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ة من وجهة نظر معلمي الدراسات  جيات المنظمات الشكليواقع استخدام استراتي

 .   مرحلة اإلعداديةللاالجتماعية 

 عبد للا خالد جمال حسن  
 : لخصم

واقع استخدام استراتيجيات المنظماات الكايةية  اج و  اة هدفت الدراسة إلى تعرف        
دراسة اعتمد لتحقيق ال دف  ج الو  ,اال تماعية لةمرحةة اإلعداديةنظر  عةمي الدراسات  

األول لقياا   :قساميج ىا إلاا  قسام  باحاث اساتبيان  عةى المن ج الوصايي   وععاد ال  الباحث 
در ة استخدام  عةمي الدراسات اال تماعية الستراتيجيات المنظمات الكايةية    والاااني 

لقيااااا   عوقااااات اسااااتخدام هاااا،  االسااااتراتيجيات     ؛فقاااار   خمااااش وعكاااارو  يتكااااو   ااااج 
 اساااتراتيجية  ةعظااال السااامي اساااتراتيجيةعةاااى االساااتراتيجيات التالياااة: واقتصااارت الدراساااة 
التحقااااق  ااااج بعااااد و فراياااار   اسااااتراتيجيةخاااارا م المياااااهيل    سااااتراتيجيةاالبياااات الاااادا ر    

 اااج الدراسااة ,تااال تابياااق االساااتبيا  عةااى عيناااة  يوناااة  ا  خصااا ا الصااادث والاباااات ألد 
ا  خمساااايج  هاااااالم المعةماااايج السااااتخدام رات تقاااادي إلااااى ع الدراسااااة  وعساااايرت نتااااا ج عةماااا 
(   وتقااديرات ل 2.70) حسااا ي بمتوساامت المنظمااات الكاايةية  اناات  توساااة اسااتراتيجيا

  ااااايج حسااااا ية تتاااااراو  بمتوسااااااات  در اااااة  بياااار  لةمعوقااااات فاااااي  اااات المجااااااالت  اناااات 
(3.24:3.51) . 
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e from th strategies graphic organizersthe  he reality of usingT

Middle school forteachers  Social studies viewpoint of 

 

:Abstract 

This study aimed at identifying the reality of using teachers  to  

the graphic organizers strategies in teaching Social studies for 

Middle school pupils ,the researcher adopted the descriptive 

methodology ,to achieve the objective of the study ,the researcher 

prepared a questionnaire divided into 2field : the first one to 

measure the degree of using graphic organizers strategies  among 

Social studies teachers, the second consist of (25) items to 

measure the obstacles of using these strategies, the study confined 

at the following strategies: Fish bone Strategy, Round House 

Strategy, Concept maps Strategy, Fryer Strategy ,after confirming 

the validity and reliably of the questionnaire ,the sample of the 

study of (50) teachers , The study found those teachers' estimates 

for the using of the graphic organizers strategies  were moderately 

with mean (2.70), their estimates of the obstacles in all domains 

was large degree with mean between ) (3.24-351). 
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واقع استخدام استراتيجيات المنظمات الشكلية من وجهة نظر معلمي الدراسات  
 .   مرحلة اإلعداديةللاالجتماعية 

 عبد للا خالد جمال حسن  
 مقدمة

يكااا د العاااالل الياااوم ياااور   عرفياااة  يتتايااااد حجم ااااا وةتاااا اع   ااااصور   ااااستمر         
ا إلااى   التااي تحتاااى إلااى  ااج المعةو ااات المتناقااا ة ها اات اال  وةتعاارف في ااا الياارد يو ياا 

لاا،لك  ااا   ااج ال اارور  ع ااام و  تنظاايل وتحةياات وتيسااير التخااا  قاارارات  ا مااة حيال ااا,
هاااا،  الاااااور  المعرفيااااة االنتقااااال بااااالتعةيل  ااااج  رحةااااة التةقاااايج التااااي تعتمااااد عةااااى الحياااا  

ادرةج عةاى  وابباة اد قاعفر    ارات التيكير؛ لبنام ةواستر اع المعةو ات إلى  رحةة تنمي
و ااج هنااا  عصاابت هاادف تنميااة   ااارات التيكياار  ,ال ا ااتحصاايةة هاا،ا التاااور المعرفااي 

هادف ا عساسي ا  ج عهداف العمةية التعةيمياة؛ لتتوةاد المتعةمايج  ااألدوات التاي تمين ل  ج 
 ل فاااايالتعا ااات بياعةياااة  اااع ع  نااااوع  ااااج المعةو ااااات عو المااااكيات التاااااي قااااد تاااوا   

 ت ل.حيا
تتناااااول  التااااي اااااد  الدراسااااات اال تماعيااااة نجااااد عن ااااا  ااااج المااااواد  إلاااايوبااااالنظر       

 ,الموضاوع الواحاد  فاي وضوعات تارتبم بالت اا  والمياا   ماا تت امج  عةو اات  ايار  
ولكج يو د العدياد  ,وتحةية االعاقات  ين ا وتيسيرها ك اوعدر وةتوقع  ج التا ي، ت، رها 

 ااج , و لتحقيااق عهااداف اراسااات اال تماعيااة  ااام  اااد  الد تقاا  حااا ا  ع المعوقااات التااي ااج 
لاا،ا تباادو الحا ااة  ؛التاادرةش فااي الحدياااةار  الااارث التقةيديااة و ياااق الااارث عهم ااا سااي

 ةحة إلاى اساتخدام بعاال االساتراتيجيات التدرةساية الحديااة فاي تادرةش  ااد  الدراساات 
الارث واألساليب  القصور الواضت فيالتغةب عةى عو ه اال تماعية , ما يساعد عةى 

وتساااااعد  ,التقةيديااااة المسااااتخد ة فااااي تاااادرةش  اااااد  الدراسااااات اال تماعيااااة فااااي  دارساااانا
الماااتعةل عةاااى  عي اااا التا يااا، عةاااى ابتسااااق العدياااد  اااج   اااارات التيكيااار ,بماااا تسااااعد 

نحتاااى  , حيااث تااه  نيسااه واالقتناااع   ااا واالسااتياد   ن ااا فااي حيا البحااث عااج المعةو ااات 
ساااتراتيجيات تدرةساااية تسااااعد عةاااى تنمياااة التيكيااار ال عةاااى سااارد المعةو اااات وتةقين اااا ال

 لةتا ي، . 
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  اااااااااج ( graphic/Organizers )وتعاااااااااد اساااااااااتراتيجيات المنظماااااااااات الكااااااااايةية      
يمياااج ع  تسااااعد التا يااا، عةاااى تنظااايل المااااد   التااايالحديااااة  التدرةساااية  راتيجيات تاالساا

 ف اياليرصة لةماتعةل ليقاوم  ربا اا  بنيتاه المعرفياة , تتا   وع     , رتبة    بصور   المتعةمة
عدوات الاتعةل المتوافقاة  اع الاد ا  إ  تساااعد التا يا، عةاي ف ال وتةخايا وتر يااب   اج 

يت ,وابتكاااف المعةو ااات  مااا تمياان ل  ااج انتقااام األفكااار الم مااة والتياصاا ,عفكااار  عقااد 
 (37,ص  2017الجديد  . )هالة بخكج,

ةية هاااي عباااار  عاااج عطااايال تخاياياااة ,عو  خاااااات بصااارةة ات الكااايوالمنظمااا       
تمااات في ااا الميااااهيل عو المعةو ااات المتعةقاااة بموضااوع  اااا بصااور  توضااات العاقااة فيماااا 

 بصارةة   اددوات  تساتخدم  عن افي  استراتيجيات المنظمات الكيةية   عهميةوتر ع  , ين ا  
وعرضا ا بارةقاة بصارةة  اج  تساعد التا ي، عةى تنظيل وتحةيات وتصاني  المعةو اات 

ت النماااااا ى واألنمااااااا ,وق ااااارال العاقاااااات  ااااايج الميااااااهيل خاااااال اساااااتخدام الرساااااوم لتمايااااا
 (2009خكا  ,, )خكا   .والمعةو ات 

المنظماات الكايةية اساتراتيجيات  ع  يساتخدم  ميج لمعةل الدراسات اال تماعية  ةو        
تاادرةش والتعةاايل إلااي عمةيااة  ااج خااال العديااد  ااج الااارث العمةيااة لكااي يحااول عمةيااة ال

عااااد  فوا ااااد ل ( 2015)عبااااد الخااااالق عبااااد ال اااااد ,وقااااد عطااااار  ا ,عبااااار ساااا ولة وق تاعاااا  
عمةية تعةايل وتعةال الدراساات اال تماعياة الستخدام استراتيجيات المنظمات الكيةية في  

 :اآلتي فيتتمات 
  راعا  اليروث اليردية . •
 .حوهايول ل نتنمية  و تكوةق التا ي، لةماد  التعةيمية  •
 تنمية قدر  التا ي، عةى توظي    ار  الرسل واإلخراى بكيت الجيد . •
    .البصر    ارات التيكير تنمية   ارات التيكير المتعدد  لدى التا ي، وخاصة •
  ساعد  التا ي، عةى س ولة حي  واستر اع المعةو ات . •
ى قةاااة اهتماااام المعةمااايج والدراساااات والبحاااوب الساااابقة عةااا الحاااالي ولكاااج يا اااد الواقاااع  

م قيا  ل بالتدرةش عةى الر ل  اج عهمياة التر يات عةاى م المنظمات الكيةية عيناباستخدا
  خاطبة حاسة البصر لدى المتعةل
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 : يليمن خالل ما  الدراسةقد تبلورت مشكلة و 
 الخبرة الشخصية -1

