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 ملخص:
ب الجغرافيا للصف العاشر في ضوء معايير المنهج اإلنساني، تحليل كتاإلى  هدفت الدراسة

ولتحقيق الهدف قام الباحثون بإعداد قائمة معايير للمنهج بعد اإلطالع على األدب النظري 
قام  فقرة وفي ضوء األداة  (54وتكونت من ) ،والدراسات ذات الصلة؛ ثم التأكد من صدقها وثباتها

 .م0202/0202 في الفصل الدراسي الّثانيّ ، غرافيا للصف العاشرالباحثون بتحليل محتوى كتاب الج
وأشارت نتائج الدراسة إلى  ،استخدم الباحثون المنهج التحليلي الوصفي لمالءمته لهدف الدراسة

أّن أكثر معايير المنهج اإلنساني توافًرا في كتاب الجغرافيا للصف العاشر تمثلت بالمجال المعرفي 
األخيرة فكانت  الرتبةثم االجتماعي أما ،الثانية الرتبةم المجال األخالقي في ث ،األولى الرتبةفي 

للمجال الوجداني مّما يدل على افتقار كتاب الجغرافيا في تنمية الجوانب العاطفية واالهتمام 
بالجوانب المعرفية وفي ضوء النتائج كانت أبرز التوصيات: ضرورة مراعاة التكامل بين الجوانب 

لالرتقاء بالعالقات اإلنسانية وهي كفيلة بالنهوض في  والوجدانية في مناهج الجغرافيا؛ المعرفية
 .التعلمية العملية

 .معايير المنهج اإلنساني ،الصف العاشر ،كتاب الجغرافيا ،منهج إنساني الكلمات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 

                                                
 .موك/ األردنجامعة الير كلية التربية/ *
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The Degree to which the Standards of the Humanistic Curriculum are 

Included in the Geography Book for the Basic Tenth Grade 

Fatima Mahmoud Rababa’a  
*oud’Qa-AlQader Ibrahim Abdel . Prof 

  *Dr. Hadi Mohammad Tawalbeh 

 

Abstract: 
The study aimed to analyze the Geography book for the tenth grade, in 

light of the standards of the human approach. To achieve the goal, the 

researcher prepared a list of standards for the curriculum after examining 

theoretical literature and previous studied, and then verifying its validity and 

reliability. It consisted of (45) items. In light of the tool, the researchers 

analyzed the content of the tenth grade geography book in the second 

semester of the academic year 2017/2018. The researcher used the analytical 

descriptive methodology to suit the purpose of the study. The results of the 

study indicated that the most available standards of the human approach in 

the geography book for the tenth grade were represented in the cognitive 

field in the first rank, the moral field in the second rank and then the social 

field. In the last rank came the emotional field. This indicates the lack of 

geography book in the development of emotional aspects and interest in the 

cognitive aspects. Among the most prominent recommendations: The need 

to take into account the complementarity between the cognitive and 

emotional aspects in the geographic approach to advance human relations, 

which are sufficient to advance the educational learning process. 

Keywords: Human approach. Geography book. Tenth grade. Standards of 

humanistic Curriculum. 
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 مقدمة ال

إن طبيعةةةة الةةةنفس البمةةةرية تميةةةل إلةةةى اللةةةين والرفةةةق والعالقةةةات األخويةةةة المبنيةةةة علةةةى األحتةةةرام 
( هةو المعلةم لهةذ  ملسو هيلع هللا ىلصفةالنفو  جبلةت علةى حةب ال يبةة والبعةد عةن البغضةاء والرسةول ) ،وتقدير الّذات

والّتربيةة مةا  ،اإللهةي والمربي اّلّذي سةّ ر حةروف التربيةة بةالمنهج ،اإلنسانية اّلذي جّسد معنى ،البمرية
وإن التعامةةةل مةةةا اإلنسةةةان اّلةةةذي هةةةو مةةة يج مةةةن الممةةةاعر  ،هةةةي إاّل عملّيةةةة تسةةةتند إلةةةى قائةةةد إنسةةةان

ولةةةيس ادل علةةةى ذلةةةب مةةةن أسةةةلوب  ،واالحاسةةةيس والفكةةةر إحتةةةا  إلةةةى رسةةةم خ واتةةةه بتةةةأن واتقةةةان
ل؛ لةةيخّ  بةةذلب ( فةةي تعلةةيم الةةندء وتعةةديل السةةلول واإصةةال العلةةم إلةةى القلةةوب قبةةل العقةةو ملسو هيلع هللا ىلصالرسةةول)

هللا بها لتكون نبراسًا إستضاء بهدإةه ومدرسةة تسةتند  مستنًدا إلى تربية ربانية حبا  منهًجا حكيًما للتعليم
إلةةى أسةةاليب إنسةةانية كيةةم ال وهةةو مةةن حمةةل لةةواء هداإةةة البمةةرية وتعلةةيم اإلنسةةانية محقًقةةا ذلةةب بةةأرقى 

ةمم ﴿ ل تعةالى:أساليب التعامل وصالحيته للت بيةق فةي كةل زمةان ومكةان قةا ِ ِلنمةَت َله  َمةةم ِمةَن  ل َفِبَمةا َرحم
ِلَب﴾ وا ِمنم َحوم نمَت َفظًّا َغِليَظ المَقلمِب اَلنمَفضُّ  [. 042]آل عمران: َوَلوم ك 

إن اإلنسان كائن اجتمةاعي إسةعى دائمةا لتكةوين عالقةات مةا اوخةرين وللمدرسةة دور كبيةر فةي 
والمعلةةم هةةو اليةةد  ،وقةةيم اخالقيةةة وإنسةةانية واجتما يةةة تكةةوين شخصةةية ال الةةب بمةةا تةةوفر  مةةن أنمةة ة

وبمقدار اإلعةداد الجيةد لةه وجةدانًيا إكةون العائةد مةن تحصةيل التربيةة  ،المحركة لنجاح العملية التعليمية
 الصةةدر؛ عبةر حسةةن المعاملةةة وسةةعة ،اذا تةةوافرت فةةي مهنتةةه الثقافةةة االخالقّيةةة والروحّيةةة ،اإلنسةانية

 (Ali,2012 p. 214-216إلنسانية مّما إجعل ال الب أكثر تفاعاًل ما التعليم )لالرتقاء بالعالقات ا
والتربية عملية اجتما ية واإلنسان موضوعها وينبغي أن تهتم بتحقيق النمو المتكامةل لمخصةية 

ويقةا العةبء األكبةر علةى  ،اإلنسان؛ ليتكيم ما مجتمعه عبةر توجيةه جميةا أطةراف العمليةة التعليميةة
التةي تغةر  المةيم اإلنسةانية واالتجاهةات بعالقةة  ثم المدرسة ،ة وشخصية مؤثرة في النفو المعلم كقدو 

أمةا المنهةا  فيسةاعد  ،المعلم بال لبة وال ننسى الدور المؤثر في توجيه نماطات التعليم وهةي األهةداف
 (.2014Deen-Al’ Deia,التربية على تحقيق النمو المامل المتكامل )

فهةو  ،وأكثرها تةأثيًرا فةي إحةداغ تغييةر فةي العمليةة التربويةة ،ن أقوى األدواتإعّد المنها  واحًدام
وتنمةةةي المةةةيم  ،ويسةةةعى إلةةةى تكةةةوين فلسةةةفة شخصةةةية توجةةةه سةةةلول ال لبةةةة ،يبلةةةور األهةةةداف والمحتةةةوى 

 ،؛ ألن المجتمةا ينظةةر إلةى المنهةا  بوصةةفه قةوة أولةةى فةي تمةكيل كيةةان ال الةب وت لعاتةةهواالتجاهةات
وتنمية الجوانةب اإلنسةانية التةي تحتةا  إلةى تعةديل وعلةى  ،هألساسية في صقل شخصيتل الركي ة اويمث

 ،إاّل أّنهةا تختلةف عةن بعضةها الرغم من اتفاق الّنظم التعليمّيةة حةول اإلطةار العةام لمحتويةات المنهةا ،
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 منهةةةا مةةةا يّركةةة  علةةةى الجوانةةةب المعرفّيةةةة، واوخةةةر علةةةى الجوانةةةب المهارّيةةةة دون االهتمةةةام بالجوانةةةب
مّما يؤدي إلى الخلةل فةي بنةاء اإلنسةان وفهةم طبيعتةه؛ ألن ذلةب إسةاعد علةى تنميةة مهارتةه  ؛الوجدانّية

إقةوم علةى التكامةل  ،وإن جةوهر التعلةيم فةي المةنهج اإلنسةاني فةي عالقاتةه مةا اوخةرين وتعديل سةلوكه
عةاد العاطفيةة تضةاف (، بمعنى أن األبالمقدراتبين المجال العاطفي )االنفعاالت(، والمجال المعرفي )

مةنهج ال إقللةةون مةةن شةةأن ودعةةاة هةةذا ال ،إلةى المةةواد الدراسةةية، بحيةةث إكةون مةةا نتعلمةةه لةةه معنةى ذاتةةي
؛ لإلعةةالء مةةن شةةأن المعرفةةة الّذاتيةةة أو الحةةد  لةةذلب فةةإن هةةذا المةةنهج إقةةوم علةةى امةةتالل المعلومةةات

 ((Meknel, 2008المهارات واكتماف المتعلمين أنفسهم بأنفسهم 
والعقلّيةةةة  مقدراتةةهملةةب الّت ةةوير الكيفةةي للمنةةاهج االهتمةةام بتكةةةوين اإلنسةةان الكلةةي، وتنميةةة ويت 

والوجدانّية واالجتما ّية، غير أننا نجد ضعف االهتمام بتنمية الجوانب الوجدانّية؛ مّما يؤدي إلى خلةل 
لةدعائم القويةة التةي فمةن ا ،العاطفيةة مقدراتةهوفهم طبيعة اإلنسان تمكننةا مةن تنميةة ،في تكوين اإلنسان

تقةوم عليهةةا المنةةاهج، العةةودة إلةةى الةةتعّلم اإلنسةةاني القةةائم علةةى تقةةدير الةةذات واالحتةةرام، وإتاحةةة الفرصةةة 
المناقمةة  عبةر للمعلمين للكمةف عةن اهتمامةاتهم وحريةة التعبيةر عةن أنفسةهم لمواجهةة ممةاعر الخةوف

