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المعلومات المتعلقة بقارات العالم المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعيةة  

 في سلطنة عمان
 

 *د.أمحد بن محد الربعاين
 د. محـد الســاملي**

 
 الملخص 

 
اساات تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المعلومات المتعلقة بقاارات العاالا المتنامفة فاب اتار الدر 

االجتماعية للصفوف من الثالث إلى الثانب عشر فب التعليا األساسب والتعليا ما بعد األساسب. وقاد 
أربعاة عشار اتاباا تللاي جميعهاا مان ااةل بلاقاة تنليان مكوناة مان  44تكون مجتما  الدراساة مان 

بخ واللشااري ساتة جوانار للمعلوماات المتعلقاة بالقاارات تشامنا الجوانار التالياةا اللليعابخ والتاار  
بالجانااااار  ( أن المعلوماااااات المتعلقاااااة4ا )والسياسااااب واالقتصاااااايي والليظاااااب. وقاااااد أ هاااارت الفتاااااا  

االقتصايي واللشري والتار  ب للقارات ااني األاثر تنميفا فب هذه الكتر بيفما ااني المعلومات 
ل نسااالة ( هفااااك تفااااوت وا ااا  تاااو 2خ )سياساااب األقااان تناااميفا وبفسااالة قليلاااةالمتعلقاااة بالجانااار ال

المعلومااات المتناامفة والمتعلقااة بكاان قااارو فقااد اسااتنولت قااارو أساايا علااى مع ااا المعلومااات بيفمااا  
( هفاااااك تفاااااوت فااااب نساااالة تناااامين 3اانااااي نساااالة المعلومااااات المتعلقااااة بلاااااقب القااااارات قليلااااة خ )

 المعلومااات  اامن مرتلتااب التعلاايا األساسااب ومااا بعااد األساسااب إل اسااتنولت مرتلااة التعلاايا مااا بعااد
األساسب على أاثار مان نصال المعلومااتخ وقاد ااان اتااا الجارافياا القليمياة للصال الثاانب عشار 
األاثر تنميفا لهذه المعلومات  ليه اتاا الصل العاشر فكتاا تار خ عمان وال لي  العربب للصل 

( هفاااك تفاااوت فااب تناامين قااارات العااالا علااى تساار الصاافوف واانااي قااارو أساايا 4الثااانب عشاار )
 ثر تنميفا فب ان الصفوف.األا
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 املقدمة – 1

مل يعد مقبوالَ جهل الطالب باملعلومات العامة عن قارات العامل خاصة وحنن نعيش عصر املعلوماتية وما 
ل مــن املعلومــات عــن ا اــداث  السياســية، واالقالصــادية، واالجالماعيــة، والثقا يــة، تفــرزي يوميــا مــن كــ   ا ــ

والالغَتات املناخية، والعوامل الطبيعية وما حتدثه من تأثَت قد شنالد إىل أكثر من قارة أو عدد من الدول ضمن 
مــات عــن قــارات . لــ ا أصــبا إملــام ا  ــراد باملعلو 4002م العــام  يالقــارة الوااــدة كمــا اــدث م تســو نــام

 لفه  ما يدور اوهل  من أاداث وتأثَت ا املباشر أو غَت املباشر عليه  .  ةالعامل شنثل ضرور 
يغطي الكثَت من اجلوانب املالعلقة بالعامل  إن تـأثَت  (Cohen,1998)ورغ  أن اإلعالم كما يرى كو ن 

العمر املدرسي عكس  انة ممن جتاوزو براجمه اليت تطرح مثل   ي املعلومات مقالصرة م ا غلب على  ئات معي
إىل أن  (MORI,1998املنا ج الدراسية م املدارس واليت تغطي شرزنة عمرية واسعة. وقد أشارت دراسة )

الطــالب تعلمــوا بعــو املعلومــات عــن قــارات العــامل مــن املــدارس وأيــ   اجــة إىل تعلــ  م يــد مــن املعلومــات 
و ا نظمــة الًتبويــة إىل معاجلــة نقــت معلومــات الطــالب عــن لفهــ  املوضــوعات املةاللفــة. و قــد ســع  بعــ

 (Heater,1980)الشعوب والثقا ات ا خرى ضـمن قـارات العـامل منـ  بـدايات القـرن املاضـي ويشـَت  يـًت 
م بريطانيا هبدف جعل الطـالب يـدركون العـامل مـن اـوهل ، ر تطـور  0740إىل بدء   ا الالوجه من  العام 

. وقـد (World Studies Project)اضـي إىل مـا بـي بــ مشـروا الدراسـات العامليـة م سبعينيات القرن امل
اقـــــ   ـــــ ا املشـــــروا نااـــــاً كبـــــَتاً م تنميـــــة معلومـــــات الطـــــالب واجتا ـــــا   حنـــــو شـــــعوب العـــــامل وثقا اتـــــه 

(Hicks,1990) ويــــرى كيــــالس .(Cates,2000,241)  أن تــــدريس املعلومــــات العامــــة عــــن قــــارات العــــامل
يـــة معلومـــات ومهـــارات واجتا ـــات وســـلوكيات ا  ـــراد عـــن العـــامل مـــن خـــالل دراســـة ا وضـــاا يســـه  م تنم

املةاللفـــة للـــدول ومشـــكال ا وأســـباب تلـــ  املشـــكالت وا لـــول املرتبطـــة هبـــا  ـــا يســـه  م تنميـــة  مهـــارات 
 الالفكَت الناقد وال املشكالت.

، (World Space Week  عليــه وقــد اظــي تنميــة وعــي ا  ــراد بالعــامل با المــام دو  بــرز  ــا أ لــ

أســـبوا الف ـــاء العـــاملي( والـــ ي  يهـــدف إىل زيـــادة وعـــي ا  ـــراد بأذنيـــة الســـالم  وجعـــل الًتبيـــة مصـــدراً هلـــ ا 
أكالوبر  00 – 2من ا م  املالحدة واعالربت الفًتة من  0777الالوجه، وقد  أعلن عن   ا الالوجه م العام  

أن أكثـر مـن  (Tye's,1999). ويـرى تـاي (Stone and Welech ،2001)موعـداً سـنوياً هلـ ا ا سـبوا 
دولة م العامل أخ ت هب ا الالوجـه حنـو إكسـاب  الهبـا للمعلومـات املالعلقـة بالعـامل مـن خـالل أنظمالهـا  30

الالعليمية  ا ي من هل   ه  ا نظمة السياسية واالقالصادية واالجالماعية للدول والعالقات واالعالماد املالبادل 
 بينها.

 أن تـــدريس الطـــالب معلومـــات مالعلقـــة بالعـــامل  كـــرة اكيمـــة   يـــا (Matthew ،2006) مـــاثيووبـــُت
تساعد على تنمية الوعي با عراق ا خرى وثقا ا   واالرتبـا  بـُت الـدول م كثـَت مـن ااـاالت االقالصـادية 

الـدول  وخاصـة وأيـ  والسياسية والبيئيـة، ومـن خـالل  ـ ي املعلومـات يـدرك الطـالب االعالمـاد املالبـادل بـُت 
أن الغالبيـة  (Scott,2001)املةاللفـة م ااالمعـات. و قـد أشـار سـكوت  ايعيشون م عصر العوملـة وتأثَتا ـ

العظمـى مـن الطـالب غـَت ملمـُت با وضـاا العامليـة املةاللفــة، كمـا أن قلـة مـن الكالـب املدرسـية  ـال   عاجلــة 
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معلومـــات املالعلقـــة بـــدول العـــامل وشـــعوبه قاراتـــه  مـــن مثـــل  ـــ ي ا وضـــاا، لـــ ا البـــد مـــن تـــدريس الطـــالب لل
  أ  ل لألوضاا العاملية. اً جوانبها املةاللفة  ا زنق   هل   هم

( أن ت ـــمُت املنـــا ج الدراســـية معلومـــات عـــن العـــامل  ـــا  يهـــا مـــن أنظمـــة  كـــن 0777كيمـــون )ويـــرى  
يســاعد علــى إعــداد  أجيــال املســالقبل  الطــالب مــن  هــ  الواقــ  املعــايش واملفــا ي  املرتبطــة بــ ل  الواقــ  ممــا

تفرض املالغَتات العاملية على ا  ـراد أن يصـبحوا  لالوازن ما بُت احمللي والعاملي وقدالقادرة على  ه  العالقة وا
م م ااـاالت ا يويـة  مـاله ، اسـهعـن اإل اتدررنيا موا نُت عامليُت دون أن ينفصـلوا عـن جـ ور   أو يالةلـو 

ُت العمــومي واوصوصــي أي بــُت عامليــة الثقا ــة وا فــاو علــى اهلويــة و الصــراا بــُت وكــ ل   هــ  الالعــارض بــ
 (. وتــربز0774اليونســكو، كــا ا الفــر  )الالقاليــد وا داثــة والالــوتر بــُت ا اجــة إىل الالنــا س وا ــر  علــى ت

يفــرض أذنيــة تنميــة مثــل  ــ ي املعلومــات لــدى الطــالب ضــمن الواقــ  املعاصــر الــ ي بــات الكثــَتة الدراســات 
نفســــــــه مــــــــن خــــــــالل  ــــــــرح املوضــــــــوعات السياســــــــية واالقالصــــــــادية والثقا يــــــــة للعــــــــامل م الكالــــــــب املدرســــــــية 

(Zevin,1993; Fleming ،1990; Powell ،1992). 
وتعـد الدراسـات االجالماعيـة مــن أكثـر املـواد الدراســية مالءمـة لالنـاول  ـ ي املوضــوعات  يـا  ـال  بالبعــد 

علــى  كوكــب ا رض بكــل  ــوا ري الطبيعيــة والبشــرية والالفاعــل بــُت اإلنســان  املكــاين وال مــاين  يــاة اإلنســان
والبيئــة واإلنســان وغــَتي مــن البشــر والــيت تطــورت عــرب ا زمــان ممــا شنكــن الطــالب مــن اكالســاب العديــد مــن 
املفـــا ي  السياســـية واالقالصـــادية والثقا يـــة، كمـــا   كـــنه  مـــن  هـــ  بعـــو ا اـــداث املرتبطـــة بالعالقـــة بـــُت 

