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الملخص
هدف البحث إلى ا قتراح أنشطة تعليمية مرتبطة بالدراسات االجتماعية لتعزيزز قزيم الز الا واالنتمزاا والم ا نزة
ال اعية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي ،ولتحقيز هزذا الفزدف تزم اسزتخدام المزنفج ال فز،ي ،وتزم إعزداد قائمزة
باألنشطة التعليمية المقترحة والمرتبطة بالدراسات االجتماعيزة لتعزيزز قزيم الز الا واالنتمزاا والم ا نزة ال اعيزة لزدى
التلميذات  ،وعرضت على عزدد مزا المحكمزيا المتخصصزيا وعزدلت وفز ررائفزم ،وأفزبحت القائمزة فزي فز رتفا
النفائيززة مك نززة مززا  )22نشززا تعليمززي مقتززرح ،منفززا  )11نشززا لتعزيززز قيم زة ال ز الا واالنتمززاا  ،و  )11نشززا
لتعزيز قيمة الم ا نة ال اعية  ،وأوفت الباحثتان بضرورة تعمزيم قائمزة األنشزطة التعليميزة المقترحزة علزى معلمزات
الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية ،واالست،ادة ما هذه األنشطة عند تعليم التلميذات هذه القيم.
الكلمات المفتاحية :األنشطة التعليمية ،الدراسات االجتماعية ،الوالء واالنتماء ،المواطنة الواعية.
Abstract:
The purpose of the research was to suggest educational activities related to social
studies to enhance the values of loyalty, affiliation and conscious citizenship among
fifth-grade primary school students. The descriptive method was used for this purpose,
and a list of proposed educational activities linked to social studies was prepared to
promote the values of loyalty, affiliation and conscious citizenship among students. The
list was presented to a number of specialized arbitrators and adjusted according to their
)opinions. Finally, it consisted of (22) proposed educational activities, including (11
activities to enhance the value of loyalty and affiliation, and (11) activities to enhance
the value of conscious citizenship. The researchers recommended the circulation of the
list of proposed educational activities to the teachers of social studies in the primary
stage, which may benefit from these activities when teaching students such values.
Keywords: educational activities, social studies, loyalty and affiliation, conscious
citizenship.
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مقدمة البحث
يشفد العصر الحالي أحداثا ً متالحقة وتطز رات سزريعة نتيجزة التقزدم فزي تكن ل جيزا المعل مزات واالتصزا  ،ومزا
يترتب على ذلك ما ظف ر السلبيات التي عانى منفزا الكثيزر مزا المجتمعزات العربيزة واةسزالميةى وتخشزى أن تز د
هذه التط رات والتغيرات االجتماعية المتسارعة إلى التأثير على قيمفا ومبادئفا.
وتعد المملكة العربية السع دية إحدى هذه المجتمعات التي تعرضزت لتغيزرات سزريعة فزي معوزم ج انزب الحيزاة
االجتماعية والثقافية واالقتصادية ،كما واجفت الكثير ما التحديات وحققت الكثير ما اةنجازات ،وكانزت ومزا زالزت
فة على مست ى الم سسات النوامية.
نم ذجًا رائعًا في تحمل المس ولية خا ً
وتساهم الم سسات التعليمية في إعداد أفراد مس وليا وقادريا على م اجفة التط رات المستقبلية وفقًزا للمبزاد
والقيم اةسزالمية وعزادات وتقاليزد المجتمزل الحبيزب .)22 ،2002 ،وانطالقًزا مزا ذلزك أكزدت رايزة المملكزة العربيزة
السع دية  )2000على االهتمام بالقيم وتعزيزها في ن ،س المتعلميا عا ري تط ير المنو مة التعليمية بجميل
مك ناتفا ما خال إكسزا المزتعلم القزيم والمفزارات والسكزكل كيات الحميكزكدة ليككزك ن ذا شكزكخصية مسكزكتقلة تتصكزكف
بكززكروح المبكززكادرة والمثابكززكرة ،وزيززادة األنشززطة التززي تعزززز مشززاركتع فززي العمليززة التعليميززة رايززة المملكززة العربيززة
السع دية .)28 ،1302 ،2000
وتعد الم ا نة ما أكثر القيم االجتماعية أهمية ،وي كد الترب ي ن أن تعزيز الم ا نة لدى المتعلميا يعد ما أهم
تحديات القرن الحاد والعشريا ،حيث أن التقزدم الحقيقزي فزي ظزل تحزديات القزرن الجديزد ومسزتجداتع تصزنعع عقز
وس اعد الم ا نيا لذا فإن إكسابفم لمجم عة مزا القزيم يعزد الركيززة األساسزية للمشزاركة اةيجابيزة وال،عالزة فزي تقزدم
المجتمعات م سى.)2 ،2011،
وبمراجعة اة ار ال

ني لمعايير مناهج التعليم العام في المملكة العربية السع دية  )2018نجد أن "الم ا نزة

المس ولة جزا ما أول يات المنفج ،حيث تعبر أول يات المن فج عا الت جفزات ال

نيزة والم ضز عات الكبزرى ذات

األول ية للمجتمل التي يجب أن تك ن حاضرة في مجاالت التعلم خال السن ات القادمة ،وت جزع هزذه األول يزات بنزاا
معايير مناهج التعليم ،وتطبيقفا ،وتق يمفا ،ما خال تضمينفا في جميل مجاالت التعليم بشكل منوم عبر المسزت يات
و الص ،ف الدراسية ما خال خبرات تعلم ن عية م جفع تتضما المعارف والقزيم والمفزارات التزي تتزفلف فيمزا بينفزا
وتتكامززل مززل البنيززة المعرفيززة لكززل مجززا تعلززم" اة ززار ال ز

ني لمعززايير منززاهج التعلززيم العززام فززي المملكززة العربيززة

السع دية.)21 ،2018،
ويعتبر مجا الدراسات االجتماعية مجا ما مجاالت التعلم التي ترتبط ارتبا ًا وثيقًا بالمجتمل وتسفم في بنزاا
الم ا ا الصزال ،،وتنميزة الحساسزية االجتماعيزة لديزع ،وتسزاعده أيضزا ً علزى ففزم البيعزة االجتماعيزة التزي يعيشزفا بكزل
عنافززززرها ومشززززكالتفا ،وتكزززز يا االتجاهززززات اةيجابيززززة المر بززززة ،وتززززدعيم الخلزززز االجتمززززاعي بشززززكل إيجززززابي
م سى.)18 ،2011،
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وتفدف الدراسات االجتماعية إلى تحقي الم ا نة مزا خزال ال،فزم الحقيقزي لمعنزى وقزيم الم ا نزة ،حيزث تسزعى
إلزى تعريزف التالميزذ بحقز قفم وواجبزاتفم واكسزابفم العديزد مززا المعزارف والمفزارات التزي تمكزنفم مزا التعزرف علززى
التغيرات المحليزة والعالميزة وم اكبتفزا وتط يرهزا بمزا يعز د بزالن،ل علزيفم وعلزى مجتمعزاتفم التزي ينتمز ن إليفزا عبزد
الباسط.)22 ،2002،
ً
مجاال مف ًما ما المجاالت الترب يزة التزي يمكزا مزا خاللفزا تعزيزز
وتعد األنشطة التعليمية الص،ية أو ير الص،ية
القيم عند المتعلميا ،والمساه مة في تفذيب أخالقفم وزيادة نم هم وت،اعلفم االجتمزاعي ،وم اكبزة التغيزرات السزريعة
والمستمرة في المجتمل زيدان ،احمد ،وحافظ.)280 ،2012 ،
وي د ت ظيف األنشطة التعليمية المناسبة إلى التعلم ال،عا في السل ك واالتجاهات فزي شخصزية المزتعلم ،فزالتعلم
ال،علي ه ما يكتسبع المتعلم نتيجة ما يق م بع ما أنشطة تعليمية ،وليس عا ري التلقي السلبي ،فزالمتعلم يزتعلم عزا
ري العمل ،أفضل مما يتعلمع عا ري التعليم الل،وي الخطيب والمقصقص.)283 ،2012،

مشكلة البحث وأسئلته
تمثل القيم ج هر السل ك االجتماعي الزذ يقز م علزى مبزدأ النوزام الزذ يمثزل العالقزة بزيا أفزراد المجتمزل والقزيم
التي يمثل نفا فيما بينفم ،وللقيم دورها البارز في تحقي عمليات االنسجام واالتساق بيا ال،زرد والمجتمزل المحزيط بزع،
باةضافة إلى أنفا تعمل علزى تحقيز الت،اعزل بزيا البنزاا االجتمزاعي والشخصزية ال،رديزة ر سز يدان)262 ،2018،
وتعزد قزيم الز الا واالنتمزاا والم ا نززة ال اعيزة مززا أهزم القزيم التززي يجزب علززى الم سسزات الترب يززة أن تحزر

