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الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى تقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ

[.[1

الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية باالعتماد عمى معايير

كقد أكضحت كثيقة سياسة التربية كالتعميـ ضركرة األخذ

كالية كسكنسف المستخدمة في مجاؿ التربية األسرية بالكاليات المتحدة

ككف
باالتجاىات العالمية في تطكير مناىج التعميـ كافة مما ّ

األمريكية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة درست المعايير المستخدمة في

مرتكزات فمسفية لمدراسة الحالية .فالديف يعتبر مف أىـ المرتكزات

مجاؿ التربية األسرية بالكاليات المتحدة األمريكية ،كتـ إعداد بطاقة

التي تعتمد عمييا سياسة التعميـ في المممكة كمف ىنا نجد أف

تحميؿ محتكل لمتعرؼ عمى مدل تكافر المعايير المقترحة بمنيج

األىداؼ العامة لمادة التربية األسرية مشتقة مف األىداؼ العامة

الصؼ الخامس االبتدائي في المممكة العربية السعكدية في مادة

لمتعميـ المشتقة مف الديف اإلسبلمي كالمتمثمة في "إكساب الفرد

التربية األسرية المقررة في عاـ 1436-1435ق .ثـ تـ إجراء

مبادئ تعميمو اإلسبلمية؛ ليساىـ في بناء اقتصاد أسرتو

المطابقة بيف المعايير ككحدات منيج الصؼ الخامس االبتدائي ،كذلؾ

كمجتمعو ،كالنيكض بالحياة األسرية في نكاحييا الصحية

مف خبلؿ قراءة الكحدات قراءة متأنية ،كمطابقة المعارؼ مع المعايير
المستخدمة كمؤشرات األداء ،كمقاييس التقدير ،ثـ حساب التك اررات

كالمادية كاالجتماعية كالثقافية كالجمالية كافة ،مف خبلؿ غرس

الكاقعة في كؿ فئة مف فئات التحميؿ ،كالنسب المئكية لمتكرار .كلمتأكد

قيـ اإلسبلـ كمبادئو في كجداف الفرد ،كادراؾ الفرد لقيـ العمؿ

مف ثبات عممية تحميؿ المحتكل اجرم تحميؿ ثاف بعد مركر ثبلثة

كتقديره ،كالعمؿ عمى إتقانو في مجاالت التربية األسرية [.[2

أسابيع ،ثـ حساب معامؿ ثبات التحميؿ باستخداـ معادلة ىكلستي،

كنتيجة لمتحديات التي يشيدىا عمـ التربية األسرية نادت

كتراكحت نسبة الثبات بيف( )،81ك( ،)،96كيُعد ىذا التراكح في النسب

العديد مف الدراسات بتطكير مناىج التربية األسرية في ضكء

مرتفعان ،كيمكف االعتماد عميو .كقد انتيى البحث إلى تقديـ تصكر

االتجاىات الحديثة كالتي تأخذ في االعتبار استخداـ التقنية

مقترح لبناء ثبلث كحدات دراسية بمنيج التربية األسرية لمصؼ

كالحاسب اآللي كما في دراسة أبك عكؼ [ ]3كدراسة شمك [.]4

الخامس االبتدائي في ضكء المعايير المطبقة في نظاـ التعميـ

كما عنيت بعض الدراسات بتطكير مناىج التربية األسرية في

بالكاليات المتحدة األمريكية ،كالتي تشمؿ النقاط التالية :مؤشرات أداء،

ضكء المعايير العالمية مثؿ دراسة الحربي [ ]5لثبلثة أنكاع مف

مكضكعات مقترحة لمحتكل الكحدة ،طرؽ تدريس مقترحة ،كسائؿ

المعايير كىي المستكيات المعيارية المرتبطة بالمحتكل،

التقكيـ ،أنشطة تعمـ مقترحة.

كالمستكيات المعيارية المرتبطة باألداء ،كالمستكيات المعيارية

 .1المقدمة

المرتبطة بفرص التعمـ .كبذلؾ يمكف االستفادة مما سبؽ في

يشيد العالـ المعاصر تطك انر سريعان في شتى مناحي

األخذ باالتجاىات العالمية التي تجمع بيف االتجاىات الحديثة

الحياة ،نظ انر لبلنفجار المعرفي كالثقافي ،كأصبحت الدكؿ تتسابؽ

كبيف المعايير العالمية كالتي يستند إلييا في عمميات تقكيـ

لؤلخذ بأسباب نيضة كتطكر شعكبيا ،كتكظيؼ ذلؾ لصالح

المناىج ،مع تفعيؿ دكر التقنية ضمف األنشطة التي تشكؿ جزنء

أفراد مجتمعيا .فحرصت الدكؿ عمى تطكير مجاؿ التربية

ال يتج أز مف المنيج الدراسي.

كالتعميـ مف خبلؿ المشركعات التربكية كالتعميمية المبنية عمى

إف فمسفة التربية في السعكدية مشتقة مف فمسفة المجتمع

االستفادة مف نتائج كخبرات الدكؿ المتقدمة تربكيان كتعميميان في

اإلسبلمي كالتربية مطالبة بتحقيؽ أىداؼ ىذا المجتمع في

تطكير مناىجيا الدراسية لتكاكب تمؾ التطكرات كالخبرات العالمية
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كمكضكعية [.[14

السعكدية أكبر النتائج كأعمى جكدة في التعميـ لمنيكض بالفكر

كما أف سياسة التربية كالتعميـ في المممكة العربية السعكدية

التربكم ألعمى المستكيات السيما لمف ىـ في بداية المراحؿ

اىتمت بالمناىج الدراسية كالعمكـ المختمفة منيجان كتأليفان كتدريسان

الدراسية كالصفكؼ االبتدائية.

لمعالجة قضاياىا ،كالحكـ عمى نظرياتيا ،كطرؽ استثمارىا،

ففي دراسة السالـ [ ]6التي ىدفت إلى محاكلة بناء رؤية

حتى تككف منبثقة بما يكافؽ الشريعة اإلسبلمية ،كاىتمت الكثيقة

مستقبمية لتربية طفؿ المدرسة االبتدائية ،كفي ضكء ما أكدت بو

باألخذ باالتجاىات العالمية ،كاالستفادة مف التقنية ،باالىتماـ

الدراسة مف تركيز االىتماـ عمى الطفؿ باعتباره محكر العممية

باإلنجازات العالمية في العمكـ المختمفة ،كالتفاعؿ الكاعي مع

التربكية في المدرسة االبتدائية كعمى أىمية دكر التربية في

التطكرات الحضارية العالمية في شتى العمكـ مف خبلؿ متابعتيا

المدرسة االبتدائية إلعداد األجياؿ الناشئة ،الذم يتطمب

كالمشاركة فييا بما يحقؽ النفع كالتقدـ لممجتمع كاإلنسانية [.[15

استيعاب مستجدات العصر ،كالتعامؿ معيا بفعالية ،مع

كقد استجابت لذلؾ العديد مف الدراسات مثؿ دراسة الجبر
[.[16

المحافظة عمى عقيدتيـ اإلسبلمية ،كذلؾ مف خبلؿ تطكير
كتحسيف جميع عناصر العممية التربكية في المدرسة االبتدائية؛

كاستجابة لمتطمبات التنمية كانمائيا ،كمكاكبة لحركة النمك

لتتبلءـ مع متطمبات العصر ،.كما أكصت الدراسة بتصميـ

العالمية التي تجتاح المجتمعات كافة في المجاالت العممية

برامج تعميمية مناسبة لطفؿ المدرسة االبتدائية تعتني بالميارات

كاالقتصادية كاالجتماعية شيدت المممكة العربية السعكدية منذ

الحياتية ،كالكعي البيئي ،كالثقافة المينية كالصحية لتحقيؽ

عاـ (2006ـ) مراجعة شاممة لمكاقع التربكم كتـ التكصؿ

التفاعؿ اإليجابي بيف الطفؿ كمجتمعو.

لضركرة التطكير الممبي لحاجات المتعمميف كحاجات المجتمع

كفي ضكء دراسة السالـ [ ]6يبلحظ أف التربية األسرية مف

كبيئة العمؿ .كتتبعان لعممية بناء كتطكير المناىج الدراسية ،كجد

أىـ العمكـ الحياتية في المرحمة االبتدائية لككنيا تجمع بيف عدة

أنيا مناسبة لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية في ذلؾ

عمكـ مختمفة ذات طابع عممي ،مما يتطمب مف الخبراء

الحيف ،كما أدت دك انر بار انز في خدمة المجتمع ،كلكف مع التطكر

كالمتخصصيف العناية بتطكير ىذا العمـ كمناىجو لما يعكسو

السريع في المستكل االقتصادم كأساليب الحياة اليكمية استدعى

ذلؾ عمى حياة المتعممة في شتى جكانب النمك في المراحؿ

ذلؾ إعادة النظر في المناىج [.[17
كفي ضكء ما سبؽ يتضح مدل االىتماـ بالمراحؿ الدراسية

التعميمية المختمفة كىذا ما نادت بو كؿ مف دراسة بيؾ [،]7

المختمفة كالتي منيا المرحمة االبتدائية كتقكيـ مناىجيا التي تعد

كدراسة محمد [ ،]8كدراسة أبك عكؼ [.[9
كيركز كثير مف خبراء القياس كالتقكيـ عمى" االىتماـ بطرؽ

أساسان لتعمـ الفرد أبجديات الحياة المختمفة ،كقد أكلت سياسة

كأساليب القياس كالتقكيـ التربكم إلى الدكر البالغ األىمية لمتقكيـ

تعميـ المممكة العربية السعكدية اىتمامان بمناىج تعميـ الفتاة لككنيا

في صنع الق اررات التربكية ،فيمكف عف طريقو تقكيـ المناىج

البذرة األكلى التي يتككف منيا المجتمع ،كما ينبغي أف ترتبط

الدراسية مف منظكر يتميز بالشمكلية في ضكء مح ّكات داخمية

ىذه المناىج بكاقع حياة الفرد في ظؿ تطكر المجتمعات المختمفة

كخارجية [ .]13إف تقكيـ المناىج الدراسية عممية تستدعي

[.[18

التطكير كالتجديد لما لو مف أىمية في بناء المجتمع اإلنساني

كقد استجابت عدة مؤتمرات ليذه السياسة مثؿ مؤتمر حقكؽ

المؤثر في نيضة األمـ ،لذا اىتـ الخبراء كالمنظركف

المرأة باإلسبلـ [ ]19الذم أبرز مكانة المرأة في اإلسبلـ كدكرىا

بكض ػع معايي ػر كمكاصف ػات لتقكي ػـ المنيػج الدراسي بصكرة عممية

الفعاؿ في بناء المجتمع مع بياف حقكقيا في الجكانب المختمفة،
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بمتطمبات العصر.

باإلضافة إلى استجابة العديد مف الدراسات لذلؾ مثؿ دراسة
العامر [ ]20كدراسة الغامدم [ ]14مما يؤكد أىمية تقكيـ مناىج

كقد جاءت ىذه الدراسة لتقكيـ منيج التربية األسرية لككنيا

المرحمة االبتدائية كمنيا منيج الصؼ الخامس االبتدائي،

مادة حياتية تتطمع إلكساب المتعممة ميارات مختمفة تسمح ليا

ليحصد المجتمع الفائدة المرجكة مف تقكيـ المناىج عمى مستكل

بالتكيؼ مع كاقع معيشتيا ،كالسعي لتحسينيا كتطكيرىا،

الفرد كالمجتمع.

باإلضافة إلى تحسيف عمميات االتصاؿ في تككيف العبلقات
كاستم ارريتيا بتطكير إمكاناتيا عمى حؿ المشكبلت بصكرة عممية

 .2مشكمة الدراسة

خبلؿ المكاقؼ الحياتية.

يعد المنيج المدرسي الجزء المركزم لتعميـ األفراد المفاىيـ
كالقيـ كالعادات كاالتجاىات المناسبة التي ينبغي تعميميا كغرسيا

أ .أسئمة الدراسة

في مرحمة الطفكلة حتى يصبح تعميميـ مؤث انر فييـ كفي

بناء عمى ما سبؽ فإف الدراسة الحالية تحاكؿ اإلجابة عف

كالمجتمع .كفي ذات السياؽ ذكر سيتمس كآخركف [ ]21أف

السؤاؿ الرئيس التالي:

التأثير لمتغيرات المعاصرة التي تشيدىا السنكات األخيرة في

ما منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي في ضكء

االنفجار المعرفي عمى الحياة االجتماعية لؤلفراد ،كالذم بدكره

االتجاىات العالمية؟

سيؤثر في االستراتيجيات المختمفة ،ككيفية االستفادة منيا في

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة التالي:

أجزاء المنيج المدرسي.

 )1ما االتجاىات العالمية التي سيتـ تقكيـ منيج التربية األسرية
لمصؼ الخامس االبتدائي في ضكئيا؟

إف التغيرات المعاصرة تؤثر عمى المنيج المدرسي الذم يعد
المنظكمة التعميمية المعدة مف خبراء متخصصيف ،كنظ انر لككف

 )2ما المعايير البلزمة لتقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ

المنيج يعكس طابع حياة المجتمع كيؤثر في بناء أفراد المجتمع،

الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية؟

كاف مف األىمية بمكاف تقكيـ ىذا المنيج يشكؿ مستمر ،حتى

 )3ما مدل تكافر المعايير في منيج التربية األسرية لمصؼ

يظؿ مكاكبان لمستحدثات العصر ،ممبيان لحاجات كمتطمبات

الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية؟

األفراد بما يعكد عمييـ بالنفع كالفائدة.

 )4ما التصكر المقترح لمنيج التربية األسرية لمصؼ الخامس
االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية؟

كما أدرؾ المنظركف أىمية المنيج فعممت المممكة العربية
السعكدية عمى تطكير المناىج ضمف المشركع الشامؿ لتطكير

ب .أهداف الدراسة

المناىج [ ]22حيث طكرت المناىج في ظؿ التطكرات الحديثة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى ما يمي:

كاالتجاىات المعاصرة باألخذ بالتقنية كالعمؿ بالمستجدات في

 -1االتجاىات العالمية التي سيتـ تقكيـ منيج التربية األسرية

العمكـ المختمفة رجكعان لمكثائؽ العممية ضمف منيجية عممية.

لمصؼ الخامس االبتدائي في ضكئيا.

كتأسيان عمى ما سبؽ تسعى الدكؿ المتقدمة عمى تطكير

 -2المعايير البلزمة لتقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ

مناىجيا التعميمية بالصفكؼ الدراسية المختمفة ،فقد أكضح

الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية.

برناردز [ ]23أف ليذه التغيرات تأثي انر عمى الحياة األسرية ،مما

 -3مدل تكافر المعايير في منيج التربية األسرية لمصؼ

يتطمب التركيز عمى اختيار مكضكعات المنيج المدرسي بطريقة

الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية.

تفي باالحتياجات المختمفة ألفراد األسرة؛ مما يستدعي التقكيـ

 -4كضع التصكر المقترح لمنيج التربية األسرية لمصؼ

ليككف المنيج منظكمة متكاممة تفي
المستمر لممنيج المدرسي ؛ ّ

الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية.
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ج .أهمية الدراسة

التربية األسرية ،منيا :عمكـ األسرة كالمستيمؾ كاالقتصاد

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا مما يمي:

المنزلي ،كعمكـ الحياة األسرية.
 -3االتجاىات العالمية:

ستسيـ الدراسة في إضافة معايير جديدة لتقكيـ منيج التربية

يعرؼ العطاس [ ]26التجاىات العالمية بأنيا " :النظـ
ّ

األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي.
 -سيتـ ربط مكضكعات المنيج بحياة الطالبة ليككف التعمـ ذا

التعميمية المختمفة المنطمقة مف رؤية فمسفية كأىداؼ

جاذبية لمفئة العمرية الممثمة لعينة الدراسة.

كاستراتيجيات كاضحة داخؿ االطار الثقافي كاالجتماعي

 -تسعى ىذه الدراسة لؤلخذ بالتجارب العالمية ،مما يسيـ في

كاالقتصادم الذم يحيط بيا ،كالقكل المؤثرة في تشكيميا كنمكىا.

إلغاء الحدكد الجغرافية بيف الشعكب ،السيما كأف العالـ أصبح

كتعرؼ االتجاىات العالمية إجرائيان في ىذه الدراسة بأنيا:

قرية صغيرة مع التقدـ التقني الذم اتسـ بسيكلة استخداـ التقنية

(السياسات التعميمية التي تتبناىا الدكؿ العالمية المختمفة في

كعمى رأسيا الشبكة العنكبكتية.

صكرة أفكار كمعتقدات ُمصاغة مف قبؿ متخصصيف تربكييف

 -تسعى ىذه الدراسة لمتعامؿ مع المستجدات كالتطكرات

معدة كفؽ معايير قياسية).

كالقضايا الحيكية باالستفادة مف التجارب العالمية.

ه .حدود الدراسة

 -تسيـ ىذه الدراسة في فتح آفاؽ جديدة لمباحثيف لعمؿ المزيد

 -الحدكد المكضكعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى تحميؿ

مف األبحاث في ىذا المجاؿ في المراحؿ التعميمية المختمفة.

كتقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي بالمممكة

د .التعريفات اإلجرائية

العربية

 -1التقكيـ:

1436/1435ق المقرر مف ك ازرة التربية كالتعميـ بالمدارس

يعرؼ التقكيـ عند سعادة كابراىيـ [ ]24بأنو" :عممية
ّ

السعكدية

في

الفصؿ

الدراسي

األكؿ

لعاـ

الحككمية لمبنات في ضكء المعايير العالمية.
 -الحدكد المكانية :اقتصرت ىذه الدراسة عمى تحميؿ كتقكيـ

تشخيصية كعبلجية ككقائية" ،بمعنى أنو يعمؿ عمى الكشؼ عف

نقاط القكة كالضعؼ في ظؿ معايير كمقاييس محددة ،كمف ثـ

محتكل منيج التربية األسرية لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي

يقدـ العبلج لمتغمب عمى نقاط الضعؼ كدعـ نقاط القكة ،مما

في الفصؿ الدراسي األكؿ مف عاـ 1436/1435ق ،كالمقرر

يقي مف تكرار ذلؾ الخطأ في المستقبؿ.

مف ك ازرة التربية كالتعميـ بالمدارس الحككمية لمبنات في المممكة

كيعرؼ التقكيـ إجرائيان في ىذه الدراسة بأنو :عممية منيجية
ّ

العربية السعكدية [.[27

تيدؼ إلصدار حكـ عمى االتجاه الغالب حكؿ منيج التربية

 -كما اقتصرت الدراسة عمى االستفادة مف معايير كالية

األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي بعد مقارنتو بمعايير كالية

كسكنسف لعمكـ األسرة كالمستيمؾ [.[10

كسكنسف األمريكية بغرض التحسيف كالتطكير.

 -الحدكد الزمانية :أجريت ىذه الدراسة في العاـ الدراسي

 -2التربية األسرية:

1436 /1435ق كفؽ تقكيـ المممكة العربية السعكدية.
 .3اإلطار النظري

تعرفيا شمك [ ]25بأنيا :عبارة عف "مجاؿ دراسي متعدد
األنظمة  Multidisciplinaryبحيث تككف ىذه األنظمة في

المحكر األكؿ :االتجاىات العالمية لمناىج التربية األسرية

مجاؿ اتساؽ كتكامؿ تاـ  Integrativeمع العمكـ التطبيقية،

 /1التاريخ العالمي لمتربية األسرية:
ذكر ستريت [ ]28كجكد تصكريف سائديف لفيـ تطكر

كيستيدؼ ىذا المجاؿ المنزؿ كاألسرة كالمجتمع".

مناىج التربية األسرية ،يكمف التصكر األكؿ في نظرية

كقد أشارت الدراسة الحالية لعدة مسميات مرادفة لمصطمح
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التحرر/التمكيف ،أما التصكر الثاني فيك ييدؼ لتعزيز مفيكـ

يبعد عف التقميدية ،كما تضمف ذلؾ ثبلثة أبعاد رئيسة ىي:

(مكانة المرأة في المنزؿ) ،كبالتالي ضماف تحمؿ المرأة

الخمفية التاريخية المرتبطة بالعادات كالتقاليد ،كالكاقع كما يعكسو

لممسؤكلية الرئيسة المتعمقة بالبيت كرعاية األطفاؿ .كنتيجة

مف فمسفة المجتمع ،كفكر عمماء التربية األسرية المختصيف

لمتغيرات السريعة مع الثكرة الصناعية في أكاخر القرف التاسع

كالتربكييف كالبحث العممي كالنظرة المستقبمية لتعميـ التربية

عشر كانت النظرة لكضع التربية األسرية كارتباطو بالعمكـ

األسرية كتييئتو ليككف تعميمان مكاكبان يستيدؼ خدمة األفراد

الحياتية المختمفة قد أثرت بقدر كبير عمى قضايا الحياة

كالمجتمع [.[4
كنتج عف ىذا التكجو الجديد حدكث تطكرات في تدريس

األسرية ،كالصحية ،كالتعميـ ،كالرعاية االجتماعية ،كتغير الحياة

التربية األسرية حيث اىتـ التربكيكف باستخداـ التقنية ،كانشاء

المعيشية لؤلسرة.
كما يجدر اإلشارة إليو أف ظيكر التربية األسرية كاف

قكاعد بيانات في جميع المدارس األمريكية حتى يككف التعميـ

استجابة ألثر القضايا االجتماعية عمى صحة كرفاىية المنزؿ

مكاكبان كيستيدؼ خدمة األفراد كاألسر ،كاالىتماـ بكجباتيـ

كاألسرة .كعند النظر في المناقشات المعاصرة لمتربية أسرية

الغذائية كالتأميف األسرم ليـ ،كاستخداـ استراتيجيات حديثة

كدكرىا ضمف المناىج الدراسية ،يفيـ أف التصكرات المذككرة

مثؿ-:تنمية التفكير ،كالتجارب المعممية ،كالحقائب التعميمية،

كىي نظرية التحرر/التمكيف ،كمكانة المرأة في المنزؿ ال تزاؿ

كطرؽ البحث المختمفة [.[3,4

مكجكدة ،كالتحدم الذم يكاجو المربيف ىك التفكير الترياليكتؾ

كمسايرة لممشركعات التي تقكـ بيا الجامعات المختمفة

) ،(trialectic thinkingكىك التفكير الذم ال يقبؿ الصكاب

لمعمؿ عمى نشر ثقافة استخداـ التعمـ االلكتركني كالتعميـ عف

أك الخطأ ،إنما يبرز تفكي انر جديدانُ ،يعد طريقة عرض جديدة

بعد ؛جاءت دراسة محمد [ ]8بيدؼ تحديث أساليب التعميـ

لمحصكؿ عمى األفكار القيمة .كبناء عمى ما سبؽ فإف عمميات

المتبعة في التربية األسرية كتكجو عالمي مكضحة كاقع استخداـ

تطكير مادة التربية األسرية في الثقافات المختمفة تأتي لمكاجية

طالبات كمية التصاميـ كاالقتصاد المنزلي بجامعة الطائؼ لنظاـ

التغيرات السريعة كالمؤثرة في األفراد كاألسر كالمجتمعات عمى

إدارة التعمـ الببلؾ بكرد كتطكير الذات لدييف كالتي أحرزت نتائج

المستكيات كافة [.[29

إيجابية لتفاعؿ المتعممات مع ىذا النظاـ ،كقد أكصت الدراسة

 /2التربية األسرية المعاصرة

بضركرة تكفير كافة الظركؼ المادية كالمعنكية إلكساب

أ ّكد أبك حطب [ ]30عمى أف تفحص األكضاع الراىنة كما

المتعممات معارؼ جديدة مف المتكقع أف يحتجنيا مستقببلن

تستمزمو مف بيانات متعمقة بسمكؾ المتعمـ تمثؿ مدخبلت تربكية

لمتكيؼ مع المستجدات كالتغيرات البيئية كتجييز المعامؿ

تساعد في تشخيص الصعكبات ،كعبلج المشكبلت لتطكير ىذه

بالحكاسيب كشبكة االنترنت كالككادر التي تقدـ المساعدة

المدخبلت في صكرة نكاتج متكقعة لمتعمـ كالتعميـ في المستقبؿ.

لمطالبات .كفي ضكء ما سبؽ يتضح التكجو العاـ كأحد
االتجاىات العالمية الستخداـ التقنية في مناىج كطرؽ تدريس

كاستنادان عمى أكضاع مناىج التربية األسرية عمى المستكل
العربي كالعالمي فإف تعميـ التربية األسرية ييدؼ إلى تييئة الفرد

التربية األسرية [.[8

في أسرتو كمجتمعو لمتعايش مع االنفتاح العالمي الذم يكاجو

المحكر الثاني :تقكيـ كبناء المناىج
قبؿ بناء المنيج ال بد مف تحميمو كتقكيمو؛ فالتقكيـ التربكم

العديد مف التحديات المتسارعة []29؛ مما يستدعي ضركرة دمج

لو دكر أساسي في تكجيو العممية التدريسية ،كادارة الصؼ

القضايا العالمية ضمف مناىج تعميـ التربية األسرية.