( أن دور الدراسات االجالماعية 0761نسان والبيئة كمشكالت البيئة والكوارث الطبيعية. ويرى اللقاين )اإل
يــربز مــن خــالل معاجلالهــا اموعــة مــن اوــربات االجالماعيــة واالقالصــادية والثقا يــة والسياســية علــى املســالوى 

 لعاملي. احمللي  ا ينمي البعد الو ٍت وعلى املسالوى العاملي  ا ينمي الوعي ا
إىل أن اال المام بالدريس املعلومـات عـن العـامل يقـوم علـى  (Evans et al,1996)ويشَت إيفن  وآخرون 

 كـــرة أن اكالســـاب الطـــالب للمعلومـــات شنكـــنه  مـــن اإلجابـــة عـــن كثـــَت مـــن الالســـاؤالت اـــول العديـــد مـــن 
ية والسياسـية واالجالماعيـة والبيئيـة الق ايا ذات ا بعاد احمللية والعاملية. كما أن تعليمه  املعلومات االقالصـاد

لدول العامل وما يندرج حتالهـا مـن  رواـات تسـه  إسـهاماً مباشـراً وغـَت مباشـر م تع يـ  روح املوا نـة لـديه  
عندما يدركون ا المام شعوب العامل من اوهل  باحملا ظة على  وياله  الثقا ية وا  ارية والالمس   وناملالعلم

 تواجهه  لالو َت مالطلبات ا ياة ، وكي  يالعايشون م  جغرا ية املكـان الـ ي با رض رغ  كل العقبات اليت
إىل أن جمـال الدراسـات االجالماعيـة   (Rosemary et al ،1999)ينالمـون إليـه. و يشـَت روبـري وآخـرون 

 جمال ايوي و ام م املنا ج م تنمية مثل   ي املعلومات وتشكيل ا  كار لدى أبنـاء أي جمالمـ  لالنشـئاله 
 بطريقة يالكيفون  يها م  بيئاله  احمللية والعاملية. 
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إىل أن من مهام الدراسات االجالماعية ربط الطالب بالواق  املعايش  (Bettis,1996)كما يشَت بيالس 
علـــى املســـالوى احمللـــي والـــدو  اليـــ  يعيشـــون ضـــمن ســـياق اجالمـــاعي وسياســـي  لـــي وعـــاملي، وإذا مل تـــربز 

 ي اجلوانــب  إيــا تفقــد دور ــا م ربــط املدرســة بالعــامل احملــيط. ويعالقــد رايــس الدراســات االجالماعيــة مثــل  ــ
(Rice,1992)  إن الًتكيــــ  علــــى تنميــــة املعلومــــات احملليــــة  ــــل ســــا دا لفــــًتة مــــن الــــ من، إال أن الدراســــات

 OWW  (Ourتوجهــ  حنــو مفهــوم  (New Social Studies)االجالماعيــة اجلديــدة أو ا ديثــة 

Working World) لـ ي يسـعى إىل جعـل الدراسـات االجالماعيـة تعكـس الواقـ  املعـايش بشـكل شنكـن ا
 الطالب من اكالشاف الواق  اوهل  على الصعيد احمللي والعاملي وتفه  الالأثَت والالأثر باآلخرين.  

، Banks & Alleman)ا يـــرى بـــانكس وبـــراون ـــــة كمـاعيــــات االجالمـدراســــج الـا ــــالل منـن خــــومـــ
1990; Brown,1991)  شنكن تقدمي صورة واضحة عن ا  راد م ا ماكن املةاللفـة مـن العـامل م املرااـل

الدراســـية املةاللفـــة مـــن خـــالل جمموعـــة مـــن ا ســـاليب مثـــل عـــرض جمموعـــة مـــن الصـــور والرســـومات للـــدول 
االء واوصـــا ت الثقا يـــة م املرااـــل الـــدنيا ر تقـــدمي معلومـــات أكثـــر تفصـــيال م املرااـــل العليـــا  ـــا شنكـــن  ـــ

الطالب من تقبل  كرة االخالال ات بُت الدول وإبراز إسهاما ا ا  ارية وكي  لعب  اجلغرا يا والالاريخ دوراً 
 (Allman and Brophy,2004 ،Allman et al ،2007)ات. ويشـَتـــ ي الثقا ـــل  ـــاً م تشكيــ وري

طـــالب وذلـــ  لقـــدر ا علـــى معاجلـــة إىل أن الدراســـات االجالماعيـــة تســـه  م تشـــكيل الشةصـــية العامليـــة لل
ا نظمــة السياســية واالقالصــادية والثقا يــة مــن أبعــاد حاللفــة  ــا يوضــا أســباب االخــالالف بينهــا مــن دولــة إىل 

قـــال ة. و ـــة املةاللفـــأخرى ومن قارة إىل أخرى و ا شنكن الطالب مـن إدراك االعالمـاد املالبـادل وتقـدير ا نظم
اجلـــة البعـــد الالـــارسني للموضـــوعات ضـــمن الدراســـات االجالماعيـــة ي ـــي  إن مع (Dirlik ،2005)دريليـــ  

عمقاً و هما أوس   يا تربز الرؤية الالارسنية لألماكن وا اداث والالحوالت اليت را قالها وكيـ  يسـه  البعـد 
 الالارسني م حتري  ا اداث م املاضي وم عصرنا ا اضر.

بالحديد املعلومات املالعلقة بالقارات اليت شنكن ت مينها وقد ا ال  املالةصصون م الدراسات االجالماعية 
إىل أن كالـــب الدراســـات  (Johnson et al ،1994)م الكالـــب الدراســـية إذ أشـــار جونســـون وآخـــرون 

االجالماعيـــة رنـــب أن تعـــاا  البعـــد العـــاملي  مثـــلة  ا نظمـــة االقالصـــادية والسياســـية وااليكولوجيـــة ، القــــي  
أذنيــة  (Collins etal,1994. وبــُت كــولن  وأخــرون )يــة امللحــة، والالــاريخ العــاملياملاإلنســانية ، الق ــايا الع

 إبراز الصالت العاملية بُت قارات العامل ومنا قه واالعالماد املالبادل والالحديات اليت تواجه دول العامل.
  وقد ا الم  بعو الدراسات بالقومي مدى ت مُت منا ج الدراسات االجالماعية للمعلومات احمللية

إىل أن ت ــــمُت منــــا ج الدراســــات  (Sperrazza ،1992)والعامليــــة،  قــــد أشــــارت نالــــا ج  دراســــة ســــربي ا  
االجالماعيـة للبعـد العـاملي أسـه  م تنميـة معلومـات الطـالب واجتا ـا   حنـو نظـرا ه  مـن ثقا ـات أخــرى إذ 

نالـا ج دراســات كـل مــن  أصـبحوا أكثـر املامــا بأوجـه الشــبه واالخـالالف بيــنه  وبـُت اآلخــرين. كـ ل  أشــارت
إىل  (Demovsky and Niemuth ،1999; Hollander,2002)دشنو ســكي و نيميــوث و ولنــدر 



 0202 – الثانيالعدد  - الثامنلمجمد ا...……...............…….. مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس
 
 

 14 

الالأثَت االرنايب لربنامج صم  ملعاجلـة البعـد العـاملي لـدى  ـالب مـن الصـ  السـادس إىل الثـانوي علـى زيـادة 
  .أوس  لأل راد م املنا   املةاللفة اً تقبل االخالال ات الثقا ية وااًتامها و كرة الالواصل ا  اري و هم

ورغـــ  أذنيـــة تقـــدمي املعلومـــات العامليـــة ضـــمن كالـــب الدراســـات االجالماعيـــة  ـــإن نالـــا ج بعـــو الدراســـات 
أشــــــارت دارســــــة نيكايامــــــا   ي املعلومــــــات ضــــــمن  ــــــ ي املقــــــررات وقــــــدأشــــــارت إىل تبــــــاين م ت ــــــمُت  ــــــ

(Nakayama ،1988 ) ي املعلومــات علـى عكـس مـا ذ بـ  إليـه نالــا ج إىل قلـة معاجلـة املنـا ج اليابانيـة هلـ
الــيت أشــارت إىل أن املنــا ج اليونانيــة عاجلــ   ــ ي املعلومــات إال أيــا مل ( Flouris,1997)دراســة  لــورس 

تصل بعد إىل املسالوى املامل. و  ا ما توصـل  إليـه نالـا ج بعـو الدراسـات والـيت أشـارت إىل وجـود قصـور 
 (;Leming,1992 Newman,1988)م معاجلة   ي املعلومات 

وممــا ســب  تال ــا أذنيــة إكســاب الطــالب للمعلومــات عــن قــارات العــامل لالنميــة قــدرا   ومهــارا   لفهــ  
الواقــ  وا اــداث املةاللفــة و الالعامــل معهــا، وكــ ل  دور الدراســات االجالماعيــة م حتقيــ  ذلــ   يــا  ــال  

 اعلـة كـاورا ط ودنـاذج الكـرة ا رضـية الـيت شنكـن مـن  بالبعد املكاين وال ماين و الل  إمكانات كبـَتة ووسـا ل
خالهلا إبراز العالقات واالعالماد املالبادل بـُت الـدول، لـ ا جـاءت  ـ ي الدراسـة للوقـوف علـى مـدى ت ـمُت 
املعلومـات املالعلقـة بقـارات العـامل م كالـب الدراسـات االجالماعيـة بسـلطنة عمـان وذلـ  للكشـ  عـن مـدى 

اــه اوــرباء م الدراســات االجالماعيــة للموضــوعات العامليــة الــيت رنــب أن تعاجلهــا حتقيــ   ــ ي الكالــب ملــا  ر 
الدراســات االجالماعيــة، وكــ ل  الالعــرف إىل  بيعــة املوضــوعات العامليــة الــيت ت ــمنالها  ــ ي الكالــب و مــدى 

 االتساق م تناول املعلومات املالعلقة بكل قارة من قارات العامل. 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها - 2

نبثــ  مشــكلة الدراســة مــن الالوجــه العــاملي حنــو تنميــة الــوعي العــاملي لــدى ا  ــراد م كــل منــا   العــامل، ت
والطالب م املراال الالعليمية املةاللفة م مدارسنا    جيل الغد ال ي يالطلـب منـا بـ ل جهـد واسـ  لالنميـة 

