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 متهسط  انيللرف الث العلهممهارات االقتراد السعرفي السزسشة في كتاب 
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 مجيخية تخبية القادسية/ ث. الستسيديغ في الجيػانية  

 uobaghdad.edu.iq E.ahmed.abdulameer1102b@ihcoedu.                
 ملخص البحث:  

سيارات االقتراد تزسيغ كتاب العمػم لمرف الثاني الستػسط ل مجى معخفةىجف البحث الحالي إلى       
تزسشت ميارات االقتراد  بصاقة -أسمػب تحميل السحتػى وقام ببشاء أداة البحثالباحث استخجم السعخفي ، 

، ( ميارة55، وبشاء معيار يتكػن مغ )ية( ميارات رئيد6)ميارة فخعية مػزعة عمى (16اشتسمت عمى)السعخفي 
ثع  خبخاءمجسػعة مغ الوعخضيا عمى   اعجاد أداة البحثاستخخاج الرجق والثبات ليا باتباع معاييخ وشخوط تع 

كتاب العمػم لمرف الثاني  ان ميارات االقتراد السعخفي فيأضيخت الشتائج  اذتحميل الكتاب السجرسي وفقيا، 
 ، وفي ضػء الشتائج خخج الباحث بسجسػعة مغ االستشتاجات والسقتخحات والتػصيات. ضعيفةكانت متػسط 

 تحليل المحتىي، االقتصاد المعرفي، مهارات االقتصاد المعرفيانكهمات انمفتاحية: 

 

 The Cognitive Economy Skill Included in the Science Book of 2
rd

 grade 
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 Abstract:   

The aim study to know how include the Science book for the second grade of the 

Cognitive Economy skills, use the researcher used the content analysis method – 

and prepare a card included cognitive economy skills, included (16) sub- skills 

distributed over (6) major skills, and build a standard consisting of ( 55) skills, 

validity and  reliability extracted by following the standards and conditions of the 

preparation of the search tool displayed to experts and then analyze the textbook 

according to, the results showed that the Cognitive Economy skills in the book of 

Science textbook for the second grade intermediate were weak, and in the light of 

the results researcher took a series of conclusions, suggestions and 

recommendations.                                             
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  مذكلة البحث:   

أن  إال التعميسية، ؤسداتفي الس السعخفي قتراداال نحػ التػجو بأىسية االىتسام تدايج مغ الخغع عمى   
 الخؤية اتزاح ىػ عجم أسبابيا أحج يكػن  أن سكغسال مغ بجايتيا والتي في تدال ال االنتقال ليحا االستجابة

تشاولت  التي والبحػث الجراسات ةقمو  التعميسي وفقيا، الشطام تصػيخ الػاجب االقتراد السعخفي ميارات حػل
 عامبذكل  التعميع نطام تصػيخ عمى داعج القائسيغت قج التي السجرسي التعميعفي  السعخفي االقتراد ميارات

 خاقيةع مشاىج بشاء التي تذيج السخحمة ىحه في مشيا مغ االستفادة عمى وجو الخرػص الجراسية والسشاىج
ان العخاق يعج مغ الجول غيخ السػاكبة ليحا االقتراد، اذ سجل مدتػيات مشخفزة في تقخيخ  خاصة ،ججيجة

تعجاد البمجان تجاه االقتراد سالحي يدتيجف رصج السدتػى العام ال 2015مؤشخ السعخفة العخبي لعام 
السعخفي الحي يعتسج عمى اربع ركائد أساسية ىي نطام االبتكار، والتعميع والتجريب، والبشية التحتية لتكشػلػجيا 
السعمػمات واالتراالت، والشطام االقترادي السؤسدي. وفي مؤشخ البحث والتصػيخ سجل العخاق مدتػى 

لحلظ صار مغ الزخوري مػاكبو ىحه التغيخات العالسية والتحػل  ،دبي( % فيو. )مؤشخ السعخفة في24.56
، وىحا التحػل يبجأ مغ تصػيخ الشطام التعميسي برػرة عامة والكتاب السجرسي برػرة نحػ اقتراد السعخفة

، خاصة كػنو احج الخكائد األساسية التي يعتسج عمييا الصالب والسعمع لتدويجه بالسعارف والخبخات التعميسية
    .والسيسا كتاب العمػم

حػل ميارات  العمػموقام الباحث بجراسة استصالعية مغ خالل مقابمة مفتػحة مع عجد مغ مجرسي مادة      
بسشيج  السعخفي االقتراد وميارات مفاليع تػافخ عجم بيشت ، والتي التجريذ أثشاءالتي يسارسػنيا االقتراد 

بسا يتشاسب ويتالئع مع التقجم العمسي والتكشػلػجي اليائل العمػم  مشيج تصػيخ يتع أن واقتخحػا الثاني الستػسط
شالع عمى عجد مغ الوبعج ا، حقيق حاجات ورغبات الستعمسيغ واعجادىع لمحياة في ذلظ العرخوالسدتسخ وت

، السقجادي، ودراسة) لفيدياء( في تحميل كتاب ا2017، خالجي، كجراسة)الفي مجال تحميل السشاىجالجراساــت 
، ومفاليسو، وخرائرو، وركائدهفي الكذف عغ االقــتراد السعــخفي،  ،خياضيات( في تحميل كتاب ال2018

جيل  تصػيخوتػصياتيا في اىسية ىحا الشػع الحجيث مغ العمػم في  ىحه الجراسات نتائجو ، وفػائجه وميــاراتو ،
 قترادبعيجة الى حج كبيخ عغ ميارات اال العمػم ىجامشمذكمة البحث في ان  تكسغوبالتالي  السدــتقبل، 

مجى تزسيغ البحث الحالي لمػقػف عمى  إلجخاءالدعي  إلى أدىالحي  األمخ، الالزم تػافخىا السعخفي
تبمػرت مذكمة البحث الحالي و  ميارات االقتراد السعخفي في محتػى كتاب العمػم لمرف الثاني الستػسط

 ؟االقتراد السعخفيلسيارات لمرف الثاني الستػسط  العمػمكتاب  تزسيغمغ خالل الدؤال التالي:مامجى 

 البحث:  أهسية
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العالقة  ذات السذكالتمغ  السجتسعات السعاصخة الكثيخ؛جابيت؛في مصمع القخن الحادي والعذخيغ   
في اذ دخل العالع ؛ػمتالحقة في جسيع نػاحي الحياة،ـ الى تغييخات سخيعة أدتبالعػلسة والسعمػماتية التي 

 مغنتيجة تقجم العمع وتصبيقاتو ومانتج عشيسا  السعخفة وانفجار ججيج اتدع بالتغيخ الدخيع الستالحق عرخ
الحجود مفتػحة والسعمػمة متػافخة لكل مغ يسمظ السال والقجرة الفشية  أصبحتف الحػاجد والسدافات إزالة