المدرسي ،كاثراء تعمـ المتعمميف كتقدميـ الدراسي ،كتحسيف

حيث أف تدريس التربية األسرية في نياية القرف العشريف أخػ ػػذ
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كالعركض [.[31
كال يقتصر دكر مف يقكـ بتقكيـ المناىج سكاء كاف

ضكء معايير عممية سميمة ،يتطمب بداية تحديد ىذه المعايير
بدقة ،ثـ نخضع الكتاب المدرسي لمتحميؿ كالتقكيـ عمى ضكئيا

مؤسسات تربكية أك خبراء كباحثيف عمى إعداد أدكات التقكيـ

[ .]9كقد اعتمدت الدراسة الحالية عمى معايير كالية كسكنسف

كتطبيقيا كاستخبلص البيانات بؿ إنيـ يقكمكف بتحميؿ الكثائؽ

لعمكـ األسرة كالمستيمؾ [ ]10في كضع المعايير المقترحة لتقكيـ

المتعمقة بالمناىج كالتعرؼ عمى مككناتيا كطريقة بنائيا ،كما

منيج الصؼ الخامس االبتدائي.

يقكمكف بتحميؿ الكتب المدرسية كما في دراسة أبك عكؼ []9

 -أىداؼ تقكيـ المنيج

كأدلة المعمميف كالنشرات كاألفبلـ كاألدلة االرشادية لمطمبة كغيرىا

يسعى المنيج إلى تحقيؽ مجمكعة مف الكظائؼ كاألىداؼ كما

مف الكثائؽ المتضمنة في المنياج في ضكء معايير معينة يتـ

ذكرىا الشمبي[11[ :

االتفاؽ عمييا مف الخبراء [.[32

" -معرفة ما حقّقو التربكيكف مف بناة لممنيج كمنفّذيف لو ،األمر

إف عمميات التقكيـ كالتحميؿ لممنيج الدراسي قد تسفر عف

كيزكدىـ بمؤ ّشرات
معنكياتيـ مف جية ،
الذم يرفع مف
ّ
ّ

تصكرات مقترحة تتطمب األخذ بأسس قكاعد تيتـ بالجكانب
الفمسفية ،كالنفسية ،كاالجتماعية.

يستطيعكف بمكجبيا تخطيط عمميـ البلحؽ.

• أسس بناء المنيج

التعرؼ إلى آثار المنيج لدل المتعمّميف في ضكء األىداؼ
ّ

إف التربية األسرية ىي عمـ يضـ عدة عمكـ مختمفة تساعد

بكية ؛ األمر الذم يساعد في تطكير المنيج.
التر ّ

 -جمع البيانات التي تساعد متّخذ القرار في اتّخاذ مكقؼ مف

عمى تنمية ميارات حياتية كتعنى بتنمية القدرة عمى تحمؿ

المنيج تطكي انر أك استم ار انر أك إلغاء.

المسؤكلية ،كالميارات اليدكية ،كالحفاظ عمى النكاحي الصحية،

 -تطكير أساليب التقكيـ كاجراءاتو كنظرّياتو نتيجة لمخبرة

مما استمزـ تككيف أطر فمسفية تككف أسس تصميـ مناىج التربية
األسرية.

المباشرة في الممارسة".

 /1األسس الفمسفية:

كقد ذكر الشريفي ،كآخركف [ ]12بعض األىداؼ التفصيمية

إف مف أىـ األسس التي يجب مراعاتيا في بناء المنيج

لعممية تقكيـ المنيج ،منيا:

األسس الفمسفية ،فقد اىتمت بعض الفمسفات التربكية بالمادة

ائية.
 "المساعدة في تطكير األىداؼالتعميمية كاإلجر ّ
ّ

العممية ،كاعتبرت التربية عممية حفظ كنقؿ لمتراث البشرم

التعميمي لممنيج ،كطرائؽ
 المساعدة في تطكير المحتكلّ
التدريس المستخدمة ،كاختيار المناسب منيا لممنيج كخصائص

كاالجتماعي [ ،]33مما أدل إلى ظيكر مناىج تدكر حكؿ المادة

التعميمية،
التعميمية المستخدمة ،كاألنشطة
المتعمميف ،كالكسائؿ
ّ
ّ

الدراسية ،مثؿ :منيج المكاد الدراسية المنفصمة ،كمنيج المكاد
المرتبطة ،كمنيج المجاالت الكاسعة [.[34

كأساليب التقكيـ المستخدمة كأدكاتو".

كما أف كسائؿ التقكيـ تتنكع فيمكف تصنيفيا إلى كسائؿ

كفي الحقبة األخيرة اىتمت الفمسفات بالمتعمـ ،كرأت أف تدكر

التقكيـ الحديثة السابقة كالمعتادة كالتي يندرج تحتيا االختبارات

كؿ شؤكف التربية حكؿ ميكلو كحاجاتو [ .]33فظيرت مناىج

الشفيية ،كاالختبارات التحريرية ،كاالختبارات العممية المعممية.

عدة ،كمنيج النشاط القائـ عمى ميكؿ األطفاؿ ،كمنيج

ككسائؿ التقكيـ البديمة كتقييـ األقراف ،أك االختبارات المتعددة

المشركعات [.[34

الخيارات ،كالتقييـ المستمر ،كالتقييـ الذاتي ،كممؼ اإلنجاز،

كقد تغيرت الفمسفة التربكية حيث أصبحت تنبع مف

كالمبلحظة ،كاستمارات التعييف ،كالتقارير ،كالمشركع ،كالتقديم ػات

األفكار كالمعتقدات كالمفاىيـ كالتأمبلت كالتكجيات الخاصة
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بالمجتمع ،كتتأثر بالتطكرات التي تجرم فيو ،كبالتالي تؤثر في

كتدريبو عمى االستفادة مف أكقات فراغو ،كاعداده لما يمي ىذه

التربية ،فالفمسفة التربكية تساعد عمى إعداد كفيـ مسائؿ التعميـ

المرحمة مف مراحؿ حياتو".
كمف الضركرم أف تتضمف المناىج أىدافان عامة مرتبطة

كنظمو [ ،]33مما يساىـ في تحديد المنيج بعناصره كافو.
كييدؼ نظاـ التعميـ لتحقيؽ تربية شاممة متجددة تسيـ في

بيدؼ الدكلة مف التربية كالتعميـ ،كأىدافان خاصة ترتبط بكؿ مف

تنمية الجكانب المختمفة لمفرد الركحية كالنفسية كالعقمية

المرحمة التعميمية كالمادة العممية ،مع تحديد المستكيات العممية

كالجسدية؛ لتككيف الفرد السكم المتكامؿ الشخصية في حياتو

كالميارات العممية كاالتجاىات الفكرية كالخمقية التي ينبغي أف

كمجتمعو ،كقد ذكرت كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية

تحققيا ،كما يجب أف تقكد التكجيات الحديثة المعممة لتحقيؽ

السعكدية [ ]35بعض "األىداؼ اإلسبلمية العامة التي تحقؽ

األىداؼ كتطبيؽ المنيج ،باإلضافة ألىمية النشاط المدرسي

غاية التعميـ متمثمة في تربية المكاطف المؤمف ليككف لبنة صالحة

المرافؽ لمدركس كالمحقؽ ألغراض المنيج ،كأف يتضمف المنيج

في بناء أمتو ،كيشعر بمسؤكليتو لخدمة ببلده كالدفاع عنيا،

تحقيؽ ىدؼ كؿ كحدة مف كحداتو [ .]15فالتربية األسرية

كالعمؿ عمى تنمية إحساس الطبلب بمشكبلت المجتمع الثقافية

مرتبطة بأىداؼ الدكلة التربكية القائمة عمى الديف ،كما أف

كاالقتصادية كاالجتماعية ،كاعدادىـ لئلسياـ في حميا ،كتشجيع

أىداؼ المادة العممية كالعممية المقدمة لكؿ مرحمة متناسبة مع

كتنمية ركح البحث كالتفكير العممييف ،كتقكية القدرة عمى

المحتكل العممي المكائـ لطبيعة الفتاة كميكليا ،كلممعممة دكر في

المشاىدة كالتأمؿ.

دعـ المنيج باألنشطة كالتقكيـ المستمر.
كفي ذات السياؽ نجد أف كثيقة التعميـ السابقة قد كجيت

أىداؼ المرحمة االبتدائية:
المرحمة االبتدائية ىي القاعدة التي يرتكز عمييا إعداد

التربية األسرية بما يخص الفتاة الفرد نحك القضايا السياسية،

الناشئيف لممراحؿ التالية مف حياتيـ ،كىي مرحمة عامة تشمؿ

كاالجتماعية ،كاالقتصادية ،كالثقافية التي تيـ المنطقة ،كتفيـ

أبناء األمة ،كتستمزـ تزكيدىـ باألساسيات مف العقيدة الصحيحة،

دكاعييا كأبعادىا كأثرىا في حياة المجتمع حاض انر كمستقببلن،

كاالتجاىات السميمة ،كالخبرات كالمعمكمات كالميارات ،كقد

كتنمية القدرة عمى التذكؽ الفني؛ حتى تصبح قادرة عمى تذكؽ

ذكرت كثيقة سياسة التعميـ في المممكة العربية السعكدية []35

نكاحي الجماؿ في بيئتيا ،باإلضافة لمتعرؼ عمى خامات البيئة،

عدة "أىداؼ لمتعميـ االبتدائي منيا :تعيد العقيدة اإلسبلمية

كحسف استغبلليا بما يعكد عمييا كأسرتيا كمجتمعيا بالنفع كتنمية

الصحيحة في نفس الطفؿ كرعايتو بتربية إسبلمية متكاممة ،في

اتجاىيا اقتصاديان نحك قيـ العمؿ كاإلنتاج ،كترشيد االستيبلؾ

خمقو ،كجسمو ،كعقمو ،كلغتو ،كانتمائو إلى أمة اإلسبلـ ،كتعريفو

[.[2

بنعـ ا﵀ عميو في نفسو ،كفي بيئتو االجتماعية كالجغرافية؛

 /2األسس النفسية:

ليحسف استخداـ النعـ ،كينفع نفسو كبيئتو ،كتزكيده بالقدر

إف بناء المنيج يرتكز عمى ضركرة المعرفة بطبيعة النمك

المناسب مف المعمكمات في مختمؼ المكضكعات ،كتربية ذكقو

في كؿ مرحمة بدقة ؛حتى يتمكف المنيج مف مساعدة المتعمـ

البديعي ،كتعيد نشاطو االبتكارم ،كتنمية تقدير العمؿ اليدكم
لديو ،كتنمية كعيو ليدرؾ ما عميو مف الكاجبات كمالو مف

كيعد ىذا اليدؼ مف أىـ
عمى النمك الشامؿ بأفضؿ طريقةُ ،
األىداؼ التربكية ،باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لممتعمميف لمقياـ

الحقكؽ ،في حدكد سنو كخصائص المرحمة التي يمر بيا،

فعالة ،كمف المعركؼ أف التعميـ
بعمميات التعمـ المختمفة بطريقة ّ

يؤدم إلى تعديؿ السمكؾ نحك األفضؿ [.[34

كغرس حب كطنو ،كاإلخبلص لكالة أمره ،كالعمؿ عمى تكليد

حيػ ػث حاكلػ ػت ال ػدراس ػة م ػف خ ػبلؿ الكح ػدات المقترحة تغطية

الرغبة لدل الطالب في االزدياد مف العمـ النافع كالعمؿ الصالح،
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الجكانب المختمفة لمنمك (المعرفي ،كالميارم ،كالكجداني) بتزكيد

حياتيا حتى تتككف لدييا عادات غذائية جيدة طيمة حياتيا.

المتعممة بالمعمكمات ،كالخبرات المترابطة كذلؾ مف خبلؿ مراعاة

 -3ىناؾ فركؽ فردية بيف المتعممات في مستكيات النمك ،كفي

معايير تنظيـ محتكل المنيج متمثمة بمعيار التكامؿ كالتراكمية

القدرات ،كاالستعدادات ،كفي الظركؼ االجتماعية كالبيئية التي

باستخداـ كثيقة منيج مقرر التربية األسرية في المرحمة االبتدائية

ينبغي اكتشافيا كأخذىا بعيف االعتبار ،كيستدعي ذلؾ تنظيـ

(العميا).

برامج شاممة ،كمناىج كاسعة تشمؿ القدرات المختمفة ،كعمى
المعممة أف تقدـ فرصان متنكعة ليككف ىناؾ تكافؤ بيف المتعممات

كما تُعد مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ التعميمية لتعريض

مف حيث الفرص التعميمية المتاحة.

الطفؿ لمخبرات المختمفة؛ لككنيا مرحمة تتككف فييا الشخصية،

حيث تـ مراعاة تنكع األنشطة في الكحدات المقترحة بيف أنشطة

كيتصؼ عقؿ الطفؿ باالنفتاح كتقبؿ الجديد ،مما يساعد عمى

جماعية كفردية ،كما تـ محاكلة تنكيع األنشطة بيف مستكيات

بقاء أثر التعمـ مدة أطكؿ في حياتو.

التذكر ،كالفيـ كالتطبيؽ ،كالتحميؿ ،كالتركيب.

فقد أشارت معايير كسكنسف ألىمية اكساب المتعممة
الميارات الحياتية الضركرية في مراحؿ التعميـ االبتدائي لذلؾ تـ

مع محاكلة ترؾ الفرصة لممتعممة لتعبر عف رأييا بأكثر مف

األخذ بمكضكعات التثقيؼ الغذائي بكحدة الشككالتة لمساعدة

أسمكب إما مف خبلؿ طريقة المناقشة كالتي ستبرز جانب

المتعممة كاكسابيا بعض الميارات لتتأصؿ كتتجذر في شخصييا

الطبلقة المفظية مف خبلؿ األنشطة العممية التي ستبرز الجانب

منذ الصغر.

الميارم.
كما تـ إعطاء فرصة لممتعممة لتعبر عف أفكارىا بحرية

خصائص النمك لمتمميذات في الصفكؼ الثبلثة األخيرة بالمرحمة
االبتدائية:

مف خبلؿ ترؾ مساحة لبلبتكار بالرسـ ،كتصميـ النماذج ،كطمب

 -1نمك المتعممة عممية متصمة كمستمرة كتدريجية ،ككؿ مرحمة

طرؽ جديدة لتزييف الكيؾ ،كتصميـ الفساتيف لتتضح المكاىب

ليا خصائصيا كأنماط نمكىا ،كبالتالي يجب أف ُيبنى المنيج

المختمفة لمتمميذات كالسعي الكتشافيا كتكجيييا في جكانب الرسـ

بمجمكعة خبرات مترابطة تُبنى في ضكء الخبرات السابقة

كالذكؽ ،اك جكانب الطيي ،أك جكانب التفصيؿ كالخياطة.

لممتعممة ،كتؤدم إلى تنمية ميكؿ جديدة .كىك ما تـ مراعاتو عند

 -4كمف مظاىر النمك االنفعالي لمرحمة الطفكلة المتأخرة

ربط الخبرات السابقة لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي

الممتدة مف ( 12-9سنة) أف المتعممة تحاكؿ التخمّص مف

بالخبرات البلحقة.

الطفكلة ،كتشعر بأنيا قد كبرت ،كيبلحظ عمييا ضبط

 -2كراء كؿ سمكؾ دافع ،فالمكاقؼ المختمفة تثير اىتماـ المتعمـ

االنفعاالت ،كمحاكلة السيطرة عمى النفس ،كما يتضح الميؿ

الذم يمثؿ الدافع ،مما يزيد مف رغبتيـ لمتعمـ الممثؿ لمسمكؾ.

لممرح ،كتفيـ المتعممة النكتة كتطرب ليا ،كما تنمك االتجاىات

فمكضكع الدافع ميـ لممعمميف ،إذ يساعدىـ عمى معرفة دكافع

الكجدانية لدييا ،كتقؿ مظاىر الثكرة الخارجية ،كتتعمـ المتعممة

المتعمـ كميكليـ ليتسنى ليـ استغبلليا لحفزىـ عمى التعمـ [.[36

كيؼ تتنازؿ [.[37

فمكضكع الجماؿ ىك أحد المكضكعات التي تحبيا

فكحدة حقكؽ اإلنساف ساىمت في تثقيؼ المتعممة بحقكقيا،

المتعممة لميميا الفطرم لحب الجماؿ كالزينة ،كما أف الشككالتة

كتعميميا كيؼ تتنازؿ عف بعض الحقكؽ التي ال تؤثر عمييا

محببة لجميع األعمار فتمت اضافتيا لممنيج سعيان لتثقيؼ

كإنسانة مف خبلؿ نشر ثقافة التسامح كالتعاكف بيف الجيراف،

الطالبة حكؿ آثارىا الصحية لتتمكف المتعممة مف اكتساب جزء

كاألصدقاء.

التثقي ػؼ الغػذائي كمي ػارة حيػاتي ػة تحتػاجي ػا ف ػي الفت ػرة المبك ػرة م ػف

 -5التعميـ االبتدائي ىك القاعدة التي ُيبنى عمييا إعداد الناشئيف
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لممراحؿ التالية مف حياتيـ ،كىي مرحمة عامة تشمؿ أبناء األمة

استيعابو لمدراسات االجتماعية ،كازدياد اىتمامو بأكجو النشاط

جميعان [ .]38كتشير األدبيات إلى أف البنات يصمف إلى مرحمة

الخارجة عف المنيج [.[37

المراىقة في سف مبكرة عف البنيف بنحك عاميف ،كىذا ما يؤكده

األسس الثقافية كالتقنية:
أصبح لمكسائط الثقافية ،ككسائؿ التقنية ،كاألجيزة

أبك حطب [ .]39فالبنات في نياية المرحمة االبتدائية يكف أكثر

اإللكتركنية ،كاالنفتاح المعمكماتي عبر الشبكة العنكبكتية

نضجان مف الذككر في العمر نفسو.
فأشارت معايير كسكنسف ألىمية اكساب المتعممات

(اإلنترنت) أثر كبير في مفاىيـ الفتاة كمعارفيا كاىتماماتيا .مما

الميارات الحياتية الضركرية في مراحؿ التعميـ االبتدائي لذلؾ تـ

يستدعي تكظيؼ ىذه الكسائط لبث قيـ المجتمع كعدـ التناقض

األخذ بمكضكعات اختيار األطعمة بكحدة الشككالتة .كالسعي

فيما بينيا ،فميس ىناؾ ما يمنع مف ربط المنيج بخبرات الفتاة

لتثقيفيـ حكؿ أىمية العناية بنظافة البدف ،كالممبس مف خبلؿ

في المدرسة بما تشاىده عمى شاشة التمفاز ،كالمكاقع اإللكتركنية

كحدة الجماؿ ،كما تساىـ كحدة حقكؽ اإلنساف في تعريؼ

عبر الشبكة العنكبكتية (اإلنترنت)؛ انطبلقان مف المفيكـ الحديث

المتعممة بحقكقيا ليتحقؽ ليا االماف المتمثؿ في الحاجات

لممنيج ،فيك ال يقتصر عمى الكتاب كالمدرسة ،كانما يتسع

األساسية في ىرـ ماسمك لبلحتياجات كالذم يمي الحاجات

ليشمؿ مصادر الخبرات التي يمكف أف تكتسبيا الفتاة ،كتعمؿ

الفسيكلكجية.

عمى تطكير مداركيا كقيميا كأساليب تفكيرىا كحياتيا.
حيث تـ تنكيع الخبرات المقدمة لممتعممة فمنيا الخبرات

 /3األسس كالخصائص االجتماعية لممجتمع السعكدم:
في حقؿ المناىج يعمؿ المختصكف بكجو عاـ في ضكء

المباشرة كاستقباؿ زائرة (خبيرة التجميؿ) بكحدة الجماؿ ،كالتطبيؽ

مبادئ كمفاىيـ كقيـ اجتماعية ،كمف ثـ فيـ تمؾ القيـ

العممي لتزييف الكيؾ ،سعيان لتقديـ خبرات في التعامؿ مع

االجتماعية ُيعد أم انر ضركريان ،بحيث يمكف ترجمتيا إلى سمكؾ

المكاقؼ المختمفة بكحدة حقكؽ اإلنساف كتقديـ ىدية لؤلـ،
كالعطؼ كالتصدؽ عمى الفقراء ،كمساعدة الجيراف ،كصمة

يشارؾ بو المتعمـ في مكاجية التحديات االجتماعية .كتُعد
"عممية بناء المنيج عممية اجتماعية؛ ألنيا تخضع لفمسفة

األرحاـ.

المجتمع ،كتتأثر بظركفو كأحكالو التي تنعكس بالضركرة عمى

• خطكات بناء المنيج

بناء المنيج كتؤثر في محتكاه كتنظيمو [.[33

إف خطكات بناء المنيج عمى الترتيب ىي تحديد األىداؼ،

تعددت مبلمح المجتمع السعكدم التي قد تؤثر في أىداؼ

اختيار المحتكل كالخبرات التعميمية ،تنظيـ المحتكل كالخبرات

المنيج كأساليب تنفيذه كالتي منيا الدكر الكبير لؤلسرة السعكدية

التعميمية ،كضع أساليب كطرؽ التدريس المناسبة ،تصميـ

في حياة الفرد ،إذ تسيـ في تنمية مشاعر االنتماء لديو ،كتكفير

برنامج لمتقكيـ [.[34

الشعكر باألماف كالطمأنينة ،لما تتمتع بو األسرة مف دؼء في

تخطيط أىداؼ كحدات منيج التربية األسرية المقترح لمصؼ

الركابط األسرية القائمة عمى المكدة كالتراحـ كالمحبة ،كما أف

الخامس االبتدائي

لممدرسة دك انر كبي انر في تنمية ىذه المشاعر.

حتى تككف األىداؼ أكثر إجرائية تـ كضعيا في صكرة معايير،

كما أتاحت كحدات المنيج مف خبلؿ األنشطة المقدمة بيا تعزيز

كمف ثـ تحديد مؤشرات أداء ،كما تـ تكضيحو في بداية ىذا

لجانب الحكار كابداء الرأم مف خبلؿ المناقشة الصفية ،فميارات

الفصؿ.

التعامؿ مع اآلخريف مف خبلؿ تنفيذ أنشطة تدعـ التكاصؿ؛ نظ انر

 -تخطيط محتكل كحدات منيج التربية األسرية المقترح لمصؼ

الزدياد استعداد الطفؿ لدراسة المناىج األكثر تقدمان ،كامكانية

الخامس االبتدائي.
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عمى مستكل المجتمع الخارجي ،كتككف المتعممة بذلؾ قادرة عمى

لؤلىداؼ ،كمف ثـ تنظيمو.

إعمار مجتمعيا مستقببلن.

 -تخطيط األنشطة التعميمية لكحدات المنيج المقترح.

 -تخطيط كسائؿ تقكيـ لممنيج المقترح.

تـ تصميـ األنشطة التعميمية لكحدات المنيج المقترح في التربية

يعتبر التقكيـ كفؽ المعايير عممية مستمرة ،فميس ىناؾ

األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي مف خبلؿ استخداـ مصفكفة

اختبار في نياية الكحدة الدراسية ،لككف المادة عممية لذا سيتـ

كاببلف ) (Kaplan Matrixبيدؼ تخطيط المخرجات

تقكيـ ميارات المتعممات في الكحدات عف طريؽ استخداـ

كالنشاطات التعميمية عند مستكيات متعددة مف مقياس بمكـ.

مقاييس التقدير لمناسبتيا في تقكيـ األداء ،فقد أكصت دراسة

كيساىـ ىذا التخطيط في تجنب تقديـ معظـ التدريس كالتقييـ

الغرير [ ]41بضركرة تعميـ استخداـ مقاييس التقدير في تقكيـ

عند مستكل دكف آخر ،مما يساعد في تنظيـ كتسمسؿ أنشطة

أداء المتعممات في مادة التربية األسرية.

التعميـ [[5

كما تـ استخداـ سجبلت الكقائع لقياس اتجاه المتعممات نحك

 -تخطيط طرؽ تدريس كحدات المنيج المقترح لمتربية األسرية

مادة التربية األسرية بشكؿ مستمر ،ثـ تقكـ المعممة بمقارنتيا

لمصؼ الخامس االبتدائي.

لتتعرؼ عمى مدل التطكر.
• أما المبررات بالنسبة لمكحدات المقترحة في الدراسة الحالية

ال بد مف اختيار بعض الطرؽ التي تناسب أىداؼ،

فيي كاآلتي:

كمحتكل ،كحدات المنيج المقترح ،كيقترح أف تشمؿ ىذه الطرؽ
ما يمي :حؿ المشكبلت ،كالبياف العممي كالمعمؿ ،كطريقة التعمـ

أشار دليؿ مناىج برامج التعميـ األساسي لممدارس العالمية

التعاكني ،كالمناقشة ،كطريقة العركض التعميمية ،كالتي تـ

بباريس ] (PYP) [42إلى أىمية تشجيع تبلميذ المرحمة

استخداميا في جميع كحدات المنيج المقترح.

االبتدائية عمى دمج المكضكعات ذات المجاالت المختمفة

مف خبلؿ كحدة حقكؽ اإلنساف بالمنيج المقترح في

بمجاالت المناىج التقميدية؛ لمساعدة المتعمميف عمى تكسيع

الدراسة الحالية نجد أف الكحدة اىتمت بتقكية عبلقة المتعممة

مداركيـ ،كتقصي األفكار الكبيرة ،كالربط بيف جكانب المعرفة

بزميبلتيا في الفصؿ باستخداـ طريقة المناقشة كالحكار كالعمؿ

بنظرة تكاممية.