 . اديةاإلعد بالمرحةة   معةل لةدراسات اال تماعية عمةه ات ت لةباحث  ج خال
   عةماي ق  الدراساات اال تماعياة  تادني , و ع   ساتو  التحصايت الدراساي لمااد  -ع

الدراسااات اال تماعيااة يسااتخد و  الااارث القديمااة  ياار اليعالااة فااي التاادرةش وال 
 يساتخد و  اساتراتيجيات  التادرةش اليعالاة  اات اساتراتيجيات المنظماات الكاايةية 

 .ة اإلعدادية ج خال  احظة عدد  ج المعةميج بالمرحة
 المختةيااااة عةااااى تاااادرةش المعةو ااااات  و  ير اااات الدراسااااات اال تماعيااااة   عةماااايإ   -ق 

بعاااد  اااج المحتاااوى ع عخااارى  اياااات  إلاااىوليسااات  وسااايةة  ,حاااد  ات اااا فااايبغاياااة 
 ؟ ي  ييكرو  التا ي، تعةيل  ي , وهيالتعةيم

 :السابقة الدراسات -2

تناولات بالدراسااة  التايابقة و اج خاال اطااع الباحاث عةاى األد يااات والدراساات السا    
 استراتيجيات المنظمات الكيةية :

 اساااتراتيجية:  توصاااةت نتا ج اااا لياعةياااة اساااتخدام  )2002دراساااة ) رساااي ,الكاااا لي    
الصا  الخاد في المياهيل التارةخية لدى تا يا،  خرا م المياهيل في تصوةب التصورات 

 في الدراسات اال تماعية . األول اإلعداد 
 إلااااي نتا ج ااااا توصااااةت :  (  (Ward&Wandersee,2002 ووندرسااااي وارد  دراسااااة   

 الصااااايوف فاااااي لةميااااااهيل المعناااااي  و الاااااتعةل عةاااااى الااااادا ر   البيااااات   اساااااتراتيجية فاعةياااااة
  .العةوم بماد  المتوساة

:توصااةت  نتا ج ااا إلااى فاعةيااة   (Lu..Chow-chin:Jon-chao,2008دراسااااة )    
العةاوم األولياة قباات الخد اة , تابيااق  لتادرةب  عةمااي الساابب الجا،ر   اساتراتيجيةاساتخدام 
 ساتراتيجيةوعوصت الدراسة  باالهتمام  تابياق اال ,  عظل السمية في التدرةب   استراتيجية

 في المراحت األولى  ج التعةيل .
 إلاىصةت نتا ج ا :تو  (Casteleyn&Mttart,2012)    دراسة  استةيج و وتارت     

 المرحةة الاانوةة . فيفصول العةوم  فيلكيةية عةى التعةل فاعةية استخدام المنظمات ا
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 اسااتراتيجية( : توصااةت نتا ج ااا لياعةيااة توظياا  2014دراسااة )طاايمام ع ااو الاارة  ,    
الباااات الصااا  طعظماااة السااامية فاااي ابتسااااق الميااااهيل العةمياااة فاااي  ااااد  العةاااوم لااادى 

 .الخا ش األساسي
مقتار  لمنااهج التصاور ياعةياة اللتا ج اا توصاةت ن(:  2015, ميات  دراسة )عباد ه     

تنمياااة بعاااال   اااارات  فاااي  قاااا ل عةاااى المنظماااات الكااايةية وعيااار الالدراساااات اال تماعياااة 
  .والتحصيت والميت نحو الماد  لدى تا ي، المرحةة اال تدا ية البصر  التيكير 
لتااااااديير االيجااااااا ي إلااااااى ا توصااااااةت نتا ج ااااااا  :(2015, دراسااااااة ) اااااارو  ط ااااااااوى      

عظااال السااامية فاااي تااادرةش الدراساااات اال تماعياااة عةاااى التحصااايت المعرفاااي  اتيجيةتر ساااال
عوصاات  تابيق ااا فااي و  ,اإلعااداد لاادى تا ياا، الصاا  األول    وتنميااة التيكياار التباعااد 

  واد دراسية عخرى .
توصةت نتا ج ا إلاي فعالياة اساتخدام طايت البيات   :  (  2015,ر ام عبد الجةيت  )دراسة  

الدراسااات اال تماعيااة عةااى تنميااة بعااال المياااهيل و  ااارات التيكياار الاادا ر  فااي تاادرةش 
كااااجيع  عةمااااي الدراسااااات تتااااد ةي لاااادى تا ياااا، المرحةااااة اال تدا يااااة وعوصاااات الدراسااااة  ال

تادرةش الدراساات  فاي الادا ر  اال تماعية بمراحت التعةيل المختةية  عةاى اساتخدام البيات 
 . اال تماعية

توليييااة قا مااة  اسااتراتيجيةفاعةيااة  إلااىةت نتا ج ااا وصاات :( 2016, اااق ه دراسااة )    
المياهيل والقيل   في تدرةش الجغرافيا لتنميةSQ5R  استراتيجيةو  Fryer عةى نمو ى فراير

 . األول اإلعداد المستدا ة لدى طاق الص   البيئية المت منة في عبعاد التنمية
 : الدراسةمشكلة 

 : في سةالدرافي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكلة 
فاااي  اإلعدادياااة و اااود قصاااور لاااد   عةماااي  ااااد  الدراساااات اال تماعياااة بالمرحةاااة      

 . في التدرةش استخدام استراتيجيات المنظمات الكيةية
 : الدراسة أسئلة
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 : التاليالسؤال  في الدراسةويمكن تحديد مشكلة 
 عةماي الدراساات استخدام استراتيجيات المنظمات الكايةية  اج و  اة نظار واقع  ا       

 ؟ اإلعداديةةمرحةة لاال تماعية 
 :األسئلة التالية ويتفرع من هذا السؤال 

اساااتخدام اساااتراتيجيات المنظماااات الكااايةية  اااج و  اااة نظااار  عةماااي  در اااة  اااا -1
 الدراسات اال تماعية بالمرحةة اإلعدادية ؟

 اااااا المعوقاااااات التاااااي توا اااااه  عةماااااي الدراساااااات اال تماعياااااة عناااااد اساااااتخدا  ل  -2
 ؟رةش الماد   بالمرحةة اإلعدادية اتيجيات المنظمات الكيةية  في تد استر 

  : الدراسة أهداف
 :لتعرف الدراسةهدف ت

ةمااي الدراسااات اسااتخدام اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية  ااج و  ااة نظاار  ع واقااع     
 و عوقات استخدا  ل ل ا. اإلعداديةةمرحةة اال تماعية ل

 : الدراسة أهمية
 :اآلتي في دراسةلاتتمثل أهمية 

ضاااارور   إلااااىتو يااااه عنظااااار القااااا ميج عةااااى تخااااايم  ناااااهج التااااارة  وتدرةساااا ا  -1
 ت اااااميج االساااااتراتيجيات الحديااااااة فاااااي التااااادرةش  اااااات اساااااتراتيجيات االهتماااااام 

 المنظمات الكيةية . 
حديااااة فاااي  جيات يساااتراتااساااتخدام  يتااادرةب المعةمااايج عةااا التدبياااد عةاااى عهمياااة -2

 . الكيةية (ات نظمالم يات ستراتيجاالتدرةش )
 الدراسةحدود 

 :على اآلتي الدراسةحدود  تقتصر ا
 القاهر .اإلعدادية بإدار   رق  المرحةة  دار : حدود  يانية -1
 م 2020-2019الااني  خال فتر  اليصت الدراسي  الدراسةتابيق  حدود ل نية:   -2
 اج  عةماي  ااد  الدراساات اال تماعياة بمادار  عكاوا ية  جموعة :حادود بكارةة -3

 .  ا عةم  خمسو  لمرحةة اإلعدادية وعددهل ر   رق القاهر  التعةيمية بااد إ



 
54 

ام اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية اسااتخد  واقااعالتعاارف عةااى حاادود  وضااوعية : -4
 اساتراتيجيةو  ة نظر  عةمي الدراسات اال تماعية لةمرحةة اإلعدادياة  اات    ج

 اساتراتيجية م المياهيل ,راخ  استراتيجيةالبيت الدا ر  ,  استراتيجية  ,عظل السمية
   و عوقات استخدا  ل ل ا.فراير

 منهج الدراسة 
اسااااتخد ت الدراسااااة الماااان ج الوصاااايي لةتعاااارف عةااااي واقااااع اسااااتخدام اسااااتراتيجيات     

المنظماااات الكااايةية  اااج و  اااة نظااار  عةماااي الدراساااات اال تماعياااة لةمرحةاااة اإلعدادياااة 
تصميل استبيا   و ه لمعةمي الدراساات  ,وةستخدم في  لك االستبيا  ,فقد قام الباحث  

 .اال تماعية لةمرحةة اإلعدادية 
عاادد  ااج اليقاارات لقيااا  در ااة اسااتخدام اسااتراتيجيات المنظمااات  ا يسااتبالا  االةو    

الكااايةية بالمرحةاااة اإلعدادياااة  اااج و اااه نظااار  عةماااي الدراساااات اال تماعياااة  . وعي اااا 
بالمرحةااة اإلعداديااة  ااج و ااه نظاار   عوقااات اسااتخدام اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية

 . عةمي الدراسات اال تماعية 
 الدراسةمصطلحات 

  :( graphic organizers) ات المنظمات الكيةية استراتيجي
تدرةساااية تساااعد الاااااق  سااتراتيجيات ا(بدن اااا 67,ص 2015خكااا , خكاااا يعرف ااا )    

ل هيل واألفكاار  اج خااالعاقاات  ايج المياا عةى ف ل الماد  التعةيمية  اج خاال توضايت
 .إي احية إعاد  تنظيل المحتوى باستخدام رسو ات وصور