علززى

تنميتفا لدى المتعلميا ،نوراً لما يترتب عليفا ما سل كيات إيجابية ،ينبغي رسفا لدى تلميذات المرحلة االبتدائية.
وقد أوفت دراسة عبد القادر  )2012بضزرورة التنز ف فزي البزرامج لتنميزة قزيم الم ا نزة لزدى تالميزذ المرحلزة
األساسية ،كما أوفت دراسزة البطاينزة  ،)2018وعبزد الحميزد  )2011بضزرورة ترسزي قزيم الم ا نزة فزي ن،ز س
تالميززذ المرحلززة االساسززية مززا خززال الممارسززة ال،عليززة للمعلمززيا أمززامفم ،ومشززاركة التالميززذ فززي األنشززطة التعليميززة
المختل،ة التي ت كد اكتسابفم للقيم الضرورية لحياتفم.
وبززالر م مززا ذلززك أثبتززت نتززائج دراسززة أبز شززاهيا  )2011وال،رسز ني  )2016وجز د قص ز ر لززدى تالميززذ
المرحلة األساسية في ممارسة م،اهيم وقيم الم ا نة.
وتزم فحزص مقززرر الدراسزات االجتماعيززة والم ا نزة المقززرر علزى تلميززذات الصزف الخززامس االبتزدائي بالمملكززة
العربية السع دية لعام1331/ 1330هك ،نجزد أنزع اشزتمل علزى ثمانيزة  )8وحزدات هزي الخل،زاا الراشزديا ،التزاري
اةسالمي ،جغرافية و ني المملكة العربية السع دية ،الخرائط والسكان ،المز ارد االقتصزادية ،األنشزطة االقتصزادية،
م سسات الدولة ،األما ال

ني) ،ول حظ افتقار ال حدات ودروسفا للمعل مات واألنشزطة التزي تعززز قيمزة الز الا

واالنتماا ،والم ا نة ال اعية لدى التالميذ.
وما هنا تتض ،الحاجة إلى اقتراح عدد ما األنشطة التعليمية التي تعزز تلك القيم.
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ويحاول البحث اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:
مزا األنشزطة التعليميزة المقترحززة المرتبطزة بالدراسززات االجتماعيزة التزي تسززفم فزي تعزيزز قززيم الز الا واالنتمززاا
والم ا نة ال اعية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي ؟
ويتطلب هذا السؤال اإلجابة على األسئلة الفرعية اآلتية:
س .1ما األنشطة التعليمية المقترحة المرتبطة بالدراسات االجتماعية التي تسفم في تعزيز قيمة ال الا واالنتماا لزدى
تلميذات الصف الخامس االبتدائي؟
س .2ما األنشطة التعليمية المقترحة المرتبطزة بالدراسزات االجتماعيزة التزي تسزفم فزي تعزيزز قيمزة الم ا نزة ال اعيزة
لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي؟

هدف البحث
هزدف البحززث إلززى اقتززراح أنشززطة تعليميززة مرتبطززة بالدراسزات االجتماعيززة تسززفم فززي تعزيززز قززيم الز الا واالنتمززاا
والم ا نة ال اعية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي .

أهمية البحث
تتضح أهمية البحث في التالي:
 .1استجابة لتحقي أهداف راية المملكة العربية السع دية  )2000والتي تتضما إعداد م ا ا مسز و عزا
بناا مستقبلع ،يشارك ب،اعلية في خدمة و نع والنف ض بع وحمايتع.
 .2إلقاا الض ا على أهمية األنشطة التعليمية وإبراز أثرها في تعزيز قيم الز الا واالنتمزاا والم ا نزة ال اعيزة
لدى المتعلميا.
 .0تقديم قائمة باألنشطة التعليمية المقترحة التي تسفم في تعزيز قزيم الز الا واالنتمزاا والم ا نزة ال اعيزة عنزد
تلميذات المرحلة االبتدائية.
 .3يسفم هذا البحث في إلقاا الض ا على عزدد مزا البحز ا والدراسزات عزا األنشزطة التعلميزة والتعلميزة التزي
تسفم في تعزيز قيم ال الا واالنتماا والم ا نة ال اعية.

حدود البحث
اقتصر البحث على وضل أنشطة تعليمية مقترحة عا قيمزة الز الا واالنتمزاا وقيمزة الم ا نزة ال اعيزة المرتبطزة
بمقرر الدراسات االجتماعية والم ا نة للصف الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السع دية.
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مصطلحات البحث
األنشطة التعليمية ()Educational Activities
عرففززا اللقززاني والجمززل  ) 1226بأنفززا" ذلززك الجفززد العقلززي أو البززدني الززذ يبذلززع المعلززم فززي كافززة الممارسززات
واألنشطة في سبيل تحقي أهداف تعليمية"

.)122

وتعرف إجرائيا بأنفا مجم عة ما اةجرااات المنومة التي يزتم اسزتخدامفا مزل تلميزذات المرحلزة االبتدائيزة بفزدف
تعزيز قيم ال الا واالنتماا والم ا نة ال اعية.
الوالء واالنتماء () Loyalty and Affiliation
عرففا اة ار ال
لل

ني لمعايير مناهج التعليم العام بالمملكزة العربيزة السزع دية  )2018بأنفزا “االنتمزاا الحقيقزي

ا ،واالعتزاز بفذا االنتماا وال فاا واةخال

للقيادة"

.)2

المواطنة الواعية ()Conscious Citizenship
عرففا اة ار ال

ني لمعزايير منزاهج التعلزيم العزام بالمملكزة العربيزة السزع دية  )2018بأنفزا “معرفزة الحقز ق

وال اجبات ،وأثر االلتزام بفا "

. (2

ويتبنى البحث التعريف اإلجرائي السابق.

اإلطار النظري
أوال :األنشطة التعليمية
 )1مفهوم األنشطة التعليمية
تعددت تعري،ات األنشطة التعليمية حيث عرففا العت م  )16 ،2006بأنفا "كل جفد يقز م بزع المزتعلم ذهنيًزا
أو حركيًا ،مت افقًا مل قدراتع واستعداداتع س اا داخل الصف أم خارجع ،وتحت إشراف المدرسة بحيث يعمزل علزى
تحقيززز أهزززداف ترب يزززة إيجابيزززة ضزززما اةمكانزززات المتاحزززة" ،كمزززا عرففزززا خريسزززات ،سزززالمة ،فززز افطة ،قطزززيط
 ) 032،2002بأنفا " كل نشا يق م بع المعلم والطال بقصد التدريس س اا داخل المدرسة أو خارجفا ،الما أنزع
يتم تحت إشراف المدرسة وبت جيع منفا" ،أما محمد  ) 133 ،2010فعرففزا بأنفزا " كزل جفزد بزدني ،أو عقلزي يبذلزع
المعلم أو المتعلم أو كالهما معًا بشكل نوزامي أو يزر نوزامي داخزل أسز ار الم سسزات التعليميزة أو خارجفزا لتحقيز
أهداف محددة".
 )2أهمية األنشطة التعليمية
حدد اللقاني  )120-112 ،2010أهمية األنشطة التعليمية في التالي
 .1تنمية قدرة المتعلم على الت،اعل مل مجتمعع ،بما يرس لديع االتجاهات اةيجابية والقيم االجتماعية البنااة.
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 .2تلبية مي

الطال

واكتشاف مفاراتفم وقدراتفم وفقلفا وتنميتفا وت جيففا وذلك بما ت فره األنشطة مزا

م اقف تتي ،ال،رفة ةبداف الطال .
 .0تنميززة بعززم المفززارات االجتماعيززة لززدى المززتعلم مثززل االعتمززاد علززى الززن،س وتحمززل المسز ولية والتعززاون
والمنافسة الشري،ة وخدمة المجتمل.
 .3تض،ي األنشطة التعليمية على رق التدريس عنصر اةثارة والتش ي .
 .2اتاحة ال،رفة والم اقف لترابط الم اد الدراسية وتكامل الخبرات التعليمية.
 .6زيادة فاعلية العملية التعليمية ،حيث يتحق مبدأ الممارسة كشر ما شرو التعلم مما يز د إلزى تحسزيا
ن اتج التعلم ما معل مات ومفارات واتجاهات وقيم.
 )3معايير اختيار األنشطة التعليمية
 .1أشار الخلي،ة  )2013إلى معايير اختيار األنشطة التعليمية في التالي
 .2ارتبا األنشطة التعليمية لألهداف المحددة.
 .0مالئمة األنشطة التعليمية للمحت ى التعليمي.
 .3الت ازن بيا األنشطة التعليمية في جميل الج انب المعرفية وال جدانية والن،س حركية.
 .2مالئمة األنشطة التعليمية لقدرات المتعلميا ومراعاتفا لل،روق ال،ردية بينفم.
 .6ارتبا األنشطة التعليمية بحياة المتعلميا.
 .2إمكانية تن،يذ األنشطة في المدرسة والمجتمل.