في مجمكعات ،كطريقة البياف العممي الذم سيكسبيا العديد مف

كتـ اقترح ثبلث كحدات كذلؾ حسب مكاصفات الكتاب

الميارات االجتماعية في التعامؿ مع اآلخريف ،كما تـ استخداـ

المدرسي لمادة التربية األسرية لممرحمة االبتدائية التي ذكرتيا

طريقة حؿ المشكبلت كتدريبيا عمى التفكير النقدم كاإلبداعي

كثيقة منيج التربية األسرية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة

مف خبلؿ األنشطة ،كبذلؾ تككف المتعممة قد اكتسبت بعض

بالتعميـ العاـ [ ،]15بأف يككف الكتاب المدرسي مككنان مف عدد

الميارات الخاصة بإدارة الذات ،كالتعامؿ مع اآلخريف ،مما

مف الكحدات الدراسية تتضمف معمكمات متعمقة بالمادة.
فاشتممت مكضكعات المنيج المقترح عمى كحدات

بل.
يؤىميا إلدارة بيتيا كتربية أبنائيا مستقب ن
إف الطرؽ السابقة ليا دكر في إكساب المتعممة الثقة

(الجماؿ ،الشككالتة ،حقكؽ اإلنساف) ،كجميع ىذه المكضكعات

بنفسيا ،كتككيف اتجاىات إيجابية نحك ذاتيا كمجتمعيا ،مما

تندرج تحت المجاالت الرئيسة لمعايير عمكـ األسرة كالمستيمؾ

يككف بيئة اجتماعية سميمة كصحية خالية مف األمراض النفسية،
ّ
يسكدىا الحب كاالحتراـ كالعطاء لآلخريف ،مما يسيـ في إعمار

المحددة في الدراسة ،فكحدة الجماؿ جزء مف مجاؿ العبلقات
اإلنسانية كالممبس ،ككحدة الشككالتة جزء مف مجاالت عمـ

األرض كزيادة اإلنتاجية كالعطاء ،سكاء في نطاؽ األسرة ،أك

األطعمة كالصحة الغذائية كانتاج األطعمة ،ككحدة حقكؽ
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اإلنساف جزء مف العبلقات اإلنسانية .كفيما يمي مبررات اختيار

فمككنيا مكاد محببة لؤلطفاؿ ،كيتناكلكنيا باستمرار ،لذلؾ ال

كحدات المنيج المقترح.

يشعر الطفؿ بالجكع ،كيفقد شييتو لمطعاـ المتزف البلزـ لنمكه

أكالن :مبررات كحدة الجماؿ:

كنشاطو [.[47

لقد فطر ا﵀ األنثى عمى حب الزينة كذلؾ كما ىك كاضح

فيذه المكاد ذات قيمة غذائية قميمة ،كتناكليا بكثرة يؤدم

ِ
ِ
ص ِاـ َغ ْي ُر
َك ُى َك في ا ْلخ َ
اآلية في الطبرم []44

إلصابة الطفؿ بسكء التغذية ،كتضعؼ حيكيتو كنشاطو كثقتو
بنفسو؛ لعدـ قدرتو عمى القياـ بما ىك مطمكب منو كالكاجبات

ينبت في الحمية كيزيف بيا ،كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في
أم أكمف ّ

المدرسية ،كما ال يستطيع أف يجارم زمبلءه في المعب ،فيشعر

في قكلو تعالى ﴿أ ََك َمف ُيَن َّشأُ ِفي ا ْل ِح ْمَي ِة
ُمبِيف﴾ (الزخرؼ [ ،)]43كقد كرد معنى

المعني في ذلؾ ،فقاؿ بعضيـ ُعنى بذلؾ الجكارم كالنساء"،
َ
فمكضكع الكحدة يكافؽ ميكؿ المتعممة ،مما يجعؿ المحتكل ذا

بالنقص ،كقد ُيصاب باالكتئاب [.[47

كلتفادم ذلؾ كتعكيد المتعممة عمى اختيار األطعمة الجيدة

جاذبية ،السيما كأنو مف اىتماماتيا ،مما يسكغ تكعيتيا بما

تـ اختيار مكضكع الشككالتة ككحدة مقترحة في المنيج المقترح،

يختص بالجماؿ ككيفية الحفاظ عمى ىذه النعمة.

حيث أف الشككالتة مف األصناؼ الغذائية المحببة لجميع الفئات

كقد سمطت دراسة شقير [ ]45الضكء عمى حاالت السمنة

العمرية ،فمف الضركرم تعكيد المتعممات في ىذا السف عمى

المفرطة لئلناث ،كالتي تسعى في ذلؾ الكقت بمتابعة األطباء

كيفية اختيار األطعمة ،مما يؤدم إلكسابيف بعض الميارات

كعيادات التجميؿ مف أجؿ محاكلة إنقاص الكزف ،كشفط

األساسية في الحياة ،كما أشارت معايير كسكنسف [ ]10ألىمية

الدىكف؛ مما يدؿ عمى التيافت الكبير لمبحث عف الجماؿ.

إكسابيا في الصفكؼ االبتدائية .أيضان تمت االستفادة مف المنيج

كأشارت ضكمط [ ]46إلى أف عمميات التجميؿ بمغت في

األساسي

الكاليات المتحدة كحدىا في عاـ 2006ـ أكثر مف ( )11مميكف

 Curriculumالذم كضع كحدة دراسية بمكضكع الشككالتة.

عممية؛ كفقان لتقرير نشرتو الجمعية األمريكية لجراحي التجميؿ.

ثالثان :مبررات كحدة حقكؽ اإلنساف:

ثانيان :مبررات كحدة الشككالتة:

الدكلي

Primary

International

)(IPC

انطبلقان مف نظرية (ماسمك) ىرمية الحاجات ،كالتي تتدرج

لمتغذية في سف الطفكلة تأثير عمى النمك كالتعمـ ،حيث

كفقان ألىميتيا مف حيث تأميف الحاجات (الطبيعية) الفسيكلكجية،

تتصؼ سرعة نمك المتعممة في المرحمة االبتدائية بأنيا متكسطة،

كالحاجة إلى األمف ،كالحاجة إلى الحب كاالنتماء كالتفاعؿ،

كتميؿ المتعممة لمنشاط ،كبذؿ الجيد بصكرة مممكسة ،مما يستمزـ

كالحاجة إلى التقدير كاحتراـ الذات ،كالحاجة إلى تقدير الذات،

كجبات غذائية تعكضيا عف السعرات الح اررية التي تفقدىا ،كمف

كالحاجات الجمالية [.[37

ىنا تبرز أىمية التكعية الصحية بالتربية الغذائية مف خبلؿ

فكانت الحاجة إلى األمف مف أكلى الحاجات بعد الحاجات

تككيف عادات غذائية سميمة ،كالحفاظ عمى الغذاء المتكازف

الفسيكلكجية؛ مما زاد في أىمية؛ اختيار كحدة حقكؽ اإلنساف

المشتمؿ عمى جميع العناصر الغذائية؛ لمحفاظ عمى الصحة،

لتتعرؼ المتعممة عمى حقكقيا منذ الصغر .كما أشار زىراف

كالكقاية مف أمراض سكء التغذية [.[47

[ ]37إلى ذلؾ إعبلف حقكؽ الطفؿ الذم أصدرتو الجمعية
العامة لؤلمـ المتحدة المؤكد عمى أىمية تنشئة الطفؿ في جك

كيتعرض الكثير مف األطفاؿ ليذه األمراض خصكصان فقر

مف السبلـ كالتسامح كاألخكة العالمية.

الدـ ،كمف أعراضو فقداف الشيية التي تحدث نتيجة عدة أسباب،
منيا أسباب فسيكلكجية ،كتناكؿ الحمكل كالسكاكر كالمكالح

كبالتالي فإف إضافة كحدة دراسية بمكضكع حقكؽ اإلنساف

كالمشركبات ،مثؿ (العمكة كالبسككيت كالشبس كالشككالتة ..إلخ)

ذات أىمية؛ ألف معرفة المتعممة بحقكقيا يسيـ في رفع مستكل
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الثقافة العامة لدييا؛ مما يزيد مف ثقتيا بنفسيا كاحت ارميا لذاتيا

االستقصائية لمعمـ ،كالعمـ كطريقة لمتفكير ،كالتفاعؿ بيف العمـ

كمف حكليا ،فكاف مف الميـ تكعيتيا .كأ ّكد ذلؾ ما أشار إليو

كالتقنية كالمجتمع .كقد تـ حساب مؤشرات الصدؽ كالثبات ليذا

زىراف [ ]37مف تطبيقات تربكية دعا خبلليا المربيف الستمياـ

النمكذج بحساب درجة التكافؽ بيف المحمبلت باستخداـ معامؿ

ركح الشريعة اإلسبلمية في صيانة حقكؽ الطفؿ ،كتنمية الكعي

كابا .كمف خبلؿ نتائج الدراسة تبيف أف نسبة اشتماؿ مككف

الجماعي بيذه الحقكؽ.

المعرفة العممية لمصفكؼ الثبلث أكبر مف اشتماؿ باقي مككنات

كقد عني االسبلـ بحفظ كرامة المرأة ،كجعؿ ليا مكانة في

الثقافة العممية األخرل ؛نظ انر لبلنفجار المعرفي كعدـ المكازنة

اإلسبلـ ،كدلؿ عمى ذلؾ ما كرد في كثيقة حقكؽ المرأة المسممة

بيف المككنات األخرل بالرغـ مف أف محتكل كتب التربية

ككاجباتيا [ ]48مف إثبات اإلسبلـ لحؽ المرأة بنتان كأمان كزكجة

األسرية تحتاج لمتجريب العممي بشكؿ أكثر ،فالكـ اليائؿ مف

في حقيا في الزكاج كالنفقة كاألمكمة كالتعميـ كالحماية كالرعاية،

المعمكمات ال يسمح بتناكؿ جميع عمميات العمـ كميارات حؿ

كما نصت األدلة الشرعية عمى التحذير مف ظمـ المرأة ،كما في

المشكبلت.

قكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ( :الميـ إني أحرﱢج حؽ الضعيفيف

كما ىدفت دراسة الراشد ] [50إلى تقكيـ كتاب التربية

(أحرج) مف التحريج أك
اليتيـ كالمرأة) ركاه ابف ماجو ،معنى
ّ

األسرية المقرر عمى طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في ضكء

اإلحراج ،أم أضيؽ عمى الناس في تضييع حقيما ،كأشدد عمييـ

معايير الكتاب المدرسي الجيد مف كجية نظر المعممات

في ].[49

كالمشرفات التربكيات بمدينة الرياض ،كذلؾ مف خبلؿ بناء

كقد أكلت المناىج العالمية اىتمامان بجانب حقكؽ اإلنساف،

معايير لتقكيـ كتاب التربية األسرية الصؼ األكؿ المتكسط ،في

فيدعك دليؿ مناىج برامج التعميـ األساسي لممدارس العالمية

ضكء معايير الكتاب المدرسي الجيد ،كالتعرؼ عمى جكانب القكة

بباريس ] (PYP) [42ألف يتضمف إطار المنيج عمى الحقكؽ

كالضعؼ ،كالفركؽ بيف استجابات أفراد عينة الدراسة في الحكـ

كالمسؤكليات لؤلفراد .كدعمت معايير كسكنسف ذلؾ بتأكيدىا

عمى الكتاب ،كتقديـ مقترحات لتحسيف الكتاب .استخدمت

عمى أىمية العبلقات اإلنسانية بالنسبة لصفكؼ المرحمة

الدراسة المنيج الكصفي المسحي ،كصممت استبانة لرصد

االبتدائية [.[10

استجابات أفراد العينة التي تـ اختيارىا بطريقة عشكائية،
كالمككنة مف ( )70معممة ،ك( )55مشرفة تربكية ،في الفصؿ

 .4الدراسات السابقة

الدراسي الثاني لمعاـ 1433/1432ق .كبعد جمع البيانات،

المحكر األكؿ /دراسات تيتـ بتقكيـ المناىج الدراسية:
ىدفت دراسة أبك عكؼ [ ]9لمتعرؼ عمى درجة شمكلية

كاجراء المعالجات اإلحصائية ،كأشارت نتائج الدراسة إلى أف

محتكل كتب التربية األسرية في الصفكؼ األكؿ ،كالثاني،

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة تراكحت بيف (-32,3

كالثالث المتكسط في مدارس البنات المتكسطة بالمممكة العربية

 ،)64,3كأف جميع المحاكر جاءت بدرجة (عالية جدان ،كعالية)،

السعكدية في ضكء مككنات الثقافة العممية ،كتـ اختيار عينة

كجاءت أكثر المعايير تكاف انر في كتاب التربية األسرية :معيار

الدراسة بالطريقة العشكائية الطبقية كذلؾ بأخذ ( )%20مف

تقييـ سبلمة المغة بمتكسط حسابي ( ،)64,3كمعيار تقييـ

صفحات كؿ كحدة مف كحدات كتب التربية األسرية المقررة عمى

األشكاؿ كالنماذج كالرسكـ التكضيحية بمتكسط حسابي (،)64,3

الصفكؼ الثبلث في الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي

كمعيار تقييـ الكسائؿ كالتقنيات التعميمية بمتكسط حسابي

1434/1433ق .كاستخدمت الباحثة نمكذج تحميؿ المحتكل

( .)64,3كما كأشارت النتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة

لمككنات الثقافة العممية كىي :المعرفة العممية ،كالطبيعة

إحصائية بيف متكسط استجابات مجمكعة أفراد العينة مف
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المشرفات التربكيات ،كبيف متكسط استجابات مجمكعة أفراد

التي تضـ ىذا التخصص ،كما ييدؼ إلى تطكير معايير محددة

العينة مف المعممات ،تُعزل لمتغير المينة حكؿ معايير تقييـ

بدرجة جكدة عالمية تتمشى مع المستكيات الدكلية كتساعد عمى

الشكؿ العاـ كاإلخراج الفني ،كمعايير تقييـ تكجيات الكتاب

بناء نظاـ تعميمي يستكفي المقاييس العالمية كيتيح لخريج كمية

لصالح المتكسط الحسابي لمجمكعة المشرفات التربكيات .ككجكد

االقتصاد المنزلي فرص لمعمؿ في المجاؿ المحمي ،كالقكمي

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط استجابات مجمكعة أفراد

كالدكلي .كقد نفذ ىذا البرنامج عمى عدة مراحؿ كاآلتي:

العينة مف المشرفات التربكيات ،كبيف متكسط استجابات مجمكعة

استعراض المقررات التي تدرس في الكميات كمناقشة مدل

أفراد العينة مف المعممات ،تُعزل لمتغير المؤىؿ العممي حكؿ

كفايتيا كقدرتيا عمى اعداد الخريج القادر عمى العمؿ.

محكر معايير تقييـ الشكؿ العاـ كاإلخراج الفني لصالح ذكات

كاستعراض المقررات التي تدرس في المعاىد المماثمة عمى

المؤىؿ العممي الدبمكـ.

المستكل العالمي في جميع أنحاء العالـ .كعمؿ تكليؼ بيف

أما دراسة القاسـ ] [51فقد ىدفت لتقديـ مقترح لكيفية تضميف

البرامج المختمفة معتمديف عمى قالب محدد يشتمؿ عمى المعرفة

حاجات المتعممات في محتكل مقررات التدبير المنزلي في

كالفيـ ،كالميارات الذىنية ،كالميارات الحرفية ،كالميا ارت

المرحمة المتكسطة ،كتـ استخداـ المنيجيف الكصفي التحميمي،

المنقكلة ،لمتكصؿ إلى معايير أكاديمية قياسية مرجعية .كلمتأكد

كالكصفي المسحي .كتككنت عينة الدراسة مف ( )338تمميذة

مف قبكؿ ىذه المعايير تـ عرضيا عمى مجمكعة مف

ك( )82معممة مف مدينة الرياض ،كمحتكل مقررات التدبير

المتخصصيف في أقساـ كمية االقتصاد المنزلي :التغذية كعمكـ

المنزلي لممرحمة المتكسطة ،كاستخدمت الباحثة أداتيف الستطبلع

األطعمة ،كالمبلبس كالنسيج ،كادارة مؤسسات األسرة كالطفكلة،

رأم عينة الدراسة ،كأداة لتحميؿ محتكل المقررات .كمف أىـ

كالتربكم .كما تـ عرض ىذه المعايير عمى أصحاب األعماؿ في

النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة أف جميع أفراد عينة

ىذا المجاؿ .كبناء عمى ذلؾ كضع استبياف يشتمؿ عمى

االستطبلع مف المعممات كالمتعممات أم  %100مف عينة

المعايير األكاديمية المرجعية كالخصائص المكضكعية ،كبعد

االستطبلع اتفقكا عمى انو مف الميـ جدان إضافة جميع الحاجات

تحميؿ النتائج تـ الخركج باستنتاجات محددة كمبلحظات ىامة

التي تـ طرحيا في أداة البحث كذلؾ بمتكسط يتراكح ما بيف

بناء عمييا كضعت الصكرة النيائية لممعايير األكاديمية القياسية.

( )85,2إلى ( )93,2كما تـ تحقيؽ الحاجات النفسية في

كىدفت دراسة شيبيتا كفيمماف ] [52إلى تحميؿ خمسة مف

مكضكعات مقرر الصؼ األكؿ المتكسط بدرجة عالية ،كفي

كتب األحياء المقررة في الكاليات المتحدة األمريكية لمعرفة مدل

مكضكعات مقرر الصؼ الثاني المتكسط بدرجة متكسطة ،كفي

تضمنيا لعناصر الثقافة العممية (العمـ كجسـ منظـ لممعرفة،

مكضكعات مقرر الصؼ الثالث المتكسط بدرجة ضعيفة.

كالعمـ كطريقة لمبحث ،كالعمـ كطريقة لمتفكير ،كالتفاعؿ كالعبلقة

كالحاجات االجتماعية كالفكرية كالصحية كالغذائية كاإلرشادية

المتبادلة بيف العمـ كالتقنية كالمجتمع) ،كاتضح أف الكتب الجديدة

بدرجة ضعيفة في مكضكعات مقرر التدبير المنزلي لمصفكؼ

لؤلحياء تعبر بصكرة أكثر تكازنان عف مككنات الثقافة العممية مف

الثبلث .كالحاجات الجسمية كالجنسية بدرجة ضعيفة جدان في

الكتب السابقة التي حممت قبؿ  15سنة كما بينت الدراسة أف

مكضكعات مقرر التدبير المنزلي لمصؼ الثاني متكسط ،بينما لـ

محتكل كتب االحياء التي أعدت مؤخ انر في الكاليات المتحدة

يتـ تحققيا في مقرر الصفيف األكؿ كالثالث متكسط.

ذات تكازف في عناصر الثقافة العممية أفضؿ مف السابقة.

كىدؼ المشركع الشامؿ لتطكير المناىج ] [17إلى كضع معايير

أما دراسة مكمبا ] [53فقد ىدفت إلى تحميؿ كتب الفيزياء

أكاديمية قياسية لتعميـ التربية األسرية في الجامعات كالمعاىد

بدكلة زامبيا ،حيث تككنت عينة الدراسة مف ثبلثة كتب لمبحث
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الفيزياء لمصفكؼ العاشر ،الحادم عشر ،كالثاني عشر ،ك()15

النشط ،كايجاد تفاعؿ كاع مع التطكرات التقنية المعاصرة،

كرقة اختبار عامة لمناىج الفيزياء لطبلب المرحمة الدراسية

كتحقيؽ التكامؿ بيف المكاد الد ارسية عبر المراحؿ المختمفة ،كما

العميا ،كأشارت نتائج الدراسة إلى أف النسبة المئكية لمككنات

كيعمؿ المشركع عمى ربط التعمـ بالحياة الكاقعية .كما ييدؼ

الثقافة العممية في كتب الفيزياء الثبلثة كانت كالتالي (المعرفة

المشركع إلى تطكير جميع عناصر المنيج كفؽ أحدث النظريات

العممية  %72الطبيعة االستقصائية لمعمـ  ،%19العمـ كطريقة

كاألساليب التربكية كالعممية المعاصرة في جميع التخصصات

لمتفكير  ،%6كالتفاعؿ بيف العمـ كالتقنية كالمجتمع ،)%3

كمنيا التربية األسرية ،كتتكلى ك ازرة التربية كالتعميـ باالشتراؾ مع

كأشارت نتائج الدراسة أف متكسط النسبة المئكية لمككنات الثقافة

بيكت الخبرة كالمؤسسات التعميمية كاألكاديمية الكطنية الحككمية

العممية في االختبارات التي شكمت الجزء الثاني مف عينة

كاألىمية عمميات تخطيطو كتنفيذه كتقكيمو .كقد عمؿ المسؤكلكف

الدراسة كالتالي (المعرفة العممية  ،%24الطبيعة االستقصائية

عف المشركع عمى تكفير مناىج تربكية تعميمية متكاممة كمتكازنة

في العمـ  ،%55العمـ كطريقة لمتفكير  ،%22كالتفاعؿ بيف

كمرنة كمتطكرة ،تمبي حاجات المتعمميف كمتطمبات خطط التنمية

العمـ كالتقنية كالمجتمع).

الكطنية كحاجات سكؽ العمؿ المستقبمية ،كتستكعب المتغيرات

كىدفت دراسة المدىكف ] [54إلى تقكيـ منيج التربية األسرية

المحمية كالعالمية ،كتحقؽ تفاعبلن كاعيان مع التطكرات التقنية،

لطالبات الصؼ الثامف األساسي مف كجية نظر المعممات في

كاالتجاىات التربكية الحديثة .مما يؤدم إلى تطكير الخطة

مدارس قطاع غزة .كاستخدمت الباحثة استبانة كزعت عمى عينة

الدراسية في المرحمة االبتدائية كالمتكسطة؛ ليشمؿ ذلؾ الكثائؽ

مككنة مف ( )129معممة مف معممات التربية األسرية مف جميع

بأنكاعيا كالمكاد التعميمية بأنكاعيا مثؿ( :كتاب المتعمـ/المتعممة،

محافظات قطاع غزة .كقد أكضحت النتائج أف النسبة المئكية

كتاب النشاط ،دليؿ المعمـ/المعممة) ،كالمكاد التعميمية المصاحبة

لؤلىداؼ ( ،)%4,74كلممحتكل ( ،)%5,73كلؤلنشطة الصفية

(الكسائط المتعددة السمعية كالفيديك) ،كالمكقع اإللكتركني عمى

كغير الصفية كاف تقديرىا ( ،)%72كلمكسائؿ التعميمية

شبكة اإلنترنت.

( ،)%8,68كألساليب التقكيـ ( ،)%3,73كتكصمت الدراسة إلى

أما دراسة شمك [ ]4فقد ىدفت إلى كضع رؤل مستقبمية لتعميـ

عدـ كجكد فركؽ في كجيات نظر المعممات بالنسبة لممجاالت

التربية األسرية بالدكؿ العربية مف خبلؿ استقصاء الخمفية

التالية :األىداؼ كالمحتكل كاألنشطة الصفية كغير الصفية،

التاريخية لنشأة كتطكر مناىج ىذا العمـ ،كتتبع طرؽ التدريس،

كالكسائؿ التعميمية ،كأساليب التقكيـ ،ككذلؾ في مجمؿ الدرجة

كالبحث العممي في الكاليات المتحدة األمريكية كنمكذج متقدـ،

الكمية الستبانة التقكيـ .

كمصر كالسكداف كنمكذج لمدكؿ العربية باعتبارىا األسبؽ في

المحكر الثاني/دراسات اىتمت باالتجاىات العالمية في مناىج

ىذا المجاؿ ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكثائقي كالمنيج

التربية األسرية:

الكصفي التحميمي ،ككانت أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا

ىدفت إدارة المشركع الشامؿ لتطكير المناىج (2013ـ)

تحديد بعض الرؤل المستقبمية لمناىج لتربية أسرية بالدكؿ

إلى إحداث نقمة نكعية في التعميـ تكاكب التطكرات المحمية

العربية ،كذلؾ بالتركيز عمى تقنية الحاسب اآللي كاإلنترنت في

كالعالمية ،كقد ىدؼ المشركع إلى التركيز عمى الكفايات البلزـ

التدريس ،كالبحث العممي ،مع محاكلة تمكيف مناىج التربية

إكسابيا لممتعمميف في كؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ ،كرفع

األسرية مف مكاكبة متغيرات العصر ،كانشاء جمعيات كمنظمات

مستكل التعميـ االبتدائي كالمتكسط ،كتكجييو نحك إكساب الفرد

عربية لمتربية أسرية تعمؿ عمى خدمة التعميـ كاألسرة كالمجتمع.

الميارات الحياتية ،كاألدائية مف خبلؿ التركيز عمى التعمـ

كىدفت دراسة الحربي [ ]5إلى تقديـ تصكر مقترح إلعادة
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بناء كحدة الغذاء كالتغذية في المرحمة االبتدائية باالعتماد عمى

 Sciencesمما يعكس المستكل العالي مف النقاط المشتركة في

أىـ المعايير المستخدمة في مجاؿ الغذاء كالتغذية بالكاليات

جكىر المحتكل المعرفي لكحدات عمكـ األسرة كالمستيمؾ،

المتحدة األمريكية ،كفي ظؿ ىذه المعايير تـ إعداد بطاقة تحميؿ

كأسيمت الدراسة في تحديد طبيعة المحتكل المعرفي لممرحمة

محتكل كحدة الغذاء كالتغذية في الصفكؼ الثبلثة مف المرحمة

الثانكية ،كالقياـ بتعييف معايير ىذا المحتكل لممناىج الدراسية في

االبتدائية (الرابع ،كالخامس ،كالسادس) في المممكة العربية

البرامج الجامعية لعمكـ األسرة كالمستيمؾ ،كما كشفت الدراسة

السعكدية في مادة التربية األسرية المقررة في عاـ -1426

عف انخفاض محتكل مناىج عمكـ األسرة كالمستيمؾ في مجاالت

1427ق ،كقامت الباحثة بإجراء التحميؿ األكؿ مف خبلؿ

التاريخ كالفمسفة كالطبيعة.