 (.Jamal, 2008)-Alإلنسانية واالهتمام بالجانب المخصي واالجتماعي في إدارة العالقات ا
وفقدانها إعني تحةّول العملّيةة الّتعليمّيةة إلةى عنةف وإلحةاق أذى فةي  ،ال يوجد تعليم  دون إنسانّية

وخصوصةةةًا طلبةةةة المراحةةةل األساسةةةية فةةةالمنهج اإلنسةةةانّي إقةةةّدم جميةةةا األسةةةاليب اّلتةةةي تحّقةةةق  ،الةةةّندء
لةةى وصةةف اإلنسةةانّية بأنهةةا تةةا  التعلةةيم؛ لكونةةه أهميةةة المةةنهج اإلنسةةاني إ األهةةداف اإلنسةةانّية وتن لةةق
والّتعلةةيم  ،ومحصةةلة لالسةةتثمار الصةةحي  ،ومواجهتةةه جميةةا الممةةكالت ،يناسةةب جميةةا مراحةةل الّتعلةةيم

كمةةن يةة رع األرض الصةةالحة ببةةذور سةةاّمة، وباتفةةاق جميةةا األطةةراف، وهةةم المعلمةةون  ،بةةدون إنسةةانّية
 هما إمكن تنفيةذ هةذا المةنهج وتفعيلةببناء اإلنسان والمجت واوباء واألمهات وال لبة، وكل من له عالقة

 (.Deia’ Al-Deen,2014في المدار  بإعادة النظر في الجوانب الوجدانية عند الت وير )
إن منهجيةةة التعلةةيم اإلنسةةاني مثةةل اإلإحةةةاء الةةذاتي، تسةةتفيد مةةن بيكةةةة مريحةةة للةةتعلم. كمةةا واقةةةا 

خالت متعةةددة فةةي تةةدريس اللغةةة. والةةتعلم، إعةةّد العمةةل األمةةر، كمعلمةةين أساسةةيين إجةةب اسةةتخدام م ةةد
 بةةةةوفير جةةةو ممتةةةا لل لبةةةذل قصةةةارى جهةةةدهم لتةةة المعلمةةةينالبيكةةةي حاسةةةمًا للغاإةةةة، لةةةذلب إ  لةةةب مةةةن 

باسةتخدام معةدات التةدريس الجديةةدة، ويمكةن اسةتخدام الموسةةيقى والفةن والعمةل لجعةةل بيكةة الةتعلم مثيةةرة 
اإلنسةةاني إلةةى المعلمةةين الةةذين هةةم مجةةرد أكةةادإميين جيةةدين، بةةل  وال إحتةةا  التعلةةيم لالهتمةةام وحيويةةة.

إفضةةةلون االسةةةتفادة مةةةن هةةةؤالء المعلمةةةين الةةةذين ال إعرفةةةون الموضةةةوع األكةةةادإمي وطرقةةةه بمةةةكل جيةةةد 
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ويحترمونهةا؛ لةذا إجةب علةى المعلمةين  ل لبتهمفحسب، بل إعترفون أإًضا بالحاالت النفسية والعاطفية 
فةي المقةام األول، ومةن ثةم إمكةنهم  ال لبةةل العاطفيةة فةي أذهةانهم وأن إضةعوا أن يتحملوا دائًما العوام

 (.Khatib,2013تحقيق النجاح في التدريس )
المةةنهج الةةذي إقةةوم علةةى بةةرامج  هأنةة )Ibrahim & Wiliam(1999, ولةةيم وابةةراهيمكةةد أو    

ة للحيةاة ويقةوم علةى مثل االحتياجات األساسةي ،االتصال التعليمية ويتضمن موضوعات تهم المتعلمين
 المماركة والتأكيد على التفكير والمماعر واألحداغ من اجل ت وير جميا جوانب المجتما اإلنساني.

إلةى أّن المةنهج اإلنسةانّي يرّكة  علةى تحقيةق الةّذات والّسةالمة  )Meknel(2008,مكنيةل  وأشار
 ،عدهم علةى اكتمةاف هةوّيتهم وذواتهةمويدعم الّ لبةة ويسةا ،العاطفّية والمهارات الفكرّية واستقالل الرأي

وأن ال لبةةة فةةي المةةنهج اإلنسةةاني عنصةةر  ،ويمةةّجا علةةى اإلبةةداع وحةةل الممةةكالت ويخاطةةب همةةومهم
 بارز إساعدهم على بلوغ ما يريدون، فضاًل عن أنه يوّفر خبرات جوهرية لكل متعّلم.

كثةر اتصةااًل وارتباطةًا المةنهج األ أنةهبالمةنهج اإلنسةاني  ففيعةر  Darej-(Al,(2004الةدار   أمةا
بالقضاإا اإلنسانية والمستجدات المعاصرة؛ وذلب لما نمهد  اون من أزمات إنسانية وما يترتةب عليهةا 

 يترل أثًرا سلبًيا في السّلم الّتعليمي. اوتيمن حرمان نفسي واجتماعي وب
لةةم إلةةى أّن التعلةةيم اإلنسةةاني هةةو تع (Qutami & Qutami,1993)وأشةةار ق ةةامي وق ةةامي

، واسةتعداد  للنمةةو وفةق بيكةات إقةةوم بإعةدادها ويكةون تعلمةه محةةدًدا بعةدد مةن المتغيةةرات مقدراتةهالفةرد و 
 المخصية والبيكية.

( "أن المةدخل Ohlsen,1997) أولسةن تناول عدد من الباحثين مفهوم المدخل اإلنسةانّي، ويةرى 
ران مّمةا ي يةد مةن اسةتقاللية المخصةية اإلنسةانّي إمةّجا المتعلمةين علةى الةتعلم الةذاتي، والةتعلم مةا األقة

 أقرانهم".وزيادة تفاعلهم وعالقاتهم ما 
أن التربية عملية ديناميكية ترتب  بالتنمية الذاتية، والكمال  ويرى أصحاب المنهج اإلنساني

هو في موضا القلب  ق الّذاتيوتحق ،اإلنساني، وينبغي أن تحقق اتجاًها أسلم نحو الذات واألقران
ويسم  للمتعلمين أن  ،لمنهج، فلكل متعّلم ذات خاصة ينبغي اكتمافها وبناؤها وتعليمهاا من هذا

وعلى المنهج اإلنساني أن إمدهم بالنمو  ،وأن إحصلوا على التغذإة الراجعة إعبروا، وأن إخ كوا،
 ada’(Sa(2001,المعرفي

ة، واحتةرام المواثيةق بهةدف ويراعي المنهج اإلنساني حرّية الفةرد وممةاعر ، ويهةتّم بةالميم األخالقية
وهةةةو  ،فاإلنسةةةان مكةةةّرم علةةى جميةةةا المخلوقةةةات ،خدمةةة اإلنسةةةان كإنسةةةان وهةةذا مةةةا دعةةةا إليةةةه اإلسةةالم
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(: "إنمةا بعثةت ألتّمةم ملسو هيلع هللا ىلصوخيةر شةاهد علةى ذلةب قةول الرسةول) واإلسالم خير منهج في الّتعامل ،المفّكر
(هةةو القةةدوة ملسو هيلع هللا ىلصّرسةةول ) ،م اإلنسةةانيةال مةةا المةةيقةة( 022)روا  البخةةاري، حةةديث رقةةم ) مكةةارم األخةةالق"

لةةى رقةةّي ٳاّلةةذي يتنةافى مةةا العنةةف فةةديننا الحنيةةم يهةةدف  ،والمثةل األعلةةى فةةي تجسةةيد مفهةةوم اإلنسةةانية
Al-اإلنسةةةان فةةةةي سةةةةلوكه، عبةةةةر نظةةةةام يتضةةةةمن المةةةيم والقواعةةةةد األخالقيةةةةة ومنهاًجةةةةا يةةةةنّظم حيةةةةاتهم )

Sharefin,2002.) 
ا مّمةةةا وّلةةةد وثةةةورة معلومةةةات وت ةةةور التكنولوجيةةة ضوتنةةةاق غيةةةرات عةةةالم اليةةةوم مةةةن تعقيةةةدونظةةةرًا لت

علةةى التربيةةة والتعلةةيم تهيكةةه األفةةراد والجماعةةات بت ويةةدهم بالمقةةدرة علةةى التكيةةم   امةةاً التةةوترات أصةةب  ل
دعوة إلةةى الحةةةوار بةةين جميةةا أطةةةراف الجهةةات المعنيةةة ويت لةةةب رؤيةةة إنسةةانية للتعلةةةيم الةةواالسةةتجابة و 

ام الحياة وكرامة اإلنسان والمساواة في الحقوق والعدالةة االجتما يةة والتضةامن والتنمية مبنية على احتر 
إّن نهًجةةا إنسةةانًيا شةةاماًل  ،الةةدولي والتنةةوع الثقةةافي والتمةةارل فةةي المسةةؤولية مةةن أجةةل مسةةتقبل مسةةتدام

 إسةت يا أّن إحقةةق النمةاء والسةةالم واالنةدما  والعدالةةة االجتما يةةة ويقةف بوجةةه العنةف والتعصةةب ألنةةه
مسةتند إلةةى مبةةادق أخالقيةةة تعلةةي مةن شةةأن اإلنسةةان ويقةةوم هةةذا الةنهج علةةى االنفتةةاح والمرونةةة ويحقةةق 

 (UNESCO,2015)تعليم مستمر مدى الحياة وحياة كريمة للجميا 
إن ضةرورة التكيةةم مةا عةةالم يتمية  بةةالتغير السةريا والتةةوترات بةين المجموعةةات واألمةم تمةةكل   

هدف التعلةيم هةو ت ةوير األشةخاذ الةذين إمكةنهم التكيةم والتغييةر،  أزمة في التعليم. إجب أن إكون 
الةةذين إعرفةةون كيةةم يتعلمةةون. مثةةل هةةذا المةةخي هةةو المةةخي الةةذي إعمةةل بمةةكل كامةةل، إجةةب أن 

