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رفاعلية وحدة تا خية مق��حة قائمة ع�� املواطنة �� تنمية الو	� بأ�عاد 
2ريكر لدى تالميذ الصف (من الف يالثالث 6بتدا4ي (   ز

    . دمحم السيد إبرا�يم السيد  ،يح�� محمـد لطفي نجـم  محمود،1الرحيم الرحيم سيد عبد عبد

&ساملناقسم  ر+* وطر التد �ر ق   .ز، 7لية ال45بية بالقا�رة جامعة .
  amiramir848484@gmail.com :  للباحث الرئ=س>لك45و:يال49يد 1

  م<=ص البحث

ياس]Zدف �ذا البحث تنمية الوWX بأUعاد .من الفكر املعرفية والسلوكية لدى تالميذ الصف 

 W] ولتحقيق ال^دف تم إعداد قائمة ، �ر يالثالث >بتدا`ي . cخية ز رقيم املواطنة لبناء الوحدة التا

Uا، وإعداد قائمة بأZeضو W] املق45حة WXدف تنمية الوZ[يعاد .من الفكر املعرفية والسلوكية املس

ييذ، وإعداد اختبار تحصيWj ألUعاد .من الفكر املعرفية، ومقياس ألUعاد .من Zgا لدى التالم

�رcة بمحافظة أسيوط، وqعد ) 24(يالفكر السلوكية، وتmونت العينة من  زتلميذ بأحد املعا�د .

cخية املق45حة وqعد تطبيق أدوات ًتطبيق أدوات البحث قبلي &س الوحدة التا را عxj العينة ثم تد ر

Uًعديا عxj نفس العينة تم التوصل إ|x وجود فر دال إحصائيا بzن التطبيقzن القبWj البحث  قً

جود فر والبعدي [W اختبار تحصيل أUعاد .من ق الفكر املعرفية لصا�� التطبيق البعدي، و وي

ييق القبWj والبعدي ملقياس أUعاد �من الفكر السلوكية لصا�� التطبيق ًدال إحصائيا بzن التطب

cخية املق45حة [W تنمية الوWX بأUعاد .من الفكر البع يدي، مما �ش4z إ|x فاعلية الوحدة التا ر

�رذاملعرفية والسلوكية لدى تالمي ي الصف الثالث >بتدا`ي . جات التالميذ ز ر وذلك من خالل د

  .�� التطبيق البعديل�Zا [W إجابا�Zم عxj ادوات البحث وذلك لصاال�� حصلوا ع

cخية، قيم املواطنة، أUعاد .من الفكر :ال@لمات املفتاحية يوحدة تا   .ر
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Abstract 

This research aimed to develop awareness of the cognitive and 
behavioral dimensions of intellectual security among students of the 

third grade of primary Al-Azhar. A student in one of the Al-Azhar 
institutes, and after applying the research tools first to the sample, then 

teaching the proposed historical unit, and after applying the research 
tools remotely to the sample, it was found that there is a statistically 

significant difference between the two applications, the tribal and To 

measure the dimensions of intellectual security and behavioral in favor 

of the dimensional application, which indicates the effectiveness of the 

proposed historical unit in developing awareness of the cognitive and 

behavioral dimensions of intellectual security among students.                                                                                                  

Keywords: historical unity, citizenship values, dimensions of 

intellectual security.   
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أوال
ً

  مقدمة البحث: 

ـــديات واملـــــشكالت .خالقيـــــة  ييواجــــھ مجتمعنـــــا املــــصر وعاملنـــــا العرqـــــي العديــــد مـــــن التحـ
ادت و. ــا ترتــــب عل�Zــــا مــــن صــــراع قي�ــــ� بــــzن 7ــــل فئــــات زمنيــــة والفكرcــــة، وقــــد  [ــــW �ونــــة .خzــــ4ة، ومــ

ُا��تمـع وغـز فكـر �Zــدد �وcـة ا��تمعـات و&ــسمح بـاخ45اق  ي Zـا، .مـر الــذى قيم^ـا وتقاليــد�ا وثقاف]و
ة تفعيــل دو ال45بيــةيتطلـب ضــ رر ا  ور ًر [ــx بنـاء مــواطن صــا�� يمتلــك مــن القـيم والفكــر مــا يجعلــھ قــاد

  .عxj مواج^ة تلك التحديات و�ذه املشكالت

جيا -و[W ظل �ذه التحديات ال�� تواجھ مجتمعنا  ً داخليا وخا  البد من �تجاه لل45بية –رً
�ــ سان القــادر عjــx د، تــصوغ مــن خاللــھ >:ــھ ا��تمعــات وقــت الــشدائا املــالذ الــذي ت��ــأ إليــرباعتبا

  ).395، 2007محمود سلطان، (مواج^ة التحديات

¦¥� ¤W إعداد .جيال املتعاقبة من أبناء ا��تمـع  عد الغاية .ساسية من التعليم املد ر̈و
اسـية ال�ـللقيام بمسئوليا�Zم كمواطنzن صا�»zن وذلك بإعداد و©نا ات رء املنـا+* الد ر� تتـضمن م^ـا

اسـات �جتماعيـة-ومن �نا أصبح عxj املنـا+* واطنة الصا�»ة، وقيم امل ر الـدو .ك9ـ4 -ر خاصـة الد
cد ال¯شء Zgا من أجل تنمية قيم الوالء و>نتماء  و[W ¨شكيل وتنمية قيم املواطنة لدى التالميذ وتز

�  .اواملسئولية [W تنمية مجتمعا�Zم وتطوcر

اسـ ه و©اإل:ــسان ات �جتماعيــة تـرتبطركمـا أن منــا+* الد ر أساســا ب²نظـيم ا��تمــع وتطـو ً

 Wاسـات �جتماعيـة ¨ـس^م [ـ �ـذا ا��تمـع، كمـا أن ا�9³ـ4ات التعليميـة  للد x|ركعضو فعال ومنت�� إ ُ

ح الـــوالء ا�»قيقـــي ملبـــادئ .مـــة ال�ـــ� ي¯ت�ـــ� إل�Zـــا التلميـــذ والف^ـــم ا��يـــد ملـــشكال�Zا  وتنميـــة وتنميـــة ر
ارع، عWj معب(ت املرغوب ف�Zاالقيم و�تجا�ا   ).٤١، ٢٠٠٨زد، أحمد 

 xالـصفوف .و|ـ Wخيـة للتالميـذ [ـc رومن �نا نبعت ا�»اجة املاسة إلعداد و©نـاء وحـدات تا
ـــات  اســ ـــة ومنـــــا+* الد ــا الوثيـــــق بطبيعـ تباط^ـــ رمــــن املرحلـــــة >بتدائيـــــة تmــــو قائمـــــة عjـــــx املواطنــــة ال ر ن

�ا [W تنمية أUعاد �من الفك�جتماعية    .ير املعرفية والسلوكية رودو

̂ـــوم .مـــن الفكــــر  يوcـــرتبط بمف^ـــوم املواطنـــة مف^ومــــا آخـــر ال يقـــل عنـــھ أ�ميــــة، و�ـــو مف ً

يلألفراد وا��تمعات وذلك باعتبار أن .من الفكـر يـضمن التحـصzن الفكـر والثقـا[W للمتعلمـzن،  ي
ي إ|x >نتماء لدى .فراد، فضاللو�Zذب العقو وcحفظ النفس، فاألمن يؤد

ً
cا  ً عن أنھ مطلبا ضر ورً

  .ر �جتماWX لmل الشعوبلالستقرا

أس  املؤسسات املنـوط  xjعـاده ا�³تلفـة لـدى  روتأ¨ي ال45بية عUـز .مـن الفكـر بأcـا ¨عزZgي
الــسياج أفــراد ا��تمــع، فال45بيــة ¤ــW الوســيلة .و|ــx لتحقيــق التنميــة وا�»ــراك الثقــا[W و�جتمــاWX و

�نائنا [W مختلف املراحل العمرcة، كمـا ليم ا�³اطئة ال�� توجھ إ|x عقو أبل.و لصد .فmار واملفا
اســـية  رأZÃــا مــسئولة Uــشmل مباشــر عـــن عمليــات الت¯ــشئة �جتماعيــة، وذلـــك مــن خــالل املنــا+* الد

اســات �جتماعيــة ـ وثيقــة الــصلة بأUعــاد �مــن الفكــر ال�ــ� يمكــن تــ ا ـ الد يومZÄــ ضميZÄا إلكـــساZgا ر
  ).2، 2007 العتي�Å، عبدا��يد( احل و.عمار ا�³تلفةللتالميذ [W املر

ا م^مـــا [ــــW ¨عزcـــز أUعـــاد .مــــن الفكـــر مـــن ¨ــــسامح  اســــات �جتماعيـــة دو يكمـــا تـــؤدي الد ً ًر ر
، وتفكzـ4 وحــوار ايجــاqي، وذلــك مـن خــالل توظيــف محتــو وأ:ــشطة  ، وانتمــاء ثقــا[W وحــضار ىفكـر ي ي

اســات �ج ©ط^ــا بحيـــاة املتعلمــzن وإرالد cخيــة رتماعيــة و ال�ــ� يمكــن مـــن ربــراز .مثلــة والـــشوا�د التا
153، 2013�ناء عWj، ( يخالل^ا  تنمية أUعاد ومفا�يم .من الفكر(  
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ييتـ�Ç ممــا ســبق أ�ميــة .مــن الفكــر للتالميــذ [ــW مختلــف املراحــل العمرcــة ف^ــو حمايــة 
أســــاس 7ــــل رأس مــــن ا��ــــسد، ف^ــــو ركzــــÉة 7ــــل أمــــن ويل^ــــم، فــــاألمن الفكــــر لإل:ــــسان �عــــد بمثابــــة الــــ

اســــات �جتماعيــــة يــــأ¨ي متوســــط [ــــW ¨عزcــــز أUعــــاد .مــــن راســــتقرار، كمــــا يتــــ�Ç أن دو ر منــــا+* الد
 Wر الــــسلوكية [ــــ�ــا، إ|ــــx جانـــب ان²ــــشار املظـــا يالفكـــر عjــــx الـــرغم مــــن أنــــھ مـــن .�ــــداف الرئ=ـــسة ل^ــ

ير ر قـــصو [ـــW الـــوWX بأUعـــاد .مـــن الفكـــيا��تمـــع ال�ـــ� ت²ـــسم بـــالعنف املـــادي والفكـــر وذلـــك UـــسÊب
  .لد�Zم

