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مضتدلص البحـــح:
استيدف البحث الكشف عن فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس

الدراسات االجتماعية عمى تنمية المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لدى تبلميذ الصف
السادس االبتدائي ،وقد تكونت مجموعة البحث من) ) 50تمميذاً وتمميذة من تبلميذ الصف

السادس االبتدائي بمدرسة اإليمان االبتدائية بالكوادي المشتركة التابعة إلدارة أشمون
التعميمية بمحافظة المنوفية ،وقد تم إعداد اختبار تحصيمي في المفاىيم السياسية ومقياس
قيم االنتماء الوطني في وحدتي" أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر" و" التحوالت
السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر خبلل الفترة  16 :2561يناير 1022م "،وتم
تطبيقيما قبمياً عمى مجموعة البحث ثم تم التدريس باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة

معاً لممجموعة التجريبية وبالطريقة المعتادة في التدريس لممجموعة الضابطة ثم تم تطبيق

األدوات بعدياً عمى مجموعتي البحث.
وقد توصل البحث إلى :

 -وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (

 )0¸02بين متوسطي درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية التي درست وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ودرجات تبلميذ
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التدريس في التطبيق البعدي

الختبار المفاىيم السياسية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعمية
إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض
المفاىيم السياسية لدى التبلميذ.

 -وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (

 )0¸02بين متوسطي درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية التي درست وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ودرجات تبلميذ
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة المعتادة في التدريس في التطبيق البعدي

لمقياس االنتماء الوطني ،وذلك لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ،وىذا يشير إلى فاعمية
إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية قيم االنتماء
الوطني لدي التبلميذ.

الكممات المفتاحية :إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ،المفاىيم السياسية ،قيم االنتماء

الوطني.
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The Effectiveness Of Using of Numbered Heads Together
Strategy on Teaching Social Studies for developing some of the
Political Concepts and National Belonging Values towards Social
Studies Among Primary Stage Pupils.
Dr.Hala Alshahat Attiya Yousif Dr.Sanaa Aboul-fetouh Meghawry
Faculty of Education, Benha
University Faculty of Education, Benha University

Research Summary:
The Present Study aimed at investigating The Effectiveness Of
Using of Numbered Heads Together Strategy on Teaching Social
Studies for developing some of The Political Concepts and National
Belonging Values towards Social Studies Among Primary Stage Pupils,
The Study sample consisted of (60) Pupils among The Primary Stage
pupils. The Study tools were a Test to measure some of Political
Concepts and Scale to measure National Belonging Values among the
six-grade Prep stage Pupils.
The Study Findings and Results showed that:
- There was a Statistically Significant difference at the Level of
(α ≥ 0.01) Among Primary Stage Pupils in The two groups on The
Political Concepts Test in favor of experimental group; This means that
The Numbered Heads Together Strategy was effective in developing
some of The Political Concepts among Primary Stage pupils.
- There was a Statistically Significant difference at The Level of
(α ≥ 0.01) Among Primary Stage Pupils in The two groups on The
National Belonging Values Scale in favor of The experimental group;
This means that The Numbered Heads Together Strategy was effective in
developing The National Belonging Values among The Primary Stage
Pupils.
Key words: Numbered Heads Together Strategy, Political
Concepts, National Belonging Values.

- 605 -

استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية ..........................................

املُكدمةُ واالحضاظ باملغهلة :
تعد التربية السياسية أحد أبعاد التربية وىي عممية نمو وتطور تيدف إلى إعداد
البعد السياسي في شخصية الفرد ذلك البعد الذى يعني بأمور الجماعة ذات العبلقة بالسياسة
وبحرية الفكر والديمقراطية دون التقيد بفكر أيدلوجي مسبق وقد حظى موضوع التربية
السياسية باىتمام كبير لدى المفكرين في كل العصور ،ألنو من وجية نظرىم يسيم في
التغيير اإلجتماعي المرغوب فيو ،إضافة إلى تزويد النشء بنظرة نقدية من خبلل ترسيخ
المفاىيم السياسية ،وصفات المشاركة والمواطنة ،وتوفير اإلعداد الضروري لمفرد لممشاركة
(مسعود)*( )2 ،2556 ،

اإليجابية في الحياة السياسية.

ولممفاىيم السياسية أىمية كبيرة في الحياة العممية والسياسية فيي لغة التواصل
السياسي ألن المفردات السياسية تتكون من مفاىيم ال من كممات لذلك فالمفاىيم السياسية
ىي األدوات التي تفكر بيا وننتقد ونجادل ونشرح ونحمل من خبلليا فيي قناة يسير فييا
الفكر والعقل السياسي في اتجاىات تقودنا لمبحث،وتوجيو اىتماماتنا التي تحدد إدراكنا
لمواقع،فاإلطار المفاىيمي يتحكم في القيم والقواعد التي تحكم ممارستنا كأعضاء في المجتمع
( .عمى )1021،
ويعد تنمية المفاىيم السياسية ضرورة تحتميا طبيعة العصر،وتفرضيا التطورات
والتغيرات االجتماعية والسياسية التي يعيشيا المجتمع المصري في اآلونة األخيرة ،فبل يخفي
عمى أحد الدور الذي تمعبو الحياة السياسية في بناء المجتمع بكل أنظمتو ومؤسساتو مما
يؤثر تأثي ارً مباش ارً عمى حياة الفرد ،وىذا يتطمب منو أن يكون ممماً بالقضايا والمفاىيم
السياسية حتى يستطيع أن يشارك في الحياة السياسية مشاركة فعالة قائمة عمى الفيم
(محمد )26 ،1022 ،

والوعي والمسئولية.

كما أن االىتمام بالمفاىيم السياسية المتضمنة في مناىج التعميم وبخاصو مناىج
الدراسات االجتماعية من شأنو أن يوفر ثقافة سياسية لممتعمم مما ينعكس عمى الوعى
السياسي؛ حيث إن الوعى السياسي لممتعمم يتوقف عمى ثقافتو السياسية ويتكون نتيجة لما

(*)َتبغ انبحث َظبو تىثُك انجًؼُت األيزَكُت نؼهى انُفس(  )APAفٍ تىثُك انًزاجغ (اسى انًؤنف  ،انسُت ،رلى انصفحت)
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يتوفر لدى المتعمم من معرفة وفيم لؤلمور وتقييميا ،فالمتعمم ال يولد مزود بالوعى السياسي
وانما يتطور ىذا الوعي خبلل سنوات العمر المختمفة ليصبح محصمة لممؤثرات الثقافية .
(عمى )323 ،2555،
وعمى الرغم من أىمية المفاىيم السياسية وضرورة تعمميا ،إال أن مستوى اكتساب
التبلميذ ليا في مراحل التعميم المختمفة مازال دون المستوى ،واكد ذلك الدراسات السابقة التي
تناولتيا مثل دراسة(سيد  )1001 ،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية برنامج نشاط مدرسي
في تنمية بعض المفاىيم السياسية من خبلل مادة التاريخ لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي،
وتوصمت إلى فاعمية برنامج النشاط المدرسي بالصف الخامس االبتدائي في تنمية بعض
المفاىيم السياسية.
دراسة (الشاذلي )1006،والتي استيدفت التعرف عمى مدى اكتساب تبلميذ المرحمة
اإلعدادية األزىرية لممفاىيم السياسية المتضمنة في كتب الدراسات االجتماعية ،دراسة
(عبد الحميم  )1005،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية إستراتيجيتين لمتعمم التعاوني
لتدريس الدراسات االجتماعية في تنمية المفاىيم والوعي السياسي لدى تبلميذ الصف الثالث
اإلعدادي ،ودراسة ( )Jackson , 2006والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية إستراتيجية
خرائط الصراع المعرفي ونموذج التعمم المعرفي في تصحيح الفيم الخاطئ لممفاىيم السياسية
وتجنب مغالطات التفكير السياسي واالتجاه نحو الرموز السياسية ،ودراسة (السيد)1005،
والتي استيدفت التعرف عمى تأثير استخدام نموذج التعمم المعرفي في تعديل التصورات البديمة
لبعض المفاىيم السياسية وتنمية الميل نحو مادة التاريخ لتمميذات الصف الثالث اإلعدادي
في ضوء أنماط تعمميم المفضمة ،ودراسة (حسانين )1021 ،والتي استيدفت تقويم منيج
الدراسات االجتماعية لممرحمة اإلعدادية لمتعرف عمى مدى مراعاتو لممفاىيم السياسية
وميارات اتخاذ القرار وانعكاس ذلك عمى أداء التبلميذ ليا،وقد اشارت إلى قصور مناىج
الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية في اكساب التبلميذ لممفاىيم السياسية واتخاذ القرار،
ودراسة(الشراري  )1023،والتي استيدفت التعرف عمى المفاىيم السياسية البلزمة لطبلب
المرحمة المتوسطة ودرجة اىتمام مقررات التاريخ بالمفاىيم السياسية ،وقد توصمت الدراسة
إلى أن ىناك ( )20مفاىيم تم تضمينيا في مقرر التاريخ لمصف األول المتوسط من أصل
( )63مفيوماً وأن ىناك ( )12مفيوماً تم تضمينيا في مقرر التاريخ لمصف الثاني المتوسط
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من أصل ( )63مفيوماً من المفاىيم التي اكد المختصون عمى ضرورة تضمينيا في مقررات
التاريخ لممرحمة المتوسطة ،ودراسة (أحمد  )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر األغاني
الوطنية في تدريس الدراسات االجتماعية عمي تنمية بعض المفاىيم السياسية والوعي
السياسي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية.
يتضح مما سبق تأكيد الدراسات السابقة عمي أىمية المفاىيم السياسية وأنو يجب أال
يقتصر دور مناىج الدراسات االجتماعية عمى تنمية المفاىيم السياسية لدى أبنائنا بمعزل
عن القيم؛ حيث يعد تحدي القيم واألخبلق من أخطر التحديات التي تواجو مجتمعنا المعاصر
خاصة مع تدفق التيارات الفكرية والثقافية الوافدة إلينا من المجتمعات األخرى ،تمك التيارات
التي ال تستطيع أي دولة بما تممك من وسائل رقابية أن تمنع تدفقيا الينا ،األمر الذي يساعد
عمى ظيور انحراف واستنزاف لمقيم وظيور العديد من األمراض االجتماعية واال نحرافات
)أبو الحسن)1022،22،

السموكية.

وتعد القيم الموجو األساسي لسموكيات المتعمم حيث تسيم في تشكيل شخصيتو،
ولذلك فإن فقدان ىذه القيم وضياعيا ؛ يجعل المتعمم يندمج في أعمال عشوائية ،ويسيطر
عميو نوع من اإلحباط؛ لعدم إدراكو جدوى ما يقوم بو من أعمال ،فيي تمثل معتقدات الفرد
وقدرتو عمى إيجاد معنى لحياتو ،وبدون القيم الحاكمة لسموك البشر يكون المجتمع في طريقو
(المقاني ومحمد.)252 ،1002 ،

لبلنييار والتبعية.

ومن بين تمك القيم قيمة االنتماء الوطني حيث تعد تنميتيا من أىم السبل لمواجية
تحديات القرن الحادي والعشرين؛ حيث إن التقدم الحقيقي لموطن في ظل ىذه التحديات
والمستحدثات التكنولوجية ال يتم إال من خبلل عقول وسواعد المواطنين ولذلك فإن تنمية
االنتماء الوطني وتعزيزه يعد من الركائز األساسية لممشاركة في التنمية االجتماعية
(نوير .) 256 ،1003 ،

واالقتصادية والسياسية.

ويعد االنتماء إحدى الحاجات الضرورية في حياة اإلنسان والتي ترجع جذورىا إلى
خبرات الطفولة ،فالطفل يعي أن بقاءه واشباع حاجاتو رىن بارتباطو بوالديو وتعمقو بيم
واقترابو منيم وانتمائو إلييم ،ثم تعمم الحاجة إلى االنتماء األسرى لتشمل االنتماء إلى
جماعات أخرى تحقق أغراضاً مشابية لما تحققو األسرة ،أو تشترك معيا في تحقيقو.

(طو وآخرون)326،1006،
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وتكمن أىمية االنتماء الوطني في أنو بمثابة ضمير داخمي يوجو المتعمم ويرشده إلى
ما فيو صالح وطنو ،فكمما وجو االنتماء لموطن توجيياً سميماً ،كمما كان ذلك عامبلً من

عوامل بناء المجتمع ،فيعمل االنتماء عمى حماية المجتمع من عوامل الفساد واالنح ارف
والظواىر السمبية كالفساد والتجسس ،وعمميات التخريب واإلرىاب وغيرىا ؛ ألن الفرد الذى

يشعر باالنتماء لوطنو يبتعد عن كل ما يؤدى إلى اإلضرار بالمصمحة العامة ،ولو كان ذلك
عمى حساب مصمحتو الشخصية ،وتعتمد صبلبة الجماعة وترابطيا وتكامميا عمى درجة انتماء
الفرد ليا  ،فالوطن الذى ينتمى أفراده اليو يكون أكثر قوة من غيره ،ويؤدى االنتماء إلى
التعاطف الوجداني بين أفراد الوطن والميل إلى المحبة والعطاء واإليثار مما يحقق الوحدة
الوطنية وينمى لدى الفرد تقديره لذاتو وادراكو لمكانتو ومكانة وطنو.
( الغبيسي) 26 ،1002 ،
وتعد الدراسات االجتماعية بحكم وظيفتيا التربوية والتعميمية أحد المناىج الدراسية
الميمة التي تيتم بالمجتمع ميما كان نوعو ومستواه ،فاليدف األساسي من تدريس الدراسات
االجتماعية ىو اعداد المواطن الصالح الذي يستطيع اتخاذ الق اررات بفاعمية عالية حيث إن
دراسة التاريخ المشترك لموطن بآمالو وآالمو وىزائمو وانتصاراتو وما تخمميا من صراع في
سبيل تحرير ىذا الوطن وتحرير أرضو وتحقيق التماسك بين أجزائو كل ذلك يعتبر خيوطاً

أساسية في غرس قيمة حب الوطن والوالء لو.