م أي جمالم  م منأى عن الالأثَت والالأثر  معلوما   ومهارا   واجتا ا   حنو العامل  احمليط هب   ل  يعد الفرد
ا خــرى عـرب العــامل، وتعـد الدراســات االجالماعيـة كمــا أشـار ا دب الًتبــوي م املقـررات الر يســة  تبااالمعـا

ة ــاليت تسه  م تنمية الوعي العاملي لدى الطالب وذل   يا تعاا املعلومات السياسية واالقالصادية والثقا ي
 Johnson et al ،1994; Collins et al,1996))  واليت أشار إليها ــالــة بالعــة املالعلقــوالبيئية ــاريــوا  

،  ل ا جاءت   ي الدراسة السالقصاء ما إذا كان  كالب الدراسـات االجالماعيـة م الالعلـي  ا ساسـي و مـا 
 بعد الالعلي  ا ساسي م سلطنة عمان 

 لإلجابة عن ا سئلة اآلتية؟تال من   ي املعلومات. وتسعى الدراسة 
ما مدى ت من كالب الدراسات االجالماعية للمعلومات )الطبيعية، والالارسنية، والبشرية،  السؤال األولا -

 والسياسية، واالقالصادية والبيئية( املالعلقة بقارات العامل؟
 ية، واالقالصادية كي  توزع  املعلومات )الطبيعية، والالارسنية، والبشرية، والسياس  السؤال الثانبا -

 والبيئية( على قارات العامل؟
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كيــ  توزعــ  املعلومــات املالعلقــة بقــارات العــامل علــى كالــب الدراســات االجالماعيــة م   السااؤال الثالااثا -
 الالعلي  ا ساسي وما بعد ا ساسي؟

 ما القارات اليت تناوهلا كل كالاب من كالب الدراسات االجالماعية؟   السؤال الراب ا -
 الدراسةأهداف  - 3

 الالعرف إىل املعلومات املالعلقة بالعامل واليت يفًتض ت مينها م كالب الدراسات االجالماعية -3-4

الكشـــ  عـــن مـــدى ت ـــمُت  ـــ ي املعلومـــات م كالـــب الدراســـات االجالماعيـــة بالصـــفوف مـــن  -3-2
 الثالث إىل الثاين عشر.

 اعية.الالعرف إىل كيفية توزا املعلومات م كالب الدراسات االجالم -3-3

 الالعرف إىل مدى الالوازن م تناول القارات ضمن كالب الدراسات االجالماعية. -3-4

 أهموة الدراسة - 4

تنبــ  أذنيــة الدراســة مــن أذنيــة معاجلــة املعلومــات املالعلقــة بقــارات العــامل ضــمن كالــب الدراســات  -4-4
 راسية.االجالماعية باعالبار ا املادة اليت  ثل العلوم االجالماعية م املنا ج الد

ا اجـة إىل تنميــة وعــي الطــالب بالعـامل مــن اــوهل  مــن قـارات ومــا تال ــمنها مــن دول ومالمــا  -4-2
  بيعية وبشرية  كن الطالب من تشكيل صورة عاملية.

تأكيــد دور الدراســات االجالماعيــة م تنميــة الــوعي العــاملي لــدى الطــالب مــن خــالل كالبهــا  ــا  -4-3
 زنق  ا  داف املنشودة منها.

د تسه  الدراسة م تقدمي معلومات للقا مُت علـى منـا ج الدراسـات االجالماعيـة تفيـد   م ق -4-4
 عملية تطوير ا. 

إثـــراء ا دب الًتبـــوي م جمـــال الدراســـات االجالماعيـــة وخاصـــة م  ـــل قلـــة الدراســـات م  ـــ ا  -4-5
 اجلانب. 

 حدود الدراسة  - 5

 الكالب الثالثة ساسي من الثالث إىل العاشر و ا  كالب الدراسات االجالماعية لصفوف الالعلي -5-4

للصــفُت ا ــادي عشــر والثــاين عشــر م الالعلــي  مــا بعــد ا ساســي و ــ  الطبعــات الــواردة م قا مــة جمالمــ  
 الدراسة.

 يقالصر حتليل احملالوى على البنود الواردة م أداة الالحليل.  -5-2

 شنـــارس  يهــا الســـكان كـــل ا نشـــطة قــارات الـــيتقـــارات و ـــي ال 4اقالصــرت  ـــ ي الدراســـة علــى  -5-3
 ، اسًتاليا، أمريكا الشمالية وأمريكا اجلنوبية. و ية أ ريقيا، أوربا، أسيا
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 منهج البحث وأدواته وعونته - 6

 حتليل امل مون  املنهج الوصفي كما اسالةدم  منهج الدراسة اسالةدم م   ي الدراسة -6-4
ة، واخالَتت اجلملـة واـدة للالحليـل  يـا أكثـر مالءمـة ملثـل وذل  لالحليل  الوى كالب الدراسات االجالماعي

   ا املوضوا.
كالاباً للدراسات االجالماعية من الص  الثالث   02جمالم  الدراسة  تكون  جمالم  الدراسة من   -2–6

ا ساسي  إىل العاشر م الالعلي  ا ساسي اليت ت من  كالاباً وااداً لكل صـ   مكونـاً مـن جـ أين ) اجلـ ء 
ل للفصل ا ول واجل ء الثاين للفصل الثاين ( عدا الص  العاشر  هو مال  من كالاب بينما ت من كل ا و 

صــ  م مرالـــة مــا بعـــد الالعلــي  ا ساســـي وذنــا صـــفا ا ـــادي عشــر والثـــاين عشــر ثالثـــة كالــب كمـــا يوضـــا 
 (.0اجلدول رق  )

 (4الجدول رقا )
 مجتم  الدراسة

 الللعة عدي األجزاء الكتر المرتلة

 
 

التعلااااااااايا 
 األساسب

 4426/2005 جزءان ) األول والثانب( اتاا الدراسات االجتماعية للصل الثالث  
 4426/2005 جزءان ) األول والثانب( اتاا الدراسات االجتماعية للصل الراب  

 4426/2005 جزءان ) األول والثانب( اتاا الدراسات االجتماعية للصل ال امس 

 4426/2005 جزءان ) األول والثانب( ماعية للصل السايساتاا الدراسات االجت

 4426/2005 جزءان ) األول والثانب( اتاا الدراسات االجتماعية للصل الساب 

 4426/2005 جزءان ) األول والثانب( اتاا الدراسات االجتماعية للصل الثامن 

 4426/2005 ب(جزءان ) األول والثان اتاا الدراسات االجتماعية للصل التاس  

 4425/2004 اتاا واتد فقط اتاا الدراسات االجتماعية للصل العاشر 
 

 
التعلااااااااايا 

بعاااااد ماااااا 
 األساسب

الصاااااااااااااااااااااااااال 
 الناااااااااااااااااااااايي

 عشر

 4426/2005 اتاا واتد فقط اتاا الجارافيا االقتصاي ة

 4427/2006 اتاا واتد فقط اتاا الجارافيا اللشر ة

اتااااااااااااا هاااااااااااذا و فاااااااااااب) السااااااااااايرو 
 الننار ة(

 4427/2006 اا واتد فقطات

الصل الثانب 
 عشر

 4425/2004 اتاا واتد فقط اتاا الجارافيا القليمية

 4427/2006 اتاا واتد فقط اتاا تار خ عمان وال لي  العربب

 4427/2006 اتاا واتد فقط اتاا هذا و فب

 أداة التحلول -3 –6

 دب الًتبــوي املالعلــ  باملعلومــات العامليــة الــيت اعالمــدت  ــ ي الدراســة علــى بطاقــة حتليــل بنيــ  م ضــوء ا
 Banks& Alleman  ،1990; Brown,1991 ( Brophy and)  رنـــب ت ـــمينها

Allman,2004 ،2007; Dirlik,2005; قرة موزعة على سالة  15ون  ا داة من  ـتك ـد، وق  
 ( اآليت.4جوانب كما يوضا اجلدول رق  )
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 (2لجدول رقا )ا

 ينمنتوى أياو التنل
 عدي الفقرات الجوانر

 7 لليعبالجانر ال
 4 الجانر التار  ب

 7 والثقافية الجانر اللشري ا السكان  و المجاالت  االجتماعية

 7 الجانر السياسب 
 7 الجانر االقتصايي

 5 الجانر الليظب 

 37 المجموع

 صدق األداة وثبات التحلول -6-3-1

، قــــام البااــــث بعرضــــها علــــى جمموعــــة مــــن احملكمــــُت مــــن ذوي بعــــد االنالهــــاء مــــن إعــــداد أداة الالحليــــل
االخالصـــا  م الدراســـات االجالماعيـــة للالأكـــد مـــن صـــدق ا داة، وإبـــداء الـــرأي م اجلوانـــب املطرواـــة مـــن 
ايــث مناســبالها للال ــمُت م كالــب الدراســات االجالماعيــة، وكــ ل  البنــود ضــمن كــل جانــب مــن اجلوانــب 

ة إىل الالوســ  م البنــود أو تقليصــها وكانــ  مالاظــات احملكمــُت جيــدة وذلــ  ملعر ــة مــدى اوليالهــا وا اجــ
ملــا قدمالــه مــن  ا ــدة. وبعــد الالأكــد مــن صــدق ا داة قــام   داة وأخــ ت آراؤ ــ  با ســبانوبنــاءة م تطــوير ا

البااثـان بالحليــل كالــب الدراسـات االجالماعيــة، وللالأكــد مـن ثبــات الالحليــل اسـالعان البااثــان  حكــ  ليقــوم 
أربعة عشر كالابـاً.  02كالابُت ملقارنالهما بنالا جهما وتركا للمحك  ا رية م اخاليار الكالابُت من بُت   بالحليل

وقد اخالار البااثان كالاب الص  الراب ، وكالاب اجلغرا يا االقالصادية للص  ا ادي عشر، وأ هرت النالا ج 
 يت. تقاربا كبَتا بُت نالا ج حتليل البااثُت واحملك  كما يوضا اجلدول اآل

 نسلة االتفاق بين اللاتثين والمنكا (3الجدول رقا ) 
نسلة االتفاق بين المنكا  الكتاا

 واللاتث

 :87 الدراسات االجتماعية للصل التاس 

 :83 الجارافيا االقتصاي ة للنايي عشر

 :85 نسلة االتفاق العام

 لحات الدراسةمصط - 7

والالارسنيـة، والبشـرية  ومـات املالعلقـة باجلوانـب الطبيعيـة، ـي كـل املعل المعلومات المتعلقاة بالعاالاا -7-4
 ، واالقالصادية، والبيئية.والسياسية

 حات املا ية، شمل املعلومات املالعلقة باملوق  اجلغرام، والال اريس، واملسطيو  الجانر اللليعبا -7-2
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 ، واملناخ والطقس، وا ركات ا رضية.والغطاءات النباتية

شــــمل ا  ــــارات الــــيت قامـــــ  م كــــل قــــارة، واملعــــامل واآلثــــار ا  ـــــارية، يو  باالجاناااار التااااار   -7-3
 والشةصيات الالارسنية، وا اداث الالارسنية.

