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استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقیة في تدریس الجغرافیا علي تأثیر 
تنمیة  بعض قیم المواطنة والتحصیل الدراسي لدي تالمیذ المرحلة 

   االبتدائیة في مصر
  ةقدمم

دور أساسي في بناء مجتمعه ، وتتحقق من بكل فرد في المجتمع یساهم 
خالله أهدافه ، وقد شهدت السنوات األخیرة زیادة االهتمام بسلوكیات الفرد 
ومنظومة القیم التي تحكمها وكیف یمكن توجیهها الوجهة السلیمة التي تساعد 

لمجتمع ، وهنا یأتي دور علي بناء منظومة القیم الحاكمة لسلوكیات كل أفراد ا
عملیة التربیة تلك العملیة التي یسعي المجتمع من خاللها إلي تحقیق أهدافه 
وتطویر أفراده من اجل تحقیق التنمیة في جمیع المجاالت ، وهي كما یري دیوي 

  احد العناصر الدینامیكیة التي تؤثر في المجتمع وتتأثر به .
من تفاعالت وتعامالت صورة ویمثل المجتمع المدرسي بما یتضمنه  

مصغرة للحیاة في المجتمع الكبیر بما یتضمنه من عالقات تأثیر وتأثر ، وعلیه 
فلم یعد دور المدرسة قاصرا علي كونها تلك المرآة التي تعكس ما یحدث في 

تمع الذي توجد به وتطویره .    المجتمع ، بل تعدي إلي محاولة تحسین هذا المج
  )٤٩: ١٩٨٨حامد أبو الخیر (

ویفرض ذلك علي التربیة دورا مهما یتمثل في مساعدة المتعلمین علي 
فهم المجتمع الذي یعیشون فیه و األسس التي یقوم علیها ، والقیم التي تحكم 
العالقات بین أفراده ، بما یعني أن دور المدرسة لم یعد مجرد نقل و تلقین 

ا بل تعدي دورها إلي أبعاد المعلومات ، وقیاس مدي قدرت المتعلمین علي حفظه
أخري جدیدة ، من خالل تعلیم الفرد كیف یتعامل مع اآلخرین ، و كیف یتعاون 
مع باقي أعضاء المجتمع ، وكیف ینافسهم ، والقیم التي تحكم تلك العالقات 

  والسلوكیات التي یقوم بها أثناء تفاعالته مع باقي أعضاء مجتمعه  الكبیر .
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قیم المواطنة من القضایا الرئیسة في ظل ویعد اكتساب الطالب ل
المستجدات العالمیة التي تهدد الهویة الثقافیة في وقت أصبح مجال التنافس بین 
 الدول المتقدمة هو إصالح التعلیم وتطویره باعتباره وسیلة تحقیق الرقي والسیادة

 أن تربیة المواطنة واكتساب ١*) ١٤: ٢٠٠٨للدول ، وتؤكد عایدة أبو غریب (
قیمها یساعد الطالب علي اكتساب ثقافة التنمیة ویزید من قیم المشاركة والتسامح 
والتفاعل االجتماعي بجانب تطویر عملیات التخطیط والتنفیذ،ولعل االهتمام بقیم 

  المواطنة یعود إلي :
اهتمام دول العالم بتحدید حقوق المواطن وجمیع واجباته من خالل النص  - ١

 ص بكل دولة .علیها في الدستور الخا

سعي األنظمة التربویة إلي غرس قیم المواطنة وتنمیة ثقافتها لدي النشء من  - ٢
 اجل تحقیق االندماج االجتماعي لكل أفراد المجتمع .

ظهور ما یسمي بالمواطنة القومیة من خالل ارتباط مجموعة من الدول  - ٣
 بعضها البعض بروابط قومیة مثل تلك الرابطة بین الدول العربیة .

هور مبدأ المواطنة العالمیة التي تقوم علي مبدأ التعددیة الثقافیة وصیانة ظ - ٤
 حقوق اإلنسان واإلیمان المطلق بالدیمقراطیة .

تبني دول العـالم ومفكریهـا لمفهـوم المواطنـة وضـرورة تنمیتهـا وغـرس قیمهـا مـن  - ٥
 خالل ثالثة أبعاد :

 . البعد الوطني لتنمیة اإلحساس باالنتماء والهویة 

 وقیم واتجاهات الحقوق والواجبات د االجتماعي لتنمیة معارف وقدراتالبع. 

 ه الضـــرورة الدولیـــة إلعـــداد الفـــرد القـــادر علـــي التفاعـــل مـــع العـــالم الـــذي یحیطـــ
 )    ١٤٥: ٢٠٠٨رجاء عید وآخرون ، .(

                                                

1 یتم التوثیق وفق نظام   APA  
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  اهتمـــام الـــدول المتقدمـــة والنامیـــة علـــي حـــد ســـواء بتنمیـــة قـــیم المـــواطن وزیـــادة
 تبــار الــن التربیــة هــي الدعامــة أساســیة لبنــاء المجتمعــات  شــعوره بالمســئولیة باع

Susanne Menzel and Susanne Bögeholz ,2010:31-32)( 
  

ویمثل المنهج وسیلة المدرسة لتحقیق غایاتها من خالل ما یقدمه من 
معارف ومهارات وینمیه من قیم واتجاهات ، وما یمارسه المتعلمون من أنشطة 

مه الحدیث تمثیال للواقع الذي یعیشه المتعلمون بحیث حیث أصبح المنهج بمفهو 
یكتسبون من خالله المعارف والمهارات و القیم واالتجاهات التي اتفق أفراد 

  المجتمع علیها .
إذن فالمنهج هو وسیلة التربیة في إعداد الفرد للحیاة وهو المحور الذي 

ها ، ویمكن من یساعد علي تحقیق األهداف المحددة بكل مجاالتها ومستویات
خالله مساعدة المتعلمین علي اكتساب عدید من القیم التي یحتاجونها في حیاتهم 
داخل المجتمع والتي من غیرها تصبح عملیة التكیف االجتماعي امرأ صعبا، كما 

(محمد  .یقدم المنهج أسالیب التوجیه والضبط و المتابعة في ضوء معاییر محددة 
  ) ١١: ٢٠١٠السید علي ،
 Gladys Loewen & William)ا یشر جالدین وولیم بوالردوكم

Pollard,2010:130  فان احد التحدیات األساسیة التي تواجه المجتمعات هي قدرتها
علي تغییر السیاسات والممارسات التي توجه سلوكیات األفراد لتحقیق العدالة بین 

قیم المواطنة لدي أفرادها ،  وهنا تظهر أهمیة دور المناهج الدراسیة في تنمیة 
تالمیذنا كأحد السبل التي یمكننا بها مواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین 
باعتبار أن أي تقدم یحدث في المجتمع یتطلب عقول وسواعد المواطنین ومن ثم 
تصبح عملیة مساعدتهم علي اكتساب قیم المواطنة ركیزة أساسیة للمشاركة 

القتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة ، وهنا یأتي دور االیجابیة والفعالة في التنمیة ا
مؤسسات التعلیم باعتبارها المصنع الحقیقي إلعداد المتعلمین وتأهیلهم للمشاركة 
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بفاعلیة في المجتمع وعلیها یقع الدور األكبر في إرساء قیم المواطنة وممارستها 
  وتنمیتها من خالل التعلیم .

في المدرسة احد روافد تنمیة القیم  ویمثل منهج الدراسات االجتماعیة 
واالتجاهات االیجابیة لدي المتعلمین حیث یساعد علي تزوید الناشئین والشباب 
بجوانب معرفیة ومهاریة ووجدانیة تسهم في إعدادهم للمستقبل ، وتتعدد أهداف 
الدراسات االجتماعیة في مراحل التعلیم المختلفة حیث تهدف إلي اكتساب القدرة 

تعایش مع المجتمع واإلحساس بمشكالته والمشاركة في حلها والتعاطف علي ال
مع اآلخرین والعمل علي حل مشكالتهم، واكتساب القیم واالتجاهات االیجابیة 
التي تساعد الفرد علي أن یتفاعل مع المجتمع ویحس باالنتماء له ومن أهداف 

 تدریس الدراسات االجتماعیة:

 القدرة على السلوك االجتماعي السلیماالجتماعیة و  تنمیة الحساسیة .  

 التالمیذ مع نظرة عالمیة تقوى هذه الروح وتدعمها تنمیة الروح القومیة عند . 

 والعادات المرغوب فیها تنمیة الصفات واالتجاهات والقیم . 

 قضاء وقت  مشكلةلمشكالت الناتجة عن وقت الفراغ (اإلسهام في حل ا
  الفراغ)

 من المعلومات والمهارات  للطالب بتزویده بقدر تنمیة الشخصیة السویة
  . اإلیجابیة تساهم في إكسابه بعض القیم واالتجاهات والخبرات التي

 فهم العالقات االجتماعیة .  

 المشاركة اإلنسانیة المبنیة على االحترام والتقدیر بین األمم  غرس روح
  . بناء عالم أفضل والتعاون اإلنساني في

 المدنیة واالهتمام بحقوق اإلنسان المسئولیة تنمیة  
t232.htm-f14/topic-http://sidigamal.yoo7.com/montada )(  

ذا ما حللنا األهداف السابقة للدراسات االجتماعیة نجد أنها تهتم  وإ
تمعة والقیم التي تحكم تفاعالته مع باقي بالجانب االجتماعي وعالقة الفرد بمج

أعضاء مجتمعه ومنها قیم المواطنة والتي تظهر من خالل تنمیة المسئولیة 
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المدنیة واالهتمام بحقوق اإلنسان وغرس روح المشاركة واكتساب القیم واالتجاهات 
-٣، ٢٠٠٩( ة لضمان جودة التعلیم واالعتماداالیجابیة ، وتؤكد الهیئة القومی

أهمیة تنمیة القیم واالتجاهات من خالل تدریس مادة الدراسات االجتماعیة  )٤١
في المراحل التعلیمیة المختلفة ، ومنها المرحلة االبتدائیة من خالل نص وثیقة 
معاییر محتوي مناهج الدراسات االجتماعیة في هذه المرحلة علي تنمیة قیم 

ة إلي إن الدراسات المواطنة حیث اشارت في منطلقات إعداد هذه الوثیق
االجتماعیة تسعي إلي تأكید منظومة القیم المجتمعیة التي أقرتها الشرائع السماویة 
ویتبناها المجتمع المصري ، و أشارت في المجاالت العامة لمعاییر الدراسات 

و  االجتماعیة واألخالقیة في مجتمعه ، القیم اكتساباالجتماعیة إلي ضرورة " 
" كما أشارت المعاییر الخاصة بالجغرافیا في سلوكیاته في قیم من یكتسبه ما إظهار

المرحلة من الصف الرابع إلي السادس إلي ضرورة اكتساب القیم التي یحتاجها 
المتعلم للتفاعل مع مجتمعه ومنها المحافظة علي مرافق الدولة ،وترشید استخدام 

المشكالت والمساهمة  الموارد في بیئته ،والعمل مع الفریق بروح التعاون وتحدید
  في حلها.                       

ونصت وثیقة معاییر خریج التعلیم قبل الجامعي في مرحلة التعلیم 
 وحقوق والدیمقراطیة المواطنة أجل من األساسي في منطلقات بنائها علي أن التعلم

جاء اإلنسان احد األسس التي یجب االهتمام بها في تدریس المواد المختلفة كما 
للخریج لینص علي ذلك صراحة  المعیاریة المستویات المجال الثاني من مجاالت

" (الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم والعولمة الثقافیة والهویة المواطنةبقوله " 
  ) ١٦-١: ٢٠٠٩واالعتماد ،

،  ١٩٨٩وتؤكد عدید من الدراسات السابقة ومنها دراسة یحي لطفي 
، ودراسة محمد عبد  ١٩٩٤ودراسة یحي عطیة ١٩٩٣ودراسة احمد جابر 

، ودراسة احمد  ٢٠٠٨، و دراسة رجاء عید وآخرون  ١٩٩٥الرءوف خمیس 
علي أهمیة تنمیة  ٢٠٠٨، ودراسة علي كمال معبد واحمد زارع ٢٠٠٨الشوادفي 
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قیم المواطنة لدي التالمیذ في المراحل التعلیمیة المختلفة من خالل تدریس 
  عیة بفروعها الجغرافیا والتاریخ والتربیة الوطنیة .الدراسات االجتما

وتشــــیر نتــــائج عدیــــد مــــن الدراســــات إلــــي أهمیــــة غــــرس القــــیم  فــــي نفــــوس 
المتعلمین والعمل علي تنمیتها من مراحل النمو األول حیث تبـدأ عملیـة تنمیـة القـیم 
فـــي نفـــوس المتعلمـــین منـــذ مراحـــل التعلــــیم األولـــي  ، والـــي تؤكـــد التربویـــات مــــدي 

أثیرهــا فــي بنـــاء شخصــیة المـــتعلم وبقــاء اثـــر الــتعلم معـــه لبــاقي مراحـــل حیاتــه بمـــا ت
یشـكل شخصـیته فـي المســتقبل ویـؤثر فـي ســلوكیاته ، اذ تلعـب مرحلـة الطفولــة دور 
مهمــًا فــي تكــوین ســمات الشخصــیة اإلنســانیة ، تلــك الســمات التــي تتحــدد وفقــًا لمــا 

لتــي تعتبــر هــي مرحلــة بنــاء اإلنســان یتلقــاه اإلنســان مــن تربیــة فــي هــذه المرحلــة، وا
ـــــي تشـــــكل  ـــــه ، والت ـــــه وقیمـــــه ومعتقدات ـــــه واتجاهات ـــــد میول وتكـــــوین شخصـــــیته وتحدی
ســـلوكیاته فـــي المســـتقبل  ،وقـــد اهتمـــت كــــل دول العـــالم بهـــذه المرحلـــة مـــن خــــالل 
مؤسســات تعلیمیــة لــدیها مــن البــرامج التعلیمیــة مــا یمكنهــا مــن مســاعدة الطفــل علــي 

ـــة تمثـــل أن ینمـــو نمـــوًا مطـــرد ا لبنـــاء الشخصـــیة المطلوبـــة ، فأصـــبحت هـــذه المرحل
فـــان  ٢٠١٠األســـاس القـــوي لتحقیـــق تنشـــئة قویـــة ســـلیمة وكمـــا یشـــیر إبـــراهیم علـــي 

 أهمیــة المرحلــة االبتدائیــة ترجــع إلــى كونهــا البدایــة الحقیقــة لعملیــة التنمیــة الشــامل

 شــامل المتــزنلمــدارك األطفــال ، ألنهــا تــزودهم بكــل مــا مــن شــأنه تحقیــق النمــو ال

الجدیـدة التـي  لشخصیاتهم، روحیًا واجتماعیًا وعقلیًا ووجدانیًا وجسمیا كما أنها البیئة
 )http://a22a.net/vb/showthread.php?p=288(  ینتقل إلیها من بیته .