) بدوي ) 53 ،1005،

ويمكن تنمية الشعور باالنتماء الوطني لدي المتعممين من خبلل مناىج الدراسات
االجتماعية عن طريق دراسة سير الشخصيات التاريخية التي أثرت في تاريخ مصر حيث نجد
المربين القدامى والمحدثين قد استخدموا القدوة التي يمكن اشتقاقيا من سير القادة والزعماء
وقصص األبطال كأداة أساسية لغرس القيم والمثل العميا في نفوس األبناء كقيم الشجاعة
والصبر والتحمل وحب الوطن واالنتماء والوالء لو وليتشربوا قيم وعادات وسموكيات
مجتمعية (.حميمة ) 15 ، 1025،
ونظـ ارً ألىميــة قــيم االنتمــاء الــوطني فقــد أكــدت العديــد مــن الدراســات الســابقة عمــى

تنميـــة تمـــك القـــيم ومـــن تمـــك الدراســـات دراســـة (الرشـــيدي ،)1005،ودراســـة (ســـعد،)1005،
ودراســـــــــــة (محمـــــــــــد ،)1020،ودراســـــــــــة (نـــــــــــوير ،)1020،ودراســـــــــــة(الحنان،)1022،
دراســـة(عبدالفتاح ،)1021،ودراســـة (مســــعود ،)1023،ودراســـة كــــل من(عمـــران واســــماعيل
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 ،)1022،ودراسة(ســـــيد  ،)1026،ودراســــــة(الدسوقى ،)1025،ودراســـــة(أبوطالب،)1025،
ودراسة(عبدالســــميع ،)1025،ودراســــة (محمــــد ،)1025،ودراســــة(حميمة ،)1025،ودراســــة
(عريان  )1025،وقد اكدت تمك الدراسات عمى ضرورة االىتمام بتنمية تمك القيم .
وفي سبيل البحث عن تناول جديد يمكن من خبللو تنمية بعض المفاىيم السياسية
وقيم االنتماء الوطني من خبلل مناىج الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية
ونستطيع من خبللو أن نوفر لممتعمميٍ مواقف تعميمية ال كتساب خبزات والتوصل إلى معارف
مٍ خبلل التعمم القائم عمى جيد ونشاط المتعمم تظير إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً وىى

تعتبر أحد أنماط إستراتيجيات التعمم النشط والتي تدعم إيجابية ونشاط المتعمم أثناء التعمم،
وتعتمد عمى خطوات محددة لمتعمم والعمل ،وتتمثل في تقسيم التبلميذ إلى مجموعات عمل ثم
التفكير بشكل فردي في أحد األسئمة التي يطرحيا المعمم ثم التفكير بشكل جماعي واعطاء كل
تمميذ بالمجموعة رقم مميز وعند طمب المعمم اإلجابة يحدد رقم المتعمم في كل مجموعة
لئلجابة عمى السؤال وتمثيل التفكير الجماعي لمجموعتو.
ويشير ( )Kagan, 2009,9إلى أن إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً ليا عدة

مميزات في التعميم تتمثل في أنيا:

 تعد أداة تحث العقل عمى التفكير والتنظيم الذىني .
 تمنح المتعممين الفرصة في إبداء آرائيم المختمفة وىذا بدوره يؤدي إلى تعويدىم
عمى احترام الرأي والرأي األخر.
 تتطمب من المتعمم أن يختار بطريقة عشوائية المتعممين لئلجابة مما يسيم في
توفر فرص استجابة أكثر لممتعممين.
 تساعد عمى رفع دافعية التعمم وتحسين نتائجو لمذين يعانون من انخفاض مستوى
األداء ،وذلك من خبلل إتاحة العديد من الفرص لبلستجابة في الفصل ،حيث
تشعرىم بأنيم بمستوى قدرة التبلميذ المتفوقين.
وقد أكدت العديد من الدراسات عمى أىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في

التدريس لمفئات العمرية المختمفة منيا دراسة كل من( ،)William et.al, 2010ودراسة
(اسماعيل،)1022 ،ودراسة (،)Astuti,2014ودراسة كل من )(Hunter et al,2015
،دراسة ( ،)Miaz,2015ودراسة(عبد الفتاح ،)1026،ودراسة (عموان  ،)1025 ،دراسة
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)،)Hunter et al,2016دراسة

كل من (محمد وجياد ،) 1025،ودراسة كل من

(، (Irawan et al., 2017ودراسة كل من)( Leasa & Corebima,2017
،ودراسة (  ، (Wora et al., 2017ودراسة كل من(( Mustami & Safitri,2018
ودراسة (كاظم  )1025،والتي توصمت إلى فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً

في تنميـة ميـارات التفكـير التـاريخي لـدى طبلب الصف الخامس األدبي في مادة التاريخ
األ وروبي الحديث والمعاصر.
ونظ ارً لتأكيد الدراسات السابقة عمى أىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً يحاول

البحث الحالي االستفادة من تمك اإلستراتيجية وتطبيقاتيا التربوية في مجال الدراسات
االجتماعية ولندرة الدراسات السابقة عمى المستوى العربي التي تناولت فكرة تدريس الدراسات
االجتماعية في ضوء إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً يحاول البحث الحالي التعرف عمى
فاعميتيا في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض المفاىيم السياسية وقيم االنتماء

الوطني لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي.

مغهلة البحح :
تتحدد مشكمة البحث الحالي في تدني مستوى تبلميذ الصف السادس االبتدائي في
المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني ولمتصدي ليذه المشكمة يحاول البحث الحالي
اإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي:
ما فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى

تنمية بعض المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ؟
ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيسي التساؤالت الفرعية التالية :
 .2ما المفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي ؟
 .1ما قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي ؟

 .3ما فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية
بعض المفاىيم السياسية لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ؟

 .2ما فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية
بعض قيم االنتماء الوطني لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ؟
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أٍداف البحح :
ييدف البحث الحالي إلى ما يمي :
 )2تحديد بعض المفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي والتي يمكن
تنميتيا من خبلل مادة الدراسات االجتماعية.
 )1تحديد بعض قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي والتي
يمكن تنميتيا من خبلل مادة الدراسات االجتماعية.
 )3الكشف عن فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية

عمى تنمية بعض المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي.

أٍنية البحح :
يستمد البحث أىميتو مما يمكن أن يسيم بو في أنو:
 )2يقدم قائمة بالمفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي مما يفيد
مخططي ومطوري مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.
 )1يقدم قائمة بقيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي مما يفيد
مخططي ومطوري مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.
 )3يقدم نموذج إجرائي لكيفية استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس

الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لتبلميذ
الصف السادس االبتدائي األمر الذى قد يفيد معممي ومخططي الدراسات االجتماعية في
تطوير استراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية .

 )2يقدم اختبار مفاىيم سياسية في الدراسات االجتماعية لمصف السادس االبتدائي يمكن أن
يستفيد منو معممي الدراسات االجتماعية الذين يقومون بالتدريس ليذا الصف .
 )6يقدم مقياس لقيم االنتماء الوطني لتبلميذ الصف السادس االبتدائي يمكن أن يستفيد
منو معممي الدراسات االجتماعية الذين يقومون بالتدريس ليذا الصف .
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حدود البحح :
يقتصر البحث الحالي عمي الحدود التالية :
( )2مجموعة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي وعددىم ( )50تمميذاً وتمميذة تم تقسيميم
إلى مجموعتين ،حيث يمثل فصل ( )2/5المجموعة التجريبية وفصل ( ) 1/5المجموعة

الضابطة بمدرسة اإليمان االبتدائية بالكوادي المشتركة بإدارة أشمون التعليمية
بمحافظة المنوفية .
( )1وحدتي "أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر و"التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية في مصر خبلل الفترة  16 :2561يناير 1022م " بالفصل الدراسي
الثاني لمعام الدراسي  1025/ 1025م .
( )3بعض المفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي .
( )2بعض قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي .

أدوات ومواد البحح:
لئلجابة عن أسئمة البحث ،وتحقيق أىدافو تم إعداد المواد واألدوات التالية:

أوالً  :املواد التعلينية  :وتتنجل يف املواد التالية:
 .2قائمة ببعض المفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي .
 .1قائمة ببعض قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي .
 .3دليل لممعمم لتدريس وحدتي "أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر" و"
التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر خالل الفترة  39 :2593يناير
3122م " وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً.
 .2كتيب التمميذ معداً في صورة أوراق عمل وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً .

ثاىياً  :أدوات البحح  :وتتنجل يف األدوات التالية:
 )2اختبار المفاىيم السياسية لقياس بعض المفاىيم السياسية لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي.
 )1مقياس قيم االنتماء الوطني لقياس بعض قيم االنتماء الوطني لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي .
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ميَر البحح:
استخدم البحث الحالي منيجين لمبحث وىما :
 )2المنيج الوصفي  :وذلك لبلطبلع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة المتعمقة
بإستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً والمفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني ،واعداد
أدوات البحث.

 )1المنيج التجريبي :الختبار فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات
االجتماعية عمى تنمية بعض المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لدى تبلميذ الصف

السادس االبتدائي ،واستخدام أحد تصميماتو وىو التصميم التجريبي ذو المجموعتين
المستقمتين ،حيث تم تقسيم التبلميذ إلى مجموعتين األولى تجريبية وتدرس وفقاً
إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً والثانية ضابطة وتدرس وفقاً لمطريقة المتبعة

بالمدارس.

مصطلحات البحح :
- 1

إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنةNumbered Heads Together :
يعرفيا ( بدير ) 250 ،1021،بأنيا إستراتيجية يتم خبلليا تقسيم المعمم

لممتعممين إلى فرق من ( )6-3أعضاء ويتخذ كل عضو رقماً يتروح ما بين ( )6-2ثم

يتم طرح السؤال عمى المتعممين وتتفاوت ىذه األسئمة ثم يضع المتعممون رؤوسيم معاً لكي

يتاكدوا من أن كل متعمم يعرف اإلجابة بعدىا ينادي المعمم عمى رقم فيرفع المرقمون بنفس
الرقم أيدييم ويقدموا إجابات لمصف ككل.
وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا  :إستراتيجية تعميمية تقوم عمى تقسيم التبلميذ إلى

مجموعات غير متجانسة حيث يتم اعطاء رقماً لكل متعمم في المجموعة ثم يقوم المعمم
بطرح سؤال يدور حول محتوى الدرس ويطمب من كل مجموعة حل ىذا السؤال بشكل فردى

ثم مشاركة ما تم التوصل إليو مع باقي أفراد المجموعة بحيث يستطيع أي متعمم في
المجموعة اإلجابة عمى السؤال المطروح أمام المجموعات األخرى ثم يحدد المعمم رقماً
عشوائياً ليجيب من كل مجموعة فيقدم اإلجابة التي تم االتفاق عمييا من قبل مجموعتو واذا
اختمفت إجابتو عن المجموعات األخرى أو أتي بأفكار جديدة يحدد السبب لمتبلميذ.

- 2املفاٍيه الضياصية:Political Concepts:
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يعرفيا (الحماده )35 ،1025،بأنيا عبارة عن ألفاظ وتصورات عقمية تربط بين
مجموعة من الخصائص المشتركة ألحداث ومواقف ووقائع سياسية تاريخية في الماضي
والحاضر.

ويمكن تعريفيا إجرائياً بأنيا :

ال تصورات الذىنية لدى المتعممين التي تصف الظواىر واألحداث السياسية يتم
التعبير عنيا بكممات أو رموز محددة وتشير إلى عدد من األحداث أو األفكار أو السموكيات
معاَ مثل
أو المواقف التي تشترك معاً في مجموعة من الخصائص أو الصفات المرتبطة َ
مفيوم الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية والوالء واليوية والمشاركة السياسية.
االىتناء الوطين National Belonging:
يعرفو كل من)المقاني والجمل )1003،22 ،بأنو شحنة عقمية ووجدانية كامنة بداخل
الفرد تظير في المواقف ذات العبلقة بالوطن عمي مستويات مختمفة في مجاالت مختمفة يمكن
االستدال ل عمييا من خبلل مجموعة من الظواىر السموكية الصادرة من الفرد بحيث تكون تمك
الظواىر معبرة عن موقف الفرد ورؤيتو تجاه ما يتعرض لو من مواقف سواء عبر عنيا بشكل
إيجابي أو سمبي.
ويمكن تعريف االنتماء الوطني إجرائياً بأنو :

شعور داخمي لدى المتعمم تجاه وطنو يجعمو يعمل بإخبلص لبلرتقاء بوطنو والدفاع
عنو واالفتخار بو والحرص عمى سبلمتو ،مشاركاً في رفعتو وايجابياً مع أفراده ومحافظاً عمى

مؤسساتو وممتزماً بقيمو ويعبر عنو بالدرجة التي يحصل عمييا تبلميذ الصف السادس

االبتدائي

في مقياس االنتماء الوطني المعد لذلك.

 قيه االىتناء انىطٍُ :National Belonging Valuesيعرفيا (محمود )66 ، 1002 ،بأنيا اإلطار الفكري لمجموعة المبادئ الحاكمة
لعبلقات الفرد بالنظام السائد في المجتمع ،والتي تجعل لئلنجاز الوطني روحاً في تكوين الحس

اإلجتماعي واالنتماء بما يسوده بإرادة الفرد لمعمل الوطني مع الشعور بالمسئولية لتحقيق
المكانة االجتماعية لمجتمعو في عالم الغد .
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إدــــزاءات البحح:
يسير البحث الحالي وفقاً لمخطوات التالية:

أوالً  :إعداد قائمة بالمفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي والتي يمكن
تنميتيا من خبلل مادة الدراسات االجتماعية وذلك من خبلل دراسة نظرية عن المفاىيم
السياسية وطبيعتيا وتصنيفاتيا وأساليب تنميتيا وطبيعة وحاجات تبلميذ الصف السادس
االبتدائي ،أىداف تدريس الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية .
ثانياً :إعداد أدوات تقويم البحث والتي تتمثل في :

 اختبار المفاىيم السياسية يقيس المفاىيم السياسية المتضمنة في الوحدتين المختارتين. -مقياس قيم االنتماء الوطني لقياس بعض قيم االنتماء الوطني لدى التبلميذ.

ثالثاً :تحديد فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى
تنمية بعض المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي

وتم ذلك من خبلل اآلتي:
 اختيار مجموعة البحث وتقسيميا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية وتدرس وفقاًإلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً واألخرى ضابطة وتدرس وفقاً لمطريقة المعتادة في

التدريس.

 إعداد كتيب لمتمميذ في محتوى الوحدتين المختارتين. إعداد دليل لممعمم لتدريس الوحدتين المختارتين . عرض كل من كتيب التمميذ ودليل المعمم عمى مجموعة من المحكمين لضبطيماوالتوصل إلى الصورة النيائية ليما.
 -تطبيق أدوات البحث تطبيقا قبمياً عمى مجموعتي البحث.

 تدريس الوحدتين المختارتين باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً لتبلميذالمجموعة التجريبية والتدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في التدريس.

 التطبيق البعدي ألدوات البحث عمى مجموعتي البحث.رابعاً  :رصد البيانات ومعالجتيا إحصائيًّا .
خامساً  :تحميل النتائج وتفسيرىا.

سادساً  :تقديم التوصيات والمقترحات.
- 625 -

استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية ..........................................

ثاىياً :اإلطار اليظزي والدراصات الضابكة:
احملور االول  :إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً مً حيح ماٍيتَا وخصائصَا وخطواتَا  ،ودور املعله
واملتعله يف تلو اإلصرتاتيذية ،وأٍنيتَا.
 ماٍية إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً:تعددت التعريفات التي تناولت إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً حيث يعرفيا

( ) kagan,1989,15بأنيا إستراتيجية تعميمية تؤكد عمل المتعممين معاً في مجموعات

صغيرة وغير متجانسة تقدم بديبلً لممنيج التقميدي ،تنافسية من الدرجة االولى تعتمد عمى

السؤال والجواب.

كما يعرفيا (زيتون ) 652 ،1005،بأنيا إستراتيجية ينفذىا المعمم وذلك بتقسيم
المتعممين إلى مجموعات وتوزيع المتعمم عمييا بحدود ( ) 6-2متعمم في كل مجموعة،
ويعطي المعمم رقماً في المجموعة والمجموعات كميا ،ويشرح المعمم المفيوم األكاديمي

باالستعانة بالسبورة وأوراق العمل المعدة سمفاً ،ثم يطرح سؤاال ويطمب من المتعمم مناقشتو

معاً في كل مجموعة حتى يتاكدوا من أن كل عضو في المجموعة يعرف اإلجابة ثم يختار رقماً

عشوائياً ،وعمى كل من يحمل نفس الرقم في كل مجموعة أن يقدم اإلجابة المتفق عمييا من
قبل مجموعتو.

كما يعرفيا ( ) Bawn ،2007،44بأنيا طريقة تعمم المتعممين في مجموعات
صغيرة غي ر متجانسة تتكون من أربع تبلميذ تمميذ مستوى تحصيمو مرتفع والثاني مستوى
تحصيمو منخفض والثالث والرابع مستوى تحصيميما متوسط ويرقم كل تمميذ برقم ويختار
المعمم رقماً عشوائياً لئلجابة عن االسئمة المطروحة .

ويعرفيا ( )Baker,2013,5بأنيا إحدى إستراتيجيات التعمم التعاوني والتي تعتمد

عمي تقسيم المتعممين إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة من ( )2-2متعممين حيث يرقم
كل متعمم برقم ثم يعطى المعمم أسئمة وتعميمات لممتعممين لئلجابة عنيا فيضعون رؤوسيم
معاً لمتفكير وتتاح ليم مساحة من الوقت الكافي لمناقشة األسئمة ويختار المعمم رقماً عشوائياً
والمتعمم الذى يحمل ىذا الرقم يجيب نيابة عن مجموعتو.

ويعرفيا كل من ) (Martino etal., 2015بأنيا إحدى إستراتيجيات التعمم
التعاوني تعتمد عمى المناقشة والمحاسبة الفردية والجماعية؛ حيث يعمل التبلميذ في
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مجموعات صغيرة يفكرون معاً لمناقشة اإلجابات مع األعضاء األخرين من مجموعتيم

فيكونون قادرين عمى المشاركة بأفكارىم في عممية التعمم.