شــــمل املعلومــــات املالعلقــــة بالســــكان، والثقا ــــة، والــــديانات، والشةصــــيات يو  الجاناااار اللشااااريا -7-4
 االجالماعية، والعلماء، واللغات.

ومــات املالعلقــة بــدول القــارة، و أ ــ  مــديا، وعواصــمها، والنظــام شــمل املعلوي الجاناار السياساابا -7-5
 السياسي، والعالقات الدولية، الالكالالت السياسية، واملشكالت السياسية.

الصـناعات، والالجـارة، والثـروة املالعلقـة بــاملوارد الطبيعيـة، و  شمل املعلوماتيو  الجانر االقتصاييا -7-6
 اي، والالكالالت االقالصادية، واملشكالت االقالصادية.ال راعية وا يوانية، والنشا  السيا

املشـكالت البيئيـة وآثار ـا، شمل املعلومات املالعلقة بالسمات / املعامل البيئية، و وي الجانر الليظبا -7-7
 اجلهود املب ولة  ماية البيئة، وآثار املشكالت البيئية، واملنظمات البيئية.و 

الثانيـة مـن ا لقـة ا وىل مـن الصـ  ا ول وإىل الرابـ  وا لقـة  و شمن تلقتينا بالتعليا األساس -7-8
تالميــ  بوجــود كالــاب وااــد للدراســات االجالماعيــة يال ــمن اجلغرا يــا والالــاريخ والًتبيــة اوــامس وإىل العاشــر و 

 الو نية.

ويشـــمل الصـــفوف ا ـــادي عشـــر والثـــاين عشـــر ويالميـــ  بوجـــود كالـــب  التعلااايا ماااا بعاااد األساسااابا -7-9
 جغرا يا والالاريخ والًتبية الو نية.مسالقلة لل

 نتائج الدراسة - 8

ما مدى ت مُت كالب الدراسات االجالماعية للمعلومات )الطبيعية، والالارسنية،  السؤال األولا -8-4
 والبشرية، والسياسية، واالقالصادية والبيئية( املالعلقة بقارات العامل؟ 

 لمعلومات املالعلقة باجلوانب السالة.( الالكرارات والنسب املئوية ل2يوضا اجلدول رق  )
 التكرارات والفسر المظو ة للجوانر الستة   ( 4الجدول رقا )

 : المجموع سؤال نشاط جدول شكن صوره اار ة نص مناور األياو
 49.57 3240 449 320 44 66 407 260 2294 لليعبالجانر ال

 49.32 3469 38 288 2 26 480 77 2558 الجانر التار  ب

 20.35 3338 39 306 68 35 463 37 2290 لجانر اللشريا 

 8.044 4344 63 450 44 4 64 80 945 الجانر السياسب

الجاناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
  االقتصايي

3273 73 264 43 72 232 46 4000 24.39 

 8.32 4365 3 403 8 40 465 25 4024 الجانر الليظب

 400 46396 308 4399 205 244 940 552 42784 المجموع

: 7795 3.36 5.73 4.28 4.25 8.53 4.87 400  
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 ( إىل أن جمموا تكرارات ت مُت اجلوانب السالة م كالب الدراسات 2تشَت النالا ج م اجلدول رق  )
وردت م أربعـــة جوانـــب  ـــي ة  ت8( مـــن  ـــ ي الالكـــرارا61.41(، و أن )04174االجالماعيـــة قـــد بلـــ  )
8( واجلانــب 807.35(،و اجلانــب الطبيعــي )840.13(، اجلانــب البشــري )42.17اجلانــب االقالصــادي )

8(. بينمــا كانــ  نســبة ت ــمُت اجلانــب البيئــي واجلانــب السياســي قليلــة إذ كانــ  أقــل مــن 07.14الالــارسني)
8( و ــ ي 855.73(. كمــا تبــُت النالــا ج أن ت ــمُت  ــ ي اجلوانــب جــاء علــى شــكل نصــو  بنســبة )00)

 ـ ي الكالـب والقـا   علـى مـنهج النشـا  ، وجـاء ت ـمينها  النسبة ر ا تالعارض م  النظـام السـا د م تـألي 
 8(.1.14) ط8( وخرا  83.51(، وعلى  يئة صور )6.31على  يئة نشا ات بنسبة )

وللالعــرف إىل مـــدى ت ــمُت البنـــود الــواردة ضـــمن كــل جانـــب مــن اجلوانـــب الســالة، اســـب  الالكـــرارات  
 (.00 – 3والنسب املئوية هلا كما توضحها اجلداول من ) 

 اجلانب الطبوعي -8-1-1

 لليعبجانر الالتكرارات والفسر المظو ة لل  (5جدول رقا )ال

نالـــا ج إىل أن أكثــر املعلومـــات الــواردة م اجلانـــب الطبيعــي ركـــ ت بالدرجــة ا وىل علـــى ت ـــاريس تشــَت ال
القارات من جبال و  اب وتالل وسهول  املوق  اجلغرام للقـارات والـدول الـيت تال ـمنها وكـ ل  الطقـس، 

رة ا رضـية ومـا عليهـا واملناخ، واملسطحات املا ية، ور ا يع ى ذل  إىل ا اجة إىل تنمية وعـي الطـالب بـالك
من يابس وماء كما ورد م كالاب الص  الراب  ال ي أ ردت  يه وادة كاملة عن الكرة ا رضية وما تال منه 
من قارات و يطات و ار وك ل  عند ا ديث عن أي موضوا يالطلب حتديد ادودي اجلغرا يـة وت اريسـه 

املوضــوعات  قــد تركــ  تركــ اً كبــَتاً علــى قــارة أســيا  ومناخــه وتأثَت ــا م بــاقي ااــاالت. أمــا ا ــديث عــن  ــ ي
 وأكثر حتديداً على سلطنة عمان و  ا ما شني    ي الكالب.

أما موضوا الغطاءات النباتيـة وا ركـات ا رضـية  قـد كانـ  نسـبة ت ـمينها قليلـة ور ـا يكـون مـرد ذلـ  
ا ركـات ا رضــية ممـا جعــل تناوهلــا إىل شـا الغطــاءات النباتيـة م الســلطنة وكـ ل  بعــد الســلطنة عـن منــا   

 ـــدوداً. إال أن  ـــ ي الكالـــب جتاوبـــ  مـــ  بعـــو ا اـــداث العامليـــة الناجتـــة عـــن ا ركـــات ا رضـــية ككارثـــة 
إذ ا ــرد درس بكاملــه عــن  ــ ا املوضــوا وآثــاري م كالــاب الصــ  العاشــر. وتبــُت النالــا ج أي ــا  أن  يتســونام

 : المجموع سؤال نشاط جدول شكن صوره اار ة نص مناور األياو

 2493 704 57 79 0 7 5 83 473 الموق  الجارافب
 29.42 935 48 79 40 20 32 78 744 التنار س

 46.69 536 4 404 8 44 38 24 347 المسلنات الما ية

 7.46 230 7 43 4 7 45 3 484 الالاءات الفلاتية

 8.03 258 8 24 6 46 4 44 492 النراات األر ية  

 47.04 547 25 40 49 5 43 64 384 اللقس والمفاخ

 400 3240 449 40 44 66 407 260 2294 المجموع

        : 74.46 8.09 3.33 2.05 4.37 9.96 3.70 400  
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شــكل نصــو  وبنســبة قليلــة كةــرا ط وأنشــطه وبنســب  غالبيــة املعلومــات ضــمن  ــ ا اجلانــب ضــمن  علــى
قليلــة كأشــكال وأســئلة وجــداول. ويالاــا أن نســبة اوــرا ط والصــور م  ــ ا اجلانــب مرتفعــة مقارنــة ببــاقي 

 اجلوانب وذل  لطبيعة املوضوعات اجلغرا ية ملا حتالاج له من توضيحات.
 اجلانب التارخيي -8-1-2

 (6الجدول رقا )
 لمظو ة للجانر التار  بالتكرارات والفسر ا

 : المجموع سؤال نشاط جدول شكن صوره اار ة نص مناور األياو
 8.74 277 5 9 4 0 5 43 244 تناراتها

 40.28 326 3 43 4 40 97 5 497 المعالا واآلثار التار  ية

 20.38 646 27 53 0 4 42 0 550 الش صيات التار  ية

 60.58 4920 3 243 0 42 66 59 4567 ةااألتداث التار  ي

 400 3469 38 288 2 26 480 77 2558 وعاااااالمجم

: 80.74 2.42 5.68 0.82 0.06 9.08 4.49 400  

توضا النالا ج أن ت مُت ا اداث الالارسنية والشةصيات الالارسنية اليت أسهم  م   ي ا اداث كان 
ملعــامل واآلثــار الالارسنيــة وا  ــارات الــيت م كالــب الدراســات االجالماعيــة بينمــا كانــ  نســبة ت ــمُت ا ا بــرز

8( ور ـــا يرجـــ  ذلـــ  إىل أن الكالـــب ركـــ ت تركيـــ اً كبـــَتاً علـــى تقـــدمي  40قامـــ  م القـــارات قليلـــة )أقـــل مـــن
ا اــداث الالارسنيــة للطــالب إلكســاهب  معلومــات عنهــا باعالبار ــا احملــرك ا ساســي الــ ي تــدور اولــه عجلــة 

اضــر وخاصــة ا اــداث املالعلقــة بالســلطنة واإلســالم والعــامل اإلســالمي الالــاريخ ممــا يســاعد   علــى  هــ  ا 
والعــريب الــيت اســـالحوذت علــى معظــ  مـــا ورد م  ــ ي الكالــب مـــن أاــداث، لــ ل  مل تكـــن  نالــ  معاجلـــة 
 اـداث عامليــة  امــة م كـل قــارة مــن قــارات العـامل، وكــ ل  للشةصــيات اقالصـرت م معظمهــا علــى تلــ  

امل اإلســــالمي والعــــريب. أمــــا ا  ــــارات  قــــد ت ــــمن   ــــ ي الكالــــب ا ــــديث عــــن املالعلقــــة بالســــلطنة والعــــ
ا  ارات اليت قام  م الـو ن العـريب م العـراق، وبـالد الشـام، ومصـر، واجل يـرة العربيـة  م الصـ  السـاب  

املنـا ج بينما مل يرد إال القليل عن ا  ارات اليت قام  م باقي قارات العامل مما يالطلب من القا مُت علـى 
 العمل على تعري  الطالب با  ارات اليت  ي ت هبا كل قارة باعالبار ا إرثاً ا اريا.