  من خالل ما سبق تتضح مسلمات هامة :
 ج للمدرسة دور مهم في إعداد الفرد للحیاة من خالل ما تقدمه من برام

  وعملیات .
  للمدرسة في المرحلة االبتدائیة دور مهم في بناء النسق القیمي للفرد من

  خالل ما یعیشه المتعلم من تفاعالت تتیحها البرامج المختلفة المقدمة بها  .



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٥  

  تسعي مناهج الدراسات االجتماعیة بشكل عام ومنهج الجغرافیا خاصة في
هداف في النواح الوجدانیة مراحل التعلیم العام إلي تحقیق عدید من األ

والنفسیة للمتعلم بما یساعده علي أن یصبح عضوًا مفیدًا في مجتمعه یواجه 
  مشاكله ویشعر باالنتماء له ویشارك في حلها. 

وانطالقا من هذه األهمیة قام الباحث بدراسة استطالعیة شملت تحلیال 
س االبتدائي علي لوحدات الجغرافیا بكتاب الدراسات االجتماعیة بالصف الخام

مدار الفصلین الدراسیین بهدف التعرف علي مدي اهتمام المناهج بتنمیة قیم 
  المواطنة علي مستوي التخطیط والتنفیذ والتقویم اتضح من خالله ما یلي :

 :عدد وحدات الجغرافیا بالفصل الدراسي األول وحدتین 

o  تنمیة اهداف  لم تتضمن ما یشیر ١٠بلغ عدد أهداف الوحدة األولي
 القیم المختلفة .

o  أهداف تضمنت هدفًا واحدًا یؤكد  ٧بلغ عدد أهداف الوحدة الثانیة
 علي احترام قیمة العمل .

مما یعني عدم االهتمام بتنمیة الجانب القیمي عند تخطیط المنهج  
 وهو ما ینعكس علي عملیات تنفیذ البرنامج  والتقویم .

 لثاني وحدة واحدة لم تتضمن أي عدد وحدات الجغرافیا بالفصل الدراسي ا
 أهداف ترتبط بتنمیة القیم المختلفة.

    لم یتضمن المحتوي ما یشیر إلي تنمیة الجوانب القیمیة بشكل عام 

 . ال توجد أنشطة تركز علي تنمیة القیم 

 . عدم التعرض لهذه القیم في جوانب التقویم المقدمة 

لي تنفیذ هذه المناهج كما تم إجراء مقابالت مع المعلمین القائمین ع
(بعضهم غیر متخصص في تدریس الدراسات االجتماعیة)   بالمدارس االبتدائیة

اتضح من خاللها التركیز علي تنمیة الجوانب المعرفیة إلعداد التالمیذ 
یة تعتمد علي الحفظ لالمتحانات من خالل توظیف استراتیجیات تدریس



  ة في تدریس الجغرافیا علي تنمیة  بعض قیم المواطنة د. خمیس محمد خمیس عبد الحمیداثر استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقی
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٦ 

استراتیجیات تدریسیة تعمل علي  االلقاء) دون االهتمام بتوظیفواالستظهار (
تنمیة الجوانب القیمیة والوجدانیة لدي المتعلم، وهو ما یشیر إلي ضعف االهتمام 

من خالل  -بالرغم من تأكید الدراسات علي أهمیتها   -بتنمیة قیم المواطنة 
مناهج الجغرافیا كأحد فروع الدراسات االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة تلك 

لتي تمثل مرحلة بناء شخصیة الفرد وعلیه فإن النظام التعلیمي في حاجة المرحلة ا
إلي وجود البرامج  التي من خاللها یستطیع القیام بدوره في تحقیق األهداف 

  المنشودة وغرس القیم المناسبة لدي التالمیذ وتنمیتها.
 فیما یقدم ، وما یتم توظیفه من ومن ثم فقد ظهرت الحاجة إلي إعادة النظر

 وأجدرها للتوصل إلى أكثرها مالئمة والوسائل ؛ الطرق واألسالیب واالستراتیجیات

وقد أشارت ، العلمي ونتاجًا في مجتمع یرتكز على معطیات العلم والتفكیر مردوداً 
التربویات إلي عدید من االستراتیجیات التي یمكن االستفادة منها عند تنمیة القیم 

، وماجد زكي ٢٠٠٠، عبد الخالق سعد١٩٩٩لدي المتعلمین مثل مصطفي رجب 
، ومن هذه االستراتیجیات تكوین العادات الخلقیة ، القدوة واإلقناع   ٢٠٠٧الجالد 

  ، المناقشة الخلقیة ، جریدة القیم وتوظیف القصة ، تحلیل القیم .
وقد جاءت هذه الدراسة كمحاولة لمعرفة مدي تأثیر إستراتیجیة المناقشة الخلقیة 

تتمشى مع  یة قیم المواطنة باعتبارها من االستراتیجیات التدریسیة التيعلي تنم
لالشتراك النشط في عملیة التعلم، وینصح  فرصاً  وتتیح للتالمیذ النظم الدیمقراطیة،

كثیر من التربویین باستخدامها ، ویمكن توظیفها كأحد أشكال المناقشة التي یمكن 
تنفیذها ومن ثم فقد جاءت هذه الدراسة من خاللها توضیح أهمیة القیمة وكیفیة 

كمحاولة لتوضیح كیفیة تدریس الوحدات الدراسیة في الجغرافیا في المرحلة 
االبتدائیة من خالل توظیف إستراتیجیة المناقشة الخلقیة بما یتفق  وطبیعة 

  متطلبات النمو في المرحلة.
 مشكلة البحث 



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٧  

ألمم المختلفة واحدة من القضایا تعد ثقافة المواطنة وتنمیة قیمها لدي أبناء ا
فتوجد لها  -علي اختالف مستویات نموها - المهمة التي تهتم بها المجتمعات 

البرامج التي یمكن من خاللها تنمیة هذه القیم ومساعدة النشء علي تنمیتها بما 
یحقق أهداف المجتمع ویساعد علي تماسك أعضائه وزیادة مشاركتهم في مواجهة 

اه ، وبالنظر إلي واقع تدریس المواد الدراسیة في مدارسنا الیوم مشكالته وقضای
بصفة عامة والدراسات االجتماعیة بصفة خاصة وعلي وجه الخصوص الجغرافیا 

ما زال یحتاج إلي بذل مزید  –تنمیة قیم المواطنة وثقافتها  –نجد أن هذا البعد 
األهداف األساسیة  من الجهد من خالل تقدیم برامج یمكن من خاللها تحقیق احد

لتدریس الدراسات االجتماعیة في التعلیم العام ، وتحقیق معیار مهم من المعاییر 
صیاغة مشكلة الدراسة في یمكن التي تبنتها هیئة ضمان جودة التعلم ومن هنا 

في  ر استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقیةیثتأما  السؤال الرئیس التالي :
میة بعض  قیم المواطنة  والتحصیل الدراسي لدي تدریس الجغرافیا علي تن

  تالمیذ المرحلة االبتدائیة " 
  :ـ ویتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالیة 

 ما قیم المواطنة التي یمكن تنمیتها لدي تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟ - ١

استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقیة  في تدریس الجغرافیا علي  تأثیرما  - ٢
 بعض قیم  المواطنة لدي تالمیذ المرحلة االبتدائیة  ؟تنمیة 

تدریس الجغرافیا علي  استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقیة  في تأثیر ما  - ٣
 تنمیة التحصیل الدراسي لدي تالمیذ المرحلة االبتدائیة؟

 حدود الدراسة 

  تلتزم الدراسة الحالیة بالحدود التالیة :
ـــة: - ١ ـــث العین دراســـة علـــي عینـــة عشـــوائیة مـــن تالمیـــذ اقتصـــرت هـــذه ال مـــن حی

المناقشــة الخلقیــة اســتخدام إســتراتیجیة  تــأثیر الصــف الخــامس االبتــدائي لبیــان 



  ة في تدریس الجغرافیا علي تنمیة  بعض قیم المواطنة د. خمیس محمد خمیس عبد الحمیداثر استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقی
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٣٨ 

فـــي تـــدریس الجغرافیـــا علـــي تنمیـــة بعـــض  قـــیم المواطنـــة  والتحصـــیل الدراســـي 
 لدي تالمیذ المرحلة االبتدائیة في مصر 

األنشـــطة بتـــدائي (لثانیـــة بالصـــف الخـــامس االتحدیـــد الوحـــدة اتـــم  الموضـــوع : - ٢
وكیفیــــة تنظــــیم المواقــــف   االقتصــــادیة فــــي مصــــر)، وتحدیــــد أهــــدافها العامــــة،

جــراءات التــدریس المسـتخدمة واألنشــطة وكیفیــة توظیفهـا وفقــا لمــا  التعلیمیـة ، وإ
تتطلبه االستراتیجیة المحددة ، مـع تحدیـد أسـالیب التقـویم المسـتخدمة وأدواتهـا، 

اعد المعلـــم أثنـــاء عملیـــات التنفیـــذ وقـــد التـــزم وتـــم بنـــاء دلیـــل المعلـــم الـــذي یســـ
الباحـث بعنـاوین الموضــوعات التـي قــدمتها الـوزارة مـع تقــدیم الموضـوعات وفقــا 

 لمتطلبات تنمیة قیم المواطنة وذلك تالفیا لمعوقات قد توقف التطبیق  

تــم تطبیــق أدوات الدراســة بالفصــل الدراســي األول مــن العــام  المجــال الزمنــي : - ٣
بأحـــدي مـــدارس إدارة أبـــو المطـــامیر التعلیمیـــة ، وقـــد  ٢٠١٠/٢٠١١الدراســـي 

 روعي أن یكون التطبیق لهذه الوحدة كبدیل للوحدة األصلیة بكتاب التلمیذ.

قــام الباحــث بتــدریب المعلــم األول بالمدرســة التــي تــم التنفیــذ بهــا وفــق المعلــم :  - ٤
ـــم المعـــد لتنفیـــذ الوحـــدة وذلـــك حتـــى یـــتم التطبیـــق فـــي ظـــل  ظـــروف دلیـــل المعل

العمــل  بالمدرســة العادیــة ضــمانا للموضـــوعیة فــي اســتخالص النتــائج والتأكـــد 
 من ضبط بعض المتغیرات التي قد تكون سببا في تغیر النتائج  .

  
  

  أهمیة الدراسة : 
تحدیــد بعـــض قـــیم المواطنــة التـــي یجـــب االهتمـــام لــدي التالمیـــذ منـــذ المراحـــل  - ١

  .األولي  للتعلیم 
لدراســـات االجتماعیــة إلـــي إمكانیـــة تنمیـــة قـــیم توجیــه نظـــر مخططـــي منـــاهج ا -٢

المواطنـة مـن خـالل تــدریس منـاهج الجغرافیـا فـي مواقــف الـتعلم العادیـة وعــدم 
 اقتصارها علي فروع معینة من فروع الدراسات االجتماعیة .



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣٩  

قیــة فــي تــدریس وحــدة تقــدیم تصــور لكیفیــة توظیــف إســتراتیجیة المناقشــة الخل -٣
یم المواطنـة  وتحدیـد فاعلیتهـا فـي تنفیـذ منـاهج ) لتنمیة بعـض قـفي (الجغرافیا

 الجغرافیا بسنوات المرحلة االبتدائیة  .

