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 شكر وتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ُررَ  َأنْ  َأْوِزْعنِي  َرب  "  ََ َّ  َوَعلَي    َعلَي َّ  َأْنَعْميتَ  الَّتِي  ِنْعَمتَي َ  َأْشي ل َأْعَمي َ  َوَأنْ  َواِلي ًا ِخْلنِي  َضيل ر َترْ  َصيلِل َْ      َوَأ
َمِت َ  ينَ  ِعَبلَِ َ  ِف  ِبَرًْ ًِ لِل   ﴾٩9﴿ سورة النم  آية                    "صدق اهلل العظيم"      " الصَّ

سدد ك ةأتددع ى   دد  أصدد   ة أاحلمددهلل ذ  ا ادددامل ةادلوددذي ةاعددها تو ملددحل تددلك اعيددعحلعتي ةددد، ودد    وددهلل    ددهللا ي ة 
 ةصحبحل ةس ك.  آعذاخل ق سيهللنع زلمهلل ة    ورف أادلب اث  محذ ع  عدلني 

مسدد  آيدددعت أ دد ف تععل دد، عهةيدددحل ةاع رفددع  ةادميدد،  صدددحعتحلي عددها فعنددحل ي يددد    أ  أة ددحل ي  فهددها  ددا   دددع  
أسدددلع   ياألس   تال ال   دكتورع دي   د دب   د الما     ال   دي  د م   ان الس   يد... ة   مددد  أسدددلع ااعشددد ر ةاع رفدددع  ةاعل دددهللير    

 ودددع ة اع  ددك ةاعلاا ددد  اع ددهللةة   ا سددلعاع دددهللير ة  ادل  ددكد يددذ اع تيدددذ ت وددعي ع يدددذ  معهلل اسددعت ات لا تدددهلل ي  ةطددر  ادلوددع   
ي ة  د   دع تهعدذ ي ع بدا  سديعملتحل ارودراف   د   دها اعبحد ةادهدهلل اع بدا يدرعغز ةا  ال  صدعب  اع  د  اع بدا ةاع  دك ا

ةددددع  عدددديعملتحل ةأتدددع  ف دددهلل ددددع    أسدددلع ا  يذع ة ةتا يهدددعت  عملفدددو ددد  ددد   دددك  هدددهلل دبددداي ة  ددد   دددع  هلل دددحل    دددك نيدددع   ت
فجدزا  ي ادددع  تيمعت ةا حذ يف د،   اة  ك   داات اعبحد ي ف دهلل أ  دع   دك ة لدحل ة هدهلل  اع مدا  يدك  دد اعيعتحل

 .تاافر اعيحذ ةاع عفيذاذ ة ل حل  ي ا ادزا ة ك اع  ك ةأ  ذ اذ  ين 
 باسم ص بري محم دلسيد الدكتورع ا ...ا فع ، أسعتهيت دمع أت هلل  تأمس  آيعت اعش ر ةاع رفع  ةاعل هللير   

والس   يد ال   دكتورع محم   د أحم   د دب   د د يدددذ اع تيدددذ ت ودددعي اعهلل اسدددعت ات لمع يدددذ  تدددهلل ي   دددهلل مل ادلودددع   ةطدددر   ،س     
ارودددراف   ددد   دددها ع بدددا  سددديعمل ك  تدددهلل ي  اعهلل اسدددعت ات لمع يدددذ د يدددذ اع تيدددذ ت ودددعي دددهلل مل ادلودددع   ةطدددر   ال   رحمن،
  وددعملا ك ةتا يهددع ك  تةدعند يف دهلل دددعناا   أسدعتهة ةأ دداة ك اع ظيمددذ   د  طدداا  فد ت   ددهللامل ي ي ة  دد  رلهداملااعبحد 

 ةا ددددحذتيددددمعت  ع  دددد   شددددا ة أة  أا أة نيدددديحذ ةدددددع  عددددديعمل م ي ف ددددك يددددب الاعبحدددد  ددددا   ددددني   يف   ددددع   ددددها 
هك ة هددهلل ك اع مددا  يددك  ددد اعيع ك اددددع  يف ددد،   دداة  ددك   دداات اعبحدد ي ف ددهلل أ  ددا   ددك ة ددلة سددهع عت   ي ددذ 