 والثقا ية، واااالت االجالماعيةالسكان  اجلانب البشري: -8-1-3
 التكرارات والفسر المظو ة للجانر اللشري    (7الجدول رقا )

 : موعالمج سؤال نشاط جدول شكن صوره اار ة نص مناور األياو

 52.24 4743 27 426 55 20 24 24 4470 السكان

 33.64 4422 3 403 43 7 420 6 870 الثقافة

 40.00 334 4 67 0 8 49 40 229 الد انات

 4.22 44 0 4 0 0 0 0 40 الش صيات االجتماعية
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 2.45 82 8 9 0 0 0 0 65 العلماء

 0.47 46 0 0 0 0 0 0 46 اللاات

 400 3338 39 306 68 35 463 37 2690 المجموع

8 60.36 0.00 2.66 0.02 4.01 7.04 0.04   

تشــَت النالــا ج إىل أن الًتكيــ  م اجلانــب البشــري جــاء بالدرجــة ا وىل علــى موضــوعات الســكان والثقا ــة 
و ـــ ا يعـــ ى إىل أن العديـــد مـــن الـــدروس م الكالـــب مـــن الصـــ  الثالـــث إىل الالاســـ  ركـــ ت علـــى  موضـــوا 

عــــادات، ن عاجلـــا موضــــوا اهلويــــة، وا ســــرة وااالمــــ ، والي الصــــفُت الثالــــث والرابــــ  اللــــ الســـكان وخاصــــة م
، كمـــا أن موضـــوا الســـكان والنمـــو الســـكاين اخـــ  علـــى اهلويـــةين، وأذنيـــة ا فـــاو والالقاليـــد، واملـــوا ن، الـــد

خالل ربطه مسااة كبَتة م   ي الكالب من اوامس اىت الثاين عشر سواء أكان مباشراً أم غَت مباشر من 
 باملوضوعات ذات الصلة. 

وم موضــوا الــديانات كــان الًتكيــ  علــى الــدين اإلســالمي بــارزاً مــن ايــث نشــأته وانالشــاري ضــمن قــارات 
العـــامل، وتطرقـــ  إىل بعـــو الـــديانات ا خـــرى عنـــد ا ـــديث عـــن بعـــو الـــدول وحتديـــداً م قـــارة أســـيا. أمـــا  

لعمانيــة وبعــو الشةصــيات االجالماعيــة م بعــو الشةصــيات االجالماعيــة  قــد ركــ ت علــى الشةصــيات ا
على مسالوى العامل وأبرز البااث العلماء والسيما املسلمُت وبعو العلماء  من قارات  االدول ال ين اشالهرو 

حاللفــة املعــرو ُت تارسنيــا  ــا قــدموي مــن إســهامات ســواء أكــان م اجلغرا يــا أم م العلــوم ا خــرى. أمــا اللغــات 
ا ديث عن بعو الدول ا سيوية حتديدا ضمن معاجلة الصالت الالارسنية بُت أسيا   قد وردت ضمن سياق

والســلطنة وكـــ ل  العـــامل اإلســالمي والعـــريب. ويالاـــا مــن النالـــا ج أن املعلومـــات الــواردة ضـــمن  ـــ ا ااـــال 
ي 8( بينما كان   نسبة باق00عوجل  من خالل النصو  بنسبة كبَتة جدا وكأنشطة بنسبة مل تصل إىل )

 ا شكال قليلة ر ا يع ى ذل  إىل  بيعة املوضوعات املطرواة ضمن   ا اجلانب. 
 اجلانب السواسي-8-1-4

 التكرارات والفسر المظو ة للجانر السياسب (8الجدول رقا )
 : المجموع سؤال نشاط جدول شكن صوره اار ة نص مناور األياو

 35.45 462 34 42 4 4 2 27 358 يول القارو

 39.42 548 32 83 40 0 58 46 289 مدنها

 2.28 30 0 0 0 0 0 3 27 عواصمها

 7.94 404 0 3 0 0 4 4 96 الف ام السياسب

 5.40 74 0 9 0 0 0 4 64 العةقات الدولية

 6.77 89 0 43 0 0 0 2 74 التكتةت السياسية

المشاااااااااااااااااااااااااااااااااكةت 
 السياسية

40 0 0 0 0 0 0 40 3.04 

 400 4344 63 450 44 4 64 80 945 المجموع
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: 74.94 6.08 4.87 0.076 0.83 44.44 4.79   

الــا ج أن الًتكيــ  م اجلانــب السياســي انصــب علــى موضــوعُت ذنــا الــدول الــيت تال ــمنها القــارات تبــُت الن
ومديا والسيما الو ن العريب ضمن القارتُت ا سيوية وا  ريقية، ول ل  كان  نسبة تكرار ا مرتفعـة مقارنـة 

ومـات علـى بعـو الـدول بباقي املوضوعات، أما ما يالعل  بالدول م قـارات العـامل السـ   قـد اقالصـرت املعل
 مـثال م أســيا اقالصــر علــى الصــُت واليابــان واهلنــد وم أ ريقيـا أقالصــر علــى جنــوب أ ريقيــا، وكــ ل  ا ــال م 
قــارة أوربــا وا مــريكالُت واســًتاليا، و ــ ا يعكــس ا اجــة إىل ت ــمُت الكالــب بعــو املعلومــات عــن دول  ــ ي 

ىل باقي الدول إالالعرف  علىتشج  الطالب القارات سواء أكان على شكل نصو  أم على شكل أنشطة 
 اليت تال منها كل قارة من القارات. 

أمــا موضــوعات ا نظمــة السياســية والعالقــات الدوليــة والالكــالالت السياســية  قــد كانــ  نســبة ت ــمنيها 
 قليلة إذ رك ت على بعو ا نظمة السياسية اليت سادت م بعو الفًتات الالارسنيـة، والعالقـات الدوليـة بـُت
الســلطنة ودول العــامل، وكــ ل  اهليئــات الدوليــة كــا م  املالحــدة ومنظما ــا. أمــا الق ــايا السياســية  لــ  يــال  
ت ــمُت أي مــن الق ــايا السياســية املعاصــرة ســواء أكــان علــى املســالوى اإلقليمــي أم علــى املســالوى الــدو ، 

فســر ذلــ  لعــدم رغبــة واضــعي واقالصــرت املعلومــات  قــط علــى بعــو الق ــايا ذات البعــد الالــارسني، ور ــا ي
ــــل  ــــ ي املوضــــوعات للطــــالب م مثــــل  ــــ ي ا عمــــار رغــــ  أن مــــن أ ــــداف الدراســــات  ــــا ج بطــــرح مث املن
ـــوعي السياســـي للطـــالب وقـــدر   علـــى حتليـــل ا اـــداث السياســـية الـــيت تـــدور اـــوهل   االجالماعيـــة تنميـــة ال

ترات سياسية ممـا يسـالدعي املسـاولُت وخاصة ان منطقة الشرق ا وسط من أكثر منا   العامل اليت تشهد تو 
إعادة النظر م املنا ج إلعطاء الطالب جرعات مناسبة مالوازنة ومالسقة م  توجهات الدولة وا اجة املعر ية 

 لطالب املدارس.
 اجلانب االقتصادي -8-1-5

 (9الجدول رقا )
 التكرارات والفسر المظو ة للجانر االقتصايي

 : المجموع سؤال نشاط جدول كنش صوره اار ة نص مناور األياو

 48.75 750 42 27 44 34 9 8 649 المواري اللليعية

 22.775 944 4 44 23 4 62 43 767 الصفاعات

 20.475 849 8 63 40 3 34 24 677 التجارو

 43.45 538 46 32 4 5 66 6 409 الثروو الزراعية والنيوانية

 49.425 765 5 59 48 3 90 47 573 الفشاط السياتب

 5.35 244 0 40 3 0 0 5 496 التكتةت االقتصاي ة

 0.075 3 4 0 0 0 0 0 2 المشكةت االقتصاي ة

 400 4000 46 232 72 43 264 73 3273 المجموع

: 84.825 4.825 6.525 4.075 4.8 5.8 4.45   
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املــوارد الطبيعيــة، تبــُت النالــا ج أن الكالــب ا المــ   وضــوعات الصــناعة، والالجــارة، والنشــا  الســيااي، و 
والثروة ال راعية، وا يوانية بنسبة أكرب مقارنة بباقي املوضوعات ضمن   ا اجلانـب، ور ـا يعـ ى ذلـ  إىل أن 
 ــ ي املوضــوعات مطرواــة علــى مــر الســنوات الســابقة دون أن يطــرأ عليهــا تغيــَت باســالثناء موضــوا الســيااة 

كومـة حنـو تطـوير  ـ ا القطـاا  وتنميـة وعـي ا  ـراد ال ي أدرج اديثا وزنظـى با المـام كبـَت عكـس توجـه ا 
بأذنياله وجماالته ودور ا كومة م تنشيطه ل ل  أدخل بشـكل موسـ  م كالـب الصـ  ا ـادي عشـر وكالـب 

 الص  الثاين عشر.
ن موضـــوا  أمـــا موضـــوا الالكـــالالت االقالصـــادية واملشـــكالت االقالصـــادية  كانـــ  نســـبة ت ـــمنيه قليلـــة 

 م كالايب اجلغرا ياة البشرية، واالقالصادية بالص  ا ادي عشر وت من معلومات عن الالكالالت مل يطرح إال
املنظمــات، والالكــالالت االقالصــادية مــن ايــث أ ــدا ها وأذنيالهــا والــدول املن ــمة إليهــا، ولكــن مل تــربز أثار ــا 

القالصادية رغ  على املسالوى الدو  واإلقليمي واحمللي. ومل تالطرق كالب الدراسات االجالماعية للمشكالت ا
أذنية مثل   ي املوضوعات إذ يعاين العديد من دول العامل أزمات اقالصادية، وأايانا على مسالوى تكـالالت 
 اقالصادية كما ادث م القرن املنصرم م ا زمة االقالصادية )النمور ا سيوية( لدول شرق آسيا ونالا جها.