اسات الـسابقة  روقد اس²ند الباحث [W إحساسھ بمشmلة البحث إ|U xعض البحوث والد
ــــدى التالميــــــــــذ مثــــــــــل ـــــــــن الفكــــــــــر لــــــ ــــاد �مـ ــــــــعف الــــــــــوWX بأUعــــــ ــــــــx ضــ ت إ|ــ ــــا يال�ــــــــــ� أشــــــ ــــــــة عــــــــــالء  ر اســ رد

ـــــــدالو�اب ــــــة الفـــــــــاتح دمحم) 2012(عبــ اســــ ــــال) 2016(رود ــــــــد كمــــــ ــــة أحمـ اســــــ ـــا ) 2017(رود ضـــــــ ــــة  اســـــ رود ر
4�ا من ) 2019(إسماعيلzاسات وا وغ ة تضمzن أUعاد .من الفكر رالد يلبحوث ال�� أوصت بضر ور

اسات �جتماعية إلكساZgا للتالميذ   .ربوحدات وأ:شطة منا+* الد

cخيــــة ل^ــــذه املرحلــــة العمرcــــة  ر ممــــا دعــــا الباحــــث ملعا��ــــة �ــــذه املــــشmلة بإعــــداد وحــــدة تا
 والكـشف مـة عjـx املواطنـةىحتـو وأ:ـشطة قائ الـصف الثالـث >بتـدا`ي ـ تتـضمن أ�ـداف وم-امل^مـة

 W] اZ[عاد .من الفكرعن فاعليUبأ WXلدى التالميذ املعرفية والسلوكيةيتن�� الو .  

  مش@لة البحث

يتتمثـل مــشmلة البحــث ا�»ــا|W [ــW ضــعف الــوWX بأUعــاد .مــن الفكــر املعرفيــة والــسلوكية 
، وقد يرجع ذلك إ|x عدم وج �ر يلدى تالميذ الصف الثالث >بتدا`ي . اسية قائمة ز رود وحدات د

لعxj املواطنة لتنمية تلك .Uعاد لدى تالميذ �ذه املرحلة، وcحاو الباحث عالج �ـذا الـضعف مـن 
cخية قائمة عxj املواطنة والكشف عن فاعلي]Zـا [ـW تنميـة الـوWX بأUعـاد .مـن خالل ر إعداد وحدة تا

  :ق (سئلة Gتيةو مكن التعب�F عن مش@لة البحث عن طر . يالفكر لدى التالميذ

مة لتالمي1 �رزـ ما قيم املواطنة الال يذ الصف الثالث >بتدا`ي .   ؟ز

 الصف الثالث >بتدا`ي يالفكر املعرفية والسلوكية ال�� يجب توفر�ا لدى تالميذــ ما أUعاد .من 2
؟ �ر ي.   ز

ــ مــا 3 cخيــة القائمـة عjــx املواطنـة [ــW تنميـة الـــ &س الوحـدة التا رفاعليـة تــد يWX بأUعـاد .مــن الفكــر ور
�ر يلدى تالميذ الصف الثالث >بتدا`ي .   ؟ز

ض البحث   وفر

ق ذات 1 جات تالميذ ا��موعة التجرÊcية [W التطبيق وــ ال توجد فر رداللة إحصائيا بzن متوسطي د ً

  .يالقبWj والبعدي [W اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية

ق ذات داللة إ2 جات تالوــ ال توجد فر رحصائيا بzن متوسطي د ميذ ا��موعة التجرÊcية [W التطبيق ً
  .يكر السلوكيةالقبWj والبعدي ملقياس أUعاد .من الف
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  أ2داف البحث

x|إ W|دف البحث ا�»اZ�:  

cخية املق45حة [W تنمية أUعاد .من الفكر املعرفية1 يــ  ¨عرف فاعلية الوحدة التا   .ر

cخية املق45حة [W تنمية أUــ  ¨عرف فاعلية الوحدة الت2   .يعاد .من الفكر السلوكيةرا

  أ2مية البحث

   W] W|مية البحث ا�»ا�  :أنھ قد يفيد [Wترجع أ

ــــ تقـــديم قائمـــة بأUعـــاد .مـــن الفكـــر املعرفيـــة والـــسلوكية ال�ـــ� ي¯بÏـــW توفر�ـــا لـــدى تالميـــذ الـــصف  يـ
�ر يالثالث >بتدا`ي .   .ز

cـــــ تقـــديم قائمـــة بقـــيم املواطنــــة ال�ـــ خيـــة لتالميـــذ الـــصف الثالــــث ر� ي¯بÏـــW توفر�ـــا [ـــW الوحــــدات التا
�ر ي>بتدا`ي .   .ز

cخ �ررــ إعداد وحدة تا يية [W ضوء قيم املواطنة لتالميذ الصف الثالث >بتدا`ي .   .ز

اســـات  ــــ تقـــديم أدوات موضـــوعية ملعل�ـــ� الد راختبـــار تحـــصيWj مـــصو ألUعـــاد �جتماعيـــة ممثلـــة [ـــW رـ
يعرفية ومقياس مصو ألUعاد .من الفكر الي.من الفكر امل سلوكية لقياس وتقوcم تلك ا��وانب ر

  .لدى التالميذ

  بحثحدود ال

xjع W|سوف يقتصر البحث ا�»ا:  

cخية مق45حة قائمة عxj املواطنة : ىــ من حيث ا�»تو   .روحدة تا

�رcة [: ــ من حيث العينة   .W محافظة أسيوطزتالميذ الصف الثالث >بتدا`ي بأحد املعا�د .

  مصط<Mات البحث

  :روحدة تا خية

ا بأZÃــا مجموعــة مــن    cخيــة القائمــًيمكــن ¨عرcف^ــا إجرائيــ س التا راملوضــوعات والــدر ة عjــx و
&س وأدوات وأساليب تقوcم محددةاملواطنة مشتملة عxj أ�داف سائل وأ:شطة وطر تد ر و ق   .و

  :قيم املواطنة

�ــذا البحــث بأZÃــ   Wا [ــ ¨عكــس انتمــاء التالميــذ ال�ــ� ا مجموعــة القــيم ًيمكــن ¨عرcف^ــا إجرائيــ
تھ وا�»فاظ عليھ واتصاف سلوكيا�Zم بتحمل املسئولية  cخھ وحضا رلوطZÄم و�عÉ5از بتا   ر

cخية املق45حةواملشاركة [W 7ل ما ينفع الوطن    .روال�� يتم [W ضوZeا بناء الوحدة التا

  :يأ�عاد (من الفكر

ف وا�9³ــ4ًيمكــن ¨عرcف^ــا إجرائيــا بأZÃــا مجموعــ   :ــشطة ال�ــ� ¨ــس^م [ــW حمايــة ات و.رة املعــا
ُ

ف  التالميـــذ مــن 7ــل فكـــر ومف^ــوم وســلوك خــاطئ وذلـــك مــن خــالل ا�9³ـــ4ات وفكــر وســلوكيات رمعــا
cخية لدى التالميذ  وا�9³ـ4ات و.:ـشطة ال�ـ� تن�ـ� ) ُالبعـد املعر[ـW(رو.:شطة ال�� تن�� املعرفة التا
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 عن طرcق ُ �ذان البعدانوcتم قياس) �يمUُعد املفا( التالميذ ياملفا�يم املرتبطة باألمن الفكر لدى
جــــة ال�ــــ� يحــــصل عل�Zــــا التلميــــذ [ــــW اختبــــار تحــــصيل أUعــــاد .مــــن الفكــــر املعرفيــــة يالد وا�9³ــــ4ات  ،ر

ـــــر و>نتمـــــــاء الثقـــــــا[W وا�»ـــــــضار لـــــــدى  يو.:ـــــــشطة ال�ـــــــ� تن�ـــــــ� التفكzـــــــ4 >يجـــــــاqي وال²ـــــــسامح الفكــ ي ُ

يالبعــد الفكـر(التالميـذ  ليكـرت املتــدرج لـسلوك التلميــذ مقيــاسcـق ُ �ــذا البعـد عــن طرقيـاسcــتم و) ُ
  .الناتج عن فكره عند ¨عرضھ ملثل �ذه املواقف

  ي6طار النظر

لاMQو (و   املواطنة:ر

مف^ــوم املواطنــة كغzـــ4ه مــن املفــا�يم �جتماعيـــة و>:ــسانية، مــن الـــصعب وضــع ¨عرcـــف   
املواطنـــة ¨عÓـــ� [ـــW أUـــسط معان�Zـــا لالقـــو بـــأن محـــدد وشـــامل لـــھ يمكـــن >تفـــاق عليـــھ، ولكـــن يمكـــن 

تباط الفرد بوطنھ وما ي45تب عxj ذلك من حصولھ عxj حقوقھ والÉ5امھ بواجباتھ ومسئولياتھ   .را

عـددت ¨عرcفـات املواطنــة مـن مجتمـع آلخـر ومــن ف5ـ4ة إ|ـx أخــر    ىو[ـW صـدد ذلـك تنوعــت ̈و
ف السائدة [W 7ل مZÄا،    :ا يWjومن �ذه التعرcفات مووذلك حسب الظر

بأZÃــا الـــصفة القانونيــة والـــسياسية ) Ted Heddleston, Davidken) 2006 ،2وعرف^ــا 
اجبـــات  [ـــW مجتمـــع بمـــا يـــرتبط بـــھ مـــن حقـــو و وال�ـــ� ¨ـــش4z إ|ـــx صـــفة املـــواطن وال�ـــ� ¨عÓـــ� ا��¯ـــسية  ق

  .والقيام باملشاركة [W ا�»ياة العامة و.:شطة �جتماعية

مـــن املـــسئوليات الواجـــب علينـــا أن مجموعـــة بأZÃـــا ) Frank Deer ) 2010 ،24وعرف^ـــا 
cة و�نخراط با��تمع الصغ4z أو الكب4z عxj حد سواء   .رنتعلم^ا بأنفسنا لإلملام باألحداث ا��ا

عرف^ــــا �الــــھ يح�ــــ� بأZÃــــا مجموعــــة مــــن القــــيم ال�ــــ� يك²ــــسZáا الطفــــل منــــذ ) 358، 2016(̈و
ً»ا محبــًالــصغر مــن ا�»يطــzن بــھ [ــW ا��تمــع وال�ــ� تجعلـــھ مواطنــا صــا� ًا لوطنــھ ومنتميــا لــھ وملÉ5مـــا ً ً

