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الممخص
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية تطوير وحدتين تعميميتين في منياج التربية الوطنية والمدنية
لمصف العاشر األساسي مستندتين الى مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة
الممك عبداهلل الثاني بن الحسين في اكتساب الطمبة لممفاىيم االجتماعية .واستخدم في ىذه
وتكون أفراد ِّ
يبية درست َوفق
الدراسة من مجموعتين :مجموعة تجر ّ
يبيّ ،
الدراسة المنيج شبو التجر ّ

بعض الدروس المطورة في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك
عبداهلل الثاني بن الحسين ،ومجموعة ضابطة درست وفق الطريقة االعتيادية .وبمغ عدد الطالبات
في العينة اإلجمالية ( )06طالبة موزعات بواقع ( )06طالبة لممجموعة التجريبية ،و( )06طالبة
تطوير اختبار المفاىيم االجتماعية .وتم إعداد
لممجموعة الضابطة .ولتحقيق أىداف الدراسة؛ تم ِّ
دليل استخدام تطوير بعض الدروس في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة
إحصائية بين
لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين .وأظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة
ّ
متوسِّط عالمات المجموعتين التجريبية التي درست َوفق الدروس المطورة في ضوء مضامين
الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين ،وعالمات
المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية عمى مقياس المفاىيم االجتماعية لصالح
المجموعة التجريبية.

الكممات ِ
فتاحية :تطوير الدروس ،التربية الوطنية والمدنية ،الصف العاشر االساسي ،مضامين
الم ّ
الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين ،مفاىيم اجتماعية.
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ABSTRACT
The study aimed to measure the effectiveness of developing two
educational units in the national and civic education curriculum for the
tenth grade, based on the contents of the sixth and seventh discussion
papers of His Majesty King Abdullah II bin Al Hussein in students'

acquisition of social concepts. The quasi-experimental approach was used
in this study, and the study members consisted of two groups: an
experimental group that studied according to some of the lessons
developed in the light of the contents of the sixth and seventh discussion
papers of His Majesty King Abdullah II bin Al Hussein, and a control group
that studied according to the usual method. The number of female
students in the total sample was (60), distributed among (30) students for
the experimental group, and (30) for the control group. To achieve the
objectives of the study; The Social Concepts Scale has been developed. A
guide to developing some lessons was prepared in light of the contents of
the sixth and seventh discussion papers of His Majesty King Abdullah II
Bin Al Hussein. The results of the study showed a statistically significant
difference between the average scores of the two experimental groups that
were studied according to the lessons developed in the light of the
contents of the sixth and seventh discussion papers of His Majesty King
Abdullah II bin Al Hussein, and the scores of the control group that studied
in the usual way on the scale of social concepts in favor of the
experimental group.

Keywords: developing lessons, civic and civic education, tenth grade,
contents of the sixth and seventh discussion papers of His Majesty King
Abdullah II bin Al Hussein, social concepts.
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المقدمة :
حاول جاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين االستفادة من التجارب العالمية لمتطوير والتجديد
في المجاالت العممية واإلنسانية واالقتصادية كافة منذ تسممو حكم البالد ،وأن ينقل التجارب الناجحة
من خالل إطالعو الدائم عمى أىم المجريات العالمية ،وزياراتو المستمرة لمدول المتطورة عممياً
واقتصادياً في محاولة منو لمنيوض بالمجتمع األردني عمى كافة األصعدة؛ ليمحق المجتمع بركب
التطور العالمي ،ويقوم بإيصال أفكاره ومحاوالتو في التجديد والتطوير ألطياف المجتمع ومؤسساتو؛