تقـــدیم نمـــوذج لتجربـــة توضـــح كیفیـــة تنمیـــة قـــیم المواطنـــة مـــن خـــالل تـــدریس  -٤
منـاهج الجغرافیــا یمكــن منــة خاللهــا الــربط بـین مــا یحــدث داخــل الفصــل أثنــاء 

قـــف حقیقــــه قـــد یواجههــــا مواقـــف الـــتعلم المختلفــــة ومـــا یـــدور خارجــــه مـــن موا
 المتعلم.

  أهداف الدراسة : 
  : ـ  هدفت هذه الدراسة إلي

 تحدید األسس و اإلجراءات الالزمـة لبنـاء مواقـف التعلـیم والـتعلم  فـي الجغرافیـا .١
یمكـــن مـــن خاللـــه توظیـــف إســـتراتیجیة المناقشـــة الخلقیـــة فـــي تنمیـــة قـــیم  التـــي 

  المواطنة .
میـة الجوانـب الوجدانیـة أثنـاء عملیـات الـتعلم تحدید العوامل التي قد تـؤثر فـي تن .٢

 في المواقف المختلفة في ظل ظروف  نظامنا التعلیمي.

تحدید تأثیر الوحدة  المقترحة علي تنمیة بعض قیم المواطنة لدي تالمیذ  .٣
 المرحلة االبتدائیة

تحدید تأثیر االستراتیجیة المحددة باجراءات تنفیذها علي مستوي التحصیل  .٤
 ذ في المرحلة االبتدائیة  لدي التالمی

  منهج الدراسة : 
  اتبعت الدراسة الحالیة المنهج:  

لتعـرف بعــض قـیم المواطنــة التـي یحتاجهــا تالمیـذ المرحلــة  الوصـفي التحلیلــي: -
االبتدائیــة فــي ضــوء مــا حددتــه معــاییر خــریج التعلــیم قبــل الجــامعي فــي مصــر 

ا مـــن خـــالل تـــدریس ومـــا أشـــارت إلـــي الدراســـات المختلفـــة  التـــي یمكـــن تنمیتهـــ



  ة في تدریس الجغرافیا علي تنمیة  بعض قیم المواطنة د. خمیس محمد خمیس عبد الحمیداثر استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقی
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١٤٠ 

الجغرافیـــا فـــي هـــذه المرحلـــة، وكیـــف یمكـــن بنـــاء وحـــدات المـــنهج الدراســـي بمـــا  
  یحقق تنمیة هذه القیم إلي جانب تنمیة الجوانب المعرفي للمتعلم.

ـــي ذو المجموعـــة الواحـــدة: - لتنفیـــذ التطبیـــق المیـــداني للوحـــدة  المـــنهج التجریب
  المقترحة 

  مصطلحات الدراسة :
الــوطن وهــو المنــزل الــذي نقــیم فیــه  مــنفــي اللغــة العربیــة  : اشــتقتالمواطنــة  -

  ) ١٢٣٥(ابن منظور :  بمعني موطن اإلنسان ومحله
ومقــره ویقــال أوطــن البلـــد  اإلنســـانویعــرف الــوطن فــي اللغـــة بأنــه مكــان إقامــة  -

  )٦٧٤،  ٥٢١: ٢٠٠٣(مجمع اللغة العربیة ،  بمعني اتخذه موطنًا له 
جیــة أو الداخلیـة للرغبـات ، التــي تمیـز الفــرد الصـورة الخار تعــرف بأنهـا  القـیم : -

أو الوســـائل التـــي یســـتخدمونها أو  أو المجموعـــة ككـــل وتـــؤثر علـــى ســـلوكیاتهم
ویقصــد بهــا فــي هــذه الدراســة  .(Begley, 2003,. 3)اإلجـراءات التــي یقومــون بهــا 

"مجموعــة المعتقــدات التــي یمتلكهــا الفــرد أو الجماعــة والتــي تــؤثر فیمــا یقــوم بــه 
     . مال وما یختاره من أدوات ووسائل في مواقف التفاعل المختلفةمن أع

ــة :  - یعرفهــا محمــود حــافظ بأنهــا األحكــام التــي یصــدرها الفــرد عــن قــیم المواطن
ــــذلك  الموضــــوعات واألشــــیاء فــــي ضــــوء تقــــدیره لهــــا وتقــــاس بالمقیــــاس المعــــد ل

وتعــــرف فــــي هــــذه  )١٨٠: ٢٠٠٨محمــــود حــــافظ ، عبــــد التــــواب أبــــو العــــال (
سة بأنها مجموعـة المعتقـدات التـي تـؤثر فـي سـلوكیات الفـرد تجـاه اآلخـرین الدرا

فــي المجتمــع والتــي یصــدر فــي ضــوئها أحكامــه علــي الموضــوعات أو األشــیاء 
  .ویمكن قیاسها بمقیاس معد لذلك

إستراتیجیة تدریسیة ترتكز علي توضـیح القـیم وتحلیلهـا بمـا المناقشة الخلقیة :  -
یـر واتخــاذ القـرارات الخلقیـة، وتنمیـة الجانـب المعرفــي یسـاعد التالمیـذ علـى التفك

  والعقلي لدیهم الختیار السلوك القویم بإرادتهم و دون فرض.
  أوال : اإلطار النظري 



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤١  

 مفهوم المواطنة

ارتبط التطور الكبیر الذي صـاحب القـرن الحـادي والعشـرین بتغیـرات متعـددة  علـي 
بــــدورها إلـــــي حــــدوث تـــــأثیرات  أدتالمســــتوي السیاســــي واالقتصـــــادي واالجتمــــاعي 

مباشــرة وغیــر مباشــرة علــي النســق القیمــي والمبــادئ والعــادات التــي تحكــم ســلوكیات 
األفـراد داخـل المجتمعـات علـي اخــتالف مسـتویات ؛ حیـث تغیـر مفهـوم الثــروة اآلن 
فلــم  تعــد تقــاس ثــروات الشــعوب بمــا تمتلكــه مــن  الثــروات الطبیعیــة بــل بمــا تمتلكــه 

وبمــا تتیحــه أمــام أبنائهــا مــن فــرص للنمــو یســاعدهم علــي زیــادة مــن ثــروات بشــریة 
قــدراتهم واســتعداداتهم ومــواهبهم ، وتنمیـــة قــدرتهم علــي المشـــاركة الفاعلــة فــي بنـــاء 

) فــان هــذا  یتطلــب ٦٨٢-٦٨١: ١٩٩٠مجتمعــاتهم ، وكمــا یشــیر محمــود منســي (
ــــة و  ــــة والدیمقراطی ــــي الحری ــــة للشــــباب ترتكــــز عل الفهــــم مــــن كــــل مجتمــــع تــــوفیر تربی

الصــحیح ألدوارهــم مــن خــالل قیــام المؤسســات التربویــة بــدورها الصــحیح ومراجعــة 
ن مناهجهـــا فـــي ضـــوء المتغیـــرات الجدیـــدة وتربیـــة الشـــباب بطـــرق خالقـــة تمكـــنهم مـــ

، وهـو مـا یفـرض علـي مخططـي المنـاهج ضـرورة تحمل المسـئولیة تجـاه مجتمعـاتهم
ة علــي بنــاء قــدرات األفــراد بنائهــا لمواجهــة مــا یحــدث مــن تغیــرات حتــى تصــبح قــادر 

لمقاومــة االنحــراف والقلــق مــن خــالل مــا یمتلكونــه مــن ثقافــة المواطنــة وقیمهــا التــي 
تســلحهم بــالوعي الكامــل بظــروف وطــنهم ومــا یواجههــا مــن أخطــار ، وأدوارهــم فــي 
التصـــدي لكـــل مـــا یســـتهدف النیـــل مـــنهم ومـــن وطـــنهم . (عـــالء الـــدین عبـــد العزیـــز 

،٥٣-٢٥: ٢٠٠٤(  
ذلــك یؤكــد أهمیــة التربیــة علــي المواطنــة لــدي أبنــاء المجتمــع وتنمیــة ولعــل     

م وهـو مـا یتفـق قیمها لدیهم إذا ما أراد هذا المجتمع أن یكـون لـه دور فـي عـالم الیـو 
ـــــذي تع ـــــي المواطنـــــة ال ـــــة (مـــــع  معن ) بأنـــــه ١٩٩٦رفـــــه الموســـــوعة العربیـــــة العالمی

اللقــــاني والجمــــل  اصــــطالح یشــــیر إلــــي االنتمــــاء إلــــي امــــة أو وطــــن ، كمــــا عرفهــــا
) بأنهــا عملیــة غــرس مجموعــة مــن القــیم والمبــادئ والمثــل لــدي ٧٦-٧٥: ١٩٩٩(

ة الطالب لتساعدهم علي أن یكونوا صالحین قادرین علي المشاركة الفعالـة والنشـط



  ة في تدریس الجغرافیا علي تنمیة  بعض قیم المواطنة د. خمیس محمد خمیس عبد الحمیداثر استخدام إستراتیجیة المناقشة الخلقی
ــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ  ـــ

١٤٢ 

، وعرفهـا قـاموس علـم االجتمـاع بأنهـا " مكانـة أو في كافة قضایا الـوطن ومشـكالته
) مـــن خـــالل هـــذه طبیعـــي ومجتمـــع سیاســـي (دولـــةن فـــرد عالقـــة اجتماعیـــة تقـــوم بـــی

، وتتحــدد العالقــة الء ویتــولى الطــرف الثــاني الحمایــةالعالقــة یقــدم الطــرف األول الــو 
  ).٢٠٠٥، (فهد حبیببین الفرد والدولة عن طریق القانون.

وتشیر دائـرة المعـارف البریطانیـة إلـي المواطنـة بأنهـا " عالقـة الفـرد بالدولـة 
لـك الدولـة وبمـا تتضـمنه تلـك العالقـة مـن حقـوق وواجبـات تلـك كما یحـددها قـانون ت

الدولــة ، كمــا تــذكر موســوعة الكتــاب الــدولي أن المواطنــة عضــویة كاملــة فــي دولــة 
  )٨٦٦-٨٦٥: ٢٠٠٨ أو في بعض وحدات الحكم. (السید علیوة،

) المواطنــة بأنهــا " العضــویة الكاملــة ٤: ٢٠٠٦وتعــرف منــي مكــرم عبیــد (
جتمع بما یترتب علیها من حقوق وواجبات وهو مـا یعنـي أن كافـة المتساویة في الم

أبناء الشعب الذین یعیشون فوق تـراب الـوطن سواسـیة بـدون ادنـي تمییـز قـائم علـي 
أي معــــاییر تحكمیــــة مثــــل الــــدین أو الجــــنس أو اللــــون أو المســــتوي االقتصــــادي أو 

  .االنتماء السیاسي أو الموقف الفكري 
حقــوق الفــرد وواجباتــه، و مســؤولیته تجــاه نفســه ومــن ثــم تصــبح المواطنــة  

وتجــــاه الجماعــــة التــــي ینتمــــي إلیهــــا، وهــــي تشــــیر إلــــي "مجموعــــة المعتقــــدات التــــي 
یمتلكهـــا الفـــرد أو الجماعـــة والتـــي تـــؤثر فیمـــا یقـــوم بـــه مـــن أعمـــال ومـــا یختـــاره مـــن 
أدوات ووســائل فــي مواقــف التفاعــل المختلفــة  وهــذه الحقــوق والواجبــات تمــارس فــي 

  جتمع .الم
  ومن خالل هذا المفهوم یمكن استنتاج ما یلي : 

تلعـــب  التربیــــة علـــى المواطنــــة دورا مهمـــا فـــي تكویــــن اإلنســـان الـــواعي القـــادر  - ١
 علي ممارسة حقوقـه و واجباته في إطار الجماعة التي ینتمي إلیها.

