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ملخص البحح
المصاحبة لمنيج الدراسات
ىدف البحث الحالي إلى استخدام ال نططة اإ ثرائية ُ

االجتماعية؛ لتنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

تم تحديد ميارات التفكير الخالقي،
ولتحقيق ىذا اليدف ولإلجابة عن أسئمة البحث ّ
المصاحبة لمنيح الدراسات االجتماعية لمصف السادس
وبناء برنامج النططة اإثرائية ُ

االبتدائي والذي تضمن عدد ( )23نطاطاً موزعاً عمى ثالث وحدات دراسية من وحدات

المنيج ،واعداد مقياس التفكير الخالقي ،وتم تطبيق برنامج النططة اإثرائية عمى عينة
بمغت ( )56تمميذاً وتمميذة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدرسة " عمي بن أبي
طالب االبتدائية بمدينة دمياط الجديدة" في محافظة دمياط ،في الفصل الدراسي الثاني من

العام الدراسي 3129 / 3128م ،واستغرق تنفيذ التجربة  23حصة دراسية بما يتفق مع
خطة المنيج.
وبناء عمى المعالجة اإحصائية يمكن تمخيص نتائج البحث في اآلتي :
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات مجموعة البحث من تالميذ الصف
 يوجد فرق دال
ً

السادس االبتدائي في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس التفكير الخالقي لصالح
التطبيق البعدي .



حقق استخدام النططة االثرائية المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لمصف
السادس االبتدائي فاعمية كبيرة باستخدام مربع إيتا بقيمة أعمى من ( )1.91في
تنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.
وقّدم البحث عدداً من التوصيات والمقترحات التربوية التي تتعمق باالستفادة من

قائمة ميارات التفكير الخالقي وبرنامج النططة اإثرائية في بناء مناىج الدراسات
االجتماعية بالمرحمة االبتدائية ،وتوظيف النططة اإثرائية في تدريس الدراسات االجتماعية،
وتدريب المعممين عمى أساليب تنمية التفكير الخالقي ،وتصميم مواقف تعميمية تطجع
التالميذ عمى المناقطات الخالقية.

الكممات المفتاحية :

النططة اإثرائية  -التفكير الخالقي  -منيج الدراسات االجتماعية  -المرحمة
االبتدائية
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Abstract
Using Supplementary Enrichment Activities of the Social Studies
Curriculum for Developing Primary Sage Pupils’ Moral Thinking
Skills
The current research aimed at constructing a program based
on supplementary enrichment activities in the Social Studies
curriculum for developing sixth grade pupils’ moral thinking skills.
To achieve this goal, skills of moral thinking were determined
and the program based on enrichment activities was constructed
(including 12 activities distributed along three units). Moreover, the
moral thinking scale was prepared. The program was administered
to a sample of 45 sixth grade primary stage pupils at Aly Ben Abi
Taleb Primary School in the second semester of the academic year
2017/2018. The experimentation took 12 periods to complete.
Based on statistical treatment of data, the research results are
summed up as follows:
 There was a statistically significant difference between the mean
scores of the research group (of sixth grade pupils) in the pre
and post applications of the moral thinking scale in favor of the
post-application.
 Using the supplementary enrichment activities with the sixth
grade pupils in the primary stage Social Studies curriculum
proved highly effective (with an ETA square value greater than
0.8) in developing the pupils’ moral thinking skills.
The researcher presented a number of recommendations and
implications. For example, it was recommended to use the list of
moral thinking skills and the program based on enrichment
activities in developing the Social Studies curriculum in the primary
stage as well as use the proposed enrichment activities to teach Social
Studies. Recommendations also included training teachers on
methods of developing moral thinking and designing educational
situations that promote pupils’ practice of moral thinking skills.

Keywords: Enrichment activities - moral thinking - Social
Studies curriculum - primary stage.
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مُكدمة البحح:
تُعد الخالق ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع فيى ضميره ووجدانو ،وعامل
رئيس لنجاحو ونيوضو وتماسكو وتنظيم سموكيات أفراده ،وتنظيم المعامالت في النظمة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،كما أنيا مكوناً ميماً من تراث أي مجتمع والمعبره عن

ىويتو ،فيى ميراث التعاليم الدينية والعادات والتقاليد.

وقد طيد العالم في السنوات الماضية تطورات سريعة ومتالحقة في مجال اال تصاالت
والمعمومات والتقنيات صاحبيا الكثير من التناقضات ،واالنحرافات السموكية ،والمطكالت
الخالقية ،والصراعات القيمية؛ نتج عنيا مجموعة من السموكيات الخاطئة التي تعبر عن
اال نييار الخالقي مثل :انتطار العنف والجرائم ،والسرقات ،واإدمان والفساد.
وفي ظل ىذه التطورات أصبح المتعمم بحاجة إلى التربية االخالقية لتحقيق؛ المن
التربوية في العناية بالمتعممين
والسالمة لنفسو والمجتمع ،وىنا يأتي دور المؤسسات
ّ
وتربيتيم التربية السميمة من خالل تمسكيم بالقيم والسموكيات الخالقية الحميدة وميارات
التفكير لتكون عوناً ليم  ،وتوجييم التوجيو السميم في المواقف الحياتية ،وتحافظ عمى
تماسك المجتمع ووحدتو وأمنو واستمراره.

دفعت ىذه التطورات النظم التعميمية في معظم دول العالم؛ لالىتمام بالخالق التي تربط
اإنسان بخالقو وتحدد مسئولياتو ،وتوجيو إلى صالح العالم انطالقاً من مسئوليتو الخالقية
1

نحو خالقو ،ومجتمعو وامام العالم بما يمتمكو من قيم اخالقية(الجمل . )32 ،3116 ،

فالخالق ُمكوناً ميماً من مكونات بناء الطخصية ،إذ تعمل عمى اتزانيا وتكامميا،

بما يتضمنو من قيم ،ومثل ،وعادات ،ومعايير سموكية ،كما تُساعد عمى تكوين الطخصية
الصالحة المتمسكة بالقيم والخالقيات السميمة ،المتجنبة لمطرور واآلثام ،كما تعمل عمى
البعد عن الجرائم واالنحرافات.
تيذيب السموكيات و ُ
تُمثل التربية الخالقية الجيود واإجراءات التي تبذل عمى المستوىين الرسمي وغير

الرسمي؛ لتحقيق مجموعة من المبادئ الخالقية والفضائل السموكية والوجدانية التي يجب أن
يتقنيا الفرد ،ويكتسبيا ويتعود عمييا؛ لمتمييز بين السموك المقبول وغير المقبول (العيد ،
.)4 ،3115
1

 -يتم التوثيق في البحث وفق نظام ( APAالمقب  ،السنة  ،الصفحة)
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إن التربية الخالقية تعميم موجو نحو تقديم المعرفة والميارات واالتجاىات الالزمة
ّ
الكتساب السموك المقبول (السموك الحسن) وفقاً لمتربية اإسالمية (إسماعيل ، 3115 ،

.)91

تركز التربية الخالقية عمى عمميتين رئيستين في تربية البناء عمى السموك الخالقي
العممية الولى :إكساب البناء المعمومات وتنمية القدرات الالزمة؛ إصدار الحكام الخمقية
السوية ،والثانية  :تحويل ىذه الحكام الخمقية إلى سموك وفعل عن طريق التعزيز والتدعيم
فتصبح سموكيات أساسية في حياة الفرد يسمك بمقتضاىا ويسير في ضوئيا(يونس، 3118،
 )346فالتربية تيدف في جميع عممياتيا إلى تكوين الطخصية الخالقية لدى الفراد ،وىذه
الطخصية تكتسب في النياية سموكاً أخالقياً(الراوي .)95 ، 3112 ،

كما أ ّنيا تعمل عمى تنمية طخصية المتعمم؛ ليكون قاد ارً عمى اكتساب ميارات معالجة

المعمومات ،وتحديد مصادرىا ،وتحميميا ،وتنظيميا ،وتفسيرىا ،وصياغة الفرضيات المناسبة،
والتوصل إلى التعميمات ،وممارسة عمميات التفكير المختمفة لفيم المالحظة والتحميل
والتفسير ،ومن ثّم اتخاذ القرار ،والحكم بعد ذلك عمى المواقف المختمفة (قطاوي.)3118 ،

لذا أصبحت الميارات ذات العالقة بالتفكير الخالقي ضرورية لحياة الطالب؛ إذ

تساعدىم في تعامميم مع مطكالت الحاضر والمستقبل كما تيسر ليم التعامل مع تعقيدات
العصر ،ومدركين لممبادئ الخالقية مثل :العدالة ،والفضيمة ،وفيم وتقبل اآلراء المختمفة،
وتحميل المواقف واستخالص القيم ،والقدرة عمى اتخاذ الق اررات الخالقية في المواقف
وتنفيذىا).(Kolsto,2008,978
إن تنمية التفكير بمياراتو المختمفة مطمب تربوي ميم  ،وىذ جعمو محو ارً وىدفاً

لمتعمم ،والطك أن لذلك عائده عمى المجتمع  ،فالعقل البطرى ىو الثروة الحقيقية فإذا ما تم
ممارسة التفكير أدى ذلك إلى ارتفاع قدرات المجتمع (عبد المنعم .)238 ، 3116 ،
في ظل التربية الحديثة أصبحت وظيفة التعميم اكساب الطالب الميارات الالزمة
لمساعدتيم في

التعامل مع ما يواجييم في حياتيم الحاضرة ،والمستقبمية من مواقف

ومطكالت اجتماعية ،واقتصادية ،وأخالقية متعددة الجوانب.
ُيعد المنيج وسيمة التربية؛ لتحقيق أىدافيا من خالل توظيف الخبرات المربية التي
تقوم المدرسة بتييئتيا بقصد مساعدتيم عمى النمو الطامل ،وتعديل سموكياتيم واكسابيم
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القيم الخالقية الصالحة لكل زمان ومكان ،وتأثيرىا المستمر في الحياه ،مع بقاء ثوابيا في
الحياة اآلخرة(الوكيل  ،المفتي .)44 ،3116 ،
ويرى دعدور إلى دور المناىج الدراسية في تحقيق التربية الخالقية لألجيال يمكن تحقيقو
بثالثة أطكال :
-

وجود مادة منفصمة تحمل مسمى الخالق أو السموكيات.

-

تضمين ال خالق والمبادئ والقيم في محتوى المواد الدراسية بالمراحمة الدراسية
المختمفة.

-

تكميف المتعممين بأنططة تستيدف التربية الخالقية(دعدور.)395 ،3113،

تُمثّ ّل المرحمّّة االبتدائيّّة السّّاس الّّذي يرتكّّز عميّّو النظّّام التعميمّّي بمّّا تّّوفره مّّن

خبرات لتالميذىا تمكنيم من اكتساب المعارف وتكطف عن ميمّوىم واىتمامّاتيم وقّدراتيم التّي
تمكنيم من مواصمة مّراحميم التعميميّة التاليّة ،كمّا تُمثّّل مرحمّة التطّكيل االجتمّاعي لمطفّل ،
وفييا يمكن بناء نسق قيمي متكامل لو(عبد المقصود .)57 ،311: ،

إن المدرسّّة االبتدائي ّة ىّّى المكّّان المثّّالي لمسّّاعدة التالميّّذ عمّّى تأسّّيس المبّّادئ
السموكية الخاصة بيم اعتماداً عمى القواعّد التّي وضّعيا اآلبّاء خّالل السّنوات الولّى ،ويقّع
عمى المناىج الدراسية مسؤولية تدريبيم عمى التفكير الخالقي.