معتمدا في ذلك أسموب الحوار المباشر والصريح من خالل خطاباتو المستمرة التي يوجييا لمشعب
والمؤسسات ومنيا مجموعة األوراق النقاشية والتي بمغت سبع خطابات حتى اآلن .
تسعى عمميات التطوير التي تعتمدىا و ازرة التربية والتعميم في األردن باستمرار إلى مواكبة
المستجدات العالمية ،وتضمين المنياج المدرسي بالمواقف والمشكالت والحاجات التي تستجد في
المجتمع ،ونقميا الى الطمبة بأسموب عممي مدروس ،وان قابمية المناىج لمتطوير تستدعي أن تكون
مرنة ويسيل تكييفيا كل ما دعت الحاجة الى ذلك ،بيدف تمبية احتياجات الطمبة والمجتمع من
جانب ،وتمكين الطمبة من امتالك المعارف والميارات الالزمة لدخول مجتمعات المعرفة من جانب
آخر (الخطيب.)2602 ،
ومن المناىج الواجب تطويرىا مناىج التربية االجتماعية إذ إنيا ترتبط ارتباطا عضويا في
بناء شخصية المتعمم من جية وترتبط بالمجتمع والبيئة من جية أخرى ،إذ ان طبيعتيا متعددة
االبعاد فيي طبيعة متغيرة بسبب تركيزىا عمى القضايا المعاصرة وارتباطيا بحياة االنسان
ومن أىدافيا إكساب الطمبة الخصائص والمفاىيم والتعميمات والنظريات والميارات واالتجاىات،
والقيم التي تتضمن المسؤولية المدنية والقدرة عمى التفكير والفعالية االقتصادية وفيم الذات
(طالفحة.)2602 ،
ويؤكد القائمون عمى العممية التعميمية في مجال الدراسات االجتماعية عمى ضرورة تعمم
المفاىيم االجتماعية؛ ألنيا تشكل المبنة األساسية لعناصر البناء المعرفي المتمثمة بالحقائق والمبادئ
والنظريات والتعميمات والقدرة عمى تنمية التفكير لدى الطمبة ،كما تكون لدييم البنى المعرفية الالزمة
لمتعمم األكثر تقدما مثل تعمم المبادئ ،وحل المشكالت (الجالد.)2600 ،
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وترى الغزو ( )2602أن قوة األمم وتقدميا تقاس بقوة نظاميا التربوي بحيث تكون
مخرجاتو ذات جودة وكفاءة بيدف مواكبة التطورات والمستجدات وبيدف تخريج جيل من الطمبة
يتسمون باإلبداع ولدييم القدرة عمى تحمل المسؤولية واتخاذ الق اررات ،وىذا ما أكدت عميو األوراق
بناء عمى الكممة وتبين أن الورقة
النقاشية إذ اطمعت الباحثة عمى األوراق النقاشية السبعة وحممتيا ً
النقاشية السادسة والورقة النقاشية السابعة كانت شاممة لرؤية جاللة الممك في الوصول الى األردن
الذي نريد ،وبالتزامن مع األحداث الجارية في المنطقة من ثورات وحروب وتأثيرىا المباشر عمى
المجتمع األردني وأطيافو؛ إرتأت الباحثة أن تختار المفاىيم االجتماعية وقيم المواطنة حيث أن الفرد

المكتسب ليما ىو فرد منتمي لموطن وراقي اجتماعياً .وعمى ضوء ما سبق ،حاولت الدراسة تطوير
وحدتين تعميميتين في منياج التربية الوطنية والمدنية لمصف العاشر األساسي مستندتين الى
مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين وقياس أثرىما
في درجة اكتسابيم لممفاىيم االجتماعية.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:
أشار جاللة الممك عبداهلل الثاني ( )2600بأن منطقتنا تشيد تحوالت جذرية نتج عنيا
عواقب وخيمة عمى دول اإلقميم ،وكان ليا أثرىا عمى األردن ،وان كل التحديات من حولنا اليوم

تقودنا إلى مفترق طرق ،لذا البد أن نحدد مسارنا نحو المستقبل بوعي وادراك لتحديات الواقع،
وبرؤية واثقة لتحقيق طموح أبنائنا وبناتنا ،فنترك ليم السالم واألمان واالزدىار والكرامة ،والقدرة عمى
مواجية أصعب الصعاب ،فما أحوجنا اليوم الى مواطن تتجسد فيو قيم المواطنة ويدافع عن أرضو
ومجتمعو بتفاني ممتمكاً لمخزون معرفي من أىم مكوناتو المفاىيم االجتماعية والتي تسيم
بشكل واضح في نيضة المجتمع ومواكبة المستجدات ومحاربة العادات واألفكار الدخيمة عمى
المجتمع األردني .
لقد وضح جاللة الممك في الورقة النقاشية السادسة مالمح األردن المدني والقائم عمى سيادة