المطابقة بيف المعايير ككحدة الغذاء كالتغذية ،كحساب التك اررات

كىدفت دراسة شيفيك كبيف ] [56إلى دراسة التطريز

الكاقعة في كؿ فئة مف فئات التحميؿ ،كالنسب المئكية لمتكرار.

بالتخريـ كىك جيؿ جديد لتقنيات مستحدثة تستخدـ في التطريز

كقد انتيت الدراسة بتقديـ تصكر مقترح لبناء كحدة الغذاء

بكاسطة ماكينات التطريز اآللي مع تكضيح نظـ تنظيـ الغرز،

كالتغذية في منيج التربية األسرية بالمرحمة االبتدائية لمصفكؼ

كاعداد البيانات كالمعمكمات البلزمة لمتشغيؿ ،كأيضان تقنيات

(الرابع ،كالخامس ،كالسادس) في ضكء المعايير المطبقة في

التنفيذ باإلضافة الستخداـ برامج الحاسكب لمعالجة الصكر

نظاـ التعميـ بالكاليات المتحدة األمريكية ،كالتي تشمؿ النقاط

كرسـ التصميـ بكاسطة استخداـ بعض برامج الرسـ (الجرافيؾ)

التالية :مؤشرات أداء كحدة الغذاء كالتغذية لمصفكؼ الثبلثة

كاألدكب فكتكشكب ) (Adob photo shopكقد اشتممت ىذه

العميا مف المرحمة االبتدائية ،مكضكعات مقترحة لمحتكل

التقنية عمى طرؽ عديدة إلدخاؿ العديد مف التصميمات ،كما

الكحدة ،طرؽ تدريس مقترحة ،كسائؿ التقكيـ ،أنشطة تعمـ

ساىمت بشكؿ كاضح في تنظيـ الغرز أكتكماتيكيان إلعداد أفضؿ

مقترحة.

تصميـ لمتطريز ،كنقؿ كتحكيؿ البيانات.

أما دراسة لكفيت ] [55فقد إلى نقؿ الصكرة الحالية لمبرامج

أما دراسة لي ] [57فقد استعرضت التربية التقنية في

الجامعية لعمكـ األسرة المستيمؾ في الكاليات المتحدة األمريكية

تايكاف ،فتقنية الحياة تعد مجاالن جديدان اشتؽ مف الحرؼ اليدكية

كتحديد النقاط المشتركة بيف مختمؼ الكحدات األكاديمية ،خاصة

كفنكف الصناعة كمجاالت التربية األسرية أخرل .فمناىج تقنية

في مجاؿ محتكل المنيج الدراسي لعمكـ األسرة كالمستيمؾ ،فتـ

الحياة في تايكاف تدرس في المرحمة الثانكية ،كما أف االعتقاد

اختيار ( )34مدرسة بعد االعتماد مف الرابطة الجنكبية لممدارس

السائد أنو مف الضركرم أف تدرس التقنية لجميع المتعمميف في

)(SACS

الصفكؼ الدراسية ( )11-1سنة .كنتيجة لدعكات إصبلح

 Association of Colleges and Schoolsكالجمعية

المناىج الميتمة بتعديؿ معايير مناىج الصفكؼ ( )9-1تـ

األمريكية لعمكـ األسرة كالمستيمؾ (آفاكس) )(AAFCS

تطكير المناىج التي تبدأ مف المرحمة االبتدائية حتى المرحمة

American Association Of Family And Consumer

اإلعدادية في ضكء االتجاه العالمي الذم يؤكد عمى ضركرة

كالكميات

بأمريكا

(ساكس)

Southern

 Sciencesكتـ إنشاء قائمتيف لتقييـ لمناىج الدراسية مككنة مف

تكامؿ كترابط المناىج ،كلقد تـ تطبيؽ المناىج المطكرة في العاـ

فئات كعناصر ،كاتبعت الدراسة منيج تحميؿ المحتكل .كتكصمت

الدراسي 2001ـ ،كاشتمؿ المنيج الجديد ذك المعايير الجديدة

الدراسة إلى كجكد نقاط مشتركة بيف العناصر التي حددت في

عمى سبعة مجاالت لمتعمـ ،ىي :المغة ،الرياضيات ،العمكـ

المناىج الدراسية لمكحدات التي تـ تحميميا ،كالكحدات األخرل

كالتقنية ،الدراسات االجتماعية ،الفنكف ،الصحة ،التربية البيئية.

التابعة لممناىج الدراسية في البرامج الجامعية الخاصة ب(عمكـ

كبالنسبة لؤلنشطة فيي شاممة مكحدة مع العمكـ ،كتكجد ثبلثة

األسرة كالمستيمؾ (FCS) Family And Consumer
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أبعاد محددة الختيار مكضكعات المنيج ىي :المجاؿ،

رفاىية األفراد كاألسر ،كالمكازنة في االىتماـ بيف جميع فئات

كالمحتكل ،كالعمميات .كذكرت الدراسة أربع خصائص لمنيج

المجتمع ،باإلضافة لمكاصمة القائميف عميو بتطكيره بصكرة

تقنية الحياة في تايكاف ،ىي :أف تككف التربية التقنية أساسية في

مستمرة.

المرحمة االبتدائية ،كأف تككف التربية التقنية في نسيج كاحد مع

كتـ االستفادة مف (المشركع الشامؿ لتطكير المناىج،

مناىج تعميـ العمكـ آنفة الذكر ،مع إعطاء مزيد مف االىتماـ

2013ـ) مف خبلؿ األخذ باالتجاىات التربكية الحديثة كالرجكع

كالعناية بتنمية الميارات المحددة ،كالتأكيد عمى عمميات التغمب

لكثائؽ المناىج التعميمية .كالعمؿ عمى تضميف التكجيات

عمى التحديات.

الحديثة كالقيـ االسبلمية في بناء المنيج المقترح.

التعقيب عمى الدراسات السابقة

كاتفقت كبل مف الدراستيف في منيج الدراسة ] [53,52كىك

أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية في التعرؼ عمى منيجية

تحميؿ المحتكل حيث تـ تحميؿ الكتب في ضكء مككنات الثقافة

الدراسة ،كاعداد أدكات الدراسة.

العممية ،كاتفقت كمتا الدراستيف مع الدراسة الحالية في اتباع

كأكضحت الدراسات السابقة أف العكامؿ المعيقة لتقدـ

منيج تحميؿ المحتكل ،كما اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة

التربية األسرية قائمة عمى مشكبلت كاقعية لدل األسر؛ مما أدل

القاسـ [50] ،عمى تقديـ تصكر مقترح لممنيج الدراسي لمصؼ

إلى نجاح التخطيط في تعميـ التربية األسرية ،كاتضح أف ليذا

الخامس االبتدائي.

العمـ دك انر في تذليؿ مصاعب الحياة كتخفيؼ الضغكط،

 .5الطريقة واالجرااات

باإلضافة لقدرتو عمى التفاعؿ مع قضايا األفراد كاألسر

أ .منهج الدراسة

كالمجتمع ،كاىتمامو بالمستقبؿ .كما أكدت إدارات التعميـ

استخدمت الباحثتاف أسمكب تحميؿ المحتكل الذم عرفو

كخاصة في المممكة العربية السعكدية بضركرة تعميـ التربية

زيتكف ] [58كعدس ،كآخركف[59] ،؛ بأنو ييتـ بجمع المعمكمات

األسرية لئلناث كالذككر ،كحرصت عمى تطكيره بتقديـ نماذج

في البحكث الكيفية لمطابقة المحتكل العممي بالكتاب المدرسي

ليذا التعميـ تتضمف طرؽ التدريس كأساليبو الحديثة كما في

بالمعايير المقترحة سعيان لتقكيـ محتكل الكتاب.

(المشركع الشامؿ لتطكير المناىج2013 ،ـ) ،كما أف االىتماـ

ب .أدوات الدراسة

بمستقبؿ التربية األسرية قائـ عمى أسس متينة مبنية عمى نتائج

استخدمت الباحثتاف أداتيف في الدراسة الحالية ،كىما كاآلتي:

البحث العممي كالتقكيـ ،كأ ّكدت معظـ الدراسات عمى ضركرة

 -1قائمة معايير (مف إعداد الباحثة) تـ بناؤىا في ضكء

تقكيـ مناىج التربية األسرية كمنيا المرحمة االبتدائية مثؿ

األدبيات ،كالدراسات السابقة ،كمعايير كالية كسكنسف؛ لغرض

كبلن مف دراسة الحربي [ ،]5كالمدىكف ،[54] ،ك [57] Leeمع

تقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي بالمدارس

م ارعاة اىتمامات المتعمميف كحاجات المجتمع في ذلؾ ،كما

الحككمية

الجامعي

برزت الحاجة لضركرة تكسيع دائرة استخدامات التقنية مثؿ

1436/1435ق.

الحاسب اآللي كاالنترنت في تعميـ التربية األسرية كما في دراسة

 -2استمارة تحميؿ محتكل لثبلث كحدات مقترحة لمنيج التربية

كبلن مف :أبك عكؼ [ ،]3كشمك [ ]4و[56] Shifu & Bin

األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي.

لمفصؿ

الدراسي

األكؿ

مف

العاـ

فأكدت كؿ مف ىذه الدراسات عمى أىمية تكضيح العبلقة بيف

كىدفت معايير الكحدات الثبلث إلى تحديد مدل تكافر

كسائؿ التقنية كدكرىا في إحداث التنمية كالتطكر المنشكد،

معايير كحدة الجماؿ في محتكل منيج التربية األسرية لمصؼ

كاتضح اىتماـ التربية األسرية بالتصدم لتحديات العصر لتحقيؽ

الخامس االبتدائي ،كتـ إعداد فقرات المعايير بصيغتيا األكلية
184

عمى المصادر اآلتية :الكثائؽ ،كاألدب التربكم كالدراسات

 -معايير المحتكل التي تصؼ ما ىك مفترض أف يعممو المعمـ،

السابقة ،كنماذج مف تخطيط الدركس .كباالعتماد عمى ىذه

كما ىك متكقع أف يتعممو المتعمـ مف معارؼ كمعمكمات كأفكار

المصادر تـ اشتقاؽ فقراتيا.

كاتجاىات بصكرة كاضحة كمحددة كقابمة لمقياس.

ج .مجتمع الدراسة

 -معايير األداء التي تتألؼ مف مؤشرات خاصة باألداء ،ككذلؾ

تككف مجتمع الدراسة مف منيج التربية األسرية لمصؼ

مياـ أدائية ،كتجيب معايير األداء عف السؤاؿ التالي :إلى أم

الخامس االبتدائي المقرر عمى المتعممات في العاـ الدراسي

مدل نحكـ عمى األداء بأنو تتكافر فيو مقاييس الجكدة أك أنو

1436/1435ق في المممكة العربية السعكدية ،حيث يتككف

جيد بصكرة كافية؟ كتصؼ ىذه المعايير نكع األداء المناسب،

الكتاب مف جزأيف (الفصؿ الدراسي األكؿ كالفصؿ الدراسي

كيحمؿ األداء عنصريف :العنصر األكؿ ىك طبيعة الحدث (مثؿ

الثاني).

كتابة مقالة  -عمؿ مشركع ،)..المتطمب إلظيار معيار

د .عينة الدراسة

المحتكل الذم تـ تحقيقو ،كالعنصر اآلخر ىك جكدة أداء الطالب
الذم سيتـ الحكـ عميو ما ىك استحقاقو؟ ىؿ مجرد درجة النجاح

تمثمت عينة الدراسة بمجتمع الدراسة الذم يتضمف منيج
التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي في الفصؿ األكؿ مف

أـ درجة االمتياز ؟ ،كىي المعايير المختارة في الدراسة الحالية.

العاـ الدراسي 1436/1435ق.

 -المعايير الميسرة لمتعمـ التي تشمؿ جميع ظركؼ البيئة

بناء قائمة المعايير البلزمة لتقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ

المدرسية التي تجعؿ الطبلب قادريف عمى
تحقيؽ التحدم الذم تقدمو معايير المحتكل ،كمعايير األداء.

الخامس االبتدائي:

 -2تحديد المؤشرات األدائية التي تحقؽ كؿ معيار مف المعايير

قامت الباحثتاف ببناء قائمة معايير مقترحة لمنيج التربية
األسرية لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي في ضكء االتجاىات

السابقة.

العالمية ،كتـ كضع ىذه المعايير مف خبلؿ مجمكعة مف

 -3تحديد قكاعد التقدير التي يمكف مف خبلليا قياس مستكل

اإلجراءات تتمثؿ في تحديد األىداؼ مف قائمة المعايير،

أداء تمميذات الصؼ الخامس بالمرحمة االبتدائية في كؿ مؤشر

كمصدر بنائيا ،ككضع المعايير في صكرتيا األكلية ،ثـ ضبط

مف المؤشرات.
ب -مصادر بناء القائمة:

القائمة ،كالتكصؿ إلى الصكرة النيائية لقائمة معايير الصؼ

تـ تحديد قائمة المعايير المقترحة كمؤشراتيا المناسبة

الخامس االبتدائي ،كيمكف عرض ىذه اإلجراءات فيما يأتي:
أ -اليدؼ مف بناء قائمة المعايير:

لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي باالستفادة مف معايير كالية

تيدؼ ىذه القائمة إلى:

كسكنسف لعمكـ األسرة كالمستيمؾ []10؛ ألنيا األحدث في ىذا

 -1تحديد مستكيات معيارية لتقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ

المجاؿ في حدكد عمـ الباحثتيف ،كبعد قراءتيا تـ اقتراح بعض

الخامس االبتدائي؛ نظ انر لتعدد المعايير الخاصة بتصميـ المناىج

المعايير الجديدة لتقكيـ منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس

التي ذكرىا عبدالمطيؼ ]:[60

االبتدائي.
جدول 1

معايير والية وسكنسن لعموم االسرة والمستهمك
مجال :األسرة
المعيار :تقكيـ معنى األسرة كتأثيرىا عمى الفرد كالمجتمع
مؤشرات االداء

التعميـ المفضؿ

 -1مناقشة ما تقدمو األسرة.
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 -2مناقشة األنكاع المختمفة مف األسر.
 -3كصؼ األلقاب ألعضاء األسر(العـ ،العمة ،الخالة ،ابف العـ).

تحميؿ تأثير األسرة عمى نظاـ األفراد كالمجتمع

 -التعريؼ باألنكاع المختمفة إلرشادات األسر.

تقكيـ تأثير قيادة كجيات النظر كاالحتياجات المخصصة لمفرد كلؤلسر
مجاؿ :األسرة كالخدمات المشتركة

المعيار :دمج الطبلب المعارؼ كالميارات كالمتطمبات العممية لتكظيفيا في
األسر كالخدمات المشتركة
التعمـ المفضؿ

مؤشرات األداء
مناقشة طرؽ الخداع المنيكة المؤثرة عمى األسرة كالمصالح المشتركة

تحميؿ عبلقة العكامؿ المتسببة في تطكير األسرة كالمصالح المشتركة

 التدريب عمى المشاركة في األنشطة التعاكنية. التعرؼ عمى المصادر التكنكلكجية.مجاؿ :خدمات انتاج الطعاـ
المعيار :دمج الطبلب لممعارؼ كالميارات لمكفاء بالمتطمبات العممية لتكظيفيا
في خدمات انتاج الطعاـ
التعميـ المفضؿ

مؤشرات االداء
 أسماء اعماؿ األشخاص الذيف يعممكف في مجاؿ الغذاء. -التعريؼ باألعماؿ/الكظائؼ في المطاعـ /شركات انتاج األطعمة.

تحميؿ الكظائؼ في ضكء انتاج األطعمة كالخدمات الصناعية لؤلطعمة

 مقابمة أك تكصيؿ صكر العامميف بعناكيف كظائفيـ التعريؼ بكيفية الكقاية مف األغذية الناقمة لممرض. تعميـ األساليب الصحيحة لغسؿ اليديف. اتخاذ ق اررات ميمة كصحيحة بشاف اختيار اصناؼ األغذية اتخاذ ق اررات ميمة كصحيحة لمكقاية مف األغذية الناقمة لممرض. كصؼ كيفية تفريش األسناف كالعناية بنظافة البدف. التعرؼ عمى األغذية غير المناسبة كالنيئة كالجاىزة كالفاسدة. -التعرؼ عمى المخاطر الكيميائية كما يقابميا مف لحماية األكساط البيئية.

تكضيح األساليب الصحية لمسبلمة الغذائية.

 ابتكار برامج إلعادة التدكير في الفصكؿ. شرح كيفية غسؿ كتجفيؼ األكاني. -كضع قائمة بأدكات الطيي كمتطمباتيا.

كصؼ المعايير الصناعية لمتطمبات االستخداـ الغذائي كانتاجو.

 -التعرؼ عمى أدكات الطبخ كمتطمباتو.

تكضيح قائمة بالمبادئ كالتقنيات األساسية كالمعيارية التي تجتمع فييا احتياجات
المستيمؾ.
المجال :السكن ،التصميم الداخمي والتأثيث

المعيار :سيصبح المتعممين قادرون عمى دمج المعارف والمهارات والمتطمبات العممية لتوظيفها في السكن والتصميم الداخمي والتأثيث
مؤشرات األداا

 تقديـ الميف في مجاؿ السكف كالتصميـ الداخمي كالتأثيث. -تقديـ المبادئ األساسية لمتصميـ الداخمي.

التعميم المفضل

تحميؿ طرؽ التكظيؼ في مجاالت السكف كالتصميـ الداخمي ،التأثيث الصناعي
تقكيـ مفاىيـ التصميـ المنزلي كعبلقتيا بالخيارات كالمصادر المتاحة.

 التعريؼ بالتأثير النفسي لممبادئ األساسية لمتصميـ الداخمي. التعريؼ بأسس عمـ الجماؿ. تكضيح المقاسات المبلئمة لؤلشكاؿ المعدة عند التصميـ. -التعرؼ عمى األنكاع المختمفة لؤلسطح كاألرضيات.

تقكيـ االستخداـ المنزلي لممنتجات كاألثاث المصممة بشكؿ يتكافؽ مع احتياجات

 -التعرؼ عمى أسس القياس كميارات القياـ بو.

التصميـ.

 التعرؼ عمى أنكاع األثاث ،كاحتياجات استعماليا في المكاقؼ الفردية. -تقديـ مخطط مستقبمي.

تكضيح دكر الكمبيكتر في المساعدة في تصميـ الخرائط كقراءة برنامج عمؿ

 -مبلحظة الرسكـ البيانية لممخططات.

مخطط ،كميارات تخطيط الفراغات ليفي بمتطمبات التصنيع المنزلي لؤلثاث
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 رسـ المساحات الداخمية في المنزؿ. تقديـ تخطيط لممساحات في المنزؿالتعرؼ عمى احتياجات السبلمة ،كالمساحات المتصمة بالكسائؿ التكنكلكجية في

تقكيـ احتياجات الزبكف ،أىدافو ،كمصادر االبداع في تخطيط التصميـ،

المنزؿ.

كالتصميـ الداخمي لؤلثاث

 التعرؼ عمى مصادر التصميـ الداخمي. تقديـ مخططات مصممة لمكفاء باحتياجات الفراد. تقديـ مراحؿ عممية التصميـ. -تقديـ أدكات االستكديك.

تطبيؽ المعارؼ كالميارات في التصميـ كفؽ النظرية الشفيية كالمكتكبة كميارات

 -رسـ مخطط تزييني.

العركض العممية إليصاؿ أفكار التصميـ.

 تقديـ عركض لبلحتياجات المنزلية. التعرؼ عمى الكسائط المختمفة لمعركض. تكضيح إجراءات السبلمة مف الحرائؽ.تعرؼ الفرد كالمكظؼ عمى مسؤكلياتو القانكنية.

تحميؿ األساليب التجارية المربحة كمراعاة األخبلؽ المينية في التصميـ ،كالسكف

 -تقديـ صفقات مدفكعة.

الداخمي ،التأثيث.

 التعريؼ بالمبالغ المكمفة لمقياـ بعمؿ ما. التعرؼ عمى العبلقة بيف التصميـ المحمي كارتباطو بالثقافة ،كالفف ،كالرسـكاليندسة المعمارية.
 التعرؼ عمى ارتباط التصميـ المحمي بثقافة المجتمع كعاداتو كتقاليد. التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في التصاميـ كمدل تكافقيا مع التصميـالمحمي.
مجال :تطوير التنمية البشرية

المعيار :سيحمل الطالب تأثير العوامل البشرية عمى التنمية والتطوير
التعميـ المفضؿ

مؤشرات األداء
التعرؼ عمى النكاحي الجسدية كالمشاعرية كالركحية كالسعي عمى تطكيرىا.

تحميؿ مبادئ التنمية البشرية كالتطكير عمى مدل الحياة.

عمؿ قائمة باألنكاع المختمفة لمعبلقات في ضكء التنمية البشرية كتطكيرىا.
قراءة كتب عف تطكير الذات.
تحميؿ األسس المسيطرة عمى التنمية البشرية

مقدمة عف الكراثة كالبيئة.
التعرؼ عمى الجنس ،كالعرؽ ،كالثقافة.
طرؽ العصؼ الذىني المؤثرة في محيط التنمية البشرية كالتطكير
التعريؼ باألنشطة المشجعة عمى التنمية كالتطكير مدل الحياة.

تحميؿ االستراتيجيات المعززة لمتنمية كالتطكير مدل الحياة

كصؼ كيفية التكاصؿ
التعرؼ عمى المساعدة الكاممة مف األسرة ،كالمحيط كالمجتمع.
مجال :العالقات بين األشخاص
المعيار :يبين الطالب االحترام والعناية بالعالقات في األسرة ،وبيئة العمل المحيطة

مؤشرات األداء

التعميـ المفضؿ

مقدمة عف الميارات االجتماعية

تحميؿ التكقعات المينية المختمفة لمعبلقات المتنكعة

التعرؼ عمى الصفات المميزة لمعبلقات المستقرة كغير المستقرة

تحميؿ االحتياجات الفردية لمخصائص المميزة كتأثيرىا عمى تككيف العبلقات

التعرؼ عمى جكدة الميارات الضركرية لبناء كتككيف جماعة الرفاؽ
تعريؼ مفيكـ الذات
التعرؼ عمى االحتياجات الفردية في العبلقات
 -التعرؼ عمى أشكاؿ االتصاؿ المختمفة.

تكضيح ميارات االتصاؿ كدكرىا في تككيف العبلقات.

 -مبلحظة تأثير االتصاؿ
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 دكر المعب في تككيف العبلقات الصحيحة بالنسبة لمعبلقات األخرل. التعرؼ عمى االتصاؿ التكنكلكجي تقديـ أدكار الكظائؼ األساسية لبلتصاؿتقكيـ تأثير التحكـ في إدارة الذات.

 كصؼ ميارات التعامؿ عند االختبلؼ في اتخاذ القرار -التعرؼ عمى استراتيجيات التعامؿ مع الضغكط

تكضيح ميارات القيادة كالعمؿ في فريؽ في األسرة كبيئة العمؿ المحيطة.

 التعرؼ عمى األدكار في ضكء الفريؽ التعرؼ عمى استراتيجيات بناء القرار األصح في ضكء آراء المجمكعة. التعرؼ عمى المسؤكلية الفردية بالنسبة لمفريؽ. -تطبيؽ تقنيات التعاكف كالمساكاة.

تكضيح المعايير السمككية في تككيف العبلقات.

 التعرؼ عمى األخبلؽ المتصمة بالمينة كالمتنكعة في األسرة. التعرؼ عمى ميارات التفكير االنتقادم. -التعرؼ عمى السمككيات المتنكعة الداعمة لتككيف العبلقات.

مجال :الصحة والتغذية
المعيار :أن يقوم الطالب بتوضيح األساليب الصحية والتغذوية المعززة لرفاهية الفرد واألسرة
التعميـ المفضؿ

مؤشرات االداء

تحميؿ العكامؿ المؤثرة في التغذية كالصحة عمى مدل الحياة

 التعرؼ عمى الخيارات الصحية االيجابية كالسمبية. التعرؼ لماذا يحتاج اإلنساف ألنكاع مختمفة مف الطعاـ. -تحكؿ العادات الغذائية لتككف عادات غذائية سميمة

تقكيـ االحتياجات التغذكية لؤلفراد كاألسر كعبلقتيا بالصحة مدل الحياة

 تنظيـ المفاىيـ المتنكعة لؤلطعمة الميمة لمصحة. تنظيـ العبلقة بيف الحمية كاألمراض المزمنة كالبدانة كتضاؤؿ األسناف. تكضيح كيفية استخداـ معامؿ األطعمة النتقاء األغذية الصحية كالمسميات.-ا لتعرؼ عمى المجمكعات الغذائية المساىمة في التغذية.

تكضيح القدرة عمى االستفادة مف المتكفر مف الطعاـ الستخدامو لتعزيز الصحة

 -القراءة كاالطبلع عمى الجكانب التغذكية الصحية لؤلكؿ مع متابعة قراءة

الضركرية لؤلسر كاألفراد مدل الحياة

البدف.
تقكيـ العكامؿ المؤثرة عمى األطعمة السميمة.

 إدراؾ األكؿ غير المناسب الجاىز ،كالفاسد المسبب لؤلمراض. التعرؼ عمى طرؽ حفظ األطعمة الطازجة كحمايتيا لؤلكؿ. شرح أىمية غسؿ األيدم خبلؿ اعداد الطعاـ. -تأثير العمكـ كالتكنكلكجيا في تركيب األطعمة.

تقكيـ تأثير العمكـ كالتكنكلكجيا في تركيب األطعمة كحمايتيا.

