إعداد قائمة بأبعاد العتقات الدولية ال اج   -1
 ت افر ا لد  تتميذ المراللة اإلعداد ة.

ائمررة بمهررارات اتخرراذ القرررار ال اجرر  إعررداد ق -2
 ت افر ا لد  تتميذ المراللة اإلعداد ة.

إعررررررررداد التصرررررررر ر المقترررررررررح ل رنررررررررامج فرررررررري  -5
الدراسرررررررررررررات االجتماعيرررررررررررررة قرررررررررررررائم علرررررررررررررى 
الررررررررررررررررالتت المعرييرررررررررررررررة ع رررررررررررررررر ال فررررررررررررررر  

WebQuest ،  مرررررررن خرررررررتل تحديرررررررد وذلرررررررك
 -فليررررررررفة ال رنرررررررررامج وم طلقاتررررررررره الفكرفرررررررررة)

ح رررررررررررررررررداف  -حسرررررررررررررررررس ب ررررررررررررررررراء ال رنرررررررررررررررررامج
المررررررررر اد  -محتررررررررر   ال رنرررررررررامج -نرررررررررامجال ر 

 -األنشررررررررررررررررررطة -وال سررررررررررررررررررائل التعليميررررررررررررررررررة
حسرررررررررررالي  التقررررررررررر فم(و وشررررررررررربط ال رنرررررررررررامج 

 ووشعه في ص رته ال هائية.
إعررررررداد كتيرررررر  التلميررررررذ ا محترررررر   والرررررردات  -4

ال رنرررررررامجاو ودليرررررررل المعلرررررررم لتررررررردرفس تلرررررررك 
ال الررررررررردات و وشررررررررربطها ووشرررررررررعهما فررررررررري 

 ص رتهما ال هائية.
وشررررربطها وتتمثرررررل إعرررررداد حدوات التقررررر فم و  -3

 في:
  م يرررررررررررا  الررررررررررر عي بط يعرررررررررررة العتقرررررررررررات

 الدولية.
 .اختبار مهارات اتخاذ القرار 
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تحديررررد مررررد  فعاليررررة ال رنررررامج المقترررررح فرررري  -2
الدراسررررررررررررات االجتماعيررررررررررررة القررررررررررررائم علررررررررررررى 
الررررررالتت المعرييرررررة ع رررررر ال فررررر  و وذلرررررك 

 من ختل:
  اختيرررررررار مام عرررررررة البحرررررررث )المام عرررررررة

 عد (.ال االدة ذي ال يا  الق لي والب
  تط يررق كررل مررن الم يررا  واالختبررار ق ليررًا

 على مام عة البحث.
  تررررررررردرفس والررررررررردات ال رنرررررررررامج لمام عرررررررررة

 البحث.
  إعررررادة تط يررررق الم يررررا  واالختبررررار بعررررد ًا

 على مام عة البحث.
  تحليل ال يانات التي سييفر ع هرا تط يرق

 البحثووتفيير اووال ص ل إلى ال تائج.
شررررر ء  تقرررررد م الت صررررريات والمقترالرررررات فررررري -2

 ال تائج التي حسفر ع ها البحث.
 أهمية البحث: 

فذذي ءذذا  مذذا اذذا متا ذذع للبحذذث الحذذالي مذذن 
 نتائج لمكن أن تسهم في: 

ت جيرررررررره ا تمرررررررراب المعلمررررررررين والميررررررررئ لين  -1
أل ميررة الرردور ال شررط للمررتعلم فرري العمليررة 

 التعليمية. 

ترررررردرف  التتميررررررذ علررررررى الررررررل المشرررررركتت  -2
ال اقعيرررة المطروالرررة سررر اء علرررى اليررراالة 
اإلقليميرة حو الدوليرة وكيخيرة اتخراذ قرررارات 

 صائبة تاا ها.

ت مية فهرم و دراك المرتعلم للق را ا العالميرة  -5
الترررررري  عررررررانى م هررررررا الماتمررررررع المصررررررري 

ومررررازال  عرررررانى مررررن بع رررررها مثررررل حزمرررررة 
الررر ض ال يرررل و والهاررررة غيرررر الشررررعيةو 
التصررحر و اإلر ررا  الرردوليو والمشرركتت 

 لخ.المهثرة في الشرق األوسط ....ا

ال  رررة للتلميررذ كمصرردر للتفاعررل اال اررابي  -4
مرررن خرررتل مشررراركته فررري الحصررر ل علرررى 
المعل مررررات وتقييمهررررا وتحديررررد المشرررركتت 
والقررردرة علرررى اللهررراو بمرررا  فيرررد فررري صرررقل 
شخصرريته وتزوفرردي بالعديررد مررن المهررارات 
الحياتيررة ال رررورفة فرري هررل عررالم سرررفع 

 التغير.

ت جيرره ن ررر المعلمررين بالمراللررة اإلعداد ررة  -3
إلرررري ح ميررررة اسررررتخداب الرررررالتت المعرييررررة 
ع رررررررر ال فررررررر  فررررررري تعلررررررريم وتعلرررررررم مرررررررادة 

 الدراسات االجتماعية. 

ت جيررررررره حن رررررررار القرررررررائمين علرررررررى تخطررررررريط  -2
وتط فر م ا ج الدراسات االجتماعية إلى 
ح ميرررة وشررررورة ت رررمين حبعررراد العتقرررات 

 الدولية لتحقيق ح داف الم ا ج الحالية.

 مصطلحات البحث: 

  Web Questفية عبر الايب الرحالت المار 
 لاذذرا الباحذذث الذذرحالت المارفيذذة عبذذر الايذذب

بأنهرراا حنشررطة تعليميررة استكشررايية تعتمررد إجرائيذذا  
علرررررررى عمليرررررررات البحرررررررث الفعالرررررررة مرررررررن خرررررررتل 
المصرررررادر اإللكترونيرررررة الم جررررر دة علرررررى شررررربكة 
ال ف  والم تقاة والمحددة ميربقًا بهردف ال صر ل 

وقرت ممكرن الصحيح والمباشر للمعل مات بأقرل 
ت ميرررررة الررررر عي بط يعرررررة  فوعأقرررررل ماهررررر د بهرررررد
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العتقررررات الدوليررررة ومهررررارات اتخرررراذ القرررررار لررررد  
 التتميذ عي ة البحث ا.    

     International  Relationsالاال ات الدولية 
لاذذذذذرا الباحذذذذذذث الاال ذذذذذات الدوليذذذذذذة إجرائيذذذذذذا 

حوجرررره التعرررراون واالعتمرررراد التبررررادل بررررين بأنهذذذذا   
فررررررررة التحررررررررد ات والق ررررررررا ا الرررررررردول لم اجهررررررررة كا

العالميرررررررررررررررررة و وذلرررررررررررررررررك تح يقرررررررررررررررررًا للمصرررررررررررررررررالح 
المشرررررررتركةو و رسررررررراء مبرررررررادي التفرررررررا م واليرررررررتب 

 العالميا.
 Decision Makingمهذذذارات ات ذذذاا القذذذرار  

Skills  
وياذذذذذذذرا الباحذذذذذذذث مهذذذذذذذارات ات ذذذذذذذاا القذذذذذذذرار 

ا عمليرررررة عقليرررررة م  مرررررة تهررررردف  بأنهررررراإجرائيذذذذذا  
الحلررررررررررر ل المقترالرررررررررررة  لإلرررررررررررى اختيرررررررررررار حف ررررررررررر

 ل إلرررررى الرررررل للمشررررركلة المعروشرررررة فررررري لل صررررر
حقرررررل وقرررررت ممكرررررن وعأقرررررل ماهررررر د فررررري شررررر ء 
مام عررررررة مررررررن المعل مررررررات وال يانررررررات المترررررر فرة 
مررررررررن حجررررررررل تحقيررررررررق اختيررررررررار حف ررررررررل ال رررررررردائل 

 المقترالة لحل المشكلةا.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يت اول الباالث في  ذا الازء من البحثو 
ووعع ًا من عرشًا لازء من الدراسة ال  رفة

 الدراسات اليابقةو وذلك على ال ح  التالي:
 Webأوال : الرحالت المارفية عبر الايب: 

Quest   
 مفهام الرحالت المارفية عبر الايب:  -أ

 ,Schweizer) عرفها ش فزر وك س  

H & Kossow, B, 2007)  بأنها ال شاط القائم
على استقصاء يتيح للطلبة استخداب المصادر 

ت في بيئة االنترنت لتحقيق التعلم ذي واألدوا
المع ى و و ي  رفقة سهلة وم ط ية لإلبحار 
المعرفي على شبكة االنترنت لتعميق فهم 

 الطلبة للم ش عات.
بي ما تعرفها )سحر  عيمة و 

( بأنها  رفقة للتدرفس والتعلم 22: 2.15
قائمة على الكم ي تر تعكس فكرة ال سبة بيئات 

عاصر إلتاالة الفرصة حماب التعلم والتدرفس الم
المتعلمين لتستزادة من البحث والمعرفة 
والتيارل بطرفقة مخطط لها ومتيليلة من 
ختل حنشطة ذات  ع ي تياعدي على تك فن 

 ال  اء المعرفي الخاص به.
 عناصر الرحالت المارفية عبر الايب: -ب

تق ب الراللة المعرييرة ع رد تصرميمها علرى التقيرد 
 ز)ع د العزفررررررررررررررررررررررررررررربع اصرررررررررررررررررررررررررررررر ا اليرررررررررررررررررررررررررررررتة

) غيرررررررررررررررران (و            34و2..2 لبررررررررررررررررةو
(و)إبرررررررررررررررررررررررررراايم 152-.15و2.11قطررررررررررررررررررررررررريطو

 ( و ى:2.2-2.1و2.12الفارو
 و عطرراء للرردر يررتم فيهررا التمهيررد  :المقدمذذة -1

 فكرة واشحة عن م ش ل الدر  وع اصري
ق لد رره يرر وتشرركيل تصرر ر م التلميررذلتهيئررة 

 الدر .عن 
و الراللررة المعرييررة  حسررا و رري  :المهمذذات -2

 يررررتم فيهررررا ت شرررريح المهرررراب المطلرررر   ث اليررر
فرررري الراللررررة المعرييررررة  التلميررررذمررررن انااز ررررا 

تعلررررررم المررررررادة  مررررررن التتميررررررذوالترررررري تمكررررررن 
وفتطلررررررررررر  تصرررررررررررميمها تحديرررررررررررد  والعلميرررررررررررة
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ليررتمكن  التلميررذوالخطرر ات الترري سرريق ب بهررا 
التتميرذو المعلم من تحديد األسئلة لميت   

  : مكن وصف المهمات المقدمة كالتاليوف

 صرررياغة المرررادة بلغررررة   : الصذذذيا ة دةإعذذذا
مررررررن خررررررتل اإلجابررررررة  (retellingالطالرررررر  )

 على حسئلة المعلم.
 :وذلررررك بالبحرررررث وت  رررريح فررررري     التجميذذذذع

للت صرررررل إلرررررى ال ترررررائج المعرفرررررةو مصرررررادر 
وجمعهرررا لتعررررض علرررى شررركل م رررتج نهرررائي 