القانون ،والورقة السابعة بينت بشكل صريح مالمح النظام التربوي الذي يطمح لو جاللة الممك
بمكوناتو (المتعمم والمعمم والمنياج ) لذلك تسعى الباحثة في ىذه الدراسة إلى ترجمة المضامين
التربوية الواردة في الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة عمى شكل وحدتين تعميميتين لطمبة الصف
العاشر األساسي كونيم عمى أعتاب مرحمة جديدة وىي المرحمة الثانوية العامة .وتتمخص مشكمة
الدراسة في اإلجابة عن السؤال األتي :ما أثر وحدتين تعميميتين مطورتين في منياج التربية الوطنية
والمدنية مستندتين الى مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن
الحسين في اكتساب طمبة الصف العاشر األساسي لممفاىيم االجتماعية في االردن؟.
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أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة مما يأتي:
 -0تزويد المعنين من المعممين والمشرفين بالخمفية النظرية حول مضامين الورقتين النقاشيتين
السادسة والسابعة ،وأىمية المفاىيم االجتماعية.
 -2من المؤمل أن تفيد ىذه الدراسة في توجيو اىتمامات القيادات التربوية إلى تبني منيج جديد،
واتجاىات حديثة في عممية تخطيط المناىج الدراسية وتطويرىا.
 -0قد تفيد ىذه الدراسة الباحثين لالستفادة من أدوات الدراسة (اختبار المفاىيم االجتماعية
والوحدتين المطورتين) في دراسات مماثمة.
 -4قد تفتح المجال أمام الباحثين إلجراء مزيد من الدراسات واألبحاث حول األوراق النقاشية
لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين.

مصطمحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية:
 الورقة النقاشية السادسة ( :)6th Discussion Paperأشار الخطيب ( )2600إلى أنالورقة النقاشية الممكية السادسة تعتبر وثيقة ميمة من الوثائق السياسية لمدولة األردنية تحمل في
مكوناتيا إرثاً عظيماً من الماضي وتقييماً دقيقاً لمحاضر ،وخريطة طريق لمستقبل أفضل؛

ُمضيفاً أن عبارة الدولة المدنية قد ال نجدىا في الدساتير ،لكنيا مفيوم يقوم عمى أساس سيادة
القانون وبيان معنى المواطنة السميم الذي يبين ما لمجميع من حقوق وما عمييم من واجبات.

وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا الورقة النقاشية التي خاطب بيا جاللة الممك عبداهلل الثاني أبناء
الشعب األردني والتي تحمل اسم سيادة القانون أساس الدولة المدنية

 الورقة النقاشية السابعة ( :)7th Discussion Paperعرفيا العوامرة ( )2602بأنياالورقة النقاشية الممكية التي أصدرىا جاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين في إطار جيوده إلى
إصالح وتطوير قطاع التعميم في األردن وكان اليدف األساسي منيا اإلستثمار الحقيقي لمموارد
البشرية في األردن وتطوير العممية التعميمية .وتعرفيا الباحثة إجرائياً بأنيا الورقة النقاشية التي

خاطب بيا جاللة الممك عبداهلل الثاني أبناء الشعب األردني والتي تحمل اسم بناء قدراتنا البشرية
وتطوير العممية التعميمية.
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 المفاهيم االجتماعية (  :) Social Conceptsتعرفيا العناني ( )2600بأنيا عبارة عنأىداف (مثل النجاح والسعادة ) أو معايير توجو السموك اإلنساني (مثل األخالق ) تحدد
المرغوب فيو وغير المرغوب فيو ،وىي إما ثابتة أزلية او نسبية متغيرة حسب الثقافة والزمان
أوانسانية عامة أو خاصة بجماعة معينة صريحة أو ضمنية .وتعرفيا الباحثة إجرائيا بأنيا
الصور الذىنية المتصمة باألشخاص والمواقف اإلجتماعية والتي تم قياسيا باإلختبار الذي أعدتو
الباحثة ليذا الغرض.

حدود الدراسة :
يتحدد تعميم نتائج الدراسة يتحدد في ضوء الحدود والمحددات اآلتية:
-

الحدود المكانية :اقتصر تطبيق الدراسة عمى مدرسة حميمة السعدية الثانوية لمبنات التابعة
لمديرية تربية لواء األغوار الشمالية .
الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي .2620/2626
الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية والمتمثمة بطالبات
الصف العاشر األساسي في مدرسة حميمة السعدية الثانوية لمبنات.
الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة عمى وحدتي األردن والتطور الديمقراطي ،مبادرات ممكية

من كتاب التربية الوطنية والمدنية المقرر تدريسو لمصف العاشر األساسي في مدرسة حميمة
السعدية الثانوية لمبنات لمعام الدراسي .2620/2626

ثانياً :الدراسات السابقة

يتناول ىذا الجزء الدراسات السابقة التي اطمعت الباحثة عمييا وتتعمق بمحورين ىما:
األوراق النقاشية ،والمفاىيم االجتماعية ،وفيما يمي استعراض ليذه الدراسات متسمسة زمنياً من
االحدث لألقدم .مجموعة من الدراسات.