المحاق بيحه التصػرات  إما بةتحجيات صع أماموالذبكات الحاسػبية، كل ىحا وضع الشطام التخبػي 
 .(  Wep, 2007: 11) و البقاء في حالة الجسػد والتخمفا؛الستدارعة

عغ  واإلقالعمصالبة بتبشي الخؤى التصػيخية الججيجة  والتعميسية التخبػيةالسؤسدات  إنوىحا يعشي    
 ،عخضيا  وإعادةكثيخا حجود استطيار السعخفة  ال تتجاوزنتاجات متػاضعة  حققت التيالسسارسات التقميجية 

 الدياسات مخاجعة ضخورةو  السعخفة عمى القائع االقتراد نحػ التحػل عمى التعميسية األنطسة دفع وىحا ما
 التقػيع ونطام التجريذ وأساليب وشخق  والسشاىج والخصط، مج،خاواألىجاف، والب ،واالستخاتيجيات التعميسية،

 التغيخ عرخ لسػاكبةالسيارات  تمظ ليا تزسيغ يكفل بسا شاممة وتعجيالت تحػيالت وعسل لجييا واالختبارات
 الرفية، التعميع، والبيئة شخق  وتصػيخ والستعمع السعمع أدوار تغييخ وكحلظ ،العالع بو يسخ الحي الستدارع
                                         وخارجو  السجرسي السجتسع في وفمدفتيا الثقافة ىحه نذخ يجب ذلظ وقبل .والسشاىج

 ( 232: 2014، الشسخاوي )
 السعخفة اقتراد ميارات أن   الى أشار الحي كشجا في والتكشػلػجيا العمػم مخكداء خ خب لجشة تقخيخ في جاء     

 والعسل ،اتر خاالق واتخاذ السدؤولية وتحسل والتػاصل، واالترال الحاسػب، واستخجام والكتابة، ءة،خاكالق
 إلنتاج التعميسية العسمية في أساسية ميارات واالبتكار السذكالت، وحل الػاحج، الفخيق ضسغ التعاوني الجساعي

 إنتاج عمى تعسل معخفية مجتسعات إنذاء إلى الجول دفعوىحا بجوره  نذخىا عمى والعسل وتػضيفيا السعخفة
 لجييا التعميع أنطسة تعجيل إلى واليابان كساليديا، الجول بعس فدعت،  أمثل بذكل وتػضيفيا ونذخىا السعخفة،

             .الحياة مجى التعمع خالل مغ االقترادي التغيخ ػاكبةم لتديل، السعخفة عمى القائعز االقتراد،إلى
(Nelson, Moira ,2010: 668) 

ولسا كانت السشاىج التعميسية وسيمة التخبية في تحقيق اىجافيا، وتقػم عمى التحديغ والتصػيخ، فان السشيج   
يزع جسيع االنذصة التعميسية والتخبػية السداىسة في الشسػ الذامل لمصالب وبشاء سمػكو وتعجيمو لتكػيغ الفخد 

في اعجاد الكتب السجرسية وتعج كتب العمػم كبيخة الحي يخيجه السجتسع، وقج اعصت مخاكد تصػيخ السشاىج اىسية 
مادة تشسي التفكيخ  ألنياعامة وكتب العمػم برفة خاصة مغ السػاد االساسية السداعجة عمى نسػ الصالب 

 (262: 2002والعثساني، )مسجوح .والتقري والبحث العمسي
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 عمى لمعسل ضخورية خصػة عشاصخىا بجسيع السشاىج تصػيخ ان (2007وي،اد والع الياشسي ويذيخ )     
 التعمع لستابعة ودعسيع وقجراتيع لستعمسيغميارات ا وتصػيخ السجتسع، في السخغػبة التعميسية السخخجات تحقيق

 ومتصػر متقجم عالع في ممحة ضخورة السعخفي االقترادميارات  وفق السشاىج اعجادويعتبخ  . الحياة مجى
 السشاىج لتصػيخ بيا األخح يجب التي األساسيات أبخز ان السجال ىحا في الباحثػن  بعس ويخى  كبيخة، بدخعة

 وشبيعة الستعمع خرائز تخاعي ميشية عسمية البشاء شخيقة تكػن  أن البج السعخفي االقتراد نطخية تػاكب حتى
 عمى السحػري  واالعتساد فيو، الستزسشة تخاالخب كافة يجعع الحي التصبيقي بالجانب االىتسام وضخورة السادة،

 اعيخ ت وأن لجييع، إيجابية اتجاىات وتكػيغ الستعمسيغ،ميارات  تشسي وأن الخاصة، تواخ وخب الستعمع، حاجات
 والتفاعل لمتكيف تييئيع وأن والتعمع، لمتعميع ومتشػعة حجيثةاستخاتيجيات  عمى تحػي  وأن بيشيع، الفخدية الفخوق 

 (72: 2007 وي،اد والع الياشسي    (السعخفة عرخ متصمبات مع والتأقمع القادمة السخحمة مدتججات مع
 البحث الحالي: أىسيةويسكغ ان تتجمى 

ػع مغ الجراسات لتقجيع السشاىج الجراسية واألنطسة التخبػية لمػصػل الى لشحاجة وزارة التخبية الى مثل ىحا ا -1
 القخار السشاسب.

 .بخامج اعجاد السعمسيغاالستفادة مشيا في تزسيغ ميارات االقتراد السعخفي في  -2
والصمبة بذكل خاص والتخبػييغ بذكل عام لمتعخف عمى ميارات  العمػميداعج ىحا البحث مجرسي مادة   -3

 .االقتراد السعخفي
تدويج الستعمسيغ بسيارات القخن الحادي  بأىسية تشادي :التيىحا البحث استجابة لمتػجيات العالسية  يأتي  -4

 مع مجتسعاتيع. األمثلتداعجىع عمى التفاعل -والعذخيغ التي
االقتراد السعخفي الستزسشة في كتب العمػم لمرف الثاني التي تشاولت ميارات -نجرة الجراسات السحمية -5

 .أخخى لجراسات  األفاقمسا قج يفتح  -عمى حج عمع الباحث -الستػسط
 ئفوالػضا ،والرشاعات، ةالتكشػلػجيرات القجستغالل ا في الفخص تػفيخ في السعخفي االقتراد سيةىأ  -6

 .العرخ شبيعة عيالئ بسا البذخية الصاقات تشسيةشخيق  غع الججيجة سالواالع
تداعج مخصصي مشاىج العمػم في كيفية ترسيع السشاىج واختيار السحتػى العمسي الحي يشدجع مع متغيخات  -7

 طيع السحتػى بصخيقة تػفخ الثقافة العمسية لمستعمسيغ. شالقخن الحادي والعذخيغ العالسية، وكيفية ت
 هدف البحث: 