ّى قـیم المواطنـة لـدي كـل أفـراد المجتمـع ، منـذ - ٢ مــ  البد من العمل مـن أجـل أن تُنَ
المرحلة األولى، والتي تؤهله مسـتقبال لحمایـة خصوصـیاته و هویتـه و ممارسـة 



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
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١٤٣  

حقوقــه و أداء واجباتــه بكــل وعــي و مســؤولیة، حتــى یتأهــل للتواصــل اإلیجــابي 
   .مع محیطه

ترتكــز المواطنــة علــى الــوعي بــالقیم الحضــاریة التاریخیــة والوطنیــة واالســتعداد  - ٣
  حترام خصوصیات اآلخرین.لتنمیتها وتوجیهها ، والدفاع عنها مع ا

یجــب أن تراعــي بــرامج التعلــیم أن  اإلحســاس بالمواطنــة واالنتمــاء إلــى الــوطن  - ٤
 یتحقق عن  طریق :

 . اكتشاف المواطن لذاته ومحیطه 

  .المعرفة والمعایشة والقرب 

 .تشكیل قناعات الفرد  وتصوراته المرتبطة بوجوده 

  والثقــــافیة ومناقشــتها فـــي ضـــوء الــوعي بمختلـــف األبعــاد الحقوقیـــــة واالجتماعیــة
مجموعــة مــن قــیم المواطنــة التــي یجــب تنمیتهــا  بنــاء القــدرات والمهــارات التــي 

  تمكن من اإلبداع من أجل المساهمة في تحقیق التطور 
 تعریف القیم : 

اختلفت النظرة إلي القیم بتنوع النظرة إلي هذا المفهوم حیث نظر إلیها 
رد إلي تحقیقه،أو اعتقاد یتبناه ، أو هي معاییر البعض باعتبارها هدف یسعي الف

للحكم علي ما یحدث في الحیاة ، أو هي اتجاهات یتعامل وفقا لها الفرد في 
للسلوك تضبط  حیاته ، أو هي مرغبات یحتاج  الفرد إلیها ، أو هي موجهات

ن سلوك الفرد في الحیاة ، كم انه یمكن النظر إلیها باعتبارها دوافع تدفع اإلنسا
تقویم یوظفها الفرد في حیاته ومن هنا فقد تعدد  للقیام بسلوكیات معینة ، أو عملیة

) من" أن القیم ٤٣: ١٩٩٥تعریفات القیم ومنها ما اشر إلیه احمد محمد حسن  (
بمثابة المعاییر االجتماعیة التي یكتسبها الفرد من البیئة االجتماعیة التي یعیش 

فعالیة وخلقیة توجه سلوك الفرد في كل ما یقوم به فیها وهي ترتبط عادة بصبغة ان
من أنشطة وتعرف القیم بأنها نوعا من األحكام المعیاریة التي تتصل بمضامین 
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١٤٤ 

واقعیة تشربها الفرد من خالل تفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة شریطة أن 
                  .تنال قبوال اجتماعیا" 

) فان القیم هي "مفاهیم أو ١: ١٩٩٧ان (وكما یشیر عبد الرحمن الشعو 
مقاییس أو معاییر تجریدیة ، ضمنیة كانت أم صریحة تستخدم للحكم علي شيء 
ما بأنه مرغوب فیه أو مرغوب عنه وتوجه سلوك الفرد لما هو مرغوب فیه من 

  مجتمعه."
 ومبادئ معاییر عن ) بأنها "عبارة١٥-٩: ٢٠٠١وقد عرفها سهیل الهندي(

 یعتقد النسبي االستمرار صفة ولها علیها تعارف أو وضعها المجتمع كریةوف وجدانیة

 المختلفة، األشیاء مع یتعاملون وبموجبها عشر و یتمثلونها، الثاني الصف طلبة بها

 تطبیق خالل من وتظهر المرفوض، وما هو فیه المرغوب هو ما لهم تحدد بحیث

  ."الطلبة ویتمثلها بها ة یقومسلوكی ممارسات خالل من وكذلك ، الدراسة استبانة
وهذا یعني أن القیم تنتج من خالل االحتكاك االجتماعي في مواقف متنوعة 

عض القضایا تؤثر في سلوك الفرد االجتماعي بحیث یكون مواقف تجاه ب
   )Rob,2004( .االجتماعیة في مجتمعه

علي  وهي بمثابة المعاییر التي توجه فكر وفعل األفراد والجماعات وتعینهم
. ( احمد عل في محیطهم الثقافي واالجتماعيإصدار األحكام وتحدید مسارات الف

  )٣٠٣: ٢٠٠٨الشوادفي ،
إذن فالقیمة مجموعة من األفكار والمعتقدات التي یكتسبها الفرد و تحدد 
سلوكیاته تجاه مواقف معینة وهي نتیجة لمواقف تعلم وخبرا الفرد التي یمر بها 

میة ،وفقا لهذا المفهوم تصبح القیمة احد نواتج التعلم التي یمكن أثناء تفاعالته الیو 
التأثیر فیها وتوجیهها وفقا لما تتطلبه احتیاجات المجتمع من خالل المناهج 
التعلیمیة التي تقدم في المدرسة باعتبارها األداة األولي لتنمیة أفراد المجتمع 

عدادهم .   وإ
  تصنیف القیم :
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١٤٥  

یمكن تصنیف القیم وفقا ألسس مختلفة ،و أنماط  تشیر الدراسات إلي انه
عدیدة ، إال أن أكثر التصنیفات ارتباطا بالواقع التعلیمي والتي یمكن توظیفها عند 

  تنمیة القیم لدي المتعلمین :
 : وهي القیم الكلیة الكبرى التي تسمو باإلنسان وترقى به عن  القیم العلیا

 الحكمة .مشابهة سائر المخلوقات العدل،اإلحسان،

 :وهي ذات طابع اجتماعي عمراني تتعلق بالبناء الحضاري  القیم الحضاریة
 لألمة مثل تحمل المسؤولیة ،والمساواة ، والمشاركة ، والعمل

 :المتعلقة بتكوین السلوك الخلقي للفرد أثناء تعامالته مع  القیم الخلقیة
 ) ٢٤: ٢٠٠٥مانع المانع ،(اآلخرین لتكوین مجتمع  

 ما سبق أن القیم تتمیز بـسمات منها أن القیمة: ویالحظ م

 . شعور یحتفظ به اإلنسان تجاه شئ معین بالقبول أو الرفض 

  توجه السلوك الذي یسیر في اتجاهها 

  مجموعة من القدرات واالتجاهات المقبولة التي اكتسبها الفرد ولها صفة
 االستمراریة 

 .ذات بعد وجداني 

 فرد أثناء عملیات  اتخاذ القرار في المواقف تتوجه بالقیمة األعلى لدي ال
 السلوكیة التي یعیشها .

  كما أن القیم تقوم بدور هام في حیاة اإلنسان من خالل :          
 .إتاحة اختیارات متعددة أمام األفراد 

  منه. مطلوب هو ما ألداء توفر الفرصة أمام الفرد 

  والتوافق االجتماعي. التكیف على القدرة منح 

 الصحیحة وعقائدها مبادئها في الجماعة مع عن النفس لتجاوبه  الرضا یقتحق 

 االجتماعي والثبات التوازن من ضمان نوعا 

 علیه تطرأ التي والتغیرات التحدیات مواجهة على المجتمع مساعدة 
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١٤٦ 

 سهیل ( حركتها في الداخلیة الرقابة أنماط من ونمطاً  للجماعة عام إطار تشكیل
 ) ٢٢- ٢١: ٢٠٠١الهندي ،

بصفتها حقوق الفرد وواجباته،  -ومن هنا تتضح العالقة القویة بین المواطنة 
و مسؤولیته تجاه نفسه وتجاه الجماعة التي ینتمي إلیها، المعبرة عن المعتقدات 
التي یمتلكها والتي تؤثر فیما یقوم به من أعمال وما یختاره من أدوات ووسائل في 

التي هي الموجهة األول لسلوك الفرد أثناء والقیم  - مواقف التفاعل المختلفة 
تفاعالته مع اآلخرین، ومن ثم تصبح قیم المواطنة واحدا من مجاالت القیم التي 

أهمیة بالنسبة للفرد والمجتمع یجب االهتمام بها وتنمیتها نظرا لما تمثله من 
  :ویمكن تلخیصها فیما یلي

 تحریك السلوك وتوجیهه وتبریره. .١

قیم یوفر الجهد في متابعة عدید من السلوكیات التي تؤثر التغییر في الأن  .٢
 علي المجتمع. 

 القیم تلقي قبوال اجتماعیا ییسر االلتزام بها.   .٣

 ارتباط القیم بالوجدان یؤدي إلي تأثیرها المباشر علي سلوك الفرد . .٤

 العوامل المؤثرة في تنمیة القیم : 

أثناء اكتساب القیم وتنمیتها هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في المتعلم 
 ، و ١٩٩٢في مواقف التعلم المختلفة وقد أشارت الكتابات(عبد اللطیف خلیفة  

Bernadyn , Jerome1999  محمد حسن األستاذ  ٢٠٠١، ومحمد سعدات،
إلي هذه  ) ٢٠١٠، وأمل عبد القادر الشناوي  ٢٠٠٧،وشیرین عید مرسي ٢٠٠٤

  یم الفرد وهذه العوامل هي:العوامل التي تتفاعل معا لتشكل ق
 عوامل ذاتیة ترتبط بالفرد  -

 عوامل بیئیة ترتبط بالمجتمع الذي یعیش فیه الفرد بكل مكوناته ومؤسساته  -

  بالفرد ذاته   : وهي تشیر إلي مجموعة العوامل التي ترتبطأ) العوامل الذاتیة
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١٤٧  

 ثناء : وهي ذات أهمیة في إحداث عملیة تمثل القیم أ العوالم البیولوجیة
اكتسابها حیث تتأثر قیم الفرد بتغیر مراحل النمو التي یمر بها وهي ما 

  یفرض علي النظم التربویة ضرورة غرس القیم وتوجیهها بصفة مستمرة .
 حیث یحتاج المتعلم إلي معرفة مصدر القیم التي  العوامل السیكولوجیة :

الشخصیة أو یكتسبها وارتباطها بالنواحي الدینیة والمجتمعیة أو حاجته 
أحالمه وأمانیه فیحرص علي تمثُّل تلك القیمة من واقع ثقته بهذا المصدر 

  سعیًا لتحقیق تلك األحالم أو األماني.
  یحتاج المتعلم الي فهم طبیعة القیمة وأهمیتها العوامل المرتبطة بالمعرفة :

 في حیاته وقد تكون القیمة مجهولة بالنسبة للمتعلم ولكنه یحاول اكتسابها
بدافع فهم طبیعتها ، مع تقدمه في السن والتعلیم وتكرار السلوك تزداد القناعة 

  فیتحول إلى قیمة تؤثر في عالقاته مع اآلخرین.
  فاقتناع المتعلم بحاجته الكتساب القیمة یؤثر في الحاجة إلي القیمة :

  سلوكیاته أثناء عملیات التعلم 
قصد بها: تلك العوا ب) العوامل البیئیة: مل المرتبطة بمكونات البیئة التي ویُ

  تحیط بالمتعلم وتؤثر سلبًا أو إیجابًا في تنمیة القیمة لدیه ومنها: 
 :حیث أن تنمیة القیم في المجتمع الدیني ایسر من تنمیتها في العامل الدیني

  مجتمع متحلل 
  :اإلنسان یتأثر بالحضارة والثقافة التي نشأ فیها، ذلك أن العامل الثقافي

كما أن مستوى التعلیم الذي تعرض له  س ذلك على طبیعته وسلوكه،وینعك
ؤثر على قیمیه، فالتاریخ الذي یدرسه، والعلوم الدینیة، والطبیعیة، واللغویة،  ُ ی
تقدم له من المواقف ما ینمي مخزون القیم لدیه، وهذا ما یبرر أهمیة دور 

 المدرسة في تََشكُّل القیم لدى المتعلمین. 

 تلعب مؤسسات المجتمع دورا مهما في تنمیة القیم لدي : تماعيالعامل االج
المتعلم ؛ كاألسرة، والمدرسة، والمسجد، ووسائل اإلعالم، وتزداد مسؤولیة 
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١٤٨ 

المعلم من خالل ما یقدمه لتالمیذه من تطبیقات عملیة تساعدهم علي تمثل 
سة القیم التي یجب امتالكها في جمیع مواقف التفاعل، ومن ثم یصبح للمدر 

الدور األكبر في تنمیة قیم الفرد وتطبیقها من خالل ما تتیحه لتالمیذها من 
مواقف تعلم متنوعة وتطبیقات علمیة ونماذج وامثلة لمواقف تفاعل تماثل 

  المواقف الطبیعیة في المجتمع الكبیر.
  المدرسة االبتدائیة وتنمیة قیم المواطنة 

تتم في جمیع مؤسسات التي توجد عالقة قویة بین عملیات التربیة 
، ومدي اكتساب أفراد هذا المجتمع للقیم المختلفة ومنها قیم المواطنة المجتمع

بصفتها أحد مجاالت القیم االجتماعیة التي تحكم سلوكیات الفرد كعضو في 
جماعة أثناء القیام بأدواره ومنها اإلحساس بالهویة واالنفتاح، على الثقافات 

وهو ما ، ین ،والموضوعیة والتسامح ، وتحمل المسئولیةاألخرى والتفاعل مع اآلخر 
یفرض علي مؤسسات المجتمع ضرورة تنمیتها بشكل مقصود من خالل برامج 
التعلیم المختلفة ، وهنا یظهر دور المدرسة باعتبارها احد المؤسسات المجتمعیة 

من لما تقوم به نظرا  المسئولة عن تحقیق أهداف المجتمع في كل مراحل التعلیم
االجتماعي ، و تزداد أهمیتها في مرحلة الطفولة والتي یعتبر  دور كبیر في التأثیر

االهتمام بها من أهم معاییر تقدم المجتمعات، فاالهتمام بالطفل هو في واقع 
األمر اهتمام بمستقبل األمة كلها، كما أن إعداد األطفال وتربیتهم هو إعداد 

