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ملخص: 
القيم  منظومة  �سوء  يف  تعليمية  وحدات  تطوير  على  الوقوف  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
تنمية  يف  اأثره  وا�ستق�ساء  املفرق،  ق�سبة  تربية  مديرية  يف  الطلبة  لدى  الدميقراطية 
قائمة  الباحثان  و�سع  الغاية  ولهذه  ال�سلم،  ومهارات  واملدنية  ال�سيا�سية  امل�ساركة 
ملنظومة القيم الدميقراطية وتطوير ثلثة وحدات تدري�سية يف �سوء هذه املنظومة والتاأكد 
من �سدقها، ومنظومة القيم الدميقراطية التي اُعتمد عليها كانت لتطوير امل�ساركة املدنية 
التا�سع  ال�سف  طالبات  لدى  ال�سيا�سية  وامل�ساركة  الأ�سا�سي،  العا�رش  ال�سف  طالبات  لدى 
الأ�سا�سي، ومهارات ال�سلم لدى طالبات ال�سف الثامن الأ�سا�سي، واعدت ثلثة اختبارات 
وتاأكد الباحثان من �سدقها وثباتها، وُطبقت الختبارات قبل تطبيق الوحدات التدري�سية 
امل�ستهدفة وبعد تطبيقها، على عينة الدرا�سة التي تكونت يف ال�سف الثامن من )87( طالبة 
ُق�سمن اإىل جمموعتني )46 �سابطة، 41 جتريبية( ، وعينة ال�سف التا�سع تكونت من )74( 
طالبة ُق�سمن اإىل جمموعتني )37 �سابطة، 37 جتريبية( ، وعينة ال�سف العا�رش تكونت من 
البيانات  وبعد معاجلة   ، 44 جتريبية(  )42 �سابطة،  اإىل جمموعتني  ُق�سمن  )86( طالبة 
وجود  النتائج  اأظهرت   )ANCOVA( امل�ساحب  التباين  حتليل  اختبار  بو�ساطة  اإح�سائيًا 
يف  املجموعة  ملتغري  تعزى   )α≥0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
جميع الختبارات وكانت الفروق ل�سالح املجموعات التجريبية الثلثة التي تلقت الوحدات 
املطورة يف ال�سفوف الثلثة، ويف �سوء هذه النتائج و�سعت جمموعة من التو�سيات من 
واملدنية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تطوير  الدميقراطية يف  القيم  على منظومة  العتماد  اأبرزها 

ومهارات ال�سلم لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا. 
امل�ساركة  الدميقراطية،  القيم  تطوير وحدات تعليمية، منظومة  املفتاحية:  الكلمات 

ال�سيا�سية واملدنية ومهارات ال�سلم، املرحلة الأ�سا�سية العليا يف الأردن. 
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Developing Education Units in the Light of Democratic Values 
in the National and Civic Education Course and its Impact 
on Political and Civic Participation and Peace Skills on Females 

Students in High Basic Female Schools in Jordan

Abstract: 
This article aims to study the development of education units in the 

light of democratic values in the National and Civic Education Course and 
its impact on political and civic participation and peace skills on females 
students in high basic female schools in the Directorate of Mafraq. For this 
purpose, the researchers conducted a list of democratic values, and developed 
three units of teaching in the light of this system. The democratic values   that 
have been relied upon were to develop the civic participation of the tenth 
grade students, the political participation among the ninth grade students, 
and the skills of peace among the eighth grade students. Three tests have 
been prepared and confirmed. Tests were applied before the application of 
targeted educational units on a sample formed of the eighth grade consists 
of (87) divided into two groups (46 control and 41 experimental) . The ninth 
grade sample consists of 74 female students who were divided into two groups 
(37 control and 37 experimental) , and the tenth grade sample consists of 86 
students who were divided into two groups (42 control and 44 experimental) 
. After processing the data statistically by (ANCOVA) , the results showed a 
statistically significant difference at the level of significance (a ≤ 0.05) due 
to the variable of the group in all the tests, and the differences were in favor 
of the three experimental groups which received the developed units in the 
three classes. In the light of these results, a number of recommendations are 
suggested. 