التعرؼ عمى آخر التطكرات في المجاؿ الغذائي.

مجال :الوالدية (الوالدية وتطور الطفل)
المعيار :أن يقوم الطالب بتقويم تأثير أدوار الوالدين والمسؤوليات الممقاة عمى كاهمهم لتعزيز الرفاهية لألفراد واألسر
التعميـ المفضؿ

مؤشرات األداء

تحميؿ أدكار كمسؤكليات الكالديف.

 تمييز األدكار المختمفة لمكالديف. تعريؼ الكالديف بمسؤكلياتيـ المختمفة. أف يعرؼ كبل مف الكالديف أف لو طريقة مختمفة عف اآلخر. -التعرؼ عمى استراتيجيات االتصاؿ المعززة إليجابيات احتراـ الذات في

تقكيـ األساليب الكالدية ألىميتيا القصكل في تنمية العنصر البشرم كتطكيره.

أعضاء األسرة.
 شرح التنمية البشرية كتطكيرىا. التعرؼ عمى مساكئ تأثيرات اىماؿ األطفاؿ كاألسر لتحديد منيجية لمحد مفاآلثار السمبية.
 -التعرؼ عمى أشكاؿ حياة األسر المختمفة.

تحميؿ العكامؿ المرتبطة بإعداد الكالديف.
مجال :المالبس والمنسوجات

المعيار :أن يقوم الطالب بدمج المعارف والمهارات والمتطمبات التدريسية لتوظيفها في المالبس والمنسوجات
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التعميـ المفضؿ

مؤشرات األداء

تقكيـ خيكط كألياؼ المنتجات النسيجية كالخامات المختمفة.

التعرؼ عمى اختبلفات الخيكط كاألنسجة.

مجال :دراسات طفولة
المعيار :دمج الطالب لممعارف والمهارات والمتطمبات العممية لتوظيفها في الخدمات التربوية
التعميـ المفضؿ

مؤشرات األداء

استخداـ طرؽ ابداعية لحماية األطفاؿ كبيئاتيـ

اكتساب العادات الصحية اآلمنة كالصحية
الحث اك التشجيع عمى المحافظة عمى الصحة الشخصية.
الحث عمى اخذ الحذر مف منتجات الطاقة.
تعريؼ األطفاؿ بالسبلمة في الباص كعدـ االستخفاؼ بيا.

مجال :إدارة التسهيالت
المعيار :دمج المعرفة بالمهارات العممية المطموبة لتوظيف الحد األدنى إلدارة التسهيالت
التعميم المفضل

مؤشرات األداا
مساعدة ذكم االحتياجات الخاصة عمى التكيؼ مف خبلؿ تكفير التجييزات.
شرح أىمية النظافة الجيدة.

تكضيح التخطيط التنظيمي كتأثيره عمى فعالية التدبير المنزلي.

مقدمة في السبلمة عند استخداـ المكاد الكيميائية.
المساعدة في الحفاظ عمى النظافة المحققة بالمدرسة.
التدريب عمى تقنيات الحفاظ عمى الطاقة.
التعرؼ عمى أىمية النظافة كالصحة البيئية

التعرؼ عمى منتجات الطاقة اآلمنة لمبيئة.

 -فيـ المخاطر الكيميائية عمى البيئة.

التعرؼ عمى المخاطر البيئية.

 أىمية الحفاظ عمى الطاقة. التعرؼ عمى كيفية الحفاظ عمى البيئة في البيت كالمدرسةتعريؼ بيئة العمؿ كتزكيدىا باألماف كالسبلمة.

 االشتراؾ في الحفاظ عمى بيئة العمؿ. -التعرؼ عمى مخاطر المطبخ.

التعرؼ عمى عمميات الغسيؿ ككصؼ المعايير الصناعية المألكفة.

 مقدمة لمعناية الصحيحة باأليدم. -تعريؼ بخطكات غسيؿ المبلبس.

التعرؼ عمى التسييبلت التجارية لممناسبات االجتماعية.

 -كضع قائمة بطرؽ حفظ الماؿ.

مجال :عموم األطعمة/التغذية والغذائيات

المعيار :عمى الطالب دمج المعارف والمهارات لموفاا بالمتطمبات العممية في عموم األغذية وتقنيات األطعمة ،والتغذية والغذائيات.
مؤشرات األداء

التعميـ المفضؿ

 -تطكير الكعي الغذائي المرتبط بالكظائؼ الغذائية.

تحميؿ طرؽ التكظيؼ في مجاؿ عمكـ التغذية كالتقنيات الغذائية كالتغذية

 -تطكير الكعي الغذائي المرتبط بالمكظفيف في قطاع الغذاء.

الصناعية.

 التعرؼ عمى الكظائؼ المرتبطة بالغذاء.التدريب الصحيح لمشخص عمى األغذية السميمة كالصحية.

تطبيؽ إجراءات السبلمة عند إدارة المخاطر الغذائية ،كالتذكؽ الغذائي ،كالحفاظ

 -شرح أىمية غسؿ األيدم.

عمى الصحة العامة.

 التعرؼ عمى المكاضع التي يجب فييا غسؿ األيدم كعند تقديـ الطعاـ. التدريب الشخصي عمى العادات الصحية. التعرؼ كالتدريب المناسب لحفظ األطعمة. التعرؼ عمى إجراءات التعامؿ مع المكاد الخطرة. التعرؼ عمى عممية إعادة التدكير لمخامات. -مناقشة المعمكمات الغذائية.

تقييـ مبادئ التغذية ،كالخطط الغذائية المعدة ،كعمؿ تقنيات مخصصة لكضع

 -التعرؼ عمى طرؽ إعداد األطعمة.

خطط غذائية.

 التعرؼ عمى المقاييس المكحدة إلعداد األطعمة. -التعرؼ عمى المجمكعات الغذائية.
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 -تعريؼ التغذية.
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تطبيؽ المفاىيـ الغذائية األساسية ،ككضع اإلطار التغذكم المتنكع.

 التعرؼ عمى الحصص الغذائية المناسبة. مناقشة الكقاية مف األمراض المرتبطة بالصحة.التعرؼ عمى االستخداـ السميـ لمتكنكلكجيا ،كتطكير انتاج الغذاء كتطكيره.

 التعرؼ عمى طرؽ تسكيؽ الطعاـ. -التعرؼ عمى أدكات المطبخ كتجييزه.

التعرؼ عمى عمكـ األغذية كالغذائيات ،كادارة مبادئ التغذية كالتدريب عمييا.

 مناقشة عف األطعمة المحببة كغير المحببة. التعرؼ عمى الكجبة الرئيسية المحمية. التعرؼ عمى طرؽ الحفاظ عمى الماؿ.التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة لحسف الضيافة كالسياحة كالترفيو.

التعرؼ عمى طرؽ تكظيؼ حسف الضيافة كالسياحة كالترفيو المصطنع.

 -التدريب عمى إجراء خطط اإلخبلء كالطكارئ.

التعرؼ عمى المنتجات المطمكبة لمحفاظ عمى السبلمة كلحماية العائدات البيئية.

 البحث عف طرؽ حفظ المربيات كمصادرىا.التعرؼ عمى ميارات االختبلؼ عمى القرار كعدـ التصميـ عمى أمر ما.

تطبيؽ مفاىيـ جكدة الخدمات المدعمة إلرضاء المستيمؾ.

البحث عف أطعمة كأشربو متنكعة لمدكؿ كالمناطؽ المختمفة.

التعرؼ عمى ميارات السفر المرتبطة بالخدمات الغذائية.

البحث عف أساليب المكاصبلت المكرسة لمحياة المنزلية ،كاألخرل المخصصة
لمسفر.
كصؼ إدارة كقت الفراغ كالترفيو.

 تعريؼ الميزانية كأىميتيا مف الناحية المالية ،كالخطيط ليا. -البحث عف االستجماـ ،كبرامج قضاء أكقات الفراغ ،كالمسابقات الرياضية.

ج -الصكرة األكلية لمقائمة:

مناسبة ىذه المستكيات كمؤشراتيا كقكاعد التقدير لتمميذات

قامت الباحثتاف بصياغة معايير مقترحة ،كمؤشرات األداء التي

الصؼ الخامس االبتدائي ،كمدل مبلءمة سبلمة الصياغة

تحققيا ،كقكاعد تقدير المؤشرات ،ككضعيا في صكرتيا األكلية.

المغكية لمفردات القائمة ،كتـ رصد آراء المحكميف كحساب

د -صدؽ األداة:

النسبة المئكية لكؿ معيار كمؤشراتو الدالة عميو ،كاألخذ
بالتعديبلت لمكصكؿ إلى الصكرة النيائية .كجاءت آراء ()12

بعد كضع المعايير ،كمؤشرات األداء ،كقكاعد التقدير ،تـ

محكمان عمى النحك التالي:

عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف إلبداء آرائيـ حكؿ مدل

جدول 2
تعديالت المحكمين حول صدق المعايير ومؤشرات األداا ومقاييس التقدير المقترحة
نقاط االتفاق
نقاط االتفاؽ

وجه النقد
 -1اتفؽ جميع المحكميف بنسبة ( )%100عمى ارتباط مؤشرات األداء بالمكاصفات المعيارية ارتباط نا كثيق نا.

 -2اتفؽ المحكمكف بنسبة ( )% 95عمى مناسبة المعايير كمؤشرات األداء ،كمقاييس التقدير بكحدة حقكؽ اإلنساف
لتمميذات الصؼ الخامس االبتدائي.
 -3اتفؽ المحكمكف بنسبة ( )% 95عمى مناسبة المعايير كمؤشرات األداء ،كمقاييس التقدير بكحدة الجماؿ لتمميذات
الصؼ الخامس االبتدائي.
 -4اتفؽ المحكمكف بنسبة ( )% 97عمى مناسبة المعايير كمؤشرات األداء كمقاييس التقدير بكحدة الشككالتة لتمميذات
الصؼ الخامس االبتدائي.
إعادة صياغة العبارة

(أف تستخدـ المتعممة فيميا لمجماؿ في الحفاظ عميو مف العكامؿ البيئية) ،كتـ تعديميا لمعبارة(أف تحافظ المتعممة عمى
جماليا مف العكامؿ البيئية).

حذؼ

 -1العبارات كالفقرات المكررة.
 -2مؤشر األداء (أف تعدد المتعممة الدكؿ الغنية بالشككالتة) ،كمقياس التقدير(أف تعدد المتعممة ثبلثة دكؿ غنية
بالشككالتة).
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تقكيـ منيج التربية األسرية في ضكء المعايير المقترحة

االتساؽ بيف المحمؿ كنفسو ،فقامت الباحثة بإعادة إجراء تحميؿ

إجراءات تحميؿ المحتكل في ضكء المعايير

المحتكل بعد مركر ثبلثة أسابيع ،كذلؾ مف خبلؿ قراءة منيج

تـ تحكيؿ قائمة المعايير إلى جداكؿ مككنة مف المعايير ،ككاف

التربية األسرية الحالي لمصؼ الخامس االبتدائي قراءة متأنية،

ذلؾ عمى النحك التالي:

كتدكيف المعارؼ التي تحتكم عمى معارؼ تنطبؽ عمى المعايير

أ -تصميـ جداكؿ تتضمف المعايير ،كمؤشرات األداء ،كمقاييس

المستخدمة ،كمؤشرات األداء ،كمقاييس التقدير.

التقدير.

ق -إعادة اإلجراءيف الثالث كالرابع (ج ،د) لحساب معامؿ ثبات

ب -تحميؿ محتكل منيج التربية األسرية في الصؼ الخامس

التحميؿ (تحميؿ المحتكل) باستخداـ معادلة ىكلستي.

االبتدائي عف طريؽ القراءة المتأنية ،كتدكيف المعمكمات التي

ك -إعادة تطبيؽ األداة مرة أخرل بعد مضي ثبلثة أسابيع؛

تحتكم عمى كحدات التحميؿ (معارؼ ،كمعمكمات ،كحقائؽ)

مستعممة معادلة ىكلستي ) (Holsti;1969;P.140لحساب

صريحة كضمنية ،كالتي تنطبؽ عمى المعايير المستخدمة،

الثبات كالمستخدمة بدراسة الجبر [ ،]16التي تناسب تحميؿ

كمؤشرات األداء ،كمقاييس التقدير؛ لتقكيـ المنيج الحالي لمتربية

الدراسات الكيفية كىي عبارة عف:
عدد مرات االتفاؽ في المرتيف(األكلى كالثانية)

األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي مف خبلؿ التعرؼ عمى مدل

 = Rمجمكع العبارات المحممة

تكافر المعايير المقترحة بو ،كىذا ُيعد اليدؼ مف التحميؿ ،فتـ

=  Rمعامؿ الثبات

التحميؿ في ضكء ما تـ كضعو مف أىداؼ كأسس التحميؿ.

ج -حساب التك اررات ،كالنسب المئكية لممعايير.

نتائج تحميؿ منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي في

د -لمتأكد مف ثبات عممية تحميؿ المحتكل اتبعت الباحثة طريقة

فترتيف مختمفتيف
جدول 3

نتائج تحميل منهج التربية األسرية لمصف الخامس االبتدائي في فترتين مختمفتين
تطبيق معادلة هولستي
عدد مرات االتفاؽ (لفئات المتفؽ عمييا في التحميؿ األكؿ

وحدة الشكوالتة

وحدة الجمال

21

25

التحميل الكمي

وحدة حقوق اإلنسان

70

24

كالثاني).
مجمكع الفقرات المحممة (عدد فئات التحميؿ األكؿ كالثاني).

26

26

26

78

نسبة االتفاؽ في المرتيف.

0,96

0,81

0,92

91,

االبتدائي:

يدؿ الجدكؿ رقـ ( )5عمى أف نسبة الثبات تتراكح بيف

رجعت الباحثتاف إلى مصادر المعايير األمريكية

كيعد ىذا التراكح في النسبة مرتفعان ،كيمكف
( )،81ك(ُ )،96

المستخدمة في مجاؿ التربية األسرية كىي المعايير الكطنية

االعتماد عميو كتطبيقو في تحميؿ محتكل منيج التربية األسرية

لعمكـ األسرة كالمستيمؾ (National Standards for Family

الحالي.
كمف أجؿ الحصكؿ عمى تحديد دقيؽ في التحميؿ ،حسبت درجة

)Education

Sciences

) (NASAFACS,2008الصادرة

الثبات بطريقة أزركؼ كماير :1997

Consumer
مف

الرابطة

and
الكطنية

األمريكية لعمكـ األسرة كالمستيمؾ (American Association

نسبة االتفاؽ = 100

) of Family & Consumer Sciences) (AAFCSممحؽ

نسبة االتفاؽ  90,0= 100كىي نسبة مرتفعة.

رقـ ( )6كاالستفادة منيا القتراح معايير مناسبة لمنيج التربية

 .6النتائج ومناقشتها

األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي بالمممكة العربية السعكديػة ،ث ػـ

أكالن :تحديد المعايير لمنيج التربية األسرية لمصؼ الخ ػ ػامس
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عرضيا عمى المحكميف في مجاؿ المناىج كطرؽ التدريس.
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5

استنادان إلى االطبلع عمى عدد مف المعايير العالمية

تحديد مؤشرات األداء لكحدات منيج التربية األسرية المقترح

الحديثة في مجاؿ التربية األسرية بالكاليات األمريكية لعمكـ

لمصؼ الخامس االبتدائي

األسرة كالمستيمؾ كىي معايير( :متشجف ،كبنسمفانيا ،كتاكساس،

تساعد مؤشرات األداء في كصؼ الجكانب األدائية

كنيكجيرسي ،كتينيسي ،كأنديانا ،كأكىايك ،كدالكر ،ككاركلينا) .تـ

لمتمميذات ،كالتي يتـ مف خبلليا التحقؽ مف كجكد المعايير ،فيي

كضع معايير مقترحة لمنيج مقترح مككف مف ثبلثة ( )3كحدات،

عبارة عف جمؿ تصؼ األداءات المتكقعة مف المتعممة لتحقيؽ

كتسعى الباحثة مف خبلؿ المنيج التحميمي المتبع في الدراسة

معيار محدد مف المعايير المقترحة .استنادان عمى ذلؾ قامت

لمحاكلة تقكيـ منيج الصؼ الخامس االبتدائي في ضكء المعايير

الباحثة بكضع مؤشرات األداء التي تناسب تمميذات الصؼ

المقترحة باستخداـ استمارات لتحميؿ المحتكل ،تـ االستفادة في

الخامس في المممكة العربية السعكدية ،كالتي تساعد في تحقيؽ

إعدادىا مف دراسة الحربي [ ،]5كتيدؼ إلى معرفة مدل تكافر

المعايير لكحدات المنيج التي يجب أف تصؿ إلييا المتعممات

ىذه المعايير المقترحة بالمنيج الحالي لمصؼ الخامس االبتدائي

في فترة تعميمية محددة.

مف خبلؿ رصد التك اررات لجميع الكممات كالعبارات كالصكر

ثانيان :تحميؿ محتكل كحدات الصؼ الخامس االبتدائي لمتعرؼ

التي تتكافؽ مع مؤشرات األداء ،كمف ثـ حساب نسبتيا المئكية؛

عمى مدل تكافر المعايير بو.

سعيان لتقكيـ المنيج الحالي ،كالتعرؼ عمى مدل حاجتو لمتعديؿ

أداة التحميؿ ىي جداكؿ المطابقة:

كالتقكيـ في ظؿ االتجاىات العالمية لمتربية األسرية ،كسيأتي
عرض تفاصيؿ تحميؿ المحتكل خبلؿ جداكؿ المطابقة التالية.
جدول 4

مطابقة معايير الجمال مع محتوى وحدات منهج التربية األسرية لمصف الخامس االبتدائي
المعيار

وحدات مادة التربية

-1

أن تكتسب المتعممة المعرفة الضرورية لبناا الثقافة الجمالية لممرأة.

األسرية الفصل

-2

أن تفهم المتعممة أهمية الحفاظ عمى الصحة المساهمة في الحفاظ عمى الجمال.

الدراسي األول

عام1436-1435ه

 -3أن تستخدم المتعممة فهمها لمجمال في الحفاظ عميه من العوامل البيئية.
موضوعات
الوحدات

مؤشرات األداا
أن تصف المتعممة

أن توضح المتعممة

أن تبين المتعممة

أن تشرح المتعممة

بالجمال الحسي

بالنسبة لممرأة

التجميل عمى

من العوامل البيئية

عناية اإلسالم
والمعنوي

الكحدة األكلى (صحتي

السبلمة في أثناء

كسبلمتي)

االستحماـ

أهمية الجمال

مخاطر أدوات
الصحة

المجموع

كيفية حماية الجمال

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

10

2,31

0

%0

0

%0

0

%0

10

2,31
%

%

درجة ح اررة الجسـ

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

عد النبض

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

التعامؿ مع األدكية

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الثانية (مسكني)

المسكف الصحي

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الثالثة (ممبسي)

ترتيب المبلبس

0

%0

7

%21.9

0

%0

0

%0

7

%21.9

ترتيب حقيبة السفر

7

%21.9

8

%25

0

%0

0

%0

15

%9,46

الكحدة الرابعة

الحركؽ

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

(اإلسعاؼ األكلي)

الجركح

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0
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الكحدة الخامسة

العناصر الغذائية

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

(غذائي)

البيض

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة السادسة

أدكات كخامات

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

التطريز
تطبيقات عممية

(ميارات يدكية)
المجمكع

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

17

،1

15

%9,46

0

%0

0

%0

32

%100

%53

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )4مطابقة معايير الجماؿ مع محتكل

الجماؿ بكحدة ممبسي كانت لمؤشر األداء أف تكضح المتعممة

كحدات منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي.

أىمية الجماؿ بالنسبة لممرأة ،بمكضكع ترتيب حقيبة السفر بنسبة

كيبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )4خمك الكحدات التالية(صحتي

( ،)%25كما بمغت نسبة تكافره ( )%9,21بمكضكع ترتيب

كسبلمتي ،كمسكني ،كممبسي ،كاالسعاؼ األكلي ،كغذائي،

المبلبس ،يميو مؤشر األداء أف تصؼ المتعممة عناية اإلسبلـ

كالميارات اليدكية) مف أم مكضكعات ترتبط بمؤشرات أداء

بالجماؿ الحسي كالمعنكم بمكضكع ترتيب المبلبس بكحدة

كحدة الجماؿ ،في حيف بمغت أعمى نسبة تكافر لممعايير

ممبسي الذم بمغت نسبة تكافره (.)%9,21

المقترحة لكحدة الجماؿ بكحدة صحتي كسبلمتي كانت لمؤشر

كيبلحظ مف الجدكؿ رقـ ( )4تركيز تكافر معايير الجماؿ

األداء أف تصؼ المتعممة عناية اإلسبلـ بالجماؿ الحسي

بكحدة ممبسي بمكضكع ترتيب حقائب السفر ،حيث بمغت نسبة

كالمعنكم ،فبمغت نسبة تكافره ( )%2,31بمكضكع السبلمة في

تكافره ( ،)%9,46منيا ( )%25لصالح مؤشر األداء أف تكضح

أثناء االستحماـ .كقد بيف الجدكؿ تركيز تكافر المعايير المقترحة

المتعممة أىمية الجماؿ ،يمييا مكضكع ترتيب المبلبس الذم

لكحدة الجماؿ بكحدة صحتي كسبلمتي بمكضكع السبلمة في

بمغت نسبة تكافره ( )%9,21بمؤشر األداء أف تصؼ المتعممة

أثناء االستحماـ ،حيث بمغت نسبة تكافره (.)%2,31

عناية اإلسبلـ بالجماؿ الحسي كالمعنكم.

كما كجد أف أعمى نسبة تكافر لممعايير المقترحة لكحدة الجماؿ
جدول 5

مطابقة معايير الشكوالتة مع محتوى وحدات منهج التربية األسرية لمصف الخامس االبتدائي
المعيار

وحدات مادة
-1

التربية

األسرية

-2

الفصل

-3

الدراسي
األول

عام-1435

أن تتعرف المتعممة عمى مصدر الشكوالتة وأنواعها.

أن تتعرف المتعممة عمى اآلثار الصحية لمشوكوالتة.
أن تستخدم المتعممة الشكوالتة في تزيين الكيك بعدة طرق.

 - 4أن تطبق المتعممة إحدى طرق تزيين الكيك بالشكوالتة.
موضوعات
الوحدات

1436ه

الكحدة األكلى

السبلمة في أثناء

(صحتي

االستحماـ

مؤشرات األداا

أن تذكر المتعممة

أن تصنف المتعممة

أن تذكر المتعممة بعض

أن تطبق المتعممة

مصدر الشكوالتة

أنواع الشكوالتة

اآلثار الصحية

إحدى طرق تزيين

لمشوكوالتة

المجموع

الكيك بالشكوالتة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

كسبلمتي)

درجة ح اررة الجسـ

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الثانية

عد النبض

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

(مسكني)

التعامؿ مع األدكية

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الثالثة

المسكف الصحي

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0
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(ممبسي)

ترتيب المبلبس

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الرابعة

ترتيب حقيبة السفر

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

(اإلسعاؼ

الحركؽ

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

األكلي)

الجركح

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة

العناصر الغذائية

3

%6.13

6

%27.3

13

%59,1

0

%0

22

%100

الخامسة

البيض

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

(غذائي)

أدكات كخامات

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة

التطريز

السادسة

تطبيقات عممية

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

0

(ميارات
يدكية)
3

المجمكع

%6,13

%27.3

6

%59,1

13

%0

0

%100

22

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )5مطابقة معايير الشككالتة مع محتكل

نسبة تكافر المعايير المقترحة بكحدة الشككالتة بمغت ()%100

كحدات منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي

بمكضكع العناصر الغذائية ،ك( )%0بمكضكع البيض.

خمك الكحدات التالية (صحتي كسبلمتي ،كمسكني،

كيبلحظ مف الجدكؿ تركيز كحدة غذائي عمى بعض اآلثار

كممبسي ،كاالسعاؼ األكلي ،كغذائي ،كالميارات اليدكية) مف أم

الصحية لمشكككالتة بمكضكع العناصر الغذائية ،حيث إف أعمى

مكضكعات مرتبطة بمؤشرات األداء الخاصة بالمعايير المقترحة

نسبة كانت لمؤشر األداء أف تذكر المتعممة اآلثار الصحية

لكحدة الشككالتة ،كبالتالي فيذه الكحدة ال تسعى إلكساب

لمشكككالتة بنسبة ( )%59,1يميو مؤشر األداء أف تصنؼ

تمميذات الصؼ الخامس معمكمات كميارات خاصة بالشككالتة

المتعممة أنكاع الشككالتة الذم بمغت نسبة تكافره ( .)%3,27ثـ

في ىذا المستكل العمرم ليف .في حيف يبلحظ مف الجدكؿ أف

مؤشر األداء أف تذكر المتعممة مصدر الشككالتة الذم بمغت
نسبة تكافره (.)%6,13

جدول 6
مطابقة معايير حقوق اإلنسان مع محتوى وحدات منهج التربية األسرية لمصف الخامس االبتدائي
المعيار

وحدات مادة

التربية األسرية

 -1أن تتعرف المتعممة عمى حقوق اإلنسان في اإلسالم.

الفصل الدراسي

 -2أن تدرك المتعممة مكانة المرأة في اإلسالم.
 -3أن تفهم المتعممة أهمية احترام حقوق اإلنسان.