لمرف الثاني لعمػم التعخف عمى ميارات االقتراد السعخفي الستزسشة في كتاب ا إلىييجف البحث الحالي   
 الستػسط  

 حدود الدراسة: 
 الحجود السكانية: اقترخ البحث عمى محافطة القادسية. -1
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 م.2021 -2020الحجود الدمشية: اجخي البحث في العام الجراسي   -2
المتىسط  الثاني للصف العلىم كتاب في المتضمنة المعرفي االقتصاد مهارات وهي :سػضػعيةالالحجود   -3

. 
 تػضيفيا في  و انحاسىبية تاانمهار- القخاءة الكتابة: زعوت (ميارات 3)تزسغ تو  :االساسية المهارات

 .عسمية التعمع
  او الفخضيات االقتخاحات -حل السذكالت –التحميل : وتزع ،ميارات( 4) تضمنتومهارات التفكير 

 .اتخاذ القخارات -وتػضيفيا
 التأثيخ  - االقشاع -الحػار –التعبيخ الذفػي : وتزع ،ميارات( 4) ويتزسغ ترالاال مجال ميارات

 واالستثارة.
  الجساعي عسلال ةميار. 
 وتشطيسيا وعخضيا جسع السعمػمات ميارات . 
 تحسل السخاشخ  –: التكيف مع السػاقف الستغيخة وتزع(، ميارات 3) السيارات الدمػكية ويتزسغ

 .التجديد و االبتكار -وتكػيغ رؤية معيشة والجفاع عشيا
 (461، 7002)الهاشمي والعزاوي:                                                           

 السرطلحات :تحديد 
   : Content Analysis انمحتىي تحهيم -1

اليع ػى واستخخاج ما في السحتػى مغ مف( بانو" تجدئة وتفكيظ السحت2011يعخفو )العجوان والحػامجة، 
 (91: 2011)العجوان والحػامجة،                       وحقائق ومبادئ ونطخيات وأفكار"

  Economy Knowledge انمعرفي االقتصاد -2
 :عخفو كل مغ

 نػعية تحديغل ،وتػضيفيا وابتكارىا السعخفة عغ يبحث الحي االقتراد: بأنو )7040 ،وياوالعز ،الهاشمي)
 البذخي  العقل واستعسال الستصػرة، التكشػلػجية والتصبيقات الثخية السعمػمات خجمة مغ اإلفادة خالل مغ الحياة

 االقترادي، السحيط فياالستخاتيجية  التغييخات مغ مجسػعة إلحجاث العمسي البحث وتػضيفخاس مال ك
                                               .واالترال السعمػمات وتكشػلػجيا العػلسة تحجيات مع واندجام استجابة أكثخ ليربح

 (58 :7040 ،وياوالعز الهاشمي)
 ء،اإلنذا (السعخفة وخجمات عسمياتغ خالل م الثخوة يشذئ الحي االقتراد"ىػ (:2014وعخفو )عميان،    

 داباالعتس، القصاعات مختمف في .)ايشكالسختمف اب سعخفةمل واالستخجام التصبيق، ،عمالتع ،سعالتقا ،غالتحدي
  ."ججيجة خرائزوفق  سػسةموالالم البذخيةصػل األ ىمع

 (120: 2014)عميان،                                                                         
 Economy Knowledge Skills  السعرفي االقتراد تار مها -3
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 التعامل مع السػاقف غم التي تسكشيع بةمصمل الالزمة تار السيا" ( بانيا:2010،العداوي عخفيا )الياشسي و    
 الحجيثة التكشػلػجياو ا ومدتججات ومػاكبة السعخفي االقتراد مجتسعوالتكيف داخل ، يةمالعس حياتيع في

 (74: 2010،سي والعداوي )الياش"    ووتحجيات
لتعمع ا غم الفخد غتسك التي واألنذصة واالعسال ػكياتمالد غم مجسػعة"،بانيا:( 2015رمزان، ويعخف )   

 (223: 2015رمزان، ) "الحياتية السجاالت كافة في يةمبفاع ايتػضيفاجل  غم السعخفة مع ارةيوم بجقة
ط مغ اكتداب التي تسكغ شمبة الرف الثاني الستػسوالخبخات  السيارات ىي: إجخائياويعخفيا الباحث    

 اذ قجمتلحياة ومػاكبة التصػرات العالسية، وتػضيفيا وابتكارىا بيجف تحديغ نػعية االسعخفة، واستخجاميا 
 جساعي،لاعسل ال ميارات االترال، ميارات، ميارات التفكيخ، السيارات االساسية)ىي:  ة مياراتتدب

    (السيارات الدمػكية ميارات جسع السعمػمات،
 الفرل الثاني/ خلفية نعرية 

  :االقتراد السعرفي / مهاراتاألولالسحهر 

 ىمع تدتشج اىبجور  التي وقػية كبيخة بجرجة عموالع سعخفةمل الكثيف االستخجام الى السعخفي االقتراد يدتشج    
 ، العسل شخيق عغ عملتعا او الحاتي عمالتع يتزسغ الحي الػاسع إشاره في يعمبالتع تتسثل اساسية جػانب

التكشػلػجي الحي يديع في  والتصػيخ سيمالع البحث وكحلظ ، اىوتصػيخ  ياكسخاوت السعخفة تػليج في موايواس
   يةموالعس سيةمالع السعخفة تػليجعغ  يشجع وما ،التصبيكية سيةمالع والسعخفة العمسية االساسية السعخفةتػليج 

وبالحات مايترل مشيا بالتقانات الستقجمة التي  ,التكشػلػجية التصػرات مياتسث تقانات مغ اىوتصػر  ايكساخ وت
 (17: 2007واستخجاميا في السجاالت السختمفة واالقترادية مشيا خرػصا. )خمف،  يجخي التػصل الييا

ان االقتراد السعخفي ىػ اقتراد يعتسج عمى السجتسع كعسميات وانتاج، وان استعسال  عمى ءرااآل وتتفق  
 , Kaufmann) وتػزيع السعخفة يكػن مع عسال السعخفة الحيغ يؤدون دورا ميسا ويسثمػن السجتسع  )

 وىحا يتصمب اعادة تذكيل التعميع عغ شخيق الدياسات االتية:  2007:3
 وىحا يؤدي الى تصػيخ الشػعية وتداوي الفخص.زيادة فخص التعميع لمشاس  -1
 التخكيد عمى السجارس االبتجائية عغ شخيق اكداب الصمبة السيارات االساسية. -2
 التغمب عمى الفجػة السػجػدة بيغ التعميع والتجريب عغ شخيق التذجيج والتخكيد عمى التعميع مجى الحياة. -3
 ات االداء ومقاييذ الشػعية.االستسخار بالتقػيع والسخاقبة والتعجيل في اساسي -4
 تعديد شخائق السذاركة بيغ نطام التعميع والتجريب وبيئتيسا، والسيسا السجتسع السجني ونقابة العسال. -5

