
  ــقــجــامـعـــة دمشـ

  كليــــة التربيـــــة

  المناھج وطرائق التدريسقسم 

  

  

 لمناھج وطرائق التدريسرسالة ُمقّدمة لنيل درجة الدكتوراه في ا

        إعـــداد الطالبإعـــداد الطالبإعـــداد الطالبإعـــداد الطالب
  مأمون أمحد إفليس

        إشراف إشراف إشراف إشراف 
  يوسف حيدر أصف. د

  قسم املناهج وطرائق التدريس املساعد يفاألستاذ 
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ����������������:::: 
���������	هـ

���������	م
        

 

سرتاتيجية أوريلي يف تنمية إوفق  مقرتح برنامجلية عفا
مبادة الرتبية الوطنية لدى طلبة الصف املفاهيم السياسية 

   هاحنو العاشر واجتاهاتهم
 "دمشق حافظةمبدراسة جتريبية "



 

 
  أ

..........................................  

 .)1()    لئن شكرمت ألزيدنكم لئن شكرمت ألزيدنكم لئن شكرمت ألزيدنكم لئن شكرمت ألزيدنكم (:قال تعالى

الحمد - العظيم سلطانه، الواضح برھانه، قدر ا"شياء بحكمته، وخل�ق الخل�ق بقدرت�ه، 
  ........أما بعد  أسبغ من نعمه المتواترة، ومنته الوافرة، اأحمده على م

ه ش�كري وتق�ديري إل�ى أس�تاذي المش�رف ال�دكتور آص�ف يوس�ف <ش��راف بجزي�ل ق�دم تأ
الذي بذل وقته وجھ�ده، واتس�ع ص�دره و قبلھا  وماالرسالة ودعمه لي طيلة فترة إعداد 

  . لي فرصة النجاح، فجزاه هللا كل الجزاء ألي، وھي

ا"س�تاذ ال�دكتور  وواجب العرفان يدعوني أن أتقدم بالشكر الجزيل، والتقدير الكبير إلى 
 الذي غمرن�ي بتوجيھات�ه وإرش�اداته ومتابعت�ه لھ�ذا العم�ل خط�وة بخط�وة جمال سليمان

  .جزاه هللا عني خير الجزاء

وال�دكتور ص�ابر  طاھرسلوم، الدكتورا"ستاذ :  ذة تإلى ا"سا بالتقديرالعرفانكما أتوجه 
لتفضلھم بالموافقة عل�ى مناقش�ة  بلول، والدكتور ياسر جاموس أعضاء لجنة المناقشة 

    .الرسالة
وا"س�تاذ ال�دكتور محم�د  ل\س�تاذ ال�دكتور ف�واز العب�د هللا احترام�يُج�ل وأوجه شكري و

 الھ� الت�ي كان�ت معي من خ�[ل توجيھاتھم�ا وإرش�اداتھما ا سخيانكان نذيلالخير الفوال 
  .ر في ھذه الرسالةيكبال و "ثر الطيب ا

  ال��ذين تفض��لواكم��ا أتق��دم بالش��كر والعرف��ان بالجمي��ل لجمي��ع ا"س��اتذة ف��ي كلي��ة التربي��ة 
  .تكرموا بقبولھم تحكيم أدوات ھذه الرسالة حتى أصبحت في أفضل صورةو

لي من الفرص  وهلما وفرمتمثلة بعميدھا  كما أقدم شكري  إلى إدارة كلية التربية 
على ما قدموه لي من يد الكلية والظروف المؤاتية للدراسة والبحث،  وللعاملين في 

   .العون والمساعدة

كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع ا"صدقاء الذين قدموا لي يد العون والمساعدة 
 وأخص بالشكر الدكتور أمين شيخ محمد والدكتور عصمت هللا رمضان وا"ساتذة خليل

                                   .حاج بكري وأحمد سليم وخالد الجھماني، لھم مني كل اhحترام والتقدير

  .7 ةا�ي, الرقم: إبراھيمسورة )1(
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  :أھدي ھذا العمل المتواضع

ا"ب الحنون ........... حياة الخلد والصفاء  ىإلى الروح التي سبقتنا ورحلت إل •

 .والجسد المحبوب رحمه هللا

  

إلى من كانت سبب وجودي، فھي نور عيني، ومھجة قلبي وشمس دربي  •

 أمي............ 

... الذين أخذوا بيدي وزللوا العقبات أماميإخوتــي وأخواتــي ا"عـزاء إلى  •

 ــاح"صـل إلـى بـر الـنـجـــــــــــــــــ

إلى القلب النابض الذي h أشبع من رؤيته وh أُُمل من سماعه  •

 .طارق....................... 

 ...................إلى كل من شجع العلم وأخذه نبراًسا في حياته  •

 ...........................................إلى كل من خدم العلم  •

 .سورية........... بھمة شرفائه ويعلو إلى وطني الجريح الذي hبد له أن يشفى •
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 ب .......................................................اإلهداء  

 ت ...............................................  فهرس المحتويات
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 9 ...............................................أدوات البحث   

 9 ............................................... حدود البحث   



 

 
  ث

 دراسات سابقة: الفصل الثاني

  اإلطار النظري: الفصـــــــــــــــل الثالث

  منهج البحث وٕاجراءاته: الفصـــــــــــــــل الرابع

 10 ................................................ إجراءات البحث
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 15 .....................بحثت في التفكير الناقد دراسات: المحور األول    

 22    ............................ المفاهيم فيدراسات بحثت : المحور الثاني    

 38 .......................  التعليق على الّدراسات الّسابقة

 الّصفحة المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 45 ......................................................تمهيد  

 45  ....................................التفكير الناقد واستراتيجياته: المحور األول

 58 ........................أوريلي إستراتيجية :الثانيالمحور 

 64 المفاهيم السياسية واتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية :الثالثالمحور 

  79  االتجاهات: المحور الرابع

 الّصفحة المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 85 ......................................................تمهيد  

 85 ..................................منهج البحث والتصميم التجريبي  

 85 .............................................البحث   إجراءات
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 97 ........................................أدوات البحث  تصميم 

 117 ..........................................مجتمع البحث وعينته  

 118 ................................  مجموعتي عينة البحثالتكافؤ بين 

 120 .......................................إجراءات التطبيق الميداني  

 123 ..................................  األساليب اإلحصائّية المستخدمة
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  اإلطار املنهجي للبحث األولالفصل 
 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ....مقدمة البحثمقدمة البحثمقدمة البحثمقدمة البحث    ....أوال

        ....مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث    ....ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
        ....أهمية البحثأهمية البحثأهمية البحثأهمية البحث    ....ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 
        ....وأسئلتهوأسئلتهوأسئلتهوأسئلته    أهداف البحثأهداف البحثأهداف البحثأهداف البحث    ....رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

        ....متغريات البحثمتغريات البحثمتغريات البحثمتغريات البحث    ....خامساً خامساً خامساً خامساً 
        ....فرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحث    ....سادساً سادساً سادساً سادساً 
        ....البحثالبحثالبحثالبحثمنهج منهج منهج منهج     ....سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 
        ....جمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينته    ....ثامناً ثامناً ثامناً ثامناً 
 ....أدوات البحثأدوات البحثأدوات البحثأدوات البحث    ....تاسعاً تاسعاً تاسعاً تاسعاً 
        ....حدود البحثحدود البحثحدود البحثحدود البحث    ....عاشراً عاشراً عاشراً عاشراً 

 ....إجراءات البحثإجراءات البحثإجراءات البحثإجراءات البحث    ....حادي عشرحادي عشرحادي عشرحادي عشر
        ....صطلحات البحثصطلحات البحثصطلحات البحثصطلحات البحثململململاإلجرائية اإلجرائية اإلجرائية اإلجرائية     تعريفاتتعريفاتتعريفاتتعريفاتالالالال    ....ثاني عشرثاني عشرثاني عشرثاني عشر

        
     

.
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 ::::البحثالبحثالبحثالبحث    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة: : : : أوالأوالأوالأوال
 

من المفاهيم الجوهرية في جميع ميادين الحياة االقتصادية والسياسية  السياسيةتعد المفاهيم 
فال غنى عنها ألي مجتمع  ة،س العالقات اإلنسانية بصورها كافتمألنها واالجتماعية والفكرية وغيرها، 

يحكم عالقاته  حتىحاجة إلى المفاهيم رجة تقدمه، فأي تنظيم اجتماعي بمهما كانت طبيعته ود
يحدث صراع وسرعان ما يتفكك وينهار هذا  المفاهيمع جوانب حياته، فإذا تضاربت نشاطاته وجميو 

لتكوين الشخصية األخالقية المتميزة بالخصال الحميدة  المفاهيم تعد مصدًرا أساسًياالتنظيم، وبذلك فإن 
  .والقيم النبيلة

االتها المختلفة دينًيا العامة بمجفي الحياة  السياسية إطاًرا مرجعًيا لسلوك الفردالمفاهيم  تشكل
تشكل ثقافة  هي، إضافة إلى ما لها من أهمية خاصة بالمجتمع فوعلمًيا واجتماعًيا وسياسًيا واقتصادًيا

المجتمع على اختالف جماعاته بسمات خاصة، وعن طريقها يبدو النمو والتقدم، ومن خاللها تتأكد 
وترتبط عندهم بمعنى  ،وجماعات اس أفراًدافهي تتغلغل في حياة النالروابط والعالقات االجتماعية 

السلوك الخالق، وهي  على ك واآلمال واألهداف، وتشكل باعثًاالوطن والحياة ألنها ترتبط بدوافع السلو 
كان نوعها  ، فالحضارة اإلنسانية أًياواعدة بغد أفضل من اليوم واألمس، وبها تنشأ الحضارات دائًما

والمفاهيم والمبادئ، وما انهارت حضارة إال ألنها أسقطت من  قامت وازدهرت على أساس من القيم
  ).2، ص2000سمارة، . (حسابها التمسك بالمبادئ والمفاهيم كافة

يقع على عاتق مدرسي الدراسات االجتماعية عامة ومدرسي التربية الوطنية خاصة الدور و 
إستراتيجيات تدريٍس تهدف إلى استخدام و , المهم في إكساب وتنمية المفاهيم السياسية لدى الطلبة

وممارستها لدى الطلبة، وتنمي المعارف والمفاهيم المختلفة،  فنجاح الطالب في المادة  ال  تهاتنمي
ا ناقًدا يتمثل فيما يحفظ ويستوعب من المعلومات، بل في تعلمه التفكير الصحيح في أي مشكلة تفكيرً 

ولما كان الصراع والحرب ، )17، 2003حمد، أ(وموضوعًيا ويضيف حلوًال جديدة لتلك المشكالت
والعنف من السمات البارزة في حياتنا المعاصرة كان البد إلستراتيجيات تدريس التربية الوطنية أن 

واالتجاهات ) الخ....الحرية , الدستور, العدالة, الديمقراطية( تعمل على تنمية المفاهيم السياسية 
  ).535, 2007, الزيادات(التي تساعد في نبذ ذلك كله , نحوها

اليوم من  ملح في ظل ما يشهده عالموتعد تنمية المفاهيم السياسية من خالل التفكير مطلب 
على الساحة  تغيرات متسارعة، ولعل التفكير الناقد يمثل أحد أشكال التفكير التي حظيت باهتمام واسع

الكم المعرفي الهائل  مجال التعامل الفعال مع ال سيما فيو التربوية نظًرا لألهمية الكبيرة التي يتمتع بها 
التفكير الناقد التي تمكنه من تمحيص وتحليل وفرز وتقييم ما  ما يوجب على الفرد امتالك مهارات

األمر الذي ينعكس إيجاًبا على حياته  ،الجيد منها وتجاهل الرديء يتلقاه من معلومات، ومن ثم تبني
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في مدى واسع من  المطروحة للموضوعاتالت صحيحة ومقبولة العلمية والعملية كما يكسبه تعلي
  .) 2007، 240ونوفل،  أبو جادو" ( مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على تقليل االدعاءات الخاطئة

 المـتعلم علـى تركـز التـي الحديثـة التعليميـة سـتراتيجياتاإل هـذه مـن واحـدة أوريلـي إسـتراتيجية وتعـد    
شـترك فـي مرحلـة التـي تاعتمـدت عمليـات التفكيـر الناقـد التـي  التعليميـة  التعلميـة للعملية محوًرا بوصفه

مـن خــالل المقارنـة والمناقضـة والتصـنيف بعــد أن  ,، واتخـاذ القـراراتتكالالحكـم علـى عمليـة حـل المشــ
ورغم أهمية  ،)O’Reilly, 2006, a( جج والتغيراتيتم تقييم المقارنات من خالل الحكم على قيمة الح

 علـى القـائمين اهتمـام تجـذبولـم  التربـويين، مـن بـالغ باهتمـام لـم تحـظ إال أنهـا سـتراتيجيةاإل هـذه 
 تنميـة علـى قـدرتها فوائـدها أهـم مـن واحـدة أن سـيما الو  المختلفـة، العـالم دول فـي التربويـة السياسـات

التربـوي فـي  النظـام بينهـا ومـن ،التربويـة األنظمـة تلـك لمعظـم رئيًسـا هـدًفا باتـت التـي الناقـد التفكيـر
 الوطنيـــة المعـــايير بنـــاء فــي ارئيًســـ خًال مـــد التفكيــر مهـــارات مـــدتاعتُ التــي , الجمهوريــة العربيـــة الســـورية

 تعزيـز"تأكيـد   مـن خـالل للمنـاهج العامـة األهـداف علـى ذلـك وانعكـس, الجامعي قبل ما التعليم لمناهج
, 2007, الســورية العربيــة الجمهوريــة فــي التربيــة وزارة" (المــتعلم لــدى واإلبــداعي والناقــد العلمــي التفكيــر

30(.  
ضرورة من الضرورات التي ينبغي  واالتجاهات نحوهاالمفاهيم السياسية وبذلك أصبحت دراسة 

للتربية بمؤسساتها المختلفة التركيز عليها والسعي لتدعيمها لدى األفراد والجماعات مع إعطاء أهمية 
 الفرد شخصية تكوين في أهمية من لالتجاهات  لما نظًرا .تأسيس اإلنسانكبيرة للمرحلة التي يتم فيها 

إذ  المستقبلية حياته في الفرد سيسلكها للكيفية التي امؤشرً  تعطينا أنها إلى إضافة وتوجهه، سلوكه في والتأثير
  .اإلنسان أفعال في امركزيً  امكانً  االتجاهات تمثل

 إلى ضروري مدخل أنه إذ" واالجتماعية، النفسية المفاهيم أهم من االتجاه مفهوم يكون ويكاد 
السياسية  المفاهيم من ذلك وغير العام والرأي القيم، كمفهوم األخرى المفاهيم من كبير عدد فهم

  ).85, 2000, الفالح( "وأعرافها الجماعة وتنظيم ببعض عالقاتهم في األفراد سلوكتنظيم ب المرتبطة
 تدريسي برنامج تصميم خالل من المجال هذا في متواضعة خطوة الحالية الدراسة تعد قد لذا

  .في تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنية واالتجاهات نحوها أوريلي إستراتيجية باستخدام
ا
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
        ::::مشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحثمشكلة البحث: : : : ثاني

بمرور الوقت في المجتمعات  مواد الدراسية التي لقيت اهتماًما متزايًداتعد التربية الوطنية من ال
سان تربية تؤهله ألن يكون مواطًنا إلى تربية اإلناإلنسانية باختالف إيديولوجياتها الفكرية ألنها تشير 

في مجتمعه الذي يعيش فيه بحيث يقوم بواجباته ويلتزم بها تجاه نفسه وتجاه مجتمعه بوازع  صالًحا
  . السلطة داخلي قبل وجود أي شكل من أشكال المراقبة أو
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تأهيل الطلبة ليتعلموا احترام القانون وسيادته في مرحلة التعليم الثانوي إلى التربية الوطنية تهدف 
واحترام حقوق اآلخرين في الفكر والسياسة واإلنتاج وتوعيتهم بدور السلطة وأهمية المجتمع في 

والقيم وتوسيعها واستخدام التقنيات  المفاهيم واالتجاهاتوتعمق , بناء الحياة وصنع القرار السياسي
التي تمكنه من متابعة التحصيل التخصصي والتفاعل بشكل إيجابي مع القضايا االجتماعية 

   .)30, 2007, السورية العربية الجمهورية في التربية وزارة( والوطنية والقومية والعالمية
والممارسات التدريسية , المواءمة والمطابقة بين األهداف السابقة لمادة التربية الوطنية لذلك ينبغي

إلى االجتماعية من البحوث والدراسات في مجال طرائق تدريس المواد أشارت العديد ، وقد الحالية
, ال يرجع إلى طبيعتها وجوهرها"أن االختالف حول قيمة هذه المادة وأهميتها في العملية التعليمية 

وأدت هذه الصعوبات إلى افتقاد هذه المواد , وٕانما يرجع إلى بعض الصعوبات التي تواجه تدريسها
ربية على الوجه قيامها بالدور المرجو منها في تحقيق أهداف الت إضافة إلى, وظيفتها كمواد دراسية

  .)140- 139 ،1996 ،وطلبة براهيمإ( "األكمل
ومراجعة العديد من تقارير , لمادة التربية الوطنية الحظ الباحث من خالل عمله مدرًساكما 

لقاء بالدرجة وال سيما طريقة اإل, تدريس تقليديةطرائق  موجهي االختصاص اعتماد العديد من المدرسين
ق ما يعو ق أخرى فاعلة ائمع ندرة استخدام طر , فيها سيد الموقف المدرسيكون والطرائق التي  ,األساس
  . المفاهيم السياسية واتجاهات الطلبة نحو المادةتنمية 

 التربية الوطنيةمادة المتعلمين في تعلم  تساعدتدريس  طرائق استخدام إلى حاجةال تظهروهنا  
 بناء بالتركيز على جهدهم الذاتي في  ,العملية التعليمية فيدورهم بإعادة النظر بوذلك  ,الةبطريقة فع
  .وعدم اقتصار دورهم على تذكر هذه المعلومات والمعارف المتراكمة, مفاهيمهم

 التفكير الناقد  إستراتيجياتالعديد من د بينت فاعلية وٕاذا كانت نتائج الكثير من الدراسات ق
 إستراتيجياتو ) 2007(الحراسيس في دراسة  "ميرل" إستراتيجيةمثل وتنمية المفاهيم تحصيل في ال

في دراسة مونرو وسالتر ومكفرالند  ٕاستراتيجياتو , )2007(الحوري   في دراسةمكفرالند وسميث 
  .)2010(العاشقي دراسة في ونموذج كارينفي , )2009(الحوري وآخرين 

 إستراتيجيةوفق تدريسي  برنامج تصميممن خالل يشكل إضافة نوعية البحث الحالي  فإن
في  جديدة إستراتيجيات توظيف إلى الرامية والدولية والعربية وطنيةال للجهود اامتدادً و , من جهة أوريلي

  .تدريس مادة التربية الوطنية أهدافمع  تتواءم التدريس
  :ومما سبق يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال الرئيس اآلتي

التجاه نحو في تنمية المفاهيم السياسية وا أوريلي إستراتيجيةما فاعلية برنامج مقترح وفق 

  .مادة التربية الوطنية

  



 

   

 اإلطار املنهجي للبحثاإلطار املنهجي للبحثاإلطار املنهجي للبحثاإلطار املنهجي للبحث    ::::األولاألولاألولاألولالفصل الفصل الفصل الفصل 

5 

        ::::أهمية البحثأهمية البحثأهمية البحثأهمية البحث: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

 برنامج التدريس وفًقاهي و هاتعرض ل تيالالمتغيرات ذا البحث أهميته من أهمية ـتمد هـسا
كمنت أهمية  ومن ثم ,ومن النتائج المرجوة, واالتجاه نحو مادة التربية الوطنية, أوريلي ستراتيجيةإل

 :يةالبحث في النقاط اآلت
, التدريس في الحديثة االتجاهات مع يتماشى بما ,التعليمية العملية وتجويد تطوير لضرورة تهاستجاب .1

قد  ,أوريلي إستراتيجيةوفق  انموذجً  الحالي بحثال قدمي إذ ,وتجريب طرائق ونماذج تدريسية جديدة
تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية  مستوى في وخاصة التعليميةيؤدي إلى نتائج إيجابية في العملية 

  .الوطنية
, تنمية المفاهيم السياسيةفي  ستراتيجياتواإل البرنامجاألسئلة المتعلقة بفاعلية  عناإلجابة  محاولته .2

المقترح في  البرنامجتوقع من هذا البحث أن يسهم في إعطاء صورة واضحة عن مدى فاعلية لذا يُ 
 .المفاهيم السياسية تنمية

قد , المتكاملة ابمراحله أوريلي إستراتيجيةالتفكير الناقد وخاصة  إستراتيجياتتسليط الضوء على  .3
 التربية الوطنيةلمدرسي مادة ) وتقويًما ,وتنفيًذا, تخطيًطا(سين الممارسات التدريسية تحيساعد في 

 .والمواد الدراسية األخرى عامة, خاصة
من حيث جدوى , نتائج هذا البحث قد تفيد القائمين على تخطيط وتطوير المناهج وطرائق التدريس .4

 ،التربية الوطنيةمادة ب تنمية المفاهيم السياسيةفي  أوريلي إستراتيجيةالمقترح وفق  البرنامجتطبيق هذا 
 وتنظيم إعادةالدراسية في يساعد مخططي المقررات والمناهج  مدخًال علمًيا عد يُ  البرنامجن هذا كما أ

 .التربية الوطنيةلمادة  العلمية المضامين
فاعلية التي تناولت البحث في , ل البحوث محلًياائمن أو  - في حدود علم الباحث - هذا البحث  عد يُ  .5

 .في تنمية المفاهيم السياسية واالتجاه نحو مادة التربية الوطنية أوريلي إستراتيجية
  

  
, في التحصيل أوريلي إستراتيجية وفقتدريسي مقترح  برنامجفاعلية  قياسهدف البحث 

التربية في موضوعات , لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي واالتجاه نحو مادة التربية الوطنية
 :تياآل، وذلك من خالل الوطنية

 .األول الثانويتحديد المفاهيم السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية للصف  .1
في تنمية المفاهيم السياسية لدى طلبة الصف  أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق فاعلية   قياس .2

  .األول الثانوي
 .اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو مادة التربية الوطنية قياس .3

        ::::البحثالبحثالبحثالبحثأهداف أهداف أهداف أهداف  :رابعاً 
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 طلبة الصف األول الثانوي في تنمية اتجاهات أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق فاعلية  قياس .4
 .نحو مادة التربية الوطنية

ودرجاتهم في مقياس  درجات الطلبة في اختبار تنمية المفاهيم السياسيةالعالقة بين  قياس .5
  .االتجاهات نحو المادة

  
  

 ؟المفاهيم السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية للصف األول الثانوي ما .1
سية لدى طلبة الصف األول في تنمية المفاهيم السيا أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق  فاعلية ما .2

  الثانوي؟
 ما اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو مادة التربية الوطنية؟ .3

نحو  طلبة الصف األول الثانوي اتجاهات في تنمية أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق فاعلية  ما .4
 مادة التربية الوطنية؟

ودرجاتهم في مقياس االتجاهات  درجات الطلبة في اختبار تنمية المفاهيم السياسيةالعالقة بين  ما .5
 نحو المادة؟

  

  

  : لمتغير المستقلا .1
   .لتدريس المجموعة التجريبية أوريلي إستراتيجيةالبرنامج التدريسي المقترح وفق  •
 .لتدريس المجموعة الضابطة السائدة الطرائق •
  : المتغيرات التابعة .2
 اختبار على طلبةال درجات بمجموعوقيس : في مادة التربية الوطنية تنمية المفاهيم السياسية •

  .المفاهيم السياسية
على  طلبةال درجات بمجموعوقيست : نحو مادة التربية الوطنيةطلبة الصف األول الثانوي اتجاهات  •

محور االستمتاع بدروس التربية الوطنية، محور ( محاور المقياسمحور من  بكل الخاصالمقياس 
 على درجاتهم وبمجموع )أهمية التربية الوطنية كعلم، محور أهمية التربية الوطنية كمادة دراسية

 .كلها اس االتجاهاتمقي
  
  
 

        ::::أسئلة البحثأسئلة البحثأسئلة البحثأسئلة البحث: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 

        ::::متغريات البحثمتغريات البحثمتغريات البحثمتغريات البحث: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 
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  )0.05(عند مستوى الداللة اآلتية الفرضيات  أختُبرت
  :الثانيالسؤال الفرضيات المتعلقة باإلجابة عن  .1

  :الفرضية األولى
التطبيقين القبلي  في داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة ووجد فرق ذيال 

  .والبعدي الختبار تنمية المفاهيم السياسية
  :الفرضية الثانية

التطبيقين القبلي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  يوجد فرق ذوال 
  .والبعدي الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  :الفرضية الثالثة

التطبيقين البعدي  فيالضابطة متوسطي درجات طلبة المجموعة  داللة إحصائية بين ووجد فرق ذيال 
  .المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  :الرابعةالفرضية 

التطبيقين البعدي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  :الخامسةالفرضية 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 

  .التطبيق البعدي المباشر الختبار تنمية المفاهيم السياسية
  :السادسةالفرضية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
  .الختبار تنمية المفاهيم السياسية المؤجلالتطبيق البعدي 

  :والرابع الثالث ينالفرضيات المتعلقة باإلجابة عن السؤال .2
  :الفرضية األولى

التطبيقين القبلي  في داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة ذو فرق يوجدال 
  .والبعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الفرضية الثانية

التطبيقين القبلي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .والبعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الفرضية الثالثة

        ::::فرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحثفرضيات البحث: : : : سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 
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التطبيقين البعدي  فيالضابطة داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .المباشر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الرابعةة الفرضي

التطبيقين البعدي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .المباشر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الخامسةالفرضية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةالتطبيق البعدي المباشر 

  :الفرضية السادسة
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 

  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية المؤجلالتطبيق البعدي 
  :الفرضية السابعة

ة في داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبي اتذعالقة ارتباطية  وجدتال 
  .اختبار المفاهيم السياسية ودرجاتهم في مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  
  

استخدم المنهج الوصفي  إذاتبع الباحث المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي، 
لتحقيق هدف تحديد المفاهيم السياسية المتضمنة في محتوى الوحدتين األولى والثانية بمادة التربية 

ه لهذا موذلك بتحليل محتوى الوحدتين المذكورتين وفق معيار تم تصميالوطنية للصف األول الثانوي، 
  .الغرض

بينما اسُتخدم المنهج التجريبي وذلك بما يتناسب مع هدف البحث في تعرف فاعلية برنامج 
في تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنية واتجاهاتهم نحوها  أوريلي إستراتيجيةمقترح وفق 

مقترح وفق مجموعة تجريبية تعلمت بالبرنامج ال: مقارنة بالطرائق السائدة، ما تطلب وجود مجموعتين
  .ومجموعة ضابطة تعلمت بالطرائق السائدة أوريلي إستراتيجية

  
  

 محافظة دمشق مدارسالثانوي في  األولتكون مجتمع البحث من جميع طلبة الصف 
اختار الباحث منه  ,طالباً ) 12685(والبالغ عددهم , م 2014 \2013المسجلين في العام الدراسي 

) 60(تجريبية وعدد أفرادها مجموعة: مجموعتينطالبًا قسمها إلى ) 120(عينة بلغت عدد أفرادها 

        ::::منهج البحثمنهج البحثمنهج البحثمنهج البحث: : : : ثامناً ثامناً ثامناً ثامناً 

        ::::البحث وعينتهالبحث وعينتهالبحث وعينتهالبحث وعينته جمتمعجمتمعجمتمعجمتمع: : : : تاسعاً تاسعاً تاسعاً تاسعاً 
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ابن األثير وجودة  ، اختيروا من مدرستيطالًبا) 60( ومجموعة ضابطة وبلغ عدد أفرادها طالًبا
        .الهاشمي

  
  

   :تمثلت أدوات البحث بما يلي
 .من تصميم الباحث أوريلي إستراتيجيةوفق  برنامج تدريسي مقترح  .1
, لقياس المعارف العلمية لدى طلبة الصف األول الثانويتنمية المفاهيم السياسية اختبار  .2

 .ولى والثانية من مقرر التربية الوطنية من تصميم الباحثتين األوالمتَضمنة في موضوعات الوحد
 طلبة الصف األول الثانوياتجاهات ية البرنامج المقترح في تنمية مقياس االتجاهات لقياس فاعل .3

  .من تصميم الباحث, نحو مادة التربية الوطنية

  
 

  :اآلتيةعلى الحدود  بحثال اقتصر تعميم نتائج هذا
  :وتتمثل في اآلتي :الحدود الموضوعية .1
الوضـع السياسـي واالقتصـادي واالجتمـاعي فـي الجمهوريـة (األولـى والثانيـة  ينيتناول البحث الوحدة •

للصـف  التربيـة الوطنيـةمـن كتـاب  )العربية السورية بعد االسـتقالل، دسـتور الجمهوريـة العربيـة السـورية
 .سورية والمقرر من وزارة التربية فيالعاشر 

اعي فـي ســورية النظـام السياســي واالقتصـادي واالجتمــ(دروس هــي ةثالثـتتـألف مــن  :الوحـدة األولــى •
 -1963النظـــام السياســـي واالقتصـــادي واالجتمـــاعي فـــي ســـورية منـــذ عـــام ، 1963-1946منـــذ عـــام 

  .)وحتى الوقت الحاضر 1970، الحركة التصحيحية وتدعيم االستقالل الوطني منذ عام 1970
جبـات الدسـتور أهميتـه وتطـوره، الحريـات والحقـوق والوا(دروس وهـي ةتتألف من ثالث: الوحدة الثانية •

  ). في الدستور، األنظمة والقوانين
تنميـة المفـاهيم السياسـية وقيـاس أثرهـا فـي  المحتـوى المختـارفـي تـدريس  أوريلي إستراتيجيةاستخدام  •

 .واتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الحدود الزمانية .2

  .م2013/2014 من العام الدراسي ولخالل الفصل الدراسي األ للبحث ميدانيال لتطبيقا جرى 
 .أجري البحث في المدارس الرسمية في مدينة دمشق: الحدود المكانية .3
  
  

        ::::أدوات البحثأدوات البحثأدوات البحثأدوات البحث: : : : عاشراً عاشراً عاشراً عاشراً 
 

        ::::حدود البحثحدود البحثحدود البحثحدود البحث: : : : حادي عشرحادي عشرحادي عشرحادي عشر
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 :عت اإلجراءات اآلتيةبِ لتحقيق أهداف البحث اتُ 
 – أوريلي إستراتيجية( المتعلقة بمتغيرات البحثالتربوية والدراسات السابقة األدبيات  مراجعة .1

وبناء أدوات , اإلطار النظريفادة منها في إعداد بهدف تحليلها واإل) االتجاهات نحو المواد الدراسية 
 .البحث

 :إعداد مستلزمات البحث المتمثلة بما يأتي .2
مدروسة وهي ال الوحدة موضوعات المعارف العلمية المتضمنة في ضوء في تحليل المحتوى العلمي •
  . للطلبة من خالل دراستهم لهذه الموضوعات تنميتهاالتي يهدف ) المفاهيم(
لمادة التربية  ومعايير ومخرجات التعلم, األهداف التعليمية التعلمية في ضوء نتائج التحليل صوغ •

ة في وثيقة المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي في الجمهورية الوطنية المتضمن
 .العربية السورية

المفاهيم الواردة في مقرر تدريس ل أوريلي إستراتيجيةعلى  قائمالتدريسي المقترح ال رنامجالب تصميم .3
 : يةوفق المراحل الرئيسة اآلت, التربية الوطنية

  .للنموذج التدريسي واإلعداد التخطيط مرحلة :األولى المرحلة •

 والثانية من مادة التربية الوطنيةلمحتوى الوحدتين األولى تصميم المواقف التدريسية : المرحلة الثانية •
  .للنموذج التدريسي وفًقا
  ).التحكيم(الضبط العلمي للنموذج التدريسي : المرحلة الثالثة •
  .التجربة االستطالعية للنموذج التدريسي: الرابعة المرحلة •
 لمفاهيم السياسية المتضمنة في موضوعات الوحدتين الدراسيتين في مقرر التربيةااختبار  تصميم .4

والتأكد من خصائصه , وتحديد صدقه من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين, الوطنية
وحساب الزمن , ومعامالت السهولة والصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقراته, السيكومترية بحساب ثباته

 .من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية ,الالزم لإلجابة عنه
والتأكد من  ,ة من المحكميند صدقه بعرضه على مجموعوتحدي ,تصميم مقياس االتجاهات .5

 ,فقرة من فقراتهلكل ومعامالت السهولة والصعوبة والتمييز , حساب ثباتهخصائصه السيكومترية ب
 .من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية وحساب الزمن الالزم لإلجابة عنه

مجموعتين تجريبية  إلى عشوائًيا وتوزيعها, الثانوي العاشرالصف  ةمن طلب البحثاختيار عينة  .6
   .)الطرائق السائدةاستخدام ب ُدرست(، وضابطة )البرنامج المقترح ُدرست باستخدام(
 .للتأكد من تكافؤ أفراد العينة القبلي ألدوات البحثتطبيق ال .7

  :إجراءات البحثإجراءات البحثإجراءات البحثإجراءات البحث: : : : ثاني عشرثاني عشرثاني عشرثاني عشر
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  :تا المجموعتينلكلالتجريبي  التطبيق .8
  .البرنامج المقترحباستخدام قام الباحث بتدريسها المجموعة التجريبية  •
  .الطرائق السائدةقام ُمدرس المادة بتدريسها باستخدام المجموعة الضابطة  •

  .البحث عينة أفراد على) مباشرة يبيالتجر التطبيق  نهاية بعد(دوات البحث البعدي ألتطبيق ال .9
  .فرضياتهصحة  واختبار البحث، أسئلة عن لإلجابة إحصائياً  ومعالجتها وتحليلها، النتائج، تفريغ .10
التطبيق البعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية ومقياس االتجاهات نحو مادة التربية  .11

 .الوطنية بعد مرور مدة زمنية
 .وتفسيرها النتائج مناقشة .12

  .  يم المقترحات في ضوء نتائج البحثتقد .13
  
  

 

أي مدى . مدى النجاح في تحقيق األهداف: أن الفاعلية هي )1993(يرى القال وناصر :الفاعلية .1
  .)213ص( اإلتقان

. بأنها مدى تحقيق األهداف، بمعنى أنها توضح الزيادة في التعلم تعرفوفي موضع آخر 
  ).367، 2001القال، ناصر، (الذي حققه التلميذ من خالل دراسته للوحدة 

قبل (مقدار الفرق بين مستوى تحصيل الطلبة في االختبار القبلي : (بالفاعلية ويقصد الباحث
بعد تنفيذ (، ومستوى تحصيلهم في االختبار البعدي  المكافئ لالختبار القبلي )تنفيذ برنامج التدريس

وتقاس . ، ومقدار الفرق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعديبرنامج التدريس
 .لمعامالت اإلحصائية المناسبةبا
على أنها تجريدات تتمثل في : عرف اللقاني المفاهيم: تعريفات عدة للمفاهيم منها يوجد :المفهوم .2

المواقف واألحداث واألشياء ثم وضعها في : عليها، ويتم ذلك بعد تلخيص التي تطلقالرموز اللفظية 
ثم إطالق اسم أو لفظ على تلك التصنيفات  .تطبيقات تقوم على أساس ما بينها من تشابه واختالف

 ).1990اللقاني وآخرون، (

  .فهو مجموعة الخصائص التي تميز شيء عن آخر وبها نستطيع أن نميز بين األشياء
  .بأنه الصورة العقلية التي يكونها الفرد عن شيء ما )1984(كما عرفه نشوان 

مجموعة من األشياء أو األشخاص ( )1991(إبراهيم المشار إليه في وعرفه سعادة واليوسف
على أساس صفة مشتركة أو أكثر والتي يمكن أن  اأو العمليات التي يمكن جمعها معً أو الحوادث 

 .يشار إليها باسم أو رمز معين

  :مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية :عشر ثالث
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هي مجموعة المصطلحات التي تسعى لبناء وتنظيم المجتمع وتستهدف إعداد : السياسية المفاهيم .3
على حقوق بالده، ويقف ضد أعدائها ويناضل من أجلها، وحب الوطن المواطن الصالح الذي يحافظ 

  .ومواطنيه
الصورة الذهنية أو الرموز التي يحملها : "الباحث يعرف المفاهيم السياسية بأنها في حين أن

األفراد في عقولهم حول مفهوم معين، فبمجرد ذكر مسمى أو رمز أي مفهوم فإن العقل يستحضر تلك 
  .وم المذكور فيعي المراد بها فوراللمفهالصورة الذهنية 

لتنوع الخلفيات الفلسفية والتاريخية  وعت تعاريف التربية الوطنية تبًعاتن :التربية الوطنية مفهوم .4
وفيما يلي عرض موجز ألهم تلك التعريفات العربية واألجنبية التي  ،واالجتماعية والثقافية لكل أمة

    .وقوف على محددات تدريس التربية الوطنية في التعليم العاموقف عليها الباحث في محاولة منه لل
 The Interationalتعّرف الموسوعة العالمية للتربية التربية المدنية أو التربية للمواطنة 

Encyclopedia of Education  )1985(  بأنها ذلك الجزء من المنهج الذي يجعل الفرد يتفاعل
ومن أهدافها الظاهرة الوالء لألمة وتعرف تاريخ  ،المحلي والوطنيمع أعضاء مجتمعه على المستويين 

ونظام المؤسسات السياسية، ووجود االتجاه اإليجابي نحو السلطات السياسية واالنصياع لألنظمة 
وتشير الموسوعة إلى أن التربية للمواطنة قد  ،واألعراف االجتماعية، واإليمان بقيم المجتمع األساسية

لمساعدة الطالب على اكتساب المواطنة على  لومات عن موضوعات عن دول أخرىمع تشمل إعطاء
  .)725ص( المستوى العالمي

ذلك الجانب من التربية الذي "أن التربية الوطنية هي ) 2004( المعيقل يرىمن جهة أخرى،  
ت التي تشمل تعني تزويد الطالب بالمعلوما المواطنة ويحققها فيه، وهي أيًضا يشعر الفرد بموجبه صفة

يتحلى في سلوكه وتصرفاته  ا ليصبح مواطنًا صالًحاالقيم والمبادئ واالتجاهات الحسنة وتربيته إنسانيً 
 سؤولية خدمة دينه ووطنه ومجتمعهباألخالق الطيبة، ويملك من المعرفة القدر الذي يمكنه من تحمل م

عملية غرس مجموعة "فيعرفان التربية من أجل المواطنة، بأنها ) 1999(أما اللقاني والجمل  .)58ص(
من القيم والمبادئ والمثل لدى التالميذ لتساعدهم على أن يكونوا صالحين قادرين على المشاركة 

ربية فيشير إلى أن الت )Ellis )1981أما أليس   ".قضايا الوطن ومشكالتهكل الفعالة والنشطة في 
وصانعي قرار ومواطنين يرعون مصالح  الميذ لدورهم في المجتمع كمسؤولينالوطنية هي إعداد الت

     .الوطن
إلى أن التربية الوطنية هي جزٌء من التربية العامة، وأنه ال يمكن ) 2004(وقد خلص المعيقل 

صفات ) المواطن(التلميذ  الفصل بينهما بشكٍل كبير، فبينما تركز التربية والتعليم عامًة على إكساب
وسلوكيات ومهارات يتم تحديدها عن طريق المسؤولين والمختصين في مجال التربية والتعليم باعتبارها 

، فإن التربية الوطنية هي جرعٌة مكثفة أو )59ص( الثقافي واالجتماعي لألمة وللمجتمع ينتعكس البعد
ت والمهارات التي تمكنه من القيام بأدواره تأهيٌل أكثر تحديدًا وتركيزا على الصفات والسلوكيا
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األبعاد األكثر عمومية، أي تلك األدوار والمسؤوليات التي يتحملها بجانب غيره من  ذاتومسؤولياته 
عملية منظمة تهدف إلى إكساب الكائن : فالتربية الوطنية ،)2003 ،أحمد( المواطنين في المجتمع

لتفاعل والتفكير والسلوك الذي يمكن اإلنسان من الوعي واإلبداع الحي منظومة القيم والمفاهيم وأنماط ا
  ). 80ص ,1991 إبراهيم،( والممارسة المنظمة والصحيحة

واحدة أسبوعيا  ةهي مادة تربوية تعليمية خصص لها ساع :أما مادة التربية الوطنية في سورية
درجة من درجات ) 20(ضمن الخطة الدراسية لمرحلتي التعليم األساسي والتعليم الثانوي، وخصص لها 

  . المجموع العام للمواد
المرحلة التعليمية الثانية في النظام التعليمي في الجمهورية العربية السورية،  :التعليم الثانوي مرحلة .5

، بينما يتوزع نة األولى منها جذًعا مشترًكاثالث سنوات تشكل الس تبلغ مدة الدراسة في هذه المرحلة
طالب السنتين التاليتين على الفرعين العلمي واألدبي، وتنقسم مدارس هذه المرحلة من حيث تبعيتها 
إلى نوعين مدارس رسمية مجانية، ومدارس أهلية خاصة لقاء أجور يدفعها الطالب والتعليم في هذين 

وزارة التربية (دارس خاضع تماما إلشراف وزارة التربية على أساس وحدة التعلم النوعين من الم
,2002 ,106.(  
والتي , من المعلم أو مصمم التدريس ة إجراءات التدريس المختارة سلًفامجموع: ستراتيجيةاإل .6

, بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة, يخطط الستخدامها أثناء تنفيذ التدريس
  ).198ص ,2001,كوجك(وفي ضوء اإلمكانات المتاحة 

, بأنها إجراءات تدريس تقوم على مهارة  تحديد الدليل وتقييمه أوريلي إستراتيجيةوتعرف 
بما يحقق ديد األسباب والنتائج ومقارنة الحجج وتقييمها وتحديد االفتراضات والتعميمات وتقييمها، وتح

قناعات ما يحقق لهم الوصول إلى , مع المعطيات بطريقة ناقدة لتزويد الطلبة بأدوات التفكير للتعام
                            .)210ص ,2001,عبيدات( استنادا لألدلة المتوافرة

 ل األشخاص أو المبادئ أو األفكاريحدد استجابات الفرد حيا استعداد مكتسب نسبًيا :االتجاه .7
  .)2001,عنبوسي(

ويتمثل التعريف اإلجرائي لالتجاهات بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على بنود مقياس 
 .االتجاهات المستخدم في الدراسة
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                    ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
 إستراتيجيات واستخدام ,التفكير مهارات اكتساب بين عالقة وجوديرى كثير من التربويين              

التفكير  ٕاستراتيجياتووجود عالقة بين تنمية المفاهيم السياسية و  من جهة، معينةتدريسية  برامجو 
من  التفكير الناقد إستراتيجياتالتدريس القائمة على  برامجاحتلت كل من و  خرى،أالناقد من جهة 

بحث في ال وألهمية ,مكانة مهمة في األدب التربوي الحديثمن جهة أخرى  وتنمية المفاهيم،, جهة
 في أويلي إستراتيجيةوفق مقترح  برنامج فاعلية قياس هدف ذيالالحالي  بحثال كان هذه العالقة

 ،بمادة التربية الوطنية، واتجاهاتهم نحوها ألول الثانويا الصف ةبطلدى ل تنمية المفاهيم السياسية
التفكير  إستراتيجيات البحث من الدراسات ذات الصلة بمتغيري اً عددالفصل الحالي  استعرضولذا 
 ,بحثها مناهجو , أهدافهاتعّرف بهدف  ,)كمتغير تابع( والمفاهيم السياسية ،)كمتغير مستقل( الناقد
 ,في البحث الحالي فادة منهاإلل والنتائج التي توصلت إليها، ,واألدوات التي استخدمتها, تهااوعين

 ,م2012من العام  بدًءا لها الزمنيلتسلس وفًقا )محور( المتعلقة بكل متغيرالدراسات  تنفصُ و 
   :يوكانت على النحو اآلت

   :العربيةالدراسات .أوالً 

        التفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقد    إسرتاتيجياتإسرتاتيجياتإسرتاتيجياتإسرتاتيجياتحبثت يف حبثت يف حبثت يف حبثت يف دراسات دراسات دراسات دراسات     األولاألولاألولاألولاحملور احملور احملور احملور 
فاعلية المدخل التفاوضي في تدريس التاريخ  " :بعنوان مصر في )2012(دراسة الدسوقي  .1

  " المادة لدى طلبة المرحلة الثانوية إلىلتنمية التحصيل المعرفي ومهارات التفكير التاريخي والميل 

     في تدريس التاريخ لتنمية التحصيل  المدخل التفاوضي فاعليةقياس أثر هدفت الدراسة 

  .المادة لدى طلبة المرحلة الثانوية إلىالمعرفي ومهارات التفكير التاريخي والميل 
  طالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي األدبي للعام الدراسي ) 82(تكونت عينة الدراسة من 

)2011 -2012 .(  
قامت الباحثة  ،تجريبية وضابطة ؛مجموعتين إلىالمنهج التجريبي حيث قسمت العينة  اعتمد

 محتوى الوحدة المختارة حللتو  الثانوي،بإعداد قائمة لمهارات التفكير التاريخي لطالبات الصف الثاني 
لطالب كتيب ا إلىدليل المعلم لتدريس الوحدة المختارة باستخدام المدخل التفاوضي إضافة مت واستخد

 بعدًياو قبلًيا  لدراسة الوحدة المختارة واختبار تحصيلي واختبار مهارات تفكير تاريخي طبقا على العينة
  .مادة التاريخ إلىومقياس الميل 

على ضعف ميل الطلبة نحو  اوأظهرت النتائج فاعلية المدخل في تنمية التحصيل ودلت أيضً 
  .مادة التاريخ
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الجغرافيا  ةماد إئراء وحدة مقترحة في": عنوانب:  فلسطينفي  )2011( أبو منديل دراسة .2
  ".بمهارات التفكير الناقد لدى طالًبات الصف الثاني عشر واتجاهاتهن نحوها

هدفت الدراسة تعرف فعالية إثراء وحدة مقترحة في مادة الجغرافيا بمهارات التفكير الناقد لدى 
  .طالًبات الصف الثاني عشر واتجاهاتهن نحوها

الجغرافيا "قامت بتحليل الوحدة الدراسية المقدمة  إذواتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، 
، وتحديد مهارات التفكير الناقد، كما استخدمت المنهج التجريبي في إعداد قائمة مهارات "السياحية

مادة الجغرافيا، وتجريبها التفكير الناقد والمادة اإلثرائية، واختبار التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو 
على عينة الدراسة والتي تكونت من شعبتين، األولى تجريبية، والثانية ضابطة، من طالًبات الصف 

طالبة،  ) 79(الثاني عشر في مدرسة عيلبون الثانوية للبنات، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
  .طالبة للمجموعة الضابطة) 39(للمجموعة التجريبية ، و

  :ت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتيةواستخدم
التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية، ومعامل إيتا إليجاد حجم األثر، ومعامل االرتباط (

بين ) 0.05(وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة . بيرسون
يبية والضابطة بعد إثراء محتوى الوحدة الدراسية بمهارات متوسط درجات الطالًبات في المجموعة التجر 

التفكير الناقد في اختبار التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو المادة لصالح المجموعة التجريبية ، ومن 
األسباب التي أدت إلى ذلك فاعلية إحداث اإلضافات والزيادات على الوحدة الدراسية في كتاب 

ر المحتوى في تناول بعض مهارات التفكير الناقد، وأن حجم تأثير اإلضافات الجغرافيا نتيجة لقصو 
  .والزيادات على الوحدة الدراسية من كتاب الجغرافيا للصف الثاني عشر كبير في المجموع العام

باير في التحصيل وتنمية مهارات  إستراتيجيةأثر : عنوانب:  في سورية )2011(العاتكي  دراسة .3
  .الدراسات االجتماعية ةالتفكير لدى تالمذة الصف الرابع األساسي من خالل ماد

باير في التحصيل وتنمية مهارات التفكير لدى تالمذة  إستراتيجيةهدفت الدراسة قياس أثر 
استخدمت الباحثة المنهج التجريبي و  الصف الرابع األساسي من خالل مادة الدراسات االجتماعية

) 70(من  استخدمت ثالث مجموعات من تالمذة الصف الرابع األساسي في محافظة الالذقية تكونتو 
واستخدمت أدوات , وتلميذة تلميذا) 64(والضابطة من , تلميذةو  تلميًذا) 62(والثانية من , وتلميذة تلميذا

ل محتوى كتاب الدراسات االجتماعية واختبار تحصيلي وأداة تحلي, مكونة من قائمة مهارات التفكير
وبرنامج تعليمي مصمم وفق , لقياس تحصيل تالمذة الصف الرابع لألهداف المعرفية المحددة

  : إلىباير وتوصل البحث  إستراتيجية
  .باير في تحصيل تالمذة المجموعتين األولى والثانية إستراتيجيةاألثر المرتفع الستخدام  •
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, دى التالمذةالتقليدية في رفع مستوى التحصيل الكلي ل ستراتيجيةباير على اإل إستراتيجيةتفوق  •
وبفروق غير دالة بين , في كل من مستويات التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم بفروق دالة إحصائًيا

  .متوسطات درجات تالمذة المجموعات الثالث في مستويي التذكر والفهم
   .باشرة على االستقرائية في تنمية مهارات التفكيرتفوق الطريقة الم •

 ترمونرو وسال  إستراتيجيةأثر استخدام  :عنوانب :األردن في )2009(ن يدراسة الحوري وآخر  .4

مكفرالند في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن  ٕاستراتيجيةو 
  ."وتحصيلهم في مبحث التاريخ 

مكفرالند في تنمية  ٕاستراتيجيةو  مونرو وسالتر  إستراتيجية ف أثر استخدامتعر الدراسة  هدفت
, مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن وتحصيلهم في مبحث التاريخ

) 3( إلىقسمت , من طلبة الصف الثامن األساسي طالب وطالبات) 209(تكونت عينة الدراسة من 
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون , )، ومجموعة ضابطةان تجريبيتانمجموعت(منها : اتمجموع

بتطوير وحدة تعليمية من كتاب تاريخ أوروبا في العصور الوسطى للصف الثامن األساسي تم تطبيقها 
تكون من  على المجموعتين التجريبيتين باستخدام اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد الذي

 قبلًيا فقرة، وتم تطبيق االختبارين) 45(فقرة، وقام الباحثون بإعداد اختبار تحصيلي مكون من ) 34(
  .على مجموعات الدراسة بعدًياو 
  :أظهرت نتائج الدراسة مايليو  
بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالعالمة البعدية الكلية )0.05( إحصائيةفروق ذات داللة وجود   •

لتمييز بين ا( إستراتيجيةالطلبة الذين درسوا  مصلحةالتدريس ل إستراتيجيةيعزى ألثر  ،التاريخلمبحث 
  ، )الحقيقة والرأي

بين المتوسطات الحسابية الكلية تعزى لمتغير الجنس )0.05( إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •
  .وللتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس

بين المتوسطات الحسابية الخاصة باختبار التحصيل يعزى )0.05( إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
  ، )التمييز بين الحقيقة والرأي( إستراتيجيةالطلبة الذين درسوا  لمصلحةالتدريس  إستراتيجيةالختالف 

 . التدريس ٕاستراتيجيةتعزى لمتغير الجنس و )0.05( إحصائيةذات داللة  عدم وجود فروق •

تبادل األدوار في تنمية التفكير  إستراتيجيةفاعلية " :عنوانب: السعودية في )2008(دراسة أمين  .5
  ."الناقد والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة

تبادل األدوار في تنمية التفكير الناقد والتحصيل  إستراتيجيةهدفت الدراسة معرفة فاعلية 
واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة، وطبقت على عينة 

المنهج شبه  اتبعطالبة من طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة، و ) 64(عشوائية بلغت 
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للمعلمة لتدريس وحدة  يبية وضابطة، وضمت األدوات دليًال تين تجر التجريبي القائم على تصميم مجموع
العدوان الخارجي على العالم اإلسالمي في العصر الحديث من كتاب التاريخ المقرر على الصف 

واختبار التفكير الناقد  تحصيلًيا اختباًراتبادل األدوار، و  إستراتيجيةالثاني الثانوي، ومصمم وفق 
  :إلىلصت الدراسة لواطسون وجليسر، وخ

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات  إحصائيةداللة  اتوجود فروق ذ •
وفي كل مكون من  لهطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد ك

 .المجموعة التجريبية، يعزى للعامل التجريبي لمصلحةمكوناته الفرعية 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات  إحصائيةداللة  اتوجود فروق ذ •
طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل المجموعة التجريبية يعزى للعامل 

 .التجريبي

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية ودرجات  إحصائيةداللة  اتوجود فروق ذ •
المجموعة  لمصلحةوعة الضابطة في التطبيق البعدي المؤجل الختبار التحصيل طالبات المجم

 .التجريبية، يعزى للعامل التجريبي

مادة الدراسات  فاعلية وحدة مقترحة في": بعنوان: مصر في )2008(لسيد وأحمدا دراسة.6
في ضوء المعايير القومية للتعليم في رفع مستوى التحصيل واكتساب المفاهيم  االجتماعية

وبعض مهارات التفكير الناقد والميل نحو العمل االجتماعي لدى تالميذ الصف الخامس 
  ."االبتدائي

في ضوء المعايير القومية هدفت الدراسة  تعرف فاعلية وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية 
رفع مستوى التحصيل واكتساب المفاهيم وبعض مهارات التفكير الناقد والميل نحو للتعليم في 

، وقد اتبعت الباحثتان المنهج شبه العمل االجتماعي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
التجريبي للتاكد من ثبات أداة البحث وصدقها، والمنهج الوصفي في تحليل منهج الدراسات 

اختبار تحصيلي، اختبار المفاهيم التاريخية، اختبار (لباحثتان األدوات االجتماعية، واسخدمت ا
تلميذًا من مدرسة الزهور ) 46(، وتكونت عينة الدراسة من )التفكير الناقد، مقياس لالتجاهات

  :االبتدائية بالوادي الجديد، وأظهرت نتائج الدراسة اآلتي
 في  ات التالميذ بين متوسط) 0.05(عند مستوى الداللة داللة إحصائية  اتوجود فروق ذ •

لمقياس الميل نحو العمل االجتماعي لصالح التطبيق  البعديالقبلي و المجموعة التجريبية في التطبيق 
 .البعدي

 .فاعلية الوحدة المقترحة في تنمية التفكير الناقد لدى تالميذ المجموعة التجريبية •
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التطبيق كل من درجات المجموعة التجريبية في  اتبين متوسط داللة إحصائية اتفروق ذ وجود •
 . في اختبار التفكير الناقد لصالح التطبيق البعدي البعديالقبلي و 

في تنمية  إستراتيجياتأثر استخدام أربع  ":بعنوان: األردن في )2007(دراسة الحوري  .7
 . مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف الثامن األساسي وتحصيلهم في مبحث التاريخ

ـ  أوريليمكفرالند ـ مونرو سالتر ـ  إستراتيجية( إستراتيجياتهدفت الدراسة معرفة أثر أربع 
في تنمية مهارات التفكير الناقد، والتحصيل في مبحث التاريخ، لدى عينة من طلبة الصف ) سميث

أربع  إلىوطالبة، وقسموا  طالًبا) 323(الثامن األساسي في مدارس منطقة إربد األولى بلغ عددهم 
يبي، مجموعات تجريبية ومجموعة ضابطة واحدة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج التجر 

با في العصور الوسطى للصف الثامن األساسي، كما طبق و وطورت وحدة تعليمية من كتاب تاريخ أور 
وقد أشارت . فقرة) 45(اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد، واختبار تحصيلي مكون من 

  :إلىالنتائج 
بين المتوسطات الحسابية الخاصة بالعالمة البعدية على مهارات  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •

طلبة المجموعة التجريبية الذين  لمصلحةالتدريس و  إستراتيجيةالتفكير الناقد الفرعية تعزى الختالف 
 ).التمييز بين الحقيقة والرأي( إستراتيجيةدرسوا باستخدام 

ية الخاصة باختبار التحصيل تعزى بين المتوسطات الحساب إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
 إستراتيجيةطلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام  لمصلحةالتدريس و  إستراتيجيةالختالف 

 ).التمييز بين الحقيقة والرأي(

أنموذج للبيئة الصفية التعليمية العلمية للدراسات " :بعنواناألردن  في) 2007(النوايسة دراسة .8
االجتماعية قائم على مهارات التفكير الناقد في ضوء المعايير المعاصرة وقياس فاعليته في تنمية 

  " تلك المهارات لدى الطلبة

هدفت الدراسة تطوير أنموذج للبيئة الصفية التعليمية للدراسات االجتماعية قائم على مهارات 
ر الناقد في ضوء المعايير المعاصرة، وقياس فاعليته في تنمية تلك المهارات لدى عينة من التفكي

من مدرسة جعفر بن أبي طالب الثانوية، ومدرسة مؤتة الثانوية تم  طالًبا) 125(الطلبة بلغ عددها 
اختيارهم بالطريقة العشوائية، وقد طبق المنهج التجريبي، وأعدت قائمة بالمعايير المعاصرة لتنمية 

، وفي ضوئها تم بناء معياًرا) 62(جتماعية اشتملت على مهارات التفكير الناقد في الدراسات اال
األهداف ـ البيئة المادية ـ المحتوى التعليمي ـ : لصفية التعليمية التعلمية مكون منأنموذج البيئة ا

الوسائل التعليمية وتكنولوجيا المعلومات ـ والتقويم، ور المعلم والمتعلم وفق المستخدمة ـ د ستراتيجياتاإل
   .ة األردنيةناقد المعدل على البيئلمهارات التفكير ال) 2000(كما استخدم اختبار كاليفورنيا 

  :أظهرت النتائج اآلتيو 
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المعايير المعاصرة للبيئة الصفية التعليمية التعلمية للدراسات االجتماعية، وهي تحديد  •
 .موزعة على خمسة مجاالتمعياًرا)62(

 .تحديد مكونات األنموذج وبلغت عشرة مكونات •

المجموعة التجريبية  لمصلحةبين المجموعتين التجريبية والضابطة  إحصائيةذات داللة  وجود فروق •
 .في اختبار التفكير الناقد، ما يثبت فاعلية األنموذج في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة

 

استخدام طرائق العصف الذهني، والقبعات الست أثر " :بعنوانفي األردن  )2006(دراسة عودات  .9
طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث والمحاضرة المفعلة في التحصيل والتفكير التأملي لدى 

  ." "التربية الوطنية والمدنية

هدفت الدراسة الكشف عن أثر استخدام طرائق العصف الذهني، والقبعات الست والمحاضرة 
المفعلة في التحصيل والتفكير التأملي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث التربية الوطنية 

  :مجموعة من النتائج أهمها ىإلوتوصلت الدراسة . والمدنية
بين في االختبار التحصيلي البعدي )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةفروق ذات داللة وجود  •

المجموعة التي درست بطريقة القبعات الست والمجموعة التي درست بطريقة العصف الذهني 
 .طريقة العصف الذهني لمصلحة

بين المجموعة التي درست بطريقة القبعات الست )0.05( إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
 .عات الستطريقة القب لمصلحةوالمجموعة التي درست بطريقة المحاضرة المفعلة 

ى للجنس في االختبار تعز )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •
 .التحصيلي

تعزى للتفاعل بين الجنس والطريقة )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
  .ف الذهنيناث في طريقة العصالا لمصلحة

لتدريس مبحث  إستراتيجيةأثر استخدام األسئلة ك :عنوانب مصرفي  )2006(الشرعة  دراسة .10
 .رالتاريخ في التحصيل وتنمية الدافعية للتعلم ومفهوم الذات لدى طلبة الصف العاش

لتدريس مبحث التاريخ في التحصيل  إستراتيجيةاألسئلة ك معرفة أثر استخدام الدراسة هدفت
، طالًبا) 65(وتكونت عينة الدراسة من  العاشروتنمية الدافعية للتعلم ومفهوم الذات لدى طلبة الصف 

تدريس، واألخرى ضابطة  إستراتيجيةدرست باستخدام األسئلة ك ؛مجموعتين تجريبية إلىتم تقسيمهم  
ومقياس الدافعية للتعلم،  تحصيلًيا اختباًراودرست بالطريقة االعتيادية ولجمع البيانات استخدم الباحث 

  .ومقياس مفهوم الذات
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بين )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  :الدراسة أظهرت نتائجو 
تبار التحصيل في مبحث التاريخ البعدي وبمقياس مفهوم المتوسطين الحسابين المعدلين الخاصين باخ

الذات العالم البعدي وبكل مجال من مجاالت مفهوم الذات البعدية وبمقياس الدافعية، للتعلم البعدي 
في فروقات معامالت االرتباط الثنائية )0.05(يعزى الختالف طريقة التدريس عند مستوى الداللة 

  .البينية
 

أثر كل من طريقتي االستقصاء والعصف  " :بعنوان قطرفي  )2005(الدوسري  دراسة.11
الذهني في تنمية التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية، لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة 

  "قطر

استقصاء أثر كل من طريقتي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية التفكير  الدراسة هدفت
  .االجتماعية، لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة قطرالناقد في الدراسات 

درست  طالًبا) 30(األولى : مجموعتين إلىموزعين  طالًبا) 60(تكونت عينة الدراسة من 
وقد تم استخدام . درست بطريقة العصف الذهني طالًبا) 30(بالطريقة االستقصائية، والمجموعة الثانية 

وقام الدوسري بتطوير أنشطة لالختبار ) BAER(باير  إستراتيجيةى اختبار للتفكير الناقد اعتمادًا عل
  .متعلقة بمقرر الدراسات االجتماعية للصف األول الثانوي

لكل من طريقة االستقصاء )0.05( إحصائيةالدراسة وجود أثر ذي داللة  أظهرت نتائجو 
  .في هذه الدراسةوالعصف الذهني في تنمية جميع مهارات التفكير الناقد التي تم اختيارها 

مهارات التفكير  فاعلية برنامج مقترح لتعليم"  :بعنوان :األردنفي  )2005( الخضراءدراسة .12
لطالبات الصف الثاني المتوسط  في تنمية مهارتي التفكير الناقد واالبتكاري والتحصيل لوحدة 

  ".الدولة األموية في مادة التاريخ

مقترح لتعليم مهارات التفكير لطالبات الصف الثاني فاعلية برنامج هدفت الدراسة تعرف 
. المتوسط في تنمية مهارتي التفكير الناقد واالبتكاري والتحصيل لوحدة الدولة األموية في مادة التاريخ

تعليم قدرات ( الجزء األول : ولتحقيق أغراض الدراسة، تم تصميم برنامج تعليمي مكون من جزأين
، كما قامت الخضراء بإعداد اختبار )تعليم مهارات التفكير الناقد(زء الثاني ، والج)التفكير االبتكاري

وتم تقسيم  ،طالبة) 70(لقياس تحصيل الطالبات في وحدة الدولة األموية، وتكونت عينة البحث من 
المجموعة التجريبية التي تدربت على مهارات التفكير االبتكاري، ومهارات : مجموعتين إلىالدراسة 

النتائج  إلىوقد توصلت الدراسة . والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية ،ر الناقدالتفكي
  :اآلتية
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) قدرات التفكير االبتكاري(ول من البرنامج المقترح في فاعلية الجزء األ إحصائًيالم تظهر فروق دالة  •
ط في تنمية قدرات التفكير المدمجة في وحدة الدولة األموية في مادة التاريخ للصف الثاني المتوس

 .االبتكاري، ومهارات التفكير الناقد، والتحصيل الدراسي للمجموعة التجريبية األولى

) مهارات التفكير الناقد(في فاعلية الجزء الثاني من البرنامج المقترح  إحصائًياظهرت فروق دالة  •
 .متوسطالمدمجة في وحدة الدولة األموية في مادة التاريخ للصف الثاني ال

برنامج لتنمية بعض المفاهيم التاريخية أثر : "بعنوان السعودية في )2004( آل مبارك دراسة.13
وبيان فعالية مهارات التفكير الناقد والتحصيل في التاريخ لدى طلبة الصف األول في المرحلة 

  "المتوسطة 

فعالية مهارات التفكير الناقد  هدفت الدراسة إلعداد برنامج لتنمية بعض المفاهيم التاريخية وبيان
بالسعودية،وقد اتبع الباحث  والتحصيل في التاريخ لدى طلبة الصف األول في المرحلة المتوسطة

تحديد المفاهيم التاريخية ومهارات : (المنهج الوصفي والمنهج التجريبي، قد استخدم األدوات اآلتية
  ).لتفكير الناقد، واختبار تحصيلي في محتوى الوحدةالتفكير الناقد لوحدة الخلفاء الراشدين، واختبار ا

: طلبًا من طلبة الصف األول متوسط وتقسيمهم إلى مجموعتين) 185(وتكونت عينة الدراسة من 
تجريبية وضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية  االستراتيجية المستخدمة في تزويد المعلمين بطرق 

 . في الدراسات االجتماعية معينة لتدريس مهارات التفكير الناقد

        املفاهيماملفاهيماملفاهيماملفاهيمدراسات حبثت يف دراسات حبثت يف دراسات حبثت يف دراسات حبثت يف : : : : احملور الثانياحملور الثانياحملور الثانياحملور الثاني .ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 
 

 والعصف التوليدي التعلم نموذج استخدام أثر: "بعنوان :فلسطين في )2012(فنونه  دراسة.15
 "غزة بمحافظة عشر الحادي الصف طالب لدى نحو األحياء المفاهيم واالتجاه تنمية في الذهني

  
 في الذهني العصف ٕاستراتيجيةو  ,التوليدي التعلم نموذج استخدام أثر تعرف الدراسة هذه هدفت

) 90(تكونت عينة البحث من , باستخدام المنهج التجريبي األحياء مادة نحو واالتجاه المفاهيم تنمية
 مجموعة ثالث مجموعات؛ إلى عشوائًيا عتز وُ , غزة بمحافظة عشر الحادي من طلبة الصف طالًبا

) 30( وعددهادرست الوحدة الرابعة من كتاب األحياء باستخدام نموذج التعلم التوليدي أولى  تجريبية
 ،طالًبا) 30( وعددهادرست الوحدة نفسها باستخدام العصف الذهني  ثانية تجريبيةومجموعة  ,طالًبا

 وتمثلت أداتا ،طالًبا )30( وعددها المتبعةالطريقة  درست الوحدة نفسها باستخدام ومجموعة ضابطة
طبقت قبل تنفيذ التجربة  األحياء مادة نحو لالتجاهات ومقياس اختبار المفاهيم العلمية،في الدراسة 
  :وأظهرت نتائج الدراسة, وبعدها
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 هم علىعلى نظرائهم في المجموعة الضابطة في متوسط درجات بيتينالتجري المجموعتينة بطل تفوق •
 .اختبار المفاهيم العلمية

 هم علىعلى نظرائهم في المجموعة الضابطة في متوسط درجات بيتينالتجري المجموعتينة بطل تفوق •
  .حياءاأل مادة نحو التجاهاتا مقياس

 

تضمين المفاهيم االقتصادية في مقررات  واقع" :نبعنوا :السعودية في )2010(دراسة الشراري .16
  "المرحلة الثانويةالجغرافيا في 

ومدى تضمين , االقتصادية الالزمة لطالب المرحلة الثانوية المفاهيمهدفت الدراسة تعرف 
أهمية وتعرف , المرحلة الثانوية للمفاهيم االقتصادية من واقع تحليل الكتب يالجغرافيا فمقررات 
 لمعلميننظرا المفاهيم االقتصادية في مقررات الجغرافيا في المرحلة الثانوية من وجهة  تضمين

حول مدى أهمية  عينة الدراسةبين استجابات  إحصائًياومدى وجود فروق دالة , والمشرفين التربويين
وتم , المنهج الوصفي التحليلي لجمع المعلومات ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم ،تضمين هذه المفاهيم

وفي , في مدينة مكة المكرمة تربوًيا مشرًفا) 24(معلمًا و) 68( أخذ جميع مجتمع الدراسة المكونة من
 الدراسي وية بفصليها األول والثاني للعاموجميع كتب مادة الجغرافيا للمرحلة الثان ,إدارة تعليم الجوف

  ـ:النتائج وأظهرت) 2010- 2009(
لم يتم تضمينها في مقررات الجغرافيا في  امفهومً ) 99(من أصل  اقتصادًيا مفهوًما) 32(أن هناك  •

   .تضمينها من المفاهيم التي أكد المختصون أهمية مفهوًما )67( حين تم تضمين على. الثانويةالمرحلة 
مجاالتها في مقررات الجغرافيا في المرحلة الثانوية  همية تضمين المفاهيم االقتصادية بجميعأ  •

   .)2.09(و ) 2.40(المتوسط الحسابي بين  حيث تراوح, بدرجة متوسطة وعالية
بين أفراد عينة الدراسة حول مدى أهمية تضمين المفاهيم  إحصائيةداللة ذات  لم تظهر فروق •

في جميع ) المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, العمل(الجغرافيا تعزى لمتغيرات  االقتصادية في مقررات
 حيث وجدت فروق تعزى لنوع العمل الحالي, ماعدا في المجال الخاص بالموارد االقتصادية المجاالت
 - 1(بين  ,ووجدت فروق في مجال الموارد االقتصادية تعزى لسنوات الخبرة, المشرف التربوي لمصلحة
  . من عشر سنوات فأكثر لمصلحة) سنوات فأكثر 10(و ) سنوات 5أقل من 

  
  
  
  



 

 

 الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

24 

أثر أنموذج كارين في اكتساب المفاهيم الجغرافية  ":بعنوان العراقفي  )2010(العاشقي  دراسة.17
  " طالبات الصف الرابع األدبيواستبقائها لدى 

ا لدى طالبات أثر أنموذج كارين في اكتساب المفاهيم الجغرافية واستبقائه تعرفهدفت الدراسة 
اقتصر البحث على طالبات الصف الرابع األدبي في المدارس الثانوية الصف الرابع األدبي، و 

وعلى  2009/2010للعام الدراسي /الثالثة  المديرية العامة لتربية بغداد الرصافة إلىعدادية التابعة واإل
 ،دبيالفصلين الرابع والخامس من كتاب أسس الجغرافية وتقنياتها المقرر على طالبات الصف الرابع األ

استعملت  الباحثة التصميم التجريبي ذا  ).الخرائط والتقنيات الجغرافية ،وحقول الجغرافية (والمتضمن 
عدادية إوتم اختيار  ،ذا االختبار البعدي) والضابطةالتجريبية (الضبط الجزئي لمجموعتي البحث 

 ،بصورة قصدية لتطبيق التجربة واختارت شعبيتين لتمثل احداهما المجموعة التجريبية) السيدة نرجس(
 المجموعتين تاطالبة لكل) 40(طالبة بواقع ) 80(واألخرى المجموعة الضابطة وبلغ عدد أفراد العينة 

لدراسي السابق في مادة التحصيل ا، المعرفة السابقة ،الذكاء(المجموعتان في متغيرات وكوفئت 
درست ) التحصيل الدراسي لألم  التحصيل الدراسي لألب، العمر الزمني محسوبا باألشهر، ،الجغرافية

ة وفق الطريقة االعتيادي ةحين درست المجموعة الضابط علىالمجموعة التجريبية وفق أنموذج كارين 
ولقياس مدى اكتساب الطالبات للمفاهيم الجغرافية  .ودرست الباحثة المجموعتين بنفسها .في التدريس

فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة ) 30(ا من ا لهذا الغرض مؤلفً ا تحصيليً أعدت الباحثة اختبارً 
ثة األولى من تصنيف والثالثة األخرى خاطئة  موزعة على المستويات الثال ،بدائل إحداها الصحيح
ا باستعمال االختبار التائي وبعد تطبيق االختبار ومعالجة البيانات إحصائيً ، بلوم للمجال المعرفي

  :تيابطتين أسفرت النتائج عن اآللعينتين متر و لعينتين مستقلتين 
بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية التي ) 0،05(عند مستوى  إحصائيةفرق ذي داللة  وجود •

التي تدرس وفق الطريقة  ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ،تدرس وفق أنموذج كارين
  .المجموعة التجريبية  لمصلحةاالعتيادية في اختبار اكتساب المفاهيم الجغرافية و 

في متوسطات درجات اكتساب المفاهيم ) 0,05(وى عند مست إحصائيةفروق ذات داللة  توجدال  •
  .الجغرافية للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي واالستبقاء

بين متوسط درجات المجموعة الضابطة  في ) 0،05(عند مستوى  إحصائيةوجود فرق ذي داللة  •
 .للمعلوماتم عدم استبقائه إلىالبعدي وهذا يشير  لمصلحةاالختبار البعدي واالستبقاء دال 
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لنموذج بايبي البنائي لتحصيل  وفًقافاعلية التدريس  :"بعنوان: مصرفي  )2010( أحمددراسة .18
  .اإلعداديةالمفاهيم التاريخية ومهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحلة 

ا لنموذج بايبي البنائي لتحصيل المفاهيم التاريخية هدفت الدراسة قياس أثر فاعلية التدريس وفقً 
وطالبًة  طالًبا) 70(وتكونت عينة الدراسة من, ومهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

للنموذج،  وفًقاوقامت الباحثة بإعادة صياغة الوحدة  ،مجموعتين تجريبية وضابطة إلىتم تقسيمهم 
ريخية لقياس مستوى تحصيل التالميذ في المفاهيم التاريخية واختبار مهارات واختبار المفاهيم التا