نشررررر ا  حول الررررات الررررائط  حوسرررر اء نشرررررات 
 التلميذ.على االنترنت بشكل   هر إبدال 

    التلميررررذ وفيهررررا  عتمررررد  والتتبذذذذع: التحقذذذذ
مهرررررررررررررارات التحليرررررررررررررل والتركيررررررررررررر   علرررررررررررررى 

 للمعل مات.
 التتميررذاليررث يررتقما  الصذذحفي: مهمذذات 

جمرررررررررررع معل مرررررررررررات  فررررررررررريدور الصرررررررررررحفي 
خ رررررررر  حووصرررررررياغتها علرررررررى شررررررركل مقرررررررال 

علرى دقرة المعل مرة  التتميرذصحفيو يركز 
 .والحياد ة و الشفايية

 :حونمرراذف بتصرميم  التتميررذ قر ب  التصذميم 
 الزالزل. اكين و وسائل مثل ال ر 

 التتميرررذ قررر ب  اإلبذذذداعي: اإلنتذذذا  مهمذذذات 
شررررركل قصرررررة حو فررررري بصرررررياغة الم شررررر ل 

 كتابة خا رة شعرفة حو رسم ل الة.
     : قررررر ب  مهمذذذذذات الحذذذذذاار والتفذذذذذاوض 

بالتعرف علرى حفكرار الطررف اآلخرر  التلميذ
ال صر ل إلرى ت افرق حو  حجرلومحاورته مرن 

ا الق ررا ا حو المشرركتت إجمررال الرر ل بعرر
حو  اً وتكررر ن ال تيارررة الررر ار  واللهرررا حجرررلمرررن 
 حماب جمه ر ال يقي حو تمثيلي. اً نقاش

 :  بعررررض  التلميرررذ قررر ب  ال طابذذذة قاإل نذذذا
المعل مرررات باسرررتخداب مهرررارة اإلق رررال وفقررردب 

شرررررفط فيرررردي   حوبحررررث  حوعملرررره كم رررراهرة 
 وتقد م األدلة.

   : التلميرررررررذ قررررررر ب  المهمذذذذذذذات التحليليذذذذذذذة 
لبحررث عررن حوجرره التشررابه واالخررتتف بررين با

البحررث عررن العتقررة بررين اليرر   و  األشررياءو
وال تياررررررة بررررررين مام عررررررة مررررررن المتغيررررررررات  

 وم اقشتها. 
  :للحكررم علررى شرريء مهمذذات إصذذدار الحكذذم

البرررد مرررن تررر افر درجرررة عاليرررة مرررن الفهرررم و 
اليررررث يررررتم تقررررد م مام عررررة مررررن الع اصررررر 
وعلررررى التلميررررذ اياسررررها وتقييمهررررا مررررن حجررررل 

تخاذ قرار بشأنها من مام عرة محرددة مرن ا
 ال دائل .

وصررف خطرر ات العمررل علررى  اإلجذذرا ات : -3
تفصرريليًا  شررمل ق اعررد العمررل  الراللررة وصررفاً 

 واستراتيايات التدرفس والتق فم المتبعة.

تحديررد المصررادر التعليميررة الترري  المصذذادر: -4
 تخدب ح داف الراللة المعريية ومهامها.

التقررررررر فم عررررررررض اسررررررتراتيايات  التقذذذذذذايم : -5
 وحدواته. 

ا اميذذة التريايذذة للذذرحالت المارفيذذة عبذذر  - 
 الايب:
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   عررررررررررد ت هيررررررررررف الراللررررررررررة المعرييررررررررررة 
QUEST   " WEB  فري الغرفرة الصرخية بمثابرة

عامل تغييرر لردور كرل مرن المعلرم والمرتعلمو لمرا 
فرري ذلررك مررن ميررزات عرردة تعت ررر م ررررات  امررة 

 الستخدامهاو وم ها ما يلي:
   المدرسررررري والمعلرررررم خطررررر رة جعرررررل الكترررررا

المصدرفن ال اليدين للمعل مات فري عصرر 
المعرفررة سرررفعة التزايررد و اليررث يرردفع ا ذلررك 
ل ررررررررورة تررررررر فير مصرررررررادر مت  عرررررررة حمررررررراب 
التتميذ للبحث عن المعرفة بأنفيرهم ولريس 

 .Starr,2004,22)است بالها فقط )

  اسررررررتغتل التق يررررررات الحديثرررررررة و بمررررررا فيهرررررررا
يميرررررررررة االنترنرررررررررت لتحقيرررررررررق األ رررررررررداف التعل

(pradeep& et  al,2004,356.) 

  تهررردف إلرررى تطررر فر قررردرات التلميرررذ الفكرفرررة
وع ررررراء مرررررتعلم باالرررررث  يتقصرررررى المعل مرررررة 
ب فيرررررررررررررررره و وفيررررررررررررررررتطيع تقيرررررررررررررررريم نفيرررررررررررررررره 

(Hassanien,2006,42.) 

  تعمررررررل علررررررى تشررررررايع العمررررررل التعرررررراوني و
وتبادل اآلراء واألفكار بين التتميذ و وذلك 

 Gaskill &etال  م رررع العمرررل الفرررردي )

al,2006,234.) 

  ت مررررررى اال فرررررر  ك فيررررررتا قرررررردرات التتميررررررذ
الم  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر عين وتصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقلها 

(Schweizer&Kossow,2007,33.) 

  تعررررد نمطررررًا ترع فررررًا ب ائيررررا و اليررررث تتمحرررر ر
 ال ل نم ذف المتعلم الباالث والميتكشف.

  اليماح للتلميذ بالتعامل مع ال ثائق
األصلية في  ى معارفه انطتقًا من تعامله 

 ذي ال ثائق وليس ع ر  الشخصي مع
مصادر ثان فة كالكت  )غيان قطيطو 

 و2.12و إبراايم الفارو)(.15و2.11
325 .) 

 Decision ثانياااااً: مهااااارات اتخاااااذ القاااارار:  

Making Skills 
 مفهام مهارات ات اا القرار: -أ

ير  مادي ال ي  حن اتخاذ القرار 
   اختيار حف ل ال دائل بعد دراسة ال تائج 

على كل بديل وحثر ا على األ داف  المترتبة
المطل   تح يقها و وفتم االختيار ب اء على 
معل مات  حصل عليها متخذ القرار من 
مصادر مت  عة مما  ياعد على حف ل 

 (5..2ال تائج. )مادي ال ي  و 
فرررررري الررررررين اتفررررررق كررررررل مررررررن: حالمررررررد الشرررررر ادفى 

اليرررررن شرررررحاتة وزف ررررر  ال اررررررار  (و25و4..2)
هرررررررررررا عبرررررررررررارة ا علرررررررررررى حن (12-12و  5..2) 

عمليرررررررررة مركبرررررررررةو تيرررررررررتهدف اختيرررررررررار حف رررررررررل 
ال رررردائل حو الحلرررر ل المتاالررررة للفرررررد فرررري م قررررف 

  معين من حجل تحقيق الهدف المرج ا.
 :مراحل ات اا القرار -ب

حشارت العديد من األدبيات م ها 
( و و )زفد 33و  .2.1)شهر زاد محمد و 

( و إلى حن عملية اتخاذ 242و  .2.1م ير و 
 بغي حن تمر بعدة مراالل و وييما القرارات ي
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يلي عرض الخط ات التي ي بغي على الفرد 
 إتباعها ع د اتخاذ قرار لم اجهة مشكلة ما:

 تحديد المشكلة:-1
ة تشخيصها حي وفقصد بتحديد المشكل

اد او و وحبعال ق ف على   يعتهاو وما يتها
و وال تائج التي تي  ت فهياو حي آثار ا

 وحسبابها.
 ال دائل:البحث عن -2

و ز على سليلة من االفتراشاتوترتك
والت  هات بقصد التعرف على ال تائج 

 المت قعة.
 تقييم البدائل:-3

ييم ال دائل    تحديد المقص د بتق
و واليل يات وفق معايير محددة اإل اابيات

 للتقييم.
 اختيار البديل ا فضل:-4

وتق ب  ذي الخط ة على حسا  المفاشلة بين 
و ومقارنتها المت قعةش ء نتائاها ال دائل في 

و وفتم  داف حو المعايير الم  ثقة ع هامع األ
اختيار ال ديل الذي  حصل على حعلى 

 ترتي  بال يبة لتحقيق األ داف.
 تنفي  القرار:-5

و وغالبًا ال رار ليس ببقراري ؛ و نما بت فيذيفالق
 ق ب متخذ القرار بت فيذي و اليث يتم ت فيذ 

حشخاص آخرفن غير الذين  القرار ب اسطة
 حعدوي.

 متاباة تطبي  القرار ومرا بته: -6

 ا  متابعة ومراابة ت فيذ القرارات و 
وال ق ف على المزا ا والعي   و وتق فم حي 

 انحرافات ق ل وق عها كلما حمكن.
 ثالثاً: الوعي بطبيعة العالقات الدولية:

International  Relations     of Awareness 
 هام الاال ات الدولية:مف -أ

تعرردد التعرففررات الترري قرردمها المتخصصرر ن فرري 
 ماال العتقات الدولية:

فقررد عرفهرراا رفمرر ن ارونا بأنهرراا تمثررل العتقررات 
بررررررين ال الرررررردات اليياسررررررية الم جرررررر دة بالعررررررالماو 
واعت رررررر اجرررررزن ب رتررررر نا حن العتقرررررات الدوليرررررة 
تع رررى بالدراسرررة والتحليرررل والت  يرررر بهررردف شررررح 

عتقررررات بررررين الرررردول و وتلررررك العتقررررات وفهررررم ال
الم جررررر دة فرررررري ال  رررررراب العرررررالمي ككررررررل والت  رررررره 

 (.2و2.15بتط ر اا )محمد سعدو
( 12و2.12الشررررريخ) نفررررري الرررررين ترررررر  ن ر رررررا 

العتقررررررررررات الدوليررررررررررة بأنهرررررررررراا تلررررررررررك العتقررررررررررات 
واإلسرررررررتراتياية برررررررين الررررررردولو وحن الدبل ماسرررررررية 

العتقررررررررررات الدوليررررررررررة يت ررررررررررمن دراسررررررررررة  القررررررررررل
 عاون واليتب بي هاا.الصرال والت

 :أناا  وأشكال الاال ات الدولية -ب
وتتمثررررل  عال ذذذذات  يا ذذذذية  دبلاما ذذذذية : -1

فررررررررررررري إدارة العتقررررررررررررررات الرسرررررررررررررمية بررررررررررررررين 
الرررررردولووتق ب علرررررررى االتصررررررراالت اليرررررررلمية 
مررررررررن حجررررررررل التمثيررررررررل والتفرررررررراوض ورعا ررررررررة 

 المصالح بين الدول بع ها البعا.
و رررى قائمررررة عال ذذذات ا تصذذذادلة وتجاريذذذذة: -2

لررررررى لغررررررة المصررررررالح بع ررررررها لرررررره الرررررردود ع
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ومتمثلررررررررة فرررررررري عتقررررررررات الرررررررردول بع ررررررررها 
ببعاووعتقرررررررررررررررررررات غيرررررررررررررررررررر محررررررررررررررررررردودة 
والمتمثلرررررررررررررة فررررررررررررري عتقرررررررررررررات مهسيرررررررررررررات 

 الماتمعات المدنية بع ها البعا.
و ررررررررى عتقررررررررات عال ذذذذذذذذات اجتماعيذذذذذذذذة:  -5

تررررررعط برررررين الماتمعرررررات بع رررررها الررررربعاو 
وتتمثررررل فرررري عتقررررات مهسيررررات الماتمررررع 

يتتهررررررررررررررا فرررررررررررررري داخلررررررررررررررة حو عتقتهررررررررررررررا بمث
 الماتمعات األخر .