 (157-156: 2011) محسػد،                                                            
الزمة لتسكيشيع مغ التكيف مع عرخ األساسية ال لحلظ البج مغ تدويج الصمبة في كافة السخاحل بالسيارات

( 2005وزارة التخبية في األردن، )، وقج حجدت التحجياتو  التقشياتو  السدتججاتاالقتراد السعخفي ومػاكبة 
 االتي:ل كبالذ السيارات ىحه
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 معتتعيف ك معتع  -1
 ادارة السعمػمات. -2
 االبجاع -3
 الػعي التشطيسي. -4
 تكشمػجيا السعمػمات -5
 االترال -6
 الكيادة -7
 التاثيخ الذخري. -8

 (                3: 2005)وزارة التخبية في األردن،                                                       
 ( احج عذخ ميارة رئيدية ىي:2013وقج ذكخ )شفقة،  

مداعجتو  ألجلالى مداعجة الصالب عمى فيع واستيعاب مفاليع التعمع  وتيجفأوال/ ميارة تعمع كيف تتعمع: 
وتػضيفيا في مسارستو السدتسخة لعسمية  استخجامياعمى اكتداب كفايات التعمع والتخبية برػرة مدتسخة ومغ ثع 

  التعمع .
ت مغ : ويقرج بيا جسع وإدارة وتػزيع السعمػما Information managementثانيا/ إدارة السعمػمات

 مرادرىا السختمفة ولسغ يحتاجيا بػصفيا مػردا استخاتيجيا لمسؤسدة.
ىػ مطيخ سمػكي في نذاط الفخد يطيخ مغ خالل تعاممو مع افخاد السجتسع ويتدع  ثالثا/ التفكيخ اإلبجاعي:

 بالحجاثة وعجم الشسصية او جسػد الفكخ مع انتاج يترف بالججية
رابعا/ صشع القخار: ىػ تشطيع او عسمية معقجة لمغاية تتجخل فييا عػامل متعجدة نفدية وسياسية واجتساعية 
واقترادية، كسا تتزسغ عشاصخ الكيسة والحكيقة والطخوف غيخ السحجدة، وىي تمظ التي يحتسل تػقعيا في 

 مغ مجسػعات البجائل. أكثخشيغ او ذىغ صانع القخار اذ يشتج عشيا اختيار ححر ودقيق الحج البجائل بيغ اث
حل السذكالت: وىػ نذاط ذىشي معخفي يقػم بو الفخد مدتخجما السعمػمات والسعارف الدابقة في خامدا/ 

بيجف الػصػل الى حالة تػازن معخفي تدود الفخد بالسيارات االدائية  مألػفالتغمب عمى مػقف ججيج وغيخ 
  .لسػاجية الزغػط والسعيقات بكفاءة عالية

سادسا/ العسل الجساعي: نذاط تتزافخ فيو جيػد مجسػعة مغ االفخاد كل حدب اختراصو وقجراتو لتحقيق 
 يتسيد بالجػدة واالتقان.الجيج بيجف انتاج عسال ابجاعيا مسيدا اىجاف محجدة بػاسصة التخصيط 

مدتقبل مغ خالل وسائل الى واالتجاىات او السيارات مغ مخسل السعمػمات واألفكار  نقلسابعا/ االترال: 
وقشػات اترال مشاسبة باستخجام رمػز ذات معشى مذتخك بيشيسا، وبذكل ديشاميكي متفاعل الحجاث التاثيخ 

 السصمػب.
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ثامشا/ تكشمػجيا السعمػمات: وىي تصبيق التكشػلػجيا االلكتخونية ومشيا الكسبيػتخ، واالقسار الرشاعية وغيخىا 
مغ مكان  واالنتقال بيا ياعالتشاضخية والخقسية وتخديشيا والتعامل مالسعمػمات  مغ التكشمػجيا الستقجمة النتاج

  .الى اخخ
بالذكل تػضيفا و المغة  استخجاماالخخيغ مغ خالل  فيالتاثيخ الذخري: ىػ القجرة عمى التاثيخ تاسعا/ 
ويتسثل ذلظ مغ خالل امتالك مجسػعة مغ السيارات مشيا: ابجاء االستجابات السشاسبة لمسثيخات  الرحيح

 الكيادة واخح السبادرة. مغ والتسكغالمفطية والفراحة،  والقجرة، الخارجية 
الكيادة: وىي القجرة في التاثيخ عمى االخخيغ وتػجيععع وارشادىع مغ اجل كدب تعاونيع وتحفيدىع عاشخا/ 

 ى العسل بكفاءة وفاعمية لتحقيق األىجاف.عم
احج عذخ/ التفكيخ الشاقج: وىػ نػع مغ التفكيخ السدؤول الحي ييدخ عسميات الػصػل لمقخار ويعتسج عمى 

 معاييخ محكات خاصة، وكحلظ عمى التقػيع الحاتي والحداسية لمسػاقف الستشػعة.
 (40 -37: 2013)شفقة،                                                                         

 لالقتراد السعخفي ابعاد مختمفة أىسيا:: ابعاد االقتراد السعرفي
 .البعج االقترادي: اذ تعج السعخفة سمعة ومرجرا رئيدا لمكيسة السزافة -1
البعج االجتساعي: ويعشي ان االقتراد السعخفي يسثل زيادة مدتػى الػعي بالسعمػمات وسيادة الثقافة  -2

 السجتسع. بيغ افخادالسعمػماتية 
في  والتػازن اإلبجاعية  األشخاص قجراتواالىتسام ب لمتعخفالبعج الثقافي: اذ يعشي إعصاء أىسية كبيخة  -3

 العمع والسعخفة وتػفيخ حخية التفكيخ واالبجاع ونذخ الػعي والثقافة في الحياة اليػمية. احجاث
 سياديغ كافة.الوتصبيقيا في  التقشيات التكشػلػجية استخجامالبعج التكشػلػجي:  -4

 (80: 2010، الجعسي والعحاري )                                                                     
 الستطلبات األساسية لالقتراد السعرفي:

 في ضل تػجو األنطسة التخبػية نحػ االقتراد السعخفي فانو يمدم:   
 الشطام السؤسدي مكػنات واشخافايرال خجمات االتراالت لجسيع  -1
عمى تقجيع الخجمات لجسيع العامميغ في مكان وجػدىع بالدخعة والكفاءة خونية القائسةاإلدارة االلكت -2