  .بقوان=نھ

  أ2مية ترSية املواطنة

Wــâ أ�ميــة ال45بيــة لتفعيــل املواطنــة [ــW أZÃــا عمليــة متواصــلة ) 3، 2008(وحــدد ماجــد ا�»ر
ــاء للــــوطن و�ع5ــــÉاز بــــھ  رلتعميـــق ا�»ــــس والــــشعو بالواجــــب تجــــاه ا��تمــــع، وتنميـــة الــــشعو باإلنتمــ ر

ن.خـوة والتفـا�م والتعــاو بـzن املـواطنzن واح5ـ4ام الــنظم  الوطنيـة وو�تجا�ــاتوغـرس حـب الـوطن 
عرcف الناشئة بمؤسسات بلد�م ومنظماتھ، وأZÃا لم تأت   بـل ن²يجـة عمـل مصادفة،والتعليمات ̈و

ب وكفاح مرcر، ولذا من الواجب مراعا�Zا   .ودؤ

 Wاج^ـــا [ـــ ــx املواطنـــة ال تتحقـــق بمجـــرد إد  بـــل إن ية،رســـموثـــائق ركمـــا أن تر©يـــة الـــ¯شء عjـ
اسية   .رتحقيق^ا يتطلب تحوcل^ا إ|x اجراءات عملية وتضميZÄا املنا+* والكتب الد

اسة إيمان مو¦¥�   :أ�مية تر©ية املواطنة لدى التالميذ فيما يWj) 93، 2011(روأوä»ت د

اتھ و&ع=ش مندمجا: ـ الثقة [W النفس ً¤W إحدى فوائد املواطنة أي أن يثق التلميذ [W قد   .ر

ملواطنة تجعل للتلميذ صوتا [W تقرcر شئو مجتمعھ مستقبالا: �»ياةصوت [W اـ 
ً

ن ً.  

  .املواطنة توفرمساحة للتلميذ 7ي �عمل عxj تطوcر نوعية ا�»ياة [W ا��تمع: ـ تطوcر ا�»ياة
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  .نـ تضمن املساواة والعدل و>نصاف بzن املواطنzن أمام القانو وخدمات املؤسسات

،لعرWâ، وائدي، واـ ¨ع45ف بالتنوع العق   .  والسيا¦¥�، والثقا[W، والطائفيياللغو

  قيم املواطنة

فــــالقيم ، املقــــصود بقـــيم املواطنــــة اســـتخالص للمواطنــــة يمكــــنمـــن التعرcفــــات الـــسابقة 
موج^ة للسلوك >:ـسا:ي املرغـوب فيـھ مـن قبـل ا��ماعـة ال�ـ� ي¯ت�ـ� إل�Zـا الفـرد، كمـا أZÃـا معيـار ملـا 

ــا 7امــــلتمكنــــھ مــــن الـــس4z [ــــWيمتلكـــھ مــــن قــــيم  ، وأن �ـــذه القــــيم توجــــھ >:ــــسان وج^ــــة  ا�»يــــاة برضــ
اك²سب مصط�� إيجابية مناسبة آلداء وظائف متوافقة مع مجتمعھ مصبوغة بالصبغة الوطنية ف

    .جديد بقيم املواطنة

يك²سZáا بأZÃا مجموعة من القيم ال�� ) 358، 2016(عرف]Zا �الھ يح��وعن قيم املواطنة   
ًھ مواطنا صا�»ا محبا لوطنھ ومنتميا لھ »يطzن بھ [W ا��تمع وال�� تجعلالطفل منذ الصغر من ا� ً ً ً

  .ًوملÉ5ما بقوان=نھ

WXــا غاليــة الرفــاZ[ســ^ا .طفــال ) 643، 2015(وعرف ربأZÃــا مجموعــة مــن .:ــشطة ال�ــ� يما
لـــدى .طفـــال وال�ـــ� ¨عـــzن عjـــx واملــؤطرة بقـــيم املواطنـــة 7ـــي تحقـــق مـــا �ـــو متوقـــع [ــW مواقـــف معينـــة 

mاملإم W] سلوك الطفلU واقف ا�³تلفةانية الت¯بؤ.  

س قـيم املواطنـة بأZÃـا مجموعـة القـيم ال�ـ� مـن شـأZÃا ) 11، 2017(ووعرف]Zـا فايـدة تواضـر
إعــداد تالميــذ صــا�»zن منتمــzن لــوطZÄم ومل5ــÉمzن با�»رcــة املــضبوطة والديمقراطيــة واح5ــ4ام الــرأي 

  .سئولية �جتماعيةوالرأي �خر وامل

الئـھ لـھ وcظ^ـر ذلـك [ـW ) 637، 2016(عبـد هللاحمـد و&عرف^ا أ   وبأZÃـا حـب التلميـذ لوطنـھ و
اجباتـــھ تجـــاه  اســـات ا�»يـــة ال�ـــ� ¨عكـــس حقـــو الفـــرد و وا��انـــب الـــسلو7ي للتلميـــذ املتمثـــل [ـــW املما ق ر

طنـھ والÉ5امـھ بمبـادئ ا��تمـع وقيمـھ وقوان=نـھ واملـشاركة الفعالـة [ـ W .:ـشطة و.عمـال ومجتمعـھ و
  .سباتھف رWâ الوطن وا�»افظة عxj مك²ال�� ¨س]Zد

ـــيم املواطنـــــة أيـــــضا :ـــــستطيع أن :ـــــست¯تج Uعـــــضا تو[ـــــW ضـــــوء تلـــــك التعرcفـــــا   ً لقــ مـــــن قـــــيم ً
cخيـة املق45حـة، [W ضوZeا بناءااملواطنة ال�� يمكن  قيمـة >نتمـاء للـوطن ، وتحمـل ( مثـلرلوحـدة التا

cخ الوطناملسئولية،  تھ، وا�»افظة عxj املمتلmاتروا�»افظة عxj ال^وcة، و�عÉ5از بتا   ).ر وحضا

اسات Uجتماعية   :رعالقة املواطنة بالد

اسية أحد آليات املؤسسات التعليميـة عjـx :ـشر ثقافـة املواطنـة وقيم^ـا    ر¨عد املنا+* الد
��ـــــ¯س أو الـــــدين أو املmانـــــة بــــzن التالميـــــذ وا�»ـــــد مـــــن 7افـــــة أشـــــmال التميzــــÉ القائمـــــة عjـــــx أســـــاس ا

ـــة أو الـــــسيا ـــW الفــــرد بحقو�جتماعيـ قـــــھ املدنيــــة والـــــسياسية سية أو �قتــــصادية، كـــــذلك تنميــــة وXــ
، ( الوطنيةو�قتصادية و�جتماعية والثقافية ال�� كفل]Zا املواثيق والدسات4z الدولية و يأحمد بدو

2015 ،163.(  

اســات �جتماعيـة ميــدان خــص   عـد منــا+* الد ً̈و ًبا يمكـن مــن خاللــھ تنميـة املواطنــة لــدى ر
ات ومفا�يم وخ49اتالتالمي   ).128، 2000أحمد شل�Å، (رذ بmل ما ¨شملھ من قيم وم^ا

 Wســـا [ـــ اســـات �جتماعيـــة ¨ـــس^م [ـــW غـــرس قـــيم املواطنـــة لـــدى .بنـــاء، 7ـــا تقـــدم در ًوالد و ر
 ا�»يـاة، كمـا تقـدم الفداء من أجل الوطن، والتÇ»ية [W سÊيلھ وعـرض البطـوالت [ـW 7افـة ميـادين
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ـــل املــــ ســــا [ــــW >خــــاء وتحمــ ًدر ـــx املـــــص�»ة سئولية و>قــــدام، وتفــــضيل صـــــا�� الــــوطن وا��ماعــــة و عjـ
  .الفردية، واح45ام امللكية العامة وا�³اصة وا�»افظة عل�Zا

  :يمن الفكر ( :راMQو الثاVي

ًتتعدد ¨عرcفات .من الفكر نظرا �»داثة املصط�� :سÊيا من ناحية،  ً واخـتالف النظـرة ي
�، ومن    :ذه التعرcفاتىإليھ وعموميتھ من ناحية أخر

ي.من الفكر بأنھ تلك �لية ال�� يمكن من خالل^ا ) 87، 2012(عبد الو�اب�عرف عالء 
ف املناســبة  جيــة والداخليــة و�Zيئـة الظــر وتـأمzن كيــان الدولــة الثقـا[W والفكــر مــن ال]Zديـدات ا�³ا ر ي

التلميذ من خالل^ا .صيلة لدى التالميذ من خالل مواقف ¨عليمية �شعر لتعزcز املفا�يم و.فmار 
  .تمع كب4zبأن سلوكھ الذا¨ي �و سلوك [W مج

مـــضان عرفـــھ منـــال  لبأنـــھ حمايـــة عقـــو التالميـــذ مـــن 7ـــل فكـــر أو معتقـــد ) 58، 2017( ر̈و
وخــاطئ �ـــشmل خطـــرا عjـــx أمـــن واســـتقرار ا��تمـــع مــن خـــالل وحـــدة مق45حـــة ومـــا تقدمـــھ مـــن در س ً

ــا الفــــرد  [ـــW حياتــــھ اليوميــــة حفاظـــا عjــــx ســــالمة الفكــــر ومناقـــشة .فmــــار املغلوطــــة ال�ـــ� يتعــــرض ل^ــ
ً

  .ھواستقامت

ا بأنــــھ[ــــW ضــــوء التعرcفــــات الــــسابقة  ف وا�9³ـــــ4ات ًيمكــــن ¨عرcفــــھ إجرائيــــ ـــا ر مجموعــــة املعـ
ف وفكـــر وســـلوكيات التالميـــذ مـــن 7ـــل فكـــر ومف^ـــوم وســـلوك  رو.:ـــشطة ال�ـــ� ¨ـــس^م [ـــW حمايـــة معـــا

ُ

cخية لدى التالميذ خاطئ وذلك من خالل ا�49³ات و.:شطة ال�� تن�� املع ) ُالبعد املعر[W(ررفة التا
ـــذ وا�9³ــــ4ات و.:ــــشطة ال�ــــ� تن�ــــ� املفــــا�يم املرتبطــــة بــــاألمن الفكــــ ) Uُعــــد املفـــــا�يم(ير لــــدى التالميـ

يوا�49³ات و.:شطة ال�� تن�� التفك4z >يجاqي وال²سامح الفكر و>نتماء الثقا[W وا�»ضار لدى  ي ُ