( عةااااى عن ااااا عمةيااااة تنظيميااااة تعماااات عةااااى Baxendell,2003وعرف ااااا بابسااااندل )     
 ساااعد  الاةبااة عةااى رباام المعةو ااات وتنظيمي ااا بارةقااة  ات  عنااى وتمياان ل  ااج ف اال 

 المتداخةة في الماد  التعةيمية .العاقات  
األدوات جيات تدرةسااية تعتمااد عةااى اسااتخدام اسااتراتي بدن ااا: اويعرفهااا الباحاار ئجرا ياا      

 ييياااة  وق ااارالالبصااارةة التاااي تساااتخدم لتنظااايل  عةو اااات و يااااهيل الدراساااات اال تماعياااة 
 . ف ل التا ي، ل التيسير  عدار  ا وةيسربعال بكيت يس ت  بع  ا ارتباا 
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 :  اإلطار النظري
 ( (graphic Organizers نظمات الشكليةأوال :مفهوم الم

 : سااميات اتعااد المنظمااات الكاايةية عحااد عهاال اسااتراتيجيات التاادرةش التااي تعااددت    
ساااال المنظمااااات الكاااايةية  ,وفرةااااق مخاااار يساااامي ا المنظمااااات اف نااااك فرةااااق ياةااااق عةي ااااا 

ات اساتراتيجي وتعاد  ,التخاياياة ,ع اا اليرةاق الاالاث ياةاق عةي اا اسال المنظماات البصارةة
 ااج األساااليب التدرةسااية التااي يميااج ع  تساااعد التا ياا، عةااى تنظاايل ت الكاايةية المنظمااا

ا ,وع  تتاااا  اليرصاااة لةماااتعةل ليقاااوم  ربا اااا  بنيتاااه ا  ناقيااا  المااااد  المتعةماااة  رتباااة ترتيبيااا  
المعرفياااة , ف اااي  اااج عدوات الاااتعةل المتوافقاااة  اااع الاااد ا  إ  تسااااعد التا يااا، عةاااي ف ااال 

 مااااا تمياااان ل  ااااج انتقااااام األفكااااار الم مااااة والتياصاااايت , فكااااار  عقااااد ا وتر يااااب عوتةخااااي
 (37, ص  2017 ,وابتكاف المعةو ات الجديد  .)هالة بخكج,

عدوات االتصاااال المر اااي التاااي تجعااات اساااتخدام  بدن ااااChiang,2005).. )وةعرف اااا     
و سااااااعد   الر ااااول البصاااارةة لتوضاااايت األفكااااار والمياااااهيل لةمساااااعد  فااااي نقاااات المعنااااى,

المتعةمااايج عةاااى رسااال خرةااااة بدفكاااارهل واعتقاااادات ل و لاااك  اااج خاااال تكاااييت لمعةمااايج و ا
 صور بصرةة واضحة .

 الشكلية : الفكرية الستراتيجيات المنظماتو النظرية ثانيا : األسس

تتمااات فااي عااد  نظرةااة وفكرةااة وتسااتند اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية لعااد  عسااش 
ةاة الاتعةل ةل  و المعني ألولبت ,والنظرةة البناياة , ونظر نظرةات  عرفية, و ن ا نظرةة التع

 المستند لةد ا  ,ونظرةة ال، امات المتعدد  لجاردنر. 
 العالقة  بين استراتيجيات المنظمات الشكلية ونظرية أوزبل للتعلم ذو المعني 

تعةل تعود األسش اليةسيية واليكرةة الستراتيجيات المنظمات الكيةية لنظرةة عولبت لة    
عند ا تكو   ر ية في   التي تا د ع  المعرفة يميج ابتسا  ا بس ولة وةسر   و المعنى

وتا  خاية  ال  بصرةة  عي   عطيال  فا د   د  عبار  تكو   لةمتعةل  المقد ة  الماد    ع   ا 
نه ال د  ع التنظيمية بعقت المتعةل ,بمعني    وفاعةية عند ا تكو   رتبة و نظمة  نيش البنية

لكت  اد  ييو   و   ع   تنظيمية  األبار تعةيمية  نية  والمياهيل  األفكار  تكيت  ت  نية 
األ  تحت ا  تندرى  ,يل  القمة  وعمو ية  وضع  طمولية  طمولية  األقت  والمياهيل  فكار 
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,يل ,و   وعمو ية  الدقيقة  التيصيةية  دراسية  قالمعةو ات  المعرفية أل   اد   البنية  ه،     
 يل المعةو ات إلي األقت طموال    ار طمولية  تتكو  في عقت المتعةل  نيش الترتيب  ج األب

 (298,ص 2015عا ر  ,)سنام ع و  التيصيةية الدقيقة  ما يجعت التعةل قو  و و  عني.
التعةيمية          األدوات  العديد  ج  ا تكار  في  المعني  التعةل  و  نظرةة  ساهمت  وقد 

ول بصرةة لةحقا ق  و ن ا المنظمات الكيةية,  وتعتبر ه،  المنظمات الكيةية بماابة ر 
واألفكار إلعاام  عني ل ا  ,وهي عدا   لةتيكير البصر  تستخدم إلظ ار العاقات  يج  

واألفكار   والمياهيل  التعةل عند  الحقا ق  نتا ج  تحسيج  عةى  ,وتساعد  التعةل  عينام عمةية 
 (  .SmithMarilyn K ,2009) . التا ي، 

 :النظرية البنا يةالعالقة بين استراتيجيات المنظمات الشكلية و 
استراتيجي     الكيةية  تعد  المنظمات  عج  ات  المنباقة  المعرفية   االستراتيجيات   ج 

تر ت عة ,والتي  البنا ية  المتعةل,  النظرةة  د ا   المعةو ات و عالجت ا في  ى  ييية  نام 
)عولبت( لةتعةل  و   ية ,والتي ارتكت في ا عةى  بدعن ية اإلنساالبنا    فقد قدم نوفاك نظرةته

  عبار عا ت ياير عةى التعةل هو  ا يعرفه المتعةل  نيسه, وتا د نظرةته  عالمعني؛ وهو  
ا ,و لك  تكوةج  المعني  عمةية صنع  عةى  والمياهيل  عي ا  الجديد   المياهيل  رتباا  يج 

المعةو ات الجديد   بالسابقة يساعد   البنية المعرفية لةمتعةل , فربم  فيالسابقة المو ود   
يتامم  ع  المكيات,وه،ا  وحت  والتيكير  وت، رها  المعرفة  تعةل  عةى  القدر   عةى 

الكيةية  استراتيجي  المنظمات  ا  التي,ات  تمايت  إلعاد   تقنية  طرةق  تعتبر  عج  لمعرفة 
 ( 228,ص  2017) حمد إ راهيل , . تنظيم ا  

 : نظرية الذكاءات المتعددةلشكلية و العالقة بين استراتيجيات المنظمات ا

تسع      حدد  اردنر  ال، ام,وةا د  اردنر    ةوقد  طخصا   ععنواع  ج  يو د  ال  نه 
ضمج القو   وبنيش  ال، امات,  نيش  إل  يمتةكا   ,وعطار  الواحد   ع   الاقافة   ةب ع ي 

   ختة  الاقافات تر ت عةى  عظل اهتما  ا عةى  ت  ج ال، ام الةغو   فيالمدار  و 
عبد   ,ول،لك  والرةاضي  الارث عوالمناقي  عةى  المعةل  يعتمد  ع   ال رور   نه  ج 

واالستراتيجيات التدرةسية التي تستند إلي ال، امات المتعدد  ,خاصة التي تت مج تنمية  
ال اإلدراك  عةي  ,وتعتبالقدر   والمياني   استراتيجيبصر   الكيةية    ات ر   ج    المنظمات 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Marilyn+K.+Smith%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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االستراتيجيات الم مة التي تتوافق  ع النظرةة ,ف ي تعتبر تمايت بصر  لكييية تنظيل  
الد ا  البكرةة لةمعةو ات ,بما عن ا تنمي ال، امات األخرى  ج خال تنميت ا لم ارات 

ل  التيكير, ,والتخايم  الجماعي  العمت  وحت  وعنكاة    ع و )سنام    المكيات.ةمكارةع 
 ( 298,ص  2017عا ر  ,

 نظرية التعلم المستند للدماغ :العالقة بين استراتيجيات المنظمات الشكلية و 

وتا د ه،  النظرةة ع  نصيي الد ا  يقو ا  وظا    ختةية ,النص  األيسر  ج      
ى تنظيل الوظا   الد ا  يعمت عةى ضبم الةغة والتحةيت ,والنص  األيمج يسيار عة
التعة  ليظية,  ات ضبم اإليقاع و عالجة الصور, تعتبر نظرةة  لةد ا   الغير  المستند  ل 

ات حيث ع  استراتيجي المنظمات الكيةية    ات إلستراتيجياألسش اليكرةة واليةسيية    ىعحد 
ا, فعند ا تعرف المعةو ات عةى التا ي، تستاير نصيي الد ا   ع  المنظمات الكيةية  

ا فا   ت  ج نصيي الد ا  يقوم بمعالجة تةك المعةو ات بكيت  تتا ج صرة  وبا  سمعي  
  2017) حمد إ راهيل ,  يات .ا لةمياهيل وحت المك وقنتا    ما يجعت الاةبة عبار تخيا  

 .(229,ص 
 :الدراسات االجتماعية  أهمية المنظمات الشكلية في تدريسثالثا : 

تادرةش الدراساات اال تماعياة  فينظمات الكيةية وتتمات عهمية استخدام استراتيجيات الم
 تي:في اآل