 اجلانب البوئي -8-1-6

 (40الجدول رقا )
 فسر المظو ة للجانر الليظبالتكرارات وال

 : المجموع سؤال نشاط جدول شكن صوره اار ة نص مناور األياو

/ المعااااالا الليظيااااة السااامات
 للقارو

326 46 89 44 0 43 2 487 35.67 

 33.99 464 4 30 6 46 37 6 368 وآثارهاالمشكةت الليظية 

 42.74 474 0 46 0 7 8 0 443 الجهوي الملذولة لنما تها

 46.92 234 0 44 2 6 34 3 475 ر المشكةت الليظيةثأإ

 0.65 9 0 0 0 0 0 0 9 المف مات الليظية

 400 4365 3 403 8 40 465 25 4024 المجموع

: 74.79 4.83 42.0 2.93 0.58 7.54 0.24   

لالوجــه تبــُت النالــا ج أن كالــب الدراســات االجالماعيــة ا المــ  باملوضــوا البيئــي ا المامــاً جيــداً ر ــا عكــس ا
العام م السلطنة هب ا املوضوا هبدف تنمية الوعي البيئي لدى الطالب، وقد ااالل موضوا السمات واملعامل 
البيئيــــة ايــــ اً واســــعاً وذلــــ  ناليجــــة لال ــــمُت معلومــــات عــــن البيئــــة والنظــــام البيئــــي، و ــــال البيئــــة، وموارد ــــا  

، وكــل ا شـكال الطبيعيــة مـن خــالل والصـحارىنـا ر اوالبــة والبحـَتات، كالغابـات، وا يـار، واجلبــال، وامل
جمموعــة مـــن الصــور واوـــرا ط الــيت تبـــُت مواقعهــا  ـــا يغـــرس لــدى املـــالعل  ا ــس البيئـــي و ــال الطبيعـــة. كمـــا 

ـــــة ـــــوث املـــــا ي، و ت ـــــمن  كـــــ ل  موضـــــوا املشـــــكالت البيئ اهلـــــوا ي وأســـــباهبما، ، وخاصـــــة مشـــــكالت الالل
دة اتســم  بالشــمولية والبســا ة م العــرض مــ  صــور ومشــكالت الالصــحر، والنفايــات و ــي معلومــات جيــ
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توضــيحية وأبــرزت آثار ــا بشــكل واضــا. كمــا ت ــمن  معلومــات عــن اجلهــود الدوليــة مــن خــالل املنظمــات 
 الدولية اليت تعٌت بالبيئة واجلهود املب ولة على مسالوى السلطنة.

البشـــرية، والسياســـية، كيـــ  توزعـــ  املعلومـــات )الطبيعيـــة، والالارسنيـــة، و  السؤؤؤ ال اليؤؤؤاني:  -8-2
 واالقالصادية والبيئية ( على قارات العامل؟ 

 (40الجدول رقا )
 التكرارات والفسر المظو ة للمعلومات فب الجوانر الستة التب تتنمفها فب ان قارو

 أوربا أفر قيا أسيا مناور األياو
 أمر كا أمر كا

 الجفوبية
 الشمالية المجموع *العالا استراليا

 3240 4052 5 38 24 27 829 4235 انر اللليعبالج
 3469 80 6 48 57 63 855 2090 الجانر التار  ب

 الجانر اللشريا السكانخ
المجااااااااااااااااالت االجتماعياااااااااااااااة  

 والثقافية

2295 498 43 432 45 42 643 3338 

 4344 498 0 5 36 30 58 987 الجانر السياسب

 4000 4496 42 28 583 438 245 4528 الجانر االقتصايي

 4365 475 43 6 3 5 38 825 الجانر الليظب

 46396 3944 48 440 835 206 2493 8960 وعااااااالمجم

: 54.64 43.37 4.86 5.09 67. 29. 24.05  

 *ة املعلومات اليت تالحدث عن العامل دون حتديد  ي قارة مثل عدد سكان العامل، اإلنالاج العاملي.  
اً م توزيــ  املعلومــات م اجلوانــب الســالة علــى قــارات العــامل،  ن أكثــر مــن نصــ  مل تبــُت النالــا ج توازنــ

8(، تليهـــا املعلومـــات الـــيت 32.42املعلومـــات الـــواردة م كالـــب الدراســـات االجالماعيـــة تناولـــ  قـــارة أســـيا)
8( و ـــ ا يعـــٍت أن قـــارة أســـيا والعـــامل اســـالحوذا علـــى مـــا نســـباله 42.03تناولـــ  موضـــوعات عامليـــة بنســـبة )

8( من املعلومات ضمن ا ربعة عشر كالابا الـيت تناولالهـا الدراسـة. ور ـا تعـ ى  ـ ي الناليجـة إىل أن 56.47)
الواقعـــة م قـــارة أســـيا مـــن جوانبهـــا الطبيعيـــة والسياســـية تركيـــ اً كبـــَتاً علـــى ســـلطنة عمـــان ركـــ ت  ـــ ي الكالـــب 

ق  نصفه م قارة أسـيا، كمـا أن إبـراز واالجالماعية والالارسنية واالقالصادية، وك ل  على الو ن العريب ال ي ي
ارتبا  السلطنة بقارة أسيا واضحاً ملا هلا من تاثَت مباشر وغَت مباشر علـى السـلطنة سـواء أكـان م ا ـديث 
عــن الصــالت الالارسنيــة، والالجاريــة، والسياســية، واملنظمــات والالكــالالت اإلقليميــة، أم م ا ــديث عــن بعــو 

بان وإيران ملا  ثله من ثقل سياسي واقالصـادي وعالقـات مالميـ ة مـ  السـلطنة. دول أسيا كاهلند والصُت واليا
وجــاءت املعلومــات املالعلقــة بالعــامل ثانيــا وذلــ  مــردي إىل وجــود معلومــات كثــَتة عــن العــامل بشــكل عــام مثــل 

 العـامل توزي  اليابس واملاء والال اريس وا ـ  املسـطحات املا يـة مـن  يطـات و ـار وأيـار والنمـو السـكاين م
املنظمـــات العالقـــات االقالصـــادية والسياســـية و واملشـــكالت الســـكانية بشـــكل عـــام دون حتديـــد لقـــارة معينـــة و 

 الدولية. 
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أمــا قــارة أ ريقيــا  جــاء ترتيبهــا ثالثــاً ور كــ   يهــا علــى املعلومــات املالعلقــة باجلانــب الطبيعــي والالــارسني نظــراً 
ة م القــارة ا  ريقيــة مــن ايــث موقعهــا ودوهلــا وتارسنهــا لال ــمن الكالــب معلومــات عــن الــدول العربيــة الواقعــ

وعالقا ا، وكـ ل  ت ـمنها ملعلومـات اـول املوقـ  العمـاين م شـرق أ ريقيـا ، وجـاءت قـارة أمريكـا الشـمالية 
رابعا وترك ت املعلومات على اجلانب االقالصادي هل ي القارة، بينما جاءت قـارة أوربـا خامسـا إذ ركـ ت علـى 

ملالعلقة باجلانب االقالصادي و الالارسني وذل  لوجود دروس عن أوربا وتارسنها م الص  الثـامن. املعلومات ا
8( رغـ  مـا  ثلـه قـارة أمريكـا 0أما قارة أمريكا اجلنوبية واسًتاليا  كان  نسبة ت مينها قليلة جـداً مل تصـل )

ــــة مــــن كيــــان سياســــي واقالصــــادي وا ــــاري وبيئــــي بشــــكل زنالــــاج مــــن واضــــعي منــــ ا ج الدراســــات اجلنوبي
 االجالماعية إعطاء   ي القارة نصيبا اكرب من اال المام وك ل  ا ال لقارة اسًتاليا. 

كيـــ  توزعـــ  املعلومـــات املالعلقـــة بقـــارات العـــامل علـــى كالـــب الدراســـات   السؤؤؤ ال اليالؤؤؤث: -8-3
 االجالماعية م الالعلي  ا ساسي وما بعد الالعلي  ا ساسي؟ 

 الفسر المظو ة لتوزع المعلومات وفقا لكن صل من الصفوفالتكرارات و  (44الجدول رقا )
 : التكرارات الكتر/ الصل 
 
 
 

 التعليا األساسب

 3.44 560 اتاا الدراسات االجتماعية للصل الثالث  
 6.22 4024 اتاا الدراسات االجتماعية للصل الراب  

 9.52 4564 اتاا الدراسات االجتماعية للصل ال امس 
 3.78 624 اسات االجتماعية للصل السايساتاا الدر 

 4.65 274 اتاا الدراسات االجتماعية للصل الساب 
 2.03 333 اتاا الدراسات االجتماعية للصل الثامن 
 7.44 4220 اتاا الدراسات االجتماعية للصل التاس  

 40.46 4667 اتاا الدراسات االجتماعية للصل العاشر  
 
 

التعلاااايا مااااا بعاااااد 
 ساسباأل

 4.04 664 اتاا الجارافيا االقتصاي ة الصل النايي عشر
 5.76 945 اتاا الجارافيا اللشر ة

 5.49 904 اتاا هذا و فب) السيرو الننار ة(
 20.84 3448 اتاا الجارافيا القليمية الصل الثانب عشر

 40.44 4659 اتاا تار خ عمان وال لي  العربب
 9.48 4555 اتاا هذا و فب

 400 46396 المجمااااااااااااااوع
 8 ( من 40أربعة عشركالابا ت من  ما نسباله ) 02مخسة كالب من بُت  3تشَت النالا ج إىل أن 