يالبعــــد الفكــــر(التالميــــذ ـــ� يحــــصل عل�Zــــا التلميــــذ [ــــW اختبــــار وcــــتم قي)ُ جــــة ال�ـ راســــ^ا عــــن طرcــــق الد
ي .مـــن الفكــــر الـــسلوكية الـــذي ســــيعد�ما يتحـــصيWj أUعـــاد .مــــن الفكـــر املعرفيـــة ومقيــــاس أUعـــاد

  ..الباحث

  :يأ2مية (من الفكر

̂ـو ثمـار تفكzــ4�م ية .مـن الفكـرترجـع أ�ميـ   تباطـھ Uعقـو النـاس وطرائـق تفكzـ4�م، ف ل ال ر
  .)2012كمال تر©ان، (  ما يصدر عن الفرد من سلوك وتصرفات ¤W نتاج تفك4zهو©التا|W فmل

ى .مـن .خـر ف^ـو .سـاس ل^ـا والـركن .�ـم [ـW نظـم يكمـا أن .مـن الفكـر يـرتبط بـأنواع
ع .من .خر ىبناZeا، و©التا|W غياب .من الفكر �سÊب ضعفا [W 7ل فر وي ً)Ushe, 2015, 119.(  

�ـــدم .فيولألمــن الفكـــر أ�ميـــ Wمنع^ـــا ىة ك9ـــ4 [ـــ xـــjا��تمـــع والعمـــل ع xـــjــار الدخيلـــة عm
Z[قاي �م الفكر و ووسط ال¯شء ضمانا الستقرا ي ر

�ا وحفاظا عxj أمن واستقرار ا��تمع ً م من شر
ً

ور
 xا يــــؤدي إ|ــــ 7لـــھ، و�ــــو املzــــÉان الـــذي يحــــافظ عjــــx حالــــة الوســـطية و�عتــــدال والتمــــسك بـــالقيم ممــــ

©ة التطرف والغلو، وcمثل ي .من الفكر البعد �س45اتيWë لألمن الـوط�Ó، ف^ـو البعـد املعنـو رمحا ي
عبــدهللا ( واملفــا�يم الـسليمة والقــيم والتقاليـد الكرcمــةلألمـن الــوط�Ó الـذي �Zــدف إ|ـx حفــظ الفكـر 

  ).2، 2014ال745ي، 
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اسات Uجتماعية رعالقة (من الفكر بالد   :ي

اســــات �جتماعيـــــة العــــبء .ك9ــــ4  ـــر رتتحمــــل منــــا+* الد ـــة تحقيــــق .مــــن الفكــ ي[ــــW عمليــ
عزcــز الذاتيــة ال cخـــھ ثقافيــة ألبنــاء ا��تمــع، وذلــك مـــن خــالل تحمل^ــا عــبء ̈و رت¯ــشئة جيــل �ع5ــÉ بتا

cة بmـل أUعاد�ـا الوطنيـة والقوميـة و>سـالمية والعامليـة، مـع اح5ـ4ام ال5ـ4اث  روذاتھ الثقافية وا�»ضا
cد�م Uسياق ¨علي�� الئ ه والثقا[W لآلخرcن من خالل تز رق يجعل^م يف^مو العالم من حول^م باعتبا ن

ل حـــو القـــضايا واملـــشكالت العامليـــة مـــدخل للتفـــا�م والتفاعـــل معـــھ وف^ـــم وج^ـــات النظـــر ا�³تلفـــة
ة   ).24، 2005عWj ا��مل، ( راملثا

ـــو ومفــــــا�يم  اســــــات �جتماعيــــــة ومــــــا تتــــــضمنھ مــــــن أ�ــــــداف ومحتـــ ىكمــــــا أن طبيعــــــة الد ر
̂ــ ة ال²ــساؤ والتعامــل مــع وأ:ــشطة مختلفــة ¨عمــل عjــx ¨عزcــز امل ات �جتماعيــة و.7اديميــة، وإثــا لا ر ر
 ,Alan(يدل تمكZÄا من ¨عزcز أUعاد .من الفكر لدى التالميذا�³الفات ومعا��ة القضايا املث4zة ل��

2003, 18.(  

ـــة إنتـــــاج .فmـــــار و.حــــــداث،  ــــة يتعـــــرف التالميـــــذ كيفيــ اســـــات �جتماعيـ رومـــــن خـــــالل الد
ف وا ــــر ــــو الظــ ووســــــوف يتعرفــ ــــل ا��تمعــــــات الÊــــــشرcة ن ــــافظ عjــــــx �ســــــتقرار داخــ ــــل ال�ــــــ� تحــ لعوامــ

اســــات �جتم اعيــــة �ــــستطيع املتعلمــــzن ف^ــــم القــــيم والديمقراطيــــة روتقــــدم^ا، كــــذلك مــــن خــــالل الد
ة كب4zة با�»ياة [W مجتمعا�Zم وعامل^م و7ل  روتنمية شعو قو من .خالقيات لد�Zم، و&عتنوا بصو ير

ـــا ـــز أUعـ ̈ــــس^م [ــــW ¨عزcــ  History-Social Science(يد .مــــن الفكــــر لــــدى املتعلمـــــzنر�ــــذه .مــــو 
Curriculm Framew, 2005, 2.(  

ا م^مـــا [ــــW ¨عزcـــز أUعـــاد .مــــن الفكـــر مـــن ¨ــــسامح كمـــا تـــؤدي  اســــات �جتماعيـــة دو يالد ً ًر ر
اســــــات  ـــا[W، وتفكzـــــ4 ايجـــــاqي، وذلــــــك مـــــن خـــــالل توظيـــــف محتـــــو وأ:ـــــشطة الد ، وانتمـــــاء ثقــ رفكـــــر ى ي

©ط^ا بحي cخية ال�� يمكن من خالل^ا  تنميـة ر�جتماعية و راة املتعلمzن وإبراز .مثلة والشوا�د التا
153، 2013�ناء عWj، ( يمن الفكرأUعاد ومفا�يم .(  

تباط^ـــا بالنمـــاذج  اســـات �جتماعيـــة [ـــW ¨عزcـــز .مـــن الفكـــر مـــن خـــالل ا ركمــا ¨ـــس^م الد ير
يس الثقا[W والفكر ألبناء .مة من خالل الثقافية والفكرcة املع49ة عن .مة والقيام Uعملية التجن=

cخ الوط�Ó لألمة وف^م التعقيد اسية كمناقشة التا رإجراءات تر©وcة وم^نية داخل الصفوف الد ات ر
cخ،  روالــــسياقات والطـــــر املنظمـــــة للعالقــــات والتفـــــاعالت بـــــzن القـــــو املتنوعــــة املـــــشmلة ل^ـــــذا التـــــا ى ق

اسة أنواع مختلفة من الثقافـات للوصـ لو إ|ـx اسـت¯تاجات تتعلـق باالختالفـات الثقافيـة روالقيام بد
 ,Dirlik( داملوجودة بzن ا��تمعات ا�³تلفة ع49 العـالم، بـل و©ـzن ا��ماعـات داخـل ا��تمـع الواحـ

2004, 298.(  

  :يأ�عاد تحقيق (من الفكر

ما آلت إليھ .وضاع [W العالم بصفة عامة والعـالم >سـالمي بـصفة خاصـة [ـW الـسنوات   
تـــھ Uعـــض .فmــار و.يـــدولوجيات مـــن أو�ــام فكرcـــة وثقافيـــة 7ــان ل^ـــا تـــأث4z .خzــ4 زة �عـــود إ|ـــx مــا أفر

XـW عقال:ـي، ممـا ي جعـل مـسألة .مـن الفكـر بأUعـاده ا�³تلفـة مـسألة وسلW] �Å خلق فكر مـس²ن4z و
  .اس45اتيجية للمجتمع، و©دونھ ال يتحقق .من بمف^ومھ الشامل واملتmامل للمجتمع

  Uـــديعـــاد �مــن وتتمثــل أcــا دمحم الفرZـــي كمــا أشـــار إل�¨� W37، 2016(يالفكـــر [ــ( Wــ]  ) عـــدUُ
، ي>نتماء الوط�Ó، وqعد >نتماء الثقا[W وا�»ضار ي وqعد ا�»وار وقبو �خر، والبعد الفكرُ ُل ُ(  
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  :منYZ البحث واجراءاتھ

  :ً وفقا لطبيعتھسوف �ستخدم البحث ا�»ا|W :ـ منYZ البحث1

  التجر�Åc ــ املنó* شبھ 

  :ـ متغ�Fات البحث2

cخية مق45حة :لـ املتغ�F املستق   ).وط�Ó مصر( Uعنوانر وحدة تا

  . والسلوكيةيالفكر املعرفيةاد .من أUع :ـ املتغ�Fات التا�عة 

  :ـ إجراءات البحث3

ضھ، تم اتباع >جراءات �تية     : ولإلجابة عن أسئلة البحث والتحقق من ô»ة فر

  :رم توفر2ا �� الوحدة التا خيةزيم املواطنة الالأـ إعداد قائمة بق

  :ـ الdدف من بناء القائمة1

   Wـاتحديـد قـيم املواطنـة املناسـبة وتمثل ال^دف من إعـداد و©نـاء القائمـة [ـ� الواجـب توفر
�ر يلدى تالميذ الصف الثالث >بتدا`ي .   .ز

  :ـ مصادر اشتقاق القائمة2

اسـات ــ �ــذ الــسابقة ال�ــ� تناولــت قــيم املواطنـةر الكتــب واملراجــع العلميــة والد Wوطبيعــة التالميــذ [ــ ،
اء ا�49³اء واملتخصصzن    .راملرحلة، واستطالع آ

ة (3   :ولية لقائمة قيم املواطنةرـ الصو

نـة املناسـبة من خالل املـصادر الـسابقة تـم التوصـل إ|ـx قائمـة مبدئيـة لـبعض قـيم املواط  
cخية ر�»تو الوحدة التا ئ) x)5 خمس، وقد اشتملت عjى >نتماء الوط�Ó، ا�»افظة ( =سة و¤Wرقيم 

cخ الـــوطن، ا�»افظــة عjــx املمتل ة وتــا رعjــx ال^وcــة، >ع5ـــÉاز بحــضا ) سئوليةmـــات العامــة، تحمــل املـــر
  .انÊثقت عZÄا قيم فرعية