 .ة ل همع اذ تاافر اعيحذ ةاع عفيذ  ا ادزا ة ك اع  ك ةأ  ذ اذ  ين  عفجزآمه يفهك   ز اع  ع  ةار الص
أ  ددع  دوددذ أسددعتهيت ا فع دد،     ت ددهلليراةت دد، اعل ددهللير ةات لوددع  ي يدد    أ  أتا ددحل وددعع  ودد را ة ظدديك 

حس   ين الس   يد األس   تال الدكتورع: اع دددعدلني اد ي دددني مم دددذ يفةادلل اعبحددد ي دددها  وع شدددذ  بدددا  ل ددد ا ك  دددك ةادلوع شدددذ علاحل
 اسدل   ع  دك  هدهلل كاعهيك  ،اللطيف محمد دمران دخالد دبوالسيد األستال الدكتورع ...محمد أحمد دبد الباسط

ة ددك فجددزآ ك اذ  ددين ك   مهمددع اعغزيددري ةانددحل دلددك ملةا دد  سددرة ا أ  أ دد،  ددي اعممددني يف  ددرا ة اعبحدد  ة وع شددلحلة ددلهك ة 
 .ي ة ل همع اذ تاافر اعيحذ ةاع عفيذادزا  اع  ك ةأ  ذ  ا

ةيددددر  أ  أتا دددحل تععشددد ر    أسدددعتهيت ا فع ددد، ت  يدددذ اع تيدددذ ت ودددع أ  دددع   ي دددذ اعلدددهلل ي  تعع  يدددذ ة  دددعةنيهك 
اعدديهلل ا سدلع  اعدهللدلا / بددني زلمدهلل أمحدهلل  بدهلل يدذي ة  ميدهلل اع   رةأ    وهك اعديهلل ا سلع  اعهللدلا /  بدهلل ادلدو ك اعدهلل ملي

ادلودع   ةطدر    ي   دك ةاعديهلل اتسلع  اعهللدلا /  ف ت هبجعت  يةدي، اع  يذ عش ا  اعهلل اسعت اع  يع ةاعبحاثاعبعسط 
زلمدددهلل  دددداتي  /ا سدددلع  اعدددهللدلا ا سدددلع  اعدددهللدلا / سددديهلل اعدددددعي ي  ي ةا دددد   دددوهكةاعددددعملة ا سدددعتهة تعع ددددكاعلدددهلل ي  

 -ج  -



اعددهللدلا /  بددهلل اعددربيك  بددعملي  اعددهللدلا / بدددك اعلهددع  ي ي اعددهللدلا /  ويددا   بددهلل اعللددعحي غددري/ سدد عمل سددلع ة اعددهللدلا ةا 
ة ار وددعمل أسدداا  تععويدد   بحدد اعددهيك ي يب  دداا أ وددع    ددهللامل  ددها اع/ زللدداح بددع ملي ا سددلع  اعددهللدلا ة/ أ ددع   بددهلل ادلددو كي

تيدددا تحل احلععيدددذي دمدددع يددددر  أ  اوددد ر اعددددعملة ا سدددعتهة ارملا يدددني   دددراج اعبحددد  ةت دددهللل اعلددددهيالت اعددد  سدددعمهت يف 
  ةتددهيال ك علحليدز ك  يأ/  درةةي أ/  ادع أ/ ياسد،ي ي زلمهلل ز داا/تعع  يذي ةأ    وهك أ/ زلمهلل   راي أ/ عتري أ

 ع عفيذ.ي ة ل همع اذ تاافر اعيحذ ةا ا ادزا ة ك اع  ك ةأ  ذ اذ  ين  فجزآ ك يأ وع   ب ذ اعبح 
عدددعملة ام مددني ا فع دد، اعددهيك  ددهلل اا   يددهلل اع ددا  تا ددحل تععشدد ر ةاعل ددهللير ةات لوددع     أسددعتهيت اةيدددر  أ  أ