التفكير التاريخي لتقويم مهارات التفكير التاريخي لدى عينة الدراسة، وتم تطبيق اختبار المفاهيم 
حدة ، وبعد االنتهاء من تدريس الو قبلًياالتاريخية، واختبار مهارات التفكير التاريخي على عينة الدراسة 

  .بعدًياوفق النموذج تم تطبيق كل من اختبار المفاهيم التاريخية واختبار مهارات التفكير التاريخي 
لنموذج بايبي لتنمية تحصيل المفاهيم التاريخية  وفًقاأظهرت نتائج الدراسة فاعلية التدريس و 

ومهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، ووجود عالقة إرتباطية موجبة بين 
درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار تحصيل المفاهيم التاريخية، ودرجاتهم في اختبار 

  .مهارات التفكير التاريخي

ثرائي في التربية الوطنية إأثر برنامج  :بعنوان: األردن في )2009(العناتي والحموي  دراسة.19
   على اتجاهات طلبة مدرسة الملك عبد اهللا الثاني للتميز في محافظة الزرقاء نحوها

ثرائي في التربية الوطنية على اتجاهات طلبة مدرسة الملك إتعرف أثر برنامج  الدراسةهدفت 
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر , للتميز في محافظة الزرقاء نحوهاعبد اهللا الثاني 

طالبا  )37(تجريبية ضمت: مجموعتين إلىقسموا , وطالبة طالًبا) 78(وبلغ عددهم  ،األساسي
طالبا  )41(ومجموعة ضابطة ضمت  ،طبق عليها المنهاج االثرائي في الدراسات االجتماعية,وطالبة
خضعت المجموعتان لمقياس لالتجاهات نحو التربية . ثرائيطبق عليها البرنامج اإللم ي,وطالبة
بين أداء المجموعتين التجريبية  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىفأشارت نتائج الدراسة , الوطنية

المجموعة التجريبية في اتجاهات الطلبة المتميزين نحو التربية الوطنية تعزى  لمصلحةوالضابطة 
في تنمية االتجاهات تعزى  إحصائيةكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة  ,ثرائيبرنامج اإللل

  .للجنس وللتفاعل بين متغيري الجنس ونوع البرنامج
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لمعلمات  مقترحبرنامج تدريبي فاعلية ": بعنوان السعودية في )2008 ( األهدل دراسة.20
وتقويم  االستنتاجية واالستقرائيةبالطريقتين  المفاهيم لتدريس في المرحلة الثانوية الجغرافيا

  "ويسكنسن الطالبات حسب نموذج
تنمية مهارات معلمات الجغرافيا في المرحلة الثانوية في تدريس المفاهيم  هدفت الدراسة

  Ehmanأمانكما حددها  الطريقتين االستنتاجية واالستقرائية استخدامخالل  من ةالجغرافي
 "موذج ويسكنسنومهارات تقويم الطالبات في المفاهيم الجغرافية حسب بن ،Mehlinger"وملنجر""

Wisconsi " . ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج الوصفي في جمع البيانات المطلوبة لبناء
موعة التصميم القبلي البعدي للمج االبرنامج التدريبي واالختبارات، كما استخدمت المنهج التجريبي ذ

معلمة جغرافيا في المرحلة  ) 30(الواحدة وهي المجموعة التجريبية، وقد تكونت عينة البحث من 
الثانوية بمحافظة جدة تعرضت الختبار قبلي في تدريس المفاهيم وتقويمها، ثم ُدربت على البرنامج  

للعينات " ت"اختبار تالها إعادة االختبار لقياس فاعلية البرنامج التدريبي، وقد استخدمت الباحثة 
لقياس الفروق بين متوسط درجات المعلمات في اختبار تدريس المفاهيم القبلي )  الواحدة ( المرتبطة 
وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود فرق . لقياس فاعلية البرنامج تم استخدام مربع أوميجاو والبعدي، 

ومتوسط درجات االختبار البعدي  دال بين متوسط درجات المجموعة التجريبية لالختبار القبلي
  .االختبار البعدي، وفاعلية البرنامج لمصلحة

فاعلية الطريقة االستقصائية في اكتساب " :بعنوان سورية في )2008( العاتكي دراسة.21
  ".التالميذ المفاهيم االجتماعية

األساسي هدفت الدراسة تعرف فاعلية الطريقة االستقصائية في اكتساب تالمذة الصف الرابع 
  .المفاهيم االجتماعية مقارنة بالطريقة التقليدية

الجنس، مكان , الطريقة(وقد تم استخدام المنهج التجريبي في الدراسة واختيار متغيرات 
وتضمنت إجراءات البحث تحليل محتوى كتاب التربية االجتماعية للصف الرابع األساسي  )قامةاإل

وبلغت , رنامج تعليمي وفق خطوات الطريقة االستقصائيةوتصميم ب)  2008-2007(للعام الدراسي 
وتلميذة من تالمذة الصف الرابع األساسي في محافظة الالذقية  تلميًذا) 187(عدد أفراد عينة الدراسة 

تفوق : وكان من نتائج الدراسة  .وتلميذة تلميًذا) 96(وضابطة ضمت , وتلميذة تلميًذا) 91(تجريبية 
الطريقة االستقصائية في اكتساب التالميذ للمفاهيم االجتماعية من حيث زيادة نسبة الكسب المعدل 

المجموعة التجريبية  لمصلحةثبات وجود فروق بين الجنسين إوتم , تقان عاليةإمستويات  إلىوالوصول 
وأنه لم يكن هناك تأثير كبير في الفروق بين تالمذة , مقارنة بذكورها باقتراح التعريف وابداء الرأي

على عدم  من مهمات اكتساب المفهوم اعتماًداوفي كل مهمة , المجموعة الواحدة في االختبار كله
 .إحصائًياداللة الفروق 
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 وهيلدا تابا تنيسون - ميرل نموذجي أثر ": بعنوان: األردن في )2007(الحراسيس  دراسة.22
  .مبحث التاريخ نحو واتجاهاتهم التاريخية، للمفاهيم األساسي العاشر الصف طلبة تحصيل في

 الصف طلبة تحصيل في وهيلدا تابا تنيسون - ميرل نموذجي أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 .مبحث التاريخ نحو واتجاهاتهم التاريخية، للمفاهيم األساسي العاشر

موزعين  طالبة ( 126 )و ،طالًبا ( 127 )منهم وطالبة، طالًبا ( 253 )على الدراسة عينة اشتملت
 تم حيث مجتمع الدراسة، مدارس من مدرستين في وذلك لإلناث (3 )و للذكور (3 ) دراسية، شعب (6 ) على

 .العشوائية المعالجة بالطريقة طرق على الشعب توزيع تم ذلك بعد .القصدية بالطريقة اختيارها

 واختبار ت بيرسون، ارتباط ومعامل األحادي، التباين تحليل استخدام تم البيانات، تحليل ولمعالجة

 :اآلتي الدراسة نتائج أظهرت و

 الذين الطلبة بين للمفاهيم التاريخية العاشر الصف طلبة تحصيل إحصائية في داللة ذات فروق وجود1-

 .تنيسون – ميرل نموذج ولصالح والطريقة التقليدية تابا وهيلدا تنيسون، – ميرل نموذج باستخدام درسوا

 للجنس تعزى للمفاهيم العاشر الصف طلبة تحصيل في إحصائية التاريخية داللة ذات فروق توجد-2

 .تطالًباال ولصالح

 درسوا الذين التاريخ نحو مبحث العاشر الصف طلبة اتجاهات إحصائية في داللة ذات فروق توجد ال -3

 . التقليدية درسوا بالطريقة والذين تابا وهيلدا تنيسون، – ميرل نموذج باستخدام

  .للجنس تعزى التاريخ مبحث نحو العاشر الصف طلبة اتجاهات إحصائية في داللة ذات فروق توجد ال-4
  

 

اكتساب طالبات الصف الثاني المتوسط  مدى":بعنوان: السعودية في )2006(البلوي  دراسة.23
  ".بمدينة جدة للمفاهيم الفقهية المتكررة

مدى اكتساب الطالبات للمفاهيم الفقهية في مادة الفقه ومناداة كثير في  تعرفهدفت الدراسة 
اعتمدت  .الدراسات باالهتمام بالمفاهيم، شملت عينة الدراسة طالبات الثاني المتوسط بمدينة جدة

وهي عبارة عن اختبار تحصيلي  ،الدراسة على المنهج الوصفي المسحي من خالل أداة الدراسة
  :وكان من نتائج الدراسة .موضوعي من نوع اختيار من متعدد

وهي نسبة دون %) 48.4(بلغ متوسط اكتساب الطالبات للمفاهيم الفقهية في االختبار ألتحصيلي  •
 .)النهاية الصغرى للدرجة(الذي يمثل الحد األدنى للنجاح %) 50( تربوًياالمستوى المقبول 

 %).61.6(المتوسط الحسابي لدرجات العينة في اختبار مجال التذكر نسبة  •

 %).45(نسبة المتوسط الحسابي لدرجات العينة في اختبار مجال الفهم  •

  %).38.6(نسبة المتوسط الحسابي لدرجات العينة في اختبار مجال التطبيق  •
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مقترحة في تنمية  فعالية وحدة تدريسية " :بعنوان :السعودية في )2005(ل دهش آ دراسة.24
بعض مفاهيم التربية الدولية لدى طالبات السنة الثانية بقسم الجغرافيا في كلية التربية للبنات 

  ".واتجاهاتهن نحو دورها

هدفت الدراسة تعرف فعالية وحدة دراسية مقترحة في تنمية مفاهيم التربية الدولية لدى طالبات 
) 81(وقد تكونت عينة البحث من . تربية للبنات بمحافظة جدةالسنة الثانية بقسم الجغرافيا في كلية ال

في السنة الثانية بقسم الجغرافيا في كلية التربية للبنات تم اختيارها ) ب(طالبة من طالبات الشعبة 
  :وكان من نتائج الدراسة .بالطريقة العشوائية

لى اختبار مفاهيم التربية بين متوسط أداء الطالبات عينة البحث ع إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
 .التطبيق البعدي لالختبار لمصلحةالدولية بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي لالختبار 

أظهرت نتائج معامل مربع أوميغا في التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي للمفاهيم التربية الدولية  •
دي لالختبار التحصيلي التي التطبيق البعمقارنة بقيمة معامل مربع أوميغا في ) 0.37(حيث بلغت 

تحصيل الطالبات نحو تعلم مفاهيم  فيوهذا يدل على فعالية الوحدة التدريسية وتأثيرها ) 0.91(بلغت 
 .التربية الدولية الرئيسة المتضمنة في الوحدة التدريسية

التجاه نحو بين استجابات الطالبات عينة البحث على مقياس ا إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •
 .اكتساب مفاهيم التربية الدولية

) 0.43(اس االتجاه حيث بلغت يأظهرت النتائج أن قيمة معامل مربع أوميغا في التطبيق القبلي لمق •
وهذا يدل  .)0.92(مقارنة بقيمة معامل مربع أوميغا في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه التي بلغت 

على أن اتجاه الطالبات نحو تعلم مفاهيم التربية الدولية المتضمنة في الوحدة التدريسية كان أقوى بعد 
 .تعلمهن لهذه المفاهيم

أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في تحصيل  " :بعنوان: األردن في )2005(العمايري  دراسة.25
  ".والمدنية وتنمية التفكير التأملي لديهمطلبة الصف العاشر في مبحث التربية الوطنية 

اختبار أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في تحصيل طلبة الصف العاشر في  الدراسةهدفت 
ولتحقيق . مبحث التربية الوطنية والمدنية وتنمية التفكير التأملي لديهم، ومعرفة أثر الجنس في ذلك

 إلىوتم تقسيم أفراد الدراسة  .واختبار التفكير التأملي اتحصيلي اأهداف الدراسة استخدم العمايري اختبار 
  :النتائج اآلتية إلىتجريبية وضابطة، وتوصلت الدراسة  ؛مجموعتين

في االختبار التحصيلي تعزى للطريقة حيث كانت هذه الفروق بين  إحصائيةفروق ذات داللة  ودوج •
  .يمخرائط المفاه لمصلحةطريقة دورة التعلم وطريقة خرائط المفاهيم 

لتي بين المجموعة التي درست باستخدام الطريقة التقليدية، وا إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   •
  .درست باستخدام دورة التعلم
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بين المجموعة التي درست باستخدام الطريقة التقليدية، والتي  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  •
  ).0.05(توى الداللة درست باستخدام خرائط المفاهيم عند مس

وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية  فاعلية": بعنوان: مصر في )2005(زيان  دراسة.26
  ةاإلبتدائيلتنمية بعض المفاهيم واالتجاه نحو السياحة لدى تالميذ المرحلة 

هدفت الدراسة التأكد من فعالية وحدة مقترحة في الدراسات االجتماعية لتنمية بعض المفاهيم 
ة، وإلجراء ذلك تم اختيار عينة البحث من تالميذ اإلبتدائيواالتجاه نحو السياحة لدى تالميذ المرحلة 

مال والسادات من تالميذ المدارس الحكومية بمدينة قنا مدرستي مدينة الع اإلبتدائيالصف الخامس 
االقتصادي  يينويفترض في هذه المجموعة التكافؤ في المستو  ؛حيث مقر إقامة وعمل الباحثة

وتم تطبيق أدوات الدراسة على التالميذ مجموعة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام  ،االجتماعيو 
وذلك  ،المنهج الوصفي :نواعتمدت الدراسة الحالية على المنهجين التاليي ،م2004/ 2003الدراسي 

المنهج و . ووضعها في القائمة اإلبتدائي،لتحديد المفاهيم السياحية المناسبة لتالميذ الصف الخامس 
شبة التجريبي تم استخدام هذا المنهج عند تجريب الوحدة الدراسية المقترحة لتعرف فعاليتها في تنمية 

ومن األدوات المستخدمة في المجموعة التجريبية  كل من المفاهيم السياحية واالتجاه نحوها لدى تالميذ
أثر دائرة التعلم في تدريس المفاهيم العلمية المتضمنة بموضوع الضوء ", اختبار تمام إسماعيل :الدراسة

المفاهيم السياحية  1996, )22(2, جامعة أسيوط, مجلة كلية التربية, "لتالميذ الصف األول اإلعدادي
ة اإلبتدائيمقياس االتجاه نحو السياحة لتالميذ المرحلة و   )من إعداد الباحثة(ة اإلبتدائيلتالميذ المرحلة 

  :وأظهرت نتائج الدراسة) من إعداد الباحثة(
ا بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات تالميذ وجود فروق دالة إحصائيً  •

مقياس االتجاه نحو السياحة  –يم السياحية التطبيق البعدى الختبار المفاه يالمجموعة التجريبية ف
   .ةتالميذ المجموعة التجريبي لمصلحة

بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في القياس  إحصائًياوجود فرق دال  •
) التخطيط، المراقبة(البعدي لمهارات ما وراء المعرفة على مستوى المجال الكلي والمجاالت الفرعية 

  .لمصلحة طلبة المجموعة التجريبية
والتي ينبغي  بتدائياإلكما ان هناك مجموعة من المفاهيم السياحية الالزمة لتالميذ الصف الخامس  •

 .إكسابها لهم وتنميتها لديهم

 

 التربية كتب اھتمام درجة" : بعنوان: في األردن )2004( عبيدات والطراونةدراسة .27 

  " السياسية بالمفھومات ا3ردن في ا3ساسي للصف السادس والوطنية ا*جتماعية

 األساسي للصف السادس والوطنية االجتماعية التربية كتب اهتمام درجة تعرف الدراسة هدفت

 تم سياسًيا، مفهوًما ( 94 ) من أداة تألفت الباحثان أعد الدراسة هذه وألغراض السياسية، بالمفهومات
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 والوطنية االجتماعية التربية كتب بتحليل قام الباحثان األداة هذه ضوء وفي وثباتها، صدقها من التأكد

  .للتحليل وحدة الكلمة الباحثانواستخدم  األساسي، السادس للصف
 كتاب من بالمفهومات السياسية االهتمام درجة في تفاوت وجود إلى المحتوى تحليل نتائج أشارت وقد

 الثالثة الكتب في األولى السياسية المرتبة النظرية مجال احتل فقد بالمجاالت، يتعلق فيما أما .آلخر

 الجغرافيا، وكتاب التاريخ كتاب في الثانية في المرتبة الدولية العالقات مجال جاء حين في مجتمعة،

 مجال جاء فقد واألخيرة الثالثة المرتبة في أما .الوطنية كتاب التربية من الثالثة المرتبة في وجاء

 .الوطنية التربية كتاب في الثانية المرتبة احتل حين في والجغرافيا التاريخ من كتاب المقارنة السياسة

 التربية االجتماعية مناهج تضمين ضرورة :أهمها من المقترحات من العديد إلى الدراسة وخلصت

 .باهتمام المؤلفين تحظ لم التي السياسية للمفاهيم األساسي السادس للصف والوطنية

 

الجيجسو قي تدريس  إستراتيجيةفاعلية استخدام  : "بعنوان مصرفي  )2001( يونسدراسة .28
  " الدراسات االجتماعية في اكتساب المفاهيم الجغرافية

تدريس في ) الجيجسو(  التعاونيالتعلم  إستراتيجيةتعرف فاعلية استخدام هدفت الدراسة 
للمفاهيم الجغرافية واتجاهاتهم نحو  اإلبتدائياكتساب تالميذ الصف الخامس  فيالدراسات االجتماعية 

  :ولتحقيق ذلك قام الباحث بإعداد األدوات اآلتية   .الجماعيالعمل 
  .الجيجسو إستراتيجيةالمعلم لتدريس وحدة البيئة الصحراوية باستخدام دليل  •
    .الجيجسو إستراتيجيةأوراق عمل التلميذ يسترشد بها أثناء دراسة الوحدة باستخدام  •
  .اختبار المفاهيم الجغرافية المتضمنة فى الوحدة موضوع الدراسة •
  .الجماعينحو العمل  مقياس االتجاه •

بمدرسة مصعب بن  اإلبتدائيوتم تطبيق تجربة الدراسة على مجموعة من تالميذ الصف الخامس 
 إلىلتكون مجموعة الدراسة ، وتم تقسيمها  عشوائيها بشكل ر ة بمدينة المنيا ، وتم اختيااإلبتدائيعمير 

  ) اتلميذً  60وعددهم (  مجموعتين ضابطة وتجريبية 
  :مايليالدراسة  وأظهرت نتائج

 فيدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  متوسطيبين  إحصائًيافروق دالة وجود  •
  .المجموعة التجريبية لمصلحةالختبار المفاهيم الجغرافية  البعديالتطبيق 

 فيدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  متوسطيبين  إحصائًياوجود فروق دالة  •
 .المجموعة التجريبية لمصلحة الجماعياالتجاه نحو العمل  لمقياس البعدي التطبيق
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أثر استخدام كل من التعلم التعاوني فعالية ": بعنوان ألردنفي ا )1998( ينالقصير  دراسة.29
  .للمفاهيم التاريخية في مبحث التاريخوالتعليم الشخصي في تحصيل طلبة الصف العاشر 

أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والتعليم الشخصي في تحصيل طلبة  تعرفهدفت الدراسة 
وطالبة  طالًبا) 172(وتكونت عينة الدراسة من  .الصف العاشر للمفاهيم التاريخية في مبحث التاريخ

األولى تجريبية درست بطريقة التعلم التعاوني،  :ثالث مجموعات هي إلىفي ست شعب تم تقسيمها 
والمجموعة الضابطة درست بالطريقة  والمجموعة التجريبية الثانية درست بطريقة التعليم الشخصي،

وألغراض الدراسة تم إعداد اختبار تحصيلي، وتطوير وحدة تعليمية حسب طريقة التعلم  .التقليدية
تطبيق االختبار قبل التجربة وبعدها مباشرة وبعدها بثالثة  التعاوني وطريقة التعليم الشخصي، وتم

  :الدراسة أظهرت نتائجأسابيع، و 
في التحصيل المباشر للمفاهيم التاريخية لدى طلبة الصف )0.05( إحصائيةوجود فروق ذات داللة  •

 .طريقة التعلم التعاوني لمصلحةالعاشر، تعزى لطريقة التعليم و 

في التحصيل المباشر للمفاهيم التاريخية لدى طلبة )0.05( حصائيةإعدم وجود فروق ذات داللة  •
 .الصف العاشر تعزى للجنس

في التحصيل المباشر للمفاهيم التاريخية لدى طلبة )0.05( إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  •
 .التفاعل بين طريقة التعليم والجنس إلىالصف العاشر، تعزى 

 

   :الدراسات األجنبية. ثانياً 
 

  اسبانيافي  )De Acedo )2010دي اكيدو   دراسة .1
 Effects of an instruction method in thinking skills with students from ":بعنوان

compulsory secondary education "  

   "أثر طريقة التدريس بالفريق في مهارات التفكير لدى طلبة الصف الثاني الثانوي األساسي"

لـ واالس " فكر بنشاط في المحتوى التعليمي"تقييم أثر طريقة التدريس  هدفت الدراسة إلى
من طرائق مهارات التفكير اإلبداعي الذاتي في مهارات التفكير األساسية  Wallace& Adamsوآدمز

  .لدى طلبة الصف الثاني الثانوي من التعليم األساسي
وطالبة من  طالًبا) 110(من  استخدمت الدراسة المنهج التجريبي، وأجريت لدى عينة مكونة

: سنة وزعوا في مجموعتين) 15- 13(طلبة الصف الثاني الثانوي األساسي ممن تتراوح أعمارهم بين
  .وطالبة طالًبا) 58(ومجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها طالًبا) 52(مجموعة تجريبية بلغ عدد أفرادها

  :لتحقيق أهداف الدراسة صممت األدوات اآلتية
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من خالل دمج ) العلوم الطبيعية، العلوم االجتماعية، اللغة(يمي في محتوى مواد برنامج تعل
 .مهارات التفكير في محتوى هذه المواد وتدريس ثمان وحدات تعليمية منها

 .اختبار التحصيل الدراسي

 .اختبار مهارات التفكير

الضابطة وفق درجاتهم دلت النتائج على تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة 
  .في اختباري التحصيل الدراسي واختبار مهارات التفكير 

ودمج " فكر بنشاط في المحتوى التعليمي"أوصت الدراسة بتوسيع استخدام طريقة التدريس 
  .مهارات التفكير في محتوى المواد الدراسية

 

الوثائق المتعلقة  "بعنوان :في فرنسا )Starkey and Osler )2001 ستاركي وأوسلر دراسة.2
مساهمة هذه السياسة في ومقارنتها مع مدى  في كل من فرنسا وبريطانياالوطنية بسياسة التربية 
 ".وتنميتهاالوطنية والتربية الوطنية  الهويةتشجيع مفاهيم 

Citizenship Education and National Identities in France and England inclusive 

or Exclusive  

 في كل من فرنسا وبريطانياالوطنية تعرف الوثائق المتعلقة بسياسة التربية  ت الدراسةهدف
. وتنميتهاالوطنية والتربية الوطنية  الهويةمساهمة هذه السياسة في تشجيع مفاهيم ومقارنتها مع مدى 
بشكل يحقق عدم الرضا وعدم  تصيغ السياساتهذه بأن الوثائق المتعلقة  إلىوقد توصل البحث 

عداد أبناء إهدفت  )اتقليديً (على الرغم من أن التربية الوطنية ، الناشئةة لدى ياالهتمام بالقضايا السياس
الهوية الوطنية بهذين يرى البحث أن موضوع  لذلك، مكانهم في مجتمع الراشدين ليأخذواالمجتمع 

أن  إلىوخلص ، التربية الوطنية في كال البلدين مجبراقام البحث بتحليل و . كبير موضع شك البلدين
مبادئ الحرية والعدالة والتضامن والمساواة وحقوق اإلنسان ل أن تناوله البرنامج في فرنسا يعلن عن

لدى المضني لغرسها وأنه ال بد من العمل هذه المبادئ  مشكلة في تطبيق هناكي بأن حيو  بأسلوب
ويرى أن بعد مفهوم التربية ، ال يتناول صراحة الهوية الوطنية برنامجالفي بريطانيا فإن  أما. الناشئة

ضني أو أن يطور لدى الناشئة من خالل التوعية وليس من خالل الضغط أو العمل الم بدالوطنية ال 
وليس من خالل المشاركة في العام بواسطة التطوع في العمل  البرنامج تطوير الممكنفمن . المباشر

اهتمام لديه  يكنكال البرنامجين لم أن  إلىخلص البحث و  .بالتغييرلب التي تطا والمسيراتظاهرات تال
  .العرقيضرورة االبتعاد عن التمييز  إلىباألقليات على الرغم من اإلشارة 
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  :ريطانيا بعنوانفي ب Phillips )(2000دراسة فيليب .3
درجة تلبية المناهج الدراسية في مقاطعة ولز في جنوب بريطانيا لحاجات الطلبة المستقبلية في "

 ". مجال التربية في محور المشاركة الفعالة في التطور والتجديد في الثقافة السياسية

Culture, Community and Curriculum in Wales; Citizenship Education for new 

Democracy  

الدراسة تعرف درجة تلبية المناهج الدراسية في مقاطعة ولز في جنوب بريطانيا  هدفت
لحاجات واتجاهات الطلبة المستقبلية في مجال التربية في محور المشاركة الفعالة في التطور والتجديد 

ية وشكًال نوعًا من اإلدارة الذات" ولز"في الثقافة السياسية للقرن الحادي والعشرين والتي تمثلت بإعطاء 
وقد اعتمد . التعليم واالنتخابات البرلمانية: مصغرًا للحكومة التي تتولى إدارة بعض الشؤون من مثل

وخلص . البحث على تحليل للوثائق والمناهج المتعلقة بالتربية المدنية، والحكم على درجة مستقبليتها
المجتمع ال بد للمعلمين من أن يهتموا البحث إلى أن التربية الوطنية حتى تكون مستقبلية، وتخدم أفراد 

ويركزوا على فهم الطلبة ألحوال المجتمع وتطويره باالعتماد على تطوير الصناعة وتطوير المناطق 
النائية أو الريفية، وتطوير الحقوق الوطنية ألفراد المجتمع واحترامها، وفهم للعالم ومعرفة جوانب 

من مثل ردود الفعل تجاه " ولز"تمييز العرقي وعدم تقبله في تاريخه المختلفة والتركيز على محاربة ال
وضع البحث جملة من المبادئ . المهاجرين األيرلنديين وكذلك للمهاجرين من مختلف بقاع األرض

التي يجب على التربية الوطنية أن ترتكز عليها كتعميق االحترام للثقافة والتراث والهوية للويلزيين من 
ة تجعلهم ال يفكرون في التمسك بثقافات بديلة أو أخرى، والى االستمرارية في خالل تعليمهم بطريق

برامج التربية الوطنية التي تعزز وعي الطلبة بعمل النظام السياسي ومسؤولياته وواجباته وذلك من 
باإلضافة إلى تعميق المسؤولية والعمل الجاد في جميع . خالل تفعيل مادة التاريخ لتكون وسيلة لذلك

  .ناطق ولز لمواجهة ومعالجة مشكلة التمييز العرقي والتي تعاني منها جميع مدارس البيضم
  

الدراسية  المناهجية قبكالتربية الوطنية " : بعنوان :في بريطانيا Crick )0(200دراسة كرك .4
  In education for citizenship ". .األخرى

الدراسية األخرى مثل  المناهجية قبكإدراج منهاج يتناول التربية الوطنية هدفت الدراسة 
شمولي وكلي ضرورة وجود منهاج  إلىوخلص البحث  ،الجغرافيا والتاريخ واللغة اإلنجليزية في بريطانيا

التي يخضع لها المجتمع كما  والمسؤولياتتضمن معارف ومعلومات حول الحقوق القانونية واإلنسانية ي
بحياة الناس، ويتضمن معارف ومعلومات  ، وارتباطهمن معارف عن مختلف أوجه النظام القضائييتض

. ضرورة احترامه وفهمه من قبل الطلبة ٕالىفي بريطانيا و  والعرقيعن التنوع الوطني والجغرافي والديني 
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والمحلية  المنهاج ال بد أن يتضمن معارف ومعلومات عن الحكومة المركزية هذارى البحث أن ي كما
، بهاالتي يمكن ألفراد المجتمع أن يساهموا لمجاالت وكيفية تمويلها وا، التي تقدمها العامةوالخدمات 

ومعلومات عن النظام البرلماني وأشكال الحكومات، ونظام  معارفه من ضمنما تت إلىإضافة 
أجهزة اإلعالم في وأهمية ، وحل الخالفات والصراعات بشكل عادلالتصويت، االنتخاب وأهمية 

سياسية ه المعارف عن العالم كمجتمع كوني له أبعاد يتضمنأن هذا المنهاج يجب أن  كما. المجتمع
تزويد المنهاج بمعارف عن دور االتحاد األوروبي  إلى باإلضافة، جتماعيةاالة و يبيئالقتصادية و االو 
  .المتحدة واألممتحاد الكومنولث او 

 مسؤولية المدرسة ": نبعنواالواليات المتحدة األمريكية في  Drisko )(1999درسكو  دراسة.5
وقيمها في  الديمقراطيةفي الواليات المتحدة بتضمين مبادئ  الوطنيةفي تعميق التربية  ودورها

  ,The Responsibilities of School in Civic Education "ة ج الدراسيهالمنا

أن  إلىخلص البحث . الوطنيةفي تعميق التربية  ودورها إبراز مسؤولية المدرسة الدراسة فتهد
 ،الديمقراطية كأسلوب وطريقة حياة وتقويةمن أهم مسؤوليات التربية في الواليات المتحدة هي دعم 

من  ًءاج الدراسية بدهوقيمها في المنا الديمقراطيةوذلك من خالل قيام المدارس بتضمين مبادئ 
ال أن تترك لرؤية المعلم تدريسها للطالب ى التركيز عل يتمحيث الروضة وحتى الصف الثاني عشر 

 االصحيحة والنقية أساسً  الديمقراطية من خالل جعل الديمقراطية المثالية أو وكذلك. الشخصيه واجتهاد
وتطبيق معرفة ة الديمقراطية، كما يجب أن يتم التركيز على ضرورة ممارس. وبيئتها المدرسةفي ثقافة 

تعليم التربية أن البحث رى ي نفسه لسياقا وفي. ةوقيمها في واقع حياة الطلب وبمبادئها بهاالطلبة 
تعليم تاريخ الواليات المتحدة ألن  أخفقفي العصر الحالي في أمريكا قد ، الوطنية في المناهج الدراسية

لمناهج ا وأن ما تتضمنه، في المدارس الحكومية عشرالخامس والثامن والحادي (وف يبدأ في الصف
بفقرة واحدة  لعن إعالن االستقاليتم الحديث  فمثالً كاٍف؛ محدود وغير عن تاريخ الواليات المتحدة 

المحصلة خلص  فيو . قليًال الدستور بشكل أفضل  ، بينما يتم الحديث عن التعامل معحدبأقصى 
من ممارستها ال بد بل مبادئ الديمقراطية في المناهج والكتب القيم و الأنه ال يكفي تضمين  إلىالبحث 

  .وفق القواعد الديمقراطية الحقة بشكل إجباري

 :بعنوانالواليات المتحدة األمريكية   Durr,et al )(1999 وآخرون رو د دراسة.6
“Improving Critical Thinking Skills in Secondary Math and Social 

Studies Classe” " تحسين مهارات التفكير الناقد لطلبة المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات
 والدراسات االجتماعية

الدراسة تطوير وتحسين مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة من أجل إعدادهم لتعليم  هدفت
جتماعية طويل المدى وتكونت عينة البحث من الطلبة الذين يقومون بدراسة الرياضيات، والدراسات اال
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استخدمت . بالمدارس الثانوية العليا في منطقتين من الطبقة الوسطى تقعان في شمال والية إلينويز
الدراسة اختبار كورنيل للتفكير الناقد، كما تم مسح لجمع المعلومات من المعلمين واآلباء والطلبة 

ات التي تم جمعها من عمليات وكانت النتيجة افتقار الطلبة لمهارات التفكير الناقد من خالل المعلوم
كما أنه لم . المسح، واشار الطالب بأنه ال يطلب منهم أن يفكروا بصورة نقدية في أثناء الحصص

يظهر تحسن في السلوكيات المحددة والتي اختبرت على مقياس كورنيل للتفكير الناقد، وقد فسر هذه 
لتدريس وتدعيم عملية التفكير الناقد، ولحل  النتيجة بأن العديد من المعلمين لم يدربوا بصورة مالئمة

تلك المشكلة قام الباحثون بتقديم برنامج لتعليم مهارات التفكير الناقد لطلبة الرياضيات والدراسات 
وقد أظهر هذا البرنامج زيادة . االجتماعية، ويتضمن اختيار الوسائل التعليمية، واللغة، ونشاطات التعلم

 .التفكير الناقداستخدام الطلبة لمهارات 

واقع التربية الوطنية في كل من  " :بعنوانفي بريطانيا  Hahn (1999) هاهن دراسة.7
السياسات، والواليات المتحدة وألمانيا والدنمارك وهولندا وأستراليا من حيث بريطانيا، 

  " والممارسات

والواليات المتحدة بريطانيا، إجراء مقارنة حول واقع التربية الوطنية في كل من الدراسة  فتهد
) 30(وبلغت عينة البحث ، والممارساتالسياسات، وأستراليا من حيث  ،وهولندا ،والدنمارك ،وألمانيا

مقابلة  إلىإضافة استبانة  عنسنة  )19- 14(إجابة الطلبة في عمر وكانت  مدرًسا) 20(طالًبا و 
تقوم  محددةسياسات  ال توجد لديهاوهولندا  ،وأستراليابريطانيا من  كًال  أن إلىخلص البحث و . معلميهم

وألمانيا والواليات  الدنماركبينما في . على تقديم التربية الوطنية ضمن مناهج محددة لهذا الغرض
 إلىخلص البحث و . صالحين ليكونوا مواطنين الطلبةتشكيل  إلىسياسات محددة تهدف  االمتحدة لديه

الدراسي ما  اليومدول التي شملتها، ففي الدنمارك هناك لقاء مبرمج ضمن تتعلق بكل دولة من ال نتائج
قضايا الحول  الطلبةالرأي بين  وتبادل تعميق سبل الحوار والنقاش إلىبين طلبة الصف الواحد يهدف 

في العلوم  متخصصةكما يدرس الطلبة مادة . هم أو بالطلبة أنفسهمصفتتعلق بالتي مشكالت الو 
والعالقات ، واالقتصادي، واالجتماعي، تضمن معارف ومعلومات عن النظام السياسيتاالجتماعية 

كما . مواضيع في السياسة نيدرسو  ركاالدنمأن جميع الطلبة بمختلف األعمار في  إلىإضافة ، الدولية
، الفرصة للمساهمة في صنع القرارمنحها تهتم بشكل كبير بمجالس الطلبة و  الدانمركيةن المدارس أ

التي تنفق  األوجهالمجالس لتقرر  بجانب وجود تمويل حكومي لهذه المجالس، الديمقراطية نقاشاتوال
أن المناهج التي تصمم للتربية الوطنية في ألمانيا والواليات  إلىخلص البحث و . فيها هذه األموال
التي ترتبط بقضايا سياسية جدلية في مجتمعهم وبشكل ال يتيح  المسائلعلى  التركيزالمتحدة متفاوتة 

 االستبانةو خالل المقابالت والمالحظة  منخلص البحث  كذلك. وٕابداء الرأي، للنقاش ةكبيرً  افرصً  لهم
 اً أكثر اهتمام نفإن الطلبة يكونو  سياسيةأن المناهج الدراسية إذا تضمنت تربية  إلىالتي ٌطبقت 
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النمط في  تركيزًا على هذاعندما ال تتضمن المناهج  االهتماموالوطنية مقابل عدم بالقضايا العامة 
أن التربويين عليهم مسؤولية التربية السياسية لألجيال الناشئة : مفادهانتيجة  إلىالبحث  ىانتهو . تربيةال

 .لمشاركة في الحياة العامةل واحتماالً ، دافعية أكثرليكونوا 

استقصاء دور البيئة والبيت والمدرسة في " :بعنوانتركيا في  )Ahmut)1993أحمت  دراسة.8
  ".المعرفة واالتجاهات والمفاهيم السياسية لدى طلبة الصف الخامس في تركيا

هدفت الدراسة استقصاء دور البيئة والبيت والمدرسة في المعرفة واالتجاهات والمفاهيم 
وطالبة تم  طالًبا) 262(السياسية لدى طلبة الصف الخامس في تركيا واشتملت عينة الدراسة على 

وتألفت أداة الدراسة من مقياس االتجاهات السياسية الذي طوره االتحاد  ،مدارس) 9(اختيارهم من 
العالمي لتقييم التحصيل التربوي، وأظهرت الدراسة أن التغيرات البيئية لها أثر كبير في بناء المعرفة 

أما دورها في تنمية  .وأن البيئة تسهم بقدر كبير في تقديم المعرفة السياسية ،واالتجاهات السياسية
لدى الطلبة، أما مساهماتها االتجاهات السياسية فقليل وتسهم المدرسة في تكوين االتجاهات السياسية 

  .كانت قليلةففي تقديم المعرفة السياسية 
 

 Effect of Cooperative" :بعنوان.فريقياإجنوب  في )Toumas)1992 توماسدراسة .9

Problem-Based Lab Instruction on Metacognition and Problem-

Solving Skills""  إفريقيا بعد التحرر من سياسة كيفية تنظيم التربية السياسية في جنوب
 "جنوب افريقيا -التمييز العنصري

تعرف كيفية تنظيم التربية السياسية في جنوب إفريقيا بعدما تحررت من سياسة  الدراسةهدفت 
وكيف ستكون التربية تحت الظروف الجديدة، وبينت الدراسة أن التربية السياسية  ،التمييز العنصري

سيكون ستعمل على المساعدة في تطوير األطفال الذين عاشوا تحت ظروف االضطهاد والقهر و 
 .تعرف كل المفاهيم وخاصة الديمقراطية بمقدورها تطوير عقول قادرة

مدى إدراك معلمي الدراسات  " :بعنوان بريطانيا, )Kabearyo)1990كابيرو دراسة ..10
  "ةيبيئالتربية الدراسة حالة لمنهج في .االجتماعية لمفهوم التربية الوطنية

هدفت هذه الدراسة تعرف مدى إدراك معلمي الدراسات االجتماعية لمفهوم التربية الوطنية 
االستبانات المنهج الوصفي عن طريق وقد استخدم الباحث  ،امعلمً ) 62(ألفت عينة الدراسة من وت

فضًال عن بطاقة المالحظة داخل غرف الصف، وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك توجهًا إيجابيًا لدى 
المعلمين نحو التربية الوطنية التي تهيئ الطلبة ليكونوا مواطنين مسؤولين في مجتمع ديمقراطي وكان 

 .أهداف المنهاج الرسمي المدرسيإدراك المعلمين للتربية الوطنية منسجمًا مع 
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أثر منحى تدريس "  :بعنوان الواليات المتحدة  ) Lumpkin ), 1991 ليومبكيندراسة .11
موجه نحو القدرة على التفكير الناقد والتحصيل واالحتفاظ في محتوى الدراسات االجتماعية لدى 

 Effect of teaching critical thinking ability " طلبة الصفين الخامس والسادس

achievement and retention of social studies content by fifth and sixth 
graders. 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريس مهارات التفكير الناقد باستخدام منحى تدريسي 
واالحتفاظ في محتوى الدراسات االجتماعية لدى طلبة موجه لتنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل 

طالبًا ) 45(طالبًا من الصف الخامس، و) 35(الصفين الخامس والسادس، وتكونت عينة الدراسة من 
، تم تقسيمهم عشوائيًا إلى )Alabama(من الصف السادس في المدارس االبتدائية في والية األباما 

وى الراسات االجتماعية مع التركيز على مهارات التفكير الناقد مجموعتين األولى تجريبية درست محت
والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليدية، واستغرقت فترة التجربة خمسة أسابيع، ثم طبق اختبار كورنل 

)Cornel (لقياس التفكير الناقد على المجموعتين، وقد كشفت النتائج عن اآلتي: 

  ).الخامس والسادس(إحصائية في القدرة على التفكير الناقد تعزى للصف عدم وجود فروق ذات داللة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف السادس واحتفاظهم بمحتوى الدراسات 

  .االجتماعية ولصالح المجموعة التجريبية

 The Effect of Direct: بعنوان بريطانيا في) Johnes )1993 جونيزدراسة .12
Instruction of Thinking skills in Elementary Social Studies on 

Development of Thinking Skills. "  أثر التدريس المباشر لمهارات التفكير في مادة
  " الدراسات االجتماعية على تنمية مهارات التفكير في المرحلة االبتدائية

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التعليم المباشر لمهارات التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية 
على تنمية تلك المهارات، وتكونت عينة الدراسة من ثالث مجموعات من طلبة الصف الخامس 

الذين تم تدريسهم وحدة الدراسات طالًبا وطالبة و ) 15(كل مجموعة مؤلفة من األساسي 
ة نفسها من خالل ثالث طرائق، درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية باستخدام االجتماعي

الكتاب المدرسي، أما المجموعة  التجريبية األولى درست باستخدام التعليم المباشر، والمجموعة 
ء التجريبية الثانية باستخدام طريقة تضمنت األنشطة الموجهة لمهارات التفكير الناقد، وقد تم إلغا

أي تعليم مباشر عن هذه المجموعة، وأظهرت النتائج أن إدخال مهارات التفكير الناقد في المنهج 
  .يمكن أن يعزز تعلم تلك المهارات
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  التعليق على الدراسات السابقةالتعليق على الدراسات السابقةالتعليق على الدراسات السابقةالتعليق على الدراسات السابقة

  :الدراسات السابقة تحليل. أوالً 

  . كمتغير تابع السياسيةوالمفاهيم كمتغير مستقل  أوريلي إستراتيجيةقلة الدراسات التي ربطت بين  •
من خالل تصميم , ومن هنا يجيء البحث الحالي ليسد ثغرة في مجال البحوث التربوية السابقة

 ,مقننة تنفيذ وخطوات واضحة، إجراءاتوب التربوي، الميدان حاجة من أهدافهفي  نطلقي برنامج مقترح
 من التحققو  ,أوريلي ستراتيجيةإل اوفقً  ,التعليمية العملية في ابأدوارهم القيام في طلبةوال درسالم ساعدي

ودراسة اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية   ,لدى الطلبة تنمية المفاهيم السياسيةفاعليته في 
 .التربوي الميدان في تطبيقه عند إليها التوصل يؤمل نتائجك

البحث متغيرات بعد استعراض الدراسات السابقة المصنفة إلى محورين من حيث العالقة مع 
  :الدراسات السابقة وفق المعايير اآلتية حليلأمكن ت, الحالي

  :تنوعت الدراسات السابقة من حيث األهداف التي سعت إلى تحقيقها :األهداف .1
؛ 2012, الدسوقي(: اتكدراس, في التحصيل البرامج التدريسيةهدفت بعض الدراسات معرفة فاعلية  •

 .الخ).2008؛ والحوري، 2011العاتكي، 

؛ 2008, أمين: (هدفت بعض الدراسات معرفة فاعلية البرامج في تعديل التصورات البديلة كدراستي •
 .)2012, فنونه

, هدفت بعض الدراسات معرفة فاعلية البرامج في تنمية أنواع مختلفة من التفكير كالتفكير الناقد •
؛ 2007, ؛ الحوري2008, السيد وأحمد(: كدراسات, والمنظومي, وعمليات العلم, واالستداللي, والتاملي
، 2001( )2005؛ آل دهش،2004؛ آل المبارك، 2005, الدوسري؛ 2006, ؛ عودات2007, النوايسة
Parfill(على الترتيب . 

, هدفت بعض الدراسات معرفة فاعلية البرنامج في تنمية أنواع مختلفة من المهارات كمهارات؟ •
 .على الترتيب )2005(الخضراء : ةكدراس, تدريسالومهارات تخطيط 

هدفت بعض الدراسات معرفة فاعلية برامج قائمة على برامج واستراتيجيات متنوعة في تنمية  •
والتدريس  ,)Urena ,et, al, 2012() 2010( العاشقيو , )2004( آل المباركمثل , واكتساب المفاهيم

 كدراسة تينسون - ميرلنموذج و  ,)2010( أحمد وفقًا لنموذج بايبي لتحصيل المفاهيم التاريخية كدراسة
 ,)2008( العاتكي كدراستي والطريقة االستقصائية لتنمية المفاهيم االجتماعية )2007(الحراسيس 

والنموذج التوليدي كدراسة , )2001( يونسواستراتيجية الجيجيسيو كدراسة  ,)1993(أحمت دراسة 
السيد و  )1993( Johnes تيكدراسة مقترحة تعليميواستراتيجيات  ذجانمو  ,)2012( الغامدي

 ).2008(وأحمد
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تنمية في  وفق استراتيجية أوريليمقترح  برنامجوهدف البحث الحالي قياس فاعلية 
 . المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنية لدى طلبة الصف العاشر واتجاهاتهم نحوها

 إلى الدراسة ةعين تسمقُ إذ  ,التجريبي شبه وأ ,اعتمد معظم الدراسات المنهج التجريبي: المنهج .2
ة بالطريق مقارنة المستخدمة ستراتيجيةاالأو  البرنامج فاعلية لدراسة ضابطة وأخرى تجريبية ؛مجموعتين

  .ةالمتبع
وفق استراتيجية المقترح  البرنامجالبحث الحالي المنهج التجريبي لقياس فاعلية  واعتمد

الصف العاشر واتجاهاتهم نحو أوريلي في تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنية لدى طلبة 
  .المادة

حجم ) 1(ويوضح الجدول , ومراحلها الدراسية, تنوعت الدراسات السابقة في حجم العينة: العينة .3
 .ومراحلها الدراسية, عينات الدراسات السابقة

  حجم عينات الدراسات السابقة ومراحلها الدراسية :)1(جدول

  الدراسة بلد  المرحلة الدراسية  العينة حجم  الدراسة  م

  مصر  الثاني الثانوي  82  مصر )،2012(الدسوقي    1
  فلسطين  الثاني الثانوي  79  فلسطين )2011(أبو منديل    2
  سورية  الرابع االبتدائي  70  سورية )2011(العاتكي    3
  األردن  الثاني االعدادي  209  األردن )2009(الحوري    4
  األردن  الثاني الثانوي  64  األردن )2008(أمين    5
  مصر  الخامس االبتدائي  46  مصر )2008(السيد وأحمد    6
  األردن  الثامن األساسي  323  )، األردن2007(الحوري    7
  األردن  المرحلة الثانوية  125  )، األردن2007(النوايسة    8
  األردن  األول الثانوي  30  ).، األردن2006(عودات    9

  مصر  األول الثانوي  65  ).،مصر2006(الشرعة    10
  قطر  العاشر  60  ).، قطر2005(الدوسري    11
  األردن  الثاني الثانوي  70  )، األردن2005(الخضراء    12
  السعودية  األول الثانوي  185  )، السعودية2004(آل مبارك    13
  فلسطين  الثاني الثانوي  90  )، فلسطين2012(فنونه    14
  السعودية  المرحلة الثانوية  92  )، السعودية2010(الشراري    15
  العراق  الرابع األدبي الثانوي  80  )العراق، 2010(العاشقي    16
  مصر  الثالث اإلعدادي  70  )، مصر2010(أحمد    17
  األردن  العاشر  78  )، األردن2009(العناتي والحموري   20

  30  )، السعودية2008(األهدل    18
كلية / جغرافيا/ معلمات 

  تربية
  السعودية
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  سورية  الرابع األساسي  187  )، سورية2008(العاتكي    19
  األردن  العاشر  253  )، األردن2007(الحراسيس    20
  السعودية  الثاني الثانوي  100  ، السعودية2006(البلوي    21
  السعودية  كلية التربية 2س  81  )، السعودية2005(آل دهش    22
  األردن  العاشر  75  )، األردن2005(العمايري    23
  مصر  الخامس االبتدائي  65  )، مصر2005(زيان    24
  األردن  السادس األساسي  -   )، األردن2004(عبيدات والطراونة    25
  مصر  الخامس االبتدائي  60  )، مصر2001(يونس    26
  األردن  العاشر   172  ، األردن1998(القصير    27
  اسبانيا  الثاني الثانوي  110  )اسبانيا – (De Acedoدي اكيدو    28
  الدراسة بلد  المرحلة الدراسية  العينة حجم  الدراسة  م
  بريطانيا  كتاب التربية الوطنية  -    )Starkey &Osler,2001(ستاركي وأوسلر   29
  بريطانيا  كتاب التربية الوطنية  -   بريطانيا Phillips, 2000)(فيليب    30
  بريطانيا  كتاب التربية الوطنية  -   بريطانيا Crick, 200)0(كرك    31

32   
الواليات المتحدة  Drisko, 1999)(درسكو 

  األمريكية
 -  

الخامس والثامن والحادي 
  عشر

الواليات 
  المتحدة 

33   
الواليات  Durr,et al 1999)(دور وآخرون

  المتحدة
  المرحلة الثانوية  - 

الواليات 
  المتحدة

  (Hahn, 1999)هاهن    34
مدرس  20
  طالب30و

  بريطانيا  أول وثاني وثالث ثانوي

  تركيا  الخامس اإلبتدائي  262  تركيا, )1993(أحمت    35

  المرحلة اإليتدائية  -   جنوب إفريقيا, )1992(توماس    36
جنوب 
  إفريقيا

  بريطانيا  دراسات إجتماعية  معلم 62  بريطانيا, )1990(كابيرو    37
  بريطانيا  الخامس االبتدائي  Johnes,(  45 1993( جونيز   38

  LUMPKIN, 1991(  35( ليومبكين   39
الخامس والسادس 

  االبتدائي
الواليات 
  المتحدة

طالًبا وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي  )12685(البحث الحالي من  مجتمعوتكونت 
  .م 2014\2013المسجلين في العام الدراسي  محافظة دمشق مدارسفي 

تنوعت المواد الدراسية التي هدفت الدراسات السابقة تنمية التفكير من : الدراسية المادة .4
التربية الوطنية في  ومادة ،)1999حسين؛ 2011, العالن(كمادة العلوم في دراسات , خاللها

ومادة الدراسات  )2004وعبيدات والطراونة، Hinwola ،1988,Drisko, 1999( اتدراس
 ,)2011(أبو منديل في دراسة  ومادة الجغرافياسورية  )،2011(العاتكي االجتماعية في دراسة 



 

 

 الدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقةالدراسات السابقة: : : : الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

41 

بينما هدفت  ,(دراسة تدريب المعلم في ومادة , )2007(الحراسيس التاريخ في دراسة  ومادة
 ةكدراس ال عالقة لها بالمادة الدراسيةدراسات أخرى تنمية هذه المهارات من خالل برامج متنوعة 

  .)2006البلوى، (

  .وفي البحث الحالي ُصمم برنامج مقترح وفق استراتيجية أوريلي لتنمية المفاهيم السياسية
 بعضها مداعتَ  فقد ،اختلفت الدراسات السابقة في األدوات المستخدمة لتنمية المفاهيم : األدوات .5

 لقياس مقاييس اآلخر بعضها واعتمد ،)1993( أحمتكدراسة  االستخدام شائعة عالمية مقاييس
 Phillips ودراسة ) 2005(زيانو ؛2009( العناتي والحموريكدراسات  الباحثين إعداد من االتجاهات

 االستبانات، االتجاه، مقاييس التحصيلية، االختبارات لتشمل القياس أدوات تنوعت كما ،)2000(
  .المقابلة المالحظة،

ُصمم اختبار المفاهيم , ولقياس فاعلية البرنامج المقترح في تنمية المفاهيم السياسية
ومقياس , تين المدروستين  لدى الطلبة عينة البحثوحدالالمتضمنة في موضوعات السياسية 

عند مواجهة موقف معين يتعلق بمحتوى  لدى الطلبة عينة البحث اتجاهات الطلبة نحو المادة 
  .موضوعات الوحدة المدروسة

 :أظهرت نتائج الدراسات السابقة ما يأتي :النتائج .6

 أنشطة تنفيذ في استخدمت سواء ، المفاهيم تنمية في التدريسية ستراتيجياتالبرامج واال ليةعاف •
  .)الدراسي المنهاج خارج أو داخل من( تدريبية

 في الدراسي التحصيل زيادةو , العلمية المعرفةوتنمية  في اكتساب  ستراتيجياتالبرامج واال ليةعاف •
  الخ... ..كيمياء والتربية الوطنيةوال والرياضيات، كالعلوم، متنوعة دراسية مواد
 اتجاهات وتكوين الطلبة أداء تحسين في الخاصة بالتفكير الناقد ستراتيجياتالبرامج واال ليةعاف •

 .مادة التربية الوطنية نحو إيجابية

 

  :أوجه الشبه بين البحث الحالي والدراسات السابقة. ثانياً 

تنمية في تبنيه لبرنامج تدريسي لقياس فاعليته في  دراسات المحور األول مع الحالي البحث يتفق .1
  .مهارات التفكير

يتفق البحث الحالي مع دراسات المحور الثاني في تنمية المفاهيم بشكل عام والمفاهيم السياسية  .2
  .بشكل خاص

يتفق البحث الحالي مع الدراسات التي بحثت تنمية التفكير ضمن سياق تعليم المواد الدراسية  .3
  .)2012 (فنونهو  )2008( العاتكيدراسات ك ,المتنوعة

؛  2012؛ فنونه،2005؛آل دهش، 2005؛ زيان،2001؛ يونس،1998القصير،(ق مع دراسات يتف .4
  .في تبني برنامج لقياس فاعليته في تنمية المفاهيم , )2004آل مبارك،
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يتفق مع معظم الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي المعتمد على المجموعة التجريبية  .5
 ،؛ عودات2007؛ النوايسة، 2008أحمد، ؛ السيد و 2011أبو منديل، (كدراسات , والمجموعة الضابطة

  .)2005؛ العمايري، 2008؛ األهدل، 2010؛ العاشقي، 2006
في استخدام مادة الدراسات االجتماعية  )2008(الحوري  و) 2005(العاتكي ويتفق مع دراسة  .6

 .لتصميم األنشطة المتضمنة في البرنامج من خاللها

  :اختالف البحث الحالي عن الدراسات السابقةأوجه . ثالثاً 

عتمدة في مالمعايير ال راعى ,تصميم برنامج لتدريس المفاهيم السياسية في مادة التربية الوطنية .1
وأفادت من المالمح , متطلبات النمو للمرحلة العمرية لطلبة الصف األول الثانوي عملية تصميمه

ه له منهج الدراسات االجتماعيةكفرع من فروع  الوطنية التربيةوطبيعة مادة , الرئيسة لها من جهة
وهو يمثل طريقة لم تستخدم على نطاق واسع في الدراسات , التنظيمي الخاص به من جهة أخرى

  .السابقة
 .واالحتفاظ بنتائج التدريس لدى الطلبة, , المقترح في تنمية المفاهيم السياسية البرنامجقياس فاعلية   .2

 .التفكير بالمحتوى العلمي لموضوعات التربية الوطنية المدروسةربط مهارات  .3

 اطالع حسبالحالي  بحثال عد ي أن يمكن حيث ,مكان إجراء البحث في الجمهورية العربية السورية .4
 .المجال هذا في اً محلي األولى بحوثال من الباحث

 :اإلفادة من الدراسات السابقة. رابعاً 

  :الدراسات السابقة باآلتي أفاد البحث الحالي من      
 ،بحث وفرضياتهال بأسئلة الخاصة المعلومات جمع في لكوكذ ،الحالي لبحثل النظري اإلطار بناء .1

  .التجريبي المنهج على تعتمد كونهاب ,السابقة الدراسات معظم مع التفاقه
وفقًا لمراحل وتصميم المواقف التدريسية  ،ريسيةالتد البرامج بناء في المعرفية والمبادئ األسس .2

 .البرنامج

 مقياس االتجاهات  بناء .3

وطرائق المعالجة , وتصميم اختبار المفاهيم السياسية, األساليب واإلجراءات المتبعة في الدراسة .4
 .وكذلك في عرض وتفسير النتائج, اإلحصائية

 :يمكن استخالص ما يأتياستنادًا إلى التحليل السابق للدراسات السابقة 

وتتقدم بازدياد , المفاهيم السياسية هي قدرات نمائية تتأثر بالعمر والنماء العقلي للفردإن تنمية  •
 .وتتأثر بالتدريب, المستوى العقلي للفرد

: إن المفاهيم السياسية يمكن تنميتها وتطويرها بإتباع االستراتيجيات التدريسية المتنوعة مثل •
 .الخ......, ,استراتيجية باير ومونرو وسالتر ومكفرالند
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 االجتماعية المواد تدريسفي  برنامج تدريسي تناولت التي الباحث علم حدود في الدراسات ندرة •
 . ومادة التربية الوطنية خاصة, عامة

  . ال وجود لدراسات ربطت بين استراتيجية أوريلي كمتغير مستقل والمفاهيم السياسية كمتغير تابع •
من خالل تصميم , ومن هنا يجيء البحث الحالي ليسد ثغرة في مجال البحوث التربوية السابقة

 ,مقننة تنفيذ وخطوات واضحة، إجراءاتوب التربوي، الميدان حاجة من أهدافهفي  نطلقيبرنامج مقترح 
 من التحققو  ,ريليالستراتيجية أو  اً وفق ,التعليمية العملية في بأدوارهم القيام في طلبةوال درسالم ساعدي

ودراسة اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية   ,لدى الطلبة, فاعليته في تنمية المفاهيم السياسية
  التربوي الميدان في تطبيقه عند إليها التوصل يؤمل نتائجك



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلطار النظري: ثالثالفصل ال
  .تمهيد    ☜☜☜☜

  .ريليأو  إستراتيجية: لوالمحور األ 
  .مفهوم التفكير الناقد. أوًال      

  .أهمية التفكير الناقد.اثانيً      
  .مهارات التفكير الناقد.اثالثً      

  .في تنمية مهارات التفكير الناقد دور المدرس.ارابعً      
  .التفكير الناقد إستراتيجيات. اخامسً      

 .سميث .1

 .باير .2
 .مكفرالند  .3
 .زيتون  .4

 .كركلور و وجنسن بينكر و لأوب إستراتيجية .5
  .إستراتيجية التحديات النقدية .6

  .ريليأو كيفن  إستراتيجية .اسابعً      

  .المفاهيم السياسية: المحور الثاني     
  .تعريف المفهوم .أوًال      

  .المفاهيم إلىمدخل . اثانيً      
  .طبيعة المفاهيم .اثالثً      
  .نواع المفاهيمأ .ارابعً      

  .نمو المفاهيم..اخامسً      
  .أهميتها .اسادسً      
  .االتجاهات. اسابعً      
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     ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
تدريسي مقترح قائم على  برنامج استخدام فاعلية قياس هدفي الحالي بحثال كانلما 

ل البحث أو تن انظريً  اشكل إطارً فإن الفصل الحالي  ,ل الثانويو ألا الصف ةبطلدى ل ريليأو  إستراتيجية
 اسعيً , )السياسيةالمفاهيم , ريليأو  إستراتيجية(هذا البحث  يور لمحالمنطلقات الفكرية والنظرية في 

, اختبار المفاهيم السياسية(المتمثلة في  وأدوات البحث, التدريسي البرنامجا في عملية تصميم مهتوظيفل
  :ر البحث الرئيسة في اآلتيأو وتتمثل مح, )مقياس االتجاهات

   .هٕاستراتيجياتالتفكير الناقد و :لو المحور األ

 .المفاهيم السياسية :المحور الثاني

 .االتجاهات: الثالثالمحور 

  هٕاستراتيجياتالتفكير الناقد و  :لوالمحور األ 

 أوأوأوأو
ً
 ال
ً
 ال
ً
 ال
ً
        ::::مفهوم التفكري الناقدمفهوم التفكري الناقدمفهوم التفكري الناقدمفهوم التفكري الناقد    ::::ال

إني أشبه التفكير الناقد بعملية تنفس ): 1999( جروانالمشار إليه في  يقول مكلير
بحاجة للتفكير، ألن التفكير أشبه مايكون  اشخاص، فكون الفرد بحاجة للتنفس للعيش فهو أيضً األ

ن الفرد بحاجة ألن يتعلم ولذلك فإ. نسان في حياته اليوميةبنشاط طبيعي اليمكن أن يستغني عنه اإل
مهارات التفكير الناقد وذلك نتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي والمعرفي الذي شهدها العالم وما نجم 

، البد من أن يعتمد على الكم المعرفي ع الفرد مواجهة التحدياتعنه من تحديات، ولذلك وحتى يستطي
بقدر مايعتمد على كيفية استخدام المعرفة وتطبيقها، وخاصة أن مايتعلمه الفرد في المدرسة والجامعة 

  .اليكفي لضمان مستقبل زاهر له
والتفكير بداعي، التفكير العلمي، التفكير اإل: منهاعدة ويكون التفكير على أنماط وأشكال 

ا من التربويين والمربين بالتفكير وانماطه كبيرً  ان هناك اهتمامً إلذلك ف. والتفكير التأملي، وغيرها ،الناقد
رد الكثير منهم تعريفات ومن تلك التعريفات ماعرفه واطسن أو ومهاراته وبخاصة التفكير الناقد حين 

ئق والمفاهيم المستمرة الختبار الحقالة أو على أنه المح) "Watson and Glaser )1991 وجالسر
ولذلك فهو يتضمن معرفة طرق البحث  ،النتائج إلىمن القفز  دلة المعتمدة بدًال راء  في ضوء األواآل

نتائج صحيحة، واختبار صحة  إلىالمنطقي التي تساعد على تحديد قيمة مختلف األدلة، والوصول 
  )819ص" (خالصةوضوعية النتائج، والعمل على تقويم المناقشات بطريقة م

على أنه عبارة عن الحكم الحذر والمتأني لما ينبغي  :الناقد التفكير )2003 (سعادة عرفكما 
فر درجة من الثقة اقضية معينة، مع تو  أوتأجيل البت فيه حول مطلب ما  أورفضه،  أوعلينا قبوله 

  .نرفضه أولما نقبله 
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التفكير المسؤول الذي ييسر عمليات الوصول نوع من " نه بأ فقد عرفه) 2007(حبيب أما 
للقرار ويعتمد على معايير ومحكات خاصة، وكذلك على التقويم الذاتي والحساسية للمواقف 

  .)238ص(المتنوعة
طق والتحليلن يمارس تأملي محكوم بقواعد المن تفكير"على أنه  )2007(العتوم وآخرون وعرفه 

  .)162( "م المناقشات واالستنباطفتراضات والتفسير وتقويفيه الفرد اال
أن جميع التعريفات السابقة اشتركت في الفهم الدقيق للموقف، وٕادراك العالقات القائمة  يالحظ

ثيرات ات البعيدة عن التأواتخاذ القرار , بين عناصر الموقف، وتقويم الدالئل والحجج، وحل المشكالت
  .العاطفية

ن المهارات العقلية التي تشمل النقاشات واالستنتاجات فالتفكير الناقد هو عبارة عن مجموعة م
  .القرار الصحيح إلىالمعلومات الصحيحة والتوصل  إلىوالنتائج المجربة للوصول 

        ::::التفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقد    أهمية أهمية أهمية أهمية : : : : ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

تدريس التفكير الناقد، على الرغم من اختالف وجهات النظر بفي العقود األخيرة  تزايد االهتمام
  :التفكير الناقد وتنميته وذلك لعدة أمور أهمهاحول طبيعة 

خرين آلايحترمون  أون ما يجعلهم يقدرو الطلبة على الشعور بالطرف االخر يساعد التفكير الناقد  .1
 )1987ماركر،(فكارهم أو 

 .ضاع المتغيرةو يساعد الطلبة على التعامل والتعايش مع األ .2

 .يزيد من قدرة األفراد على التعامل وبشكل متميز مع أسلوب حل المشكالت  .3

 .يساعد الطلبة على الفهم العمق للتحديات التي تتطلب مهارات التفكير المجرد .4

 .يبعد الطلبة عن التطرف والتعصب .5

من  يساعد الطلبة على إحالل العمل اإليجابي، وفي تحقيق أهداف الفرد وأهداف مجتمعه، بدًال  .6
 ).Brook and Stephen 1987(العمل السلبي 

المطروحة والمتعلقة بمشكالت  وعاتللموض ت صحيحة ومقبولةيكسب التفكير الناقد الطلبة تعليال .7
 .الحياة االجتماعية والسياسية، ويعمل على التقليل من التعليالت غير الصحيحة

دقة األفكار وصحتها في صنع القرار  إلىما يؤدي لى ضبط تفكير الطلبة بشكل منطقي يساعد ع .8
 .في حياتهم االجتماعية

عداد المواطن الفعال في مجتمعه وخاصة بعد انتشار وسائل اإلعالم يساهم التفكير الناقد في إ .9
عالن، إذ يجب على الفرد أن يمتلك مهارات التفكير الناقد؛ ليتمكن من الحكم على مصداقية واإل

 ).1996محمد،(لوسائل وصحتهاالمعلومات المتضمنة في تلك ا
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فيرى أن أسباب أهمية التفكير الناقد تتمثل في قدرته على الحكم على ) 2005(الزغلول أما 
المقارنات  وٕاجراء ،سئلةاألشياء، وفهمها وتطبيقها وتقويمها، وفق معايير محددة تتمثل في طرح األ

 إلىفكار، وتصنيفها للوصول األ فاهيم بشكل منظم ودقيق وتنظيمودراسة الوقائع والحقائق والم
  .حل المشكلة إلىاالستنتاج الدقيق والصحيح للوصول 

بل هو ضرورة تربوية  ،تربوًيا اأن التفكير الناقد ليس خيارً  إلى )Fisher ).1991 فيشر ويشير
التفكير الناقد لدى الطلبة   أهمها أن تنميةجملة من االعتبارات من  إلىويعزى ذلك  ال غنى عنها،

ن لية تفكير، وأساسه عمأفالتعلم في فهم أعمق للمحتوى العلمي المعرفي الذي يتعلمونه؛  إلىتؤدي 
 إلىعقلي يفضي  نشاط إلىكتساب المعرفة من عملية خاملة اتوظيف التفكير في التعليم يحول عملية 

على انه يمكن الطلبة من  ، فضالً اربط عناصره بعضها بعضً  ٕالىإتقان افضل للمحتوى المعرفي، و 
مواجهة متطلبات المستقبل التي لن تكون في اكتساب كم هائل من المفاهيم والحقائق التي ينبغي 

فكار وتفسيرها، كما ان ليب المنطقية والعقلية اإلبداعية في إستنتاج األاتعليمها، بل في اكتساب األس
االستقالل في تفكيره، وتحرره من التبعية والتمحور الضيق حول  إلىتؤدي بالفرد  تنمية التفكير الناقد

سع من خالل تشجيع روح التساؤل والبحث، وعدم التسليم بالحقائق أو مجاالت  إلىنطالق الذات لإل
  .ستكشافأ أودون تحرر 

ا،  فكريً كامًال  اكن المجتمع من إعداد أفراده إعدادً يمُ ن التفكير الناقد مما سبق يرى الباحث بأ
يجابية، والتفاعل مع األخرين، والتكيف مع الحياة يزيد من دافعية الفرد وشعوره باإلو  اوجسديً  اوعقليً 

القرارات الدقيقة والصحيحة، وينمي  دور المعلم في العملية التربوية؛ ليكون قادرًا على  إلىللوصول 
  .مواجهة مشكالت الحياة وتطوراتها

        ::::تفكري الناقدتفكري الناقدتفكري الناقدتفكري الناقدمهارات المهارات المهارات المهارات ال::::ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

تتمثل مهارات التفكير الناقد في المهارات الواجب على الطلبة استخدامها في حياتهم 
تعلمية تمكن  أواالجتماعية، وذلك بغرض المشاركة الفاعلة في المجتمع، وقد تكون المهارات عملية 

  .الطلبة من إعادة بناء وتنظيم وتقييم المفاهيم التي يدرسونها في المناهج الدراسية
التمييز بين المفاهيم والحقائق ) 1999(جروان  رات التفكير الناقد كثيرة، تشمل كما ذكرهااومه
العالقة بالموضوع،  سباب ذاتالمزاعم الذاتية، والتمييز بين المفاهيم واالدعاءات واأل أوواالدعاءات 

البراهين والحجج  إلىوتلك التي الترتبط بالموضوع، والتأكد من صدق المصادر والوصول 
التحامل  أوموجودة في النص، واالبتعاد عن التحيز الاالفتراضات غير  تعرفواالفتراضات الغامضة و 

 أومن المقدمات  تداللجه التناقض في مسار عملية االسأو  إلىالمغالطات المنطقية والوصول  تعرفو 
  .الوقائع، ومن ثم تحديد درجة قوة البراهين واالدعاءات
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بوضع قائمة ضمت عدة مهارات ) Watson and Glaser )1991 وقام واطسون وجليسر
واختبار صحة  تعرف الفروضتقدير صحة االستنتاج من بين عدة بدائل، و : للتفكير الناقد منها

الدليل في ضوء مناسبته وأهميته  أووتقويم المناقشات  وتفسير المعلوماتتنباط النتائج، نتائجها، واس
  .للقضية المطروحة

عشر مهارات للتفكير الناقد، تتمثل في التمييز بين الحقائق ) Baeyr )1987وذكر باير 
واالدعاءات، وتحديد دقة الخبر وصدقه، تحديد صدق المصادر، والقدرة على التنبؤ، وتمييز 

خبار ف الفرضيات غير الواضحة، وفهم األات العالقة عن غير ذات العالقة، وتعريالمعلومات ذ
هميتها، والتمييز المنطقية، وتحديد قوة المناقشة وأوالمناقشات الغامضة والمتداخلة، ومعرفة التناقضات 

  .بين االدعاءات ذات القيمة، واالدعاءات غير ذات القيمة المعتبرة وغير المعتبرة
العديد من نماذج تدريس التفكير الناقد التي حددت كل منها بعض مهارات التفكير الناقد وفق وهناك 

مجموعة من المهارات تتمثل ). Dressel and Meyhw )1954 دريسيل ومايهو فذكر ،هذه النماذج
  :في

وٕادراك النتائج  تقييم األدلة ومصادر المعلومات،تحديد النقاط الرئيسة، وتمييز الفرضيات المدروسة، و 
دراك العوامل العاطفية في طرح القضية المدروسة، والتمييز بين لهامة، وتمييز األفكار الواردة وإ ا
، والمعلومات المنقحة وغير المنقحة، والمعلومات التي ليس لها عالقة ،المعلومات ذات العالقة(

دعم التعميم، وفحص الثبات في تأكيد ف مدى كفاية البيانات مع وتصني) والضرورية وغير الضرورية
  .المعلومات

  :ـمجموعة من المهارات تتمثل ب) Freer and West )1961 وصنف فريزر وويست
 إلىضافة إتأكيد االرتباطات في المنهج ومدى مصداقيته مع التفريق بين الحقيقة والرأي 

  .كد من دقة البيانات وتحري التناقضاتأفحص النظريات والت
  :تيةآخر تضمن المهارات اآل اتصنيفً ) Ennis )1962 ضح انيسأو و 

 .استيعاب معنى العبارات .1

كون المعلومات غامضة أم واضحة، عدم وجود أخبار متناقضة، مدى صحة النتائج (التأكد من  .2
 ).ودقتها

 .الحكم على العبارات بأنها تطبيق فعلي لمبدأ معين .3

 .يمكن االعتماد على المالحظة أنه التأكد من .4

 .االستنتاج أومن ضمان صحة الخالصة  التأكد .5

 ).المشكلة، من أن الشيء فرضية( الحكم على تحديد  .6

 . خبر من مصدر معين على أنه مقبول كد على مدى قبولأالت .7
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ا تصنيفً ). Clary )1992المشار إليه في كالري  Brown  and Cook ن وكوكو ابر  وذكر
  :تيتمثل باآل

والحكم على صعوبة البرهان، ومعرفة األخبار المنقولة وتحديد التمييز بين الحقيقة والرأي، 
  . ومن ثم تقييم مصادر المعلومات ،االستنتاجات

  

        ::::يف تنمية مهارات التفكري الناقديف تنمية مهارات التفكري الناقديف تنمية مهارات التفكري الناقديف تنمية مهارات التفكري الناقد    درسدرسدرسدرسدور املدور املدور املدور امل: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

استطاعة كل طفل من ب :)1991( عنابيالمشار إليه في  Rosenblumروزنبلوم  يقول
على  وحثهفي تنمية مهارات التفكير الناقد  كبيًرا ويؤدي المدرس دوًرا .ان يكون مفكرً أطفال العالم أ

زيادة النشاط والتفكير الناقد والمبدع، الذي يرفع مكانته العلمية وزيادة قدرته على التفسير والتحليل 
قائمة لة فهم الظاهرة الأو واتخاذ القرار، ويعد التفكير الناقد أحد مميزات التفكير العلمي التي تبدأ بمح

عن التحيز؛ فكل ما يتميز  ها في ظل األدلة التي جمعت بعيًداإلي على التفسير وتقييمها، ثم التوصل
يانات به التفكير العلمي يتميز به التفكير الناقد من حيث الموضوعية وضرورة إخضاع المعلومات والب

  .استنتاجات صادقة إلىسير والحكم بروية والوصول فوالقدرة على الت لمعايير موحدة في كل موضوع
متنوعة  ٕاستراتيجياتولكي ينجح مدرس مادة التربية الوطنية البد من استخدامه لطرائق و 

  :تية عند تعليمه لمهارات التفكير الناقدوعليه األخذ بالعوامل األلتوفير ظروف تعليمية جيدة 
ان يحدد مايستطيع  إلىضافة التفكير الناقد، إتعليم تحديد الموضوع الذي سوف يتخذه وسيلة ل .1