أ .الدراسات التي تناولت األوراق النقاشية:
دراسة الخدام ( )2602التي ىدفت الى بيان درجة توفر المضامين التربوية في األوراق
النقاشية الممكية واقتراح آليات تطبيقيا في الجامعات األردنية من وجية نظر الخبراء التربويين،
واعتمدت الدراسة عمى المنيج النوعي والمنيج الوصفي .وتكونت عينة الدراسة من ( )020خبي اًر
تربوياً يمثمون أعضاء مجمس التعميم العالي وأعضاء مجمس التربية والتعميم وعمداء الكميات في
الجامعات األردنية .ولغايات تحقيق أىداف الدراسة تم إعداد أداتين االولى تمثمت باستبانة مكونة من
( )44فقرة ،والثانية تمثمت بأداة مقابمة شكمت ( )06اسئمة .ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا
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الدراسة توافر المضامين التربوية في األوراق النقاشية بدرجة عالية وأن أىم مضامين األوراق النقاشية
تتمثل في التأسيس لثقافة الحوار واحترام اآلراء واالختالف في وجيات النظر وبناء القدرات البشرية
وتطوير العممية التربوية .أن آليات تطبيق المضامين التربوية لألوراق النقاشية الممكية في الجامعات
األردنية تتطمب وضع خطة عمل محكمة لتوظيف الموارد المالية والبشرية ،وتوفير األساتذة االكفاء،
وتوفير اإلمكانات المادية من مختبرات وأدوات .وبناء عمى النتائج التي توصمت ليا الدراسة فإنيا
توصي بضرورة تضمين الخطط االستراتيجية والتنفيذية لمجامعات بأبرز المضامين المتضمنة في
األوراق النقاشية.

وسعت دراسة العوامرة ( )2602لبيان أىمية تطبيق مضامين الورقة النقاشية السابعة
كخارطة طريق تسيم في تحسين جودة منظومة التعميم في األردن من خالل تحميل المضامين
الواردة في الورقة ،وقد اعتمدت الدراسة منيج تحميل المحتوى والمنيج الوصفي التحميمي ،استخدمت
الدراسة أداة تحميل محتوى االوراق النقاشية المكونة من ( )24فقرة .وخمصت الدراسة إلى أن
مضامين الورقة النقاشية السابعة تمثل خارطة طريق لمتطوير والتغيير في عممية صياغة وصناعة
القرار حول تطوير التعميم في المممكة ،فالمؤسسات التعميمية تمعب الدور الرئيسي في استثمار
الطاقات البشرية وتعزيز فرص الموىبة واالبداع لدى الطمبة ،ويرتبط ىذا الدور بوجود إدراك واقعي
لدى المؤسسات التعميمية بما يمتمكو الطالب األردني من قدرات عمى اإلبداع واإلبتكار.