ثانيا :المواطنة
 )1مفهوم المواطنة
يعد م،ف م الم ا نة مزا الم،زاهيم التزي تبلز رت عبزر تحز الت تاريخيزة متتابعزة منزذ بدايزة الم،فز م فزي الحضزارة
الي نانيزة واة ريقيززة ،مززرورًا بالعصز ر ال سززطى وعصززر النفضززة وحتززى عصززر الثز رات الكبززرى فززي العززالم ،التززي
أكدت جميعفا علزى الحقز ق وال اجبزات األساسزية لسنسزان وفقًزا لمجم عزة مزا المبزاد  ،حيزث أن هزذا الم،فز م ي كزد
بص رة أساسية على أهميزة مشزاركة المز ا نيا فزي الحيزاة العامزة ،وتحمزل المسز وليات ال
األسززل

العزام ،ولعززل هززذا األمززر هز مضززم ن ال،كززر المعافززر حز

نيزة التزي تخزدم الصزال،

األمثززل لضززمان تحقيز عالقززة تززرابط وتعززاون

بص رة مت ازنة بيا ال،رد وو نع ومجتمعع ،وذلك أثناا ممارستع ألنشطتع الحياتية القحطاني.)00 ، 2010،
وتعزززددت تعري،زززات الم ا نزززة حيزززث عرفتفزززا ي سزززف  )26 ،2011بأنفزززا" فززز،ة ال،زززرد الزززذ يعزززرف حق قزززع
ومسز ولياتع تجزاه المجتمزل الززذ يعزي

فيزع ،ويشزارك ب،اعليززة فزي القزرارات وحزل المشززكالت التزي ت اجزع المجتمززل،

وتك،ززل الدولززة تحقي ز العدالززة والمسززاواة بززيا األفززراد دون ت،رقززة بيززنفم" ،كمززا عرففززا داوود  )222 ،2011بأنفززا"
العض ز ية التززي يتمتززل بفززا األفززراد فززي المجتمززل وتتضززما القب ز
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والتسززليم بتبززاد االهتمامززات بززيا جميززل األفززراد

واالحسززاس ب االهتمززام المشززترك مززا أجززل رفاهيززة المجتمززل والقززدرة علززى العطززااى لتحقيز مزيززد مززا تطز ر المجتمززل
واستمراره".
 )2مفهوم ومكونات المواطنة المسؤولة
تعرف الم ا نة المس ولة بأنفا "تحقيق الوالء للوطن وقيادته في نفوس الطالب ،والتمثل بسمات الشخصيي
ا والمحافوززة علزززى مق ماتززع ،ومكتسزززباتع ،ومدخراتزززع،

السييدود المتواةنييي الطموحيي التزززي تسززاهم فزززي بنززاا الززز

واالعتزاز بمنجزاتع والمشاركة فيفا ،والمحافوة على جميل م ارده ،كما توفر في التكافزل االجتمزاعي لزدعم تماسزك
المجتمل وق تع وحي يتع بقيمزع الراسزخة وبيعتزع العزامرة وبنيانزع المتيا" اة زار الز

ني لمعزايير منزاهج التعلزيم العزام

بالمملكة العربية السع دية.)21 ،2018،
و تتمثل مك نزات الم ا نزة المسز ولة حسزب مزا ورد فزي اة زار الز

ني لمعزايير منزاهج التعلزيم العزام بالمملكزة

العربية السع دية )2 ،2018،في التالي
 .1الوالء واالنتماء للوطن وقيادته:
يقصد بع "االنتماا الحقيقي لل

ا ،واالعتزاز بفذا االنتماا وال فاا واةخال

للقيادة".

 .2المواطنة الواعية:
يقصد بفا “معرفة الحق ق وال اجبات ،وأثر االلتزام بفا ".
 .0األسرة والمجتمع
يقصد بفا " ترسي مس وليات األسرة في التربية ونفضة المجتمل".
 .4مقومات الوطن ومكتسباته:
يقصد بفا" جميل ما تحق لل

ا ما إنجازات ومق مات تاريخيزة واجتماعيزة واقتصزادية وسياسزية و يرهزا،

وما يمتلكع ما مدخرات".
 .5التراث الوطني:
يقصد بع" التراكم التاريخي الممتد الذ يعبّر عا مكانة المملكة العربية السع دية وشخصيتفا المت،ردة".
 )3أنواع المواطنين المسؤولين
عرف ها وف لي  )Hay&Foley,1998الم ا ا المس و بأنع الشخص المس و مس ولية أخالقية عا كل
تصرفاتع .فاألخالق جزا ال يتجزأ عا السياقات العملية والتخصصات ال،كرية ،ويتطلب ذلك أن يتمتل ال،زرد بزال عي
والنقد الذاتي كي يصب ،ال،رد م ا نا مس وال.
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حدد المعمر والغريبية  )82 ،2012أن اف الم ا نيا المس وليا في التالي
 .1الم ا ا المس و على المست ى الشخصي يتصزرف هزذا المز ا ا بشزكل يعكزس شزع ره بالمسز ولية فزي
مجتمعع ،وتتمثل مس وليتع في احتزرام القز انيا واألنومزة وااللتززام بفزا ،والح،زاظ علزى الممتلكزات العامزة،
والمشاركة في األعما التط عية و يرها.
 .2الم ز ا ا المشززارك وه ز الم ز ا ا الززذ يشززارك ب،اعليززة فززي الش ز ون المدنيززة ،أ المشززاركة فززي الجف ز د
المنومة بشكل جماعي على مست ى حك مي أو على مست ى المجتمل.
 .0الم ا ا الم جع بالعدالة االجتماعية وه الم ا ا الزذ يسزعى إلزى المسزاعدة فزي حزل مشزكالت المجتمزل
وتنميتع ما خال الكتابة عا هذه القضايا واالنضمام إلى الجمعيات المدنية ،والعمل على ت عية المجتمل.

الدراسات السابقة
اهتمت بعم الدراسات بتنزاو األنشزطة التعليميزة ،وبعزم الدراسزات اهتمزت بتنزاو الم ا نزة ،وسزيتم عرضزفا
على النح التالي
المحور األول  -دراسات تناولت األنشطة التعليمية:
قام الغامد

 ) 2011بدراسة هدفت إلى معرفة فاعلية األنشزطة التعليميزة فزي تنميزة المفزارات الحياتيزة فزي مقزرر

الحززديث لطززال الصززف الثالززث المت سززط بالريززاض ،واسززتخدم المززنفج شززبع التجريبززي ،وتززم إعززداد مقيززاس للمفززارات
الحياتية ،و ب علزى عينزع مك نزة مزا  )60البزا ً وزعز ا إلزى مجمز عتيا تجريبيزة وعزددها  )00البزاً ،وضزابطة
وعددها  )00الباً ،وأظفرت النتائج إلى وجككك د فكككروق ذات داللكككة إحصكككائية عنكككد مسكككت ى داللككزكة )0002
بككززكيا مت سززطي درجززات كززكال المجمكززك عتيا التجريبيكززكة والضززابطة فززي مقيززاس المفكززكارات الحياتيكززكة لصززال،
المجم عة التجريبية.
وأجرى علي  ) 2012دراسة هدفت إلى معرفة فاعليزة تصزميم أنشزطة تعليميزة فزي التربيزة االقتصزادية فزي تنميزة
التحصيل وال عي االقتصاد لدى تالميذ الصزف الخزامس االبتزدائي بمصزر ،واسزتخدم المزنفج التجريبزي ،وتزم إعزداد
اختبززار تحصززيلي ومقيززاس ال ز عي االقتصززاد  ،و ب ز علززى عينززة مك نززة مززا  )60تلميززذاً وزعز ا إلززى مجم ز عتيا
تجريبيع وعددها  )00تلميذاً ،وضابطة وعددها  )00تلميذاً ،وأظفرت النتائج وج د فروق ذات داللة إحصائية عنزد
مسززت ى  ) 0002بززيا مت سززطي درجززات تالميززذ المجمزز عتيا التجريبيززة والضززابطة فززي التطبي ز البعززد لالختبززار
التحصيلي ومقياس ال عي االقتصاد لصال ،المجم عة التجريبية ،كما ت جد عالقة ارتبا يزة م جبزع دالزة احصزائيا
عند مست ى  ) 0002بيا التحصيل المعرفي وال عي االقتصاد في القياس البعد لصال ،المجم عة التجريبية.
كما قامت عبد ال ها

 ) 2010بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر أنشطة مقترحة لتنمية الم ا نة لزدى أ ،زا

مرحلة ما قبل المدرسة بالخر

م ،واستخدم المزنفج التجريبزي ،وتزم إعزداد مقيزاس لتقزدير الم ا نزة مكز ن مزا )10

فقرات م زعة على ثالا أبعاد وهي االنتماا لل

ا ،احترام القان ن ،ق اعزد اللعزب ،االتجزاه نحز المسزاواة ،و بز

على عينة مك نة ما ً )22
،ال و ،لة ،وأظفزرت النتزائج وجز د فزروق ذات داللزة إحصزائية عنزد مسزت ى )0002
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بيا مت سطي درجات أ ،ا المجم عة التجريبية في القيزاس القبلزي والبعزد لمقيزاس تقزدير الم ا نزة لصزال ،القيزاس
البعد .
وقام محمد  ) 2012بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج قزائم علزى األنشزطة الالفز،ية فزي تنميزة
الت،كير االبتكار لدى تالميذ الصف الخامس والسادس االبتزدائي ببريزدة ،واسزتخدم المزنفج شزبع تجريبزي ،وتزم إعزداد
اختبار الذكاا ،واختبار المست ى االجتماعي والثقافي واالقتصاد  ،واختبار ت رانس للت،كير االبتكزار  ،و بز علزى
عينززة مك نززة مززا  )20تلميززذاً ت زم تقسززيمفم إلززى مجم ز عتيا تجريبيززة وعززددها  )10تالميززذ ،وضززابطة وعززددها )10
تالميززذ ،وأظفززرت النتززائج وج ز د فززروق ذات داللززة إحصززائية عنززد مسززت ى  )0002بززيا مت سززطي درجززات ززال
المجم عتيا التجريبية والضابطة في القياس البعد الختبار الذكاا المص ر ،واختبار المسزت ى االجتمزاعي والثقزافي
واالقتصاد  ،واختبار ت رانس للت،كير االبتكار لصال ،المجم عة التجريبية.
وأعد