 تستخدم  ددا  لتنظيل المعةو ات والمياهيل التارةخية والجغرافية .  -1
 العاقات  يج المياهيل .  فيتكجيع التا ي، عةى التيكير  -2
تساعد التا ي، عةى تنظيل وتحةيت المعةو ات بارةقة بصرةة  ج خال الرسوم   -3

 . ية البصرةة واإلي اح 
  ساعد  التا ي، عةى حي  المعةو ات وس ولة ت، رها . -4
,وتقدم عاقة  ات    لدي لمعةو ات الجديد  بالسابقة ال،  ساعد  التا ي، عةى ربم ال  -5

 .السابقة ج المعةو ات الجديد  والمعةو ات  عنى  ي 
طيال  أل ساعد  التا ي، عةى التغةب عةى البعد المياني والت اني  ج خال ا -6

 . رةةالبص
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 : المنظمات الشكلية  استراتيجيات تصنيفاتابعا : ر

كيةية إلى عربعة المنظمات ال( إلى تصني    72وقد عطار )عبد ه  ميت, ,ص       
  اآلتي : عنواع ر يسة هي 

 ال ر ية : ات الرسوم البيانية العنقودية وخرا م المياهيل والخرا م العقةية   •
المتدا • البياني  :الرسل  وخر المي و ية  فيج  وطيت  فراير  نمو ى  ةاة خت  ات 

 قاعات الانا ية  الي
 المتتالية : ات  خام عظل السمية . •
 م الحةقي المتسةست  ات طيت البيت الدا ر . الدا رةة :النم •
و ج خال تصنييات المنظمات الكيةية يميج تناول بعال اساتراتيجيات المنظماات     

 : استراتيجية الكيةية  ات
 عظل السمية •
 الدا ر  يت الب •
 خرا م المياهيل •
 فراير. •
 عظم السمكة   استراتيجية -1

السمية    استراتيجيةوضعت        العالل  (Fishbone Strategies عظل  يد  عةى   )
ي  جال الجود  ( وهو  ج الرواد األوا ت ف  Ishikawa  kaoruيكيياوا )إ الياباني  ارو  

وعطار   اال يكيياوا  إ,  لة  ستراتيجيةل ،   المرطد  عافي  تابه  الجود   عةى  م  سيار  
عددهل  يج)م1943 يتراو   العا ةيج  فرةق  ج  ناد   تكييت  تك  8  -4,حينما  و  ( 

,وطر   الكر ة  عو  المنظمة  توا   ا  التي  المكيات  عةى  التعرف  األساسية  وظييت ل 
العوا ت واألسباق  قا مة  ج  اليرةق  وضع  ل ا, وةقوم عع ام  الما مة  الحةول  عف ت 

  ة  ج خال العص  ال،هني,وتدوةج  ا توصةوا إليه عةى  خام  يانيالمحتمةة لةمكية
 ( 218,ص 2017)فا د  البدر  ,.يكبه هييت السمية

      ( عطار  لةمخام  .Ishikawa,1976, p18-26وقد  طيت ع(  عج  عبار   نه 
تخاياي  صمل لتوضيت العاقة  يج األسباق الر يسة لةمكيةة, وتوضع المكيةة عةى 
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األيسر   األيمج, الجانب  الجانب  عةي  لةمكيةة  الر يسة  األسباق  ,وتوضع  الرسل  ج 
تم فروع  يي وتتيرع  ن ا  ,وقد  الر يسة  األسباق  ه،   تحت  تندرى  يانوةة  عسباق  و  ات 

عخر  فرعية  عسباق  اليرعي  بالمكيةة  ج خال   ى لةسبب  المتصةة  األسباق   وتحديد   ,
 .يت القترا  الحتفروع ا سييو  الارةق الصح

 خااة بكيت   استراتيجية( بدن ا "    108,ص    2013الخياف    إيما )    ارت وعط      
لحت  واستخد ت  المنيصةة  التدييرات  تمييت  عةى  الاةبة  لمساعد   صممت   نظل 
المكيةة في  المعةل  ,وة ع  إلى  جموعات رباعية  تقسيل الص   في ا  وةتل  المكيات 

المار  األفكار  السمية هي  السبور , وعظام  السمية عةى  عسباق رع   تمات  التي  وحة, 
 حةول ل ا" المكيةة و ظاهرها  ونتا ج ا وال

ب         تسميت ا  سبب  لمخام   استراتيجيةوةر ع  الن ا ي  الكيت  ,ع   السمية  عظل 
عو    ستراتيجيةاال الق ية  يمات  السمية  رع   ع   ,حيث  لةسمية  العظمى  ال ييت  يكبه 

العم طرةق  عج  ل ا  حت  عج  نبحث  التي  األساسية  عظمة المكيةة  ,و ت  التعاوني  ت 
عن تمات  اليقر   العمود  المكيةة فرعية  ج  ل ،   المسببة  الر يسة  العناصر  صر ا  ج 

 ( 358,ص  2014, )الاياي ,وبقية األطواك اليرعية تمات عسباق المكيةة اليرعية.
)حيدر (,  412عبا ,  ) عنور  ,(130,ص 2004,يحيي ع و حرق ومخرو    )وعطار      

, تابيق  (     646,ص   2016التهير   السمية    استراتيجيةلخاوات  التدرةش    فيعظل 
 :  ج خال الخاوات التالية 

 تقسيل اليصت إلي  جموعات رباعية.  .1
 يرسل المعةل  خام عظل السمية. .2
 عةى  ييية  رسل  خام عظل السمية  التا ي،  يدرق  .3
   ل لرسل  خام عظل السمية . التا ي، يولع ورث عةى  .4
ية متااد  ااج رع  الساامموضااوع  فااي رع  الساامية , وةيسااجت المعةاال المكاايةة عو ال .5

 العمود اليقر  ال،  يتكعب  نه العظل الصغير  .
ية و اااا ا يعرفاااو  عاااج هااا،ا يو اااه المعةااال  التا يااا، بقااارام  المكااايةة   ااارع  السااام .6

 ؟ الموضوع
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 ياةب  ج  ت  جموعة تحديد األسباق الر يسة واليرعية لةموضوع عو لةمكيةة.  .7
ألساااباق بالمجموعاااة ع  يااا، ر سااابب عو عباااار  اااج ا تةميااا،  ياةاااب المعةااال  اااج  ااات .8

 المتوقعة لحدوب  الموضوع عو المكيةة قيد الدراسة 
ياةب المعةال  اج  ات تةميا، بيات  جموعاة ,وبعاد االنت اام  اج   ار األساباق,  ع   .9

 يتبنى ياية عسباق لةموضوع وةحتي    ا  لنيسه.
جموعاااات البااادم بمناقكاااة وبعاااد االنت اااام  اااج هااا،  الم ماااة ياةاااب المعةااال  اااج الم .10

 ا عفراد المجموعة واالتياث عةى ياية عسباق  وهرةة .األسباق التي اختاره
هااا،  األساااباق التاااي توصاااةوا  ت اااع  ااات  جموعاااة الحجاااج المناسااابة لةااادفاع عاااج .11

 .إلي ا
تعاارف األسااباق الاايااة ع ااام المجموعااات وةااتل ترتيااب األسااباق حسااب عهميت ااا  .12

لةموضااوع عو كاات ا لةتوصاات إلااي األسااباق الحقيقااة لةموضااوع عو المكاايةة وةااتل  ناق
 المكيةة .

 .يتةقى المعةل األسباق وةسجت الصحيت عةى عظام السمية  .13
 

 
 ة( مخطط عظم السمك1شكل توضيحي )
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 البيت الدائري  استراتيجية -2

حديااة عاج النظرةاة البنا ياة و قترحاة  اج   اساتراتيجيةالبيات الادا ر     استراتيجيةتعد       
لنظرةاااة عولوبااات فاااي  م( , وقاااد  اااامت نتيجاااة دراساااته1994ندرساااي فاااي عاااام ) مااايش و 

( بجا عاااة لوةتةاناااا,  V ا عاااة  ورنيااات ,و ااا،لك نتيجاااة لتدرةساااه خااارا م الميااااهيل وطااايت )
نااه اسااتخد  ا فااي عيعرفااه عااج األطاايال المنظمااة ,حيااث  بحيااث رباام  اايج  اات  لااك و ااا

 قترحااة  ااج ع اات  اسااتراتيجيةوهااي تاادرةش  قااررات التربيااة العمةيااة فااي  ا عااة لوةتةانااا, 
ا يسااتايع المااتعةل  ااج تماياات  جماات لموضااوعات وق اارامات وعنكاااة العةااوم ,وتعتباار قالباا  

خالااااااااااااه رباااااااااااام المعةو ااااااااااااات, وتحديااااااااااااد العاقات,وتقااااااااااااديل التوضاااااااااااايحات, ووصاااااااااااا  
 ااج  اا ااة, ياال ييصااة ا إلااي ع ااتام  بتااد   ةااى اليكاار  العالموضااوعات,حيث ير اات المااتعةل ع

 ( 53,ص  2014.)ت اني سةيما  , ص العام إلي الخا
( عةى عن ا ward &wandersee ,2002,pp570-590يعرف ا ورد ووندرسى )     

"طيت هندسي ينا ي البعد دا ر  الكيت ,يتكو   ج سبعة قااعات تدور حاول  نتصا  
ل،ابر  المدى القصير ,حيث و د   1956ب نظرةة  ورى  يةةر الدا ر  ,وتعتمد عةي عبحا

اينااايج ( حياااث يقسااال  ة ناااود )لا اااد  عو ناقصااا ةالعااااد  يساااتايع تااا، ر سااابع ع  اإلنساااا 
الماااتعةل المعةو اااات بيياااام  ,يااال ياااربم األفكاااار  اااج خاااال عمةياااة التر يااات ,حياااث يسااا ت 