 السصمػبة.
 .االعسال االلكتخونية التي تيجف الى بشاء مجتسع رقسي الورقي  -3
 .العسل عمى خمق راس السال البذخي وتصػيخه بشػعية عالية وقجرات كبيخة مغ خالل التجريب -4
 يادة االنفاق السخرز لتعديد السعخفة.ز إعادة ليكمة االنفاق العام وتخشيجه و  -5

 (47: 2007)الياشسي والعداوي،                                                           
  عالقة التربية باالقتراد السعرفي:
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لسا كان االقتراد عمسا ييتع بجراسة الػسائل التي يسكغ ان تديج مغ ثخوة األمع ولسا كانت التخبية مغ    
أبشائو لتسكيشيع مغ زيادة ثخوات االمة فان العالقة بيغ التخبية  الػسائل التي يعتسجىا السجتسع في اعجاد

 واالقتراد عالقة وثيقة وذلظ عغ شخيق:
 ان التخبية تتحسل مدؤولية تدويج االفخاد بالػسائل التي تسكشيع مغ تحقيق حياة افزل. -1
يشجع عغ ان مغ ميسات التخبية تػضيف السعخفة في خجمة شؤون الحياة وجشي مخدود اقترادي كبيخ  -2

االقتراد السعخفي الحي اصبح قصاعا اقتراديا ججيجا يتدع بانو  وىحا ما يصمق عميو تػضيف السعارف،
 اليشزب باالستعسال لسا يديج كمسا اخح مشو.

ان العالقة بيغ نػاتج العسمية التخبػية والتسػيل االقترادي عالقة تبادلية، الن التخبية بصبيعتيا تتصمب  -3
وان نػاتجيا بالزخورة البج ان يكػن ليا مخدود اقترادي، وعمى ىحا األساس اليسكغ ان تسػيال اقتراديا، 

 يكتب لمعسمية التخبػية الشجاح مالع تختكد عمى نطام اقترادي كفيل بتسػيل عسمياتيا.
ىشاك عالقة بيغ مخخجات العسمية التخبػية وكفايات الشطام االقترادية، الن مخخجات التعميع تتػجو نحػ  -4

وسػق العسل ىحا يحتاج الى إمكانات اقترادية ونطام اقترادي فعال الستكبال مخخجات العسل،  سػق 
 (237: 2010)عصية، التعميع واستثسارىا بصخيقة تؤدي الى نسػ السجتسع وتػفيخ سبل سعادتو.

 : السعرفي االقتراد ظل في السشاهج
 : السشاىج في ضل االقتراد السعخفي يجب ان تتسيد باالتي  ( ان2007، الياشسي والعداوي )  يخى   

 السخحمة االساسية االولى. في ووصفات عمالستع وخرائز ػممالع شبيعة تخاعي عسمية بصخيقة جىالسشا بشاء  -1
 نبػابالج تسامىاال مع ايوخارج السجرسة داخل عمستعمل الخبخات تقجيع  فيدوره  جيالسش يأخح ان يجب -2

 .يةالعمسية التصبيك
 .جىالسشا بشاء عشج ووحاجات ووميػل الصالب حػل حي يجورال السحػري  جيالسشعمى  عتسادالا -3
 .عياحتياجات بيةموت بةمالصعشج  سيػلالو  تىاتجاالوا راتايسال تشسية -4
 عاملوالت القادم الدمغ في عيرمل بةمالص يئةيوت االتراالت ثػرةو  خ انفجار السعمػماتلعر جىاالسش فيتكي -5

 معو.
 .عممتع دراسي مػضػع لكل مشاسبةخاتيجيات است استخجام ايوالتعميع   عمعالت استخاتيجيات في التشػع -6
 .عمالتع متابعة في وورغبت عمالستع قجرة ليعدز السجتسع في مخغػبة يسيةمتع مخخجات تحقيق ىمع يعسل -7

 (164: 2007، والعداوي  ياشسي) ال                                                              
 مشهجية البحث:الفرل الثالث/ 

 Curriculum of the Research:  البحث مشهج -1
اعتسج الباحث السشيج الػصفي التحميمي، تحميل محتػى كتاب العمػم لمرف الثاني الستػسط في العخاق لمتعخف 

 عمى ميارات االقتراد السعخفي الستزسشة فيو.
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  مجتسع البحث: -2
في  3، ط) الجدء األول والثاني(لمرف الثاني الستػسط كتاب العمػم سة وىػ عيشتيا مغ تكػن مجتسع الجرا  

( يبيغ 2، والججول )2019معام الجراسي ل التخبيةفي وزارة  السجيخية العامة لمسشاىج، بشاء عمى قخار العخاق
 خرائز الكتاب عيشة الجراسة.

 الجراسة.( يبيغ خرائز الكتاب عيشة 1الججول )
رفحات ال عدد الفرل الدراسي       الطبعة   عشهان الكتاب 

 السحللة
 فرهلعدد ال

 العلهم للرف الثاني الستهسط
 )الجزء األول والثاني(

   11 156 الفرل  الدراسي االول          الثالثة
 6 74 ا الفرل  الدراسي الثاني

 17 130 السجسهع

( صفحة بعج ان استبعج الباحث عجد مغ 130عجد الرفحات السحممة ىػ )( ان 1يتزح مغ الججول رقع )
الرفحات الحي يذسل مقجمة الكتاب والخاتسة وصفحات األغخاض الدمػكية والسرصمحات العمسية والفيخس 

 الكتاب الحي ليذ لو عالقة بالتحميل.
 Tool of the Researchأداة البحث:  -3

 االقتراد السعرفيمعيار مهارات 
البج مغ بشاء  قتراد السعخفيالستػسط والتأكج مغ مجى تزسيشو لسيارات اال نيلمرف الثاعمػم لتحميل كتاب ال   

معيار  بشاءاو تبشي معيار خاص بتمظ السيارات ليتسكغ الباحث عمى ضػئو الكيام بعسمية التحميل، وقج تع   
مؤشخا بريغتو األولية، اذ قام الباحث بعخض ىحه القائسة ( 55)لتحميل كتاب العمػم لمرف الثاني الستػسط يزع 

بالسيارات الخئيدية والفخعية ومؤشخاتيا مع إعصاء وصف لكل مشيا عمى مجسػعة مغ الخبخاء والسختريغ في عمع 
 وبعج ان تع اجخاء التعجيالت التي أشار الييا الخبخاء، بحلظ أصبحت قائسةاالحياء وفي مجال شخائق تجريذ العمػم 

  .فخعية ( ميارة16و ) يارات اساسية( م6التحميل)معيار التحميل( جاىدة برػرتيا الشيائية اذ تكػنت مغ )
 الستػسط كتاب العلهم الرف الثانيتحليل محتهى  -4
 -السذسػلة بالبحث قام الباحث بسا يأتي: عمػملتحميل محتػى واسئمة فرػل كتاب ال 