وتنظم مناىج الدراسات االجتماعية في مرحمّة التعمّيم االبتّدائي لتطّوير العالقّات بّين
الفرد والعائمة والمجتمع ككل ،فمن خالليا يكتسب المتعمم الكثير من المعارف التي تمكّنيم مّن
اكتسّاب الميّّارات ،ومّن ثّ ّم فيّم أفضّّل لمحيّاة ،واسّّتخدام تمّك الميّّارات فّي مختمّّف المواقّّف
الحياتية (عبد الفتاح .)87 ، 3114 ،
وتُعّّد مجّّاالً خصّّب لتنميّّة التفكيّّر الخالقّّي نظ ّ ار لطبيعتيّّا فّّي دراسّّة العالقّّة بّّين
اإنسّّان والبيئّّة ،ودراسّّة المضّّامين الثقافيّّة واالجتماعيّّة والرمزيّّة ليّّذه العالقّّة ،وتحديّّد
سموكياتو ومسؤلياتو الخالقية نحو المحيط الجغرافي .
كما أ ّنيّا تّوفر الكثيّر مّن ال نطّطة والقضّايا والمواقّف التّي تسّاعد المتعممّين عمّى

فيّّم البيئّّة االجتماعيّّة التّّي يعيطّّيا بكّّل عناصّّرىا ،وتعقيّّداتيا ومطّّكالتيا واصّّدار أحكّّام
أخالقية تتفق مع التعاليم والقيم الخالقية وتدعيم الخمق االجتماعي بطكل إيجابي.
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ويتفق تحقيق مناىج الدراسات االجتماعية لمتربيّة الخالقيّة مّع وظيفتيّا االجتماعيّة

فمن أىدافيا الرئيسة إعداد المواطن الصالح والتي تتحقق مّن خّالل تعريفّو بحقوقّو وواجباتّو
 ،وتنمية المسئولية االجتماعية والخالقية ،والتعايش مع اآلخرين.
تطّّّجع منّّّاىج الدراسّّّّات االجتماعيّّّة الحديثّّّّة الطّّّالب عمّّّّى ممارسّّّة السّّّّموكيات
الخالقيّّة ،وتحمّّل المسّّؤولية ،وااللت ّزام بالعدالّّة االجتماعيّّة والعمّّل عمّّى بنّّاء مجتمّّع عّّادل
يتّّّّّّّّّّيح الفّّّّّّّّّّرص المتسّّّّّّّّّّاوية لجميّّّّّّّّّّع أفّّّّّّّّّّراده لمتعبيّّّّّّّّّّر عّّّّّّّّّّن وجيّّّّّّّّّّات النظّّّّّّّّّّر
المختمفة).(Wardekker,2004
ويرى عمران ،واسماعيل أن الدراسات االجتماعية تساعد في تحّول الفّرد مّن السّمبية
والالمباالة إلى االندماج في المجتمع والمطاركة وتكوين الطخصية التّي تسّعى لخدمّة الصّالح
العّّّّّام مّّّّّن خّّّّّالل التمييّّّّّز السّّّّّميم والقّّّّّدرة عمّّّّّى الحكّّّّّم عمّّّّّى المواقّّّّّف حكمّّّّّاً صّّّّّادقا
وموضوعياً(عمران ،واسماعيل،3125 ،

. )51

ّاديمي
وأطّار بّايبر إلّّى أن وظيفّة منّاىج الدراسّّات االجتماعيّة لّيس فقّّط الفيّم الكّ
ّ
لمفمسّّفة الخالقيّّة بقّّدر بنّّاء الطخصّّية الكثّّر التزامّاً بالسّّموك الخالقّّي القّّادرة عمّّى اتخّّاذ
القررات الخالقية المبنية عمى المعرفة الكاديمية).(Piper,2004

وعمى الرغم من كون التربية الخالقية وأبعادىا المعرفية والوجدانية والميارية من
الىداف الرئيسة لمناىج الدراسات االجتماعية ،وذلك لطبيعتيا وارتباط مجال الدراسة فييا
أن العديد من الدراسات
بالفرد والمجتمع ،وامكانية التأثير عمى سموكيات المتعممين ،إال ّ
أن ىناك قصور بمناىج الدراسات االجتماعية في تنمية
والبحوث السابقة ،أطارت إلى ّ
الجوانب الخالقية ،وأ ّنيا تركز عمى اتقان المعارف دون االىتمام بتنمية السموكيات
الخالقية(بدوي ()3124،عرفو ()3116 ،عبد السميع .)3116 ،

بناء عمى ذلك ينبغي أن تعمل مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية عمى
ً
تنمية ميارات التفكير الخالقي ،بما يتناسب مع طبيعة ىذه المرحمة لتأصيل السموكيات
الخالقية لدييم .

- 33: -

المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية .................
استخدام األنشطة اإلثرائية ُ

مشكلة البحح :
اء
طيد المجتمع المصري في السنوات الخيرة أحداثاً وسموكيات غير أخالقية سو ً
داخل المدارس أوخارجيا وىو ما أظيره التقرير الصادر عن(مجمس الوزراء ،مركز المعمومات
ودعم اتخاذ القرار  )3124 ،وتقرير(المركز المصري لحقوق اإنسان  )3123 ،المر الذي
دعا الخبراء والقائمين عمى التعميم إلى عقد المؤتمرات لمواجية ىذه الظواىر الدخيمة عمى
المجتمع ،وبناء طخصية متوازنة؛ والحد من االنحرافات والجرائم ،ومن ىذه المؤتمرات :
مؤتمر المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية ( )3129بعنوان "مجتمع مدرسي بال تطرف
وال عنف" ،والمؤتمر العممي لكمية التربية جامعة بورسعيد ( )3129بعنوان "أخالقيات مينة
التدريس بين التنظير والتغييب" ،ومؤتمر الجمعية العربية لمقياس والتقويم ( )3129بعنوان
"التربية الخالقية وبناء المة في عالم متغير" ،ومؤتمر كمية دار العموم جامعة القاىرة
( )3126بعنوان "التربية الخالقية والتحديات المعاصرة" ( ، )3126وأكدت توصيات ىذه
المؤتمرات عمى أىمية تحقيق التربية الخالقية بأبعادىا الثالثة (المفاىيم الخالقية ،والقيم
الخالقية ،والتفكير الخالقي) ،وذلك من خالل المناىج الدراسية والنططة الطالبية.
وأكدت توصيات الدراسات والبحوث السابقة عمى وجود متغيرات مستقة عدة ُيمكن أن
تسيم في تنمية ميارات التفكير الخالقي كدراسة محمد ( )3129ودراسة نصر ()3123
ودراسة حسن ( )3118ودراسة عبد الفتاح والسيد ( )3111ودراسة مصطفى ( ،)3118إال
أن ىناك ندرة في الدراسات والبحوث التي اىتمت بتفعيل دور مناىج الدراسات االجتماعية في
ّ
تنمية ميارات التفكير الخالقي.
إن مناىج الدراسات االجتماعية بحكم طبيعتيا يمكن أن تسيم في تنمية ميارات
ّ
التفكير الخالقي لدى المتعممين  -كأحد أبعاد التربية الخالقية  -وذلك في ضوء طبيعتيا،
وأىدافيا ،ومحتواىا ،ودورىا في إعداد المواطن الصالح ،إال نتائج الدراسات والبحوث السابقة
أكدت وجود قصور في تحقيق مناىج الدراسات االجتماعية لألىداف الخاصة بالتربية
الخالقية مثل نتائج دراسة أبو مغنم ( ،)3124دراسة مرواد ( ،)3123دراسة زايد ()3123
دراسة (البرعي )3114 ،دراسة (عبد السميع .)3111 ،وتتفق ىذه النتائج مع ما قام بو
الباحث من فحص لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء ميارات التفكير
الخالقي  ،حيث تبين أن ىناك إطارة إلى بعض القضايا الخالقية مثل :المحافظة عمى البيئة
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وحمايتيا ،وترطيد اإستيالك ،والوالء واالنتماء ،حقوق اإنسان ،والوحدة الوطنية ،إال أن

ىناك قصو ارً في االىتمام بميارات التفكير الخالقي ،حيث لم ينص عمييا في أىداف المنيج،
كما لم يركز عمييا في المحتوى أو النططة؛ لذلك يسعى البحث الحالي إلى استخدام ال نططة

المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ
اإ ثرائية ُ
المرحمة االبتدائية .

أسئلة البحح :
يحاول البحث اإجابة عن السؤال الرئيس التالي :
المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية
كيف يمكن بناء برنامج النططة اإ ثرائية ُ

لتنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟
ويتفرع عن السؤال الرئيس السئمة التالية :

 .2ما ميارات التفكير الخالقي التي ينبغي تنميتيا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ؟
المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لتنمية
 .3ما صورة برنامج ال نططة اإثرائية ُ
ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟
المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية في
 .4ما فاعمية برنامج النططة اإثرائية ُ
تنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟

أيداف البحح :
ىدف البحث الحالي إلى :
-

تحديد ميارات التفكير الخالقي التي ينبغي تنميتيا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

-

بناء برنامج ال نططة اإثرائية ال ُمصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لمصف

-

المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية في
قياس فاعمية برنامج النططة اإثرائية ُ
تنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي.

السادس االبتدائي لتنمية ميارات التفكير الخالقي.
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حدود البحح :
اقتصر البحث عمى الحدود التالية :
-

بعض ميارات التفكير الخالقي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية وىى
(:الحساسية الخالقية ،وتفسير السموك الخالقي ،واالختيار الخالقي ،والحكم
الخالقي) ،وتمثل الميارات الرئيسة التي توافق المحكمون عمييا.

-

عينة من تالميذ الصف السادس االبتدائي ،وىى المرحمة العمرية التي يتم فييا
التطكيل االجتماعي واالخالقي لطخصية الفرد ،وفييا يتم بناء نسق قيمي
متكامل(.عبد المقصود )57 ،311: ،

-

تطبيق التجربة في مدرسة عمي بن أبي طالب االبتدائية بمدينة دمياط الجديدة
بمحافظة دمياط ،والتي تم اختيارىا بطريقة عطوائية.

حتديد مصطلحات البحح :
األنشطة اإلثزائية :

Enrichment Activities

مجموعة اإ جراءات اليادفة والمخطط ليا بطكل عممي في ضوء أىداف منيج
الدراسات االجتماعية لمصف السادس االبتدائي ،ويتم تنفيذىا بواسطة التالميذ بإطراف
وتوجيو المعمم داخل الفصل وخارجو ،وتتطمب منيم المطاركة والفعالية واإيجابية؛ بيدف
تنمية قدرتيم عمى ممارسة التفكير الخالقي ،وزيادة فيميم لمحتوى المنيج.

التفكري األخالقي :

Moral Thinking

عممية عقمية يقوم بيا التالميذ؛ لتقييم المواقف واصدار الحكام الخالقية في ضوء
معايير مستمدة من التعاليم الدينية والعادات والتقاليد ،ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل
عمييا تالميذ الصف السادس االبتدائي في مقياس ميارات التفكير الخالقي.