رضها حتمیة التطور والتغیر االجتماعي لمواجهة التحدیات الحضاریة التي تف
  )٥٦: ١٩٩٢(أمل معوض الهجرسي،

وتزداد أهمیة المدرسة في المرحلة االبتدائیة كونها تأتي في قاعدة السلم 
التعلیم لتضع األساس الذي یقوم علیه بناء شخصیة الفرد حیث  تتشّكل فیها 

المستقبلیة لهذه المكونات األساسیة لشخصیة الطفل، وتتأسس خاللها المالمح 
الشخصیة، من خالل غرس تنمیة المعارف والمهارات األساسیة الالزمة له 
كانسان ، وتنمیة القیم التي یحتاجها في مستقبل حیاته ، وتقدیم التجارب ، ونقل 



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٩  

الخبرات لألفراد باعتبارهم أعضاء فاعلین في مجتمعاتهم لدیهم من القیم ما یوجه 
  لذي یعیشون فیه .سلوكیاتهم لصالح المجتمع ا

) أهمیة خاصة في النمو ١٢-٩وتمثل مرحلة الطفولة المتأخرة من (
االجتماعي للمتعلم ، حیث یبدأ ضمیر الفرد في التشكیل وفقًا لمعاییر الجماعة 
التي یتعامل معها، كما تنمو القدرة على الفعل واالستقالل به، وعلى المبادأة، مما 

دارتها، وعلى المنهج المدرسي الذي یتم یلقي بالمزید من العبء على الم درسة وإ
(عبد                      تطبیقه بحیث یفي بحاجات األطفال في هذه المرحلة

 ).٥٦: ١٩٩٤الغني عبود وآخرون ، 

وتقوم المدرسة االبتدائیة بهذا الدور من خالل مناهجها وما تتیحه 
ول العالم تهتم بها كما في لتالمیذها من مواقف تفاعل متتابعة جعل الكثیر من د

فنلندا وتركیا وایرلندا حیث تؤكد المناهج بها علي تنمیة المعارف والمهارات والقیم 
وفهم قضایا المجتمع ومشكالته وادراك قیم المواطنة الصالحة وتنمیة القدرة علي 

  التفكیر واالبداع 
(Belgin TanrIiverdi & zlem Apak,2010:11890)  

من أهمیة دور المناهج المدرسیة في تعزیز القیم وقدراتها  إال انه بالرغم 
  علي تنمیتها فانه تواجه تحدیات منها .

  : صعوبة تحدید مفهوم ومكونات القیمة .  األول من الناحیة النظریة -
: كیفیة تنفیذ البرنامج الدراسي في المدارس ،  العملیة الناحیةالثاني من  -

 )   (Pakinaz E. Baraka,2008:3 وعملیات ضبط الصف.

یجاد  ومن ثم یجب علي القائمین علي بناء المناهج وتنفیذها إدراك ذلك وإ
  الحلول لها من خالل تحدید :

 مفهوم كل قیمه . .١

 لكل قیمة یتعلمها الفرد مكونات ثالث : مكونات كل قیمه : مع مالحظة أن  .٢
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مة وهو یشیر إلي ما یجب أن یعرفه المتعلم حول القی :الجانب المعرفي 
  من مزایا وأهمیة یمكن أن تساعد أثناء عملیات تنمیتها

:ویشر إلي الشعور النفسي الذي یصاحب اكتساب الجانب الوجداني 
 المتعلم للقیمة التمسك بها والدفاع عنها.

ترجمة القیمة إلى ممارسة وسلوك ظاهر یعبر عن  :الجانب السلوكي 
  مضمونها.

  و هذه المكونات متداخلة ومتفاعلة ، فلیس هناك حدود زمنیة بین مكون وآخر
متطلبات تنمیة كل قیمة: سؤال ما یتعلق بطبیعة البرنامج المقدم أو بیئة  .٣

 التعلم التي یتم من خاللها تنمیة تلك القیم .

 مناهج الدراسات االجتماعیة وتنمیة قیم المواطنة 

مجاالت المنهج المدرسي  األساسیة التي تمثل الدراسات االجتماعیة احد 
یتم تقدیمها في مراحل التعلیم المختلفة ؛ وهي تدرس العالقات اإلنسانیة في 
المراحل المختلفة ، وتحقق عدیدا من األهداف منها  تنمیة قیم المواطنة عن 
طریق تزوید المتعلمین بالجوانب المعرفیة والمهاریة واالتجاهات والقیم الضروریة 

لك ، وتتمیز مناهج الدراسات االجتماعیة في مراحل التعلیم المتتالیة باستمراریة لذ
موضوعاتها  وتواصلها من خالل تناول مجاالت حیاة الطفل في المجتمع وما 
یمارسه من عالقات تفاعل وذلك من خالل دراسة موضوعات وثیقة الصلة 

ا ، كما تتناول موضوعات بالحیاة الیومیة والمشكالت التي قد تواجهه وكیفیة حله
المكان والزمان ، و الثقافة ، والدولة ،والوطن ، والموقع الجغرافي، والعالقات 
والمشكالت االجتماعیة والسیاسیة ودور الفرد فیها ، والمتأمل لموضوعات مناهج 
الدراسات االجتماعیة یجد انها تبدأ من موضوعات قریبة من الطفل كما یحدث 

بتدائي مثل البیئة التي یعیش بها فیتم تناول موضوعات مثل بالصف الرابع اال
موقع مصر وأهمیته الجغرافیة والتاریخیة ، وحدود مصر ومظاهر السطح بها 
،ونمو السكان وتوزیعهم وكثافتهم والعوامل التي تؤثر في ذلك لتتسع الدائرة  
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رتباط لدراسة موضوعات اقتصادیة والحرف التي یمارسها السكان ، و یبدو اال
الواضح بین الدراسات االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة والمجتمع الذي یعیش فیه 

تمثل محور اهتمام للدراسات االجتماعیة وجزء  - الطفل من خالل دراسة مفاهیم 
مثل التعاون والمسئولیة وتمتد هذه المفاهیم في سنوات   - من حیاة كل تلمیذ

الطفل نموا في معتقداته وأفكاره التي تشكل  الدراسة التالیة لیكتسب من خاللها
قیمه وتتحكم في سلوكیاته أثناء تفاعالته مع المجتمع وأعضائه في المستقبل ، 
وتهدف الدراسات االجتماعیة إلي تحقیق نموًا مقصودا في جوانب التعلم الثالث 

   العامة للتعلیم االبتدائي ومنها: ـفي المرحلة االبتدائیة تحقیقا لألهداف 
  تنمیة القیم لدي الطفل. - ١
 تنمیة الشعور بالمسئولیة الوطنیة واالجتماعیة . - ٢

إعداد األفراد للمشاركة في وضع  الحلول المناسبة لمشكالتهم  - ٣
 الفردیة والجماعیة في المجتمع الذي یعیشون فیه

أهدافًا لتدریس الدراسات  ١٩٩٣وقد حدد مؤتمر تطویر التعلیم االبتدائي 
  : االجتماعیة منها 
 . تنمیة قیم الوالء لمصر 

 .تأكید الوحدة الوطنیة عبر النضال التاریخي لمصر 

 . تقدیر دور الفرد في النهوض بالمجتمع 

  ادراك التعاون المتبادل بین اإلنسان والبیئة واثره علي التطور
 الحضاري لمصر.

 . التمسك بالقیم الدینیة والعادات والتقالید المصریة االصیلة 

 قة معاییر محتوي الدراسات االجتماعیة ، ووثیقة كما اكدت وثی
معاییر خریج التعلیم قبل الجامعي علي تحقیق مضمون األهداف 
السابقة من خالل تقدیم العدید من المؤشرات التي تؤكد علي 
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تنمیة الجوانب القیمیة لدي الطفل في مرحلة التعلیم االبتدائي 
 ومنها : 

 ظمةمن بطریقة تحریریا أفكاره عن یعبر 

 والعالمیة المحلیة القضایا مناقشة في بفاعلیة یشارك 

 تواجد أینما النظام تحفظ التي السلوكیة القواعد یحترم 

 .یحترم قانون البیئة 

 الدولة مرافق على یحافظ 

 تواجد أینما المنظمة القواعد وضع في یشارك. 

 الموارد على للمحافظة یدعو 

 واجههت التي الموضوعات في المناسب القرار یتخذ. 

 البیئة لخدمة التطوعیة األعمال في یشارك. 

 المحتاجین لمساعدة التطوعیة األعمال في یشارك. 

 الخاصة االحتیاجات ذوى لمساعدة التطوعیة األعمال في یشارك. 

 األمیة لمحو التطوعیة األعمال في یشارك. 

 الفریق بروح اآلخرین مع یعمل. 

 عمله  أداء فى واإلتقان الصدق یراعى 

: ٢٠٠٩هیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد ( ال
١١- ٩ ( 

وتؤكد األهداف ، والمؤشرات السابقة علي أهمیة تنمیة القیم لدي 
المتعلمین ودور الدراسات االجتماعیة في بناء النسق القیمي لدي الطفل في 

ع المرحلة االبتدائیة من خالل تنمیة هذا الجانب في االتجاه الذي یرغبه المجتم
) فان القیم دعامة أساسیة ١٥٤- ١٥١: ١٩٩٧فكما یؤكد عبد الرحمن الشعوان، 

تعتمد علیها المجتمعات ألنها تهتم بالعالقات اإلنسانیة وتحددها علي المستوي 
االجتماعي وهي تعمل علي زیادة اهتمام التالمیذ بالعمل المدرسي ،  وزیادة 



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٣  

) فان  ٧٦: ١٩٩٩ء عبداهللا( قدرتهم علي االبتكار والتحصیل  وكما تشیر هنا
الدراسات االجتماعیة بطبیعتها تحتم علي المعلم التعامل مع القیم وتدریسها 

 Bernadynخاصة فیما یتعلق بتنمیة قیم المواطنة ، ویؤكد برنادین جیریمو 

Jerome1999:1) انه یمكن للمدارس تعلیم القیم التي تساعد على الحفاظ على (
الناس ، وتقدیس الحیاة ، والحق في االختالف، والمساواة  األمم مثل احترام جمیع

و احترام القانون واتخاذ القرارات األخالقیة ، وان قیما مثل: الصدق واالحترام 
والرعایة ، والمسؤولیة ، واحترام حقوق اآلخرین یجب تعلیمها بشكل منهجي 

  لصغار األطفال منذ مراحل التعلیم األولي
علي ان تنمیة قیم المواطنة تساعد )  .(Haydon, 2007كما یؤكد هایدن 

علي وجود مواطنین صالحین ، قادرین على التفكیر بشكل مستقل ، لدیهم القدرة 
من خالل  ، علي اتخاذ القرارات ، والتصرف مثل معظم أعضاء المجتمع اآلخرین

تلفة ، احترام التقالید واألعراف الثقافیة ، والتسامح تجاه األشخاص واألفكار المخ
بل األهم من ذلك  تشكیل الهویة الوطنیة واحترام القوانین واألعراف نحو یحافظ 

  علي استمراریة المجتمع وبقائه " 
) فتشیر إلي أن تنمیة Marika Veisson,2009:67  وتؤكد ذلك ماریكا فیزون (

 بوجه عام هي احد األسس المعنویة واألخالقیة التي تتطلبها عملیة التنشئة القیم
االجتماعیة للفرد والتي تحافظ علي بناء المجتمع و استمراریته ، یؤكد المجلس 
الوطني للدراسات االجتماعیة فان احد المهام الرئیسة هو ضرورة المحافظة على 
تحقیق الدیمقراطیة الفعالة من خالل ما یقدمه معلمي الدراسات االجتماعیة 

س من  قدرات                         بالمدارس لیستفید الطالب مما تمتلكه المدار 
(NCSS ,2010: 1)  

)  أن تنمیة القیم لدي المتعلم تساعد  (Neil Hawkes2010:1كذلك یوكد نیل هاوكیز 
علي إیجاد ثقافة إیجابیة للتعلیم والتعلم لدي المتعلم و التي تعتبر امرأ مهما للتعلیم 

میزة من النجاح األكادیمي ، اذ یساعد ذلك علي تحقق مستویات مت٢١في القرن 
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، والقدرة علي بناء الثقة باآلخرین ، مع توجیه مزید من االهتمام  بالصفات 
  الفردیة  للطالب 

من هنا نستنتج أن تنمیة القیم احد المجاالت المهم التي یحتاجها الفرد 
الستكمال بنائه كعضو في مجتمع یستطیع القیام بدورة ، وتأتي قیم الموطنة  

قام األول بین النسق القیمي للفرد باعتبارها موجها عاما لسلوكیاته تجاه في الم
مجتمعه وباقي أعضائه ومن ثم ترتكز عملیة تنمیة القیم علي عدة أسس تتمثل 

  في :
القیم احد محاور بناء الشخصیة اإلنسانیة التي یحتاجها كل أفراد  -

 المجتمع .