ويعرفيا (الياسري )356 ،1025،بأنيا إستراتيجية تقوم عمى تقسيم المتعمم داخل
الصف إلى مجموعات يرمز إلى أعضائيا باأل رقام بدل األسماء مما يؤدي إلى تكرار الرقم
الواحد بعدد المجموعات الموجودة.
يتضح من التعريفات السابقة إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً أنيا تيدف إلى إثارة

المتعممين فكرياً وتحفيزىم لمتعمم بأساليب مختمفة باإلضافة إلى تعزيز عمميات التفكير العميا
وتنميتيا والتي يمكن أن تؤدي إلى تنمية التفكير فوق المعرفي مع المشاركة الفعالة في التعمم
وتكوين المتعمم لممعرفة وبنائيا بنفسو والمنطمقة من فكر البنائية.

 أٍداف إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً:تتمثل أىداف اإلستراتيجية كما حددىا كل من (سعادة وآخرون) 203 -1005،200 ،
في أنيا تيدف إلى:
 تشجيع المتعممين عمى األداء المتواصل واإلنجاز المستمر ضمن المجموعة الواحدة.
 زيادة التحصيل مقارنة مع تحصيل التبلميذ الذين يتعممون من خبلل الطرق التقميدية.
 التخمص من االتجاىات وأنماط السموك السمبية العديدة كاأل نانية ،والمنافسة غير الشريفة،
والفردية المفرطة.
 إيجاد نوع من التربية المتكاممة لممتعمم ،وذلك من خبلل الربط بين النمو الفردي لو من
جية ،والنمو الجماعي من جية ثانية.
كما أشار كل من (أمبوسعيد والبموشى )225،1005،إلى بعض أىداف إستراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً وىى القضاء عمى الجمود الفكري ،تنميو ميارات اإلقناع المفظي،
والتفكير اإلبداعي وتفجير طاقات المتعممين ،واتاحة الفرصة لجميع المتعممين مع تنميو
ميارات التفكير العممي وتوفير مساحات أكبر لمتفكير.
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 خطوات إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة:حدد كل من )(،( Kagan & Kagan,2009الشمرى  )56 ،1022 ،عدة خطوات
إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً وىى كالتالي :

 يقسم المعمم المتعممين إلى مجموعات تشمل كل مجموعة عمى ستة متعممين وقد تزيد.
 يعطي كل عضو في المجموعة رقم من األرقام من ( )5-2أو حسب عدد أفراد المجموعة.
 يناقش الطبلب شفوياً أو يتفقون عمى اإلجابة بحيث يكون في النياية كل متعمم قاد ارً عمى
اإلجابة.

 ينادي المعمم عمى سبيل المثال عمى الرقم ( ) 1مستخدماً طريقة عشوائية باستخدام النرد
أو أي طريقة تضمن العشوائية ثم يطرح السؤال مرة أخرى.

 يقوم كل متعمم رقمو ( ) 1ليقدم إجابة مجموعتو أمام المتعمم ،ويقول اتفقنا جميعاً في
اإلجابة ىي  ...ولو اختمفت إجابة المتعمم اآلخر في مجموعة أخرى أو جاء بأفكار أخرى

جديدة يوضح لمفصل السبب ويذكر تفسير ذلك.
 ويستخدم المعمم األسئمة ذات المستويات العقمية الدنيا والعميا ويفضل األسئمة التي تنمي
ميارات التفكير المختمفة والشكل التالي يوضح خطوات إستراتيجية الرؤوس المرقمة .

شكل ( )1يبين خطوات إستراتيجية الرؤوس المرقمة معا

كما حدد ( زيتون  ) 653 -651 ، 1005،ست مراحل رئيسية إلستراتيجية

الرؤوس المرقمة معاً وىى كالتالي :
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املزحلة األوىل  :مزحلة التَيئة احلافشة:
وتيدف إلى جذب انتباه المتعمم نحو موضوع الدرس أو الميمة أو المشكمة المراد
بحثيا ،ومن ثم إثارة المتعممين فكرياً وتحفيزىم لمتعمم بأساليب مختمفة.

المرحمة الثانية :مرحمة توضيح الميام :وتيدف إلى قيام المعمم بتحديد الميمات أو المشكبلت
المراد إنجازىا من قبل المتعممين والمطموب بحثيا ومتطمبات التعمم السابقة
ذات العبلقة بتمك الميام أو المشكبلت وتحديد معيار النجاح في أداء الميمة .
المرحمة الثالثة :المرحمة اإل نتقالية :وتيدف إلى تييئة المتعمم لمعمل التعاوني ،وتيسير أمر
انتقاليم لممجموعات التي ينتمون إلييا ،وتزويدىم باإلرشادات والتوجييات
البلزمة لمعمل التعاوني ،وتوزيع األدوار بين طبلب المجموعات .
المرحمة الرابعة :مرحمة عمل المجموعات :وتيدف إلى قيام المتعمم بالميام وانجازىا وتحرك
المعمم وانتقالو بين المجموعات لغرض التفقد والتدخل واإلرشاد والتوجيو البلزم
لعمل المجموعات في تنفيذ الميمة وانجازىا كمما اقتضت الضرورة ذلك.
المرحمة الخامسة :مرحمة المناقشة الصفية :وفييا يتم تبادل المجموعات لؤلفكار والنتائج،
وتعرض كل مجموعة ما توصمت إليو من أفكار أو نتائج تتعمق بالميمة
بتمخيصيا عمى المتعممين جميعيم ،كما يتم في ىذه المرحمة تصحيح أخطاء
التعمم ،ومناقشة المشكبلت أو الصعوبات التي صادفتيا المجموعات أثناء
إنجاز الميام بنجاح .
المرحمة السادسة :مرحمة إنياء الدرس :ويتم فييا تمخيص الدرس بعرض األفكار والنتائج
والحمول التي توصل إلييا المتعممين ،كما يمكن تعيين بعض الواجبات أو
الميمات لبحثيا في الدرس القادم ،ومنح المكافآت لممجموعات التي أنجزت
الميام بنجاح .

 أدوار املعله يف إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً :أكد كل من (أبو حرب وآخرون (،) 265 ،1002،كوجك واخرون)262 ،1005،
بأن تمك اإلستراتيجية تتيح فرصة كبيرة لممتعمم لمعمل داخل الفصل إال أن ذلك ال يعني تقميل
ار متعددة ،فعمى عمى الرغم من أن مسئولية التعمم تقع عمى
دور المعمم حيث إن لممعمم أدو ا
عاتق المتعمم حيث يكمن دور المعمم األكبر في مرحمة التخطيط الجيد لمتعمم ،أما في مرحمة
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التنفيذ فيقع العبء عمى عاتق المتعمم حيث يشارك بفاعمية في عممية التعمم ،ويتحدد دور
المعمم في تنفيذ إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في المراحل التالية:

أوالً :التخطيط واإلعداد  :يقوم المعمم بتصميم المواقف التعميمية وتحديد االستراتيجيات
المناسبة حسب طبيعة موضوع الدرس ،واعداد بيئة داعمة تزيد دافعية المتعممين وثقتيم

بأنفسيم وتحمل مسئوليات تعمميم واتخاذ ق اررات تتعمق بيا .
ثانياً :اإلرشاد والتوجيو  :ال يقوم المعمم بتقديم المعمومة جاىزة لتبلميذه بل يوجييم إلى
مصادر الحصول عمى المعمومة وكيفية تنفيذ التكميفات ،ويعمم المعمم الطمبة عمى
الميارات التعاونية التي تدعم وتقوي التعاون بين الطالب حتى تصبح ميارة حياتية
يعتادىا الطمبة ،مع ضرورة تكوين المجموعات وتحديد دور كل متعمم في المجموعة مع
تقديم التوجيو واإلرشاد لعمل المجموعات .
ثالثاً :التحفيز  :يقوم المعمم بتشجيع المتعمم عمى التعمم واثارة اىتماميم وتحفيزىم باستمرار
بوسائل وأساليب متعددة ،مع ضرورة تنشيط المجموعة عندما تنخفض دافعيتيا لمتعمم.

اربعاً :التيسير  :تكمن ميمة المعمم في تمك المرحمة توفير البيئة المناسبة لحدوث التعمم
وتيسير عممية التعمم وتوفير ما يحتاج إليو المتعممين من وسائل مساعدة وأجيزة ومواد
مختمفة ،بحيث يكون المعمم مساعداً لممتعممين ومجيباً عن األسئمة في حالة عدم
استطاعة أفراد المجموعة اإلجابة عن أسئمة يوجييا أحدىم .

خامساً :التقويم :يمد المتعممين بالتغذية الراجعة عن أدائيم ،ويصمم أساليب تقويم متنوعة
تناسب التعمم وتمكنو من الحكم عمى مدى تحقيق األىداف عن طرق التفاعل مع

المجموعات بطرق مختمفة مثل المراقبة وفحص الحمول وتقديم معينات لمحل وتوجيو
األسئمة لممتعممين ،وتقويم عمل المجموعات واتخاذ الق اررات بشأن تغيير أدوار بعض
أفراد المجموعة.

 أدوار املتعله يف إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً:يقوم المتعمم بدور فاعل نشط ضمن ظروف اجتماعية مختمفة عن المواقف الروتينية
التي

تمارس

في

الظروف

المدرسية

الصعبة

وقد

حدد

كل

من(أبو

حرب

وآخرون )250،1002،بعض أدوار المتعمم وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً وذلك وفقا

لؤلدوار التالية :
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 المساىمة باأل نشطة والمشاركة باألفكار وتقديم التغذية الراجعة مع بعضيم البعض معاالستماع إلى األخرين ،فكل متعمم لديو أفكار يجب المشاركة بيا واالستماع إلييا .
 عمى المتعمم أن يتفاعل مع أعضاء المجموعة ويقدم العون والمساعدة ألفراد مجموعتوويشجع زمبلئو عمى العمل والتحصيل ويبذل أقصى ما لديو من جيد لمساعدة أعضاء
مجموعتو .
 توجيو األخرين نحو إنجاز الميام مع االحتفاظ بالعبلقات الطيبة واإليجابية بين أفرادالمجموعة.
 يحل المشكبل ت التي تواجيو بطريقة عممية عن طريق وضع الفرضية وتحميل المعطياتوالتاكد من صحة النواتج ومنطقيا .
 جمع المعمومات والبيانات وتنظيميا واختيار المعمومات المناسبة لممجموعة . تنشيط الخبرات السابقة وربطيا بالخبرات والمواقف الجديدة. التفاعل في إطار العمل الجماعي التعاوني. -بذل الجيد ومساعدة األخرين واإلسيام بوجيات نظر تنشط الموقف التعميمي .

 أٍنية إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً:أكد كل من (أبو حرب واخرون(،)235،1002،زيتون )665،1005،عمى

أىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً وتتمثل تمك األىمية فيما يمى :
 تحمل المتعمم مسؤولية تعممو والمشاركة فعمياً فييا.

 ارتفاع مستوى تحصيل المتعمم العممي بشكل إيجابي .
 زيادة شعور المتعمم بالرضا عن الخبرات التربوية .
 تنمية االتجاىات اإليجابية نحو أفراد المجموعة والمجموعات األخرى .
 تعزيز عمميات التفكير العميا وتنميتيا والتي يمكن أن تؤدي إلى تنمية التفكير فوق
المعرفي مع المشاركة الفعال ة في التعمم وتكوين المتعمم لممعرفة وبنائيا بنفسو والمنطمقة
من فكر البنائية.
 توفير آليات التواصل اإلجتماعي لممجموعات والسماح بتبادل األفكار وتوجيو األسئمة
بشكل حر ،ومساعدة الغير في فيم األفكار بشكل لو معنى ،والتعبير عن المشاعر .
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 سيطرة المجيودات التعاونية في أغمب المواقف والميام التعميمية عمى المجيودات
التنافسية الفردية في تأثيرىا عمى تحصيل الطمبة ،وخصوصاً الميام األ كثر أىمية مثل:

إد ارك المفاىيم ،وحل المشكبلت ،وميام التصنيف .

 يؤدي إلى حدوث صراعات بين أفكار وآراء ومعمومات الطمبة مما يثير دافعيتيم لتحقيق
إنجاز عالي في التحصيل ،واسترجاع المعمومات عند الحاجة إلييا ،عبلوة عمى االحتفاظ
بيا أطول فترة زمنية.
 تعمل عمميات المناقشة خبلل المواقف التعميمية عمى ممارسة التكرار الشفوي لممعمومات،
والتوصل إلى معمومات جديدة.
 تطور عممية تبادل األفكار بين المتعممين ،وىذا بدوره يؤدي إلى إغناء خبراتيم التعميمية،
وتطويرىا حيث إن المتعمم يعدل سموكو في ضوء توقعات األخرين .
كما أكد (النحال )22، 1025،عمى أىمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً حيث إنيا تعمل

عمى زيادة دافعية التبلميذ ،ولعل ىذا يعود إلى سيادة روح المحبة واإلخاء والتعاون بين
أعضاء المجموعة مما يؤدي إلى شعور جميع التبلميذ بالنجاح والتفوق ،وتعمل عمى تنمية
الميا ارت االجتماعية التي تقوم عمى إحت ارم الذات واآلخر بصورة تبادلية ،وتعمل عمى إيجاد

جو وجداني إيجابي خاصة لمتبلميذ الخجولين الذين ال يرغبون في المشاركة أمام الصف في
جو يسوده المشاركة والتعاون والود بين المتعممين بعضيم البعض .

 الدراصات والبحوخ الضابكة اليت تياولت إصرتاتيذية الزؤوظ املزقنة معاً:في إطار االىتمام بإستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً فقد أجريت العديد من البحوث

والدراسات السابقة حوليا ومن ىذه الدراسات دراسة( )William et.al., 2010والتي
استيدفت التعرف عمى مدى فاعمية استراتيجيتي التعمم التعاوني والرؤوس المرقمة معاً في

تدريس الدراسات االجتماعية لمتبلميذ من ذوي اإلعاقة وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية
االستراتيجيين في تحقيق تعمم أفضل من الطرق األخرى وسيولة تنفيذىا مع المتعممين.
 ودراسة ( )Todd & William, 2013والتي توصمت إلى فاعمية إستراتيجية الرؤوسالمرقمة عمى التبلميذ الذين يعانون من اضطرابات عاطفية وسموكية وحدوث تحسن
ممحوظ في سموكياتيم االجتماعية وتقبل اآلخر.
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 دراسة (الخيال )1023،والتي استيدفت التعرف عمى مدى فاعمية بعض استراتيجيات التعممالنشط في تدريس مادة التاريخ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لتبلميذ الصف الثاني
اإلعدادي وقد توصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات تبلميذ
المجموعة التجريبية الثانية التي تدرس باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة في
التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير اإلبداعي في مادة التاريخ لصالح
التطبيق البعدي.
 دراسة(اسماعيل )1022 ،والتي استيدفت التعرف عمى أثر إستراتيجية الرؤوس المرقمة) (NHTفي تحصيل مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف الثاني المتوسط والتي توصمت
إلى أن اعتماد إستراتيجية الرؤوس المرقمة عمى عمل المجموعات يتيح لمطالبات وقتا
لمتفكير الفردي والتفكير الجماعي واستعمال خبراتين السابقة ومساعدة عضوات الفريق
لبعضين البعض داخل المجموعة يزيد من تحصيمين ،كما أن ىذه اإلستراتيجية تنمي
وتزيد من الصداقة بين الطالبات وتنمي روح التعاون والمحبة والعبلقات اإليجابية مما
يزيد في تحصيمين.
 دراسة (عبد الفتاح  )1026،والتي استيدفت التعرف عمى مدى فاعمية استراتيجيتي جدولالتعمم ( )KWLوالرؤوس المرقمة عمى تنمية ميارات التفكير التأممي والميل نحو مادة
التاريخ لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية استراتيجيتي
جدول التعمم ( ) KWLوالرؤوس المرقمة عمى تنمية ميارات التفكير التأممي والميل نحو
مادة التاريخ لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
 ودراسة (أبو سميمو  )1026 ،والتي استيدفت توظيف إستراتيجية الرؤوس المرقمة عمىتنمية المفاىيم العممية وميارات التفكير العممي لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي
وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن أداء المجموعة التجريبية في اكتساب المفاىيم
العممية والتفكير العممي.
 دراسة(سعيد )1026 ،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمةفي تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ وقد توصمت الدراسة إلى
فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في
مادة التاريخ.
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 دراسة(عموان )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر استراتيجيتي الرؤوس المرقمةوالمجموعات الثرثارة في تحصيل مادة التاريخ واستبقائيا لدى طالبات الصف الرابع
األدبي وقد توصمت إلى فاعمية استراتيجيتي الرؤوس المرقمة والمجموعات الثرثارة في
تحصيل مادة التاريخ وقد توصمت الى فاعمية تمك االستراتيجيتين فى تحصيل مادة
التاريخ لدى الطالبات.
 دراسة كل من (الساى ارني والدوري )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر استخدامإستراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طبلب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ
وتنمية تفكيرىم العممي وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة في
تنمية ميارات التفكير العممي لدى طبلب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ
 دراسة (كاظم  )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثـر إستراتيجية الـرؤوس المرقمـة فيتنميـة ميـارات التفكـير التـاريخي لـدى طبلب الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ
االوربي الحديث والمعاصر وقد توصمت الدراسة إلى تفوق طبلب المجموعة التجريبية
عمـى طـبلب المجموعة الضـابطة في اختبـار ميـارات التفكـير التـاريخي .