دو ) ) Gudu,2015دراسة هدفت إلى التعرف على واقل األنشطة الص،ية المستخدمة في تزدريس اللغزة

األجنبيززة فززي المززدارس الثان يززة بكينيززا ،واسززتخدم المززنفج ال فزز،ي ،وقززام الباحززث بأعززداد أداة االسززتبانة والمالحوززة،
وتك نزت عينزة الدراسزة مزا  ) 0فز ،ف دراسزية بمزا تتضزمنع مزا زال ومدرسزيا فزي المزدارس الثان يزة ال
بكينيا ،وأظفرت النتائج عزدم التنز ف فزي اسزتخدام األنشزطة الصز،ية ،وجزاا االهتمزام بالنقزا

نيززة

بالدرجزة األولزى ،بينمزا

األنشطة الش،فية جاات أقزل اهتما ًمزا ممزا أدى إلزى انخ،زاض مسزت ى الطزال فزي اسزتخدام اللغزة األجنبيزة فزي سزياقفا
الصحي.،
وأجرى القاضي ودي ان  ) 2016دراسة هدفت إلى معرفزة أثزر أنشزطة تعليميزة قائمزة علزى األمثزا القررنيزة فزي
تحسيا األداا التعبير لدى ال الصف الخامس االبتدائي بالعراق ،واستخدم المنفج التجريبزي ،وتزم إعزداد اختبزار
يقيس أداا الطال على التعبير الكتابي ،و ب علزى عينزة مك نزة مزا  )128البًزا و البزة وزعز ا إلزى مجمز عتيا
تجريبية وعددها  )63البًا و البة ،وضابطة وعددها  )63البًا و البة ،وأظفرت النتائج وج د فزروق ذات داللزة
إحصزائية عنزد مسزت ى  ) 0002بززيا مت سزطي درجزات المجمز عتيا التجريبيززة والضزابطة فزي اختبزار األداا لصززال،
المجم عة التجريبية.
كما قام هانغ وهز ) (Huang&Hu,2016بدراسزة هزدفت إلزى الكشزف عزا تصز رات المعلمزيا والطزال
واقل األنشطة الص،ية في فص

عزا

التحزدا باللغزة األجنبيزة فزي الصزيا ،واسزتخدم المزنفج ال فز،ي التحليلزي ،وتك نزت

أداة الدراسززة مزززا االسززتبانة ،و بقزززت علززى عينزززة مزززا الطززال بلغزززت  )100البًززا و البزززة ،وعينززة مزززا المعلمزززيا
بلغت  )20معل ًما ،وأظفرت النتائج أن  )%2002ما الطال  ،و  )%82ما المعلميا ي افقز ا علزى إضزافة أنشزطة
إلى األنشطة الص،ية في ف ،ف التحدا باللغة األجنبية في الصيا.
وأجزرت علززي  ) 2018دراسززة هززدفت إلززى التعززرف علززى دور األنشزطة المدرسززية فززي تعزيززز قززيم الم ا نززة لززدى
تالميذ المرحلة الثان ية بالسز دان ،واسزتخدمت المزنفج ال فز،ي التحليلزي ،وتزم إعزداد اسزتبانة مك نزة مزا  )26فقزرة
م زعة على ثالثة محاور هي حق ق الم ا نة ،واجبات الم ا نة ،االنتمزاا للز
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ا ،و بقزت علزى عينزة مك نزة مزا

 )102تلميز ًذا وتلميززذة ،وأظفززرت النتززائج إلزى وجز د فززروق ذات داللززة إحصزائية عنززد مسززت ى  )0002بززيا درجززات
تقدير أفراد العينة لدور األنشطة المدرسية في تعزيز قيم الم ا نة لصال ،اةناا.
المحور الثاني  -دراسات تناولت المواطنة:
أجرى أب شاهيا  ) 2011دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية مدخل التحليل األخالقي في الدراسات االجتماعية فزي
تنمية قيم الم ا نة لزدى تالميزذ الصزف الثزاني اةعزداد بمصزر ،واسزتخدم المزنفج التجريبزي ،وتزم إعزداد مقيزاس لقزيم
الم ا نة مك ن ما  ) 60فقرة م زعة على خمسة قيم رئيسة هي المساواة ،التسام ،،الحريزة ،التعزاي

مزل ا،خزر،

المسززز ولية االجتماعيزززة ،و بززز علزززى عينزززة مك نزززة مزززا  )20تلميززز ًذا وتلميزززذة وزعززز ا إلزززى مجمززز عتيا تجريبيزززة
وعززددها  )02تلمي ز ًذا وتلميززذة ،وضززابطة وعززددها  )02تلمي ز ًذا وتلميززذة ،وأظفززرت النتززائج وج ز د فززروق ذات داللززة
إحصائية عند مست ى  )0،01بزيا مت سزطي درجزات تالميزذ المجمز عتيا التجريبيزة والضزابطة فزي القيزاس البعزد
لمقياس قيم الم ا نة لصال ،تالميذ المجم عة التجريبية.
وقام عبد الحميد  ) 2011بدراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام اسزتراتيجية المناقشزة الخلقيزة فزي تزدريس
الجغرافيا على تنمية بعم قيم الم ا نة والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس االبتزدائي بمصزر ،واسزتخدم
المنفج التجريبي ،وتم اعداد اختبار قيم الم ا نة ،و ب على عينة مك نة ما  )32تلميز ًذا ،وأظفزرت النتزائج وجز د
فزروق ذات داللزة إحصزائية عنزد مسزت ى  )0،01بزيا مت سززطات درجزات تالميزذ المجم عزة التجريبيزة فزي التطبيز
القبلي والبعد الختبار قيم الم ا نة لصال ،القياس البعد .
وأجرى هم،زريس ) ) Humphreys,2011دراسزة هزدفت إلزى التعزرف علزى القزيم واالتجاهزات مزا أجزل م ا نزة
فاعلة في أوروبا الشرقية ،واستخدم المنفج ال ف،ي ،وتم إعداد مقياس التغييزر االجتمزاعي لتنميزة القيزادة حيزث تكز ن
ما  )68فقره ،و ب على عينزة مك نزة مزا  )321البًزا و البزة ،وأظفزرت النتزائج أن زال الجامعزة لزديفم قزيم
واتجاهات تق د إلى م ا نة فعالة وأن الطال الذيا لديفم قيم االنتماا هم أكثر مشاركة ما يرهم.
كما قامت ب ند ) (Bondy,2014بدراسزة حز

الم ا نزة والشزع ر الز

ني عنزد الطزال مزا أفز

التينيزة

بمقا عة مرواد ،واستخدم المنفج ال ف،ي ،وتك نزت أداة الدراسزة مزا المقابلزة ،حيزث أجريزت علزى عزدد مزا زال
المرحلة الثان ية ،وأظفرت النتائج وج د قص ر في الم ا نة والشع ر ال

ني عند الطال .

وأعدت ال،رس ني  )2016دراسة ه دفت إلى التعرف علزى درجزة تز فر م،زاهيم الم ا نزة فزي المنزاهج الترب يزة
للمرحلززة األساسززية ودرجززة ممارسززتفا لززدى الطززال مززا وجفززة نوززر مززديرات ومعلمززات المززدارس بمحافوززة إربززد،
واستخدم المنفج ال ف،ي المسحي ،وتم إعداد استبانة مك نة ما  )82فقرة م زعة علزى مجزاليا هزي تز فر م،زاهيم
الم ا نة في المناهج الترب ية ،ممارسة م،اهيم الم ا نة لدى الطال  ،و بقت علزى عينزة مك نزة مزا  )000مزديرة
ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عش ائية ،وأظفرت النتائج أن ت فر م،اهيم الم ا نة في المناهج الترب ية جزاات بدرجزة
مرت،عة ،كما أظفرت النتائج أن ممارسة م،اهيم الم ا نة في المناهج الترب ية لدى الطال جاات بدرجة مت سطة.
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كما أعد عبد القادر  ) 2012دراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على استراتيجية لعب األدوار في
تنمية قيم الم ا نة لزدى تالميزذ الحلقزة األولزى مزا التعلزيم األساسزي بالقزاهرة ،واسزتخدم المزنفج التجريبزي ،وتزم إعزداد
مقياس لقيم الم ا نة مك ن ما  ) 02فقرة م زعة على أربعة قيم هي ال الا واالنتماا ،التعزاون ،المصزلحة العامزة،
التسززام ،،و ب ز علززى عينززة مك نززة مززا  )100تلمي ز ًذا تززم تقسززيمفم إلززى مجم ز عتيا تجريبيززة وعززددها  )32تلمي ز ًذا،
وضززابطة وعززددها  )32تلميزز ًذا ،وأظفززرت النتززائج وجززز د فززروق ذات داللززة إحصززائية عنززد مسززت ى  )0،02بزززيا
مت سززطي درجززات المجم ز عتيا التجريبيززة والضززابطة فززي القيززاس البعززد لمقيززاس قززيم الم ا نززة لصززال ،المجم عززة
التجريبية.
وأجزرى البطاينزة  ) 2018دراسززة هزدفت إلززى معرفزة درجززة ممارسزة معلمززي المرحلزة األساسززية فزي األردن لقززيم
الم ا نززة فززي الت،اعززل الصزز،ي ،واستقصززاا أثززر متغيززرات الخبززرة ،والم هززل العلمززي ،والجززنس ،واسززتخدم المززنفج
ال ف،ي ،وتم إعداد استبانة مك نة ما  ) 33فقرة م زعة على أربعة مجاالت هي ال الا واالنتماا لل

ا ،االلتزام

بمعايير المجتمل ،المسع لية االجتماعية تجاه المجتمزل ،المسزع لية األخالقيزة نحز المجتمزل ،و بز علزى عينزة مك نزة
مززا  )120معل ًمززا ومعلمززة تززم اختيززارهم بالطريقززة العش ز ائية ،وأظفززرت النتززائج أن درجززة ممارسززة معلمززي المرحلززة
األساسية لقيم الم ا نة فزي الت،اعزل الصز،ي جزاا بدرجزة مرت،عزة ،كمزا أظفزرت النتزائج عزدم وجز د فزروق ذات داللزة
إحصائية عند مست ى  ) 0،02في درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لقيم الم ا نة في الت،اعزل الصز،ي تعززى
لمتغيرات الخبرة ،والم هل العلمي ،والجنس.