وتتمثرررررل فررررري عال ذذذذذات ةقافيذذذذذة وعلميذذذذذة:  -4
العتقرررررررات التررررررري تررررررررعط برررررررين المهسيرررررررات 

، الثقاييررررررة والعلميررررررة علررررررى ميررررررت   العررررررالم
والترررررررري حصرررررررربحت متشررررررررابكة فرررررررري اآلونررررررررة 
األخيررررررةو وحصررررربح لهرررررا دور فعرررررال ومرررررهثر 

محمررررد برررردو  )علررررى الماتمعررررات العالميررررة 
 (.42و 2.13وآخرونو

 لبحث:إجراءات ا

لتحقيررق ح ررداف البحررثو اتبررع الباالررث عررددًا مررن 
اإلجرررررراءاتو  عرشرررررها فررررري محررررر رفنو حولهمرررررا: 

وثانيهمرررًا:  إعرررداد مررر اد وحدوات البحرررث وتق ي هررراو
 خط ات الدراسة الميدانية للبحث.

 المحور األول: إعداد أدوات ومواد البحث وتقنينها: 

إعذذذذداد  ائمذذذذة بأباذذذذاد الاال ذذذذات الدوليذذذذة  -1
اإلعدادياة اافراا لذد  تالميذ  المرحلذة الااجب ت

 ، وذلك من خالل:

  اال رررتل علرررى الكتررر  العلميرررة المتخصصررررة
واألدبيررات والبحرر ث والدراسررات اليررابقة الترري 

 ت اولت م ش عات وحبعاد العتقات الدولية.

   إعرررررررداد الصررررررر رة الم دئيرررررررة لقائمرررررررة با انرررررررر
العتقرررات الدوليرررةو وعرشرررها علرررى مام عرررة 

ارررررال م رررررا ج و ررررررق مرررررن المحكمرررررين فررررري م
 تدرفس الدراسات االجتماعية.

  بعد االنتهاء من إجراء التعرديتت التري حشرار
إليهررا اليررادة المحكمررين حصرربحت قائمررة حبعرراد 

ال اجر  ت افر را لرد  تتميرذ  العتقات الدولية
الصف الثاني اإلعدادي في ص رتها ال هائية 

( حبعاد رئييرية 4وم    ة علميًاو وتت من)
عالميررةو م زعررة ب اقررع ق رريتين  ( ق ررا ا2و)

 لكل بعد من األبعاد األرععة. 

إعداد  ائمة مهارات ات اا القرار الااجب  -2
المرحلة اإلعدادية ، تاافراا لد  تالمي  

 وذلك من خالل:

  اال ررتل علررى األدبيررات والبحرر ث والدراسررات
اليابقة التي ت اولت مهارات اتخاذ القررار فري 

الدراسرررررررات مارررررررال م رررررررا ج و ررررررررق تررررررردرفس 
 االجتماعية.

  إعررداد الصرر رة الم دئيررة لقائمررة مهررارات اتخرراذ
القررررررررررارو وعرشرررررررررها علرررررررررى مام عرررررررررة مرررررررررن 
المحكمرررين فررري مارررال م رررا ج و ررررق تررردرفس 

 الدراسات االجتماعية .

  بعد االنتهاء من إجراء التعرديتت التري حشرار
إليهرررررررا اليرررررررادة المحكمرررررررين حصررررررربحت قائمرررررررة 

هررررا لررررد  مهررررارات اتخرررراذ القرررررار ال اجرررر  ت ميت
تتميذ الصرف الثراني اإلعردادي فري صر رتها 

( مهررارات رئييررية تتفرررل 3ال هائيررةو وتت ررمن)
 ( مهارة فرعية.13م ها)
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التصار المقترح لبرنامج في الدرا ات  -3
االجتماعية  ائم علل الرحالت المارفية 

 :Web Questعبر الايب 
  إعررداد برنررامج فرري الدراسررات االجتماعيررة قررائم

و ذذذد  المعرييرررة ع رررر ال فررر  وعلرررى الررررالتت 
مذذذذرت عمليذذذذة إعذذذذداد البرنذذذذامج بذذذذال طاات 

 التالية:

تحديرررد فليرررفة ال رنرررامج المقتررررح وم طلقاترررة  (1
 الفكرفة.

 تحديد حسس ال رنامج المقترح. (2

إعررررداد الصرررر رة الم دئيررررة لل رنررررامج و والترررري  (5
 تت من التالي:

ح ررداف ال رنررامجو ومحترر   ال رنررامج بشرر ية 
والمتمثرررل فررري م قرررع التقليررردي والتك  لررر جي 

الررررررالتت المعرييرررررة ع رررررر ال فررررر  و المررررر اد 
وال سررررررائل التعليميرررررررةو األنشرررررررطة وحسرررررررالي  
التقرررررر فم(و وتررررررم عرررررررض الصرررررر رة الم دئيررررررة 
لل رنررررررررامج علررررررررى مام عررررررررة مررررررررن اليررررررررادة 
المحكمين في مارال م را ج و ررق تردرفس 
الدراسات االجتماعية وتك  ل جيا التعليمو و 

د ا سريادتهم و بعد إجراء التعديتت التي حبر
 حصبح ال رنامج في ص رته ال هائية.

إعذذداد وحذذدات البرنذذامج   لتيذذب التلميذذ  ،  -4
 حيث تم تحديد وحدات البرنامج واما:

ال الرررررررررررردة األولررررررررررررى: العتقررررررررررررات الدوليررررررررررررة 
 العالمية. ةوالمشكتت ال يئي

ال الررررررررررررردة الثانيرررررررررررررة: العتقرررررررررررررات الدوليرررررررررررررة 
 والمشكتت االقتصاد ة العالمية.

الثرررررررررررررة: العتقرررررررررررررات الدوليرررررررررررررة ال الررررررررررررردة الث
 والمشكتت اليياسية العالمية.

ال الرررررررررررردة الرابعرررررررررررررة: العتقررررررررررررات الدوليرررررررررررررة 
 والمشكتت االجتماعية العالمية.

 إعداد دليل المالم: -5
ترررم  إعرررداد دليرررل المعلرررم  ليقررردب اإلرشرررادات 
والت جهررات الترري ت جرره وتييررر العمررل حث رراء 
ت فيذ درو  ال الداتو مع عرض تفصريلي 

، والذ   ت فيذ كل در  على الردةلخط ات 
 بإتبا  ال طاات التالية:

المقدمررررررررررةو محترررررررررر   الرررررررررردر و األ ررررررررررداف 
اإلجرائيرررررة للررررردر و مهرررررارات اتخررررراذ القررررررار 
المت رررررررم ة بالررررررردر و  ررررررررق و سرررررررتراتياية 
التررررررردرفس الميرررررررتخدمة و حسرررررررالي  التقررررررر فم 
الميررتخدمةو خطررة سررير الرردر  ببسررتراتاية 

بط الرررالتت المعرييررة ع ررر ال فرر و وتررم شرر
 الدليل ووشعه في ص رته ال هائية.

إعذذداد مايذذاس الذذاعي بطبياذذة الاال ذذات  -6
 الدولية:

مااار إعاااداد مقيااااس الاااوعي بطبيعاااة العالقاااات 

 الدولية بالخطوات التالية: 

                               . تحديد الهدف من الم يا 
  . صياغة مفردات الم يا 

 . تحديد حبعاد الم يا 

 لم يا .وشع تعليمات ا 
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  وصررررررف م يررررررا  الرررررر عي بط يعررررررة العتقررررررات
 الدولية.

 . إعداد مفتاح تصحيح الم يا 

  على الم يا . الزمن التزب لإلجابةتحديد 
والذذذ  مذذذن خذذذالل  الضذذذبل الالمذذذي للمايذذذاس،

 التأكد من صد ة وةباته لالتالي:
وفع ى حن   يس الم يرا   صدق الماياس: -1

مررررررررررا وشررررررررررع ل ياسرررررررررره )المرررررررررردي عطيفررررررررررة 
تررررررررررررم اليررررررررررررا  صرررررررررررردق و و (223و2..2و

 الم يا  بالطرق التالية:
 صدق المحكمين ق الصدق الظااري : -أ

تررم عرررض الم يررا  فرري صرر رته الم دئيررة علررى 
مام عرررة مرررن اليرررادة المحكمرررين لتسرررتفادة مرررن 
حرائهم وخ راتهم و وذلك بغرض التأكرد مرن مرد  
صررتالية الم يررا  كررأداة ل يررا  الرر عي بط يعررة 

يررررذ الصررررف الثرررراني العتقررررات الدوليررررة لررررد  تتم
اإلعرررداديو وقرررد قررراب الباالرررث بررربجراء التعرررديتت 
التررري حبررردا ا اليرررادة المحكمرررين و وعرررذلك حصررربح 
الم يررررا  صررررالح للتط يررررق علررررى عي ررررة البحررررث 

 االستطتعية.
 صدق االتساق الداخلي: -ب

وتم اليا  صدق االتياق الداخلي 
 (43=ن) للم يا  من ختل:

 لية ارتباط درجة لل مفردة بالدرجة الك
تم اليا  معامتت ارتباط درجة كل  :للباد

 ت تمي إليه الذي للبعدمفردة بالدرجة الكلية 
وذلك بعد الذف درجة المفردة من الدرجة 

وجا ت النتائج لما اي مبينة  والكلية للبعد
     اآلتي:  1بالجدول ق

  1جدول ق
جة المفردة باد ح ا در إليه  تميتن ال ي للبادقيم ماامالت ارتباط درجة لل مفردة بالدرجة الكلية 

 من الدرجة الكلية للباد، ومستا  الداللة

 ماامل االرتباط ر م المفردة الباد ماامل االرتباط ر م المفردة الباد

لية
لدو
ت ا

ال ا
 الا

ياة
بطب

ي 
اع
ي لل

ارف
الم
ن 
مكا

 ال

1 0.834** 

لية
لدو
ت ا

ال ا
 الا

ياة
بطب

ي 
اع
ي لل

جدان
الا
ن 
مكا

 ال

11 0.711** 

2 0.928** 11 0.690** 

3 0.550** 11 0.700** 

4 0.572** 22 0.698** 

5 0.895** 21 0.788** 

6 0.904** 22 0.795** 

1 0.858** 23 0.799** 

1 0.786** 24 0.782** 

1 0.540** 25 0.935** 

12 0.930** 26 0.897** 

11 0.815** 21 0.896** 

12 0.879** 21 0.912** 

13 0.514** 21 0.910** 
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14 0.834** 32 0.914** 

15 0.504** 31 0.794** 

16 0.827** 

32 0.761** 

طبي
ي ب

اع
ي لل

لال
لس
ن ا

مكا
ال

اة 
لية
لدو
ت ا

ال ا
 الا

33 0.842** 

34 0.896** 

35 0.831** 

36 0.894** 

31 0.863** 

31 0.879** 

31 0.834** 

42 0.829** 

  .2021** تانل أن االرتباط دال عند مستا  ق
 

ايم معامتت  جميع حن (1) جدول من يت ح
م جبة ودالة ع د ميت    كانت اطاالرتب

معامتت ارتباط  ؛ اليث تراوالت ايم(0.1.)
 :كاآلتي لألبعاددرجة كل مفردة بالدرجة الكلية 

 تراوالت ايم معامتت  بالنسبة للباد ا ول
( 20524االرتباط لمفرداتها بين)

(و وفدل ذلك على وج د عتقة 20132و)
بين درجة كل  جيدة ومهمة وق فة وشبه تامة

 مفردة والدرجة الكلية لهذا البعد.