خطوات البحث واجراءاتو:

سار البحث الحالي وفق الخطوات التالية :

- 343 -

المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية .................
استخدام األنشطة اإلثرائية ُ

أوالً –

إعداد قائمة ميارات التفكير الخالقي التي ينبغي تنميتيا لدى تالميذ المرحمة

االبتدائية ،وذلك من خالل:
 الرجوع إلى البحوث السابقة والدبيات في مجال التربية الخالقية  ،وبطكل خاص
ميارات التفكير الخالقي.
 آراء المتخصصين في مجال تدريس الدراسات االجتماعية بكميات التربية.

ثانياً  -إعداد برنامج النططة اإ ثرائية لتالميذ الصف السادس االبتدائي ،وذلك من خالل :
 تحديد أسس بناء البرنامج وأىدافو وموضوعات النططة اإ ثرائية المتضمنة بو .

 عرض برنامج النططة االثرائية عمى الخبراء ،والمحكمين وتعديميا في ضوء
آرائيم.
ثالثاً – إعداد مقياس ميارات التفكير الخالقي ،وذلك من خالل :

 استعراض ودراسة الدبيات والبحوث السابقة في مجال االختبارات والمقاييس .
 إعداد مقياس ميارات التفكير الخالقي .وعرضو عمى الخبراء والمحكمين .
 وضع المقياس في صورتو النيائية .

رابعاً – تطبيق برنامج النططة اإ ثرائية لتالميذ الصف السادس االبتدائي ،وذلك من خالل:
 اختيار مجموعة من تالميذ الصف السادس االبتدائي.

 تطبيق مقياس ميارات التفكير الخالقي تطبيقاً قبمياً .

 تطبيق برنامج النططة اإ ثرائية عمى مجموعة البحث.
 إعادة تطبيق مقياس ميارات التفكير الخالقي تطبيقاً بعدياً.

خامساً – صياغة نتائج وتوصيات البحث وذلك من خالل .

 رصد نتائج التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات التفكير الخالقي.
 المعالجة االحصائية لدرجات مجموعة البحث.
 تفسير نتائج البحث في ضوء أسئمتو وفروضو.
 تقديم التوصيات والمقترحات.
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أيمية البحح :
تنبع أىمية البحث مما يمكن أن يسيم بو لكل من :
-

مخططي مناىج الدراسات االجتماعية :حيث يسيم في لفت االنتباه نحو أىمية
قدم البحث قائمة ميارات التفكير الخالقي التي
تنمية التفكير الخالقي ،حيث ُي ّ
ينبغي تنميتيا لدى المرحمة االبتدائية ،وبرنامج النططة اإ ثرائية المصاحبة
لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية.

-

معممي الدراسات االجتماعية  :حيث يوجو أنظارىم نحو أىمية استخدام النططة
اإ ثرائية في تنمية التفكير الخالقي .

-

التالميذ :حيث يتيح ليم ممارسة مجموعة من ال نططة اإثرائية قد تسيم في
تنمية ميارات التفكير الخالقي ،وتعميق فيم المحتوى الكاديمي.

-

ميدان البحث في المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية :حيث يوجو نظر
الباحثين إلى إجراء مزيد من البحوث في مجال التفكير الخالقي بمناىج الدراسات
االجتماعية.

مواد وأدوات البحح :
تمثّمت مواد وأدوات البحث في :

 -1قائمة ميارات التفكير الخالقي المناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية.
المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لمصف السادس
 -2برنامج النططة اإ ثرائية ُ
االبتدائي .

 -3مقياس ميارات التفكير الخالقي لتالميذ الصف السادس االبتدائي.

فزوض البحح :
انطمق البحث من الفرضين التاليين :
 )0.05بين متوسطي درجات

إحصائيا (عند مستوى داللة ≤
 -1يوجد فرق دال
ً
مجموعة البحث من تالميذ الصف السادس االبتدائي في التطبيقين القبمي والبعدي
لمقياس ميارات التفكير الخالقي لصالح التطبيق البعدي .
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المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية
 -2يحقق استخدام برنامج ال نططة اإ ثرائية ُ
فاعمية كبيرة في تنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ

الصف السادس

االبتدائي.

مهًج البحح :
 -1المنيج الوصفي :في إعداد اإطار النظري لمتفكير الخالقي ،وبناء برنامج النططة
اإ ثرائية ،واعداد مقياس ميارات التفكير الخالقي ،وتفسير نتائج البحث.
 -2المنيج التجريبي :في تطبيق برنامج النططة اإثرائية ،ومقياس ميارات التفكير
الخالقي لتالميذ الصف السادس االبتدائي قبمياً وبعدياً.

اإلطار الهظزي والدراسات السابكة
األنشطة اإلثزائية والتفكري األخالقي
ييدف ىذا البحث إلى استخدام النططة اإثرائية؛ لتنمية ميارات التفكير الخالقي
لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،ولذلك يتناول الباحث من خال ل اإطار النظري العناصر التالية:
أوالً – التفكير الخالقي من حيث تعريفو ،ومستوياتو ،ومياراتو ،والدراسات والبحوث السابقة
في ىذا المجال ،وقد استفاد الباحث من ىذا الجزء في تحديد ميارات التفكير الخالقي،
وصياغة فروض البحث ،وبناء مقياس ميارات التفكير الخالقي ،وتفسير النتائج.
ثانياً -النططة اإ ثرائية من حيث تعريفيا وأىميتيا ،وخصائصيا ،وسماتيا ،والدراسات

والبحوث السابقة التي اىتمت بتوظيف النططة اإثرائية بمناىج الدراسات االجتماعية في
تنمية متغيرات عدة ،وقد استفاد الباحث من ىذا الجزء في بناء برنامج النططة االثرائية
لتالميذ الصف السادس االبتدائي ،وفيما يمي عرض لكل عنصر من ىذه العناصر.

أوالً  -التفكري األخالقي Moral Thinking :
الخالق مركب اجتماعي يكتسبو الفرد في إطار السرة ثم ينتقل مسؤوليو بنائيا إلى
المؤسسات التربوية التي تطرف عمى التعميم والتدريب عمي السموكيات الخالقية السميمو؛ بما
ينعكس عمى سموكيات الفرد في تعامالتو مع اآلخرين في إطار الضوابط المستمدة من التعاليم
الدينية .
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أن المراحل
واكتساب الفرد لمسموكيات الخالقية عممية مستمرة طوال حياتو ،إال ّ
الولى من التعميم ليا أىمية كبيرة في تكوين الطخصية الخالقية لو ،والتي تتضمن المعرفة

بالمفاىيم الخالقية ،واكتساب القيم الخالقية ،والتفكير الخالقي .
عرف التفكير الخالقي بأ ّنو "نتاج العوامل المعرفية واالجتماعية والوجدانية التي
وُي ّ
يرتبط بالتقييم الطخصي لممواقف والفعال والتصرفات ،ويتعمق باإستراتيجية التي يصل بيا
الفرد إلى نمط التتفكير الذي ُيحدد سموك الفرد الذي يتناسب مع المجتمع" (عبد الفتاح ،و
السيد .)282 ، 3111 ،
فيو عممية تفكير منطقية كامنة يستطيع الفرد من خاللو اتخاذ القررات في المواقف
والمطكالت الخالقية التي تواجيو(أحمد .)7 ، 3119 ،
إن النفكير الخالقي نمطاً من أنماط التفكير يم ّكن الفرد من التدبر العقمي لمموقف،
ّ
أو الطياء ،أو الحداث ،ودراسة البدائل المتاحة ،واالختيار بين الصواب أو الخطأ منيا  ،مع
وضع مبررات ىذا االختيار(عبد الفتاح .)3 ، 3111 ،
فإن التفكير الخالقي يمثل طريقة التفكير التي يسمكيا الفرد قبل
بناء عمى ذلك؛ ّ
القيام بسموك معين ،وموازنتو بالنسق القيمي لو ،والذي تم بناؤه في ضوء التنطأة السرية،
واالجتماعية ،والخبرات التربوية.
أن التفكير الخالقي يمثل أحد الجوانب الثالثة لمنمو الخالقي الذي يتضمن:
كما ّ
أن تركيز
المطاعر والحاسيس الخالقية ،والجانب الثالث السموك أو الفعل الخالقي ،إال ّ

ُمعظم الدراسات موجية نحو التفكير الخالقي ،حيث اىتمت نظريات عدة بعممية النمو
الخالقي من خالل وصف مستوياتيا وعممياتيا والعوامل المؤثرة  ،حيث حدد كولبرج
 Kohlbergمستويات التفكير الخالقي في ثالث مستويات أساسية يحتوى كل منيا عمى
مرحمتين يتضمن كل منيا تغي ارً في البنية المعرفية ،تؤدي إلى نمط من أنماط التفكير أكثر

نضجاً وىى :


المستوى الول :ما قبل التقميدي ( )21 – 5حيث تستند أحكام الفرد إلى مطاعره
وأحاسيسو ومدركاتو ،وينقسم ىذا المستوى إلى مرحمتين ىما :مرحمة الطاعة والخوف
من العقاب ،والمرحمة الثانية التوجو نحو المنفعة .
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المستوى الثاني :المستوى التقميدي ( )29 -21وفي ىذا المستوى تؤثر العادات

والتقاليد والعرف والمبادئ السموكية لمعائمة والرفاق عمى أحكام الفرد ،وينقسم ىذا
المستوى إلى مرحمتين ىما :مرحمة التوافق الطخصي مع معايير الجماعة ،والمرحمة
الثانية مرحمة التوجو نحو القانون والنظم .


المستوى الثالث :المستوى ما بعد التقميدي :ويطمق عميو مستوى المبادئ الخالقية
حيث تستند أحكام الفرد إلى المبادئ ،والقيم ذات الصبغة التقميدية بغض النظر عن
سمطة الجماعة ،وينقسم ىذا المستوى إلى مرحمتين ىما مرحمة التوجو نحو العقد
االجتماعي ،والمرحمة ال ثانية التوجو نحو المبادئ الخالقية اإنسانية العامة(مطرف ،
.)87- 86 ، 311:

إن ىناك ارتباط
ويعتمد تطور التفكير الخالقي بطكل مباطر عمى القدرة عمى التفكير حيث ّ
بين نظرية النمو الخالقي لكولبرج ،وبين مراحل النمو المعرفي لبياجية ،والذي قسم النمو
الخالقي إلى المراحل التالية :


أ .مرحمة ما قبل الخالق :في ىذه المرحمة ال يفيم الطفل القوانين التي يضعيا الب
والم داخل السرة ،فيتصرف دون االىتمام بمدى صحة أو خطأ ما يقوم بو من أفعال،



يقيم تأثير أفعالو عمى البيئة المحيطو بو .
وال ّ
ب .المرحمة الواقعية :يبدأ الطفل بادراك بعض القوانين الخالقية المفروضة عميو،
ويربطيا بنتائج الفعال ،فيعرف الثواب والعقاب وييتم بالقيم الخالقية التي تعود عميو
بالنفع والتعزيز ،ويقوم بسموكيات إيجابية ؛ لينال التقدير والتعزيز من اآلخرين .



ج .مرحمة االستقالل الخالقي :يصل الفرد إلى درجة من الوعي والفيم لمقوانين
والمعايير الخالقية وادراك نوايا الطخاص ،وتحميل المواقف التي تحدث فييا السموك
الخالقي؛ فيدرك نتائج السموك الخالقي واختالفو من موقف إلى آخر ،وترتبط ىذه
المرحمة بالطفال الكثر سناً .