عةة ز إمةةمل المةةخي كلةه ويجةةب أن إمعرفةة والت ةةوير المعرفةةي؛ إجةب أن يتجةاوز التعلةةيم االهتمةةام بال
، وهةو الةتعلم ذو المهةمإلبداع. إجب أن إكون التركية  علةى الةتعلم التنمية العاطفية والنمو المخصي وا

والحقةائق. شةمل الةتعلم  هةاوحفظ المغ ى المخصي بداًل من التعلم بةال معنةى مثةل اكتسةاب المعلومةات
التقليةدي، الةةذي كةةان محةةور البحةةث فةةي الةةتعلم والتعلةةيم. لتع يةة  النةةوع الثةةاني مةةن الةةتعلم هةةو محةةور مةةا 

 (     Rogers,1977)اإلنساني كالتعليم  مهتمينكثير من الإسّميه 
إجةةةد البةةةاحثون مةةةدى االرتبةةةا  بةةةين المةةةنهج اإلنسةةةاني ومةةةادة الجغرافيةةةا بمةةةا سةةةتحققه مةةةن تنميةةةة 
اإلنسةان إذا تضةةافرت الجهةةود مةةن النةةواحي المعرفيةةة والوجدانيةةة والنفسةةية كافةةة والمسةةتويات المخصةةية 

وإعةةداد  واألسةةاليب،بةةّد مةةن إعةةادة النظةةر فةةي ال رائةةق  يتحقةةق ذلةةب ال والعالميةةة، وحتةةىواالجتما يةةة 
فيهةا عالقةات إنسةانية اإجابيةة إلحةداغ التةوازن  سةوددافكةة تالمعلم وجدانًيا ومهارًيا في ظل بيكة صفية 

 في العملية التعليمية.
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إّن منةةةاهج الدراسةةةات االجتما يةةةة أكثةةةر المنةةةاهج اهتمامةةةًا باإلنسةةةان وعالقتةةةه بةةةالمجتما والبيكةةةة 
وتتنةةاول اعمةةال اإلنسةةان وأفكةةار  وممةةاعر   وتمكنةةه مةةن مواجهةةة  عى إلةةى بنةةاء المةةواطن الصةةال ،وتسةة

التحةةدإات والممةةاركة فةةي حلهةةا وتهةةتم بالممةةكالت االقتصةةادإة واالجتما يةةة واإلنسةةانية ولهةةذ  المنةةاهج 
 كةةدتأالتةةي  (Al-Qatati,2016) هذا مةةا أكدتةةه دراسةةة،ارتبةةا  قةةوي فةةي الجوانةةب الوجدانيةةة لإلنسةةان

على ارتبا  مناهج الدراسات االجتما ية باتجاهات ال الب وبناء  شخصيته وتةرتب  بالبيكةة والمجتمةا 
علةةةى التفكيةةر وتحقيةةةق  المقةةدرةوتكسةةب ال لبةةة المهةةةارات واالتجاهةةات والنظريةةةات بحيةةث يتمكنةةوا مةةةن 

تسةهم فةي عمليةة ولها دور أساسي في بناء النظام الميمي وما يةرتب  بةه مةن مفةاهيم وعواطةف  ،الّذات
 .(Al-lqae’e,2004)التفاعل بين المعلم وال لبة، وهي الوسيلة لبناء القاعدة الوجدانية األساسية 

تتنةةاول مةةادة الجغرافيةةا اإلنسةةان كعنصةةر اجتمةةاعي يتفاعةةل مةةا البيكةةة التةةي تسةةاعد  فةةي دخةةول 
ل لبةةةة ألنفسةةةةهم الحيةةةاة االجتما يةةةة وتهيةةةةن مجةةةاالت متنوعةةةةة تسةةةاعد  علةةةى النمةةةةو اإلنسةةةاني وفهةةةةم ا

وتنمية عواطف المحبة والمكر والخمية  هإلإمان بقدرة الخالق وحكمته وكرموللمجتما، وترسخ لديهم ا
ويستمعر حسن األبداع واالتقان بما فيه من ظواهر كونيةة؛ فيكةون علةى إقةين أن آإةات هللا فةي الكةون 

اعةةب التةةي تصةةادفهم تةة ودهم تسةةير وفةةق قةةوانين منظمةةة ربانيةةًا وعنةةد دراسةةة قصةةي االكتمةةافات والمت
وتة ود ال لبةة بالمعةارف وطةرق ، ويصبحوا عناصر فّعالة في تقدم المجتمةا وت ةور  ،باإلدارة اإلنسانية

التفكيةةر والمهةةارات واالتجاهةةات، وتعتمةةد علةةى التةةدريس القةةائم علةةى تفاعةةل ال لبةةة مةةا البيكةةة ال بيعيةةة 
وتقةةدير أهميةةة التعةةاون الةةدولي  ،عي المسةةؤولوالبمةةرية التةةي تحةةي  بهةةم فتنمةةي لةةديهم  الحةةس االجتمةةا

إجةةةب االهتمةةةام بمةةةادة الجغرافيةةةا كمةةةادة  ،والرخةةةاء العةةةالمي وتأكيةةةد الةةةوالء واالنتمةةةاء للةةةوطن والتضةةةحية
دراسةية تحتةا  الةى تعليةل وتفسةير وربة  األسةةباب بمسةبباتها وتتضةمن حقةائق وظةواهر تحتةا  الةى نقةةد 

-Al)قةةةةدرة علةةةةى تنميةةةةة االتجاهةةةةات والمةةةةيم والمهةةةةارات موتحليةةةةل وتنبةةةةؤ لةةةةذا تعةةةةّد مةةةةن أكثةةةةر المةةةةواد 

Qatati,2016). 
إغفةةال الجوانةةب الوجدانيةةة واإلنسةةانية والنفسةةية فةةي منةةاهج  ونظةةًرا ألهميةةة التعلةةيم االنسةةاني فةةإن

الجغرافيةةا ومةةا يترتةةب عليهةةا مةةن حرمةةان ال لبةةة مةةن المنةةاا الةةدافن والعالقةةات ال يبةةة والحةةوار البنةةاء 
ومنةةةاهج الجغرافيةةةا تفتقةةةر إلةةةى تنميةةةة الجوانةةةب  وتقةةةدإم الحلةةةول والمالحظةةةات موضةةةوع إسةةةتحق البحةةةث

ما اكدتةه  ابالمسببات، وهذالعاطفية بمكل اكبر كونها مادة تبحث في الظواهر العلمية ورب  االسباب 
ّن أ (al, 2013’Abdel A, Deen,2014-Al’ Deia, Mohammad,2011الدراسةات السةابقة )

 لمبحث بالصبغة اإلنسانية.الحاجة ماسة لصبغ هذا ا
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علةةةى مةةةا تقةةةدم تةةةأتي هةةةذ  الدراسةةةة بقصةةةد مراعةةةاة الجوانةةةب الوجدانيةةةة، وتقةةةدير اّلةةةذات  وتأسيسةةةا
 تحقق رضا وسعادة. و اإلنسانية وتقدإم أساليب تراعي 

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها
يةةةاب وغ ،ةإن مراعةةةاة االحتياجةةةات الوجدانيةةةة، فةةةي مجتمةةةا زادت فيةةةه مظةةةاهر األميةةةة الوجدانيةةة

تةرل أثةًرا سةةلبيًا  التواصةل اإلإجةابي والخمةونة فةي السةةلول، وطليةان الجانةب األكةادإمي علةةى الوجةداني
وعنةف وإلحةاق  ،في الميدان التربوي ترتةب عليةه  اإلسةاءة بةين ال لبةة أنفسةهم، والمعلمةين تجةا  ال لبةة

عوا حلواًل مناسةبة وهةذا ضأذى في الّندء؛ لذا وجد الباحثون أن يتصدوا للبحث في هذ  الممكلة وأن إ
ومةن هنةةا تبلةةورت  ،(Abdel A’al,2013؛  Deia’ Al-Deen,2014دراسةة كةةل مةةن: ) همةا أكدتةة

الفكةرة لتتحةةدد ممةةكلة الدراسة:)ضةةعف اهتمةةام منةةاهج الجغرافيةةا بتنميةةة الجوانةةب الوجدانيةةة لةةدى ال لبةةة 
 عن السؤال اوتي: الجوانب المعرفية(عبر محاولة الدراسة الحالية اإلجابة على والتركي 

 ما درجة تضمين معايير المنهج اإلنساني في كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي؟ 
 تكمن أهمية الدراسة النظرية:

 منها  الجغرافيا للصف العاشر األساسي. المتضمنة فيتحديد معايير المنهج اإلنساني  -
هةا  الجغرافيةا للصةف العاشةر تضةمين قائمةة المعةايير للمةنهج اإلنسةاني فةي من الكمف عن درجة -

 األساسي.
 توفير إطار نظري من المنهج اإلنساني ومعايير . -

 أهمية الدراسة العملية:
توفر الدراسة لمصممي وم وري منها  الجغرافيا في األردن قائمة معايير للمنهج اإلنسةاني التةي  -

 ينبغي تضمينها في كتب الجغرافيا للصف العاشر األساسي.

 راسات أخرى أكثر شمواًل نظًرا لقلة الدراسات في المنهج اإلنساني. توفر مجااًل لد -
 التعريفات اإلجرائية:

 وخبرات تسةاعد ال الةب فةي اسةتغالل طاقاتةه : التعّلم الذي إقوم بتهيكة مواقفالمنهج اإلنساني
دافةةن  العقليةةة ومهارتةةه االجتما يةةة؛ إلتاحةةة الفرصةةة للتعبيةةر عةةن ممةةاعر  فةةي جةةوّ  مقدراتةةهاالبتكاريةةة و 

 ضمن فريق لتنمية الجوانب الوجدانية.
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: معةةةايير تةةةم اشةةةتقاقها مةةةن األدب النظةةةري والدراسةةةات ذات الصةةةلة المااانهج اإلنسااااني معاااايير
بالموضةةةوع، وحّلةةةل الكتةةةاب فةةةي ضةةةوئها وشةةةملت المجةةةاالت اوتيةةةة:)المعرفي واالجتمةةةاعي والعةةةاطفي 

 واالخالقي( تندر  تحتها مؤشرات.
 األنم ة، النهري  النظام، والتنمية )الموارد دراسية: وحدات يتضمن أربا: كتاب كتاب الجغرافيا

الممكالت البيكية( يدّر  للصف العاشر األساسي على مدار فصلين قام بتأليفه نخبة ، االقتصادإة
من المتخصصين في مبحث الجغرافيا في وزارة التربية والتعليم في األردن بناًء على قرار مجلس 

 م.0203/0202م/للعام الدراسي 03/2/0203( تاريخ 23/0203يم رقم )التربية والتعل
 حدود الدراسة:

: اقتصةرت الدراسةةة علةى تحليةل كتةاب الجغرافيةا للصةف العاشةةر الحادود الموواوةية والبشارية
 األساسي في ضوء معايير المنهج اإلنساني.