  .كيف يجب أن يكونوا قادرين على تعلم التفكير الناقد أوالطلبة عمله، 
الواجب أن تراعى فيها الخصائص العمرية التطورية للطلبة؛ بحيث  اإلجراءاتتحديد األهداف و  .2

  .على القيام بالعمليات المنطقية وقدرتهم ،لمستوى التطور المعرفي للطلبة اإلجراءاتمالئمة األهداف و 
وتطبيقها فبناء التفكير الناقد مركب  مهاراتال هذه  يتطلب األمر مدة زمنية طويلة من أجل تعلم .3

  .من مهارات تتطلب الترسيخ والممارسة
ينبغي على المدرس أن يقوم بالتركيز على التطبيق العملي لمهارات التفكير الناقد وليس مدى  .4

  لمهارات التفكير ألن الطلبة لم تتح لهم مواقف يجب أن تتطبق فيها هذه المهاراتمعرفة الطلبة 
  ).2005الخضراء،(
تحسين مهارات التفكير  امتالك التقنيات التعليمية، الستخدامها في البد للمدرس من .5

  ).Kneedler.1988(الناقد
طوير مهاراتهم الفكرية تشجيع الطلبة على إثارة األسئلةالتي تعتمد على النقاش، والعمل على ت .6

 ).Croke.1999( فقط اال أن يكون المدرس محاضرً الناقدة، 
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ا
ً
اخامس
ً
اخامس
ً
اخامس
ً
 ::::وأهميته يف الرتبية الوطنيةوأهميته يف الرتبية الوطنيةوأهميته يف الرتبية الوطنيةوأهميته يف الرتبية الوطنية    التفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقد    مفهوممفهوممفهوممفهوم: : : : خامس

التربية  إلىاالهتمام العالمي بالتفكير الناقد منذ منتصف القرن العشرين، ظهرت الدعوات  تزايد
مجاالت  جميعودقة في  الدفاع عن وجهة نظره، وأكثر وعًياالناقدة التي تجعل الطالب أكثر قدرة على 

  ).2002البكر، (حياته 
أن مجتمع اليوم يتصف بالتغير السريع، واالنفجار المعرفي، والبحث عن التنافس  خاصةو 

والتفكير الناقد يساعد في وضع القرارات . والعمل، واالستعداد للعمل والتوافق مع متطلبات المستقبل
الصائبة، واختيار أدق المفاهيم واالتجاهات والحلول للقضايا والدعايات التي يتعرض لها الطلبة، 

  ).2008الشمالي، ( وبخاصة مايتعلق منها بالقضايا الوطنية والمجتمعية والسياسية
أن أهمية تعليم التفكير الناقد وتدريب الطلبة على " )Mc Farland )1985وترى ماكفرالند 

مهاراته، تكمن ببناء الشخصية الموضوعية والمواطنة الفاعلة والمشاركة في المجتمع الذي يمارس 
  .الديمقراطية

فالهدف األساسي من التعليم والتعلم بالتفكير الناقد هو تحسين مهارات التفكير لدى الطلبة كي 
بر إكسابهم المفاهيم السياسية ليمارسوها في مختلف جوانب حياتهم، وكذلك توسيع يستطيعوا النجاح ع

آفاق الطلبة المعرفية، ودفعهم لزيادة تعلمهم من خالل االستكشاف والتحري وراء الحقائق وعدم التسليم 
  ).2007حبيب، (بها دون البحث واالستفهام 

ياسية بمادة التربية الوطنية لما له من تأثير وهذا النوع في التفكير يفيد في تدريس المفاهيم الس
في إعداد الطلبة لمواجهة مايتعرضون له من اتجاهات وآراء وادعاءات وحجج في المفاهيم السياسية 
الخاصة بقضايا وطنهم بشكل عام وخاص، ويساهم في بناء معرفتهم الواعية ويعزز من قدراتهم في 

  ).2003لمصري، ا( المستقبل من خالل ماتعلموه واكتسبوه
لديهم في تطوير وتنمية قدراتهم  اكما أن هذه البنية المعرفية الواعية لدى الطلبة تصبح أساسً 

  .التي اليمكن أن تنمو دون أساس معرفي قوي ومتين

ا
ً
اسادس
ً
اسادس
ً
اسادس
ً
        ::::التفكري الناقد يف تنمية املفاهيم السياسية مبادة الرتبية الوطنيةالتفكري الناقد يف تنمية املفاهيم السياسية مبادة الرتبية الوطنيةالتفكري الناقد يف تنمية املفاهيم السياسية مبادة الرتبية الوطنيةالتفكري الناقد يف تنمية املفاهيم السياسية مبادة الرتبية الوطنية    إسرتاتيجياتإسرتاتيجياتإسرتاتيجياتإسرتاتيجياتتطبيق تطبيق تطبيق تطبيق : : : : سادس

التفكير الناقد  إستراتيجياتيستند النجاح بتنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنية وفق 
زيادة قدرته على  إلىوضع الطالب في مواقف تعليمية تعلمية محيرة كثيرة تثير التفكير، وتؤدي  إلى

ل يقوم بها كل من التعميم عبر البراهين من خالل عدة مراح إلىالتخيل والتفسير والتحليل والوصول 
  .المدرس والطلبة
التي تعتمد على تعليم وتعلم الطالب بشكل  ستراتيجياتالتفكير الناقد من اإل إستراتيجياتوتعد 

  .سهل وسريع وممتع
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مجموعة من األدوار يفترض توافرها في المدرس  والطالب  إلى) 2004(الربضي وقد أشارت 
  :ا في الجدول اآلتيمك

  التفكير الناقد إستراتيجياتمن المدرس والطالب في عملية التعلم بدور كل ) 2(الجدول 

  أدوار الطالب  أدوار المدرس

التخطــــيط لمواقــــف تثيــــر التفكيــــر لممارســــة مهــــارات التفكيــــر 
  .الناقد

تهيئة الجو داخل القاعـة التدريسـية والـذي يشـجع علـى حريـة 
  .التعبير والنقد

المعلومــات، يشــجع الطلبــة علــى االستقصــاء والتحــري ودقــة 
  .يةلويطرح األسئلة إلشراك الطلبة بفاع

البحــث  أويوجــه انتبــاه الطلبــة نحــو عناصــر المــادة الدرســية، 
  .عن معاني المفاهيم ذات العالقة بتعلمهم المادة

ز أو تشــجيع الطلبــة وتقــديم التغذيــة الراجعــة لتمكيــنهم مــن تجــ
  .العقبات التي تعترض سير تقدمهم

كتــــب ومراجـــع وبيانــــات لتلبيــــة تـــوفير كــــل مـــاهو جديــــد مـــن 
  ).لكترونيةمثل المواقع اإل(حاجات الطلبة المتجددة

تـدريب الطلبـة علـى مهـارة األسـئلة السـابرة لـدعم اســتنتاجاتهم 
  .واالبتعاد عن مسلمات األمور

 فكيـــر الناقـــد عليـــه أن يكـــون نموذًجـــايعلـــم التالمـــدرس الـــذي 
  .للمفكر الناقد

  .منظمة يتعامل مع مكونات الموقف بطريقة
  .غير معقول أويتساءل عن أي شْي غير مفهوم له 

مصـادر معلومـات أكثـر حـول  إلـىيعرف متى يحتـاج 
  .شيء ما

جــــــــوهر  أوقطـــــــة األساســـــــية نيبقـــــــى علـــــــى صــــــــلة بال
  .الموضوع المدروس

ل فصل التفكير العـاطفي عـن التفكيـر المنطقـي، أو يح
ل التفكيـــر التفكيـــر فـــي موضـــوع اليعـــرف أو واليحــ

  .عنه مايكفي
  .منفتح على األفكار الجديدة

يعــرف الفــرق بــين نتيجــة ربمــا تكــون صــحيحة ونتيجــة 
  .البد أن تكون صحيحة

غيــــر  أويتســــاءل عــــن أي شــــيء يبــــدو غيــــر واضــــح 
  .معقول بالنسبة إليه

  

ن المدرس يوجه وينظم خطوات الطلبة للقيام بالمراحل أيتضح ) 1(ومن خالل الجدول
  .وموضوعيالصحيحة من أجل تفكير ناقد علمي 

وتفيد المراجع بوجود عدد كبير من المهارات التي يتضمنها التفكير الناقد، والتي يمكن أن 
  .تكون بأنواع أخرى من عمليات التفكير

 :ستراتيجياتألهم هذه اإل اوفيما يلي عرضً 

 ::::التفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقدالتفكري الناقد    إسرتاتيجياتإسرتاتيجياتإسرتاتيجياتإسرتاتيجيات: : : : سابعاً سابعاً سابعاً سابعاً 

التعلمية التعليمية المنظمة والمتسلسلة والتي  اإلجراءاتنها مجموعة من أب ستراتيجيةتعرف اإل
هي مجموعة من األحكام والخطوات التي  أوتعلم فعال،  إلىيقوم المدرس والطلبة باتباعها للوصول 

أبو (تحوي في طياتها الكثير من األنشطة التعليمية، والتقنيات التي تساعد المتعلم على بلوغ أهدافه
  ).2007جادو، نوفل،
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التعلم على أنها نشاطات وأفعال محددة يقوم  إستراتيجيات) Oxford )1990رد وتعرف أكسفو 
بصورة أكبر وأكثر فاعلية وقابلية  وموجهة ذاتًيا, واسرع وأكثر متعة بها المتعلم ليجعل التعلم أسهل

  .مواقف جديدة إلىلالنتقال 
التعلمية التعليمية والتي يمكن توظيفها لتعليم مهارات التفكير  ستراتيجياتوفي مايلي عرض لإل

  .الناقد للطلبة بشكل مباشر
  :سميث إستراتيجية .1

على عرض خطة تدريسية للتعلم وفق مهارة تقويم مصادر  ستراتيجيةتقوم دعائم هذه اإل
المعلومات  معالجة إستراتيجية إلىالمعلومات بوصفها إحدى مهارات التفكير الناقد؛ وذلك باالستناد 

  .مقدرة الطلبة على معرفة الحقائق وصدق مصادرها إلىالتي تؤكد على الفهم والتعليل الذي يؤدي 
االلتزام بمعايير ضرورية لتقويم صحة مصادر ضرورة ) Smith)1985  سميثوقد أكد 

المعلومات، والتي يمكن من خاللها أن يثق الطلبة بصحة تلك المصادر، إذا اتسقت مع هذه المعايير، 
وتشمل مهارة الحكم على صحة مصادر المعلومات من خالل القدرة على المساءلة، والتفسير من 

  . خالل اإلجابة عن مجموعة من األسئلة
  :تيةالتعليمية التعلمية اآل اإلجراءات ستراتيجيةوتتضمن هذه اإل

الحكم  نتباه التالميذ ألهمية المصدر عندابحيث يقترح المدرس حادثة معينة إلثارة : مقدمة للدرس •
 .على صحة المعلومات

ويتم من خالل التخطيط لعرض الدرس كي يساعد الطلبة على تحديد معايير : عرض الدرس •
 .ودقيقةواضحة 

 .لكي يصدر األحكام على صحة مصادر المعلومات: التدريبات على مهارة التفكير الناقد •

تجاهات نحو المعلومات وأثرها في المواطنة والتي البد من أن تتضمن مناقشة لال: خاتمة الدرس •
 .الفاعلة

  :باير إستراتيجية .2
ر قدرات الطلبة على التفكير على االفتراض بأن العمل يقوم على تطوي ستراتيجيةتقوم هذه اإل

الناقد وفق مجموعة من المبادئ، وتشتمل على تقديم األمثلة الموسعة للطلبة المتعلمين حول مهارة 
التمهيد للمكونات المهارة بطريقة منتظمة  ستراتيجيةمعينة قبل القيام بتطبيقها، ويفضل صاحب هذه اإل

وكيفية اللقيام بإجراءاتها بوضوح، وفي الوقت  قدر المستطاع، وذلك من ايضاح خصائصها المتميزة،
وعلى الطلبة في هذه المدة أن يتدربوا  ،وطرائق استخدامها اإلجراءاتهذه  ان يناقشو أنفسه على الطلبة 

 أوالمدرس،  أومصحوبة بتغذية راجعة تصحيحية من األقران على مهارات التفكير الناقد بفترة ممتدة 
أن يقوم الطلبة بتحليل ذاتي للنتائج التي تم التوصل إليها، وكذلك الطريقة التي تم بموجبها التوصل 

  .النتائج إلى
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ٕاجراءاتها من و ا ز مكوناتهو اويفضل باير التوسع في تعلم مهارات التفكير الناقد، بحيث تج
  :تيةت اآلبالخطوا ستراتيجيةوتلتزم اإل. ضافة محتوى الدراسات اإلجتماعيةإخالل 

 ).مفهوم رفض المهارة(تقديم المهارة  •

 ).مؤثرات السلوكيةلا(ا شرح المهارة نظريً  •

 ).إعطاء أمثلة(العرض التوضيحي للمهارة  •

 ).مراجعة ماقام به المدرس(يحي ضمناقشة العرض التو  •

 .تطبيق المهارة عملًيا •

 .التفكير التأملي فيما قام به الطلبة من عمل •

ويالحظ مما سبق أن عملية تعليم وتعلم مهارات التفكير الناقد وتعلمها تعد أساسية، ومهمة 
إلحداث تعلم فعال لدى الطلبة، وتعد مرحلة تقديم المهارة مفصلة من أهم مراحل تعليم المهارة؛ لذا البد 

  .هتمام الطلبةاصائص المهارة وجعلها محط ن يحرص المدرس على التركيز على خأ
  :مكفرالند اتيجيةإستر  .3

إستراتيجيتين فرعيتين على  إلىالتفكير الناقد، وتنقسم  إستراتيجياتإحدى  ستراتيجيةتعد هذه اإل
  :تيالنحو اآل

 :الكلمات المترابطة إستراتيجية. 1 .3

  ،الكلمات المترابطة في تعليم الطلبة وتدريبهم على تمييز المادة ذات العالقة إستراتيجيةتسهم 
  .كن التعبير عن هذا التعميم شفهًياتعميم يعبر عن معيار الترابط، ويم إلىومن ثم التوصل 

وهذا يتم في مرحلة الروضة حتى الصف الثاني االبتدائي، ويتم التعبير كتابًة للصفوف 
استبعاد الكلمة غير ذات الصلة عن كل قائمة تحتوي  ستراتيجيةويتم من خالل هذه اإل .األعلى

تدمير، : (آلتيةمات الخمس اليمكننا إعداد قائمة تضم الك: فعلى سبيل المثال ،من الكلمات مجموعة
حيث يُطلب من الطلبة التفكير بإستبعاد الكلمة غير ذات الصلة من ) ستقرار، معاركقتل، تشريد، ا

بالكلمات ألنها ليست ذات عالقة ) ستقرارا(الكلمات الموجودة في القائمة، وهي في هذا المثال كلمة 
تي من الكلمات األربع المتبقية، بحيث الموجودة في القائمة نفسها، وبعد ذلك يمكن صوغ التعميم اآل

  :يكون التعميم
  ".التدمير والقتل والتشريد إلىلتحام الجيوش وقيام معارك طاحنة تؤدي ايتم في الحروب "

باالعتماد  أول دراستهم ويفضل أن تكون قوائم الكلمات من موضوع قد تعلمه الطلبة من خال
  .على خبراتهم السابقة والتي تعرضوا لها
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 :الدفاع عن وجهة النظر إستراتيجية. 2. 3

تقديم التعليم والتدريب القادر على تطوير الحجج ذات الصلة بتدعيم  ستراتيجيةهذه اإل هدف
قضية ما، فبعد عملية جمع المعلومات عن موضوع دراسي معين،  أووجهة النظر حول موضوع 

  :مايلي إلىوالذي تدور حوله وجهات نظر معينة، يقوم المدرس بتوجيه طلبته 
  .قتراح وجهات نظر حول الموضوع المستهدفا •
ساسها بناء عبارات داعمة أ؛ ليتم على ةختيار وجهة نظر واحدة من بين وجهات النظر المطروحا •

  .صلة من خالل عمل جماعي لها ذات
تكليف الطلبة بالعمل على تقويم كل سبب من منطلق دقته، واالختيار المحدد للكلمات التي تعكس  •

  .وجهة النظر بأفضل طريقة
لوجهة  الدفاع األكثر إقناًعا إلىترتيب عدة عبارات داعمة لوجهة النظر للتوصل تكليف الطلبة  •

  .النظر
- 10(ة نظر أخرى مختلفة، بحيث تدور حول الموضوع نفسه، وخاللالطلبة اختيار وجه إلىالطلب  •

  .منطقية لدعمها احججً  ة يطور من خاللها كل طالب منفرًدادقيق) 15
وجهة النظر المطروحة، من خالل  أو ،تشجيع الطلبة على المشاركة في الموضوع المطروح •
العمل على  أو، )مناظرة(خر يتبنى وجهة نظر معاكسة آفتراض وجهة نظر، ومناقشتها مع شخص ا

إحدى وجهات  مصلحةالعمل على كتابة مقال ل أوكتابة فقرتين تلخصان وجهتي النظر المختلفتين، 
  .النظر المختلفة

ن يتعلم الطلبة أن العبارة قد تكون صحيحة، ولكنها قد أيمكن  ستراتيجيةومن خالل هذه اإل
وجهة نظر معينة، ويتعلم الطلبة أن العبارة قد غير مناسبة لتأييد  أوتكون في الوقت نفسه مناسبة، 

  .ثناء الدفاع عن موقف ماأدرجة اإلقناع  فيتكون مناسبة إال أن لغتها وترتيبها قد يؤثران 
الدفاع عن وجهة النظر الطلبة على البدء بحوارات شفوية  إستراتيجيةن تساعد أيمكن  من ثمو 

ا قد يساعدهم في مراحل ، مجدلية أوعاطفية  مواقف فيها إشكاليات إلىحول شخصيات تعرضت 
  .فهم وجهات نظر مختلفة ىقادمة عل

أهمية دور المدرس في تعليم التفكير ) farland Mc )1985  وفي هذا السياق أكد مكفيرالند
الناقد لمواجهة متغيرات الحياة المعاصرة والقدرة على التكيف مع مايستجد فيها من وجهات نظر 

  .خرالحين واآلمتباينة بين 
تقدم أمثلة على التعميمات في المدرسة، والتي بدورها  ستراتيجيةأن هذه اإل يالحظمما سبق 

تطوير أحد جوانب التفكير الناقد وتحسينه، وهو تمييز المادة ذات العالقة من غير ذات  إلىتهدف 
تطبيق  ،المنفذةهدف يمكن تحقيقه لدى الطلبة، وصف دقيق للخطوات : ( العالقة، وقدمت مايلي

  ).ةالمقترحة، تمييز المعلومات ذات العالقة من غير ذات العالق اإلجراءات
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  :زيتون إستراتيجية .4

المباشرة لتعليم مهارات التفكير،  ستراتيجيةاسم اإل ستراتيجيةعلى هذه اإل )2003(يطلق زيتون
ا لهذه وهي تصلح للتدريب على مختلف مهارات التفكير بما فيها مهارات التفكير الناقد، ووفقً 

  :تيةيتم تعليم مهارة التفكير الواحدة من خالل المرور بالمراحل اآل ستراتيجيةاإل
ى تعلم المهارة من خالل تعريف تستهدف هذه المرحلة تهيئة الطلبة وتحفيزهم عل: التقديم للمهارة •

سبورة، وٕاعطاء كلمات مرادفة لمفهوم المهارة، تعريف لالطلبة بالدرس، وكتابة مسمى المهارة على ا
همية المهارة أواضحة ودقيقة، توضح بعض المواقف التي تستخدم فيها المهارة، شرح المهارة بعبارات 

 .والفوائد المرجوة من اتقان استخدامها

وتستهدف هذه المرحلة تبيان كيفية أداء الطلبة للمهارة بشكل : توضيح كيفية أداء المهارة بمثال •
تنفيذ المهارة  أوأنموذج من خالل مثال يوضح كيفية هذا األداء، وفيها يقوم المعلم بعرض كيفية أداء 

 .خطوة خطوة

نفيذ المهارة، وٕاعطاء تستهدف هذه المرحلة التركيز على خطوات ت: شرح خطوات أداء المهارة •
 أومسوغات الستخدام كل خطوة، ويصاحب ذلك كتابة كل خطوة على السبورة بصورة متسلسلة 

ويذكر هنا  )110،113ص ( لأو ب ًال أو ويشار إليها  ،الشفافيات أو ،على إحدى اللوحات كتابتها مسبًقا
، 2003سعادة،(احثين ومنهم أنه قد تشابهت خطوات أداء مهارات التفكير الناقد لدى العديد من الب

بين هؤالء أن مهارات التفكير الناقد تمر بالنشاطات  إذ). 2009، علي،2007العتوم والجراح وبشارة،
 :تيةالتعليمية اآل

  .قراءة النص واستيعابه تمثله -  
  .تحديد المفاهيم له -  
  .تحديد األفكار األساسية فيه -  
  .صياغة محتوى النص ومضمونه في جمل خبرية -  
  ).أنا أفكر ب(إبقاء الجملة الخبرية في الذهن  -  
  .تنظيم المعلومات بطريقة متسلسلة ومنطقية -  
  .لومات المنظمة والمتسلسلة منطقًياتقديم المع -  
أكد من التإلى ) 2003(كما يشير زيتون وتستهدف هذه المرحلة : مراجعة خطوات أداء المهارة  •

لخطوات أداء  المهارة وللقواعد التي تحكم هذا األداء وفيها يتم إجراء نقاش مع الطلبة  استيعاب الطلبة
  .لمراجعة هذه الخطوات والقواعد

وتستهدف هذه المرحلة تدريب الطلبة على أداء المهارة تحت إشراف : الممارسة الموجهة للمهارة •
نشاط  أوفي مجموعات أداء مهمة  أو هلبة كل على حدالمدرس الطالمدرس وتوجيهه وفيها يكلف 

ويقوم المدرس . ما للتي قام بها المدرس في المرحلة السابقة مهارة التفكير وتكون مشابهة نوًعايخص 
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ومن ثم مساعدتهم في حال وجود صعوبات  ،أثناء التدريب بالتجوال بين الطلبة، وتقديم تغذية راجعة
 .لدى البعض منهم، كما يقوم الطلبة بمناقشة بعضهم فيما توصلوا إليه من حلول لهذه المهمة

وتستهدف هذه المرحلة رفع مستوى تمكن الطلبة من أداء ): تطبيق المهارة(الممارسة المستقلة  •
تعليمية جديدة، تختلف عن تلك التي تم فيها المهارة، وكذلك تنمية قدرتهم على استخدامها في مواقف 

وتقديم المساعدة عند ثناء هذه المرحلة بالتجوال بين الطلبة أتعلم المهارة من قبل، ويقوم المدرس في 
 .الضرورة فقط

علموها تهذه المرحلة مراجعة شاملة من قبل الطلبة لمهارة التفكير والتي  تتم في: المراجعة الختامية •
مراجعة خطوات تنفيذ المهارة، عرض المجاالت : تيةلبة بقيادة المدرس النقاط اآلالط حيث يناقش

 ).113ص(الخ ....المالئمة الستخدامها، مراجعة تعريف المهارة

  :)1999 (كركلور و وجنسن بينكر و لواب إستراتيجية-5
   :يلي كما وهي الناقد للتفكير بعًدا وثالثين خمسة طوروا الذين

 :العاطفية ستراتيجيةاإل -أ

 .باستقاللية التفكير -١

 .الجماعية أو الفردية البصيرة تنمية -٢

 .االنحياز وعدم الفكرية العدالة ممارسة -٣

 .األفكار ستار تحت المشاعر واستكشاف المشاعر ستار تحت األفكار استكشاف -٤

 .الحكم وتأجيل الفكري التواضع تنمية -٥

 .الفكرية الشجاعة تنمية -٦

 .التراهة أو الفكري اإلخالص تنمية -٧

 .الفكرية المثابرة تنمية -٨

 .الشخص داخل الثقة تنمية -٩

 .بالعقل الثقة تنمية - ١٠

 :النطاق الواسعة القدرات - المعرفية ستراتيجيةاإل -ب

 .الزائد التبسيط وتجنب التعميمات، تدقيق - ١١

 .جديدة سياقات إلى االستبصار ونقل ة،بهمتشا مواقف مقارنة - ١٢

 .والنظريات والحجج المعتقدات، واستكشاف تكوين :للشخص معين منظور تنمية - ١٣

 .والعبارات الكلمات، معاني وتحليل توضيح - ١٤

 .والمعايير القيم توضيح :للتقييم معايير تطوير- ١٥

 .المعلومات مصادر مصداقية تقييم - ١٦

 .جذورها عن والبحث الهامة األسئلة استثارة :المتعمق التساؤل - ١٧
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 .وتقويمها الحلول، توليد - .والنظريات والمعتقدات، والتفسيرات، الحجج، وتقييم تحليل، - ١٨

 .السياسات أو األفعال وتقويم تحليل - ٢٠

 .النصوص نقد و توضيح، :الناقدة القراءة - ٢١

 .الصامت الحوار وفن :الناقد اإلنصات - ٢٢

 .المختلفة المعارف بين الربط - ٢٣

 .فيها والتشكيك النظر، ووجهات المعتقدات، توضيح :السقراطي الحوار ممارسة - ٢٤

 .والنظريات والتفسيرات، النظر، وجهات مقارنة :الحواري التفكير - ٢٥

 .والنظريات والتفسيرات، النظر، وجهات تقييم :الجدلي التفكير - ٢٦

 :الصغرى المهارات – المعرفية ستراتيجيةاإل -ج

 .الفعلية بالممارسة ومقابلتها المواقف، مقارنة - ٢٧

 .نقدي قاموس استخدام :التفكير في بدقة التفكير - ٢٨

 .الهامة واالختالفات التشابهات، مالحظة - ٢٩

 .االفتراضات وتقييم فحص - ٣٠

 .بالموضوع المتعلقة غير من المتعلقة الحقائق بين التمييز - ٣١

 .معقولة وتفسيرات وتنبؤات، باستنتاجات، القيام - ٣٢

 .المتعلقة والحقائق الدالئل، تقييم - ٣٣

 .التناقضات على تعرف - ٣٤

 .والنتائج التضمينات استكشاف - ٣٥

 :النقدية التحديات إستراتيجية -6

 بالين كًال من وٕان نقدية، اختبارات أو تحديات استخدام تتضمن الناقد للتفكير حديثة طريقة وهي

 ريتشارد إليهم انضم ، ثم الفكر بهذا اأو بد Bailin ,Case , Coombs , Danielsودانيل وكومبس وكاس

 Richard Paul , Bob Enni , Mathew هارفي سيقل و ليبمان، وماثيو إنيس، بوب و ل،و اب

Lipman , Harvey Siegel   
 المواقف لحل المطلوبة األدوات على في الحصول الطلبة مساعدة على ستراتيجيةاإل هذه وتعمل

 Wright  رايت ردهاأو  كما المواقف لهذه أمثلة يلي يفعله، وما أن يجب وما الطلبة، يعتقده عما الصعبة
)2002(:  

 عنف بأعمال سيقومون العنف على تحتوي التي الكمبيوتر ألعاب يمارسون الذين الناس أن على دليل هناك

 ؟ الواقع في

 .ممتازان مرشحان كالهما ؟ الفصل لرئاسة فالن أو فالن لصالح يصوتعطي أ أن علي يجب هل

 ؟ الجفاف من التخلص على بالسودان القرويين مساعدة في لفصلي طريقة أفضل ما
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 ؟ إضافة أعظم صنعت التي القديمة الحضارة ما

 االنتخابات في ٢٠٠٠ عام فلوريدا في حدث الذي للتصويت ( إحصاء  هناك يكون أن الممكن من هل

  )258ص(؟ )الرئاسية
 جواب واحد هناك وليس تتعارض، أن يمكن األسئلة عن اإلجابات فإن السابقة؛ المواقف كل في

  .)p 258 Wright,،2002(  من غيرها قبوال أفضل وأكثر ستكون اإلجابات بعض لكن صحيح،
 

        ريليريليريليريليأوأوأوأو    إسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجية: : : : الثانيالثانيالثانيالثاني    احملوراحملوراحملوراحملور
 أوأوأوأو

ً
 ال
ً
 ال
ً
 ال
ً
                ::::أوريليأوريليأوريليأوريليحملة عن كيفن حملة عن كيفن حملة عن كيفن حملة عن كيفن . . . . ال

دارة للجمعية التاريخية األمريكية العلمية، وشغل منصب مجلس اإلل المؤسسين أو ريلي أو يعد 
في جامعات كولومبيا و في كلية رارايتان فالي،  للدراسات االجتماعيةستاذ أكريلي بالتدريس أو قام و  .فيها

  .وبريستون وروتجرز في الواليات المتحدة األمريكية
 ,هاتدريسوطرائق اسات االجتماعية مادة الدر كتب العديد من األبحاث والمقاالت حول مناهج 

حد الباحثين المتخصصين في أا يعد مك ,ل في مجال منهجية البحث التاريخيوحرر العديد من األعما
العديد من الجوائز العالمية من ونال عليها  .التمييز العنصريو مجال الهجرات العالمية القديمة والحديثة 

  .وجائزة الريادة من الجمعية التاريخية العلميةنسانية إلالكلية االجتماعية للعلوم ا

ا    
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
  :ريليريليريليريليأوأوأوأو    إسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةتعريف تعريف تعريف تعريف  ::::ثاني

على أن الناس يدركون المشكالت والقضايا بوجهات نظر ريلي أو  إستراتيجية تقوم فلسفة

أن الناس ال يتفقون حول كمية المال الذي ينبغي أن ينفق على برامج الرعاية " أوريليفيرى  .مختلفة
حول أفضل مرشح لالنتخابات  أو, حول محاربة الجريمة أو, االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية

  .)O’Reilly, 2006, a("النيابية
خلفيات  منهم يعتمد فكل, التاريخ كما أن المؤرخين ال يتفقون حول أحداث عديدة جرت خالل      

  .يقيمونهاون معلومات مختلفة ومن ثم ويختار  ,مختلفة وأطر مرجعية
شترك في التي تالتفكير الناقد  عملياتاعتمدت  إستراتيجية أوريليقدم على ما سبق  واعتماًدا

من خالل المقارنة والمناقضة والتصنيف بعد  ,، واتخاذ القراراتتكالحل المشعملية مرحلة الحكم على 
  .جج والتغيراتأن يتم تقييم المقارنات من خالل الحكم على قيمة الح

 ,ةويسأل أسئلة تحقيقي ,مفكر لديه شك صحي وسليم"ريلي هو أو فالمفكر الناقد من وجهة نظر 
المفكر ذلك  إلىإضافة  ,رالنتائج والنهايات ويصدق كل مايثا إلىأما المفكر غير الناقد هو من يقفز 

 .هذا السؤال عقالنية في اإلجابة عن اقدم أحكامً وي). لماذا علي أن أعتقد ذلك؟ : ( الناقد يسأل
)O’Reilly, 2006, B(.   
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   :ريلي أن المفكر الناقد يحلل ويقيم في ضوء المؤشرات اآلتيةأو  ويؤكد
 : مهارات التحليل .1

  .األسبابالتمييز بين النتائج و  •
  ).التفكير، التعقل( أنواع النقد  تعرف •
  .تعرف مصادر المعلومات •
 معنىوعلى كلمات ذات , )تلميحات(تندة على كلمات إشارية تصنيف أجزاء حجة ما مس •

  .ة، وعلى كلمات تحتمل أكثر من معنىوعلى كلمات عاطفي) مفاهيم(
  .االفتراضات والمفاهيم واألحكام التي تتضمن معنى قيمي تعرف •

  :التقييممهارات  .2
  .بالنتائج األسبابتقييم عالقة  •
  .تقييم أنواع التفكير •
  .تقييم المصادر •
  )O’Reilly, 2006, a( تقييم االفتراضات والمفاهيم واألحكام التي تحمل قيمة •
والتي تدور  ،ريلي من خالل إستراتيجيته األهداف المعرفية العامة والخاصةأو يبرز كما  •

اسات في علم النفس اإلدراكي تؤكد أهمية الفهم ن الدر إ إذ ؛وليس التذكر .نتاجاتها حول الفهم
  .)O’Reilly, 2006, a(لفترة أطول في االحتفاظ بنتائج عملية التعلم

  

 
ً
 ثالث
ً
 ثالث
ً
 ثالث
ً
 ::::سرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةسرتاتيجيةاهلدف من اإلاهلدف من اإلاهلدف من اإلاهلدف من اإل: : : : ااااثالث

مهارات البحث  هو تنمية ستراتيجيةالتدريس بهذه اإلالهدف الرئيس من  ريلي أنأو يؤكد 
طلبة من رؤية وذلك على أساس تحليلي ليتمكن ال ,والتفحص لألحداث السياسية والتاريخية عند الطلبة

في إعطاء صورة واضحة لألحداث التي  إسهامهم من ثمو , واضحة هذه األحداث وتفسيرها بصورة
  )O’Reilly, 2006, a(بشأنها  جرت واتخاذ القرار المناسب

والجدل حول األحداث , هاوتقييمالحجج والبراهين تحليل مهارات تعليم الطلبة  إلىتهدف كما  
إطالق أحكام عقالنية بما يمكنهم من  .تصاديةالتي جرت كالقضايا االجتماعية والسياسية واالق

, عطائهم الثقة التي تشجعهم على ذلكإ و  ,حث الطلبة على طرح األسئلةخالل  يتم ذلك منومنطقية، و 
  .)O’Reilly, 2006, B( .حكاماألتقديم ومن ثم 
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        ::::ريلريلريلريلأوأوأوأو    إسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةخطوات خطوات خطوات خطوات : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً     

وقد , ستراتيجيةاإلخطوات هذه ريلي على مهارة تحديد الدليل وتقييمه لبيان وشرح أو وقع اختيار 
وفق ما  ستراتيجيةساعدة في تطبيق هذه اإلللم) دليل التفكير الناقد(بعنوان  إرشادًيا اريلي مرجعً أو وضع 

  :الخطوات اآلتية تتضمنإذ  )O’Reilly )2006, a ورد في اوريلي
 :تحديد المصادر وتقييمها: لىو المرحلة األ  .1

يسمعه من  أوه ويراه ؤ زيادة قدرة الطالب على التشكيك فيما يقر تهدف هذه المرحلة : األهداف
هذه الحكم على صحة و  ,معلوماتهم ونعلمتي منها المتحديد المصادر التي يستقو  ,مصادر متعددة

 أو, وثيقة مكتوبة أو, خص ماهو ش اوالمصدر غالبً  وضع معايير لتقييم صحة المصادرو , المصادر
  .على مالحظاته وخبراته امعتمدً  مصدر المعلوماتخص الممكن أن يكون الشإذ من , إعالموسيلة 

الفكرة الرئيسة في النص  تحديدبوالطلب إليهم  ,للمتعلمين) نص(قضية  عرض :اإلجراءات
وفيما إذا كان قد  ،آرائهم نحو القضية المطروحة بداءإ و , في النص المفاهيم الرئيسةتحديد و , المعروض

تحديد  الطلبةتكليف  ن ثموم .من مصادر أخرىفي القضية قرؤوا عن المعلومات الموجودة  أوسمعوا 
 المدرس في هذه المرحلة إظهارتجنب وينبغي أن ي .وكتابتها منها معلوماتهم استقو االمصادر التي 

 .ويع األفكارتنو  على الشك، ة المتعلمقدر  قد تحد منالتي  لتعليقاتا أوردود األفعال 

 :األسئلة التي يمكن أن تسأل

   ما المصدر الذي اعتمدت عليه؟ •
 ).وثائق مكان، شخص ما،(هل هناك مصدر محدد لهذه المعلومات •

  .قوية مأهل المعلومات ضعيفة  •
  .هل المصدر ثانوي أم أساسي •
  تؤكد صحة هذا المصدر؟ أوتدعم أخرى  مصادرهل هناك  •
  .لم تكن للمعلومات مصدر محدد معلوم ال ينبغي االعتماد عليها وتقويها والقبول بها إذا

صحة مصدر المعلومات  لبرهان للتحقق من الشكوك حولاالطلبة وفي نهاية هذه المرحلة يمتلك 
  .القضية موضوع النقاش يالمطروحة ف

  :لى من استراتيجيتهو ريلي المثال اآلتي في المرحلة األ أو يورد  :مثال
   :فاسدة جداالحكومة : القضية

  ؟هل يوجد مصدر محدد للمعلومات حول هذه القضية- 
  .إذا كان هناك دليل فعليك تقييمه وتعليل ذلك باستخدام األمثلة

  .وتقييمهلتحديد الدليل  :مثال عن ورقة عمل
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 الطلبةتم مناقشة أجوبة ت إليهم اإلجابة عن األسئلة، ويطلبعمل على الطلبة  ورقةتوزع 
توضيح أكثر حول عملية التقييم يطلب منهم استخدام األسئلة  إلىبكاملهم وٕاذا كان الطالب بحاجة 

  :اآلتية لمساعدتهم
  ؟هناك شخص كمصدر أساسي للدليل هل •
 ؟وقوع الحدثهل كان هناك شخص ما في مكان  •

  ؟هناك سبب للكذب هل •
  ل الشخص أن يصطنع الطيبة في أقواله؟و اهل يح •
  لماذا يكذب؟ •
  .لتحديد ما إذا كان هناك أدلة داعمة أخرى •
  من قال هذا؟ •
  قالوا هذا الكالم؟ ونهل هناك أشخاص آخر  •
  )السؤال(لتحديد ما إذا كان الدليل عاما  •
  ؟هل يستخدم الشخص أقواله للتأثير على أحد ما •
 ؟ل أن يملي على المتكلم ما يجب أن يقولهأو شخص آخر ح هل هناك •

  : والنتائج األسبابتحديد  :المرحلة الثانية .2
عالقة االرتباطية وتحديد ال, تعرف السبب والنتيجة تنمية مهاراتالمرحلة تهدف هذه : األهداف
  .المنطقية بينهما

سئلة حول أسباب أويطلب من المتعلمين إثارة , يقوم المدرس بطرح مشكلة محددة: اإلجراءات
ضرورة  إلى ويوجه المدرس المتعلمين, ووضع فرضياتهم المقترحة ألسباب هذه المشكلة, هذه المشكلة

كيف يمكنهم التحقق  ثم يسأل المدرس الطلبة, مراعاة بأنه قد يكون للمشكلة المطروحة أكثر من سبب
ثم يطلب المدرس من الطلبة  ومن, فرضياتهم ليركزوا على العالقة بين السبب والنتيجة من صحة

  .مع كامل طلبة الصف أو, مناقشة الفرضيات المقترحة في مجموعات صغيرة
  :األسئلة التي يمكن أن تسأل

  ؟أيهما السبب وأيهما النتيجة حدد •
  النتيجة ذاتها؟ إلىخرى تؤدي اقترح أسباًبا أ •
  هذه النتيجة؟ إلىوضح كيف أدى السبب  •
 هل هناك عالقة منطقية بين السبب والنتيجة؟ •

  :ريلي المثال اآلتي في المرحلة الثانية من استراتيجيتهأو يورد  : :مثال
 :يتم التمهيد لهذه الخطوة عن طريق رواية قصة

 .أخبر يوتشي والده بأن لم يخطئ لكي يعاقب بالحجز   
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  .يحدث ذلكولكن في الواقع لم , ن المعلم اعتقد أنه كان يتكلم أثناء الدرسإيوتشي يقول 
 ما مصداقية حجة يوتشي عموما؟ -

 ..........................اإلجابة المقترحة - 

  ؟ايعد يوشي مصدر أساسيً هل  •
  ؟لديه دافع ليكذبهل  •
 ؟أخرى تدعم األقوال يوجد أدلة هل •

غير موثوق به أي أن الحجة غير مقنعة وذلك لوجود دافع للكذب ولغياب  الدليل: وعموما
 .)األدلة الداعمة

 :يلي والنتائج من خالل ما األسبابيمكن تحديد ، و بالنتائج إلثارة التفكير  األسبابربط 

  ؟أيهما السبب وأيهما النتيجة - 
  :مقارنة الحجج وتقييمها :المرحلة الثالثة .3

 .وتقييمها, وتصنيفها, تحديد المقارناتتهدف هذه المرحلة تنمية مهارات  :األهداف

ويطلب المدرس من الطلبة كتابة أسئلة  ,المشكلة التمهيدية بتحديدب يقوم الطال :اإلجراءات
 مع المشكلةالمدرس ناقش يمن ثم و  ,وتحديد المقارنات التي تضمنتها هذه المشكلة ,حول هذه المشكلة

ذكر األسئلة التي طرحوها  ةبمن الطلالمدرس طلب ي, إلدالء بإجاباتهم على حل المشكلةابعد و  ,الطلبة
 .لتقويم المقارنات بشكل عام

 ,منهم كتابة أجوبتهم بشكل فرديالمدرس طلب ي, تقويم مقارنة الحجج ة منبدما يجهز الطلعنو 
 .في مجموعات صغيرة المدرس اإلجاباتناقش يومن ثم 

 :لأأن تساألسئلة التي يمكن 

  ؟المفاهيم التي تخضع للمقارنةما  •
 ؟)جه االختالفأو (ما االختالف بينها •

 ؟)جه الشبهأو (ما التشابه بينهما •

 ما المقارنات األساسية في هذه المشكلة؟ •

 ؟)معقوليتها( ما قوة مقارنة الحجة •

  .ريلي المثال اآلتي في المرحلة الثالثةأو يورد : مثال
  :مشكلة تمهيدية 

مضمار (  الماضيشهر ال في مانك اشتركت في سباق لقيادة السيارة عند منتزه أافترض 
سيبدأ توقيت العداد فور ، و للسيرحواجز  أوالمتعرج وسيتضمن عالمات  الخطسيبدأ من  السباق

  ).انطالق الصفارات في المضمار 
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أن رض تواآلن اف, ثواني______ وزمن عبورك المضمار كان ______, كنت تقود سيارة 
وٕانه يقول ذلك . ثواني____ األحد الماضي في السباق وكان زمن عبوره  ه اشتركهاري أخبرك بأن

  .ليثبت لك انه أفضل منك في القيادة
  هاريتب ثالثة أسئلة تريد أن تسألها لأك - 
 -  
 -  
 -  
  :تحديد االفتراضات والتعميمات وتقييمها :المرحلة الرابعة .4

 ,)تعميمات(ة كليال أو ةعامالم احكاألتقديم تنمية مهارات  إلىتهدف هذه المرحلة  :األهداف
 .ماحكاأل أو اتالتعميم هوتقييم هذ

لكل  تقديم ورقة عملو , مجموعتين إلىبتقسيم الطلبة يمهد المدرس لهذه المرحلة  :اإلجراءات
تعميمات ما يدفعهم لتتقديم , نصًا مختلفًا عن الورقة األخرىعمل كل ورقة تحتوي بحيث , مجموعة

 , هذه التعميمات إلىتقودهم  مجموعة من األسئلةعمل وتتضمن كل ورقة  ,متناقضة مرتبطة بكل نص
 .انوال ينبغي إخبارهم بأن النصين مختلف

للعمل بشكل للطلبة  المدرس وقًتامنح ي النص الخاصة حول تعميماتهم تقديملطلبة لولتشجيع ا
على  )التعميمات( ل اإلجاباتسجيو , ويطلب منهم تعميم المعلومات المتضمنة في كل نص ,فردي

واستبعاد التعميمات , المدرس مع الطلبة تعميماتهم لتحديد التعميمات الممكنةناقش يومن ثم  ,السبورة
 .دالئل ضعيفة أوحجج الضعيفة؛ التي تستند على 

 :لأاألسئلة التي يمكن أن تس

  ؟عن األسئلةالتي قدمتها دوافع اإلجابة ما  •
 ة؟صحيح ةواحد )تعميم(إجابة يوجد  هل •

 ما التعميمات الممكنة لكل نص؟ •

 هل توجد أدلة داعمة تقود لهذا التعميم؟ •

  ؟التعميمهذا ما درجة قوة  •
  :ريلي المثال اآلتي في المرحلة الرابعةأو يورد : مثال

  .تعد إحدى طرائق تحديد االحتماالت الممكنة األربعالخطوات  طريقةإن 
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  :م طريقة الخطوات األربعااستخد عن :مثال
  .1961تعد الوحدة السورية المصرية قائمة منذ عام لم 

  القوى الرجعية" بسبب "  1خطوة  •
  ).نتيجة (  تعد الوحدة قائمةلم " من أجل ذلك "  2خطوة  •
  ).نتيجة (  ، حدوث اإلنفصال)بينة(قائمة على أسس متينةالوحدة لم تكن  3خطوة  •
 ونستطيع .الوحدة غير القائمة على أسس متينة ومقومات الوحدة ال تستمر طويال"  4خطوة  •

أي  أونفة الذكر من خالل مادة الدراسات االجتماعية اآل اإلجراءاتن يجربوا أنه يمكن للطلبة إ :القول
دليل "بعنوان  ريلي مرجًعاإرشادًياأو موقف تعليميي تعلمي بإشراف المدرس، وقد وضع  أومادة دراسية، 
بق الباحث برنامجه التدريسي والتي بموجبها ط ستراتيجيةللمساعدة في تطبيق هذه اإل" التفكير الناقد

  .للمراحل السابقة وفًقا

        املفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسية: : : : احملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالثاحملور الثالث
 أوأوأوأو

ً
 ال
ً
 ال
ً
 ال
ً
        ::::تعريف املفهومتعريف املفهومتعريف املفهومتعريف املفهوم: : : : ال

فهو مفهوم على وزن مفعول،  توعبه اإلنسان، ونقول فِهَم فهًماالشيء الذي اس: لغة المفهوم
" مفهومات"بية استخدام كلمة لذلك يفضل المتخصصون في اللغة العر " مفهومات"وجمع مفهوم لغًة 

في كتب التربية وعلم النفس،  ، وكلمة مفاهيم أكثر شيوًعا واستعماًال "فاهيمم"من الكلمة الشائعة  بدًال 
  .)286 ,1996إبراهيم، (من كلمة مفهومات ن معظم المؤلفات واألبحاث التربوية خالية إحتى 

مع االستخدام الشائع في الكتب  انسجاًما وتمشًيا" مفاهيم"في البحث كلمة  ستخدميلذلك  
  .والمؤلفات والبحوث التربوية لهذا المصطلح

       البينة جزء من الحجة والتي تبين لماذا هناك شيء ( اكتب من دون بينة : 1الخطوة
  .)حقيقي

  .)ةنوما يتبعها فهو يدعي البي" بسبب " كلمة : (ابحث عن المكان المناسب
  ).البينة الجزء الذي ال يظهر في ( جد وأكتب نتيجة الحجة أو : 2الخطوة

  .وما يأتي بعدها يكون النتيجة ،)من أجل(ابحث عن المكان المناسب لكلمة 
والجزء  ،)الجزء الذي اليظهر في البينة ( جد الجزء األساسي من النتيجة أو : 3الخطوة

  ).الجزء الذي اليظهر في النتيجة ( األساسي من البينة 
. البلدان, الحروب, امة مثل الناسركب جزأين أساسيين في جملة تبدأ بكلمة ع: 4الخطوة

 .هذه الجملة تعد احتماال ممكنا
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ات حول معنى المفهوم، وقد قدم العديد من المتخصصين والباحثين في وتعددت اآلراء والتعريف
  :منها الت عدة لتعريفهاأو محالتربية وعلم النفس 

 أوتصور عقلي عام لموقف  المفهوم على أنهفي قاموس التربية ) Hills )1982 هيلزيعرف 
موقف معين،  أوحدث  أوصورة عقلية لشيء  أورأي  أووهو فكرة  الشيء، وهو مجرد وليس محسوسً 

  .)104ص (التشابه أويشترك ويتميز بخصائص وصفات يمكن تصنيفها على أساس التقارب 
القاموس  في المفهوم) Getery and Thomas )1979غيتري وتوماس  حين يعرف  على

والمشابهة تبيين عام لألحداث واألشياء، والتي يمكن الوصول إليها بعمليات التصنيف "على أنه الدولي 
  81)ص("والتمييز باستخدام اللغة الرمزية، وهو تصور سهل يختصر ويلخص األحداث الكثيرة

 األحداث الخاصة التي جمعت مًعا أوالرموز  أوعبارة عن مجموعة من األشياء  والمفهوم
 Nelson and. (رمز معين أوعلى أساس من الخصائص المشتركة التي يمكن الداللة عليها باسم 

Michale, 1980: 67.(  
وهو عبارة عن تصورات عقلية ذات طبيعة متغيرة تقوم على إيجاد عالقات بين األشياء 
والحقائق واألحداث والمواقف، وتصنف على أساس الصفات المتشابهة بينها، وتصاغ في صورة 

تعبر  أوا لفظية، وبذلك تكون المفاهيم عبارة عن تجريدات تتمثل في الرموز اللفظية التي تطلق عليه
عنها، حيث يتم تلخيص المواقف واألحداث واألشياء ووضعها في تصنيفات تقوم على أساس التشابه 

  ).1246 ,1991خلف، و  150 ،1990اللقاني، (بينها 
صنف من " أن المفهوم إلى) 11 ،1986(بطانية  و) 59 ،1988(سعادة ويشير كل من 

ا أشخاصً  أوحوادث  أومجموعة من المثيرات العقلية التي يمكن أن تكون مجموعة أشياء  أوالمثيرات 
  ."بخصائص عامة ويشار إليها باسم خاص تشترك مًعا

تمثيل للعنصر المشترك الذي يمكن من خالله  أوفكرة "هو أن المفهوم ) 1986(سليمان  ويرى
 أوحادثة  أومجرد لموقف  أوعقلي عام  التمييز بين المجموعات واألصناف المختلفة، وهو تصور

  ).15ص "( شيء ما
تصنيف مجموعة من  أوأشباه جمل تمكننا من تبويب  أوكما أن المفهوم عبارة عن كلمات 

  ).16: 1989أبو حلو، ( اتقليل تعقيد بيئتنا المحيطة بن ما يعمل علىالمالحظات، 
المثيرات التي يشترك أعضاؤها  أووالمفهوم استجابة تكون غالبًا لفظية لمجموعة من الظواهر 

األحداث التي تم التواصل إليها عن طريق  أوفي صفة معينة، وهو فكرة عقلية من عدد من األشياء 
الل عمليات تصنيف وتمييز اإلدراك والتي يمكن أن تستخدم كأساس لفكرة ما ويمكن التعبير عنه خ

                       ).45: 1996البنعلي، (  اللغة اللفظية



 

 

 اإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظري: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث        

66  

مع التعريفات السابقة، في أن المفهوم يطلق على مجموعة من األشياء ) 1985(خريشة ويتفق 
األحداث الخاصة التي تم تجميعها على أساس من الخصائص المشتركة والتي يمكن  أوالرموز  أو

  .)31 ص(رمز معين أوالداللة عليها باسم 
أسماء  أووالمفاهيم عبارة عن أسماء تدل على ذوات األشياء، مثل خليج ونفق، وشالل، 

مفاهيم إذا كانت تلك األسماء كلية  السابقة األسماء ثقافة، ديمقراطية، قومية، وتعد لمعاني مثل
  ).5 ،1996البنعلي، (

بحيث يتم عزلهما عن  مًعا) أكثر( أوحدثين  أوتصنيف شيئين  أوفالمفهوم عبارة عن تجميع 
باقي األشياء على أساس الخصائص والمالمح المشتركة المميزة لها، ويتم اكتسابها وتعلمها عن طريق 

  ).22: 1999أبو الجديان، ( التجريد والتعميم والتمييز: ثالث خطوات وهي
 :عريفات وصفيةت ؛قسمين هما إلىأنه يمكن تقسيم تعريفات المفهوم  )1996(إبراهيم ويرى 

شيء معروف على أساس  أوحدث  أووهي تعريفات تستخدم إليضاح المعنى المقبول لمصطلح 
م لتحديد وهي تستخد :تعريفات تقريرية. الصفات المميزة له، والتي يمكن مالحظتها مثل مفهوم األمة

للداللة على ، أي يتفق عدد من المتخصصين على األخذ بتعريف ما معنى مصطلح معين تقريًبا
  .)293- 292ص(حقائق معينة

وفي الدراسات االجتماعية يرى الباحث األخذ بالمفاهيم التقريرية، لذلك بنيت أداة الدراسة في 
  .معظمها على المفاهيم التقريرية

إن وجود اختالف في اآلراء حول تعريف المفهوم يرجع لوجود اختالف في طبيعة المفاهيم  
الميادين المعرفية المختلفة، ومدى تأثير مستوى التعليم في تحديد أبعاد  أوفي الميدان المعرفي الواحد 

   كل مفهوم، وكذلك الموجودات التي يطلق عليها اسم مفهوم، كبيرة العدد ويصعب حصرها
في التعريفات السابقة على أن المفهوم يمكن الوصول إليه  اما سبق يتضح أن هناك تشابهً وم

ل و احين تن علىاشتراكه في خصائص تميزه عن غيره من المفاهيم،  أوعن طريق عمليات التصنيف، 
تمثيل للعنصر المشترك، وآخر اعتبره  أوالبعض المفهوم صنف من المثيرات، والبعض اآلخر كفكرة 

استجابة لمثير تكون  أوأشباه جمل،  أوكلمات  أومعلومات منظمة،  أو، امجردً  أوعام  ًااعقليً  ًراتصو 
كما يتضح أن معظم التعريفات السابقة هي تعريفات منطقية باستثناء اللقاني، وسعادة، وخلف، . لفظية

حين اقتصر تعريف بطاينة على التعريف  علىالذين قاموا بالجمع بين التعريف المنطقي والنفسي، 
  .النفسي فقط

ورغم اختالف العبارات التي استخدمت في تعريف المفهوم منطقيًا إال أن درجة التشابه بينها 
أن المفهوم عبارة عن مجموعة  إلىكبيرة في الجوهر والمضمون، بدليل أن معظم التعريفات تطرقت 

الرموز الخاصة، لذلك يميل الباحث في  أوالحوادث  أوكة الخصائص المشتر  أومن الصفات المشتركة 
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تعريفه للمفهوم مع تعريف اللقاني، وسعادة، وخلف وذلك بالجمع بين التعريف المنطقي والنفسي، وذلك 
  .ألن كل منهما يكمل اآلخر في إبراز تعريف المفهوم

عقلية، تربط بين بأنه عبارة عن ألفاظ وتصورات : يعرف الباحث المفهوموفي ضوء ما سبق 

حقائق ويمكن اإلشارة إليها باسم  أووقائع  أومواقف  أوائص المشتركة ألحداث مجموعة من الخص
  .رمز معين أو

ا
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
        ::::املفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسية    إىلإىلإىلإىلمدخل مدخل مدخل مدخل : : : : ثاني

لالتجاهات مواكبة وذلك  ،ظهرت الدعوات لألخذ بمدخل المفاهيم في الدراسات االجتماعية
  .اهج الدراسات االجتماعية الحاليةمنتعلم الحديثة في تعليم و 

ال يعني تغيير  اهيم في التربية الوطنية على أنهالمقصود بمدخل المف )1987(إبراهيم ويفسر 
المادة الموضوعة بواسطة اللجان المتخصصة، بل هو تحليل المادة الستخراج المفاهيم التي تشملها، 
بحيث يمكن صياغة المحتوى بناًء على هذه المفاهيم، مع مالحظة األخذ بتدرج المفاهيم من األكثر 

 االترابط بين المفاهيم بعضها بعضً  مراعاة توضيحالمفاهيم الفرعية ثم الجزئيات، و  إلىعمومية وشموًال 
مع تقديم الكثير من األمثلة واألحداث التاريخية والنصوص والوثائق التي تتصل بمعنى 

  .)80ص(المفهوم
أن فكرة مناهج الدراسات االجتماعية القائمة على المفاهيم السياسية  )1991(اللقاني  ويضيف

لت أن تعالج الكثير من السلبيات الشائعة في المناهج المدرسية، ومن هذه السلبيات ازدياد حجم و اح
المعرفة بدرجة كبيرة في الكتب، وتضخم حجم الكتب المدرسية لدرجة تألم وٕاشفاق اآلباء والتربويين 

اإلمكانات  العقول البشرية المحدودة إلىومن كثرة المعارف المكدسة في الكتب، حيث يطلب نقلها 
  .)147ص( والقدرات، ومن هنا برز دور المدخل المفاهيمي لمعالجة هذه السلبيات

وعلى ذلك فإن أي حدث  ,فقد المفهوم السياسي قيمتهالوقوف عند حد األحداث الفردية ي إن
اشتماله  إلىسياسي بالرغم من أنه متميز من بعض النواحي، إال أن هذا التمييز يكون راجعًا 

شارك فيها مجموعة أخرى من األحداث السياسية، والحدث السياسي مرتبط بأحداث أخرى خصائص ي
أخرى، ومن ثم البد من ترابط واتصال بين األحداث السياسية ووضعها في مفاهيم  اويفسر أحداثً 
  ).189-148: 1991اللقاني، (وتعميمات 

الحدث السياسي  إلىنظر لحدود التعميمات الخاصة في مجال السياسة، فإن المؤرخ ي ونظًرا
في إطاره العام، ويقارنه مع غيره من أحداث في إطار نظرة شمولية، لذلك فإن أي حدث بالرغم من 

الشتماله على خصائص فيها مجموعة  ي، إال أن هذا التميز يكون راجًعاأنه متميز من بعض النواح
خلف، (اث عن طريق المفاهيم أخرى من األحداث السياسية، ويتم الربط بين هذه الخصائص واألحد

1991, 1243.(  
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والتربية الوطنية كمادة مدرسية يمكن أن تشترك مع مواد مدرسية أخرى في تحقيق العديد من 
األهداف، كالقدرة على التمييز بين الرأي والحقيقة، والتأكد من صدق المصادر، والقدرة على التفسير 

كون المادة التعليمية في التربية الوطنية قريبة ومنتمية والتحليل والتركيب، ومن الضرورة بمكان أن ت
فليس المطلوب تعليم التالميذ أكوامًا من المعرفة وحشو األذهان،  ومن ثمطبيعة المعرفة السياسية  إلى

بل الفرد في حاجة لقليل من المعرفة السياسية وكثيِر من الفهم لتلك المعرفة، أي بحاجة لتلخيص هذا 
اللقاني، (ر استخدام المناهج القائمة على المفاهيم السياسية، لتوفير الوقت والجهد الكم الهائل عب

1991 :151.(  
ن بنية التربية الوطنية تشتمل على المفاهيم، فالمفاهيم العمود الفقري للبنية إ ويمكن القول

الدراسات  ، لتكون المحور األساسي الذي تدور حوله مناهجمناهج الدراسات االجتماعيةاألساسية ل
  .االجتماعية في مراحل التعليم المختلفة

  

        ::::املفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسية: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

يعرف المفهوم السياسي بأنه عبارة عن تصور ذهني ذي طبيعة متغيرة، يقوم على إيجاد 
والتي تصنف على أساس الصفات  ،قائق واألحداث والمواقف السياسيةعالقات بين األشياء والح

  ).118 ،1990حميدة، (المتشابهة بينها، وتصاغ صياغة لفظية 
ويعرف كذلك بأنه تصور عقلي لألحداث والمواقف السياسية التاريخية والسلوكيات المتصلة 

  ).5 ،1996البنعلي، (رمز  أومصطلح  أووالتي يعبر عنها بكلمة  ،بأحداث التاريخ السياسي
مجموعة من  إلىسلسلة متصلة من االستدالالت تشير "والمفهوم السياسي عبارة عن 

تحديد فئة معينة متغيرة،  إلىالتي قد تؤدي  السياسيةالخصائص المشتركة بين الحقائق واألحداث 
  ).291-289 ،1996إبراهيم، " ( رمزًا يدل عليه أووعادة ما يعطي لها اسمًا 

شبه جملة  أوصورة عقلية عامة، تكون على شكل كلمة مجردة،  والمفهوم السياسي عبارة عن
فكرة عن غيرها، وقد  أو شيًئا أو لمشتركة المحددة والتي تميز حدثًامجموعة من السمات اإلى تشير 

كالقادسية  ااة والشورى، وقد يكون مكانيً و اكالمس اكالمدينة والدولة، وقد يكون معنويً  ايكون المفهوم حسيً 
  ).15 ،1985المومني، (زماني كالحاضر والمستقبل والماضي  أو و اليرموك،

بأنها عبارة عن ألفاظ وتصورات عقلية، : المفاهيم السياسيةيعرف الباحث وفي ضوء ما سبق 
تربط بين مجموعة من الخصائص المشتركة ألحداث ومواقف ووقائع سياسية تاريخية في الماضي 

  .والحاضر
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        ::::هاهاهاهاوخصائصوخصائصوخصائصوخصائص    السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسيةطبيعة املفاهيم طبيعة املفاهيم طبيعة املفاهيم طبيعة املفاهيم : : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

  :مجموعة من الخصائص اآلتيةفي  المفهوم  اشتراك إلىالتعريفات السابقة للمفهوم ير تش
 .المواقف ويميز بينها أوالمفهوم يصنف األشياء  إنأي : التمييز .1

موقف واحد، بل ينطبق على مجموعة من  أوالمفهوم ال ينطبق على شيء  إنأي : التعميم  .2
 .المواقف

 .مجموعة من الخصائص المجردة أوفهو يرمز لخاصية : الرمزية  .3

إعادة تنظيم الخبرات السابقة، بالربط بينها بطرق جديدة، فهو تفكير  إلى يؤدي المفهوم: االستدالل  .4
 )290: 1996إبراهيم، ( منتج

 إلىتشير  فالصفات )الصفات، والقواعد: (ويشتمل المفهوم على ظاهرتين أساسيتين هما
، العالئقيةللمفهوم، وتتباين المفاهيم عادة من حيث عدد الصفات العالئقية الخصائص  أوالمظاهر 

أما حجمه ولونه ونوع زواياه " التثليث"واحدة وهي عالئقية ضمن صفة تفمفهوم المثلث مثًال، ي
 ق المتنوعة التي تنظمائالطر  إلىفتشير  أما قواعد المفهوم. العالئقيةات ال فهي صف. إلخ..وأضالعه

مثًال، هي اللون والطعم والرائحة " برتقالة"لمفهوم العالئقية ، فالصفات العالئقيةبوساطتها صفات 
تنظم وفق قاعدة اقترانية أي يجب اقتران هذه الصفات مع بعضها لتشكيل . الخ...والشكل والملمس

  ).439 ،1984نشواتي، (مفهوم البرتقالة، وهذا يعمم على المفاهيم األخرى 
سبق أن الصفات العالئقية للمفهوم تعبر عن الصفات والخصائص المشتركة  يتضح مما

  .مجموعة الخصائص المشتركة للمفهومللمفهوم، وقواعد المفهوم تعني االنسجام واالنتظام في 
 امرتبطً  ا، مفهومً )الدولة(وفي مجال المفاهيم السياسية يرى الباحث أنه يمكن أن يكون مفهوم  

  .الديكتاتورية و  لديمقراطيةبا الدولةمفهوم بقواعد اقترانية فيقترن 
طائرة  وٕامادبابة  وٕاماسيف  وٕامافالسالح إما حربة  ،فيرتبط بقاعدة انفصالية )سالح(أما مفهوم 

  .إلخ... أسطول  ٕاماو 
  :خمس قواعد أساسية للمفهوم هي) 79- 78 ،1988سعادة، (ويحدد 

 :قاعدة اإلثبات .1

القلم والكتاب والحديد  تطبيق صفة مميزة للمفهوم، فمثًال  أوطاء مثال إلثبات عن طريق إع
 .والخشب مثال يثبت صفة الصالبة في مفهوم المادة الصلبة

 :االقترانية أوالقاعدة التجميعية  .2

  .بحيث تدالن على المفهوم أكثر مًعا أوويعني بها تجميع صفتين 
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 :الالاقتراني أوقاعدة التضمين االنفصالي  .3

أمثلة على المفهوم وعادة ما  أوفصلة غير مقترنة بأشياء نويعني بها انطباق صفة مميزة م
 .في الشيء الدال على المفهوم) ب( أو) أ(فر الصفة افقد تتو " أو" "إما"تستخدم كلمة 

 :قاعدة الشرط المفرد .4

صفة مميزة أخرى لتحديد فرت اوجوب توافر صفة مميزة معينة إذا تو  إلىوهذه القاعدة تشير 
فإذا تضمن المفهوم صفتين مميزتين، فإذا حدثت ) إذن... إذا (مثال للمفهوم، وتتخذ صيغة العبارة 

لتتكون ) أ(تحدث  فليس بالضرورة أن) ب(أما إذا حدثت ) ب(يجب أن تحدث الصفة ) أ(الصفة 
 .الصفة المميزة

 :قاعدة الشرط المزدوج .5

بين صفتين مميزتين بحيث إذا توافرت أي منهما توافرت األخرى  فر شرط متبادلاويعني بها تو 
  .لتحديد المفهوم

  .المفاهيم الباحث هذه القواعد عند بناء اختبار وقد راعى
من ومن خصائص المفهوم، أنه قاعدة معرفية، تمكن الفرد من تحديد صفة تصنيفية معينة، و 

في ذاته، وكذلك األمر  مثًال ال يشكل مفهوًمامحدودة من األمثلة، فسقراط  مجموعة إلىاإلشارة  ثم
" فيلسوف"عن مفهوم معين هو مفهوم فيلسوف، إن مفهوم " أمثلة"بالنسبة ألفالطون وأرسطو، بل إنهم 
فالفارابي وابن رشد وابن  ،بل ينطبق على شخصيات أخرى عديدة ال ينطبق على هؤالء الفالسفة فقط؛

صفات مشتركة تمكن الفرد من تصنيفها في فئة فيلسوف  وألخ شخصيات تجمع بينها صفة إ.. سينا
اهيمنا دائمًا يحدث مرة وينتهي فمف ن خصائص المفاهيم أنها ليست أمًراوم ).435 ،1984نشواتي، (

 ).97: ت.عطية، د(تضيق وتزداد دقة بحسب الخبرات واالكتشافات الجديدة  أوتتغير وتنمو وتتسع، 
سالح في المفهوم  هسالح في العصور الوسطى تطور عنالفمفهوم  ،ويتفق الباحث مع هذا الرأي

سالح في العصور الوسطى الالعناصر التي يتكون منها تطورت إذ المعاصرة،  أوالعصور الحديثة 
 .العصر الحديثفي  )طائرات، صواريخ، دبابات، قنابل( إلى، )منجنيق، سيف، رمح، حربة، درع(

قد تتكرر بعض المفاهيم في أكثر من عصر تاريخي، ومن المعلوم أن  لذلك عند إعداد قائمة المفاهيم 
لها مفاهيمها  لسياسةمن المفاهيم الخاصة به، لذلك فمفاهيم ا كل مبحث من البحوث الدراسية عدًدال

  .الخاصة بها

 
ً
 خامس
ً
 خامس
ً
 خامس
ً
        ::::أنواع املفاهيم السياسية وتصنيفاتهاأنواع املفاهيم السياسية وتصنيفاتهاأنواع املفاهيم السياسية وتصنيفاتهاأنواع املفاهيم السياسية وتصنيفاتها: : : : ااااخامس

أفضل طريقة لتصنيف أن  )1983(الجبر وعلي  يرىو  ,متنوعةنف المفاهيم بطرق تص
المفاهيم المهمة يكون حسب الدور الذي تلعبه في التعلم، فبعض المفاهيم تبدو أكثر فائدة من غيرها، 

وأكثر أنواع المفاهيم فائدة هو ذلك الذي يولد  ,فائدة منها بسبب اتساعها وشمولهاوبعض المفاهيم ال 
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ويطلق عليها المفاهيم فصيل محدد، أسئلة تساعد بصورة مباشرة في تحليل المعلومات بت
  .)83ص(التحليلية

  :ثالثة أنواع هي إلىعلى ذلك  المفاهيم بناءً  وتصنف
العلوم التي استخدمت منها  أومفاهيم محتوى بصرف النظر عن علومها األصلية : اسيةمفاهيم أس .1

 .هذه المفاهيم

 .وهي مفاهيم السببية والتحليل والتفسير: مفاهيم منهجية .2

 التي تشمل كرامة الفرد، والوالء، واالنتماء وما أشبه ذلك من قيم وميول : القيممفاهيم  .3

  :ننوعي إلىالمفاهيم  )1986(إبراهيم ويصنف 
، ومفهوم "الزمن"وهي المفاهيم التي ال يمكن اشتقاقها من غيرها مثل مفهوم : ليةو المفاهيم األ  .1

 .مساحة الدولة أوالحدود اإلقليمية 

انتصار يمكن أن يشتق  أووهي التي يمكن اشتقاقها من غيرها، فمفهوم هزيمة  :المفاهيم المشتقة .2
 .)294ص(حرب أومن مفهوم معركة 

  :اآلتيةالمفاهيم في الدراسات االجتماعية باألنواع  )1989(السكران ويحدد 
 .الليل والنهار، ومنذ وقت قريب، عصر النهضة، العصور الوسطى أوقرن، : مثل :مفاهيم الوقت .1

 .مثل شبه الجزيرة، الهضبة، الجبل، عاصمة :المفاهيم المكان .2

ن، أو ، مثل الديمقراطية التعمن المفاهيم السابقة وصعوبة أكثر تجريًدا مفاهيم :المفاهيم المحددة .3
 .االحترام، الحرية

األحداث التاريخية المستجدة  أونتيجة للتقدم العلمي  المفاهيم التي ظهرت حديثًا: المفاهيم الجديدة .4
 .)48- 45ص(دم االنحياز، االستعماركالطاقة الذرية، األقمار الصناعية، الوطن السليب، ع

يرة، ومفاهيم مفاهيم مادية كالبحيرة والجز  ىوصنفت المفاهيم في الدراسات االجتماعية إل
 ميخائيل ونيلسونمع ) 1990(عمران ويتفق   ).Nelson &Michaelis, 1980: 68(تجريدية 

Nelson &Michaelis )1980(  إلىفي تقسيم المفاهيم:  
وهي المفاهيم التي تعكس العالقات والروابط بين الظاهرات المحسوسة في مسلكها : مفاهيم حسية .1

نهر ـ شجرة ـ كتاب، ويتفق مع هذه المفاهيم ظاهرات : ومن أمثلة المفاهيم الحسية ،المركب الكلي
 .نها اإلنسان في عالمه المادي المحسوسوأقسام حقيقية يدو 

وهي المفاهيم التي ال تنعكس فيها خصائص األشياء فحسب، بل تحمل خصائص : مجردة مفاهيم .2
مجردة من األشياء ذاتها مثل مفهوم العدالة ـ الديمقراطية ـ النسبية، وهذه المفاهيم المجردة تكون 

  .)101-100ص (معممة

  
  



 

 

 اإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظرياإلطار النظري: : : : الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث        

72  

  :مفاهيم عامة ومفاهيم خاصة إلىالمفاهيم  يقسمكما 
الظاهرات  أوجماعة كاملة من األشياء  أوهي تلك المفاهيم التي تتضمن فئة : المفاهيم العامة .1

 .المتشابهة مثل عالم ـ تلميذ

  .مثل مفهوم هرم ـ لندن ـ باريس ـ جامعة المنوفية: المفاهيم الخاصة .2

وذلك عندما حدد المفهوم باالسم ويختلف الباحث مع عمران في تعريفه للمفاهيم الخاصة، 
في  مثال لمفهوم وليست مفهوًما كما ذكر سابًقا أوردها تعبر عن خاصية مفهوم أو فبعض األمثلة التي 
  :()ويجمل نلسون وميخائيل بعض التصنيفات السابقة للمفاهيم في الجدول  .خصائص المفاهيم
 ).1980( Nelson &Michaelis ميخائيل ونيلسون عند أنواع المفاهيم وتصنيفاتها )3(جدول 

  األمثلة  المميزات  التصنيف

  إعادة البناء ـ نواة األسرة  مختصر ـ نسبي ـ محدود  المستوى الشمولي

يدمج المفاهيم الخاصة بالمفاهيم األكثر عالمية ـ   المستوى المرتفع
  غير ثابت 

  السالم ـ الحرية ـ الوقت ـ المجتمع

  تصدير ـ تكون األرض ـ عدالة ـ تسامح  ـ مرن وصفي ـ عامـ نسبي ـ غير مباشرة ـثابت   المحسوس 

 مفاهيم رابطة .1

 مفاهيم فاصلة .2

  مفاهيم عالقية .3

تجميعية معممة ـ تدمج سمات وخصائص  .1
 )و(المفهوم ـ يستخدم كلمة 

اختيارية تستخدم  مفصولة في بعض الصفات .2

 )أو(كلمة 

على السمات لها عالقة مع  تعتمد نسبًيا .3
  بعًضابعضها 

 ثورة ـ تشريعي ـ مواطنة .1

 كثافة سكانية -مساحة -قرار .2

  مساحة ـ كثافة سكانية .3

  كرامةمقراطية ـ ديكتاتورية ـ قانون ـ دي  سلبي له استخدام اجتماعي أوإيجابي   وصفي قيمي 

مفاهيم أساسية عامة، ومفاهيم مشتقة  إلىأما الباحث فقد صنف المفاهيم في هذا البحث 
 ه المفاهيم ضمًنا، مع العلم تضمن هذ)1986( إبراهيم، وهذا يتفق مع تصنيف )تحليلية أوفرعية (

التصنيفات الثالثة الرابطة والعالئقية والفاصلة، كما اشتملت المفاهيم السياسية على تصنيف زمني 
  .ومكاني

        ::::وتطورهاوتطورهاوتطورهاوتطورهااملفاهيم السياسية املفاهيم السياسية املفاهيم السياسية املفاهيم السياسية     منومنومنومنو: : : : سادساً سادساً سادساً سادساً 