  :ـ تحكيم القائمة وضبطdا4

داء الـرأي قام الباحث Uعـرض قائمـة قـيم املواطنـة عjـx الـسادة ا�9³ـ4اء واملتخصـصzن إلبـ  
ليــــة التحكــــيم، وأصــــبحت حول^ــــا، وتــــم ¨عــــديل وإعــــادة صــــياغة القــــيم [ــــW ضــــوء مــــا أســــفرت عنــــھ عم

�Zا    .الZÄائيةرالقائمة [W صو

  :يب ـ إعداد قائمة بأ�عاد (من الفكر املعرفية والسلوكية

  :ـ الdدف من بناء القائمة1

يفكــر املناســبة والواجــب تمثـل ال^ــدف مــن إعــداد و©نـاء القائمــة [ــW تحديــد أUعـاد .مــن ال  
  . من وج^ة ا�49³اء واملتخصصzنوذلك) عينة البحث(توفر�ا لدى التالميذ
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  :ائمةـ مصادر اشتقاق الق2

�ــذ ــ Wوطبيعـة التالميـذ [ـ ، اسـات الـسابقة ال�ــ� تناولـت .مـن الفكـر ي الكتـب واملراجـع العلميـة والد ر
اء ا�49³اء واملتخصصzن   . راملرحلة، واستطالع آ

ةـ ال3   :يأ�عاد (من الفكرولية لقائمة  (رصو

، وقـــد مـــن خـــالل املـــصادر الـــسابقة تـــم التوصـــل إ|ـــx قائمـــة مبدئيـــة ألUعـــاد .مـــن    يالفكـــر
 xj3(اشتملت ع (W¤ئ=سة و يالبعد املعر[ـW ـ Uعـد املفـا�يم ـ البعـد الفكـر( رأUعاد  ُ انÊثقـت عZÄـا سـتة ) ُ

  .ُعشر Uعدا فرعيا

  :ـ تحكيم القائمة وضبطdا4

يUعرض قائمة أUعاد .مـن الفكـر عjـx الـسادة ا�9³ـ4اء واملتخصـصzن إلبـداء لباحث قام ا  
ة صياغة .Uعاد [W ضوء ما أسفرت عنھ عملية التحكيم، وأصبحت الرأي حول^ا، وتم ¨عديل وإعاد

�Zا الZÄائية   .رالقائمة [W صو

  )وطno مصر(رج ـ إعداد الوحدة التا خية املق��حة �عنوان

cخيوتمت عملية إعداد   :ة باتباع ا�³طوات التاليةر الوحدة التا

  .التعلم العامة و>جرائية للوحدةـ تحديد نواتج 1

  . ىتحديد محتو الوحدةـ 2

تــم تحديـــد الوحـــدة املق45حـــة [ــW ضـــوء قائمـــة قـــيم املواطنـــة ال�ــ� تـــم إعـــداد�ا لبنـــاء الوحـــدة 
Wjا، وتم مراعاة ما يZeضو W] خيةc   :رالتا

يW املستو العمر للتالميذنô»يحة وحديثة، وتmو [ن تmو املادة العلمية أن -   ى

  : عxj املوضوعات �تيةوقد اشتملت

س .و لالد   .ر وط�Ó ا�»ب=بمص: ر

س الثا:ي   أعالم ومناسبات مصرcة: رالد

ة3 &س ا�³تا رـ طر التد ر   :ق

&س املتنوعــة ال�ــ� يمكــن أن تحقــق نــواتج الــتعلم ا�³اصــة تــم  راختيــار مجموعــة مــن طــر التــد ق
  .)اقشةواملن، املدخل القصõ¥�، ا�»وار لعب .دوار(  مثلبالوحدة

.:شطة املصاحبة/مصادر التعلم/ـ وسائل4
ُ

  

.:شطة املصاحبة/مصادر التعلمتم �ستعانة بمجموعة من 
ُ

WX ف�Zا مناسب]Zا لنواتج  و ال�� ر
&س  رالتعلم وا�»تو وطر التد ق   .التالميذاملستخدمة وى

  :ـ أساليب التقوcم5

  :7التا|Wقوcم [W ثالث مراحل ملية التتمثلت ع  

Wjم القبcوالبعديـ التقو ،�Ócوmوالت ،. 
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cخية املق45حةـ تحديد 6 مدى صالحية الوحدة التا
ُ

  ر

&س ةض الوحدتم عر   ر عxj مجموعة من ا�49³اء واملتخصصzن [W مجال املنا+* وطر تد ق
 Wاســــات �جتماعيــــة، وذلــــك إلبــــداء الــــرأي [ــــ الوحــــدة املق45حــــة، رالد

ُ
وqعــــد أن تــــم إجــــراء التعــــديالت 

مة  cخية أصبحت صا�»ة للتطبيق عxj عينة البحثزالال   .رعxj الوحدة التا

  ).مرجع الوحدة(إعداد دليل املعلم: د

&س الوحدة، وتم وفق ا�³طوات �تيةلmي   ر�س45شد بھ املعلم [W تد
ُ

:  

  :ـ مقدمة الدليل1

  .لھلم و>طار العام ِوف�Zا تم توضيح الغرض .ساس من �ذا الدليل للمع  

  :ـ أ�مية الدليل2

  وفيھ تم توضيح أ�مية الدليل بال¯سبة للمعلم وكيف يمكن >ستعانة بھ   

اسية وت4 رـ محتو الوحدة الد &ع موضوعا�Zاى   زو

   xــــــ ـــــد اشـــــــــتملت عjــ &س وقـــ ـــــد ــــــر تــــ ـــــــا وطــ ــــس]Zدفة مZÄــ ــ ـــواتج الـــــــــتعلم املــ ــــــدة ونـــــ س الوحـــ ردر ق ُ
و

م >ستعانة Zgا وأساليب التقوcم املعات ومصادر التعلم و.:شطة ال�� يتواملوض
ُ

  ستخدمة

&س املوضوعات ر وا��دو الزم�Ó لتد   .ل

س الوحدة-5   .و خطوات تنفيذ در

cد الدلتنفيذ 7ل ما سبق Uشmل    س الوحـدةوعمWj داخل الفصل، تم تز  Uـشmل وليل بـدر
&س وqعد >ن]Zاء منھ،  س قبلھ وأثناء التد رتفصيWj لكيفية س4z املعلم [W 7ل د سك [وذلر   .رW 7ل د

  ).دليل املعلم( ضبط مرجع الوحدتzن6

&س وذلـــك    رتــم عرضــھ عjـــx الــسادة ا�»كمـــzن املتخصــصzن [ــW مجـــال املنــا+* وطـــر التــد ق َ َ ُ

اZeم [W الدليل مع إمmانية ا�»ذف و>ضافة والتعديل، وqعد >ن]Zاء مـن إجـراء التعـديالت إلبدا رء آ
تھ الZÄااملطلو©ة أصبح دليل املعلم [   .تطبيقًئية جا�زا للرW صو

  ي2ـ ـ إعداد اختبار تحصيل أ�عاد Uمن الفكر املعرفية

  :�تيةإلعداد >ختبار التحصيWj تم اتباع ا�³طوات   

عينــــة (قيـــاس مـــدى تحــــصيل أفـــراد ا��موعـــة التجرÊcيـــة و�ـــو:  الdـــدف مـــن Uختبـــار التحــــصي��-1
  .راسيةة الدالوحديألUعاد .من الفكر املعرفية املتضمنة [x ) البحث

  :ـ أ�عاد Uختبار التحصي��2

اسـيةاقتصر �خت   qعـة .و|ـx مـن تـص¯يف ربار التحـصيWj للوحـدة الد ر عjـx املـستوcات .
W¤و W]التذكر ـ الف^م ـ التطبيق ـ التحليل( بلوم ل��انب املعر ( عاد .مـن الفكـر املعرفيـةUيأل) ُالبعـد

 Wعـــد املفــ–املعر[ــU ُيم��ـــر [ــWصف الثالـــثتالميــذ الـــ عjـــx ) ا ي >بتــدا`ي � ا¦ـــ¥� .و ز ل الفـــصل الد ر
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ا¦ـــ¥�  ) 2(ىأســـئلة ملـــستو التـــذكر، و) 5(أســـئلة مZÄـــا) 10(نو مـــن عـــدد، وcتmـــ2020/2021رللعـــام الد
  ىملستو التحليل) 1(ىملستو التطبيق، و) 2(ىملستو الف^م، و

اء اMQكمFن حو اختبار تحصيل أ�عاد (من الفكر-3 ي آ ل
َ ُ

  :ر

ـــد مـــــن    ــــر تـــــم عرضـــــھ عjـــــx الـــــسادة صـــــدق �ختبـــــاللتأكــ ير التحـــــصيWj ألUعـــــاد .مـــــن الفكـ
&س بmليـات ال45بيــة وأجمـع معظــم الــسادة ا�»كمـzن عjــx مفــردات  َا�»كمـzن مــن أعـضاء �يئــة التــد َُ ُ

ر
�ختبــار، وقــد أبــدى الــسادة ا�»كمــzن Uعــض املالحظــات والتعــديالت ال�ــ� وضــعت [ــx �عتبــار عنــد 

َ ُ

تھ الZÄائيةصياغة �ختبار [x ص   رو

  :يمن الفكر املعرفيةـ التجرSة Uستطالعية الختبار تحصيل أ�عاد (4

ًسـتطالعيا عjـx  ثـم تـم تجرcبـة اUًعد .ن]Zاء من التعديالت املطلو©ة أصبح �ختبار جـا�زا للتطبيـق،

Wj4 عينة البحث وذلك لتحديد ما يzىعينة أخر غ:    

من تطبيق اختبار تحصيل أUعاد  ي .من الفكر   زــ تحديد 

مــن �ختبــار عــن طرcــق حــساب الــزمن املــستغر ألســرع تلميــذ، والــزمن املــستغر  ق        تــم حــساب  ق ز
دقــائق إللقــاء ) 5(دقيقــة باإلضــافة إ|ــx)30(يألبطــأ تلميــذ، وقــسم]Zما عjــx اثنــzن، فmــان النــاتج �ــساو

من اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر ياملعلومات، و©ذلك يmو    .دقيقة) 35(زن

  يمل الس^ولة والصعو©ة والتميÉz ألسئلة اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفيةــ تحديد معا