ب .الدراسات التي تناولت المفاهيم االجتماعية:
ىدفت دراسة العتيبي ( )2626إلى بناء نموذج مقترح لتدريس المفاىيم االجتماعية في
مبحث الدراسات االجتماعية والوطنية لمصف الثالث الثانوي وفق النظرية البنائية .اتبعت الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي من خالل إعداد بطاقة تحميل محتوى المفاىيم االجتماعية في وحدة الدولة
لمصف الثالث الثانوي بدولة الكويت .وفيما يتعمق بوحدات التحميل فقد تم اختيار وحدة لمتحميل وىي
وحدة الكممة وىالفكرة معاً .وأظيرت نتائج تحميل المحتوى عدم وجود شرح لمكثير من الكممات
الغامضة في اليامش ،وعدم توضيح الكثير من التعميمات الواردة في بعض الدروس ،وعدم ابراز
التعميمات بالطريقة التي تمفت انتباه الطمبة أثناء قراءة الدرس ،وعدم التنويع في االسئمة بما يحقق
مستويات المعرفة والميارة ويناسب اتجاىات الطمبة وميوليم.
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أما دراسة نصار ( )2626فتناولت فاعمية أنشطة مسرح العرائس في اكساب بعض المفاىيم
االجتماعية ألطفال الروضة .استخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي حيث تم اختيار ( )44طفالً
من رياض األطفال في مصر وجرى توزيعيم إلى مجموعتين ضابطة درست بالطريقة االعتيادية،
وتجريبية خضعت لنشاط مسرح العرائس .ولغايات تحقيق أىداف الدراسة تم إعداد بطاقة مالحظة
لممفاىيم االجتماعية مكونة من ( )04مفيوماً .وأظزىرت النتائج فاعمية أنشطة مسرح العرائس في
اكساب بعض المفاىيم االجتماعية ألطفال الروضة.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
وباستعراض الدراسات السابقة يظير توزعيا في عدة محاور ىي :الدراسات المتعمقة
باألوراق النقاشية السادسة والسابعة بشكل مباشر مثل دراسة الخدام ( ،)2602ودراسة العوامرة
( ،)2602والدراسات السابقة ذات الصمة بالمفاىيم االجتماعية كدراسة العتيبي ( ،)2626ودراسة
نصار ( .)2626ويالحظ من استعراض الدراسات السابقة تنوعيا من حيث المنيجية التي اتبعت
فييا ،فبعضيا اتبع المنيج التحميمي كما في دراسة كل من العتيبي ( ،)2626بينما ركزت
دراسات أخرى عمى المنيج شبو التجريبي كما في دراسة نصار ( .)2626وتتفق الدراسة الحالية
مع بعض جوانب متغيرات الدراسات السابقة من جية ومن تركيزىا عمى المفاىيم االجتماعية
من .في حين تختمف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتناوليا وحدتين تعميميتين مطورتين في
منياج التربية الوطنية والمدنية مستندتين الى مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة
الممك عبداهلل الثاني بن الحسين وأثرىا في اكتساب طمبة الصف العاشر األساسي لممفاىيم
االجتماعية ،وبيذا تكون ىذه الدراسة ىي الدراسة األولى ،في حدود عمم الباحثة ،التي يتم
تطبيقيا في االردن.

منهجية الدراسة
اتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي ،ألنه المنهج المناسب لتحقيق أهدافها.

أفراد الدراسة:
تكون أفراد الدراسة من ( )60طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في الفصل
الثاني لمعام الدراسي  ،2620/2626حيث تم اختيار أفراد الدراسة بشكل عشوائي ،من مدرسة
حميمة السعدية الثانوية لمبنات التي اختيرت بشكل قصدي والتابعة لمديرية تربية لواء األغوار
وتكونت من( )30طالبة ،من الشعبة
الشمالية .وتم توزيع أفراد الدراسة إلى مجموعتين :التجريبية ّ
األولى لمصف العاشر األساسي ،درست الدروس المطورة في ضوء االوراق النقاشية السادسة
تكونت من ( )30طالبة من الشعبة الثالثة لمصف العاشر األساسي ،درست
والسابعة ،والضابطة ّ
بالطريقة االعتيادية.
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أداة الدراسة:
قامت الباحثة ببناء اختبار المفاىيم االجتماعية وذلك باالعتماد عمى مراجعة األدب
التربوي ذو العالقة ،واالستفادة من آراء المختصين في المناىج والتدريس ،وبعض الدراسات التي
اطمعت عمييا الباحثة في أثناء مراجعتيا لألدب النظري كدراسة كل من العتيبي ( )2626وخبرة
الباحثة الشخصية من خالل عمميا في الميدان التربوي ،وبناء عمى مشكمة الدراسة وأىدافيا
وأسئمتيا ،وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة ،والخطوات السابق ذكرىا قامت الباحثة
بتحميل محتوى الوحدتين الرابعة والخامسة لتحديد المفاىيم االجتماعية التي تضمنتيا الوحدتين
وتم صياغة اسئمة االختبار عمى شكل اختيار من متعدد بصورتو النيائية إذ بمغ عدد االسئمة
24سؤال وبدرجة بمغت  24عالمة.