المفاهيم بشكل عام ذات مستويين، مستوى بسيط ومستوى معقد، وهذا يتوقف على عدد 
، وقد يفسر "فن حكم الدولة"قد يفسر على أنه ) السياسة(مفهوم ف ،المفاهيم والعالقات التي تحتويها

ا مع المبادئ التي تقوم عليها الحكومات، والتي يجب أن تسير على هديها في عالقاته"على أنه 
 اني تعريف معقد رغم أنهما تعريفان للمفهوموالث ،ل تعريف بسيطو ، فاأل"المحكومين ومع الدول األخرى

إبراهيم، (المعقد، ويفيد في تعلم المواد االجتماعية بصفة عامة  إلى، وهذا يتدرج من البسيط هنفس
1996، 295 .(  
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فالمفاهيم تبدأ بدايات صغيرة وبشكل تدريجي، ولذلك فإن الطفل ال يحصل على مفهوم حيوان 
إال بعد حصوله على خبرات عن عدد من الحيوانات األخرى، ويدرك ويفهم السبب في انتمائها جميعها 

  ).296: 1996إبراهيم، (مجموعة  أوصنف  إلى
شأ فجأة وبصورة كاملة الوضوح وال تنتهي أن المفاهيم ال تن") 1988( سعادة واليوسف ويؤكد

لدى الفرد عند حد معين، ولكنها تنمو وتتطور طوال الوقت، فكلما ازدادت خبرة الفرد عن المفهوم، 
وذلك عن طريق تعرفه على أمثلة إضافية، تتكشف لديه المزيد من الخصائص عنه، ويتعرف العالقات 

 ،القات، ونتيجة لذلك تتغير صورة المفهوم لدى الفردالتي تربطه مع مفاهيم أخرى، وأسباب هذه الع
، بحيث يسمح لجميع األمثلة أن تدخل ودًقة وتهذيًبا، وأكثر عمومية وتجريًدا وضوًحاوتصبح أكثر 

  . )68ص (ضمن إطار المفهوم المقصود
بمعدل واحد، وٕانما تختلف درجة نموها  أوونمو المفاهيم وتطورها ال يتم على وتيرة واحدة 

طورها باختالف المفهوم نفسه، فالمفاهيم المادية تتطور بدرجة أسرع من المفاهيم المجردة، وقد يعود وت
استخدام الخبرات المباشرة واألمثلة الحسية في تشكيل المفاهيم المادية وتعلمها،  إلىالسبب في ذلك 

خبرات البديلة واألمثلة فر في تشكيل المفاهيم المجردة، وٕانما تتشكل باالعتماد على الاوهذا ال يتو 
ولهذا يتم التركيز على تعليم المفاهيم  ,الرمزية، األمر الذي يتطلب قدرة عالية على التفكير المجرد

ا لتعليم المفاهيم المجردة في المراحل التعليمية الالحقة لدى األطفال ثم االنتقال بهم تدريجيً  ًال أو المادية 
  ).69: 1988سعادة واليوسف، (

 دراسةنتائج  فأظهرت، ة تنميتهاطبيعتها وكيفيعديدة حول  دراساتأجريت اق الحالي وفي السي
أن المفاهيم تتطور من البسيط ) 1999( المشار إليه في اللقاني David Russelأجراه دافييد رسل 

ومن  ،التعميم إلىالتباين، ومن التجزئة  إلىالمجرد، ومن التشابه  إلىومن المحسوس  ،المعقد إلى
الشعور االجتماعي، ويمكن أن تتخذ هذه النتائج إطارات المفاهيم السياسية  إلىالتمركز حول الذات 

  .)150ص( اتلمستوي
أظهرت ف، نمو المفاهيم السياسةأجريت دراسات عديدة حول فيما يخص المفاهيم السياسية و 

لدى التالميذ ينمو من  المفاهيمإدراك أن ، )1996( المشار إليه في إبراهيم كويزر دراسة نتائج 
األحكام الجماعية  إلىمن بداية الدراسة  لىو األالتمركز حول الذات واألحكام الشخصية في السنوات 

الثامن من المرحلة األساسية العليا، وال يظهر الفهم  أوالسابع  ينالمستمدة من حياتهم في الصف
   ).296 ص( المرحلة الثانويةبداية المرحلة اإلعدادية و  نهايةواالهتمام والوعي والتسلسل الزمني إال في 

 نمائًيا لة الثانوية، والذين طوروا أساًساوفي البحث الحالي اختيرت عينة البحث من طلبة المرح
وبخاصة مهارة , ذا مستوى مالئم من خالل المهارات العقلية التي أصبح لديهم القدرة على استخدامها

من المتوقع أن تساعد المتعلمين في استيعاب المفاهيم عامة والمفاهيم المعقدة التفكير التجريدي والتي 
  .خاصة
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ا
ً
اسابع
ً
اسابع
ً
اسابع
ً
        ::::أهمية تعلم املفاهيم السياسيةأهمية تعلم املفاهيم السياسيةأهمية تعلم املفاهيم السياسيةأهمية تعلم املفاهيم السياسية: : : : سابع

يؤكد معظم المهتمين بالتربية والتعليم بضرورة تعلم المفاهيم في مختلف المواد الدراسية، لذا 
يعمل المعلمون ومخططو المناهج ومؤلفو الكتب المدرسية المختلفة على تحديد المفاهيم في المستويات 

األساس للتعلم األكثر  تشكلالتعليمية المتتابعة وتطوير المواد والطرائق المناسبة لتدريسها، فالمفاهيم 
   ).91: 1988سعادة، اليوسف، . (كتعلم المبادئ وتعلم حل المشكالت تقدًما

  :أهمية المفاهيم وتعلمها في النقاط األربع التالية )1988(سعادة واليوسف يلخص و 
 .المفاهيم الرئيسية يجعل المادة الدراسية أكثر سهولة لتعلمها واستيعابها أوفهم أساسيات العلم  .1

ما لم تنظم جزئيات المادة الدراسية وتفصيالتها في إطار هيكلي مفاهيمي فإنها سوف تنسى  .2
 .بسرعة

فهم المفاهيم والمبادئ هو األسلوب الوحيد لزيادة فعالية التعلم وانتقال أثره للمواقف والظروف  .3
 .الجديدة

 جوة بين المعرفة السابقةالمفاهيم الكبرى وفهمها يجعل أمر تضيق الف أواالهتمام بأساسيات العلم  .4
 ).92ص(للمتعلم والمعرفة الالحقة ممكًنا

المفاهيم في تنظيم المادة على أساس هرمي بحيث تأتي المبادئ والتعليمات األساسية  وتسهم"
  ).155: 1991اللقاني، ( "في قمة الهرم، والحقائق والمفاهيم في قاعدة الهرم

  :اآلتيةوتلخص فوائد المفاهيم في النقاط 
 .المساهمة في تسهيل عملية اختيار محتوى المنهج المدرسي .1

 .المساهمة في بناء مناهج مدرسية مترابطة ومتتابعة للمراحل التعليمية المختلفة  .2

 .تقوم بالربط بين المواد الدراسية المختلفة  .3

 .تساعد المفاهيم مخططي المناهج المدرسية ومنفذيها على تطوير المناهج وتحسينها .4

 .عرفي للمتعلممة المفاهيم بإضافة واستيعاب حقائق جديدة دون أن يختل التنظيم التسمح مرون .5

 .تساعد المعلم والمتعلم لفهم عميق لطبيعة العلم .6

 .تساعد على التذكر لما يتعلمه وتقلل من النسيان .7

ين تسهم في تسهيل انتقال أثر التعلم للمواقف التعليمية األخرى الجديدة، وتسهم في توضيح الفرق ب .8
 . العلم والتكنولوجيا باعتبار العلم هو أساس المعرفة والتكنولوجيا هي تطبيق لهذه المعرفة

 .المساهمة الفاعلة في تعلم التالميذ بصورة سليمة إلىتؤدي المفاهيم  .9

 .تساعد التالميذ على التعامل بفاعلية مع المشكالت الطبيعية االجتماعية للبيئة .10
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لى شحذ مهارات التفكير وتنظيم الخبرات، واكتساب عادات ومهارات يساعد التعامل مع المفاهيم ع .11
فة بالمفهوم عقلية تجعل منه طاقة فعالة قادرة على العطاء، وذلك عندما يقوم بالربط بين المعر 

  .عن زيادة مستوى الدافعية للمتعلم والمشاركة الفعالة في التعلم وتطبيقاته، هذا فضًال 

التالميذ على البحث عن المعلومات وخبرات إضافية، وفي تنظيم تساعد المفاهيم في مساعدة  .12
 316- 315 ،1984سعادة، (لمتطورة الخبرات التعليمية ضمن أنماط معينة تسمح بالتنبؤ بالعالقات ا

 ).54 ،1991اللقاني، و  3 ،1990العويد، و  94-93 ،1988سف، سعادة واليو و 

  :في يسهمويرى الباحث أن تعلم المفاهيم السياسية 
ف، واختيار وتنظيم المحتوى والوسائل التعليمية وأساليب التقويم، وذلك بسبب ازدياد اتحديد األهد .1

حقائق عن التوسع في ال، وبذلك تخفف من التعقيد في السياسيةحجم المعرفة من الحقائق واألحداث 
 . التفاصيل والجزئيات

 .تعلمهاديدة التي لم يسبق للطالب األحداث الج أوتفسير المواقف  .2

تمكن المتعلم من تصور أدق لألحداث وفهم مستوى أعلى من المعرفة، وتساهم في حل  .3
 .المشكالت

التوجيه والتنبؤ والتخطيط ألي نشاط يمكن أن يقوم به المتعلم في حياته، وتجعل المفاهيم الحقائق  .4
 .ذات معنى بقدرتها على الربط والتصنيف

 .ميمات على أساس ما فيها من عالقاتتسهم المفاهيم السياسية في تكوين التع .5

حيوية تقوم على التفسير والتعليل والتفكير الناقد، إضافة لمساهمتها الوطنية  ةتجعل مادة التربي .6
 أوة في تحديد األهداف التعليمية ووسائل تقويمها، حيث يمكن أن تساهم في بناء أهداف معرفية مهمال

ك المفاهيم من أثر في سلوك المتعلم في المستويات ما تحدثه تل تعرفجزئية، ومن ثم تقويمها و 
 .التعليمية المختلفة

تضح أهمية المفاهيم، وأهمية إكسابها للمتعلم، ومن هنا كانت ضرورة توبناء على ما تقدم 
تنظيم مقررات التربية الوطنية  أوجتماعية األخذ بالمفاهيم السياسية عند إعادة بناء مناهج الدراسات اال

لتحقيق األهداف والوظائف الحقيقية لمادة التربية الوطنية ومفاهيمها، ولما كانت المفاهيم على هذه 
وهذا يستدعي أن نتعرف اكتساب المفهوم وطرق  ،الدرجة من األهمية فال بد من إكسابها للمتعلم

  .إكسابه للمتعلم

ا
ً
اثامن
ً
اثامن
ً
اثامن
ً
 ::::مراحل تكوين املفاهيممراحل تكوين املفاهيممراحل تكوين املفاهيممراحل تكوين املفاهيم ::::ثامن

سهلة، وتشتمل هذه العملية  أوعملية اكتساب المفاهيم عملية طبيعية، ولكنها ليست آلية  تعد
 أوجه الشبه واالختالف بين األشياء الموجودة في هذا العالم من حولنا، وتشكيل فئات أو على إدراك 
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أبو كلوب، (ات ما بينها من تشابه ثم تجرد المفاهيم من هذه األصناف والفئ إلىأصناف منها باالستناد 
1997، 45.(  

حادث  أوخاصية لشيء  أوعملية تتضمن تجريد صفة : "وتعرف عملية تكوين المفهوم بأنها
  ).87، 2009فرج اهللا، " (األحداث أوثم تعميمها على بقية األشياء 

واكتساب المفهوم في بداية تكوينه يعتمد على إدراك الفرد للعالقة بين ما يواجهه و ما سبق أن 
مجموعة  أواحتفظ في ذاكرته من خبرات ماضية، وبهذا يمكنه أن يجعل من المتشابهات كلها طائفة 

  ).152 ،1991اللقاني وآخرون، (واحدة يمكن أن يطلق عليها مفهوم 
ل للمفهوم، و تتطلب من الفرد أن يستوعب اإلطار األ لىو ؛ األرحلتينم وتتكون المفاهيم وفق

كاملة من حيث األبعاد والعالقات المتداخلة، ولكنها مع ال غيروهذا يمثل نوعًا من العمليات الذهنية 
 أويستخدم هذا المفهوم لتحليل خبرة  والثانية عندماذلك تحتوي على بعض العناصر الرئيسية، 

ل من و كي يكون معاني وتصورات جديدة، وبذلك فإننا نوسع ونوضح المفهوم األمعلومات جديدة ل
  ).68: 1983الجبر، . (خالل إضافة أبعاد تبدو واضحة خالل هذه الخبرة

  :بعدة مراحل رأن تكوين المفاهيم تم )1986(بافهيد وترى 
جه الشبه أو  تعرفمرحلة تكوين الخبرات الحسية عن األشياء والمواقف، ففي هذه الحالة يتم  - 1

  .فئات بعد تصنيفها أوواالختالف وتحديد العناصر المتشابهة بحيث توضع في مجموعات 
  .مجموعات إلىومن ثم تصنيف األشياء  ،مرحلة تراكم الخبرات - 2
  .مرحلة تحديد الصفات المشتركة بين األشياء والمجموعات - 3
  .)32ص(لمفهوممرحلة التعبير اللفظي عن تلك األشياء والمواقف بما يعرف با - 4

  :في مرحلتين يمرأن تكوين المفاهيم  )2004(الخوالدة  نقًال عنزبل أو  ويؤكد
وهي مرحلة تشكل المفاهيم، وفيها يكتشف المتعلم السمات المشتركة التي : لىو المرحلة األ 

 تميز المثيرات المرتبطة بقاعدة ما، وهي تشكل الصور الذهنية للمفهوم، وهي مرحلة تنتهي بالخبرات
العقلية، وفيها يستطيع المتعلم استدعاء صورة المفهوم حتى في غياب األمثلة عنه، وهي التي تسمى 

  .اسم المفهوم
وهي مرحلة تعلم اسم المفهوم، وفيها يتعلم أن االسم المنطوق يمثل صفات : المرحلة الثانية

ي بين االسم أو لم حالة التسلى، وفي هذه المرحلة يدرك المتعو المرحلة األ يالمفهوم الذي تم تشكيله ف
بين اسم المفهوم والصور الذهنية  مفهوم، وهذا يعني أن يصبح تكافًؤا متبادًال والصور الذهنية الممثلة لل

   ).199ص(ن أحدهما يستدعي اآلخرإالمصورة لهذا المفهوم، أي 
من  رة الفرد عن المفهوم اكتشف كثيًراأنه كلما زادت خب) "Beyer )1985ويرى باير 

وحًا ودقة، وأكثر الخصائص عنه، ونتيجة لذلك تتغير صورة هذا المفهوم لدى الفرد وتصبح أكثر وض
  ." تدخل ضمن إطار هذا المفهوم ، بحيث تسمح لجميع األمثلة أنعمومية وتجريًدا
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من خالل تعاملهم مع المثيرات التي تكوين المفاهيم لدى األفراد تتم  ويتبين مما سبق أن عملية
الخبرات التي يمرون بها، فتتكون لديهم صورة ذهنية عنها بناًء على إدراكهم  أوها، والمواقف يواجهون
يفيد في  رمًزا خاًصا أو ، وتتخذ هذه الصورة الذهنية اسًمالمجموعة الصفات المشتركة بينها أوللصفة 

  .الداللة على المفهوم، أي اإلدراك الفعلي يتكون عند المتعلم بعد أن يتكون لديه اإلدراك الحسي

ا
ً
اتاسع
ً
اتاسع
ً
اتاسع
ً
        ::::مراحل تعليم املفاهيممراحل تعليم املفاهيممراحل تعليم املفاهيممراحل تعليم املفاهيم: : : : تاسع

التي ينظمها المعلم في موقف  اإلجراءاتتشتمل عملية تعليم المفاهيم على ألوان النشاط و 
قدرة : معين، يتفاعل معها المتعلم بغرض تعلم المفهوم، ويشتمل تعلم المفاهيم على عمليتين هما

المتعلم على التمييز بين السمات المرتبطة بالمفهوم، وقدرته على تجميع هذه السمات المرتبطة تحت 
  ).332، ص2006خضر، (قاعدة  أوصنف 

قدرة الفرد على معرفة بعض الصفات المشتركة للمفهوم، فيستجيب  إلىر وتعلم المفهوم يشي
على  تمييز المتعدد، أي أن يكون قادًرالها بطريقة واحدة، ويتطلب تعلم المفهوم إتقان الطالب تعلم ال

  ).588، ص1984نشواتي وآخرون، (األشياء  أواألحداث  أوإبراز التشابه بين بعض المجموعات 
  :المراحل اآلتية يتم وفقلمفاهيم ة لبأن تعلم الطل )2010( طالفحةويرى 

ففي هذه المرحلة يقوم المعلم بدور رئيس فيها ألنه يقوم بتعريف : مرحلة اكتشاف المفهوم .1
لمعنى المفهوم المراد  ، ويقدم لهم وصًفا لفظًياالطالب بالمفاهيم التي تدخل في نطاق الدرس

  .تعلمه
ه المرحلة يتعلم الطالب تطبيق المفهوم على مواقف جديدة في هذ: مرحلة اكتساب المفهوم .2

  .في الحياة التي يعيشونها، وذلك من خالل التفاعل مع البيئة الخاصة بهم
 ،في هذه المرحلة يعتمد الطالب على طريقة التدريس التي يتبعها المعلم: مرحلة تعلم المفهوم .3

  .وما يصاحب ذلك من نشاط وتقويم
  :على أداء ست مهام هي إذا كان قادًرا لب تعلم المفهومن الطاالقول إويمكن 

  .تقديم أمثلة منتمية على المفهوم وتمييزه عن غيره من المفاهيم .1
  .تقديم السمات األساسية للمفهوم المراد تعلمه .2
  .التمييز بين األمثلة المنتمية وغير المنتمية للمفهوم .3
  .بعض سماته الجوهرية صياغة تعريف المفهوم مبيًنا .4
  .تطبيق المفهوم الذي تعلمه في مواقف جديدة .5
 ).213ص(إدراك العالقة بين المفهوم وغيره من المفاهيم الفرعية .6

وقد أفاد الباحث من المهام السابقة في تصميم اختبار المفاهيم لقياس فاعلية البرنامج 
  .في تنمية المفاهيم السياسيةالتدريسي 
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إن مراحل تكوين : إال أنه يمكن القول ,وتعلمها ورغم التشابه بين عمليتي تكوين المفاهيم
المفهوم هي مراحل عامة ولجميع األفراد منذ الطفولة وحتى سنوات متقدمة من عمر اإلنسان، وقد 

عملية الرسمي، أما مراحل تعليم المفاهيم فهي  أوالتعليم المنظم  أوتكون خارج نطاق المدرسة 
ق التدريس واألنشطة والتقويم وكل ما ائوالمنهج وطر  لمدرساويدخل فيها  ،داخل المدرسة مقصودة تتم

  .يقع تحت نطاق العملية التربوية
من أن تعلم المفهوم نشاط يتطلب من الفرد أن يجمع  )1990(اللقاني وآخرون أكده اوهذا م

إنه مختلفة ف أوأكثر من أجل التصنيف لدرجة أنه عندما تقدم له أشياء جديدة  أوحادثين  أوبين شيئين 
  .ألمثلة الموجبة واألمثلة السالبةيستطيع أن يصنفها تصنيفًا صحيحًا بحيث يفرق بين ا

عمليات متتابعة يمارسها  إلىوهذا يعني أن عملية تكوين المفهوم عملية مركبة ومرحلية تحتاج 
هي عملية تكوين المفهوم  دتعد لهذا الغرض وتع تعلمية المتعلم من خالل وجوده في مواقف تعليمية

في مستواها األكثر لى في تنمية المفهوم والتي تبنى عليها مراحل أخرى تتخذ من المفاهيم و المرحلة األ
 .)165،166ص(مادة لها صعوبة وتعقيًدا

) 1986(وسليمان ) 1985(وخريشة ) 1990(والعويد ) 1996(ي و اكما دلت دراسة قط
تدريسية معينة قائمة على التفكير االستداللي واالستنتاجي  إستراتيجياتأن استخدام ) 1986(وبطاينة 

، واألمثلة تساهم في نمو المفاهيم وتطورها لدى طلبة المرحلة األساسية العليا على الترتيب واالكتشاف
   .والثانوية بحيث يسهل اكتسابها

 سعًيا, ناقدعلى مهارات التفكير الالمعتمدة  أوريلي إستراتيجيةتخدمت وفي البحث الحالي اسُ 
  . ل الثانويو لتقصي فاعليتها في تنمية المفاهيم السياسية لدى طلبة الصف األ

) 1986(وسليمان ) 1985(وخريشة ) 1990(والعويد ) 1996(ي و اكما دلت دراسة قط
تدريسية معينة قائمة على التفكير االستداللي واالستنتاجي  إستراتيجياتأن استخدام ) 1986(وبطاينة 

، واألمثلة تساهم في نمو المفاهيم وتطورها لدى طلبة المرحلة األساسية العليا على الترتيب واالكتشاف
   .والثانوية بحيث يسهل اكتسابها
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        االجتاهاتاالجتاهاتاالجتاهاتاالجتاهات: : : : احملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابعاحملور الرابع
 أوأوأوأو

ً
 ال
ً
 ال
ً
 ال
ً
        ::::االجتاهاتاالجتاهاتاالجتاهاتاالجتاهاتمفهوم مفهوم مفهوم مفهوم : : : : ال

نحو كثير من األشياء نسان في جميع جوانب حياته االجتماعية اتجاهات كثيرة اإليحمل 
يسعى خبارهم عن اتجاهاته وأفكاره، بل إ خرين وأفكارهم، و ويسعى جاهًدا للكشف عن اتجاهات اآل

رائهم واتجاهاتهم بما يتفق مع االتجاه الذي يسلكه، أن مفهوم االتجاهات آلة تغيير و المح اأيضً  جاهًدا
 دًداوسيظل من أهم المفاهيم في علم النفس االجتماعي وأكثرها ثراًء، فاألفراد يحملون بداخلهم عكان 
من االتجاهات نحو العديد من األشياء ونحو غيرهم من األفراد وكذلك نحو أنفسهم أيضًا، ونحن  اكبيرً 

خبارهم عن أفكارنا مانسعى للكشف عن اتجاهات األخرين وإ  ع جوانب حياتنا االجتماعية دائًمافي جمي
  ." رائهم بما يتفق مع االتجاه الذي نسلكهآلة تغيير و اومح

ل من أطلق مصطلح االتجاهات أو ن أ" إلى في كتابه القياس والتقويم  )2006( النبهانويشير 
أحكام صحيحة في مسائل مثيرة  إلىإن وصولنا : حين قال  هربرت سبنسر واستخدمه هو الفيلسوف 

نشارك  أوهذا الجدل  إلىحد كبير على اتجاهنا الذهني ونحن نصغي  لىلكثير من الجدل، يعتمد إ
خرين سواء وتنشأ االتجاهات عند الفرد من خالل التنشئة األسرية، وتفاعل الفرد المباشر مع اآل. فيه

  .)24ص (قافة المختلفة من حولهالمجتمع، وعن طريق اتصاله بوسائل الث أوفي المدرسة 
عرف علماء كثيرون االتجاه كل حسب  إذالخاصة باالتجاهات  اتيفر فقد تعددت التع هنامن 
  .وجهة نظره

ا
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
        ::::تعريف االجتاهاتتعريف االجتاهاتتعريف االجتاهاتتعريف االجتاهات: : : : ثاني

 أومعارضتها،  أوعاطفة الفرد نحو تأييد فكرة ما "  هإلى أناالتجاه  )2006( النبهان يعرف
  .)11ص(سلبية نحو موضوع ما أوبناء نظرة إيجابية  أوعدم تفضيلها،  أوتفضيل قيمة ما 
التأهب العصبي النفسي من خالل خبرة  أوبأنه حالة من االستعداد العقلي " االتجاه ويعرف

  .)163، 1998قطامي، ("الشخص
إن الفرد قد يقبل معتقدات الفرد حيث  إلىمفهوم يشير " بأنه   )1988( الخطيبويعرفه 

ويتضمن االتجاه بعض . رفضه كلها تعبيرات تتصل باالتجاه أوخر فقبول الشيء آويرفض  وضًعا
على أن المظهر األساسي لالتجاه يتصف بصبغة انفعالية معينة يترتب عليها  المعرفة بموقف معين

ن أوعلى ذلك يمكن القول  ،في تحديد السلوك العمل، ولذلك تعد االتجاهات عامًال أساسًيا إلىالنزوع 
راته السابقة، التهيؤ العقلي الذي يتكون عند صاحبه، نتيجة خب أوذلك االستعداد النفسي " االتجاه هو 

  .)113ص(راءاآل أواألشياء  أو، ذا طابع خاص إزاء األشخاص ويجعله يسلك سلوًكا معيًنا
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 أوستعداد نفسي متعلم لالستجابة الموجبة ا" أن االتجاه هو"  إلى) 1998(قطامي ويشير 
ة، ويعبر عنه عادة بأحب موضوعات تستدعي هذه االستجاب أوأشياء  أوالسالبة نحو مثيرات من أفراد 

  .)163 ص(أكره  أو
ولم يجمع العلماء على تعريف  لالتجاه وجهات نظر مختلفة ظاهرًياضحت التعريفات الكثيرة أو 

أن االتجاه يشتمل على المكونات اإلدراكية والمكونات : شامل له، إال أن القاسم المشترك بينها هو
   .الرفض أوالمعرفية، والمكونات السلوكية وتتعلق بتوجيه سلوك الفرد نحو موضوع ما بالقبول 

        ::::أهمية دراسة االجتاهاتأهمية دراسة االجتاهاتأهمية دراسة االجتاهاتأهمية دراسة االجتاهات: : : : ثالثاً ثالثاً ثالثاً ثالثاً 

نسان الموجه من خالل هذه دراسة االتجاهات من األهمية بمكان لمعرفة وتفسير سلوك اإل دتع
الجماعات  أواالتجاهات كما يمكن من خالل دراسة االتجاهات التنبؤ بما سيكون عليه سلوك األفراد 

   ،غيرها من المجموعات التي تجري عليها هذه الدراسات أو
ي مشاعر األفراد الوجدانية واستعدادتهم، حيث تحرك ت من العوامل المؤثرة فاتجاهن االإ

ومن هذا المنطلق يرى البيئة التي يعيشون فيها، مع االتجاهات وتوجه سلوكهم على نحو يتوافق 
توجيه سلوك الطالب نحو المنهج ذلك ألن االتجاه هو دافع من  فيالتربويون أن االتجاهات قد تؤثر 

على التكيف والتأقلم  هفذلك يساعد  ،نحو المنهج ايجابيً إالب فإذا كان اتجاه الط ،دوافع السلوك
  .) 1998،162قطامي (المنهج هذا والتفاعل بشكل سريع ومثمر مع 

تجاهات ايجابية أسرع على التكيف في مجتمعهم، إن األفراد الذين يتبنون أمن المعروف  
مع ما يواجهون من مواقف وفي قبول ويحققون تقدمًا في عالقاتهم مع اآلخرين، ويكونون أكثر إيجابية 

نها تتيح لهم إيجابية تزيد المخزون المعرفي لدى األفراد من حيث إلكذلك ا ،ما توكل إليهم من مهمات
تزيد خبراتهم  ومن ثممن التفاعل  اقف مختلفة، وهذه تتيح لهم مزيًداالفرص في االندماج في مو 

  .)8، 1998أبو جادو، ( االنفعالية والمعرفية
على الطالب وأدائه التربوي بحيث يكون تعلم  كما أن االتجاهات تشكل جانًبا معرفًيا هاًما

تنمية الشخصية المتكاملة للطالب كما يرى التربويون  إلىاالتجاهات والتعلم االنفعالي متطلبًا للوصول 
والالصفية، هو ن تطور االتجاهات اإليجابية لدى الطالب نحو المواد الدراسية والنشاطات الصفية أ

  .تحقيقه إلىهم تسعى التربية مهدف 
لتكامل النمو والتعلم لدى  أن االتجاهات تشكل جانًبا معرفًيا هاًما" ) 1998( قطاميويؤكد 
التعلم المعرفي يعطي فرصة للمتعلم أن يصوغ خبراته  إلىن التعلم االنفعالي إضافة إالمتعلم حيث 

أن التركيز  ومن المعروف. لمعايير الجماعةًة ويجعلها أكثر مسايرً  القي قبوًال،ويطور سلوكياته بحيث ت
قول الطلبة على النتاجات المعرفية، وبذلك كان هدف المدرسة حشو ع في السابق كان منصًبا
تأخر النمو االنفعالي لدى المتعلم وبتقديم الخبرات الالزمة التي  إلىما يؤدي بالمعارف والمعلومات 
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سلبية نحو ما يواجهه تطور الجوانب االنفعالية، ويساهم  أور اتجاهات إيجابية تسمح للطالب أن يطو 
تنمية الشخصية  إلىللوصول  تجاهات والتعلم االنفعالي متطلًباوبذلك يكون تعلم اال ،في تكامل خبراته

  .)162ص("المتكاملة
دعم االتجاهات ن إكما أن دراسة االتجاهات لها أهمية كبيرة في كثير من ميادين الحياة حيث 

  .عمل في هذه االتجاهات وذلك لتحقيق العمل فيهالالميسرة وٕاضعاف االتجاهات المعوقة هو جوهر ا
في الكثير من الدراسات  ات تحتل مكاًنا بارًزاإن دراسة االتجاه") 1998( أبو جادو ويؤكد

النفسية وفي كثير من المجاالت التطبيقية وغيرها من مختلف ميادين الحياة، ذلك أن جوهر العمل في 
تجاهات هذه المجاالت يتمثل في دعم االتجاهات الميسرة لتحقيق أهداف العمل فيها، وٕاضعاف اال

نحو  أويير اتجاهات الفرد نحو ذاته لة لتغو ان العالج النفسي في أحد معانيه هو محإالمعوقة، بل 
من حريته في تجاهات في ذهن المرء وزيادة اعتماده عليها، تحد ن تراكم االإ. نحو عالمه أوخرين اآل

خرى فهي تجعل أسلوكية روتينية متكررة، ويسهل التنبؤ بها، ومن ناحية  التصرف وتصبح أنماًطا
للحياة االجتماعية، ومن هنا  رف أمًرا ممكًنا وميسًرااإلستقرار في أساليب التصاالنتظام في السلوك و 

المستقبلي للفرد ا في تفسير السلوك الحالي والتنبؤ بالسلوك أساسيً  ة االتجاهات عنصًراكانت دراس
  .)8ص("والجماعة أيًضا

        ::::مكونات االجتاهمكونات االجتاهمكونات االجتاهمكونات االجتاه: : : : رابعاً رابعاً رابعاً رابعاً 

، )438 ،437، 1983( عبد الرحمنردها أو جوانب  أوجاه من ثالثة مكونات تيتكون اال
، في )47، 2003( لبنى العجميا، و )78 ،1997(الشهراني والسعيد ، و )14،15، 1988( زيتونو 

  :التالي
  :المكون المعرفي الفكري .1

ويتضمن معتقدات الفرد نحو األشياء حيث ال يكون للفرد أي اتجاهات حيال أي موضوع إال 
سية بالفترة الدرا مرتبط ارتباًطا وثيًقاا أن تنوع االتجاه إذا كانت لديه وقبل كل شيء معرفة عنه، كم

كتسبها الفرد من الخبرات واآلراء والمعتقدات من خالل احصيلة ما  عدالتي تعلمها، فاالتجاهات ت
فاالتجاهات أنماط سلوكية يمكن اكتسابها وتعديلها بالتعلم والتعليم  ،تفاعله مع بيئته المادية واالجتماعية

  ).البيت والمدرسة والمجتمع(متعلم من خالل تفاعله مع البيئة وتتكون وتنمو وتتطور لدى ال،
ية التربوية والتنشئة لفهي لذلك متعلمة معرفية يكتسبها المتعلم بالتربية والتعلم عبر العم من ثمو 

ولذلك توصف بأنها نتاج التعلم، ومن هنا يبرز دور مدرس الدراسات االجتماعية في  ،االجتماعية
  .الطلبةتكوينها وتنميتها لدى 
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  :المكون الوجداني االنفعالي .2

مايتعلق  إلىتجاه ويشير الرفض لموضوع اال أووهو شعور عام يؤثر في استجابة القبول 
وجدانية تظهر في سلوك المتعلم، بمعنى كيف  أو، )انفعالية( الموضوع من نواح عاطفية  أوبالشيء 

وطبيعة هذا الشعور يتوقف على  الموضوع هل يشعر بالسعادة أم ال؟ يشعر الفرد إذا تعامل مع هذا
 مهمة، ويصبح هذا الشعور إيجابًيا طبيعة العالقة بين الموضوع واألهداف األخرى التي يراها الفرد

  تحقيق أهداف أخرى والعكس صحيح؟ إلىتجاه الموضوع إذا كان يؤدي بدوره 
  :المكون السلوكي .3

، فعندما يمتلك الفرد ويتضمن هذا المكون جميع االستعدادات السلوكية التي ترتبط باالتجاه
، أما إذا امتلك مساندة وتدعيم هذا االتجاه إلىفإنه يسعى  ،موضوع ما أونحو شيء ما  اتجاًها إيجابًيا

  .الموضوع أولهذا الشيء  شيء ما فإنه يظهر سلوًكا معادًيا أووضوع نحو م الفرد اتجاًها سلبًيا

        ::::طرق قياس االجتاهاتطرق قياس االجتاهاتطرق قياس االجتاهاتطرق قياس االجتاهات: : : : خامساً خامساً خامساً خامساً 

نه من غير الممكن إ": )Bohner And W ankeK )  2002 بونر ووانكيك كل منشير ي
راد شخص ما معرفة اتجاه فرد معين فعليه إيجاد طرق أخرى أاالتجاهات بطريقة مباشرة، فإذا  تعرف

وقد تم تطوير أدوات مختلفة لقياس االتجاهات وهناك طريقتان من طرق القياس  ،لتحديد هذا االتجاه
  :لالتجاهات

سئلة المباشرة، فالمقياس حيث يتم استنتاج االتجاهات من أدلة غير األ: الطريقة غير المباشرة
بها، وهي ما  ًياعاغير المباشر لالتجاهات صممت لتكشف بعض االتجاهات التي ال يكون الشخص و 

  .تسمى االتجاهات الضمنية
سئلة يتم توجيهها للشخص المراد وهي عبارة عن مجموعة من األ: الطريقة المباشرة في القياس

  .قياس اتجاهاته

ا
ً
اسادس
ً
اسادس
ً
اسادس
ً
        ::::ق املباشرة لقياس االجتاهاتق املباشرة لقياس االجتاهاتق املباشرة لقياس االجتاهاتق املباشرة لقياس االجتاهاتائائائائالطرالطرالطرالطر: : : : سادس

المؤيدة حصاء لالتجاهات هذا اإل: إيجاد النسبة المئوية لإلجابات المؤيدة والمعارضة
 .لى التي عملت على الرأي العامو والمعارضة يشبه الدراسات األ

ن لعدم دقتها، إذ كانت االسئلة توضع في صور مسرفة في ولكن هذه الطريقة أهملت اآل
سئلة التي ألحد ما، أما في األبحاث المعاصرة فهذه ا إلىالبساطة وكان يترتب عليها إجابات عشوائية 

  .تضبطها على األقل أسئلة أخرى ،ال أوجابة بنعم تتطلب اإل
 :وهناك نوعان رئيسيان من الساللم هما: ساللم االتجاهات استخدام .1

ى التجربة إنها سابقة عل: ، ويقال عن هذه الساللمهي كسلم المسافة االجتماعية: ليةالساللم القب •
رفض، ولهذا النوع من الساللم ال أوترتيب العبارات المختلفة المتعلقة بالقبول  ألن الباحث يحدد مقدًما
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فمن الممكن أال يتفق  ،ختالف األفراداعيب هو أن ترتيب العبارات بحسب درجة التغلب يختلف ب
  .الترتيب الذي يقترحه الباحث مع الترتيب الذي يقترحه المختبرون

النفسفيزيائية، ومن تعتمد بصفة عامة على الطرق المستخدمة في األبحاث : الساللم النفسفيزيائية .2
  :هنا جاء اسمها، ونقطة البداية فيها هي تحديد العتبة، ويعمل السلم النفسفيزيائي على مرحلتين

هي وضع االختبار على أساس تجريبي، وذلك إلجراء بحث على عينة محدودة، : لىو المرحلة األ
  .ص الذين نسألهمسئلة السلم عند األشخاأكما نحدد بالضبط داللة االتجاهات المتضمنة في 

  .شخاص المقترح اختبارهمهي تطبيق السلم بعد ضبطه على مجموعة األ: المرحلة الثانية
  .المقابلة اإلكلينيكية .3
  .إن دراسة التواريخ الذاتية للحياة دراسة مقارنة يوضح بعض االتجاهات: دراسة تواريخ الحياة .4
 .ك الداخلي للموضوعمن اإلدرا وهي تمثل نوًعا: االسقاطية استخدام التكنيكات .5

وغرض هذه الطريقة استبعاد : الطريقة القائمة على دراسة سلوك الشخص في المواقف الواقعية .6
 .خطاء التي قد تنشأ من عدم الصراحة عند األشخاص في إجاباتهم الشفويةاأل

 ق عديدة لقياسائوجود أنواع وطر  إلىوهناك العديد من البحوث والدراسات النفسية تشير       
  :االتجاهات النفسية مثل

  :ق تعتمد على التعبير اللفظي للفردائطر  •
جابات لعدد لالعتماد فيه على االستفتاءات والحصول على اإل تعد من أكثر الطرق تقدًما نظًرا

  .كبير من األفراد في وقت وجيز
 :المراقبة البصرية للسلوك الحركي للفرد أوق تعتمد على المالحظة ائطر  •

، وتستدعي تكرار المالحظة في السلوك الحركي للفرد تتطلب وقًتا طويًال  مالحظةإن عملية 
 أوومن أمثلة ذلك الحكم على االتجاه النفسي للفرد عن طريق مالحظة ذهابه للجامعة  ،ظروف مختلفة

الموضوع الذي يهتم  أومالحظة الركن  أومالحظة الشخص الذي يتردد على نوع معين من المكتبات 
  .وهكذا ما عند قراءته للصحف دائًماه شخص ب
 : التعبيرات االنفعالية للفرد •

وهي تتمثل في دراسة ردود الشخص االنفعالية على مجموعة من المؤثرات، وهذا األسلوب ال 
يصلح لالتجاهات النفسية عند مجموعة كبيرة من األفراد ويالحظ أن قياس االتجاه يتطلب بناء اختبار 

  ). 155، 2002مراد وسليمان، (ا الغرضمقياس خاص لهذ أوخاص 
من خالل العرض السابق يتبين أن تعديل االتجاهات أو تغييرها ليس سهًال ألن االتجاه يصبح 
جانبًا مندمجًا في شخصية الفرد، ويؤثر على أسلوبه السلوكي، إال انه قابل للتعديل والتطوير فيما إذا 

ن هنا أراد الباحث استخدام استراتيجية أوريلي ليتبين له استخدم معه طرائق وأساليب جيدة التخطيط، وم
  . فاعليتها في تنمية اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية
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  البحث وإجراءاته منهج
        

        ....متهيدمتهيدمتهيدمتهيد    ☜☜☜☜
         

ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        ....منهج البحث والتصميم التجريبيمنهج البحث والتصميم التجريبيمنهج البحث والتصميم التجريبيمنهج البحث والتصميم التجريبي:  :  :  :  أوال

ا        
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
اثاني
ً
        ....مستلزمات البحثمستلزمات البحثمستلزمات البحثمستلزمات البحث: : : : ثاني

ا        
ً
اثالث
ً
اثالث
ً
اثالث
ً
        ....أدوات البحثأدوات البحثأدوات البحثأدوات البحث: : : : ثالث

ا        
ً
ارابع
ً
ارابع
ً
ارابع
ً
        ....جمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينتهجمتمع البحث وعينته: : : : رابع

ا        
ً
اخامس
ً
اخامس
ً
اخامس
ً
        ....أفراد عينة البحثأفراد عينة البحثأفراد عينة البحثأفراد عينة البحثالتكافؤ بني التكافؤ بني التكافؤ بني التكافؤ بني : : : : خامس

ا        
ً
اسادس
ً
اسادس
ً
اسادس
ً
        ....إجراءات التطبيق امليدانيإجراءات التطبيق امليدانيإجراءات التطبيق امليدانيإجراءات التطبيق امليداني: : : : سادس

ا        
ً
اسابع
ً
اسابع
ً
اسابع
ً
        ....حصائية املستخدمةحصائية املستخدمةحصائية املستخدمةحصائية املستخدمةاألساليب اإلاألساليب اإلاألساليب اإلاألساليب اإل: : : : سابع
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        ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
في تنمية المفاهيم  أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق فاعلية  قياسهدف البحث الحالي 

السابق ولتحقيق الهدف  .الوطنية لدى طلبة الصف العاشر واتجاهاتهم نحوها التربيةبمادة  السياسية 
منهج ل االفصل الحالي تحديدً  تضمن إذ ,من اإلجراءات يتناولها الفصل الحالي اعددً استلزم البحث 

 ,التدريسي المقترح لبرنامجبا أدوات البحث متمثلة بناءخطوات المتبعة في لل وتحليًال  ,المعتمد البحث
لعينة  اوصفً م قد و , اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةومقياس  ,المفاهيم السياسيةواختبار 

لألساليب اإلحصائية  ًضاعر و ، التطبيق الميدانيكما تضمن إجراءات , البحث، وطريقة اختيارها
  .المستخدمة في معالجة النتائج

  
  

في  أوريلي إستراتيجيةوفق مقترح برنامج  فاعلية لقياسالتجريبي  المنهج الحالي البحث مداعتَ 
ويعتمد واتجاهاتهم نحوها  ,بمادة التربية الوطنية العاشرلدى طلبة الصف  ,تنمية المفاهيم السياسية

أو التحكم فيها , الدراسةضبط العوامل التي يمكن أن تؤثر في الظاهرة موضوع "التجريبي  المنهج
ليحدد ما إذا , ر هذا العامل بطريقة معينةغي ويُ , كل العوامل ثابتة ما عدا واحًداأي إبقاء , بطريقة محددة

  ).83, 1999, دويدار( "ظاهرة أم الكان مؤثرًا في ال

ألخرى وا ،ل المجموعة التجريبيةإحداهما تمث  ن؛ُحددت مجموعتا )التصميم(المنهج لهذا  وفًقاو 
 قبلًيا) االتجاهاتمقياس , اختبار المفاهيم السياسية(ُطبقت أدوات البحث ل المجموعة الضابطة، و تمث 

ثم  ,وعتين في التحصيلممن تكافؤ المج بهدف التحقق ،التجريبية والضابطة المجموعتين أفرادعلى 
 درستحين  على, أوريلي إستراتيجيةوفق  المقترحالبرنامج المجموعة التجريبية باستخدام  درست

بهدف , وات البحث بعديًا على المجموعتين، ثم ُطبقت أدالطرائق السائدةالمجموعة الضابطة باستخدام 
كما أعيد , الطلبة نحو المادة اتجاهاتو , تنمية المفاهيم السياسيةفي  المقترح البرنامجقياس فاعلية 

في االحتفاظ  البرنامج المقترحبهدف قياس فاعلية  ,يوًما) 45(تطبيق أدوات البحث بعد مرور 
  .بالمعلومات وبقاء أثر التعلم

ــائج التحليــل اإلحصــائي للمجمــوعتين فــي المتغيــرات  البرنــامج المقتــرحفاعليــة  أمكــن قيــاس ,وبمقارنــة نت
  ).االتجاهاتو , المفاهيم السياسية(التابعة 

  
  

  :يةاتخاذ اإلجراءات اآلت استلزم البحث
 .كتاب التربية الوطنيةالتعليمي من حتوى مالتحديد  .1

  .بهدف تحديد المفاهيم المتضمنة فيهكتاب ال المختار من محتوىالتحليل  .2

 
ً
        منهج البحث والتصميم التجريبي: أوال

        ....متهيدمتهيدمتهيدمتهيد    

ا
ً
        البحث إجراءات: ثاني
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 .األهداف التعليمية تحديد .3

  :اإلجراءات لهذه وفيما يأتي تفصيل
  :تحديد المحتوى العلمي .1. 2

المعروفة بالفهرس , تصنيف وتبويب عناصر مادة التدريس"يقصد بتحديد المحتوى العلمي 
  ). 62, 2008, طربيه" (الذي يشمل الموضوعات الدراسية للمنهج المقرر في فصل دراسي واحد

بأنه المعرفة التي يقدمها المنهج بأشكاله : المحتوى" )1999(هندي ورفاقه " كما يعرف 
ويالزم اختيار الخبرات التعليمية، . دراسي معينالمتنوعة، أو هو الموضوعات التي يتضمنها مقرر 

التي تستهدف األنماط السلوكية المرغوبة، من معلومات ومفاهيم ومهارات، وطريقة تفكير، واتجاهات 
  .وقيم اجتماعية

التعليمي المختار في هذا البحث هو من كتاب التربية الوطنية لطلبة الصف األول  والمحتوى
وحدات هي  خمسكتاب من اليتألف حيث ) 2013 - 2012(للعام الدراسيالطبعة األولى الثانوي، 
  :بالترتيب
 . الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي في الجمهورية العربية السورية بعد االستقالل �

 .دستور الجمهورية العربية السورية �

 .أهمية وسائل اإلعالم في تكوين الرأي العام �

 .الصراع العربي الصهيوني �

  .التربية في تحقيق التنمية البشريةدور  �

 .تين األولى والثانيةوحدالع موضوعات توز  )4(ويوضح الجدول 

  الوحدة األولى والثانيةع موضوعات توز  :)4(جدول

 عنوان الموضوع الدروس

  الوضع السياسي واالجتماعي واالقتصادي في الجمهورية العربية السورية بعد االستقالل الوحدة األولى

  م1963-1946النظام السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي في سورية منذ عام  الدرس ا�ول

  م1970-1963النظام السياسي وا�قتصادي وا�جتماعي في سورية منذ عام  الدرس الثاني

  الدرس الثالث
وحت///ى الوق///ت  1970الحرك///ة التص///حيحية وت///دعيم ا�س///تق1ل ال///وطني من///ذعام

  الحاضر

  درستور الجمھورية العربية السورية الوحدة الثانية

  .تطوره–أھميته  -الدستور  الدرس الرابع

  الحقوق والحريات والواجبات في الدستور  الدرس الخامس

  ا�نظمة والقوانين  الدرس السادس
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  :مسوغات اختيار المحتوى .2. 2
 اختار الباحث محتوى الوحدتين األولى والثانية من كتاب التربية الوطنية لطلبة الصف العاشر 

  : من أهمها لتوافر عدة مسوغات
مـــا لســـاس حجـــر األ للصـــف العاشـــر مـــادة التربيـــة الوطنيـــةالموجـــودة فـــي  السياســـية المفـــاهيمل تمثـــ •

 أول مرحلة يتعرض فيها المتعلمون فهي ,الحقة من المرحلة الثانويةفي الصفوف ال المتعلمونسيدرسه 
 .السياسيةلمفاهيم ل

االقتصــادي، نظــام ,تــاريخ ســورية السياســي( سياســيةمفــاهيم  )مــادة التربيــة الوطنيــة( تاتحتــوي وحــد •
عنـد اسـتخدام , المتعلمـينصعوبة فهم وتفسير هذه المفـاهيم لـدى  إلىما يؤدي ...)  دارة الدولةإالحكم، 

 .الحفظ طرائق تدريس تعتمد على

بحيــاة الطالــب بشــكل وثيــق، وفهمهـــا  تينالدراســي تينالموجــودة فــي الوحـــد السياســية المفــاهيمتــرتبط  •
األدوار , ضـبط الســلوك( فـي وطنــه بشـكل جيـد يســاعده علـى توظيــف مـا تعلمـه فــي البيئـة المحيطــة بـه

 ...).المواطنحاجات  ،للدراسةالتخطيط والتنظيم , االجتماعية

 واألحـداثفهـم التغيـرات  فـي المتعلمـين تينالدراسـي الوحـدتينالموجـودة فـي  السياسـيةالمفاهيم تساعد  •
 .والعالميةعلى المستويات الداخلية والعربية 

 :تحليل المحتوى العلمي. 3. 2

لذا فهو يعد أحد األساليب  األبحاثو في التحليل  حليل المحتوى أداة علمية وأسلوًبا منهجًيات يعد
الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون الظاهر لمادة االتصال  إلى يهدفالذي البحث العلمي 

  . )2005،101حالوة،و  15، 1983حسين، ( 
على أنه جملة من تقنيات تحليل  :تحليل المحتوى )bardain  )1989باردين ويعرف

الحصول على أدلة  إلىاالتصاالت ترمي عبر أساليب منهجية وموضوعية لوصف محتوى الوسائل 
  . تتيح تفسير المعارف) كمية أو غير كمية(

تحليل المحتوى بأنه أحد أساليب  )2007 (عن تمار نقًال () Berlson(يعرف بيرلسون كما 
ر الوصف الموضوعي والكمي المنظم للمحتوى وتصنيفه بطريقة ُتعب  إلىالبحث العلمي التي تهدف 

  .)9ص("عن المضمون بصورة واضحة
 تينفي الوحد التربية الوطنيةلتحليل محتوى موضوعات  ,المحتوى العلمي خدم تحليلاستُ 

من خالل دراسة تلك  ,للطلبة تنميتهاحث التي هدف الب المفاهيم السياسية لتحديد تينالدراسي
في التخطيط , في نجاح المدرس مهًما ومؤثًرا ليل محتوى المادة الدراسية نشاًطاتح عد يُ  إذ, الموضوعات

وتوجيه , وجعلها تسير بشكل متسلسل ومترابط ومنطقي والتعلمللدرس وضبط مسار عملية التعليم 
مادة ى العلمي لموضوعات المحتو  تحليلف وبهد. " المحتوىعليه من  ا يجب التركيزم إلىاالهتمام 

  :اآلتية الخطوات المدروسة اتبعت التربية الوطنية
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  : تحديد أهداف التحليل. 1. 3. 2
لذلك . الهدف األساسي لتحليل المحتوى تطوير مادة االتصال أو الكتب او المواد التعليمية يعد

قام الباحث بتحليل محتوى وحدتين دراسيتين من كتاب التربية الوطنية لتحديد المفاهيم السياسية الواردة 
  :فيها وذلك بهدف

  .األهداف التعليمية تحديد •

 .التدريس المقترح برنامجإعداد وتصميم كل موضوع من موضوعات الوحدة المدروسة وفق  •

 .اختبار المفاهيم السياسيةبناء  •

 .الكشف عن أوجه القوة والضعف في المحتوى المختار أو المادة التعليمية •

البـرامج الدراسـية وفـي إعـداد  إلـىسس ومـواد مسـاعدة  فـي عمليـة المراجعـة والتعـديل بالنسـبة أتقويم  •
  .المعلمين واختيار الكتب الدراسية والمواد التعليمية

  :يلحلالت وحدة تحديد. 2. 3. 2
وحدات  إلىبعملية تحليل المحتوى، البد لكل باحث ان يقوم بتقسيم عينة التحليل  البدءعند 

  .على تصنيف معين خاص بها ًداحتى يتسنى للباحث دراستها اعتما
  :اعتمد الكثير من الباحثين على أن هناك خمس وحدات أساسية في تحليل المحتوى هيوقد 
 .وهي أصغر وحدات التحليل، وهي تعبر عن فكرة أو ومفهوم أو موضوع معين: وحدة الكلمة •

أكبــر وحــدات التحليــل وأكثرهــا فائــدة فــي تحليــل المفــاهيم واالتجاهــات، وقــد تكــون : وحــدة الموضــوع •
 .تضمن فكرة يدور حولها موضوع التحليلأو عبارة ت جملة 

 .يتم استخدام هذا النوع في تحليل محتوى القصص واألفالم: وحدة الشخصية •

 المسـتقبلين مـن القـراء والمشـاهدين مثــل  إلـىالمـادة المتكاملـة التـي تقـدم  أي: الوحـدة الطبيعيـة للمـادة •
وحـدات تتناسـب  إلـىطـار بتقسـيم المـادة ويقـوم الباحـث فـي هـذا اإل. القصة والكتاب والبرامج التلفزيونية

 .مع متطلبات التحليل

  .و الزمان الذي تحتله المادة المراد تحليلهاأوذلك لمعرفة المكان : و الزمنأوحدة مقاييس المساحة  •
  )1983،12حسين،: (كما يليخر آوهناك تصنيف بشكل      
  .مفردة وٕاماجملة  وٕامافقرة  وٕاماا كلمة وهي أصغر جزء من المضمون، وتأتي إم: وحدة التسجيل •
 .وهي أكبر جزء من المضمون يمكن فحصه لتعرف وحدات التسجيل: وحدة السياق •

، وأردنا أن نعرف ما إذا كانت كلمة ما واردة بطريقة ودية أو )كلمة(فإذا كانت وحدة التسجيل 
والجملة في هذا المنحى  عدائية فال بد من أن نضع في اعتبارنا الجملة التي وردت فيها تلك الكلمة،

  .هي وحدة السياق
ن اختيار وحدة التحليل، يتوقف على مدى مالءمتها لموضوع البحث وطبيعة إويمكن القول 

تكلفة وبأعلى درجة  نتائج جيدة وبأقل إلىالبيانات المطلوبة، وعلى مدى قدرتها على إيصال الباحث 
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 إلىليقوم بعدها بتصنيف الوحدات  عملية التحليلويعود تقدير ذلك للباحث منذ بداية من المصداقية، 
   .فئات محددة يعتمدها معيارًا لتحليله

التي يقوم الباحث بإعدادها تبًعا لنوعية  ففئات التحليل مجموعة من التطبيقات أو الفصائل
وهدف التحليل، لكي يستخدمها في وصف هذا المحتوى بأعلى درجة من الموضوعية المحتوى 

  .ما يمكن تصنيف وحدات التحليل على أساسهاوالشمولية وب
  :وتتمحور الفئات في نوعين رئيسين

 .ومايحتويه من أفكار ومفهومات وحاجات واتجاهات) ماذا قيل(فئة الموضوع  •

المسـتقبلين  إلـىالتـي تـم عـرض المحتـوى بهـا  واألسـاليبق ائـي بها الطر نونع) كيف قيل(فئة الشكل  •
 ).1996،130حويجي، ( من  القراء والمشاهدين 

وليس ثمة فئات محددة بالمطلق، أو تصنيفات محددة بقوالب جاهزة لتحليل أي موضوع أو 
  .، ألن ذلك يخضع لطبيعة المادة وأهداف التحليلونمادة يمكن أن يتقيد بها الباحث

د المفاهيم السياسية المتضمنة في كتاب بتحدي ونظرًا لكون الباحث قد حدد الهدف من التحليل
كون المفهوم السياسي له خصوصيته من لالمفهوم السياسي وحدة للتحليل،  اعتمد التربية الوطنية ، لذا

نه قد يرد على شكل كلمة أو لفظة أو عبارة، ومن هنا فقد تم اعتبار كل ذلك وحدة للتحليل بعد إحيث 
ويتضمن المفهوم السياسي، كوحدة . للمفهوم السياسي اإلجرائيف أن يكون لزامًا أن يتطابق مع التعري

  :اآلتيةللتحليل الجوانب 
  .ترد كمصطلح أو داللتها اللفظية للمفهوم قد: الكلمة •
  .تعريف المفهوم السياسي والشروحات المكتوبة عنه واألمثلة التي تتعلق به: الموضوع •
  .ة أو مصوًراأو صورً  سًماأو ر  أكانت شكًال تفسير المفهوم السياسي سواء  •
  :تحديد فئات التحليل . 3. 3. 2

أساســها حيــث وهــي تلــك العناصــر الرئيســة التــي يــتم وضــع وحــدات التحليــل فيهــا وتصــنف علــى      
  .كفئات للتحليل المفاهيم السياسية المتضمنة في محتوى الوحدتين األولى والثانيةاعتمد الباحث 

  :التحليل أسستحديد  . 4. 3. 2
ــام الباحــث بتحليــل محتــوى الوحــدة ــة للصــف العاشــر  ينوقــد ق ــة الوطني ــة مــن كتــاب التربي األولــى والثاني

  :لتحديد المفاهيم السياسية التي يتضمنها وفق اآلتي
  ليه الباحث بعد االطالع على العديد من إوالذي توصل : للمفهوم السياسي اإلجرائيالتعريف  •

الوطنيـة  تحليـل محتـوى منـاهج الدراسـات االجتماعيـة وخاصـة التربيـةالمصادر والدراسـات التـي تناولـت 
مجموعــة مــن المثيــرات التــي تتجمــع وفــق خصــائص : المفهــوم السياســيفــي مراحــل دراســية متنوعــة، و 

اسم الفئة المناسبة  فهم الحاالت السياسية وتصنيفها تحت إلىمشتركة وعالقات قائمة فيما بينها لتؤدي 
 .التي تنتمي إليها
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عداد المنـاهج الدراسـية حيـث إوزارة التربية في  منمدخل المعايير والمستوى التعليمي الذي تم تبنيه  •
 .تم تحديد ما يجب على المتعلم أن يتعلمه ويعرفه ولماذا يتعلمه

 .أدبيات البحث المتعلقة بالمفاهيم السياسية لمختلف المراحل العمرية وخاصة المرحلة الثانوية •

 .ن بالتربية الوطنيةمناقشة المتخصصي •

  .                             في مرحلة التعليم الثانويللصف العاشر ب التربية الوطنية اكت •
  :معيار تحديد تكرار المفهوم السياسي وفق أشكال وروده في الكتاب .5. 3. 2

رسـم بيـاني هرمـي، نشـاط،  شـكل تعريـف شـرح، أمثلـه، صـور، مصـور،المفهوم السياسـي علـى ورد     
  .سؤال

 انفي حـال ورد مـرة واحـدة، ودرجتـ السابقةوتم إعطاء درجة واحدة  لكل شكل من أشكال ورود المفهوم 
  .في حال وروده مرتين وهكذا

  :تصميم استمارة التحليل .6. 3. 2
ســس فــي ألعلــى ا ، وذلــك اعتمــاًداالتحليــل المزمــع اســتخدامها فــي التحليــل قــام الباحــث بتصــميم اســتمارة

  .تحليل المحتوى وفي ضوء المعايير التي تم وضعها
  :تيمن عدة حقول وفق الجدول اآل وفقها تحليل كتاب التربية الوطنية  تموتتألف االستمارة التي 

  لتحليلااستمارة ) 5(جدول
  المفهوم  المسلسل

  السياسي
النسبة   التكرار  أشكال ورود المفاهيم السياسية في كتاب التربية الوطنية

رسم   مصور  صور  أمثلة  شرح  تعريف  المئوية
  بياني

  سؤال  نشاط

                        
                        

  
للتأكد من صالحية االستمارة للتحليل قام الباحث بعرضها على مجموعة من المحكمين ذوي الخبرة من 

االسـتمارة لتحليـل محتـوى رائهـم فـي مـدى صـالحية آاعضاء الهيئـة التدريسـية فـي جامعـة دمشـق إلبـداء 
راء وتوجهــات الســادة المحكمــين بالنســبة الســتمارة آوقــد جــاءت  ،للصــف العاشــر ة الوطنيــةكتــاب التربيــ

  . بأنها صالحة للتطبيق مع بعض المالحظات التي أخذ بها الباحثالتحليل 
  :خطة التحليل .7. 3. 2

  :اآلتيلتحديد المفاهيم السياسية الواردة في كتاب التربية الوطنية وفق عدة اتبع الباحث خطوات 
المفــاهيم السياســية الــواردة فــي الوحــدتين األولــى والثانيــة مــن كتــاب التربيــة الوطنيــة بجميــع  ترصــد •

 .خرآلا بعضهاأشكال وروده وحساب تكرارات المفاهيم ومقارنتها بعضها مع 
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النســب المئويــة لهــذه التكــرارات وتصــنيفها  وحســبت ارات تنازلًيــاالسياســية حســب التكــر  المفــاهيم رتبــت •
 .فئات التحليل المحددةحسب 

 .بجداول واضحة وفسرتالنتائج  فرغت •

  :التحليل عملية ضوابط .8. 3 .1
  :التحليل عملية أثناء تيةاآل الضوابط مراعاة تتم
 .فئات التحليلل اإلجرائي التعريف إطار في التحليل ُأجري •

ــاهيم األكثــر تكــراًراالمفــاهيم السياســية فــي الوحــدتين واختيــار ا لالتحليــل كــتنــاول  • لتضــمينها فــي  لمف
 .البرنامج وصياغة األهداف التعليمية لها

 فــي الــواردة التقــويم أســئلةو , الهــدف العــام واألهــداف التعليميــة الــواردة فــي بدايــة كــل موضــوع بعداســتُ  •
  .موضوع كل نهاية
  .يتينالدراس تينالوحد لموضوعات علميال المحتوى ُحلل ,التحليل السابقة عناصر ضوء وفي

  :صدق التحليل .9. 3. 2
ليل التح نتائج ُعرضت, حليل المحتوى لموضوعات الوحدتين المدروستينعملية تبعد إنجاز 

كما وردت في الكتاب المقرر على مجموعة من السادة المحكمين  ؛تينمرفقة بنسخة من محتوى الوحد
  : بهدف معرفة التربية الوطنيةوموجهي ومدرسي مادة , من أساتذة كلية التربية بجامعة دمشق

  .  عملية التحليلمدى صحة  •
  .المستخدمةمع فئات التحليل ووحداته التحليل عملية مدى اتفاق  •
  .ت الدراسيةمدى تغطية التحليل لمحتوى الوحدا •
 .مناسًبا اقتراح ما يرونه •

  .التعديالت المطلوبة وفي ضوء مالحظات المحكمين أجريت 
  :ثبات التحليل  .10. 3. 2

يعني الثبات الحصول على النتائج نفسها عند تكرار التحليل، باستخدام األساليب نفسها 
  :الخطوات اآلتيةوبهدف التأكد من ثبات عملية التحليل اُتبعت  ).220, 2004طعيمة، (

محتوى الوحدتين األولـى والثانيـة مـن كتـاب التربيـة الوطنيـة وفـق المعـايير التـي تـم اعتمادهـا مـن  حللت
 .الباحث

وفق المعايير  قام كل منهما بإجراء التحليل من ثمقام الباحث باالجتماع مع محللين آخرين، و 
التحليل، وأجرى الباحث عملية التحليل مرة ثانية، وبعد خمسة عشر يومًا من المرة  الموضوعة واستمارة

بين التحليل في المرة األولى والثانية، وكل  Cooperكوبرمعامل الثبات وفق معادلة  وحسبت ،األولى
  .لحساب ثبات تحليل المحتوى  Cooperمعادلة : من المحللين من جهة ثانية
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 =ثبات التحليل 
  مرات االتفاقعدد 

  االختالفعدد مرات + عدد مرات االتفاق 
وحدة، )  568(وحدات التحليل في كتاب التربية الوطنية للصف العاشر عددحيث بلغ 

تي يبين النسب المئوية لمعامل ثبات التحليل بين الباحث والمحللين اآلخرين، ومدى آلوالجدول ا
  .االتفاق واالختالف

  المئوية لمعامل الثبات للتحليلالنسب ): 6(جدول 

  النسب المئوية لالتفاق  االتفاق  االختالف  المحلالن

  %88.20  501  67  )2(و) 1(الباحث

  %86.09  489  79  )1(والمحلل) 1(الباحث

  %90.31  513  55  )2(والمحلل)2(الباحث

  .للتحليل ما يعطي الداللة على الثباتا عالية، يتبين من الجدول ان نسب االتفاق كانت جميعً 
  :لتحليلانتائج . 11. 3. 2

مفهوًما )  285 (المعتمدة، اإلجراءاتاحتوت كل من الوحدتين األولى والثانية للكتاب وفق 
المفاهيم السياسية  جميعالتكرارات ل ورصدت، )568(، وبلغت التكرارات جميعها سياسًيا رئيًسا وفرعًيا
  .فرعية وحساب النسب المئوية لها مسواء أكانت رئيسة أ

  .التكرارات والنسب المئوية لكل مفهوم سياسييوضح  )7(والجدول 
  التكرارات والنسب المئوية لكل مفهوم سياسي) 7(جدول

  المفاهيم السياسية  المجال  الفئات
عدد المفاهيم 
  في كل درس

مج 
  التكرارات

النسب 
  المئوية

الوحدة 
  األولى

  الدرس األول
السياسي واالقتصادي واالجتماعي النظام 

  1963-1946من 
61  130  22.88%  

  الدرس الثاني
النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي 

  1970- 1963بين عامي 
31  67  11.79% 

  الدرس الثالث
الحركة التصحيحية وتعزيز االستقرار 

  السياسي
79  124  21.83%  

الوحدة 
  الثانية

%22.71  129  63  تطوره -أهميته - الدستور  الدرس الرابع  

الدرس 
  الخامس

%10.91  62  33  الحقوق والحريات والواجبات في الدستور  

الدرس 
  السادس

  %9.8  56  18  األنظمة والقوانين

  %100  568  285  6  المجموع  2
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تكرارات فما فوق  ةوقد اعتمد الباحث في البرنامج التدريسي  المفاهيم التي بلغت تكراراتها ثالث
  :والمستهدفة في البرنامج التدريسي تكراًرايبين المفاهيم األكثر ) 8(لتنميتها والجدول في البرنامج 

  في البرنامج التدريسي ونسبها المئوية المفاهيم األكثر تكرارًا): 8(جدول 

  المسلسل
  المفهوم
  السياسي

  النسبة المئوية  التكرار

 1.056338 6 ا�ستق�ل   1

 1.408451 8 المصرية الوحدة السورية   2

 0.880282 5 ا�نفصال   3

 1.056338 6 نظام الحكم   4

 0.880282 5 الثورات الوطنية   5

 0.880282 5 ا�نتخاب   6

 1.408451 8 رئيس الجمھورية   7

 0.704225 4 الحكومة الوطنية   8

 1.056338 6  الج�ء   9

 1.232394 7 ا�حت�ل   10

 1.056338 6 مجلس النواب   11

 0.880282 5  الدستور   12

 0.880282 5  ا�ستق�ل   13

 0.704225 4 التغيير الجذري   14

 0.880282 5 ثورة أذار   15

 0.704225 4 الثورة   16

 0.704225 4 قوى التسلط   17

 0.704225 4 ا�ستغ�ل   18

 0.880282 5 السلطة   19

 0.704225 4 الجماھير الكادحة   20

 0.880282 5 النھضة ا�قتصادية وا�جتماعية   21

 0.880282 5  الوحدةحكومة    22

 0.704225 4 القيادة الحكيمة   23

 0.704225 4 ا�ستقرار السياسي   24

 0.704225 4 المؤامرات   25

 0.704225 4 الضغوط الخارجية   26

 0.880282 5 المؤسسات الديمقراطية   27

 0.704225 4 الجماھير   28

 0.704225 4 التعددية السياسية   29

 0.704225 4 الجبھة الوطنية التقدمية   30

 0.704225 4  مجلس الشعب   31
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 0.704225 4 مجالس اWدارة المحلية   32

 0.880282 5 التعددية ا�قتصادية وا�جتماعية   33

 0.880282 5 التطوير والتحديث   34

 0.704225 4 الفكر المؤسساتي   35

 3.169 18 الدستور   36

 0.528169 3 حقوق المواطنين وواجباتھم   37

 0.704 4 الدولة   38

 0.704 4 السلطة   39

 1.056 6 المواطنين العرف الدستوري   40

 1.056 6 العادات والتقاليد   41

 1.232 7 الشرائع السماوية   42

 0.88 5 السلطة التشريعية   43

 0.88 5 السلطة  التنفيذية   44

 0.88 5 السلطة القضائية   45

 0.528 3 الحياة السياسية   46

 0.880 5 مجلس الوزراء   47

 0.528169 3 الحريات والحقوق الشخصية   48

 0.880282 5 الحياة حق   49

 0.528169 3 حق إبداء الرأي   50

 0.528169 3 حق حرية التعبير   51

 0.704225 4 حرية العقيدة والعبادة   52

 0.704225 4  حق ا�نتخاب   53

 0.704225 4 حق العمل   54

 0.528169 3  الوحدة الوطنية   55

 0.880282 5  العدالة   56

 0.704225 4  الس�م   57

 0.880282 5 القوانين   58

 0.880282 5 الفوضى   59

 0.880282 5 المصلحة العامة   60

 0.704225 4 المصلحة الخاصة   61

 0.704225 4 الدولة   62

 1.408451 8 اfنظمة   63

 0.704225 4 الفكر الديني   64

 0.704225 4 الدستور   65

 0.704225 4 الفرد   66

 0.704225 4 التشريع   67
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 :األهداف التعليمية تحديد .2

الموجه األساسي ، و ت األساسية في العملية التعليميةاألهداف من الخطوا تحديدعملية  عد تُ 
التربية ( تياألهداف التعليمية الخاصة بموضوعات وحد غتوصو  ،سواءللمدرس والطالب على حّد 

 :تياآل وفق يوالوجدانوالحسي الحركي في المجال المعرفي ) الوطنية

وهي محددة في وثيقة المعايير الوطنية لمناهج التعليم  :هومخرجات التربية الوطنيةلمادة  التعلممعايير 
  :العام ما قبل الجامعي في الجمهورية العربية كما يلي

  .يعي المتعلم الوضع السياسي في الجمهورية العربية السورية -1
  :يتوقع من المتعلم أن 
  .يتعرف حيثيات نشوء وتطور النظام السياسي في سورية بعد االستقالل -
  .كة التصحيحية في تدعيم االستقالل الوطنير يبين دور الح -
  .الوقت الحاضر إلىيحدد التغيرات االجتماعية واالقتصادية في سورية منذ االستقالل  -
  .يبين موقف سورية من المتغيرات العربية والدولية -
  .المجتمع يدرك المتعلم أهمية دستور الجمهورية العربية السورية ودوره في تحقيق أهداف -2

  :يتوقع من المتعلم أن
  .يتعرف الدستور والمبادئ األساسية التي يقوم عليها -
  .يتعرف تطور الدستور في سورية -
  .يتعرف الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية -
  .ستور واألنظمة والقوانين وأهميتها في تحقيق أهداف المجتمعديبين الفرق بين ال -
  .ور وسائل اإلعالم وأهميتها في تكوين الرأي العاميعي المتعلم د -3
  :يتوقع من المتعلم أن 
  .يعرف أهمية وسائل اإلعالم في المجتمع -
  .إلعالم في المجتمعيبين دور وسائل ا -
 ةواالجتماعيــ ةوالثقافيــ ةد السياســيالصــع ي العــام فــي رســم سياســة الحكومــة علــىأيبــين دور الــر  -

  .ةوالبيئي
  .الصراع العربي الصهيونييعي المتعلم  -4

  :يتوقع من المتعلم أن
  .والصهيونية في الوطن العربي االستعماريةيربط مابين األطماع  -
  .يبين دور سورية في الصراع العربي الصهيوني -
  .يميز النضال المشروع من اإلرهاب -
  .يبين مراحل تطور الصراع العربي الصهيوني -
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  .المشروع ومواجهة اإلرهاب يبين دور سورية في دعم النضال -
  .يستنتج أهمية المقاومة ضد العدو الصهيوني ودورها في استعادة الحقوق المغتصبة -
  .يدرك المتعلم دور التربية في تحقيق التنمية البشرية والتنمية المستدامة -5

  :يتوقع من المتعلم أن
  .يتعرف مفهوم التنمية البشرية وأبعادها -
  .ية المستدامة ومعوقاتهايتعرف مفهوم التنم -
  .المحلي والدولي يينيتعرف القضايا البيئية وانعكاساتها على المستو  -
  .يقدر جهود الدولة لحماية البيئة على المستوى المحلي وتعاونها على المستويين العربي والدولي -

  ).433, 2007, وزارة التربية(                          
 :نة في كل موضوع من موضوعات الوحدة المدروسةتضم التعليمية األساسية المُ النقاط -2- 2-4

  .عملية تحليل المحتوى السابقةضوء في  والتي استخرجت
  : وقد راعى الباحث النقاط التالية عند صياغة األهداف التعليمية وهي

األهداف العامة  ومن الوطنيةالتربية أن تكون مشتقة من األهداف التربوية العامة وأهداف تدريس  - 
  .للوحدة الدراسية

 بتنمية التحصيل وتنمية المفاهيم السياسيةوتهتم  أوريلي إستراتيجيةتتوافق مع تطبيق  - 

 .عية ال في إطار خدمة المادة فحسبأن تهتم بنمو الطالب في إطار األهداف االجتما - 

توافر تماماتهم ومع الوقت المخصص و أن تكون قابلة للتحقيق ومتناسبة مع قدرات الطالب واه - 
  .اإلمكانات المادية الالزمة

 .تكون قابلة للمالحظة والقياس - 

  .أن تكون مترابطة ومتسلسلة ومتناسبة مع الوقت المخصص - 
  .تكشف عن أداء الطالب وليس المدرس "- 
  .ترتبط بالمضمون - 

حدة الدراسية التي و ال موزعة على موضوعات ,تعلمًيا تعليمًيا هدًفا) 66(األهداف وقد بلغ عدد 
بعد تحديد عدد كل درس من دروس البرنامج التعليمي  موزعة على المقترح البرنامجباستخدام  ستر دُ 