 الهدف من التحليل  -أ
 )الجدء األول والثاني(الستػسط  نيلمرف الثا عمػمكتاب الالسزسشة في  قتراد السعخفياالميارات ىػ تحجيج    

 التي حجدىا السعيار لمغخض السعج ألجمو.
  وحدات التحليل -ب
ىا دالالت تفيج في تحميل لمعج والكياس بديػلة ويعصي وجػدىا او غيابيا او تكخار ي تخزع حجات التالػ وىي   

 وتدتخجم في تحميل السحتػى وحجة السعايشة ووحجة التدجيل ووحجة  الدياق ووحجة العج، السزسػن 
 Krippendorff, 2004 :98)                                                                                     )          
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لميجف مغ البحث المجػء إلى وحجات التحميل السشاسبة ،  واستشاداعشج تحميل السحتػى يدتصيع الباحث     
 وحجات وىي : ثالثوتدتخجم في تحميل السحتػى 

، ويحىب  بعس  وىي أصغخ وحجة يطيخ مغ خالليا تكخار الطاىخة في السزسػن وحدة التدجيل:  -1
( الى ان ىشاك خسذ  وحجات رئيدة ىي ) وحجات المغة، ووحجة 1971)مغ امثال بيخلدػن  السختريغ

الذخرية، والػحجة الصبيعية او الفكخة، ووحجة مقاييذ السداحة والدمغ، ووحجات الفكخة( يسكغ ان يدتخجميا 
 .( 213: 2007، وزنكشةعبج الخحسغ الباحث في تحميل السزسػن بحدب شبيعة البحث واىجافو )

مغ السػاد   عمػمعمى الفكخة الرخيحة والفكخة الزسشية بػصفيسا وحجتي تدجيل ذلظ أن كتاب الالباحث  اعتسج   
لمفكخة الزسشية ، ذلظ ألن بعس السػضػعات  استخجاموعمسية وعباراتو غالبًا ماتكػن واضحة وصخيحة ، أما ال

 لسعيار تمظ السيارات  .  قتراد السعخفييسكغ أن تػحي باألفكار التي تعبخ عغ ميارات اال
 ر الدياق فييوقج تتجاخل ىحه الػحجات في اشا :  وتزع عجدا مغ وحجات التدجيل)السزسػن( وحدة الدياق -2

فقخة / مػضػع( تفيج في التحجيج الجقيق لسعاني وحجات  وحجات لغػية داخل السحتػى ) جسمة /عبارة /
 .يط بيا لتأكيج معشاىاالػحجات االكبخ لػحجات التدجيل وتحالتدجيل التي يتع عمييا العج والكياس، فيي 

:  وىي السصمب الشيائي في عسمية التخميد او التدجيل  ويدتخجم التكخار وحجة لمتعجاد ،  ادعدتوحدة ال -3
ولسعخفة التكخار في كل فئة مغ فئات ميارات االقتراد السعخفي والسيارات الفخعي وحػلت التكخارات الى ندب 

                                                                        لغخض التحميل وتعج الصخيقة األندب في بحػث تحميل السحتػى. مئػية
 تطبيق عسلية التحليل  -جـ 
في السعيار الحي  الػاردة السعخفيقتراد في ضػء ميارات اال العمػم لمرف الثاني الستػسطحمل الباحث كتاب    

 -تع اعتساده  حدب الخصػات التالية:
 قخاءة السػضػع  قخاءة كاممة لمتعخف عمى األفكار األساسية في السادة   . -1
 قخاءة وحجة العيشة )الرفحة ( لتحجيج )وحجات التحميل ( أي األفكار التي تتزسغ مفاليع معيشة . -2
 وترشيفيا في ضػء أداة البحث .بعج ذلظ عدل الفكخة الزسشية أو الرخيحة  -3
وحجة التعجاد  باستخجامالسعجة مدبقًا مغ قبل الباحث وتكسيع الشتائج  ستسارةالانتائج التحميل في  تدجيل -4

 -كسا اتبع الباحث في عسمية التحميل القػاعج واألسذ وىي :  لحدابو.
 دتقمة وقائسة بحاتيا في التحميل عمى انيا فكخة م تعامل فإنياالفكخة الخئيدة عمى فكخة فخعية  احتػت اذا -1
ػضح فكخة سابقة ليا يفدخ أو العصف ي فكخة ججيجة مدتقمة إال إذا كان يعتبخفإن عصف ،إذا ضيخ في الفكخة -2

 أو تؤكجىا .
أو إذا كانت الفكخة غيخ واضحة أي مختبصة بسا قبميا أو بعجىا فيسكغ الخجػع إلى قخاءة األفكار الدابقة  -3

 الالحقة حتى تذخز بذكل دقيق وواضح.



 Print  ISSN 2709-9199                                مجلة دراسات في االنسانيات والعلوم       
 Online ISSN 2790-0185                                                            2222 - 2العدد  

 

001 
 

في حالة ضيػر نػع مغ المبذ في تحجيج األفكار يتع الخجػع إلى بعس الخبخاء والسختريغ لالستعانة بآرائيع  -4
                                   .ي تشتسي ليا كل فكخة وتعبخ عشياوإجخاء تػضيح كل فكخة وتحجيجىا ، وتحجيج السجال أو الفقخة الت

  صدق التحليل: -د
كتاب  وحجاتمغ  الػحجة الثالثةمغ السادة السحممة وىي  جدءتيار مغ صجق التحميل قام الباحث باخ لمتأكج   

في شخائق تجريذ العمػم، وقج اجسعػا عمى صالحية  *العمػم لمرف الثاني وعخضو مع السعيار عمى خبيخيغ
 ماعجه الباحث صجقا لمتحميل الحي قام بو. التحميل وىػ 

 
 ثبات التحليل: -ه

 الباحث الثبات عغ شخيق: استخجمالتحميل عمى ثبات مقبػل  يحرلمغ أجل أن    
   استعان الباحث بسحمل خارجي في تحميل السحتػى*  :بين السحللين  الثبات - أ

الثبات السحدػبة بيحه الصخيقة وكانت مداوية ( تع استخخاج معامالت Holstiوبإستخجام معادلة )ىػلدتي    
( بالشدبة لمباحث مع السحمل وبحلظ يعج معامل الثبات جيجًا، وقج أشارت بعس الجراسات إلى إن الثبات 0882)

( قيع معامالت الثبات باستخجام معادلة 2ويبيغ الججول ) ،( فسا فػق 0860أو  0850السقبػل يتخاوح بيغ )
  .ىػلدتي

  ( يػما عمى عسمية التحميل االولى30بإعادة التحميل بعج مخور )اذ قام الباحث  :الزمنالثبات عبر  - ب
 

 بين السحللين ( قيم معامالت ثبات التحليل2جدول )