األول
عام-1435

موضوعات الوحدات

الكحدة األكلى

السبلمة في أثناء

(صحتي

االستحماـ

كسبلمتي)

1436ه

مؤشرات األداا

أن تذكر المتعممة حقوق

أن توضح المتعممة مكانة

أن تبين المتعممة أهمية

اإلنسان في اإلسالم

المرأة في اإلسالم

احترام حقوق اإلنسان

المجموع

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

التكرار

النسبة

%0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

درجة ح اررة الجسـ

3

%3,10

0

%0

3

%3,10

6

%20.6

عد النبض

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الثانية

التعامؿ مع األدكية

0

%0

0

%0

2

%9,6

2

%9,6

(مسكني)

المسكف الصحي

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

ترتيب المبلبس

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

ترتيب حقيبة السفر

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الثالثة

194

(ممبسي)
الكحدة الرابعة

الحركؽ

19

%65.5

0

%0

2

%9,6

21

%4,72

(اإلسعاؼ األكلي)

الجركح

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة الخامسة

العناصر الغذائية

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

(غذائي)

البيض

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

الكحدة السادسة

أدكات كخامات

0

%0

0

%0

0

%0

0

%0

التطريز
(ميارات يدكية)
المجمكع

0

تطبيقات عممية
22

%0

0

%0

0

%0

0

%0

%75.8

0

%0

7

%24.1

29

%100

يتضح مف جدكؿ رقـ ( )6مطابقة معايير حقكؽ اإلنساف

مرتبطة بمؤشرات األداء الخاصة بمعايير حقكؽ اإلنساف،

مع محتكل كحدات منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس

كبالتالي ىذه الكحدة ال تسعى إلكساب تمميذات الصؼ الخامس

االبتدائي خمك كحدة صحتي كسبلمتي مف أم مكضكعات

معمكمات كميارات خاصة بحقكؽ اإلنساف في ىذا المستكل

مرتبطة بمؤشر األداء أف تكضح المتعممة مكانة المرأة في

العمرم ليف.

اإلسبلـ ،حيث بمغت نسبة تكافره ( .)%0كبالتالي فيذه الكحدة ال

ككذلؾ بالنسبة لكحدة اإلسعاؼ األكلي فقد اتضح مف

تسعى إلكساب تمميذات الصؼ الخامس معمكمات عف حقكؽ

الجدكؿ خمكىا مف أم مكضكعات خاصة بمؤشر أداء مكانة

المرأة في اإلسبلـ في ىذا المستكل العمرم ليف.

المرأة في اإلسبلـ .كلكحظ مف الجدكؿ أف أعمى نسبة تكافر

كما يبلحظ مف الجدكؿ أف أعمى نسبة تكافر لمعايير

بكحدة اإلسعاؼ األكلي بمكضكع الحركؽ كانت لمؤشر حقكؽ

حقكؽ اإلنساف بمكضكع درجة ح اررة الجسـ بكحدة صحتي

اإلنساف في اإلسبلـ الذم بمغت نسبة تكافره ( )%5,65يميو

كسبلمتي حيث بمغت النسبة ( )%0 3,1لمؤشر األداء أف تذكر

مؤشر األداء أف تبيف المتعممة أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف

المتعممة حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ ،ك( )%3,10لمؤشر األداء

كالذم بمغت نسبة تكافره ( ،)%9,6كبمغت نسبة تركيز الكحدة

أف تبيف المتعممة أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف ،كما بمغت نسبة

بيذا المكضكع (.)%4,72
كفي مجمؿ ذلؾ كجد أف أعمى نسبة تكافر لمعايير الجماؿ

تكافر المؤشر األخير ( )%9,6بمكضكع التعامؿ مع األدكية.
كيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ تركيز كحدة صحتي

بمحتكل منيج الصؼ الخامس االبتدائي بمغت ()%1,53

كسبلمتي عمى معرفة المتعممة لحقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ ،ثـ

لصالح مؤشر األداء أف تصؼ المتعممة عناية اإلسبلـ بالجماؿ

بياف أىمية ذلؾ ،حيث إف أعمى نسبة تكافر كانت لمؤشر أداء

الحسي كالمعنكم ،يميو مؤشر األداء أف تكضح المتعممة أىمية

أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف ،بنسبة ( ،)%2,17منيا

الجماؿ بالنسبة لممرأة الذم بمغت نسبة تكافره (.)%9,46

( )%3,10بمكضكع درجة ح اررة الجسـ ،ك( )%9,6بمكضكع

أما بالنسبة لمعايير الشككالتة فقد بمغت أعمى نسبة تكافر

التعامؿ مع األدكية .يميو مؤشر أداء حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ،

ليا بمحتكل منيج الصؼ الخامس االبتدائي ( )%59,1لصالح

الذم بمغت نسبة تكافره نسبة ( )%3,10بمكضكع درجة ح اررة

مؤشر األداء (أف تذكر المتعممة اآلثار الصحية لمشكككالتة)،

الجسـ ،كىك أكثر المكضكعات تكاف انر ،إذ بمغت نسبة تكافر جميع

يميو مؤشر األداء أف تصنؼ المتعممة أنكاع الشككالتة الذم

المؤشرات بو ( ،)%6,20يميو مكضكع التعامؿ مع األدكية الذم

بمغت نسبة تكافره ( ،)%3,27بينما رصدت أدنى نسبة تكافر

بمغت نسبة تكافر جميع المؤشرات بو (.)%9,6

لمؤشر األداء أف تذكر المتعممة مصدر الشككالتة بنسبة
(.)%6,13

كما يبلحظ مف الجدكؿ خمك الكحدات التالية (مسكني،

أما بالنسبة لمعايير حقكؽ اإلنساف فقد بمغت أعمى نسبة تكاف ػػر

كممبسي ،كغذائي ،كالميارات اليدكية) مف أم مكضكعات
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ليا بمحتكل منيج الصؼ الخامس االبتدائي ( ،)%8,75لصالح

كتعزيز المكضكعات الخاصة بالتعرؼ عمى مصادر الشككالتة،

مؤشر األداء (أف تذكر المتعممة حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ)،

كاآلثار الصحية لمشككالتة ،كأنكاع الشككالتة.
كبالنسبة لكحدة حقكؽ اإلنساف فإف أعمى نسبة تكافر

يميو مؤشر األداء أف تبيف المتعممة أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف

لمعايير حقكؽ اإلنساف بمحتكل منيج الصؼ الخامس االبتدائي

الذم بمغت نسبة تكافره (.)%1,24
كفي ضكء النتائج السابقة تـ اقتراح منيج لمتربية األسرية

بمغت ( ،)%8,75لصالح مؤشر األداء أف تذكر المتعممة حقكؽ

لمصؼ الخامس االبتدائي في ضكء المعايير المقترحة لتقكيـ

اإلنساف في اإلسبلـ ،يميو مؤشر األداء أف تبيف المتعممة أىمية

المنيج الحالي ،مف خبلؿ تعزيز نقاط القكة ،كتعديؿ نقاط

احتراـ حقكؽ اإلنساف الذم بمغت نسبة تكافره (.)%1,24

الضعؼ فنقاط القكة بكحدة الجماؿ بالنسبة كانت لصالح مؤشر

كبالتالي فإف نقاط القكة تركز عمى حقكؽ اإلنساف في االسبلـ،

األداء أف تصؼ المتعممة عناية اإلسبلـ بالجماؿ الحسي

كأىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف كما نقاط الضعؼ تتمحكر حكؿ

كالمعنكم بمكضكعات المبلبس ،كمؤشر األداء أف تكضح

االىتماـ بمكانة المرأة في اإلسبلـ ،كالتعرؼ عمى حقكقيا.

المتعممة أىمية الجماؿ بالنسبة لممرأة ،في حيف أف نقاط الضعؼ

ثالثان :كضع تصكر مقترح لمنيج التربية األسرية لمصؼ الخامس

ىي عدـ تكافر المعايير المقترحة لكحدة الجماؿ الخاصة بأىمية

االبتدائي

الحفاظ عمى الصحة التي ساىمت في الحفاظ عمى الجماؿ مف

 -1بناء منيج مقترح لمتربية األسرية لمصؼ الخامس االبتدائي

العكامؿ البيئية.

تـ بناء المنيج في ضكء المعايير المطبقة في نظاـ التعميـ
بالكاليات المتحدة األمريكية

كبالنسبة لنقاط القكة بكحدة الشككالتة فقد كجد أف أعمى
نسبة تكافر لمعايير الشككالتة بمحتكل منيج الصؼ الخامس

الذم يشمؿ :مؤشرات األداء ،كمكضكعات مقترحة لمحتكل

االبتدائي ( ،)%59,1لصالح مؤشر األداء أف تذكر المتعممة

الكحدة ،كطرؽ تدريس مقترحة ،ككسائؿ التقكيـ ،كأنشطة تعمـ

اآلثار الصحية لمشكككالتة ،يميو مؤشر األداء أف تصنؼ

مقترحة.

المتعممة أنكاع الشككالتة الذم بمغت نسبة تكافره (،)%3,27

 -2الخبرات التعميمية كتنظيميا:
تـ التأكد مف تكافر الخبرات التعميمية بالمنيج المقترح في

بينما رصدت أدنى نسبة تكافر لمؤشر األداء أف تذكر المتعممة

مناىج التربية األسرية لممرحمة االبتدائية؛ تحقيقان لمبدأ التكامؿ

مصدر الشككالتة بنسبة (.)%6,13

كالربط بيف الفركع المختمفة؛ كمراعاة لمعيار تراكمية التعمـ

كبالتالي فإف نقاط الضعؼ في ىذه الكحدة تختص بمكضكعات

كاستم ارره كفؽ معايير تنظيـ الخبرات التعميمية ].[34

تزييف الكيؾ بالشككالتة ،مما يستمزـ إضافة ذلؾ لممنيج المقترح،

جدول 7

مقارنة بين أوجه التكامل بين مجاالت المواد الدراسية المختمفة لمصف الخامس االبتدائي والمنهج المقترح لمادة التربية األسرية لعام -1435
1436ه

مادة التربية الفنية

المنهج المقترح لمادة التربية األسرية

تـ االىتماـ بالجماؿ الحسي الذم اتضح في االىتماـ بمكضكعات العمارة

مف خبلؿ كحدة الجماؿ المقترحة تـ إثراء المنيج المقترح بمكضكعات تتعمؽ

اإلسبلمية ،كالخزؼ ،كالرسـ ،كالزخارؼ اإلسبلمية .باإلضافة لمجماؿ

بالجماؿ الحسي ،كالتعرؼ عمى تأثير البيئة في الجماؿ الحسي ،كطرؽ الحفاظ

المعنكم الذم ذكر مف خبلؿ تركيز الفنانيف عمى ركحانية المسجد ،كعظـ

عميو ،كما تـ االىتماـ بالجماؿ المعنكم الذم ظير مف خبلؿ بياف مكانة الجماؿ

مكانتو في اإلسبلـ ،كاالىتماـ بصكت المؤذف ،كعمؿ المآذف كالقباب.

في اإلسبلـ ،كاالىتماـ بالطبيعة كالتأمؿ في الككف .أما الخبرات التعميمية في جميع

كاىتمت الزخارؼ بالنباتات ،أيضان المادة عممية كلممتعممة دكر كاضح في

الكحدات اىتمت بمنتج الطالبة الذم قد يككف رسم نا ،أك مجسم نا ،أك نمكذج نا ،أك

مادة العموم

المنهج المقترح لمادة التربية األسرية

اإلنتاج كالتطبيؽ.

لكحة إرشادية ،كجميعيا سيعبر عف الجماؿ الحسي كالمعنكم لممتعممة.
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اىتـ محتكل مادة العمكـ بالمكضكعات المتعمقة بالنباتات ،كالتغيرات في

إف اليكاء كالماء كالبيئة تـ إضافتيا في المنيج في مظاىر اىتماـ اإلسبلـ بجماؿ

األنظمة البيئية ،كالعبلقات فيما بينيا ،كالتكيؼ كالبقاء ،كاليكاء كالماء.

الطبيعة في كحدة الجماؿ ،كعنايتو بالجماؿ الحسي كالمعنكم ،كما أف كحدة
الشككالتة ارتبطت بالنباتات في ذكر مصدر الشككالتة ،كىي ثمرة الكاكاك ،كارتبط
مكضكع التكيؼ بكحدة الجماؿ الخمقي كحرص اإلسبلـ عمى ذلؾ.
كما ارتبط بكحدة حقكؽ اإلنساف فمعرفة اإلنساف لمحقكؽ تمزمو التكيؼ مع الكاقع،
كعدـ التعدم .كالتكيؼ مع العكامؿ البيئية المؤثرة في الجماؿ ببياف كيفية حماية
الجماؿ مف العكامؿ البيئية.
المنهج المقترح لمادة التربية األسرية

مادة العموم االجتماعية

ذكر محتكل مادة العمكـ االجتماعية أخبلؽ الخمفاء الراشديف ،كصفاتيـ في

اىتمت كحدة الجماؿ بالجماؿ المعنكم المتمثؿ في األخبلؽ الحميدة ،كالتي تُعد جزءان
ال يتج أز مف كحدة حقكؽ اإلنساف الضركرية في التعامؿ مع اآلخريف في المكاقؼ

الخمفاء الراشديف ،كالجكانب الحضارية في الدكلة اإلسبلمية ،كازدىار

المختمفة ،كالتي يسبقيا بياف مفيكـ حقكؽ اإلنساف ،كأىميتو ،مع بياف مكانة اإلنساف

الحضارة اإلسبلمية ،كحرص اإلسبلـ عمى نشر العدؿ كرفض الظمـ ،كتـ

في اإلسبلـ كالحرص عمى احترامو بنشر العدؿ كرفض الظمـ ،كالذم اتضح في

استخداـ أسمكب القصة كىي متناسبة مع المحتكل التاريخي.

بياف مكانة المرأة في اإلسبلـ ،كما تـ استخداـ أسمكب القصة بكحدة الجماؿ.

المكاقؼ المختمفة ،كعبلقة المسمميف بغيرىـ ،كنماذج مف الشكرل في عيد

مادة الحديث والسيرة

المنهج المقترح لمادة التربية األسرية

أكصى النبي صمى ا﵀ عميو كسمـ أصحابو بالصفات الحسنة ،لذا اىتمت

ذكرت كحدة الجماؿ مظاىر اىتماـ الفتاة بالعيد ،كأكضحت كحدة حقكؽ اإلنساف

المادة بذكر مظاىر اىتماـ المسمميف بالعيد ،كصمة األرحاـ.

أىمية التعامؿ الحسف في العبلقات مع اآلخريف التي منيا صمة األرحاـ ،كما
أكضحت الكحدتاف أىمية األخبلؽ ككنيا مف مظاىر اىتماـ اإلسبلـ بالجماؿ،
كبحقكؽ اإلنساف.

 -2الخبرات المشتركة بالنسبة لمخبرات المقررة لمصؼ الخامس

كلتحقيؽ تراكمية التعمـ كاستم ارره التي تعد مف معايير تنظيـ
الخبرات التعميمية ] ،[34تـ االستفادة مف (كثيقة التربية األسرية

االبتدائي في الصفكؼ المشتركة:

لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة في التعميـ العاـ 142ق ،ص

أ -الخبرات السابقة (التي تـ أخذىا في الصؼ الرابع االبتدائي)

 ،)117-103كقد تضمنت كثيقة منيج التربية األسرية في

لمعرفة مدل التتابع.

المرحمة االبتدائية (العميا) ،المكضحة لجدكؿ المدل كالتتابع

ب -الخبرات المقررة لمصؼ الخامس االبتدائي لمعرفة مدل

لمخبرات (المعرفية ،كالميارية ،كالكجدانية) في المرحمة االبتدائية

التكامؿ.

العميا كالتي تشمؿ الصفكؼ (الرابع ،كالخامس ،كالسادس)

ج -الخبرات البلحقة (التي تُعطى في الصؼ السادس

االبتدائي.

االبتدائي)؛ لمتعرؼ عمى مدل االستم اررية.
كما سيتـ تحديد بعض الخبرات المكجكدة بمناىج التربية األسرية

ككجدت الباحثتاف أنو يمكف االستفادة مف الجدكؿ رقـ ( )8كما
يمي:

بالمراحؿ االبتدائية العميا كذات العبلقة بمكضكعات كحدات

 -1الخبرات المشتركة بمناىج التربية األسرية بالتعميـ العاـ

المنيج المقترح كفؽ اآلتي.

كالمنيج المقترح.
جدول 8
بعض الخبرات الموجودة بمناهج التربية األسرية بالمراحل االبتدائية العميا
نوع الخبرة

الخبرات السابقة
نظافة الجسـ كالشعر.

الخبرات المقررة لمصف الخامس االبتدائي
السبلمة في أثناء االستحماـ

الخبرات الالحقة
أحكاـ المبلبس المتعمقة باختيار
المبلبس.

معرفية

 حسف التعامؿ مع اآلخريف. -آداب التعامؿ داخؿ المنزؿ.

كتابة تقرير مبسط عف العادات
_____________

تنظيؼ الجسـ كالشعر باستعماؿ دمية عمميان.

السميمة في المأكؿ كالمشرب كالنكـ.
استنتاج أضرار أشعة الشمس القكية
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عمى البشرة مف خبلؿ الصكر

_____________

المعركضة.
عمؿ مشيد تمثيمي يكضح الطريقة الصحيحة
مهارية

لمعاممة كالدييا كأختيا باحتراـ.

تدكيف بعض النصائح عف أضرار
المكياج كالمكاد الممكنة عمى البشرة.

_____________

جمع األحاديث الشريفة الدالة عمى حسف
تعامؿ الرسكؿ صمى ا﵀ عميو كسمـ مع

تصنيؼ المبلبس المعركضة أماميا
كمدل مطابقتيا لمشريعة اإلسبلمية.

_____________

األطفاؿ الصغار.
تطبيؽ اآلداب المشركعة في التعامؿ مع
وجدانية

األقارب كالخدـ مف خبلؿ المشيد التمثيمي.

_____________

_____________

االىتماـ بتناكؿ األغذية المفيدة.

آداب التعامؿ خارج المنزؿ.

االىتماـ بتناكؿ الغذاء الصحي.

جدول 9
نقد الخبرات الموجودة بمناهج التربية األسرية بالمراحل االبتدائية العميا
الخبرات

نقد الخبرات الموجودة

الخبرات الموجودة بمناهج التربية األسرية بالمراحل االبتدائية
العميا

يحتاج لذكر منطمؽ كقاعدة إيمانية تسعى لتحقيؽ قيـ دينية كجمالية

 -االىتماـ بنظافة الجسـ.

كأخبلقية؛ لذا يتـ تكضيح عناية اإلسبلـ بالجماؿ الحسي كالمعنكم.

 تنظيؼ الجسـ كالشعر باستعماؿ دمية عمميان. آداب التعامؿ داخؿ المنزؿ.الخبرات السابقة

ال تكجد خمفية معرفية شاممة لتقديـ خبرة حسف التعامؿ مع اآلخريف ؛ حيث

 -عمؿ مشيد تمثيمي يكضح الطريقة الصحيحة لمعاممة كالدييا

يفضؿ لفت النظر لمتعامؿ مع فئات معينة دكف غيرىـ؛ لذا يمكف إضافة

كاخكتيا باحتراـ.

دكر اإلسبلـ في حماية حقكؽ اإلنساف كأىمية ذلؾ ،مع بياف مكانة المرأة

 -جمع اآليات القرآنية التي تكصي ببر الكالديف.

كحقكقيا لتتككف لدل المتعممة نظرة عامة كشمكلية كقيـ أخبلقية كدينية في

 -جمع األحاديث الشريفة الدالة عمى حسف تعامؿ الرسكؿ

تعامبلتيا بأسباب منطقية.

صمى ا﵀ عميو كسمـ مع األطفاؿ الصغار.
 تطبيؽ اآلداب المشركعة في التعامؿ مع األقارب كالخدـ مفخبلؿ المشيد التمثيمي.
خبرات الصف
الخامس

االبتدائي

 اإلبداع في حسف التعامؿ مع اآلخريف._____________

 آداب التعامؿ خارج المنزؿ. أحكاـ اإلسبلـ المتعمقة باختيار المبلبس. -تصنيؼ المبلبس المعركضة أماميا كمدل مطابقتيا لمشريعة

ُيميد لخبرة أحكاـ اإلسبلـ المتعمقة باختيار المبلبس ،كمكاصفات المباس
الشرعي لممرأة الذم يراعي مبدأ التدرج في تقديـ المعمكمة.

 -االىتماـ بتناكؿ األغذية المفيدة

إف تقديـ خبرة تتعمؽ ب(االىتماـ بتناكؿ األغذية المفيدة) ميـ كيساعد في

اإلسبلمية.

التنظيـ المنطقي لمخبرات باالنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء (كثيقة منيج التربية

الخبرات الالحقة

األسرية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة لمتعميـ العاـ1426 ،ق ،ص.)22
كلكف يبلحظ أف الخبرات المتعمقة بكحدة الغذاء مكررة في محتكاىا في
يككف رتابة في المعمكمة المقدمة ،كيقمؿ مف
المراحؿ االبتدائية العميا مما ّ
التشكيؽ كالجاذبية نحك الكحدة ،باإلضافة لعمكميتيا؛ لذا تـ كضع كحدة
جديدة أكثر تخصيصان تتعمؽ بالغذاء ،كىي كحدة الشككالتة؛ لتبيف مصدرىا
كأنكاعيا مع بياف فكائدىا كمضار اإلكثار منيا.

 -استنتاج أضرار أشعة الشمس القكية عمى البشرة مف خبلؿ

ُيميد لخبرة (استنتاج أضرار أشعة الشمس القكية عمى البشرة مف خبلؿ
الصكر المعركضة) بخبرة (أف تعطي المتعممة إرشادات صحية لحماية

 -تدكيف بعض النصائح عف أضرار المكياج كالمكاد الممكنة

البشرة مف أشعة الشمس) ،ككبلىما في مستكل الفيـ حسب تصنيؼ بمكـ

عمى البشرة.

لمميارات المعرفية (عبلـ2010 ،ـ ،ص.)67

 -المحافظة عمى صحة كجماؿ البشرة.

كلمراعاة التدرج مف البسيط لممركب (الككيؿ كآخركف2008 ،ـ ،ص)139

الصكر المعركضة.

ُيميد لخبرة (تدكيف بعض النصائح عف أضرار المكياج كالمكاد الممكنة عمى
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البشرة) بخبرة تعتمد عمى المعرفة قبؿ الفيـ ،كىي التعرؼ عمى (مخاطر

الخبرات الالحقة

أدكات التجميؿ) ،كالتمييد لخبرة (المحافظة عمى صحة كجماؿ البشرة)،
بالتعرؼ عمى(كيفية حماية الجماؿ مف العكامؿ البيئية)أم االنتقاؿ مف الجزء
إلى الكؿ.

كسيأتي اآلف عرض لتخطيط كحدات المنيج المقترح كؿ عمى

 -أف تكضح المتعممة أىمية الجماؿ بالنسبة لممرأة.

حدل:

 -أف تبيف المتعممة مخاطر أدكات التجميؿ عمى الصحة.

• كحدة الجماؿ

 أف تشرح المتعممة كيفية حماية الجماؿ مف العكامؿ البيئية.جاءت مؤشرات كحدة الجماؿ متكافقة مع ميكؿ المتعممات

 معايير كحدة الجماؿيتكقع مف المتعممة بعد دراسة كحدة الجماؿ أف:

البلتي مف فطرتيف حب الزينة ،فكانت الكحدة المقترحة معنية

 -تكتسب المعرفة الضركرية لبناء الثقافة الجمالية لممرأة.

بإكساب المتعممة المعرفة الضركرية بالثقافة الجمالية ،ككيفية

 -تفيـ أىمية الحفاظ عمى الصحة العامة المساىمة في الحفاظ

الحفاظ عمى صحتيا العامة مف العكامؿ البيئية ،كالتعرؼ عمى

عمى الجماؿ.

عناية اإلسبلـ بجماؿ الطبيعة كالتأمؿ في الككف ،كشكر ا﵀ عمى

 -تستخدـ فيميا لمجماؿ في الحفاظ عميو مف العكامؿ البيئية.

نعمو ،كالتعرؼ عمى األخبلؽ الكريمة المعبرة عف الجماؿ

 -مؤشرات األداء لكحدة الجماؿ

الركحي.

تشمؿ مؤشرات األداء ما يمي:

 -تخطيط محتكل كحدة الجماؿ لمصؼ الخامس االبتدائي

 -أف تصؼ المتعممة عناية اإلسبلـ بالجماؿ الحسي كالمعنكم.

باستخداـ خريطة مفيكـ.

شكل 1

مكونات مؤشر االداا (أن تصف المتعممة عناية اإلسالم بالجمال الحسي والمعنوي)
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شكل 2
مكونات مؤشر االداا (أن توضح المتعممة مكانة المرأة في االسالم)

شكل 3

)مكونات مؤشر األداا (أن تبين التمميذة مخاطر أدوات التجميل عمى الصحة)
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شكل 4
مكونات مؤشر األداا (أن تشرح المتعممة كيفية حماية الجمال من العوامل البيئية)

تخطيط الكسائؿ التعميمية لكحدة الجماؿ

عند مستكل التطبيؽ :نقاش حكؿ كيفية تطبيؽ العناية بجماؿ

كتتضمف ىذه الكحدة الكسائؿ التعميمية اآلتية:

البدف ،كاالىتماـ بالنظافة

 -شريط فيديك لمناظر طبيعية.

عند مستكل التحميؿ :عرض نماذج لمبلبس مختمفة تكافؽ

 -قصة عف اىتماـ الفتاة بزينتيا قبؿ كبعد العيد.

مكاصفات المباس الشرعي.