  .الصفحات واألهمية النسبية والوزن النسبي لكل درس من الدروس
  . ستوياتها المعرفيةكل موضوع وفق ملالتعلمية عدد األهداف التعليمية  )9(الجدول  ويوضح
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  األهداف التعليمية وأوزانها النسبية حسب مستويات بلوم للمحتوى المعرفي)  9( جدول

الـــوزن النســـبي  المحتوى 
  للدرس

 األهداف التعليمية في المجال المعرفي

  المجموع   تقويم   تركيب   تحليل  تطبيق   فهم   تذكر 

  11  1  2  2  2  2  2  %16.66  1الدرس 
  11  1  1  1  2  3  3  %16.66  2الدرس 
  13  2  2  1  2  2  4  %19.69  3الدرس 
  11  1  1  2  1  2  4  %16.66  4الدرس 
  9  1  1  1  2  2  2  %13.63  5الدرس 
  11  1  1  2  2  2  2  %16.66  6الدرس 

  66  7  8  9  11  14  17  %100  المجموع 
  %100  %10.60  %12.12  %13.63  %16.66  %21.21  %25.75  النسبة عند الباحث

  %100  %5  %10  %10  %20  %10  %45  بلومالنسبة عند 

  
  
  

  :اآلتي في تمثلت ةرئيس أدوات ثالثمت مِّ صُ   البحث أھداف لتحقيق
  .أوريلي إستراتيجيةالمقترح القائم على  البرنامج .1
  .اختبار المفاهيم السياسية .2
 .اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية مقياس .3

  :هذه األدوات يأتي تفصيل لعملية تصميموفيما 

  :أوريلي إستراتيجيةوفق التدريس  برنامج: األداة األولى
  :التخطيط: المرحلة األولى

 العملية ونجاح تقدم سبيل في درسالم به يقوم الذي الكبير الدور أهمية من الرغم على
 ومنها ,األكمل الوجه على بأدائه لقيامفي ا تساعده التي العوامل من الكثير هناك أن إال ,التربوية

  .استخدام نماذج تدريس أكثر حداثة وفاعلية تتيح للطلبة ممارسة عمليات عقلية عليا مستهدفة
الواردة في  اآلراء واألفكار والتصورات النظرية المقترحة لتطوير العملية التعليمية إلى واستناًدا

مع االتجاهات  شًياابتوصيات بعض الدراسات العربية واألجنبية السابقة، وتم ، وأخًذامقدمة هذا البحث
، وفي محاولة لتنمية التفكير لدى المتعلمين مدخًال  التربية الوطنية وعاتموض إلىالمعاصرة في النظر 

 مستويات أكثر إلى، واالرتقاء بها التربية الوطنيةتقديم ما يمكن أن يسهم في تطوير طرائق تدريس ل

 تصميم أدوات البحث: ثالثا
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االطالع على بعد  ,أوريلي إستراتيجيةتدريسي قائم على  برنامج مم صُ  ,تقدمًا استجابة لروح العصر
  :ومن هذه الدراساتاألدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث الحالي 

 )2008(وأمـــين  )2009(الحـــوري وآخـــرون  و) 2011(والعـــاتكي  )2007،(والحـــوري ) 2010(قـــزح 
  ) Starkey& Osler )20019 ودراسة ستاركي واوسلر

ســليمان، و  2013الفــوال وسـليمان، و  2006سـعادة، و  O” Relly,2007:(وبعـض المراجـع النظريــة مثـل
  .أوريلي إستراتيجيةتصميم برنامج تدريسي وفق  إلىوبذلك تمكن الباحث من التوصل ). 2009

  : للبرنامج األهداف العامة .1111
تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية  إلى أوريلي إستراتيجيةوفق  المقترحيهدف البرنامج 

  :الوطنية واتجاهات الطلبة نحوها ومن خالل هذا الهدف يتحقق األهداف اآلتية

 .وبما يضمن استمرارية عملية التعلم بفاعلية، لتنمية المفاهيم السياسية موٕاعداده المتعلمين تهيئة .1

معرفــة أســاليب التفكيــر المتنوعــة، واســتخدامها بطريقــة صــحيحة أثنــاء أداء تــدريب المتعلمــين علــى  .2
 .شطة التعلميةاألن

مــن الفهــم  وتحقيــق مزيــدٍ  ,التربيــة الوطنيــة ادةمــتي أوجــه المعرفــة المتنوعــة لوحــد اكتســاب المتعلمــين .3
 .لتطبيقاتها المعاصرة والمستقبليةالواعي 

 .تهمحيا بواقع يالمدرس تعلمال وتربط ,لديهم المعرفي البناء تدعم ،ةحقيقي بخبراتالمتعلمين  ديتزو  .4

واقتـــراح  ,بهــا اهتمــامهم وزيــادة ,بيئــتهم فــي الموجــودة والتحــديات تبالمشــكال المتعلمــين وعــي زيــادة .5
 .تي التربية الوطنيةمن أوجه معرفة متنوعة لوحد تعلمه تم ما توظيفالحلول لها من خالل 

 إلــى وصــوًال  ,تمحــيصالو  ,األســباب عــن والبحــث ,الموضــوعات مناقشــة علــى المتعلمــين قــدرة تنميــة .6
 . الحقيقة

 مــــا قضــــية مناقشـــة أثنــــاء المطروحـــة والبــــدائل اآلراء بجميــــع االهتمـــام علــــى المتعلمـــينقــــدرة  تنميـــة .7
     .ةوتقبل تعديل وجهات النظر في ضوء المبررات الجديد, اجيدً  وفحصها

    :التدريسي البرنامج مراحل .2222
, واألهداف السابقة في ضوء المعايير, أوريلي إستراتيجيةالبرنامج التدريسي القائم على  ُصمم

الدور  البرنامجويؤكد هذا  ,لدى المتعلمين تنمية المفاهيم السياسية بهدف تعرف فاعلية البرنامج في
  . في عملية التعلم على المستوى الفردي والنشاط الجماعي للمتعلمينالنشط 

التي , التعلمية –مجموعة من اإلجراءات والخطوات التعليمية  :بأنهالمقترح  البرنامج وُيعرف
إيجابيين وفّعالين  فيها المتعلمونوتحدث بشكل منتظم ومتسلسل، يكون , والمدرس المتعلمونيقوم بها 

تعميمات  إلىوتحديد عالقات السبب والنتيجة والتوصل  ,في عمليات تحديد المصادر واألدلة وتقييمها
 واألنشطة المهام من مجموعة منها كل ضمي( مواقف تدريسية ستةمن  البرنامجويتكون  وتقويمها،
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تغطي المحتوى العلمي لموضوعات لكل مجموعة , درسية صحص) 9(بواقع , )العمل وأوراق التعلمية
  .للصف األول الثانوي ةالمدروس وحدتي مادة التربية الوطنية

ة األولى الذي رأى أن الخطو ) ORielly )1985 أوريليالمربي كيفن  ستراتيجيةهذه اإل طرح إذ
وحتى يقدم المدرس رأًيا حول شيء ما يبدو . متشككاً  هي ان يكون التي تجعل الطالب مفكًرا ناقًدا

ف في هذا الرأي نقاط الضع أو أن الطالب يؤمنون به، ثم يظهر لهم فيما بعد األولىللوهلة  مقنًعا
فقد يستخدم المدرس المفاهيم السياسية واآلراء الجدلية التي دارت حوله كنقطة  نهم به أيًضا،وٕايما

  .تنمية المفاهيم السياسية إلىللوصول . كيانطالق للتشك
إذ يجب . ك لكي يصبح الطلبة ماهرين في التفكير الناقديماهو أكثر من التشك يوجدولكن 

رياضيون، بحيث يتم إرشادهم عند بداية استخدامهم لها تعليمهم خطوات المهارات وكأنهم العبون 
  .ألول مرة، وتكرار تدريبهم عليها بهدف إتقانها

في تنمية المفاهيم السياسية االعتماد على  أوريلي إستراتيجيةويوضح البرنامج المقترح وفق 
متمثلة بتوجيه مهارة الدليل والمصدر وتقويمه والمراحل التي تتم بها عملية التدريس وخطواتها ال

تنمية  ومن ثمتقانها كمهارة من مهارات التفكير الناقد إاستخدامها وتكرار ممارستها، ما يساعد على 
  .المفاهيم السياسية

وٕان لم تتم  .وبهذا يتعلم الطلبة مهارة تحديد الدليل والمصدر وذلك بتوجيه األسئلة ألنفسهم
، بل مجرد إنه اليمكن اعتباره دليًال ومصدًرااألولى ف اإلجابة عن أي من األسئلة التي تتعلق بالمرحلة

  .معلومات
ن عليهم أن فإوهنا . نهم يعملون على تقويمهإوبعد تحديد الدليل والمصدر من جانب الطلبة ف

  :يسألوا أنفسهم األسئلة اآلتية
  م ثانوي؟أهل هو دليل ومصدر رئيسي  •
  أو التشويه أو التزوير؟ هل يوجد سبب يدفع واضع الدليل والمصدر نحو التحريف •
  ذلك؟  هل يوجد دليل ومصدر آخر يدعم •
  ).2006سليمان، و  2006سعادة، (هل هو دليل ومصدر عام أم خاص؟  •

أنها تقوم على مهارة تحديد الدليل والمصدر وتقييمهما، وتحتاج  ستراتيجيةوجوهر هذه اإل
لتطبيقها بعض المهارات القبلية لدى الطلبة، وهي القدرة على الحكم، والقدرة على االختيار، وتوضيح 

مثال الستخدام ) 9(والجدول  .سباب، والقدرة على إبداء الرأي، والقدرة على تنفيذ اإلدعاءاتاأل
  .تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنيةل يليأور  إستراتيجية
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  .لتنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية الوطنية أوريلي إستراتيجيةمثال الستخدام ) 10(جدول 

  
 المراحل

  دور المدرس
 يطرح المدرس األسئلة اآلتية في كل مرحلة

  
  دور الطلبة

المرحلة 

  األولى

  عليه؟ما المصدر الذي اعتمدت 
هل هناك مصدر محدد لهذه 

 ).شخص ما،مكان،وثائق(المعلومات

  .م قويةأهل المعلومات ضعيفة  -
  .هل المصدر ثانوي أم أساسي -

تدعم أو تؤكد أخرى  هل هناك مصادر -
  صحة هذا المصدر؟

لم تكن للمعلومات مصدر محدد معلوم  إذا -
  .ال ينبغي االعتماد عليها وتقويها والقبول بها

  المصادر التي استقى منها المعلومات دتحدي

المرحلة 

  الثانية

  ؟أيهما السبب وأيهما النتيجةحدد 
  النتيجة ذاتها؟ إلىأخرى تؤدي  اقترح أسباًبا

  هذه النتيجة؟ إلىوضح كيف أدى السبب 
  هل هناك عالقة منطقية بين السبب والنتيجة؟

  

النتائج وٕادراك  إلىتحديد األسباب التي أدت 
  العالقات

  

  المرحلة الثالثة

  ؟ما المفاهيم التي تخضع للمقارنة
 ؟)أوجه االختالف(ما االختالف بينها

 ؟)أوجه الشبه(ما التشابه بينهما

 ما المقارنات األساسية في هذه المشكلة؟

 ؟)معقوليتها( ما قوة مقارنة الحجة

  

  إجراء المقارنات وتحديد أوجه الشبه واالختالف

  المرحلة الرابعة

  ؟عن األسئلةالتي قدمتها دوافع اإلجابة ما 
 ة؟صحيح ةواحد )تعميم(إجابة يوجد  هل

 ما التعميمات الممكنة لكل نص؟

 هل توجد أدلة داعمة تقود لهذا التعميم؟

  ؟التعميمهذا ما درجة قوة 

  تعميمات وتقييمها إلىالتوصل 
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فـي تزويـد الطلبـة بـأدوات التفكيـر التـي تسـمح  سـتراتيجيةأهمية تنميـة المفـاهيم السياسـية بهـذه اإل وتكمن
ـــة  ـــاهيم السياســـية بطريقـــة عقلي ـــة المف ـــة ناقـــدة، وتســـاعدهم فـــي تنمي لهـــم بالتعامـــل مـــع المعطيـــات بطريق

  . لألدلة المتوافرة قناعات استناًدا إلىحيحة والوصول وص
  :التدريسي البرنامجالفئة المستهدفة في  .3

ــا المقتــرح البرنــامجاســتهدف  مــن  مــن طلبــة الصــف األول الثــانوي عينــةً  ,لمراحلــه وٕاجراءاتــه الســابقة وفًق
  .في محافظة دمشق في الجمهورية العربية السورية, جودت الهاشميثانوية  مدرسة

  :للنموذج وفًقاللتدريس الخطة الزمنية  .4444
) 32(المقتــرح  البرنــامجباســتخدام  )التربيــة الوطنيــة( تي الموضــوعات المحــددة مــن وحــد اســتلزم تــدريس
والمجموعـة الضـابطة مـن  ،ذلك أن المجموعة التجريبية تألفت من شـعبتين ،لكل مجموعةحصة درسية 

علمــًا أن الباحــث اســتفاد مــن بعــض حصــص الفــراغ لتطبيــق  حصــة لكــل شــعبة  16شــعبتين،  بمعــدل 
  .لعملية التدريسالزمنية  الخطةيوضح  )11(والجدول االختبارات، 

  وحدتي التربية الوطنيةلتدريس موضوعات  الخطة الزمنية :)11(جدول

 عنوان الموضوع م
  عدد الحصص

  للمجموعة التجريبية
  عدد الحصص

  للمجموعة الضابطة

  1  1  1963-1946النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي من  1

2 
-1963النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي بين عامي 

1970  
1  

1  

  2  2  التصحيحية وتعزيز االستقرار السياسيالحركة   3

  2  2  تطوره - أهميته الدستور  4

  2  2  الحقوق والحريات والواجبات في الدستور  5

  1  1  األنظمة والقوانين  6

  9  9  المجموع

  3  3  اختبار المفاھيم السياسية 

  3  3  مقياس ا�تجاھات

  1  1  التمھيدية

  :التدريسي البرنامجتحديد التقنيات والمواد التعليمية المستخدمة في  .5555
  :اآلتيبمراعاة , مستخدمة في عملية التدريسالالتعليم تقنيات اختيرت 
  .التقويم وأساليب والمحتوى باألهداف ارتباطها •
  .متعلمينال لجميع الفاعلة المشاركة فرص إتاحة •
  .تدريسيال البرنامج أهداف تحقيق في مباشر بشكل إسهامها •

  :اآلتيةالتعليمية  والمواد التقنيات المقترح البرنامجت عملية التدريس باستخدام تضمن وقد
 .LCDجهاز عرض  •
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 .المحمول الحاسوب بجهاز االستعانة خالل من وذلك :حاسوب  •

 .والمخططات ,لعرض النصوص وذلك :)POWER POINT - WORD( برنامجي •

  .التعليميةوالصور  األفالم •
 .المتعلم عمل أوراق •

 . مادة التربية الوطنيةكتاب الطالب  •

 .ةالملون والطباشير السبورة •

  :التدريسي البرنامجأساليب التقويم في  .6
  :أساليب التقويم اآلتية تاعتمد

لمعــارف القبلــي مســتوى التحديــد بهــدف  ,تدريســيال البرنــامجبتطبيــق قبــل البــدء  :التقــويم القبلــي. 1. 6
 :من خالل المتعلمين

فـي كامـل  المتعلمـينمعـارف مسـتوى تحديـد  إلـىويهـدف : المفـاهيم السياسـيةالتطبيق القبلي الختبـار  •
 .الوحدة المدروسةموضوعات 

بهـدف تحديـد مـا تـم تحقيقـه , المقتـرح التدريسـي البرنامجتطبيق  من االنتهاء بعد :التقويم النهائي. 2. 6
 :من خالل تينالمدروس تينالوحدموضوعات كامل من األهداف التعليمية التعلمية ل

المتعلمــين  معــارفتحديــد مســتوى  إلــىويهــدف : المفــاهيم السياســيةالتطبيــق البعــدي المباشــر الختبــار  •
 .المدروستين تين الوحد موضوعات في كامل

تحديــــد  مــــدى االحتفــــاظ  إلــــىويهــــدف : التطبيــــق البعــــدي المؤجــــل الختبــــار المفــــاهيم السياســــية. 3. 6
 .بالمعلومات بعد مضي فترة زمنية

 للبرنـامج وفًقـا وحدتي مادة التربيـة الوطنيـةتصميم المواقف التدريسية لموضوعات : المرحلة الثانية
  :التدريسي

فــي  تينالمدروســ تينالمواقــف التدريســية الخاصــة بكــل موضــوع مــن موضــوعات الوحــدممت ُصــ
يــة واألهــداف التعليميــة التعلم, ونتــائج تحليــل المحتــوى العلمــي ,المقتــرح ومراحلــه البرنــامجضــوء أهــداف 

 البرنـامجعمليـة التـدريس باسـتخدام  تنفيـذ في درس وللمتعلمينللم دليًال  دتع والتي, تينالمدروستين للوحد
   :المكونات اآلتية الموقف التدريسي شملو  ,التدريسي

 .عنوان الدرس .1

 .الهدف العام للموضوع .2

 .تحقيقها إلىالتي ُيهدف  ,والحسية الحركية والوجدانية ,في المجاالت المعرفية: األهداف التعليمية .3

 .فيذ عملية التدريستقنيات والمواد التعليمية الالزمة لتنال  .4

 .المفاهيم المتضمنة في كل درس .5
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مـن خـالل  طريقـة عملهـم فـي الموقـف التدريسـي عـن للمتعلمـين فكـرة تقـديمبهدف : قائمة التوجيهات  .6
 بحيـث ،المقتـرح للبرنـامج وفًقـاأثناء عملية التدريس  مراعاتها نبغي عليهمي التي المهمة التعليمات إعطاء

 فيالنشط  مدوره تأكيد في والمتمثلة لمتطلباته ونومتفهم ،دريسيالت للموقف ونمدرك موهالمتعلمون  يبدأ
  .العمل في الجديةو  ,موقف التدريسيال

كـــل مراحـــل  فـــي المتضـــمنة األنشـــطةو  اإلجـــراءات مجموعـــة تنفيـــذ خـــالل مـــن: خطـــوات ســـير الـــدرس .7
 .المقترح البرنامج

ــتُ , المقتــرح البرنــامجلمراحــل  وفًقــامجموعــة مــن األنشــطة التعلميــة مصــممة : المــتعلم عمــل أوراق .8 ن مك
لمعالجــة المحتــوى العلمــي الخــاص بكــل موضــوع مــن , بصــورة إجرائيــة المفــاهيممــن اســتخدام المتعلمــين 

 .وفق خطوات متداخلة ومتكاملة لتحقيق األهداف المطلوبة, تينالمدروس تينموضوعات الوحد

 .لكترونية التي يمكن للطلبة أن يعودوا إليهاوتشمل الكتب والمواقع اإل: المراجع .9

  :)تحكيمال( التدريسي برنامجلل الضبط العلمي :ةلثالمرحلة الثا
المواقــف التدريســية لموضـــوعات  -المراحــل -المعــايير -األهـــداف( المقتــرحالتدريســي  البرنــامج ُعــرض

للوقــوف علــى آرائهــم فيمــا يتعلــق , المحكمــينالســادة علــى مجموعــة مــن  )تي مــادة التربيــة الوطنيــةوحــد
  :بالنقاط اآلتية

 .الدراسية ومحتوى الموضوعاتأهداف مع  قفه التدريسيةاومو , البرنامجتوافق  .1
  .أوريلي إستراتيجيةتوافق خطوات البرنامج مع خطوات  .2
 .المقترح البرنامج لمراحل  وشكلها, محتوى المواقف التدريسيةمالءمة  .3
 .األول الثانويالصف  طلبة لمستوىوشكلها  ,محتوى المواقف التدريسية مالءمة .4
 .الدقة العلمية لألنشطة التعليمية .5

ويحقـــق أهـــداف الوحـــدات التعليميـــة التعلميـــة  ,يتمتـــع بالدقـــة العلميـــة البرنـــامجأن  إلـــىالمحكمـــون  أشـــار
 ,وفلســفته ومعــاييره البرنــامجلمراحــل  فيهــا واألنشــطة المتضــمنة ,ســيةيدر تال ومالءمــة المواقــف ,ةالمصــاغ

  :كما قدم المحكمون مجموعة من المقترحات كان من أهمها
 .التعليمية التعلميةإعادة صياغة بعض األهداف  .1
 .ودمج المعايير المتشابهة, اختصار بعض المعايير .2
 .استبدال مصطلح .3
 .تعديل .4
 .على شكل جمل مصدريةتين من موضوعات الوحدإعادة صوغ الهدف العام لكل موضوع  .5
 .نشطةاألإعادة النظر في بعض  .6
  .للتجربة االستطالعية المقترح جاهًزا التدريسي البرنامج أصبح, بعد إجراء التعديالت المقترحةو 
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  :التدريسي لبرنامجل التجربة االستطالعية: المرحلة الرابعة
مســـتوى تـــوى المـــادة و لمحالمقتـــرح  البرنـــامجمـــدى مالءمـــة معرفـــة ســـتطالعية التجربـــة اال بيـــقتطهـــدف 

 ُدرسفـوضع الحلول الممكنـة لتالفيهـا، ، للصعوبات التي قد تعترض التطبيقوالوقوف على ا ,المتعلمين
دراسي مـن طلبـة الصـف  صفل سبوعًياأ ة دراسيةبواقع حص) الباحثمن ( والسادس, الثاني الموضوع 

وحــدتي مــادة ات موضــوع الــذين لــم يدرســواو , )خــارج عينــة البحــث( ابــن األثيــرثانويــة األول الثــانوي فــي 
  .المقترح للبرنامج وفًقاالمواقف التدريسية المصممة باستخدام , طالًبا )30( وعددهم التربية الوطنية

  :يأتيما , ستطالعياال التجريب أظهرو 
النشـاط األول ال سـيما و  ,األنشـطة التعليميـة التعلميـةمـع  علـى نحـو إيجـابي وممتـع ينمتعلمـتجاوب ال .1

ارتبـاط بسـبب  ,نحـو موضـوع الـدرس ودافعيـتهم المتعلمـيناهتمـام  إثـارة إلىالهادف و , من المرحلة األولى
إلتاحتهـــا الفرصـــة أمـــامهم  المرحلـــةأنشـــطة  وجميـــع ,السياســـية واألحـــداث الجاريـــة بالحيـــاةالنشـــاط أســـئلة 

 .الدراسي في الصفلما تم تعلمه وممتعة إليجاد تطبيقات عملية 
 :في صعوبة المتعلمينبعض  وجد .2

 .تحديد المصادر والمراجع �
 .همنظر أو وجهات , الشخصي همرأيبداء إ ة التي تطلبتمفتوحال بعض األسئلة عناإلجابة  �
   .تقييم الحججمرحلة أنشطة  عناإلجابة   �

دلت األسـئلة ُعـ ولـذلك .طريقـًة معينـًة فـي التعلـيم السـائد المتعلمـينالعتيـاد  ةالسـابق اتالصـعوبتعـود قد و 
صــياغة  ُأعيــدكمــا  ,خــرى أكثــر وضــوًحاواســُتبدلت بصــياغة أ, وبة فــي فهمهــاصــع التــي وجــد المتعلمــون

  .المتعلمينعلى نحو أبسط لتتناسب مع مستوى , سئلة بالمقارنة والموازنةاأل
فـــي النقـــاط  تدَ وحـــد  ,النهـــائي البحـــثتطبيـــق  تعترضـــجـــدت بعـــض الصـــعوبات اإلداريـــة التـــي اوُ  -   

  :اآلتية
  مجموعـــات، بة فـــي تنظـــيم بيئـــة الـــتعلم علـــى شـــكلصـــعو  إلـــى دىمـــا أ, كثافـــة الشـــعب الصـــفية �

 .المجموعة الواحدة أفرادعلى أداء  نعكس سلًبااو 
إذ انتهـى , البرنـامج جميـع مراحـللتطبيـق  الواحـدة ت المخصص للحصة الدرسيةعدم كفاية الوق �

   . الثالثةأثناء تنفيذ أنشطة المرحلة في الدرسية الواحدة  لحصةالمخصص لالوقت 
 تي التطبيق النهائي على اآلتيرسمد يتق مع إدار فولذلك ات:  

 .البرنامج األسبوعي الدراسيتعديل  •

       .االستفادة من بعض حصص مواد التربية الفنية والرياضية لتطبيق االختبارات •

   .للتطبيق جاهًزا التدريسي البرنامجء من هذه اإلجراءات أصبح وبعد االنتها
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  :المفاهيم السياسيةاختبار ا: ألداة الثانيةا
ختبـار وفـق الخطـوات م االم ُصـ ،أوريلـي إسـتراتيجيةوفـق  المقتـرح التدريسي البرنامج ليةعفا قياس بهدف
  :اآلتية

 :اختبار المفاهيم السياسيةالهدف من  .1

  :يلي ما إلى الحالي بحثال في االختبار هدف

 مـن  "مـادة التربيـة الوطنيـة" تيوحـد لموضـوعات االختبـار في البحث عينة أفراد تجانس عن الكشف  -
 .لالختبار قبليال تطبيقال خالل

 موضـوعاتبالمعـارف العلميـة ل المفـاهيم السياسـية تنميـة فـي ي المقتـرحالتدريسـالبرنامج  ليةعفا قياس  -
 خـالل مـن الضـابطة المجموعـة طلبـةب مقارنـة التجريبيـة المجموعـة طلبـة لـدى  "التربية الوطنيـة" تيوحد

  .لالختبار بعديال تطبيقال
التربيـة " تيوحـد بالمعـارف العلميـة لموضـوعات االحتفـاظ فـي المقتـرحي التدريسـالبرنامج  ليةعفا قياس  

 بعـديال تطبيـقال خـالل مـن الضـابطة المجموعـة طلبـةب مقارنة التجريبية المجموعة طلبة لدى  "الوطنية
 .لالختبارالمؤجل 

  :اختبار المفاهيم السياسيةمستويات أسئلة  .2

ــــارا مم ُصــــ ــــا المفــــاهيم السياســــية ختب ــــ للمســــتويات وفًق ــــذكر(ة المعرفي ــــق -الفهــــم -الت ــــل -التطبي  -التحلي
  :يكما يأت البحث ألهداف إجرائًيافت ر والتي عُ ) التقويم -التركيب

لمعلومات قدرته على استرجاع اقيس ت التيفي األسئلة  الدرجة التي يحصل عليها المتعلم: رالتذك. 1. 2
 .ها وتعلمهاسدر التي 

لمعلومـات قدرتـه علـى اسـتيعاب االتي تقـيس في األسئلة المتعلم الدرجة التي يحصل عليها : الفهم. 2. 2
والـربط بـين السـبب  ,عبارات لفظية إلىوترجمتها  هادراستها وتعلم تموضوعات التي تمالمتضمنة في ال

 .تم تعلمهنتائج في ضوء ما  إلىوالوصول  ,والنتيجة، والقدرة على استنتاج المعلومات

قواعـد لااسـتخدام قدرتـه علـى التـي تقـيس فـي األسـئلة المـتعلم الدرجة التي يحصل عليها : التطبيق. 3. 2
 .التي يجب تطبيقها عند دراسة الظواهر في مواقف جديدة واإلجراءات والمبادئ

 لمعلومـاتا تحليـلقدرتـه علـى التي تقـيس في األسئلة المتعلم الدرجة التي يحصل عليها : التحليل. 4. 2
 .عناصرها األساسية بالتسلسل المنطقي إلى

لعناصــر اجمــع قدرتــه علـى التـي تقــيس فــي األســئلة المـتعلم الدرجــة التـي يحصــل عليهــا : التركيـب. 5. 2
 .من قبل وتنظيمها في بناء لم يكن موجوًدا واألجزاء

حكـــم علـــى القدرتـــه علـــى  التـــي تقـــيسفـــي األســـئلة المـــتعلم التـــي يحصـــل عليهـــا الدرجـــة : التقـــويم. 6. 2
  .المعلومات ألغراض محددة
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  الختبار المفاهيم السياسية المواصفات جدول .3

والـذي يتضـمن توزيـع , جدول المواصفات الخطوة األولى واألساسية في بنـاء االختبـارات تصميميعد     
الصـف بـة لطل) التربية الوطنية( تيالتي سيتم تدريسها من وحد ضوعاتالمو  إلى استناًدا رات االختبارفق

ــة ال إلــى واســتناًدا, األول الثــانوي  -التركيــب -التحليــل  -التطبيــق  -الفهــم  -التــذكر( مســتويات المعرفي
وجـدول  .أسـئلة شـاملة تتمتـع بصـدق عـاٍل فـي تمثيلهـا للمحتـوى الدراسـي إلىمن أجل الوصول , )التقويم

ويربط , مخطط لالختبار يحدد بالتفصيل موضوعات المحتوى والوزن النسبي لكل سؤال"المواصفات هو 
, خضـــر" (الدراســـية التـــي تـــم تدريســـها للطلبـــةوالمـــادة , جـــدول المواصـــفات بـــين األهـــداف المـــراد تحقيقهـــا

اف التعليميـة المنشـودة مـن ضمان قيـاس جميـع األهـد إلىجدول المواصفات  يهدفكما  ,)373, 2006
ويساعد على , يعطي لالختبار مصداقية المحتوى الذي تتطلبه مواصفات االختبارات الجيدة"كما  ,المعلم

   ).63, 2008, طربيه" (األهدافاالهتمام بجميع مستويات 
  :يةالخطوات اآلت توإلعداد جدول المواصفات اتبع

  المتعلقة بالمحتوى المعرفي  المعرفية التعليمية التعلمية األهداف لمستويات النسبية األهمية تحديد - 1
   ):12(ما هو موضح في الجدول ,لموضوعات الوحدة

  األهداف التعليمية وأوزانها النسبية حسب مستويات بلوم للمحتوى المعرفي)  12( جدول

 المحتوى 
الوزن 
النسبي 
  للدرس

 األهداف التعليمية في المجال المعرفي

  المجموع   تقويم   تركيب   تحليل  تطبيق   فهم   تذكر 

  11  1  2  2  2  2  2  %16.66  1الدرس 
  11  1  1  1  2  3  3  %16.66  2الدرس 
  13  2  2  1  2  2  4  %19.69  3الدرس 
  11  1  1  2  1  2  4  %16.66  4الدرس 
  9  1  1  1  2  2  2  %13.63  5الدرس 
  11  1  1  2  2  2  2  %16.66  6الدرس 

  66  7  8  9  11  14  17  %100  المجموع 

  %100  %10.60  %12.12  %13.63  %16.66  %21.21  %25.75  النسبة عند الباحث

  %100  %5  %10  %10  %20  %10  %45  النسبة عند بلوم

، وذلك عن طريـق )مادة التربية الوطنية(وحدتي لكل موضوع من موضوعات  الوزن النسبيتحديد   -2
، وعـدد الصـفحات المخصصـة لـه فـي الكتـاب مفهـوم مـن المفـاهيمتحديد الزمن المخصص لتـدريس كـل 

  :يوضح ذلك )13(والجدول  ,المدرسي
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  األهمية النسبية والوزن النسبي للمفاهيم وعدد الصفحات في كل درس) 13( جدول 

  المحتوى
عدد 
  األهداف

عدد المفاهيم 
  في كل درس

عدد 
الصفحات 
  في كل درس

األهمية 
النسبية 

حسب عدد 
  المفاهيم

األهمية 
النسبية 

حسب عدد 
  الصفحات

األهمية النسبية 
  للمفاهيم

الوزن 
النسبي 
  للدرس

الوزن 
النسبي 
  للمفهوم

  %17.16  %16.66  %17.66  %17.14  %18.18  6  12  11  1الدرس 
  %15.685  %16.66  %14.71  %14.28  %15.15  5  10  11  2الدرس 
  %20.615  %19.69  %21.27  %22.85  %16.69  8  13  13  3الدرس 
  17.165  %16.66  %17.66  %17.14  %18.18  6  12  11  4الدرس 
  %13.075  %13.63  %12.52  11.425  %13.63  4  9  9  5الدرس 
  %16.4  %16.66  %16.14  %17.14  %15.15  6  10  11  6الدرس 

  %100  %100  %100  %100  %100  35  66  66  المجموع

  في إعداد جدول المواصفات ةالمعادالت المستخدم -
100=األهمية النسبية للدرس

عدد	اfھداف	في	المستوى
مجموع	ا#ھداف

×   

100=للدرس الوزن النسبي
عدد	اfھداف	في	الدرس

مجموع	ا#ھداف
×   

100=حسب عدد المفاھيم  ا�ھمية النسبية
عدد	مفاھيم	الدرس
مجموع	المفاھيم

×            
100=حسب عدد الصفحات  ا�ھمية النسبية

عدد	الصفحات	الدرس
مجموع	الصفحات

×            
  2/األهمية النسبية حسب عدد الصفحات + األهمية النسبية حسب عدد المفاهيم  =للمفاهيم  األهمية النسبية

  2/األهمية النسبية للمفاهيم+ الوزن النسبي للدرس= الوزن النسبي للمفهوم 

لتحديــد عــدد أســئلة االختبــار  :تحديــد عــدد أســئلة االختبــار التحصــيلي وفــق المعــادالت اآلتيــة •
  :الت اآلتيةدواستخدم المعا  سؤاًال  50عدد أسئلة االختبار بـ  اقترح الباحث

  100/العدد المقترح ألسئلة االختبار  ×الوزن النسبي للمفهوم= عدد األسئلة حسب كل درس
  100/العدد المقترح ألسئلة االختبار  ×الوزن النسبي للمستوى = عدد األسئلة حسب كل مستوى

  :ة اختبار المفاهيم السياسيةيبين توزع عدد أسئل )14(والجدول 
  حسب مستويات األهداف التعليمية اختبار المفاهيم السياسية توزع عدد أسئلة ) 14(جدول

  المجموع  التقويم  التركيب  التحليل  التطبيق  الفهم  التذكر  مستويات األهداف

  %100  %10.60  %12.12  %13.63  %16.66  %21.21  %25.75  الوزن النسبي للهدف

فــــي كــــل  عــــدد األســــئلة
  مستوى

12.875  10.605  8.33  6.815  6.06  5.3  50  

عــــدد األســــئلة فــــي كــــل 
  مستوى بالتقريب

13  11  8  7  6  5  50  
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, ي صـورته األوليـة بلـغ خمسـين سـؤاًال أن عدد أسئلة اختبار التحصيل الدراسـي فـ) 14(يوضح الجدول 
أسئلة منها فـي مسـتوى  )8(و, منها في مستوى الفهم سؤاًال  )11(, منها في مستوى التذكر سؤاًال  )13(

أســئلة  )5(و, أســئلة منهــا فــي مســتوى التركيــب )6(و, أســئلة منهــا فــي مســتوى التحليــل )7(و, التطبيــق
  .منها في مستوى التقويم

  حسب كل درس من الدروس اختبار المفاهيم السياسية توزع عدد أسئلة )15( جدول

  المجموع  6المفهوم   5المفهوم   4المفهوم   3المفهوم    2المفهوم   1المفهوم  المحتوى

  %100  %16.4  %13.075  %17.16  %20.615  %15.685  %17.16  الوزن النسبي للمفهوم
عدد األسئلة في كل 

  مفهوم
8.58  7.84  10.30  8.58  6.53  8.2  50  

عدد األسئلة في كل 
  مفهوم بالتقريب

9  8  10  9  6  8  50  

  :حصيليالت صياغة فقرات االختبار .4

  : رئيسيين جزأينتكون السؤال من  إذمن نوع االختيار من متعدد، االختبار  فقرات غتصي
ــه لجــزء الــذي يا: مقدمــة الســؤال • لــة خبريــة رض علــى هيئــة جمُعــ، و )المشــكلة(الســؤال طــرح مــن خالل

 . أو سؤال استفهامي ,ناقصة

) 4( وعددها, لسؤالضمن مقدمة ا الموجود المقترحة للسؤال اإلجاباتوهي قائمة من : اإلجابة بدائل •
 .خطأإجابات  وما تبقى, واحدةصحيحة ، وتتضمن إجابة بدائل

ــ   اوحــت درجــة االختبــار بــين وتر , لإلجابــة الخطــأ ودرجــة صــفر, درجــة واحــدة لإلجابــة الصــحيحة تدد وُح
 ,ودقة الصـياغة ,ضوحوالو  ,االختبار السهولة اللغوية فقرات في صوغ هذا وقد ُروعي, درجة) 50 - 0(

  : تعليمات لالختبار روعي فيها تعضِ ا وُ كم
  .الختبارا بداية فيتها كتاب •
  .ادقيقً  اشرحً  االختبار فكرةل هاوشرح ,هاوضوح •
 .صحيحة بطريقة االختبار أداء في طالبال يساعد مثال على اهؤ احتوا •

 )14(ويوضح الجدول  ,االختبارقت مع رفِ إعداد ورقة منفصلة خاصة لإلجابة عن األسئلة أُ  إلىإضافة 
  .األسئلة في اختبار التحصيل الدراسي ومستوياتها المعرفية أعداد

  :ألتحصيلي االختبار صدق .5
فقـرات اختبـار " يتضـمن مفهـوم صـدق االختبـار أنو , لصدق المحتوى أهميته فـي االختبـارات التحصـيلية

الكيالنـــي و " (لمــراد قياســه تمثــيًال جيــًداالتحصــيل الدراســي تؤلــف عينــة ممثلــة لجميــع جوانـــب المجــال ا
  ).88, 2007, الشريفين
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ء فـي المجـال ، والخبـرارض االختبار علـى عـدد مـن المختصـينمن خالل ع"يتم هذا النوع من الصدق و 
ــإذا حكمــوا بأنــه يقــيس الســلوك الــذي وضــع لقياســه، فإنــه يمكــن االعتمــاد علــى الــذي يقيســه االختبــار ، ف

  .)224, 2003, هزميالت و عبيدا(  "حكمهم في ذلك
الســادة علــى مجموعــة مــن  مــع قائمــة األهــداف التعليميــة التعلميــةرض االختبــار ُعــ, لمــا ســبق وتحقيًقــا

    :حول مقترحاتهم لب منهموطُ  المحكمين
  . بار ألهداف البحث الحالياالختمالءمة  •
  . المتعلمينبة مستوى االختبار لمستوى مناس •
  . لمستويات األهداف اراالختب فقراتومناسبة  يةشمول •
  . ت االختباروضوح تعليما •
  .االختبار علمًيا ولغوًيا فقرات صحة ودقة •
   .هكلأو بالنسبة لالختبار , االختبار فقراتمن التعديالت ل ا يرونه مناسًبااقتراح م •

  :النقاط التاليةالسادة المحكمين حول  مقترحاتتمحورت و 
  .اوضوحً و , أكثر سهولة بحيث تبدو فقراتإعادة صياغة بعض ال •
  .ددت لهالتالئم المستويات التي حُ  الفقراتتعديل بعض  •
  .للتشابه مع غيرها ابً تجن الفقراتاستبدال بعض  •
  .المتعلموسهولة استبعادها من  ,تغيير بعض بدائل اإلجابة لضعفها •

 ضــوءاختبــار التحصــيل فــي فقــرات علــى  التــي أجريــت مجموعــة مــن التعــديالت )16( الجــدول ويوضــح
  :المقترحات السابقة

  المفاهيم السياسيةالتعديالت التي أجريت على اختبار : )16(جدول

رقم 
  الفقرة

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل

10  

  :دستور سورية آلخر مرة في عدل
- 1970  
- 1971  
-1972  
- 1973  

  :دستور سورية آلخر مرة في عدل
- 1970  
- 1971  
-1972  
- 2012  

11  

  واجبات المواطن في المجتمع من
  الصمت والسكوت -
  الدفاع -
  عدم دفع االلتزامات -
  العمل بحرية -

  من واجبات المواطن في المجتمع
  الصمت والسكوت -
  الدفاع عن الوطن -
  التهرب الضريبي -
  العمل بحرية -
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27  

علــى مصــور ســورية إحــدى ثــورات ) 2(يمثــل رقــم 
  :االستقالل في وجه الفرنسيين

  ثورة هنانو-
  طرشثورة سلطان باشا األ -
  حمد مريودأثورة  -
  ثورة صالح العلي -
  

ــــم  ــــل رق ــــدالع ) 1(يمث علــــى مصــــور ســــورية مكــــان ان
  :إحدى ثورات االستقالل في وجه الفرنسيين

  ثورة ابراهيم هنانو-
  طرشثورة سلطان باشا األ -
  حمد مريودأثورة  -
  ثورة صالح العلي -
  

فقــرات وكــذلك قــدرة , ودقتهــاالفقــرات جــد اتفــاق بــين آراء الســادة المحكمــين مــن حيــث ســالمة وُ , عــدا ذلــك
وبـــذلك ُعـــد  ,المتعلمـــينومناســـبة األلفـــاظ المســـتخدمة لمســـتوى , االختبـــار علـــى قيـــاس مـــا وضـــع لقياســـه

  . صادًقا االختبار
  :االختبار تصحيح .6

الـديب ة المصـممة فـي دراسـات مثـل دراسـة هذا وقد اطلع الباحث على العديد من االختبـارات التحصـيلي
  .)2003(والزيادات ) 2001(الجهني دراسة و   )2000(

رشـادات والمبـادئ فـي بنـاء االختبـار، تـم االطـالع عليهـا االطالع على عدد من المالحظات واإل وجرى
  ).2004الفتالوي، و  2009مخائيل، (منها  من عدة مراجع متنوعة في التقويم والقياس

درجــة واحــدة لكــل مفــردة مــن مفــردات االختبــار عنــد االجابــة الصــحيحة ســواء أكانــت المفــردة  أعطــي إذ
  .درجة) 50(، وبذلك أصبحت الدرجة الكلية لالختبار ان متعدد أم مقاليً م ااختيار 

  :االمتحانية الورقة .7
بالمستويات سئلة في كل مفهوم حسب المستويات المعرفية لها إذا تم البدء تم ترتيب األ: سئلةعرض األ

   .)تقويم -تركيب-تحليل -تطبيق -فهم -تذكر( الدنيا ثم العليا
  :االستطالعية التجربةإجراء  .8

 ,البحث مجتمع من ثانويال األول الصف طلبة من وطالبةا طالبً  )35(عينة قوامها  على االختبار ُجرب
  :ييأتلهدف من هذا التطبيق حساب ما وكان ا ,15/9/2013 بتاريخ ,وخارج عينته

  :تحديد معامل ثبات االختبار. 1. 8
إذا مـا أعيـد تطبيقـه علـى المجموعـة  هانفسـ يقصد بمعامل ثبـات االختبـار، بـأن يعطـي االختبـار النتـائج

ويـتم حسـاب ثبـات ) 573، 2005زيتـون، (مـرتين متتـاليتين وبفـارق زمنـي  هانفسـوفـي الظـروف  هانفس
بحســاب معامــل االرتبــاط بــين الــدرجات التــي حصــل عليهــا الطــالب فــي المــرة األولــى ٕاحصائًيااالختبار 

  .والدرجات التي حصلوا عليها في المرة الثانية 
  :ثالث طرائق هي ل ثبات االختبار ، اعتمد الباحثولحساب معام 
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  :طريقة اإلعادة : أوال
تــم ا، طالًبـ 27هـا أفرادصــورته النهائيـة علـى عينـة اسـتطالعية بلــغ عـدد بتطبيـق االختبـار ب قـام الباحـث

ى العينـة وثـم أعيـد تطبيـق االختبـار علـ 18/9/2013بتـاريخ وذلـك   ابـن األثيـرمـن مدرسـة  ماختياره
وحسـاب معامـل االرتبـاط بـين درجـات الطـالب فـي التطبيـق األول ودرجـاتهم  ايوًمـ 15ذاتهـا بعـد مـرور 

  .في التطبيق الثاني باستخدام معامل بيرسون لالرتباط 
رجـة عاليـة مـن الثبـات أن االختبار علـى د إلى اا جيدً وهذا يعطي مؤشرً ) 0.84(وقد بلغ معامل الثبات 

  .للتطبيق ايجعله صالحً 
   :   الثبات بالشطر النصفي: ثانياً  

أخــذ نتــائج التطبيــق الثــاني الثبــات بطريقــة التجزئــة النصــفية أو الشــطر النصــفي مــن خــالل  حســب   
 ،والتــي تـم مـن خــالل نتائجهـا حسـاب الثبــات بطريقـة اإلعــادة ،نفسـهاعينـة العلــى  لالختبـار التحصـيلي 

 وجعـــل ،نصـــفين متعـــادلين إلـــىبشـــطر بنـــود االســـتبانة  ، ثـــم قـــام الباحـــثطالًبـــا 27بلـــغ عـــددهم الـــذين و 
والعبارات ذات األرقـام الزوجيـة فـي الشـطر الثـاني، وتـم  ،العبارات ذات األرقام الفردية في الشطر األول

وجاءت النتائج كمـا هـي بـالنحو  .ط سبيرمان ومعامل جتماناحساب درجة الثبات باستخدام معامل ارتب
 : )17(الموضح بالجدول 

  معامل ثبات االستبانة بطريقة الشطر النصفي) 17( لجدو

  معامل جتمان  معامل سبيرمان  التطبيق
  0.81  0.83  االختبار التحصيلي

مــا يــدل علــى  اإحصــائيً يظهـر مــن الجــدول الســابق أن قــيم معــامالت االرتبــاط بالتجزئـة النصــفية مقبولــة 
  .ثبات االستبانة

  الكلية لالختبارارتباط درجة كل بند بالدرجة : ثالًثا
 ،لفـاأبطريقـة كرونبـاخ  لالختبـاربالدرجـة الكليـة  درجة كل بند من بنود االختبـارمدى ارتباط  حسبكما 

  :)18(كما هو موضح بالجدول  إحصائياوجاءت قيم معامالت االرتباط مقبولة 
  لالختباربالدرجة الكلية  درجة كل بندارتباط كل ) 18 (جدول

رقــــــم 
  البند

رقـــــم   االرتباط
  البند

رقــــــــم   االرتباط
  البند

رقـــــــم   االرتباط
  البند

ـــــــم   االرتباط رق
  البند

  االرتباط

1  .639 11  .561 21  .421 31  .558 41  .472 
2  .446 12  .561 22  .283 32  .573 42  329 
3  .291 13  .548 23  .324 33  .591 43  .610 
4  .382 14  .566 24  .318 34  .557 44  .428 
5  .462 15  .593 25  .466 35  .563 45  .557 
6  .355 16  .579 26  .314 36  .563 46  .323 
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7  .352 17  .578 27  .207 37  .546 47  .586 
8  .328 18  .569 28  .427 38  .545 48  .396 
9  .446 19  .567 29  .357 39  .555 49  .673 

10  .520 20  .558 30  .741 40  .589 50  .670 
 0.56  )الفا(الثبات الكلي 

مـا  إحصـائًيا الكليـة لالختبـار مقبولـة الجدول أن قـيم معـامالت ارتبـاط درجـة كـل بنـد بالدرجـةيظهر من 
 .يدل على صالحية االختبار للتطبيق النهائي

  :حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار-2-10
عـــدد  إلـــىالمفـــردة   ننســـبة عـــدد الطـــالب الـــذين أجـــابوا إجابـــة صـــحيحة عـــ: يقصـــد بمعامـــل الســـهولة  

  : اإلجابات الصحيحة والخاطئة ويتم حسابها باستخدام المعادلة التالية
   عدد اإلجابات الصحيحة                

  عدد اإلجابات الخاطئة + عدد اإلجابات الصحيحة                                        

عـدد  إلـىنسبة عدد الطـالب الـذين أجـابوا عـن المفـردة إجابـة خاطئـة  إلىفتشير : معامل الصعوبة  أما
  :اإلجابات الصحيحة والخاطئة أو باستخدام المعادلة التالية 

وقد قام الباحث بحساب معامالت )  97، 2009ميخائيل، ( معامل السهولة  - 1=  معامل الصعوبة 
ــــار ــــردات االختب ــــينووجــــد أن معامــــل  الســــهولة والصــــعوبة لمف )  0.80 – 0.20( الســــهولة تراوحــــت ب

  :أن معامل الصعوبة تراوحت بينو ) 0.58( ومتوسط معامل السهولة 
  .وهذا يدل على صالحية بنود االختبار)  0.41( ومتوسط معامل الصعوبة )   0.83 – 0.2( 
   :حساب معامالت التمييز . 2. 8
لتمييز بـين الطالـب الممتـاز والطالـب الضـعيف عن قدرة البند على ا يعبر معامل تمييز بنود االختبار  

عنــد اإلجابــة عــن االختبــار، وقــد قــام الباحــث بحســاب معــامالت تمييــز بنــود االختبــار باســتخدام تقســيم 
، اا تنازليً طالبة ترتيبً  )30( الذي يعتمد على ترتيب درجات الطالبات في االختبار والبالغ عددهن"كيالي"

، )9( مأداًء عاليـًا وســميت المجموعـة العليـا وعــدده واأظهـر  لــذينالطـالب امــن درجـات % 27ثـم فصـل 
) 9( موسـميت بالمجموعـة الـدنيا وعـدده اأداًء منخفًضـ واأظهـر  الطالب الـذينمن درجات %  27كذلك 

  :ثم استخدام معادلة جونسون
  ص س –ع  ص                

  ن                   ×  0.27                              

  : حيث أن 

 =  معامل السهولة 

 = معامل التمييز
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  .عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة العليا= ص ع 

  .عدد الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة من المجموعة الدنيا= ص س 

و  0.24(ووجد الباحث أن معامالت التمييز تتراوح بين ) 571، 2005زيتون ، ( عدد الطالب  = ن 
يجــب أن يزيــد  أنــه حتــى يعــد البنــد مقبــوًال  إلــىرة وتجــدر اإلشــا)  0.46(ومتوسـط معامــل التمييــز) 0.86

    ما وعند ذلك ال بد من تعديله أما إذا قل عن ذلك  يرفض ألن فيه خلًال % 20معامل التمييز عن 

  .) 99، 2009ميخائيل ،( 

 :الصورة النهائية لالختبار .9

مـن نـوع االختيـار  فقـرةخمسـين مـن  صـورته النهائيـة مكوًنـا في السياسية المفاهيمأصبح اختبار 
 الصـحيحةمنهـا درجـة واحـدة لإلجابـة  فقـرةع لكـل وِضـو سـتة مسـتويات معرفيـة،  علـى من متعدد، موزعة

، )0.41( تهصــعوبمعامــل ، ومتوســط )0.84(بلــغ معامــل ثبــات االختبــارو  الخطــأودرجــة صــفر لإلجابــة 

ويوضح  .بورقة إجابة منفصلة مرفًقاقة، و وأربعين دقي خمسفي  ، ويطبق)0.46( تمييزهمعامل ومتوسط 
  .في صورته النهائية المفاهيم السياسيةمواصفات اختبار  )19(الجدول 

 ةفي صورته النهائي المفاهيم السياسيةمواصفات اختبار ): 19(الجدول 

  ةأرقام األسئل  عدد األسئلة  المستويات المعرفية
في كل درس سئلة عدد األ

  بالترتيب
  مواصفات االختبار التحصيلي

  13 إلى - 1  13 التذكر
9  

  اختيار من متعدد: نوع االختبار

  0.84=معامل الثبات

  0.41=معامل الصعوبة

  0.46=معامل التمييز

  دقيقة 45=زمن التطبيق

  درجة 50=الدرجة العظمى

  24 إلى 14  11 الفھم
8  

  32 إلى 25  8 التطبيق
10  

  39 إلى 33  7 التحليل
9  

  45 إلى 40  6 التركيب
6  

  50 إلى 46  5 التقويم
8  

المفاھيم اختبار 
  كله السياسية

50  
50  

  :اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةمقياس : األداة الثالثة
فـي  ،أوريلـي إسـتراتيجيةوفـق  المقتـرح التدريسي البرنامج ليةعفا قياس الحالي بحثال فاهدأٍ من 

اتجاهـات الطلبـة مقيـاس م لتحقيـق الهـدف السـابق ُصـم و تنمية اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية 
  :وفق الخطوات اآلتية نحو مادة التربية الوطنية
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   :التربية الوطنيةإعداد مقياس االتجاهات نحو مادة  .1
قيـاس اتجاهـات طلبـة الصـف األول الثـانوي نحـو مـادة التربيـة الوطنيـة بعـد  إلـىيهدف المقياس 

، وذلك ألنه يفترض أن تتولد لديهم مواقف واتجاهات معينة نحـو أوريلي إستراتيجيةتعلمهم موضوعاتها ب
  . الوطنية ةالتربيمادة 

  :وقد مر المقياس في أثناء إعداده بالخطوات اآلتية
  تناولت االتجاهات نحو التربية الوطنية ومواد دراسية أخرى وعلى اإلطالع على الدراسات التي •

الــتعلم  إســتراتيجية نحــو) 2009(صــالح مقيــاس االتجــاه الــذي أعــده : بعــض مقــاييس االتجاهــات مثــل
نحو مادة ) Karakus Korkmaz )2009 كاراكوس وكاركماس التعاوني، ومقياس االتجاه الذي أعده

  .نحو مادة الجغرافية) 2011( رمضانالجغرافية، ومقياس االتجاه الذي أعده 
استطاع الباحث تحديد ثالثة محاور  ،طالع على مقاييس االتجاهاتالبعد ا: تحديد محاور المقياس •

  :للمقياس وهي
  :النهائية من قسمين المقياس في صورتهتكون ي

  .عينة الدراسة أفرادعلومات عن يتضمن بيانات شخصية وم: القسم األول
  :محاور هي ةثالثعبارة موزعة في ) 51(والبالغ عددها  المقياس عباراتيتضمن : القسم الثاني

 .ابندً ) 17( محور االستمتاع بدروس التربية الوطنية: المحور األول
 .ابندً ) 17(ة التربية الوطنية كعلممحور أهمي: المحور الثاني
  .ابندً ) 17(أهمية التربية الوطنية كمادة دراسية محور : المحور الثالث

  :المقياس تصحيح .2
نحـــو مـــادة التربيـــة الوطنيـــة، وقـــد خصـــص  اة تشـــكل اتجاًهـــعبـــارة، كـــل عبـــار  51يتكــون المقيـــاس مـــن  

موافـق بشـدة، (عبارة لكل محور، تكون اإلجابة عنها وفق مقياس ليكرت الخماسي المتدرج  17الباحث 
موافـق (وقـد أعطيـت العبـارات الموجبـة العالمـات ) موافق، ال رأي لـي، غيـر موافـق، غيـر موافـق بشـدة 

حـــين أعطيـــت  علـــى) 1: غيـــر موافـــق بشـــدة)(2: غيـــر موافـــق)(3: ال رأي لـــي)(4: موافـــق)( 5: بشـــدة
غيـر موافـق )(4: غيـر موافـق)(3: ال رأي لـي)(2: موافـق)( 1: موافـق بشـدة(العبارات السـالبة العالمـات

عبـــارة ) 14(حـــين شـــكلت العبـــارات الســـالبة   علـــىعبـــارة ) 31(شـــكلت العبـــارات الموجبـــة ). 5: بشـــدة
  )49-45-40-38 -36-23-20-16-11-7-5-4-2(وتحمل األرقام

وقـد قـام الباحـث بحسـاب المتوسـط الفرضـي ) 51(والدرجـة الـدنيا) 255(تبلـغ الدرجـة العظمـى للمقيـاس 
بعــدد عبــارات ) 3(ولكــل محــور مــن محــاور المقيــاس مــن خــالل ضــرب الدرجــة المحايــدة  لــهللمقيــاس ك

والجــدول  .المقيــاس وبعــدد عبــارات كــل محــور مــن محــاور المقيــاس كمعيــار للحكــم علــى طبيعــة االتجــاه
  :يبين ذلك) 20(
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  المتوسط الفرضي والدرجة الكلية للمقياس) 20(جدول 

  الدرجة الكلية  المتوسط الفرضي   أدنى درجة  المحور

  85  51  17  محور االستمتاع بدروس التربية الوطنية
  85  51  17  محور أهمية التربية الوطنية كعلم

  85  51  17  محور أهمية التربية الوطنية كمادة دراسية 
  255  153  51  المقياس ككل 

تم تحديد فئـات االسـتجابة  من ثمدل على درجة االيجابي و  هوكلما ارتفع درجات الطلبة في المقياس كل
  :)21(كما هي موضحة في الجدول 

  معيار الحكم على طبيعة االتجاه) 21( جدول

  االتجاهطبيعة   حسب المقياس الكلي  فئات الدرجات  حسب كل محور  فئات الدرجات

  سلبي  102-51  34 -17من 
  حيادي  103-153  35-51
  يجابيإ  153-255  51-153

  
  :صدق المقياس .3

بـدليل مباشـر  يـدلالخاصية التي وضع مـن أجلهـا، وصـدق المقيـاس و المقياس  قياس إلىالصدق يشير 
وللصـدق عـدة أنـواع إال  ،على مدى صالحيته للقيام بوظيفته ولتحقيق األغراض التـي وضـع مـن أجلهـا

قيســه ي الكشــف عمــا إلــىويهــدف  ،أن أشــملها هــو صــدق المحتــوى الــذي يتضــمن أنــواع الصــدق كافــة
المقيـاس بدراسة بنـود  الباحث وللتحقق من صدق المحتوى قام ،)141، 1997كراجة، ( فعال  المقياس
 لمـا وضـع همله ومـدى تمثيلـشـيوالمجـاالت التـي  المقيـاسشمله بنـود يومراجعة التوازن بين ما  وتفحصه

هذا النوع مـن الصـدق ال يتطلـب اسـتخدام عمليـات إحصـائية أو إجـراءات تجريبيـة بـل "ن إلقياسه حيث 
) . 259، 2001ميخائيــل،"( كافــة ل المنطقــي والفحــص المــنظم لمحتــواه بعناصــره وبنــودهيتطلــب التحليــ

 فـي صـورته المقيـاس ، إذ قـام بعـرضالتحكـيم إلـىالباحـث  تأكد مـن سـالمة هـذه المعطيـات، لجـأوبعد ال
  : من النواحي التالية بداء رأيهم فيهاألولية على مجموعة من المحكمين إل

  .للتطبيق المقياس لما وضع ألجله وصالحيتهقياس  •
  .والدقة اللغوية العباراتصياغة  •
  .مناسبة كل عبارة  للمحور الذي تندرج فيه •
  . ما يرون من حذفه أو إضافته •

  : وقد جاءت آراء السادة المحكين في النواحي التالية
  .تعديل صياغة بعض العبارات لتالئم قياس االتجاهات •
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  .إزالة بعض العبارات من المحور األول وٕادراجه في المحور الثاني •
خـذ أألغـراض الدراسـة بعـد إبـدائهم مجموعـة مـن المالحظـات التـي  تـهموقد أجمـع المحكمـون علـى مالء

  .لرفع درجة المصداقية لألداة قبل إخضاعها للتحليل اإلحصائيبها الباحث 
صــدق الــدرجات  إلــىبحســاب الصــدق الــذاتي الــذي يشــير  بعــد التأكــد مــن صــدق المحتــوى قــام الباحــث

ــىبالنســبة  للمقيــاسالتجريبيــة  ــة التــي خلصــت مــن شــوائب أخطــاء القيــاس والصــدق  إل الــدرجات الحقيقي
  :ويحسب وفق المعادلة اآلتية  المقياسالذاتي هو الجذر التربيعي لمعامل ثبات 

  )265، 2007عباس وآخرون، (   	معامل	الثبات�= الصدق الذاتي 
:   شـــكل اآلتـــيعلـــى ال المقيـــاسوبـــذلك يكـــون الصـــدق الـــذاتي  0.82 المقيـــاسوقـــد بلـــغ معامـــل ثبـــات 

  .وهو معامل صدق صالح للتطبيق النهائي 0.90= 0.82√		
  :المقياسثبات  .4
يقصد بمعامل ثبات المقياس، بأن يعطي المقياس النتـائج نفسـها إذا مـا أعيـد تطبيقـه علـى المجموعـة   

ـــات  ويحســـب) 573، 2005زيتـــون، (مـــرتين متتـــاليتين وبفـــارق زمنـــي  هانفســـوفـــي الظـــروف  هانفســـ ثب
فــي المــرة  ونالمقيــاس إحصــائيا بحســاب معامــل االرتبــاط بــين الــدرجات التــي حصــل عليهــا المفحوصــ

ودرجــات المقيــاس تكــون ثابتــة إذا كــان المقيــاس  األولــى والــدرجات التــي حصــلوا عليهــا فــي المــرة الثانيــة
عــالم، (فــي القيــاسفــي الظــروف المتباينــة وهــو يعنــي االتســاق أو الدقــة  يقــيس ســمة معينــة قياًســا متســًقا

طبيق المقياس على عينة من طلبـة الصـف الثبات بطريقة اإلعادة من خالل ت ويحسب )131، 2000
علـى  وطالبـة، ثـم أعيـد تطبيقـه طالًبـا 28بلغ عـددهم األول الثانوي خارج حدود عينة الدراسة األصلية  

ــة ذاتهــا  ــا 10بفاصــل زمنــي قــدره العين حســاب درجــة الثبــات الكلــي  وتــم مــن تــاريخ التطبيــق األول، مأي
وجاءت النتائج كما هي بـالنحو  ،وثبات كل محور من محاور المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون

  :  )22(الموضح بالجدول 
  المقياسمعامل ثبات ) 22(جدول

رق�������������������م 
  المحور

معام����������ل ارتب����������اط   محاور المقياس
  بيرسون

  قيمة الد!لة

  0.000  0.86  الوطنيةمحور ا�ستمتاع بدروس التربية   1

  0.000  0.88  محور أھمية التربية الوطنية كعلم  2

  0.000  0.83  محور أھمية التربية الوطنية كمادة دراسية   3

  0.000  0.82  الثبات الكلي  المجموع
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

لكل محـور مـن حسب معادلة بيرسون   بطريقة اإلعادةمعامل الثبات المحسوب  أنيالحظ من الجدول 
في مثل هذا النوع من الدراسات ألنه  إحصائًيا مقبولة اقيمً  دالثبات الكلي تع إلىإضافة  ةالثالثالمحاور 

  0.60أعلى من الحد المقبول الذي هو 
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 :االتجاهاتاالستطالعية لمقياس  التجربة .5
 له االستطالعي التجريب أجري المحكمين، السادة آراء ضوء في وتعديله ,المقياس تصميم من االنتهاء عدب

اتجاهـات الطلبـة نحـو مـادة التربيـة فطبـق مقيـاس  ،المفـاهيماختبـار  عليهـا بـقطُ  التـي هانفسـ العينـة علـى
  : لهدف من هذا التطبيق حساب ما يأتيوكان ا , 18/9/2013 بتاريخعليهم  الوطنية

 :زمن تطبيق المقياس •

  :يةعادلة اآلتباستخدام الم مقياسال فقرات لإلجابة عنب الزمن الالزم سِ حُ 
  

  40+30       الطالب األخيرانتهاء زمن + الطالب األول  انتهاء زمن          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=زمن االختبار ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ      = ـــــــــ ــــــــــــ   35.5=  ــــ

                            2                                2    
  .االتجاهاتمقياس  فقرات عن دقيقة لالنتهاء من اإلجابة) 36(وُحدد بذلك 

  
  

    الصــف األول الثــانوي فــي المــدارس الرســمية لمحافظــة دمشــق للعــام  طلبــةمــن  مجتمــع البحــثن تكــو
الطريقــة المقصــودة فــي  اســتخدمتو  ،طالًبــا وطالبــة) 12685(والبــالغ عــددهم  م2014-2013الدراســي 

  : وذلك لألسباب اآلتيةلمدينة دمشق من المدارس الرسمية  اختيار عينة البحث
ــــدوام مــــن مــــدراس محافظــــة دمشــــقيــــة العظمــــى إذ إن األغلب نــــوع الــــدوام المدرســــي، •  تعتمــــد نظــــام ال

  .الصباحي
 المتعلمينخاصـة بـ بيانـاتو , لـق بـالتطبيقوتقـديمهم تسـهيالت تتع تعاون إدارات المدارس مـع الباحـث •

 . التعليمي واالجتماعي ينمع الوسط بسبب العالقة التعاونية للباحث
ونتيجـة لـذلك , بشـكل عشـوائي والضـابطة, المجمـوعتين التجريبيـة مـن ًال ُكـ مثلـتالمدرسـة التـي  تر واختي

لتمثــل  شــارع بغــدادفــي  ابــن األثيــروثانويــة , لتمثــل المجموعــة التجريبيــة جــودت الهاشــمياختيــرت ثانويــة 
مــن ) والضــابطة, التجريبيــة(تين الشــعب العشــوائية الختيــاراســتخدمت الطريقــة كمــا , المجموعــة الضــابطة

  . شعب كل مدرسة
بعـد اسـتبعاد المـوات التجريبـي , مـن طلبـة الصـف األول الثـانوي طالًبـا) 120( كونت عينة البحث مـنوت

  .عينة البحث على المجموعتين التجريبية والضابطة أفرادع يبين توز  )23(والجدول  .لعينة البحث
  على المجموعتين الضابطة والتجريبية البحثعينة توزع ) 23(جدول 

 عدد الطلبة الشعبة  الشعب عدد المجموعة المدرسة

 60 6و   5  2 التجريبية  جودت الھاشميثانوية 
  60  3و    2  2  الضابطة  ابن ا�ثيرثانوية 

  

  

  

    

ا
ً
 جمتمع البحث وعينته:  رابع
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, المجموعتين التجريبية والضابطة مـن شـأنه تحقيـق التكـافؤ بـين المجمـوعتين فرادالعشوائي أل التوزيع إن
 :اتبعت الخطوات اآلتية, وبهدف التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث

 إلـىأم التـأخر فـي الـدخول  ,أكـان ذلـك نتيجـة الرسـوب سـواء ,لتأثير فـارق العمـر ًرانظ: العمر الزمني .1
وتأثير ما , والنمو العقلي من جهة أخرى, من جهة التي يمتلكها المتعلمون السابقة الخبراتفي , ةالمدرس
لتحديـد أعمـار , الطلبـة فـي المدرسـتين عمـاربأالخاصـة قاعـدة البيانـات  إلى في عملية التعلم، ُرِجع سبق
  .سنة) 16 -15(تراوحت أعمار طلبة المجموعتين ما بين ف, المجموعتين التجريبية والضابطة أفراد

نطـــاق  مـــن التجريبيـــة والضـــابطة المجمـــوعتين تارســـمد تر اختيـــ واالجتمـــاعياالقتصـــادي  يانالمســـتو  .2
 أفراد فياالقتصادي واالجتماعي  يينالمستو  يلما يقلل من تأثير عام، التجهيزجغرافي واحد هو منطقة 

 .عينة البحث
ــــرة  .3 ــــة المجموعــــة التجريبيــــة : التــــدريسخب المقتــــرح وفــــق  البرنــــامجباســــتخدام مــــن الباحــــث ُدرس طلب

 :وذلك لألسباب اآلتية ,أوريلي إستراتيجية
, البرنامجعدم اعتياد المدرسين على هذا النمط من التدريس قد يجعلهم ال يتقيدون بمراحل وٕاجراءات  •

 .النتائج المرجوة من البحث إلىقد ال يؤدي  ومن ثم
, أوريلــي إســتراتيجيةب التربيــة الوطنيــةنتــائج الدراســة االســتطالعية التــي أظهــرت عــدم معرفــة مدرســي  •

ن المـدرس مـن تمكـ"يسـتلزم  أوريلـي إسـتراتيجيةفالتـدريس باسـتخدام , وبدرجة كبيـرة, وممارساتها التدريسية
 .)384, ب 2003, زيتون(" وتفضيله له, تنفيذه
التربيـة مـادة  يسـدر مُ  أحـدمـن المجموعـة الضـابطة  طلبـةُدرس  ,التكافؤ في خبرة التـدريس لتحقيق وسعًيا

ماجســتير منــاهج وطرائــق تــدريس   ,ودبلــوم تأهيــل تربــوي, افيــار فــي الجغعلــى إجــازة  لوالحاصــ, الوطنيــة
كمشـرف فـي مـادة  هإضافة لخبرتـ ,التربية الوطنيةتدريس مادة في ) خمس سنوات علىتزيد (خبرة ولديه 

  .دمشقالتربية العملية في كلية التربية بجامعة 
أثنـاء  سـتراتيجيةاإلباسـتخدام  التربيـة الوطنيـةمـادة  موضـوعات وحـدتيتـدريس تطلب : التدريس زمن  .4

, لهـــذه الموضـــوعات فـــي الخطـــة الدراســـيةيفـــوق الـــزمن المخصـــص  زمًنـــا ,االســـتطالعية التجربـــةتطبيــق 
الالزمـة نفسـها الخطـة الزمنيـة بالتقيـد  المجموعـة الضـابطة ُمـَدرس طلبـةلب من طُ  ,ولضبط متغير الزمن

 .لكل شعبة درسيةحصة ) 16( وهي ,ستراتيجيةاإلباستخدام لتدريس موضوعات الوحدة المدروسة 
حصــل عليــه كلتــا المجمــوعتين التجريبيــة تلضــمان تكــافؤ المحتــوى العلمــي الــذي س: المحتــوى العلمــي .5

 ,فـي الكتـاب المدرسـي ةودالموجـو , تينالمدروسـ تينالوحـدالمحتوى العلمي لموضـوعات زم بالتُ , والضابطة

 التكافؤ بني أفراد عينة البحث:  خامساً 
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ـــم  ـــه األنشـــطة الالصـــفية عـــدا , معلومـــات إضـــافية أي تقـــدمول ـــامجمـــا تطلبت ـــة مـــن للبرن ـــراءات خارجي , ق
  .للمجموعة الضابطة فأعطيت نسخة من تلك القراءات

طلبـة تحصـيل متغيـر بهدف الوقـوف علـى تكـافؤ : التربية الوطنيةموضوعات الدراسي في التحصيل  .6

اختبـــار ق ُطبـــ, التربيـــة الوطنيـــةالتحصـــيل الدراســـي لموضـــوعات فـــي المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة 
لقيــاس تحصــيل عينــة   24/9/2013 بتــاريخ قبلًيــاالمصــمم ألغــراض البحــث الحــالي الدراســي  التحصــيل

المجمـــوعتين  ولتحديـــد تكـــافؤالمدروســـة،  الوحـــدةموضـــوعات انـــب المعرفيـــة المتضـــمنة فـــي للجو  البحـــث
  :صحة الفرضيات القبلية اآلتيةتم التحقق من  التجريبية والضابطة

  :الفرضية األولى
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .في التطبيق القبلي الختبار تنمية المفاهيم السياسية
بدراسة الفرق بين متوسط درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في  ىاألول يةالفرض تاهتم

العينة في المستوى  أفرادالتطبيق القبلي الختبار تنمية المفاهيم السياسية وذلك للتأكد من تكافؤ 
فجاءت   ،للعينتين المستقلتين) ت(التحصيلي في المادة، والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار

  :كما يلي النتائج
بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة  فرقلداللة ال  t- testقيمة ) 24(جدول 

  الختبار تنمية المفاهيم السياسيةفي التطبيق القبلي 

 المتوسط الحسابي العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

 القرار قيمة الداللة درجات الحرية

 4.489 19.87 60 التجريبية
.273 118 .785 

غير 
 4.854 19.63 60 الضابطة دالة

 لداللة الفرق بين متوسطات درجات الطلبة قد) t-test(أن قيمة) 24(يتبين من الجدول 
من  أكبر وهي) 0.785(وتبين أن قيمة الداللة قد بلغت) 118(عند درجات الحرية  )0.273(بلغت

داللة إحصائية  يفرق ذ عدم وجود إلى، األمر الذي يشير إحصائًيادال غير لذلك فالفرق )  0.05(
الختبار المفاهيم بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي 

ستوى التحصيلي قبل ما يدل على تكافؤ المجموعتين بالممن ثم قبول الفرضية الصفرية ، السياسية  و 
  .أوريلي إستراتيجيةدراستهم بالبرنامج المقترح وفق 
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   :الفرضية الثانية
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة 

  .في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه نحو مادة التربية الوطنية
بدراسة الفرق بين متوسط درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في  الثانية يةالفرض تاهتم

العينة في  أفرادالتطبيق القبلي لمقياس االتجاهات نحو مادة التربية الوطنية وذلك للتأكد من تكافؤ 
ج للعينتين المستقلتين  فجاءت النتائ) ت(االتجاه نحو المادة، والختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار

  :كما يلي
لتطبيق القبلي بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في ا فرقلداللة ال  t- testقيمة ) 25(جدول 

  لمقياس االتجاهات 

 المتوسط الحسابي العدد المجموعة
االنحراف 
 المعياري

 القرار قيمة الداللة درجات الحرية قيمة ت

 11.690 114.08 60 التجريبية
.439 118 .662 

غير 
 13.238 113.56 60 الضابطة دال

 لداللة الفرق بين متوسطات درجات الطلبة قد) t-test(أن قيمة) 25(يتبين من الجدول 
من  كبرأ وهي) 0.662(وتبين أن قيمة الداللة قد بلغت) 118(عند درجات الحرية  )0.439(بلغت

يوجد فرق ذو داللة إحصائية أنه ال  إلى، األمر الذي يشير إحصائًيادال غير لذلك فالفرق )  0.05(
بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس االتجاه 

  .نحو مادة التربية الوطنية
 

  
  :الخطوات اآلتيةاتبعت  ,للبحث التجريبي متقنتطبيق  لضمان

 .ي على عينة البحث من الجهات المختصةى الموافقة الالزمة للتطبيق الميدانالحصول عل .1