 لنســبة ا علــى للصــ  الثــاين عشــر إذ8(، وكانــ  ا20تســعة كالــب مــا نســباله ) 7املعلومــات بينمــا ت ــمن  
كالب الدراسات االجالماعية اول امل امُت اجلغرا ية 8( من املعلومات الواردة م  20.21ت من ما نسباله )

8( مقارنــــــة بــــــالالعلي  ا ساســــــي 33.54مــــــا نســــــباله ) علــــــي  مــــــا بعــــــد ا ساســــــي والالارسنيــــــة. كمــــــا اــــــاز الال
8(. و مما يالاا على النالا ج عدم وجود انسـجام م ت ـمُت  ـ ي املعلومـات ضـمن الكالـب مـن 22.46)
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نسبة ت مينهما باالرتفاا من الص  الثالث اىت اوامس، ر الص  الثالث اىت الثاين عشر  قد تدرج  
اخنف ــ  اخنفاضــاً كبــَتاً م الصــفوف مــن الســادس إىل الثــامن، بعــد ا ارتفعــ  نســبة ت ــمينها م الصــفُت 
الالاس  والعاشر لًتتف  بعد ا م الص  الثاين عشر. و  ا الال ب ب م نسبة الال مُت قد يع ى إىل الدروس 

ي الكالب  مثال كـان سـبب اخنفـاض النسـبة م صـفوف السـادس والسـاب  والثـامن مـردي إىل اليت تال منها   
أن الكالب عاجل  موضـوعات جغرا يـة صـر ة كنشـأة اجلبـال والالعريـة النهريـة والالعريـة بفعـل الريـاح وا شـكال 

   ا ياة االجالماعية.الناجتة عنها والطقس واملناخ وكيفية قياسها واملفا ي  السكانية والًتبية السكانية وأدنا
 ما القارات اليت تناوهلا كل كالاب من كالب الدراسات االجالماعية؟   الس ال الرابع: -8-4

 التكرارات والفسر المظو ة لتنمين قارات العالا فب اتر الدراسات االجتماعية (42الجدول رقا )

 أوربا أفر قيا أسيا الكتر الدراسية
 أمر كا

 الشمالية

 أمر كا
 الجفوبية

 : المجموع العالا استراليا

 3.44 560 279 0 0 0 0 0 284 الثالث  
 6.22 4024 72 42 43 48 28 48 830 الراب  

 9.52 4564 23 0 0 0 32 486 4320 ال امس 
 3.78 624 38 0 0 0 0 463 420 السايس

 4.65 274 53 0 0 0 0 5 243 الساب 
 2.03 333 33 0 0 0 0 20 280 الثامن 

 7.44 4220 484 0 0 0 0 244 825 س  التا
 40.46 4667 574 0 0 498 0 5 890 العاشر 

الجارافيااااااااااااااااااااااااااااااااا  44
 االقتصاي ة

34 0 45 37 7 3 568 4.04 4.04 

 5.76 945 298 5 24 43 26 24 564 الجارافيا اللشر ة

 5.49 904 528 0 0 0 0 38 335 هذا و فب
 9.48 4555 400 0 0 45 45 45 4380 هذا و فب 42

تااااااااااااار خ عمااااااااااااان 
 وال لي  العربب

555 780 52 240 0 0 62 4659 40.44 

الجارافيااااااااااااااااااااااااااااااااا 
 القليمية

4036 674 438 344 69 28 4432 3448 20.84 

 8960 2493 306 835 440 48 3944 46396 400 
نـ  تشَت النالا ج إىل أن ت مُت قارات العامل على اسب الصفوف جاء مالفاوتاً من صـ  إىل أخـر وكا

قــــارة أســــيا ا كثــــر ت ــــمينا م كــــل الصــــفوف وقــــد يعــــود ذلــــ  إىل أن كالــــب الدراســــات االجالماعيــــة تعــــاا 
موضوعات ضمن اجلوانب الطبيعية والالارسنية والسياسية واالقالصادية والبيئيـة والبشـرية لسـلطنة عمـان م كـل 

والعــامل ور ــا يعــ ى  الصــفوف. وممــا يالاــا أن كالــاب الصــ  الثالــث ت ــمن  قــط معلومــات عــن قــارة أســيا
ذل  إىل اقالصاري على سلطنة عمان وعلى املعلومات املالعلقة بالدين اإلسالمي وانالشاري،  قط بينما ت من  
كالــاب الصــ  الرابــ  معلومــات عــن  يــ  قــارات العــامل وذلــ  إل ــرادي واــدي بكاملهــا عــن الكــرة ا رضــية 
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امس والســادس و الســاب  والثــامن والالاســ  إال اوــ وفصــف ةال ــمنتوقــارات العــامل الــيت تال ــمنها، بينمــا مل 
 معلومات مالعلقة بقارة أسيا والعامل.

 وأ ريقيا، وأمريكا الشمالية. أما كالاب الص  العاشر  قد ت من معلومات عن ثالث قارات  ية أسيا،
ن الص  ا ادي عشر اجلغرا يا البشرية واالقالصـادية معلومـات عـن قـارات العـامل السـ  ولكـ وت من كالاب

بنسب ضعيفة مـا عـدا قـارة أسـيا والعـامل، بينمـا اقالصـر كالـاب  ـ ا و ـٍت علـى قـاريت أسـيا، وأ ريقيـا، والعـامل. 
وم الصـــ  الثـــاين عشـــر تركـــ  ا ـــديث م كالـــاب  ـــ ا و ـــٍت علـــى قـــارة أســـيا، والعـــامل وبنســـب قليلـــة لبـــاقي 

ث قــارات أســيا، وأ ريقيــا، القــارات، أمــا كالــاب تــاريخ عمــان واولــيج العــريب  قــد ت ــمن معلومــات عــن ثــال
بشـكل أ  ـل مقارنـة ببـاقي الكالـب. وأوربا. وت من كالاب اجلغرا يا اإلقليمية معلومات عن القارات السـ  

وشنكن تفسَت   ا الالفاوت م ت مُت معلومات عن القارات بطبيعة املوضوعات املطرواة  يها وك ل  على 
يطة بالسلطنة وتلـ  الـيت تـاثر وتالـأثر بالسـلطنة اظيـ  با المـام املوق  اجلغرام  املنا   والقارات والدول احمل

 أكرب م   ي الكالب. 
 مناقشة النتائج - 9

تشَت النالا ج إىل أن كالب الدراسات االجالماعية ت من  معلومات عن قـارات العـامل م اجلوانـب السـالة 
ات العامل بشكل عام وقارة أسيا بشـكل ةالطبيعية والالارسنية، والبشرية، والسياسية، واالقالصادية، والبيئية لقار 

خــا . وقــد اظيــ  اجلوانــب االقالصــادية والبشــرية والطبيعيــة والالارسنيــة بنســبة ت ــمُت مالقاربــة ر ــا عكســ  
العــرف الســا د م منــا ج الدراســات االجالماعيــة خــالل العقــود املاضــية م تركي  ــا علــى  ــ ي اجلوانــب اــىت 

ثـــل الدراســـات االجالماعيــة وأ ـــدا ها  يـــا تقالصـــر علـــى معلومـــات أصــبح  تنالقـــد م أن  ـــ ي املنـــا ج ال  
مالعلقــة باجلغرا يــا والالــاريخ ور ــا يــربز  ــ ا م ضــع  ت ــمُت اجلوانــب السياســية مقارنــة ببــاقي اجلوانــب. ممــا 
يســـالدعي مـــن القـــا مُت علـــى  ـــ ي الكالـــب اال المـــام  عاجلـــة  يـــ   جوانـــب الدراســـات االجالماعيـــة  عنا ـــا 

 توضحه أ داف الدراسات االجالماعية املالعارف عليها عامليا. الواس  وال ي
وقد أ هرت النالا ج تفاوتاً كبَتاً م ت من كالب الدراسات االجالماعية للمعلومات املالعلقة بكل قارة من 
قارات العامل ،  قد رك ت غالبية املعلومات على قـارة أسـيا مقارنـة ببـاقي القـارات الـيت كانـ  نسـبة ت ـمينها 

، وقــد يكــون ذلــ  الًتكيــ  علــى قــارة أســيا نابعــاً مــن ا ــر  علــى البعــد احمللــي إال أن  ــ ا ال شننــ  مــن قليلــة
الالطــرق بشــكل معقــول لبــاقي قــارات العــامل مــن منطلــ  الالعريــ  هبــا ، كمــا أن الــدعوة إىل الالطــرق إىل بــاقي 

باعالبـار أن السـلطنة جـ ء منهـا مـ  القارات ال يعٍت تناوهلا بالدرجة نفسها وإدنا إعطاء اوصوصية لقارة أسيا 
 ا ر  على عدم إغفال القارات ا خرى. 

كما توضا النالا ج عدم الالوازن م تناول املعلومات م اجلوانب السالة لكل قارة ضمن   ي الكالب اىت 
ال ــمن أي مــن الكالــب بــالالعري  بكــل القــارة ودوهلــا وا ــ  ي ملقــارة أســيا الــيت كانــ  نســبة ت ــمينها عاليــة ، 

يا ومنج ا ــا ا  ــارية والثقا يــة واقالصــرت  قــط علــى بعــو الــدول. و ــ ا م اــد ذاتــه يبــُت ا اجــة إىل مــد
إعادة النظر م ذل   البد من أن تال من   ي الكالب معلومات اول   ي القارات من اجل تكوين صورة 

ل الـدروس أم واضحة لدى الطالب عن كل قارة وخصا صها سواء أكان  تل  املعلومات مباشرة مـن خـال
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غَت مباشرة مـن خـالل ا نشـطة املصـاابة. وقـد تعـ ى  ـ ي الناليجـة إىل أن الالعريـ  بشـكل اـو  بالقـارات 
 ودوهلا وأنظمالها املةاللفة ليس  د اً م كالب الدراسات االجالماعية، وإدنا ارتبط 

 عرض القارات وبعو الدول و قا للموضوعات اليت ت منالها   ي الكالب. 
نالا ج تباين ت مُت الكالب املعلومات من ص  إىل أخر،  قد اسالحوذت كالب الالعلي  كما أوضح  ال