Key words: development of educational units, democratic values system, 
political and civic participation and the skills of peace, High Basic Female 
Schools
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خلفية الدراسة وأهميتها:

مقدمة: 
اأهم  من  وواحدة  واإ�سلحية،  نه�سوية  حماولة  اأي  منطلق  الدميقراطية  الرتبية  تعد 
الق�سايا املهمة يف العامل املعا�رش، وقد اأ�سبحت املوؤ�س�سات املدر�سية معنية اليوم اأكرث من 
اأي وقت م�سى بالعمل على بناء ثقافة دميقراطية منتجة لقيم الت�سامح والختلف وقبول 

الآخر يف مواجهة موجات العنف والتطرف التي جتتاح العامل باأ�رشه.
تتاأ�سل يف  التي  الدميقراطية  القيم  منظومة  تعني  املدر�سة:  الدميقراطية يف  وتعليم 
التع�سب،  الآخر، رف�س  الت�سامح، واحلرية، وقبول  اأهمها: قيم  الطلبة وثقافتهم ومن  وعي 

واحرتام حقوق الإن�سان.)وطفة و�سهاب، 2003( .
ال�سهلة، لأنها عملية  بالعملية  لي�س  الدميقراطية  اأن فهم   )2008( ويرى عبد احلميد 
الفكري، وهذا يعني معاي�سة  التزاوج بني املمار�سة والوعي والتاأمل  بطيئة تتم من خلل 
يتحملها،  اأن  يجب  التي  بامل�سئوليات  والوعي  والواجبات،  احلقوق  مثل  لأفكار  الطالب 
والتدريب على امل�ساركة واجلماعية، وذلك من خلل برنامج درا�سي وممار�سة يومية داخل 

املدر�سة، وداخل الأ�رشة، ومن ثم ي�سبح تعليم الدميقراطية عملية تربوية م�ستمرة.
وتبني اأنه خلل التطور احل�ساري، وتغري الظروف ال�سيا�سية اأ�سبحت الدميقراطية ذات 
نظام  ال�سعب يف  �سيادة  ت�ستوجب  �سيا�سية  باأنها عقيدة  بع�سهم  فقد عرفها  معان كثرية، 
يقوم على احرتام حرية املواطنني وامل�ساواة بينهم دون متييز ب�سبب الأ�سل اأو اجلن�س اأو 
الدين اأو اللغة، اأو اأنها نظام اجتماعي يوؤكد على قيمة الفرد وكرامته على اأ�سا�س امل�ساركة 
اإن�ساين ينادي باإلغاء المتيازات الطبقية املوروثة  اأنها مبداأ  اأو  اإدارة �سئون املجتمع،  يف 
ويطالب باأن يكون ال�سعب م�سدر ال�سلطة ال�سيا�سية، اأو اأنها نظام �سيا�سي ميار�س ال�سعب من 

خلله حقه يف احلكم عن طريق انتخابات دورية ملمثليه )علي، 1999م( .
الإن�سان  وحقوق  ال�سلم،  اأجل  من  الرتبية  بعنوان:   )1995( اليوني�سكو،  درا�سة  ويف 
والأربعني  الرابعة  الدورة  اإىل  قدم  تربوي  م�رشوع  �سيغة  متثل  درا�سة  وهي  الدميقراطية، 
للموؤمتر الدويل للرتبية يف جنيف بني 3 – 8 اأكتوبر ت�رشين الأول 1994 وقد اأو�سح هذا 
امل�رشوع عدداً من الغايات، العمل على تنمية روح التم�سك بالقيم واأمناط ال�سلوك التي تقوم 
عليها ثقافة ال�سلم لدى كل فرد، وتنمية القدرة على تقدير قيمة احلرية وتعزيز املهارات 
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ال�سعبة غري  الأو�ساع  اإعداد املواطنني ملواجهة  اللزمة ملواجهة حتديدها، ويتطلب ذلك 
امل�ستقرة وتاأهيلهم لل�ستقلل وحتمل م�سوؤولياتهم.