تبين أنيا حددت ميارات التفكير الخالقي،
بمراجعة الدبيات في مجال التفكير الخالقي ّ
كالتالي :
حددت دراسة محمد( )3129ميارات التفكير الخالقي في الميارات التالية :
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أوالً  -ميارة وصف السموك الخالقي وتتضمن :وصف مكونات السموك  ،والتمييز بين
السموك السيئ والجيد تحديد الحالة االنفعالية المرتبطة بالسموك الخالقي ،وجمع معمومات

عن الموقف أو القضية.
ثانياً – ميارة تفسير السموك وتتضمن :تحديد أسباب السموك وتفسير السموكيات اإيجابية،
وتحديد القيم المرتبطة بالسموك والتحميل الفمسفي لمقضايا .

ثالثاً -ميارة تقييم السموك الخمقي وتتضمن :إبداء الرأي في سموكيات اآلخرين ،تحديد درجة
تقبل المطكالت الخالقية ،اقتراح بدائل لتعديل السموكيات الخالقية.

كما حدد نصر ( )3123ميارات التفكير الخالقي في اآلتي :
-

الحساسية الخمقية :وتتضمن معرفة المفاىيم الخالقية ،فيم المطكمة الخالقية ،
تحديد المطكمة الخالقية ،التنبؤ بالنتائج المترتبة عمى المطكمة الخالقية .

-

االستدالل الخمقي :ويتضمن إدراك العالقة بين أجزاء المطكمة ،االستنباط ،االستقراء

-

االختيار الخمقي :ويتضمن تمثيل الدوار ،اختيار الحل المناسب ،انتقاء التوقع
المثل لمحل.

-

الحكم الخمقي :ويتضمن تحديد الطخصية الرئيسة في الموقف ،وجمع الحقائق ذات
الصمة بالموقف (المطكمة) ،واختيار السموك الصحيح والخطأ وبدائل الحل ،وتحميل
السموك في ضوء مصطمحات أخالقية ،وفيما يمي طرح مبسط لىم ميارات التفكير
الخالقي:

أوال  -احلساسية األخالقية:
تعني الحساسية الخالقية وعي الفرد بالسموكيات المختمفة والممكنة لمموقف ،وتقييم
أثر ىذه السموكيات عمى اآلخرين المرتبطين بو ،من خالل فيمو لممفاىيم الخالقية ،وقدرتو
عمى تحديد المطكمة الخالقية وجمع المعمومات المرتبطو بيا.
وتتضمن الحساسية الخالقية جوانب خمسة أساسية وىى :
-

الخصائص :وتطير إلى سمات القضية الخالقية مجال النقاش ،من حيث طبيعتيا
ودرجة االختالف أو االتفاق محميا .

-

اإدارك  :وتتضمن قدرة الفرد عمى استخدام التفسيرات والتبريرات؛ لفيم الموقف أو
القضية الخالقية.
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-

القرار الخالقي  :وتتضمن عممية فيم اتجاىات وأبعاد القضية الخالقية .

-

الحدود  :تتضمن وضع مجموعة من المحاذير المرتبطة بالسموك الخالقي.

-

النتائج  :وتطير إلى تأثيرات القرار الخالقي عمى اآلخرين & ( Gholami
).Tirri,2012
كما تتضمن الحساسية الخالقية عمميات عدة منيا  :قراءة المطاعر والتعبير عنيا،

إدراك تصورات اآلخرين لمموقف ،االتصال بطكل عاطفي مع اآلخرين ،والعمل مع أطخاص
ومجموعات ذات توجيات وأيدلوجيات مختمفة ،والسيطرة عمى التحيز االجتماعي ،وتوليد
التفسيرات

واإجراءات،

النتائج

وتحديد

المترتبة

عمى

اإجراءات

والخيارات).(Lelani,2016,7
ثانيا -االستدالل الخالقي :
االستدالل مجموع العمميات العقمية المستخدمة في تكوين وتقييم المعتقدات ،وفي
إظيار صحة اإدعاءات والمقوالت أو زيفيا ،وتتضمن ىذه العمميات العقمية توليد وتقييم
الحجج واالفتراضات ،والبحث عن الدلة ،والتوصل إلى النتائج ،والتعرف إلى االرتباطات
والعالقات السببية(جروان .)449 ، 2::: ،
ويعني االستنتاج المنظم لممع مومات وفقا لقواعد المنطق ،بحيث يبرىن أو يتحقق من
صدق ادعاء أو توكيده ،وىو العممية التي تستخدم؛ الستخراج االستنتاجات من المالحظات.
وتتم عممية االستدالل الخالقي بأربع مراحل متكاممة ىى :
-

الطعور بالحاجو إلى التفكير من أجل التعامل مع قضية معينة .

-

استحضار المعمومات والخبرات المختزنة ؛ لالستفادة منيا في التعامل مع القضية
لموصول إلىحمول.

-

البحث عن أفكار اخرى مساندة؛ لالستفادة منيا لتحقيق االىداف والوصول الى
نتائج .

-

اختيار الحل المالئم واختباره(عرفو .)258 ،3117 ،

ثالجا  -االختيار األخالقي :
يعني قدرة الفرد عمى االختيار أو المقارنة بين اثنين أو أكثر من القيم التي تتصارع
في المواقف الخالقية المختمفة ،التي يتم فييا االختيار ،ويرتبط بيا إدراك وجود قضية أو
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مطكمة أخالقية ،وتمثيل الفرد لدوار اآلخرين ليرى الطياء من وجية نظرىم ،الذي يمكنيم
من اختيار الحل الم ناسب من خالل عدد من البدائل ،وبعد ذلك انتقاء التوقع المثل لمحل في
المواقف الخالقية(نصر.)254 ، 3123 ،

رابعا  -احلكم األخالقي :
الحكم الخالقي عممية اتخاذ قرار في المواقف ،والتي تعكس القيم والقواعد الخالقية
التي اكتسبيا الفرد من خالل تفاعمة مع اآلخرين والتي تُمكنو من التكيف في الحياه ،فاتخاذ
القرار عممية تفكيرية مركبة تيدف إلى اختيار أفضل البدائل والحمول المتاحة لمفرد في موقف
معين اعتمادا عمي ما لدي الفرد من معايير وقيم معينو تتعمق باختياراتو ،والذي تؤثر فييا
عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية(زيتون .)54 ،3114 ،
وينبغي عند قيّام الطّالب بعمميّة اتخّاذ القّرار اكتسّاب ميّارات تحديّد البّدائل ،وتوقّع
النتّّائج المحتممّّة والحصّّول عمّّي المعمومّّات والم ّوارد ،وممارسّّة الميّّارات ،وتأمّّل التجّّارب
واالستفادة منيا ).(Alan,2003

وقد اىتمت الكثير من البحوث والدراسات السابقة بدراسة التفكير الخالقي من أبعاد مختمفة
منيا:


قياس مستوى التفكير الخالقي كدراسة بن كتيمة ( ،)3128ودراسة طاىين والريماوي
( ،)3128ودراسة خميفة ( ،)3127ودراسة أحمد ومحمد (.)3125



قياس العالقة بين ميارات التفكير الخالقي ومتغيرات أخرى مثل المرونة النفسية
كدراسة محمد ( ،)3127أو المناخ السرى كدراسة أبو نجيمة ( ،)3126أو مستوى
التفاؤل والتطاؤم كدراسة المقالدة وبني مصطفى

) ،(2014أو العوامل الخمسة

الكبرى كدراسة السيد ،وآخرون ) ،(2014أو العالقة بين التفكير الخالقي والتفكير
الناقد كدراسة . (2015) Samanci


استخدام استراتيجيات ومداخل تدريسية في تنمية ميارات التفكير الخالقي مثل
استراتيجية التفكير المزدوج كدراسة محمد ( ، )3127أو مدخل التحميل الخالقي
كدراسة عبدالمجيد ( ،)3127ودراسة محمد( ،)3124أو القصة المصورة كدراسة
سعدون ( ،)3127أو توظيف نموذج االستقصاء العادل كدراسة نصر( )3123أو
توظيف النططة لتحقيق التربية الخالقية كدراسة  (2012) Byrdأو بناء برنامج
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تدريبي كدراسة عمران والريماوي ) ،(2012أو توظيف ألعاب الفيديو اإلكترونية التي
يمارس فييا المتعمم لعب الدوار كدراسة . (2017) Schrier

 تصميم

منيج

مستقل

في

التصميم

لتدريس

ميارات

التفكير

الخالقي

كدراسة ) Robert, et all (2017أو برنامج تعميمي لتنمية التفكير الخالقي في
الجغرافيا لطالب الجامعة كدراسة ) Ruth& Chris (2016ودراسة
.(2010) Sanwong
 توظيف المدونات اإلكترونية لتنمية الخالق وميارات التفكير الخالقي لتالميذ
المرحمة االبتدائية كدراسة .(2014) Cortez & Kim

ثانياً  -األنشطة االثزائية مبهايج الدراسات االجتماعية:
ُيعد استخدام النططة أم ارً ميماً إثراء العممية التعميمية وزيادة فاعميتيا داخل
الفصل الدراسي وخارجو ،وتحقيق النمو الطامل لممتعمم في النواحي العقمية ،والجسمية،
والنفسية ،واالجتماعية ،وتحقيق التربية المتوازنة المتكاممة ،فالنططة عنصر ميم من
عناصر بناء طخصية المتعمم وصقميا بفاعمية وتأثير عميق (طحاتو .)271 ، 3114 ،
وتعرف النططة بأنيا الخبرات والفعاليات التي يمارسيا التالميذ داخل الفصل وخارجو
حسب مراحميم السنية وفقا الحتياجاتيم وميوليم ورغباتيم والمحددة بخطة ،ويتم تنفيذىا
تحت إطراف المدرسة وبتوجيو من معممييم؛ لتحقيق الىداف التربوية (يونس 3121 ،
.)265،
وعرفيا زيتون بأنيا مجموعة االداءات العقمية والحركية  ،التي يقوم بيا الطالب دخل
الصف اوخارجو؛ بغية تعمميم محتوى المنيج وصوالً لتحقيق االىداف المرجوة (زيتون ،

.)216 ،3121

وتُعرف النططة اإثرائية بأنيا " نوع من النططة التعميمية التي تستثير دافعية
المتعممين وايجابيتيم ،من خالل ما تتيحو ليم من خبرات جديدة غير روتينية تتسم بالمرونة
والعمق واالتساع وتتطمب منيم المطاركة والفعالية وااليجابية " (السعيد .)69 ، 3123 ،
بناء عمى ما
فيى أنططة تعتمد عمى في مرتكزاتيا ،وتحقيق أىدافيا عمى إثراء التعمم ً
اكتسبو المتعمم من المنيج الساسي ،وتتكون من معمومات وأنططة إضافية ومماراسات
وميارات تعضد عمميات التعمم التي تمت في المنيج الساسي (الضبع .)99 ،3117 ،
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كما أنيا " مجموعة من النطاطات التعميمية التي توجو إلى الطالب ،بيدف تنمية