ما بعد ا ساسي على ما ي يد على نص  املعلومات مقارنة بالالعلي  ا ساسي وقد يكون ذل   بيعيـا نظـراً 
 يـــــه   نفــــراد كالـــــب مســـــالقلة للجغرا يـــــا والالــــاريخ والًتبيـــــة الو نيـــــة مقارنـــــة بــــالالعلي  ا ساســـــي الـــــ ي دجمـــــ 

املوضوعات الثالثة) اجلغرا يا، الالاريخ، الًتبية الو نيـة( م كالـاب وااـد، كمـا لعبـ  املوضـوعات م كالـب مـا 
بعــد ا ساســي دوراً م ر ــ  نســبة الال ــمُت  مــثال كالــاب اجلغرا يــا اإلقليميــة للصــ  الثــاين عشــر تنــاول توزيــ  

كــل إقلــي  وخصا صــه االقالصــادية واملناخيــة.   ا قــالي  املناخيــة ضــمن قــارات العــامل، والــدول الــيت تقــ  ضــمن
وك ل  كالاب   ا و ٍت م الص  الثاين عشر ت من معلومات وا رة عن السيااة بوصفها صـناعة عامليـة، 

 وكالاب تاريخ عمان واوليج العريب  أشالمل على معلومات وا رة عن املنظمات اإلقليمية والدولية.
 كثــر ت ــمينا م كــل الصــفوف، تليهــا قــارة أ ريقيــا،  أوربــا كمــا أ هــرت النالــا ج أن قــارة أســيا كانــ  ا

وأمريكا الشمالية بينما كانـ  نسـبة ت ـمُت قـاريت أمريكـا اجلنوبيـة وقـارة اسـًتاليا قليلـة ور ـا يعـ ى تركيـ   ـ ي 
 الكالب على قاريت آسيا وأ ريقيا لوقوا سلطنة عمان م قارة آسـيا، وغالبيـة الـدروس تناولـ  املوقـ  اجلغـرام،
والالـــاريخ العمـــاين، والالـــاريخ اإلســـالمي، كـــ ل  الالـــاريخ العـــريب ا ـــديث، وتـــاريخ اولـــيج العـــريب والعالقـــات 

 ــمُت  ــ ي السياسـية واالقالصــادية الــيت ربطـ  عمــان بالــدول ااــاورة عـرب الالــاريخ م قــاريت آسـيا وأ ريقيــا، وت
القالصـادي واالجالمـاعي والالـارسني أسـه  مـن املوضـوعات املالعلقـة بـالو ن العـريب السياسـي، وا الكالب الكثَت

أمريكــا  يتالكالــب مل تالنــاول بشــكل جيــد قــار  م جعــل معظــ  املعلومــات ضــمن  ــاتُت القــارتُت، إال أن  ــ ي
اجلنوبيـــة واســـًتاليا، علـــى الـــرغ  مـــن أن قـــارة أمريكـــا اجلنوبيـــة ت ـــ  عـــدة دول وهلـــا تارسنهـــا وارثهـــا ا  ـــاري، 

ســًتاليا و ــ ا مــا يالطلــب مــن واضــعي املنــا ج م املســالقبل مراعــاة ذلــ  ودور ــا العــاملي، وكــ ل  ا ــال م ا
 لالنمية معلومات الطالب عنها.   

 Bettis,1996; Evans et)أمثال  ه بعو الًتبويُتـار إليـد ما م  ما أشـة إىل اـج الدراسـ  نالا ـو تالف

al,1996; Rosemary et al ،1999) تنميـة وعـي الطـالب  اـول أذنيـة دور الدراسـات االجالماعيـة م
بالعــامل مــن اــوهل ، وبيئــاله  احملليــة والعامليــة، وثقــا اله ، وا فــاو علــى اهلويــة الثقا يــة وذلــ  لالال ــمن كالــب 
الدراسات االجالماعية م سلطنة عمان معلومات عن البيئة احمللية م السلطنة والبيئة العاملية والثقا ة العمانية 

 ا أوضـح  النالـا ج أن  ـ ي الكالـب اققـ  بدرجـة مقبولـة مـا أشـار إليـهودناذج لبعو الثقا ات العاملية. كم

(Rice,1992)   مــن حتــول الدراســات االجالماعيــة مــن احملليــة إىل العامليــة لالمكــُت الطــالب مــن إدراك الواقــ
الدراسـات االجالماعيـة م السـلطنة . كما أن كالـب اجلانب احمللي أم اجلانب العاملياملعايش سواء أكان على 

ـــق ـــأبــرزت إىل م دــ ـــا أشـ مــن أن   Banks & Alleman1990  ،(Brown,1991)ار إليــه كــل مــن  ـ
الدراســات االجالماعيــة قــادرة علــى تقــدمي العــامل للطــالب مــن خــالل عــرض جمموعــة مــن الصــور والرســومات 
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للــدول واوصــا ت الثقا يــة للشــعوب املةاللفــة  ــا يعــ ز ااــًتام الثقا ــات ا خــرى إذ ت ــمن   ــ ي الكالــب 
 جمموعة من الصور وا شكال لبعو 

 الدول من قارات حاللفة ال  معامل تارسنية و ثقا ية و عادات وتقاليد. 
م دور الدراسـات االجالماعيـة ، Johnson et al1994)وقـد اتفقـ  نالـا ج الدراسـة مـ  مـا أوضـحه )

 عـــاملي، وكـــ ل  مـــ  مـــا أورديم معاجلـــة ا نظمـــة االقالصـــادية، والسياســـية، وااليكولوجيـــة، والقـــي  والالـــاريخ ال
(Collins et al,1994 اـــول دور ــا م إبــراز الصــالت العامليــة بــُت قــارات العــامل واالعالمــاد املالبـــادل )

اســـــية، واالقالصـــــادية، والالحــــديات إذ ت ـــــمن   ــــ ي الكالـــــب جمموعــــة مـــــن املعلومــــات اـــــول ا نظمــــة السي
أكـــان ضـــمن املنظمـــات الدوليـــة أم اإلقليميـــة والقيميـــة، كمـــا أبـــرزت الصـــالت العامليـــة ســـواء  ،وااليكولوجيـــة

ـــاقي دول العــامل.  كمـوكــ ل  الصــالت بــُت الســلطنة وبــ ا ج بعــو الدراســات الــيت ـ  نالـــا مـــا اتفقــ  نالا جهـــ
ـــأش ـــارت إىل ضعـ ـــُت الكـ  م ت مـــ   ; Leming,1992; Newmon,1988)الب  ــ ي املوضــوعات ـ

;Flouris,1997 Nakayama ،1988.) 
( (Brophy and Allman,2004 ،2007 هــــار إليـا أشــ  مــــ  مــــة اخاللفـــدراســ ي الـ ج  ـاـــإال أن نال

 تم معاجلــــة الدراســــات االجالماعيــــة  للق ــــايا السياســــية واالقالصــــادية والثقا يــــة إذ ا القــــرت كالــــب الدارســــا
ق ـية الوايـدة الـيت االجالماعيـة م سـلطنة عمـان إىل مثـل  ـ ي املعاجلـات والسـيما السياسـية واالقالصـادية وال

( م أن الدراســــات Cates,2000,241)عوجلــــ   ــــي الق ــــية البيئيــــة. كمــــا أيــــا اخاللفــــ  مــــ  مــــا أوردي 
االجالماعية تعمل على تنميـة مهـارات الالفكـَت الناقـد واـل املشـكالت مـن خـالل مناقشـالها للق ـايا العامليـة 

لكالـب مل تال ـمن مثـل  ـ ي الق ـايا اـىت املةاللفة وجتارب الدول م الالعامل م  ا زمـات وذلـ  الن  ـ ي ا
ق ــايا الاللــوث الــيت تناولالهــا عرضــ  بوصــفها معلومــات دون وجــود أنشــطة حتفــ  الطــالب علــى الالفكــَت م  

 كيفية ا د منها  ا ينمي مهارات الالفكَت وال املشكالت لديه . 
 املقرتحات - 11

 من خالل نالا ج الدراسة، يقًتح البااثان ما يلية
 جلانب السياسي م كالب الدراسات االجالماعية.اال المام با -
اإلبقــاء علــى املعلومــات املالعلقــة بالســلطنة  هــي مفيــدة وثريــة ولكــن  نالــ  ااجــة إىل ت ويــد الطــالب  -

  علومات عن دول العامل ا خرى.

 ت مُت معلومات شاملة عن قارات اسًتاليا وأمريكا اجلنوبية وأمريكا الشمالية وأوربا. -

 املعلومـــات عنـــد تنـــاول أي قـــارة علـــى دول  ـــددي وإغفـــال البـــاقي وإذا كـــان ذلـــ  عـــدم االقالصـــار م -
سيادي إىل توسعة املنهج  يمكن معاجلالها من خالل ا نشطة الصفية والالصـفية الـيت تـد   الطـالب جلمـ  

 املعلومات عن باقي الدول.

ثقا يـة  هـي عنصـر ر يسـي اال المام بطرح الق ايا سواء أكان  سياسـية أم اقالصـادية أم اجالماعيـة أم  -
م الدراســـات االجالماعيـــة تنمـــي مهـــارات الالفكـــَت ومهـــارات اـــل املشـــكالت لـــدى الطـــالب و كـــنه  مـــن 

 االسالفادة من جتارب الدول ا خرى م الالعامل معها. 
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 مقًتاات البحوث
 مدى معاجلة كالب الدراسات االجالماعية للبعد االقالصادي لقارات العامل ؟ -
 دراسات االجالماعية للبعد السياسي لقارات العامل ؟مدى معاجلة كالب ال -

 مدى معاجلة كالب الدراسات االجالماعية للبعد البشري لقارات العامل؟ -

 واق  منا ج الدراسات االجالماعية بسلطنة عمان م ضوء  مفهوم  الدراسات االجالماعية وأ دا ها. -
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 اس  الكالابة   ................................................................   
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)....... 
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         الطقس واملناخ
 اجلانب الالارسني
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         املعامل واآلثار الالارسنية
         الشةصيات الالارسنية
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 والثقا ية، اجلانب البشري ة السكان  و اااالت  االجالماعية
         السكان
         الثقا ة

         الديانات
         الشةصيات االجالماعية

         العلماء 
         اللغات 

 اجلانب السياسي
         رةدول القا
         مد ا
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         عواصمها 
         النظام السياسي 
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         اثأر املشكالت البيئية
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