 -أدكات تجميؿ.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تبيف المتعممة

 -استقباؿ زائرة (خبيرة تجميؿ) لعرض خطكات عمؿ تسريحة

مخاطر أدكات التجميؿ عمى الصحة .كاستنادان لذلؾ يتـ تقسيـ

بسيطة.

تمميذات الصؼ إلى مجمكعات.
عند مستكل المعرفة :نقاش حكؿ أدكات التجميؿ.

 تخطيط األنشطة التعميمية لكحدة الجماؿ:كيشمؿ ىذا التخطيط ما يمي:

عند مستكل الفيـ :نقاش حكؿ أضرار أدكات التجميؿ.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تصؼ المتعممة

عند مستكل التطبيؽ :عرض تقرير المجمكعات عف أضرار

عناية اإلسبلـ بالجماؿ الحسي كالمعنكم .كبناء عمى ذلؾ يتـ

أدكات التجميؿ.

تقسيـ تمميذات الصؼ إلى مجمكعات.

عند مستكل التحميؿ :نقاش حكؿ طرؽ اختيار المبلبس كالعناية

عند مستكل المعرفة :نقاش عف كيفية عناية اإلسبلـ بالبدف

بيا.

كالركح.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تشرح المتعممة

عند مستكل الفيـ :نقاش عف أىمية عبادة التأمؿ في الككف.

كيفية حماية الجماؿ مف العكامؿ البيئية .كبناء عمى ذلؾ يتـ

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تكضح المتعممة

تقسيـ تمميذات الصؼ إلى مجمكعات.

أىمية الجماؿ بالنسبة لممرأة .كفي ضكء ذلؾ يتـ تقسيـ تمميذات

عند مستكل المعرفة :نقاش حكؿ أىمية الحفاظ عمى جماؿ

الصؼ إلى مجمكعات.

البشرة كالشعر.

عند مستكل المعرفة :نقاش عف أىمية الجماؿ بالنسبة لممرأة.

عند مستكل الفيـ :نقاش حكؿ كيفية حماية الجماؿ مف العكامؿ

عند مستكل الفيـ :نقاش عف أساسيات الجماؿ.

البيئية بحماية البشرة مف أشعة الشمس ،كأدكات التجميؿ.
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مراحؿ الدرس ،كالتعمـ التعاكني مف خبلؿ العمؿ في مجمكعات،

كيمكف استخداـ طريقة حؿ المشكبلت في بعض

كما تـ استخداـ طريقة العركض التعميمية ،كيمكف استخداـ ىذه

المكضكعات مثؿ (أساسيات الجماؿ التي يجب عمى المرأة

الطريقة في بعض المكضكعات ،مثؿ :عرض فيديك ؿ (مناظر

مراعاتيا بالتعرؼ عمى مكقؼ الشخصية في القصة في العناية

طبيعية تكضح مظاىر اىتماـ اإلسبلـ بجماؿ الطبيعة ،طرؽ

بجماليا قبؿ العيد كبعده) ،كما تـ استخداـ طريقة البياف العممي

اختيار المبلبس كالعناية بيا لتكضيح بعض أساسيات اىتماـ

مثؿ استقباؿ زائرة -خبيرة تجميؿ-لعرض خطكات عمؿ مكياج

المرأة بجماليا).

بسيط كتسريحة بسيطة ،كتـ استخداـ طريقة المناقشة خبلؿ
جدول 12
مقياس تقدير لتقويم وحدة الجمال
تقويم مهارات تمميذة الصف الخامس من خالل معيار الحكم

م

العبارات
1

أف تعطي المتعممة أمثمة لعناية اإلسبلـ بالتأمؿ في الككف.

2

أف تحرص المتعممة عمى الخمؽ الرفيع كاالىتماـ بالنظافة.

3

أف تعدد المتعممة مظاىر اىتماـ المرأة بالزينة.

4

أف تشرح المتعممة مخاطر أدكات التجميؿ عمى البشرة.

5

أف تعطي المتعممة إرشادات صحية لحماية البشرة مف أشعة الشمس.

1

2

3

4

5

أقؿ درجة =  .1أعمى درجة =  5الدرجة الكمية = 25

رئيسة ،منيا :اختيار الغذاء الصحي ،كالتغذية ،كمصادر

• كحدة الشككالتة

الطعاـ؛ لذا جاء أحد المؤشرات مشي انر لمصادر الشككالتة.
كقد اىتـ أحد المؤشرات بآثار الشككالتة نظ انر لككف

• معايير كحدة الشككالتة
يتكقع مف المتعممة بعد دراسة كحدة الشككالتة أف:

الشككالتة مف العكامؿ المسببة لفقداف الشيية ،كدكر ذلؾ في

 -تتعرؼ عمى مصدر الشككالتة كأنكاعيا.

اإلصابة بأمراض سكء التغذية كفقر الدـ ،كما ذكر سابقان ،فإف

 -تذكر اآلثار الصحية لمشككالتة.

ليذه األمراض تأثي انر عمى التعميـ كما ذكر التقرير العالمي لرصد

 -تستخدـ الشككالتة في تزييف الكيؾ بعدة طرؽ.

التعميـ لمجميع ] ،[62إذ ال يمكف تكفير تعميـ لجميع األطفاؿ

• مؤشرات األداء لكحدة الشككالتة

المعرضيف لسكء التغذية.
كما أشار (ميثاؽ بانككؾ لتعزيز الصحة في عالـ تسكده

 تشمؿ مؤشرات األداء ما يمي: -أف تذكر المتعممة مصدر الشككالتة.

العكلمة ] [63إلى بعض التحديات التي ليا تأثير عمى الصحة،

 -أف تصنؼ المتعممة أنكاع الشككالتة.

منيا التغيرات االجتماعية ،كاألنماط األسرية التي منيا العادات

 -أف تذكر المتعممة بعض اآلثار الصحية لمشككالتة.

الغذائية ،التي غالبان ما تككف ضارة ،كتستدعي ضركرة التثقيؼ

 -أف تزيف المتعممة الكيكة بالشككالتة بطريقة جذابة.

كالتكعية بمخاطرىا .كبما أف لمعادات الغذائية أث انر في اإلصابة
بأمراض سكء التغذية المختمفة.

كمما يؤكد عمى أىمية مؤشرات كحدة الشككالتة دراسة
المركز العالمي لئلحصاء التربكم نقبلن عف ] ،[61كالتي ىدفت

فإف لمتربية الغذائية دكر في تطكير االىتماـ بالتغذية

إلى تحديد أىـ المكضكعات الرئيسة في مجاؿ الغذاء كالتغذية،

الذاتية المرتبطة بالصحة ،بحيث يتككف لدل األفراد دافع ذاتي

كتـ ذلؾ بتكزيع استمارات عمى معممي المدارس االبتدائية

لتقكيـ ما يتناكلكنو مف طعاـ ،أك المفاضمة بيف األطعمة عمى

كالمتكسطة كالثانكية ،كاتضح مف نتائج الدراسة كجكد مكضكعات

أساس الفكائد الغذائية لكؿ طعاـ ،كالحاجات الغذائية ،كتستمر
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ىذه السمككيات مدل العمر إذا ما أردنا تحقيؽ أىداؼ التربية

كما أكصت دراسة ] [61بأىمية إحداث التكازف في المحتكل بيف

الغذائية في المرحمة االبتدائية ،كيككف ذلؾ بتزكيد المناىج

المعرفة في المكضكعات الغذائية كالممارسات الغذائية الصحية،

الدراسية بالمعارؼ كالميارات البلزمة إلكساب المتعممة سمككيات

لمساعدة المتعممة عمى تحمؿ بعض المسؤكليات المناسبة لمقياـ

إيجابية في التغذية ].[61

ببعض األعماؿ ،كبذلؾ يمكف أف تحقؽ نكاتج التعمـ النمك في
الجكانب المختمفة (المعرفية ،كالميارية ،كالكجدانية).

كما اىتمت المؤشرات المقترحة بالبعد الميارم كالتطبيقي،
فأ ّكد (الحسف2000 ،ـ) في فخرك ] [61عمى أىمية إشراؾ

• تخطيط محتكل كحدة الشككالتة لمصؼ الخامس االبتدائي

تبلميذ المرحمة االبتدائية في األنشطة العممية لتعزيز المفاىيـ

باستخداـ خريطة المفيكـ

الغذائية؛ نظ انر لتفضيميـ النشاط الحركي عمى حفظ المعمكمات.

شكل 5
تخطيط محتوى مؤشري األداا (أن تذكر المتعممة مصدر الشكوالتة) ،و(أن تصنف المتعممة أنواع الشكوالتة)

شكل 6
مكونات مؤشر األداا (أن تذكر المتعممة اآلثار الصحية لمشكوالتة)
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شكل 7

مكونات مؤشر األداا (أن تطبق المتعممة إحدى طرق تزيين الكيك بالشكوالته)

بعض اآلثار الصحية لمشككالتة .كاستنادان لذلؾ يتـ تقسيـ

• تخطيط الكسائؿ التعميمية لكحدة الشككالتة

تمميذات الصؼ إلى مجمكعات.

كتتضمف ىذه الكحدة الكسائؿ التعميمية اآلتية:
 -تقديـ خبرة مباشرة ألنكاع مختمفة مف الشككالتة.

عند مستكل المعرفة :نقاش حكؿ فكائد الشككالتة.

 -قصة عف اآلثار الصحية لمشككالتة.

عند مستكل الفيـ :نقاش حكؿ أضرار اإلكثار مف الشككالتة

 -عرض خطكات طريقة مقترحة لتزييف الكيؾ بالشككالتة.

عمى الصحة.

• تخطيط األنشطة التعميمية لكحدة الشككالتة:

عند مستكل التحميؿ :عرض قصة كتحميميا عف اآلثار الصحية

كيشمؿ ىذا التخطيط ما يمي:

لمشككالتة.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تذكر المتعممة

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تزيف المتعممة

مصدر الشككالتة .كعمى أساس ذلؾ يتـ تقسيـ تمميذات الصؼ

الكيكة بطريقة جذابة .كبالتالي يتـ تقسيـ تمميذات الصؼ إلى

إلى مجمكعات.

مجمكعات.

عند مستكل المعرفة :عرض خريطة كيحدد عمييا أماكف زراعة

عند مستكل المعرفة :عرض حقائؽ المكضكع.

الكاكاك.

عند مستكل الفيـ :نقاش عف الطرؽ المختمفة لتزييف الكيؾ

عند مستكل التحميؿ :تصنؼ أنكاع الشككالتة.

بالشككالتة.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تذكر المتعممة

عند مستكل التطبيؽ :عرض خطكات تزييف الكيؾ بالشككالتة.
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استخداـ طريقة البياف العممي في القياـ بتزييف الكيؾ

عند مستكل التحميؿ :عرض األصناؼ التي قامت المجمكعات
بإعدادىا.

بالشككالتة ،كما استخدمت طريقة المناقشة في مراحؿ الدرس،

عند مستكل التركيب :عرض نماذج لكيؾ مزيف بالشككالتة أماـ

كطريقة العركض العممية (بكربكينت) التي مف خبلليا عرضت

المتعممات.

صكر ألنكاع مختمفة مف الشككالتة ،أيضان تـ استخداـ طريقة

• تخطيط طرؽ تدريس كحدة الشككالتة:

التعمـ التعاكني.
جدول 13

مقياس تقدير لتقويم وحدة الشكوالتة
تقويم مهارات تمميذة الصف الخامس من خالل معيار الحكم

م

العبارات
1

أف تذكر المتعممة مصدر الشككالتة.

2

أف تصنؼ المتعممة أنكاع الشككالتة.

3

أف تذكر المتعممة اثنيف مف اآلثار الصحية لمشكككالتة.

4

أف تبتكر المتعممة طريقة جديدة لتزييف الكيؾ بالشككالتة.

1

2

3

4

5

أقؿ درجة =  .1أعمى درجة =  . 5الدرجة الكمية = 25

األصكلية في حفظ حقكؽ اإلنساف ،فمف الجدير بالذكر أف

• كحدة حقكؽ اإلنساف

مقاصد التشريع عنيت بحفظ النفس ،فحرـ قتؿ اإلنساف نفسو،

• معايير كحدة حقكؽ اإلنساف
يتكقع مف المتعممة بعد دراسة كحدة حقكؽ اإلنساف أف:

اف بِ ُك ْـ َرِح ْي نما﴾
كما في قكلو تعالىَ ﴿ :كالَ تَ ْقتُمُ ْكا أ َْنفُ َس ُك ْـ إِ َّف ا﵀َ َك َ
(سكرة النساء ،اآلية  .)29كحرـ أف يمقي اإلنساف بنفسو إلى

 تتعرؼ عمى حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ. -تدرؾ مكانة المرأة في اإلسبلـ.

اليبلؾ ،قاؿ تعالىَ ﴿َ :ال تُْمقُكا بِأ َْي ِدي ُك ْـ إِلَى التَّ ْيمُ َك ِة﴾ (سكرة البقرة،

اآلية  .)195كتعددت الحقكؽ سكاء عمى صعيد األسرة مف حؽ

 -تفيـ أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف.

الزكجيف لبعضيـ بعضان ،كاألبناء آلبائيـ ،كالعكس ،كغيرىا

• مؤشرات األداء لكحدة حقكؽ اإلنساف

الكثير مف القكاعد التي عنيت بالتكافؿ االجتماعي ،كتحريـ

تشمؿ مؤشرات األداء ما يمي:

العدكاف عمى اإلنساف في حياتو ماديان كمعنكي نا.
كقد نصت األدلة الشرعية عمى التحذير مف ظمـ المرأة،

 أف تذكر المتعممة حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ. -أف تكضح المتعممة مكانة المرأة في اإلسبلـ.

كما في قكلو صمى ا﵀ عميو كسمـ( :الميـ إني أحرﱢج حؽ

 -أف تبيف المتعممة أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف.

(أحرج) مف
الضعيفيف اليتيـ كالمرأة) ركاه ابف ماجو ،معنى
ّ

التحريج أك اإلحراج ،أم أضيؽ عمى الناس في تضييع حقيما،

كمما يدؿ عمى أىمية ىذه المؤشرات اىتماـ اإلسبلـ بحقكؽ
اإلنساف ،فالدكؿ المسممة ىي الدكؿ الكحيدة في العالـ التي

كأشدد عمييـ في ذلؾ ].[49

طكرت إعبلنان إقميميان لحقكؽ اإلنساف ،يستمد مبادئو مف الديف

• تخطيط محتكل كحدة حقكؽ اإلنساف لمصؼ الخامس االبتدائي

حصريان ].[64

باستخداـ خريطة المفيكـ

إف كتاب ا﵀ عز كجؿ شمؿ العديد مف المعايير كالقكاعد
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شكل 8

مكونات مؤشر االداا (أن تذكر المتعممة حقوق اإلنسان في اإلسالم)

شكل 9

مكونات مؤشر األداا (أن توضح المتعممة مكانة المرأة في اإلسالم)

شكل 10

مكونات مؤشر األداا (أن تبين المتعممة أهمية احترام حقوق اإلنسان)
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• تخطيط الكسائؿ التعميمية لكحدة حقكؽ اإلنساف.

عند مستكل المعرفة :نقاش عف مكانة المرأة في اإلسبلـ ،كذكر

كتتضمف ىذه الكحدة الكسائؿ التعميمية اآلتية:

حقائؽ حكؿ المكضكع.

 -عرض فيمـ تعميمي عف حقكؽ اإلنساف.

عند مستكل الفيـ :نقاش عف أىمية حقكؽ المرأة في اإلسبلـ.

 -قصة عف حقكؽ المرأة في اإلسبلـ.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تبيف المتعممة

 -طرح قضايا عالمية تناكلت حقكؽ اإلنساف.

أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف .كبالتالي يتـ تقسيـ تمميذات الصؼ

• تخطيط األنشطة التعميمية لكحدة حقكؽ اإلنساف:

إلى مجمكعات.

كيشمؿ ىذا التخطيط ما يمي:

عند مستكل المعرفة :نقاش عف أىمية احتراـ حقكؽ اإلنساف.

تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تذكر المتعممة

عند مستكل الفيـ :نقاش عف حسف التعامؿ مع اآلخريف في

حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ .كاستنادان ذلؾ يتـ تقسيـ تمميذات

المكاقؼ المختمفة.

الصؼ إلى مجمكعات.

عند مستكل التطبيؽ :عرض لمكاقؼ حسنة عف حقكؽ اإلنساف.

عند مستكل المعرفة :عرض صكر كحقائؽ معبرة عف حقكؽ

عند مستكل التحميؿ :نقاش حكؿ تصنيؼ المكاقؼ الجيدة في

اإلنساف.

حسف التعامؿ مع اآلخريف كالمكاقؼ غير المقبكلة.

عند مستكل الفيـ :نقاش عف حقكؽ اإلنساف في اإلسبلـ كربطيا

• طرؽ التدريس بكحدة حقكؽ اإلنساف:
استخدمت طريقة المناقشة في مراحؿ الدرس ،كطريقة العركض

بالكاقع.
تخطيط األنشطة التعميمية لمؤشر األداء :أف تكضح المتعممة

العممية بعرض فيمـ تعميمي عف حقكؽ اإلنساف ،كما استخدمت

مكانة المرأة في اإلسبلـ .كبناء عمى ذلؾ يتـ تقسيـ تمميذات

طريقة التعمـ التعاكني في أنشطة الكحدة.

الصؼ إلى مجمكعات.
جدول 14
مقياس تقدير لتقويم وحدة حقوق اإلنسان
تقويم مهارات تمميذة الصف الخامس من خالل معيار الحكم

م

العبارات
1

أف تعطي المتعممة أمثمة الىتماـ اإلسبلـ بحقكؽ اإلنساف

2

أف تكضح المتعممة مكانة المرأة في اإلسبلـ تحديدنا دقيق نا

3

1

2

3

4

5

أف تشرح المتعممة كيفية تطبيؽ حقكؽ اإلنساف في المكاقؼ المختمفة.

أقؿ درجة =  .1أعمى درجة =  5الدرجة الكمية = 25

عرض التصكر المقترح لممنيج عمى ( )12محكمان تـ األخذ

صدؽ التصكر المقترح لممنيج:

بآرائيـ ،كالقياـ بالتعديبلت البلزمة ،كجاءت آراؤىـ كاآلتي:
جدول 15

تعديالت المحكمين حول صدق المنهج المقترح
العنصر
مدل االتفاؽ

أوجه االتفاق
-

االضافة

-

يرل أغمب المحكميف أف فقرات المنيج المقترح تغطي جكانب المكضكع ،كتؤدم الغرض مف الدراسة.
اتفؽ المحكمكف بنسبة ()%96بكحدة الجماؿ حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة ،كأنشطة التعمـ ،كالكسائؿ التعميمية.
اتفؽ المحكمكف بنسبة ( )%98بكحدة الشككالتة حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة ،كأنشطة التعمـ ،كالكسائؿ التعميمية.
اتفؽ المحكمكف في كحدة حقكؽ اإلنساف بنسبة ( )% 99حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة ،كأنشطة التعمـ ،كالكسائؿ التعميمية.

إضافة كممة (بعد العيد) لعبارة (قصة عف اىتماـ الفتاة بزينتيا قبؿ العيد) ،كعبارة (كيؼ اىتمت الشخصية بشعرىا قبؿ العيد) ،كعبارة (كيؼ
خططت الشخصية لبلىتماـ بمباسيا قبؿ العيد)؛ ألف العناية بالجماؿ غير مقيدة بزمف العيد.

االستبداؿ

 -استبداؿ كممة (بشعرىا) إلى كممة (بجماليا) في عبارة (كيؼ اىتمت الشخصية بشعرىا قبؿ العيد)؛ ألنيا أشمؿ فالعناية بالجماؿ ال تقتصر
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عمى الشعر فقط.
 استبداؿ النشاط التعميمي (عمؿ مكياج مناسب لتمميذة الصؼ الخامس االبتدائي)؛ ب(قكمي بتطبيؽ التسريحة التي عرضتيا خبيرةالتجميؿ)؛ لما لممكياج مف آثار ضارة عمى البشرة.
حذؼ

حذؼ (عرض خطكات عمؿ مكياج بسيط) مف الكسائؿ التعميمية.

كستُعرض تفاصيؿ ذلؾ عف طريؽ عرض جداكؿ جمع البيانات

( ،)%3كما بمغت نسبة االتفاؽ في ىذه الكحدة ( )%100حكؿ

المكضحة لتكافؽ اآلراء بيف المحكميف في الجدكؿ رقـ ()15

مناسبة مؤشرات األداء لؤلنشطة التعميمية ،في حيف بمغت نسبة

الذم يكضح التك اررات ،كنسب التكافؽ بيف المحكميف لممحكر

مف يركف أنيا غير مناسبة ( .)%4كبمغ المتكسط الكمي لكحدة

الثالث (مدل مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة ،كالكسائؿ

الشككالتة ( )%98حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة

التعميمية ،كأنشطة التعمـ) كما يمي:

الكسائؿ التعميمية كأنشطة التعمـ ،بينما بمغت نسبة مف يركف أنيا

التعميؽ عمى الجداكؿ المكضحة آلراء المحكميف

غير مناسبة (.)%2

حكؿ المحكر الثالث (مدل مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل

أما في كحدة حقكؽ اإلنساف فقد بمغت نسبة اتفاؽ
ّ

تـ عرض المنيج المقترح المككف مف ( )3كحدات عمى

الكحدة كاألنشطة التعميمية ،كما بمغت نسبة االتفاؽ في ىذه

مجمكعة مف المحكميف لمتعرؼ عمى صدؽ المنيج المقترح،

الكحدة ( )%97حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمكسائؿ التعميمية،

كالتأكد مف مدل مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة،

بينما بمغت نسبة مف يركف أنيا غير مناسبة ( .)%3كبمغ

كالكسائؿ التعميمية ،كأنشطة التعمـ.

المتكسط الكمي لكحدة حقكؽ اإلنساف ( )%99حكؿ مناسبة

المحكميف ( )%100حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل

الكحدة كالكسائؿ التعميمية كأنشطة التعمـ)

مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة كالكسائؿ التعميمية كأنشطة

ففي كحدة الجماؿ بمغت نسبة اتفاؽ المحكميف ()%94

التعمـ ،كما بمغت نسبة مف يركف أنيا غير مناسبة (.)%1

حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة ،بينما بمغت نسبة
مف يركف أنيا غير مناسبة ( ،)%6كبمغت نسبة االتفاؽ في ىذه

كبما أف متكسطات نسب االتفاؽ بيف المحكميف حكؿ

الكحدة ( )%98حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمكسائؿ التعميمية،

(مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة كاألنشطة التعميمية)

بينما بمغت نسبة مف يركف أنيا غير مناسبة ( ،)%2كما بمغت

الممثمة لممحكر الثالث لكؿ مف كحدة (الجماؿ ،الشككالتة،

نسبة االتفاؽ في ىذه الكحدة ( )%96حكؿ مناسبة مؤشرات

كحقكؽ اإلنساف) جاءت عمى التكالي (.)%99 ،%98 ،%96

األداء لؤلنشطة التعميمية ،في حيف بمغت نسبة مف يركف أنيا

كما بمغ المتكسط الكمي لنسب االتفاؽ بيف المحكميف حكؿ

غير مناسبة ( )%4يركف أنيا غير مناسبة .كبمغ المتكسط الكمي

مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل كحدات المنيج المقترح،

لكحدة الجماؿ ( )%96حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل

كالكسائؿ التعميمية ،كاألنشطة التعميمية ىك ( ،)%98كىي درجة

الكحدة لمكسائؿ التعميمية كأنشطة التعمـ ،بينما بمغت نسبة مف

عالية تدؿ عمى أف مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة كالكسائؿ

يركف أنيا غير مناسبة (.)%4

التعميمية كاألنشطة التعميمية لكؿ الكحدات مناسبة لتمميذة الصؼ
الخامس االبتدائي؛ مما يدؿ عمى أف المنيج المقترح يتمتع

أما في كحدة الشككالتة فقد بمغت نسبة اتفاؽ المحكميف
ّ

بدرجة عالية مف الصدؽ.

( )%98حكؿ مناسبة مؤشرات األداء لمحتكل الكحدة ،بينما

بمغت نسبة مف يركف أنيا غير مناسبة ( ،)%2كبمغت نسبة

• عبلقة معايير كالية كسكنسف لعمكـ األسرة كالمستيمؾ بالدراسة

االتفاؽ في ىذه الكحدة ( )%97حكؿ مناسبة مؤشرات األداء

الحالية

لمكسائؿ التعميمية ،بينما بمغت نسبة مف يركف أنيا غير مناسبة
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إف كحدة حقكؽ اإلنساف مرتبطة بمجاؿ األسرة كالعبلقات

لؤلخذ بالسياسات العالمية بالنسبة لمحتكل منيج المادة كتـ ذلؾ

بيف األشخاص ،كبيئة العمؿ فتـ تكظيؼ ذلؾ في األنشطة

مف خبلؿ االستفادة مف المعايير الكاردة في الدراسة الحالية

المتمثمة بالمكاقؼ الصفية التي تتطمب حسف تعامؿ مع الزمبلء

كالمناىج كمنيج ) (IPCكدليؿ منيج باريس لمتعميـ االبتدائي،

داخؿ الصؼ الدراسي ،كبياف أىمية األصدقاء ،مع بياف أىمية

كما تـ التأكيد عمى أىمية األخذ بالمكاثيؽ العالمية كالذم حاكلت

صمة األرحاـ ،كمساعدة الفقراء خارج الصؼ الدراسي.