قدرتيم عمى فيم المادة الدراسية والتعمق فييا ،وتتم تحت إطراف وتوجيو من المعمم ،كال لغاز
واللعاب الرياضية والطرائف العممية والنوادر التاريخية" (المقاني والجمل . )44 ، 3114 ،
فالنططة اإثرائية نوع من النططة التي تستثير فاعمية الطالب وايجابياتيم ،من
خالل ما تتيحو ليم خبرات جديدة غير تقميدية تتسم بالمرونة والعمق واالتساع وتتطمب منيم
المطاركة والفعالية وااليجابية (السعيد .)28 ، 3119 ،
إن توظيف النططة اإثرائية يسيم في المناىج الدراسية في تحقيق أىداف عدة
ّ
منيا :تنمية ميارات الخيال ،والتنظيم ،واالستقالل ،والتعاون ،والمثابرة ،واإبداع ،والتفكير
الناقد والقدرة عمى حل المطكالت ،ومواجية ال زمات ومعظم ىذه الميارات ضرورية لممتعممين
لمواجية المواقف الحياتية (.(Shaffer,2003,22

كما تعمل عمى الربط بين النظرية والتطبيق حيث تربط بين ما يقوم المتعمم بدراستو
داخل حجرة الدراسة وبين الواقع الذي يعيش فيو والمرور بخبرات مباطرة تتفاعل فييا المعرفة
النظرية بالخبرات الواقعية أو المعدلة (الجمل . )229 ،3116 ،
ويعمل استخدام النططة اإثرائية عمى تنمية الخالق النبيمة والضبط االجتماعي من
خالل بيئة تعميمية توفر المواقف وتتيح لممتعممين المناقطات في جو من الحرية والمطاركة
الفعالة؛ بما ُيم ّكن المعمم من مالحظة سموكيات الطالب وتوجيييا نحو السموكيات التي تتنفق
مع المعايير المجتمعية.
وبناء عمى ما سبق تحقق النططة اإثرائية أىداف عدة منيا :
-

صالحين .
بناء طخصية متوازنة لدى المتعممين واعدادىم؛ ليكونوا مواطنين
ً
تحقيق وظيفية المعرفة وتكامميا من خالل الربط بين موضوعات المنيح والمجتمع.

-

تحقيق الضبط االجتماعي ومساعدة المتعممين عمى التكيف مع مجتمعيم .

-

الكطف عن ميول المتعممين واىتماماتيم  ،وحاجاتيم  ،وقدراتيم وتوجيييم نحو

-

الطريق الصحيح .
-

إكساب المتعممين الميارات االجتماعية كاالعتماد عمى النفس وتحمل المسؤولية
واإيجابية .
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-

تحقق النططة التوجيات الحديثة لمتعمم ومن أىميا التعمم من أجل التميز ،والتعمم
من أجل بناء المعرفة ،والتعمم من أجل البداع ،ومن أجل تنمية الميارات.

واثراء المنيج لو مستويات ثالثة ،ولكل مستوى نطاطات معينة وىى :
-

المستوى الول :يتضمن نطاطات استكطافية عامة في المجاالت المختمفة بما يسيم
في استثارة دافعية واىتمامات وقدرات الطالب وتتيح ليم فرص االختيار منيا .

-

المسنوى الثاني :أنططة فردية وجماعية تسيم تنمية التفكير والمطاعر بدالً من

-

المستوى الثالث  :أنططة فردية وجماعية؛ الستكطاف المطكالت الحقيقية والواقعية

التركيز عمى المحتوى التعميمي ،من خالل البرامج التدريبية ،والمواقف التعميمية .

والتي تعد الطالب الستخدام طرق وأساليب البحث ليكونوا باحثين(.الجزار ، 3114 ،
):2
وىناك ستة أنواع إثراء المناىج الدراسية يمكن التعبير عنيا في الطكل التالي :
اإلثراء
األفقي
اإلثراء الرأسي

أَىاع
األَشطت
اإلحزائُت

اإلثراء غير
وثيق الصلة
بالجانب
األكاديمي

اإلثراء وثيق
الصلة بالجانب
األكاديمي

اإلثراء التوسعي

اإلثراء التعمقي

طكل ( )2أنواع النططة اإثرائية بالمناىج التعميمية

إن اختيار النططة اإثرائية يتم في ضوء مجموعة من المعايير منيا :ارتباط النطاط
بعناصر المنيج المختمفة ،وارتباط النطاط بحاجات واىتمامات وميول التالميذ ،واتاحة الفرصة
لممطاركة اإ يجابية لجميع المتعممين ،واتاحة الفرصة الستخدام مصادر متنوعة من مصادر
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التعمم ال تقميدية واإلكترونية  ،وتنوع النططة بحيث تقوم عمى الجيد الفردي
والجماعية(.السعيد )79 ، 3123 ،
وقد وظفت العديد من البحوث والدراسات السابقة النططة في مناىج الدراسات االجتماعية ؛
لتحقيق أىداف عدة  ،وتنمية متغيرات متنوعة منيا :
-

العقمية الكونية واالتجاه نحو التنوع الثقافي لدى تالميذ الصف الثالث اإعدادي
كدراسة يونس (.)3121

-

الوعي القانوني والتفكير الناقد لدى طالب المرحمة الثانوية دراسة سعيد(، )3116
والمبادئ القانونية لدى تالميذ المرحمة االعدادية دراسة أحمد ( ،)3111أو مفيوم
االمن القومي الطامل لدى تالميذ الصف الرابع بالتعميم االساسي كدراسة عبد اهلل
(.)3121

-

التربية االقتصادية لدى تالميذ بالمرحمة االعدادية كدراسة عبد اهلل (.)3113

-

السموك البيئي لدى تالميذ المرحمة اإعدادية دراسة عبد الغني ( )311:وادارة
الزمات كدراسة عبد الرحمن (. )3116

-

ميارة كتابة البحوث التاريخية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية دراسة يونس (.)3116

-

ميارات التفكير التاريخي كدراسة قزامل ( )3119التعمق في فيم التاريخ المحمي
كدراسة ).Morris (2016

-

االبداع والموىبة لدى التالميذ كدراسة. (2018) Jessika,et all

إجزاءات البحح :
بدء من بناء قائمة
يتناول الباحث في ىذا الجزء توصيفاً طامالً إجراءات البحث ً
ميارات التفكير الخالقي ،وبناء برنامج النططة اإ ثرائية المصاحبة لمنيح الدراسات
االجتماعية لمصف السادس االبتدائي ،ودليل المعمم  ،وبناء مقياس ميارات التفكير الخالقي،
واجراءات تنفيذ التجربة .

أوال – إعداد قائمة ميارات التفكير الخالقي :
لما كان البحث الحالي يسعى إلى تنمية التفكير الخالقي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية  ،لذا
تم بناء قائمة ميارات التفكير الخالقي  ،وذلك من خالل الخطوات التالية :
ّ
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اليدف من إعداد القائمة :تحديد ميارات التفكير الخالقي المناسبة لتالميذ المرحمة

االبتدائية.
التوصل إلى القائمة من خالل  :االطالع عمى المراجع والبحوث المتخصصة في
 تم
ّ
مجال التربية الخالقية بصفة عامة  ،والتفكير الخالقي بصفة خاصة منيا دراسة
محمد ( ،)3129ودراسة بن كتيمة ( )3128ودراسة طاىين والريماوي (،)3128
ودراسة خميفة ( ،)3127ودراسة عبد المجيد ( )3127ودراسة سعدون (.)3127
 تم إعداد قائمة مبدئية لميارات التفكير الخالقي ،التي تضمنت أربع ميارات رئيسة
ىى :وصف السموك الخالقي ،وتفسير السموك الخالقي ،واالختيار الخالقي ،والحكم
الخالقي ،وتضمنت القائمة  26ميارة فرعية.


تم عرض القائمة عمى ( )6من المحكمين؛ إبداء الرأي حول مدى مناسبة البعاد
لتالميذ المرحمة االبتدائية ،وأجريت التعديالت الخاصة من أىميا  :تعديل مسمى
الميارة الرئيسية الول لمحساسية الخالقية  ،واستبعاد ميارات االستنباط واالستقراء،
وجمع الحقائق من الميارة الرئيسة الثانية.

النيائية لمقائمة 3التي تضمنت ( )5ميارة رئيسة ،وعدد( )22مياره
 إعداد الصورة
ّ
فرعية ىى :ميارة الحساسية الخالقية :وتتضمنت المعرفة الخالقية ،والتمييز بين
السيئ والجيد ،وجمع المعمومات عن الموقف الخالقي ،وجمع الحقائق،
السموك
ّ
وتحديد المطكمة الخالقية .ثانياً ميارة تفسير السموك الخالقي :وتضمنت تحميل
الموقف الخالقي ،وادراك العالقات بالموقف الخالقي ،وتحميل القيم الخالقية
المرتبطة بالموقف الخالقي .ثالثاً ميارة االختيار الخالقي وتضمنت اختيار الحل

المناسب ،وانتقاء التوقع المثل لمحل .رابعاً ميارة الحكم الخالقي وتضمنت إبداء
الرأي االخالقي  ،وتقبل السموك الخالقي .

وبذلك تمت اإجابة عن السؤال الول لمبحث وىو "ما ميارات التفكير الخالقي التي ينبغي
تنميتيا لدى تالميذ المرحمة االبتدائية"

المصاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لمصف
ثانياً -بناء برنامج ال نططة اإ ثرائية ُ

السادس االبتدائي:
2

 -ممحق ( )1قائمة مهارات التفكير األخالقي لتالميذ المرحمة االبتدائية
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تم بناء برنامج النططة اإثرائية لمصف السادس االبتدائي من خالل الخطوات التالية :


أسس بناء البرنامج :تم تحديد أسس بناء برنامج النططة اإثرائية في ضوء
ميارات التفكير الخالقي ،وتم مراعاة خصائص النمو العقمي ،والجسمي ،والنفسي،
واالجتماعي لتالميذ المرحمة االبتدائية ،كما تم مراعاة تنوع النططة؛ لتمبية حاجات
وميول واىتمامات التالميذ ،وتكامل النططة مع عناصر المنيج ،وربطيا بالبيئة
المحيطة.

 تحديد الىداف العامة والسموكية :تم وضع الىداف العامة لمبرنامج المتعمق بتنمية
ميارات التفكير الخالقي ،وترجمتيا لمجموعة من الىداف السموكية في الجوانب
المعرفية والميارية والوجدانية في ضوء البعاد الفرعية لميارات التفكير الخالقي،
وارتباطيا بعناصر منيج الدراسات االجتماعية لمصف السادس االبتدائي ،ومراعاتيا
لخصائص التالميذ وتمبيتيا لحاجاتيم واىتماماتيم


محتوى البرنامج :تضمن البرنامج مجموعة من النططة اإثرائية موزعة عمى وحدات
منيج الصف السادس االبتدائي ،وقد بمغ عدد النططة المتضمنة بالبرنامج ()23
تم تنفذييا في ضوء خطة المنيج تحت إطراف وتوجيو المعمم داخل الفصل
نطاطاًّ ،
أو خارجو بصورة فردية أو جماعية ومناقطتيا ،ويعرض الجدول التالي برنامج
النططة اإثرائية .