صدق اختبار المفاهيم االجتماعية:
اتبعت الدراسة لغايات استخراج صدق األداة ما يمي:

الصدق الظاهري (صدق المحكمين):)Face Validity(:
تم التحقق من الصدق الظاىري ألداة الدراسة من خالل عرضيا بصورتيا األولية عمى
( ) 2محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في المناىج والتدريس والقياس والتقويم بالجامعة
االردنية .وذلك لمحكم عمى درجة مالءمة الفقرة من حيث الصياغة المغوية وانتمائيا لممجال
المراد قياسو .وبعد استرجاع االستبيانات ومراجعة آراء المحكمين ،تم اختيار الفقرات التي أجمع
المحكمون عمى مناسبتيا بنسبة ( ،)%26وتم تعديل بعضيا من حيث الصياغة المغوية وحذف
اآلخر ،وأصبحت األداة بصورتيا النيائية مكونة من ( )24فقرة.

ثبات اختبار المفاهيم االجتماعية
قامت الباحثة لغايات استخراج ثبات أداة الدراسة باستخدام طريقة االختبار واعادة االختبار
(  ) test-re-testوذلك عبر تطبيقو عمى عينة من خارج الدراسة عددىا ( )22طالبة بفارق
زمني مدتو أسبوعان وبعد ذلك تم احتساب معامل الثبات باستخدام معامل االرتباط بيرسون.
وكانت قيم معامل ارتباط بيرسون (.)6.26
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوحدتين التعميميتين المطورتين في منهاج التربية الوطنية والمدنية لمصف العاشر

األساسي المستندتين الى مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك

عبداهلل الثاني بن الحسين

قامت الباحثة بتطوير دليل بالدروس ضمن الخطوات اآلتية :صياغة واشتقاق أىداف

الدروس المطورة وتوزيعيا إلى أىداف معرفية ووجدانية وميارية في ضوء مضامين الورقتين

النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين ،وتناول دروس متعددة ،وتم

وضع أىداف لكل درس من الـدروس .وتنظيم المحتوى ليناسب ومضامين الورقتين النقاشيتين

السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين .ووضع خطة يومية لتنفيذ الدرس .وتم

بناء دليل استخدام دروس مطورة في منياج التربية الوطنية والمدنية لمصف العاشر األساسي
المستندة الى مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن

الحسين لبعض دروس التربية الوطنية والمدنية.

فمسفة الدليل
تم استخدام دروس مطورة في التربية الوطنية والمدنية في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين

السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين .وقد تم وضع االعتبارات اآلتية أثناء
إعداد الدليل :الموقف التعميمي موقف فريد من نوعو ،وان ما يحدث في موقف ما ،ليس

بالضرورة أن يتكرر بنفس الطريقة وبالكيفية نفسيا في موقف آخر .ولكل محتوى تعميمي طبيعتو

التي تعتم د عمى المحتوى النظري والتسمسل المنطقي لمميارات المتعممة .وخبرة المعممة باألنشطة
التي تعمل كمؤشرات تعينو عمى تحقيق مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة.

الفئة المستهدفة في الدليل:

يستيدف الدليل طالبات الصف العاشر االساسي في مدرسة حميمة السعدية الثانوية لمبنات

التابعة لمواء األغوار الشمالية في مدينة اربد في الفصل الثاني من العام الدراسي

.2620/2626

المدة الزمنية لتنفيذ الدليل:
يتطمب تنفيذ الدليل ( )00حصة صفية في مبحث التربية الوطنية والمدنية لمصف العاشر

األساسي ،بواقع  0حصص في األسبوع ،حيث استغرق تنفيذ الدروس المطورة سبعة أسابيع بما
يعادل شي اًر ونصف.
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تصميم الدراسة:

اشتممت الدراسة عمى المتغيرات اآلتية :المتغير المستقل :ولو مستويان ( الدروس المطورة

المستندة لمضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين،

والدروس االعتيادية) .والمتغيرات التابعة :المفاىيم االجتماعية .وتعتمد الدراسة التصميم اآلتي:
O1

X

O1

G1

O1

------

O1

G2

إذ إن
 :G1المجموعة التجريبية
 :G2المجموعة الضابطة
 :O1اختبار المفاىيم االجتماعية
 :Xالمعالجة التجريبية :الدروس المطورة.