  تراوالت ايم معامتت بالنسبة للباد الثاني
( 20612االرتباط لمفرداتها بين)

(و وفدل ذلك على وج د عتقة 20135و)
ق فة وشبه تامة بين درجة كل مفردة والدرجة 

 الكلية لهذا البعد.

  تراوالت ايم معامتت بالنسبة للباد الثالث
( 20121ط لمفرداته بين)االرتبا

(و وفدل ذلك على وج د عتقة 20116و)
ق فة وشبه تامة)*( بين درجة كل مفردة 

 والدرجة الكلية لهذا البعد.

 درجة لل باد بالدرجة الكلية  ارتباط
تم اليا  معامتت ارتباط للماياس: 
للم يا  بالدرجة الكلية بعد درجة كل 

وذلك بعد الذف الدرجة الكلية لكل بعد 
وجا ت  ون الدرجة الكلية للم يا م

 اآلتي:النتائج لما اي مبينة بالجدول 

  2جدول ق
باد ح ا درجة الباد من الدرجة  قيم ماامالت ارتباط درجة لل باد بالدرجة الكلية للماياس 

 الكلية الماياس، ومستا  الداللة
ياسماامل ارتباط الباد بالدرجة الكلية للما الباد  

ليةللاعي بطبياة الاال ات الدو المكان المارفي   0.988** 

ليةالمكان الاجداني للاعي بطبياة الاال ات الدو   0.982** 
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ليةالمكان السلالي للاعي بطبياة الاال ات الدو   0.970** 

 ماامالت قيم جميع أن   2ق جدول من يتضح
 داللذذذذة مسذذذتا   عنذذذد ودالذذذذة ماجبذذذة االرتبذذذاط

رتبذذاط ا ماذذامالت قذذيم تراوحذذ  ، حيذذث 2021ق
بالدرجذذة الكليذذة للمايذذاس بذذين  باذذددرجذذة لذذل 

ممذذا يذذدل علذذل وجذذاد   20111  و ق20112ق
 باذذدبذذين درجذذة لذذل   ايذذة وشذذبة تامذذة عال ذذة

 .للماياسوالدرجة الكلية 
عطى     االختبارحن وفع ى  ةبات الماياس: -2

نتائج واالدة إذا ما حعيد تط يقه على العي ة ذاتها 
محمد )هروف واالدة فيمن المفح صين 

 (.122و5..2ومر ل

 تم اليا  ثبات الم يا  بالطرق اآلتية:و 
 – Alpha الثبات بطريقة  ألفا لرونباخ -

Chornbach  : قطريقة تحليل التباين   

تم اليا  معامل ثبات احلفاا ع د الذف 
 Cronbach's Alpha if Item درجة المفردة

Deleted  من الدرجة الكلية للبعد الذي ت تمي
ن  النتائج لما اي مبينة بالجدول ولاإليهو 
 اآلتي:

 

 بااد ماياس الاعي بطبياة الاال ات الدولية قيم ماامالت ةبات  ألفا لرونباخ   : 3جدول ق
 للماياس أو البادلكل باد ح ا درجة المفردة من الدرجة الكلية  والماياس

ر م  المهارة
 المفردة

ماامل ةبات 
ألفا عند ح ا 

 المفردة
 ةبات ماامل

كلألفا للباد ل ر م  الماياس 
 المفردة

ماامل ةبات 
ألفا عند ح ا 

 المفردة

ةبات  ماامل
 ألفا للماياس

 ككل

لية
لدو
ت ا

ال ا
 الا

ياة
بطب

ي 
اع
ي لل

ارف
الم
ن 
مكا

 ال

1 0.934 

0.941 
 
 
 
 
 
 

لالماياس لك  

1 0.981 

0.982 

2 0.931 2 0.981 

3 0.940 3 0.981 

4 0.940 4 0.981 

5 0.932 5 0.981 

6 0.932 6 0.981 

1 0.933 1 0.981 

1 0.935 1 0.981 

1 0.940 1 0.981 

12 0.931 12 0.981 

11 0.934 11 0.981 

12 0.933 12 0.981 

13 0.941 13 0.982 

14 0.934 14 0.981 

15 0.940 15 0.982 

16 0.934 16 0.981 

طبي
ي ب

اع
ي لل

جدان
الا
ن 
مكا

ال
اة 

لية
لدو
ت ا

ال ا
 الا

11 0.965 

0.966 

11 0.982 

11 0.965 11 0.982 

11 0.965 11 0.982 

22 0.965 22 0.982 

21 0.964 21 0.982 

22 0.964 22 0.982 

23 0.964 23 0.981 

24 0.965 24 0.982 

25 0.962 25 0.981 
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26 0.962 26 0.981 

21 0.962 21 0.981 

21 0.962 21 0.981 

21 0.962 21 0.981 

32 0.962 32 0.981 

31 0.964 31 0.982 

32 0.965 32 0.982 

ي 
اع
 لل

لي
سلا

 ال
ن ا
لمك
ا

ال 
 الا

ياة
بطب

ت 
ا

 
لية
لدو
 ا

33 0.944 

0.949 

33 0.981 

34 0.939 34 0.981 

35 0.944 35 0.981 

36 0.939 36 0.981 

31 0.942 31 0.981 

31 0.940 31 0.981 

31 0.944 31 0.981 

42 0.944 42 0.981 

 

 

 

 الثبات ايم ( حن5يت ح من جدول )
 كما و(020166 20141) بين تراوالت لألبعاد
 و(20112) ككل الم يا  ثبات ايمة بلغت
إالصائيًا و كما  ومق  لة عالية ثبات ايم و ى

يت ح حن ايم معامتت الثبات التي يتم 
الحص ل عليها ع د الذف حي مفردة من 
مفردات حبعاد الم يا  تقل بدرجة بييطة عن 

 حي الذف معامل ثبات البعد ككل )دون 
مفردة(و وكذلك بال يبة للم يا  ككلو مما يدل 

 بتة.على حن جميع مفردات الم يا  ثا
ويتبين مما  ب  أن ماياس الاعي 
بطبياة الاال ات الدولية يتمتع بدرجة من 
الصدق والثبات تسمح للباحث با ت دامه في 

  مفردة دون 42البحث الحالي، ومكان من ق
ح ا أي مفردة بنا   علل نتائج الصدق 

 والثبات.
 إعداد اختبار مهارات ات اا القرار: -1

 ت ذذذذذاا القذذذذذراراختبذذذذذار مهذذذذذارات امذذذذذر إعذذذذذداد 
 بال طاات التالية: 

                               .تحديد الهدف من االختبار 
  .صياغة حسئلة االختبار 

 . وشع تعليمات الم يا 
 اختبار مهارات اتخاذ القرار وصف. 

 . إعداد مفتاح تصحيح الم يا 

  لإلجابة عن االختبار. بتحديد الزمن التز 
مذذذن خذذذالل  الضذذذبل الالمذذذي لالختبذذذار، والذذذ 
 التأكد من صد ة وةباته لالتالي:

تم اليا  صدق و  صدق الماياس: -1
 الم يا  بالطرق التالية:

 صدق المحكمين ق الصدق الظااري : -أ
تررم عرررض االختبررار فرري صرر رته الم دئيررة علررى 
مام عرررة مرررن اليرررادة المحكمرررين لتسرررتفادة مرررن 
حرائهم وخ راتهم و وذلك بغرض التأكرد مرن مرد  

ختبررار كررأداة ل يررا  مهررارات اتخرراذ صررتالية اال
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القرررررار لرررررد  التتميرررررذ عي رررررة البحرررررثو وقرررررد قررررراب 
الباالرررث بررربجراء التعرررديتت  التررري حبرررد ا اليرررادة 
المحكمرررررين و وعرررررذلك حصررررربح االختبرررررار صرررررالح 

 للتط يق على عي ة البحث االستطتعية.
 صدق االتساق الداخلي: -ب

وتم اليا  صدق االتياق الداخلي 
 (43=ن) للم يا  من ختل:

  ارتباط درجة لل مفردة بالدرجة الكلية
تم اليا  معامتت ارتباط درجة  :للمهارة

ت تمي  التي للمهارةكل مفردة بالدرجة الكلية 
ا وذلك بعد الذف درجة المفردة من إليه

وجاءت ال تائج كما  والدرجة الكلية للمهارة
 اآلتي: (5بالادول )  ي م ي ة

 
 
  4 جدول ق

باد ح ا درجة  اإليه تنتمي التي للمهارةاط درجة لل مفردة بالدرجة الكلية قيم ماامالت ارتب
 المفردة من الدرجة الكلية للمهارة، ومستا  الداللة

 ماامل االرتباط ر م المفردة المهارة ماامل االرتباط ر م المفردة المهارة

كلة
مش
د ال

حدي
ت

 

1 0.638** 

ض
رو
 الف

ض
فر

 

1 0.861** 

2 0.585** 2 0.866** 

3 0.834** 3 0.859** 

4 0.727** 4 0.839** 

5 0.835** 5 0.834** 

6 0.595** 6 0.756** 

1 0.669** 1 0.841** 

1 0.869** 1 0.872** 

ات
لام
لما
ت وا

يانا
 الب
مع
ج

 

1 0.784** 

اا 
ات 
ض و

رو
 الف

حة
 ص

بار
اخت

 ب
منا
ر ال

لقرا
ا

 

1 0.847** 

2 0.743** 2 0.884** 

3 0.899** 3 0.878** 

4 0.727** 4 0.635** 

5 0.852** 5 0.804** 

6 0.654** 6 0.830** 

1 0.669** 1 0.842** 

1 0.869** 1 0.855** 

  .2021** تانل أن االرتباط دال عند مستا  ق
ايم معامتت  جميع حن (4) جدول من يت ح

م جبة ودالة ع د ميت    كانت االرتباط
معامتت ارتباط  يث تراوالت ايم؛ ال(0.1.)