جذول( )1يحتىَبث بزَبيج األَشطت اإلحزائُت انًصبحبت نًُهج انذراسبث االجتًبعُت نهصف انسبدص
االبتذائٍ
يهبراث انتفكُز األخالقٍ انًتضًُت ببنُشبط انشيٍ
عُىاٌ انُشبط اإلحزائٍ
و
حصت
انحسبسُت األخالقُت  ،تفسُز انسهىك
 1انًىارد انًبئُت فٍ انبُئت انصحزاوَت
األخالقٍ
انحكى األخالقٍ
 2يسؤونُتُب األخالقُت َحى انحفبظ عهً تفسُز انسهىك األخالقٍ  ،االختُبر االخالقٍ حصت
انحكى األخالقٍ
انًُبِ
انحسبسُت األخالقُت  ،تفسُز انسهىك األخالقٍ حصت
انحُبة انطبُعُت فٍ انصحبرٌ
3
انًصزَت
انحسبسُت األخالقُت  ،تفسُز انسهىك األخالقٍ حصت
انصُذ انجبئز
4
انحكى األخالقٍ
حصت
انحسبسُت األخالقُت  ،تفسُز انسهىك
انخصبئص االجتًبعُت نسكبٌ
5
األخالقٍ
انصحبرٌ
حصت
انحكى األخالقٍ  ،االختُبر األخالقٍ
انصُبعت فٍ حُبتُب
6
حصت
تفسُز انسهىك األخالقٍ  ،انحكى األخالقٍ
سهىكُبث خبطئت ببنشىاطئ
7
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و
8

عُىاٌ انُشبط اإلحزائٍ
انسُبحت فٍ انبُئبث انًصزَت

9

أحذاث ويىاقف نهًصزٍَُ فٍ حىرتٍ
َُ 25بَز ،وَ 3٣ىَُى
يىاقف بطىنُت ألهبنٍ سُُبء
كُف أكىٌ يىاطُب ً فبعالً
انعًم انتطىعٍ يسؤونُتُب تجبِ
يجتًعُب

1٣
11
12

انشيٍ
حصت

يهبراث انتفكُز األخالقٍ انًتضًُت ببنُشبط
وصف انسهىك االخالقٍ  ،تفسُز انسهىك
األخالقٍ
تفسُز انسهىك األخالقٍ  ،انحكى األخالقٍ

حصت

انحكى األخالقٍ
انحسبسُت األخالقُت
انحسبسُت األخالقُت

حصت
حصت
حصت

ويتكون كل نطاط من :
-

عنوان النطاط :تم وضع عنوان مثير وجاذب لممتعممين ومعبر عن محتواه ،ووضع
التمميذ في موقف أخالقي يطجعو عمى االطتراك فيو .

-

أىداف النطاط :تعكس أىداف النطاط مخرجات التعمم التي ينبغي تحقيقيا لدى
المتعممين بعد االنتياء من تنفيذ النطاط  ،والتي تغطي الجوانب المعرفية والميارية
والوجدانية ،مع التركيز عمى التفكير الخالقي .

-

محتوى النطاط :ويمثل الخبرات التعميمية المتضمنة بالنطاط والمرتبطة بوحدات منيج
الدراسات االجتماعية لمصف السادس االبتدائي (وحدة البيئة الصحراوية ،وحدة البيئة
الساحمية ،وحدة ثورتي  36يناير و 41يونيو).

-

أوجو النطاط :يعتمد تنفيذ النطاط عمى فاعمية المتعممين في الموقف التعميمي من خالل
القيام بأنططة تمثيمية لبعض المواقف الخالقية مثل نطاط المجالس العرفية ،وجمع
معمومات من خالل طبكة االنترنت مثل نطاط الحياة الطبيعية بالصحاري ،ومطاىدة
مقاطع فيديو قصيرة عمى اليوتيوب مثل نطاط أحداث ومواقف لممصريين في ثورتي 36
يناير و 41يونيو ،وقراءة بعض الكتيبات مثل نطاط الصيد الجائر ،وعمل مجمة حائط
مثل نطاط المواقف البطولية لىالي سيناء ،وجمع صور أو تصميم أطمس مصور مثل
نطاط الحياة الطبيعية ،والعمل التطوعي.

-

المصادرواإمكانات والمواد والتقنيات التعميمية :تم االستعانة بالكثير من المواد والتقنيات
التعميمية في تنفيذ النططة اإثرائية منيا :الخرائط  ،والصور ومقاطع اليوتيوب ،
الكتيبات التعريفية ،طبكة االنترنت.

-

التعميمات :مجموعة اإ رطادات التي يسير فييا المتعممين أثناء تنفيذ النطاط .
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-

تقويم النطاط :من خالل مجموعة من المواقف التي تتيح لمتمميذ ممارسة ميارات التفكير

الخالقي.
 تم ضبط البرنامج من خالل عرضو عمى ( )6من خبراء المناىج وطرق التدريس
بكميات التربية؛ لمعرفة آرائيم حول مناسبتو لمتالميذ وسالمة لغتو  ،وتعرف
مقترحاتيم حولو .
تم تعديل البرنامج عمى ضوء آراء المحكمين ومقترحاتيم ،واعداد الصورة النيائية
ّ 
4
لو .

ثالجاً– إعداد دليل املعلم :
تم إعداد دليل لبرنامج النططة اإثرائية؛ لكي يسترطد بو المعمم أثناء تنفيذه لو،
ّ 
وتضمن الدليل مقدم ًة عن التربية الخالقية وأبعادىا ،والتفكير الخالقي ،التعريف
بالنططة اإثرائية وأىدافيا ،ودور المتعمم والمعمم ،وموضوعات النططة اإثرائية ،

خطة تنفيذىا  ،واجراءات تنفيذ النططة اإثرائية .
 تم عرض دليل المعمم عمى مجموعة من خبراء المناىج وطرق تدريس الدراسات
االجتماعية ،لمعرفة آرائيم ومقترحاتيم حولو ،ومدى تضمنو لألساسيات الواجب
توافرىا في الدليل .
تم تعديل دليل برنامج النططة اإثرائية عمى ضوء آراء المحكمين ومقترحاتيم ،
ّ 
واعداد الصورة النيائية لو.5

رابعاً – إعداد مكياس مًارات التفكري األخالقي :
 تم بناء مقياس التفكير الخالقي بعد الرجوع لمعديد من المقاييس مثل دراسة عبد
الفتاح ( ، )3111وأحمد ( )3125وذلك من خالل الخطوات التالية :
 ىدف المقياس :التحقق من مستوى ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف
السادس االبتدائي.

3
المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية لمصف السادس االبتدائي.
 ممحق ( )2برنامج األنشطة اإلثرائية ُ4
المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية لمصف السادس االبتدائي.
 -ممحق ( )3دليل المعمم لبرنامج األنشطة اإلثرائية ُ
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 أبعاد المقياس :تمثمت أبعاد المقياس في ضوء قائمة ميارات التفكير الخالقي وىى
الحكم

(الحساسية الخالقية ،تفسير السموك الخالقي  ،االختيار الخالقي،
الخالقي).

 إعداد جدول مواصفات المقياس :تم بناء جدول الزوان النسبية لمقياس ميارات
التفكير الخالقي في ضوء البعاد السابقة ،كما ىو موضح في الجدول التالي.
و
1
2

3

جذول( )2بُبٌ ببألوساٌ انُسبُت ألبعبد يقُبص يهبراث انتفكُز األخالقٍ
انعذد
انعببرة
انًهبراث
1٣
انحسبسُت األخالقُت 34 ، 27 ، 23 ،17 ، 16 ، 12 ،7 ، 6 ، 3
.38 ،
1٣
26 ، 24 ، 22 ، 19 ، 18 ، 14 ، 13 ، 9
تفسُز انسهىك
.3٣ ، 29 ،
األخالقٍ
1٣
، 36 ، 35 ، 31 ، 28 ، 25 ، 2٣ ، 4 ، 1
االختُبر األخالقٍ
.4٣ ، 37
1٣ 33 ، 32 ، 21 ، 15 ، 11 ، 1٣ ،8 ، 5 ،2
انحكى األخالقٍ
.39 ،
4٣
انًجًىع

%
% 25
% 25
% 25
% 25
%1٣٣

تم صياغة مجموعة من
 صياغة بنود المقياس :في ضوء جدول الوزان النسبية ّ
المواقف الخالقية يمييا مجموعة من أسئمة االختيار من متعدد ،ويطمب من التمميذ
اختيار االستجابة الكثر اتفاقاً مع أحكاميم الخالقية والمتضنة التبريرات الخاصة
بكل استجابو.

تم حساب صدق االختبار " صدق المحكمين " من خالل
 حساب معامل الصدقّ :
عرضة عمي ( )6من المحكمين؛ لمتحقق من مدى مناسبة صياغة الموقف والبدائل
لمستوى تالميذ السادس االبتدائي ،وقدرة المقياس عمى قياس ما وضع لقياسو،
ورأى المحكمون صالحية المقياس مع إجراء بعد التعديالت ،مثل :تعديل صياغة
بعض البدائل التي توحي باالجابة لألسئمة (. )39 ، 24 ، 21
تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة (كيودر –
 حساب معامل الثبات :حيث ّ
ريتطارد سون  )31؛ لقياس التناسق الداخمي عندما تُقدَّر مفردات المقياس بصفر
أو  ، 2ويوفر البيانات عن تباين كل مفردة من مفردات المقياس (أبو عالم،3112،
تم حساب الصدق الداخمي
 ،)579وقد بمغ ( )1.96وىو معامل ثبات عال  ،كما ّ
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المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية .................
استخدام األنشطة اإلثرائية ُ

لالختبار من خالل إيجاد الجذر التربيعي لمعامل ثبات االختبار والذي يساوي

(.)1.:3
تم حساب متوسط زمن إجابة جميع الطالب عمى االختبار ،وقد
 تحديد زمن االختبارّ :
بمغ زمن االختبار ( )66دقيقة .
 بمغ عدد عبارات مقياس ميارات التفكير الخالقي لتالميذ الصف السادس االبتدائي

6
تم إعداد مفتاح تصحيح لممقياس .
في صورتو النيائية ( )51موقفاً  ،كما ّ
وبذلك تمت اإجابة عن السؤال الثاني لمبحث وىو " ما صورة برنامج النططة

الم صاحبة لمنيج الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات التفكير الخالقي
اإثرائية ُ
لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ؟

إجزاءات تهفيذ التجزبة :
 تم اختيار التصميم التجريبي  :تصميم قبمي – بعدي لمجموعة واحدة One Group
 ،Pretest Posttestوالذي يتم من خالل مجموعة واحدة يطبق عمييا االختبارات
مرة قبل التجربة ومرة بعد التجربة ،ثم ُيقاس الثر الناتج من التجربة باستخدام
الساليب اإحصائية؛ لتحديد الفرق الناتج في درجات الطالب في االختبارات وداللتو؛
بيدف قياس أثر المتغير المستقل عمي المتغير التابع .