المعالجة االحصائية:
بعد جمع المعمومات جرى استخدام المعالجات اإلحصائية لمبيانات ،باستخدام برنامج الحزم
اإلحصائي ) ، (SPSSوذلك لإلجابة عن أسئمة الدراسة وعمى النحو اآلتي :لإلجابة عن سؤالي
الدراسة استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،وتحميل التباين المشترك
( ،)ANCOVAلتعرف اتجاىات الفروق بين المتوسطات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناول ىذا الجزء عرضاً لنتائج الدراسة وذلك باإلجابة عن السؤال الرئيس:
اإلجابة المتعمقة بالسؤال الرئيس :ما أثر وحدتين تعميميتين مطورتين في منهاج

التربية الوطنية والمدنية مستندتين الى مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة
لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين في اكتساب طمبة الصف العاشر األساسي لممفاهيم
االجتماعية في االردن؟
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء
مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار المفاىيم االجتماعية القبمي/البعدي ،والجدول
اآلتي يوضح ذلك:
الجدول ( ) 1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار
المفاهيم االجتماعية القبمي  /البعدي
التطبيق القبمي
الرقم

المتغيرات

العدد

0

التجريبية

30

8.57

2

الضابطة

30

8.17

التطبيق البعدي

المتوسط

االنحراف

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الحسابي

المعياري

4.36

20.13

4.06

3.87

15.90

4.63

يتضح من الجدول ( )0وجود فرق ظاىري بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لعالمات طالبات الصف العاشر االساسي عمى اختبار المفاىيم االجتماعية القبمي
والبعدي بين المجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة ،ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين

متوسطات مجموعتي الدراسة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )α =6.64تم تطبيق
تحميل التباين ( ،)ANCOVAوجاءت نتائج التحميل عمى النحو اآلتي:
الجدول ()2
تحميل التباين المشترك ألداء مجموعتي الدراسة عمى اختبار المفاهيم االجتماعية البعدي
مصدر

مجموع

درجات

متوسط مجموع

قيمة

مستوى

حجم

التباين

المربعات

الحرية

المربعات

(ف)

الداللة

االثر

0

التطبيق القبمي

573.362

1

573.362

61.803

0.00

0.520

2

الطريقة

230.978

1

230.978

24.897

0.00

0.304

0

الخطأ

528.805

57

9.277

4

الكمي

1370.983

59

الرقم

*دال إحصائيا عند مستوى 0.00
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتضح من الجدول ( )2وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية
(التي استخدمت الدروس المطورة في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة
لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين) والمجموعة الضابطة ( الطريقة االعتيادية) عمى
المفاىيم االجتماعية حيث بمغت قيمة ف ) (61.803وىي دالة إحصائياً عند مستوى الداللة
) .(α=0.05وقد كان ىذه الفرق لصالح طالبات المجموعة التجريبية ،كما يتضح ذلك من
المتوسطات الحسابية المعدلة المبينة في الجدول ).(3
الجدول ( ) 3المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ألداء مجموعتي الدراسة عمى
اختبار المفاهيم االجتماعية البعدي
الرقم

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي المعدل

الخطأ المعياري

0

التجريبية

30

19.98

0.556

2

الضابطة

30

16.05

0.556

يبين الجدول ( )0أن المتوسط الحسابي المعدل لممجموعة التجريبية ) (19.98بينما كان
لممجموعة الضابطة ) ،(16.05مما يدل عمى ان التدريس باستخدام الدروس المطورة في ضوء
مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين أسيم في
تحسين المفاىيم االجتماعية لدى طالبات الصف العاشر االساسي .ولمعرفة حجم األثر تم
حساب مربع ايتا ( )η2لمقياس المفاىيم االجتماعية و بمغ ( )6.426وبذلك يمكن القول أن
 %52من التباين في المفاىيم االجتماعية بين المجموعة التجريبية والضابطة يعود لطريقة
التدريس باستخدام الدروس المطورة في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة
لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يعزى ذلك إلى المبدأ الذي قامت عمية فكرة تطوير الدروس في ضوء مضامين الورقتين
النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين ،والتي تستند إلى فكرة الربط
في تعميم وحدتي األردن والتطور الديمقراطي والمبادرات الممكية  ،بحيث ال تختص بتدريس ميارة
تعمم المحتوى بأنشطتو المختمفة؛ يتم بواسطتيا تدريس جميع الميارات ،ومن
معينة ،بل تتجاوزه إلى ّ
ىنا فإن الدروس المطورة في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك
عبداهلل الثاني بن الحسين استندت إلى أسموب متكامل لتنظيم عناصر الخبرة المقدمة لمطالبات في
الصف العاشر االساسي ،وتدريسيا بما يحقق ترابطيا وتوحدىا بصورة تمكنيم من إدراك العالقات
بينيا ،وتوظيفيا في أدائيم المفاىيمي ،وذلك بمحتوى متكامل العناصر؛ ترتبط فيو توجييات
الممارسة والتدريبات  ،ونوع األداء المطموب ،وتدريسيا بطريقة تعتمد إجراءاتيا عمى التكامل
والممارسة والتدريب وتقويم الطالبات أوال بأول؛ مما أسيم في تحسين المفاىيم االجتماعية لديين.
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التوصيات والمقترحات:
بناء عمى نتائج الدراسة تم وضع التوصيات اآلتية:
 -0ضرورة استخدام الدروس المطورة في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة
لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين في تعميم طمبة المرحمة األساسية في مبحث التربية
الوطنية والمدنية.