الوطنية  الرتبية  مبحث  اإن   )2006( احلي  وعبد  الرحمن  وعبد  املحافظة  ويقول 
واملدنية جزء من منهاج الدرا�سات الجتماعية الذي يهدف اإىل تربية الفرد واإعداده، بحيث 

جتعله اأكرث قدرة على خدمه جمتمعه وتطويره والدفاع عنه.
الجتماعية،  والرتبية  ال�سيا�سية،  الرتبية  منها  كثرية  م�سميات  الوطنية  وللرتبية 
اأن مكونات هذه الأمناط مت�سابهة،  الرغم من  ال�سيا�سية والرتبية املدنية، وعلى  والتن�سئة 
ال�سيا�سية تركز على نظام احلكم،  اأكرث من غريه فالرتبية  فاإن كل منها يركز على مكون 
والرتبية املدنية تركز على املنظومة القيمة والجتماعية وتهتم برتبية الن�سء، اأما الرتبية 
الوطنية فتهتم باإعداد املواطن ليكون ع�سو فعال وم�سارك يف جمتمعه، م�ساهمًا يف حل 

م�سكلته )العناقرة، البواعنه، الدمنهوري، 2008( .
اإيجاد املواطن ال�سالح الذي  اإىل  والرتبية الوطنية من املواد ال�رشورية التي تهدف 
الفرد وامل�ساأواة بني اجلميع، والوعي مل�سكلت جمتمعه، والقادر على حلها  يوؤمن بحرية 

بعقلنية، وينتمي ب�سدق واإخل�س اإىل اأمته )القاعود، 1991( .
املدنية،  امل�صاركة  مهارات   )Patrick et al، 2003( واخرون  باترك  وذكر 

على:  وت�صتمل 
التفاعل مع الآخرين. ♦
امل�ساأورة يف الأحداث العامة. ♦
اتخاذ القرارات ب�ساأن ق�سايا ال�سيا�سة العامة. ♦
تاأثري القرارات ال�سيا�سية على الق�سايا العامة. ♦
تطبيق القرارات ال�سيا�سية على الق�سايا العامة. ♦
اتخاذ الأعمال املنا�سبة لتح�سني احلياة املدنية وال�سيا�سية. ♦

وقد حدد الي�صوعي )2007( حقوق املواطنة يف اأربعة جماالت: 
القوانني . 1 الأفراد وتاأتي من خلل  وهي حقوق �رشورية حلرية  املدنية:  احلقوق 

والإجراءات التي تعرتف بحق الفرد وحريته يف التعبري والتمثيل والتنظيم والنتقال وال�سفر.
احلقوق ال�صيا�صية: وتعني �سمان حق الفرد يف التمتع يف امل�ساركة ال�سيا�سية يف . 2

املجتمع من دون النظر اإىل دينه اأو جن�سه.كما تعني حقه يف الرت�سيح والنتخاب.
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احلقوق االجتماعية: مبعنى حق الفرد يف التمتع مب�ستوى معي�سي لئق.كما تعني . 3
حق الفرد يف النخراط يف جتمعات اأهلية مدنية، ثقافية اأو �سيا�سية.

واأخرها احلقوق الثقافية: وتعني احرتام حق الأفراد يف التعبري عن اخل�سو�سية . 4
الثقافية �سمن الوحدة ال�سيا�سية املعنية.

وميكن ر�سد بع�س الجتاهات املعا�رشة للرتبية املدنية وحتقيق الدميقراطية بطرائق 
وو�سائل، ونلخ�سها بان الرتبية املدنية تعتمد على العنا�رش الرئي�سة الثلثة ذات العلقة 

املتبادلة وهي: املعرفة املدنية، واملهارات املدنية، والف�سائل املدنية: 
فاملعرفة املدنية: تتكون املعرفة املدنية من اأفكار جوهرية، ومعلومات يجب على 
وتت�سمن  الدميقراطية،  مواطن  �سلوك  يف  موؤثرة  لت�سبح  وا�ستخدامها  معرفتها،  املتعلمني 
الدميقراطي،  احلكم  وعمل  الدميقراطية،  النظرية  مبادئ  عامة  ب�سورة  املدنية  املعرفة 
حول  ومعطيات  مفاهيم  خا�سة  ب�سورة  حتوي  الدميقراطية.اإنها  املواطنة  وت�رشفات 