 م.0202/0202الثاني للعام  تم ت بيق الّدراسة في الفصل الدراسيّ  الحدود الّزمانّية والمكانّية:
  مّحددات الدراسة:

ومدى  نتائج على عينة الدراسة الممثلة بتحليل كتاب الجغرافيا للصف العاشرالتعميم  قتصرإ
 مناسبة الوسائل اإلحصائية المستخدمة للتحقق من فرضيات الدراسة.

 الدراسات السابقة:
غرافيةا عةةن تنميةة معةةارف منةاهج الج ( عةن عجة (Mohammad,2007 كمةفت دراسةة محمةةد
وحةل ممةكالتها، وضةعف اهتمامهةا بالجوانةب المهاريةة والوجدانيةة  ومهاراتهةا القضاإا البيكية واتجاهاتهةا

المرتب ة بالممكالت والقضاإا البيكية؛ العتماد مناهج الجغرافيا على طرائق التدريس التقليدإةة، وحمةو 
راسة على مدخل العلم والتكنولوجيةا؛ للكمةف عةن أثةر  لذا اعتمدت هذ  الد المعلومات والتلقين والحفظ؛

في تنمية بعض عناصر التنور البيكي لةدى ال لبةة، أمةا عينةة الدراسةة فكانةت مةن طلبةة الصةف األول 
واعد وطبق اختبةار معةارف بيكيةة لميةا  الجانةب المعرفةي ومميةا  لالتجاهةات البيكيةة لميةا   ،الثانوي 

أسةفرت نتةائج الدراسةة عةن  ،كالت البيكية لميةا  الجانةب المهةاري الجانب الوجداني ومميا  لحل المم
الستخدام العلم والتكنولوجيا والمجتما في تنميةة مهةارات ال لبةة واتجاهةاتهم فةي حةل  وجود أثر إإجابي
 .الممكالت البيكية

( دراسةةةة حةةول إعةةةداد برنةةامج فةةةي التعلةةةيم (Bulent,Sizaglu,2007 بولنةةةت وسةةاب جلوأجةةرى و 
بلةغ عةةددهم  ،والكمةف عةن أثةر  فةةي تنميةة المةيم اإلنسةانية لةدى طةةالب مدرسةة العلةوم العليةااإلنسةاني، 
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( طالًبةةةا وقةةةد تضةةةمنت إجةةةراءات الدراسةةةة إعةةةداد مميةةةا  للمةةةيم اإلنسةةةانية وت بيقةةةه علةةةى مجموعةةةة 22)
ومقارنةةة نتةةائج المجموعةةة التجريبيةةة بنتةةائج المجموعةةة الضةةاب ة وكمةةفت النتةةائج عةةن األثةةةر  ،البحةةث
وتنميةةةة الجوانةةةب الوجدانيةةةةة  ،جةةةابي لبةةةرامج التعلةةةيم اإلنسةةةةاني فةةةي تنميةةةة قةةةيم المواطنةةةةة والتسةةةام اإلإ

 والسلوكية والمعرفية والميم اإلنسانية.
 فاعليةة( دراسة بمحافظة القليوبية هةدفت إلةى بيةان Abdel Azeez(2011,عبد الع ي   أجرى و 

يةةة الملحةةة فةةي منةةاهج التةةاريخ علةةى تنميةةة اسةةتخدام المةةدخل اإلنسةةاني فةةي تنةةاول إحةةدى القضةةاإا العرب
( طالبًا مةن طةالب الّصةف 22التعاطف التاريخي لدى طالب المرحلة الثانوية وقد اختيرت عينة من )

نميةة ت اوتيببعض جوانب القضةية التاريخيةة وبة ال لبةوقد تّم التوصل إلى تنمية وعي  ،الثانويّ  الثانيّ 
اسةةةة فةةةي لفةةةت أنظةةةار معلمةةةي التةةةاريخ إلةةةى أهميةةةة اسةةةتخدام همت الدر سةةةأالتعةةةاطف التةةةاريخي نحوهةةةا، و 

 وتعديل سلوكهم. همووجدان ال لبةالمدخل اإلنساني في التدريس؛ ليكون أكثر تأثيًرا في عقل 
اسةتخدام المنحةى اإلنسةاني  فاعليةةإلى معرفة  )al’Abdel A(2013,وهدفت دراسة عبد العال 

الوجداني وبقةاء أثةر الةتعلم لةدى عينةة مةن الصةف األول  في تدريس الجغرافيا في تنمية مهارات الذكاء
( طالًبةا قّسةمت إلةى 22الثانوي، وطبةق اختبةار تحصةيلي ومميةا  الةذكاء الوجةداني علةى عينةة بلغةت )

ومةةن أبةةرز النتةةائج التةةي توصةةلت إليهةةا الدراسةةة:  ،( مجموعةةة ضةةاب ة24( مجموعةةة تجريبيةةة و)24)
صةيل وتنميةة مهةارات الةذكاء الوجةداني، وبقةاء أثةر الةتعلم لةةدى المنحةى اإلنسةاني فةي زيةادة التح فاعليةة

 طالب األول الثانوي.
( فقةد أجةرت دراسةةة فةي القةاهرة كمةفت عةةن فاعليةة المةدخل اإلنسةاني فةةي Eid(2014, عيةد أمةا

قدرتةه علةى جعةل بيكةة تعلةم إنسةانية مو  ،البرامج التعليمية وأثر  في خفض السلول العدواني لدى ال لبة
ثةةم طبّقةةت المةةنهج  ،إذ اقتصةةرت عينةةة الدراسةةة علةةى طلبةةة المرحلةةة اإلعدادإةةة ،لمةةعور بالةةذاتوتنميةةة ا

وتبةين أّن هنةال فاعليةة عاليةة عنةد اسةتخدام المةدخل اإلنسةاني فةي تعلةيم  ،التجريبي للكمةف عةن األثةر
بالجوانةةةب هتمةةةام إلمةةةن حيةةةث اوأّن هنةةةال ضةةةعًفا  ،المةةةعور باّلةةةذات ةالمةةةيم والحةةةد مةةةن العنةةةف وتنميةةة
 الوجدانية والميم االجتما ية.

عةةن أثةةر المةةنهج الوصةةفي إلعةةداد  (Deia’ Al-Deen,2014)وكمةةفت دراسةةة ضةةياء الةةدين 
إذ قةةدم برنةةةامج تةةةدريبي قةةائم علةةةى أبعةةةاد المةةةدخل  ،قائمةةة بأبعةةةاد المةةةدخل اإلنسةةاني والمةةةنهج التجريبةةةي
تنظيمهةةا وتحديةةد معاييرهةةا اسةةتخدمت أدوات طبقةةت  ،اإلنسةةاني لتنميةةة الجوانةةب الوجدانيةةة لةةدى ال لبةةة

وفقةًا لمعةةايير تةةدريس الجغرافيةةا العالميةةة. تكونةةت عينةةة الدراسةة مةةن جميةةا كتةةب الجغرافيةةا مةةن الدراسةةة 
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إذ أشةارت نتةائج الدراسةة إلةى فاعليةة  ،التي تمثلت في مميا  الجوانب الوجدانيةة واالختبةار التحصةيلي
 لبة.المنهج الم ور في تنمية الجوانب الوجدانية لدى ال 

( (Purwanto Purwanto & Soekamto,2016سةوكاموتوو  وبوروانتةو أجةرى وبوروانتةو
حلةة األساسةية دراسة في اندونيسيا هدفت إلةى تحليةل كتةب الجغرافيةا بغاإةات وصةف األخ ةاء فةي المر 

  في مدار  شةرق من قةة جافةا، منهجيةة وصةفية تحليليةة. وقةد أظهةرت النتةائج أن والثانوية التي تدر 
، وأن الكتةب ال تتعةرض كثيةرًا %02.32ء الموجودة في تنظيم الكتب تتمثةل فةي الحمةو بنسةبة األخ ا

للحقائق وتعتمد على التعميمات، وبينت النتائج أن الكتةب ال تراعةي المعةايير العالميةة وبخاصةة رعاإةة 
ب بمةكل على حل الممكالت، وأن هنال حاجة لةرب  الكتةب بحيةاة ال الة المقدرة، وتنمية ال لبةتفكير 
 أكبر.

 :التعقيب على الدراسات السابقة
الفّعةةال تجّلةةت نظةةرة اإلسةةالم إلةةى الةةذات اإلنسةةانية وهةةذا مةةا أبرزتةةه هةةذ  الدراسةةة مةةن الةةدور  لقةةد
اإلنسةةاني علةةى السةةاحة التعليميةةة فةةي الوقةةت الةةذي تجاهةةل الكثيةةرون أهميةةة الجوانةةب الوجدانيةةة  للمةةنهج

 ر ملمو  على مخرجات التعليم.وفهم ال بيعة اإلنسانية لما لها من أث
اختلفةةةت الدراسةةةة الحاليةةةة عةةةن الدراسةةةات السةةةابقة فةةةي عةةةدة جوانةةةب: الموضةةةوع وممةةةكلة الدراسةةةة  -

 والهدف والمنهجية ونوع العينة ومجتما الدراسة وال مان والمكان.
ب تتوافق الدراسة ما الدراسةات السةابقة فةي التركية  علةى التكامةل بةين الجوانةب الوجدانيةة والجوانة -

 المعرفية مّما يؤدي إلى تكامل في التوازن والنمو المخصي للفرد.

 تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها:
لما أع ى مةن وزن  المناهجهذ  الدراسة أهمية المنهج اإلنساني واختالفه عن غير  من  أظهرت

و المعلةةم اإلنسةةان ويمثةةل حجةةر واسةةتعداداته وأبةةرزت مكانةةة المعلةةم فهةة مقدراتةةهوقيمةةة لإلنسةةان واحتةةرام 
وأشةارت إلةى أهميةة التعلةيم اإلنسةاني فةي إإجةاد بيكةة  األسا  في االستثمار الصحي  للعملية التعليميةة

 العملية التعليمية. ممكالتودورها في التخفيم من  اإجابي للتعلمآمنة وتهيكة مناا 
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الّدراسة:
 المنهج الوصفي التحليلي.الدراسة الحالية  استخدمت
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 :مجتمع الّدراسة وعينتها
تكةةّون مجتمةةا الّدراسةةةة مةةن كتةةةاب الصةةف العاشةةةر األساسةةي فةةةي جميةةا المةةةدار  فةةي المملكةةةة 

 م0202/0202األردنية الهاشمية للعام الدراسي
  أداة الدراسة:

والعالقةة  صةلةإليهةا بمراجعةة الدراسةات ذات ال التوصةلقائمة ألبرز معايير المنهج اإلنسةاني تةم 
المجةةةةال  العةةةةاطفي،المجةةةةال  المعرفةةةةي،بالموضةةةةوع تمثةةةةل أربعةةةةة مجةةةةاالت للمةةةةنهج اإلنسةةةةاني:)المجال 

 أداة لتحليل المحتوى. وعدهاالمجال األخالقي( تتضمن مؤشرات تّعبر عن كل مجال  االجتماعي،

 الباحثون الخطوات اآلتية في بناء أداة تحليل محتوى الكتاب: وقد أتبع

ى األدب النظةةري والدراسةةات السةةابقة ذات الصةةلة بمعةةايير المةةنهج اإلنسةةاني، كدراسةةةة الرجةةوع إلةة -
(2014,Eid؛ Deen,2014-Al’ Deia؛ al, 2013’AbdelA)  والدراسةات اهتمةت بتحليةل

 Purwanto, Purwanto & Soekamto,2016)الكتب مثل: دراسة )

ة:)المجال ربعةةة مجةةاالت رئيسةةسةةاني صةةنفت إلةةى أمعةةايير المةةنهج اإلن التوصةةل إلةةى قائمةةة ألبةةرز -
 األخالقي( تندر  عنها عدة مؤشرات. العاطفي، االجتماعي، المعرفي،
 صدق االداة:

للتحقةةةةق مةةةةن صةةةةدق األداة عرضةةةةت بصةةةةورتها األوليةةةةة علةةةةى عةةةةدد مةةةةن المحكمةةةةين مةةةةن ذوي 
طلةب إذ  ،والجغرافيةا واإلرشةاد والميةا  والتقةويم ،االختصاذ والخبرة في مجةال الدراسةات االجتما يةة
والسةالمة اللغويةة وشةمولها للمجةاالت األربعةة،  ،منهم التحقق من مدى توافر معايير المةنهج اإلنسةاني

وفي ضوء آراء المحكمين أجريت تعديالت كةان  ،واإلضافة ،واألخذ بآرائهم من حيث الحذف والتعديل
 ال المفهةةوممةةن أبرزهةةا: حةةذف مفةةاهيم جديةةدة وإعةةادة النظةةر فةةي صةةياغة بعةةض الفقةةرات لصةةعوبة ادر 

وإحكةةةةام الجانةةةةب اللغةةةةوي، وحةةةةذف بعةةةةض الفقةةةةرات لعةةةةدم ارتباطهةةةةا بموضةةةةوع الدراسةةةةة والتمةةةةابه فةةةةي 
 ثم تم اعتمادها بصورتها النهائية. االستغناء عن بعض الفقرات المركبة. ،المضمون 

 : ثبات األداة
مةةن قبةةل  تأكةد البةةاحثون مةةن ثبةةات األداة بتحليةةل محتةةوى درسةةين مةن الكتةةاب بفةةارق سةةتة أسةةابيا

علةى آليةة التحليةل وفكةات  تةم اإلتفةاقبعةد أن  الباحثين وزميل لهم متخصي في الدراسات االجتما ية
 التحليل ووحدة التحليل واستخرا  معامل الثبات بين التحليلين وفق معادلة هولستي:

 %100* معامل الثبات =
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 وقد بلغ معامل الثبات لكل در  من الدرسين على النحو اوتي:
 ت الثبات بين التحليلينمعامال

 معامل الثبات الدرس
 2.23 االول
 2.22 الثاني

 ()متوس  االتفاق بين المحكمين(0-+)ن 0 /المحكمين( ن )متوس  االتفاق بين 

 للخ وات اوتية: في ضوء األداة حّلل محتوى الكتاب وفقاً 

 قراءة المحتوى قراءة جيدة، حتى يتض  معنا  في أذهان الباحثين. -

 مدى تضمين معايير المنهج اإلنساني. إلىديد الهدف وغرض التحليل، وهو التعرف تح -

 تحديد مجال التحليل وهو كتاب الجغرافيا للصف العاشر األساسي في وزارة التربية والتعليم. -

 تحديد فكات التحليل: وهي معايير المنهج اإلنساني التي ينبغي تضمينها في كتاب الجغرافيا. -

 في صورة جمل. والمفاهيم تأتيتحليل: وهي الجملة وشبه الجملة؛ ألن األهداف تحديد وحدة ال -

 والجداول، واألشكال واألنم ة في عملية التحليل. والصور،إدخلت والنصوذ،  -

تةدريب ال ميةل المخةتي فةي مجةال الدراسةات االجتما يةة علةى كيفيةة التحليةل وحسةاب التكةرارات  -
فةةةي الكتةةةاب واالتفةةةاق معةةةه علةةةى التحليةةةل وفةةةق آليةةةة  والنسةةةب المكويةةةة لمةةةدى تضةةةمين المجةةةاالت
ن وال ميةل وفةق معادلةة يثم حسةاب التحليةل بةين البةاحث ،ومنهجية واحدة تقوم على رصد التكرارات

 ي:تهولس

 %022* معامل الثبات=

 وقد بلغ معامل الثبات لكل مجال من المجاالت على النحو اوتي:
 معامل الثبات المجال
 2.22 المعرفي

 2.25 اطفيالع
 2.23 االجتماعي
 2.24 االخالقي

 اعتمد التكرار وحدة للعد في التحليل، وحساب تكرار األفكار التي تناولت المنهج اإلنساني. -

 رصد نتائج تحليل المحتوى. -

بيرسةةةون وحسةةةاب معامةةةل االتسةةةاق  إرتبةةةا ومةةةن ثةةةم اسةةةتخرا  معامةةةل الثبةةةات لحسةةةاب معامةةةل 
 اا الفا.الداخلي باستخدام معادلة كرو نب
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 :المعالجة اإلحصائّية
المتوسةةةة ات الحسةةةةابية واالنحرافةةةةات )حسةةةةاب تةةةةم اسةةةةتخدام أسةةةةاليب اإلحصةةةةاء الوصةةةةفي فةةةةي 

 والتكرارات واستخرا  النسب المكوية( المعيارية
 إجراءات الدراسة:

 تحديد ممكلة الدراسة وأسكلتها. -
 تحديد مجتما الدراسة وعينتها. -
 بصورتها األولية وتحكيمها. عبر إعداد قائمة ألهم معايير المنهج اإلنساني بناء أداة الدراسة -

 تحليل المحتوى في ضوء االدا  وفقًا للخ وات السابقة. -

إجةةةراء المعالجةةةات اإلحصةةةةائّية المناسةةةبة ورصةةةد التكةةةةرارات واسةةةتخرا  النسةةةب المكويةةةةة ومةةةن ثةةةةّم  -
 عرضها وتفسيرها، وصواًل إلى النتائج والّتوصيات.

 :البحثنتائج 

 فةي كتةاب الجغرافيةةا  معةايير المةنهج اإلنسةاني النتيجةة المتعلقةة بسةؤال الدراسةة: مةا درجةة تضةمين
 للصف العاشر األساسي؟
في ضوء األداة بتحليل محتوى الكتاب وفقةًا لخ ةوات التحليةل؛  الباحثون  لإلجابة عن السؤال قام

يةل المحتةوى التةي تتبةا لمجموعةة مةةن وذلةب عةن طريةق اسةتخدام معةايير المةنهج اإلنسةةاني كوحةدة لتحل
المجةةاالت، ورصةةد التكةةرارات والنسةةب المكويةةة لكةةل معيةةار مةةن المعةةايير التةةي تتبةةا لمجةةاالت المةةنهج 
اإلنساني، ما مراعاة ترتيب المجاالت ثم المعايير التابعةة لكةلّم منهةا وفًقةا للنسةب المكويةة الخاصةة بهةا 

 وإجةةراء األسةةلوب االحصةةائي المناسةةب عبةةر (1،2،3،4،5)جةةداولالتنازلًيةةا، وذلةةب كمةةا هةةو م بةةيلن فةةي 
 جما البيانات وعد التكرارات لكل مجال من المجاالت واستخرا  النسب المكوية.