احملور الجاىي :املفاٍيه الضياصية مً حيح ماٍيتَا وخصائصَا وخطواتَا  ،ودور املعله واملتعله يف
تينيتَا ،وأٍنيتَا.
 ماٍية املفاٍيه الضياصية: Political Concepts:تعد المفاىيم من أىم نواتج التعمم التي يتم بواسطتيا تنظيم المعرفة العممية في
صورة ذات معنى ،ومن جية أخرى تعتبر العناصر المنظمة والمبادئ الموجية ألي معرفة
( إبراىيم.)5 ،1005 ،

جديدة يكونيا المتعمم.

وتعد المفاىيم السياسية واحدة من أىم جوانب التعمم في عمم االجتماع السياسي؛
ألنيا تعتبر بمثابة مفاتيح التفكير الصحيح وأدوات تيذيب السموك السياسي ووسيمة تنمية
الوعي اإلجتماعي والسياسي ودعم المشاركة السياسية الفعالة(.محمد )35، 1022،
ويعرفيا(محمد  )265،2556 ،بأنيا تمثل الرموز التي تشير إلى حقائق الواقع
مجردة ومن ثم تصف ىذه الحقائق وتساعد في صياغة التفسيرات المبلئمة ليا.
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كما يعرفيا (معبد  )25،2555 ،بأنيا عبارة عن فكرة ومجموعة من األفكار المتعمقة
بنظام الحكم والسمطة في الدولة والرأى العام بيا وعبلقاتيا الخارجية في أي عصر من
العصور التاريخية يكتسبيا المتعمم في شكل رمز أو كممة أو جممة معنوية مجردة.
أما( السيد  )1022،فيعرفيا بأنيا وحدة لمتفكير يعبر عنيا بكممة أو مصطمح أو رمز
يعبر عن أفكار أو ظواىر تجمعيا خصائص مشتركة ،فالمفاىيم ىي التصورات ألوصاف ىذه
الظواىر.
كما يعرفيا (عمي )212 ،1021 ،بأنيا التصورات الذىنية لدى المتعممين التي تصف
الظواىر واألحداث السياسية.
ويعرفيا(الشراري )122 ،1023 ،بأنيا مجموعة من المفاىيم المرتبطة بالجوانب
السياسية مثل الوطنية والمساواة والحرية.
ويعرفيا (مسعود )15 ،1023 ،بأنيا تصورات عقمية عامة أو مجردة يتم التعبير عنيا
بكممات أو رموز محددة وتشير إلى عدد من األحداث أو األفكار أو السموكيات أو المواقف
التي تشترك معاً في مجموعة من الخصائص أو الصفات المرتبطة بقضايا عمم االجتماع
السياسي مثل مفيوم الحرية والديمقراطية والمشاركة السياسية واالنتماء والمواطنة.



يتضح من التعريفات السابقة لممفاىيم السياسية أنيا من أىم جوانب التعمم في عمم
االجتماع السياسي؛ تعطي فرصة لممتعممين لمتعبير عن آرائيم وتوجياتيم إزاء القضايا
االجتماعية والسياسية التي تحيط بيم مع فيم األنظمة السياسية وما تتضمنو من مبادئ
تؤىل الطبلب لممشاركة السياسية.

 - 2تصييفٌ املفاٍيه الضياصية:
تعددت تصنيفات المفاىيم السياسية إال أنو ال يوجد تصنيف واحد محدد حيث صنفيا
(عباس  )16-12،2551 ،إلى سبع تصنيفات وىذه التصنيفات كالتالي :
أ -مفاىيم النظرية السياسية :وترتبط تمك المفاىيم بالمعامبلت والظواىر السياسية التي تقوم
من خبلليا العبلقات الدبموماسية ومن أمثمة ىذه المفاىيم المفاوضات ،والمعاىدات ،
والمباحثات.
ب-مفاىيم عمم السياسية المقارن :وترتبط تمك المفاىيم بالنظم السياسية الحديث منيا
والقديم ومن أمثمة ىذه المفاىيم القبيمة ،الدولة ،األمة  ،الوطن.
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ج-مفاىيم السياسية الدولية :وترتب ط تمك المفاىيم بالعبلقات بين الدول عمى اختبلف ىذه
العبلقات ومن أمثمة ىذه المفاىيم السياسة الخارجية ،التبادل التجاري ،الدفاع المشترك،
الحمف ،التكتل اإلقتصادي.
د -مفاىيم عمم سياسية الدولة القومية :وترتبط تمك المفاىيم بالنظام القومي لمدولة والتي من
شأنيا تعميق الثقافة السياسية لدى المواطنين ،وغرس القيم السياسية كقيمة الوالء
لموطن.
ىـ -مفاىيم سياسية الوحدات السياسية  :وترتبط تمك المفاىيم بالحكم المحمى وأساليب صنع
القرار عمى مستوى وحدات الحكم المحمى.
و -مفاىيم عمم االجتماع السياسي :وترتبط تمك المفاىيم باألنظمة االجتماعية ،والفكرية،
والقضايا االجتماعية السياسية مثل قضايا األقميات ،والديانات ،والمذاىب.
ى -مفاىيم الرأي العام :وترتبط تمك المفاىيم بالرأي العام

مثل االنتخابات واألحزاب

والدستور.
كما صنفيا (الخوالدة ) 105: 105،1022 ،إلى نوعين من المفاىيم المادية
الحسية وىي التي تدرك بالحواس مثل :الشعب ،الجماىير ،والمفاىيم المجردة وىي التي تدرك
بالقوى العقمية ويعبر عنيا بالكممات مثل :الحرية ،والعدالة ،والديمقراطية ،والمفاىيم السياسية
في أغمبيا مفاىيم مجردة ،ومفاىيم معرفية وىي المفاىيم التي حددىا اإلنسان بمعرفتو مثل:
النظام السياسي واإلجتماعي .

 خصائص املفاٍيه الضياصية:يشير كل من (عمران وآخرون )22 ،1002 ،إلى أن المفاىيم السياسية تتميز
بمجموعة من الخصائص منيا أنيا :
 متنوعة بحيث تشمل كل الجوانب المادية وغير المادية المرتبطة بأساليب إشباع المتعممالحتياجاتو ولمتطمبات تفاعمو مع الحياة وتطويرىا.
 -تختمف من مجتمع آلخر تبعاً لطبيعة كل مجتمع ودرجة تقدمو ،وتختمف من فترة ألخرى.

 تعتمد عمى طبيعة العبلقة التبادلية بين المتعمم والمجتمع ودرجة تأثير كل منيما عمىاآلخر.
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 تستيدف مساعدة المتعمم عمى التفاعل الناجح مع الحياة ،وتطوير أساليب معايشةالحياة .
كما حدد(راغب )53،1005،مجموعة من الخصائص التي تميز المفاىيم السياسية
منيا أنيا:
 عممية إنمائية يتم تعمميا عبر الزمن عن طريق الجمع بين التعمم والممارسة وىيتختمف عن المعرفة في أنيا تتطمب العمل والفعل بقدر من الكفاءة.
 تختمف من مجتمع آلخر تبعاً لطبيعة كل مجتمع ،وبذلك فيي تتأثر بكل من الزمانوالمكان.

 تعتمد عمى طبيعة العبلقة بين كل من المتعمم والمجتمع ودرجة تأثير كل منيما فياآلخر.
 متنوعة وتشمل كل من الجوانب المادية وغير المادية المرتبطة بأساليب إشباع حاجاتاألفراد وفقاً الحتياجاتو ومتطمبات تفاعمو مع الحياة وتطويره ليا.

 -يجب أن يبدأ تعممييا في سن مبكرة .

يتضح مما سبق أن من أىم خصائص المفاىيم السياسية أنيا تراكمية ،متصمة،
متنوعة ،مترابطة ،محصمة تأثير البيئة المحيطة واألسرة والمدرسة تختمف من مجتمع آلخر
تبعاً لطبيعة كل مجتمع ،وبذلك فيي تتأثر بكل من الزمان والمكان وتمكن المتعمم من
التعايش والتكيف مع صعوبات البيئة المحيطة بو.

أٍنية تينية املفاٍيه الضياصية:
تعد المفاىيم السياسية واحدة من أىم جوانب التعمم في عمم االجتماع السياسي؛
ألنيا تعتبر بمثابة مفاتيح التفكير الصحيح وأدوات تيذيب السموك السياسي ووسيمة تنمية
الوعي اإلجتماعي والسياسي ودعم المشاركة السياسية الفعالة.
ويؤكد (غبلب )5 :5 ،1022 ،عمى أىمية المفاىيم السياسية في الحياة اليومية
بصفة عامة وفي العممية السياسية بصفة خاصة ،حيث إنيا تعد بمثابة األدوات التي نفكر
بيا وننقد ونجادل ونشرح ونحمل ونفسر في ضوئيا كل األحداث السياسية التي تدور في
المجتمع فيي قناة يسير فييا الفكر والعقل السياسي في اتجاىات تقودنا لمبحث كما أنيا
توجو اىتمامنا وبالتالي تحدد إدراكنا لمواقع.
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كما يحدد(الغزي )1 ،1022 ،أىمية تنمية المفاىيم السياسية لدى الطبلب فيما يمي:


تعمل عمى تيذيب السموك السياسي الذي يساىم في وحدة اليوية وتماسكيا.



تحد من اضطرابات التفكير وتشتتو وتزيل المبس والغموض لدى أفراد المجتمع.



تساعد المتعمم في معرفة الظروف واألحداث السياسية وادراك الواقع اإلجتماعي.



تكوين رؤية سياسية واعية ومممة بكل الظروف واألزمات التي تعتري المجتمع.



تعطي فرصة لممتعممين لمتعبير عن آرائيم وتوجياتيم إزاء القضايا االجتماعية والسياسية
التي تحيط بيم.



فيم األنظمة السياسية وما تتضمنو من مبادئ تؤىل الطبلب لممشاركة السياسية.



تنمي االتجاىات اإليجابية نحو المشاركة السياسية.



تساعد في تدريب المتعمم وبنائو فكرياً ،وفق منيج يجعمو قاد ارً عمى إتخاذ الق اررات



تساعد عمى ربط الطالب باألحداث والظواىر االجتماعية والسياسية التي يعيش فييا.

السياسية.

الدراصات والبحوخ الضابكة اليت تياولت املفاٍيه الضياصية:
في إطار االىتمام بالمفاىيم السياسية فقد أجريت العديد من الدراسات السابقة حوليا
ومنيا دراسة (سيد  )1001 ،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية برنامج نشاط مدرسي في
تنمية المفاىيم السياسية من خبلل مادة التاريخ لتبلميذ الصف الخامس االبتدائي وتوصمت
إلى فاعمية برنامج النشاط لتدريس التاريخ بالصف الخامس االبتدائي في تنمية بعض
المفاىيم السياسية.
دراسة(عبدالقادر )1003،والتي استيدفت التعرف عمى المفاىيم السياسية المتضمنة فيمقررات المرحمة الثانوية في األردن ومدى وعي طمبة السنة الجامعية األ ولى ليذه المفاىيم
وتمثميم ليا وقد توصمت الدراسة إلى أن متوسط األىمية النسبية لممفاىيم السياسية
المتضمنة في مقررات المرحمة الثانوية في األردن لدى طمبة السنة الجامعية األولى قد بمغ
(.)%55.52
 دراسة كل من (عبيدات والطراونة  )1002،والتي استيدفت التعرف عمى درجة اىتمام كتبالتربية االجتماعية والوطنية لمصف السادس األساسي بالمفاىيم السياسية حيث نتج عن
الدراسة وجود تفاوت في درجة اىتماميا بالمفيومات السياسية من كتاب آلخر.
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 دراسة(عبدالحميم )1005،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية استراتيجيتين لمتعممالتعاوني لتدريس الدراسات االجتماعية في تنمية المفاىيم السياسية والوعي السياسي لدى
تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي وقد توصمت إلى فاعمية االستراتيجيات في تنمية المفاىيم
والوعي السياسي.
 دراسة ( )Jackson, 2006والتي استيدفت التعرف عمى مدى فاعمية إستراتيجية خرائطالصراع المعرفي ونموذج التعمم المعرفي في تصحيح الفيم الخاطئ لممفاىيم السياسية
وتجنب مغالطات التفكير السياسي واالتجاه نحو الرموز السياسية.
 دراسة (السيد  )1005،والتي استيدفت التعرف عمى تأثير استخدام نموذج التعمم المعرفيفي تعديل التصورات البديمة لبعض المفاىيم السياسية وتنمية الميل نحو مادة التاريخ
لتمميذات الصف الثالث اإلعدادي في ضوء أنماط تعمميم المفضمة وقد توصمت إلى فاعمية
نموذج التعمم المعرفي في تعديل التصورات البديمة لبعض المفاىيم السياسية لتمميذات
الصف الثالث اإلعدادي.
 دراسة (عبد الوارث  )1020،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية برنامج في التربيةالسياسية قائم عمى الموديبلت التعميمية لتنمية بعض المفاىيم السياسية والوعي السياسي
لدى الطالبات المعممات شعبة التعميم األساسي وقد توصمت إلى فاعمية البرنامج القائم
عمى الموديوالت التعميمية في تنمية بعض المفاىيم السياسية والوعي السياسي لدى
الطالبة المعممة شعبة التعميم االساسي.
 دراسة كل من (جرار والكساب ) 1021،والتي استيدفت التعرف عمى مساىمة مساقالتربية الوطنية في تعزيز المفاىيم السياسية والوحدة الوطنية لدى طمبة الجامعات األردنية
من وجية نظرىم وقد توصمت الدراسة إلى أن مجال المفاىيم الوطنية قد احتل المرتبة
األولى ،ووجدت فروق دالة إحصائيا عمى جميع المجاالت تعزى لمتغير الجنس ولصالح
تقديرات اإلناث.
 دراسة (حسانين  ) 1021 ،والتي استيدفت تقويم منيج الدراسات االجتماعية لممرحمةاإلعدادية لمتعرف عمى مدى مراعاتو لممفاىيم السياسية وميارات اتخاذ القرار وانعكاس
ذلك عمى أداء التبلميذ ليا وقد توصمت الدراسة إلى قصور مناىج الدراسات االجتماعية
بالمرحمة اإلعدادية في اكساب التبلميذ لممفاىيم السياسية وميارات اتخاذ القرار.
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 دراسة(الشراري  )1023،والتي استيدفت التعرف عمى المفاىيم السياسية البلزمة لطبلبالمرحمة المتوسطة ودرجة اىتمام مقررات التاريخ بالمفاىيم السياسية وقد توصمت الدراسة
إلى أن ىناك ( )20مفاىيم تم تضمينيا في مقرر التاريخ لمصف األول المتوسط من أصل
( )63مفيوما وأن ىناك ( )12مفيوما تم تضمينيا في مقرر التاريخ لمصف الثاني
المتوسط من أصل ( )63مفيوما من المفاىيم التي اكد المختصون عمى ضرورة تضمينيا
في مقررات التاريخ لممرحمة المتوسطة وقد اكدت الدراسة عمى أىمية تضمين المفاىيم
السياسية في مناىج الدراسات االجتماعية وأىميتيا في تنمية الوعي السياسي والميارات
السياسية لمطبلب.
 ودراسة (شحاتو  )1022،والتي استيدفت تضمين المفاىيم والقضايا االجتماعيةوالسياسية في منيج في عمم االجتماع والتاريخ بالمرحمة الثانوية في تنمية وعي الطبلب
بالقضايا والمفاىيم السياسية والتفكير الناقد.
 ودراسة (أحمد  )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر األغاني الوطنية في تدريسالدراسات االجتماعية عمي تنمية بعض المفاىيم السياسية والوعي السياسي لدي تبلميذ
المرحمة االبتدائية ،وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية األغاني الوطنية في تدريس الدراسات
االجتماعية عمي تنمية بعض المفاىيم السياسية والوعي السياسي لدي تبلميذ المرحمة
االبتدائية.
 ودراسة كل من( اسماعيل وعباره )1025،والتي استيدفت التعرف عمى مدى توفر المفاىيمالسياسية في محتوى كتاب التاريخ لدى تبلميذ الصف السابع األساسي وقد توصمت
الدراسة إلى أن مستوى اكتساب التبلميذ لممفاىيم السياسية أقل من المستوى المقبول
تربوياً.