ة  د   يا فع د، ت  يدذ اع تيدذ  ع  دذ سدا عج يتأسدعتهةا   تععشد ر  يةأملايت اع يعملاعبح  ةادلشا ة اعبوع ة عل وني  اامل 
 يمددهلل أسددلع  ادلوددع   ةطددر  تددهلل ي  اعهلل اسددعت ات لمع يددذ د يددذ اع تيددذ تدددا عج أسددهك ا سددلع  اعددهللدلا /  يدد ل  زايددهلل زل

ةا سدددلع  اعدددهللدلا /  ععدددهلل  بدددهلل اع  يددد، زلمدددهلل  مدددرا ي أسدددلع  ادلودددع   ةطدددر  تدددهلل ي  اعهلل اسدددعت ات لمع يدددذ د يدددذ اع تيدددذ 
  د   أسددهك عبحداث اع تايددذي ة ا فع د،  ردددز ت داير ادلوددع   ةا يتأسددعتهاسددعت اع  يدعي ة تددا عج ةةديد، اع  يددذ عشدلة  اعهلل  

أسدددلع يت    أي دددع  دمدددع يددددر     أ  أتا دددحل تععشددد ر فدددت  بدددهلل اعوددد  سددديهللي  ا /  هللدلا / ةصدددل  ب ددديك عدددايزي اعدددهللدلا ةاعددد
 ة ك اع  ك ةأ  ذ  ا ادزا ي ة ل همع اذ تاافر اعيحذ ةاع عفيذ.مجي ع  فجزآ ك اذ  ين جنعة  بهلل   ع في  /ةاعهللدلا  

   أ ودددع    لبدددعت د يدددعت اع تيدددذ ت ودددع ةسدددا عج ة دددني  ددد  ةاعل دددهللير ةات لودددع   ت دددهلل  تععشددد رةي يددد    أ  أ
ةا ز ري ة  لبذ د يذ اآلملاب ت وعي ةادل لبذ ادلردزيذ جبع  ذ  دني  د ي ةادل لبدذ اع ع دذ تع  يدري ة هلل سد  اعلجريد   هلل يدذ 

ي فجدددزآ ك اذ  دددين ة دددك اع  دددك ةأ  دددذ  دددا ددددهيالتةتةتا يهدددعت  اتا  يدددر اعل  يميدددذ ي   ددد   دددع  دددهلل ا     دددك   ودددعمل
 .ادزا ي ة ل همع اذ تاافر اعيحذ ةاع عفيذ

ةز ال دد  تعع مدد،   هددهلل توددني  يتددعرملا ة اع ع ددذ دلو  ددذ ا  يددر ا ز ريددذةز ال دد  ةأ ددهلل   زيدد، ودد را    أسددعتهيت 
ع   ة  وددعملات سددعمهت يف اعليدددا  ددك   دد  ددد،  ددع  ددهلل ا     ددك تدددهيالت ةنيددي اع ددب يذ ار ددهللاملا اعمددعناا ا ز ددرا

 دددهللامل  دددها دمدددع أ دددهلل   زيددد، وددد را ةا لودددع     أصدددهلل ع   دلدددع  دددهلل ا     دددك  دددا  ةنيدددع   سدددعمهت يف   . همددد  اع  ميدددذ
ي بحد أ ودع    دهللامل  دها اع   ا  ددعنهلل ع  ة  فيدق  ب دذ اعبحد  ف دهلل ددع    يود/ سديهلل زلمداملي ا سدلع ةا   تععش ر  اعبح ي

 .تاافر اعيحذ ةاع عفيذة ل همع اذ  يي ع   ا ادزا فجزآ ك اذ  ين مج
ةأسددر عي ةا  افددع  تل دد، أسددريت ةأ  دد  فددع  أتا ددحل وددعع  ودد را ةت ددهلليرا    ةاعددهللا ةةاعددهلليت ة  ددايت ةزة دد  