 للمهاراتدرجة كل مفردة بالدرجة الكلية 
 :كاآلتي
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تراوالت ايم بالنسبة للمهارة ا ولل  -
( 0323.معامتت االرتباط لمفرداتها بين)

(و وفدل ذلك على وج د عتقة 0222.و)
بين درجة كل مفردة  ()جيدة ومهمة وق فة

 والدرجة الكلية لهذي المهارة.

تراوالت ايم للمهارة الثانية بالنسبة  -
( 20654معامتت االرتباط لمفرداتها بين)

(و وفدل ذلك على وج د عتقة 20111و)
جيدة ومهمة وق فة بين درجة كل مفردة 

 والدرجة الكلية لهذي المهارة.

تراوالت ايم بالنسبة للمهارة الثالثة  -
( 20156معامتت االرتباط لمفرداته بين)

ى وج د عتقة (و وفدل ذلك عل20112و)
ق فة بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية 

 لهذي المهارة.

تراوالت ايم بالنسبة للمهارة الراباة  -
( 20635معامتت االرتباط لمفرداته بين)

(و وفدل ذلك على وج د عتقة 20114و)
جيدة ومهمة وق فة بين درجة كل مفردة 

 والدرجة الكلية لهذي المهارة.

 بالدرجة الكلية درجة لل مهارة  ارتباط
تم اليا  معامتت ارتباط لالختبار: 
لتختبار بالدرجة الكلية مهارة درجة كل 

وذلك بعد الذف الدرجة الكلية لكل مهارة 
وجاءت  ومن الدرجة الكلية لتختبار

 اآلتي:بالادول  ال تائج كما  ي م ي ة

                                                           
 



  5جدول ق
باد ح ا درجة المهارة من الدرجة  بارقيم ماامالت ارتباط درجة لل مهارة بالدرجة الكلية لالخت 

 الكلية لالختبار، ومستا  الداللة
 ماامل ارتباط الباد بالدرجة الكلية لالختبار الباد

 **0.859 تحديد المشكلة
 **0.939 جمع البيانات والمالامات

 **0.887 فرض الفروض
 **0.886 اختبار صحة الفروض وات اا القرار المنا ب

 معامتت ايم جميع حن(  3) جدول من يت ح
 داللة ميت    ع د ودالة م جبة االرتباط

ارتباط  معامتت ايم تراوالت و اليث(2021)
بالدرجة الكلية لتختبار بين  مهارةدرجة كل 

مما يدل على وج د ( 20131( و )20151)
 مهارةبين درجة كل  ق فة وشبه تامةعتقة 

 .لتختباروالدرجة الكلية 
وتم اليا  ثبات االختبار  ر:ةبات االختبا -2

 بالطرق اآلتية:

 – Alpha الثبذات بطريقذة  ألفذا لرونبذاخ -

Chornbach  : قطريقة تحليل التباين   

تم اليا  معامل ثبات احلفاا ع د الرذف 
 Cronbach's Alpha if Item درجرة المفرردة

Deleted  مرررررن الدرجرررررة الكليرررررة للمهرررررارة التررررري
 ررى م ي رررة ال ترررائج كمررا  ت تمرري إليهرراو وكانررت

 بالادول اآلتي:

 
 
 
  6جدول ق

لكل باد ح ا درجة  لمهارات اختبار ات اا القرار واالختبارقيم ماامالت ةبات  ألفا لرونباخ   
 المهارةأو  لالختبارالمفردة من الدرجة الكلية 

ر م  المهارة
 المفردة

ماامل ةبات 
ألفا عند ح ا 

 المفردة

ةبات  ماامل
ألفا للمهارة 

 ككل
ر م  اراالختب

 المفردة
ماامل ةبات 
ألفا عند ح ا 

 المفردة

ةبات  ماامل
ألفا لالختبار 

 ككل

يد 
حد
ت

ال م ش ك ل  ة

1 0.749 

االختبار  0.772
 ككل

1 0.961 

0.961 2 0.708 2 0.961 

3 0.765 3 0.958 

4 0.749 4 0.958 
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5 0.758 5 0.961 

6 0.767 6 0.960 

1 0.769 1 0.958 

1 0.768 1 0.957 

ات
لام
لما
 وا
ات
بيان

ع ال
جم

 

1 0.880 

0.885 

1 0.961 

2 0.830 12 0.959 

3 0.858 11 0.959 

4 0.833 12 0.958 

5 0.898 13 0.961 

6 0.864 14 0.961 

1 0.882 15 0.959 

1 0.884 16 0.959 

ض
رو
 الف

ض
فر

 

1 0.815 

0.829 

11 0.960 

2 0.799 11 0.960 

3 0.793 11 0.958 

4 0.797 22 0.958 

5 0.804 21 0.961 

6 0.804 22 0.961 

1 0.805 23 0.959 

1 0.768 24 0.959 

اا 
ات 
ض و

رو
 الف

حة
 ص

بار
اخت

 ب
منا
ر ال

لقرا
ا

 

1 0.887 

0.901 

25 0.961 

2 0.887 26 0.961 

3 0.816 21 0.959 

4 0.879 21 0.957 

5 0.883 21 0.959 

6 0.883 32 0.959 

1 0.896 31 0.958 

1 0.885 32 0.958 

 الثبات ايم ( حن2يت ح من جدول )
 و(020121 20112) بين تراوالت للمهارات

 ككل االختبار ثبات ايمة بلغت كما
 ق  لةوم عالية ثبات ايم و ى و(20161)

إالصائيًا و كما يت ح حن ايم معامتت الثبات 
التي يتم الحص ل عليها ع د الذف حي مفردة 
من مفردات مهارات االختبار تقل بدرجة 
 بييطة عن معامل ثبات المهارة ككل )دون 

مفردة(و وكذلك بال يبة لتختبار  حي الذف

ككلو مما يدل على حن جميع مفردات االختبار 
 ثابتة.

 ب  أن اختبار مهارات  ويتبين مما
ات اا القرار يتمتع بدرجة من الصدق والثبات 
تسمح للباحث با ت دامه في البحث الحالي، 

  مفردة دون ح ا أي مفردة 32ومكان من ق
 بنا   علل نتائج الصدق والثبات.

 المحور الثاني: خطوات تنفيذ تجربة البحث:

 اختيار عينة البحث: -1
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البحررث عشرر ائيًا مررن  قرراب الباالررث باختيررار عي ررة
تتميررررررررذ الصررررررررف الثرررررررراني اإلعرررررررردادي بمدرسررررررررة 
ال رررردراو  والحيرررري ي للتعلرررريم األساسرررري والتابعررررة 
إلدارة ن ررروي التعليميررة ا محاف ررة الدقهليررةو وقررد 

( تلميررررررررررذًا وتلميررررررررررذة مثلررررررررررت 53بلرررررررررر  ق امهررررررررررا )
 المام عة واالدة ذي ال يا  الق لي والبعد .

عينذة التطبي  القبلي  دوات البحذث علذل  -2
 البحث:

قرراب الباالررث بتط يررق حدوات البحررث المتمثلررة فرري 
: م يررررا  الرررر عي بط يعررررة العتقررررات الدوليررررة و 

اتخررراذ القررررارو علرررى مام عرررة  تواختبرررار مهرررارا
 ب.2.12ا2ا12البحث التارف ية ي ب 

عقذذذد جلسذذذات تذذذدريب التالميذذذ  مجماعذذذة  -3
البحذذث علذذل ا ذذت دام الذذرحالت المارفيذذة عبذذر 

 :الايب
ث بعقررد عرردة جليررات تدرف يررة للتتميررذ قرراب الباالرر

عي ررررة البحررررث علررررى كيخيررررة اسررررتخداب الرررررالتت 
المعريية ع ر ال ف و وتعرففهم بط يعة ال رنرامج 
المقترحو وت شيح مااية حبعاد العتقات الدوليرة 
و ومهررارات اتخرراذ القرررارو وذلررك ق ررل برردء تارعررة 

 البحث.
تذذذذذذدرين البرنذذذذذذامج المقتذذذذذذرح لمجماعذذذذذذة  -4

 البحث:
الباالرررث بتررردرفس والررردات ال رنرررامج المقتررررح قررراب 

فري الدراسررات االجتماعيرة ببسررتراتياية الرررالتت 
المعرييرررة ع رررر ال فررر  لتتميرررذ مام عرررة البحرررث 

ب 2.12ا2ا.2التارف يرررة وذلرررك فررري الفتررررة مرررن 
 ب.2.12ا4ا13التى 

التطبي  الباد   دوات البحث علل عينذة  -5
 البحث:

مثلررة فرري قرراب الباالررث بتط يررق حدوات البحررث المت
: م يررررا  الرررر عي بط يعررررة العتقررررات الدوليررررة و 

اتخررراذ القررررارو علرررى مام عرررة  تواختبرررار مهرررارا
ب وذلرك بعرد 2.12ا2ا12البحث التارف ية ي ب 

 االنتهاء من تدرفس ال رنامج المقترح.
 
 رصد النتائج وتحليلها ومنا شتها: -6

بعررررررد االنتهرررررراء مررررررن تصررررررحيح حدوات البحررررررث و 
ن التط يقرررررين الق لررررري تررررم رصرررررد ال تررررائج لكرررررل مرررر

والبعررررررررررد و وتمررررررررررت معالاررررررررررة  ررررررررررذي ال يانررررررررررات 
إالصرررررررررررررررررررائيًا علررررررررررررررررررررى ال يررررررررررررررررررررخة الحاد ررررررررررررررررررررة 

( مرررررررن إصررررررردارات برنرررررررامج Ver.21)والعشررررررررون 
(SPSS  باسرررررررررررررررررتخداب  بعرررررررررررررررررا األسررررررررررررررررررالي )

 اإلالصائية. 

 نتائج البحث وتفسيرها:

للتأكرررررد مرررررن  صرررررحة فرررررروض البحرررررث الحررررراليو 
 قرررراب الباالررررث بتحليررررل نتررررائج الدراسررررة الميدانيررررةو

وفت رررررررررح ذلرررررررررك مرررررررررن الارررررررررداولو والتفيررررررررريرات 
التاليررررررررررررةو وييمررررررررررررا يلرررررررررررري عرررررررررررررض تفصرررررررررررريلي 

 للفروضو ونتائاها:
التحقذذذذذذذ  مذذذذذذذذن صذذذذذذذحة الفذذذذذذذذرض ا ول  -1

 وال ي ينص علل:
دال إالصائيًا ع د ميت   داللة   جد فرق يا    

 تتميذدرجات  مت سطيبين  (0.3.)
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ين الق لي التط يق فيالتارف ية  ةالمام ع
 عي بط يعة العتقات لم يا  الالبعد  و 

 ا التط يق البعد لصالح  الدولية )الدرجة الكلية(

  1جدول ق
والباد   القبليالتطبيقين  فيدرجات تالمي  المجماعة التجريبية  متا طيقيمة  ت  للفرق بين 

 قالدرجة الكلية  لماياس الاعي بطبياة الاال ات الدولية

الاد تطبي ال ا بااد
 د

 المتا ل
االنحراا 

 لمعياري ا
 قيمة  ت 

T 

 درجة الحرية
df 

مستا  
 الداللة

الدرجة الكلية 
 للماياس

 4.428 97.51 35 باد 

36.1 34 0.001 
 4.381 42.43 35  بلي

ذو وج د فرق  :(2يت ح من جدول )  
درجات تتميذ  مت سطي بين ةلة إالصائيالد

 الق ليالتط يقين  فيالتارف ية  ةالمام ع
ال عي بط يعة العتقات لم يا  والبعد  

لصالح التط يق البعد   )الدرجة الكلية( الدولية
(و اليث جاءت 22031=  )المت سط األعلى

ا دالة إالصائيًا ع د ميت   5201=  ات ةايم
(. و ذا يتفق 54ودرجة الرفة ) (0.001داللة )

و وفرجع مع الفرض اليابق حو يهكد صحته
ح في الباالث ذلك إلى فعالية ال رنامج المقتر 

الدراسات االجتماعية القائم على الرالتت 
 المعريية ع ر ال ف .