 منا وتفاعالته الیومیة. قیم المواطنة ترتبط ارتباطا مباشرا بحیاة كل -

للتنشئة االجتماعیة دورها األساسي في تنمیة القیم من خالل المؤسسات  -
 المختلفة ومنها األسرة والمدرسة .

تقوم المدرسة بدورها في تنمیة القیم بوسائل مختلفة في مقدمتها المنهج  -
 المقدم .

ة القیم الدراسات االجتماعیة بفروعها المختلفة لها دور أساسي في تنمی -
 لدي المتعلمین.

یجب تحدید القیم المناسبة للمرحلة التعلیمیة التي یمر بها المتعلم والتي  -
 یجب تضمینها محتوي المنهج .

 دور معلم الدراسات االجتماعیة في تنمیة القیم : 

 حدود االبتدائیة حیث یتعدى دوره  المدرسة في یحتل المعلم مكانة مهمة 

دارة الحصة الدرس عرض  أبنائه إلى الثقافي التراث نقل عن المسئول فهو المدرسیة وإ

 فهم على تساعد تالمیذه التي المعاني من لكثیر مصدر وهو الصاعدة، األجیال من

واتجاهات حیث  معه ، من خالل ما یكتسبونه من قیم والتوافق الخارجي العالم



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥٥  

لطالبه ولمعلم  االنفعالیة الحیاة تشكیل في دوراً  یؤدي شخص یعتبر المعلم أهم
  الدراسات االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة ادوار متعددة منها :

 نقل المعلومات : وهو هنا یتعامل مع الجانب المعرفي لدي المتعلم. - ١

 واالجتماعي واإلرشاد النفسي التربوي التوجیه واإلرشاد: حیث یقوم بالتوجیه - ٢

  والدیني

النفسي  الجو ي تهیئةبمدرسته : یساهم ف التدریس هیئة في عضو - ٣
 اجتماعیة على عالقات اقامة وفي المدرسة، داخل المالئم واالجتماعي

 . والصراحة المتبادلة، والثقة االحترام والتقدیر أساس

 ونموذجاً  التالمیذ من سلوكیاته فیقدم مثاالً  یتعلم تقدیم القدوة: حیث  - ٤

 لتالمیذه أثناء ممارساته داخل المدرسة أو خارجها 

 االجتماعي والتغییر التحول حركة المعلم في ي المجتمع: اذ یسهمعضو ف - ٥

 مجتمعه في التي تحدث 

وانطالقا من هذا الدور فان معلم الدراسات االجتماعیة  یصبح عامال 
مؤثرا قویا في تنمیة القیم لدي تالمیذه في المرحلة االبتدائیة وكما یشیر شامسول 

 .James Mو جیمس نونا   ) ،(Shamsul H. Mahmud2009:29واخرون 

Noonan,2010:1) فان للمعلم دورا هاما في تنمیة قیم طالبه واكتسابهم دورهم في (
المجتمع كأفراد فاعلین ؛ وذلك من خالل مساعدتهم علي اكتساب قیم المواطنة 
التي ترتبط بالسیاقات االجتماعیة التي یتفاعل فیها الفرد عادة من خالل ما یقوم 

ت وما یستخدمه من طرق واستراتیجیات تدریسیة لتحقیق األهداف به من سلوكیا
  المطلوبة 

ن ما یستخدمه المعلم أوترتكز هذه الدراسة في احدي مسلماتها علي 
  من استراتیجیات  له دور أساسي في تحقق األهداف علي اختالف طبیعتها.

  ثانیا : الدراسة المیدانیة
  ** الهدف من التجربة   
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لي تحدید األسس و اإلجراءات الالزمة لتوظیف استراتیجیة هدفت الدراسة إ
تنمیة قیم المواطنة لدي تالمیذ المناقشة الخلقیة أثناء  تعلیم الجغرافیا بحیث یمكن 

المرحلة االبتدائیة ،وتحدید العوامل التي قد تؤثر في تنمیة الجوانب الوجدانیة اثناء 
وف  نظامنا التعلیمي، مع تحدید عملیات التعلم في المواقف المختلفة في ظل ظر 

تأثیر االستراتیجیة علي تنمیة بعض قیم المواطنة لدي تالمیذ المرحلة 
االستراتیجیة المستخدمة في تنمیة الجوانب المعرفیة من  تأثیر االبتدائیة،وبیان 

  - خالل  قیاس مستوي التحصیل ومن هنا فقد تم :
 سلوكیات الفرد .تحدید قیم المواطنة بشكل عام والتي تؤثر في  -

تحدید بعض قیم المواطنة التي یمكن تنمیتها من خالل مناهج الدراسات  -
 االجتماعیة بالمرحلة االبتدائیة في مصر.

ضبط القائمة حیث تم االتفاق بین المحكمین علي أربع قیم أساسیة  -
تتناسب مع طبیعة تلمیذ المرحلة االبتدائیة ویحتاج إلي توجیهه إلیها وهي 

عاون ، وتحمل المسئولیة ، واالنتماء و التسامح ، وتم تحدید قیمة الت
األداءات السلوكیة التي یمكن أن تعبر عنها وتؤكد تواجدها . ( ملحق 

 )١رقم 

الحصول على بیانات تتعلق بالفروق بین متوسطات أداء المجموعتین  
 التجریبیة والضابطة فیما یتعلق بالتحصیل الدراسي .

  ) ٢( ملحق رقم  علمالمإعداد دلیل  أ ـ 
  تم إعداد هذا الدلیل لتنفیذ الوحدة المحددة من خالل مراعاة:ـ 

طبیعــة نمــو تلمیــذ المرحلــة االبتدائیــة والتــي تحتــاج إلــى العمــل والنشــاط وحــب   )١(
  االستطالع  طوال فترات تنفیذ الوحدة.

عـدد طبیعة المادة الدراسیة ( الجغرافیا ) والتـي یتطلـب مواقـف تعلمهـا التنـوع وت  )٢(
 مصادر المعرفة واالستفادة من نشاط المتعلم طوال فترات الدراسة .
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طبیعة الدراسة الحالیة والتي تركز علي  تنمیة بعـض قـیم المواطنـة الضـروریة   )٣(
للمجتمـع المصـري فــي هـذه المرحلـة حیــث تـم تحلیـل القــیم األربـع المحـددة  إلــي 

 زمالئه  واقرانه اداءات سلوكیة یمكن للتلمیذ تطبیقها في ممارساته مع 

طبیعـــة المنـــاخ المدرســـي بـــإدارة أبـــو المطـــامیر التعلیمیـــة ( مجتمـــع یقـــوم علـــي   )٤(
التنــوع الثقــافي والســكاني ) الــذي یــتم تنفیــذ إجــراءات الدراســة مــن خاللــه ومــا قــد 

 یواجه عملیة التنفیذ من مشكالت ، وقیاس مدي نمو متغیراته المستقلة .

زمــة لتنمیــة القــیم المحــددة بمــا مــدي تــوافر األدوات والوســائل الال  )٥(
 ییسر عملیات تنمیتها  

  **تحدید األهداف العامة واإلجرائیة الخاصة بالوحدة :ـ 
تضمنت أهداف الوحدة األهداف المحددة من قبل وزارة التربیة والتعلیم ( 

أهداف ركزت على الجوانب المعرفیة، و هدفین للجوانب  ٦وعددها عشرة أهداف
ین للجوانب الوجدانیة فیما یخص االتجاهات) واألهداف التي تم المهاریة ، و هدف

أضافتها فیما یتعلق بتنمیة القیم التي تم التفاق علیها وهي قیم التعاون وتحمل 
المسئولیة ،و االنتماء والتسامح و التي تسعي الدراسة الحالیة  إلي تنمیتها لدي 

  تالمیذ المرحلة االبتدائیة 
 محتوى الوحدة :ـ **

مت االعتماد علي المحتوى الدراسـي المقـدم مـن قبـل وزارة التربیـة والتعلـیم  ت
مــع توجیــه المعلــم لكیفیــة تقدیمــه بحیــث یــتم التركیــز علــي القــیم المحــددة باإلضــافة 
ـــــاظ  ـــــق األهـــــداف المحـــــددة  ، وقـــــد تـــــم االحتف ـــاقي عناصـــــر المحتـــــوي لتحقی إلـــــي بــ

ات عامـــة ، أمـــا مـــا قـــد تـــم بالعنـــاوین مـــع االلتـــزام بالموضـــوعات المقـــررة كموضـــوع
  عرضه تحت كل موضوع فقد تمت إعادة صیاغته لیؤكد على:ـ 

  ـ تنمیة قیم المواطنة. ١    
  ـ تنمیة عملیة التحصیل الدراسي .٢    

  تم إعداد دلیل تنفیذ الدروس لتحقیق األهداف وفقًا للخطوات التالیة :ـ وقد 
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  یدة المقترحة تحدید أهداف كل درس في ضوء األهداف العامة الجد -  
  عرض الدرس على النحو التالي :ـ  -  

  . عرض ألهداف الدرس  
  عــرض اجــراءات االســتراتیجیة المحــدد ( المنقاشــة الخلقیــة )  بحیــث یمكــن

تنمیـــة المعـــارف والقـــیم والمهـــارات والجوانـــب الوجدانیـــة المطلـــوب تنمیتهـــا ، 
مـــــــع توضــــــــیح كیفیــــــــة توظیــــــــف الرســـــــوم والخــــــــرائط والصــــــــور واألشــــــــكال 

وضیحیة، باإلضافة إلي األنشطة التي تتـیح  للتالمیـذ العمـل معـًا ،  مـع الت
  المعلم.

  إجراء تجربة استطالعیة علـى عینـة مـن تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي
 وذلك بهدف:ــــــ 

   ــــذ الصــــف ــــدروس المقــــدم لتالمی التأكــــد مــــن صــــالحیة ال
 الخامس .

 یجــا د تحدیــد مــا قــد یواجــه عملیــة التطبیــق مــن مشــكالت وإ
  الحلول لها قبل بدء التنفیذ . 

  ** أسالیب التنفیذ :ـ 
  تم اختیار استراتیجیات المناقشة الخلقیة  بإجراءاتها ومراحل تنفیذها :

توضیح  أهـداف الـدرس فـي بدایـة العمـل( ومنهـا األهـداف التـي تؤكـد علـي القـیم  -
  المحددة بالدرس)

  الدرس  عرض المعلم للقیمة التي یتم التعامل معها أثناء -
  إجراء مناقشة حول القیمة في حیاة التلمیذ . -
  توضیح السلوكیات التي تؤكد توافر القیمة لدي التلمیذ . -
التركیــز علــي نشـــاط المــتعلم فـــي الموقــف التعلیمــي وممارســـة بعــض الســـلوكیات  -

  التي تؤكد القیمة أثناء التعلم .
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المدرســـة أو بــالمنزل بمـــا تحدیــد األنشــطة التـــي یــتم تنفیـــذها خــارج الفصـــل ســواء ب-
  یضمن قیام المتعلم بالسلوكیات التي تتضمنها القیمة.

توظیــف  إجــراءات  التقــویم المســتمر للتأكــد مــن تحقــق األهــداف  وتقــدیم التغذیــة  -
  الراجعة للتلمیذ بما یساعد علي استمرار نمو القیم لدیه .

  التقویم:ـ **
حــدة إلــى تحقیقهــا ، حیــث ارتبطــت عملیــة التقــویم باألهــداف التــي ســعت الو 

شملت أنواع ومستویات األهـداف مـع مراعـاة صـفات الصـدق والثبـات والموضـوعیة 
  وتمت عملیة التقویم من خالل :ـ 

  . اختبار التحصیل الدراسي  
 .اختبار قیم المواطنة في صورة مواقف  

  وقد تم التحقق من صدق وموضوعیة وثبات هذه األدوات لضمان صدق النتائج 
عداد أدوات الدراسة :تصمیم و     حیث تم إعداد : إ
  )  ٣( ملحق ـ اختبار التحصیل الدراسي١

ــــد تعلیمــــات االختبــــار ،  ــــه ، وتحدی ــــد هدفــــه ، وبنــــاء مفردات ــــم تحدی حیــــث ت
ویوضـــــح الجـــــدول التـــــالي  وحســــاب ثباتـــــه وصـــــدقة ومعـــــامالت الســــهولة والتمییـــــز.