, أهدافهو , أهمية البحثب ابلة إدارة كل مدرسة بغرض تعريفهاوذلك لمق, ارس المختارةبزيارة للمدالقيام  .2
 تباعهـاا المطلـوب الخطـوات علـى مدرسـة كـل دارةإ مـع قِفـتُ ا كمـا, التدريسـي المسـتخدم البرنـامج وطبيعـة
  .في تطبيق البحثتجاوًبا وتعاوًنا تينرسالمد ارتادإ توقد أبد ,بحثال إلجراء

بأهميـــة  بغـــرض تعريفهـــا, اختيـــرت لتمثـــل المجموعـــة الضـــابطةالتـــي  س المـــادة بالمدرســـةدر مقابلـــة ُمـــ .3
والفتـرة التـي , والوحـدة التـي سـيتم التطبيـق عليهـا, التدريسـي المسـتخدم البرنـامجوطبيعـة , أهدافـهو , البحث

تزامن في تـدريس كـل ال يحصل، حتى زمني لتدريس الوحدةالوضرورة التقيد بالبرنامج , يحتاجها التطبيق
 .الباحث معتجاوًبا وتعاوًنا مدرس المادة ىوأبد ,من المجموعتين التجريبية والضابطة

 إجراءات التطبيق امليداني:  سادساً 
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عينــة  علــى طلبــة) االتجاهــاتومقيــاس  ,المفــاهيم السياســيةاختبــار (القبلــي ألدوات البحــث  التطبيــق .4
 .البحث

 :من خالل أوريلي إستراتيجية باستخدام التجريبيةالمجموعة لعملية تدريس تهيئة ال .5

 البرنامجمن مراحل والهدف من أنشطة كل مرحلة , ستراتيجيةاإل ومراحل بإجراءات المتعلمينتعريف  •
 .التربية الوطنيةمن مادة  دتين المقررتينالوحموضوعات في تدريس  سيستخدم لذيا

 ,ة والجماعيةالفرديالعمل  طريقتي توضيحو , ضمن كل صف على مجموعات وزمر المتعلمينزيع تو  •
 .ات الموجودة بداخلها، وأهمية االلتزام بالتعليمدرسيةأثناء الحصة ال في وكيفية استخدام أوراق العمل

 .المقترح للبرنامج وفًقاالمواقف التدريسية المصممة المتضمنة في  التقنيات والوسائل التعليميةتجهيز  •
كـل طالـب علـى وكتابـة اسـم , خاصة بكل طالب من طلبة المجموعة التجريبيـةطباعة أوراق العمل ال •

 .كل موضوع من موضوعات الوحدة المدروسةول ,بهأوراق العمل الخاصة 
تتضــمن المراجــع المرتبطــة بكــل موضــوع مــن موضــوعات  ,علــى كــل مجموعــة توزيــع أقــراص مدمجــة •

 .تينالمدروس تينالوحد
مــن (المقتـرح  البرنــامج باسـتخدام ,)التربيــة الوطنيـة( تيوحـدالتجريبيــة لموضـوعات  المجموعـة تـدريس .6

  .أسبوعًيا دراسية بواقع حصة ,درسيةحصة   16 خالل )الباحث
مــن (الطريقــة المعتــادة  باســتخدام, )التربيــة الوطنيــة(تيوحــد لموضــوعات ضــابطةال المجموعــةتــدريس  .7

 .أسبوعًيا دراسية بواقع حصة ,درسيةحصة  16خالل  )المادة مدرس

 .على طلبة عينة البحث) االتجاهاتومقياس  ,المفاهيماختبار (التطبيق البعدي ألدوات البحث  .8

لمجموعتين التجريبية الزمني إلجراءات التطبيق الميداني على ا البرنامج )26(ويوضح الجدول 
  .والضابطة
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  البرنامج الزمني إلجراءات التطبيق الميداني :)26(جدول

 الموضوع
نوع 

 التطبيق
 التاريخ المجموعة

لكل  عدد الحصص
 مجموعة

المف///////////اھيم اختب///////////ار 
  السياسية

ق 
/////

/////
ي///

طب
الت

ي
قبل

ال
  

  1  24/9/2013  تجريبية
  1  24/9/2013  ضابطة

ا�تجاھ/ات نح/و مقياس 
  المادة

  1  2013/ 25/9  تجريبية
  1  2013/ 25/9  ضابطة

  تينتدريس الوحد
  9  28/11/2013 -26/9/2013  تجريبية
  9  28/11/2013 -26/9/2013  ضابطة

المف///////////اھيم اختب///////////ار 
  السياسية

ق 
/////

/////
ي////

طب
الت

ي
عد

الب
  

  1  4/12/2013  تجريبية
  1  4/12/2013  ضابطة

ا�تجاھ/ات نح/و مقياس 
  المادة

  1  5/12/2013  تجريبية
  1  5/12/2013  ضابطة

المف///////////اھيم اختب///////////ار 
التطبي///////ق   السياسية

  المؤجل

  1  28/1/2014  تجريبية

  1  28/1/2014  ضابطة

ا�تجاھ/ات نح/و مقياس 
  المادة

  1  29/1/2014  تجريبية

  1  29/1/2014  ضابطة

2014\1\29 - 2014\9\24 الفترة الكلية للتطبيق الميداني  
حصة لكل  16

 مجموعة

ومقيــاس , المفــاهيم السياســيةاختبــار  علــى, تصــحيح إجابــات طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة .9
 . ن لهذا الغرضوفق سلمي التصحيح المعدي, االتجاهات

ـــغ .10 ـــائج ومعالجتهـــا  تفري ـــامجفاعليـــة  وقيـــاس، إحصـــائًياالنت ـــائم الم البرن ـــة قتـــرح الق ـــي تنمي  ,المفـــاهيمف
  ).التربية الوطنية( وحدتيموضوعات لدى طلبة الصف األول الثانوي في  السياسية

 النقــاط فــي حصــرها يمكــن التــيو  الصــعوبات بعــض تلج ُســ ,الســابقة التطبيــق الميــداني اتإجــراء ثنــاءأ
  :ةتياآل
  .التعليمية والتجهيزات الوسائل بعض رفاتو عدم   •

أظهــر  البرنــامجباسـتخدام  المجموعـة التجريبيــة إال أن تــدريس, لعمليــة التـدريس ةرغـم تخصــيص حصـ  •
الخاصة  األنشطة بعض أداء متعلمونال فل كُ ف ،في بعض األحيان المخصص الوقت زيادةل ماسة حاجة

 .يمنزل كواجب يالمدرسأوقات الدوام  خارجبمرحلة التوظيف 

علــى هــذا  المتعلمــينويعــود ذلــك لعــدم اعتيــاد  ,األولــىالبطــيء فــي عمليــة التــدريس فــي الــدروس التقــدم  •
فـي تنفيــذ األنشـطة الفرديــة  والخلـط أحياًنــا, واسـتخدام أوراق العمــل فـي عمليــة الـتعلم, الـنمط مـن التــدريس

 .بشكل جماعي
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 ,بشــكل عــام المفــاهيم السياســيةالتطبيــق القبلــي الختبــار  علــى درجــات متدنيــة فــي المتعلمــينحصــول   •
  .بشكل خاصتي التربية الوطنية لم يدرسوا وحد كونهملو 

في أثناء تطبيق التجربة و في في المجموعتين الضابطة والتجريبية،  المتعلمينالغياب المتكرر لبعض   •
  .استبعادهم من المجموعة إلىألدوات األمر الذي أدى أثناء تطبيق ا

  :اآلتية األمور وحظتكما ل
 قـــدراتهم حســـب تعلمهـــم الجديـــد توظيـــف فـــي المتعلمـــين أفكـــار تنـــوع البرنـــامج  اســـتخدامخـــالل  تبـــين •

  .واستعداداتهم
هم توحماســ, لعمليــة الــتعلمدافعيــتهم  زيــادةمــن خــالل , ظملحــو  بشــكلذج لنمــو ا مــع متعلمــونال تفاعــل •

 .وحرصهم على تنفيذ األنشطة الالصفية ضمن النموذج المقترح, التربية الوطنيةلحضور حصص 

  
  
  
 )t-test( تاختبــــار  فاســــتخدم, إحصــــائًيالمعالجــــة البيانـــات  SPSSم البرنــــامج اإلحصــــائي اســـتخد - 1

لدراسة داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات عينـة ) Paired-samples t-test(ن مرتبطتي لعينتين
واســـُتخدم  ,االتجاهـــاتاس ومقيـــ, المفـــاهيم السياســـيةالبحـــث فـــي التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي الختبـــار 

لدراســة داللــة الفــروق ) Independent-samples t-test(مســتقلتين  لعينتــين )t-test( تاختبـار 
ومقيــــاس  ،التحصــــيلالمجمــــوعتين فــــي التطبيــــق البعــــدي الختبــــار  طلبــــةبــــين متوســــطات درجــــات 

  .المقترح البرنامجلقياس فاعلية للكسب المعدل  بالكاستخدم معامل كما , االتجاهات
معامل ) (K.Pearson(استخدم معامل ارتباط بيرسون  ):K.Pearson(معامل االرتباط بيرسون  - 2

وللثب99ات ،  )ومقيــاس االتجاهــات، المفــاهيم (لقيــاس العالقــة بــين متغيــري ) االرتبــاط الخطــي البســيط

وتكــون ، )1(+و) 1-(وتتــراوح قيمتـه بــين ،  ل;ختب99ارس99تخراج ع;ق99ة الفق99رة بالدرج99ة الكلي99ة وا
اتجــاه العالقــة  إلــى، وتشــير اإلشــارة 1+و  1-درجــة العالقــة قويــة كلمــا اقتــرب معامــل االرتبــاط مــن 

بين المتغيرات، حيث تنبئ اإلشارة الموجبـة لمعامـل االرتبـاط بوجـود عالقـة موجبـة أو طرديـة، بينمـا 
ن الزيـادة علـى متغيـر تقابلهـا زيـادة علـى أي إتعلمنا اإلشارة السالبة بوجود عالقة سالبة أو عكسية، 

أمــا العالقــة الســالبة . ر اآلخــرالمتغيــر اآلخــر، وانخفاضــها فــي متغيــر يقابلهــا انخفــاض فــي المتغيــ
فتعنـــي أن المتغيـــرين يســـيران باتجـــاهين متضـــادين، فزيـــادة الـــدرجات علـــى أحـــد المتغيـــرين يقابلهـــا 

وقـــد اســـتخدم المعيـــار اآلتـــي لتحديـــد قـــوة معامـــل . انخفـــاض فـــي المتغيـــر اآلخـــر والعكـــس بـــالعكس
 : )539-537، 2005فهمي، ( االرتباط

  
  

 اإلحصائية املستخدمةاألساليب :  سادبعاً 
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  باط بداللة القيمة العددية لهقوة معامل االرت): 27(جدول 

  مدى معامل االرتباط  قوة معامل االرتباط

  1-أو  1+  تام
  0.99 إلى 0.80من   اعال جدً 
  0.79 إلى 0.60من   عال

  0.59 إلى 0.40من   متوسط
  0.39 إلى 0.20من   ضعيف

  0.19 إلى 0.01من   اضعيف جدً 
  صفر  ال توجد عالقة خطية

  .لحساب ثبات تحليل المحتوى  Cooperمعادلة - 3
  عدد مرات االتفاق             

  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق 
  
استخدمت هذه الوسيلة لتصحيح معامل ثبات االختبار التشخيصي : معادلة سبيرمان براون-3

  .واالختبار البعدي

  =معامل ثبات االختبار الكلي 
  االختبارمعامل االرتباط بين نصفي × 2
  معامل االرتباط بين نصفي االختبار+ 1

  :معادلة مستوى صعوبة الفقرات-4

  =معامل الصعوبة 
  المجموعتين تاعدد الذين اجابوا بصورة صحيحة من كل

  المجموعتين تاعدد المستجيبين في كل
  :معادلة تمييز الفقرة-5

   =معامل التمييز
  جابات الصحيحة في المجموعة الدنيامجموع اإل –العليا جابات الصحيحة في المجموعة مجموع اإل

  )المجموعة الدنيا أفراد+ المجموعة العليا  أفراد(½ 
وحسبت ) η2(ويرمز لها ) 2إيتا(من خالل استخدام  ])ت(في حالة اختبار [: ويتم ذلك  :حجم األثر - 6

  :يدويًا بالعالقة
             ηηηη

2    =               T2 

                                   T2    +df 
ηηηη

  درجة الحرية: dfللتربيع          ) t-test(قيمة : T2إيتا مربع              : 2
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 الفصل اخلامس

 عرض النتائج وتفسريها

 متهيد

.التحقق من صحة فرضيات البحث  

 
ً
  ....))))املفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسيةاملفاهيم السياسية(، ، ، ، الثانيالثانيالثانيالثانيالنتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال النتائج اخلاصة باإلجابة عن السؤال     :أوال

 والرابع، ، ، ، الثالثالثالثالثالثالثالث    األسئلةاألسئلةاألسئلةاألسئلةالنتائج اخلاصة باإلجابة عن النتائج اخلاصة باإلجابة عن النتائج اخلاصة باإلجابة عن النتائج اخلاصة باإلجابة عن : ثانياً 

  .)االجتاهات(واخلامس
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:تمهيد  

ومن أجل اإلجابة عن أسئلة البحث  ،مناقشة النتائج التي تم التوصل إليهاعرض و  الحالي يتناول الفصل     
القبلــي والبعــدي المباشــر (والتحقـق مــن صــحة فرضــياته، قـام الباحــث بتصــحيح بنــود اختبــار المفـاهيم السياســية 

ـــائج وتحليلهـــا ومعالجتهـــا )والبعـــدي المؤجـــل ـــاس االتجاهـــات، واســـتخراج النت ـــة إحصـــائًيا، ومقي ، وحســـاب فاعلي
للمجموعــة التجريبيـة فـي تنميـة المفـاهيم السياسـية واتجاهــات   أوريلـي جيةإسـتراتيالبرنـامج التعليمـي المعـد وفـق 

  :الطلبة نحو مادة التربية الوطنية وبالطرائق السائدة  للمجموعة الضابطة، وذلك على النحو اآلتي
 
 

 

ُأجيب  عن السؤال األول المتعلـق بتحديـد المفـاهيم السياسـية المتضـمنة فـي محتـوى كتـاب التربيـة الوطنيـة     
 أوريلـــي إســـتراتيجيةوالســـؤال الثـــاني المتعلـــق بتحديـــد خطـــوات تصـــميم البرنـــامج التدريســـي المقتـــرح المعـــد وفـــق 

بيـة الوطنيـة لطلبـة الصـف األول الثـانوي، فـي لتدريس المحتوى التعليمي للوحدتين األولى والثانية من مادة التر 
  ).تصميم أدوات البحث(الفصل الرابع 

  :أسئلة البحث األخرى اعتمد الباحث ما يلي جميعو  لإلجابة عن هذه األسئلة،
بين متوسطات درجات الطلبة في التطبيقين  فرقالتحقق من صحة الفرضيات المتعلقة بحساب داللة ال  - 

ومقياس االتجاهات لكل مجموعة باستخدام اختبار  شر الختبار تنمية المفاهيم السياسيةالقبلي والبعدي المبا
  .)Paired-samples t-test( لعينتين مرتبطتين، ت
بين متوسطات درجات الطلبة في التطبيقين  فرقالتحقق من صحة الفرضيات المتعلقة بحساب داللة ال  - 

البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية ومقياس االتجاهات لكل مجموعة باستخدام 
  .)Paired-samples t-test( لعينتين مرتبطتين، تاختبار 

رجات الطلبة في المجموعتين بين متوسطات د فرقالتحقق من صحة الفرضيات المتعلقة بحساب داللة ال  - 
ومقياس  التدريبية والضابطة في التطبيق البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  .االتجاهات
  .إحصائًياحساب نسبة الكسب المعدل وفق معامل بالك في حال كانت قيم ت دالة  - 
  .حساب متوسط فاقد الكسب لكل مجموعة  -  
  .باستخدام مربع ايتا لقياس حجم األثر حجم األثرحساب  -
  

        ::::ههههالتحقق من صحة فرضياتالتحقق من صحة فرضياتالتحقق من صحة فرضياتالتحقق من صحة فرضياتووووالبحث البحث البحث البحث اإلجابة عن أسئلة اإلجابة عن أسئلة اإلجابة عن أسئلة اإلجابة عن أسئلة 
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  :الثاني والفرضيات المتعلقة بهاالنتائج الخاصة باإلجابة عن السؤال : أوالً 
  :الفرضية األولى

فــي التطبيقــين  الضــابطةال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة          
  .تنمية المفاهيم السياسيةالقبلي والبعدي المباشر الختبار 

للتحقـــق مـــن صـــحة هـــذه الفرضـــية قـــام الباحـــث بحســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة       
الختبــــار تنميــــة المفــــاهيم فــــي المجموعــــة الضــــابطة فــــي التطبيقــــين القبلــــي والبعــــدي المباشــــر  الطلبــــةلــــدرجات 
   :)28(فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول   ،لعينتين مرتبطتين،) ت(واستخدام اختبار ، السياسية

 القبلي والبعدي المباشر ينفي التطبيق الضابطة في المجموعة الطلبةتوسطي درجات لداللة الفرق بين م t-testقيم ) 28( جدول
  .المفاهيم السياسيةالختبار 

االختبار 
  التحصيلي

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

بين الفرق 
  المتوسطين

  قيمة ت  االرتباط
حجم 
  األثر

درجات 
  الحرية
  

 قيمة
  الداللة
 

  القرار

 4.854 19.63  60  القبلي
  دال 0000. .59 0.802 10.32 0.038 8.55

 4.02 28.18  60  البعدي

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 28(من الجدول  يتضح

وتبــين أن ) 59(عنــد درجــات الحريــة) 10.318(الضــابطة نتيجــة االختبــارين القبلــي والبعــدي المباشــر قــد بلغــت
يشــير إلــى وجــود فــرق دال  مــا، )0.05(مــن مســتوى الداللــة أصــغروهــي قيمــة ) 0.000(قيمــة الداللــة قــد بلغــت

درجــات طلبــة المجموعــة الضــابطة، فــي التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي المباشــر ، بــين متوســطي إحصــائًيا
التطبيق البعدي المباشر، ما يدعو إلى رفض فرضية العـدم وقبـول الفرضـية البديلـة التـي تـنص علـى  لمصلحة

   :أنه
إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي  داللةيوجد فرق ذو 

التطبيــق البعــدي طلبــة هــذه المجموعــة فــي  لمصــلحة، وذلــك المفــاهيم السياســيةوالبعــدي المباشــر الختبــار 
فتبــــين أن قيمتــــه قــــد ) مربــــع ايتــــا لقيــــاس حجــــم األثــــر(وبهــــدف تعــــرف حجــــم األثــــر هنــــا اســــُتخدم . المباشــــر

بمادة التربيـة  المفاهيم السياسيةتنمية الطرائق السائدة في  أثرما يدل على حجم أثر مرتفع  وهو )0.802(بلغت
  .الوطنية
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  :الفرضية الثانية
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي  ووجد فرق ذيال      

  .والبعدي الختبار تنمية المفاهيم السياسية
للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لــــدرجات الطلبــــة فــــي المجموعــــة التجريبيــــة فــــي التطبيقــــين القبلــــي والبعــــدي المباشــــر الختبــــار تنميــــة المفــــاهيم 

   :)29(ضح في الجدول فجاءت النتائج على النحو المو   لعينتين مرتبطتين،) ت(واستخدام اختبار السياسية، 

 القبلي والبعدي المباشر ينفي التطبيق التجريبية توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 29( جدول

  .المفاهيم السياسيةالختبار 

االختبار 
  التحصيلي

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
  المتوسطين

  قيمة ت  االرتباط
حجم 
  األثر

درجات 
  الحرية
  

 قيمة
  الداللة
 

  القرار

 4.489 19.86  60  القبلي
  دال 0000. .59 0.943 21.79 0.184 20.266

 4.869 40.13  60  البعدي

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 29(من الجدول  يتضح

وتبين أن قيمة ) 59(عند درجات الحرية) 21.79(التجريبية نتيجة االختبارين القبلي والبعدي المباشر قد بلغت
يشـــير إلــــى وجــــود فــــرق دال  مــــا، )0.05(مــــن مســـتوى الداللــــة أصــــغروهـــي قيمــــة ) 0.000(الداللـــة قــــد بلغــــت

درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة، فــي التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي المباشــر  ، بــين متوســطيإحصــائًيا
يدعو إلى رفض فرضية العـدم وقبـول الفرضـية البديلـة التـي تـنص علـى  ماالتطبيق البعدي المباشر،  لمصلحة

   :أنه
فــي التطبيقــين  التجريبيــةإحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة  داللــةيوجــد فــرق ذو 

التطبيــق طلبــة هــذه المجموعــة فــي  لمصــلحة، وذلــك المفــاهيم السياســيةقبلــي والبعــدي المباشــر الختبــار ال
فتبــين أن قيمتــه قــد ) مربــع ايتــا لقيــاس حجــم األثــر(وبهــدف تعــرف حجــم األثــر هنــا اســُتخدم . البعــدي المباشــر

فـي تـدريس  أوريلـي إسـتراتيجيةيـدل علـى فاعليـة البرنـامج المقتـرح وفـق  مـاوهو حجم أثر مرتفـع  )0.943(بلغت
  .مقارنة مع الطرائق السائدة مادة التربية الوطنية في تنمية المفاهيم السياسية

أن الطلبة في المجموعتين  التجريبية والضابطة،  قد تعرضوا لالختبار ب نتيجة الفرضيتين ويمكن تفسير 
القبلي قبل أن تكون لديهم أية معلومات عن المفاهيم السياسية في محتوى الوحدتين األولى والثانية من كتاب 

، أما ، وما حصلوا عليه من درجات في االختبار، كانت نتيجة خبراتهم ومعلوماتهم السابقةالتربية الوطنية
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تفوقهم في نتيجة االختبار البعدي المباشر، فهو بسبب خضوعهم لبرنامج تعليمي وفق الطرائق السائدة،  
فيما يتعلق بزيادة درجات طلبة المجموعة و  ،للمجموعة التجريبية أوريلي إستراتيجيةللمجموعة الضابطة ووفق 

الجهود المبذولة من إلى باحث أن ذلك يعود الضابطة في التطبيق البعدي عنه من التطبيق القبلي فيعتقد ال
إخضاع المدرسين لدورات تدريبية لتدريبهم على طرائق التدريس الحديثة لذا فإن كل  في قبل وزارة التربية

 ةمدرس يسعى ألن يصل بطالبه إلى التفوق، ورغم ذلك فقد كانت درجاتهم أدنى بكثير من درجات المجموع
مع حجم األثر للطرائق السائدة  أوريلي إستراتيجيةالبرنامج التدريسي وفق ولكن بمقارنة حجم أثر  ةالتجريبي

البرنامج من حجم أثر الطرائق السائدة وهذا يدل على قوة المعالجة التجريبية وفاعلية  أكبريتبين بأنه مرتفع و 
وتتفق هذه النتيجة  ية بمادة التربية الوطنيةفي تنمية المفاهيم السياس أوريلي إستراتيجيةالتدريسي المقترح وفق 

التي أكدت فاعلية استراتيجيات التفكير الناقد في زيادة التحصيل وتنمية ) 2007(الحوري مع نتائج دراسة 
  .المهارات 

  :الفرضية الثالثة
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي  يوجد فرق ذوال 

  .الختبار المفاهيم السياسيةالمباشر والبعدي المؤجل 

للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لبعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم لدرجات الطلبة في المجموعة الضابطة في التطبيقين ا

   :)30(فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول   ،لعينتين مرتبطتين،) ت(واستخدام اختبار السياسية، 

والبعدي  البعدي المباشر ينفي التطبيق الضابطة توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 30( جدول

  .المفاهيم السياسيةالختبار المؤجل 

االختبار 
  التحصيلي

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
  المتوسطين

  قيمة ت  االرتباط
درجات 
  الحرية
  

 قيمة
  الداللة
 

  القرار

 4.018 28.18  60  المباشر
  دال 0000. 59 16.727 0.794 5.80

 4.310 22.38  60  المؤجل

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 30(من الجدول  يتضح

) 59(عنــد درجــات الحريــة) 16.727(قــد بلغــتوالبعــدي المؤجــل المباشــر  البعــديالضــابطة نتيجــة االختبــارين ا
يشــير إلــى وجــود  مــا، )0.05(مــن مســتوى الداللــة أصــغروهــي قيمــة ) 0.000(وتبــين أن قيمــة الداللــة قــد بلغــت

والبعـدي  ، بين متوسـطي درجـات طلبـة المجموعـة الضـابطة، فـي التطبيقـين البعـدي المباشـرإحصائًيافرق دال 
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يــدعو إلــى رفــض فرضــية العــدم وقبــول الفرضــية البديلــة التــي  مــاالتطبيــق البعــدي المباشــر،  لمصــلحةالمؤجــل  
   :تنص على أنه

ــة  ــة المجموعــة  إحصــائيةيوجــد فــرق ذو دالل ــين متوســطي درجــات طلب ــين  الضــابطةب فــي التطبيق
طلبــة هــذه المجموعــة فــي  لمصــلحة، وذلــك المفــاهيم السياســيةالختبــار والبعــدي المؤجــل البعــدي المباشــر 

وا بعــض المعلومــات بــالطرائق الســائدة قــد نســ درســوايــدل علــى أن الطلبــة الــذين  مــا رالتطبيــق البعــدي المباشــ
  .وهو فرق كبير) 5.80(وبفارق كبير بين التطبيق البعدي والمؤجل قدره

  :الفرضية الرابعة
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي  ووجد فرق ذيال 

  .المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لتطبيقين البعدي المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفـاهيم لدرجات الطلبة في المجموعة التجريبية في ا

   :)31(فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول   ،لعينتين مرتبطتين،) ت(واستخدام اختبار السياسية، 

والبعدي  البعدي المباشر ينفي التطبيق التجريبية توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 31( جدول

  .المفاهيم السياسيةالختبار المؤجل 

االختبار 
  التحصيلي

  العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الفرق بين 
  المتوسطين

  قيمة ت  االرتباط
درجات 
  الحرية
  

 قيمة
  الداللة
 

  القرار

 4.869 40.13  60  المباشر
  دال 0000. 59 7.245 0.901 2.116

 5.205 38.01  60  المؤجل

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 31(من الجدول  يتضح

وتبين ) 59(عند درجات الحرية) 7.245(التجريبية نتيجة االختبارين البعدي المباشر والبعدي المؤجل قد بلغت
يشـير إلـى وجـود فـرق دال  ما، )0.05(من مستوى الداللة أصغروهي قيمة ) 0.000(أن قيمة الداللة قد بلغت

، بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة، فــي التطبيقــين البعــدي المباشــر والبعــدي المؤجــل  إحصــائًيا
يدعو إلى رفض فرضية العـدم وقبـول الفرضـية البديلـة التـي تـنص علـى  ماالتطبيق البعدي المباشر،  لمصلحة

   :أنه
فــي التطبيقــين  التجريبيــةيوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة 

طلبــة هــذه المجموعــة فــي  لمصــلحة، وذلــك المفــاهيم السياســيةالختبــار والبعــدي المؤجــل البعــدي المباشــر 
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فـي االحتفـاظ  أوريلـي إسـتراتيجيةفاعلية البرنامج التدريسي المقترح وفق يدل على  ما اشرالتطبيق البعدي المب
  .من الطرائق السائدة أكبربالمعلومات بفارق 

    :الفرضيتين تفسير نتيجة
ــــالنظر إلــــى المتوســــطات الحســــابية       ــــة المجمــــوع ب ــــة الــــذين درســــوا ب تينلطلب  أوريلــــي إســــتراتيجيةالتجريبي

الختبار تنمية المفاهيم  لتطبيق البعدي المباشر والبعدي المؤجلالذين درسوا بالطرائق السائدة  في االضابطة و 
فقــدوا الكثيــر مــن المعلومــات بعــد مــرور فتــرة زمنيــة مــن تــدريس  طلبــة المجموعــة الضــابطةأن ، يتبــين السياســية

طرائـق سـائدة  اسـتخدامٍ  مـن يرافقـه ومـا الحـالي المدرسـة واقـعوهـذا يـدل علـى البرنامج والتطبيق البعـدي المباشـر، 
 ال بطريقـة المتعلمين  ذهن في وتكديسها للمعلومات اآللي الحفظ في المتمثل المعرفي الجانب على تركز متنوعة 
 المعلومـات لتـراكم فنظـًرا ،التربيـة الوطنيـة مقـرر تـدريس بجانـب يتعلـق فيمـا وبـاألخص علـى االحتفـاظ بهـا تشـجع

التفكيـر والمفـاهيم السياسـية  قـدرات تنميـة فـي تدريسـها أن تسـهم ستراتيجياتينبغي ال المعرفة على وتركيزها فيها،
التـي سـاعدت طلبـة  أوريلـي إسـتراتيجيةكمـا فـي  بطريقة تساعد على إمكانية توظيفها في مواقف الحياة اليومية

   .هاالمجموعة التجريبية على تقييم المصادر وربط االسباب بالنتائج والتنبؤ في ضوئ
إن طرائــق التــدريس التـــي ال تتمركــز حــول المـــتعلم والتــي تعتمــد علـــى الحفــظ والتــذكر فقـــط ال تســاعد فـــي     

، فالمعلومـات التـي يكتسـبها المـتعلم جـاهزة دون بـذل وتطبيقها في مواقـف جديـدة مشـابهةاالحتفاظ بالمعلومات 
شــطة والمثيــرات والتــي يبــذل المــتعلم فيهــا بعكــس الطرائــق التــي تعتمــد علــى تنويــع األن. جهــد فيهــا تنســى بســرعة

فـــي المســتخدمة فــي تـــدريس المجموعــة الضــابطة جهــدًا عقليــًا، وهـــذا يــدل علــى عـــدم فاعليــة الطرائــق الســـائدة 
ـــاء أثرهـــا لمـــدة أطـــول ـــة التـــي درســـت  ،االحتفـــاظ بالمعلومـــات وبق ـــة المجموعـــة التجريبي باســـتخدام بخـــالف طلب

التـي سـاهمت فـي احتفـاظ الطلبـة بالمعلومـات وبقـاء أثرهـا بعـد مضـي  وريلـيأ إسـتراتيجيةالبرنامج المقترح وفق 
) 2008(أمــين  تيوتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســ ، نظــرًا لــدور المــتعلم اإليجــابي فيهــا،فتــرة زمنيــة عليهــا

علــى فاعليــة اســتراتيجيات التــدريس التــي تتمركــز حــول المــتعلم فــي االحتفــاظ  اأكــدت اللتــان) 2010(العاشــقي 
    .بالمادة بعد مرور فترة زمنية

  الفرضية الخامسة
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 

  .يةالتطبيق البعدي المباشر الختبار تنمية المفاهيم السياس

للتحقق من صحة هذه الفرضية قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لـدرجات      
فـي التطبيقـين البعـدي المباشـر الختبـار تنميـة المفـاهيم السياسـية، والضـابطة التجريبيـة  تينالطلبة في المجموع
  :)32(النحو الموضح في الجدول  جاءت النتائج علىف ،مستقلتينلعينتين ) ت(واستخدام اختبار 
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 البعديبين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  فرقلداللة ال  t- testقيمة ) 32(جدول 
  الختبار تنمية المفاهيم السياسية

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 حجم األثر القرار قيمة الداللة

 4.869 40.13 60 التجريبية
 0.967 دال 000. 118 14.661

 4.019 28.18 60 الضابطة

 لداللــــــة الفــــــرق بــــــين متوســــــطات درجــــــات الطلبــــــة قــــــد) t-test(أن قيمــــــة) 32(يتبــــــين مــــــن الجــــــدول 
ـــة قـــد بلغـــت) 118(عنـــد درجـــات الحريـــة  )14.661(بلغـــت مـــن  أصـــغر وهـــي) 0.000(وتبـــين أن قيمـــة الدالل

فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي  إلـــى وجـــود، األمـــر الـــذي يشـــير إحصـــائًيالــذلك فـــالفرق دال )  0.05(
 مـن ثـمالختبـار المفـاهيم السياسـية  و  البعـديدرجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضـابطة فـي التطبيـق 

يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين : علــى أنــه رفــض الفرضــية الصــفرية، وقبــول الفــرض البــديل الــذي يــنص
متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيـق البعـدي الختبـار تنميـة المفـاهيم 

فــي  أوريلــي إســتراتيجيةيــدل علــى فاعليــة البرنــامج المقتــرح وفــق  مــاالمجموعــة التجريبيــة،  لمصــلحة السياســية
  .تنمية المفاهيم السياسية

فتبـــــين أن قيمتـــــه قـــــد ) مربـــــع ايتـــــا لقيـــــاس حجـــــم األثـــــر(بهـــــدف تعـــــرف حجـــــم األثـــــر هنـــــا اســـــُتخدم و 
فـي تـدريس  أوريلـي إسـتراتيجيةيـدل علـى فاعليـة البرنـامج المقتـرح وفـق  مـاوهو حجم أثر مرتفـع  )0.967(بلغت

  .مادة التربية الوطنية في تنمية المفاهيم السياسية مقارنة مع الطرائق السائدة
تفـوق طلبـة المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت البرنـامج المقتـرح وفــق إن بـ :النتيجـةهـذه تفسـير يمكـن 

علــى طلبــة المجموعــة الضــابطة الــذين درســوا بــالطرائق الســائدة بــدرجاتهم نتيجــة االختبــار  أوريلــي إســتراتيجية
مكـن الطلبـة يأسـاس تحليلـي مـن أنهـا تقـوم علـى  أوريلـي إسـتراتيجيةتمتاز بـه ما  إلىقد يعود البعدي المباشر، 

في إعطاء صورة واضحة لألحداث التـي جـرت  إسهامهم ومن ثم, واضحة األحداث وتفسيرها بصورةمن رؤية 
   .بشأنها واتخاذ القرار المناسب

والجدل حول األحداث , هاتحليل الحجج والبراهين وتقييممهارات تعليم الطلبة  أوريلي إستراتيجيةمن أهداف  - 
وهذا ما ساعد طلبة المجموعة التجريبية على إطالق . كالقضايا االجتماعية والسياسية واالقتصاديةالتي جرت 

وذلك من خالل حث ة التي ُدرست في المحتوى المقرر، حول األحداث السياسي أحكام عقالنية ومنطقية
  . كامومن ثم تقديم األح, وٕاعطائهم الثقة التي تشجعهم على ذلك, الطلبة على طرح األسئلة

ــــة الحكــــم علــــى عمليــــة حــــل  أوريلــــي إســــتراتيجية اعتمــــدت - عمليــــات التفكيــــر الناقــــد التــــي تشــــترك فــــي مرحل
مــن خــالل المقارنــة والمناقضــة والتصــنيف بعــد أن تــم تقيــيم المقارنــات مــن خــالل , المشــكالت، واتخــاذ القــرارات
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طلبة المجموعة التجريبية كان لها األثر وهذه العمليات العقلية التي مارسها  الحكم على قيمة الحجج والتغيرات
  .السياسيةالكبير في زيادة التحصيل واكتساب المفاهيم 

مـــن تحفيـــز طلبـــة المجموعـــة  فـــي البرنـــامج التدريســـي المقتـــرح  أوريلـــي إلســـتراتيجيةاألنشـــطة المرافقـــة زادت  -
  .التجريبية وٕاقبالهم على تعلم المادة العلمية

جعل الطلبة مفكرين ناقدين كي  التي تهدف إلىمن إستراتيجيات التفكير الناقد  أوريلي إستراتيجية تعد - 
يستطيعوا النجاح عبر إكسابهم المفاهيم السياسية ليمارسوها في مختلف جوانب حياتهم، لذلك فقد وسعت 

ودفعهم لزيادة تعلمهم من خالل  ،عبر المهمات واألنشطة المرافقة آفاق الطلبة المعرفية أوريلي إستراتيجية
  .وعدم التسليم بها دون البحث واالستفهام الحقائق وتحريهااستكشاف 

لمواجهة ما يتعرضون له من اتجاهات وآراء  المجموعة التجريبية في إعداد طلبة أوريلي إستراتيجية أسهمت -
في بناء  وأسهمتالوطن بشكل عام،  وادعاءات وحجج ال سيما فيما يتعلق بالمفاهيم السياسية الخاصة بقضايا

  .معرفتهم الواعية وتعزز من قدراتهم في المستقبل من خالل ما تعلموه واكتسبوه
  :الفرضية السادسة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
  .السياسيةالتطبيق البعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم 

للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لــدرجات الطلبــة فــي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيقــين البعــدي المؤجــل الختبــار تنميــة المفــاهيم 

  :)33(لعينتين مستقلتين، فجاءت النتائج على النحو الموضح في الجدول ) ت(واستخدام اختبار السياسية، 
 البعديبين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  فرقلداللة ال  t- testقيمة ) 33(جدول 

  المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 القرار قيمة الداللة

 5.205 38.01 60 التجريبية
 دال 000. 118 17.917

 4.310 22.38 60 الضابطة

ـــــين مـــــن الجـــــدول  ـــــرق بـــــين متوســـــطات درجـــــات الطلبـــــة قـــــد) t-test( أن قيمـــــة) 33(يتب  لداللـــــة الف
ـــة قـــد بلغـــت) 118(عنـــد درجـــات الحريـــة  )17.917(بلغـــت مـــن  أصـــغر وهـــي) 0.000(وتبـــين أن قيمـــة الدالل

داللــة إحصــائية بــين متوســطي  يفــرق ذ إلــى وجــود، األمــر الــذي يشــير إحصــائًيالــذلك فــالفرق دال )  0.05(
السياســية  الختبــار المفــاهيم  البعــدي المؤجــلدرجــات الطلبــة فــي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق 

يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية : رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرض البديل الذي ينص على أنـه من ثمو 



س ــــالفصل اخلام  

 

 
134 

هاهاهاهاالفصل اخلامس عرض النتائج وتفسريالفصل اخلامس عرض النتائج وتفسريالفصل اخلامس عرض النتائج وتفسريالفصل اخلامس عرض النتائج وتفسري     
 

الختبــار المؤجــل بـين متوســطي درجــات الطلبــة فــي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي 
 إسـتراتيجيةلية البرنامج المقترح وفق يدل على فاع ماالمجموعة التجريبية،  لمصلحة تنمية المفاهيم السياسية

  .االحتفاظ بالمعلومات أوريلي
األهـداف المعرفيـة العامـة والخاصـة  علـىركـزت  أوريلـي إسـتراتيجية :بـأن  النتيجـةهـذه تفسير يمكن 

اسات في علم النفس اإلدراكي تؤكـد أهميـة الفهـم فـي أن الدر  إذ ؛وليس التذكر .والتي تدور نتاجاتها حول الفهم
  .لفترة أطول االحتفاظ بنتائج عملية التعلم

قــد تكــون مــن العوامــل التــي ســاعدت  أوريلــي إســتراتيجيةتعــدد المهمــات واألنشــطة التــي يقــوم بهــا الطالــب فــي -
الطالــب علــى زيــادة نشــاطه واهتمامــه بالمــادة العلميــة ومعرفــة جزئياتهــا للــتمكن مــن اجتيــاز المهمــة واكتســاب 

أدى ذلـــك إلـــى زيـــادة بقـــاء أثـــر الـــتعلم لديـــه  مـــن ثـــمالنتقـــال إلـــى الموضـــوع اآلخـــر، و الخبــرات المرتبطـــة بهـــا، وا
 .واالحتفاظ بالمادة العلمية المعروضة عليه

طلبــة المجموعــة التجريبيــة علــى االحتفــاظ بالمــادة العلميــة،  البرنــامج المقتــرح وفــق اســتراتيجية أوريلــي ســاعد -
مكنهم من استرجاعها وعدم نسيانها، خالف  ماوفهم وتنظيم وترابط الخبرات المعرفية، وبقاء أثر التعلم لديهم، 

المجموعة الضابطة الذين تلقوا المعلومات بشكل اعتمدوا على حفظها دون فهـم وتنظـيم، كمـا أن طبيعـة  طلبة
، التي تقوم على إكساب الطلبة قوة التشكيك والتفحص في المصـادر والحكـم عليهـا وتقييمهـا أوريلي راتيجيةإست

وتتفق هذه النتيجـة مـع نتيجـة دراسـتي كـًال , ةدة أطول منه لدى المجموعة الضابطساعد في بقاء أثر التعلم لم
 .)2010(العاشقي و ) 2008(أمين من 

مـن تلـك التـي فهمـًا  أكثـركانـت  أوريلـي إسـتراتيجيةببمسـاعدة المـدرس  إليهـاالطلبـة  توصـل التعميمات التي - 
  . التي يجدونها في كتبهم المقررة أو جاهزةالمدرس  إليهميقدمها 

عـــدة  تحققــقـــد  أوريلــي إســتراتيجيةوفــق مهمــات ومراحـــل الصـــفية  األســئلةاســتخدام كمــا أن قيــام المـــدرس ب -
مـن  زادت مـالـديهم المعلومـات  وثبتـت الطلبـة، تعليمية مثل تقـويم المعـارف واكتشـاف الحقـائق مـن قبـل أهداف

والتي تدخل البنية المعرفية الواعية  ومجهودهم الذاتي في االحتفاظ بالمعارف والخبرات التي اكتسبوها تهمفعالي
 لتكـوينلدى الطلبة وتصـبح لـديهم أساسـًا فـي تطـوير وتنميـة قـدراتهم والبحـث أكثـر فـي المصـادر وجمـع األدلـة 

  .أساس معرفي قوي ومتين
  حساب نسبة الكسب المعدل

قـــام الباحـــث فـــي تنميـــة المفـــاهيم السياســـية   أوريلـــي إســـتراتيجيةلتعـــرف فاعليـــة البرنـــامج المقتـــرح وفـــق 
بحســـاب المتوســـط الحســـابي لـــدرجات الطـــالب فـــي االختبـــار القبلـــي والبعـــدي المباشـــر للمجمـــوعتين التجريبيـــة 

  :الختبار الفاعلية والذي ينص على  Blackوالضابطة، وتطبيق قانون بالك 
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م��م�

	ع
+

م��م�

�م 	ع�
		= 	المعدل بالكس   نسبة	

  ).القبلي(المجموعة في االختبار المتوسط الحسابي لدرجات = 1م: حيث
  ).البعدي(المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في االختبار =  2م      
  .حسب الباحث) 50(الدرجة العظمى لالختبار = ع       

وبتطبيـق القــانون السـابق علــى متوسـطات درجــات المجمــوعتين التجريبيـة والضــابطة فـي االختبــار التحصــيلي  
  :)34(تم التوصل إلى النتائج المبينة في الجدول  المباشرالقبلي والبعدي 

  .نسبة الكسب المعدل في االختبار القبلي والبعدي المباشر للمجموعتين التجريبية والضابطة)  34(جدول

 المتوسط الحسابي ل�ختبار القبلي العدد المجموعة
المتوسط الحسابي ل�ختبار 

 البعدي المباشر
نسبة الكسب 

 المعدل

 60 التجريبية
19.86 
 

40.13 
 

1.07 

  19.63 60 الضابطة
28.183 
 

0.451 

 50= الدرجة العظمى ل�ختبار 120 المجموع

أن أيًا من المجموعتين لم تصل إلى نسبة الكسب المعدل المعيارية التي  )34(يتضح من الجدول
قد اقتربت من  1.07، إال أن نسبة الكسب لدى المجموعة التجريبية التي بلغت 1.2وهي ) بالك(حددها

يدل على  ما . 0.451الدرجة المعيارية، متفوقة بذلك على المجموعة الضابطة التي بلغت النسبة لديها 
في تنمية المفاهيم السياسية بمادة التربية  أوريلي إستراتيجيةالتدريسي المقترح وفق  فاعلية البرنامج

  .الوطنية

  :تفسير النتيجة

التـي  أوريلـي إسـتراتيجية إسـتراتيجيةيدل ارتفاع نسبة الكسب المعدل لدى المجموعة التجريبية على فاعليـة     
ة فـــي نســـبة الكســـب المعـــدل وتفوقهـــا علـــى الطرائـــق الســـائدة التـــي درســـت بهـــا درســـت بهـــا المجموعـــة التجريبيـــ

، التـي تتضـمن مراحـل أوريلـي إسـتراتيجيةالمجموعة الضابطة، ويعود ذلك إلى طبيعـة البرنـامج التدريسـي وفـق 
اط تعليميــة تثيــر تفكيــر الطلبــة وتحــثهم علــى االنخــراط فــي األنشــطة التعليميــة وتــدفعهم للبحــث والتقصــي واســتنب

وثوقيـة المعلومـات الـواردة فـي الوثـائق وهـذا مـا جعـل طلبـة المجموعـة التجريبيـة مالحجج والبراهين للحكم علـى 
يحققون درجات مرتفعة أكثر بكثير من درجات طلبـة المجموعـة الضـابطة الـذين درسـوا بـالطرائق السـائدة التـي 

  .حديثة وجديدة على الوسط التربوي في سورية أوريلي إستراتيجيةال سيما وأن  اإلجراءاتتفتقر إلى مثل هذه 
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محاولــة المــدرس إثــارة اهتمــام الطلبــة وتــذكيرهم بــالتعلم القبلــي الســابق ذو العالقــة بموضــوع الــدرس الجديــد  -
  .وٕاعالمهم بأهداف الدرس وتهيئة أذهانهم واستعدادهم الستقبال الموضوع الجديد

لتوضيح الدرس والمعلومـات للطلبـة مـن خـالل تزويـدهم بالحقـائق كافة الوسائل واألنشطة المتاحة باالستعانة -
ســاعد الطلبــة فــي التوصــل    مــاالجزئيــة واألمثلــة المســتمدة مــن خبــراتهم الحياتيــة ذات العالقــة بموضــوع الــدرس 

ـــى  ـــد العناصـــر المشـــتركة فـــي المعلومـــات والوصـــول إل ـــى اســـتنتاجات لألفكـــار الرئيســـة وتحدي جـــج حتقيـــيم الإل
  .والتعميمات

  حساب متوسط فاقد الكسب

في تنمية المفاهيم السياسية وفق  أوريلي إستراتيجيةللتحقق من فاعلية البرنامج التدريسي المقترح وفق 
متوســط فاقــد الكســب، قــام الباحــث بحســاب الفــرق بــين متوســطي درجــات الطلبــة فــي المجموعــة التجريبيــة فــي 

، ثــم موازنتــه مــع متوســط فاقــد المفــاهيم السياســيةختبــار التطبيــق البعــدي المباشــر والتطبيــق البعــدي المؤجــل ال
الكســب للمجموعــة الضــابطة، ومــن ثــم حســاب النســبة المئويــة لمتوســط فاقــد الكســب والنســبة المئويــة لبقــاء أثــر 

  :التعلم لدى المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك وفق الطريقة اآلتية
  .متوسط درجات الطالب في االختبار البعدي المؤجل  –تبار البعدي المباشر متوسط درجات الطالب في االخ= متوسط فاقد الكسب

=النسبة المئوية لفاقد الكسب 
متوسط	فاقد	الكسب

متوسط	درجات	الطالب	في	االختبار	البعدي	المباشر
	 × 100  

= النسبة المئوية لبقاء أثر التعلم 
متوسط	درجات	الطالب	في	االختبار	البعدي	المؤجل

متوسط	درجات	الطالب	في	االختبار	البعدي	المباشر
	 × 100  

  :يوضح ذلك )35(والجدول   
  .متوسط فاقد الكسب بين االختبارين البعدي المباشر والبعدي المؤجل والنسبة المئوية للمجموعتين التجريبية والضابطة) 35( جدول

متوسط فاقد  المتوسط الحسابي لالختبار المجموعة

 الكسب

المئوية النسبة 

 لفاقد الكسب

النسبة المئوية 

 البعدي المؤجل البعدي المباشر لبقاء أثر التعلم

%5.28 2.12 38.0167 40.13 التجريبية   94.71%  

%20.58 5.8 22.3833 28.18 الضابطة  79.41%  

الضـابطة، إذ أن فاقد الكسب لدى المجموعة التجريبية أقل منه لدى المجموعـة ) 35(يتضح من الجدول      
كمـا أن نسـبة بقـاء أثـر ) 5.8(بينما بلغ لدى المجموعـة الضـابطة ) 2.12(بلغ لدى المجموعة التجريبية األولى

للمجموعــة الضــابطة، وبلغــت نســبة %) 79.41(مقابــل%) 94.71(الــتعلم لــدى المجموعــة التجريبيــة قــد بلغــت
 أكبـروهـي نسـبة %) 20.58(وعـة الضـابطةبينما بلغت لدى المجم%) 5.28(فاقد الكسب للمجموعة التجريبية

  .من نسبة المجموعة التجريبية
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   :تفسير النتيجة
، التي مكنـت طلبـة المجموعـة أوريلي إستراتيجيةتدل هذه النتيجة على فاعلية البرنامج التدريسي المعد وفق  -

الضـابطة التـي درسـت  التجريبية من االحتفاظ بالمعلومات، وبقاء أثر التعلم بصورة أفضل منه لدى المجموعة
  .بالطرائق السائدة

علــى التمحــيص الــدقيق لكافــة المفــاهيم والمعلومــات  واألدلــة والتــدرج خطــوة خطــوة  أوريلــي إســتراتيجيةتعتمــد  -
من خالل عمليات عقلية تستهدف معالجة القضايا السياسية الصـعبة والمعقـدة التـي ال يمكـن االسـتدالل عليهـا 

التوصــل إلــى  مــن ثــموتوظيفهــا أو تطبيقهــا فــي مواقــف مشــابهة بــالطرائق الســائدة و  واســتنتاجها واالحتفــاظ بهــا
  . يمكن البناء عليهانتائج سليمة 

المـدرس وقتـًا  القضايا السياسية حيث مـنح الخاصة حول تعميماتهم تقديملطلبة لا أوريلي إستراتيجيةشجعت  -
 ل اإلجابــاتســجيو , المتضــمنة فــي كــل نــص وكــان يطلــب مــنهم تعمــيم المعلومــات ,للطلبــة للعمــل بشــكل فــردي

واسـتبعاد , المـدرس مـع الطلبـة تعميمـاتهم لتحديـد التعميمـات الممكنـةاقش نيومن ثم  ,على السبورة )التعميمات(
التعميمات الضعيفة؛ التي تستند على حجـج أو دالئـل ضـعيفة وهـذا مـا سـاعد علـى بقـاء أثـر الـتعلم واالحتفـاظ 

  .بالمعلومات
والخامس والفرضيات المتعلقة بها  والرابع الثالث سئلةيات المتعلقة باإلجابة عن األالفرض: ثانًيا

  :)االتجاهات(
  :   الثالثلسؤال با فيما يتعلق

  ؟ما اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو مادة التربية الوطنية

المعياريــة والرتبــة لإلجابــة عــن هــذا الســؤال قــام الباحــث باســتخراج المتوســطات الحســابية واالنحرافــات 
لـــدرجات الطلبـــة فـــي الصـــف األول الثـــانوي مـــن المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة وذلـــك فـــي التطبيـــق القبلـــي 

كمــا قــام بحســاب المتوســط الفرضــي للمقيــاس للحكــم علــى  لمقيــاس اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة التربيــة الوطنيــة
  وبعدد بنود كل محور من محاوره لهبعدد بنود المقياس ك) 3(طبيعة االتجاه وذلك بضرب الدرجة الحيادية

  :)36(فجاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول  
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في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة ) 36( جدول
  القبلي لمقياس االتجاهات

أدنى   المحاور 
  درجة

المتوسط 
  الفرضي 

الدرجة 
  الكلية

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الرتبة

  3 6.49356 31.5417  85  51  17  محور االستمتاع بدروس التربية الوطنية
  1 5.73062 45.9833  85  51  17  محور أهمية التربية الوطنية كعلم

  2 7.21739 36.2917  85  51  17  محور أهمية التربية الوطنية كمادة دراسية 
   12.446 113.82  255  153  51   كلهالمقياس 

أن اتجاهــات طلبــة الصــف األول الثــانوي نحــو مــادة التربيــة الوطنيــة فــي كــل  )36(الجــدوليتبــين مــن 
ذلـك أن ، كانت اتجاهات سلبية أوريلي إستراتيجيةقبل تطبيق البرنامج التدريسي وفق  كلهمحور وفي المقياس 

   .كلهمن المتوسط الفرضي لكل محور وللمقياس  أصغرالمتوسطات الحسابية التي حققها الطلبة كانت 
  :تفسير النتيجة

يمكـــن القـــول بـــأن طبيعـــة المـــادة والطرائـــق واألســـاليب المســـتخدمة فـــي تدريســـها، وقلـــة اســـتخدام المدرســـين  -
  .قد يؤثر في اتجاهاته نحوها ماللوسائل التعليمية التي تشوق الطالب، وتجعل التعلم أكثر يسرًا وسهولة، 

باإلضافة إلى التركيز على الجانب المعرفي على حساب الجانب الوجداني، قد كونـت هـذه االتجاهـات السـلبية 
العنــاتي (و) 2005آل دهــش، (وتتفــق هــذه النتيجــة مـع نتيجــة دراســة ، التربيـة الوطنيــةلـدى الطــالب نحــو مــادة 

التربيــة عزى إلــى تــدريس يربــة، ســلــذا فــان أي تعــديل فــي اتجاهــات الطلبــة بعــد تطبيــق التج) 2009والحمــوري، 
 .أوريلي إستراتيجيةب الوطنية

والتـــي تعتمــد فــي معظمهــا علــى الطرائـــق  التربيــة الوطنيــةنمطيــة طرائــق التــدريس المتبعــة فـــي تــدريس مــادة -
   .مادة جامدة خالية من الحيوية والنشاط هااإللقائية التي تشجع الحفظ والتذكر والتي تجعل من

في نظر الطلبة كانت تلك المـادة الدراسـية المقـررة فـي البرنـامج والتـي تهـتم أساسـًا  ة الوطنيةمادة التربيواقع  -
  .والمرهقة للذاكرة الطلبةوالبعيدة عن الحياة واهتمامات  باألحداث السياسية

التركيز على الجانب المعرفي في تعلم موضوعات المادة مع إهمال اتجاهـات الطـالب نحوهـا وعـدم إقبـالهم  -
  .التربية الوطنيةى االهتمام بدروس عل
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  :الفرضية األولى
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي  ووجد فرق ذيال 

  .والبعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لدرجات الطلبة فـي المجموعـة الضـابطة فـي التطبيقـين القبلـي والبعـدي المباشـر لمقيـاس اتجاهـات الطلبـة نحـو 

علــى النحــو الموضــح فــي فجــاءت النتــائج   لعينتــين مــرتبطتين،،) ت(واســتخدام اختبــار مــادة التربيــة الوطنيــة، 
   :)37(الجدول 

 القبلي والبعدي المباشر ينفي التطبيق الضابطة توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 37( جدول

  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

االختبـــــــــــــــــــــــار 
  التحصيلي

المتوســـــــــــــــط   العدد
  الحسابي

االنحـــراف 
  المعياري

الفـــــرق بـــــين 
  المتوسطين

حجـــــــــــم   قيمة ت   االرتباط
  األثر

درجـــــــــــات 
  الحرية

  

 قيمـــــــــــــة
  الداللة

 

  القرار

غيــــــــــــر  901. 59 0.016 0.125 0.124 0.333 13.0739 113.5667  60  القبلي
 15.0047 113.9000  60  البعدي  دال

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 37(من الجدول  يتضح

وتبـين أن قيمـة ) 59(عند درجـات الحريـة) 0.124(القبلي والبعدي المباشر قد بلغت التطبيقينالضابطة نتيجة 
وجــود فــرق دال عــدم يشــير إلــى  مــا، )0.05(مــن مســتوى الداللــة أكبــروهــي قيمــة ) 0.901(الداللــة قــد بلغــت

، بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة الضــابطة، فــي التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي المباشــر إحصــائًيا
   :التي تنص على أنه اإلحصائية الصفريةيدعو إلى قبول الفرضية  ما، لمقياس االتجاهات

يوجـد فــرق ذو داللـة إحصــائية بـين متوســطي درجــات طلبـة المجموعــة الضـابطة فــي التطبيقــين ال 
وبهـدف تعـرف حجـم األثـر هنـا . المباشر لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيـةالقبلي والبعدي 

  ضعيف جدًا وهو حجم أثر  )0.016(فتبين أن قيمته قد بلغت) لقياس حجم األثرمربع ايتا (اسُتخدم 
  تفسير النتيجة

ن الطلبــة لــم يتعرضــوا إ إذتبقــى اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة التربيــة الوطنيــة كمــا هــي ســلبية  مــن المنطقــي أن 
علـــى اســـتمرار طبيعـــة لخبـــرات يمكـــن أن تغيـــر فـــي اتجاهـــاتهم فاســـتمرار تدريســـهم بـــالطرائق الســـائدة ســـاعدت 

أن اتجاهات الطلبة في المجموعة الضابطة بقيت كما هي اتجاهات سـلبية نحـو مـادة يدل على  ما .اتجاهاتهم
  .التربية الوطنية ولم تتأثر بالمعالجة التجريبية بعد تدريس المجموعة الضابطة بالطرائق السائدة
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  :الفرضية الثانية
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي  ذووجد فرق يال 

  .والبعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لتطبيقـين القبلـي والبعـدي المباشـر لمقيـاس اتجاهـات الطلبـة نحـو فـي ا التجريبيـةلدرجات الطلبـة فـي المجموعـة 

فجــاءت النتــائج علــى النحــو الموضــح فــي   لعينتــين مــرتبطتين،،) ت(واســتخدام اختبــار مــادة التربيــة الوطنيــة، 
   :)38(الجدول 

 القبلي والبعدي المباشر ينفي التطبيق التجريبية توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 38( جدول

  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

االختبـــــــــــــــــــــــار 
  التحصيلي

المتوســـــــــــــــط   العدد
  الحسابي

االنحـــــــــراف 
  المعياري

الفــرق بــين 
المتوســــــــط

  ين

حجـــــــــــم   قيمة ت   االرتباط
  األثر

درجـــــــــــات 
  الحرية

  

 قيمـــــــــــــة
  الداللة

 

  القرار

  دال 0.000 59 0.957 25.64 017. 66.083 11.72 114.0833  60  القبلي
 15.95 180.1667  60  البعدي

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 38(من الجدول  يتضح

وتبـين أن قيمـة ) 59(درجـات الحريـةعنـد ) 25.64(نتيجة التطبيقين القبلي والبعدي المباشر قد بلغت التجريبية
يشـــير إلـــى وجـــود فــــرق دال  مــــا، )0.05(مـــن مســـتوى الداللـــة أصـــغروهـــي قيمــــة ) 0.000(الداللـــة قـــد بلغـــت

، فــي التطبيــق القبلــي والتطبيــق البعــدي المباشــر التجريبيــة، بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة إحصــائًيا
وقبـول الفرضـية الفرضـية الصـفرية  رفـضيدعو إلى  ماشر التطبيق البعدي المبا لمصلحةلمقياس االتجاهات، 

   :التي تنص على أنهالبديلة 
داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طلبــة المجموعــة التجريبيــة فــي التطبيقــين  ذووجــد فــرق ي

وبهدف تعرف حجم األثر هنا اسـُتخدم . ، القبلي والبعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية
فاعليــة يــدل علــى  مــا مرتفــعوهــو حجــم أثــر  )0.957(فتبــين أن قيمتــه قــد بلغــت) مربــع ايتــا لقيــاس حجــم األثــر(

نحو مادة  التجريبيةاتجاهات الطلبة في المجموعة  في تنمية أوريلي إستراتيجيةالبرنامج التدريسي المقترح وفق 
  . التربية الوطنية

ــن تفســير هــذه النتيجــة  فــي  أوريلــي إســتراتيجيةالبرنــامج التدريســي المقتــرح وفــق بــأن تطبيــق : ويمك
جــو مــن األلفــة والحيويــة  وفــر للطلبــة، الوحــدتين األولــى والثانيــة مــن كتــاب التربيــة الوطنيــةتــدريس موضــوعات 
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والنشاط داخل الصف، والخروج من نطاق التدريس الروتيني الذي تعود عليه الطلبة والذي يشعرهم بالملـل، ال 
التـي تثيـر  المـادة، األمر الذي أدى إلـى تكـوين صـورة إيجابيـة للطـالب عـن هـذه التربية الوطنيةدة سيما مع ما

زاد أيضـًا فـي تكـوين اتجاهـات ايجابيـة لـدى  مـا، و أوريلـي إسـتراتيجيةب التشويق والمتعة والحماسـة عنـد الطـالب
م علـى صـحة األدلـة والحجـج البحـث عـن المصـادر والحكـلهـم فـي  أتيحـتهو الفرصة التـي  المادةالطلبة نحو 

وفيمــا بيــنهم ، ا هــعلــى المناقشــة وٕابــداء وجهــات النظــر في ة، القائمــوالبــراهين حــول القضــية السياســية المطروحــة
  .نحو المادة زادت من تحسين اتجاهاتهماألمر الذي 

  :الفرضية الثالثة
داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي  ذو فرق يوجدال    

  .المباشر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
لمقيــاس اتجاهــات والبعــدي المؤجــل البعــدي المباشــر  لضــابطة فــي التطبيقــينلــدرجات الطلبــة فــي المجموعــة ا

فجــاءت النتــائج علــى النحــو   لعينتــين مــرتبطتين،،) ت(واســتخدام اختبــار الطلبــة نحــو مــادة التربيــة الوطنيــة، 
   :)39(الموضح في الجدول 

والبعدي  البعدي المباشر ينفي التطبيق الضابطة توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 39( جدول

  لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةالمؤجل 

االختبـــــــــــــــــــــــار 
  التحصيلي

المتوســـــــــــــــط   العدد
  الحسابي

االنحـــراف 
  المعياري

الفـــــرق بـــــين 
  المتوسطين

حجـــــــــــم   قيمة ت   االرتباط
  األثر

درجـــــــــــات 
  الحرية

  

 قيمـــــــــــــة
  الداللة

 

  القرار

غيــــــــــــر  330. 59 0.21 983. 0.9 81667 15.004 113.9000  60  المباشر
 16.191 113.0833  60  المؤجل  دال

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 39( الجدولمن  يتضح

وتبـين ) 59(عند درجات الحرية )0.983(قد بلغتوالبعدي المؤجل المباشر  البعديالضابطة نتيجة التطبيقين 
يشـير إلـى عـدم وجـود فـرق  مـا، )0.05(مـن مسـتوى الداللـة أكبروهي قيمة ) 0.330(أن قيمة الداللة قد بلغت

 والبعـدي المؤجـل ، بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة، في التطبيق البعدي المباشرإحصائًيادال 
   :ضية الصفرية التي تنص على أنهيدعو إلى قبول الفر  مالمقياس االتجاهات، 

يوجـد فــرق ذو داللـة إحصــائية بـين متوســطي درجــات طلبـة المجموعــة الضـابطة فــي التطبيقــين ال 
وبهـدف تعـرف حجـم  .لمقياس اتجاهات الطلبـة نحـو مـادة التربيـة الوطنيـةوالبعدي المؤجل المباشر البعدي 
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 وهـو حجـم أثـر ضـعيف جـًدا )0.21(أن قيمتـه قـد بلغـت فتبـين) مربع ايتا لقياس حجـم األثـر(األثر هنا اسُتخدم 
يدل على أن اتجاهات الطلبة في المجموعة الضابطة بقيت كما هـي اتجاهـات سـلبية  ماأو ال يوجد حجم أثر 

  .تدريس المجموعة الضابطة بالطرائق السائدة من بعد مرور فترة زمنيةولم تتأثر  ،نحو مادة التربية الوطنية
   :تفسير النتيجة

تبقـى  مـن المنطقـي أنإذ أنـه   يمكن إعطاء التفسير نفسه كما تم تفسير الفرضية األولى المتعلقة باالتجاهـات
مـن تطبيـق البرنـامج ألن  زمنيـةاتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية كما هي سلبية حتى بعد مـرور فتـرة 

الطلبــة لــم يتعرضــوا لخبــرات يمكــن أن تغيــر فــي اتجاهــاتهم فاســتمرار تدريســهم بــالطرائق الســائدة ســاعدت علــى 
يدل على أن اتجاهات الطلبة في المجموعـة الضـابطة بقيـت كمـا هـي اتجاهـات  ما .استمرار طبيعة اتجاهاتهم

  .معالجة التجريبية حتى بعد مرور فترة زمنيةسلبية نحو مادة التربية الوطنية ولم تتأثر بال
  الرابعةالفرضية 

داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي  ذو فرق يوجدال 
  .المباشر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

بحســـاب المتوســـطات الحســابية واالنحرافـــات المعياريـــة للتحقــق مـــن صـــحة هــذه الفرضـــية قـــام الباحــث 
لمقيــاس اتجاهـــات  والبعــدي المؤجـــل لــدرجات الطلبــة فـــي المجموعــة التجريبيــة فـــي التطبيقــين البعـــدي المباشــر

فجــاءت النتــائج علــى النحــو   لعينتــين مــرتبطتين،،) ت(واســتخدام اختبــار الطلبــة نحــو مــادة التربيــة الوطنيــة، 
   :)40(الموضح في الجدول 

والبعدي  البعدي المباشر ينفي التطبيق التجريبية توسطي درجات الطلبة في المجموعةلداللة الفرق بين م t-testقيم ) 40(جدول

  لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية المؤجل

االختبـــــــــــــــــار 
  التحصيلي

المتوســـــــــــــط   العدد
  الحسابي

االنحـــــــــــــــراف 
  المعياري

ـــــــين  ـــــــرق ب الف
  المتوسطين

درجــــــــات   قيمة ت   االرتباط
  الحرية

  

 قيمــــــــــــــة
  الداللة

 

  القرار

  غير دال 570. 59 571. 494. 1.26667 15.95456 180.1667  60  المباشر
 18.00254 178.9000  60  المؤجل

  
لداللة الفرق بين متوسـطي درجـات الطـالب فـي المجموعـة  t-testأن قيمة ) 40(من الجدول  يتضح

وتبـين ) 59(عند درجـات الحريـة) 0.571(قد بلغتوالبعدي المؤجل التجريبية نتيجة التطبيقين البعدي المباشر 
وجـود فـرق عـدم يشـير إلـى  مـا، )0.05(مـن مسـتوى الداللـة أكبروهي قيمة ) 0.570(أن قيمة الداللة قد بلغت
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 والبعـدي المؤجـل بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية، في التطبيق البعدي المباشـر، إحصائًيادال 
   :التي تنص على أنه الصفريةيدعو إلى قبول الفرضية  مالمقياس االتجاهات، 

داللـة إحصـائية بـين متوسـطي درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيقـين  ذووجد فرق يال 
   مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةل المباشر والبعدي المؤجل البعدي

  :تفسير النتيجة

على أن اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبية لم تتغير بعد مرور فترة زمنية مـن تطبيـق البرنـامج ذلك يدل 
تعبــر عــن اســتجابة الفــرد لموضــوع ذ أن االتجاهــات ثابتــة نســبيًا إ، أوريلــي إســتراتيجيةالتدريســي المقتــرح وفــق 

ذا االتجـاه أو حصـيلة تـأثر معين أو قضايا معينة نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل التي تسـهم فـي تكـوين هـ
الفرد بالمثيرات العديدة التي تصـدر عـن اتصـاله بالبيئـة أو تعرضـه لخبـرات معينـة، لـذلك فـإن تعـديل اتجاهـات 

بقيـــت ثابتـــة نســـبية لـــم تتغيـــر بمـــرور الفتـــرة  أوريلـــي إســـتراتيجيةريســـي وفـــق الطلبـــة بعـــد تدريســـهم بالبرنـــامج التد
  .الزمنية

  الخامسةالفرضية 
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 

  .التطبيق البعدي المباشر لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

بدراسة الفرق بـين متوسـط درجـات طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي  الثالثة يةالفرض تاهتم
التطبيق البعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية للتأكد من فاعلية البرنامج التدريسي المقترح 

فجــاءت النتــائج   ،ينتـين المســتقلتينللع) ت(والختبـار هــذه الفرضــية تـم اســتخدام اختبــار أوريلــي إســتراتيجيةوفـق 
 :)41(في الجدولكما 

 البعديبين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق  فرقلداللة ال  t- testقيمة ) 41(جدول 

  لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 حجم األثر القرار قيمة الداللة

 0.907 دال 000. 118 23.436 15.95456 180.1667 60 التجريبية
 15.00475 113.9000 60 الضابطة

 لداللــــــة الفــــــرق بــــــين متوســــــطات درجــــــات الطلبــــــة قــــــد) t-test(أن قيمــــــة) 41(يتبــــــين مــــــن الجــــــدول 
ـــة قـــد بلغـــت) 118(عنـــد درجـــات الحريـــة  )23.436(بلغـــت مـــن  أصـــغر وهـــي) 0.000(وتبـــين أن قيمـــة الدالل

فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي  إلـــى وجـــود، األمـــر الـــذي يشـــير إحصـــائًيالــذلك فـــالفرق دال )  0.05(
دة لمقيــاس اتجاهــات الطلبـة نحــو مــا البعـديدرجـات الطلبــة فـي المجمــوعتين التجريبيــة والضـابطة فــي التطبيــق 
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يوجـد فـرق ذو : نص على أنهالتي ت ةالبديل يةالفرض ونقبلنرفض الفرضية الصفرية،  من ثمالتربية الوطنية و 
داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات الطلبــة فــي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق البعــدي 

ــة  ــة الوطني ــة نحــو مــادة التربي ــاس اتجاهــات الطلب يــدل علــى فاعليــة  مــاالمجموعــة التجريبيــة،  لمصــلحةلمقي
  .في تنمية اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية أوريلي إستراتيجيةالبرنامج المقترح وفق 

فتبـــــين أن قيمتـــــه قـــــد ) مربـــــع ايتـــــا لقيـــــاس حجـــــم األثـــــر(وبهـــــدف تعـــــرف حجـــــم األثـــــر هنـــــا اســـــُتخدم 
فــي تنميــة  أوريلــي إســتراتيجيةيــدل علــى فاعليــة البرنــامج المقتــرح وفــق  مــاوهــو حجــم أثــر مرتفــع  )0.907(بلغــت

  .اتجاهات الطلبة مقارنة بالطرائق السائدة
  :تفسير النتيجة

 أوريلي إستراتيجيةجاءت اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي بشكل عام قبل تطبيق البرنامج المقترح وفق  -
بعد تطبيقها من تعديل اتجاهات هؤالء الطلبة  ستراتيجيةهذه اإل سلبية نحو مادة التربية الوطنية، وقد مكنت

بينما بقيت اتجاهات ) 2009العناتي والحموري، (و) 2005آل دهش، (وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
  :طلبة المجموعة الضابطة نحو المادة كما هي سلبية لم تتغير بالطرائق السائدة حيث

 عتمدت بوجهات نظر مختلفةالمدروسة  المفاهيم السياسية الطلبة على إدراك أوريلي إستراتيجيةساعدت  -

يقيمونها وهذا ما لم يتسنى للطلبة في معلومات مختلفة ومن ثم منها ون يختار ف ,مختلفة خلفيات وأطر مرجعية
  .الطرائق السائدة

حثهم على طرح  ماالثقة للطلبة إلطالق أحكام حول القضايا السياسية المطروحة  أوريلي إستراتيجيةمنحت  - 
األسئلة المرتبطة بواقع الحياة اليومية للطلبة في هذه المرحلة والذي أدى إلى تعديل اتجاهات الطلبة نحو مادة 

  .التربية الوطنية
  :الفرضية السادسة

الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات
  .التطبيق البعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

بدراســة الفــرق بــين متوســط درجــات طلبــة المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي  يةالفرضــ هــذه تاهتمــ
ـــاس اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو مـــادة التطبيـــق البعـــدي المؤجـــل  للتأكـــد مـــن فاعليـــة البرنـــامج  التربيـــة الوطنيـــةلمقي

  ،للعينتـين المسـتقلتين) ت(والختبـار هـذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار أوريلي إستراتيجيةالتدريسي المقترح وفق 
 :)42(في الجدولفجاءت النتائج كما 
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 البعديلتجريبية والضابطة في التطبيق بين متوسطات درجات الطلبة في المجموعتين ا فرقلداللة ال  t- testقيمة ) 42(جدول 

  لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةالمؤجل 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

 القرار قيمة الداللة

 دال 000. 118 21.055 18.00254 178.9000 60 التجريبية
 16.19195 113.0833 60 الضابطة

 لداللــــــة الفــــــرق بــــــين متوســــــطات درجــــــات الطلبــــــة قــــــد) t-test(أن قيمــــــة) 42(يتبــــــين مــــــن الجــــــدول 
)  0.05(من  أصغر وهي) 0.000(وتبين أن قيمة الداللة قد بلغت) 118(عند درجات الحرية  )21.05(بلغت

داللة إحصائية بين متوسطي درجـات الطلبـة  يفرق ذ إلى وجود، األمر الذي يشير إحصائًيالذلك فالفرق دال 
لمقيـاس اتجاهـات الطلبـة نحـو مـادة التربيـة  البعـدي المؤجـلفي المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي التطبيـق 

يوجـد فـرق ذو داللـة : قبـل الفـرض البـديل الـذي يـنص علـى أنـهنرفض الفرضية الصـفرية، و ن من ثمو الوطنية 
المؤجـل لبـة فـي المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـي التطبيـق البعـدي إحصائية بين متوسطي درجات الط

  .المجموعة التجريبية لمصلحة لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية
  :تفسير النتيجة