 .استر اع ا والحصول عةي ا 
إلى   ( 2015, ) حمد الانااو  (Mccartney,R,E..Figg,2011)روتكي    

 التدرةش عةي النحو اآلتي :  فيدا ر   البيت ال استراتيجيةخاوات تابيق 
o . يولع المعةل التا ي، عةى طيت  جموعات صغير  و تعاونة 
o  . يولع المعةل عوراث الرسل عةى التا ي، لتصميل طيت البيت الدا ر 
o . تحديد ال دف  ج  نام طيت البيت الدا ر ,ووضعه عسيت طيت البيت الدا ر 
o فاي يت البيات الادا ر  ووضاعه داخات القارص تحديد الموضوع الار يش الماراد  ناام طا

  ر ت الدا ر . 
o وربا ماا  ىنالمنح وضع ما عةى  انبيه،ا الموضوع .و   تحديد عنوانيج فرعييج  ج

  ج (. بحرف  )عو,
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o . ) تقسيل الموضوع الر يش إلي سبع عفكار )يتةد عو ينقا اينيج 
o  ا  عقارق الساعةجتإوب12لبيت الدا ر   بتد ة الساعة  ج ارسل عيقونة لكت قااع.  
o .  القرام  و ناقكة المعةو ات وتةخيا المعةو ات في  مت  ختصر 
o    .  تعبئة  قااعات البيت الدا ر  بالمعةو ات التي تل تةخيص ا في  مت  ختصر 
o .   تقييل طيت البيت الدا ر   ج خال نمو ى  عايير تقييل البيت الدا ر 
o   عو فقر  عج   مونه .  تد ت طيت البيت الدا ر  و تابة  قال 

 عاااايير ل ااابم طااايت ( إلاااي عاااد  (F.kocakaya ,2014,pp244-288وةكاااير        
  :  اآلتي البيت الدا ر  ال د  ج إتباع ا وهي

 هت قام المتعةل  تحديد األهداف و تا ت ا في الكيت ؟ -1
 هت العنوا  يغاي الموضوع المراد عمت طيت له؟ -2
 ر يسة لةموضوع؟هت يحتو  الكيت عةى المعةو ات ال -3
 قااعات )تتةد عو تنقا عينيج ( ةهت تو د سبع -4
 هت حددت المياهيل والمعةو ات  دقة ؟ -5
 هت تو د رسوم توضيحية في  ت قااع توضت المعةو ات داخت  ت قااع ؟ -6
 هت يو د تتابع دقيق وصحيت لةمعةو ات في الكيت ؟ -7
 إ ا يسمت بالرسل عةى عحد القااعات التي تل توسيع ا؟ -8
 يج الكةمات الميتوبة في  ت قااع فرا ات  ا,وهت تو د حل  د  يت  تد هت الك -9
 .هت الكيت  ج الناحية الجمالية  نظل و رتب وتس ت قرامته  -10

 
 شكل البيت الدا ري  (2شكل توضيحي )
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 خرائط المفاهيم استراتيجية -3

ا  صااااااةحا  دياااااد  م 1984عاااااام  (Novak&Gowin)عضااااااف نوفااااااك و اااااوةج       
يااادل عةاااى العاقاااات   صااااةتلميااااهيل " وهاااو ةاااة عساااميا  "خرةااااة الةمصااااةحات التربو 

اقترح ااا عولوباات  التاايلألفكااار  ةالواقااع تر ماا فااي,وهاا،ا المصاااةت البصاارةة  اايج المياااهيل 
يست دف في ا  سااعد  المتعةمايج عةاى  والتيالخاصة بيكر  المنظمات    م1963سنه    في

خارا م  اساتراتيجيةوتعارف ساابقة , ربم المعةو ات الجديد  بما لدي ل  اج ترابياب  عرفياة
عطايال ورساوم تخاياياة تتسال بالتسةسات ال ر اي ,توضاع الميااهيل األباار   بدن االمياهيل  

لمياااهيل لتكااو  عمو يااة فااي ععةااى الخرةاااة والتااي  ر اات إلي ااا بقمااة ال اارم ياال تناادرى تةااك ا
طرةق  عج بعال  وتربم المياهيل واألفكار بع  ا  ياهيل عقت عمو ية في قاعد  ال رم .

 (275,ص 2014)طبر , ا ت , .عس ل ييتب عةي ا  ةمات لتوضيت نوع العاقة  ين ما
      

عهمياة اساتخدام خارا م الميااهيل  إلاي (147,ص 2004,) رسي ,الكا لي وقد عطار      
 فيما يةي :

تتةااد  ااج حصاايةة التا ياا، المعرفيااة  ااج خااال تعةاايم ل  ياا  يتعةمااو  عااج طرةااق  •
 . يج المياهيل  إدراب ل لةعاقات 

 عارف السابقة.متس ت حدوب التعةل  و المعني  ج خال ربم المعرفة الجديد  بال •
 . لةتا ي،  يالمياهيمتوضت المياهيل وتحسج  ج اإلطار  •
 .تساعد التا ي، عةى تعةل المياهيل وقدراك العاقات  ين ا  ما ييسر تعةم ا •

 

 اسااااتراتيجيةتابيااااق  خاااااوات  ( 283, ص م 2018) لميااااام خياااار  , وقااااد حااااددت       
 : التاليخرا م المياهيل عةى النحو 

 خرةاة  ياهيمية  له .تحديد المي وم الر يش عو الموضوع الر يش ال،  سيتل  نام  •
تحديد المياهيل اليرعية المرتبااة باالمي وم الار يش , عةاى طايت قا ماة  يااهيل  رتباة  •

  .عو خصوصية اعمو ية إلى عبارها تحديد  ا  ج المياهيل األبار تناللي  
بعال  ااج خااال  اابع اا ا تحديااد العاقااات  اايج المياااهيل  ااج خااال رباام المياااهيل  •

  وصات  عينة 
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  عينة عةى خاوا الربم  يج المياهيل المختةية .وضع  ةمات  •

 
 ( خرا ط المفاهيم3شكل توضيحي )                                    

  : يرفرا استراتيجية -4

الوالياااات  فاااي اااج عةماااام الااانيش المعاااروفيج  D.S.Frayer)) تعاااد دورياااي فرايااار       
اهتمات  اع  جموعاة  اج ل ا  اا  تعةايل وتعةال الميااهيل ,حياث  والتايالمتحد  األ رةيياة ,

حاد نتاا ج  كاروع  بيار عابتساق المياهيل ,وه،ا النمو ى هاو   فيا يساعد  نمو      اقترحت 
عاااااام  بد رةيااااا   ا عااااة وسيينسااااج  ادسااااج فااااايوتاااال إ اااارا     ا ,لااااتعةل المياااااهيل وقياساااا

 (2017,)  رةل الحربي .م1970
 اانظل  ياااني بصاار  بااد  نمااو ى اسااتراتيجية فراياار  (2016, ه  اااق )وقااد اطااار      

 فااي ربعااات  وسااا ما المي اوم ,وةوضااع  عربعاة إلاايةنقساال و لتصاني  المياااهيل وتحةية اا ,
 فاايلمربااع الااااني الساامات والخصااا ا الممياات  لةمي ااوم ,و ا فااي عنااي المي ااوم ,و  إحااداهما

 ع اةاةيقدم  خرمو  ناقية  ع اةةهما يقدم ا حد إتوضيحية ,   ع اةةالمربعيج المتبقييج توضع  
 اااو  ااانظل بصااار  يعاااد  ااادخت لاااتعةل الميااااهيل  الجدياااد  ,بحياااث يسااااعد ف يااار  ناقياااة .

 باأل اةااةج  ااع ربا مااا عةااى  نااام حصاايةة  يااد   ااج المياااهيل حااول  وضااوع  عااي التةمياا، 
 فااي ياار المتعةقااة بالموضااوع وةسااير  واأل اةااةاد المعاااني والمعاااني  ات العاقااة ,واسااتبع

 :الخاوات التالية 
ولع ةاااضااات ل ااال  ييياااة العمااات  اااج خالاااه ,و ,وةو لةتا يااا، النماااو ى  المعةااال كااار ي -1

ها،   قايتةتعقساام بحياث  عربعاة إلاىاةاب  ان ل تقسايل الورقاة التا ي، ,وة  األوراث عةى
 .صغير يمات المر ت  ربع  في األربعة األقسام
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 إلاااايحا ااااة  فااااي التاااايحاااادد المصاااااةحات عو المياااااهيل يبالتعاااااو   ااااع التا ياااا،  -2
  .توضيت وف ل وةصعب عةي ل ف م ا

الوسااام الموضاااوع عو المي اااوم الماةاااوق دراساااته وخصا صاااه  فاااي المعةااال ساااجتي -3
 واأل اةة الدالة عةي ا .