التعليق على الدراسات السابقة
التعليق على المحور األول  -الدراسات التي تناولت األنشطة التعليمية:
 .1اختل،ت الدراسة الحالية في الفدف مل بعم الدراسات السابقة كدراسة الغامزد

 )2011التزي هزدفت إلزى

تنميززة المفززارات الحياتيززة ،وعلززي  )2012التززي هززدفت إلززى تنميززة التحصززيل وال ز عي االقتصززاد  ،وعبززد
ال ها

 ) 2010التي هدفت إلى التعرف على أثر أنشطة مقترحة لتنمية الم ا نة ،ومحمزد  )2012التزي

هدفت إلى تنمية الت،كير االبتكار  ،و دو  (Gudu,2015التي هزدفت إلزى التعزرف علزى واقزل األنشزطة
الص،ية في تدريس اللغة األجنبية ،والقاضزي وديز ان  ) 2016التزي هزدفت إلزى معرفزة أثزر أنشزطة تعليميزة
قائمة على األمثا القررنية فزي تحسزيا األداا التعبيزر  ،وهزانغ وهز

 )Huang&Hu,2016التزي هزدفت

إلى الكشف عا تص رات المعلميا والطال عا واقل األنشطة الص،ية.
 .2ات،قت الدراسزة الحاليزة فزي تطبيقفزا علزى المرحلزة االبتدائيزة مزل بعزم الدراسزات كدراسزة علزي ،)2012
ومحمد  ،)2012والقاضزي وديز ان  ، )2016بينمزا اختل،زت مزل دراسزة الغامزد
علززززى المرحلززززة المت سززززطة ،وعبززززد ال هززززا

 ،)2011التزي بقزت

 )2010لتززززي بقززززت علززززى مرحلززززة الروضززززة ،و زززز دو

 (Gudu,2015التي بقت على ال ومعلميا المرحلة الثان ية.
 .0ات،قزززت الدراسزززة الحاليززززة فزززي اسززززتخدام المزززنفج ال فزززز،ي مزززل دراسززززة ززز دو  ،(Gudu,2015وهززززانغ
وهززز ) ،(Huang&Hu,2016وعلزززي  ،)2018بينمزززا اختل،زززت مزززل دراسزززة الغامزززد
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 )2011وعلزززي

 ،)2012وعبد ال ها

 ،)2010ومحمد  ،)2012والقاضزي وديز ان  )2016التزي اسزتخدمت المزنفج

شبع التجريبي.
التعليق على المحور الثاني  -الدراسات التي تناولت المواطنة:
 .1اختل،ززت الدراسززة الحاليززة فززي الفززدف مززل بعززم الدراسززات الس زابقة كدراسززة أبز شززاهيا  ،)2011وعبززد
الحميد  ) 2011التي هدفت إلى التعرف على أثزر اسزتخدام اسزتراتيجية المناقشزة الخلقيزة علزى تنميزة بعزم
قيم الم ا نة والتحصيل الدراسي ،وهم،ريس ) )Humphreys,2011التي هزدفت إلزى التعزرف علزى القزيم
واالتجاهززات مززا أجززل م ا نززة فاعلززة ،وب نززد
الم ا نززة والشززع ر الز

 )Bondy,2014التززي هززدفت إلززى التعززرف علززى م،ف ز م

ني ،وال،رس ز ني  )2016التززي هززدفت إلززى التعززرف علززى درجززة تضززميا م،ززاهيم

الم ا نة في المناهج الترب ية وممارسة الطال لفا ،و عبد القادر  )2012التي هدفت إلى معرفة فاعلية
برنززامج فززي تنميززة مفززارات وقززيم الم ا نززة ،والبطاينززة  )2018التززي هززدفت إلززى معرفززة درجززة ممارسززة
المعلميا لقيم الم ا نة في الت،اعل الص،ي.
 .2ات،قزت الدراسزة الحاليزة فزي تطبيقفزا علزى عينزة مززا تالميزذ المرحلزة االبتدائيزة مزل بعزم الدراسزات السززابقة
كدراسززة أب ز شززاهيا  ،)2011وعبززد الحميززد  ،)2011وعبززد القززادر  ،)2012بينمززا اختل،ززت عززا دراسززة
ب ند

 (Bondy,2014التي بقت على ال المرحلة الثان ية ،وال،رس ني  )2016التي بقزت علزى

المديرات والمعلمات ،والبطاينة  )2018التي بقت على المعلميا والمعلمات.
 .0ات،قزززت الدراسزززة الحاليزززة فزززي اسزززتخدام المزززنفج ال فززز،ي مزززل دراسزززة هم،زززريس ،(Humphreys,2011
وب ند  ،)Bondy,2014وال،رس ني  ،)2016والبطاينة  ،)2018بينما اختل،ت مل دراسة أب شزاهيا
 ،)2011وعبد الحميد  ،)2011وعبد القادر  )2012التي استخدمت المنفج شبع التجريبي.

منهج وإجراءات البحث
 .1منهج البحث
تم استخدام المنفج ال فز،ي ،وهزذا المزنفج يعتمزد علزى وفزف مزا هز كزائا وت،سزيره ،وال يقتصزر علزى جمزل
البيانات وتب يبفا بل يمضي إلى أبعد ما ذلكى ألنع يتضما قدرّا ما الت،سير لفذه البيانات والتعبير عا نتائج الدراسزة
باألساليب اةحصائية المناسبة لفا جابر وكاظم.)122 ،1282،
 .2مجتمع وعينة البحث
يتك ن مجتمل البحث ما جميل مقررات الدراسات االجتماعية والم ا نة بالمرحلة االبتدائية بالمملكة العربية
السع دية لعام1331/ 1330هك.
واقتصرت عينة البحث على مقرر الدراسات االجتماعية والم ا نة للصزف الخزامس االبتزدائي بالمملكزة العربيزة
السع دية لعام1331/ 1330هك.
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 .3مادة البحث
تمثلت مادة البحث في إعداد قائمة باألنشطة التعليمية المقترحة وتم إعدادها وفق ما يلي:
تمت مراجعة العديد مزا البحز ا والدراسزات السزابقة وفحزص مقزرر الدراسزات االجتماعيزة والم ا نزة للصزف
الخامس االبتدائي بالمملكة العربية السع دية لعام1331/ 1330هك  ،وفي ض ا ذلك تم تحديد عدد ما األهداف
التعليمية لتحقي قيمة ال الا واالنتماا وقيمة الم ا نة ال اعية ووضل قائمة باألنشطة التعليميزة المقترحزة بلزغ عزددها
 )26نشززا تعليمززي مقتززرح م ز زف علززى النح ز التززالي  ) 13نشززا لقيمززة ال ز الا واالنتمززاا ،و  )12نشززا لقيمززة
الم ا نة ال اعية ،وتم عرضفا على مجم عة ما المحكميا المتخصصيا ألخذ ررائفم في مناسبة األنشطة لألهداف
التعليمية ومدى تن عفا ومناسبتفا لتلميذات الصف الخامس االبتدائي ،وبناا علزى رراا المحكمزيا أجريزت التعزديالت
الالزمة ،وأفبحت القائمة في ف رتفا النفائية مك نة ما  ) 22نشا تعليمي مقترح م زف علزى النحز التزالي بلزغ
عززدد األنشززطة التعليميززة المقترحززة لقيمززة ال ز الا واالنتمززاا  )11نشززا  ،وعززدد األنشززطة التعليميززة المقترحززة لقيمززة
الم ا نة ال اعية  )11نشا .

نتائج البحث
نتائج اإلجابة عن السؤال األول :ما األنشطة التعليمية المقترحة المرتبطة بالدراسات االجتماعية التي تسفم فزي
تعزيز قيمة ال الا واالنتماا لدى تلميذات الصف الخامس؟
تم إعداد قائمة باألنشطة التعليمية المقترحة التي تسفم في تعزيز قيمزة الز الا واالنتمزاا ،وي ضز ،جزدو رقزم )1
ذلك.
جدول( )1قائمة باألنشطة التعليمية المرتبطة بقيمة الوالء واالنتماء
األنشطة التعليمية المقترحة

األهداف التعليمية

نسب آراء
المحكمين

تُ َعززززرف م،فزززز م الزززز الا النشاط األول:
واالنتماا لل

ا.