 تم عقد لقاء مع معممة الفصل 7المسؤولة عن تنفيذ التجربة وتزويدىا ببرنامج
النططة اإثرائية  ،ودليل المعمم لالسترطاد في تنفيذ النططة المتضمنة ،
والمتضمن مقدمة عن التفكير الخالقي والنططة اإثرائية ،وارطادات تساعدىا عمى
تييئة التالميذ قبل البدء في تنفيذ النططة ،إثارة انتباىيم وتطجيعيم عمى تنفيذ
النطاط ،والتأكد من فيم الطالب لمضمونو ،وحثيم عمى ابداء الرأي بحرية تجاه
الموقف الخالقي بالتأييد أو الرفض ،وتدريبيم عمى تقديم مبررات اختياراتيم ،وتعديل
احكاميم الخالقية في ضوء ما يتوافر لدييم من معمومات جديدة .
 تطبيق مقياس ميارات التفكير الخالقي قبمياّ عمى مجموعة البحث البالغ عددىم

( )56تمميذاً وتمميذة بالصف السادس االبتدائي بمدرسة عمي بن أبي طالب

5
6

 مقياس مهارات التفكير األخالقي لتالميذ الصف السادس االبتدائي.تم التدريس بواسطة معممة الفصل أ .شيرين نبيل بهنس في مدرسة عمي بن أبي طالب االبتدائية بمدينة دمياط الجديدة
ّ -
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االبتدائية بمدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط ،في الفصل الدراسي الثاني من
العام الدراسي 3129/3128م ،ثم تنفيذ البرنامج اإثرائي لمدة ( )23حصة بما
يتفق مع خطة المنيج ،ثم تطبيق المقياس تطبيقاً بعدياً عمى مجموعة البحث.

نتائج البحح :
المصاحبة لمنيج الدراسات
ىدف البحث الحالي إلى استخدام النططة اإثرائية ُ

االجتماعية ؛ لتنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  ،وفيما
يمي عرض لنتائج البحث:
المصاحبة
لإلجابة عن السؤال الثالث لمبحث "ما فاعمية برنامج النططة اإثرائية ُ

لمنيج الدراسات االجتماعية في تنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية؟
إحصائيا (عند
ولمتحقق من صحة الفرض الول الذي ينص عمى " يوجد فرق دال
ً
مستوى داللة ≤  )0.05بين متوسطي درجات مجموعة البحث من تالميذ الصف السادس
االبتدائي في التطبيقين القبمي والبعدي ،لمقياس ميارات التفكير الخالقي لصالح التطبيق
البعدي" .
تم حسّاب داللّة الفّروق لّدرجات التالميّذ فّي التطبيقّين القبمّي والبعّدي فّي مقيّاس
ميارات التفكير الخالقي ،وذلك من خالل تطبيق اختبار(ت) ويبين الجّدول ( )4نتّائج تطبيّق
اختبار "ت" .
جذول( )3دالنت انفزق بٍُ يتىسطٍ درجبث تاليُذ يجًىعت انبحج فٍ انتطبُقٍُ انقبهٍ و انبعذٌ نًقُبص
يهبراث انتفكُز األخالقٍ
قًُت ث يستىي
انفزق بٍُ
انبعذٌ
انقبهٍ
انذرجت
يجًىعت
انكهُت انًتىسظ االَحزاف يتىسظ االَحزاف انًتىسطٍُ انًحسىبت انذالنت
انبحج
ٌ = 45
انًعُبرٌ
انًعُبرٌ
٣.٣1
5.8٣5
1.844
1.58 6.866 1.3٣
5.٣22
1٣
انحسبسُت
األخالقُت
٣.٣1
7.862
2.222
1.366 6.177 1.111 4.111
1٣
تفسُز
انسهىك
األخالقٍ
٣.٣1 11.468
3.155
1.٣86 7.٣44 1.28
3.889
1٣
االختُبر
األخالقٍ
٣.٣1
9 .13
2.251
٣.999 5.911 ٣.797
3.66
1٣
انحكى
األخالقٍ
٣.٣1 19.157
9.422
2.412 26.٣٣ 1.751 16.578 4٣
انذرجت انكهُت
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يتبّين مّن الجّدول ( )4وجّّود فّرق بّين متوسّطي درجّّات تالميّذ مجموعّة البحّث فّّي

إن
التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس ميارات التفكيّر الخالقّي لصّالح التطبيّق البعّدي .حيّث ّ
قيمّّة اختبّّار (ت) المحسّّوبة تسّّاوي ( )2:.268وىّّى أعمّّي مّّن قيمّّة (ت) الجدوليّّة ودالّّة

عند مستوي داللة  1.12بدرجات حرية ( )55مما يدل عمي وجود فروق ذات داللّة إحصّائية
لصالح التطبيق البعدي لممقياس .
كمّّا يتبّّين أ ّن قيمّّة (ت) المحسّّوبة لمفّّرق بّّين متوسّّطي درجّّات كّّل ُبعّّد مّّن البعّّاد
الفرعية لمقياس ميارات التفكير الخالقي عمى النحو التالي:
-

البعّد الول  -الحساسّية الخالقيّة  :جّاء المتوسّط الحسّابي لّدرجات مجموعّة البحّث
ُ
فّّي التطبيّّق القبمّّي لممقيّّاس ( ، )6.133بينمّّا بمّّغ متوسّّط درجّّات التطبيّّق البعّّدي
( )7.977والفّّرق بّّين المتوسّّطين ( )2.955وبمغّّت قيمّّة (ت) المحسّّوبة ()6.916
وىى أعمى من قيمة (ت) الجدولية بدرجات حرية  55عند مستوى داللة .1.12

-

البعّّد الثّّاني  -تفسّّير السّّموك الخالقّّي  :بمّّغ المتوسّّط الحسّّابي لّّدرجات مجموعّّة
ُ
البحّّّّث فّّّّي التطبيّّّّق القبمّّّّي لممقيّّّّاس ( )5.222ومتوسّّّّط درجّّّّات التطبيّّّّق البعّّّّدي
( )7.288والفّّرق بّّين المتوسّّطين ( )3.332وجّّاءت قيمّّة (ت) المحسّّوبة ()8.973
وىى أعمى من قيمة (ت) الجدولية عند مستوى داللة .1.12

-

البعّّد الثالّّث  -االختيّّار الخالقّّي  :جّّاء المتوسّّط الحسّّابي لّّدرجات مجموعّّة البحّّث
ُ
فّّي التطبيّّق القبمّّي ( )4.99:بمّّغ متوسّّط درجّّات التطبيّّق البعّّدي ( )8.155والفّّرق
بين المتوسطين بمغ ( )4.266وجاءت قيمة (ت) المحسوبة ( )22.579وىى أعمى مّن
قيمة (ت) الجدولية ،عند مستوى داللة . 1.12

-

البعد الرابع  -الحكم الخالقّي  :بمّغ المتوسّط الحسّابي لّدرجات مجموعّة البحّث فّي
ُ
التطبيّّّّق القبمّّّّي ( )4.77متوسّّّّط درجّّّّات التطبيّّّّق البعّّّّدي ( )6.:22والفّّّّرق بّّّّين
المتوسّّطين ( )3.362وبمغّّت قيمّّة (ت) المحسّّوبة ( ):.24وىّّى أعمّّى مّّن قيمّّة (ت)
الجدولية ،ودالة عند مستوى داللة .1.12

- 363 -

المصاحبة لمنهج الدراسات االجتماعية .................
استخدام األنشطة اإلثرائية ُ

إن ما جاء في الجدول السابق من نتائج يعكس مناسبة البرنامج لتالميذ الصف
ّ

السادس االبتدائي وقدرتو عمى تحفيز التالميذ لمتفكير أخالقياً في المواقف المتضمنة بو،

تنوع أساليب تنفيذ النططة من قراءة متعمقة لمموقف ،أو الصورة ،أو مطاىدة لقطات
و ّ
الفيديو ،والتي تم وضعيا لمراعاة ميول واىتمامات التالميذ ،وأثارة دافعيتيم لممطاركة في
تنفيذىا بصورة فردية أوجماعي ًة ،كما أن عنصر التطويق واإثارة متوفر بالبرنامج ،ويتفق ذلك
مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة في تنمية ميارات التفكير الخالقي مع متغيرات مستقمة
أخرى مثل دراسة  (2017) Schrierودراسة  (2015) Samanciودراسة Hornsby
) ،(2007ودراسة نصر ( )3123ودراسة عمران ،والريماوي ( )3123ودراسة مصطفى
( ،)3118ودراسة عبدالفتاح ،وبدوي ( ، )3111ويوضح الطكل التالي التحسن الذي ط أر
عمى مستوى ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي  ،كما يعكسيا كل
ُبعد من أبعاد المقياس.
8

7.044

6.866
7

6.177

5.911

5.022
3.66

5

4.111

3.889

6

4

3.155
2.251

3

2.222

1.844
2
1
0

الحكم األخالقي

االختيار االخالقي

الفرق بين المتوسطين

تفسير السلوك األخالقي

متوسط التطبيق البعدي

الحساسية االخالقية

متوسط التطبيق القبلي

طكل( )3الفرق بين متوسط درجات التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس التفكير الخالقي
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إحصّائيا (عنّد مسّتوى داللّة ≤
وبذلك يتم قبول الفرض الول لمبحث " يوجد فّرق دال
ً

 )0.05بّّين متوسّّطي درجّّات مجموعّّة البحّّث مّّن تالميّّذ الصّّف السّّادس االبتّّدائي فّّي
التطبيقين القبمي والبعدي  ،لمقياس ميارات التفكير الخالقي لصالح التطبيق البعدي.
ولمتعرف إلى فاعمية استخدام النططة اإثرائية المصاحبة لمنيج الدراسّات االجتماعيّة
في تنمية ميارات التفكير الخالقي لدى تالميّذ لصّف السّادس االبتّدائي والتحقّق مّن صّحة
الفرض الثاني لمبحّث " يحقّق اسّتخدام برنّامج ال نطّطة اإ ثرائيّة المصّاحب لمّنيج الدراسّات
االجتماعيّّة فاعميّّة كبيّّرة فّّي تنميّّة ميّّارات التفكيّّر الخالقّّي لّّدى تالميّّذ الصّّف السّّادس
االبتّّدائي" ،تّّم حسّّاب مربّّع إيتّّا وحسّّاب قيمّّة  dالمقابمّّة لمربّّع إيتّّا (أبّّو حطّّب  ،صّّادق
 ،)54:: 2::2،ويطير الجدول التالي ( )5إلي نتائج تطبيق معادلة مربع ايتا وقيمة d
جذول ( )4قًُت يزبع إَتب وقًُت  dانًقببهت نهب ويقذار حجى استخذاو األَشطت اإلحزائُت
فٍ تًُُت يهبراث انتفكُز األخالقٍ نذي يجًىعت انبحج
انًتغُز انًستقم

انًتغُز انتببع

األَشطططططططططططططت اإلحزائُططططططططططططت
انًصططططططططططططبحبت نًُططططططططططططبهج
انذراسبث االجتًبعُت

يهططططططططططططططططبراث
انتفكُططططططططططططططططططز
األخالقٍ

قًُت ث
انًحسىبت
19.157

قًُت
يزبع إَتب
٣.892

قًُت
D
53731

حجى
انتأحُز
كبُز

يتبين من الجدول ( )5أن قيمّة )مربّع إيتّا) بمغّت ( )1.9:3وقيمّة حجّم التّأثير ()d
المسّّاوية ليّّا ( )6.842والتّّي تعبّّر عّّن حجّّم تّّأثير المتغيّّر المسّّتقل "النطّّطة اإثرائيّّة
المصّّاحبة لمنّّاىج الدراسّّات االجتماعيّّة" عمّّي المتغيّّر التّّابع " ميّّارات التفكيّّر الخالقّّي "،
وحيث إن قيمة ) (dفي البحث الحالي أكبّر مّن ( )1.9فّإن ذلّك يعنّي أن حجّم تّأثير برنّامج
النططة اإثرائية ذو فاعمية كبيّرة فّي تنميّة ميّارات التفكيّر الخالقّي لّدى مجموعّة البحّث
من تالميذ الصف السادس االبتدائي .
ّادا عمّّى مّّا سّّبق تّّم قبّّول الفّّرض الثّّاني لمبحّّث والّّذي يّّنص عمّّى " يحقّّق اسّّتخدام
واعتمّ ً