ــــس^ولة والــــــصعو©ة ألســــــئلة �ختبـــــار باســــــتخدام معادلــــــة حــــــساب  ـــل الـ تـــــم حــــــساب معامـــ
و¤ــW معــامالت ســ^ولة وصــعو©ة ) 0,67 _ 0,33(معــامالت الــس^ولة والــصعو©ة، وقــد تراوحــت مــا بــzن

ة جميـع .سـئلة عjـx ) 0,25 _ 0.21(تميÉz ما بzنمقبولة، كما تراوحت معامالت ال رمما يدل عxj قـد
  .التميÉz بzن التالميذ

جات اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية يــ تحديد ثبات د   ر

ــــق اســــــتخدام معادلـــــــة ـــاس عــــــن طرcـــ ـــــار واملقيــــ ــــات �ختبـ جـــ در كيـــــــو" رتــــــم حـــــــساب ثبــــــات د
دسن د¨ــشا رو و¤ــx :ــسبة ) 0,84(ي .مــن الفكــر املعرفيــة و©لــغ معامــل ثبــات اختبــار تحــصيل أUعــاد"ر

جــات اختبــار تحــصيل أUعــاد .مــن الفكــر املعرفيــة تتمتــع بقــدر مرتفــع مــن  يمرتفعــة تــدل عjــx أن د ر
 .الثبات

  يــ تحديد صدق اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية

ن ىدق الظـــا�ر الختبـــار تحـــصيل أUعـــاد .مـــوقـــد تـــم التأكـــد مـــن الـــص: ىالـــصدق الظـــا�ر  
َالفكر Uعرضھ عxj السادة ا�»كمzن، وتم اتفاق معظم^م عxj صدق �ختبار وأنھ يق=س ما وضع  ُ ي

  .لقياسھ، وأنھ صا�� للتطبيق Uعد إجراء التعديالت

الذى تم حـسابھ عـن طرcـق حـساب ا��ـذر ال45بيýـx ملعامـل الثبـات، و©لـغ : الصدق الذا¨ى  

ــار �ــــساوو©التــــا|W فــــإ) 0,84(ثبــــاتمعامــــل ال ـــل )0,91(ين معامــــل الــــصدق الــــذا¨ى الختبــ و�ــــو معامـ
  .صدق مرتفع
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ة ال}zائية الختبار تحصيل أ�عاد (من الفكر املعرفية5 ي ـ الصو   :ر

تھ الZÄائيــة ،  تطبيــق التجر©ــة �ســتطالعية ال�ــ� أجرcــتUعــد   رتــم صــياغة �ختبــار [ــx صــو
ُأسئلة لبعد املفا�يم ) 4(ُللبعد املعر[W وأسئلة ) 6(ًالبحث، مmونا منًاستعدادا للتطبيق عxj عينة 

)Wjونات �ختبار التحصيmو©ذلك أصبح صا�� للتطبيق) م.  

  :ي إعداد مقياس أ�عاد (من الفكر السلوكيةوـ 

  :إلعداد املقياس تم اتباع ا�³طوات �تية

يالبعـد الفكـر(يالفكر السلوكيةقياس نمو أUعاد .من و2و :  الdدف من املقياس-1 دى تالميـذ لـ) ُ
�ر يالصف الثالث >بتدا`ي .   .)عينة البحث(ز

  :يـ مكونات مقياس أ�عاد (من الفكر2

   Wـــو املقيـــاس [ـــmعـــاد .مـــن الفكــر الـــسلوكية ال�ـــ� تناســـب التالميــذ، وتUنحــدد الباحـــث أ ي
تھ املبدئيـــــة مـــــن عـــــدد ــــ=س .Uعـــــاد الرئ=ـــــسة والف) 6(رصـــــو ـــر مفـــــردات تقـ يرعيـــــة ألUعـــــاد .مـــــن الفكــ

يالبعــــد الفكــــر(ةالــــسلوكي ـــل مفــــردة مــــن مفــــردات املقيــــاس )ُ بــــدائل ) 3(ال�ــــ� تــــم التوصــــل إل�Zــــا، ولmـ
جة مقياس   .، وتمت صياغة مفردات املقياس)ليكرت(رمتد

اء اMQكمFن حو املقياس-3 ل آ
َ ُ

  .ر

َللتأكــد مــن صــدق املقيــاس تــم عرضــھ عjــx الــسادة ا�»كمــzن مــن أعــضاء �يئــة    ُ
&س  رالتــد

م السادة ا�»كمzن عxj مفـردات املقيـاس، وقـد أبـدى الـسادة ا�»كمـzن بmليات ال45بية وأجمع معظ
َ ُ َُ

تھ الZÄائية   رUعض املالحظات والتعديالت ال�� وضعت [x �عتبار عند صياغة املقياس [x صو

  ـ التجرSة Uستطالعية للمقياس4

ًسـتطالعيا عjـx ة اً جا�زا للتطبيـق، ثـم تـم تجرcبـقياسUعد >ن]Zاء من التعديالت املطلو©ة أصبح امل

Wj4 عينة البحث وذلك لتحديد ما يzىعينة أخر غ:    

من تطبيق املقياس  :زــ تحديد 

مــن �ختبــار عــن طرcــق حــساب الــزمن املــستغر ألســرع تلميــذ، والــزمن املــستغر  ق        تــم حــساب  ق ز
قـائق إللقـاء د) 5(دقيقـة باإلضـافة إ|ـx ) 15(ىألبطأ تلميذ، وقـسم]Zما عjـx اثنـzن، فmـان النـاتج �ـساو

من >جابة عxj املقياس  زاملعلومات، و©ذلك يmو   .دقيقة) 20(ن

  :ة والصعو©ة والتميÉz ملفردات املقياســ تحديد معامل الس^ول

ــــاس باســــــتخدام معادلـــــة حــــــساب  ــــس^ولة والـــــصعو©ة ألســــــئلة املقيـ تـــــم حــــــساب معامـــــل الــ
معــامالت ســ^ولة وصــعو©ة و¤ــx ) 0,62 _ 0,38(معــامالت الــس^ولة والــصعو©ة، وقــد تراوحــت مــا بــzن

ـــا بــــzن ة)0,25 _ 0.21(مقبولــــة، كمــــا تراوحــــت معــــامالت التميzــــÉ مـ ـــع أســــئلة رممــــا يــــدل عjــــx قــــد  جميـ
  .املقياس عxj التميÉz بzن التالميذ
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  :ــ تحديد معامل ثبات املقياس

دسن" تـم حـساب ثبــات املقيـاس عـن طرcــق اسـتخدام معادلــة د¨ـشا ركيـودر و صــالح الـدين عــالم، "(ر
و¤x :سبة مرتفعة تدل عxj أن املقياس يتمتـع بقـدر ) 0,80( و©لغ معامل ثبات املقياس)160: 2006

  .تمرتفع من الثبا

  :ــ تحديد معامل صدق املقياس

َوقــد تــم التأكــد مــن الــصدق الظــا�ر للمقيــاس Uعرضــھ عjــx الــسادة ا�»كمــzن، : ىالــصدق الظــا�ر ُ ي
قياســـھ، وأنــھ صـــا�� للتطبيـــق Uعـــد وتــم اتفـــاق معظم^ـــم عjــx صـــدق املقيـــاس وأنـــھ يقــ=س مـــا وضـــع ل

  .إجراء التعديالت

ــــل وقــــــد تـــــم حـــــسابھ عــــــن طرcـــــق حــــــساب ا��ـــــذر: الـــــصدق الـــــذا¨ى ـــات، ومعامــ ــــل الثبــ  ال45بيýـــــW ملعامــ
  .و�و معامل صدق مرتفع) 0,89(يفإن معامل الصدق الذا¨ي للمقياس �ساو) 0,80=(الثبات

ة ال}zائية ملقياس أ�عاد (من الفك5 يالبعد الفكر(ير السلوكيةرـ الصو ُ:(  

ـــسادة ا�»كمــــzن، وqعــــد تطبيــــق التجر©ــــة    Uَعــــد عــــرض املقيــــاس عjــــx الـ ُ
�ســــتطالعية ال�ــــ� 
جاتــھ ومعـــامالت الـــس^ولة والـــصعو©ة ملفرداتـــھ، تـــم  مـــن وصـــدق املقيـــاس وثبـــات د رأجرcــت لتحديـــد  ز

تھ الZÄائيـــة اســـتعدادا للتطبيـــق عjـــx عينـــة البحـــث، مmونـــ ًصـــياغة املقيـــاس [ـــW صـــو ً أســـئلة ) 6(ا مـــنر
  .ًو©ذلك أصبح صا�»ا للتطبيق

  :التطبيق امليداVي: ًعاشرا

̂ــدف مــن التجرcــب1 cخيــة املق45حــة القائمــة :  امليــدا:ي للبحــثـــ ال رالتعــرف عjــx فاعليــة الوحــدة التا
�ر يعxj املواطنة [W تنمية أUعاد �من الفكر لدى تالميذ الصف الثالث >بتدا`ي .   .زي

 تم اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الثالث >بتدا`ي بمع^د عمـر : البحثـ اختيار مجموعة2
  .تلميذ)24( Uعدد)W)3/4 بمحافظة أسيوط فصلبن ا�³طاب النموذ�

ـــــدة : ـــــــ التــــــصميم التجرÅcــــــ� للبحــــــث3 ـــــصميم التجرÅcــــــ� ذو ا��موعــــــة الواحـ اتبــــــع البحــــــث ا�»ــــــا|W التـ
ـــق أد ــا ثـــــم تطبيــ ـــق والتطبيــــق القبjـــــW ألدوات البحـــــث عل�Zــ وات املعا��ـــــة التجرÊcيــــة عل�Zـــــا ثـــــم التطبيــ

نة بيZÄما   .رالبعدي ألدوات البحث عل�Zا واملقا

تـم تطبيـق أدوات البحـث متمثلـة [ـW اختبـار تحـصيل أUعـاد �مـن : لتطبيق القبWj ألدوات البحـثـ ا4
ىالفكــر املعرفيــة ومقيــاس ألUعــاد .مــن الفكــر الــسلوكية تطبيقــا قبليــا لتحديــد مــستو التال ي ميــذ ًي

جات التالميذ [W التطبيق البعدي ألدوات البحث نة بيZÄا و©zن د روللمقا   .ر

&س الوحـــــــدة 5 ــــةرــــــــ تـــــــد ا¦ـــــــ¥� .و : املق45حـــ ـــW الفـــــــصل الد &س الوحـــــــدة املق45حـــــــة [ــــ ـــم تنفيـــــــذ تـــــــد ــ لتــ ر ر
  .م2021/م2020للعام