( التكرارات والنسب المئوية لمجاالت المنهج اإلنساني مع مراعاة ترتيب المجاالت وفًقا 1جدول)ال
 للنسب المئوية الخاصة بها تنازلًيا

 المستوى  النسبة المئوية التكرار المنهج اإلنساني والمجاالت التابعة له الرقم الرتبة
  20.02 225 المعرفي 0 0
  5.35 53 األخالقي 5 0
 منخفض 2.22 22 االجتماعي 2 2
 منخفض 2.22 2 العاطفي 0 5

 022.22 220 الكلي
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جةةةاءت وفًقةةةا  ( أنل مؤشةةةرات المةةةنهج اإلنسةةةاني لمختلةةةف المجةةةاالت قةةةد0جةةةدول )اليالحةةةظ مةةةن 
األولةةةةى ضةةةمن مسةةةةتوى تةةةوافر )مرتفةةةةا( بنسةةةبة مكويةةةةة  الرتبةةةةالمعرفةةةي فةةةةي المجةةةةال : اوتةةةيللترتيةةةب 

االجتمةاعي فةي  المجةال الثانيةة، ثةم الرتبةةاألخالقةي فةي  المجال( من مجمل التكرارات، ثم 20.02%)
 ر )منخفض( لكلّم منها. الرابعة؛ وذلب ضمن مستوى تواف الرتبةالعاطفي في  المجالالثالثة، ثم  الرتبة

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر معايير المنهج اإلنسةاني تةوافًرا تمثلةت بالمجةال المعرفةي فةي 
االخيةرة المجةال  الرتبةةالثالثةة  و  الرتبةةثم االجتماعي فةي  ،الثانية الرتبةثم االخالقي في  ،األولى الرتبة

يةةةا فةةةي تنميةةةة الجوانةةةب الوجدانيةةةة والتركيةةة  علةةةى الوجةةةداني، مّمةةةا إعنةةةي ضةةةعف اهتمةةةام كتةةةاب الجغراف
( وهةةو جةةوهر المقةةدراتجوانةةب )لتكامةةل فةةي جوانةةب )االنفعةةاالت( و الجوانةةب المعرفيةةة وعةةدم مراعةةاة ا
( فاألبعةةاد العاطفيةةة تضةةاف إلةةى المةةواد الدراسةةية Mekne(2008, المةةنهج اإلنسةةاني كمةةا أشةةار إليةةه

لميةة عةن الممةاعر، وكةذلب اتفقةت جميةا الدراسةات لتصب  ذات معنى وال إمكةن فصةل المعلومةات الع
كدراسةةة كةةل  السةةابقة علةةى أّن المنةةاهج تركةة  علةةى الجانةةب المعرفةةي علةةى حسةةاب الجانةةب الوجةةداني.

؛  A’alAbdel,2013؛Abdel Azeez,2011؛ Bulent & Sizaglu,2007مةةةةن: )
Eid,2014 ؛Deia’ Al-Deen,2014) مخرجات التعليم.  في  النساني وأثر نظرا ألهمية التعليم ا 

لةذا يت لةب  وتمير النتيجة إلى ان المنهةا  إمثةل الركية ة األساسةية فةي صةقل شخصةية ال الةب؛
العقلّيةةةة والوجدانّيةةةة واالجتما ّيةةةة  مقدراتةةةهاالهتمةةةام بتكةةةوين اإلنسةةةان الكلةةةي وتنميةةةة و الّت ةةةوير للمنةةةاهج 

ن والمةةةودة واالحتةةةرام وتقةةةدير الةةةّذات واالخالقيةةةة وضةةةرورة العةةةودة للةةةتعّلم اإلنسةةةاني القةةةائم علةةةى التعةةةاو 
العاطفيةة  مقدراتةهوفهم طبيعة اإلنسان تمكننا من تنمية اإلإجابية، واألخالق إلثراء العالقات اإلنسانية 

إجةةةب أن يتجةةةاوز التعلةةةيم االهتمةةةام بالمعرفةةةة والت ةةةوير المعرفةةةي؛ ويمةةةمل المةةةخي كلةةةه  ،والوجدانيةةةة
وهةو الةتعلم ، المهةماإلبةداع. وأن إكةون التركية  علةى الةتعلم ويع ز التنمية العاطفيةة والنمةو المخصةي و 

 بداًل من التعلم بةال معنةى مثةل اكتسةاب المعلومةات والحقةائق ،كالتعليم اإلنساني ذو المغ ى المخصي
 ,Rogers؛Abdel A’al, 2013؛ Mohammad,2011وهةةذا مةةا اكدتةةه الدراسةةات: ) ،هةةاوحفظ

 ،لمةةةنهج اإلنسةةاني المقتةةةرح توافرهةةا فةةةي كتةةاب الجغرافيةةةامّمةةا إسةةةتل م تضةةمين جميةةةا معةةايير ا (1977
وتنميةةة  اإلإجةةابي،للمراحةةل التعليميةةة كافةةة فةةي منةةاهج الجغرافيةةا فةةي تنميةةة مهةةارات الةةذكاء واالتصةةال 

الجوانةةةب اإلنسةةةانية وأنةةةه قةةةادر علةةةى إحةةةداغ تغييةةةر فةةةي العمليةةةة التربويةةةة وينمةةةي المةةةيم واالتجاهةةةات 
مّمةةا إسةةةتل م تضةةةمين جميةةةا  ذا روعةةةي التكامةةل بةةةين المجةةةاالت.إتعلم والمبةةادق التةةةي توّجةةةه أنمةة ة الةةة

 المراحل التعليمية والمباحث. ولجميا األربعة،معايير المنهج اإلنساني للمجاالت 
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التكرارات والنسب المئوية لمعايير المنهج اإلنساني للمجال المعرفي مع مراعاة ترتيب معايير ( 2جدول)ال
 ية الخاصة بها تنازلًياالمجال وفًقا للنسب المئو 

 الفقرة رقم الرتبة
النسبة  التكرار معايير المنهج اإلنساني للمجال المعرفي.

 المستوى  المئوية
 متوس  40.22 532 على الفهم والتذكر في القضاإا البيكية. المقدرةدعوة المحتوى إلى تنمية  1 0
 منخفض 05.52 020 الحياتية. إشارة المحتوى إلى الرغبة في حل الممكالت في الجوانب 3 0
 منخفض 2.40 22 توجيه المحتوى إلى امتالل مهارة قراءة الخرائ  واألشكال. 7 2
 منخفض 2.22 22 على التعلم الذاتي. المقدرةتوجيه المحتوى إلى  2 5
 منخفض 2.40 32 تضمين المحتوى تصميم األنم ة والصور الفوتوغرافية. 8 4
 منخفض 2.23 25 إثارة التفكير في المسائل العلمية.تمجيا المحتوى على  4 3
 منخفض 2.45 20 توجيه المحتوى إلى توظيم المعرفة والمعلومات الجغرافية في الحياة. 9 2
 منخفض 0.44 05 اهتمام المحتوى بأهمية رب  الجانب النظري بالجانب العملي. 6 2
 منخفض 2.22 2 نوعة.المحتوى في حل المسائل الجغرافية ب رق مت أسهام 5 2
دعوة المحتوى إلى اع اء الحرية في تقرير ما يريد  ال الب وفق  11 02

 منخفض 2.22 - حاجاته ورغباته.
 022.22 225 الكلي للمجال

ةةةنِّفت علةةةى النحةةةو اوتةةةي: 0جةةةدول )اليالحةةةظ مةةةن  ( أنل المعةةةايير فةةةي المجةةةال المعرفةةةي؛ قةةةد ص 
علةةى الفهةةم والتةةذكر فةةي القضةةاإا  المقةةدرةالمحتةةوى إلةةى تنميةةة دعةةوة  (0)متوسةة ( للمعيةةار ذي الرتبةةة )

إشةارة المحتةوى إلةى الرغبةة فةي حةل الممةكالت فةي  (0البيكية و)منخفض( للمعايير ذوات الرتب من )
مهةارات وتفاهمةات تمةمل  الجغرافيةا (؛ مّمةا إ عنةي وجةوب تضةمين منةاهج02الجوانب الحياتيةة وحتةى )

مةةةة ويةةةتم بحثهةةةا فةةةي الجغرافيةةةا كاسةةةتدامة اسةةةتخدام البيكةةةات االقليميةةةة قضةةةاإا مهمةةةة تواجةةةه مسةةةتقبل األ
المقتةرح تضةمينها فةي الكتةاب للمجةال  وتمير النتائج إلى ان جميا معةايير المةنهج اإلنسةاني ،والوطنية

والمعرفةة  ويدل ذلب على االهتمام بمستويات التةذّكر (0للرتبة) المعرفي جاءت متدينة باستثاء المعيار
قيةيم مّمةا إجعةل ال الةب يلجةأ والتحليةل والتركيةب والت كثر من مستويات التفكير العليا كةالت بيقوالفهم أ
حفظ المعلومات فأصب  ال الب كآلة تخ ين للمعلومات، وهذا إقلل من شأن تقةدير الةذات ويهمةل إلى 

قبل؛ القتةةراح جانةةب الت بيةةق للمعرفةةة والجغرافّيةةة تقةةوم علةةى ت بيةةق المعرفةةة وتوظيفهةةا والتنّبةةؤ بالمسةةت
والمةواد  فةالمعلم هّمةه الجانةب األكةادإمي ،علةى حسةاب الجوانةب الوجدانيةة حلول للممةكالت المعاصةرة

تقدم لل الب بعيًدا عن البحث واالكتمةاف والتحليةل والةرب  ممةا إقلةل مةن دافعّيةة ال لبةة وتحفية هم فةي 
نسةاني ان إّعبةروا عةن رأيهةم ويختبةروا بناء عالقات انسانّية إإجابّية؛ وينبغي على ال لبة في المنهج اإل

يةه نمةأة جيةل إعةاني مةن ويجربوا ويخ كوا ويكتمفوا من أجل الكمال واالسةتقالل الةذاتي؛ ممةا ترتةب عل
 (.Eid 2014؛Al-Jamal, 2008)دراستا عيد والّجمالعن قلبه وهذا ما اكدته  هانفصال عقل
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علميةةة وإبةةراز ممةةكالت معاصةةرة  كةةد البةةاحثون ضةةرورة تضةةمين مهةةارات اإلبةةداع وحةةل مسةةائلأو 
المبةةادق  ويالحةةظ أن منةةاهج الجغرافيةةا تفتقةةر إلةةى تتحةةدى تفكيةةر ال الةةب وتمةةجعه علةةى الةةتعلم الةةذاتي.