يتضح من استعراض الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت المفاىيم السياسية ما يمى :

اكد ت جميع الدراسات والبحوث السابقة عمى أىمية المفاىيم السياسية وضرورة تضمينيافي المناىج الدراسية بصفة عامة والدراسات االجتماعية بصفة خاصة وذلك بحكم طبيعتيا
وعمي اعتبار أنيا أحد األىداف األساسية التي تساعد المتعمم عمي إدارة حياتو بطريقة
ناجحة .
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احملور الجالح  :قيه االىتناء الوطين مً حيح ماٍيتَا وخصائصَا وخطواتَا ،ودور املعله واملتعله يف
تينيتَا ،وأٍنيتَا.
أوال :ماٍية االىتناء الوطينNational Belonging :
لقد تعـددت التعريفـات التـي تناولـت مفيـوم االنتمـاء الـوطني وفيمـا يمـي عرضـاً لـبعض

ىــذه التعريفــات حيــث يعرفــو (بــدوى )2551،25 ،بأنــو ارتبــاط الفــرد بجماعــة ويســعى إلــى أن
تكــون عــادة جماعــة قويــة ،يــتقمص شخصــيتيا ويوحــد نفســو بيــا ( كاألســرة  ،النــادي  ،مكــان
العمل...الخ) كما يرى أن االنتماء يرتبط بالوالء .

ويعرفو( زايد )236، 2552،بأنو ارتباط داخمي وخارجي لمفرد بالمجتمع الذى يعيش
فيو فاالرتباط الداخمي يعنى قوة العاطفة التي تربط الفرد بمجتمعو في مجاالت االنتماء
المتنوعة السياسية واالجتماعية والقومية واألسرية واالرتباط الخارجي يتمثل في كافة النواحي
الشكمية المنعكسة من االرتباط الداخمي عن سموك الفرد وتصرفاتو.
ويعرفو( اقصيعة )25 ،1000،بأنو شعور الفرد بأنو جزء من وطنو فيحبو ويتعمق
بو ويدافع عنو ويضحي من أجمو ومن أجل كل ذرة من تراب الوطن ويتضح ذلك من خبلل
التزامو بدينو وقيمو وعاداتو وتقديم الصالح العام عمى مصمحتو الشخصية واندماجو في
أحداث وطنو.
كما يعرفو (رجيعو )55 ،1005،بأنو إيجابية المتعمم وشعوره بالمسئولية تجاه
مشكبلت الوطن وقضاياه وتفضيل المصمحة العامة إضافة إلى حبو وتقديره والوفاء لو
واالرتباط بو والتضحية في سبيمو والغيرة عميو واالعتزاز بو وحب أىمو والتواصل معيم.
ويعرفو( الشعراوى )5،1005،بأنو االنتساب الحقيقي لممنتمي إليو معتقداً وفك ارً

ازَ ويترجم ىذا االنتساب سموكاَ وممارسة من خبلل التضحية والبذل لو واإليمان
ومحبة واعتز ا
بالمنتمي إليو والتزام بالتعميمات والقوانين الخاصة بو.

كما يعرفو كل من ) (Walsh et al., 2009, 226بأنو ىو حاجـة بشـرية جوىريـة
إلى االرتباط باآلخرين ،وتكوين عبلقات قوية ومستقرة معيم.
ويعرفو (خريبة  )565 ، 1022،بأنو ىو احتياج إنساني نفسى لجماعة تشبع
حاجتو لمحب واألمن النفسي والتقبل اإلجتماعي واالستماع آلرائو واعطائو الفرصة لمتعبير عن
ذاتو ،ومشاركتو في حل صراعاتو الداخمية والخارجية ،وتخفيف ضغوط الحياة اليومية،
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ومساعدتو في توفير سبل الحياة واإلنجاز والترقي ،مما يجعل الفرد يمتزم بمعاييرىا وقواعدىا،
ويشعر باألمان النفسي بينيا وييدد باالغتراب النفسي عند االنفصال عنيا ،ويشعر بالفخر
كمما كانت ناجحة وآمنة مستقرة.
ويعرفو (مسعود )،1023،بأنو مجموعة السموكيات التي يكتسبيا الفرد من الجماعة
التي ينتمي إلييا ،وشعوره بأنو جزء منيا ودفاعو عن أفكارىا واالرتباط بالقيم والمعايير التي
تميزىا عن غيرىا.
كما يعرفو كل من (عمران واسماعيل  )15،1022،بانو شعور داخمي لدى المتعمم
تجاه وطنو يجعمو متعمقا بو مؤمناَ بوحدتو ساعياَ لعزتو حامياَ ألرضو ومضحياَ لنصرتو حامبلً

لرايتو فخو ارً بأمجاده معت ازَ بأبطالو ومشاركاَ في رفعتو وايجابياً مع أفراده محافظاً عمى
مؤسساتو ممتزماً بقيمو.

ومن التعريفات السابقة لبلنتماء الوطني يتضح أنو:
 حاجة إنسانية طبيعية ،توجد لدى كافة األفراد.
 حاجة اجتماعية ،ودافع أو ميل لدى اإلنسان ييدف إلى تكوين عبلقات مع اآلخرين.
 يشير االنتماء إلى عضوية الفرد لجماعة االنتماء واندماجو فييا وتوحده معيا
 إرتباط االنتماء بالتدريب والتعميم وأسموب التنشئة االجتماعية.
 تبني القيم والعادات والنظم السائدة داخل جماعة االنتماء.
 ضرورة كون الفرد جزءا من جماعة انتمائو.

أبعاد االىتناء الوطين:تعــددت اآلراء التــي تناولــت أبعــاد االنتمــاء الــوطني وفيمــا يمــي بعــض مــن ىــذه األبعــاد
حيث يتفق كل من(أحمـد( ،)25 ،2552 ،درويـش  ) 155 ، 1005،عمـى أن أبعـاد االنتمـاء
تتمثل فيما يمى:
أ-اليويـــة  :Identityيؤكـــد االنتمـــاء عمـــى توطيـــد اليويـــة ،ومـــن ثـــم تبـــرز ســـموكيات األفـــراد
كمؤشرات لمتعبير عن اليوية ويكون االنتماء لكيان معين ىذا الكيان ىو الـوطن يتسـم بيويـة
معينة وبالتالي يكون االنتماء تجسيد لميوية القومية وتعبي ارَ عن وجودىا.

ب-الجماعيــة  :Collectivismإن الــروابط الجماعيــة تؤكــد عمــى الميــل إلــى الجماعيــة ويعبــر
عنيا بتوحـد األفـراد مـع اليـدف العـام لمجماعـة التـي ينتمـون إلييـا ،وتعتمـد الجماعيـة عمـى
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التعــاون والتفاعــل اإلجتمــاعي وجميعيــا تســيم فــي تقويــة االنتمــاء مــن خــبلل االســتمتاع
بالتفاعل المتبادل
جـ-الوالء  :Loyaltyىو جوىر االلتـزام ،ويـدعم اليويـة الذاتيـة ،ويقـوى الجماعيـة ويـدعو إلـى
تأييد الفرد لجماعتو ويشير إلى مـدى االنتمـاء إلييـا ،وكمـا أنـو األسـاس القـوى الـذى يـدعم
اليويـــة ،إال أنـــو فـــي نفـــس المحظـــة تعتبـــر الجماعـــة مســـئولة عـــن االىتمـــام بكـــل حاجـــات
أعضائيا من االلتزامات المتبادلة لموالء ،بيدف الحماية الكمية .
د -االلتزام  : Obligationويعنى التمسك بالمعايير والقيم االجتماعية السائدة والتي تفرزىـا
اليويـة القوميـة ،ولـذا فإنيـا تولـد ضـغوطاً فاعمـة نحـو االلتـزام بمعـايير الجماعـة ومعـايير

اليوية الوطنية إلمكانية اإلقبال واإلذعان كآلية رئيسية لتحقيق اإلجماع وتجنب النزاع .

ىــــ -التـــواد أو الحـــب  :Loveويعنـــى الحاجـــة إلـــى االنضـــمام إلـــى الجماعـــة أو العشـــيرة أو
المجتمــع الكبيــر وىــو مــن أىــم الــدوافع اإلنســانية األساســية فــي تكــوين العبلقــات والــروابط
والصــداقات ويشــير إلــى مــدى التعــاطف الوجــداني بــين أف ـراد الجماع ـة والميــل إلــى المحبــة
والعطاء واإليثار والتراحم بيدف التوحد مع الجماعة .
و -الديمقراطيـــة  : Democracyىـــي أحـــد أســـاليب التفكيـــر والقيـــادة وتشـــير إلـــى الممارســـة
واألقوال التي يرددىا الفرد ليعبر عن إيمانو .
كما حدد (اقصيعة  )60 ،1000،أبعاد االنتماء الوطني إلى عدة أبعاد وىى :حب
الوطن ،حب القدس ،مقاومة ومحاربة االستيطان ،تقدير الشيداء والوفاء ليم ،العمل من أجل
الصالح العام.
كما صنف( رجيعو  )53 ،1005،االنتماء الوطني إلى عدة أبعاد وىي :اإليجابية
والشعور بالمسئولية تجاه مشكبلت الوطن ،األثرة وتفضيل المصمحة العامة ،حب الوطن
وتقديره والوفاء لو واالرتباط بو والتضحية في سبيمو  ،الغيرة عمى الوطن واالعتزاز بو وحب
أىمو والتواصل معيم.
كما حدد (الشعراوي  )215 ،1005،عدة أبعاد لبلنتماء الوطني وىى :الوالء
لموطن ،بناء الوطن والمشاركة بفاعمية ،الحفاظ عمى الوطن ،االلتزام  ،الجماعية.
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كما قام كل من (عمران واسماعيل  )1022،بتحديد عدة أبعاد لبلنتماء الوطني
وىى :رفض التبعية ألي دولة ،المحافظة عمى العادات والتقاليد ،المحافظة عمى أسرار الوطن،
الوحدة الوطنية ،االنتماء التاريخي ،االنتماء الجغرافي.

 أمناط االىتناء الوطين:تعددت محاوالت تصنيف االنتماء الوطني التي حددىا الباحثون في الدراسـات النفسـية
واالجتماعية ،وقد اتفـق كثيـر مـنيم عمـى التصـنيف التـالي حيـث أشـار (مبـروك)25 ،2552 ،
أن االنتماء الوطني يقسم إلى عدة أنماط :
أ -االنتمــاء المــادي :يقصــد بــو كــون الفــرد جــزءاً مــن جماعــة االنتمــاء بمعنــى أن يكــون الفــرد

عض ـواً فعــاالً ،ويكــون لديــو والء لتمــك الجماعــة وال يصــبح العضــو منتمي ـاَ ليــا إال باكتســاب
عضوية الجماعة الفعمية التي يقيم فييا ونشأ بداخميا واكتسب قيميا وعاداتيا وتقاليدىا .

ب -االنتماء األناني :وىو ما يطمق عميو مستوى االنتماء المفظي فقط ،فالفرد ينتمـى لجماعـة
ما باالنتماء لمحصول عمى اإلشباع ويمكن أن يتجو انتماؤه إلى جماعة أخرى إذا حققـت لـو
درجة إشباع أكبر.
جـ -االنتماء اإليثاري :وىو الـذى يظيـر مـن خـبلل مواقـف عمميـة وىـى التـي تتطمـب التضـحية
والفناء من أجل الجماعة التي ينتمى إلييا الفرد.
كما اتفق كل من (خضر(،)55 :1000،56،العجيل  )162،1022،عمى أن االنتماء
الوطني يضم ثبلث أنماط أساسية وىى :
 -2االنتماء ال حقيقي :يكون لدى الفرد فيو وعى حقيقي ألبعاد الموقف ،والظروف المحيطة
بوطنو داخمياً وخارجياَ ،ويكون مدركاً لطبيعة قضايا وطنو  ،وقاد ارً عمى معرفة أسبابيا
الحقيقية ،ويكون المنتمي ىنا مع األغمبية ،ويعمل لصالحيا ،ويؤمن بأن مصمحو

األغمبية والعمل من أجل الصالح العام وسبلمة المجتمع وتطوره ىو اليدف الذي يجب
أن يسمو عمى الفردية واألنانية.
 -1االنتماء الزائف :وىو االنتماء الذي يتم بتأثير المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي
تعمل عمى تشويو حقيقة الواقع في عقول المواطنين ،ومن ثم قد تصبح رؤيتيم لؤلمور
والمواقف غير معبرة عن الواقع الفعمي ،ويصبح الوعي واإلدراك ليذا الواقع وعياً مشوىاً
غير حقيقي ينبثق من انتماء زائف غير معبر.
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 -3االنتماء لفئة بعينيا :وفي ىذا النوع من االنتماء يعمل الفرد لمصحة فئة بعينيا دون
مراعاة لمصمحة المجتمع ككل ،ويترتب عمى ذلك تفتيت لبنية المجتمع ،ووجود الصراع
بين فئاتو .

 قيه االىتناء الوطين :تعددت اآلراء التي تناولت أبعاد االنتماء الوطني وفيما يمي بعض من ىذه األبعاد
حيث صنف (الجمل  )202-203 ،2555،االنتماء الوطني إلى عدة قيم رئيسية يتفرع منيا
قيم فرعية وىي :بذل الجيد والتضحية في سبيل الوطن ،االىتمام بالمشكبلت والقضايا
المطروحة المرتبطة بالوطن ،العمل عمى النيوض باألمة وازدىارىا ،عدم التبعية السياسية
لجية معينة ،عدم اإلذعان ألية ضغوط داخمية أو خارجية ،مواجية التحديات والصراعات التي
تواجو األمة ،تقديم يد العون بالنفس والمال لكل فرد في األمة اإلسبلمية ،تشجيع المنتج
الوطني والنيوض باقتصاد الوطن ،اإلعتزاز بالتراث العربي.