 نلظددع اف ددهلل دددع    ددع هك تددال بددهللةمل ةتددهللة   يدلددع أةعددا  تددحل  ددك  وعيددذ ة  عيددذ ة ددا ةأ مددع   ةأ  هددكي ة دديال  ةأ  هددكي 
 ي ة ل همع اذ تاافر اعيحذ ةاع عفيذ.اذ  ين  ا ادزا  فجزآ كي بح دع  ذلك ا  ر ا درب يف   ع   ها اعة 

سدعمهت يف   دع   دها  يد،  ك مل دع   مل دع   أة  دهلل    د مدذ أة نيديحذ    أتا حل وعع  و را ةت هلليرا دمع 
أمل ددا ذلمددع تددعدلغلرة ةاعرمحددذي ةا  يددهلل  همع اذ ت ددع   فددال يددد ين  ت أ     ةح  ددهللا ة ددهلليت ة ي اعبحدد  بددب أصددب   ددرة

 اذ  ين  ا ادزا . ة زآ كأ ع  ك سهات  ك  در ك تغا  يهلل ف هك  ين  ظيك اعش ري  .فدي   وعتحل
  دوددت أصددبت  فل ددحم زلعةعددذ  اسددأ  اذ ت ددع  أ  أدددا   ددهلل ةف ددت يف   ددهللامل  ددها اع مدد، اع  مدد  ادللاا دد يةت ددهلل 

ةاذ دلافدددددق    اع مدددددع  ذ ةبدددددهلل أة  يأ  اعدددددو    دددددك أ مدددددع  اعبشدددددراذ    دعندددددت ا  دددددر  فحدددددد  فبل ددددد،  دددددك اذي ة 
 الباحث                                                                                              .ةادلدل ع 
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 البحث بالمغة العربية( مستخمص) 
َةمفلهيم ال  الجغرافيل لتنمية بعض فعللية برنلمج مقترح ف :العنوان لطيبب العربية االقتصلَية  والوع  بفُرة الًو

لة الثلنوية التجلرية.  المًر
 م.10٩7 -هي ٩418 :التاريخ                         ب ًسن عل .  ز مًمَ الع :الباحث
 ".جغرافيل -ملعيةف  التربية، تخصص منلهج وطرق تَريس "الَراسلت االجت َُتورا  الفلسفة: الدرجة

من    سبمبلسم صبر  مًمَ َ/       عثملن لَيبَ/ عيَ عبَ الغن  ا : أ.المشرفون  َ/ مًمَ أًمَ عبَ الًر
 قسم المنلهج وطرق التَريس.  - ُلية التربية بقنل -جلمعة جنوب الواَ  : القسم -الكمية -الجامعة

 :المستخمص
مفييلهيم بعض بييليية الثلنوييية التجلرييية ب خلصيية طييبب المًرالطييبور لييَ  هنييل  قصيي :البحككث وتحديككد ا مشكككمة

ييَة االقتصييلَية العربييية و  نتييل ج وتوصيييلت  :اآلتيي ميين خييب  ذليي  القصييور تبييين قييَ وعييي م ب ييل، و قصييور فيي  الًو
لييية أراء السيييلَة  ،نتيييل ج الَراسييية االسيييتطبعية، و الَراسيييلت السيييلبقة والميييؤتمرات معلمييي  وميييوج   الجغرافييييل بللمًر

 .(م10٩1/ 10٩1مراجعة خطة التعليم التجلر  للعلم الَراس )لتجلرية، الثلنوية ا
 الجلنيب النظير  وقَ تنلو  خر تجريب ،أًَهمل نظر  واآل ،جلنبين ف : تًََت إجراءات البًث البحث إجراءات

النمييلذج  ًييَج الييتعلم البنييل   االجتمييلع  ُ : المًييور الو / النظرييية البنل ييية االجتملعييية ونمييوذتييلليينال ينور المًيي
ييَة االقتصييلَية العربييية  /المًييور الثييلن ، و التطبيقييية ل ييل ميين خييب  منييلهج  ،تنمييية المفييلهيم والييوع  ب ييلفُييرة الًو