الدميقراطية يف بلد املتعلم مع مقارنة ذلك بحال البلدان الأخرى.
فهم  على  املتعلم  ت�ساعد  التي  الإدراكية  العمليات  هي  املدنية:  املهارات  بينما 
ا  اأي�سً وهناك  واملواطنة،  احلكم  وممار�سات  وتقوميها،  ومقارنتها،  و�رشحها  املبادئ 
ال�سيا�سات  تاأثريات  ل�سبط  املواطنون  بها  يقوم  اأفعال  تت�سمن  التي  امل�ساركة  مهارات 
العامة، واإيجاد احللول للق�سايا العامة، حيث ت�سمن املهارات الإدراكية، مهارات امل�ساركة 
للتحديات  ال�ستجابة  على  قادر  باأ�سلوب  والعمل  تفكريه،  للمعرفة يف  املواطن  وا�ستخدام 

امل�ستمرة للحكم الدميقراطي، واملواطنة.
املدنية  الرتبية  يف  الثالث  الأ�سا�سي  العن�رش  املدنية:  الف�صائل  اإىل  بالن�صبة  اأما 
فهي فهم ال�سمات ال�رشورية لل�سخ�سية من اأجل احلفاظ على احلكم الدميقراطي وجتويده 
ا والتمدن  وتعزيز قيم املواطنة، ويتمثل هذا يف احرتام الرثوة، والكرامة لأي مواطن واأي�سً

 )Patrick، 1998(.وال�ستقامة، والن�سباط الذاتي، والت�سامح، وحب الوطن
وتكوين ثقافة �سيا�سية تتمحور حول حقوق الإن�سان وواجباته، تعزيز مبداأ املواطنة 
الوطن  مل�سلحة  والنحياز  النتماء  مبداأ  وتعزيز  والواجبات،  باحلقوق  اخلا�سني  ب�سقيها 
ككل وحتديث النظم وال�سلطة والأداء ال�سيا�سي وتو�سيع قاعدة امل�ساركة.)حلبوين، 2012( .

حيث اإن هناك التقليد اأو املحاكاة التي يكت�سب الطفل من خللها عديد من املهارات 
اأفكار واجتاهات، وهذا ما يطلق عليه  والقيم فهو ي�سمع وُيربى ويتعامل ويلتقط ويختزن 
ُمدر�سيِه  لقيم  الطفل  برف�س  تاأتي  التي  فهي  ال�سلبية  املحاكاة  اأما  الإيجابية،  املحاكاة 
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بع�س  حول  امل�سبقة  م�ستقلة.والتن�سئة  �سخ�سية  يكون  اأن  يف  لرغبته  وذلك  والديه،  اأو 
لتبني  يتحم�سون  يجعلهم  مما  اجتماعية،  مراكز  اأو  الأعمال  طموح  لديهم  الذين  الأفراد 
يبداأون  فاإنهم قد  ي�سغلوها بالعقل؛ ولذا  اأن  الأدوار قبل  وال�سلوكيات املرتبطة بهذه  القيم 
مبنهج �سلوك ال�سيا�سيني اأو املهتمني بهموم الثقافة، فمثًل مهتمون مبو�سوع النتخابات 

والحتادات الطلبية واللتحاق باجلماعات والأن�سطة املختلفة.)عبد احلميد، 2008( .
اأبناء  اإليه التنمية ال�سيا�سية: حتقيق املواطنة وتر�سيخ مفهومها بني  واهم ما تهدف 

الوطن كافة، و زيادة فاعلية م�ساركة املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية.)املدين، 2008( .
من  ”جمموعة  باأنه:   )14  :2007( ال�سلم  املتحدة  للأمم  العامة  اجلمعية  وتعرف 
القيم واملواقف وال�سلوك، يعك�س ويدفع اإىل التفاعل الجتماعي وامل�ساركة التي تقوم على 
الإن�سان  حقوق  وكل  والت�سامن،  والت�سامح  والدميقراطية  والعدالة  احلرية  مبادئ  اأ�سا�س 
اجلذرية حلل  اأ�سبابها  ال�رشاعات عن طريق معاجلة  اإىل منع  وت�سعى  العنف  ترف�س  التي 
امل�سكلت من خلل احلوار والتفاو�س، والتي تكفل املمار�سة الكاملة جلميع احلقوق و�سبل 