 الدراصات والبحوخ الضابكة اليت تياولت االىتناء الوطين:في إطار االىتمام باالنتماء الوطني فقد أجريت العديد من الدراسات السابقة ومنيا
دراسة (زايد )1006،والتي استيدفت التعرف عمى أثر تدريس وحدة مقترحة في تاريخ القضية
الفمسطينية عمى تنمية االنتماء القومي لدى طبلب المدارس الثانوية الفنية وتوصمت الدراسة
إلى فاعمية الوحدة المقترحة في تاريخ القضية الفمسطينية عمى تنمية االنتماء القومي لدى
طبلب المدارس الثانوية الفنية.
 دراسة (الرشيدي  )1005،والتي استيدفت التعرف عمى دور معممي الدراسات االجتماعيةفي تعزيز االنتماء الوطني لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية وتوصمت الدراسة إلى أن درجة
تمثل المعممين كانت عالية ،واتجاىات الطمبة نحو مفاىيم الوطنية كانت إيجابية ،وأظيرت
عدم اختبلف اتجاىات الطمبة نحو مفاىيم الوطنية باختبلف المستوى الصفي ،بينما
اختمفت اتجاىاتيم بمختمف الجنس.
 دراسة (الحنان )1022 ،والتي استيدفت التعرف عمى أثر مدخمي التراث والطرائفالتاريخية لتدريس التاريخ في تنمية بعض ميارات البحث التاريخي واالنتماء الوطني لدى
تبلميذ الصف األول اإلعدادي وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية مدخمي التراث والطرائف
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التاريخية لتدريس التاريخ في تنمية ميارات البحث التاريخي واالنتماء الوطني لدى تبلميذ
الصف األول اإلعدادي.
 دراسة (الرياشي  )1021 ،والتي استيدفت التعرف عمى أثر برنامج في التاريخ قائم عمىمظاىر حضارة اليمن في تنمية التحصيل وقيم االنتماء الوطني واالتجاه نحو الحفاظ عمى
التراث لدى طبلب الصف األول الثانوي وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج المقترح
في تنمية التحصيل وقيم االنتماء الوطني واالتجاه نحو الحفاظ عمى التراث لدى طبلب
الصف األول الثانوي باليمن .
 دراسة (عبد الفتاح  )1021 ،والتي استيدفت تطوير منيج التاريخ بالمرحمة الثانوية فيضوء قضايا المواطنة وقياس فعاليتو في تنمية االنتماء وميارات التفكير الناقد لدى
الطبلب وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية المنيج المطور بالمرحمة الثانوية في ضوء قضايا
المواطنة في تنمية االنتماء وميارات التفكير الناقد لدى الطبلب .
 دراسة (مسعود  )1023،والتي استيدفت تحديد المرتكزات الرئيسية التي تعتمد عميياالعولمة ومخاطر العولمة عمى اليوية واالنتماء والوالء الوطني باإلضافة إلى التعرف عمى
السبل الكفيمة بتحقيق االنتماء والوالء الوطني من خبلل مناىج التاريخ بالمرحمة الثانوية.
 دراسة كل من (عمران واسماعيل  )1022 ،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية برنامجمقترح في الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض ميارات التفكير السياسي واالنتماء
الوطني لدى طبلب كمية التربية شعبة الدراسات االجتماعية وقد توصمت الدراسة إلى
فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التفكير السياسي واالنتماء الوطني لدى طبلب
كمية التربية بشعبة الدراسات االجتماعية.
 دراسة(سيد  )1026،والتي استيدفت تطوير مناىج التاريخ في ضوء أبعاد األمنالمجتمعي والوعي بيا وأثره في تنمية بعض الميارات االجتماعية واالنتماء لدى طبلب
المرحمة الثانوية وق د توصمت الدراسة إلى قصور محتوى مناىج التاريخ لممرحمة الثانوية
في تضمين أبعاد األمن المجتمعي ووجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طبلب
مجموعة البحث في كل من القياس القبمي والبعدي في كل بعد من أبعاد مقياس االنتماء
لصالح القياس البعدي.
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 دراسة(عمر  )1026،والتي استيدفت التعرف عمى أثر استخدام الوسائط المتعددة فيتدريس الدراسات االجتماعية تنمية الوعى السياحي واالنتماء الوطني لدى تبلميذ المرحمة
االعدادية وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية الوسائط المتعددة في تنمية الوعى السياحي
واالنتماء الوطني لدى تبلميذ المرحمة االعدادية .
 دراسة(الدسوقى )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر تدريس وحدة مطورة في التاريخوفق نموذج الفورمات  4MATعمى تنمية قيم االنتماء الوطني والمسئولية المجتمعية لدى
تبلميذ المرحمة االبتدائية وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية الوحدة المطورة في التاريخ وفق
نموذج الفورمات  4MATفي تنمية قيم االنتماء الوطني والمسئولية المجتمعية لدى
تبلميذ الصف السادس االبتدائي .
 دراسة(عبد الرحيم  )1025،والتي استيدفت التعرف عمى مدى فاعمية تدريس وحدةتعميمية مقترحة في الدراسات االجتماعية في ضوء مدخل األحداث الجارية عمى تنمية
االنتماء الوطني ومفاىيم األمن الفكري لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية وقد توصمت الدراسة
إلى فاعمية مدخل االحداث الجارية في تنمية االنتماء الوطني ومفاىيم االمن الفكري لدى
تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 دراسة (ابوطالب ) 1025،والتي استيدفت التعرف عمى فاعمية استخدام المدخل اإلنسانيفي تدريس التاريخ لتنمية قيم االنتماء الوطني والميارات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة
اإلعدادية وقد توصمت الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي درجات
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام المدخل اإلنساني وبين درجات المجموعة

الضابطة التي درست بالطريقة السائدة في التطبيق البعدي الختبار مواقف قيم االنتماء
الوطني .
 دراسة ( قاسم  )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر تدريس وحدة مطورة فيالدراسات االجتماعية قائمة عمى التغيرات المجتمعية المعاصرة في تنمية المفاىيم
السياسية واالنتماء الوطني لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية وقد توصمت إلى فاعمية الوحدة
المطورة في تنمية بعض المفاىيم السياسية واالنتماء الوطني لدى تبلميذ الصف الثاني
اإلعدادي.
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 دراسة (عبدالسميع )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر تدريس وحدة مقترحة فيالدراسات االجتماعية قائمة عمى األفبلم الوثائقية لتنمية بعض أبعاد االنتماء وميارة قراءة
الخريطة لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية وقد توصمت الدراسة إلى أن األفبلم الوثائقية
ساىمت في رفع االنتماء لدى التبلميذ حيث أدت إلى شعور التبلميذ بالفخر من إمكانيات
محافظتو وربط المعمومات النظرية بالحياة العممية وتجسيد الماضي أماميم مما رفع روح
االنتماء لممحافظة.
 دراسة (محمد )1025،والتي استيدفت التعرف عمى أثر تدريس وحدة مقترحة في الدراساتاالجتماعية قائمة عمى حل المشكبلت المرتبطة بالتطرف الفكري لتنمية قيم االنتماء
الوطني والتفكير الناقد لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية
الوحدة المقترحة القائمة عمى حل المشكبلت المرتبطة بالتطرف الفكري في تحسين
االنتماء الوطني والتفكير الناقد لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 دراسة (عريان  )1025 ،والتي استيدفت التعرف عمى أثر تدريس وحدة مقترحة قائمةعمى أبعاد األمن المجتمعي لتنمية االنتماء الوطني وبعض الميارات االجتماعية لدى
تبلميذ المرحمة االبتدائية في الدراسات االجتماعية وقد توصمت الدراسة إلى فاعمية الوحدة
المقترحة القائمة عمى أبعاد األمن المجتمعي في الدراسات االجتماعية عمى تنمية االنتماء
الوطني وبعض الميارات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية .

فزوض البحح:
انطبلقاً من مشكمة البحث الحالي حاول التحقق من صحة الفروض التالية:

 )2يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى (

 )1¸12بين متوسطي درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية وتبلميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم
السياسية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية .

 )1يوجد فرق دال إحصائيًّا عند مستوى (

 )1¸12بين متوسطي درجات تبلميذ

المجموعة التجريبية وتبلميذ المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس قيم االنتماء
الوطني لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية .
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إدزاءات البحح:
لئلجابة عن أسئمة البحث اتبعت اإلجراءات التالية :

أوالً :إعداد قائنة ببعض املفاٍيه الضياصية املياصبة لتالميذ الصف الضادظ
االبتدائي:
تم إعداد قائمة المفاىيم السياسية من خبلل اإلجراءات التالية:

 - 1حتديد اهلدف مً الكائنة:
تيدف القائمة إلي تحديد بعض المفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي.

 - 2حتديد مصادر اعتكام قائنة املفاٍيه الضياصية:
لتحديـد المفـاىيم السياسـية المناسـبة لتبلميـذ الصـف السـادس االبتـدائي :تـم اإلطـبلع عمـى
الدراسات السابقة ومنيا (عبد الحميم  ،)1005،ودراسـة (السـيد ،)1005،ودراسـة (حسـانين ،
 ، ) 1021ودراســــــة كــــــل مــــــن (جراروالكســــــاب ،)1021،ودراســــــة (الصــــــمداني ،)1023،
ودراســــة (النبيــــانى ،)1023،ودراسة(الشــــراري ،)1023،ودراســــة(أحمــــد  ،)1022،ودراســــة
(أحمــد  ،)1025،كمـــا تـــم تحديـــدىا فـــي ضــوء أىـــداف مـــادة الدراســـات االجتماعيـــة بالمرحمـــة
االبتدائية وفي ضوء حاجات وطبيعة تبلميذ الصف السادس االبتدائي.
- 3الصورة املبدئية للكائنة :تم إعداد الصورة المبدئية لقائمة المفاىيم السياسية وقد
تضمنت القائمة (  )62مفيوم  ،وقد تم تحديد التعريف اإلجرائي لكل مفيوم وتم وضع أمام
كل مفيوم ثبلث اختيارات ىي (ميم جدا -متوسطة األىمية  -غير ميم) ليحدد السادة
المحكمين خبلليا درجة مناسبة المفيوم لتبلميذ الصف السادس االبتدائي.
 - 2ضبط الكائنة :تم عرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين في المناىج وطرق
التدريس

(*)

وذلك بيدف ضبط القائمة من حيث مدى مناسبتيا لمستوى تبلميذ الصف

السادس االبتدائي ،تعديل أو حذف ما يرونو من مفاىيم  ،مدى مناسبة الصياغة المفظية
والمغوية لممفاىيم ،إضافة مفاىيم أخرى لم تتضمنيا القائمة ولقد أبدى السادة المحكمين
اقتراحاتيم حول الصورة المبدئية لمقائمة وتم تعديل صياغة بعض المفاىيم.
(*) انظر ممحق رقم ( ) 2قائمة بأسماء السادة المحكمين عمى البحث ..
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-6الصورة اليَائية لكائنة املفاٍيه الضياصية :بعد إجراء التعديبلت التي أشار الييا السادة
المحكمين تم التوصل لمصورة النيائية لقائمة المفاىيم السياسية المناسبة لتبلميذ الصف
السادس االبتدائي وتشتمل عمى ( )25مفيوم (ممحق رقم ( ))1والذي يوضح قائمة المفاىيم
السياسية بصورتيا

النيائية)* (.

ثاىيا :إعداد قائنة ببعض قيه االىتناء الوطين املياصبة لتالميذ الصف الضادظ
االبتدائي :
تم إعداد قائمة قيم االنتماء الوطني من خبلل اإلجراءات التالية:

 - 1حتديد اهلدف مً الكائنة:
تيدف القائمة إلي تحديد بعض قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف
السادس االبتدائي .

 - 2حتديد مصادر اعتكام قائنة قيه االىتناء الوطين:
لتحديد قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف السادس االبتدائي :تم اإلطبلع عمى
السابقة

الدراسات

(عبدالفتاح)1021،

ومنيا

دراسة

(الحنان،)1022،

(الرياشي،)1021،

ودراسة

ودراسة كل من (عمران واسماعيل ،)1022،ودراسة(سيد،)1026،

ودراسة(الدسوقى ،)1025،ودراسة(قاسم )1025،كما تم تحديدىا في ضوء أىداف مادة
الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية وفي ضوء حاجات وطبيعة تبلميذ الصف السادس
االبتدائي.
- 3الصورة املبدئية للكائنة :تم إعداد الصورة المبدئية لقائمة قيم االنتماء الوطني وقد
تضمنت القائمة ( ) 5قيم رئيسية والتي تناسب مستوى تبلميذ الصف السادس االبتدائي .
 - 4ضبط الكائنة :تم عرض القائمة عمى مجموعة من السادة المحكمين في المناىج وطرق
التدريس

(*)

وذلك بيدف ضبط القائمة من حيث مدى مناسبتيا لمستوى تبلميذ الصف

السادس االبتدائي  ،تعديل أو حذف ما يرونو من مفاىيم  ،مدى مناسبة الصياغة المفظية

(*) انظر ممحق رقم ( ) 1قائمة بالمفاىيم السياسية.
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والمغوية لمقيم ،إضافة قيم أخرى لم تتضمنيا القائمة ولقد أبدى السادة المحكمون اقتراحاتيم
حول الصورة المبدئية لمقائمة .
- 5الصورة اليَائية لكائنة قيه االىتناء الوطين :بعد إجراء التعديبلت التي أشار الييا السادة
المحكمون تم التوصل لمصورة النيائية لقائمة قيم االنتماء الوطني المناسبة لتبلميذ الصف
السادس االبتدائي

وتشتمل عمى ( )5قيم رئيسية (ممحق رقم ( )3والذي يوضح قائمة قيم

االنتماء الوطني في صورتيا النيائية.

(**)

ثالجاً :إعداد نتيب التلنيذ :
تم إعداد كتيب التمميذ في صورة أوراق عمل وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معـاً ،

يقوم بيا المتعمم ،حيث يبدأ الكتيب بمقدمة بيا بعض التوجييات التي تفيد المـتعمم فـي دراسـتو

لمحتــوى الوحــدتين ،األىــداف اإلجرائيــة الم ـراد تحقيقيــا فــي نيايــة دراســة موضــوعات الوحــدة،
ويتضمن كل درس مجموعة من األنشطة المتنوعة المرتبطة بو ،وعمى المتعمم تنفيذىا لتحقيـق
أىداف الدرس وأسئمة لمتقويم المرحمـي لكـل موضـوع والتـي تمكـن المـتعمم مـن التقـويم الـذاتي ،

وقــد تــم عــرض كتيــب التمميــذ عمــى مجموعــة مــن المح لكمــين المتخصصــين فــي المنــاىج وطــرق

تــدريس الدراســات االجتماعيــة(*) بيــدف التاكــد مــن مناســبة محتــوى الكتيــب مــن حيــث وضــوح

األىداف وتنوع األنشطة ومناسبتيا لتبلميذ الصف السادس االبتـدائي  ،وقـد رأى المح لكمـون أن

كتيــب التمميــذ جــاء محققـاً لؤلىــداف اإلجرائيــة الخاصــة بتــدريس الوحــدة ،ويتناســب مــع األســس

التـــي تقـــوم عمييـــا إســـتراتيجية الـــرؤوس المرقمـــة معـــاَ وبـــذلك أصـــبح كتيـــب التمميـــذ جـــاى ازً
لمتطبيق(**).

ثالجاً :إعداد دليل املُعله اخلاص بإدزاءات تدريط الوحدتني :
يعتبر دليل المعمم من المصادر الميمة التي يسترشد بيا المعمم عند تخطيط وتنفيذ
الدروس اليومية وقد تم إعداده ليساعده في أداء ميمتو وذلك من خبلل مجموعة من
اإلرشادات والتوجييات في ضوء إستراتيجية الرؤوس المرقمة معا وذلك لتنفيذ دروس
الوحدتين المختارتين وتضمن الدليل الجزأين التاليين:
**

( ) انظر ممحق رقم ( ) 3قائمة بقيم االنتماء الوطني.
(*) انظر ممحق رقم ( ) 2قائمة بالسادة المحكمين عمى البحث.
(*) انظر ممحق رقم ( ) 2كتيب التمميذ.
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اجلشء األول :تضمن تعريفاً مبسطاً لممفاىيم السياسـية ولقـيم االنتمـاء الـوطني وأىميـة تنميـتيم
لدى التبلميذ كذلك إستراتيجية الرؤوس المرقمة معا حيث تم تقديم فكرة موجزة لممعمـم عـن تمـك

اإلسـتراتيجية مــن حيــث :مفيوميــا ،مراحــل اسـتخداميا ،أىــدافيا ،دور المــتعمم فييــا ،وكــذلك تــم
تقــديم مجموعــة مــن التوجييــات واإلرشــادات التــي يمكــن أن يســتعين بيــا المعمــم عنــد تــدريس
الوحدتين .
اجلشء الجاىي :شمل صياغة دروس وحدتي" أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصـر" و"
التحـــوالت السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة فـــي مصـــر خـــبلل الفتـــرة  16 :2561ينـــاير
1022م " بالفصـــل الدراســـي الثـــاني لمعـــام الدراســـي  1025/ 1025م " وفقـــاً إلســـتراتيجية

الــرؤوس المرقمــة مع ـاً حيــث تــم تحديــد األىــداف العامــة لموحــدة فــي بدايــة الــدليل ،واألىــداف
اإلجرائية فقد تم صياغتيا بصورة إجرائية فـي بدايـة كـل درس بحيـث تشـمل الجوانـب األساسـية

لمـتعمم ،كمـا تـم تحديـد مجموعــة مـن الوسـائل التعميميـة المناســبة لمسـتوى التبلميـذ وقـد روعــي
فييــا أن تكــون بســيطة وســيمة ومتنوعــة ،كمــا تــم تحديــد أســاليب التقــويم المناســبة لمتاكــد مــن
مدى تحقق أىداف الوحدتين ،وبعد االنتياء من إعداد الصورة األوليـة لـدليل المعمـم تـم عرضـو
عمى مجموعة من المتخصصين في المناىج وطرق تـدريس الدراسـات االجتماعيـة وذلـك لمحكـم

عمى مدى صبلحية الدليل وقد أشار بعض السادة المح لكمين إلى تعديل صياغة بعض األىـداف
اإلجرائيــة لــدروس الوحــدة واضــافة بعــض األنشــطة وقــد تــم إج ـراء التعــديبلت البلزمــة ،وأصــبح
الدليل في صورتو النيائية.)***( .