لة الثلنوية التجلريةالجغرافيل ب ميواَ البًيث ًييث تيم إعيَاَ: إعيَاَ اآلتي :  قيَ تنيلو ف، الجلنيب التجريبي أمل  .للمًر
َة االقتصلَية الع يَة االقتصيلَية العربييةالوع  بفُيرة قل مة ب بعلَ و ربية، قل مة بمفلهيم الًو عيَاَ البرنيلمج و ، الًو ا 

مقييييلس  -لقييييلس) اختبيييلر مفيييلهيما  إعيييَاَ أَاتيييُميييل تيييم المقتيييرح فييي  الجغرافييييل القيييل م علييي  البنل يييية االجتملعيييية، 
جييراء و  ،السييتطبعيةفيي  ضييوء أراء المًُمييين ونتييل ج التجربيية امييواَ البًييث واَاتيي  القيييلس تعييَي   الييوع (، وتييم ا 

، ًييث و  الثيلنو  التجيلر  مُونية مين سيتين طللبيل وطللبيةمن طبب الصي  ال مجموعةعل   الَراسة التجريبية
القييلس بعيَيلا، التوصي  إلي  نتيل ج البًيث   القييلس قبلييلا، تيَريس البرنيلمج المقتيرح، تطبييق أَاتي  تطبيق أَات :تم

ة، ف  ضوء نتل ج البًثورصَهل وتفسيرهل، تقَيم التوصيلت والم لت والبًوث المقتًر  .قتًر

ييَة مفييلهيم الت نتييل ج البًييث إليي  فعللييية البرنييلمج المقتييرح فيي  تنمييية بعييض أشيلر  :البحككث نتككا   والييوع  بفُييرة الًو
المفيلهيم ، ًيث وجَت فروق ذات َاللة إًصل ية بين متوسطلت َرجلت الطيبب في  اختبيلر االقتصلَية العربية

 لبعَ ، ومن هنل تظ ر أهمية البًث.االقبل  والبعَ  لصللح التطبيق  ينين التطبيقب ومقيلس الوع 
ييَة االقتصييلَية العربييية -نمييوذج الييتعلم البنييل   -البنل ييية االجتملعييية -برنييلمج مقتييرح :الكممككات الماتاحيككة  -الًو

َة االقتصلَية العربية َة االقتصلَية العربية -مفلهيم الًو  ًلة الثلنوية التجلرية.المر  -الوع  بفُرة الًو
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Abstract 
The problem of research and identification: There is a deficiency for students, 

especially students in the commercial secondary school in terms of the concepts of 

Arab economic unity and awareness of it, and this has been demonstrated by the 

following: the results and recommendations of previous studies and conferences, and 

the results of a survey, the opinions of instructors and teachers of geography in the 

commercial Secondary stage, Review of the commercial Education Plan for the 

academic year (2012/2013). 
Research Procedures: The research procedures were determined in two aspects, 

theoretical and experimental, the theoretical aspect, has addressed the following two 

axes: The first axis / the social constructivism theory and social constructivist model as 

one of its applied models. The second axis/ The idea of Arab economic unity 

developing the concepts and awareness of it through geography curricula for the 

commercial secondary school. the experimental aspect dealt with the following: The 

preparation of the research materials, which was done by preparing: a list of concepts 

of the Arab economic unit, a list of the awareness' dimensions of the Arab economic 

unity, a proposed program in geography based on social constructivism, and also the 

preparation of the two measurements  tools (concepts test - the awareness scale), the 

research materials and the two measurement tools are modified according to 

arbitrators' views and the survey results, and  doing the experimental study on group 

consist of sixty first year commercial secondary school students, Then: pre-apply the 

tools of measurements, teaching the proposed program, and post-apply of measuring 

tools, then reaching the results of the research. 
Research results: 
The results of the research indicate the effectiveness of the proposed program in the 

development of some concepts and awareness of the idea of Arab economic unity, by 

finding statistically significant differences between the average scores of students in 

the test of concepts and the measurements of awareness between the pre-apply  and 

post-apply in favor of the post-apply. hence appears the importance of the research. 
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