بـالفرق بـين اتجاهـات الطلبـة المتعلقـة  الثالثة والرابعـةكما تم تفسير الفرضية  تفسير نتيجة هذه الفرضية يمكن 
المجموعــة طلبــة تبقــى اتجاهــات  مــن المنطقــي أنإذ أنــه  بنتيجــة التطبيقــين البعــدي المباشــر والبعــدي المؤجــل 

نحو مادة التربية الوطنية كما هي سلبية حتى بعد مرور فترة زمنيـة مـن تطبيـق البرنـامج ألن الطلبـة الضابطة 
اتجاهـاتهم فاسـتمرار تدريسـهم بـالطرائق السـائدة سـاعدت علـى اسـتمرار لم يتعرضوا لخبرات يمكن أن تغيـر فـي 

بقيـت كمــا هــي اتجاهــات ســلبية  الضــابطةيــدل علـى أن اتجاهــات الطلبــة فــي المجموعـة  مــا .طبيعـة اتجاهــاتهم
  .نحو مادة التربية الوطنية ولم تتأثر بالمعالجة التجريبية حتى بعد مرور فترة زمنية

ــــى خصــــائص  بــــة فــــي المجموعــــة التجريبيــــة اتجاهــــات الطلبخصــــوص  أمــــا وثباتهــــا فهــــذه يمكــــن أن تعــــود إل
لــم تتغيــر بعــد مــرور فتــرة زمنيــة مــن تطبيــق االتجاهــات التــي تتميــز بالديمومــة والثبــات بعــد تشــكيلها، لــذا فأنهــا 

  .أوريلي إستراتيجيةالبرنامج التدريسي المقترح وفق 
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  حساب نسبة الكسب المعدل

فــي تنميــة اتجاهــات الطلبــة نحــو مــادة التربيــة  أوريلــي إســتراتيجيةلتعــرف فاعليــة البرنــامج المقتــرح وفــق 
الوطنيــة  قــام الباحــث بحســاب المتوســط الحســابي لـــدرجات الطــالب فــي مقيــاس االتجاهــات  القبلــي والبعـــدي 

  :والذي ينص على الختبار الفاعلية  Blackللمجموعتين التجريبية والضابطة، وتطبيق قانون بالك 

      
م��م�

	ع
+

م��م�

�م 	ع�
		= 	المعدل بالكس   نسبة	

  ).القبلي(المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في تطبيق المقياس = 1م: حيث
  ).البعدي(المتوسط الحسابي لدرجات المجموعة في تطبيق المقياس =  2م      
  .حسب الباحث) 255(الدرجة العظمى لالختبار = ع       

وبتطبيــق القــانون الســابق علــى متوســطات درجــات المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي مقيــاس االتجاهــات  
  ")43(النتائج المبينة في الجدول القبلي والبعدي ، تم التوصل إلى 

  .القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة االتجاهات نسبة الكسب المعدل في مقياس)  43(جدول
المتوسط الحسابي لالختبار  المتوسط الحسابي لالختبار القبلي العدد المجموعة

 المباشر البعدي

نسبة الكسب 

 المعدل

 0.90 180.16 114.08 60 التجريبية

 0.003 113.9 113.56 60 الضابطة

 255= للمقياسالدرجة العظمى  120 المجموع

من المجموعتين لم تصل إلى نسبة الكسب المعدل المعيارية التي  أن أًيا )43(يتضح من الجدول 
على نسبة الكسب في االتجاهات لدى المجموعة التجريبية زادت ، إال أن 1.2وهي ) بالك(حددها

 .كسب  أيم تحقق لالتي المجموعة الضابطة 

 حساب متوسط فاقد الكسب

فـي تنميـة اتجاهـات الطلبـة وفـق  أوريلـي تيجيةإستراللتحقق من فاعلية البرنامج التدريسي المقترح وفق 
متوســط فاقــد الكســب، قــام الباحــث بحســاب الفــرق بــين متوســطي درجــات الطلبــة فــي المجموعــة التجريبيــة فــي 
التطبيــق البعــدي المباشــر والتطبيــق البعــدي المؤجــل لمقيــاس اتجاهــات طلبــة الصــف األول الثــانوي نحــو مــادة 

متوســط فاقــد الكســب للمجموعــة الضـــابطة، ومــن ثــم حســاب النســبة المئويـــة التربيــة الوطنيــة، ثــم موازنتــه مـــع 
لمتوسط فاقد الكسب والنسبة المئوية لبقاء أثر التعلم لدى المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك وفق الطريقـة 

  :اآلتية
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  .الطالب في االختبار البعدي المؤجلمتوسط درجات   –متوسط درجات الطالب في االختبار البعدي المباشر = متوسط فاقد الكسب

=النسبة المئوية لفاقد الكسب 
متوسط	فاقد	الكسب

متوسط	درجات	الطالب	في	االختبار	البعدي	المباشر
	 × 100  

= النسبة المئوية لبقاء أثر التعلم 
متوسط	درجات	الطالب	في	االختبار	البعدي	المؤجل

متوسط	درجات	الطالب	في	االختبار	البعدي	المباشر
	 × 100  

  :يوضح ذلك )44(والجدول   
البعدي المباشر والبعدي المؤجل لمقياس االتجاهات والنسبة المئوية للمجموعتين  متوسط فاقد الكسب بين التطبيقين) 44( جدول

  .التجريبية والضابطة

متوسط فاقد  المتوسط الحسابي لالختبار المجموعة
 الكسب

النسبة المئوية 
 لفاقد الكسب

المئوية النسبة 
 البعدي المؤجل البعدي المباشر لبقاء أثر التعلم

%0.69 1.26 178.9 180.16 التجريبية   99.3%  

%0.71 0.82 113.08 113.9 الضابطة  99.28%  

      
منــــه لــــدى المجموعــــة  أكثــــرأن فاقــــد الكســــب لــــدى المجموعــــة التجريبيــــة، ) 43(يتضــــح مــــن الجــــدول 

كمـا أن ) 0.82(بينما بلغ لدى المجموعة الضـابطة ) 1.26(الضابطة، إذ بلغ لدى المجموعة التجريبية األولى
ــتعلم لــدى المجموعــة التجريبيــة قــد بلغــت للمجموعــة الضــابطة، %) 99.2(، مقابــل%)99.3(نســبة بقــاء أثــر ال

وهـي %) 0.71(نما بلغـت لـدى المجموعـة الضـابطةبي%) 0.69(وبلغت نسبة فاقد الكسب للمجموعة التجريبية
 إســتراتيجيةمــن نســبة المجموعــة التجريبيــة، وهــذا يــدل علــى فاعليــة البرنــامج التدريســي المعــد وفــق  أكبــرنســبة 
بصــورة أفضــل منــه لــدى نحــو مــادة التربيــة الوطنيــة طلبــة المجموعــة التجريبيــة  نمــت اتجاهــات، التــي أوريلــي

  .ت بالطرائق السائدةالمجموعة الضابطة التي درس
:الفرضية السابعة  

ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في اختبار 
.المفاهيم السياسية ودرجاتهم في مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية  

الطــالب فــي اختبــار تنميــة المفــاهيم السياســية، هــذه الفرضــية بدراســة االرتبــاط بــين درجــات اهتمــت   
  .ودرجاتهم في مقياس االتجاهات نحو مادة التربية الوطنية بعد تدريسهم البرنامج المقترح

بـــين درجـــات الطـــالب فـــي المجموعـــة ) بيرســـون (معامـــل االرتبـــاط  والختبـــار هـــذه الفرضـــية اســـتخدم الباحـــث 
السياســية، ودرجــاتهم فــي مقيــاس االتجاهــات نحــو مــادة التربيــة  التجريبيــة علــى كــل مــن اختبــار تنميــة المفــاهيم

جـاءت النتـائج علـى ف ،إلى حساب قيمة ت للعينتين المـرتبطتين إضافةالوطنية بعد تدريسهم البرنامج المقترح، 
  :)45(النحو الموضح في الجدول 
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تنمية المفاهيم السياسية  الختبار البعدي المباشرالتجريبية في التطبيق  ةدرجات الطالب في المجموع معامل االرتباط بين) 45( جدول
  للعينتين المرتبطتين   t-testودرجاتهم في مقياس االتجاهات وقيم 

المتوســـــــــــــط   العدد  االختبار 
  الحسابي

االنحــــراف 
  المعياري

معامـــــــــــــــل 
  االرتباط

  )ر(

  قيمة ت
  

درجــــــــــات 
  الحرية

 

قيمـــــــــــة 
  الداللة

  القرار

324. 4.86937 40.1333 60  المفاهيم السياسيةتنمية 
*
  دال 000. 59 54.987 

 16.707 180.16 60  مقياس االتجاهات 

عنــد  دالـة إحصـائياوهـي قيمــة ) 0.324(أن قيمــة معامـل االرتبـاط قــد بلغـت )45(يالحـظ مـن الجـدول 
يـدعو  مـا) 0.05(مـن مسـتوى الداللـة أصـغروهـي قيمـة ) 0.000(كما بلغت قيمة الداللـة) 59(درجات الحرية 

عالقـة ارتباطيـه بـين  وجـدت: إلى رفض فرضية العدم وقبول الفرضية اإلحصـائية البديلـة التـي تـنص علـى أنـه
ودرجـاتهم  أوريلـي إستراتيجيةمتوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية التي درست البرنامج المصمم وفق 

  .طنيةفي مقياس االتجاه نحو مادة التربية الو 
  :تفسير النتيجة

دلــت نتــائج الفرضــية علــى وجــود عالقــة ارتباطيــه موجبــة بــين درجــات الطــالب فــي اختبــار تنميــة المفــاهيم  - 
انـه كلمـا ارتفعـت درجـات الطلبـة فـي االختبـار ارتفعـت درجـاتهم  أيالسياسية ودرجاتهم فـي مقيـاس االتجاهـات 

  .في مقياس االتجاهات
 علــى أن)1993( Ahmet أحمــتو ) 2005(آل دهــش  و) 2012(فنونــة  ومــنهميؤكــد العديــد مــن البــاحثين  -

اكتســاب المفــاهيم بمثابــة تزويــد  الطالـب يقبــل علــى تعلــم المــادة التعليميـة التــي تنبــع مــن اهتماماتــه ورغباتـه وأن
الطالب باألدوات التي يحتاجها حتى يتمكن من التعامل بفاعلية مع أي نوع مـن المعلومـات التـي قـد يـأتي بهـا 
في المستقبل وأن تنمية المفاهيم المرتبطة بعلم من العلوم  لدى الطلبة من أكثر العوامل التـي تسـهم فـي تنميـة 

  .علم إضافة إلى تطوير القدرات االبداعية ومفهوم الذات لديهماتجاهات إيجابية تحو هذا ال
مـن إســتراتيجيات التفكيـر الناقــد التـي تقــوم علـى مبــدأ اكتشـاف الطالــب للمعلومـات بنفســه   أوريلــي إسـتراتيجية -

والتعلم المبني على اكتشاف الطالب للمعلومات بنفسه هـو أفضـل مـن الحصـول عليهـا جـاهزة وحفظهـا وأكثـر، 
يصــبح أكثــر إقبــاًال علــى  مــن ثــملمــدة أطــول ويــتمكن الطالــب مــن توظيفهــا فــي مواقــف الحيــاة اليوميــة و  فتبقــى

دراســتها وأكثــر مــيًال لهــا ويعتقــد الباحــث أن تنميــة المفــاهيم السياســية كــان الســبب الــرئيس فــي تعــديل اتجاهــات 
  .الطلبة تحو مادة التربية الوطنية
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:في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم المقترحات اآلتية  
كإحـــدى اســـتراتيجيات التـــدريس فـــي مختلـــف المراحـــل التعليميـــة بمـــا  تبنـــي اســـتخدام اســـتراتيجية اوريلـــي �

 .يتواكب مع التطورات الحاصلة في ميدان التربية والتعليم

التربيـــة ومـــادة  ،فـــي تـــدريس المـــواد الدراســـية المختلفـــة بشـــكل عـــامات حديثـــة اســـتخدام اســـتراتيجيتبنـــي  �
 .بشكل خاص وفي مختلف المراحل التعليميةالوطنية 

هج إعداد الطلبة المعلمـين فـي كليـات اإلعـداد المهنـي واألكـاديمي بالخلفيـة النظريـة والعمليـة تزويد منا �
 .   العميقة عن استراتيجية اوريلي ألنها لم تنل حظها في األدب التربوي والبحث العلمي

عقـد دورات تدريبيـة ونــدوات تربويـة يصــاحبها ورش عمـل لتــدريب المدرسـين علــى اسـتخدام اســتراتيجية  �
 .وريلي بمراحلها المختلفةا

مهـارات التفكيـر االهتمام بنظام االمتحانـات وأسـاليب تقـويم الطـالب بحيـث تشـمل األسـئلة التـي تقـيس  �
 .الناقد واكتساب المفاهيم السياسية

والبيئــــة الصــــفية وتزويــــدها بالوســــائل والتقنيــــات التعليميــــة واإلمكانــــات الماديــــة  تنظــــيم اليــــوم المدرســــي �
 .اوريليبما يتناسب مع تطبيق استراتيجية  والمعنوية،

بنماذج , والعلوم االجتماعية بشكل عام, بشكل خاص التربية الوطنيةتزويد دليل المدرس لمادة  �
وتصميم بعض الدروس بشكل متكامل , توفر للمدرسين معرفة نظرية بها, التفكير الناقدواستراتيجيات 

 .يوفر لهم تطبيقًا لهذه المعرفةوفقًا لمراحل وٕاجراءات هذه النماذج بما 

بما يضمن , تضمين خطوات استراتيجية اوريلي في مادة التربية العملية لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي �
 .لمدرسي مادة التربية الوطنية اكتساب المفاهيم المرتبطة بها

بما يدعم توظيف  ,مادة التربية الوطنيةإعادة النظر في األنشطة التعليمية التعلمية في كتب  �
 . في مواقف وقضايا ترتبط بحياتهم, المتعلمين لمعارفهم التي اكتسبوها

في تدريس مواد دراسية أخرى، وقياس فاعليتها في   اوريليإجراء دراسات لقياس فاعلية استراتيجية  �
الجماعي  العملالتفكير الناقد ومهارات التفكير األساسية ومهارات متغيرات أخرى مثل، تنمية مهارات 

 .أو العمل ضمن فريق

 مقرتحات البحث
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تنمية المفاهيم السياسية في  أوريلي إستراتيجيةوفق مقترح  برنامجفاعلية : عنوان البحث

� .لدى طلبة الصف العاشر بمادة التربية الوطنية واتجاهاتهم نحو المادة �

      "بمدارس محافظة دمشق تجريبيةدراسة "

  : هدف البحث

واالتجاه نحو مادة , في التحصيل أوريلي إستراتيجية وفقتدريسي مقترح  برنامجفاعلية  قياسهدف البحث 
، وذلك من خالل التربية الوطنيةفي موضوعات , لدى عينة من طلبة الصف األول الثانوي التربية الوطنية

 :اآلتي
 .األول الثانويتحديد المفاهيم السياسية المتضمنة في كتاب التربية الوطنية للصف  -1
في تنمية المفاهيم السياسية لدى طلبة الصف  أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق فاعلية   قياس-2

  .األول الثانوي
 .اتجاهات طلبة الصف األول الثانوي نحو مادة التربية الوطنية قياس -3
نحو  طلبة الصف األول الثانوي اتجاهات في تنمية أوريلي إستراتيجيةبرنامج مقترح وفق فاعلية  قياس-4

 .مادة التربية الوطنية
ودرجاتهم في مقياس االتجاهات  درجات الطلبة في اختبار تنمية المفاهيم السياسيةالعالقة بين  قياس-5

 .نحو المادة

          ::::البحثالبحثالبحثالبحث    متغرياتمتغرياتمتغرياتمتغريات

   :المتغير المستقل -1
   .لتدريس المجموعة التجريبية أوريلي إستراتيجيةالبرنامج التدريسي المقترح وفق -
 .لتدريس المجموعة الضابطة السائدة الطرائق-
   :ةالمتغيرات التابع-2
المفاهيم  اختبار على طلبةال درجات بمجموعوقيس : في مادة التربية الوطنية تنمية المفاهيم السياسية- 

  .السياسية
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على  طلبةال درجات بمجموعوقيست : نحو مادة التربية الوطنيةطلبة الصف األول الثانوي اتجاهات  -
محور االستمتاع بدروس التربية الوطنية، محور أهمية (محاور المقياسمحور من  بكل الخاصالمقياس 

 س االتجاهاتمقيا على درجاتهم وبمجموع )التربية الوطنية كعلم، محور أهمية التربية الوطنية كمادة دراسية
 .كلها

      ::::البحثالبحثالبحثالبحث    فرضياتفرضياتفرضياتفرضيات

  )0,05(عند مستوى الداللة ة اآلتيالفرضيات  أختُبرت
  :الثانيالفرضيات المتعلقة باإلجابة عن السؤال -1

  :األولىالفرضية 

 التطبيقين القبلي والبعدي في داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة ووجد فرق ذيال 
  .الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  :الفرضية الثانية

التطبيقين القبلي والبعدي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  يوجد فرق ذوال 
  .الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  :الفرضية الثالثة

التطبيقين البعدي  فيالضابطة عة داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجمو  ووجد فرق ذيال 
  .المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  الرابعةالفرضية 

التطبيقين البعدي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .المباشر والبعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  الخامسةالفرضية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
  .التطبيق البعدي المباشر الختبار تنمية المفاهيم السياسية

  :السادسةالفرضية 

الضابطة في ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية و 
  .الختبار تنمية المفاهيم السياسية المؤجلالتطبيق البعدي 
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  :والرابع والخامس الثالث األسئلةالفرضيات المتعلقة باإلجابة عن -2

  :األولىالفرضية 

 التطبيقين القبلي والبعدي في داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة ذو فرق يوجدال 
  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الفرضية الثانية

التطبيقين القبلي والبعدي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  :الفرضية الثالثة

التطبيقين البعدي  فيالضابطة داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .المباشر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  الرابعةالفرضية 

التطبيقين البعدي  فيالتجريبية داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة  ذو فرق يوجدال 
  .شر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةالمبا

  الخامسةالفرضية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةالتطبيق البعدي المباشر 

  :السادسةالفرضية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في 
  .لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية المؤجلالتطبيق البعدي 
  :الفرضية السابعة

التجريبية في اختبار  ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة
  .المفاهيم السياسية ودرجاتهم في مقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

  .استخدم الباحث المنهجين الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي: منهج البحث

  : مجتمع البحث وعينته

تكون مجتمع البحث من جميع طلبة الصف األول الثانوي في مدارس محافظة دمشق المسجلين في 
بينما تكونت عينة البحث من , وطالبة طالًبا) 12685(والبالغ عددهم , م2014\2013العام الدراسي 

لغ عدد طلبة ، وب)التجريبية –الضابطة (مجموعتين من طلبة الصف األول الثانوي مثلتا مجموعتي البحث 
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وطالبة  طالًبا) 60(وعدد طلبة المجموعة التجريبية , ابن األثيرمن مدرسة   طالًبا) 60(المجموعة الضابطة 
  .جودة الهاشميمن مدرسة 

  : أدوات البحث

   :تمثلت أدوات البحث بما يلي
 .من تصميم الباحث أوريلي إستراتيجيةوفق  برنامج تدريسي مقترح  -- 1
والمتَضمنة , ويلقياس المعارف العلمية لدى طلبة الصف األول الثانتنمية المفاهيم السياسية اختبار  -2

 .والثانية من مقرر التربية الوطنية من تصميم الباحث األولى في موضوعات الوحدتين
نحو  طلبة الصف األول الثانوياتجاهات تجاهات لقياس فاعلية البرنامج المقترح في تنمية مقياس اال -3

  .من تصميم الباحث, مادة التربية الوطنية

  : نتائج البحث

  :ةاآلتيتوصل البحث إلى النتائج 
فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي يوجد  .1

طلبة هذه المجموعة في التطبيق البعدي  لمصلحةوالبعدي المباشر الختبار المفاهيم السياسية، وذلك 
  .المباشر

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي  .2
 .طلبة هذه المجموعة في التطبيق البعدي المباشر لمصلحةالمباشر الختبار المفاهيم السياسية، وذلك 

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي  .3
طلبة هذه المجموعة في التطبيق البعدي  لمصلحةالمباشر والبعدي المؤجل الختبار المفاهيم السياسية، وذلك 

 .المباشر
ية في التطبيقين البعدي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريب .4

طلبة هذه المجموعة في التطبيق البعدي  لمصلحةالمباشر والبعدي المؤجل الختبار المفاهيم السياسية، وذلك 
 .رالمباش
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في  .5

  .المجموعة التجريبية لمصلحةسياسية التطبيق البعدي الختبار تنمية المفاهيم ال
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في :  .6

 .المجموعة التجريبية لمصلحةالتطبيق البعدي المؤجل الختبار تنمية المفاهيم السياسية 
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لمجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة ا .7
 .والبعدي المباشر لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي  .8
 .والبعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

و داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة الضابطة في التطبيقين البعدي ال يوجد فرق ذ .9
 .المباشر والبعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي  .10
المقترح في  البرنامجفاعلية  جل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنيةالمباشر والبعدي المؤ 

 .االحتفاظ بنتائج التحصيل الدراسي
يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة في :  .11

 .المجموعة التجريبية لمصلحةالتطبيق البعدي لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية 
ابطة في يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والض  .12

 .المجموعة التجريبية لمصلحةالتطبيق البعدي المؤجل لمقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة التربية الوطنية 

توجد عالقة ارتباطيه بين متوسـط درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت البرنـامج المصـمم وفـق  14
  .ة الوطنيةودرجاتهم في مقياس االتجاه نحو مادة التربي أوريلي إستراتيجية

  :مقترحات البحث

  :ةاآلتيبناًء على النتائج السابقة وضعت المقترحات 

  .في تدريس التربية الوطنية خاصة والمواد الدراسية عامة أوريلي إستراتيجيةتبني استخدام  .1
بنماذج , االجتماعية بشكل عام والدراسات, بشكل خاص التربية الوطنيةتزويد دليل المدرس لمادة  .2
ميم بعض الدروس بشكل متكامل وتص, توفر للمدرسين معرفة نظرية بهابحيث , التفكير الناقد ٕاستراتيجياتو 

 .لهذه المعرفة اهذه النماذج بما يوفر لهم تطبيقً لمراحل وٕاجراءات  اوفقً 

 .لديهم من جهة أخرى الناقدتستثير مهارات التفكير  باألسئلة التي التربية الوطنيةإثراء كتب مادة  .3

كإحدى الطرائق الفاعلة المستخدمة في , التربية الوطنيةمن مدرسي مادة , المقترح البرنامجاستخدام  تبني .4
 .المفاهيم السياسيةفي تنمية  التربية الوطنيةتحقيق أهداف مادة 

قبل الخدمة وفي  يليأور  إستراتيجيةهم على استخدام ة لمدرسي التربية الوطنية لتدريبإجراء دورات تدريبي .5
 .أثنائها، بمراحلها األربع

  :للبحث في, إجراء المزيد من البحوث التجريبية والتحليلية .6
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  .بمادة التربية الوطنية الناقد  في تنمية مهارات التفكير أوريلي إستراتيجيةاستخدام فاعلية  •
  .المفاهيم السياسيةدور البيئة التعليمية في تنمية  •
 . للمرحلة الثانوية التربية الوطنيةالمتضمنة في مناهج الناقد مهارات التفكير  •
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        العربيةالعربيةالعربيةالعربية    املراجعاملراجعاملراجعاملراجعاملصادر واملصادر واملصادر واملصادر و

 .القرآن الكريم .1
 :اإلسكندرية .والتطبيقالمواد االجتماعية في مناهج التعليم بين النظرية ). 1996( .خيري ،إبراهيم .2

 .دار المعرفة الجامعية
، المجلة العربية تطوير مناهج التاريخ في ضوء مدخل المفهومات). 1987(. خيري ،إبراهيم .3

  .، تونس، المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة1العدد ،7مجلد، للتربية
السياسية لطالب الصف األول الثانوي دور مادة التاريخ في أنماء التربية  ).1984. (خيري ،إبراهيم .4

 .جامعة طنطا .كلية التربية .رسالة دكتوراة غير منشورة .مالعا
مكتبة : القاهرة. ةطرق تدريس المواد الفلسفي). 1996. (فاطمة ،محمود أبو زيد وطلبة ،إبراهيم .5

 . المصطفى

، "مناهج الدراسات االجتماعية إعداد المواطنة للقرن الحادي والعشرين. )1991(  .، عبد اهللاإبراهيم .6
قبلية المناهج في الوطن ، المؤتمر الثالث حول مستمجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس

 .اإلسكندرية ،الجمعية المصرية للمناهج العربي، 
المقرر والكتاب المدرسي في مادة  ليب تنظيم المحتوىامعايير وأس). 1994( .، فاضلإبراهيم .7

  .، اإلسكندريةمجلة الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ،التاريخ
 المسيرة دار :عمان .وتطبيق مفاهيم التفكير تعليم .)2007(. بكر محمد ،نوفلصالح و  جادو، أبو .8

  .والتوزيع للنشر
والعاديين  دراسًياقدرات التفكير االستداللي لدى الطلبة المتفوقين ). 1999( .الجديان، منيرأبو  .9

 .غزة .الجامعة اإلسالمية .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية. بالمرحلة الثانوية
مجلة دراسات في ، المفاهيم والتعميمات في بناء المناهج العربية). 1989. (يعقوب ،حلو أبو .10

  .كلية التربية، جامعة عين شمس ، 25العدد ،المناهج وطرق التدريس
طلبة الصف  طريقتي التعلم باالكتشاف الموجه على تحصيل أثر ).1997(. فتحي, كلوبأبو  .11

 .غزة .الجامعة اإلسالمية .كلية التربية .رسالة ماجستير غير منشورة. العاشر في مادة النحو
في مادة الجغرافيا بمهارات التفكير إثراء وحدة مقترحة  ).2011. (أبو منديل، ميادة سليمان .12

 .كلية التربية .سالة ماجستير غير منشورة .الناقد لدى طالًبات الصف الثاني عشر واتجاهاتهن نحوها
 .غزة .الجامعة اإلسالمية

سوهاج . الجزء األول.أساليب تعليم وتعلم الدراسات االجتماعية). 2003.(أحمد، جابر أحمد .13
 .حسن دار مطبعة: مصر
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فاعلية التدريس وفًقا لنموذج بايبي البنائي لتحصيل المفاهيم  ).2010(حجاجي فاطمة، أحمد .14
مجلة الجمعية التربوية للدراسات  التاريخية ومهارات التفكير التاريخي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية،

 .مصر، كلية التربية، جامعة عين شمس، 44، العدداالجتماعية
فعالية وحدة تدريسية مقترحة في تنمية بعض مفاهيم التربية  ).2005(. ، عبد اهللاآل دهش .15

رسالة  .الدولية لدى طالبات السنة الثانية بقسم الجغرافيا في كلية التربية للبنات واتجاهاتهن نحو دورها
 .السعودية. جدة. كلية التربية للبنات. ماجستير

المفاهيم التاريخية وبيان  أثر برنامج لتنمية بعض .)2004( .عبد اهللا بن ناجي آل مبارك، .16
 .فعالية مهارات التفكير الناقد والتحصيل في التاريخ لدى طلبة الصف األول في المرحلة المتوسطة

  .السعودية .جامعة األزهر .كلية التربية .رسالة دكتوراه غير منشورة
في  المعلمات الجغرافي مقترحبرنامج تدريبي فاعلية  .)2008( .زين الدين ، أسماءاألهدل .17

 وتقويم الطالبات حسب نموذج االستنتاجية واالستقرائيةبالطريقتين  المفاهيم لتدريس المرحلة الثانوية
 .  السعودية الثاني،، المجلد األول، العدد مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية، ويسكنسن

األدوار في تنمية التفكير الناقد فاعلية إستراتيجية تبادل  .)2008( .أمين، أميمة بنت محفوظ .18
رسالة  .والتحصيل واالحتفاظ بمادة التاريخ لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بالمدينة المنورة

 .السعودية. جامعة طيبة. ماجستير
تقويم المناهج الكيميائية للمستويات المعرفية لدى طالبات ). 1986.(بافهيد، خيرية عمر .19

 .السعودية. جامعة أم القرى. كلية التربية. ماجستير غير منشورةرسالة  .المرحلة الثانوية
، 44، العددمجلة علم النفس، بناء مقياس لإلفشاء عن الذات). 1997. (جمال, الباكر .20

 .الهيئة المصرية للكتاب القاهرة،
. ترجمة مؤيد فوزي. المرجع في تدريس مهارات التفكير بدليل المعلم). 2003. (باير، باري .21

 .دار الكتاب الجامعي: ات العربية المتحدةاالمار 
اختبار فعالية أربع إستراتيجيات لتعلم المفاهيم في اكتساب طلبة ). 1986. (بطاينة، جمال .22

رسالة ماجستير غير  .الصف الثاني الثانوي األدبي من مستويات تحصيلية مختلفة لمفاهيم التربية
 .األردن. إربد .جامعة اليرموك .منشورة

 .الرياض .2ط. تنمية التفكير من خالل المنهج المدرسي). 2002. (البكر، رشيد بن النوري .23
 .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: السعودية

اكتساب طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة جدة  مدى). 2006.( ، هدى محمدالبلوي .24
 .السعودية .بجدةكلية التربية للبنات . رسالة ماجستير .للمفاهيم الفقهية المتكررة
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مدى تحصيل طلبة المرحلة اإلعدادية لمفاهيم مادة الدراسات ). 1996. (البنعلي، عدنانة .25
وعالقة ذلك بجنسهم والموقع الجغرافي لمدارسهم وخبرة مدرسيهم والمستوى التعليمي  االجتماعية

  .، جامعة عين شمس39العدد، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس ،للوالدين
: الخرايسية .الجزائر .الجامعيين والطلبة للباحثين المحتوى تحليل). 2007. (يوسف مار،ت .26

 .دراسات والنشر والتوزيعطاكسيج لل
تابا في  فاعلية التدريس باستعمال أنموذج هيلدا). 2009( .الجبوري، حمدان مهدي عباس .27

 .  األساسيةكلية التربية . بابلجامعة . لمفاهيم البحث التربوياألساسية اكتساب طلبة كلية التربية 

   :اإللكترونيالموقع من 
http://www.uobabylon.edu.iq/uobcoleges/service_showarticle  11/10/2012المراجعةتاريخ 

     

 .الفكر دار :عمان .5ط. وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم .)2002(عبدالرحمن  فتحي جروان، .28
بية االمارات العر  .وتطبيقات مفاهيم التفكير تعليم .)1999(عبدالرحمن  فتحي جروان، .29

 .دار الكتاب الجامعي: المتحدة
اتجاهات حديثة في تعليم التفكير إستراتيجيات مستقبلية ). 2007. (حبيب، مجدي عبد الكريم .30

 .دار الفكر العربي: مصر .القاهرة .2ط .لأللفية الجديدة
دار الفكر العربي : مصر .تعليم التفكير في عصر المعلومات). 2003. (حبيب، مجدي .31

 .للنشر
 تحصيل في وهيلدا تابا تنيسون - ميرل نموذجي أثر ).2007( .محمد صابرين ،الحراسيس .32

 اتجاهاتهم وفي األردن في األساسية المرحلة طلبة لدى التاريخية للمفاهيم األساسي العاشر الصف طلبة

 .األردن. العليا للدراسات العربية عمان جامعة .منشورة غير رسالة  ماجستير . مبحث التاريخ نحو
 التعليم نموذج في العقلي التدريب استراتيجية استخدام أثر): " 1999( .، محمد حسينحسين .33

 أجهزة: وحدة في الحياة علم لمفاهيم األساسي التاسع طلبة لدى والمؤجل اآلني التحصيل على الدقيق

 .فلسطين. نابلس. جامعة النجاح الوطنية. رسالة ماجستير. اإلنسان جسم
عالم : القاهرة .تحليل المضمون، تعريفاته، مفاهيمه، محدداته). 1983. (حسين، سمير .34

 .الكتب
االبتدائية في البالد العربية القيم البيئية في كتب الجغرافية للمرحلة ). 2005. (حالوة، باسمة .35

جامعة  .رسالة دكتوراه غير منشورة .دراسات تحليلية مقارنة .)سورية، السعودية، السودان، تونس(
 .سورية .دمشق
استخدام الخرائط الزمنية في تنمية مفهوم الزمن لدى تالميذ الصف ). 1990. (حميدة، إمام .36

 .، جامعة عين شمس، مصر8، العدد التدريس مجلة دراسات في المناهج وطرقاألول اإلعدادي، 
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أثر  .)، األردن2009( .، مدين وهمداوي، عمر وصبحي، شرقاوي وأحمدـ ادعيسالحوري .37
مكفرالند في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة  وٕاستراتيجية استخدام إستراتيجية مونرو وسالتر

كلية العلوم . الجامعة الهاشمية .التاريخالصف الثامن األساسي في األردن وتحصيلهم في مبحث 
 .األردن. التربوية

أثر استخدام أربع إستراتيجيات في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى  .)2007( .الحوري، مدين .38
جامعة  .رسالة دكتوراه غير منشورة .طلبة الصف الثامن األساسي وتحصيلهم في مبحث التاريخ

 .األردن .إربد .كلية التربية .اليرموك
تحليل محتوى أدب األطفال في ضوء معايير األدب في التصور ). 1996. (حويجي، نعمة .39

 .الملكمكتبة : الرياض .االسالمي
 لك واستخدام الفروع منحى وفق مصممة موضوعات تدريس أثر. )2005(. سمير الخريسات، .40
 .الثانوية المرحلة طالب لدى العلموعمليات  الفيزيائية المفاهيم تسابكا في )V( وأشكال التعلم دورة من

  .األردن.عمان .العليا للدراسات العربية عمان جامعة .منشورة غير توراهكد رسالة
دار المسيرة  :عمان .طرائق تدريس الدراسات االجتماعية ).2006( .فخري رشيد ،خضر .41

 .وزيعللنشر والت
: األردن). دراسة تجريبية (  والناقدتعليم التفكير االبتكاري ). 2005. (الخضراء، فادية عادل .42

  .ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع
 للنشر المسيرة دار: عمان. 2 ط .للجميع العلوم تعليم). 2008. (محمد عبداهللا خطايبة، .43

 .والطباعة والتوزيع
استخدام  أثر ).2010. (عيد ،الصبيحيينأسامة و  ،خالد وكريشان ،عمر وأبوتايه ،الخطيب .44

ة لدى طلبة جامعة الحسين بن في تحصيل المفاهيم الفقهية وتكوين بنية مفاهيمي vخريطة الشكل 
 .32- 1 ص ،45العدد  ،السنة السابعة، مجلة علوم إنسانية ،طالل
 وأساليب االبتدائية المرحلة في والصحة العلوم مناهج). 1993. (يوسف خليل ،الخليلي .45

 .القدس جامعة: عمان .تدريسها
فاعلية نموذج التعلم البنائي في تحصيل طلبة الصف ). 2003. (الخوالدة، سالم عبدالعزيز .46

كلية  .ير منشورةرسالة دكتوراه غ. األول الثانوي العلمي في مادة األحياء واتجاهات الطلبة نحوها
 . جامعة عمان العربية للدراسات العليا .الدراسات العليا

دراسات مقارنة بين امتالك المعلمين لمفاهيم ). 1983. (الطيطي، محمدالخوالدة، محمد و  .47
، مكتب 26العدد، مجلة رسالة الخليجالتربية االسالمية للصف السادس وبين اكتساب طلبتهم لها، 

 .التربية العربي لدول الخليج العربي، الرياض، السعودية
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منشورات . اإلحصاء الوصفي). 2012.(درويش، رمضان محمد ؛ رحمة، عزيزة عبد العال .48
  .جامعة دمشق

فاعلية المدخل التفاوضي في تدريس التاريخ لتنمية التحصيل  .)2012(. الدسوقي، حنان .49
رسالة دكتوراة غير  .المعرفي ومهارات التفكير التاريخي والميل إلى المادة لدى طلبة المرحلة الثانوية

 .مصر .كلية التربية .جامعة حلوان .منشورة
أثر كل من طريقتي االستقصاء والعصف الذهني في تنمية . )2005( .الدوسري، راشد أحمد .50

من الموقع  .لدى طالب المرحلة الثانوية في دولة قطر .التفكير الناقد في الدراسات االجتماعية
  .4/10/2010تاريخ المراجعة  :اإللكتروني

http://www.education.gov.qa/research/.pdf 

 .المكتبة الجامعية: مصر. 2ط .مناهج البحث في علم النفس). 1999. (عبد الفتاح دويدار، .51
 .الثقافة العلمية الصحيةاستخدام الطريقة االستقصائية في تدريس ). 2000. (الديب، فتحي .52
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بين مالمح النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي للجمهورية العربية ي: الهدف العام للدرس

  .1963-1946السورية منذعام

حسـب دليـل المعلـم المعـد مـن  واحـدة درسـية ةحصـ: الزمن المخصـص لتنفيـذ الـدرس
  قبل وزارة التربية

  مستويات األهداف

 قـادًراقيـام باألنشـطة المرافقـة أن يكـون اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الـدرس و 

  :أنعلى 
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

            √  .  يقدم أمثلة منتمية وغير منتمية لمفهوم النظام السياسي-1
      √        .أمثلة منتمية وغير منتمية إلىيصنف األمثلة المعطاة  -2
          √    .التي صنف في ضوئها األمثلة المقدمة  األسسيحدد  -3
            √  .يعدد مراحل تطور النظام السياسي في سورية-4
    √          .في تحقيق استقالل البالد التأسيسيةدور الجمعية  يقيم-5
تشـــكيالت الســـلطة السياســـية فـــي ســـورية فـــي مرحلـــة مابعـــد ل يرســـم مخطًطـــا-6

  .االستقالل
    √        

      √        .السياسية التي برزت في تلك المرحلة األحزابيصنف  -7
        √      .يوضح سمات مرحلة مابعد االستقالل-8
ــــي -9 ــــوى السياســــية ف ــــى دســــتور            ســــوريةيعلــــل اعتمــــاد الق بعــــد االســــتقالل عل

  .1928عام
  √          

  √            يبين رأيه حول أهمية الوحدة بين سورية ومصر-10

    √          .تجربة وحدوية مستقبلية إلقامةعمل مناسبة لنظام الحكم  آليةيقترح  -11
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مالمــح النظــام السياســي واالقتصــادي واالجتمــاعي فــي الجمهوريــة  يتعــرف: للــدرسالهــدف العــام 
  .)1970-1963(العربية السورية بين عامي 

ــدرس ــذ ال ــزمن المخصــص لتنفي حســب دليــل المعلــم المعــد مــن  نادراســيتن تاحصــ: ال
  وزارة التربية

  مستويات األهداف

 اباألنشـطة المرافقـة أن يكـون قـادرً قيـام اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الـدرس و 

  :أنعلى 
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

يقــــدم أمثلــــة منتميــــة وغيــــر منتميــــة لمفهــــوم النظــــام السياســــي واالقتصــــادي  -1
  .)1970-1963(واالجتماعي في سورية بين عامي

√            

      √        .أمثلة منتمية وغير منتمية إلىالمعطاة  األمثلةيصنف -2
          √    .حدد األسس التي صنف في ضوئها األمثلة المقدمةي-3
          √    .يفسر تمكن سورية من الحصول على استقاللها من االستعمار-4
يكتــب مقــاال عــن نتــائج تطبيــق القــوانين والمراســيم التــي صــدرت بعــد الثــورة -5

  .على المجتمع
    √        

            √  .آذارثورة الثامن من  أسبابيعدد -6
            √  .آذاريشرح أهداف ثورة الثامن من -7
        √      .اإلثرائيمن المربع  آذاريوضح خصائص ثورة الثامن من -8
  √            .يبين رأيه في المراسيم والقوانين التي أصدرتها الثورة-9

          √    .العقبات التي اعترضت مسيرة الثورةيوضح -10
    √          .للتخلص من قوى االستعمار واالستغالل والرجعية آليةيقترح -11

 
 
 

  
  

  :الثانياألهداف التعليمية للدرس 
النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي يف 

 )1970_1963(سورية بني عامي 
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بعــد قيــام الحركــة التصــحيحية واالســتقرار السياســي  ســوريةأوضــاع  يتعــرف :الهــدف العــام للــدرس
  .وحتى الوقت الحاضر 1970منذ عام  سوريةالذي عاشته 

حسـب دليـل المعلـم المعـد مـن  واحـدة درسـية ةحصـ: الزمن المخصـص لتنفيـذ الـدرس
  وزارة التربية

  مستويات األهداف

 قـادًراقيـام باألنشـطة المرافقـة أن يكـون اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الـدرس و 

  :أنعلى 
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

            √  .يقدم أمثلة منتمية وغير منتمية لمفهوم االستقرار السياسي-1
      √        .أمثلة منتمية وغير منتمية  إلىيصنف األمثلة المعطاة -2
          √    .يحدد  األسس التي صنف في ضوئها األمثلة المنتمية-3
            √  .يعرف االستقرار السياسي-4
            √  .تحقيقها إلىالمبادئ التي سعت الحركة التصحيحية  يعدد-5

  √            .يبين رأيه حول أهمية التعددية السياسية -6

    √          .السياسية األحزابمنظمة لتشكيل  آليةيقترح -7
  √            .في مجلس الشعب يبين رأيه -8

            √  .والمؤسسات الديمقراطية األحزابو  المحلية اإلدارةيعرف مجالس  -9

        √      التعددية االقتصادية أهميةيكتب مقالة عن  -10

  التي تظهر في المنشاتيحدد القطاعات التي تتبع لها كل منشأة من -11
  .الصور المعروضة     

    √        

  لمواكبة المتغيرات االقتصادية  سوريةيستخلص الخطوات التي اتخذتها  -12
  الدولية     

        √    

          √    .سياسة التطوير والتحديث من خالل الفكر المؤسساتييوضح -13

  
  
  

  :الثالثاألهداف التعليمية للدرس 
  احلركة التصحيحية واالستقرار السياسي

  وحىت الوقت احلاضر 1970منذ عام 
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  .ويميز خصائصهادستور الجمهورية ومدى أهميته يتعرف مفهوم  :الهدف العام للدرس

حسـب دليـل المعلـم المعـد مـن  ة واحـدةدرسـي ةحصـ: الزمن المخصـص لتنفيـذ الـدرس
  قبل وزارة التربية

  مستويات األهداف

 قـادًراقيـام باألنشـطة المرافقـة أن يكـون اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الـدرس و 

  :أنعلى 
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

            √  .ريقدم أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية لمفهوم الدستو -1
      √        .منتمية وأمثلة غير منتميةأمثلة  إلىيصنف األمثلة المعطاة -2
          √     .يحدد األسس التي صنف في ضوئها األمثلة المقدمة-3
            √  .يعرف الدستور-4
            √  .المصادر التي تشتق منها الدستور يسمي-5
        √      .يطبق مواد الدستور على المشكالت التي يتعرض لها في المدرسة-6
  √            .الدستور للدولةيبين رأيه في أهمية  -7

      √        .ه دستور ومجتمع غير مستقر دستورًيايوازن بين مجتمع ينظم-8
    √          .رللدستو  إلضافتهامواد جديدة يراها مناسبة  يقترح -9

            √  .م1973-1946يوضح أبرز الدساتير التي أقرت منذ عام  -10

وحتــــى قيــــام      1946علــــى الدســــتور منــــذ  طــــرأتيســــتنتج التغيــــرات التــــي  -11
  .الحركة التصحيحية

  √          

  
 
 
 
 
 
 
  

  :الرابعاألهداف التعليمية للدرس 
  دستور اجلمهورية العربية السورية
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  .الحقوق والحريات والواجبات في دستور الجمهورية العربية السوريةيتبين  :الهدف العام للدرس
  

حسـب دليـل المعلـم المعـد مـن  واحـدة ةدرسـي ةحصـ: الزمن المخصـص لتنفيـذ الـدرس
  وزارة التربية

  مستويات األهداف

 قـادًراقيـام باألنشـطة المرافقـة أن يكـون اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الـدرس و 

  :أنعلى 
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  يقدم أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية  لمفاهيم الحقوق والحيات والواجبات-1
  .في الدستور   

√            

      √        .أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية إلىيصنف األمثلة المعطاة -2
          √    .التي صنف في ضوئها األمثلة المقدمةحدد األسس ي -3
أن يســـــمي الحريــــــات والحقــــــوق التــــــي يكفلهــــــا دســــــتور الجمهوريــــــة العربيــــــة -4

  .السورية

√            

          √    .يميز بين الحريات والحقوق الشخصية والحريات والحقوق العامة-5
ــــة -6 ــــي المجتمــــع مــــن دســــتور الجمهوريــــة العربي يســــتنتج واجبــــات المــــواطن ف

  ..السورية
    √        

    √          .معايير يعتمدها في اختيار مرشحه لعضوية مجلس الشعب يقترح-7
  √            . اإلنسانحقوق يبين رأيه في مجتمع تجاهلت قوانينه -8

لتحقيـق عــالم يسـوده العدالـة والسـالم مـن المربــع  األساسـييسـتخرج الشـرط  -9
  .اإلثرائي

    √        

  

 

  

  

  :اخلامساألهداف التعليمية للدرس 
  الدستوراحلقوق واحلريات والواجبات يف 
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األنظمـــة  والقـــوانين التـــي تـــنظم المجتمـــع فـــي الجمهوريـــة العربيـــة    يتعـــرف :الهـــدف العـــام للـــدرس
  .السورية

حسـب دليـل المعلـم المعـد مـن  واحـدة درسـية ةحصـ: الزمن المخصـص لتنفيـذ الـدرس
  وزارة التربية

  مستويات األهداف

 قـادًراقيـام باألنشـطة المرافقـة أن يكـون اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الـدرس و 

  :أنعلى 
  تقويم  تركيب  تحليل  تطبيق  فهم  تذكر

            √  .قدم أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية لمفهومي األنظمة والقوانيني-1

      √        .أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية إلىيصنف األمثلة المعطاة -2
          √    .يحدد األسس التي صنف في ضوئها األمثلة المقدمة-3
      √        .والقوانين واألنظمةالدستور يقارن بين -4
التي صاغها الدستور في أموره التعليمية  واألنظمةيطبق القوانين -5

  .والمدنية
    √        

            √  .يعدد مراحل تطور القوانين -6
          √    .والقوانين في تطور المجتمعات البشرية األنظمةيستنتج دور  -7
    √          .من الحياة العامة تنظمها القوانين يقترح أموًرا -8
مـــن قـــانون العملـــين األساســـي علـــى المـــرأة العاملـــة فـــي  53يطبـــق المـــادة -8

  .ا األولىوالدته
    √        

  √            .في حياته اليومية واألنظمةالقوانين  بأهميةيبين رأيه  -10

          √    .والقوانين األنظمةيستنتج أهمية تحديث  -11

 

 

 

 

  :السادساألهداف التعليمية للدرس 
  األنظمة والقوانني
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)2(ملحق  
 املفاهيم املتضمنة يف الربنامج التعليمي وتعريفاتها حسب كل درس

  النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي :المفهوم الرئيس األول

  تعريف المفهوم  المفهوم السياسي الفرعي

 ا�ستق�ل
الدول كي تستطيع إدارة شؤون  جميعالسليم لو  الطريق الشرعي

  .نفسها بنفسها دون تدخل أو احتالل من دول اخرى
  .اجتماعي واقتصادي لتشكيل دولة واحدةاندماج سياسي و  الوحدة السورية المصرية

 ا�نفصال

عكس الوحدة ويطلق هذا المفهوم على العملية السياسية التي 
الوحدة السورية السياسيين إلنهاء و قام بها بعض العسكريين 

  .المصرية

 نظام الحكم
نظام سياسي يرأسه رئيس ونظم مختلفة وله مؤسسات منفصلة 

  .تشارك في السلطة

 الثورات الوطنية
 انقالب على الحالة السياسية والعسكرية الموجودة في البالد

  .االستقاللالنتزاع  ومحاولة تغييرها تغييًرا جذرًيا مثل االحتالل

 ا�نتخاب

رئيسي للمشاركة السياسية من الشعب الختيار ممثليهم  مظهر
في المجالس المختلفة عن طريق التصويت، وهي الطريقة 

الوحيدة لتنفيذ الديمقراطية الليبرالية التمثيلية في ظل تزايد أعداد 
  .السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل ألفراد الشعب

 رئيس الجمھورية
والذي أعطاه الدستور الحق في قيادة  يذيةهو رأس السلطة التنف

   .البالد عبر االنتخاب، وتكون مدة واليته سبع سنوات ميالدية

 الحكومة الوطنية

مفهوم سياسي يستخدم لوصف القيادة السياسية في البالد وهي 
تضم مجموعة من السياسيين الذين يحتلون مناصبهم ويديرون 

  .دفة الحكم

  الج�ء
ا ا وسياسيً مناحيه عسكريً  بكلتقالل الحصول على االس

  .ن أرض الوطنما وبمعنى خروج أخر جندي واقتصاديً 

 ا�حت�ل

مصطلح يقصد به أن تكون دولة تابعة لدولة أو دول أخرى 
يؤثر  مابسبب السيطرة العسكرية أو اعتمادها التجاري عليها 

على اتجاهاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية، أي االعتماد 
يفرض على  ماالتصدير  معلى الخارج سواء في التجارة أ
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  .الدولة عالقات غير متكافئة

 مجلس النواب

ين عن من ممثلهو رأس السلطة التشريعية في البالد ويتكون 
على فئات الشعب كله ويمارس السلطة التشريعية والرقابة 

  .أجهزة الدولة

  الدستور

مارستها موانتقالها، و , التي تظم تأسيس السلطة مجموعة القواعد
وتبين طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وخالفاتها مع 

  .بعضها، ومع المواطنين ومع الدول األخرى
 

 

  النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي :الثانيالمفهوم الرئيس 

  تعريف المفهوم  السياسي الفرعيالمفهوم 

  ا�ستق�ل
الدول كي تستطيع إدارة شؤون  جميعالسليم لو  الطريق الشرعي

  .خرىأنفسها بنفسها دون تدخل أو احتالل من دول 

 التغيير الجذري
 لنواع االستغالل واالستبداد واالستعباد بكجميع أالثورة على 

  .مناحي الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

 آذارثورة 
على االنفصال وقادها حزب البعث  حركة انقالبية قامت رًدا
  .1963العربي االشتراكي عام 

 الثورة

وينات االجتماعية مصطلح يقصد به التحول الجذري في التك
والخبرات واالقتصادية والسياسية والنظام العام وفي العالقات 

المتبادلة بين الناس، وهو مفهوم يقصد به مقاومة نظام الملكية 
  .ذاته

  .م الشموليةنظمجموعات من الطبقات الحاكمة في ال قوى التسلط

 ا�ستغ�ل
خرين أن يفعلوا مانريد منهم بفعل القوة التي القدرة على حمل اآل

  .يمتلكها هؤالء

 السلطة
الشرعية باالنتخابات أو بالتعيين، هي القوة ولكنه اكتسبت صفة 

  .فهي القوة الرسمية المهيمنة على حكم البالد

 الجماھير الكادحة
الجزء األساسي والكبير من مكونات المجتمعات والتي تعتمد 

  .نتاج االقتصادي واليد العاملةالدول عليه في اإل جميع
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 النھضة ا�قتصادية وا�جتماعية

 تخطيط بكلللتنمية داخل البالد عبر ال الدفع الحيوي والسليم
جوانب الحياة وتنفيذ ذلك على أكمل وجه لتحقيق الرفاه 

   .للمجتمع

  حكومة الوحدة

السياسيين الذين قاموا بقيادة  مجموعة أطلق هذا المفهوم على
كل من سورية ومصر بعد قبام الوحدة بين البلدين إلدارة 

  .شؤونهما

 

  الحركة التصحيحية وتعزيز االستقرار السياسي :الثالثالمفهوم الرئيس 

  تعريف المفهوم  المفهوم السياسي الفرعي

 القيادة الحكيمة
االمتياز بالنفوذ والتأثير الشخصي في الجماعة التي ينتمي 

  . إليها ويؤثر فيها

 ا�ستقرار السياسي

قدرة النظام على االستمرار فترة طويلة وعدم وجود تغيير 
في حالة  سي باقًيالفترة طويلة، ويكون النظام السيااجتماعي 

  . مقبولة من التوازن لفترة طويلة

 المؤامرات

كل ما يحاك على مستوى الدول أو دولة ضد دولة أخرى 
الجوانب  للإلضرار بها أو التحكم بها أو استغاللها بك

  .وابتزازها

 الضغوط الخارجية
النظام وخارجه، والتي التفاعالت من الجماعات المختلفة داخل 

  .تعبر عن التفاعل داخل المجتمع 
  .دارات التي تكون إدارتها منتخبةإلالهيئات وا جميع المؤسسات الديمقراطية

  .فئات الشعب في الجمهورية العربية السورية جميع الجماھير

 التعددية السياسية

وهي النظرية التي تدور حولها الليبرالية الحديثة، وهي وجود 
كثر من حركة أو حزب سياسي في النظام السياسي الواحد، أ

  .ويتنافس الجميع من أجل الوصول للسلطة

 الجبھة الوطنية التقدمية
صيغة من صيغ العمل السياسي تضم القوى الوطنية والتقدمية 

  .وممثلين عن اتحادات العمال والفالحين

  مجلس الشعب
تتولى السلطة التشريعية تتمثل  مؤسسة منتخبة انتخاًبا ديمقراطًيا

  .فئات الشعب كله



 181 

 المحلية اOدارةمجالس 
ارة الشؤون المحلية في الوحدات تمارس إد هيئات منتخبة شعبًيا

  ).المحافظة، المدينة، البلدة، القرية(اإلدارية

 التعددية ا�قتصادية وا�جتماعية

وجود  وهي النظرية التي تدور حولها الليبرالية الحديثة، وهي
خاصة، عامة، (كثر من حركة اجتماعية وقطاعات اقتصادية أ

في النظام السياسي الواحد، ويتنافس الجميع من أجل ) مشتركة
  .تحقيق التنمية االقتصادية االجتماعية

 التطوير والتحديث

مجتمع التكنولوجيا الحديثة  إلىاالنتقال من المجتمع التقليدي 
. انقطاع حضاري في تاريخه وقدرة المجتمع على التجدد دون

بحيث يصبح العقل مصدر المعرفة، ويصاحبه نمو الديمقراطية 
  .وانتشار التعليم ، وتزايد تكيف األفراد مع القيم

 الفكر المؤسساتي

هو الفكر الذي يؤمن بأن كل مؤسسة تمثل الوطن مهما كان 
حجمها واختصاصها والعمل المؤسساتي عمل جماعي ال 

  . فردي، وهو فكر ديمقراطي

 

  الدستور :الرابعالمفهوم الرئيس 

  تعريف المفهوم  المفهوم السياسي الفرعي

 الدستور

رستها ماوانتقالها، و , مجموعة القواعد التي تظم تأسيس السلطة
وتبين طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وخالفاتها مع 

  .بعضها، ومع المواطنين ومع الدول األخرى

 حقوق المواطنين وواجباتھم
ساسية مكفولة في الدستور لكل فرد من ألفراد أنصوص وقواعد 

  .المجتمع

 الدولة

هي الشكل السياسي للمجتمعات وهي السلطة التي تنظم 
قوانين وتنفذها وهي قائمة على االجتماعية وتصوغ الالعالقات 

الشعب، األرض، : ركانهااإلجماع بين الحاكم والمحكوم وأ
  .السيادة، االعتراف الدولي

 السلطة
اكتسبت صفة الشرعية باالنتخابات أو  اهي القوة ولكنه

  .بالتعيين، فهي القوة الرسمية المهيمنة على حكم البالد
هو ما يتعارف الناس على فعله دون ضجر لمدة زمنية طويلة  دستوريالمواطنين العرف ال
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 المعروف عرًفا(يجب االلتزام به  ، والعرف كالقانوننسبًيا
  ).كالمشروط شرًطا

 العادات والتقاليد

 ع عليه من سلوكيات يومية في كلما يتعود الفرد والمجتم
المجاالت ، وهي نتيجة للتفكير في الفعل والذي إذا تكرر 

ليد مثل األسالك حينما ، وأن العادات والتقااأصبح عادة وتقليدً 
 مايصبح من الصعب كسرها، والعادة والتقليد له تندرج مًعا

  ).معرفة، مهارة، رغبة(ثالثة عناصر

 الشرائع السماوية
رسل ومنها اليهودية األديان السماوية التي نزلت على ال جميع

  .سالموالمسيحية واإل

 السلطة التشريعية
وهي التي تقوم بوضع القوانين التي تنظم العالقات في المجتمع 

  .وتمثلها السلطة التشريعية

 السلطة  التنفيذية
حكام القضائية وترسم وهي التي تقوم بتنفيذ التشريعات واأل

  . لعامة للدولة، ويمثلها رئيس الجمهوريةا السياسة

 السلطة القضائية

فراد المجتمع، أوهي التي تقوم بفصل النزاعات والخالفات بين 
فراد والمجتمع من جهة والمؤسسات الحكومية من جهة وبين األ

  . أخرى

 الحياة السياسية

ننا االجتماعية، أو و طريقة يمكننا من خاللها أن نفهم وننظم شؤ 
هي الوسائل التي يستطيع من خاللها األفراد والجماعات 

  . كثر من اآلخرينأالسيطرة على الوضع 

 مجلس الوزراء

هو رأس السلطة التنفيذية في الديمقراطيات البرلمانية، ويرأسه 
رئيس الوزراء وله اختصاصات تنفيذية كثيرة مثل إعداد 

واالتفاقيات ومشروعات القوانين، ويكون الميزانيات والخطط 
  .ًال مسؤولية تضامنية أمام مجلس النوابو مسؤ 
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  الحقوق والحريات والواجبات في الدستور :الخامسالمفهوم الرئيس 

  تعريف المفهوم  المفهوم السياسي الفرعي

 الحريات والحقوق الشخصية

تحقيق التضامن بين أبناء المجتمع والتعاون فيما  إلىتهدف 
نسانيتهم في إبينهم لتحقيق التقدم والتطور والحفاظ على 

  .هو غاية الوجود اإلنسانمعرض أن 

 حق إبداء الرأي
التزام قانوني كفله الدستور والدولة لكل مواطن للتعبير عن رأيه 

  .بحرية، على أال يخل بالنظام العام

 التعبيرحق حرية 

قدرة الفرد على التعبير عن رأيه بحرية وعالنية بالقول والكتابة 
نقد البناء بما لووسائل التعبير األخرى وأن يسهم في الرقابة وا

  .يضمن سالمة البناء الوطني والقومي

 حرية العقيدة والعبادة
رسة الشعائر الدينية الخاصة بالدين ماقدرة الفرد على القيام ب

  .ال يخل ذلك بالنظام العامأالذي يعتنقه على 

  حق ا�نتخاب

مظهر رئيسي للمشاركة السياسية من الشعب الختيار ممثليهم 
في المجالس المختلفة عن طريق التصويت، وهي الطريقة 

اد الوحيدة لتنفيذ الديمقراطية الليبرالية التمثيلية في ظل تزايد أعد
  . السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل ألفراد الشعب

 حق العمل
مظهر رئيس لكل مواطن من خالل المساواة في توفير فرص 

  .العمل لجميع المواطنين

  الوحدة الوطنية
الشرائح االجتماعية والسياسية واالقتصادية للحفاظ  جميعتكاتف 

  .على سالمة الوطن وأراضيه ومقدراته

  العدالة و الس�م

عدم االنحياز في محاكمة أي إنسان ألي : العدالة: مفهومان
ميل فطري في أعماق اإلنسان، وهو حالة من : والسالم. أمر

الهدوء والسكينة، وهو حالة إيجابية مرغوبة في ذاتها مثل 
الحاجة إلى التوصل إلى اتفاق، والرغبة في تحقيق االنسجام 

  .في العالقات بين البشر

 حق الحياة

منة وتلقي الرعاية آقدرة الفرد على العيش بسالم في بيئة 
الصحية الكاملة واالجتماعية والحماية من االعتداء والتهديد 

  .واالستبداد
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  األنظمة والقوانين :السادسالمفهوم الرئيس 

  تعريف المفهوم  المفهوم السياسي الفرعي

 القوانين

وجوه النشاط الفردي والعام،  مجموعة القواعد التي تنظم مختلف
ويطلب من الفراد احترامها ومراعاتها في سلوكهم بغية تحقيق 

النظام في المجتمع، وتنظم هذه القواعد األمور المدنية 
  .والتجارية والجزائية، وتضعها السلطة التشريعية في الدولة

 الفوضى
لة من حاالت عدم االستقرار السياسي والتي توصف بعدم اح

  .قوة تحمي المواطنين وتنفذ القانون في البالد وجود

 المصلحة العامة

أحد أهم الوظائف الدولة الحديثة، والتي تتمثل في حمايتها 
للمصلحة العامة في الداخل والخارج، وايضًا قيامها بالدور 

التنموي الحديث الذي يتمثل في قيام الدولة بدور المنظم 
  .االقتصادي

  .على حق الفرد في الحفاظ على حقوقهيطلق  المصلحة الخاصة

 الدولة

آلة الدولة والتي تحقق أهدافها، وهي أجهزة متعددة مثل 
الجيش، الشرطة، البيروقراطية، رجال القانون، والسلطات 

  .المختلفة

 ا_نظمة

هي النصوص التي تصدرها السلطة التنفيذية متضمنة القواعد 
تبين كيفية تنفيذها التي تفصل أحكام التشريعات وتوضحها أو 

  .وتطبيقها

  الفكر الديني
راد بين أفاألحكام والقواعد األخالقية التي حدد بموجبها التعامل 

  .الدين الواحد كل فيما بينهم

 الدستور

مارستها موانتقالها، , مجموعة القواعد التي تظم تأسيس السلطة
وتبين طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وخالفاتها مع 

  .بعضها، ومع المواطنين ومع الدول األخرى
  .هو اللبنة األساسية للمجتمع والتي على أساسه يتكون منه الفرد

 التشريع
ة التشريعية في مجموعة القواعد القانونية الصادرة عن السلط

  .ألصول معينة نصوص مكتوبة وفًقا
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        ))))3((((ملحقملحقملحقملحق
        أوريليأوريليأوريليأوريلي    إسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةإسرتاتيجيةاخلطة الصفية وفق اخلطة الصفية وفق اخلطة الصفية وفق اخلطة الصفية وفق 

        إمنوذجاً إمنوذجاً إمنوذجاً إمنوذجاً الدرس األول الدرس األول الدرس األول الدرس األول 
        
  
  

  أوريلي إستراتيجيةالدرس األول من البرنامج التدريسي وفق 

  دقيقة 45الزمن    الصف األول الثانوي

  حصة درسية واحدة: الحصة  التربية الوطنية: المادة

  أوريلي إستراتيجية  : التاريخ

  :المتضمنة في الدرس األولالمفاهيم : أوال

  
  

  النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي :المفهوم الرئيس األول

  تعريف المفهوم  المفهوم السياسي الفرعي

 ا�ستق�ل
والسليم لجميع الدول كي تستطيع إدارة شؤون  الطريق الشرعي

  .نفسها بنفسها دون تدخل أو احتالل من دول اخرى
  .اجتماعي واقتصادي لتشكيل دولة واحدةاندماج سياسي و  المصريةالوحدة السورية 

 ا�نفصال

عكس الوحدة ويطلق هذا المفهوم على العملية السياسية التي 
قام بها بعض العسكريين والسياسيين إلنهاء الوحدة السورية 

  .المصرية

 نظام الحكم
نظام سياسي يرأسه رئيس ونظم مختلفة وله مؤسسات منفصلة 

  .في السلطة تشارك

 الثورات الوطنية
 انقالب على الحالة السياسية والعسكرية الموجودة في البالد

  .االستقاللمثل االحتالل ومحاولة تغييرها تغييًرا جذرًيا النتزاع 

 ا�نتخاب
رئيسي للمشاركة السياسية من الشعب الختيار ممثليهم  مظهر

في المجالس المختلفة عن طريق التصويت، وهي الطريقة 

  أوريلي إستراتيجيةالخطة الصفية لتنمية المفاهيم السياسية ب
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الوحيدة لتنفيذ الديمقراطية الليبرالية التمثيلية في ظل تزايد أعداد 
  .السكان وعدم إمكانية تطبيق االجتماع الكامل ألفراد الشعب

 رئيس الجمھورية
والذي أعطاه الدستور الحق في قيادة  يذيةهو رأس السلطة التنف

   .البالد عبر االنتخاب، وتكون مدة واليته سبع سنوات ميالدية

 الحكومة الوطنية

مفهوم سياسي يستخدم لوصف القيادة السياسية في البالد وهي 
تضم مجموعة من السياسيين الذين يحتلون مناصبهم ويديرون 

  .دفة الحكم

  الج�ء
بكل مناحيه عسكرًيا وسياسًيا تقالل الحصول على االس

  .واقتصادًيا وبمعنى خروج أخر جندي من أرض الوطن

 ا�حت�ل

مصطلح يقصد به أن تكون دولة تابعة لدولة أو دول أخرى 
بسبب السيطرة العسكرية أو اعتمادها التجاري عليها ما يؤثر 

على اتجاهاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية، أي االعتماد 
لى الخارج سواء في التجارة أم التصدير ما يفرض على ع

  .الدولة عالقات غير متكافئة

 مجلس النواب

من ممثلين عن هو رأس السلطة التشريعية في البالد ويتكون 
فئات الشعب كله ويمارس السلطة التشريعية والرقابة على 

  .أجهزة الدولة

  الدستور

وانتقالها، وممارستها , التي تظم تأسيس السلطة مجموعة القواعد
وتبين طبيعة النظام السياسي وهيئات الدولة وخالفاتها مع 

  .بعضها، ومع المواطنين ومع الدول األخرى
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يبين مالمح النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي للجمهورية العربية  :الهدف العام للدرس

   1963-1946السورية منذ عام 
  

  

حسب دليل المعلم حصة درسية واحدة : الزمن المخصص لتنفيذ الدرس
  المعد من قبل وزارة التربية

  المهارات المتوقع اكتسابها

 قادًراقيام باألنشطة المرافقة أن يكون اليتوقع من الطالب بعد دراسة محتوى هذا الدرس و 

  :أنعلى 

  مهارة التصنيف  ).تذكر(يقدم أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية لمفهوم النظام السياسي -1
  االستنتاج

  اتخاذ القرار
  النقد البناء

  .)تحليل(أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية  إلىيصنف األمثلة المعطاة -2

  .)فهم(صنف في ضوئها األمثلة المقدمة يحدد األسس التي -3

  .)تذكر(يعدد مراحل تطور النظام السياسي في سورية -4

  الوسائل التعليمية  ).تركيب(ة في تحقيق استقالل البالد ييقيم دور الجمعية التأسيس-5
يميز تشكيالت السلطة السياسية في سورية في مرحلة مابعد االستقالل -6
  .)تحليل(

  الحاسوب
 السبورة 
 الصور 

 الوثائق والمصادر التاريخية
 لوحة كرتونية

  

  .)تحليل(السياسية التي برزت في تلك المرحلة   األحزابيصنف -7

  .)تطبيق(  بعد االستقالل يوضح سمات مرحلة ما-8

يعلل اعتماد القوى السياسية في سورية بعد االستقالل على دستور عام -9
  .)تطبيق( 1928

  .)تقويم(رأيه حول أهمية الوحدة بين سورية ومصر يبين - 10

تجربة وحدوية مستقبلية  إلقامةعمل مناسبة لنظام الحكم  آليةيقترح - 11
 . )تركيب(
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  :والتمهيد  اإلثارة

في مدى لكل دولة نظام سياسي يؤثر : هالطلبة وشدهم لموضوع الدرس بقوليثير المدرس انتباه 
راحل التي يمر بها مال استقرارها وتطورها االقتصادي واالجتماعي فما هو النظام السياسي وما

  .وهل استطاع هذا النظام تحقيق االستقرار للمجتمع السوري سوريةالنظام السياسي في 
  :تحديد المصادر": أوال
  

  
  

            

 :واإلجراءاتاألنشطة 
 

النظام  ،قراطيةمالدي، الغيرية، الدولة(من المفاهيم على السبورة يكتب المدرس مجموعة 
مرحلة االنفصال األمانة، االستعمار  االستقاللبعد  ما االستقاللقبل  ما ، الصدق، السياسي

  ).آداب الحديث
وتسمية كل ضمن مجموعات  وتصنيفهاالمفاهيم المكتوبة  وصفمن الطلبة المدرس يطلب  - 

السئلة المدرس  يوجهوبعد انتهاء الطلبة من تصنيفهم للمفاهيم في مجموعات   .مجموعة باسم 
  :األتية
 ؟عليها في هذا التصنيف اعتمدتمألسس التي ا ما �
 ؟لمصادر التي استقيتم منها معلوماتكما ما �
 ما مدى صحة المصادر؟ �

بمراحل تطور يناقش المدرس إجابات الطلبة، ويطلب منهم إستخراج المفاهيم السياسية المرتبطة 
  .في سورية النظام السياسي

ويطلب من الطلبة قراءة النص المعروض في الشريحة ويوجه ) 1(يعرض المدرس الشريحة
  :االسئلة األتية

  مدى صحة المعلومات الموجودة فيها؟ ما - 
  لدليل على صحتها او عدمها؟ ما - 
  ما األسس التي حكمتم في ضوئها على صحة المعلومات؟ - 
  
  



  ؟سورية

  .والتي تتضمن التسلسل الزمني لمرحلة ماقبل االستقالل

  

 

1947

 

1932   

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  :التقويم المرحلي
    )1(ورقة عمل 

  ما مراحل النظام السياسي؟  -               
سوريةدور الجمعية التأسيسية في تحقيق استقالل  ما                

               
  :مقارنة الحجج وتقييمها
  ):3(يعرض المدرس الشريحة 

        
        
        
        
        
        

والتي تتضمن التسلسل الزمني لمرحلة ماقبل االستقالل) 2(يعرض المدرس الشريحة رقم 
  الجمعية التأسيسية

  

 

 1946اتفاقية ا�ستق�ل 

1947ج�ء آخر جندي فرنسي 

 1943ا�نتخابات النيابية

1928دستور

1932انتخاب أول رئيس للجمھورية

        
التقويم المرحلي

ورقة عمل 
               
                

             
مقارنة الحجج وتقييمها: نياً ثا

يعرض المدرس الشريحة      

يعرض المدرس الشريحة رقم 
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في ظل االحتالل، وذلك ألن طبيعة النظام ). 1928(أخذت القوى السياسية بالدستور الذي أقر في عام 
  : السياسي لم تتغير بعد االستقالل، وتمثلت السلطة السياسية في سورية بعد االستقالل

) 1954، 1949(رئيس الجمهورية المنتخب من قبل البرلمان، إال أنه في فترة االنقالبات العسكرية -1
  .كان قائد االنقالب العسكري ينصب نفسه رئيسًا للجمهورية

  .والتي تمثلت بكبار اإلقطاع والبرجوازية اللذين عملوا لمصالحهم الخاصة: الحكومات -2
  .الممثل بخليط من الوجهاء والعشائر والمالكين: مجلس النواب -3

  :المهمات األتيةيوزع المدرس الطلبة في الصف إلى ثالث زمر، ويكلفهم بأداء 
 إقترح اسئلة يمكن أن تسألها من النص السابق؟ �
 أجب عن األسئلة التي اقترحتها؟ �
 ما المفاهيم الرئيسة في النص السابق؟ �

  .يناقش المدرس إجابات الطلبة في كل زمرة
  .يسجل المدرس المفاهيم التي ذكرها الطلبة على السبورة - 
 :وًال إلجراء المقارناتالتي تتضمن جد) 4(يعرض المدرس الشريحة - 
  

  أوجه االختالف  أوجه الشبه                       المقارنات

      منتخب  الرئيس

  قائد انقالب

      تقليدية  األحزاب

  تقدمية

      تقليدية  الحكومات

  حالية

      منتخب  مجلس النواب
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  :التقويم المرحلي
  ) : 2(ورقة عمل يوزع المدرس 
  ما تشكيالت السلطة السياسية في مرحلة ما بعد االستقالل؟ -              
  السياسية التي برزت في تلك المرحلة؟ األحزابصنف  -              
 ؟)1928(علل اعتماد القوى السياسية على دستور -              

  :والنتائج األسباب تحديد: رابعاً 
 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

  :المرحليالتقويم 
   :)3(ورقة عمليوزع المدرس 

  ما سمات مرحلة مابعد االستقالل؟ -        
 ما المشكالت التي عانت منها الجماهير اقتصاديًا واجتماعيًا؟ -        

 
  :تحديد االفتراضات والتعميمات وتقييمها: المرحلة الرابعة

        
        

  :الطلبة بالمهمة اآلتية يكلف  المدرس
  انظر إلى الجدول وأجب عن األسئلة المرفقة؟

  االستقالل االقتصادي  عدم االستقرار السياسي

  االنقالبات العسكرية  تردي األحوال المعيشية

  مالحقة القوى التقدمية التقدمية  قمع الحريات 

  سيطرة القوى االقطاعية والبرجوازية  االنقالبات العسكرية

  كثرة المشاريع االستعمارية في المنطقة  الحكومات التقليدية

  ؟)ب(بالعبارة المناسبة من العمود ) أ(صل كل عبارة من العمود - 
  أعد صياغة العبارات السابقة ما يظهر السبب والنتيجة التي أدت إليها؟ - 
  اقترح أسبابًا جديدة تؤدي إلى النتيجة ذاتها؟ - 
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  :التقويم المرحلي

  :تتضمن االسئلة) 4(العمل يوزع المدرس ورقة 
بين سورية ومصر في مواجهة المشكالت التي أهمية عانت منها  الوحدة أهميةاذا م   �

  الجماهير؟
  ؟ االنفصال في اقتراح تجربة وحدوية مستقبلية إلىأفد من العوامل التي أدت  �

لالستمرار وتقوية ومن خالل أجوبة الطلبة عن قرارات الوحدة وأهميتها يتبين أنها لم تكن كافية 
  .الوحدة بين سورية ومصر

 :التقويم النهائي
  أجب عن األسئلة اآلتية؟

 :يأتي ماأختر اإلجابة الصحيحة  - 1
  :1958 -1946من أبرز سمات مرحلة ما بعد االستقالل في سورية الممتدة ما بين 

a( ستقرار السياسياإل. 
b( االنقالبات العسكرية. 
c( القضاء على االقطاع والبرجوازية. 
d( قيام النظام الجمهوري الشعبي. 