عرض مقطل فيدي عا ال الا واالنتماا
https://youtu.be/mFsWuz5wGbQ
و رح الس ا التالي
س /1ما خال مقطل ال،يدي الذ شاهدتيع فيغي تعريً،ا لم،ف م ال الا
واالنتماا لل

ا بلغتك الخافة؟
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تعدد واجباتفا نحز ولزي النشاط الثاني:
األمر الملك).

ت زيل مجم عة ما الص ر لحكام المملكة العربية السع دية مثل الملك
عبد العزيز ،الملك عبد هللا ،الملك سلمان ،الملك فيصل).

%97

و رح األسعلة التالية
س /1ميز حاكم و نك في ال قت الحالي؟
س /2ما واجبك نح حاكم و نك الملك)؟
تعطززي أمثلززة عززا بعززم النشاط الثالث:
الشخصزززززززيات العربيزززززززة عرض مقطل فيدي عا أو رائد فضاا عربي مسلم
%97

التزي سززاهمت فززي خدمززة https://youtu.be/yKXEx1uieJg
ال

ا.

و رح األسعلة التالية
س /1عا ماذا يتحدا مقطل ال،يدي الساب ؟
س /2ما رأيك في هذا المقطل ،وعلى ماذا يد ؟
س /0ما واجبك نح و نك؟

تحززززززززززززززدد المرافزززززززززززززز

النشاط الرابع:

والممتلكزززات العامزززة فزززي عرض الح ار التالي
و نفا.

" سأل فواز والده :ما المقصود بالمرافق العامة يا أبي؟
الوالد :هيي الممتلكيات التيي يحيق لجمييع أفيراد المجتميع اسيتعمالها واالسيتفادة
منها.
فواز :إن المنزل ،والسيارة هي ملك ألسرتنا وحدها.
الوالد :نعم ،هي ممتلكات خاصة ألسرتنا ،نستفيد منها ،ويحق لنا التصيرف بهيا
كما نشاء ،وهذا ما يميزها عن المرافق العامة.
فيواز :الميدار  ،والمستشيفيات ،والشيوارع ،والمسياجد ،والمبياني الحكومييية،
هي ممتلكات عامة ولكن من المسؤول عن حمايتها والمحافظة عليها يا والدي؟
الوالد :وزارا ت الدولة ومؤسساتها تعتني بالممتلكات العامة ،ومن واجبنا نحين
المييواطنين مسيياعدة الدوليية فييي الحفيياث عليهييا ،مثيي مييا نحيياف علييى منزلنييا
وممتلكاتنا الخاصة.
فييواز :أرى ميين حييق الجميييع االسييتفادة ميين الممتلكييات العاميية ،وميين واجييبهم
المحافظة عليها.
الوالد :نعم ،هي أمانة في أعناقنا ،فاذا أردنا أن نبني وطنا جميًل نفتخر به أمام
العالم ،فمن واجبنا المحافظة عليها".

و رح األسعلة التالية
س /1أعطي أمثلة عا الممتلكات والمراف العامة في و نك؟
س /2ما المس و عا ت فير مراف ال
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ا وممتلكاتع العامة؟
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س /0لماذا يجب علينا أن نحافظ على الممتلكات العامة؟
تسززتنتج ززرق المحافوززة النشاط الخامس:
علزززززززززززززززى المرافززززززززززززززز

عرض مقطل فيدي عا الح،اظ على الممتلكات والمراف العامة.
%011

والممتلكزززات العامزززة فزززي https://youtu.be/SHSJjo9du5I
و نفا.

وطرح األسئلة التالية:

س /1ما رأيك بالسل ك الذ قام بع سامي؟
س /2وجفي نصيحة لسامي عا رق المحافوة على الممتلكات العامة؟
النشاط الساد :
عرض القصة التالية
" كانت نورة تنتظر والدها ليعيدها إلى البيت بعد انتهاء اليوم الدراسي ،وأثناء
انتظارها سمعت أصوات مكيفات الهيواء تنطليق مين إحيدى الصيفوف فظنيت أن
طالبييات الصييف لييم يخييرجن بعييد ،ولكنهييا اكتشييفت فيمييا بعييد أن الصييف فييار ،
فانطلقت إليى ميديرة المدرسية وأخبرتهيا بميا رأت ،فشيكرتها الميديرة ،ووجهيت
إحييدى العييامًلت إلييى إطفيياء المكيفييات ،وفييي اليييوم الييذي يليييه ييكرت مييديرة
المدرسيية نييورة أمييام زميًلتهييا فييي الطييابور الصييباحي علييى اهتمامهييا بمرافييق
المدرسة ودعت الطالبات إلى االقتداء بها".

و رح األسعلة التالية
س /1ما رأيك في تصرف ن رة؟
س /2أعطي أمثلة أخرى لم اقف مشابفة مرت عليك؟
النشاط السابع:
عززرض مجم عززة مززا الص ز ر مثززل فزز رة لمجم عززع مززا األشززخا
يق مززز ن بتنويزززف المسزززجد ،فززز رة لمجم عزززة مزززا األشزززخا

يق مززز ن

بتنويززف الحديقززة ،ف ز رة أل ،ززا يق م ز ن بقطززل األزهززار ،ف ز رة ألوالد
يق م ن بالكتابة على الجدران) ،ومناقشة التلميذات ح

الصز ر التزي تزد

على المحافوة على المراف العامة والص ر التي تد على عكس ذلك.
تبد رأيفا فزي األعمزا

النشاط الثامن:

التط عية.

عرض مقطل فيدي عا العمل التط عي

%95

https://youtu.be/zh08b_Lmy4k
و رح األسعلة التالية
س /1ماذا شاهدتي في ال،يدي الساب ؟
س /2أعطي رأيك عا أهمية العمل التط عي؟
ترسم علم و نفا.

النشاط التاسع:
%95
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عرض مجم عة ما األعالم عا دو الخليج العربي مثل علم البحريا،
تعبززر عززا واجبفززا نح ز
علم و نفا.

علم االمارات ،علم السع دية ،علم الك يت).
و رح األسعلة التالية
س /1ماذا تالحويا؟
س /2ميز علم و نك ما بيا تلك األعالم ،ثم ق مي ب ف،ع؟
س /0ق مي برسم علم و نك وما واجبك نح ه؟

تسززتنتج أسززبا االحت،ززا
بالي م ال

ني.

النشاط العا ر:
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عرض النص التالي
" تحتف المملكية العربيية السيعودية بياليوم اليوطني لتوحييدها فيي  23سيبتمبر
(األول من الميزان) في ك عام ،وهذا التاريخ يرجع إلى المرسوم الملكي الذي
أصدره الملك عبد العزيز عند توحيد المملكة العربيي السيعودية عيام 1351ه،
وهيييو مناسيييبة يشيييترم فيهيييا المواطنيييون ،والمقيميييون ،واألجهيييزة الحكوميييية،
والقطاع الخاص ،وتتنيوع فيهيا الفعالييات مين حييث المضيمون والمكيان ،وهيي
فرصة ليشارم الجميع فيها ،وهنيام العدييد مين األسيبات التيي تيدعونا لًلحتفيال
باليو م الوطني ومنهيا :تقيدير الجهيود التيي قيام بهيا المليك عبيد العزييز بين عبيد
الييرحمن آل سييعود-طيييب ث ثييراه ،-تعمييييق االنتميياء للييوطن والييوالء للمليييك،
االعتزاز بأبناء الوطن الذين قيدموا ليه خيدمات جليلية ،الوفياء لشيهداء الواجيب
وجنودنا البواس الذين يحمون حدود وطننا ،ويسهرون على أمنه واستقراره".

و رح األسعلة التالية
س /1اقترحي عن ا ًنا مناسبًا للنص؟
س /2حدد تاري ت حيد المملكة العربية السع دية؟
س /0ما وجفة نورك ما األسبا التي تدع نا لالحت،ا بالي م ال

ني؟

النشاط الحادي عشر:
عرض مقطل فيدي عا الممارسات الخا عة في الي م ال

ني

https://youtu.be/Tu5U3Gou9Yo
عصف ذهني واقتراح حل
الي م ال

للحد ما الممارسات الخا عة التي تحدا في

ني والتي ال تعبر عا الحب واالنتماا لل

ا.

نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني :ما األنشطة التعليمية المقترحة المرتبطزة بالدراسزات االجتماعيزة التزي تسزفم فزي
تعزيز قيم الم ا نة ال اعية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي؟
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تم إعداد قائمة باألنشطة التعليمية المقترحة التي تسفم في تعزيز قيمة الم ا نة ال اعية ،وي ض ،جدو رقم )2
ذلك.
جدول ( )2قائمة باألنشطة التعليمية المرتبطة بقيمة المواطنة الواعية
األنشطة التعليمية المقترحة

األهداف التعليمية

نسبة أراء
المحكمين

تميززززز بززززيا حق قفززززا النشاط األول:
وواجباتفززززززززا نحزززززززز

عززرض مجم عززة مززا الص ز ر عززا حق ز ق األبنززاا فززي األسززرة مثززل (حييق

األسرة.