ات صااااغير  ,وةقااااوم  عو  جموعاااا علواى فااااي، العماااات  ااااج التا ياااا المعةاااال  ةااااب يا -4
 الاااانيالقساال  فاايالمعنااى فااي عحااد األقسااام , و  فاايالمياااهيل المتكااا  ة  ةالتا ياا، بيتاباا

المعنااى  فاايناق ااة ل ااا ت,والقساال الاالااث  ياااهيل   ةطاايت  مةاا فاايل ااا  تابيقااي اااال 
 .القسل الرابع  اال ل ،ا المي وم المتناقال يوضت  عناها  في,و 
يقاوم التا يا،  ع النما ى  ع بع  ل وةمياج  تبديت ، يقوم ع  ينت ي التا يبعد   -5

       ةاااابعال عو تقااااديل صااااور دالااااة عةااااى المعنااااي لبع اااا ل  إلااااىبإضااااافة  عاااااني وع اةااااة 
 تاادرةشال فاايفراياار  اسااتراتيجية اسااتخدام عهميااة ع  إلااى(2017, الحربااي  رةل)ت وعطااار 

 :اآلتي تتمات في
 التا ي، في الموق  التعةيمية تحقيق نكاا وحيوةة وفاعةي -1
 ا تكار  ر ع بصر  عو  ر ي لةمي وم المراد تعةمه -2
  نام وتنمية الي ل العميق لدى التا ي، عج المي وم المراد تعةمه , -3
المي ااوم , ااج خااال تعرةيااه  ى  التا ياا، عةااى التيكياار ووصاا   عناا ساااعد  -4

أل اةاااة المو باااة عاااج ا األ اةاااة,ووصااا  الخصاااا ا األساساااية لاااه ,وتمييااات 
 السالبة لةمي وم .

 

 
 نموذج فراير ( 4شكل توضيحي )
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 بناء األداة وتطبيقهاإجراءات 
 الدراسةأداة 

ت ل عدد  ج اليقرات لقيا  در ة استخدام   ةاستبانتل إعداد  لتحقيق عهداف الدراسة     
ه نظاار  عةمااي الدراسااات  اااسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية بالمرحةااة اإلعداديااة  ااج و 

ا  عوقات استخدام استراتيجيات المنظمات الكيةية بالمرحةة اإلعدادية وعي   ,تماعية  اال 
ضاااوم  فااايبانة تااال  ناااام  ناااود االسااات اال تماعياااة وقاااد نظااار  عةماااي الدراساااات   اااة اااج و 

  وطبيعاة واألد يات المرتباة بموضوع الدراساة سابقةعةى الدراسات والبحوب ال  طاعاإل
صاااورت ا  فااايوقاااد تكونااات األدا   ى المنظماااات الكااايةية.تعتماااد عةااا التاااياالساااتراتيجيات 

األول :ت اامج بعااال اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية  ةاا  عااددهل   اات ييجالن ا يااة  ااج 
فقاار  تقاايش  عوقااات خمااش وعكاارو  سااتبانة اطااتمةت عةااى االوالجااتم الااااني  ااج  عربعااة

 عوقاات  تصاةة  جااالت : ةعربعا إلىاستخدام استراتيجيات المنظمات الكيةية وانقسمت  
 بسااا ةية ,و اناات اليقاارات  قرونااة ,والبيئااة المدرسااية ,والماااد  الدراساا والتا ياا، بااالمعةل ,

 (3) , توساااااة (2عاليااااة ),(1)ا  ااااد   عاليااااة ابااااات وفااااق نمااااو ى ليياااارت الخماسااااي )اإل
 اات فقاار  باختيااار در ااة  عااج,حيااث يجيااب عفااراد العينااة (5)ا ,ضااعيية  ااد   (4) ,ضااعيية

 ( داخت الخانة المناسبة .   √)   م  ج ه،  البدا ت  وضع  وافقة واحد  فق
 صدق االستبانة 

ساتبانة الستبانة ,عرضت اال: ج ع ت التحقق  ج صاحية  نام االصدق الظاهري  أوال :
عةى  جموعة  اج المتخصصايج فاي  جاال المنااهج وطارث تادرةش ,وطةاب  ن اا الحيال 

ه ,و اادى  ا مااة اليقاارات لمجاالت ااا قيااا   ااا صاامتت  ااج ع ةاال  ا مااة األدا  عةااى  اادى 
الحصاول  ,و ،لك  دى وضوح ا وسا ة لغت ا ,وتل اإلفااد   اج الماحظاات التاي ع ياج

 عةي ا  ج خال التحييل .
تاال تحةياات عينااة اسااتااعية تكوناات  ااج   التااي لةيقاارات  دق االتساااق الااداخليثانيااا : اا

مييات  ات فقار   اج اليقارات  ج خارى عينة الدراسة ,وحسااق  عا ات ت ا عةم   خمسة عكر
ا ,حياث تراوحات قايل  عاا ات ارتبااا اليقار  بمجال اا ,وقد  امت ه،  القايل دالاة إحصاا ي  

-0.84 )(,وارتباااااا اليقاااار   ااااع األدام  ياااات  اااايج0.38-0.81التااااي تنتمااااي إليااااه  اااايج )
0.43). 
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  االستبانةثبات 

االتسااااث الاااداخةي  لةتدباااد  اااج يباااات االساااتبانة تااال حسااااق  عا ااات الاباااات بارةقاااةو      
عليا لكت  جال ولةمجاالت  يت ,وقاد تراوحات  عا ات الاباات –باستخدام  عادلة  رونباخ 

 ع وهاا،ا يعنااي ( 0.84( وبةاا   عا اات يبااات األدام  ياات )0.86-0.75لةمجاااالت  اايج )
صااورت ا الن ا يااة قا ةااة لةتابيااق وصااالحة  فااي عا اات الابااات  رتيااع , وتكااو  االسااتبانة 

 .عسئةة الدراسة واختبارها ابة عةى لإل
 االستبانة تطبيق

اط    التعةيميااة خااال  القاااهر   بااإدار   اارق  بااق الباحااث االسااتبانة عةااى خمساايج   عةماا 
وععايااات االساااتبانة قيماااة رقمياااة  2020-2019اليصاات الدراساااي الاااااني لةعاااام الدراسااي 

و  ااة نظاار  اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية  ااجعااج واقااع اسااتخدام االسااتبيا   إل ابااات 
 .اال تماعية  لةمرحةة اإلعدادية  عةمي الدراسات 
 النتائج وتفسيرها

عةاااى " اااا در اااة اساااتخدام اساااتراتيجيات  ا يااانالسااااال األول والااا،   عاااج لإل اباااةو     
تال ت اال تماعياة لةمرحةاة اإلعدادياة ,ه نظار  عةماي الدراساا االمنظمات الكايةية  اج و 

النساابي لدر ااة اسااتخدام اسااتراتيجيات المنظمااات اسااتخراى المتوساااات الحسااا ية والااول  
  ما هو  وضت بالجدول التالي:, اإلعداديةالكيةية في المرحةة 
 ( درجة استخدام استراتيجيات المنظمات الشكلية في المرحلة اإلعدادية 1جدول )
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عظم   استراتيجية
 السمكة 

 2 54.8 2.74 8 6 28 7 1 ك

 % 2 14 56 12 16 
البياااااااااات  اسااااااااااتراتيجية

 الدا ري 
 1 59.2 2.96 5 11 15 19 0 ك

 % 0 38 30 22 10 
 3 53.2 2.66 13 11 14 4 8 كخااااااااارا ط  اساااااااااتراتيجية
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 26 22 28 8 16 %  المفاهيم
 4 42.8 2.14 19 9 18 4 0 ك فراير  استراتيجية

 % 0 8 36 18 38 
  52.5 2.63 المجموع الكلي 

   

 توسااااات تقااادير  عةماااي الدراساااات اال تماعياااة لدر اااة  ( ع 1يتبااايج  اااج  ااادول )    
استخدام استراتيجيات المنظمات الكيةية في تادرةش  ااد  الدراساات اال تماعياة لةمرحةاة 

( ,حيث تراوحت المتوساات 2.63حسا ي ) امت  در ة  توساة وبمتوسم    اإلعدادية
عظااال السااامية والبيااات الااادا ر  وخااارا م  اساااتراتيجية( ,وةاحااا  ع  2.96- 2.14 ااايج )

ت غااا  ةماان ل فااي التاادرةش  در ااة  توساااة , يالمياااهيل  ااامت تقااديرات ل لدر ااة اسااتخدا 
 . (2.14حسا ي ) بمتوسم فراير  در ة ضعيية ستراتيجيةتقديرات ل ال

و   يتال ير ت عةى الجانب التةقيناي  الباحث ه،  النتيجة إلى ع  التدرةش ال  وةر ع    
ح ااااير ع  اسااااتراتيجيات المنظمااااات الكاااايةية تحتاااااى  ااااج المعةاااال إلااااى وقاااات و  ااااد  لةت

ه،  االستراتيجيات عو  تةج  ن ا ,وع  بعال المعةمايج قاد   بإحدىواإلعداد لتنيي، الدر   
تيجيات ,وقااد يتخاوف بع اا ل  ااج فقادا   الساايار  عةااى ر  ةماايج   ا،  االسااتراييوناوا  ياا

ضااااع  التر ياااات عةااااى اسااااتراتيجيات المنظمااااات باإلضااااافة إلااااي الصاااا  عنااااد تابيق ااااا ,
الكاايةية فااي  اارا ج تدهياات وقعااداد المعةماايج قباات الخد ااة  مااا يقةاات  ااج اسااتخدام  عةمااي 

 الدراسات اال تماعية ه،  االستراتيجيات .
عرض ثانيا   ونصه  :  الثاني  السؤال  الدراسات :نتائج  توا ه  عةمي  التي  المعوقات   ا 

بالمرحةة   نظمات الكيةية  في تدرةش الماد اال تماعية عند استخدا  ل استراتيجيات الم
وال   ؟اإلعدادية والاةبة  بالمعةل  المدرسية,ماد   والمتصةة  والبيئة  لةكك  عج  و   الدراسية 

لمعةميج الستراتيجيات المنظمات الكيةية في تدرةش دام االمعوقات التي تحد  ج استخ
لةمرحةة اال تماعية   الدراسات  المتوسا  تلو اإلعدادية       اد   الحسا ية    ات استخراى 

النسبي   بالمعةل واوالول   المتصةة  المجاالت  فقرات  عةى  والماد  لتا ي، لتقديرات ل    
ت الحسا ية لةمجاالت  يت  و انت الدراسية  والبيئة المدرسية  وتل استخراى المتوساا

 : التالي النتا ج عةى النحو 
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لتحدياد المعوقاات المتصاةة باالمعةل التاي تحاد  اج اساتخدام : المعوقات المتصلة بـالمعلم
في التدرةش بالمرحةاة   المنظمات الكيةية   عةمي  اد  الدراسات اال تماعية استراتيجيات 

لتقااديرات ل عةااى  اات فقاار  والااول  النساابي ية   تاال اسااتخراى المتوساااات الحسااا اإلعداديااة 
 نتا ج التحةيت : (2)في المجال والمجال  يت  وةوضت  دول

 المعوقات المتصلة بالمعلم (2جدول )
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 ااااعوبة ضاااابط الصاااام عنااااد اسااااتخدام 
 استراتيجيات المنظمات الشكلية . 