 عدد مراحل تطور النظام السياسي في سورية؟ - 2

) 5(لمدة ) 1958(سورية ومصر في عام يعرض المدرس مقطعًا من فيلم وثاقي عن الوحدة بين 
  :دقائق ثم يسأل

 ما األسباب التي أدت إلى الوحدة بين سورية ومصر؟ -1
مالقرارات التي اتخذت في مرحلة الوحدة لمواجهة المشكالت التي عانت منها الجماهير   -2

 اقتصاديًا واجتماعيًا؟
  أفد من إجابتك عن األسئلة السابقة في تقديم تعميم منطقي 

  :اقش المدرس تعميمات الطلبة ثم يسألين - 
  هل توجد تعميمات ممكنة اخرى يمكن تقديمها؟ - 
  ما األدلة التي تقود إلى هذه التعميمات؟ - 
  ما العوامل التي أدت إلى االنفصال بين سورية ومصر؟ - 
 ما القوى التي حاربت هذه الوحدة؟ - 
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 السياسية التي ظهرت في سورية في مرحلة ما بعد االستقالل؟ األحزابصنف  - 3
 بين رأيك حول أهمية الوحدة بين سورية ومصر؟ - 4

تكليف الطالب بواجب منزلي من خالل البحث بالمصادر حول أهمية الوحدة وتوضيح أسباب 

 االنفصال
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        ))))4((((ملحق ملحق ملحق ملحق 
عاشر الثانوي لطلبة الصف ال) القبلي، البعدي، املؤجل( اختبار التحصيل الدراسي

  الرتبية الوطنيةيف مادة 

  
  : ......................................االسم

  :...................................المدرسة
  :....................................الشعبة
  ذكر                        أنثى : الجنس

  
  

  :عزيزي الطالب

فيما يلي مجموعة من البنود، والغاية منها معرفة مدى تعلمك محتوى الوحدتين األولى والثانية 
  :منك، والمطلوب في تنمية المفاهيم السياسية أوريلي إستراتيجيةبعد تعلمك ب

  .كتابة اسمك ورقم شعبتك في المكان المخصص  - 
  .قراءة السؤال بدقة وتمعن - 
  .اإلجابة عن جميع األسئلة حسب ما يتطلبه السؤال - 
  .على الجنس المطابق لك في المكان المخصص) √(وضع إشارة - 
  .سؤاًال ) 50(عدد األسئلة - 
  

  فيق والنجاحمع تمنياتي لك بالتو                                  
  الباحث                                                               
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        ::::االسئلةاالسئلةاالسئلةاالسئلة

 
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
 أوال
ً
        )لكل سؤال عالمة واحدة سؤاالً  14(:         :         :         :         مستوى التذكرمستوى التذكرمستوى التذكرمستوى التذكر: : : : أوال

أجب عن األسئلة باختيار البديل الصحيح من بين البدائل األربعة الواردة لكل سؤال بوضع 
  .يمثل البديل الصحيح في ورقة اإلجابة وأمام رقم السؤال في المكان المخصصالحرف الذي 

  :لتي عانت منها الجماهير اقتصادًيا واجتماعياً من المشكالت ا  - 1

a( العمل بالدستور المؤقت. 
b( سيطرة القوى الرجعية على الحياة العامة. 
c( االنتخابات النيابية. 
d(  األحزابظهور. 

  :الهيئة الوطنية التي ينتخبها الشعب تسمى - 2
a( سيسيةالجمعية التأ.  
b( مجلس النواب. 
c( البرلمان. 
d( السلطة التشريعية. 

  :م1958- 1946برز سمات مرحلة مابعد االستقالل في سورية الممتدة مابينأمن  - 3

a( االستقرار السياسي. 
b( االنقالبات العسكرية. 
c( قطاع والبرجوازيةالقضاء على اإل. 
d( شعبي قيام نظام جمهوري. 

  :آذارمن أسباب قيام ثورة الثامن من - 4

a(  1961يلول عامأ 28جريمة االنفصال في. 
b( النظام االقتصادي. 
c( الهيمنة العسكرية. 
d( القوى التقدمية والوطنية. 

  :آذارخصائص ثورة الثامن من من  - 5
a(  ًلكل السلطات جمهورًيا شعبًيا يعد الشعب فيه مصدًرا اأقامت نظام. 
b(  والمرتدين المرتزقةحكم العمالء. 
c( الديكتاتورية. 



 196 

d( االنفصال.  
  :سوريةمن أسباب إرساء دعائم الدولة في  - 6

a( الحياة العامة. 
b( إصدار المراسيم والقوانين المهمة. 
c( ابتعاد القيادة عن الحزب والجماهير. 
d( رسة السلطةامم. 

  :تندرج عملية المساءلة والمحاسبة تحت مسمى- 7

a( التطوير والتحديث. 
b(  التنفيذيةالسلطة. 
c( يةاإلنساننجازات الحياة إ. 
d( النهوض بالمجتمع. 

  :من أهم مصادر الدستور - 8
a( الشرائع السماوية. 
b( الحياة العامة. 
c( الحياة الخاصة. 
d( الصالحيات. 

  :رئيس الجمهوريةمن اختصاصات - 9
a( وضع مشروع الموازنة العامة للدولة. 
b( إصدار القوانين والمراسيم التشريعية. 
c(  وتطوير اإلنتاجإعداد خطط التنمية. 
d( تعيين أعضاء مجلس الشعب. 

  :تم إقرار دستور الجمهورية العربية السورية في -10
a( 1970. 
b( 1971 
c( 1973 
d( 2012. 

  :من واجبات المواطن في المجتمع -11
a( التخريب والنهب. 
b( الدفاع عن الوطن. 
c( التهرب الضريبي. 
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d( العمل بحرية. 
متضمنة القواعد التي تفصل أحكام يطلق على النصوص التي تصدرها السلطة التنفيذية  -12

  :التشريعات وتوضحها وتبين كيفية تنفيذها وتطبيقها بـ
a( الدستور. 
b( العرف. 
c( القواعد. 
d( األنظمة. 

  .من مراحل تطور القوانين ما يعرف بـ-13
a( الدولة. 
b( األلواح. 
c( مرحلة سيطرة الفكر الديني. 
d( وسائل اإلعالم. 

  :مستوى الفهم: ثانياً 
   :بالقوانينيعد االلتزام  -14

a(  ًااجتماعيً  انشاط. 
b( من الخوف نابًعا. 
c(  ًبين الدولة واألفراد اترابطيً  اتطبيق. 
d( شعور باالنتماء للوطن. 

  :م 1963- 1946السبب الرئيس لعدم االستقرار السياسي في سورية بمرحلة  -15
a( توحيد الجيش العربي السوري. 
b( االنقالبات العسكرية المتتالية. 
c(  التقدمية األحزابظهور. 
d( االنتخابات. 

  
  : كونها أحدثتل آذارتأتي أهمية ثورة الثامن من  -16

a(  ًفي المجتمع اجذريً  اتغيير. 
b( ثورة رجعية. 
c( ثورة انتهازية. 
d(  ًللسلطة ااستئثار. 
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  :من أسباب قيام الحركة التصحيحية -17
a( ترسيخ الديمقراطية. 
b( ابتعاد القيادة عن الحزب والجماهير. 
c(  والمراسيمتطبيق القوانين واألنظمة. 
d( تحقيق مصالح الجماهير. 

  : نهأل  يتمتع مجلس الشعب بصالحيات مميزة -18
a( يقر المعاهدات واالتفاقيات الدولية. 
b(  ًاموحدً  اسياسيً  ايحقق تنظيم. 
c( عامل مهم لتعزيز الوحدة الوطنية. 
d( مؤسسة معينة من رئيس الجمهورية. 

  :إلىتتوزع القطاعات االقتصادية في سورية  -19
a(  اقتصادي ثالثيقطاع. 
b( قطاع اقتصادي أولي. 
c( قطاع اقتصادي خدمي. 
d( قطاع)تعاوني- مشترك -خاص - عام(. 

  :يعود لمجلس الشعب -20
a( تسمية أعضاء الحكومة. 
b( العمل على تنفيذ القوانين. 
c( حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء. 
d( انتخاب رئيس الجمهورية. 

  : إلىي مجلس النواب في فترة ما بعد االستقالل يعود قلة الممثلين عن الفئات الكادحة ف -21
a( سيطرة البرجوازية والقوى الرجعية. 
b( عدم وجود ممثلين أكفاء لمجلس النواب. 
c( قلة الفئات المتعلمة المثقفة في ذلك الوقت. 
d( وجود أحزاب سياسية تقدمية.  

   :إلىعود أھمية التعددية السياسية في المجتمع ت -22

a(  والحريات العامة في المجتمعتضمن صيانة الحقوق. 
b( راء وا_فكار ا�قتصاديةbاخت�ف ا. 
c( تھيئة للدخول في الشراكة السورية ا_وروبية. 
d( توقيع ا�تفاقيات السياسية مع الدول المجاورة .  
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الحرية حق مقدس تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وكرامتهم وأمنهم، والمواطنون  -23
نستنتج من خالل النص أن المفتاح الرئيس  .في الحقوق والواجبات متساوون أمام القانون

  : الديمقراطية وضمان الحرية هو إلىللوصول 
a( تحقيق عالم يسوده العدالة والحرية والسالم. 
b( تمثل القيم االجتماعية. 
c(  مبدأ احترام الرأي اآلخرتحقيق. 
d( تقدير قيمة العمل. 

  :وضع القوانين واألنظمة في المجتمع ألحد األمور اآلتية إلىدعت الدول  -24
a( تأمين التوازن بين المصلحتين العامة والخاصة. 
b( اتساع رقعة الدولة. 
c( ازدياد عدد السكان والوالدات. 
d( العادات والتقاليد واألعراف سيطرة.  

  :التطبيقمستوى : اً لثثا
  : يمكننا تعرف هوية بلد ما من خالل -25

  ).أنشطة الدولة(ينظم الحياة العامة  الدستور الذي -1

  .العادات والتقاليد التي يتبعھا الناس-2

  .ا_ديان التي يدينون بھا-3

  .أشكال النشاط البشري التي يمارسونھا -4

  : يمكننا تعرف النظام االستبدادي من خالل -26
  غياب سيادة القانون-1

  الديمقراطية-2

  الثورات-3

  وا�قتصاديالتطور السياسي -4

على مصور سورية مكان اندالع إحدى ثورات االستقالل في وجه ) 2(يمثل الرقم  -27
  : االستعمار الفرنسي

a(  براهيم هنانوإثورة. 
b( طرشألثورة سلطان باشا ا. 
c(  حمد مريودأثورة. 
d( ثورة صالح العلي.  
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  اقرأ النص اآلتي وأجب عن السؤال المرافق؟  -28
مع قواه الوطنية والتقدمية  لتحقيق أهداف ناضل من أجلها الشعب آذارقامت ثورة الثامن من 

بقيادة حزب البعث العربي االشتراكي إلقامة نظام سياسي يعبر عن آمال الجماهير ومصالحها 
ويقضي على قوى  ،إرساء نظام اقتصادي اجتماعي يحقق حرية المواطن وكرامته إلىإضافة 

 آذارن المرحلة التي سبقت ثورة الثامن من أالنص نستنتج من خالل  ..التسلط واالستغالل

  كانت تتميز بـ
a( غياب التنظيم السياسي واالجتماعي واالقتصادي. 

b(  التقدمية الوطنية على مقاليد الحكم األحزابسيطرة. 
c( تنوع المنجزات االقتصادية في مرحلة ما قبل االستقالل. 
d( االندفاع العاطفي من حزب البعث العربي االشتراكي. 

  : يتبين لدينا) 1971عام  15(المحلية رقم اإلدارةقانون  إلىبالعودة  -29
a( مدة إجازات األمومة. 
b( األحوال الشخصية للمواطنين. 
c( قانون تنظيم السكن. 
d( مدة المجالس المحلية.  

كانت تضم خمسة أحزاب سياسية ،  1972عندما تأسست الجبھة الوطنية التقدمية في  -30

في  ا4حزابزيادة عدد  عتبرلذلك يمكننا أن نأحد عشر حزباً ،  2008صبح عددھا في عام أو

  : من عواملالجبھة 
a( ضعف الجبھة. 
b( قوة الجبھة. 
c( توازن الجبھة. 
d( ثبات الجبھة. 

إذا سرقت محفظتك في المدرسة وأردت استرجاعها، فما القانون الذي يضمن لك  -31

  ؟استرجاع محفظتك المسروقة
a(  إدارة المدرسةقانون. 
b( قانون أولياء األمور. 
c( النظام السياسي. 
d( النظام التعليمي. 

إذا كلفت بإعداد ملف توازن فيه بين الحريات والحقوق والواجبات الواردة في الدستور  -32
  ، ما المصادر التي يمكن االعتماد عليها ؟اإلنسانوشرعة حقوق 
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a( صور ووثائق مكتوبة وكتب ومجالت. 
b(  نترنت في المواقع الدوليةاإلالبحث في شبكة. 

c( مشاهدة برامج التلفزيون وكتابة محتواها. 
d( مصادر حكومية من وثائق وصكوك.  

  :مستوى التحليل: رابعاً 
   :هيلمرحلة الوحدة بين سورية ومصر السمة الرئيسة  -33

a( قمع الحريات ومالحقة القوى التقدمية. 
b( وضع دستور جديد للبالد. 
c(  للمواطنينتردي األحوال المعيشية. 
d( التعددية السياسية. 

  : السمة الرئيسة لمجلس الشعب هي -34
a( توليه السلطة التنفيذية. 
b( توليه السلطة القضائية. 
c(  السلطة التشريعيةتوليه. 
d( الشورى. 

  : المحلية من خالل  اإلدارةيتمثل الفرق األساسي بين مجلس الشعب ومجالس  -35
a( التشريع والتنفيذ. 
b( بتمثيل لكافة فئات الشع. 
c( التعيين. 
d( االنتخاب المباشر. 

  : يتميز مفهوم التطوير والتحديث  عن البيروقراطية من خالل -36
a(  ياإلنسانالعمل. 
b( ترسيخ الفكر المؤسساتي. 
c( حجم القطاعات االقتصادية. 
d( التبعية واالزدواجية. 

  : تتميز السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية من خالل -37
a(  تنفيذ القوانين واألنظمة. 
b( وضع القوانين. 
c( حجب الثقة عن رئيس الجمهورية. 
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d( محاكمة الوزراء. 
تتجذر الوحدة العربية وتستطيع االستمرار إذا كانت آلية عمل السلطة وشكل الحكم  -38

  :يتميزان بـ 
a( توزيع الثروة حسب غنى كل إقليم. 
b(  السياسية في كل إقليم األحزابتشكيل. 
c(  تطبيق الديمقراطية قوًال وفعًال. 
d( ق الالمركزية السياسية في األقاليمتطبي. 

  : يتمثل الفرق األساسي بين القطاع العام والقطاع الخاص من حيث -39
a( المراقبة والمحاسبة. 
b( عدد العمال. 
c( الحوافز اإلنتاجية. 
d( التأمين الصحي. 

  :مستوى الرتكيب: خامساً 
 :االستعمارية هي اتعو أفضل السبل للحد من تدخل الدول االستعمارية والمشاركة بالمشر -40

a( حب الوطن والدفاع عنه. 
b( قبول المساعدات الخارجية. 
c(  المشاركة في تشكيل األحالف. 

d( فتح أسواق الوطن أمام الشركات . 
 :من الحلول التي تقترحھا لتطوير وعي أفراد المجتمع بحقوقھم وواجباتھم -41

a( نشر ا_مية السياسية  بين الجماھير الكادحة. 
b(  وا_نظمة على نطاق واسع بين الجماھيرنشر القوانين. 
c( إقامة دورات تأھيلية  للفئات المثقفة من الشعب. 
d(  ا_حزابتطوير النظرية الفكرية وإنشاء. 

 : في مجال الخدمات ھيالمواطن  مس حياة من أنجع الحلول لمعالجة القضايا التي ت-42
a( رسة الرقابة الشعبية على أجھزة الدولةمام. 
b( حصول على الخدمات في وقتھاقيام المواطن بال. 
c( مشاركة المواطن في حل مشك�ت مجلس الشعب. 
d(  المواطنين في جلسات المجلس النيابي جميعمشاركة. 

 ؟اإلنسانتجاهلت قوانينه حقوق ن يحدث في مجتمع أماذا يمكن -43
a( االنقالبات العسكرية. 
b( إعالن حالة الطوارئ. 
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c( االضطهاد والظلم وكبت الحريات. 
d(  األجنبي المباشرالتدخل.  

 يلتزم به جميع أفراد الشعب في حياتهم العامة؟ يمكن أن نجعل من القوانين سلوًكا كيف-44
a( وضع القوانين بحيث تضمن الحريات والحقوق كاملة. 
b( وضع القوانين المستمدة من القوانين الدولية. 
c( فرض القوانين بالقوة على المواطنين. 
d( تطبيق القوانين في دوائر الدولة. 

 :أفضل وسيلة لحل مشكلة تعارض القوانين مع النصوص الدستورية هي-45
a(  لبت في تلك المشكلةللمحكمة الدستورية ا إلىاللجوء. 
b(  مجلس الشعب للبت فيها إلىاللجوء. 
c(  مجلس القضاء األعلى للبت فيها إلىاللجوء. 
d(  محكمة النقض للبت فيها إلىاللجوء.  

  :سادسًا مستوى التقويم
 :الذي يوفر االستقرار السياسي واالجتماعي واالقتصادي برأيك هوالنظام  -46

a(  الملكي الدستوريالنظام. 
b( النظام الملكي العائلي. 
c(  الفردي المطلقالنظام. 
d( النظام الجمهوري الرئاسي. 

كنت مع زمالئك في الشارع العام فرأيت أحدهم يقوم  باالعتداء على األمالك العامة كرمي  - 47
 مااختر التصرف المناسب برأيك من كل . األوساخ وكسر حجارة الرصيف أو حرق دائرة حكومية

   :يلي
a( االلتزام بالصمت. 
b( المشاركة في الفعل. 
c(  قرب مخفر شرطةأإخبار. 
d( تقديم النصيحة ومحاولة منعه. 

  :يمكننا الحكم على جودة الدستور وصالحيته للتطبيق إذا تميز ذلك الدستور بما يلي – 48
a(  50نسبة الموافقة عليه تتجاوز. % 
b( المواطنين جميعيضمن الحريات والحقوق ل. 
c( وضع وفق فئة مؤهلة من المواطنين. 
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d( مستمدا من العادات والتقاليد المتحضرة.  
 واجب خدمة العلم؟فارين من تأدية ما رأيك في ال -49

a( حبس الفار عن الخدمة. 
b( العفو عن الفار. 
c(  ًاالطلب إليه بااللتحاق فور. 

d( دفع غرامة مالية.  
ما، ال أتفحص جودة قوانينه، ألن القوانين الجيدة  عندما أزور بلًدا: (قال مونتيسيكيو -50

  . )موجودة في كل مكان، بل أتفحص إذا كان القانون يطبق أم ال
من خالل مالحظاتك وٕاقامتك في دمشق هل يلتزم شرطي السير بتطبيق قانون السير في 

  رساته؟ما

.............................................................................................
........  

......................................................................................  

ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ   ـــــــــــ
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        ) ) ) ) 5((((ملحقملحقملحقملحق
        سلم تصحيح إجابات أسئلة االختبار التحصيليسلم تصحيح إجابات أسئلة االختبار التحصيليسلم تصحيح إجابات أسئلة االختبار التحصيليسلم تصحيح إجابات أسئلة االختبار التحصيلي

…………………                                   :الفصل الدراسي           :..........................      الطالبة/ اسم الطالب
  :.........                       المجموع            :.................................     اسم المدرسة

  :   لإلجابة الصحيحة اسبةفي الخانة المن ظلل الدائرة -     

 د ج ب أ رقم السؤال  د ج ب أ رقم السؤال

1  
  √       

26  
√        

2  
√         

27  
  √      

3  
  √       

28  
√        

4  
√         

29  
      √  

5  
√         

30  
  √      

6  
  √       

31  
√        

7  
√         

32  
      √  

8  
√         

33  
  √      

9  
  √       

34  
    √    

10  
      √   

35  
√        

11  
  √       

36  
  √      

12  
      √   

37  
√        

13  
    √     

38  
    √    

14  
      √   

39  
√        

15  
  √       

40  
√        

16  
√         

41  
  √      

17  
    √     

42  
√        

18  
√         

43  
    √    

19  
      √   

44  
√        

20  
    √     

45  
√        

21  

√         
46  

      √  

22  
√         

47  
    √    

23  
√         

48  
  √      

24   
√         49   

    √    

25   
√         50   

  يكتفي بكتابة فكرة منطقية ايجابية 
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))))6((((ملحق ملحق ملحق ملحق      

        مقياس اجتاهات الطلبة حنو مادة الرتبية الوطنيةمقياس اجتاهات الطلبة حنو مادة الرتبية الوطنيةمقياس اجتاهات الطلبة حنو مادة الرتبية الوطنيةمقياس اجتاهات الطلبة حنو مادة الرتبية الوطنية
  :أختي الطالبة / أخي الطالب 

قيـــاس اتجاهاتـــك نحـــو مـــادة التربيـــة الوطنيـــة بعـــد دراســـتك لهـــا فـــي األســـابيع الماضـــية  إلـــىيهـــدف هـــذا المقيـــاس   
أن عالمتـك  إلجابـة عنهـا بصـدق وأمانـة ، علًمـاالعبـارات بعنايـة وا جميـعوالمرجـو منـك قـراءة  ، أوريلـي إستراتيجيةب

  .، فهي لغرض البحث العلمي  التربية الوطنيةعالمتك في مادة  فيفي هذا المقياس لن تؤثر 
  (   ) أنثى  (  )     ذكر : الجنس 

  :يوجد أمام كل عبارة خمس خانات على الشكل التالي 

  غير موافق بشدة  غير موافق   ال رأي لي   موافق  موافق بشدة 

  :كان الموافق لرأيك وفقًا لما يلي في الم) √(أقرأ كل عبارة ثم قرر اتجاهك نحوها وذلك بوضع إشارة 
  في خانة موافق بشدة ) √(تمامًا ضع إشارة اإذا كنت موافقً  -
  .في خانة موافق ) √(جزئيًا ضع إشارة اإذا كنت موافقً  -
  .في خانة ال رأي لي ) √(إذا كنت غير متأكد وال رأي لك ضع إشارة -
  .في خانة غير موافق ) √(ضع إشارة اإذا كنت معترضً -
  .في خانة غير موافق بشدة ) √(تمامًا ضع إشارة اإذا كنت رافضً  -

  .تعبر عن رأيك واتجاهك بصراحة  مادامتال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة 

  .حاول اإلجابة عن جميع العبارات 
  :والمثال التالي يبين كيفية اإلجابة 

موافق   العبارة  رقم العبارة
  بشدة

ال رأي   موافق
  لي

غير 
  موافق

ير موافق غ
  بشدة

        √    التربية الوطنيةأتشوق لدرس   

  

رقم 
  العبارة

موافق   العبارات
  بشدة

ال رأي   موافق
  لي

غير 
  موافق

غير موافق 
  بشدة

  محور االستمتاع بدروس التربية الوطنية: أوًال 

            .أثناء درس التربية الوطنية  االرتياحأشعر ب  1

            .التربية الوطنية عن الحصةأفرح كثيرًا عندما يغيب مدرس   2

            .أتمنى تنويع طرائق تدريس مادة التربية الوطنية   3

أشعر بحاجة دائمة لمن يساعدني في تعلم مادة التربية   4
  .الوطنية

          

            عن التربية الوطنية ار بالضيق كلما سمعت أو رأيت شيئً أشع  5
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بحصص التربية الوطنية ألنها تكسبني مهارات  اأهتم كثيرً   6
  .مفيدة

          

أحب أن أقضي أوقات فراغي بأنشطة ليس لها صلة بالتربية   7
  .الوطنية

          

            .أتشوق لدرس التربية الوطنية   8

أجد في دروس التربية الوطنية إجابات عن كثير من   9
  .التساؤالت التي تدور في ذهني 

          

بارتياح عند قراءتي لموضوعات تدور حول األحداث أشعر   10
  .الجارية 

          

أحضر دروس التربية الوطنية لغرض النجاح في االمتحان   11
  . فقط

          

أجد متعة في اتخاذ القرارات وٕاصدار األحكام في دروس   12
  .التربية الوطنية

          

 أشعر من خالل دروس التربية الوطنية باالهتمام بشؤون -  13
  .اآلخرين من الجيران والزمالء والمجتمع

          

            .أشعر بالسعادة أثناء حضوري برامج تهتم بالتربية الوطنية  14

            .متعلقة بمفاهيم المواطنة وعاتأجد متعة في قراءة موض  15

            .كونها متداخلة ومتشابكةلأكره مواضيع التربية الوطنية   16

  .الوطنية تنمي لدي حب االستطالعأشعر أن دروس التربية   17
  

          

  .محور أهمية التربية الوطنية كعلم  اثانيً 

            .أرى أن التربية الوطنية ذات فائدة كبيرة للمجتمع   18

: أرى أن التربية الوطنية تهتم باإلجابة عن أسئلة مثل   19
  ماحقوقك؟ ما واجباتك؟ ؟

          

العالقات المتبادلة بين الدولة أرى أن التربية الوطنية تهمل   20
  .والمواطن

          

ا في األحداث ا كبيرً لماء التربية الوطنية يؤدون دورً أرى أن ع  21
  .السياسية

          

 اإليجابي  وعيي أعتقد ان التربية الوطنية زادت من  22
  .الوطن تواجه التي والتيارات بالتحديات

          

             .قليل في تنمية المجتمعأعتقد أن إسهام التربية الوطنية   23

في تفسير كثير من  مهمأعتقد أن التربية الوطنية تقوم بدور   24
  .المفاهيم السياسية

          

          أرى أن التربية الوطنية تساعد في تنمية االعتزاز بالهوية   25
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  .العربية
  

 على المحافظة أرى أن التربية الوطنية تزيد من أهمية  26
  .والعامة الخاصة الممتلكات

          

            .أعتقد أن التربية الوطنية تخدم خطط التنمية االقتصادية  27

            .أتمنى أن أتخصص في علم التربية الوطنية مستقبالً   28

            .أعتقد أن التربية الوطنية تشجع االهتمام بمؤسسات الوطن  29

باألحداث أرغب بمتابعة البرامج التلفزيونية المتعلقة   30
  .السياسية

  

          

أرى أن التربية الوطنية تنمي اإلحساس بالمشكالت التي   31
  .تواجه البشرية 

          

            .الحصول على الكثير من المعلومات السياسية بأرغب   32

أستمتع بالحصول على المعلومات السياسية من مصادر   33
  .أخرى 

          

أرى أن التربية الوطنية تهتم بتفسير وتحليل المشكالت   34
  السياسية وٕايجاد الحلول لها 

          

  محور أهمية التربية الوطنية كمادة دراسية:  اثالثً 

            .أشعر أن مادة التربية الوطنية ضرورية للطالب  35

            .أشعر بالخوف من امتحان مادة التربية الوطنية  36

            .مادة التربية الوطنية مرتبطة بالحياة أشعر بأن   37

أشعر أن مادة التربية الوطنية تقتصر على سرد الحقائق   38
  .الجافة 

          

            .أتمنى زيادة عدد حصص مادة التربية الوطنية في البرنامج  39

            .أشعر بالضيق والملل عند دراسة مادة التربية الوطنية  40

التربية الوطنية تزيد من قدراتي على أعتقد أن مادة   41
  .المالحظة

          

            .أشعر أن دراسة التربية الوطنية تنمي التفكير العلمي  42

أعتقد أن مادة التربية الوطنية تفيدني في حياتي العملية   43
  .داخل المدرسة وخارجها

          

أرى أن مادة التربية الوطنية تساعدني في إيجاد تفسير   44
  .من القضايا العالقة للعديد

          

            .ية الوطنية ضمن المواد الدراسيةأعتقد بأنه ال لزوم للترب  45
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من قدراتي على فهم ما أرى أن مادة التربية الوطنية زادت   46
  .يدور حولي

          

 أعتقد ان مادة التربية الوطنية زادت من قدرتي على استخدام  47
  .المشكالت حل في العلمي األسلوب

          

 لألعمال المبادرة روح أرى أن مادة التربية الوطنية تغرس  48
  .والخيرية عند الطلبة التطوعية

          

أرى أن مناهج التربية الوطنية تهمل التطورات الحديثة في   49
  .علم التربية الوطنية

          

أرى أن مادة التربية الوطنية تنمي القدرات العقلية ومهارات   50
  .التعلم الذاتي

          

أرى أن مادة التربية الوطنية تنمي مهارات البحث والتقصي   51
  .واستخدام المصادر والمراجع
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        ))))7    ((((ملحقملحقملحقملحق
        جدول معامالت متييز بنود االختبار التحصيليجدول معامالت متييز بنود االختبار التحصيليجدول معامالت متييز بنود االختبار التحصيليجدول معامالت متييز بنود االختبار التحصيلي

 العليا للمجموعتين الصحيحة اKجابات عدد  رقم البند
  والدنيا

  معامل التمييز 

  )9(الدنيا  )9(العليا

1  7  3  0.49 
2  9  2  0.86 
3  3  1  0.24 
4  5  2  0.37 
5  6  1  0.61 
6  7  3  0.49 
7  8  4  0.49 
8  4  1  0.37 
9  5  2  0.37 

10  6  1  0.61 
11  8  3  0.61 
12  4  1  0.37 
13  3  0  0.37 
14  7  2  0.61 
15  5  2  0.37 
16  6  1  0.61 
17  8  2  0.74 
18  7  3  0.49 
19  8  1  0.86 
20  9  2  0.86 
21  6  3  0.37 
22  5  2  0.37 
23  4  1  0.37 
24  5  2  0.37 
25  6  2  0.49 
26  8  4  0.49 
27  7  3  0.49 
28  9  4  0.61 
29  5  1  0.49 
30  4  1  0.37 
31  7  4  0.37 
32  8  4  0.493 

33  9  5  0.493 

34  6  2  0.49 

35  5  2  0.37 

36  4  1  0.37 
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37  5  2  0.37 

38  8  3  0.617 

39  7  5  0.246 

40  4  0  0.493 

41  5  2  0.37 

42  6  3  0.37 

43  3  0  0.37 

44  5  2  0.370 

45  4  1  0.370 

46  7  4  0.370 

47  8  4  0.49 

48  5  1  0.49 

49  2  0  0.24 

50  6  3  0.37 
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  معامالت السهولة والصعوبة لالختبار التحصيلي) 8( ملحق

  التحصيلي اPختبار لمفردات والصعوبة السھولة معامNت

عدد اKجابات   رقم المفردة
  الصحيحة

عدد اKجابات 
  الخاطئة

  معامل الصعوبة  معامل السھولة

1  18  12  0.6 -0.4 

2  20  10  0.66 -0.33 

3  20  10  0.66 -0.33 

4  7  23  0.23 -0.76 

5  21  9  0.7 -0.3 

6  19  11  0.63 -0.36 

7  15  15  0.5 -0.5 

8  23  7  0.76 -0.23 

9  21  9  0.7 -0.3 

10  18  12  0.6 -0.4 

11  17  13  0.56 -0.43 

12  24  6  0.8 -0.2 

13  19  11  0.63 -0.36 

14  6  24  0.2 -0.8 

15  19  11  0.63 -0.36 

16  22  8  0.73 -0.26 

17  18  12  0.6 -0.4 

18  17  13  0.56 -0.43 

19  19  11  0.63 -0.36 

20  20  10  0.66 -0.33 

21  21  9  0.7 -0.3 

22  16  14  0.53 -0.46 

23  16  14  0.53 -0.46 

24  22  8  0.73 -0.26 

25  5  25  0.16 -0.83 

26  16  14  0.53 -0.46 

27  20  10  0.66 -0.33 

28  18  12  0.6 -0.4 

29  19  11  0.63 -0.36 

30  16  14  0.53 -0.46 

31  24  6  0.8 -0.2 

32  20  10  0.66 -0.33 

33  15  15  0.5 -0.5 

34  17  13  0.56 -0.43 

35  14  16  0.46 -0.53 

36  18  12  0.6 -0.4 

37  15  15  0.5 -0.5 

38  17  13  0.56 -0.43 

39  23  7  0.76 -0.23 

40  16  14  0.53 -0.46 

41  15  15  0.5 -0.5 

42  18  12  0.6 -0.4 
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43  18  12  0.6 -0.4 

44  16  14  0.53 -0.46 

45  8  22  0.26 -0.73 

46  17  13  0.56 -0.43 

47  20  10  0.66 -0.33 

48  17  13  0.56 -0.43 

49  16  14  0.53 -0.46 

50  21  9  0.7 -0.3 

 30  العينة
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  )9(ملحق
قائمة املفاهيم املتضمنة يف حمتوى الوحدتني األوىل والثانية من كتاب الرتبية 

  الوطنية وتكراراتها ونسبها املئوية
  النسبة  التكرار  المفهوم السياسي  الترتيب/الرقم 

  المفهوم الرئيس األول
  1963-1946السياسي واالقتصادي واالجتماعي من النظام 

 0.176056  1 النضال 1

 0.176056  1 التضحيات 2

 1.056338  6 ا�ستق�ل 3

 0.352113  2 يا�ستعمار الفرنس 4

 0.176056  1 الدولة 5

 0.176056  1 التحرر 6

 0.176056  1 الحرب العالمية الثانية 7

 0.176056  1 النظام السياسي 8

 0.352113  2 ا�ستقرار ا�جتماعي وا�قتصادي 9

 1.408451  8 الوحدة السورية المصرية 10

 0.880282  5 ا�نفصال 11

 0.176056  1 آذار ثورة 12

 1.056338  6 نظام الحكم 13

 0.880282  5 الثورات الوطنية 14

 0.176056  1 الشعب العربي السوري 15

 0.880282  5 ا�نتخاب 16

 0.176056  1 التأسيسية  الجمعية 17

 1.408451  8 رئيس الجمھورية 18

 0.704225  4 الحكومة الوطنية 19

 1.056338  6  الج�ء 20

 0.176056  1 ا_رض 21

 0.176056  1 القوى السياسية 22

 1.232394  7 ا�حت�ل 23

 0.176056  1 السلطة السياسية 24

 1.056338  6 مجلس النواب 25

 0.352113  2  العسكريا�نق�ب  26

 0.176056  1  قائد ا�نق�ب 27

 0.352113  2  ا�قطاع 28

 0.176056  1  البرجوازية 29

 0.176056  1  الوجھاء 30

 0.176056  1  الم�ك 31

 0.176056  1  ممثلي العشائر 32

 0.352113  2  السياسية ا_حزاب 33

 0.352113  2  التقليدية ا_حزاب 34

 0.352113  2  التقدمية ا_حزاب 35

 0.176056  1  حزب الشعب 36
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 0.176056  1  الحزب الوطني 37

 0.176056  1  الجماھير الكادحة 38

 0.352113  2  حزب البعث العربي ا�شتراكي 39

 0.176056  1  الحزب الشيوعي 40

 0.176056  1 ا�ستقرار السياسي  41

 0.176056  1 الحياة السياسية  42

 0.176056  1 قمع الحريات  43

 0.352113  2 المشروع ا�ستعماري  44

 0.176056  1 القوى الرجعية  45

 0.176056  1 ا�ستغ�ل ا�قتصادي  46

 0.176056  1 النظام الجمھوري  47

 0.176056  1 السلطة التنفيذية  48

  1 الحكومة المركزية  49
0.176056 

 0.176056  1 المجلس التنفيذي  50

 0.176056  1 السلطة التشريعية  51

 0.176056  1 العمال والف�حين  52

 0.176056  1 التنظيم والف�حين  53

 0.176056  1 القوى ا�ستعمارية  54

 0.176056  1 الرجعية  55

 0.176056  1 القوى ا�نفصالية  56

 0.176056  1 الحكومة الجديدة  57

 0.176056  1 البعثيون  58

 0.176056  1 قيادة النضال  59

 0.176056  1 الوحدويةالقوى   60

 0.880282  5  الدستور  61

  %22.88  130  61  المجموع

  
  النسبة  التكرار  المفهوم السياسي  الترتيب/الرقم 

  المفهوم الرئيس الثاني

  1970 -1963النظام السياسي واالقتصادي واالجتماعي من 

 0.880282  5  ا�ستق�ل 1

 0.176056  1 تضحيات الجماھير 2

 0.176056  1 النضال 3

 0.176056  1 قوى الرجعية وا�ستغ�ل 4

 0.176056  1 القوى الوطنية والتقدمية 5

 0.704225  4 التغيير الجذري 6

 0.880282  5 آذارثورة  7

 0.176056  1 حزب البعث العربي ا�شتراكي 8

 0.704225  4 الثورة 9

 0.176056  1 ا�نفصال 10

 0.176056  1 المشروع ا�ستعماري 11

 0.176056  1 ا�ستقرار السياسي 12
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 0.176056  1 الشعب 13

 0.176056  1 النظام السياسي 14

 0.176056  1 حرية المواطن وكرامته 15

 0.704225  4 قوى التسلط 16

 0.704225  4 ا�ستغ�ل 17

 0.880282  5 السلطة  18

 0.176056  1 قائد الدولة والمجتمع 19

 0.176056  1 النظرية الفكرية 20

 0.176056  1 تجربة الحزب النضالي 21

 0.352113  2  النظام الجمھوري 22

 0.704225  4 الجماھير الكادحة 23

 0.176056  1 دعائم الدولة 24

 0.176056  1 المراسيم 25

 0.176056  1 القوانين 26

 0.880282  5 النھضة ا�قتصادية وا�جتماعية 27

 0.176056  1  ا�ستعباد 28

 0.880282  5  حكومة الوحدة 29

 0.176056  1  المنظمات الشعبية 30

 0.176056  1  الحركة التصحيحية 31

 %11.79  67  31  المجموع

  
  النسبة  التكرار  المفهوم السياسي  الترتيب/الرقم 

  المفهوم الرئيس الثالث
  الحركة التصحيحية وتدعيم االستقرار الوطني

 0.704225  4 القيادة الحكيمة 1

 0.176056  1 القائد 2

 0.704225  4 ا�ستقرار السياسي 3

 0.704225  4 المؤامرات 4

 0.704225  4 الضغوط الخارجية 5

 0.176056  1 الموقف الوطني والقومي الثابت 6

 0.880282  5 المؤسسات الديمقراطية 7

 0.176056  1 ا_سس الدستورية والقانونية 8

 0.176056  1 مؤسسات الدولة 9

 0.704225  4 الجماھير 10

 0.176056  1 الحركة التصحيحية 11

 0.704225  4 التعددية السياسية 12

 0.176056  1 السياسية ا_حزابالقوى و 13

 0.352113  2 المشاركة والتعبير 14

 0.176056  1 القرار السياسي 15

 0.176056  1 العمل السياسي 16

 0.352113  2 الدول المتقدمة 17

 0.176056  1 والحريات العامة الحقوق 18

 0.704225  4 الجبھة الوطنية التقدمية 19
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 0.176056  1  العمال والف�حين 20

 0.352113  2 حزب البعث العربي ا�شتراكي 21

 0.176056  1 تعزيز الوحدة الوطنية 22

 0.176056  1 التنظيم السياسي 23

 0.176056  1 تحرير ا_راضي العربية المحتلة 24

 0.176056  1 مسألة الحرب والسلم 25

 0.176056  1  التعاون العربي 26

 0.176056  1  المجال السياسي 27

 0.176056  1  النضال 28

 0.176056  1  الصھيونية 29

 0.176056  1  التمييز العنصري 30

 0.176056  1  ا_حزابتعدد  31

 0.176056  1  الحياة الديمقراطية 32

 0.176056  1  أحزاب الجبھة 33

 0.176056  1  البناء الديمقراطي 34

 0.704225  4  مجلس الشعب 35

 0.704225  4 المحلية اOدارةمجالس  36

 0.176056  1 السلطة التشريعية 37

 0.176056  1 ا�نتخاب 38

 0.176056  1 الديمقراطية  39

 0.176056  1 فئات الشعب  40

 0.176056  1 الدورة ا�نتخابية  41

 0.176056  1 الجمھوريةرئيس   42

 0.176056  1 المعاھدات وا�تفاقيات الدولية  43

 0.176056  1 الموازنة العامة  44

 0.176056  1 خطط التنمية  45

 0.176056  1 إقرار القوانين  46

 0.176056  1 حجب الثقة عن الوزارة  47

 0.176056  1 المحلية اOدارةقانون   48

 0.176056  1 اOداريةالوحدة   49

 0.880282  5 التعددية ا�قتصادية وا�جتماعية  50

 0.176056  1 التعددية ا�قتصادية  51

 0.176056  1 القطاعات ا�قتصادية  52

 0.352113  2 القطاع العام   53

 0.176056  1 نتاجOالملكية العامة لوسائل ا  54

 0.176056  1 البنية التحتية ل�قتصاد الوطني  55

 0.176056  1  المشترك القطاع  56

 0.176056  1 القطاع الخاص  57

 0.176056  1 القطاع التعاوني  58

 0.176056  1 الوطن  59

 0.176056  1 المواطنين  60

 0.176056  1 المتغيرات ا�قتصادية وا�جتماعية  61

 0.176056  1  انھيار الدول  62

 0.176056  1  سقوط ا_نظمة  63

 0.176056  1  الحروب  64
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 0.176056  1  الھيمنة  65

 0.176056  1  السياسة العالمية  66

 0.176056  1 سياسة القطب الواحد  67

 0.176056  1 المنافسة  68

 0.176056  1 المستوى الدولي  69

 0.176056  1 فتح الحدود  70

 0.176056  1 التطور ا�قتصادي والتقني العالمي  71

 0.880282  5 التطوير والتحديث  72

 0.176056  1 القوانين ا�قتصادية  73

 0.176056  1  بيةوالشراكة السورية ا_ور  74

 0.176056  1 التكامل ا�قتصادي العربي  75

 0.176056  1 النظام ا�داري  76

 0.176056  1 سيادة القانون  77

 0.704225  4 الفكر المؤسساتي  78

 0.176056  1 المساءلة والمحاسبة  79

  %21.83  124  79  المجموع

  
  النسبة  التكرار  المفهوم السياسي  الترتيب/الرقم 

  المفهوم الرئيس الرابع
  دستور الجمهورية العربية السورية

 0.176056  1 الديمقراطية 1

 0.176056  1 أشكال الحكم 2

 3.169  18 الدستور 3

 0.528169  3 حقوق المواطنين وواجباتھم 4

 0.352  2 سيادة القانون 5

 0.176056  1 حقوق اOنسانشرعة  6

 0.704  4 الدولة 7

 0.352  2 ا_حداث السياسية 8

 0.352  2 الرئيس 9

 0.704  4 السلطة 10

 0.352  2 النظام السياسي 11

 0.176056  1 ھيئات الدولة 12

 1.056  6 العرف الدستوريوالمواطنين  13

 1.056  6 العادات والتقاليد 14

 1.232  7 الشرائع السماوية 15

 0.88  5 السلطة التشريعية 16

 0.88  5 السلطة  التنفيذية 17

 0.88  5 السلطة القضائية 18

 0.176056  1 ا�ستق�ل 19

 0.176056  1 الحركة التصحيحية 20

 0.528  3  الحياة السياسية 21

 0.176056  1 ا�ستقرار السياسي 22

 0.176056  1 الديمقراطية النيابيةالجمھورية  23
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 0.176056  1 ا_سس ا�جتماعية ا�قتصادية للنظام 24

 0.176056  1 التضامن والعدالة ا�جتماعية 25

 0.176056  1 التخطيط ا�قتصادي ا�جتماعي 26

 0.176056  1  ا�نفصال 27

 0.176056  1  ا�ضطراب السياسي 28

 0.176056  1  آذارثورة  29

 0.176056  1  مجلس قيادة الثورة 30

 0.352  2  نظام الحكم 31

 0.176056  1  ا�ستفتاء 32

 0.176056  1  الطابع القومي والديمقراطي 33

 0.352  2  الحزب القائد للدولة والمجتمع 34

 0.176056  1  زعماء ا�نق�ب 35

 0.352  2 النظام الرئاسي 36

 0.176056  1 المبادئ السياسية 37

 0.176056  1 المبادئ ا�قتصادية 38

 0.176056  1 الملكية الفردية 39

 0.176056  1 المنفعة العامة 40

 0.176056  1 التخطيط ا�قتصادي 41

 0.176056  1 القطر  42

 0.176056  1 التكامل ا�قتصادي  43

 0.176056  1 الوطن العربي  44

 0.176056  1 المبادئ التعليمية والثقافية  45

 0.176056  1 الحريات والحقوق والواجبات العامة  46

 0.176056  1 المواطن  47

 0.176056  1 تكافؤ الفرص  48

 0.176056  1 سلطات الدولة  49

 0.176056  1 القوانين  50

 0.176056  1 السياسة العامة للدولة  51

 0.176056  1 المراسيم التشريعية  52

 0.176056  1 القائد العام للجيش والقوات المسلحة  53

 0.880  5 مجلس الوزراء  54

 0.352113  1 المحلية اOدارةمجالس   55

 0.880282  1  فصل النزاعات والخ�فات  56

 0.528169  1 وزارة العدل  57

 0.528169  1 مجلس الشعب  58

 0.176056  1 و�ية رئيس الجمھورية  59

 0.176056  1 المحكمة الدستورية العليا  60

 0.176056  1 المواطنة  61

 0.176056  1  التعددية السياسية  62

 0.176056  1  الجبھة الوطنية التقدمية  63

%22.71  129  63  المجموع  
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  النسبة  التكرار  المفهوم السياسي  الترتيب/الرقم 

  الخامسالمفهوم الرئيس 

  الحقوق والحريات والواجبات

 0.176056  1 الدستور 1

 0.176056  1 دول العالم 2

 0.176056  1 حقوق المواطن وحريته 3

 0.176056  1 الحريات 4

 0.176056  1 مبدأ المساواة 5

 0.176056  1 ا_ساس الدستوري 6

 0.176056  1 الدولة 7

 0.176056  1 القانون 8

 0.528169  3 الحريات والحقوق الشخصية 9

 0.352113  2 اOنسانكيان  10

 0.880282  5 حق الحياة 11

 0.528169  3 حق إبداء الرأي 12

 0.528169  3 التعبيرحق حرية  13

 0.176056  1 ا_من وا�ستقرار 14

 0.176056  1 ا�ضرابات الداخلية 15

 0.176056  1 الحروب 16

 0.176056  1 الكوارث 17

 0.176056  1 رئيس الجمھورية 18

 0.704225  4 حرية العقيدة والعبادة 19

 0.176056  1 النظام العام 20

 0.704225  4  حق ا�نتخاب 21

 0.704225  4 حق العمل 22

 0.176056  1 المواطن 23

 0.176056  1 الحياة السياسية 24

 0.176056  1 تكافؤ الفرص 25

 0.176056  1 مجلس الشعب 26

 0.176056  1  المحلية اOدارةمجالس  27

 0.176056  1  واجبات المواطن 28

 0.176056  1  الدفاع عن الوطن 29

 0.528169  3  الوحدة الوطنية 30

 0.880282  5  العدالة 31

 0.704225  4  الس�م 32

 0.176056  1  الحقوق والحريات  33

%10.91  62  33  المجموع  
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  النسبة  التكرار  المفهوم السياسي  الترتيب/الرقم 

  المفهوم الرئيس السادس

  األنظمة والقوانين

 0.880282  5 القوانين 1

 0.880282  5 الفوضى 2

 0.880282  5 المصلحة العامة 3

 0.704225  4 المصلحة الخاصة 4

 0.704225  4 الدولة 5

 1.408451  8 ا_نظمة 6

 0.176056  1 النظام 7

 0.176056  1 السلطة التشريعية 8

 0.176056  1 السلطة التنفيذية 9

 0.704225  4 الفكر الديني 10

 0.704225  4 الدستور 11

 0.176056  1 مرحلة القوة 12

 0.176056  1 العدالة 13

 0.704225  4 الفرد 14

 0.176056  1 التشريعات 15

 0.176056  1 التقاليد العرفية 16

 0.176056  1 الوطن 17

 0.704225  4 التشريع 18

  %9.8  56  18  المجموع
  %100  568  285  مجموع التكرارات
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  نتائج التحليل وفق استمارة التحليل) 10 (ملحق 

  المسلسل
  المفهوم
  السياسي

  أشكال ورود المفاهيم السياسية في كتاب التربية الوطنية

  النسبة المئوية  التكرار
  مصور  صور  أمثلة  شرح  تعريف

رسم 
  بياني

  سؤال  نشاط

  1                 النضال   1
0.176056 

  1                 التضحيات   2
0.176056 

  6                 ا�ستق�ل   3
1.056338 

ا�ستعمار    4
  2                 يالفرنس

0.352113 

  1                 الدولة   5
0.176056 

  1                 التحرر   6
0.176056 

الحرب العالمية    7
  1                 الثانية

0.176056 

  1                 النظام السياسي   8
0.176056 

9   
ا�ستقرار 
ا�جتماعي 
 وا�قتصادي

                
2  

0.352113 

الوحدة السورية    10
  8                 المصرية

1.408451 

  5                 ا�نفصال   11
0.880282 

  1                 آذار ثورة   12
0.176056 

  6                 نظام الحكم   13
1.056338 

  5                 الثورات الوطنية   14
0.880282 

الشعب العربي    15
  1                 السوري

0.176056 

  5                 ا�نتخاب   16
0.880282 

الجمعية     17
  1                 التأسيسية

0.176056 

  8                 رئيس الجمھورية   18
1.408451 

  4                 الحكومة الوطنية   19
0.704225 

  6                  الج�ء   20
1.056338 

  1                 ا_رض   21
0.176056 

  1                 القوى السياسية   22
0.176056 

  7                 ا�حت�ل   23
1.232394 

  1                 السلطة السياسية   24
0.176056 

  6                 مجلس النواب   25
1.056338 

ا�نق�ب    26
  2                  العسكري

0.352113 
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  1                  قائد ا�نق�ب   27
0.176056 

  2                  ا�قطاع   28
0.352113 

  1                  البرجوازية   29
0.176056 

  1                  الوجھاء   30
0.176056 

  1                  الم�ك   31
0.176056 

  1                  ممثلي العشائر   32
0.176056 

 ا_حزاب   33
  2                  السياسية

0.352113 

  2                  التقليدية ا_حزاب   34
0.352113 

  2                  التقدمية ا_حزاب   35
0.352113 

  1                  حزب الشعب   36
0.176056 

  1                  الحزب الوطني   37
0.176056 

  1                  الجماھير الكادحة   38
0.176056 

39   
حزب البعث 

العربي 
  ا�شتراكي

                
2  

0.352113 

  1                  الحزب الشيوعي   40
0.176056 

ا�ستقرار    41
  1                 السياسي

0.176056 

  1                 الحياة السياسية   42
0.176056 

  1                 قمع الحريات   43
0.176056 

المشروع    44
  2                 ا�ستعماري

0.352113 

  1                 القوى الرجعية   45
0.176056 

ا�ستغ�ل    46
  1                 ا�قتصادي

0.176056 

  1                 النظام الجمھوري   47
0.176056 

  1                 السلطة التنفيذية   48
0.176056 

الحكومة    49
  1                 المركزية

0.176056 

  1                 المجلس التنفيذي   50
0.176056 

  1                 السلطة التشريعية   51
0.176056 

  1                 العمال والف�حين   52
0.176056 

  1                 التنظيم والف�حين   53
0.176056 

القوى    54
  1                 ا�ستعمارية

0.176056 

  1                 الرجعية   55
0.176056 

  1                 القوى ا�نفصالية   56
0.176056 
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  1                 الحكومة الجديدة   57
0.176056 

  1                 البعثيون   58
0.176056 

  1                 قيادة النضال   59
0.176056 

  1                 القوى الوحدوية   60
0.176056 

  5                  الدستور   61
0.880282 

  5                  ا�ستق�ل   62
0.880282 

تضحيات    63
  1                 الجماھير

0.176056 

  1                 النضال   64
0.176056 

قوى الرجعية    65
  1                 وا�ستغ�ل

0.176056 

القوى الوطنية    66
  1                 والتقدمية

0.176056 

  4                 التغيير الجذري   67
0.704225 

  5                 آذارثورة    68
0.880282 

69   
البعث حزب 

العربي 
 ا�شتراكي

                
1  

0.176056 

  4                 الثورة   70
0.704225 

  1                 ا�نفصال   71
0.176056 

المشروع    72
  1                 ا�ستعماري

0.176056 

ا�ستقرار    73
  1                 السياسي

0.176056 

  1                 الشعب   74
0.176056 

  1                 النظام السياسي   75
0.176056 

 حرية المواطن   76
  1                 وكرامته

0.176056 

  4                 قوى التسلط   77
0.704225 

  4                 ا�ستغ�ل   78
0.704225 

  5                 السلطة   79
0.880282 

قائد الدولة    80
  1                 والمجتمع

0.176056 

  1                 النظرية الفكرية   81
0.176056 

تجربة الحزب    82
  1                 النضالي

0.176056 

  2                  النظام الجمھوري   83
0.352113 

  4                 الجماھير الكادحة   84
0.704225 

  1                 دعائم الدولة   85
0.176056 
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  1                 المراسيم   86
0.176056 

  1                 القوانين   87
0.176056 

88   
النھضة 

ا�قتصادية 
 وا�جتماعية

                
5  

0.880282 

  1                  ا�ستعباد   89
0.176056 

  5                  حكومة الوحدة   90
0.880282 

  1                  المنظمات الشعبية   91
0.176056 

الحركة    92
  1                  التصحيحية

0.176056 

  4                 القيادة الحكيمة   93
0.704225 

  1                 القائد   94
0.176056 

ا�ستقرار    95
  4                 السياسي

0.704225 

  4                 المؤامرات   96
0.704225 

الضغوط    97
  4                 الخارجية

0.704225 

الموقف الوطني    98
  1                 والقومي الثابت

0.176056 

المؤسسات    99
  5                 الديمقراطية

0.880282 

ا_سس الدستورية   100
  1                 والقانونية

0.176056 

  1                 مؤسسات الدولة  101
0.176056 

  4                 الجماھير  102
0.704225 

الحركة   103
  1                 التصحيحية

0.176056 

  4                 التعددية السياسية  104
0.704225 

 ا_حزابالقوى و  105
  1                 السياسية

0.176056 

المشاركة   106
  2                 والتعبير

0.352113 

  1                 القرار السياسي  107
0.176056 

  1                 العمل السياسي  108
0.176056 

  2                 الدول المتقدمة  109
0.352113 

الحقوق   110
  1                 والحريات العامة

0.176056 

الجبھة الوطنية   111
  4                 التقدمية

0.704225 

  1                  العمال والف�حين  112
0.176056 

حزب البعث   113
  2                العربي 

0.352113 
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 ا�شتراكي

تعزيز الوحدة   114
  1                 الوطنية

0.176056 

  1                 التنظيم السياسي  115
0.176056 

تحرير ا_راضي   116
  1                 المحتلةالعربية 

0.176056 

مسألة الحرب   117
  1                 والسلم

0.176056 

  1                  التعاون العربي  118
0.176056 

  1                  المجال السياسي  119
0.176056 

  1                  النضال  120
0.176056 

  1                  الصھيونية  121
0.176056 

  1                  التمييز العنصري  122
0.176056 

  1                  ا_حزابتعدد   123
0.176056 

الحياة   124
  1                  الديمقراطية

0.176056 

  1                  أحزاب الجبھة  125
0.176056 

  1                  البناء الديمقراطي  126
0.176056 

  4                  مجلس الشعب  127
0.704225 

 اOدارةمجالس   128
  4                 المحلية

0.704225 

  1                 السلطة التشريعية  129
0.176056 

  1                 ا�نتخاب  130
0.176056 

  1                 الديمقراطية  131
0.176056 

  1                 فئات الشعب  132
0.176056 

  1                 الدورة ا�نتخابية  133
0.176056 

  1                 رئيس الجمھورية  134
0.176056 

135  
المعاھدات 
وا�تفاقيات 

 الدولية
                

1  

0.176056 

  1                 الموازنة العامة  136
0.176056 

  1                 خطط التنمية  137
0.176056 

  1                 إقرار القوانين  138
0.176056 

حجب الثقة عن   139
  1                 الوزارة

0.176056 

 اOدارةقانون   140
  1                 المحلية

0.176056 

  1                 اOداريةالوحدة   141
0.176056 

التعددية   142
  5                ا�قتصادية 

0.880282 
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 وا�جتماعية

التعددية   143
  1                 ا�قتصادية

0.176056 

القطاعات   144
  1                 ا�قتصادية

0.176056 

  2                 القطاع العام  145
0.352113 

الملكية العامة   146
  1                 لوسائل ا�نتاج

0.176056 

البنية التحتية   147
  1                 ل�قتصاد الوطني

0.176056 

  1                  القطاع المشترك  148
0.176056 

  1                 القطاع الخاص  149
0.176056 

  1                 القطاع التعاوني  150
0.176056 

  1                 الوطن  151
0.176056 

  1                 المواطنين  152
0.176056 

153  
المتغيرات 
ا�قتصادية 
 وا�جتماعية

                
1  

0.176056 

  1                  انھيار الدول  154
0.176056 

  1                  سقوط ا_نظمة  155
0.176056 

  1                  الحروب  156
0.176056 

  1                  الھيمنة  157
0.176056 

  1                  السياسة العالمية  158
0.176056 

سياسة القطب   159
  1                 الواحد

0.176056 

  1                 المنافسة  160
0.176056 

  1                 المستوى الدولي  161
0.176056 

  1                 فتح الحدود  162
0.176056 

163  
التطور 

ا�قتصادي 
 والتقني العالمي

                
1  

0.176056 

التطوير   164
  5                 والتحديث

0.880282 

القوانين   165
  1                 ا�قتصادية

0.176056 

الشراكة السورية   166
  1                  ا_وربية

0.176056 

167  
التكامل 

ا�قتصادي 
 العربي

                
1  

0.176056 

  1                 النظام ا�داري  168
0.176056 

  1                 سيادة القانون  169
0.176056 
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  4                 المؤسساتيالفكر   170
0.704225 

المساءلة   171
  1                 والمحاسبة

0.176056 

  1                 الديمقراطية  172
0.176056 

  1                 أشكال الحكم  173
0.176056 

  18                 الدستور  174
3.169 

حقوق المواطنين   175
  3                 وواجباتھم

0.528169 

  2                 سيادة القانون  176
0.352 

شرعة حقوق   177
  1                 اOنسان

0.176056 

  4                 الدولة  178
0.704 

  2                 ا_حداث السياسية  179
0.352 

  2                 الرئيس  180
0.352 

  4                 السلطة  181
0.704 

  2                 النظام السياسي  182
0.352 

  1                 ھيئات الدولة  183
0.176056 

المواطنين العرف   184
  6                 الدستوري

1.056 

  6                 والتقاليد العادات  185
1.056 

  7                 الشرائع السماوية  186
1.232 

  5                 السلطة التشريعية  187
0.88 

  5                 السلطة  التنفيذية  188
0.88 

  5                 السلطة القضائية  189
0.88 

  1                 ا�ستق�ل  190
0.176056 

الحركة   191
  1                 التصحيحية

0.176056 

  1                  الحياة السياسية  192
0.176056 

  3                 الحياة السياسية  193
0.528 

194  

الجمھورية 
العربية 

الديمقراطية 
 النيابية

                

1  

0.176056 

195  
ا_سس 

ا�جتماعية 
 ا�قتصادية للنظام

                
1  

0.176056 

التضامن والعدالة   196
  1                 ا�جتماعية

0.176056 

التخطيط   197
  1                ا�قتصادي 

0.176056 
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 ا�جتماعي

  1                  ا�نفصال  198
0.176056 

ا�ضطراب   199
  1                  السياسي

0.176056 

  1                  آذارثورة   200
0.176056 

مجلس قيادة   201
  1                  الثورة

0.176056 

  2                  نظام الحكم  202
0.352 

  1                  ا�ستفتاء  203
0.176056 

الطابع القومي   204
  1                  والديمقراطي

0.176056 

الحزب القائد   205
  2                  للدولة والمجتمع

0.352 

  1                  زعماء ا�نق�ب  206
0.176056 

  2                 النظام الرئاسي  207
0.352 

  1                 المبادئ السياسية  208
0.176056 

المبادئ   209
  1                 ا�قتصادية

0.176056 

  1                 الملكية الفردية  210
0.176056 

  1                 المنفعة العامة  211
0.176056 

التخطيط   212
  1                 ا�قتصادي

0.176056 

  1                 القطر  213
0.176056 

التكامل   214
  1                 ا�قتصادي

0.176056 

  1                 الوطن العربي  215
0.176056 

المبادئ التعليمية   216
  1                 والثقافية

0.176056 

217  
الحريات 
والحقوق 

 والواجبات العامة
                

1  

0.176056 

  1                 المواطن  218
0.176056 

  1                 تكافؤ الفرص  219
0.176056 

  1                 سلطات الدولة  220
0.176056 

  1                 القوانين  221
0.176056 

السياسة العامة   222
  1                 للدولة

0.176056 

المراسيم   223
  1                 التشريعية

0.176056 

القائد العام للجيش   224
  1                 والقوات المسلحة

0.176056 

  5                 مجلس الوزراء  225
0.880 
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 اOدارةمجالس   226
  1                 المحلية

0.352113 

فصل النزاعات   227
  1                  والخ�فات

0.880282 

  1                 وزارة العدل  228
0.528169 

  1                 مجلس الشعب  229
0.528169 

و�ية رئيس   230
  1                 الجمھورية

0.176056 

المحكمة   231
  1                 العلياالدستورية 

0.176056 

  1                 المواطنة  232
0.176056 

  1                  التعددية السياسية  233
0.176056 

الجبھة الوطنية   234
  1                  التقدمية

0.176056 

  1                 الدستور  235
0.176056 

  1                 دول العالم  236
0.176056 

حقوق المواطن   237
  1                 وحريته

0.176056 

  1                 الحريات  238
0.176056 

  1                 مبدأ المساواة  239
0.176056 

ا_ساس   240
  1                 الدستوري

0.176056 

  1                 الدولة  241
0.176056 

  1                 القانون  242
0.176056 

243  
الحريات 
والحقوق 
 الشخصية

                
3  

0.528169 

  2                 اOنسانكيان   244
0.352113 

  5                 حق الحياة  245
0.880282 

  3                 حق إبداء الرأي  246
0.528169 

  3                 حق حرية التعبير  247
0.528169 

  1                 ا_من وا�ستقرار  248
0.176056 

ا�ضرابات   249
  1                 الداخلية

0.176056 

  1                 الحروب  250
0.176056 

  1                 الكوارث  251
0.176056 

  1                 رئيس الجمھورية  252
0.176056 

 حرية العقيدة  253
  4                 والعبادة

0.704225 

  1                 النظام العام  254
0.176056 
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  4                  حق ا�نتخاب  255
0.704225 

  4                 حق العمل  256
0.704225 

  1                 المواطن  257
0.176056 

  1                 الحياة السياسية  258
0.176056 

  1                 تكافؤ الفرص  259
0.176056 

  1                 مجلس الشعب  260
0.176056 

 اOدارةمجالس   261
  1                  المحلية

0.176056 

  1                  واجبات المواطن  262
0.176056 

  1                  الدفاع عن الوطن  263
0.176056 

  3                  الوحدة الوطنية  264
0.528169 

  5                  العدالة  265
0.880282 

  4                  الس�م  266
0.704225 

الحقوق   267
  1                  والحريات

0.176056 

  5                 القوانين  268
0.880282 

  5                 الفوضى  269
0.880282 

  5                 المصلحة العامة  270
0.880282 

  4                 المصلحة الخاصة  271
0.704225 

  4                 الدولة  272
0.704225 

  8                 ا_نظمة  273
1.408451 

  1                 النظام  274
0.176056 

  1                 السلطة التشريعية  275
0.176056 

  1                 السلطة التنفيذية  276
0.176056 

سيطرة الفكر   277
  4                 الديني

0.704225 

  4                 الدستور  278
0.704225 

  1                 مرحلة القوة  279
0.176056 

  1                 العدالة  280
0.176056 

  4                 الفرد  281
0.704225 

  1                 التشريعات  282
0.176056 

  1                 التقاليد العرفية  283
0.176056 

  1                 الوطن  284
0.176056 

  4                 التشريع  285
0.704225 
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  )12(ملحق 
  أمساء السادة حمكمي أدوات البحث

 القسم االسم م

 مستلزمات البحث وأدواته

تحليل 
 المحتوى

 األهداف
البرنامج 
  التدريسي

اختبار 
 المفاهيم

مقياس 
نحو االتجاهات 
 المادة

1 
محمد خير . د.أ

 فوال
 √ √ √ √ √ المناهج وطرائق التدريس

2 
محمد شيخ . د.أ

 حمود
 √ √ √ √ √ االرشاد النفسي

   √ √ √ علم النفس د جبرائيل بشارة.أ 3

 √ √  √ √ المناهج وطرائق التدريس د جمال سليمان.أ 4
   √ √ √ المناهج وطرائق التدريس طاهر سلوم. د.أ 5

 √ √ √ √ √ المناهج وطرائق التدريس أحمد دبسيد .أ 6

 √ √ √ √ √  المناهج وطرائق التدريس  د فواز العبداهللا.أ 7

 √ √ √ √ √  المناهج وطرائق التدريس  سمير مراد. د 8

 √ √ √ √ √ علم النفس خالد ناصيف. د 9
 √ √ √ √ √ علم النفس عبد الستار ضاهر. د 10

 √ √ √ √ √ التدريسالمناهج وطرائق  خالد األحمد. د 11

 √ √    علم النفس عماد سعدا. د 12

13 
د عبد اهللا .أ

 المجيدل
 √ √ √ √ √ أصول التربية

  √  √ √ المناهج وطرائق التدريس خلود الجزائري. د 14

15 
عزت عربي . د

 كاتبي
 √ √    علم النفس

 √ √  √ √ علم النفس صفوان شبلي.د 16

 √ √ √ √ √ التدريسالمناهج وطرائق  أمين شيخ محمد.د 17

18 
محاضر في قسم المناهج  عصمت رمضان . أ

 وطرائق التدريس
√ √ √ √ √ 

 √ √ √ √ √ اختصاص مدرس هيثم حمود  19
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Summary 

The Effectiveness of a Suggested Program According to O’Reilly Strategy 

in Developing the Political Concepts of Tenth Grade Students in the 

National Education Subject and their Attitudes Towards the Subject  

‘An Experimental Study in the Schools of Damascus’  

Purpose of the Research 

 This research aims to test the effectiveness of a suggested 

instructional program according to O’Reilly Strategy in achievement and the 

attitude towards the national education subject of a sample of tenth graders, 

in the topics of national education, through the following:  

1. Specifying the political concepts included in the national education book 

of the tenth grade.  

2. Designing a suggested program according to O’Reilly Strategy to develop 

the political concepts included in the content of the first two units using 

O’Reilly Strategy.  

3. Identifying the effectiveness of a suggested program according to 

O’Reilly Strategy in developing the political concepts of the tenth graders.  

4. Identifying the tenth graders’ attitudes towards the national education 

subject.  

5. Identifying the effectiveness of a suggested program according to 

O’Reilly Strategy in developing the attitudes of the tenth graders towards the 

national education subject.  

6. Identifying the relationship between students’ grades in the developing 

political concepts test and their grades in the attitude scale towards the 

subject.  

Variables of the Research   

1. The independent Variable:  

- The suggested instructional program according to O’Reilly Strategy to 

teach the instructional program. 

- The used methods to teach the control group.  

2. The dependent Variable:  

- Developing the political concepts in the national educational subject: it was 

measured by the sum of students’ grades on the political concepts test.  

- The attitudes of tenth graders towards the national education subject: it was 

measured by the sum of students’ grades on each category of the scale 

(enjoying the lessons of the national education, the importance of national 

education as a science, and the importance of national education as a 

subject) and by the sum of their grades on the attitude scale as a whole.  
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Hypotheses of the Research  

 The following hypotheses are tested at (0.05) level of significance:  

1. The hypotheses related to answering the third question:  

The first hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of control 

group students’ grades in the pre and post-application of the developing 

political concepts test.  

The second hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the pre and post-application of 

developing political concepts test.  

The third hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the direct post-application and the deferred 

post-application of the developing political concepts test.  

The fourth hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the direct post-application and the 

deferred post-application of the developing political concepts test.  

The fifth hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the direct post-

application of the developing political concepts test.  

The sixth hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the deferred post-

application of the developing political concepts test.  

2. The hypotheses related to answering the fourth and fifth questions:  

The first hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the pre and post-application of the 

students’ attitude scale towards the national education subject.   

The second hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the pre and post-application of the 

students’ attitude scale towards the national education subject.   

The third hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the direct post-application and the deferred  
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post-application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject.   

  The fourth hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the direct post-application and the 

deferred post-application of the students’ attitude scale towards the national 

education subject.   

The fifth hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of  the 

control and experimental group students’ grades in the direct post-

application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject.   

The sixth hypothesis:  

There is no statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the deferred post-

application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject.   

The seventh hypothesis:  

 There is no statistically significant correlational relationship between 

the means of the experimental group students’ grades in the political 

concepts test and their grades in students’ attitude scale towards the national 

education subject.   

Methodology of the Research  

 The researcher used the descriptive-analytical and the experimental 

approaches.   

Population and Sample of the Research  

 The population of the research consisted of all tenth grade students in 

Damascus schools for the academic year 2013/2014, whose total number 

amounted to (12685) male and female students. The sample of the research, 

on the other hand, consisted of two groups of tenth graders (control-

experimental), (60) male students in the control group selected from Ibn 

Alatheer school and (60) male and female students in the experimental group 

selected from Jaodat Alhashimi school.    

Tools of the Research 

 The tools of this research included the following:  

1. A suggested instructional program designed by the researcher according 

to O’Reilly Strategy.  
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2. A test to develop the political concepts designed by the researcher to 

measure the scientific knowledge of the tenth graders, which is included in 

the topics of the first two units of the national education course.    

3. An attitude scale designed by the researcher to test the effectiveness of the 

suggested program in developing the attitudes of the tenth graders towards 

the national education subject.  

Results of the Research 

The research yielded the following results:  

1. There is statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the pre and direct post-application in the 

political concepts test in favor of the direct post-application.  

2. There is statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the pre-application and direct post-

application in the political concepts test in favor of the direct post-

application.  

3. There is statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the direct post-application and the deferred 

post-application in the political concepts test in favor of the direct post-

application.  

4. There is statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the direct post-application and the 

deferred post-application in the political concepts test in favor of the direct 

post-application.  

5. There is statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the direct post-

application in the developing political concepts test in favor of the 

experimental group. 

6. There is statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the deferred post-

application in the developing political concepts test in favor of the 

experimental group.  

7. There is no statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the pre-application and direct post-

application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject.   

8. There is statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the pre and post application of the 

students’ attitude scale towards the national education subject.   
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9. There is no statistically significant difference between the means of the 

control group students’ grades in the direct post-application and the deferred 

post-application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject.   

10. There is no statistically significant difference between the means of the 

experimental group students’ grades in the direct post-application and the 

deferred post-application of the students’ attitude scale towards the national 

education subject.   

11. There is statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the direct post-

application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject in favor of the experimental group.  

12. There is statistically significant difference between the means of the 

control and experimental group students’ grades in the deferred post-

application of the students’ attitude scale towards the national education 

subject in favor of the experimental group.   

13. There is statistically significant correlational relationship between the 

means of the experimental group students’ grades who studied the program 

designed according to O’Reilly Strategy and their grades in students’ 

attitude scale towards the national education subject.   

Suggestions of the Research 

 Based on the previous results, the researcher provided the following 

suggestions:  

1. Using O’Reilly Strategy should be adopted in teaching the national 

education and other subjects in general.  

2. The teacher’s book of the national education subject and the social studies 

subjects in general should contain models and strategies of critical thinking 

so that teachers can theoretically understand them. And some lessons should 

be designed in a comprehensive way according to the stages and procedures 

of these models so that this knowledge can be applied.  

3. The textbooks of the national education subject should be enriched with 

questions which provoke critical thinking.  

4. The use of the suggested program should be adopted by teachers of 

national education as one of the effective methods to achieve the aims of the 

national education subject in developing the political concepts.  

5. Training courses should be conducted to the teachers of national 

education to train them on using the four stages of O’Reilly strategy pre and 

in-service.  
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6. Further experimental and analytical research should be conducted on the 

following areas: 

The effectiveness of using O’Reilly Strategy in developing critical thinking 

skills in the national education subject.  

The role of the teaching environment in developing the political concepts.  

The critical thinking skills included in the national education curricula for 

the secondary stage.  
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