 :اآلتية اإلحرائية األدوات الباحث استخجم  Statistical means :اإلحرائية الهسائل -5
  دتخجمة لشتائج تحميل السحتػى الشدب السئػية والتكخارات الس 

تكخار السيارة الشدبة السئهية =
التكخارات الكمية لمسيارات

 ×100 

 ىػلدتي معادلة (Holsti) غيممالسح غبيتفاق اال ندب لسعخفة الثبات معامالت إليجاد 
 (72: 2010) الكبيدي،    :غفيمالسخت

 
 :البحث ليجف وفقاً  اىوتفديخ  ايإلي لتػصالتع  التي شتائجمل اً ضعخ  الفرل ىحا يتزسغ عرض الشتائج وتفديرها:

 ؟العمػم لمرف الثاني الستػسطماميارات االقتراد السعخفي السزسشة في كتاب 
 :كتاب العمػم لمرف الثاني الستػسط ) الجدء االول( / اوال

 0882 بيغ الباحث والسحمل الخارجي االتفاق بين السحللين
 95،92 يػما 30بيغ الباحث ونفدو بعج مخور  االتفاق عبر الزمن
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دء االول عمى الشحػ السػضح في مػم لمرف الثاني الستػسط الج  ع  ال كتاب محتػى  يلمبتح الخاصة الشتائج كانت
 (3الججول )

 
 

كتاب العمػم  في الستزسشة والفخعية الخئيدة السعخفي االقتراد تار لسيا السئػية كخارات والشدبةالت (3الججول )
 الجدء االول

 

مجسهع تكرارات  الفرعية اتسهار ل  ا الرئيدة هارةس  ال ت
 الفرعية   اتالسهار 

مجسهع تكرارات 
 رئيدةالسهارة ال

دبة السئهية ش  ال
 الفرعية اتللسهار 

 دبة السئهية ش  ال
 للسهارة الرئيدة

االساسية انَمهارة  -11  
 ا

   %45 %76 646 485 راءةالق  
 %19 124 الكتابة

 %5 33 السهارات الحاسهبية
 %17 %42 251 105 التحليل مهارة التفكير  -2

 %25 64 حل السذكالت
 %13 32 ات وتهظيفهايضفر ال

 %20 50 اتخاذ القرارات
 %22 %31 316 98 التعبير الذفهي  مهارات االترال  -3

 %16 49 الحهار
 %14 45 االقشاع

 %39 124 التأثير واالستثارة
التعاون مع الرفاق والعسل  مهارة العسل الجساعي -4

 في فرق دراسية
60 60 1% 4% 

جسع السعلهمات وتشعيسها  مهارة جسع السعلهمات -5
 وعرضها

41 41 1% 3% 

التكيف مع السهاقف  السهارات الدلهكية -6
 الستغيرة

61 126 48 9% 

والدفاع تكهين فكرة معيشة 
 عشها

14 11 

 41 51 االبتكار والتجديد
 %100 %100 1440 1440  السجسهع
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كتاب  في السزسشة والفخعية الخئيدة السعخفي االقتراد تار يالسً  السئػية دبةكخارات والش  الت (4الججول)
 العمػم الجدء الثاني

 

مجسهع تكرارات  السهارة الفرعية هارة الرئيدةالس   ت
 الفرعية   اتهار الس  

مجسهع تكرارات 
 رئيدةالسهارة ال

دبة السئهية الش  
 الفرعية اتهار للس  

 دبة السئهية الش  
 هارة الرئيدةللس  

هارات االساسيةانم    -11  
 اال

   %45 %73 289 212 راءةالق  
 %23 65 الكتابة

 %4 12 السهارات الحاسهبية
 %20 %47 131 61 التحليل مهارة التفكير  -2

 %23 30 حل السذكالت
 %19 25 ات وتهظيفهايضفر ال

 %11 15 اتخاذ القرارات
 20 %32 125 40 التعبير الذفهي  مهارات االترال  -3

 %25 31 الحهار
 %23 29 االقشاع

 %20 25 التأثير واالستثارة
 التعاون مع الرفاق والعسل مهارة العسل الجساعي -4

 في فرق دراسية
21 21 100% 3% 

جسع السعلهمات وتشعيسها  مهارة جسع السعلهمات -5
 وعرضها

18 19 100% 3% 

التكيف مع السهاقف  السهارات الدلهكية -6
 الستغيرة

14 48 29% 9% 

تكهين فكرة معيشة والدفاع 
 عشها

12 25% 

 %46 22 االبتكار والتجديد
 %100 %100 638 638  السجسهع
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 كتاب في زسشةالس والفخعية ةيالخئيد السعخفي االقتراد تار يالس   ئػيةالس   كخارات والشدبةالت( 5) الججول 

 مػم الرف الثاني مجتسعةالع  

 تػزعت( تكخارا 2073مػم لمرف الثاني الستػسط حقق )( ان كتاب الع  5يتزح مغ الشتائج الػاردة في الججول )
يارة رال، ميارة العسل الجساعي، م  يارة التفكيخ، ميارات االت  االساسية، م  يارات ة ) الس  ييارات رئيدعمى ست م  

ية( وست عذخة ميارة فخعية ، وكانت السيارات االساسية يارات الدمػك  خضيا، والس  شطيسيا وع  عمػمات وت  جسع الس  
ب وتػضيفيا في عسمية والسيارات الفخعية الخاص بيا وىي )القخاءة، الكتابة، السيارات االساسية لتذغيل الحاسػ 

%( فاحتمت 45( تكخارا مػزعة عمى ثالث ميارات فخعية بشدبة )935قج حققت اعمى التكخارات وىػ )التعمع( 
مميء بالرػر مػم لمرف الثاني الستػسط الع   تاب  السخكد االول بالشدبة لمسيارات الخئيدة، وىحا يجل عمى ان ك

بعج ذلظ ميارات االترال التي  جاءتثع  لسحتػى الدابقوربط السحتػى الالحق با واالشكال والججاول
 التأثيخالتي تزع السيارات الفخعية )التعبيخ الذفػي، الحػار، االقشاع،  ( 21دبة)%( تكخارا بش  441حققت)

يارات واالستثارة( وىحا يجل عمى ان كتاب العمػم يذجع الصمبة عمى شخح اسئمة ذات اجابات متعجدة تثيخ م  
التي تزع السيارات الفخعية)التحميل، حل  فكيخيارات الت  م  ثع تمتيا بعج ذلظ قشاع والتعبيخ الذفػي الحػار واال

%( ثع  18( تكخارا بشدبة مئػية )382التي حققت )ذكالت، االقتخاحات والفخضيات وتػضيفيا، اتخاذ القخار( الس  
الستغيخة، تكػيغ رؤية  والتي تزع السيارات الفخعية)التكيف مع السػاقف السيارات الدمػكيةجاءت بالسخكد الخابع 