المأكييل والمشييحب ،حييق الحعا ي الصييحي  ،حييق التدلييي ) .مالحوززة وتأمززل
الصزز ر والتعبيزززر عزززا مضزززم ن كزززل فزز رة للت فزززل إلزززى حقززز قفا فزززي
األسرة.
النشاط الثاني:
عرض النص التالي:
" الحياة أعظم هبة لليية يهةك ولة لة للةا اوعةا يعرة ااية ة ا ا ة هة ا
الحة وةةع اعءةااخ ان،ة ع اةةااه ياا ويميةيع ال حااظة عرة ايةةاة اا مةةاخ
يتربي ااءياجاتيم الض ير

كال عا الصحي

يالءعريم يالحص ل عر قدر

كاف من الغذاء وتوفير المسكن الصحي واآلمن حتى ينمو األبناء نموا سليما".
و رح الس ا التالي
س /1ما خال النص الساب استنتجي حق قك في األسرة؟
النشاط الثالث:
عرض ا،ية الكريمة:
سييانا إي عمييا يَ ي ُبلاغَنع يعن ي َد َم ا ُل يكبَيي َر
ضييى َربَ ي َك أَالع تَ ُعبا يداو ُا إيالع إييعيياها َوبيا ُل َوالي ي َدي يُن إيحُ َ
" َوقَ َ
أَ َح ادها َما أَ ُو يكًلَها َما فًَلَ تَقا لعها َمآ أافٍّ َوالَ تَ ُنهَرُ ها َما َوقا لعها َما قَ ُوال َك يريميا* َي ْ
ا،ةِةْْ
ص يغيرا".
اح ال ِّل مينَ الرعحُ َم ية َوقا عر ِّ
ت ارُ َح ُم اه َما َك َما َربعيَا ينى َ
لَ ُي َ ا َجمَ َ

و رح األسعلة التالية:
س /1ما حق ق ال الديا التي ذكرت في ا،ية؟
س /2ما جزاا ما أحسا إلى والديع؟
النشاط الرابع:
عرض مقطل فيدي عا واجبات األسرة.
https://youtu.be/Ikv8DSKvsx4
و رح الس ا التالي
08
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س /1ما واجبك نح أسرتك؟
النشاط الخامس:
عرض الم قف التالي
" بعد عودتك من المدرسة ،ودخولك المنيزل سيمعتي أحيد إخوتيك يرفيع صيوته
على والدتك ،وتضايقت".

عصف ذهني للت فل إلى حل

مناسبة للم قف الساب .

تعطي أمثلة عا البر النشاط الساد :
بال الديا.

عرض القصة التالية
" يحكى أن إحدى األمهات طلبت من ابنها لييًل أن يسيقيها مياء ،فقيام ليحضيره
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وعنييدما عيياد وجييدها قييد نامييت فخشييي أن يييذهب فتسييتيق وال تجييده ،وكييره أن
يوقظها من نومه ،وث قائما يحم الماء حتى الصباح".

و رح الس ا التالي:
س /1أعطي أمثلع أخرى تد

على البر بال الديا سب

أن عايشتِفا

شخصيًا أو سمعتِ بفا؟
تميززززز بززززيا حق قفززززا النشاط السابع:
وواجباتفززززززززا نحزززززززز
الحي.

عرض مجم عع ما الص ر التي تد على واجب ال،رد نح الحي الذ
يعي

فيع مثل( :صوره لحي غيح نظيف قابلها صوره لحي نظيف،

صورة لشخص لقي القمام بالشارع قابلها صورة لشخص لقي القمام
في سل المهمالت).
و رح الس ا التالي:
س /1ميز بيا السل كيات السلبية وااليجابية التي ينبغي االلتزام بفا في
الحي؟
النشاط الثامن:
عصف ذهني ما النتائج المترتبة على تراكم األوساخ والمخل،ات في الحي
الذ تعيشيا فيع؟
النشاط التاسع:
استخدام استراتيجية التعلم التعاوني كيجا ( )Kaganالجميل يكتب-التتابع
الدائحي.
وطحح السؤال التالي:
س /1ما النتائج المترتبة على تراكم األوساخ والمخل،ات في الحي الذ
تسكنيا فيع؟

09
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النشاط العا ر:
عرض القصة التالية
"رحلة إلى حينا فوا ٌز تلمي ٌذ مجتهد يذاكر دروسه ويفهمها وينجيز واجباتيه فيي
وقتهييا ،ويحيياف علييى نظافتييه ونظافيية كتبييه ،ولمييا يياهد واليي اذ فييواز نشيياطه
واجتهاده قرر أن يصطحبه مع األسرة في يوم العطلة إليى الحديقية الواقعية فيي
نهاية الحي ،وفي الطريق قرأ فوا ٌز على أحد المباني اسم المركز الصحي فسيأل
أباه ماذا يقيدم لنيا هيذا المركيز الصيحي؟ أجيات واليده :قةا ال عالةة يال عا ة
الصحي لر اطميع يهك وع الخاوات العاو الءك تقاويا الايل ل اطمييا كما
تقدم العديد من المرافق والخدمات ألهالي الحيي ومنهيا :ال ةاار ،يال عةاجا
يالحاائ يال مءزهات ي عا و ير ضع دقائ شاها ا ا ًز صيالي

ي قال اعأل

أ اه :واذا تقا لمةا الصةيالي يالبقالة ج أجةاه ً
قةائد تقةا ،ةاوات ،اصة اهةالك
الحةك ي عةا ذلةةل يصةر ا للة الحا قة العةاميية .قةال ااه اية تل الحا قة ورةةل
لرة يع ايةب عريما ال حااظة عرييةا اأ،ة ي رية ي ءعةاو يا يعةادت ااية ة
ا ا يعياة ي ه ال ار "

و رح األسعلة التالية:
س /1ما الخدمات التي وفرتفا الدولة ألهالي الحي الذ يعي

بع ف از؟

س /2ما واجبنا تجاه الخدمات العامة التي تقدمفا الدولة لحينا؟
س /0أكتبي قائمة بالخدمات التي تر بيا ت فرها في الحي الذ تسكنيا
فيع؟
النشاط الحادي عشر:
تشغيل مقطل ف تي عا ح
الجار
https://iencontent.t4edu.com/Files/Audio/Audio3.mp3
و رح األسعلة التالية:
س /1لماذا تغيب حازم عا المدرسة؟
س /2ما السل ك الذ قام بع ف از ووالدة؟
س /0ما واجبك تجاه جارك؟

21

الخاتمة
خالفة لما سب فإنع يمكننا الق

أن األنشطة التعليمية مزا أهزم مق مزات العمليزة الترب يزة التزي تسزفم فزي تربيزة

الزن ا تربيزة متكاملزة ،حيزث يمثزل النشززا التعليمزي الجانزب التقزدمي فزي التربيززة المعافزرة ألنزع يفزتم اهتما ًمزا كبيزرًا
بالج انب الي مية والحياتية للمتعلميا ،كما أنع يسفم في بناا شخصية المتعلم مزا مختلزف الج انزب العقليزة والمفاريزة
وال جدانية  ،ولكي تق م األنشزطة التعليميزة بزدورها ب،اعليزة وتزأثير عميز فزال بزد مزا إعطائفزا االهتمزام الكزافي الزذ
يتناسب مل الدور المنزا بفزا مزا أجزل إتاحزة فزر

مختل،زة للمتعلمزيا كزي يمارسز ا خبزرات علميزة متن عزة وهادفزة

ولكي يصبح ا في المستقبل م ا نيا فالحيا يلعب ن دوراً أساسيا ً في تقدم مجتمعفم ورقيع.

التوصيات
في ض ا النتائج التي أس،ر عنفا البحث ن رد عددًا ما الت فيات هي
.1

االست،ادة ما قائمة األنشطة التعليمية المقترحزة والمرتبطزة بقزيم الز الا واالنتمزاا والم ا نزة ال اعيزة عنزد
تعليم هذه القيم.

 .2تعميم قائمة األنشطة التعليمية المقترحة على معلمات الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية.
 .0االست،ادة ما قائمة األنشطة التعليمية المقترحة عند وضل أنشطة أخرى مرتبطة بالقيم.

20

المراجع
أوال :المراجع العربية
أب ز شززاهيا ،أحمززد شززلبي .) 2011 .فاعليززة مززدخل التحليززل األخالقززي فززي الدراسززات االجتماعيززة فززي تنميززة قززيم
الم ا نة لدى تالميذ الصف الثاني اةعداد  ،مجلة القرااة والمعرفة ،ف.02-12 ،120
اة ار ال

ني لمعايير مناهج التعليم العام بالمملكة العربية السع دية .)2018 .هيعة تق يم التعليم ،الرياض.