رابعاً :إعداد أدوات البحح  :لكياظ أٍداف البحح ،قامت الباحجة بإعداد األدوات
التالية:
اوالً :إعداد اختبار املفاٍيه الضياصية  :مت إعداد االختبار وفكاً للدطوات التالية:
 - 1حتديد أٍداف االختبار:
ييدف اختبار المفاىيم السياسية إلى قياس مدى اكتساب التبلميذ لممفاىيم السياسية
المتضمنة في القائمة نتيجة دراستيم لوحدتي " أحداث من التاريخ المصري الحديث

(*) انظر ممحق رقم ( ) 6دليل المعمم .
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والمعاصر" و" التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر خبلل الفترة :2561
 16يناير  1022م " بالفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  1025/ 1025م "

 - 2صياغة مفزدات االختبار:
تمت صياغة مفردات االختبار من نوع االختيار من متعدد ذي األربعة بدائل ،بديل
واحد منيا فقط ىو الصحيح  ،وقد تم مراعاة عدد من االعتبارات عند صياغة مفردات
االختبار وىى أن تكون المفردات سميمة من الناحية المغوية والعممية ،وضوح المفردات،
انتماء كل مفردة لممستوى الذى تقيسو (تذكر  ،فيم  ،تحميل) ،مناسبة المفردات لممستوى
الزمني والعقمي لمتبلميذ.

 - 3طزيكة تصحيح اختبار املفاٍيه الضياصية:
تم تصحيح االختبار بحيث يحصل المتعمم عمى درجة واحدة عند اإلجابة عمى السؤال
الواحد إجابة صحيحة ويحصل التمميذ عمى صفر عمى السؤال الواحد عند اإلجابة الخطأ
فأصبحت الدرجة النيائية لبلختبار( )61درجة .

 - 4حتديد تعلينات االختبار:
تم إعداد صفحة في مقدمة االختبار تتناول التعميمات الموجية لمتبلميذ واستيدفت
توضيح طبيعة االختبار وكيفية اإلجابة عنو ،وتم فييا تحديد الزمن الكمي لبلختبار وقد تم
مراعاة أن تكون التعميمات واضحة ودقيقة بحيث يستطيع المتعممين من خبلليا القيام بما ىو
مطموب منيم دون غموض أو لبس.

 - 5صدم االختبار:
تم عرض الصورة المبدئية لبلختبار عمى مجموعة من السادة المحكمين في المناىج
وطرق تدريس الدراسات االجتماعية (*) وذلك إلبداء آرائيم ،وقد أجرت الباحثة التعديبلت
التي أقرىا السادة المحكمون ،وتم التوصل لمصورة النيائية لبلختبار.)**( .

 - 6التذزبة االصتطالعية لالختبار:
تم تجريب االختبار عمى مجموعة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي بإدارة أشمون
التعميمية بمحافظة المنوفية وعددىم( )32تمميذاً وتمميذة وذلك لتحديد اآلتي:
(*) انظر ممحق رقم ( ) 2قائمة بأسماء السادة المحكمين عمى البحث .
(*) انظر ممحق رقم ( ) 5اختبار المفاىيم السياسية .
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أ  -حتديد سمً االختبار :تم حساب زمن االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذي
استغرقو أول تمميذ قد انتيى من اإلجابة وآخر تمميذ انتيى من اإلجابة وكان المتوسط الزمني
الكمي ( )20دقيقة باإلضافة إلى ( )6دقائق لقراءة التعميمات فيصبح زمن االختبار ىو()26
دقيقة.
ب  -حضاب ثبات االختبار :لحساب ثبات االختبار تم استخدام معادلة كرو نباخ العامة
لمثبات؛ حيث بمغت قيمة معامل ثبات االختبار( )0 .51وىذا يشير إلى درجة عالية من
الثبات.
- 5الصورة اليَائية الختبار املفاٍيه الضياصية:بعد االنتياء من حساب صدق وثبات اختبار
المفاىيم السياسية أصبح في صورتو النيائية صالحا لمتطبيق عمي تبلميذ الصف السادس
االبتدائي (ممحق  )5والجدول التالي يبين مواصفات اختبار المفاىيم السياسية.
جدول(َ )1بٍُ يىاصفبث اختببر انًفبهُى انسُبسُت
ػدد األسئهت
انًستىَبث انًؼزفُت األسئهت انتٍ تًثم كم هدف
92
92 : 1
انتذكز

و
1

انُسبت انًئىَت
%..41
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انفهى

9. :03

2

%9042
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%094.
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إعداد مكياظ قيه االىتناء الوطين :مت إعداد املكياظ وفكاً للدطوات التالية:
 - 1حتديد أٍداف املكياظ:
ييدف ىذا المقياس إلى قياس قيم االنتماء الوطني لتبلميذ الصف السادس
االبتدائي

بعد دراستيم لوحدتي" أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر" و" التحوالت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر خبلل الفترة  16 :2561يناير 1022م "
بالفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي  1025/ 1025م .

ب -حتديد أبعاد املكياظ:
تم اإلطبلع عمى الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت بناء مقاييس قيم االنتماء الوطنى
ومنيا

دراسة(سعد،)1005،

ودراسة(محمد،)1020،

دراسة(الرياشى،)1020،

دراسة(عبدالرحيم )1020،دراسة(عبدالسميع ،)1025 ،دراسة(محمد  )1025 ،وقد تم تحديد
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ست أبعاد رئيسية لممقياس ويتناول البعد األول قيمة الوالء لموطن بينما يتناول البعد الثاني
قيمة المحافظة عمى اليوية الوطنية أما البعد الثالث يتناول المحافظة عمى المرافق العامة
والممتمكات وحمايتيا أما البعد الرابع فيتعمق بقيمة التسامح والبعد الخامس بقيمة تحمل
المسئولية أما البعد السادس فيتعمق بقيمة الحرية

دـ  -صياغة مفزدات املكياظ:
تم صياغة مفردات المقياس في صورة مواقف عمى نمط االختيار من متعدد ،وكل
موقف يتبعو أربعة استجابات حيث تمثل كل مفردة موقفًا قد يواجو المتعمم في حياتو اليومية،
وقد روعي في صياغة العبارات أن تكون سيمة وواضحة ال لبس فييا وال تداخل وتحتوى عمى

فكرة بسيطة واحدة وغير مركبة واإلجابات محددة ومناسبة لمستوى تبلميذ الصف السادس
االبتدائي  ،وعمي كل متعمم أن يبدي رأيو في كل موقف بحيث يضع دائرة أمام االختيار الذي
يراه معب ارً عنو وقد بمغت مواقف المقياس( )15موقفاً .

د  -طزيكة تصحيح املكياظ:
تم حساب التقدير الكمي لمواقف المقياس وذلك بإعطاء التمميذ الذي يختار
االستجابة الصحيحة( )2درجات وتتفاوت تمك الدرجات من ( )2درجات إلي درجة واحدة حسب
االستجابة التي يختارىا المتعمم فأصبحت الدرجة النيائية لممقياس( )225درجة

 - 4حتديد تعلينات املكياظ:
تم إعداد صفحة في مقدمة المقياس تتناول التعميمات الموجية لمتبلميذ واستيدفت
توضيح طبيعة المقياس وكيفية اإلجابة عنو ،وتم فييا تحديد الزمن الكمي لممقياس وقد تم
مراعاة أن تكون التعميمات واضحة ودقيقة بحيث يستطيع المتعممين من خبلليا القيام بما ىو
مطموب منيم دون غموض أو لبس.

ٍـ  -صدم املكياظ:
تم عرض الصورة المبدئية لممقياس عمى مجموعة من السادة المحكمين في المناىج
وطرق تدريس الدراسات االجتماعية(ممحق )2وذلك إلبداء آرائيم ،وقد تم إجراء التعديبلت
التي أقرىا السادة المحكمون.
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و  -التذزبة االصتطالعية للنكياظ:
تم تجريب المقياس عمى مجموعة من تبلميذ الصف السادس االبتدائي

بإدارة

أشمون التعميمية بمحافظة المنوفية وعددىم ( )32تمميذاً وذلك لتحديد اآلتي:
أ  -حتديد سمً املكياظ :تم حساب زمن المقياس عن طريق حساب متوسط الوقت الذي
استغرقو أول تمميذ وآخر تمميذ في اإلجابة عن المقياس من خبلل المعادلة التالية:
متوسط زمن المقياس=

زمن انتياء أول تمميذ من اإلجابة  +زمن انتياء آخر تمميذ من اإلجابة
1

وبمغ الزمن البلزم لئلجابة عن المقياس ( )60دقيقة ،منيا( )6دقائق لقراءة
التعميمات ،لذلك فإن الزمن المناسب لممقياس ىو ( )66دقيقة( .السيد )362 ، 2555،

ب  -حضاب ثبات املكياظ:
لحساب ثبات المقياس تم استخدام معادلة كرو نباخ العامة لمثبات؛ حيث بمغت قيمة
معامل ثبات االختبار( )0 .56وىذا يشير إلى درجة عالية من الثبات.

س -الصورة اليَائية للنكياظ:
بعد االنتياء من حساب صدق وثبات المقياس أصبح في صورتو النيائية صالحاً

لمتطبيق عمي تبلميذ الصف السادس االبتدائي

(ممحق  )5والجدول التالي يبين مواصفات

المقياس.
جدول (َ )2بٍُ يىاصفبث يمُبس لُى االَتًبء انىطٍُ
و

لُى االَتًبء انىطٍُ

رلى
انًفزدة
2 :1

ػدد انًفزداث

انىسٌ انُسبٍ

2

1249.

2

9.410
1249.
10422
1249.

1

انىالء نهىطٍ

9

انًحبفظت ػهً انهىَت انىطُُت

19 : 6

0

انًحبفظت ػهً انًًتهكبث وانًزافك

12 : 10

2

2

انتسبيح
تحًم انًسئىنُت

91 : 11
96 : 99

.
2
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خامضاً :التطبيل امليداىي للبحح:
أ -التصنيه التذزييب وحتديد دلنوعة البحح :يستند البحث إلى التصميم التجريبي القائم
عمى المجموعتين المستقمتين حيث تم اختيار مجموعة البحث من بين تبلميذ الصف السادس
بمدرسة اإليمان أ بالكوادي المشتركة التابعة إلدارة أشمون التعميمية بمحافظة

االبتدائي

المنوفية ،حيث تم اختيار فصمين من المدرسة خبلل الفصل الدراسي الثاني في العام
الدراسي(1025 / 1025م)  ،وبمغت مجموعة البحث ( )50تمميذا وتمميذة تم تقسيميم إلى
مجموعتين األولى تجريبية وقواميا ( )30تمميذاً وتمميذة وتدرس بإستراتيجية الرؤوس المرقمة

معا ،والثانية ضابطة تجريبية وقواميا ( )30تمميذاً وتمميذة وتدرس بالطريقة المتبعة

بالمدارس .

ب -التطبيل الكبلي ألدوات البحح :تم تطبيق كل من اختبار المواقف ومقياس قيم االنتماء
الوطني عمى مجموعتي البحث قبميا قبل تدريس الوحدتين المختارتين وذلك بيدف التحقق من
تكافؤ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة وقد روعي أثناء التطبيق التأكيد عمى المتعممين
قراءة التعميمات بدقة وااللتزام بالوقت المخصص لئلجابة وجدول( )3يوضح ذلك كما يمى:
جدول (َ )0بٍُ َتبئج اختببر(ث) نهًمبرَت بٍُ يتىسطٍ درجبث تاليُذ انًجًىػتٍُ انتجزَبُت
وانضببطت فٍ انتطبُك انمبهٍ نكم يٍ اختببر انًفبهُى انسُبسُت ويمُبس لُى االَتًبء انىطٍُ
االَحزاف
انؼدد
لًُت ث اندالنت اإلحصبئُت
انًتىسظ
انًجًىػت
االدواث
انًؼُبرٌ
.431
2430 03
تجزَبُت
اختببر
 34691غُز دال إحصبئُب
انًفبهُى
.463
14.0 03
ضببطت
انسُبسُت
13422
62413
03
تجزَبُت
يمُبس
03
 34626غُز دال إحصبئُب
االَتًبء
16439
66413
ضببطت
انىطٍُ

يتضح من جدول ( )3أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
كل من تبلميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق القبمي لكل من اختبار
المفاىيم السياسية ومقياس قيم االنتماء الوطني  ،مما يؤكد تكافؤ المجموعتين .
صادصاً :التدريط جملنوعيت البحح :قامت الباحثة بتدريب أحد المعممين ذوى الخبرة التدريسية
عمى التدريس لممجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً  ،وقد استمرت
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فترة التدريب مدة أسبوع حيث تم التعريف بإجراءات اإلستراتيجية وفنيات التدريس بيا ،وكذلك
كيفية إدارة المناقشات ال تي ستتم بين التبلميذ والمعمم والتبلميذ بعضيا البعض داخل
المجموعات لتنمية المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني وذلك في موضوعات وحدتي"
أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر" و" التحوالت السياسية واالقتصادية
واالجتماعية في مصر خبلل الفترة  16 :2561يناير 1022م " المقررة عمى تبلميذ الصف
السادس االبتدائي  ،بينما تم التدريس لتبلميذ المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في
التدريس ،وتم التدريس لممجموعتين التجريبية والضابطة في نفس الظروف من حيث زمن
التدريس .
صــــابعاً :التطبيــــل البعــــدي ألدوات البحــــح :بعــــد االنتيــــاء مــــن تــــدريس وحــــدتي" أحــــداث مــــن
التــــاريخ المصــــري الحــــديث والمعاصــــر" و" التحــــوالت السياســــية واالقتصــــادية واالجتماعيــــة
فـــــي مصـــــر خـــــبلل الفتـــــرة  16 :2561ينـــــاير 1022م " تـــــم تطبيـــــق أدوات البحـــــث بعـــــديا
المتمثمة في اختبار المفاىيم السياسية ومقياس االنتماء الوطني لمجموعتي البحث .

ثامياً :عزض ىتائر البحح وتفضريٍا :
اوالً :األصـــاليب اإلحصـــائية املضـــتددمة يف معاجلـــة اليتـــائر وحتليلـــَا :تمـــت معالجـــة البيانـــات
إحصائيًّا باستخدام برنـامج التحميـل اإلحصـائي لمعمـوم االجتماعيـة( )SPSSإصـدار رقـم ()25
إلج ـراء المعالجــات اإلحصــائية المناســبة ألىــداف البحــث وطبيعــة المتغي ـرات ،وقــد تــم اســتخدام
اآلتي:

 -2اختبار (ت)  T.testلمعينات المسـتقمة  :وذلـك الختبـار الفـروق بـين متوسـط درجـات
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار المفــاىيم السياســية ومقيــاس قــيم االنتمــاء
الوطني.