ن تم تطبيق أدوات البحث متمثلة [W اختبار تحصيل أUعاد �م: ـ التطبيق البعدي ألدوات البحث4
ىالفكــر املعرفيــة ومقيــاس ألUعــاد .مــن الفكــر الــسلوكية تطبيقــا Uعــديا لتحديــد مــستو التالم ي ًي يــذ ً

جـــات التالميـــذ [ـــW التطبيـــق القبjـــW ألدوات البحـــث ومعرفـــة فاعليـــة الوحـــدة  نـــة بيZÄـــا و©ـــzن د روللمقا ر
  ياملق45حة [W تنمية أUعاد .من الفكر لدى التالميذ
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ــ التحليــل >حــصا`ي5 ض مــن Uعــد تط: ـ وبيــق أدوات البحــث تطبيقــا Uعــديا أمكــن اختبــار ôــ»ة الفــر ً ً

نــــة بــــzن  4�ا باســــتخدام ال49نــــامج رخـــالل املقاzجات للتالميــــذ وتحليــــل النتـــائج وتفــــس رمتوســـطات الــــد
  ).SPSS(>حصا`ي

  :نتائج البحث: حادي عشر

يـ نتائج الفرض (و املتعلقة باختبار تحصيل أ�عاد (من الفكر املعرفية2   :ل

ق ذات داللة " لخت49 الباحث ô»ة الفرض .و الذى ينص عxj أنھا   وال توجد فر
cجات تالميذ ا��موعة التجر رإحصائيا بzن متوسطي د ختبار ال Êية [W التطبيق القبWj والبعديً

  .يالفكر املعرفيةتحصيل أUعاد .من 

قم رجدو    )1(ل

أUعاد 
تحصيل  راختبا

  ي.من الفكر

>نحراف   املتوسط  التطب=يق  العدد  ا��موعة
  ياملعيار

قيمة 
  "ت"

ىمستو 
  الداللة

Wj1.43  2.83  القب    

W]ُالبعد املعر  

  

  

  التجرÊcية

  

  1.50  9.41  البعدي  24

14.89  0.01  

Wj1.00  1.83  القب    

  Uُعد املفا�يم

  

  

  التجرÊcية

  

  1.35  6.25  البعدي  24

13.88  0.01  

Wj1.52  4.66  القب    

جة الmلية  رالد
  لإلختبار

  

  

  التجرÊcية

  

  1.92  15.66  البعدي  24

19.48  0.01  

ق بzن  جات ا��موعة التجرÊcيةويو�ä داللة الفر  [W التطبيق القبWj والبعدي الختبار رمتوسطي د
  .يتحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية و�ختبار كmل

ق ذات داللـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو ىيتـــ�Ç مـــن ا��ـــدو الـــسابق وجـــود فـــر ًل بـــzن ) 0,01(و
جات ا��موعـة التجرÊcيـة [ـW التطبيـق القبjـW والبعـدي الختبـار تحـصيل ) عينـة البحـث(رمتوسطي د

ُالبعد املعر[W ـ Uعد املفـا�يم(ي املعرفية عند أUعاد أUعاد .من الفكر و[ـW �ختبـار التحـصيWj كmـل ) ُ
ق لصا�� التطبيق البعدي، مما �ش4z إ|x تفو تالميذ ا��موعة  قو�ذه الفر التجرÊcية [W التطبيـق و

اســ]Zم للوحـــدة  رالبعــدي الختبــار تحـــصيل أUعــاد .مـــن الفكــر املعرفيـــة عــن �ختبـــار القبjــU Wعـــد د ي
، وقبــو الفــرض البـديل ونــصھ فــض الفــرض الـصفر .و cخيـة املق45حــة، وZgــذا يـتم  لالتا ل ي ر توجــد " ر

ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو ىفــــر ً جــــات تالميــــذ ا��مو)0.01(و عــــة التجرÊcيــــة [ــــW ربــــzن متوســــطى د
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 [W أUعاده الفرعية و�ختبار (يالتطبيق القبWj والبعدي الختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية
  .لصا�� التطبيق البعدي) كmل

رــ حساب مستو قوة تأث�F للوحدة التا خية املق��حة    ى

قم رجدو    )2(ل

يميـة أ�عـاد (مـن الفكـر املعرفيـة تنرمقدار ��ـم أثـر الوحـدة التا خيـة �ـ� و) η2(قيمة مر�ع إيتا
  للمجموعة التجر �ية

Wjختبار التحصي<  η
2 4zمقدار ��م التأث  

W]4  0.90  ُالبعد املعرzكب  

  كبUُ  0.89  4zعد املفا�يم

  كب4z 0.94  >ختبار كmل

 Wـ] Wالبعـد املعر[ـ xـjخيـة عc ُيت�Ç من ا��دو الـسابق أن قيمـة ��ـم .ثـر للوحـدة التا ر ل
أن jــــx و�ــــو ��ــــم تــــاث4z كبzــــ4 يــــدل ع) 0,90(يل أUعــــاد .مــــن الفكــــر املعرفيــــة بلغــــتاختبــــار تحــــصي

cخيــــة أســـ^مت ــار %) 90( بمقــــداررالوحـــدة التا ُمــــن التبـــاين الكjــــW [ـــW قيمــــة البعــــد املعر[ـــW مــــن اختبــ

  .يتحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية البعدي للمجموعة التجرÊcية

cخيــــة للكمـــا يتــــ�Ç مــــن ا��ـــدو الــــسابق أن قيمــــة ��ـــم  ُعjـــU xعــــد املفــــا�يم رلوحــــدة التا

و�ــو ��ــم ) 0,89(يحــصيل أUعــاد .مــن الفكــر املعرفيــة بلغــتياملرتبطــة بــاألمن الفكــر [ــW اختبــار ت
cخية أس^متتاث4z كب4z يدل عxj أن  ُمن التباين الكWj [ـU Wعـد املفـا�يم %) 89( بمقداررللوحدة التا

  .لبعدي للمجموعة التجرÊcيةيمن اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية ا

ـــة ��ـــــم  cخيــــة للوحـــــلكمــــا يتـــــ�Ç مـــــن ا��ـــــدو الــــسابق أن قيمــ ـــن ردة التا عjـــــx أUعـــــاد .مــ
يالفكر املعرفية [W اختبار تحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية كmل بلغت و�و ��م تاث4z ) 0,94(ي

cخيــة أســ^متكبzــ4 يــدل عjــx أن  ى مــستو اختبــار مــن التبــاين الكjــW [ــW%) 94( بمقــداررللوحــدة التا
  .التجرÊcيةيتحصيل أUعاد .من الفكر املعرفية كmل البعدي للمجموعة 

  :يـ تفس�F نتائج اختبار تحصيل أ�عاد (من الفكر املعرفية
cخيـــة ليتـــ�Ç مـــن ا��ـــداو الـــسابقة فاعليـــة  ي[ـــW تنميـــة أUعـــاد .مـــن الفكـــر رالوحـــدة التا

نــة املتوســطات  املعرفيــة لــدى تالميــذ ا��موعــة التجرÊcيــة، وتــدل  رعjــx ذلــك النتــائج >حــصائية ملقا
جات املعرفيــة و��ــم .ثـــر ي التالميــذ [ــW اختبــار تحــصيل أUعــاد .مــن الفكــر رالقبليــة والبعديــة لــد

cخية جات التالميذ عxj �ختبار، وcرجع ذلك إ|xرالذى أحدثتھ الوحدة التا   :ر [W د
ــــ مـــا تـــضمنتھ  cخيـــة املق45حـــة ـ فمـــرالوحـــدة التا cخيـــة ملـــصر رن معـــا مـــن أعـــالم ومناســـبات وأعيـــاد ر تا

ررض^ا Uشmل مÊسط م�»و©ة باأل:ـشطة والـصو املوäـ»ة لmـل وطنية وعادات وتقاليد مصرcة وع
 Wم ذلــك [ــ�ف، ســا ف لــدى التالميــذ وظ^ــرراملعـا جــاترتنميــة املعـا  اختبــار تحــصيل أUعــاد ر ذلــك [ـW د

  .ي.من الفكر املعرفية البعدي
cخية املق45حة الوحدة التــ ما تضمنتھ  ف را رمن مفا�يم مرتبطة باألمن الفكـر Uـشmل مÊـسط ومعـا ي

ـــــا�م ذلـــــــك [ــــــW تنميـــــــة املفـــــــا�يم  ـــــشطة، سـ ـــــصو التوضـــــــيحية و.:ــ رحــــــو 7ـــــــل مف^ــــــوم مـــــــ�»و©ة بالـ ل
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تھ و�Zديداتھ  رال�»يحة لدى التالميذ وأضعف املف^وم املضاد لتلك املفا�يم وذلك بتوضيح خطو
  . لدى التالميذال�»يحة ي .من الفكر لك [W نمو مفا�يميلألمن الفكر وألمن الوطن، وساعد ذ

&س املـستخدمة [ـW تنفيـذ  cخيـة مـن أ:ـشطة مختلفـة إ|ـx جانـب طـر التـد رـ مـا تـضمنتھ الوحـدة التا قر
&س الوحدة 7ان لھ أثر [W تنمية الوWX بأUعاد �من الفكر لدى التالميذ يتد   .ر

  :يالفكر السلوكيةمن الثاVي املتعلقة بمقياس أ�عاد (ـ نتائج الفرض 2

ق ذات داللــــة " اخت9ـــ4 الباحــــث ôــــ»ة الفـــرض الثــــا:ي الــــذى يـــنص عjــــx أنــــھ   وال توجـــد فــــر
جات تالميذ ا��موعة التجرÊcية [W التطبيق القبWj والبعدي [W مقياس رإحصائيا بzن متوسطي د ً  

  .ي أUعاد .من الفكر السلوكية

ق رجدو    )3(مل

جــا ق بــFن متوســطي د ريو�ــ� داللــة الفــر ا�Qموعــة التجر �يــة  �ــ� التطبيــق القب�ــ� والبعــدي ت و
  .يملقياس أ�عاد (من الفكر السلوكية

مقياس 
.من 
  يالفكر

  املتوسط  التطب=يق  العدد  ا��موعة
>نحراف 

  ياملعيار
قيمة 

  "ت"
ىمستو 
  الداللة

Wj0.91  2.83  القب    

ُالبعد 

  يالفكر

  

  

  التجرÊcية

  