ر سز يدان ،بزدر جز يز  .) 2018 .دور كليزات التربيزة فزي الجامعزات السزع دية فزي تعزيزز قزيم الم ا نزة لززدى
الطال ما وجفة أعضاا هيعة التدريس والطال  ،مجلة العل م الترب ية ،مجلد .262-282 ،)32

البطاينة ،نايف محم د حسيا .)2018 .درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسزية فزي األردن لقزيم الم ا نزة فزي
الت،اعززل الصزز،ي ،رسززالة ماجسززتير يززر منشزز رة ) ،كليززة العلزز م الترب يززة ،جامعززة ر البيززت ،األردن .تززم
االسترجاف بتاري  2012/12/18ما م قل https://search.mandumah.com/Record/949557
جزابر ،جززابر عبزد الحميززدى كزاظم ،أحمززد خيززر  .)1282 .منزاهج البحززث فزي التربيززة وعلزم الززن،س ،القززاهرة دار
النفضة العربية.
الحبيب ،ففد إبراهيم .)2002 .تربية الم ا نة االتجاهات المعافرة في تربية الم ا نزة ،وزارة التعلزيم ،العزدد
.21-26 ،)120
الخطيب ،محمزد إبزراهيم مصزط،ىى المقصزقص ،محمزد إبزراهيم محمزد .)2012 .تقز يم واقزل األنشزطة الطالبيزة

التعليميززة الصزز،ية والالفزز،ية) المصززاحبة لمقززررات اللغززة العربيززة فززي كليززة التربيززة ،مجلززة جامعززة القززدس
الم،ت حة للبح ا اةنسانية واالجتماعية ،مجلد  ،)26العدد .013-281، )2
الخلي،ة ،حسا جع،ر .)2013 .المنفج المدرسي المعافر،

 ،13الرياض مكتبة الرشد.

خريسات ،سمير عبد سالمى سالمة ،عاد أب العزى ف افطة ،وليد عبد الكريمى قطيط ،سان ي سف.)2002 .
رائ التدريس العامة معالجة تطبيقية معافرة ،1 ،عمان دار الثقافة للنشر والت زيل.
داوود ،عبززد العزيززز أحمززد محمززد .) 2011 .دور الجامعززة فززي تنميززة قززيم الم ا نززة لززدى الطلبززة دراسززة ميدانيززة
بجامعة ك،ر الشي  ،المجلة الدولية لألبحاا الترب ية ،العدد .282-222،)00
رايززززة المملكززززة العربيززززة السززززع دية  .)1302 .2000تززززم االسززززترجاف بتززززاري  2012/ 11/12مززززا م قززززل
http://vision2030.gov.sa/ar/foreword
22

زيزدان ،محمزد سزعيد أحمزدى أحمزد ،نبيزل أحمزد سززليمانى حزافظ ،عمزاد حسزيا .)2012 .برنزامج قزائم علزى تن يززل

األنشززطة التعليميززة فززي تززدريس علززم االجتمززاف بالمرحلززة الثان يززة وأثززره لتنميززة الززذكاا االجتمززاعي ،تكن ل جيززا
التربية ،العدد .222-222 ،)00
العت ز م ،منززذر سززام .)2006 .،النشززا المدرسززي المعافززر بززيا النوريززة والتطبي ز  ،1 ،عمززان دار المنززاهج
للنشر والت زيل.
عبد القادر ،هنزد عبزد العزيزز محمزد .) 2012 .فاعليزة برنزامج قزائم علزى اسزتراتيجية لعزب األدوار فزي تنميزة قزيم
الم ا نززة لززدى تالميززذ الحلقززة األولززى مززا التعلززيم األساسززي ،الجمعيززة الترب يززة للدراسززات االجتماعيززة ،العززدد
.230-212 ،)82
عبد الحميزد ،خمزيس محمزد خمزيس .)2011 .تزأثير اسزتخدام اسزتراتيجية المناقشزة الخلقيزة فزي تزدريس الجغرافيزا

على تنميزة بعزم قزيم الم ا نزة والتحصزيل الدراسزي لزدى تالميزذ المرحلزة االبتدائيزة فزي مصزر ،مجلزة الكليزة
الترب ية ،مجلد  ،)0العدد .22-1،)1
عبد الباسط ،حسيا محمد أحمد  .)2002تق يم أهداف ومحت ى مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة اةعداديزة
في ض ا قيم الم ا نة ،الجمعية الترب ية للدراسات االجتماعية ،العدد .22-22 ،)12
عبد ال ها  ،يداا منص ر .)2010 .أثر أنشطة مقترحة لتنمية الم ا نة لدى أ ،ا ما قبل المدرسزة .رسزالة
ماجستير يزر منشز رة) ،كليزة التربيزة ،جامعزة الخر ز م ،الخر ز م .تزم االسزترجاف بتزاري 2012/11/20
ما م قل http://khartoumspace.uofk.edu

علي ،رمنة أحمد حمد السيد أحمد .)2018 .دور األنشطة المدرسية في تعزيز قيم الم ا نة لدى تالميذ المرحلزة
الثان يزززززة .رسزززززالة ماجسزززززتير يزززززر منشززززز رة) ،تزززززم االسزززززترجاف بتزززززاري  2020/3/0مزززززا م قزززززل
http://repo.uofg.edu.sd/handle/123456789/3408

علززي ،عبززد الفززاد عبززد هللا أحمززد .)2012 .فاعليززة تصززميم أنشززطة تعليميززة فززي التربيززة االقتصززادية فززي تنميززة
التحصيل وال عي االقتصاد لدى تالميذ المدرسة االبتدائية ،مجلة التربية ،مجلد  ،)1العدد -361 ،)120
.323

الغامد  ،ماجد سزالم حميزد .)2011 .فاعليزة األنشزطة التعليميزة فزي تنميزة المفزارات الحياتيزة فزي مقزرر الحزديث
لطززال الصززف الثالززث المت سززط ،رسززالة ماجسززتير يززر منشز رة) ،كليززة العلز م االجتماعيززة ،جامعززة اةمززام
محمززززززد بززززززا سززززززع د اةسززززززالمية ،الريززززززاض .تززززززم االسززززززترجاف بتززززززاري  2012/10/28مززززززا م قززززززل
https://faculty.psau.edu.sa
23

فرس ني ،حنان محمد .)2016 .درجة ت افر م،زاهيم ال م ا نزة فزي المنزاهج الترب يزة للمرحلزة األساسزية ودرجزة
ممارستفا لدى الطال ما وجفة نور مديرات ومعلمات المدارس في بعم مديريات محافوة إربد ،رسالة
دكت راه ير منشز رة) ،كليزة التربيزة ،جامعزة اليرمز ك ،األردن .تزم االسزترجاف بتزاري  2012/11/12مزا
م قل http://repository.yu.edu
القاضززي ،هيززثمى ودي ز ان ،ج ز اد .) 2016 .أثززر أنشززطة تعليميززة قائمززة علززى األمثززا القررنيززة فززي تحسززيا ا،داا
التعبير لزدى لبزة الصزف الخزامس االبتزدائي فزي العزراق ،مجلزة جامعزة النجزاح لألبحزاا-العلز م اةنسزانية،
مجلد  ،)00العدد .1280-1222 ،)6
اللقاني ،أحمد حسيا .)2010 .المناهج بيا النورية والتطبي  ،القاهرة دار عالم الكتب.

اللقززاني ،أحمززد حسززياى وعلززي ،الجمززل .)1226 .معجززم المصززطلحات الترب يززة المعرفززة فززي المنززاهج و ززرق
التدريس ،القاهرة عالم الكتب.
القحطاني ،عبد هللا سعيد ر عب د .) 2010 .قيم الم ا نة لدى الشبا

واسفامفا في تعزيز األما ال قائي،

رسالة دكت راه ير منش رة ،كلية الدراسات العليا ،جامعة نايف للعل م األمنية ،الرياض .تم االسترجاف
بتاري  2020/3/18ما م قل https://ncys.ksu.edu.sa
المعمززر  ،سززيف نافزززرى الغريبيززة ،زينززب محمزززد .) 2012 .التربيززة مززا أجزززل الم ا نززة المسزز ولة النوريزززة
والتطبي  ،1 ،سلطنة عمان.
محمد ،فالح محمد محم د ) 2012 .فاعلية برنامج قزائم علزى األنشزطة الالفز،ية فزي تنميزة الت،كيزر االبتكزار
لدى تالميذ الصف الخامس والسادس االبتدائي ببريدة ،مجلة العل م الترب ية والن،سية ،مجلد  ،)8العدد ،)2
.382-302
محمد ،ماهر إسماعيل فبر  .)2010 .المناهج ومنو مة التعليم ،0 ،الرياض مكتبة الرشد.
م سى ،حسيا حسا .)2011 .مناهج البحث في الم ا نة وقيم المجتمل ،1 .القاهرة دار الكتا الحديث.
ي سززف ،سززناا علززي أحمززد .)2011 .تربيززة الم ا نززة فززي ض ز ا التحززديات المعافززرة ،1 .مصززر دار العلززم
وااليمان للنشر والت زيل.
ثانيا :المراجع األجنبية

24

Bondy, j. (2014). Why do I have to Pledge the U.S. Flag? It is Not My Country:
Latina Youths Rearticulating Citizenship and National Belonging. Multicultural
Perspectives, 16(4), 193-202.
Humphreys, M. (2011). Anew Generation of leaders for Eastern Europe: Values and
attitudes for active citizenship. Chistian Higher Education, 10(4), 215-236.

Huang, X & Hu, X. (2016). Teachers’ and Students’ Perceptions of Classroom
Activities Commonly Used in English Speaking Classes. Higher Education
Studies, 6(1), 87- 100.
Hay, I & Goley, P. (1998). Ethics,Geography and Responsible Citizenship. Of
geography in higher education, Car fax Publishing, 22(2), 169-183.
Gudu, B. (2015). Teaching Speaking Skills in English Language Using Classroom
Activities in Secondary School Level in Eldoret Municipality, Kenya. Journal of
Education and Practice, 6 (35), 55-63.

25