  مواصفات هذا االختبار 
یلي) مواصفا االختبار التحص١جدول رقم (  
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األوزان  
 النسبیة

اإلنتاج الزراعي الدرس األول " 
"والسمكي والرعوي  

٢٩ ٤  ١ ١  ١ ١%  

%٤٢ ٦  ٢ ١ ١ ١ ١ الدرس الثاني " الصناعة "  
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النقل والمواصالت  الدرس الثالث "
" والتجارة  
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  )٤( اختبار مواقف ) (ملحق ـ إعداد اختبار قیم المواطنة  ٢
حیث تم تحدیـد هدفـه ، وبنـاء مفرداتـه ، وتحدیـد تعلیمـات االختبـار ، وحسـاب ثباتـه 
وصدقة ومعامالت السـهولة والتمییـز، حیـث یقـیس االختبـار نمـو أربعـة قـیم أساسـیة 

قــیم المواطنــة هــي االنتمــاء ، التعــاون ، تحمــل المســئولیة ،  التســامح  وقــد تــم  مــن
  اختیار هذه القیم النها:ـــ

  من القیم األساسیة التي یتطلبها تماسك المجتمع . -
  تتناسب و طبیعة نمو التالمیذ في هذه المرحلة . -
تـــي تنـــاقش تتناســـب و طبیعـــة المـــادة الدراســـیة ( الجغرافیـــا بالصـــف الخـــامس وال -

موضـوعات األنشــطة االقتصــادیة ومــا تمثلــه مـن أهمیــة للمجتمــع واســتمراره باعتبــار 
  أن الفرد هو المسئول عن القیام بدوره )

  ارتباط هذه القیم بشكل مباشر بحیاة التالمیذ في المجتمع وتعامالته الیومیة. -
  ها .یمكن تنفیذ العدید من األنشطة الفردیة  والجماعیة التي ترتبط ب -

  ** التطبیق المیداني ألدوات الدراسة 
تلمیـذ مـن  ٤٥تم التطبیق المیداني ألدوات الدراسة علي عینـة عشـوائیة بلـغ عـددها 

مدارس إدارة أبو المطـامیر التعلیمیـة بمحافظـة البحیـرة، حیـث تـم القیـاس القبلـي، ثـم 
تطبیـق أدوات تدریس الوحدة المقترحة بمعرفة احد المعلمین، ثم تم القیـاس البعـدي ب

  الدراسة .
  ** النتائج :
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 : تـــم تحدیـــد مجموعـــة مـــن قـــیم المواطنـــة  لإلجابـــة عـــن الســـؤال البحثـــي األول
الضروریة للتلمیذ في هذه المرحلة وتحكیمهـا مـن قبـل مـوجهي المرحلـة ومعلیهـا 

االنتمـاء ، التعـاون ،  في المیـدان حیـث تـم االتفـاق علـي اربـع قـیم أساسـیة وهـي
  ،  التسامح  تحمل المسئولیة 

تم إعداد اختبار قیم المواطنة في صورة  لإلجابة عن السؤال البحثي الثاني : 
تم وتم صیاغة الفرض التالي  مواقف ، وتطبیقه قبلیا ، ثم  بعدیًا بعد انتهاء التنفیذ

بین  ٠,٠٥ ≤صیاغة الفرض التالي :" ال توجد فروق دالة إحصائیة عند مستوى 
جموعة التجریبیة ،في التطبیق القبلي ، والتطبیق البعدي مستوى درجات تالمیذ الم

  الختبار قیم المواطنة في صورة مواقف  . "
) یوضح قیمة (ت) للفروق بین درجات ك تالمیذ المجموعة في ٢جدول رقم (
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بیقین في التط ) یوضح متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة١شكل رقم (

  القبلي البعدي الختبار قم المواطنة ( مواقف )
) إلى وجود ١) والشكل رقم ( ٢وتشیر النتائج الموضحة بالجدول رقم ( 

بین متوسطات درجات تالمیذ  ٠,٠١ ≤فروق دالة إحصائیا عند مستوى 
المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي ، والتطبیق البعدي الختبار قیم المواطنة 

ة مواقف لصالح متوسطات درجات المجموعة التجریبیة في التطبیق في صور 
الوحدة المقدمة للتالمیذ باستخدام  تأثیر البعدي، ویمكن أن یرجع ذلك إلى 

إستراتیجیة المناقشة الخلقیة ، حیث تم بناؤها في ضوء االحتیاجات الفعلیة 
تحقیق النمو للتالمیذ والسلوكیات الضروریة التي یجب أن یمارسها التلمیذ ل

المطلوب في القیم المحددة ، والتي قدمت من خالل أنشطة تسمح بالمناقشة 
والحوار وتقبل األفكار وممارسة السلوكیات و المرتبطة بكل قیمة من القیم األربع 
من خالل مراحل تنفیذ الوحدة ومن خالل العمل في أنشطة تعلم جماعي تتفق 

إلنسان في مواقف اجتماعیة ، وهو ما یتفق وطبیعة قیم المواطنة التي یمارسها ا
مع خصائص نمو التلمیذ في هذه المرحلة حیث یتمیز التالمیذ في مرحلة الطفولة 
المتأخرة برغبتهم في االنتماء للجماعة ، وزیادة فهمهم ألنفسهم في إطار المجتمع 
الذي یعیشون فیه ومیلهم إلى االنضمام إلى جماعة األصدقاء ، ومیلهم نحو 

مارسة السلوك االجتماعي الذي یتسم بالمسئولیة ، وقد روعي في بناء الوحدة م
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المقترحة تدریب التالمیذ على المشاركة في مناقشات حول أهمیة تطبیق القیمة 

بداء الرأي واقتراح المقترحات ،  في حیاته وممارسة السلوكیات الدالة علیها ، وإ
لتطبیق البعدي ،وهو ما یؤدي الي ومن ثم كانت النتائج دالة إحصائیا لصالح ا

رفض الفرض الصفري  وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات مثل دراسة 
،والتي أثبتت فاعلیة إستراتیجیة الندوة التي تعتمد علي  ٢٠٠٣جمال الدین ابراهیم 

الجوار والمناقشة بین التالمیذ في تنمیة القیم األخالقیة لدي المتعلمین ،  ودراسة 
والتي أكدت أهمیة دور المدرسة بما تمتلكه من  Kim L. Creasy2008یم جسري ك

  مناهج في تنمیة قیم المتعلم ومهاراته 
  التحصیل الدراسي وتطبیقـه قبلیـا  اختبارتم إعداد  : الثالثلإلجابة عن السؤال

 الفرض التالي : وذلك للتحقق من صجة، ثم  بعدیًا بعد انتهاء التنفیذ 

  بین مستوى درجات  ٠,٠٥ ≤روق دالة إحصائیة عند مستوى " ال توجد ف
تالمیــذ المجموعــة التجریبیـــة ،فــي التطبیــق القبلـــي ، والتطبیــق البعــدي الختبـــار 

  التحصیل الدراسي
) یوضح قیمة (ت) للفروق بین درجات ك تالمیذ ٢جدول رقم (

 المجموعة في التطبیق القبلي و البعدي لالختبار التحصیل الدراسي
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ین ) یوضح متوسط درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة  في التطبیق٢شكل رقم (

 القبلي و البعدي لالختبار التحصیلي
) ارتفــاع ٢) والشــكل رقــم ( ٣وقــد أظهــرت نتــائج التطبیــق التــي یوضــحها الجــدول (

مســـتوي تحصـــیل التالمیـــذ مـــن خـــالل اســـتخدام إســـتراتیجیة تحلیـــل القـــیم مـــع وجـــود 
فروق بین متوسطات درجات التالمیذ لصالح التطبیق البعدي ویعـود ذلـك لألسـباب 

  التالیة :
  طبیعـة االسـتراتیجیة المســتخدمة حیـث اعتمــدت علـي الحــوار والمشـاركة الفعالــة

ـــــي دور  للمـــــتعلم فـــــي الموقـــــف التعلیمـــــي فتحـــــول دور المـــــتعلم مـــــن المتلقـــــي إل
المشارك الفاعل مما ساعد علي زیـادة اسـتیعابه للمـادة العلمیـة المقدمـة وتفاعلـه 

 معها.

  ــــدور تغیــــر دور المعلــــم فــــي الموقــــف التعلیمــــي إلــــي دور القائــــد مبتعــــدا عــــن ال
دارة مواقـــف  التقلیـــدي ( كملقـــن ) واعتمـــد علـــي تقـــدیم المســـاعدة فـــي الموقـــف وإ
مناقشــه وحـــوار ســاعدت علـــي زیـــادة شــعور المـــتعلم بأهمیـــة جــوره فـــي الموقـــف 

 التعلیمي مما أدي إلي زیادة قدراته التحصیلیة .

 والمـتعلم وبـین  ما قدم من أنشطة اعتمد علي التفاعل بشكل مستمر بـین المعلـم
ــــة تطبیــــق القــــیم  ــــه  مــــن خــــالل مناقشــــات للمــــادة العلمیــــة وكیفی ـــتعلم وزمالئ المـ
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المختلفــة ممــا زاد مــن قــدرة المــتعلم علــي تحصــیل المــادة العلمیــة التــي أصــبحت 
احــد مكونــات بنــاء القیمــة فــي الموقــف التعلیمــي فأصــبحت المعرفــة هنــا وظیفیــة 

  في حیاة المتعلم .
ـــ ك اســـتنتاج تـــأثیر إســـتراتیجیة المناقشـــة الخلقیـــة  فـــي إذن یمكـــن مـــن خـــالل ذل

ــــة مســــتوي التحصــــیل الدراســــي لــــدي التالمیــــذ شــــأنها  فــــي ذلــــك  شــــأن بــــاقي  تنمی
االســتراتیجیات التــي تســعي الــي تنمیــة التحصــیل الدراســي لــدي المــتعلم الــي جانــب 

ني نجاحها في تنمیة جوانب النمو االخـري لـدي المـتعلم فیمـا یتعلـق بالجانـب الوجـدا
مـــن خـــالل تنمیـــة القـــیم نظـــرا لطبیـــة إجراءاتهـــا التـــي تتـــیح للمـــتعلم فرصـــة النقـــاش 
والتحاور وابداء الرأي وتحمل مسئولیة ما یقـوم بـه مـن عمـل ممـا یزیـد مـن احساسـه 

  بقدراته ورغبته في تحقیق النجاح .
  : والخالصة

ن تبین من خالل التطبیق التجریبي للبحث علي العینة المختارة عشوائیا م
بین تالمیذ الصف الخامس االبتدائي ، وتطبیق أدوات الدراسة قبلیا وبعدیا وجود 
فروق دالة إحصائیا لصالح التطبیق البعدي فیما یخص مستوي نمو قیم المواطنة 
لدي التالمیذ ومستوي التحصیل الدراسي، وتعود هذه النتیجة إلى تأثـیر المتغیر 

لقیة  بخطواتها  )، األمر الذي یؤكد إمكانیة التجریـبي ( إستراتیجیة المناقشة الخ
االستفادة من هذه االستراتیجیة التي تم تنفیذ الوحدة من خاللها في ظل نظامنا 
مكاناته ، إذا ما قام المعلم بالتخطیط الجید الستخدامها  التعلیمي بمعطیاته ، وإ

وما  لیس فقط في مجال تدریس الدراسات االجتماعیة في المرحلة االبتدائیة
نما أیضا في مجاالت التعلیم في مراحله  یواجهها من صعوبات نظرا لطبیعتها ، وإ
المختلفة وهو ما أشارت إلیه العدید من األدبیات والدراسات السابقة، ومن هنا فان 
أهمیة توظیف المعلمین الستراتیجیات متنوعة ضرورة إذا ما أردنا تحقیق نمو في 

رت الدراسة من خالل مراحلها المختلفة إلى وجود الجوانب الوجدانیة ، كذلك أشا
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عدد من النتائج التي توضح العدید من المشكالت التي یجب علینا التخلص منها 
  إذا ما أردنا بنا نظام تعلیمي قوي یحقق أهداف الفرد والمجتمع . 

  **توصیات البحث :
في ضوء ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج  وفي ضوء   

  اسات االجتماعیة و أهداف تدریسها یوصي الباحث بما یلي:طبیعة الدر 
أسفرت نتائج الدراسة من خالل  ) فیما یتعلق بأهداف الدراسات االجتماعیة :١

تحلیل أهداف الدراسات االجتماعیة ( الجغرافیا بالصف الخامس 
االبتدائي )عن ضعف األهداف التي تنص صراحة علي تنمیة قیم 

باحث بضرورة تضمینها مناهج الدراسات المواطنة لذا یوصي ال
االجتماعیة في مراحلها المختلفة مع النص علیها صراحة حتي یهتم بها 

  المعلم اثناء عملیات التنفیذ.
المعلمین  أظهرت نتائج البحث عدم اهتمام) فیما یتعلق باألنشطة التعلیمیة : ٢

ة بتنفیذ األنشطة المناهج التعلیمیة ( المطورة ) في هذه المرحل أثناء تنفیذ
  التي تهتم بتنمیة الجواب الوجدانیة لدي التالمیذ لذا یوصي الباحث 

ــــــ بضرورة مشاركة التالمیذ في عدیدي من األنشطة بما یمكنهم من 
ممارسة السلوكیات التي تؤكد اكتسابهم للقیم الضروریة لحیاتهم 

النشطة كأعضاء في المجتمع  وتقبل اختالف اآلراء اثناء تنفیذ ا
  التعلیمیة .