تخلةو  فضاًل عن كونهةااإلنسانية كالعدالة والمساواة واحترام المخصية والميم المتعلقة بممكالت الحياة 
والنمةو المخصةي وتفحةي األسةكلة والقضةاإا  ،ومكةانهمتعلم ال لبة المعرفةة األساسةية حةول العةالم  من

 .(Maud,2010كما أشار) المهمة
التكرارات والنسب المئوية لمعايير المنهج اإلنساني للمجال العاطفي مع مراعاة ترتيب معايير  (3)جدول ال

 المجال وفًقا للنسب المئوية الخاصة بها تنازلًيا
 الفقرة رقم الرتبة

النسبة  التكرار اني للمجال العاطفيمعايير المنهج اإلنس
 المستوى  المئوية

 مرتفا 022.22 2 دعوة المحتوى إلى حرية التعبير عن الرأي في القضاإا الجدلية. 02 0
 منخفض 2.22  توجيه المحتوى إلى اإلحسا  بالمماعراوخرين. 00 0
 منخفض 2.22  إشارة المحتوى إلى تلبية الحاجات النفسية وتحقيق الرغبات. 00 2
 منخفض 2.22  على اتخاذ القرارات. المقدرةالمحتوى في تنمية  إسهام 02 5
 منخفض 2.22  اهتمام المحتوى بأهمية تبادل وجهات النظر. 05 4
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى إلى ت ويد ال الب بخبرات تساعد  على تنمية شخصيته. 04 3
 منخفض 2.22  نم ة الجما ية.ثناء تعلم األشار  المحتوى إلى تحقيق السعادة أإ 03 2
 منخفض 2.22  توجيه المحتوى إلى تقويم ال لبة أنفسهم بأنفسهم بعيدا عن االختبارات. 02 2
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى إلى العدل لتحقيق الكرامة اإلنسانية. 2 2
 منخفض 2.22  رافية.الجغ م ال لبة المستجداِت إشارة المحتوى إلى معرفة كيفية تعلّ  02 02
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى إلى االستقاللية في إصدار األحكام 00 00
 منخفض 2.22  المحتوى في طرح موضوعات تساعد على المعور باالطمكنان. إسهام 00 00
 منخفض 2.22  المحتوى في تنمية المحبة بين ال لبة والمعلم. إسهام 02 02

 022.22 2 الكلي للمجال
ةةةنِّفت علةةةى النحةةةو اوتةةةي: 2جةةةدول )الحةةةظ مةةةن يال ( أنل المعةةةايير فةةةي المجةةةال العةةةاطفي؛ قةةةد ص 

( دعةةوة المحتةةوى إلةةى حريةةة التعبيةةر عةةن الةةرأي فةةي القضةةاإا الجدليةةة. 0)مرتفةةا( للمعيةةار ذي الرتبةةة )
(؛ مّمةةا إعنةةي وجةةوب تضةةمين جميةةا معةةايير 02( وحتةةى )0و)مةةنخفض( للمعةةايير ذوات الرتةةب مةةن )

أن المعيةار "دعةةوة المحتةةوى  وتمةةير النتيجةة أإًضةةا إلنسةةاني فةي المجةةال العةاطفي فةةي الكتةاب.المةنهج ا
 ،إلةى ممارسةة الدإموقراطيةة مما يؤكد توجيةه المحتةوى  األولى؛ الرتبةإلى حرية التعبير عن الرأي"احتل 

كثةر ديناميكًيةا نحن بحاجة إلى زيادة التفاعةل وجعةل المةادة أ ،ولكن بمستوى متدنم  ،وإثارة قضاإا جدلية
 بجوانةةب مهمةةة فةةي المجةةال العةةاطفي ت عةةد أساسةةةاً  وهنةةال قلةةة اهتمةةام ،بةةين ال لبةةة وأفكةةارهم وخبةةراتهم

ووجةود  ،مثل مراعاة األحاسةيس وتقةدير الةذات بسةرد القصةي والتعةاإد مةا الحةدغ ،للمنهج اإلنساني
ع فةةي األنمةة ة والعمةةل عبةةر التنةةو  نصةةوذ تثيةةر خبةةرة ال لبةةة، وتثيةةر مواقةةف تعليميةةة تحقةةق السةةعادة؛
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علةةةى اتخةةةاذ القةةةرارات فةةةي المسةةةائل العلميةةةة، وت ويةةةد ال الةةةب بخبةةةرات داخليةةةة  المقةةةدرةو  ضةةةمن فريةةةق،
 ومعرفة كيفية التعّلم. ،تساعد  في تحرير شخصيته

حتةوى الكتةاب بةإبراز الةدور الباحثون امكانية إثةراء الجوانةب العاطفيةة  كحةل لضةعفها فةي م وأكد
إعمةةل وسةةيً ا تربوًيةةا بةةين المةةادة الدراسةةية وال الةةب ومعلًمةةا إنسةةانًيا إقةةدر ويحتةةرم  فهةةو ،للمعلةةم الةةرئيس

ويقةةدم الةةدفء والحنةةان ويراعةةي الممةةاعر واالحاسةةيس ويصةةغي ويسةةتما الثةةارة دافعيةةتهم نحةةو التعلةةيم 
ويسةةةاعد ال لبةةةة فةةةي حةةةب  ويسةةةاعد علةةةى التكامةةةل المخصةةةي وزيةةةادة الفاعليةةةة بتهيكةةةة عالقةةةات طيبةةةة،

كخبيةةر يتقبةةل الممةةاعر واألفكةةار  ولةةه الةةدور ،وحريةةة الحركةةة وحةةل الممةةكالت واالكتمةةافاالسةةت الع 
بعيةةةًدا عةةةن إصةةةدار االحكةةةام  وسةةةلوكهوالمعتقةةةدات ويكبةةةت ممةةةاعر  عنةةةد الغضةةةب ويضةةةب  تصةةةرفاته 

ويراعةةةي الحاجةةةات النفسةةةية واالجتما يةةةة مةةةن أجةةل بنةةةاء عالقةةةات أخويةةةة بينةةةه وبةةةين ال لبةةةة  ،والسةةل ة
 أنفسهم.

ه  نظةةر البةةاحثين تعةةّد بيكةةة الصةةف المفتةةوح مصةةدًرا غنيةةًا للةةتعلم وفةةق أنمةةوذ  الةةتعّلم ومةةن وجهةة
ويبةةةدأ  ،ويصةةوغ أهةةةداف تعلمةةةه ،إمةةةار  فيةةةه ال الةةب حريةةةة الحركةةةة داخةةل الغرفةةةة الصةةةفّية ،اإلنسةةانيّ 

م نفسةوأنةه إخ ة  وي ،خ واته ويحدد األسةاليب والمهمةات ويختةار األنمة ة حسةب ميولةه ورغباتةه  هقةوم
وهو حر ونم  ومتعاون وفّعال وال إمكن أن ينمأ بعيًدا عن مجتمعةه ولةه دور فةي التفاعةل مةا  هبنفس

وبحسةةب مواصةةفات الّصةةف المفتةةوح لةةيس هنةةال مةةنهج محةةدد إفةةرض علةةى  ،المعلمةةين وزمالئةةه ال لبةةة
 ،ال الةةةب ويسةةةتخدم المةةةنهج المتكامةةةل وتتمةةةكل مجموعةةةات الةةةتعلم حةةةول الميةةةول والرغبةةةات والحاجةةةات

 هإليةةةة هةةةةذا مةةةةا أشةةةةار ،ل لبةةةةة أنفسةةةةهم بأنفسةةةةهم بعيةةةةًدا عةةةةن الةةةةدرجات وتحصةةةةيل االختبةةةةاراتوتقةةةةويم ا
( وجعةةل ال لبةةة مسةةؤولين عةةن تعلمهةةم بأنفسةةهم ومراعةةاة الجانةةب التةةأثيري فةةي التعلةةيم 0222اولسةةون)

الةةذي أكةةد أهمّيةةة الةةةتعلم الةةذاتي والةةتعلم المسةةةتمر؛مّما إمةةجا علةةى اسةةةتقاللية المخصةةية وزيةةارة تنميةةةة 
 قات اإلنسانية االإجابية.العال

وتوفير بيكةة مدرسةية آمنةه  حسنة،ومعلم قدوة  للمناهج،كيفي  افر جهود كل من ت ويرضوما ت
 ينمأ جيل قادر على النهوض بالمجتما. وداعمة،

التكرارات والنسب المئوية لمعايير المنهج اإلنساني للمجال االجتماعي مع مراعاة ترتيب  4جدول ال
 وفًقا للنسب المئوية الخاصة بها تنازلًيامعايير المجال 

 الفقرة رقم الرتبة
النسبة  التكرار معايير المنهج اإلنساني للمجال االجتماعي

 المستوى  المئوية
 مرتفا 20.24 20 إشارة المحتوى إلى تحقيق مبادق التنمية المستدامة للقضاء على الفقر. 02 0
 منخفض 02.24 2 من فريق وليس منفردة.اهتمام المحتوى بتصميم أنم ة تكون ض 04 0
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 الفقرة رقم الرتبة
النسبة  التكرار معايير المنهج اإلنساني للمجال االجتماعي

 المستوى  المئوية
 منخفض 2.22  هم في التعاون توجيه المحتوى إلى موضوعات تس 05 2
 منخفض 2.22  على التفاعل واالتصال باوخرين. المقدرةإشارة المحتوى إلى تنمية  03 5
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى نبذ العنف في حل الممكالت االجتما ية 02 4
 منخفض 2.22  لمحتوى على نمر السالم الوطني.تمجيا ا 02 3
 منخفض 2.22  تمجيا المحتوى على ممارسة الدإمقراطية. 22 2
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى إلى االنتماء للوطن. 20 2
المحتوى في تحقيق العدالة االجتما ية مهما أختلف  إسهام 20 2

 منخفض 2.22  الجنس أو العرق.
 منخفض 2.22  ى بتنمية المماركة في العمل الت وعي.اهتمام المحتو  22 02
 منخفض 2.22  توجيه المحتوى ألهمية مساعدة المحتاجين لتحسين مستوى المعيمة. 25 00

 022.22 22 الكلي للمجال
ةةنِّفت علةةى النحةةو اوتةةةي: 5يالحةةظ مةةن جةةدول ) ( أنل المعةةةايير فةةي المجةةال االجتمةةاعي؛ قةةةد ص 
إشةةارة المحتةةوى إلةةى تحقيةةق مبةةادق التنميةةة المسةةتدامة للقضةةاء علةةى  (0بةةة ))مرتفةةا( للمعيةةار ذي الرت

(؛ مّمةةا إ عنةةي وجةةوب تضةةمين معةةايير 00( وحتةةى )0الفقةةر و)مةةنخفض( للمعةةايير ذوات الرتةةب مةةن )
وتبةين أن المحتةوى  (02)يعها في الكتاب باستثناء المعيةارالمنهج اإلنساني في المجال االجتماعي جم