%( وىحا يجل عمى ان كتب  8( تكخارا بشدبة مئػية )174معيشة والتفاعل معيا، االبتكار والتججيج( التي حققت )

 الشدبة السئهية  تكرارات ال  الجزء الثاني الجزء االول السهارة الرئيدة ت
 الشدبة السئهية التكرارات الشدبة السئهية التكرارات

 انمهارات االساسية  -11
 اال

646 45% 289 45% 935 45% 

 %21 441 %20 125 %22 316 مهارات االتصال  -22
 %18 382 %20 131 %17 251 مهارات انتفكير  -3 3

 %  4  81 %3 21 %4 60 مهارة العسل الجساعي -4
 %3  60 %3 19 %3 41 السعلهماتمهارة جسع  -5
 %8      174 %9 48 %9 126 السهارات الدلهكية -6

 %100    2073 %100 638 %100 1440 انمجمىع
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والتأكيج  خةالعمػم تذجع عمى ايجاد البجائل الرحيحة لحل السذكالت التي تػاجييع لمتكيف مع السػاقف الستغي
بالسخكد الخامذ  عمى اىسية تحسل السدؤولية والقجرة عمى ابتكار حمػل ججيجة مغ خالل اثارة التفكيخ. ثع جاءت

كتاب العمػم تزسغ ميارات  %( وىحا يجل عمى ان 4( تكخارا بشدبة )81التي حققت ) ميارة العسل الجساعي
تساعي عشج الصمبة مغ خالل تعخيفيع بالبيئة والسجتسع العسل الجساعي ضسغ فخق دراسية وىي تشسي الحكاء االج

( تكخارا 60ميارة جسع السعمػمات وتشطيسيا التي حققت)الحيغ يعيذػن فيو، ثع جاءت بالسخكد الدادس واالخيخ 
مػم لمرف الثاني تزسغ ميارة جسع السعمػمات وتشطيسيا في الع   وىحا يعشي ان كتاب  ( %3والتي كانت ندبتيا )

شكال يديل الػصػل الييا الستخجاميا في حل السذكالت التي تػاجو الصمبة وقج كانت ىحه السيارات ججاول وا
مػم لمرف الثاني الستػسط لع ييسل أي ميارة مغ ميارات الع   ان كتاب   يجلوىحا  مػم.الع   اقل تزسيشا في كتاب  

 ( قج وضح ذلظ.5والججول )االقتراد السعخفي بل كانت متزسشة فيو ولكشيا جاءت بشدب متفاوتة، 
 :يأتي ما أفزت الحالي البحث نتائج: أوال/ االستشتاجات

السيارات األساسية، ميارات )االتي تراد السعخفي في كتاب العمػم عمى التختيب حرمت ميارات االق   -1
السيارات الدمػكية، ميارة العسل الجساعي، ميارة جسع السعمػمات وتشطيسيا(  التفكيخ،االترال، ميارات 

مغ وجػدىا في كتاب العمػم الجدء  أكثخحيث وججت ىحه السيارات متزسشة في كتاب العمػم الجدء األول 
 الثاني.

 
 :يأتي بسا الباحث يػصي البحث إلييا تػصل التي الشتائج إلى استشادا: ثانيا/ التهصيات

اعادة الشطخ بسحتػى كتاب العمػم لمرف الثاني الستػسط بذكل يكفل تزسيغ جسيع ميارات االقتراد  -1
 .قجرة عمى استخجام ىحه السيارات أكثخالسعخفي بسا يجعل الصالب 

   السعخفي.اعجاد دليل لسجرسي مادة العمػم يكػن متزسغ لجسيع ميارات االقتراد  -2
 العمػم لتعخيفيع وتسكيشيع مغ ميارات االقتراد السعخفي.عقج دورات تجريبية لسجرسي مادة  -3

 
 :يأتي ما الباحث يقتخح البحث نتائج عمى اعتساداً : ثالثا/ السقترحات

خحمة الجامعية في ضػء ميارات لسحتػى كتب االحياء لمسخحمة االعجادية وكحلظ الس  مساثمة اجخاء دراسة  -1
 .االقتراد السعخفي

اجخاء دراسة مقارنة لكتب العمػم التي يتع تجريديا في السخحمة االعجادية في العخاق وكتب العمػم السقخر    -2
 في مجال التعميع في ضػء ميارات االقتراد السعخفي. العخبية الستقجمةتجريديا في الجول 

 
 السرادر:
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(: تحميل كتب الفيدياء لمسخحمة االعجادية في ضػء ميارات االقتراد 2017)الخضا الخالجي، مخوان عبج  -
 ، كمية التخبية، جامعة القادسية.شذهرةسالة ماجدتير م  ر  السعخفي ومجى السام السجرسيغ بيا، 

 ، عالع الكتب الحجيث لمشذخ والتػزيع، اربج.اقتراد السعرفة(: 2007خمف، فميح حدغ) -
 التشسية على السعرفي وانعكاساته االقتراد(: 20010، عجنان داوود)والعحاري الجعسي، ىجى زويخ  -

 التػزيع، عسان، االردن. و لمشذخ جخيخ دار ،مختارة دول في تحليل و نعرية البذرية
يارات االقتراد السعخفي لجى شمبة كمية العمػم االجتساعية (: درجة تػافخ م  2015)جابخ رام رمزان، ع   -

السجلة األردنية في بجامعة االمام دمحم بغ سعػد اإلسالمية مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ والصالب، 
 .2، العجد11، السجمج  العلهم التربهية والشفدية

 جار السرخية المبشانية، مرخ.، المعجم السرطلحات التربهية(: 2011) والشجار زيشبشحاتو، حدغ  -
(: ميارات االقتراد السعخفي الستزسشة في محتػى كتب العمػم لمسخحمة 2013)سعيج شفقة، سعيج تػفيق  -

، كمية التخبية الجامعة رسالة ماجدتير مشذهرةاألساسية العميا بغدة ومجى اكتداب شمبة الرف العاشخ ليا، 
 اإلسالمية، غدة.

األنساط السشهجية وتطبيقاتها في العلهم  (:2006أنػر حديغ و زنكشة، عجنان حقي شياب ) الخحسغ،عبج  -
 بغجاد. والػثائق،، دار الكتب الثاني(اإلندانية والتطبيكية )الكتاب 

، دار السديخة ترسيم التدريس بين الشعرية والتطبيق(: 2011)فؤاد العجوان، زيج سمسان، والحػامجة، دمحم  -
 عسان، األردن. ع،والتػزيلمشذخ 

 ، دار السشاىج لمشذخ والتػزيع، عسان.أسس التربية الحديثة ونعم التعليم(: 2010)عمي عصية، محدغ  -
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