التحقذذذذذذ  مذذذذذذن صذذذذذذحة الفذذذذذذرض الثذذذذذذاني  -2
 وال ي ينص علل:

ية ال رنامج لتأثير دال إالصائيًا لفعا اي جد
المقترح في الدراسات االجتماعية القائم على 
الرالتت المعريية ع ر ال ف  في ت مية ال عي 

ية لد  تتميذ الصف بط يعة العتقات الدول
  الثاني اإلعداديا.

 
 
  1جدول ق

قيمة  
وحجم تأةير البرنامج القائم علل الايب لايس  علل تنمية الاعي بطبياة الاال ات   2

 الدولية
قيمة  ا بااد

2

 حجم التأةير 
 كبير 0.97 المكان المارفي

 كبير 0.96 المكان الاجداني
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 كبير 0.99 المكان السلالي

 كبير 0.97 للماياسالدرجة الكلية 

ال رنامج القائم ثير أ( ق ة ت2يت ح من جدول )
على ال ف  ك فيت على ت مية ال عي بط يعة 

)  و اليث جاءت ايمالعتقات الدولية
 ( في2

تتراوح بين  للم يا وفى الدرجة الكلية  بعدكل 
 وعذلك  مكن الق ل حنه: و(022. - 022.)

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .1
المكذذذذان المارفذذذذي للذذذذاعي المتغيرررر التررررابع)

( برررررررالمتغير بطبياذذذذذذذة الاال ذذذذذذذات الدوليذذذذذذذة
الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 

المعرييررة ع ررر ال فرر ( قررائم علررى الرررالتت 
 و رذا يردل علرى التررأثير الك يرر لل رنرامج فرري

بط يعررررررررة  ت ميررررررررة البعررررررررد المعرفرررررررري للرررررررر عي
 العتقات الدولية.

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .2
المكذذذان الاجذذذداني للذذذاعي المتغيرررر الترررابع)

( برررررررالمتغير بطبياذذذذذذذة الاال ذذذذذذذات الدوليذذذذذذذة
الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 

( المعرييررة ع ررر ال فرر قررائم علررى الرررالتت 
لك يرر لل رنرامج فرري و رذا يردل علرى التررأثير ا

ت ميرررررررة البعرررررررد ال جرررررررداني للررررررر عي بط يعرررررررة 
 العتقات الدولية.

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .5
المكذذذان السذذذلالي للذذذاعي المتغيرررر الترررابع)

( برررررررالمتغير بطبياذذذذذذذة الاال ذذذذذذذات الدوليذذذذذذذة
الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 

( المعرييررة ع ررر ال فرر قررائم علررى الرررالتت 
يردل علرى التررأثير الك يرر لل رنرامج فرري و رذا 

ت ميرررررررة البعرررررررد اليرررررررل كي للررررررر عي بط يعرررررررة 
 العتقات الدولية.

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .4
لمايذذذذاس  الدرجذذذذة الكليذذذذة المتغيرررر التررررابع)

( برالمتغير الاعي بطبياة الاال ذات الدوليذة
الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 

( معرييررة ع ررر ال فرر القررائم علررى الرررالتت 
و رذا يردل علرى التررأثير الك يرر لل رنرامج فرري 

 ت مية ال عي بط يعة العتقات الدولية.

وففيررر الباالررث نتياررة الفرشررين األول والثرراني 
 كالتالي:

  حن ت ررررمين محترررر   ال رنررررامج للعديررررد مررررن
الق ا ا العالمية الرا  ة والتي ترتبط بال اقع 

وهيفررة  الررذي  عيشرره التلميررذ و ممررا جعلرره ذا
 في الياتهم.

  ت ررر ل مصرررادر الرررتعلم المت رررم ة برررالرالتت
المعرييرررررررة مرررررررن مصرررررررادر حصرررررررلية وم اقرررررررع 
تعليميررة وحفررتب وثائ يررة و قررد سرراعدت علررى 
تخطررى البعررردين الزمرررانى والمكررراني للق رررية 
المثررارة ورعطهرررا باألالررداث الاارفرررة كمررردخل 

 لم اجهة الق ا ا التي يت م ها ال رنامج.
 ة الهررررراب فررررري جعرررررل دور الررررررالتت المعرييررررر

المررررتعلم محرررر ر العمليررررة التعليميررررة و اليررررث 
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حصربح مكلرف بالبحرث عرن اللر ل لألنشرطة 
المت ررررررم ة بررررررالرالتت وذلررررررك مررررررن خررررررتل 

 المصادر المتاالة بالراللة.

   سرررراعدت الرررررالتت المعرييررررة ع ررررر ال فررررر
علررى ت ميررة وعررى التتميررذ بشرركل ك يررر لمررا 
تت رررررررم ه مرررررررن وسرررررررائل سرررررررمعية وعصررررررررفة 

افعية التتميذ وتحفيز م حسهمت في ت مية د
 على التعلم.

  سرررررراعدت األنشررررررطة المت ررررررم ة بررررررالرالتت
المعرييررررررة التتميررررررذ علررررررى ت ميررررررة مهررررررارات 
تفكيرررر م المختلقرررةو وعالترررالي ال صررر ل إلرررى 

ميررت   عررالي مررن الرر عي بأبعرراد العتقررات 
 الدولية المت م ة بال رنامج.

التحقذذذذذذ  مذذذذذذن صذذذذذذحة الفذذذذذذرض الثالذذذذذذث  -3
 وال ي ينص علل:

دال إالصائيًا ع د ميت   داللة  رق  جد في
 تتميذدرجات  مت سطيبين  (0.3.)

ين الق لي التط يق فيالتارف ية  ةالمام ع
 الختبار اتخاذ القرار )الدرجة الكلية(البعد  و 

 ا التط يق البعد لصالح 

 (2جدول )
والبعد   يالق لالتط يقين  فيدرجات تتميذ المام عة التارف ية  مت سطيايمة اتا للفرق بين 

 )الدرجة الكلية( اتخاذ القرارالختبار 

 المتا ل الادد تطبي ال ا بااد
االنحراا 
 المعياري 

 قيمة  ت 
T 

 درجة الحرية
df 

مستا  
 الداللة

الدرجة الكلية 
 لالختبار

 2.911 68.37 35 باد 
146.7 34 0.001 

 3.221 32.74 35  بلي

ذو وج د فرق  :(2يت ح من جدول )  
درجات تتميذ  مت سطي بين ةلة إالصائيالد

 الق ليالتط يقين  فيالتارف ية  ةالمام ع
 )الدرجة الكلية( اتخاذ القراروالبعد  الختبار 

=  ) المت سط األعلىلصالح التط يق البعد  
ا 14202=  ات ة(و اليث جاءت ايم22052

 (0.001دالة إالصائيًا ع د ميت   داللة )
ق مع الفرض (. و ذا يتف54ودرجة الرفة )

و وفرجع الباالث ذلك اليابق حو يهكد صحته
إلى فعالية ال رنامج المقترح في الدراسات 

االجتماعية القائم على الرالتت المعريية ع ر 
 ال ف .

التحقذذذذذذ  مذذذذذذن صذذذذذذحة الفذذذذذذرض الرابذذذذذذع  -4
 وال ي ينص علل:

ية ال رنامج لتأثير دال إالصائيًا لفعا اي جد
القائم على  المقترح في الدراسات االجتماعية

الرالتت المعريية ع ر ال ف  في ت مية 
مهارات اتخاذ القرار لد  تتميذ الصف الثاني 

 اإلعداديا.



  12جدول ق
قيمة  

 وحجم تأةير البرنامج القائم علل الايب لايس  علل تنمية مهارات ات اا القرار  2

قيمة  المهارات
2

 التأةير حجم 

 كبير 0.95 تحديد المشكلة

 كبير 0.97 جمع البيانات والمالامات

 كبير 0.99 فرض الفروض

 كبير 0.98 اختبار صحة الفروض وات اا القرار المنا ب
 كبير 0.99 الدرجة الكلية لالختبار

 

ال رنامج ثير أ( ق ة ت.1يت ح من جدول )
القائم على ال ف  ك فيت على ت مية مهارات 

)  اليث جاءت ايم واتخاذ القرار
كل  ( في2

تتراوح بين  لتختباروفى الدرجة الكلية  مهارة
 وعذلك  مكن الق ل حنه: و(022. - 023.)
مرن التبراين الكلري فري  % 23 مكن تفيير  .1

( برررالمتغير تحديذذذد المشذذذكلةالمتغيرررر الترررابع)
الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 

( المعرييررة ع ررر ال فرر م علررى الرررالتت قررائ
و رذا يردل علرى التررأثير الك يرر لل رنرامج فرري 

 ت مية مهارة تحديد المشكلة.

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .2
( جمذع البيانذات والمالامذاتالمتغير الترابع)

بررررررالمتغير الميررررررتقل)برنامج فرررررري الدراسررررررات 
المعرييرررة االجتماعيرررة قرررائم علرررى الررررالتت 

( و رذا يردل علرى الترأثير الك يرر  فر ع ر ال
لل رنررررامج فرررري ت ميررررة مهررررارة جمررررع ال يانررررات 

 والمعل مات.

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .5
( برررالمتغير فذذذرض الفذذذروضالمتغيرررر الترررابع)

الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 
( المعرييررة ع ررر ال فرر قررائم علررى الرررالتت 

لل رنرامج فرري  و رذا يردل علرى التررأثير الك يرر
 ت مية مهارة فرض الفروض.

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .4
اختبذذذذار صذذذذحة الفذذذذروض المتغيررررر التررررابع)

( بررررررررالمتغير وات ذذذذذذذذاا القذذذذذذذذرار المنا ذذذذذذذذب
الميررتقل)برنامج فرري الدراسررات االجتماعيررة 

( المعرييررة ع ررر ال فرر قررائم علررى الرررالتت 
و رذا يردل علرى التررأثير الك يرر لل رنرامج فرري 

ية مهارة اختبرار صرحة الفرروض واتخراذ ت م
 القرار الم اس .