الدراسة مراعاتو باألخذ بميثاؽ بانككؾ .كحاكلت الدراسة العناية

كبما أف كحدة حقكؽ اإلنساف مرتبطة بمجاؿ إدارة

بالقضايا ذات األىمية لمفئة المستيدفة بالدراسة ،مف خبلؿ

التسييبلت تـ تكظيؼ ذلؾ بالتعرؼ عمى أىمية النظافة كالصحة

تسميط الضكء عمى القضايا الصحية كسكء التغذية كفؽ التقرير

البيئية ،كالتعرؼ عمى كيفية الحفاظ عمى البيئة المحيطة في

العالمي ،كما حاكلت االىتماـ بالقضايا االجتماعية كقضايا

البيت كالمدرسة ،مع بياف مقدمة لمعناية الصحيحة بالمبلبس في

المرأة كالتي مف بينيما قضايا االىتماـ بالجماؿ كالتيافت عميو.
إف بعد الميف ،كاالتصاؿ كالعبلقات الحياتية يشمؿ التنمية

بناء أحد معايير كحدة الجماؿ كىك أف تحافظ المتعممة عمى

الشخصية ،كالعبلقات بيف األفراد ،كتحقيؽ التكازف بيف

جماليا مف العكامؿ البيئية.
أما بالنسبة لكحدة الشككالتة فيي مرتبطة بمجاؿ خدمات

المسؤكليات) كتـ األخذ بو عند بناء كحدة حقكؽ اإلنساف في

انتاج األطعمة المتعمؽ كتـ تكظيؼ ذلؾ عند بناء أحد معايير

االسبلـ بالتطرؽ لصمة األرحاـ كالتعاكف مع الزمبلء في العمؿ،

كحدة الشككالتة كىك أف تتعرؼ المتعممة عمى اآلثار الصحية

كالتصدؽ عمى الفقراء .كما تـ تكظيفو في جميع أنشطة الكحدات

لمشككالتة.

المقترحة مف خبلؿ العمؿ في مجمكعات ،كمف خبلؿ تحميؿ

كقد أشارت معايير كسكنسف لتكضيح منيجية متخصصة

العكامؿ التي تسيـ في الحفاظ عمى بيئات آمنة كصحية بالحفاظ

لتحضير الطعاـ عند التعميـ ليذا المجاؿ كالذم تـ تطبيقو عند

عمى غذاء متكازف ،كحماية البشرة مف ضكء الشمس ،كالعناية

مككنات مؤشر االداء المقترح أف تزيف المتعممة الكيكة

بالجماؿ ،كتعريؼ المرأة بحقكقيا مثبلن في التعميـ كالعمؿ لتييئة

بالشككالتة بطريقة جذابة .كعند التخطيط كسيمة تعميمية لمحتكل

بيئة نفسية صحية خالية مف العنؼ كالظمـ في المدرسة كالعمؿ

الكحدة كىي طرؽ تزييف الكيؾ بالشككالتة مف خبلؿ عرض

كالمجتمع.

خطكات طريقة مقترحة لتزييف الكيؾ بالشككالتة ،ىذا إلى جانب

كتـ تكظيؼ بعد مكارد األسرة كالمستيمؾ إلدارة النكاحي

ارتباط كحدة الشككالتة بمجاؿ الصحة كالتغذية كعمكـ األطعمة

المالية ،كتحقيؽ التكازف بيف المسؤكليات ،كتنمية الشخصية مف

/التغذية كالغذائيات كتـ تكظيؼ ذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى

خبلؿ بياف المكارد الفردية كاألسرية كالغذاء ،كالمبلبس ،كالعناية

اآلثار الصحية لمشككالتة.

بالصحة بالتكعية الغذائية لمحفاظ عمى الصحة مف خبلؿ االشارة

كما تـ تكظيؼ مجاؿ تطكير التنمية البشرية في التعرؼ عمى

لعدـ االكثار مف الشككالتة ،كالعناية بالممبس كالمحافظة عميو

النكاحي الجسدية كالمشاعرية كالركحية كالسعي عمى تطكيرىا في

بكحدة الجماؿ .باإلضافة لتكظيؼ عبلقة األسرة بالمكارد

بناء أحد معايير كحدة الجماؿ كىك أف تكتسب المتعممة المعرفة

االستيبلكية مف خبلؿ تكضيح مخاطر أدكات التجميؿ كأشعة

الضركرية لبناء الثقافة الجمالية لممرأة.

الشمس عمى الجماؿ ،كمسؤكلية المتعممة حياؿ ذلؾ.
كقد تـ األخذ بمعيار تحميؿ العبلقات بيف النظاـ االقتصادم

• عبلقة المعايير الكطنية األمريكية لعمكـ األسرة كالمستيمؾ

كاجراءات المستيمؾ كىك ما تـ ذكره مف تكمفة عمميات التجميؿ

بالد ارسة الحالية

التي تمثؿ تحديان اقتصاديان لمدكلة كعبلقتيا باحتياجات كرغبات

أشارت المعايير الكطنية األمريكية لعمكـ األسرة كالمستيمؾ
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األفراد كاألسر كىك الدافع الفطرم لدل االنثى لحب الزينة ،كما

مف العكامؿ البيئية كأشعة الشمس ،مع بياف مخاطر أدكات

يتطمب ذلؾ مف تثقيؼ كتكعية .كتـ تكظيؼ ذلؾ بتفعيؿ دكر

التجميؿ عمى الصحة بكحدة الجماؿ.
باإلضافة تكظيؼ كضع خطط إبداعية تمنع تكرار األمكر

المتعممة في العناية الذاتية بدالن مف المجكء لصالكنات التجميؿ.

المقمقة كاآلتي:

أما بعد العبلقات بيف األقارب ،كالتربية الكالدية ،كتطكير
الذات ،كالشخصية فنظ انر النشغاؿ األبكيف ،كخركج المرأة لمعمؿ

• تبلقي أمراض سكء التغذية مف خبلؿ التكعية بعدـ اإلكثار مف

استمزـ ذلؾ مف تعميـ الفتاة لتتحمؿ المسؤكلية كتتعكد عمى

الشككالتة بكحدة الشككالتة.

االستقبللية ،كىك ما تـ االخذ بو عند كضع األسس االجتماعية

• ذكر التحدم االقتصادم نتيجة الخسائر المترتبة عمى التيافت

لممنيج .كقد أشارت المؤشرات بنفس المجاؿ ؿ تحميؿ دكر

عمى عمميات التجميؿ كقامت كحدة الجماؿ بالعمؿ عمى تكعية

األسرة في تعميـ الثقافة كتـ مراعاة ذلؾ بالتثقيؼ بالجكانب

الفتاة حياؿ ذلؾ بالرفع مف مستكل الكعي لدييف بكيفية الحفاظ

الصحية الجمالية ،كالدينية المرتبطة بحقكؽ اإلنساف كالتي

عمى الجماؿ.

تتطمب كذلؾ الكقاية الشخصية مف العنؼ األسرم.

• مقاكمة األمراض النفسية كالعنؼ ببياف حقكؽ اإلنساف في
االسبلـ ،كأىميتو ،كبياف مكانة المرأة فيو بكحدة حقكؽ اإلنساف.

كما تـ االىتماـ بيذا البعد مف خبلؿ تكضيح مكانة المرأة
في االسبلـ كجانب يعنى بتحسيف العبلقات كبياف أىمية صمة

 .6التوصيات

األرحاـ ،كحقكؽ األـ كما أىابت بو كثيقة سياسة التعميـ في

استنادان عمى نتائج الدراسة تقدـ الباحثة التكصيات التالية:

المممكة العربية السعكدية ،إلى جانب تطكير الذات الميتـ

 -1االستفادة مف قائمة المعايير المقترحة لتقكيـ مناىج التربية

بالتنمية الجكانب المادية ،كالعاطفية ،كاالجتماعية ،كالركحية

األسرية بالصفكؼ الدراسية كالمراحؿ المختمفة.

كالفكرية الذم حاكلت الكحدات المقترحة تغطيتو.

 -2تضميف الكحدات المقترحة بمناىج التربية األسرية لمصؼ
الخامس االبتدائي.

كمف الجدير بالذكر مراعاة جكانب التكيؼ فقد تـ تكظيؼ
ذلؾ مف خبلؿ مساعدة الطالبة عمى التكيؼ مع العكامؿ البيئية

 -3عمؿ مكقع إلكتركني مف قبؿ ك ازرة التربية كالتعميـ خاص

محافظة عمى جماليا ،مع بياف أىمية األصدقاء كحقكقيـ كىك ما

بمناىج التربية األسرية عمى الشبكة العالمية العنكبكتية ،بحيث

تـ تكظيفو بكحدة حقكؽ اإلنساف.

تككف الكحدات الدراسية متجددة كمكاكبة لمعصر ،كتُؤخذ آراء

كقد أشارت المعايير الكطنية لعمكـ األسرة كالمستيمؾ

المتعممات كالمعممات حكليا عبر المكقع.

لضركرة اختيار اختيارات مستنيرة كما ينتج عف ذلؾ مف التمتع

 -4إثراء مناىج التربية األسرية بالمستجدات العالمية المستقبمية،

بالصحة الجيدة ،كىك ما تـ األخذ بو بكحدة الشككالتة بمساعدة

كضركرة تكجيو ىذه المناىج لمتركيز عمى الخبرات التعميمية.

الطالبة عمى اختيار غذاء متكازف ،كبياف مخاطر أدكات التجميؿ

 -5زيادة االىتماـ في ك ازرة التعميـ باالستفادة مف األبحاث في

بكحدة الجماؿ.

مجاؿ مناىج كطرؽ تدريس التربية األسرية ،كتنفيذىا عمى أرض

كقد تـ تكظيؼ المعيار الميتـ بتطكير االىتمامات

الكاقع.

المجتمعية عند اختيار مكضكع الجماؿ الذم يمثؿ اىتمامان

مقترحات الدراسة

مشتركان لمفتيات الممثبلت لعينة الدراسة نتيجة الدافع الفطرم

في ضكء نتائج الدراسة كأديباتيا تقترح الباحثة القياـ

لدييف لحب الزينة كالجماؿ ،فتـ تكظيؼ اكساب المتعممات

بالدراسات اآلتية:

الثقافة الجمالية ،كزيادة الكعي لدييف بكيفية الحفاظ عمى الجماؿ

 /1مدل إسياـ مناىج التربية األسرية في زيػ ػادة ال ػكع ػي كاإلدراؾ
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] [5الحربي ،رنا عمي حمادم (2006ـ) .تصكر مقترح إلعادة

لدل الفتيات بالثقافة الجمالية.
 /2دراسة تتبعيو لتطكير منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس

بناء كحدة الغذاء كالتغذية في المرحمة االبتدائية في ضكء

االبتدائي في ضكء االتجاىات العالمية.

حركة المعايير ،رسالة ماجستير (غير منشكرة).جامعة

 /3دراسة تقكيمية لمحتكل منيج التربية األسرية لمصؼ الخامس

طيبة ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس .المدينة

االبتدائي في ضكء آراء المعممات.

المنكرة.

 /4دراسة تجريبية لقياس أثر تدريس الكحدات المقترحة كحدة

السالـ ،البندرم سعد عبدالعزيز (2002ـ) .تربية طفؿ
]ّ [6

الجماؿ أك كحدة الشككالتة أك كحدة حقكؽ اإلنساف بمقرر التربية

المدرسة االبتدائية رؤية مستقبمية ،رسالة ماجستير (غير

األسرية عمى تحصيؿ تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي.

منشكرة) .جامعة أـ القرل ،كمية التربية ،قسـ التربية

المراجع

اإلسبلمية كالمقارنة ،مكة المكرمة.

أ .المراجع العربية

] [7بيؾ ،دعاء حامد أحمد (2015ـ) .كاقع منيج التربية

] [1القميزم ،حمد بف عبدا﵀ بف مطمؽ (2009ـ) .تصكر

الصحية كالنسكية المطكر لممرحمة الثانكية "دراسة تقكيمية"،

مقترح لمنيج األحياء لمصؼ األكؿ الثانكم في ضكء

رسالة ماجستير(غير منشكرة) ،جامعة طيبة ،كمية التربية،

االتجاىات الحديثة كالتجارب العالمية المعاصرة ،مجمة

قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،شعبة التربية األسرية،

التكثيؽ التربكم ،ك ازرة التربية كالتعميـ ،ع( ،)54ص.108

المدينة المنكرة.

] [2المركز العربي لمبحكث التربكية لدكؿ الخميج ،كثيقة األىداؼ

] [8محمد ،ىناء أحمد شكقي (2015ـ).استخداـ كمية التصاميـ

العامة لممكاد الدراسية بمراحؿ التعميـ العاـ في الدكؿ
األعضاء بمكتب التربية العربي لدكؿ الخميج2008( ،ـ).

كاالقتصاد المنزلي بجامعة الطائؼ لنظاـ إدارة التعمـ

مجمة التكثيؽ التربكم ،المممكة العربية السعكدية ،ع(،)52

الببلؾ بكرد كتطكير الذات لدييف ،المؤتمر الدكلي الرابع
لمتعمـ االلكتركني كالتعميـ عف بعد ،الرتز كارلتكف-الرياض

ص.55-52

في  5 -2مارس 2015ـ ،ص.ص 13-1استرجعت

] [3أبك عكؼ ،مدنية حامد محمد (2005ـ) .فاعمية استخداـ

بتاريخ

الحاسب اآللي في تدريس مقررم التطريز كالسكف كالتأثيث

15

مارس

2015ـ

مف

المكقع:

http://eli.elc.edu.sa/2015

لطالبات قسـ التربية األسرية بكمية التربية بجامعة طيبة

] [9أبك عكؼ ،مدنية حامد محمد (2014ـ) .تحميؿ محتكل

بالمدينة المنكرة ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة) .جامعة

كتب التربية األسرية لممرحمة المتكسطة لمبنات في المممكة

طيبة ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،المدينة

العربية السعكدية في ضكء مككنات الثقافة العممية ،المؤتمر

المنكرة.

العممي الدكلي الثاني ،الثالث كالعشركف لمجمعية المصرية

] [4شمك ،محاسف (2006ـ) .رؤل مستقبمية لتعميـ التربية

لممناىج كطرؽ التدريس .تطكير المناىج :رؤل كتكجيات،

األسرية بالدكؿ العربية في ضكء تطكره التاريخي :دراسة

المجمد الثاني ،دار الضيافة – جامع ػة عي ػف شم ػس فػي 13

كصفية تحميمية (في أمريكا كمصر كالسكداف) ،المجمة

 14 -أغسطس 2014ـ ،ص .ص .353-316

التربكية ،جامعة الككيت ،ـ ،)78(20ص.238-181
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] [11الشمبي ،إبراىيـ ميدم (2000ـ) .المناىج ،بناؤىا،

(تطكير المناىج الدراسية بيف األصالة كالمعاصرة) ،المجمد

عماف ،
تنفيذىا ،تقكيميا ،تطكيرىا ( باستخداـ النماذج ) ّ ،

الثاني ،دار الضيافة  -جامعة عيف شمس في -28
 ،2009/7/29ص ص.238-227

دار األمؿ لمنشر كالتكزيع  ،ص .143

] [19مؤتمر حقكؽ المرأة في اإلسبلـ (2014ـ) .رسالة طيبة،

] [12الشريفي ،شكقي السيد ؛أحمد ،أحمد محمد (2004ـ).

المركز اإلعبلمي ،المنعقد بتاريخ /2-1يناير2014/ـ مف

المناىج التعميمية ،مكتبة الرشد ،الرياض ،ص.79

المكقعhttp://resalah.taibahu.edu.sa/newinfo :

عبلـ ،صبلح الديف (2010ـ) .القياس كالتقكيـ التربكم
]َّ [13

.aspx?newid=343

عماف ،دار الميسرة لمنشر
في العممية التدريسية( ،طّ ،)3

] [20العامر ،إبراىيـ أحمد عبدالعزيز (2008ـ) .تقكيـ عمميات

كالتكزيع كالطباعة.

تطكير المناىج الدراسية في التعميـ العاـ لمبنيف بالمممكة

] [14الغامدم ،ماجد شباب سعد (2012ـ) .تقكيـ محتكل كتب

العربية السعكدية في ضكء االتجاىات التربكية الحديثة

العمكـ المطكرة بالصفكؼ الدنيا مف المرحمة االبتدائية في

كالخبرات العالمية المعاصرة ،رسالة دكتكراه(غير منشكرة).

ضكء معايير مختارة ،رسالة ماجستير (غير منشكرة)،

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كمية العمكـ

جامعة أـ القرل ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ

االجتماعية ،قسـ التربية ،الرياض.

التدريس ،مكة المكرمة.

] [22التقرير السنكم إلنجازات ك ازرة التربية كالتعميـ (2013ـ).

] [15ك ازرة التربية كالتعميـ (1426-1425ق) .كثيقة منيج

المممكة العربية السعكدية ،الفصؿ الثالث ،ص .142-82

التربية األسرية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة لمتعميـ

][24

العاـ ،اإلدارة العامة لممناىج ،مركز التطكير التربكم،

سعادة ،جكدت؛ إبراىيـ ،عبدا﵀ (2004ـ) .المنيج
عماف ،دار الفكر.
المدرسي المعاصر( ،طّ ،)4

المممكة العربية السعكدية.

] [25شمك ،محاسف (2012ـ) .أثر استخداـ استراتيجية تدريس

] [16الجبر ،جبر بف محمد (2005ـ) .دراسة تحميمية لمحتكل

الفريؽ عمى مستكل التحصيؿ في كحدة الغذاء كالتغذية

كتاب العمكـ لمصؼ السادس االبتدائي بالمممكة العربية

بمقرر التربية األسرية لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط

السعكدية في ضكء معايير تدريس العمكـ ،المؤتمر السابع

بالمدينة المنكرة .مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ

عشر لمجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس "مناىج

النفس ( ،)ASEPع( ،)23الجزء الثاني ،ص.351

التعميـ كالمستكيات المعيارية" ،دار الضيافة  -جامعة عيف
شمس في  27-26يكلك ،2015القاىرة.

] [26العطاس ،طالب صالح حسف (2011ـ) .تطكير التعميـ
عف بعد في جامعات المممكة العربية السعكدية في ضكء

] [17ك ازرة التربية كالتعميـ (2009ـ) .المشركع الشامؿ لتطكير

االتجاىات

المناىج ،استرجعت بتاريخ 13مارس  ،2015مف مكقع:

العالمية

المعاصرة.

رسالة

دكتكراه

(غير منشكرة) ،جامعػ ػة أـ القػ ػرل ،كميػة التربية ،قسـ التربية

http://www.ed.edu.sa/gproject/

اإلسبلمية كالمقارنة.

] [18عمراف ،تغريد عبدا﵀ (2009ـ) .تدريس مقررات االقتصاد
المنزلي/التربية األسرية في مناىج التعميـ العاـ بيف
األصالة كالمعاصرة ،المؤتمر العممي الحادم كالعشركف
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] [27ك ازرة التربية كالتعميـ (2014ـ).التربية األسرية لمصؼ

] [38الحقيؿ ،سميماف(1424ق) .نظاـ كسياسة التعميـ في

الخامس االبتدائي –الفصؿ الدراسي األكؿ ،المممكة العربية

المممكة العربية السعكدية( ،ط ،)15الرياض ،دار

السعكدية.

الحميضي.

] [29الييئة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد (2009ـ) .كثيقة

] [39أبك حطب ،فؤاد(1997ـ) .التعميـ المصرم في القرف

المعايير لمحتكل مادة التربية األسرية/عمكـ الحياة األسرية،

الحادم كالعشريف ،مجمة مستقبؿ التربية العربية ،مصر،

جميكرية مصر العربية ،مارس ،2009ص.8 ،4

ـ ،)11(3ص.174-161
] [41الغرير ،إيماف صالح عبدالرحمف (2004ـ) .تقكيـ أداء

] [30أبك حطب ،فؤاد؛ كصادؽ ،آماؿ (1994ـ) .عمـ النفس

الميارات في كحدة التغذية مف كتاب التربية األسرية لدل

التربكم( ،ط ،)4القاىرة ،مكتبة االنجمك المصرية.

تمميذات الصؼ السادس االبتدائي في محافظة جدة ،رسالة

] [31ك ازرة التعميـ العالي ،جامعة طيبة ،ككالة الجامعة لمتطكير

ماجستير (غير منشكرة) .كمية التربية لمبنات ،قسـ التربية

كالجكدة ،عمادة الجكدة (2012ـ) .دليؿ التدريس الجامعي

كعمـ النفس .جدة.

الفعاؿ .المممكة العربية السعكدية.
ّ

] [43القرآف الكريـ

] [32الجامعة العربية المفتكحة (2004ـ) .تقكيـ المنياج

] [44الطبرم ،محمد بف جرير (1994ـ) .تفسير الطبرم مف

المدرسي ،الكحدة الثالثة عشرة ،الطبعة األكلى ،الككيت،

كتابو (جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف) .حققو كخرج

ص.443

أحاديثو بشار عكاد معركؼ كعصاـ فارس الحرستاني،

] [33السكرم ،عادؿ (1999ـ) .آفاؽ تربكية متجددة :نظرية

ط( ،)1الجزء السادس ،بيركت ،مؤسسة الرسالة.

المعرفة مف سماء الفمسفة إلى أرض المدرسة ،الدار

] [45شقير ،زينب محمكد (2009ـ)" .مف أجؿ تحسيف جكدة

المصرية المبنانية.

الحياة "برنامج إرشادم تدريبي لخفض بعض المتغيرات

] [34الككيؿ ،حممي أحمد؛ المفتي ،محمد أميف (2008ـ).

السمبية في الشخصية لدل حالة سمنة مفرطة عبر الدردشة

أسس بناء المناىج كتنظيماتيا( ،ط ،)3عماف ،دار الميسرة

باإلنترنت "الشات" .جامعة طنطا ،كمية التربية ،قسـ

لمنشر كالتكزيع.

الصحة النفسية.

] [35ك ازرة المعارؼ (1995ـ) .سياسة التعميـ في المممكة

] [46ضكمط ،ريما (2007ـ) .الجراحة التجميمية ،مجمة

العربية السعكدية( ،ط ،)4األمانة العامة ،المجنة العميا

الجيش ،ع( ،)263استرجعت بتاريخ 29سبتمبر2014مف

لسياسة التعميـ ،المممكة العربية السعكدية.

المكقع:

] [36راجح ،أحمد عزت (1999ـ) .أصكؿ عمـ النفس،

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?14385#
.VCnA_PmSwfY

(ط ،)11القاىرة ،دار المعارؼ.

النجار ،عبدالرحمف (1993ـ) .صحة الطفؿ كتغذيتو،
]ّ [47

] [37زىراف ،حامد عبد السبلـ(2005ـ) .عمـ نفس النمك

عماف.
(ط ،)2دار الفكر لمنشر كالتكزيعّ ،

الطفكلة كالمراىقة( ،ط ،)6القاىرة ،عالـ الكتب.
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] [48الناصر ،إبراىيـ الناصر (1429ق) .كثيقة حقكؽ المرأة

5

2016

] [60عبدالمطيؼ ،أسامة جبريؿ أحمد (2008ـ) .منيج مقترح
في الكيمياء لممرحمة الثانكية العامة بمصر في ضكء

ككاجباتيا ،مركز باحثات لدراسات المرأة .الرياض.

مستكيات معيارية مقترحة ،رسالة دكتكراه (غير منشكرة).

] [49القزكيني ،محمد بف يزيد بف ماجو (1429ق) .سنف ابف

جامعة عيف شمس ،كمية التربية ،قسـ المناىج كطرؽ

ماجو ،حقّقو محمد فؤاد عبد الباقي( ،ط ،)2الجزء األكؿ،

التدريس ،مصر.

دار إحياء الكتب العربية.

] [61فخرك ،عائشة أحمد سمطاف (2006ـ) .المعمكمات

] [50الراشد ،نكرة عبدا﵀ (2012ـ) .تقكيـ كتاب التربية األسرية

الغذائية المتضمنة في الكتب الدراسية لمصفكؼ الثبلثة

المقرر عمى طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في ضكء

المتقدمة في المرحمة االبتدائية بدكلة قطر .مجمة العمكـ

معايير الكتاب المدرسي الجيد مف كجية نظر المعممات

التربكية النفسية ،قسـ العمكـ التربكية ،كمية التربية ،جامعة

كالمشرفات التربكيات بمدينة الرياض ،رسالة ماجستير
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ABSTRACT_ The objective of this study was to evaluate family education curriculum for fifth
grade in light of global trends based on the most important criteria used in the field of family
education in the United States. And to achieve the objective of this study, the researcher studied
criteria used in the field of family education in the United States, and the preparation of content
analysis card to get to know the availability of the proposed standards in the curriculum of fifth
grade. n the Kingdom of Saudi Arabia in the family education subject prescribed in 1435-1436AH.
Then the researcher conducted a comparison of corresponding between standards and units of the
fifth grade curriculum through reading units a careful reading and noting pages numbers that
contain the knowledge that is applicable to the criteria used, performance indicators, measures of
appreciation, then duplicates counting that are located in each category of analysis, and the
percentages of recurrence. To ensure the stability of the content analysis process, the researcher
conducted a second analysis after three weeks later, and then calculating the factors of stability
analysis by using Holsti equation, the stability ratios ranged between (,81) and (,96), and this
ranging in ratios is a high and can be relied upon. The research concluded by providing a
proposed perception to build three studying units in the family education curriculum for fifth
grade in the light of the criteria applied in the education system in the United States, which
include the following points: performance indicators, proposed topics for the content unit,
proposed teaching methods, calendar means, proposed learning activities .
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