برنّّامج االنطّّطة اإ ثرائيّّة المصّّاحبة لمّّنيج الدراسّّات االجتماعيّّة فاعميّّة كبيّّرة فّّي تنميّّة
ميارات التفكير الخالقي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي".
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تفسري الهتائج :
أكّّدت نتّّائج البحّّث وجّّود تحسّّن فّّي مسّّتوى ميّّارات التفكيّّر الخالقّّي لّّدى تالميّّذ
أن حجّم تّأثير
المجموعة البحّث مّن تالميّذ الصّف السّادس االبتّدائي فّي التطبيّق البعّدي ،و ّ
اسّّتخدام النطّّطة اإثرائيّّة المصّّاحب لمّّنيج الدراسّّات االجتماعيّّة ذو فاعميّّة كبيّّرة ،ويمكّّن

تفسير ذلك :
 تضمن البرنامج مجموعة متنوعة من النططة اإثرائيّة ليسّت فقّط معمومّات مكتوبّة بّل
تضمنت أنططة تعتمد عمى المطاىدة المرئيّة لمقطّات فيّديو ،أوجمّع وتحميّل الصّور ،أو
تصّّفح طّّبكة اإنترنّّت بمّّا يتناسّّب مّّع ميّّول واىتمامّّات التالميّّذ ،والّّذي طّّجعيم عمّّى
المطاركة في تنفيذ النططة .
 تطمب تنفيّذ ال نطّطة جمّع التالميّذ لممعمومّات المرتبطّة بّالموقف الخالقّي مّن مصّادر
مختمفّّة تقميديّّة أو إلكترونيّّة ،وقيّّاميم بعمميّّات عقميّّة لتصّّنيف المعمومّّات ومعالجتيّّا
بصورة مكنّتيم مّن تعّرف المفّاىيم المرتبطّة بّالموقف الخالقّي ،وتقّديم تفسّير لمسّموك
الخالقي.
 تضمن البرنامج بعض النططة اإثرائيّة التّي تطمبّت قيّام التالميّذ بمعّب الدوار لّبعض
المواقف (نطاط المجالس العرفية) والذي تطمب منيم جمع المعمومّات الخاصّة بّالموقف
والتفكير بعمق لدراسة القضية .
 أسيمت المناقطات الفردية والجماعية لمتالميذ أثناء وبعد تنفيذ النططة فّي نمّو التفكيّر
الخالقّّي وذلّّك مّّن خّّالل عّّرض حكميّّم الخالقّّي نحّّو الموقّّف عمّّى زمالئيّّم وتقّّديم
مبّررات الختيّاراتيم الخالقيّة ،ومراجعّة أحكّاميم وتعّديميا فّي ضّوء المعمومّات الجديّدة
التي توصموا إلييا من المناقطات أو من خالل توجيو المعمم ليم اثناء النقاش .
 توفير بيئة تعميمية أتاحت لمتالميذ إبداء آرائيم بحرية تجاه المواقّف الخالقيّة المتضّمنو
بالبرنامج ،وكذلك حرية المفاضمة بين البدائل المتضمنة .
 قيام التالميذ بأنططة فردية وجماعية وفر فرص التفاعّل بّين التالميّذ وتعزيّز مطّاركاتيم
في تنفيذ النططة الفردية والجماعية بطكل مستمر.
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 تتفّّق نتّّائج الدراسّّة فّّي فاعميّّة اسّّتخدام النطّّطة اإثرائيّّة فّّي تنميّّة ميّّارات التفكيّّر
ّأن التفكيّّر االخالقّّي
الخالقّّي مّّع أطّّارت إليّّة نظريّّة كّّولبرج ) Kolhlberg (1980بّ ّ
يّّرتبط بمطّّاركة التالميّّذ فّّي النطّّطة التّّي تّّوفر ليّّم ممارسّّة أدوار مختمفّّة وتحمميّّم

لممسؤولية خميفة ( .)3127أبو نجيمة (.)3126
 تتفق نتائج الدراسة مع ما أطارت إليو البحوث إلى أن وجّود عالقّة إيجابيّة بّين تقّديم
أنطّّطة تتّّيح لمطّّالب ممارسّّة ميّّارات التفكيّّر الخالقّّي وبّّين اكتسّّابيم الخّّالق فّّي
المواقّّف الحياتيّّة ،كدراسّّة عبّّد المّّنعم (  )4102ودراسةةة (2010) Sanwong
ودراسة . (2007) Hornsby

توصيات البحح :
أن اسّّتخدام النطّّطة
فّّي ضّّوء النتّّائج التّّي توصّّل إلييّّا البحّّث ،التّّي أطّّارت إلّّى ّ

اإثرائية المصاحب لمنيج الدراسات االجتماعية أسيم في تنمية ميارات التفكيّر الخالقّي لّدى
إن الباحث يوصي بما يمي :
تالميذ الصف السادس االبتدائي؛ ف ّ
-

تضّّّمين منّّّاىج الدراسّّّات االجتماعيّّّة أنطّّّطة تسّّّاعد التالميّّّذ عمّّّى تعّّّرف المفّّّاىيم

الخالقية وممارسة التفكير الخالقي.
-

تدريب معممي الدراسات االجتماعيّة بالمرحمّة االبتدائيّة عمّى إسّتراتيجيات التّدريس التّي
تعتمد عمّى نطّاط التالميّذ وفّاعميتيم فّي الفصّل ،ومطّاركتيم بّارائيم والّذي يسّيم فّي
تنمية ميارات التفكير الخالقي.

-

توفير بيئّة تعميميّة تتّيح لمتالميّذ المناقطّة الخالقيّة وأبّداء آرائيّم وتحممّو المسّؤولية،
واتخاذ الق اررات الخالقية في مواقف تطبو المواقف الحياتية .

-

تزويّّّّد المعممّّّّين بأدلّّّّة تعميميّّّّة لمقضّّّّايا الخالقيّّّّة ذات العالقّّّّة بمنّّّّاىج الدراسّّّّات
االجتماعية والمناسبة لخصائص نمو تالميذ المرحمة االبتدائية واجراءات تدريسيا .

-

توظيّّّف تكنولوجيّّّا المعمومّّّات واالتصّّّاالت لتوعيّّّة التالميّّّذ بأخالقيّّّات التعامّّّل معيّّّا
واالستفادة منيا.
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مكرتحات البحح :
توص ّل إليّّو البحّّث مّّن نتّّائج وتوصّّيات يقتّّرح الباحّّث إج ّراء البحّّوث
فّّي ضّّوء مّّا ّ
التالية :
-

تقّّّويم منّّّاىج الدراسّّّات االجتماعيّّّة بالمرحمّّّة اإبتدائيّّّة فّّّي ضّّّوء ميّّّارات التفكيّّّر
الخالقي.

-

اسّّتخدام إسّّتراتيجيات التعمّّيم النطّّط ؛ لتنميّّة ميّّارات التفكيّّر الخالقّّي لّّدى تالميّّذ
المرحمة االبتدائية .

-

تصور مقترح لتطوير منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمّة االبتدائيّة فّي ضّوء ميّارات
التفكير الخالقي.

-

برنّّامج تّّدريبي لمعممّّي الدراسّّات االجتماعيّّة بالمرحمّّة االبتدائي ّة عمّّى أسّّاليب تنميّّة
ميارات التفكير الخالقي.
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بالدراسات االجتماعية في تنمية مفيوم التربية المدنية لدى تالميذ الصف الرابع
االبتدائي .مجمة كمية التربية اإسماعيمية .2 ،
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االجتماعية -مصر.:2-67 .6 ،
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بالتعميم االساسي .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية  -مصر 76-25 ،4 ،
.
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"فعالية برنامج يعتمد عمى النططة المرتبطة

بالدراسات االجتماعية في تنمية مفاىيم التربية االقتصادية لدى تالميذ المرحمة
اإعدادية .مجمة دراسات فى المناىج وطرق التدريس -مصر.:2 - 67 ، )93(،
 عبد المقصود ،محمد إسماعيل .)311:( .أستراتيجيات تدريس الدراسات االجتماعية.
االسكندرية  :دار المعرفة الجامعية .
 عبد المنعم ،منصور أحمد ( .)3125المن الفكري ومطروعات خدمة المجتمع  :مدخل
لمواجية العنف بين طباب الجامعة .دراسات تربوية ونفسية  ،مجمة كمية التربية
بالزقازق 39-28 ، )94( ،
.)3116( .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ تدريس الجغرافيا وبداية عصر جديد .القاىرة :االنجمو
المصرية.
 عبدالفتاح ،فوقية ،وبدوي ،منى حسن السيد السيد.)3111(.مدى فاعمية تطبيق بعض
استراتيجيات تنمية التفكير الخالقي لدى أطفال الروضة .مجمة كمية التربية ( جامعة
بنيا )  -مصر .333 - 277 )53(21
 عبدالمجيد ،عبداهلل ابراىيم يوسف .)3127(.استخدام مدخل التحميل الخالقي في
تدريس الفمسفة لتنمية ميارات التفكير التأممي والحساسية االخالقية لدى طالب المرحمة
الثانوية .مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية  -كمية التربية  -جامعة الفيوم
 -مصر .79 - 2 ،)2( 7
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القرار االخالقي في مواقف الحياة اليومي وقياس اثرة لدى تمميذات المرحمة االعدادية
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الوطني لدى طالب كمية التربية .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية )6:( ،
مايو .86-24 ،
 عمران ،وفاء عمي سروات ،والريماوي محمد عودة" .)3123(.فاعمية برنامج تدريبي في
تنمية التفكير ما فوق المعرفي الخالقي لدى عينة من طمبة الصف العاطر الساسي في
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 عودة ،رحمة محمد ،وسرور اميرة اسماعيل حسين.)3119(.اآليات القرآنية الواردة في
كتاب التربية اإسالمية لمصف السابع في فمسطين :ودورىا في تنمية التفكير .في أعمال
مؤتمر القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا المة  -كمية أصول الدين  -الجامعة
اإسالمية بغزة  -فمسطين  ،فمسطين .غزة :الجامعة اإسالمية بغزة .كمية أصول الدين،
.211 - 81
 قزامل ،سونيا ىانم عمى  (2008(.فعالية برنامج مقترح لمتعمم الذاتي قائم عمى النططة
لتنمية ميارات التفكير التاريخى لدى طالب المعممين بكميات التربية طعبة التاريخ .مجمة
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 مجمس الوزراء ،مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار  )3124(.تقرير واقع التعميم في
مصر .القاىرة.
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الصفوف الثالثة الولى من المرحمة االبتدائية قائم عمى أنططة التوكاتسو اليابانية
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 .)3117( .ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ التفكير بال حدود  ،رؤية تربوية معاصرة في تعميم
التفكيروتعممو .القاىرة:عالم الكتب .
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 مرواد ،عالء عبد اهلل أحمد .)3123( .فاعمية وحدة دراسية مقترحة قائمة عمى السير
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الصف الخامس االبتدائي .مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية -مصر، )54( ،

.311-5:
 مطرف ،ميسون مطرف محمد .)311:(.التفكير الخالقي وعالقتو بالمسؤولية
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