مرن التبراين الكلري فري  % 22 مكن تفيير  .3
الختبذذذذار  الدرجذذذذة الكليذذذذة المتغيررررر التررررابع)

( برالمتغير الميرتقل)برنامج فري ات اا القرار
الدراسرررات االجتماعيرررة قرررائم علرررى الررررالتت 
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( و رررررذا يررررردل علرررررى المعرييرررررة ع رررررر ال فررررر 
مج فرري ت ميررة مهرررارات التررأثير الك يررر لل رنرررا

 اتخاذ القرار.

وففيرررررر الباالرررررث نتيارررررة الفرشرررررين الثررررراني 
 والثالث كالتالي:

  حن الرررررررالتت المعرييررررررة سرررررراعدت فرررررري
تطررررر فر قررررردرات التلميرررررذ الفكرفرررررة وع ررررراء 
مرتعلم باالرث  يتقصرى المعل مرة ب فيره 
و وفيررتطيع تقيرريم نفيررهو ممررا حسررهم فرري 
ت ميرررررررة مهررررررررارات اتخرررررررراذ القرررررررررار لررررررررد  

 التتميذ.

  ر الرررررررررالتت المعرييررررررررة فرررررررري ت ميررررررررة  دو
لررررررررد  التتميررررررررذ  ةالشررررررررع ر بالميررررررررهولي

وت مية روح العمل الاماعيو حسهم فري 
ت ميررررررة مهرررررراراتهم علررررررى اتخرررررراذ قرررررررارات 

 سليمة للم ش عات التي درس  ا.

  يعررررررة المهرررررراب المت ررررررم ة بررررررالرالتت  
المعرييرة تيرمح للتلميرذ بممارسرة العديررد 

يررررل مرررن العمليرررات العقليررررة العليرررا كالتحل
والتركيرر  والتقرر فم ممررا حسررهم فرري ت ميررة 
قرررردرة التتميررررذ علررررى  رررررح العديررررد مررررن 

 ال دائل للق ا ا المثارة.
   ساعدت الرالتت المعرييرة ع رر ال فر

علرررررررى ت ميرررررررة مهررررررررارة اختبرررررررار صررررررررحة 
الفرررروض واختيرررار الحرررل الم اسررر  مرررن 
خررتل األنشررطة المتاالررة بالراللررة والترري 

تمثلررررت فرررري حنشررررطة الحرررر ار والتفرررراوض 
 دار األالكاب.و ص

  ت رررررررررر ل مصرررررررررررادر الررررررررررتعلم المت رررررررررررم ة
بالرالتت المعريية من مصرادر حصرلية 
وم اقرررررع تعليميرررررة وحفرررررتب وثائ يرررررة و قرررررد 
سررررررراعدت علرررررررى ت ميرررررررة مهرررررررارة جمررررررررع 
المعل مررات لررد  التتميرررذ عررن الق رررا ا 

 المثارة.
  سراعدت األنشررطة المت ررم ة بررالرالتت

المعرييرررة التتميرررذ علرررى ت ميرررة مهرررارات 
تلقررررةو وعالتررررالي ال صرررر ل تفكيررررر م المخ

إلرررى ميرررت   عرررالي مرررن الررر عي بأبعررراد 
 العتقات الدولية المت م ة بال رنامج.

 توصيات البحث:

فرررررري شرررررر ء مررررررا حسررررررفرت ع ررررررة نتررررررائج البحررررررث 
 وتفيير او فان الباالث ي صى بما يلي:

  ت ررررررررررمين والرررررررررردات ال رنررررررررررامج المقترررررررررررح
االجتماعيررررررررررررررررررة  تبم ررررررررررررررررررا ج الدراسررررررررررررررررررا

 بالمراللة اإلعداد ة.
 طرررررررررررت  المعلمرررررررررررين علرررررررررررى تررررررررررردرف   ال

كيخيررررررررررررة تررررررررررررردرفس م رررررررررررررا ج الدراسرررررررررررررات 
االجتماعيررررررررررررررررة باسررررررررررررررررتخداب الرررررررررررررررررالتت 

 المعريية ع ر ال ف .

  اال تمررررراب بت ميرررررة مهرررررارات اتخررررراذ القررررررار
لرررررد  التتميرررررذ وذلرررررك مرررررن خرررررتل ت ررررراول 
م شرررررررررررر عات الدراسررررررررررررات االجتماعيررررررررررررة 

 في ص رة مشكتت وق ا ا.
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  شررررررررررورة إبرررررررررراز الررررررررردور الرررررررررذي تلعبررررررررره
ة فرررررررري اليرررررررراة الرررررررردول العتقررررررررات الدوليرررررررر

والشرررررع   مرررررن خرررررتل اسرررررتخداب مررررردخل 
األالرررررررررررررررداث الاارفرررررررررررررررة ع رررررررررررررررد ت ررررررررررررررراول 
م شرررررررررررر عات الدراسررررررررررررات االجتماعيررررررررررررة 

 ذات الطابع العالمي.

 مقترحات: البحث:

فررررررري شررررررر ء  حسرررررررئلة البحرررررررث و ال ترررررررائج التررررررري 
حسررررفر ع هرررراو فرررران الباالررررث  قترررررح إجررررراء مزفررررد 

 من البح ث التالية:
 سرررررررررات فعاليررررررررة برنررررررررامج مقتررررررررررح فرررررررري الدرا

االجتماعيرررررة قرررررائم علرررررى مررررردخل األالرررررداث 
الاارفررررة لت ميررررة الرررر عي بط يعررررة العتقررررات 

 الدولية لد  تتميذ المراللة الثان فة.

  فعاليرررررررررررة برنرررررررررررامج تررررررررررردرف ي قرررررررررررائم علرررررررررررى
الرررررررالتت المعرييررررررة ع ررررررر ال فرررررر  لت ميررررررة  
األداء التدرفيررررررررررررررري و مهررررررررررررررررارات اتخرررررررررررررررراذ 
القررررررررررررررررررار لرررررررررررررررررد  معلمررررررررررررررررري الدراسرررررررررررررررررات 

 عداد ة.االجتماعية بالمراللة اإل

  إجررررررررراء مثررررررررل  ررررررررذا البحررررررررث فرررررررري مراالررررررررل
 دراسية مختلفة.

 المراجع

 أوالً: المراجع العربية :

(: 2.12إبررررررررراايم ع ررررررررد ال كيررررررررل الفررررررررار) -1
القذذذذذذرن الحذذذذذذادي  اتريايذذذذذذات تكنالاجيذذذذذذ

تكنالاجيذذذذذذذذذذات قويذذذذذذذذذذب :  والاشذذذذذذذذذذرين
و الررررررررردلتا لتك  ل جيرررررررررا الحاسررررررررربات   202

   طا.

(:ا 4..2حالمد الش ادفى محمرد ي سرف ) -2
ا اسرررررتراتيايات التعلررررريم فررررري ترررررأثير بعررررر

تحصرررريل التررررارفخ وت ميررررة مهررررارات اتخرررراذ 
القرررار والتفاعررل االجتمرراعي لررد   ررت  

و  ر ذالة دلتذارااالصف األول الثران ياو 
غير م شر رةو كليرة الترعيرة بكفرر الشريخ و 

 جامعة   طا.

(: 2..2حالمرررررررررد برررررررررن المرررررررررد الرفعرررررررررانى) -5
الق رررررا ا العالميرررررة فررررري كتررررر  الدراسرررررات 

( بيررررلط ة 12-5ف ف)االجتماعيررررة للصرررر
مجلذذذذذذذذة الدرا ذذذذذذذذات التريايذذذذذذذذة عمرررررررانو 
وسررررلط ة عمررررانو العرررردد األولو والنفسذذذذية

 .25-1المالد الثالثوص ص 

حالمررد جررابر اليرريد و مبررارك سررعيد ناصررر  -4
(:ا التعلرررررررررريم الخلرررررررررريط وترررررررررردرفس 2..2)

مجلذذة الجمعيذذة او  االجتماعيررة الدراسررات
و كليررررة التريايذذذذة للدرا ذذذذات االجتماعيذذذذة

 14ين شررمسو العرردد) الترعيررةو جامعررة عرر
 (و ف راير. 

(: .122حالمررد اليررين اللقررانى وآخرررون ) -3
والاررررررزء  تذذذذذذدرين المذذذذذذااد االجتماعيذذذذذذة

 و القا رة و عالم الكت .3الثانيو ط

حالمررد اليررين اللقررانىو علررى حالمررد الامررل  -2
ماجذذم المصذذطلحات التريايذذة (: 5..2)

و  المارفة فذي المنذااج وطذرق التذدرين
 و القا رة و عالم الكت .5ط
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(: 5..2ن شررررحاتة وزف رررر  ال اررررار)اليرررر -2
و ماجذذم المصذذطلحات التريايذذة والنفسذذية

 القا رة و الدار المصرفة الل  انية.

(:ا فعاليرة 2..2ال ان إبراايم الدسر قي ) -2
برنررامج نشرراط مصرراال  لمرر هج الدراسررات 
االجتماعيررة فرري ت ميررة مهررارات التفرراوض 
والرررر عي بط يعررررة العتقررررات الدوليررررة لررررد  

ر ذذذذذذذالة داد رررررررة او تتميرررررررذ المراللرررررررة اإلع
وغيررررر م شرررر رةو كليررررة الترعيررررةو ماجسذذذذتير

 جامعة الل ان.

(:ا تررررررأثير .2.1رانيررررررا م ررررررروك م ررررررروك) -2
نمرررررر ذف الرررررررتعلم ال  ررررررائي فررررررري الدراسرررررررات 
االجتماعيررررررررة علررررررررى التحصرررررررريل وت ميررررررررة 
دافعيررررة االنارررراز ومهررررارات اتخرررراذ القرررررار 
لررررد  تتميررررذ الصررررف اليرررراد  االبترررردائي 

لة ر ذذذذذامرررررن مراللرررررة التعلررررريم األساسرررررياو 
و غيررر م شرر رةو كليررة الترعيررة و ماجسذذتير

 جامعة كفر الشيخ.

(: ا 2.12رجرررررراء محمرررررررد ع ررررررد الاليرررررررل) -.1
فاعليررررررة إسررررررتراتياية الرررررررالتت المعرييررررررة 
ع ررررررررر ال فرررررررر  فرررررررري ترررررررردرفس الدراسررررررررات 
االجتماعيرررة علرررى ت ميرررة مهرررارات التفكيرررر 
الاغرافرري والميرر ل الاغراييررة لررد  تتميررذ 

فذذي  درا ذذات عرييذذةالمراللررة االبتدائيررةاو 
(و (ASEPالترييذذذذذذذذذذذة وعلذذذذذذذذذذذم الذذذذذذذذذذذنفن

(وي نيرررر و ص ص 5(و الاررررزء)22العرررردد)
122- 2.3. 

(: ا تقرررر فم 2.13رشرررا حالمرررد مصرررطفى) -11
مررررررر هج الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة للصرررررررف 
األول اإلعدادي في ش ء التحد ات التي 
ت اجرررره الرررر  ن العرعررررياو رسررررالة دكترررر رايو 
غيررررررر م شرررررر رةو كليررررررة الترعيررررررة و جامعررررررة 

 دمياط.