  0.97  9.79  البعدي  24
39.69  0.01  

ق ذات داللـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو ىيتـــ�Ç مـــن ا��ـــدو الـــسابق وجـــود فـــر ًل بـــzن ) 0,01(و
جـات ا��موعـة التجرÊcيـة  [ـW مقيـاس أUعـاد [ـW التطبيـق القبjـW والبعـدي) لبحـثعينـة ا(رمتوسطي د

يالبعد الفكر (ي.من الفكر السلوكية عند ُ ( x4 إ|ـzق لصا�� التطبيق البعدي، مما �ش وو�ذه الفر
عــن يالبعــدي ملقيــاس أUعــاد .مــن الفكــر الــسلوكية الميــذ ا��موعــة التجرÊcيــة [ــW التطبيــق قتفــو ت

فـض الفـرض الـصفر الثـا:ي،  cخية املق45حة، وZgذا يـتم  اس]Zم للوحدة التا ي�ختبار القبU Wjعد د ر ر ر
ق دالة إحصائيا عند مستوتوجد " ديل ونصھلوقبو الفرض الب ىفر ً جـات )0.01(و ربـzن متوسـطى د

يملقيــــاس أUعـــاد .مـــن الفكـــر الــــسلوكية يـــذ ا��موعـــة التجرÊcيـــة [ــــW التطبيـــق القبjـــW والبعـــدي تالم
  .لصا�� البعدي
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ر حساب مستو قوة تأث�F للوحدة التا خية املق��حة    ى

قم رجدو    )4(ل

ي (من الفكر   تنمية أ�عاد رومقدار ��م أثر الوحدة التا خية املق��حة ��) η2(قيمة مر�ع إيتا
  السلوكية للمجموعة التجر �ية

η  يمقياس .من الفكر
2 4zمقدار ��م التأث  

يالبعد الفكر ُ  0.98  4zكب  

cخيــة  ريتــ�Ç مــن ا��ــدو الــسابق أن قيمــة ��ــم .ثــر للوحــدة التا املق45حــة عjــx أUعــاد ل
4z كب4z يدل عjـx و�و ��م تاث) 0,98(يالفكر بلغتي.من الفكر السلوكية [W مقياس أUعاد .من 

cخيــــة أســــ^متا بمقــــدار ـــن %) 98(رأن الوحــــدة التا ـــاين الكjــــW [ــــW مــــستو مقيــــاس أUعــــاد .مـ ىمــــن التبـ
  .يالفكر السلوكية البعدي للمجموعة التجرÊcية

  :يعاد (من الفكر السلوكية تفس�F نتائج مقياس أ�

اسيةسابقة فاعلية الوحدليت�Ç من ا��داو ال   W تنمية أUعاد من املنó* املق45ح [رة الد

ي .مــــن الفكــــر الــــسلوكية لــــدى تالميــــذ ا��موعــــة التجرÊcيــــة، وتــــدل عjــــx ذلــــك النتــــائج >حــــصائية 
جات التالميـذ عjـx مقيـاس أUعـارنـة املتوسـطاتملقا يد .مـن الفكـر الــسلوكية ر القبليـة والبعديـة لـد

جات التالميذ عxj املقياس cخة [W د رو��م .ثر الذى أحدثتھ الوحدة التا   :، وcرجع ذلك إ|xر

ة والتوضــــــيحية ¨عكــــــس  �»و©ة باأل:ــــــشطة املـــــصو ــ ــــف مـــ ـــدة ملـــــشا�د ومواقــ ـــ تنــــــاو محتـــــو الوحـــ رــــ ى ل
ر واملعتقـــد بيـــZÄميال²ــسامح الفكـــر بــzن املـــصرzcن وحرcـــة الفكــ

ُ
ُو البعـــد الـــسلو7ي ، ســا�م ذلـــك [ـــW نمــ

  .يلألمن الفكر لدى التالميذ عxj املقياس

ة لتف رــ تناو الوحدة و.:شطة املصو تھ إيجابيا سا�م [W ¨عزcز التفكzـ4 >يجـاqي ل ًك4z التالميذ وإثا ر
  .لد�Zم، وcظ^ر ذلك [W نمو التفك4z >يجاqي لدى التالميذ [W إجابا�Zم عxj املقياس

ـــية اســـــ ـــدة الد ـــــاو الوحـــــ ـــــ تنـــ ــ رــ ــــوم ل ـــــصو والرســــ ــــــوطن و>ســــــــتعانة بالـــ ــــا[W وا�»ــــــــضار للــ ـــــ4اث الثقــــ ر لل5ـــ ي
ة >نتماء لھ وا� عزcـز >نتمـاء الثقـا[W وا�»ـضار ورالتوضيحية لھ وضر ي»فاظ عليھ سا�م [W نمو ̈و

يلــدى التالميــذ وظ^ــر ذلــك [ــW إجابــا�Zم عjــx مفــردات املقيــاس ا�³اصــة باإلنتمــاء الثقــا[W وا�»ــضار 
  .لدى التالميذ

اسات السابقة ــ وZgذه ر النتائج يتفق البحث ا�»ا|W مع النتائج ال�� توصلت إل�Zا Uعض البحوث والد
حـدات ال�� أكد وت عxj إمmانية تنمية أUعاد �من الفكر لدى التالميذ من خالل منـا+* و©ـرامج و ي

اســــات  اســــات �جتماعيــــة، ومــــن �ــــذه الد رمق45حــــة للد اســــة ر اســــة الفــــاتح )2013(�نــــاء عjــــWرد ر، ود
ـــــــضان)2016(دمحم مــــ ـــــــال  ــــــة منــــ اســـــ ر،ود ـــــــال)2017(ر ـــــــــد كمــــ ــــة أحمــ اســـــــ ـــــادل )2017(ر، ود ــــــــــة عــــــ اسـ ر، ود

W|اسة )2018(الشاذ ر، ود   ). 2019(ضا إسماعيلر
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  توصيات البحث: ثاVي عشر

Äاسات �جتماعية بتضمي    قيم املواطنة Zارــ ا�تمام املعنيzن بتطوcر منا+* الد

  .يملواطنة و.من الفكر بقضايا ااملعلمzن إعداد ج ــ تضمzن برام

ة للتالميذ ات واملقاي=س املصو رــ >ستفادة من أدوات البحث [W إعداد �ختبا   .ر

cاض .طفـال ـ Uـشmل مناسـب لطبيعـ]Zم ـ cخ [W الصفوف .و|x ـ بل من مرحلة  &س التا ة تد رـ ضر ر ر ور
ة منó* مستقل أو  ة ضمنية داخل املنا+*رومستوا�م، سواء [W صو   .ربصو

  بحوث مق��حة: ثالث عشر

  W] اسات البحثية �تيةتوصل إليھ البحث ضوء ما ر يق45ح إجراء الد ُ:  

اسات �جتماعية [W الصفوف .و|x من املرحلةتقوcم منا+* الــ   >بتدائية [W ضوء قيم املواطنة رد
   .يوأUعاد �من الفكر

cخ [W تنمية مفـا�يم حقـو >:ـسان والتعـا�ش مـع �خـر لـدى طـالب ــ ق فاعلية وحدة مق45حة [W التا ر
  .املرحلة الثانوcة
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مراجع البحث: را�ع عشر  

أوال
ً

املراجع العرSية:   

cــاض عبدالــسميعيد بــدو أحمــد كمــال، أحمــ برنــامج مق5ــ4ح قــائم عjــx املــدخل ). 2017.(رعبــدالعال 
ات التفكzـ4 >يجـاqي  اسات �جتماعية لتنمية أUعـاد ال²ـسامح وم^ـا &س الد رالبي�� [W تد ر ر

اســــات �جتماعيــــة. لــــدى تالميــــذ املرحلــــة >بتدائيــــة ، 1، مــــصر، جرا��معيــــة ال45بوcــــة للد
  .567 ـ 515

اسات �جتماعية ف). 2015.(يدو أحمدأحمد ب راعلية وحدة مق45حة قائمة عxj املواطنة بمنó* الد
ات اتخــــاذ القــــرار لــــدى تالميــــذ الــــصف الثــــا:ي  ر[ــــW تنميــــة Uعــــض قــــيم .مــــن الفكــــر وم^ــــا ي

اسات �جتماعية>عدادي،    ).153(، ج)191(، مصر، عرمجلة ا��معية ال45بوcة للد

�Åس الد). 2000.(أحمد شل&   .، عالم الكتب، القا�رة�جتماعية بzن النظرcة والتطبيقراسات رتد

cخيــة [ــW تنميــة أUعــاد املواطنــة ). 2016.(أحمــد مــا�ر عبــدهللا رفاعليــة اســتخدام مــدخل .مــاكن التا
اســـات �جتماعيـــة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة >عداديـــة،  مجلـــة 7ليـــة رو�تجـــاه نحـــو مـــادة الد

  ).109(ع). 27(، جامعة بZÄا، جال45بية

فاعلية وحدة مق45حة [W الفلسفات الشرقية القديمة [W تنمية قيم ). 2011.(إيمان مصطفى مو¦¥�
ي�نتمـاء واملواطنـة لــدى طـالب الــصف .و الثـانو اســات ل سـالة ماجــست4z، مع^ـد الد ر،  ر

  .والبحوث ال45بوcة، جامعة القا�رة

ات ت التعاستخدام اس45اتيجية محطا). 2019.(رضا السيد شعبان إسماعيل رلم لتنمية Uعض م^ا
التفكzـــ4 >يجـــاqي و�نخـــراط [ـــW ¨علـــم ا��غرافيـــا لـــدى تالميـــذ ا�»لقـــة .و|ـــx مـــن التعلـــيم 

  .فيوم، جامعة ال)46(،عمجلة 7لية ال45بية.سا¦¥�، 

W|يم الـشاذ�فاعليــة اسـ45اتيجية الــتعلم املقلـوب [ــW تنميـة Uعــض مفـا�يم .مــن ). 2018.(عـادل إبــرا
ـــدى طــــ ـــW املـــــسار املـــــصر بمحافظــــة >حـــــساء، الب امليالفكــــر لــ ـــة [ـ مجلـــــة يرحلـــــة >عداديــ

�ر، عال45بية   ).2(، ج)177(ز، 7لية ال45بية، جامعة .

ــــــدهللا عبدا�»ــــــــسن ال745ــــــــي ــــــر). 2014.(عبــ ــــــن الفكــ ــــات .مــ ، جرcــــــــدة الرcــــــــاض >لك45ونيــــــــة، يمقومــــ
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