 5 55.6 2.78 9 9 19 10 3 ك

 % 6 20 38 18 18 

قلااة الحااوافت التشااجيعية المقدمااة لمعلاام 
 الدراسات االجتماعية  . 

 2 79.6 3.98 2 3 9 16 20 ك

 % 40 32 18 6 4 
ضاا م مسااتوي التالميااذ ال يشااج  معلاام 

ت االجتماعيااااة علااااى اسااااتخدام الدراسااااا
 . استراتيجيات المنظمات الشكلية

 14 ك
 

13 13 7 3 3.56 71.2 3 

 % 28 26 26 14 6 

ضااااااااا م ئلماااااااااام بعااااااااا  المعلماااااااااين 
 باستراتيجيات المنظمات الشكلية  

 4 60.0 3.08 4 12 20 4 10 ك

 % 20 8 40 24 8 
الحاجة ئلي وقت أكثر مان زمان الحصاة 

جيات المنظمااااااااات الساااااااتخدام اساااااااتراتي
 الشكلية  

 30 ك
 

10 6 3 1 4.30 86.0 1 

 % 60 20 12 6 2 
أداء ضااا م مقااادرة المعلااام علاااى تقاااويم 

التالمياااذ فاااي بيئاااة الاااتعلم  التاااي تعتماااد 
 . على استراتيجيات المنظمات الشكلية

 8 ك
 

10 9 15 8 2.90 56.0 7 

 % 16 20 18 30 16    

ة فاي قلة الدورات التدريبياة أثنااء الخدما
 مجال استراتيجيات المنظمات الشكلية . 

 4 ك
 

4 18 14 10 2.56 50 6 

 % 8 8 36 28 20 
  66.0 3.30 المجموع الكلي
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لةمعوقااات  عةمااي الدراسااات اال تماعيااة  ع   توساام تقااديرات (2)يتباايج  ااج  اادول      
ي تاادرةش المتصااةة بااالمعةل التااي تحااد  ااج اسااتخدا  ل اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية فاا

  اااامت  در اااة  بيااار  وبمتوسااام  ةااا اعياااة لتا يااا، المرحةاااة اإلعدادياااة الدراساااات اال تم
فقاااد  اااامت اليقااار   .(4.30-2.56وتراوحااات المتوسااااات ليقااارات هااا،ا المجاااال)(3.30)

الحا اااااة إلاااااى وقااااات عباااااار  اااااج ل اااااج الحصاااااة الدراساااااية الساااااتخدام :عةاااااى التاااااي نصااااات 
ة األولاااااااى وبدر اااااااة  بيااااااار  وبمتوسااااااام اساااااااتراتيجيات المنظماااااااات الكااااااايةية  فاااااااي المرتبااااااا

الاادورات التدرةبيااة عينااام الخد ااة فااي قةااة : عةااى ع ااا اليقاار  التااي نصاات  ,(4.30حسااا ي)
تقاديرات األفاراد    فقد احتةت المرتباة األخيار  فاي جال استراتيجيات المنظمات الكيةية .

 .( 2.56بمتوسم حسا ي  ة )  توساةالعينة و امت  در ة 
ــالمعوقــات المتصــلة  التااي تحااول دو   لتحديااد المعوقااات المتصااةة بالتا ياا، : ذبالتالمي

اسااااتخدام  عةمااااي  اااااد  الدراسااااات اال تماعيااااة اسااااتراتيجيات المنظمااااات الكاااايةية   تاااال 
لتقاااديرات ل عةاااى  ااات فقااار  فاااي المجاااال  والاااول  النسااابياساااتخراى المتوسااااات الحساااا ية 

  :( يوضت نتا ج التحةيت3 يت  الجدول ) والمجال
 بالتالميذالمعوقات المتصلة  (3جدول )                                      
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عدم ئلمام التالميذ بأدوارهم في استراتيجيات  
 ية .منظمات الشكلال

 1 81.6 4.08 2 3 8 13 24 ك

 % 48 26 16 6 4 
ض م مقدرة التالميذ على التفاعل م   
متطلبات استراتيجيات المنظمات الشكلية  

 من أنشطة وتصميمات  .

 4 60 3 0 5 11 13 21 ك

 % 42 26 22 10 0 

ض م قناعة التالميذ بأهمية استراتيجيات  
 المنظمات الشكلية .

 2 79.6 3.98 2 3 9 16 20 ك

 % 40 32 18 6 4 
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الفروق الفردية للتالميذ تعيق استخدام 
 استراتيجيات المنظمات الشكلية .

 5 58.4 2.92 6 10 14 14 6 ك

 % 12 28 28 20 12 
ض م مقدرة التالميذ على العمل الجماعي  

. 
 3 71.2 3.56 3 7 13 13 14 ك

 % 28 26 26 14 6 
  70.2 3.51 المجموع الكلي 

( ع   توساااام تقااااديرات  عةمااااي الدراسااااات اال تماعيااااة لمعوقااااات 3 اااادول)يتباااايج  ااااج   
اسااتخدام اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية المتصااةة بالتا ياا، فااي تاادرةش  اااد  الدراسااات 

  حياث (3.51بمتوسام حساا ي  ةا  ) اال تماعية  لةمرحةة اإلعدادية  انت  در ة  بيار 
( ما يوضت التياوت في 2.92إلي 4.08سا ية لتقديرات ل  يج )تراوحت المتوساات الح

عفاااراد العيناااة عةاااى المعوقاااات المتعةقاااة بالتا يااا، التاااي توا اااه المعةمااايج فاااي عيناااام  وافقاااة 
اسااتخدام اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية فااي المرحةااة اإلعداديااة   حيااث  ااامت اليقاار  " 

  (بمتوسم حساا ي ىلكيةية " بالمرتبة األولعدم إلمام التا ي، باستراتيجيات المنظمات ا
ث اساااتخدام و الياااروث اليردياااة لةتا يااا، تعااا( ينماااا  اااامت  اااوافقت ل عةاااى اليقااار  "  4.08

)    در اة  توسااة بمتوسام حساا يالمرتباة األخيار   فياستراتيجيات المنظمات الكيةية 
المعةو اات  ااهت  ه،  النتيجة إلى ع  بعال المعةميج يقدم لةتا ي،  تر عقد  و   ,(  2.92

عج طرةق استخدا  ل لةارا ق التقةيدية  ل،لك عصبت التا يا، يي اةو  تةقاي المعةو اات 
فاالعتمااد الكةاي  اج التا يا، عةاى المعةال فاي المااد  الدراساية     ج المعةال بكايت  باطار

ادر عةاااااى اساااااتخدام بعاااااال اساااااتراتيجيات يجعااااات  عةااااال الدراساااااات اال تماعياااااة  يااااار قااااا
 .عنيس ل؛  ما يقةت  ج استخدا  ل ل ا التا ي،  ة التي تر ت عةىالمنظمات الكيةي

 

 والاول  النسابيتل استخراى المتوسااات الحساا ية  :المعوقات المتصلة بالمادة الدراسية
يوضااات  (4والجااادول ) ااات فقااار  فاااي المجاااال والمجاااال  يااات   لتقااديرات عفاااراد العيناااة عةاااى

 : نتا ج التحةيت
 
 

 



 
72 

 صلة بالمادة الدراسية( المعوقات المت  4جدول )
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مناساابة محتااوي مااادة الدراسااات عاادم 
االجتماعيااة السااتراتيجيات المنظمااات 

 الشكلية

 3 79.6 3.98 2 3 9 16 20 ك

% 40 32 18 6 4 

ضااا م تااارابط عنا ااار الموضاااوعات 
فاااااااااي الماااااااااادة يعياااااااااق اساااااااااتخدام 
 اسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتراتيجيات

 المنظمات الشكلية . 