 -2تدريب معممي ومعممات التربية الوطنية والمدنية عمى توظيف الدروس المطورة في مبحث
التربية الوطنية والمدنية في ضوء مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة
الممك عبداهلل الثاني بن الحسين.
 -0دعوة ادارة المناىج والكتب المدرسية في و ازرة التربية والتعميم في المممكة االردنية الياشمية
الى ضرورة اإلفادة من نتائج ىذه الدراسة عند تطوير مناىج التربية الوطنية والمدنية من
واضعي المناىج.
 -4تضمين أدلة المعمم استراتيجيات تدريس قائمة عمى نموذج الدروس المطورة في ضوء
مضامين الورقتين النقاشيتين السادسة والسابعة لجاللة الممك عبداهلل الثاني بن الحسين
 -4اجراء المزيد من الدراسات عمى مراحل تعميمية وصفوف أخرى ،ومتغيرات جديدة.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع
المراجع العربية:
ابن الحسين ،عبداهلل الثاني2600( .م) .الورقة النقاشية السادسة "سيادة القانون أساس الدولة
المدنية" .تم الرجوع إلييا في .2626/06/00
ابن الحسين ،عبداهلل الثاني2602( .م) .الورقة النقاشية السابعة " بناء قدراتنا البشرية وتطوير
العممية التعميمية جوهر نهضة األمة" .تم الرجوع إلييا في 2626/06/00
الجالد ،ماجد2600( .م) .المفاىيم اإلسالمية وأساليب تدريسيا .مجمة أبحاث اليرموك،)0(0 ،
.22-00
الخدام ،عبد اهلل2602( .م) .آليات تطبيق المضامين التربوية لألوراق النقاشية الممكية في

المؤسسات االردنية من وجية نظر الخبراء التربويين .مجمة اتحاد

الجامعات العربية لمبحوث في التعميم العالي022-000 ،)0(02 .
الخطيب ،قاسم2602( .م) .تطوير المناهج الدراسية .عمان :دار أسامة لمنشر.

الخطيب ،نعمان2600( .م) .تعزيز مفهوم المواطنة واإلحساس بالمسؤولية والوالء .عمان :دار
وائل لمنشر.
طالفحة ،فراس2602( .ن) .مدى معرفة معممي الدراسات االجتماعية لممرحمة األساسية العميا
بالمهارات االجتماعية ومدى ممارستهم لها .رسالة ماجستير غير منشورة
،جامعة اليرموك،األردن.
العتيبي ،ليمى2626( .م) .بناء نموذج مقترح لتدريس المفاىيم االجتماعية في مبحث الدراسات

االجتماعية والوطنية لمصف الثالث الثانوي وفق النظرية البنائية .جمعية

الثقافة من أجل التنمية.402-464 ،)040(26 .

العناني ،حنان عبد الحميد2600( .م) .تنمية المفاهيم االجتماعية واألخالقية والدينية في الطفولة،
عمان :دار الفكر.
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العوامرة ،عبد السالم2602( .م) .تطبيق مضامين الورقة النقاشية السابعة لتعزيز جودة منظومة
التعميم في األردن .مجمة دراسات.022-242 ،)0(44 ،
الغزو ،دانا2602( .م) .تطوير وحدة تعميمية من كتب التربية الوطنية والمدنية قائمة عمى
االستقصاء التقديري وقياس أثرها في تنمية المسؤولية االجتماعية
والتحصيل لدى طمبة المرحمة األساسية في األردن .أطروحة دكتورة غير
منشورة ،جامعة اليرموك ،األردن
نصار ،حنان2626( .م) .فاعمية أنشطة مسرح العرائس في اكساب بعض المفاىيم االجتماعية
ألطفال الروضة .مجمة كمية التربية بجامعة كفر الشيخ-024 ،)2(26 ،
.460
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