(:ا 2.11الفررررررررار ) زفررررررراد ي سرررررررف عمرررررررر -12
مرررررررررررررد  فعاليرررررررررررررة اسرررررررررررررتخداب الررررررررررررررالتت 

( Web Questالمعرييررررة ع ررررر ال فرررر  )
فررررررري تررررررردرفس الاغراييرررررررا علرررررررى ميرررررررت   
التفكيرررررررررررر الترررررررررررأملي والتحصررررررررررريل لرررررررررررد  
تتميرررررررررذ الصرررررررررف الثرررررررررامن األساسررررررررري او 

و غيرررررررررر م شررررررررر رة  ر ذذذذذذذذذالة ماجسذذذذذذذذذتير
والاامعررررررررررررررررررررة اإلسررررررررررررررررررررتمية وغررررررررررررررررررررزة و 

 فليطين.

در الايذذذذذادة (: .2.1زفرررررد م يرررررر ع ررررر  ) -15
و لتريايذذذة فذذذي ات ذذذاا القذذذرارات اإلداريذذذةا

عمرررررررررررررررررررران و دار الشررررررررررررررررررررروق لل شررررررررررررررررررررر 
 والت زفع.

(: 2.15سررررررحر سررررررعيد حالمررررررد  عيمررررررة ) -14
إستراتياية الرالتت المعريية ع ر ال فر  
ك فيررت لت ميررة عمليررات العررالم والمفرراايم 

ر ذالة العلمية لطلبرة المراللرة اإلعداد رةو 
و غيرررر م شررر رةو كليرررة الترعيرررةو ماجسذذذتير
   يية.جامعة الم

(: 2.12شرررررررفف ع ررررررد الحميررررررد الراعرررررري) -13
فاعليررة اسررتخداب الرررالتت المعرييررة ع ررر 
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ال فرر  فرري تعلررم العلرر ب لت ميررة التحصرريل 
الدراسري ومهررارة اتخرراذ القرررار ال يئرري لررد  

ر ذذذذذذذذالة تتميررررررررذ المراللررررررررة اإلعداد ررررررررةو 
وغير م شر رةو معهرد الدراسرات  ماجستير

 والبح ث ال يئيةوالقا رة.

القذذذذدرة (: .2.1)شررررهرزاد محمررررد شررررها  -12
علذذذذل ات ذذذذاا القذذذذرار وعال تهذذذذا بمرلذذذذز 

و عمررررررررانو دار صررررررررفاء لل شررررررررر الضذذذذذذذذبل
 والت زفع.

(: .2.1 ررررررررا ر ع ررررررررد الكرررررررررفم سررررررررل ب)  -12
البعررررردان الررررر   ي والعرررررالمي فررررري م رررررا ج 
الدراسررررررررررات االجتماعيررررررررررة فرررررررررري سررررررررررلط ة 

الك فرررررررررت المجلذذذذذذذذذة التريايذذذذذذذذذة، عمرررررررررانو
(وسرررر تم روص 24(و المالررررد)22والعرررردد)

 .214-123ص

ز  لبررررررررررررررررررررررة ع ررررررررررررررررررررررد ع ررررررررررررررررررررررد العزفرررررررررررررررررررررر -12
(: ا فعاليررررررررررة اسرررررررررررتخداب 2..2الحميررررررررررد)

( W.Q.Sإسررررررررررتراتياية تقصرررررررررررى ال فررررررررررر )
فررررررري ت ميرررررررة بعرررررررا ميرررررررت فات التفكيرررررررر 
والقررررررررررردرة علرررررررررررى اتخررررررررررراذ القررررررررررررار نحررررررررررر  
م اجهررررررررة تحررررررررد ات التحررررررررديث التعليمرررررررري 

مجلذذذذذذذذذذذذذة تكنالاجيذذذذذذذذذذذذذا التك  لررررررررررررر جيو 
و سليرررررررررلة دراسرررررررررات وعحررررررررر ث التالذذذذذذذذذيم

محكمرررررررررررررررررررررةو الامعيرررررررررررررررررررررة المصررررررررررررررررررررررفة 
و العرررررررررررررردد األولو لتك  ل جيررررررررررررررا التعلرررررررررررررريم

 .122 -22(و ص ص 12المالد )

(:ا فاعليرة 2.12غادة االمد ع اد شرل ي) -12
نمررررر ذف الرررررتعلم ال  رررررائي االجتمررررراعي فررررري 
تدرفس مادة الدراسرات االجتماعيرة لت ميرة 
مهرررارات الرررل المشررركتت و اتخررراذ القررررار 
لرررد  تتميرررذ الصرررف الثررراني اإلعررردادياو 

و غيررررر م شرررر رةو كليررررة ر ذذذذالة ماجسذذذذتير
 جامعة عين شمس. الترعيةو

حا ذذذبة (:2.11غيررران ي سرررف قطررريط ) -.2
 ةو عمررررررانااألردنو دار الثقافررررررالتذذذذذذدرين

 . علل شر والت زف

فا مررررررررررررررة  الز ررررررررررررررراء إبررررررررررررررراايم الامررررررررررررررد  -21
(: ا فاعليرررررررررررررة اسرررررررررررررتخداب 2.11فررررررررررررر دي)

اسرررتيراتياية التررردرفس التبرررادلي فررري ت ميرررة 
مهارات الل المشكتت واتخراذ القررار فري 
 الدراسرررررررررات االجتماعيرررررررررة لرررررررررد  تتميرررررررررذ

و  ر ذذالة ماجسذذذتيرالمراللررة اإلعداد ررةاو 
غيرررررررر م شررررررر رةو كليرررررررة الترعيرررررررةو جامعرررررررة 

 دمياط.

(:ا فاعليرة .2.1فا مة الاراجي حالمرد ) -22
برنررررررررامج مقترررررررررح قررررررررائم علررررررررى اسررررررررتخداب 
األسرررل   القصصررري فررري تررردرفس الترررارفخ 
علررررررررى ت ميررررررررة بعررررررررا ال رررررررريم اليياسررررررررية 
ومهرررررارات اتخررررراذ القررررررار لرررررد  الطالبرررررات 

مجلذة درا ذات او المعلمات بكليرة ال  رات 
و العررردد  فذذذي المنذذذااج وطذذذرق التذذذدرين

 (و ماي . 132)
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( :ا 2.15فا مرررررة ع رررررد الفتررررراح حالمرررررد ) -25
حثرررررر اسرررررتخداب الررررررالتت المعرييرررررة ع رررررر 
ال فررررر  فررررري التحصررررريل وت ميرررررة مهرررررارات 
البحرررررث الترررررارفخي لرررررد   رررررت  الصرررررف 

و ر ذذذذذذذذذالة دلتذذذذذذذذذاراا األول الثرررررررران ي او 
غيررررررر م شرررررر رة و كليررررررة الترعيررررررة وجامعررررررة 

 ن.حس ا

(: 5..2ماررررررردي ع رررررررد الكررررررررفم ال يررررررر ) -24
اتجااذذذذات حديثذذذذة فذذذذي تالذذذذيم التفكيذذذذر  
ا ذذتراتيجيات مسذذتقبلية لةلايذذة الجديذذدة 

 و القا رةو دار الفكر العرعي.  

المذذنهج (: 2..2مارردي عزفررز إبررراايم ) -23
و القررررا رة و  التريذذذذاي وتحذذذذدلات الاصذذذذر

 عالم الكت .

(:ا 2..2محمررررررد اليرررررريد ع ررررررد اللطيررررررف) -22
اسررررررات االجتماعيررررررة تطرررررر فر ترررررردرفس الدر 

بالمراللررررة اإلعداد ررررة فرررري إ ررررار تحررررد ات 
و غير م شر رة ر الة دلتارااالميتق ل او 

 و كلية الترعية و جامعة عين شمس.

(: 2.15محمرررررررررد سرررررررررعد حبررررررررر  عرررررررررام د ) -22
و القرررا رة و  الاال ذذذات الدوليذذذة المااصذذذرة

 دار الفكر العرعي.

(: 2.13محمرررررررد  ررررررره بررررررردو  وآخررررررررون) -22
مذذذذذذذذذذذذدخل إلذذذذذذذذذذذذل علذذذذذذذذذذذذم الاال ذذذذذذذذذذذذات 

 اإلسك درفةو دار فارو  العلمية.لية،الدو 

البحذذذذذث (: 5..2محمررررد م يرررررر مرسرررررى)  -22
و القررررا رة و عررررالم التريذذذذاي ليذذذذ  نفهمذذذذه

 الكت .

محمررررررررررر د اليرررررررررررعيد محمررررررررررر د اليرررررررررررعدني  -.5
(:ا فاعليررررة ال فررررر  ك فيرررررت فررررري 2.14)

ت ميررررة مهررررارات تصررررميم و نترررراف ال سررررائط 
ر ذالة المتعددة لد  معلمات الروشة او 

ليررة الترعيررة و غيرر م شرر رة و كماجسذذتير، 
 جامعة   طا.

(: ا 2.12مصرررررررطفى زكرفرررررررا اليرررررررحت)  -51
ترررررررأثير اسررررررررتخداب إسررررررررتراتياية الرررررررررالتت 
المعرييررررررة ال فرررررر  ك فيررررررت فرررررري ترررررردرفس 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة لت ميررررررة مهررررررارات 
التفكير التأملي لد  تتميذ الصف األول 

مجلذذذذذذذة مسذذذذذذذتقبل الترييذذذذذذذة اإلعررررررداديو 
 (و1.2مصرررررررررررررررو العرررررررررررررردد) والارييذذذذذذذذذذذذذذة

-522ي نيرررررررررررهو ص ص (و25المالرررررررررررد)
232. 

بي ذذات الذذتالم (: 2.14ن يررل جرراد عزمرري) -52
 و القا رة و دار الفكر العرعي.التفاعلية

(: ا تقرررررر فم .2.1نيرررررريم نصررررررر خمرررررريس) -55
م هررراف الاغراييرررا فررري المراللرررة األساسرررية 
العليرررررررا فررررررري شررررررر ء بعرررررررا االتاا رررررررات 

و غيرر م شر رة ر الة ماجستيرالعالميةاو 
غزة و وكليررة الترعيررةو الاامعررة اإلسررتميةو

 فليطين.



 998 

 

نظريذذذذذذذذذذذذة (: 2.12ن ر رررررررررررران الشرررررررررررريخ ) -54
و القرررررررا رة و كليرررررررة الاال ذذذذذذذات الدوليذذذذذذذة 

 االقتصاد والعل ب اليياسية.

(: ا 2.13 الررة الشررحات عطيررة ي سررف) -53
فعاليرررة اسرررتيراتياية الخررررائط الذ  يرررة فرررى 
تدرفس التارفخ على ت مية بعا مهرارات 
التفكيرررررر الم  ررررر مى واتخررررراذ القررررررار لرررررد  

الثرررررران ياو مالررررررة   ررررررت  الصررررررف األول
الامعيررة الترع فررة للدراسررات االجتماعيررةو 
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