 2 71.2 3.56 3 7 13 13 14 ك

% 28 26 26 14 6 

قلااة وجااود أساائلة تقويميااة فااي مااادة 
الدراساااات  االجتماعياااة تتناسااا  مااا  

ات المنظمااااااات اساااااتخدام اسااااااتراتيجي
 الشكلية  

 4 44 2.66 8 4 14 11 13 ك

% 26 22 28 8 16 

قلاااااااة األنشاااااااطة بماااااااادة الدراساااااااات 
االجتماعية  التاي تعاتز التفاعال باين 
التالميااذ فااي بيئااة تعلاام اسااتراتيجيات 

 المنظمات الشكلية  

 5 58.4 2.92 6 10 14 14 6 ك

% 12 28 28 20 12 

ات ت  مااااادة الدراساااااكثاااارة موضاااااوعا
ق اساااااااااتخدام واالجتماعياااااااااة  يعااااااااا

 استراتيجيات المنظمات الشكلية    

 1 81.6 4.08 2 3 8 13 24 ك

% 48 26 16 6 4 

  68.4 3.44 المجموع الكلي

(ع  تقااااااديرات المعةماااااايج لدر ااااااة المعوقااااااات التااااااي تحااااااول دو  4يتباااااايج  ااااااج  اااااادول)   
 اااد   فااي تاادرةش الدراساايةالمتصااةة بالماااد   اسااتراتيجيات المنظمااات الكاايةية اسااتخدا  ل

وتراوحاااات  (3.44الدراسااااات اال تماعيااااة  ااااامت  در ااااة  بياااار  بمتوساااام حسااااا ي  ةاااا  )
(واحتةاااات اليقاااار  المتعةقااااة بيااااار  4.08-2.66لتقااااديرات ل  اااايج ) المتوساااااات الحسااااا ية

 المنظمااات الكاايةيةث اسااتخدام اسااتراتيجيات و عات  اااد  الدراسااات اال تماعيااة يعاا وضااو 
قةااة و ااود  ينمااا  ااامت اليقاار  المتعةقااة  (  4.08)    بمتوساام حسااا ي  بالمرتبااة األولااى
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عساااائةة تقوةميااااة فااااي  اااااد  الدراسااااات  اال تماعيااااة تتناسااااب  ااااع اسااااتخدام اسااااتراتيجيات 
 تر ع. وقد (2.66)بمتوسم حسا ي   در ة  توساة  بالمرتبة األخير   المنظمات الكيةية

نتيجاااة ت اااخل المعرفاااة والمعةو اااات المااااد  الدراساااية هاااي  هااا،  النتيجاااة إلاااى ع  ت اااخل
واتسااااع  جاالت اااا  فقاااد اهاااتل المالياااو  والمتخصصاااو  فاااي  ااااد  الدراساااات اال تماعياااة 

المعةاال  عةااى ا يقاايا  بإدخااال اإلضااافات المسااتمر  عةي ااا  حتااى ت ااخمت وعصاابحت   عبئاا  
وبة بالحي   وعصبت هناك صاع التا ي،  والتا ي،  فدصبت اهتمام المعةل بالكر  واهتمام

فاااي تغاياااة  حتاااوى المااااد  باساااتخدام اساااتراتيجيات المنظماااات الكااايةية بسااابب ابتظاااا  
 بالموضوعات. المحتوى 

الاول  النسابي :تل استخراى المتوساات الحسا ية و   المعوقات المتصلة بالبيئة المدرسية
السااتجابات المعةماايج عةااى فقاارات  جااال المعوقااات المتصااةة بالبيئااة المدرسااية والمجااال 

 نتا ج التحةيت : (5)ةوضت  دول بيت و 
 المعوقات المتصلة بالبيئة المدرسية  (5جدول )
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الوسااااا ل التعليميااااة فاااااي قلااااة تااااوفر 
جيات اساتراتي  ق اساتخداموالمدرسة يعا

   . المنظمات الشكلية

 1 78.8 3.94 2 6 6 15 21 ك

% 42 30 12 12 4 

قصاار زماان الحصااة الدراسااية يحااد ماان 
الساااااااااتراتيجيات  المعلاااااااااماساااااااااتخدام 

   المنظمات الشكلية

 6 54.0 2.70 18 4 12 7 9 ك

% 18 14 24 8 36 

زيااااادة النصاااااس التدريسااااي للمعلاااام ال 
يات اسااتراتيج يتاايا الفاارت السااتخدام
   . المنظمات الشكلية

 2 72.0 3.60 5 11 13 18 3 ك

% 6 36 26 22 10 

ق وكثافة أعداد التالميذ في الصم يعا
الساااااااااتراتيجيات  اساااااااااتخدام المعلااااااااام
   . المنظمات الشكلية

 4 68.0 3.40 6 8 12 8 16 ك

% 32 16 24 16 12 
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تصميم الغرفة الصفية ال تمكن المعلام 
المنظمااات  ياتماان اسااتخدام اسااتراتيج

 . الشكلية

 5 53.6 2.86 5 15 18 6 6 ك

% 12 12 32 30 10 

يكلام كثرة المساؤوليات اإلدارياة التاي  
 بهااااااا المعلاااااام تحااااااد ماااااان اسااااااتخدام
 استراتيجيات المنظمات الشكلية . 

 3 71.2 3.56 3 7 13 13 14 ك

% 28 26 26 14 6 

قلااة عاادد الحصااص المخصصااة لمااادة 
الجاااادول  فاااايعيااااة الدراسااااات االجتما

 . األسبوعي

 7 52 2.60 15 11 9 9 6 ك

% 12 18 18 22 30 

  64.8 3.24 المجموع الكلي

(ع   عةماااي الدراساااات اال تماعياااة اتيقاااوا  در اااة  بيااار  عةاااى  مياااع 5يتبااايج  اااج  ااادول)
المنظماات استخدا  ل الساتراتيجيات  المعوقات التي تتصت بالبيئة المدرسية وتحول دو  

الوسااا ت التعةيميااة فااي المدرسااة قةااة تااوفر فقااد احتةاات اليقاار  التااي تاانا عةااى "  الكاايةية
بمتوساام   در ااة  بياار   " المرتبااة األولاى منظماات الكاايةيةاسااتراتيجيات ال ث اسااتخدامو يعا

قةااة عاادد الحصااا المخصصااة لماااد  الدراسااات واحتةاات اليقاار  "  (3.94 ( حسااا ي
بمتوساااااام  در ااااااة  توساااااااة  ألخياااااار  " المرتبااااااة االجاااااادول األساااااابوعي فااااااياال تماعيااااااة 

ه،  النتيجة إلى ع  لةاد  نصاق المعةميج التدرةساي قاد يااير  تر عوقد (  2.60)حسا ي
المعةال وعدا اه؛ لا،لك نجاد بعاال  في عدم المتابعة الجيد  لةتا يا،    ماا يقةات  اج عااام

قاادهل عن اا المعةميج والمعةمات يميةو  إلى استخدام الارا ق التقةيدية فاي التادرةش؛ العت
   ماا المنظماات الكايةيةساتخدا  ل اساتراتيجيات ا  ماا يقةات  اج ا  اد    وقت ا عو  ال تتاةب 

  التا يا، الحصة  إدخال تقاوةل  ع  بعال المعةميج قد ينكغت بدعمال إدارةة إلتا ية عينام
ا  والمساااهمة فااي إعااداد  اارا ج اإل اعااة المدرسااية  والمكااار ة فااي ضاابم النظااام إلكترونياا  

اار  المسااوليات اإلدارةاة التاي رسي والمساهمة في األنكاة التي تقيم اا المدرساة  فكالمد 
لةقيااام بم ا ااه التدرةساية؛  مااا يحااد  ييةا    ااا  عةال عةااوم تجعةااه ال يمتةاك الوقاات الكاافي

 ج استخدام استراتيجيات المنظمات الكيةية  وفي  ا يتعةق بقةة توفر الوسا ت التعةيمية 
ماادار  بمااا صااور  ااج  انااب  ااديرةات التربيااة والتعةاايل فااي تموةاات الإلااى ق قااد ير ااع  لااك

 الدراسااات اال تماعياااة    ف اا،  المعوقااات قااد تجعااات  عةمااي تحتا ااه  ااج وسااا ت تعةيمياااة
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؛  مااااا يحااااد  ااااج المنظمااااات الكاااايةية  ياااار قااااادرةج عةااااى تابيااااق بعااااال اسااااتراتيجيات 
 . استخدا  ل ل ا

 توصيات الدراسة 

 ت إلي ا الدراسة يوصي الباحث بما يدتي :في ضوم النتا ج التي توصة
ضاااارور  االهتمااااام باإلعااااداد الم نااااي لمعةمااااي الدراسااااات اال تماعيااااة وتتوةاااادهل  -1

 باالتجاهات الحدياة في التدرةش و ييية استخدام المنظمات الكيةية .
توفير الوسا ت التعةيمية المناسبة الساتخدام اساتراتيجيات المنظماات الكايةية  اع  -2

تحيت عةاي اساتخدام تةاك   افة العوا ت المتصةة  بيئة التعةل التي  ضرور   راعا 
 االستراتيجيات .

تو يه  عةمي الدراسات اال تماعية إلي ضرور  تجنب طرا ق التادرةش التقةيدياة  -3
والتنوةع لارا ق التدرةش واالستراتيجيات التي تتيت لةتا ي، فرص المكار ة فاي 

 التعةل .
لتاي تحيات الدراسات اال تماعية وقيرا ه باألنكااة ا إعاد  النظر في  حتو   اد  -4

 التا ي، عةى المكار ة العمةية التعةيمية التعةمية بما يتامم قدرات التا ي، . 
االسااااتراتيجيات إ اااارام المتةااااد  ااااج الدراسااااات لةتعاااارف عةااااى  عوقااااات اسااااتخدام  -5

 تدرةش  اد  الدراسات اال تماعية .  فيالحدياة 
 مقترحات الدراسة 

 ضوم نتا ج الدراسة يقتر  الباحث  ا يةي :في 
إ ااارام المتةاااد  اااج الدراساااات الممايةاااة لةتعااارف عةاااى واقاااع تابياااق اساااتراتيجيات  -1

تاادرةش المااواد الدراسااية  فاايالمراحاات الدراسااية المختةيااة ,و  فاايالمنظمااات الكاايةية 
 المختةية .

 إ ااارام دراساااات ت ااادف إلاااى تعااارف  ساااتوى إلماااام  عةماااي الدراساااات اال تماعياااة -2
 باستراتيجيات المنظمات الكيةية .

تحةياات  تاااب الدراساااات اال تماعياااة لةتعااارف عةاااى  ااادى ت ااامن ا الساااتراتيجيات  -3
 .المنظمات الكيةية 
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