أظهرت نتائج البحث أن معلمي المرحلة ) فیما یتعلق بعملیات التنفیذ : ٤
االبتدائیة  قادرین علي تحقیق األهداف المخططة إذا ما أتیح البرنامج 
التعلیمي الذي تم بناؤه علي أسس قویة ، وصاحبه دلیل معلم یوضح 

  باحث بـ :نماذج لكیفیة تنفیذ هذه البرنامج ولذل یوصي ال
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یركز معلمي الدراسات االجتماعیة علي توظیف استراتیجیات أن  ـ 
التدریس التي تجعل المتعلم محورًا للعملیة التعلیمیة وتزید من 

  مشاركته فیها.
ـ أن یطور المعلمون في نظامنا التعلیمي من طرق التدریس المعتادة   

لنمو من خالل تزویدها باألنشطة الجماعیة التي تساعد علي ا
  االجتماعي السلیم والنمو النفسي لألفراد .

أكدت نتائج البحث أهمیة عملیة التقویم في قیاس ) بالنسبة لعملیة التقویم :  ٥
الجوانب الوجدانیة وحاجتها إلي توظیف أدوات تقویم مناسبة ومتنوعة 
ومن ثم یوصي الباحث بضرورة تدریب المعلمین علي كیفیة بناء أدوات 

  ب الوجداني والحرص علي توظیفها ومتابعة ذلك معهمتقویم الجان
ویمكن االستفادة من النتائج والتوصیات السابقة في الواقع التعلیمي علي النحو 

  :التالي
أن تتضمن أهداف مناهج الدراسات االجتماعیة بفروعها المختلفة ما -١

 یتعلق بتنمیة القیم ( قیم المواطنة ) .

فیا بالصف الخامس االبتدائي ) قیم أن یتضمن محتوي مناهج (الجغرا-٢
المواطنة الضروریة لهذه المرحلة صراحة بحیث تتضح للمعلمین عند 

  تناول هذه المناهج بالتنفیذ 
تنویع األنشطة المقدمة للتالمیذ لتنمیة الجوانب الوجدانیة لدي التالمیذ  ـ  - ٣

. 

اسات االستفادة من إستراتیجیة المناقشة الخلقیة في تنفیذ مناهج الدر   - ٤
 االجتماعیة في المراحل المختلفة.

 االهتمام بعملیة التقویم الشامل للمتعلم اثناء التنفیذ بالمدرسة . - ٥

  **البحوث المقترحة:
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في ضوء اجراءت هذه الدراسة ومراحلها یقترح الباحث القیام ببحوث 
  في المجاالت اآلتیة : 

قیم المواطنة برنامج تدریب مقترح لمعلمي الدراسات االجتماعیة لتنمیة  )١
  بالمرحلة االبتدائیة وأثره علي دي طالبهم .

برنامج مقترح قائم علي مفاهیم حقوق اإلنسان ومبادئها لطلبة المرحلة  )٢
  االبتدائیة .

استراتیجیات اخري علي نمو قیم  تأثیر إجراء دراسات مشابهة لمعرفة  )٣
  المواطنة لدي تالمیذ المرحلة االبتدائیة .

لیة األنشطة الصفیة والالصفیة في تنمیة قیم المواطنة إجراء دراسة حول فاع )٤
  في مراحل عمریة مختلفة.

  تقویم أداء معلمي الدراسات االجتماعیة في ضوء قیم المواطنة . )٥
   



  ٢٠١١) لسنة ١العدد (الثالث المجلد             دمنهورمجلة كلیة التربیة ـ جامعة 
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 المراجع
  أوال : المراجع العربیة :

 ، بیروت ، دار لسان العرب  لسان العرب المحیطابن منظور :  .١

ر وحدة مقترحة في التاریخ االسالمي علي ). تأثی٢٠٠٨احمد الشوادفي محمد ( .٢
المؤتمر العلمي تنمیة قیم الدیمقراطیة لدي طالب الصف الثاني الثانوي ، 

دار الضیافة  –یونیو ٢٠-١٩ة األول للجمعیة التربوي للدراسات االجتماعي
 ٣٥٦-٣٣٣جامعة عین شمس ، الجزء األول ص ص 

ة مفتهیم االنتماء والمسئولیة ) . برنامج مقترح لتنمی١٩٩٣احمد جابر محمد (  .٣
االجتماعیة لدي تالمیذ االصف الرابع االبتدائي في مجال مناهج الدراسات 

 ، مجلة كلیة التربیة بسوهاج .االجتماعیة 

معجم المصطلحات التربویة ) ١٩٩٩، وعلي الجمل ( اللقاني احمد حسین .٤
 ، القاهرة ، عالم الكتب . للمعرفة في المناهج وطرق التدریس

)القیم الخلقیة اإلسالمیة في محتوي كتب التربیة  ١٩٩٥احمد محمد حسن(  .٥
، كلیة التربیة  رسالة ماجستیر غیر منشورةالدینیة بالمرحلة الثانویة العامة 

 ، بنها  بالزقازیق

) األبعاد التربویة للتنشئة االجتماعیة في دور ١٩٩٢أمل معوض الهجرسي( .٦
 -، كلیة التربیة  جستیر، غیر منشورةرسالة مااألطفال،    الحضانة وریـاض
 جامعة المنصورة

استخدام الندوة في تدریس  ) أثر٢٠٠٣العمرجي( جمال الدین إبراهیم محمود .٧
 بعض القیم األخالقیة لدى تالمیذ المرحلة التاریخ على التحصیل وتنمیة

 http://wessam.allgoo.us/t8444-topicمتاح في :  اإلعدادیة

، القاهرة ، الهیئة المصریة العامة  مسرح الطفل). ١٩٨٨حامد أبو الخیر .( .٨
 للكتاب 
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) .ثقافة المواطنة الحلقة االضعف في تدریس ٢٠٠٨رجاء عید وآخرون ( .٩
العلمي األول للجمعیة التربوي للدراسات ، الدراسات االجتماعیة بالتعلیم العام 

ألول دار الضیافة جامعة عین شمس ، الجزء ا –یونیو ٢٠- ١٩ االجتماعیة
 ١٦٣-١٤٣صص

 لدى االجتماعیة بعض القیم تنمیة في المعلم ). دور٢٠٠١سهیل احمد الهندي.( .١٠

م ، رسالة ماجستیر ، ھنظر من وجهة غزة بمحافظات عشر الثاني طلبة الصف
 غزة – اإلسالمیة التربیة الجامعة غیر منشورة ،  كلیة

قة عمل مقدمة ). التعلیم المدني كمدخل للمواطنة ، ور ٢٠٠٨السید علیوة ( .١١
 المؤتمر العلمي األول للجمعیة التربوي للدراسات االجتماعیةضمن فاعلیات 

 ٣٨- ١١دار الضیافة جامعة عین شمس،الجزء األول صص –یونیو ٢٠-١٩

)  برنامج مقترح في الدراسات االجتماعیة لتنمیة ٢٠٠١عادل رسمي حماد (  .١٢
، كلیة  دكتوراة ،غیر منشورةرسالة مفهوم المواطنة لتالمیذ المرحة االعدادیة ، 

 التربیة ،جامعة اسیوط 

). تطویر مناهج التعلیم لتنمیة المواطنة في األلفیة ٢٠٠٨عایدة أبو غریب.(  .١٣
الثالثة لدي طالب المرحلة الثانویة ،  بحث مقدم ضمن فعالیات المؤتمر 

دار  –یونیو ٢٠-١٩العلمي األول للجمعیة التربوي للدراسات االجتماعیة 
 ٣٨-١١افة جامعة عین شمس ، الجزء األول صصالضی

)القیم وطرق تدریسها في الدراسات االجتماعیة ، ١٩٩٧عبد الرحمن الشعوان(  .١٤
 )١٥٤-١٥١، العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة ( مجلة جامعة الملك سعود

م): "الدور الخلقي للمعلم في عالم متغیر."، ٢٠٠٠عبدالخالق یوسف سعد ( .١٥
 ). ٩٤( ع، لتربیة جامعة األزهرمجلة كلیة ا

التعلیم في المرحلة األولى واتجاهات ) ١٩٩٤عبدالغني عبود وآخرون( .١٦
 ، القاهرة، مكتبة النهضة المصریة١، طتطویره
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١٧١  

).التنشئة السیاسیة في مناهج ٢٠٠٤عالء الدین عبد العزیز مصطفي .( .١٧
، سة تحلیلیة الدراسات االجتماعیة بالحلقة الثانیة من التعلیم األساسي ، درا

 ، كلیة التربیة ، جامعة المنوفیة . رسالة ماجستیر ، غیر منشورة 

) فاعلیة وحدة مقترحة في ٢٠٠٨علي كمال معبد ، احمد زارع احمد زارع ( .١٨
الدراسات االجتماعیة في ضوء التعدیالت الدستوریة علي تنمیة مفهوم المواطنة 

ي األول للجمعیة التربوي المؤتمر العلملدي تالمیذ المرحلة االعدادیة ، 
دار الضیافة جامعة عین شمس ، الجزء  –یونیو ٢٠-١٩ للدراسات االجتماعیة

 ٣٩٢-٣٥٧األول ص ص 

: االتجاهات المعاصرة في  تربیة المواطنة) . ٢٠٠٥فهد إبراهیم الحبیب .( .١٩
 http://www.edc.gov.sa/irc/book/dr.alhabib.docتربیة المواطنة 

القیم بین االسالم والغرب دراسة تاصیلیة مقارنة . )٢٠٠٥( مانع المانع .٢٠
 ١/ط الفضیلةالمملكة العربیة السعودیة ، دار 

) . فاعلیة منهج مطور في التربیة الوطنیة ١٩٩٤محمد عبد الرءوف خمیس ( .٢١
في تنمیة بعض جوانب التعلم الالزمة لخصائص المواطنة  لدي طالب المرحلة 

 ، كلیة التربیة ،جامعة اإلسكندریة  نشورةغیر م،رسالة دكتوراه الثانویة ، 

) . فاعلیة برنامج تدریبي ٢٠٠٨محمود حافظ احمد ، عبد التواب أبو العال .( .٢٢
ما وراء معرفي علي بعض قیم المواطنة وعادات االستذكار لدي تالمیذ المرحلة 
اإلعدادیة المتاخرین دراسیا في مادة الدراسات االجتماعیة بحث مقدم ضمن 

-١٩ المؤتمر العلمي األول للجمعیة التربوي للدراسات االجتماعیة فعالیات
-١٧٥دار الضیافة جامعة عین شمس ، الجزء األول ص ص –یونیو ٢٠

٢٠٤ 

) . بعض القضایا ١٩٩٠محمود منسي، وعفاف محمد عبد المنعم  .( .٢٣
االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة من وجهة نظر الشباب من طالب جامعة 

مؤتمر التعلیم العالي في الوطن العربي افاق ، دراسة استطالعیة ، اإلسكندریة 
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، كلیة التربیة ، جامعة عین شمس  ٢، رابطة التربیة الحدیثة ، مجلد المستقبل
 ١٩٩٠یولیو ١٠- ٨

م) "اإلتجاهات الحدیثة في تنمیة القیم ١٩٩٩مصطفي رجب سالم عبدالعال ( .٢٤
مسحیة مقدمة إلي اللجنة  دراسةوتطبیقاتها علي قیم الدین اإلسالمي ، 

 العلمیة للتربیة وعلم النفس.

، القاهره : المركز  المواطنة ، سلسلة مفاهیم) . ٢٠٠٦مني مكرم عبید .( .٢٥
   ١٥الدولي للدراسات المستقبلیة واالستراتیجیة ، ع 

. توصیات المؤتمر. ١٩٩٣التعلیم االبتدائى  مناهجالمؤتمر القومى لتطویر  .٢٦
 فبرایر. ٢٠-١٨مصریة للتنمیة والطفولة، القاهرة القاهرة، الجمعیة ال

). الریاض، مؤسسة اعمال الموسوعة ١٩٩٦الموسوعة العربیة العالمیة .( .٢٧
 للنشر والتوزیع 

) .اثر استخدام النشاط التمثیلي في تدریس مادة ١٩٩٩هناء عبداهللا محمد .( .٢٨
جتماعیة اال والمهاراتالدراسات االجتماعیة علي التحصیل وتنمیة بعض القیم 

كلیة   - غیر منشورة–رسالة دكتوراه  ، لتالمیذ الصف الخامس االبتدائي
 جامعة اإلسكندریة–التربیة 

 المستویات). ٢٠٠٩.(واالعتماد  التعلیمالهیئة القومیة لضمان جودة  .٢٩

  الجامعي قبل التعلیم لخریج المعیاریة
 الدراساتلمحتوي  المعیاریة ). المستویات٢٠٠٩.( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣٠

 االجتماعیة 

) . مدي اكتساب طالب قسم التاریخ في كلیة ١٩٩٤یحي عطیة سلیمان ( .٣١
مجلة بحوث ودراسات في تطویر التربیة جامعة عین شمس لقیمة االنتماء ، 

 ، كلیة التربیة ،جامعة عین شمس .٢التعلیم الجامعي ،ع
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). تقویم منهج التاریخ في المرحلة الثانویة في ضوء ١٩٨٩حمد لطفي یحي م .٣٢
كلیة  و رسالة دكتوراة ، غیر منشوةالمواطنة والوقمیة والتفاهم العالمي ، 

 تلتربیة جامعة االزهر  
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