لكةون الوحةدة موضةوعها )المةوارد والتنميةة( وأن مةؤلفي المنةاهج  نمية المسةتدامة؛رك  على موضوع الت
مةةا المعةةايير  ةّمةةا جعةةل لهةةا النصةةيب األكبةةر مقارنةةسةةعوا لتضةةمين هةةذ  المفةةاهيم والموضةةوعات فيهةةا م

علةةةى تنميةةةة الجوانةةةب الوجدانيةةةة فةةةي المنةةةاهج  المقةةةدرةالمنةةةاهج فةةةي  وهةةةذا يؤكةةةد دور مةةةؤلفي ،األخةةةرى 
أن تعلةةيم الجغرافيةةا لل لبةةة عبةةر  ,Sirpa)0225)سةةيربا كمةةا أكةةد ي بنةةاء شخصةةية ال الةةب.تهةةا فةةيألهم

وعةةّد  ،تةةدريس الجغرافيةةا كجةة ء مةةن الدراسةةات البيكيةةة وال بيعيةةة واالهتمةةام بالمفةةاهيم المرك يةةة للجغرافيةةا
ا أقتةةرح إهمةةال البعةةد االجتمةةاعي للبيكةةة ضةةعف شةةديد فةةي تنفيةةذ التعلةةيم مةةن أجةةل التنميةةة المسةةتدامة؛ لةةذ

 ضرورة التحول الثقافي في الجغرافيا بأفكار ذاتية وأهمية ثقافية.
فكةان  ،اوخةرينمةا علةى التفاعةل  المقةدرةنتائج التحليل إلى ضعف المحتوى فةي تنميةة  وأشارت

واقتصةةةرت األشةةةكال والصةةةور علةةةى اكسةةةةاب  ،تصةةةميم األنمةةة ة ضةةةمن الفريةةةق لةةةيس بالقةةةدر الكةةةافي
المهةةةارات االجتما يةةةة  ويفتقةةةر المحتةةةوى إلةةةى ،من العمةةةل قةةةي فريةةةقالمعلومةةةات ال علةةةى توظيفهةةةا ضةةة

والتسةةةام  ونمةةةر السةةةالم التةةةي تعةةةد مةةةن القضةةةاإا السياسةةةية  ،والةةةدرو  التةةةي تحةةةض علةةةى نبةةةذ العنةةةف
في  بناء المعور بالهويةة الوطنيةة  (0222وهذا ما أكدته جمعية معلمي الجغرافيا االسترالية ) ،المهمة

ويجب أن إكةون الموضةوع ال اميًّةا لكةل  ،رارات حول القضاإا المؤثرة في البيكةوالمساعدة على اتخاذ الق
وأن اهتمةةةام المةةةنهج  ،طالةةةب وتضةةةمين المنةةةاهج مهةةةارات تمةةةمل قضةةةاإا مهمةةةة، تواجةةةه مسةةةتقبل األمةةةة
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انح ةا  شةأن اإلنسةان وانغةالق  أدت إلى ،بالمعلومات على حساب المعاني السامّية كالسعادة والثقافة
 البةاحثون أنةه وأكةد ة للمةنهج.ج عن التكامل بين الجوانب الرئيسحريته وابتعدت المناه فضاعت ،هعقل

 والعالقةةةات اإلنسةةةانية والظةةةروف المحي ةةةة بةةةالفرد، ،ال بةةةّد أن تراعةةةي منةةةاهج الجغرافيةةةا البعةةةد اإلنسةةةاني
ألخالقيةة، وينبغي أن تهةتم  بةالتغيرات الحاصةلة فةي المجةاالت االجتما يةة، واالقتصةادإة، والثقافيةة، وا

ويقةا العةةبء علةةى المعلةةم كقةةدوة وشخصةية مةةؤثرة فهةةو إقةةوم بغةةر  المةةيم  ،التةي قةةد تةةؤثر فةةي المجتمةةا
 ،الدينية واإلنسانية واالتجاهةات مةن خةالل عالقتةه بال لبةة ولةه الةدور المةؤثر فةي توجيةه أنمة ة الةتعلم

أجةةل تكةةوين شخصةةية  وضةةرورة تضةةمين منهةةا  الجغرافيةةا المةةيم واالتجاهةةات والمبةةادق االنسةةانية مةةن
-Al)عيةةد والجمةةال  لتحقيةةق النمةةو المتكامةةل وهةةذا مةةا أكدتةةه الدراسةةات كدراسةةة ،توجةةه سةةلول ال لبةةة

Jamal,2008؛ Eid,2014.) 
(   التكرارات والنسب المئوية لمعايير المنهج اإلنساني للمجال األخالقي مع مراعاة 5جدول )ال

 خاصة بها تنازلًياترتيب معايير المجال وفًقا للنسب المئوية ال
 الفقرة رقم الرتبة

النسبة  التكرار معايير المنهج اإلنساني للمجال األخالقي
 المستوى  المئوية

 متوس  52.22 00 توجيه المحتوى إلى أهمية االستغالل األمثل للموارد البيكة. 54 0
 منخفض 03.22 00 توجيه المحتوى للميام بحمالت تو ية للمحافظة على البيكة وحمايتها. 22 0
 منخفض 02.20 00 دعوة المحتوى إلى ترشيد استهالل موارد البيكة. 22 2
 منخفض 0.02 0 اشارة المحتوى إلى معرفة ثقافة المجتما وتراثه. 52 5
 منخفض 2.22  اشار  المحتوى إلى االرتقاء بالميم اإلنسانية. 24 4
 منخفض 2.22  يرهم.توجيه المحتوى إلى عدم انتقاد األفراد أمام غ 23 3
 منخفض 2.22  المحتوى في تبادل االحترام. إسهام 22 2
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى إلى أهمية العدل في المعاملة. 52 2
 منخفض 2.22  اهتمام المحتوى بتنمية التفكير في خلق هللا ع  وجل. 50 2
 منخفض 2.22  توجيه المحتوى إلى حسن إدارة الخالف ما اوخرين. 50 02
 منخفض 2.22  إشارة المحتوى إلى الحرذ على األسرار المخصية. 52 02
 منخفض 2.22  دعوة المحتوى إلى الصدق واألمانة في التعامل ما اوخرين. 55 02
 منخفض 2.22  إشارة المحتوى إلى التحلي بصفة التسام  والتواضا. 53 02
 منخفض 2.22  لجفاء.توجيه المحتوى إلى البعد عن البغضاء وا 52 02
تمجيا المحتوى على االرتبا  بالميم المتصلة بالمجتما  52 02

 منخفض 2.22  والمقدسات الدينية.
 022.22 53 الكلي للمجال

ةةنِّفت علةةةى النحةةةو اوتةةةي: 4جةةةدول )اليالحةةظ مةةةن  ( أنل المعةةةايير فةةي المجةةةال األخالقةةةي؛ قةةةد ص 
تةةةوى إلةةةى أهميةةةة االسةةةةتغالل األمثةةةل للمةةةوارد البيكةةةةة" ( "توجيةةةةه المح0)متوسةةة ( للمعيةةةار ذي الرتبةةةة )

(؛ مّمةةا إ عنةةي وجةةوب تضةةمين جميةةا معةةايير 04( وحتةةى )0و)مةةنخفض( للمعةةايير ذوات الرتةةب مةةن )
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وتظهةر نتةائج التحليةل أن توجيةه المحتةوى اقتصةر  ،المنهج اإلنساني في المجال األخالقةي فةي الكتةاب
وترشةيد االسةتهالل وتعةد مةن أبةرز المعةايير التةي  ،خ ةاروالمحافظةة عليهةا مةن األ ،علةى مةوارد البيكةة

وأكةةدت الدراسةةات المعاصةةرة أهميةةة المةةيم االخالقيةةة  ،تحةةاكي المةةنهج اإلنسةةاني فةةي المجةةال األخالقةةي
فةةةالمجتما بحاجةةةة إلةةةى قةةةيم ومبةةةادق تسةةةتند إليهةةةا المنةةةاهج  ،ولةةةيس المعةةةارف وصةةةياغة ثقافةةةة مدرسةةةية
ر  المةيم الدينيةة واإلنسةانية فةي نفةو  ال لبةة وهةو أسةا  واإلسالم دين التمةريعات ويحةرذ علةى غة

والقصةي المعبةرة عةن  ،والمحتوى هنا إفتقةر إلةى اوإةات القرآنيةة واألحاديةث النبويةة ،التربية االخالقية
الميم والمبادق اإلنسانية وهنال ضرورة لتنمية المةيم المرتب ةة بثقافةة المجتمةا وتراثةه وعاداتةه وتقاليةد ؛ 

وتنميةةة إإمةةانهم بةةالظواهر الكونيةةة مّمةةا إعةة ز التقةةوى واإلصةةالح وبنةةاء عالقةةات  ،ال لبةةة سةةلوللضةةب  
 متينة عند ال لبة فالعالقات تبدأ بتقوى هللا ثم ما اوخرين.

والمنةاهج فعةاًل بحاجةة إلةى  لحلهةا،من هنا تظهر أهمية اختيار الباحثين لهذ  الدراسةة والتصةدي 
اهتمةةةام  فالوجةةةداني؛ لضةةةعمعةةةايير المةةةنهج اإلنسةةةاني للجانةةةب ت ةةةوير كيفةةةي وتعةةةديل بمةةةا يةةةتالءم مةةةا 

التنميةة العاطفيةة  زإعة   والمعرفية، مّماالمناهج في مبحث الجغرافيا في التكامل في الجوانب العاطفية 
 والنمو المخصي واإلبداع لتنمية العالقات اإلنسانية.

 التوصيات:
 ا بالمجةةةال الوجةةداني ويت لةةةب تضةةةمين اهتمةةام واضةةةعي منةةاهج الجغرافيةةةا والقةةائمين علةةةى ت ويرهةة

 معايير المنهج اإلنساني في كتب الجغرافيا وأن إكونوا على دراإة بالجوانب العاطفية والوجدانية.

  والحصةةول  العملّيةةة،قةةد إسةةتفيد ّصةةناع القةةرار بتسةةلي  الضةةوء علةةى أهمّيةةة هةةذا المةةنهج فةةي الحيةةاة
 مواجهة األزمات في الواقا الحالي.و  المسؤولية،على مخرجات تعليمّية قادرة على تحمل 
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