-1حساب حجم األثر لبيان مـدى فاعميـة المعالجـة التجريبيـة :لمتعـرف عمـى حجـم التـأثير
لممعالجـة التجريبيــة ،تــم حسـاب قيمــة مربــع إيتــا ( ،)2ηوذلـك لمتعــرف فاعميــة إســتراتيجية
الــرؤوس المرقمــة مع ـاً (المتغيــر المســتقل ) فــي تنميــة بعــض المفــاىيم السياســية وقــيم

االنتماء الوطني(المتغير التابع) لدى تبلميذ الصف السادس االبتـدائي ،وقـد وتـم حسـاب
مربع إيتا ( )2ηمن خبلل المعادلة التالية:
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𝛈
حيـــث

 = tقيمـــة ت المحســـوبة df=n-2 ،والتـــي تعبـــر عـــن درجـــات الحريـــة(منصـــور،

)2555،263

أوالً :عزض اليتائر املتعلكة باختبار املفاٍيه الضياصية :
لئلجابة عن الفرض األول من فروض البحـث والـذي يـنص عمـى أنـو " يوجـد فـرق دال

إحصائيًّا بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات تبلميـذ المجموعـة

الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاىيم السياسـية وكذلك الدرجة الكلية لالختبارر

لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية ".فقـد تـم اختبـار صـحة ذلـك الفـرض وفقـا الختبـار) ت (
لحسـاب داللـة الفـروق بـين متوسـطي درجـات المجمـوعتين فـي اختبـار المفـاىيم السياسـية
ويوضح ذلك الجدول التالي.
جدول (َ ).بٍُ لًُت "ث" نبُبٌ دالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ درجبث تاليُذ انًجًىػتٍُ
انتجزَبُت وانضببطت فٍ انتطبُك انبؼدٌ الختببر انًفبهُى انسُبسُت
أبؼبد
االختببر

انتذكز
انفهى
انتحهُم
االختببر
ككم

انًجًىػت

انؼدد

انًتىسظ

االَحزاف
انًؼُبرٌ

درجبث
انحزَت

تجزَبُت
ضببطت
تجزَبُت
ضببطت
تجزَبُت
ضببطت
تجزَبُت
ضببطت

03
03
03
03
03
03
03
03

19423
1436
2416
0466
0423
1413
99496
10420

6411
9462
9423
1420
1469
3422
1413
0421

21

لًُت "ث" يستىي
اندالنت
انًحسىبت
()3031
دانت
04.0

حجى
انتأثُز()η
3412

21

2411

دانت

3401

21

24.6

دانت

340.

21

243.

دانت

3403

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيًّا عند مستوي ()0.02

بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية الرؤوس

المرقمة معاً ،ومتوسطي درجات تبلميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة

التقميدية في اختبار المفاىيم السياسية وذلك لصالح المجموعة التجريبية ،مما يبين أن
تدريس وحدتي" أحداث من التاريخ المصري الحديث والمعاصر" و" التحوالت السياسية

واالقتصادية واالجتماعية في مصر خبلل الفترة  16 :2561يناير 1022م "باستخدام
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إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً لتبلميذ المجموعة التجريبية كان لو نتائج إيجابية في

تنمية المفاىيم السياسية ،كما أن نسبة حجم التأثير بمغت  % 30مما يشير إلى أن

حجم تأثير إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً كان كبير عمى تنمية المفاىيم السياسية

لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي ،وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
(عبدالفتاح  ،)1026،دراسة (الياسري ،)1025،دراسة كل من (محمد وجياد)1025،
حيث أشارت ىذه الدراسات إلى فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في التدريس

بصفة عامة وتدريس الدراسات االجتماعية بصفة خاصة وكذلك في تنمية المفاىيم

السياسية لدى التبلميذ .

ويمكن تفسير ىذه النتائج بما يمي :أن إجراءات التدريس وفقا إلستراتيجية

الرؤوس المرقمة معاً بما تتضمنو من أنشطة مختمفة في كل مرحمة من مراحميا قد
أتاح الفرصة لمتبلميذ لفيم واستيعاب المفاىيم السياسية باإلضافة إلى التفاعل االيجابي

مع المعمم والتفاعل بين التبلميذ أنفسيم؛ جعل لمتعمم معنى وحافز ،كما وفرت ليم جو
من التعاون والمشاركة الفعالة بعضيم مع بعض ،من خبلل المناقشات الثنائية

والجماعية؛ التي تتيح ليم فرص التعبير عن أفكارىم وآرائيم وتوضيحيا لآلخرين في

جو من الحب والود التعاون بعيداً عن الخوف ؛ وىذا ما تفتقر إليو الطريقة المعتادة

في التدريس؛ لذلك نجد أن الطريقة التقميدية كانت أقل تأثي ار في تنمية المفاىيم
السياسية عمى العكس منيا في إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً والتي ساىمت بشكل

كبير في تنمية المفاىيم السياسية لدى تبلميذ المجموعة التجريبية بالمقارنة بتبلميذ

المجموعة الضابطة.

ثاىياً :عزض اليتائر املتعلكة مبكياظ االىتناء الوطين:
الختبار صحة الفرض الثاني لمبحث والذي ينص عمى أنو"يوجـد فـرق دال إحصـائيًّا بـين
متوسطي درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ودرجات تبلميـذ المجموعـة الضـابطة فـي التطبيـق
البعــدي لمقيــاس قــيم االنتمــاء الــوطني لصــالح المجموعــة التجريبيــة" ،تــم حســاب قيمــة "ت"
لداللــة الفــروق بــين متوســطي درجــات التبلميــذ فــي مقيــاس االنتمــاء الــوطني والجــدول التــالي
يوضح ذلك
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جدول (َ )2بٍُ لًُت "ث" ندالنت انفزوق بٍُ يتىسطٍ درجبث تاليُذ انًجًىػت انتجزَبُت وانضببطت ػهً
يمُبس لُى االَتًبء انىطٍُ
لًُت
حجى
يستىي
"ث"
االَحزاف درجبث
أبؼبد
انتأثُز(2η
اندالنت
انًجًىػت انؼدد انًتىسظ
انًؼُبرٌ انحزَت انًحسى
انًمُبس
)
()3031
بت
0419
12416
03
تجزَبُت
انىالء
3492
دانت
.462
21
نهىطٍ
9492
1.426
03
ضببطت
0419
9241
03
تجزَبُت
انًحبفظت
3423
دانت
11462
21
ػهً انهىَت
0422
1246
03
ضببطت
انىطُُت
0419
16460
03
تجزَبُت
انًحبفظت
ػهً
3402
دانت
2462
21
انًزافك
9491
19423
03
ضببطت
انؼبيت
وانًًتهكبث
049
11426
03
تجزَبُت
انتسبيح
3413
دانت
9496
21
94.
242
03
ضببطت
11469
0423
03
تجزَبُت
تحًم
340.
دانت
24.6
21
انًسئىنُت
3422
1413
03
ضببطت
انحزَت
انًمُبس
ككم

تجزَبُت
ضببطت
تجزَبُت
ضببطت

03
03
03
03

0423
1413
22433
20403

1469
3422
14.9
.413

21
21
21
21

24.6
24.6

دانت

10401

دانت

340.
3422

يتضح من الجدول السابق وجـود فـروق دالـة إحصـائيًّا عنـد مسـتوي ()0.02

بــين متوســطي درجــات تبلميــذ المجموعــة التجريبيــة التــي درســت بإســتراتيجية الــرؤوس

المرقمــة مع ـاً ،ومتوســطي درجــات تبلميــذ المجموعــة الضــابطة التــي درســت باســتخدام
الطريقة التقميدية في مقياس االنتماء الوطني ،وذلك لصالح المجموعـة التجريبيـة ،ممـا
يبين أن تدريس وحـدتي" أحـداث مـن التـاريخ المصـري الحـديث والمعاصـر" و" التحـوالت

السياسية واالقتصادية واالجتماعية في مصر خبلل الفترة  16 :2561يناير 1022م "
باستخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً لتبلميذ المجموعة التجريبيـة كـان لـو نتـائج
إيجابية في تنمية قـيم االنتمـاء الـوطني ،كمـا أن نسـبة حجـم التـأثير بمغـت  % 56ممـا

يشير إلى أن حجم تأثير إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً كان كبير عمـى تنميـة قـيم
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االنتمــاء الــوطني وقــد اتفقــت ىــذه النتيجــة مــع نتــائج الدراســة التــي قــام بيــا كــل مــن

(سعيد (،)1026،عموان( ،)1025،الساىرانى والدوري(،)1025،كاظم .)1025،
ويمكن تفسير ىذه النتائج بما يمي:



أن إجراءات التدريس وفقاً إلستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً التي تثير تفكير التبلميذ قد

أتاحت الفرصة لمتبلميذ بالشعور بأىمية ووظيفة مادة الدراسات االجتماعية في حياتيم مما
أدى إلى زيادة التجاوب من التبلميذ أثناء تنفيذ دروس الوحدتين وفقاً لتمك اإلستراتيجية،

باإلضافة إلى أن التسمسل المنطقي الذى تتسم بو اإلستراتيجية في عرض االفكار والمواقف
ساىم في تنمية قيم االنتماء الوطني لدى التبلميذ.

 كما أن إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً تعمل عمى خمق مناخ ممتع لبيئة التعمم وذلك من
خبلل الشعور باألمن وتوفير الثقة بالنفس والمشاركة الفعالة أثناء المواقف التعميمية.

 باإلضافة إلى أن إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً تيتم بميول واىتمامات المتعممين،

وتسمح ليم بالتعبير عن آرائيم وأفكارىم؛ حيث إن من ضمن خطواتيا األساسية خطوة

التفكير ،وكما ىو معروف فإن وقت التفكير يساعد عمى إطبلق أكبر عدد من األفكار
واالستجابات؛ مما كان لو أثره الفعال في ذاتية المتعمم وقدرتو عمى إنتاج العديد من األفكار
والحمول لممشكبلت المطروحة ،كما تساعده عمى المشاركة وتبادل اآلراء والمرونة في تقبل
أفكار وآراء اآلخرين ،وكيفية التعامل مع اآلخرين في بيئة تعاونية حرة خالية من الخوف
والتوتر األمر الذى ساىم في تنمية ميول التبلميذ وزيادة إقبال المتعممين عمى تعمم
موضوعات الدراسات االجتماعية.

عاعزاً :توصيات البحح :
في ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث فإنو يوصى بما يمي :
 االىتمام بالتنوع في استراتيجيات وطرائق تدريس الدراسات االجتماعية واالىتمام ببناء
التبلميذ لممعرفة بأنفسيم حتى يكون تعمميم ذو معنى .
 ضرورة االىتمام بتنمية ميارات الدراسات االجتماعية بصفة عامة والمفاىيم السياسية
بصفة خاصة أثناء تدريس الدراسات االجتماعية بمراحل التعميم المختمفة

- 666 -

استخدام إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية ..........................................

 ضرورة إعادة النظر في تخطيط مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية بحيث
تركز من خبلل

محتواىا عمى تنمية المفاىيم السياسية وقيم االنتماء الوطني لدى

التبلميذ ،وليس فقط االىتمام بتحصيل المعارف والحقائق .
 ضرورة تنظيم دورات تدريبية لممعممين بالمدارس لمتدريب عمي كيفية استخدام إستراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً في التدريس.

 تشجيع معممي الدراسات االجتماعية بمراحل التعميم المختمفة عمى استخدام إستراتيجية
الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية من خبلل عقد ندوات وورش عمل
وجمسات عممية ليم لتوضيح طبيعة اإلستراتيجية ومراحميا ،ومميزاتيا ،وخطواتيا.

 مكرتحات البحح :يمكن اقتراح إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول ما يمى :
 .2فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية ميارات الحل اإلبداعي لممشكبلت في
مادة التاريخ لدى طبلب الصف الثاني الثانوي.

 .1فاعمية إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في
مادة الدراسات االجتماعية لدى تبلميذ الصف الخامس االبتدائي .

 .3أثر إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية التفكير
التاريخي والتحصيل الدراسي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.

 .2فاعمية برنامج قائم عمى إستراتيجية الرؤوس المرقمة معاً في تدريس التاريخ عمى تنمية
بعض الميارات االجتماعية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية وقيم االنتماء الوطني.
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.1
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دورىا في تعزيز االنتماء الوطني .المؤتمر العممي التاسع لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة (كتب
.3

تعميم القراءة في الوطن العربي بين االنقرائية واإلخراج) . 186: 130،)2(،

أبو الحسن،أسماء حسن محمد ( .)2011فاعمية النشاط التمثيمي في تنمية بعض المفاىيم والقيم
المرتبطة بمادة التربية الدينية اإلسالمية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية .رسالة ماجستير غير
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.5

أبو سممية ،محمد ( .)2015أثر توظيف إستراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيم العممية

الكويت  :مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع.

وميارات التفكير العممي بالعموم لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة .رسالة ماجستير غير
منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
.6

أبوطالب ،إيمان اسماعيل( .)2017استخدام المدخل االنساني في تنمية الميارات االجتماعية وقيم
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منشورة ،معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عين شمس.

أحمد ،نجالء مسعود عبد الباقي ( .)2017أثر األغاني الوطنية في تدريس الدراسات االجتماعية
عمي تنمية بعض المفاىيم السياسية والوعي السياسي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية .رسالة
ماجستير غير منشورة  ،كمية التربية بقنا  ،جامعة جنوب الوادي .

.9
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مادة الجغرافيا لدى طالبات الصف الثاني المتوسط .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

جامعة بغداد .

 .10اسماعيل ،محمد وعباره ،يحيى ( .)2018مدى توفر المفاىيم السياسية في محتوى كتاب التاريخ
لدى تالميذ الصف السابع األساسي .مجمة جامعة البعث .183 : 151، )4(17،
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 .11اقص ي يييعة ،عب ي ييد ال ي ييرحمن أحم ي ييد(.)2000مس ي ييتوى اكتس ي يياب بع ي ييض المف ي يياىيم التاريخي ي يية الفمس ي ييطينية
بمحافظييات غ يزة وعالقتيييا بانتمائييو الييوطني ،رسييالة ماجسييتير غييير منشييورة ،كمييية التربييية ،الجامعيية
االسالمية -عزة .
 .12الحنان ،طاىر محمود محمد ( .)2011أثر استخدام مدخمي التراث والطرائف التاريخية لتدريس
التاريخ في تنمية بعض ميارات البحث التاريخي واالنتماء الوطني لدى تالميذ الصف األول

اإلعدادي ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة أسيوط.

 .13الجمل ،عمى أحمد ( .)1996القيم ومناىج التاريخ اإلسالمي .القاىرة :عالم الكتب.
 .14الخوالدة ،محمد ( .)2011أسس بناء المناىج التربوية وتصميم الكتاب التعميمي .عمان :دار
المسيرة.

 .15الخيال ،ليمى سيد متولى عمي( .)2013فاعمية بعض استراتيجيات التعمم النشط في تدريس مادة
التاريخ لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي .رسالة ماجيستير غير
منشورة ،كمية التربية ،جامعة حموان .
 .16الدسوقي  ،محمد ،حنان إبراىيم (.)2016أثر تدريس وحدة مطورة في التاريخ وفق نموذج
الفورمات  4MATعمى تنمية قيم االنتماء الوطني والمسئولية المجتمعية لدى تالميذ المرحمة

االبتدائية .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية– مصر. 50 :1،)80(،

 .17الرشيدي ،منيف( .)2006دور معممي الدراسات االجتماعية في تعزيز االنتماء الوطني لدى
تالميذ المرحمة االبتدائية في دولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة عمان العربية.
األردن.

 .18الرياشي  ،بكيرة أحمد مصمح ( .)2012أثر برنامج مقترح في التاريخ قائم عمى مظاىر حضارة
اليمن في تنمية التحصيل وقيم االنتماء الوطني واالتجاه نحو الحفاظ عمى التراث لدى طالب
الصف األول الثانوي باليمن .رسالة دكتوراه ،كمية التربية  ،جامعة أسيوط.
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بالمرحمة الثانوية وفق نظام المقررات في ضوء أىداف منيج الدراسات االجتماعية ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.
 .25العجيل ،لطيفة ناصر ( .)2014تصور مقترح لتنمية قيم الوالء واالنتماء لتمميذات الصف السابع
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