امل�ساركة الكاملة يف عملية تنمية املجتمع«.
وكذلك  عالية،  تعليمية  قدرات  لديهم  متعلمني  اإنتاج  على  تعمل  لل�سلم  والرتبية 
مهارات حياتية من اأهمها مهارات التفكري الناقد، واتخاذ القرار، ومهارات الت�سال، وحل 
امل�سكلت، والعناية ال�سخ�سية، وال�سحية، والتغذية، وحماية البيئة.كما اأن الرتبية لل�سلم 
دث تغرياً جوهريًا يف الأطفال، فتجعل لديهم ال�سخ�سية املتكاملة من حيث ال�سلوك الذي  حتحٌ

 )Hauge، 2003(.يتبعونه يف جميع نواحي احلياة
العمل  ت�سجع  وكذلك  التحليلي،  الناقد  الفكر  تنمية  على  لل�سلم  الرتبية  وتعمل 
بطريقة  امل�سكلت  حل  وي�ستطيعون  اأف�سل  ب�سكل  يتعاونون  الأطفال  اإن  حيث  التعاوين؛ 
واملثابرة  الداخلي  بالأمان  وال�سعور  بالنف�س  الثقة  لديهم  يكون  عندما  مو�سوعية  اأكرث 
املبادئ  الأطفال  تعليم  الآخرين  ))Unicef, 2007 )5 – 10(.وينبغي  مع  والتعاي�س 
خلل  من  وذلك  النظامية،  البيئة  يف  ممار�ستها  طريق  عن  الدميقراطية  واملمار�سات 
اإتاحة فر�سة حقيقية لإ�رشاكهم يف املجتمع كم�ساركني فعالني، عن طريق احلوار البناء، 
اإعلن  ين�س عليه  الذي  النهج  تتبع  لل�سلم  فالرتبية  الكبار؛  اأقرانهم، ومع  والتعاون مع 
فيها  ي�ست�سعر  حلياة  الطفل  يعد  الذي  النهج  وهو  الطفل،  حقوق  واتفاقية  الطفل،  حقوق 
امل�سوؤولية يف جمتمع حر، بروح من التفاهم، وال�سلم، والت�سامح، وامل�ساواة بني اجلن�سني، 

. وال�سداقة بني جميع ال�سعوب”.)العبد، 2002: 44-20( 
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ومن خلل ا�ستعرا�س الباحثني لأهمية الوحدات التعليمية يف �سوء القيم الدميقراطية 
وا�ستعداداتهم  الطلب  يف  وتاأثريها  الدميقراطية  للعملية  والقيم  املهارات  اكت�ساب  يف 
للم�ساركة املدنية وال�سيا�سية والرتبية لل�سلم، عمداً على اإجراء درا�سة ملعرفة مدى ال�ستفادة 
على  الوطنية  الرتبية  الدميقراطية ملبحث  القيم  التعليمية يف �سوء منظومة  الوحدات  من 
امل�ساركة املدنية وال�سيا�سية والرتبية لل�سلم.والعمل على تطوير الوحدات التعليمية )وحدة 
من كتاب الرتبية الوطنية لل�سف الثامن، ووحده من كتاب الرتبية الوطنية لل�سف التا�سع، 
ووحدة من كتاب الرتبية الوطنية لل�سف العا�رش( يف �سوء منظومة القيم الدميقراطية تهدف 
اإىل اإك�ساب الطالبات جمموعة من املهارات والقيم التي تنمي معرفتهم املدنية وال�سيا�سية 

والرتبية لل�سلم.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
القيم  الدرا�سة من خلل تطوير وحدات درا�سية يف �سوء منظومة  اأهمية هذه  جاءت 
التي  القيم  اإىل  التعليمية حاليا  الوطنية، حيث تفتقر املناهج  الرتبية  الدميقراطية ملبحث 
املحاولت  ولأن  الفرد،  لدى  وتنميها  وتوجهها  الدميقراطية  والكفايات  املهارات  تعزز 
ال�سيا�سية تقوم على تفكري تقليدي ل تتجاوب مع منظومة القيم الدميقراطية اجلديدة، اأدى 
ذلك اإىل �سيوع �سلوكيات �سلبية كثرية تتمثل بقلة الوعي يف معرفة املواطن حلقوقه وعدم 
احرتام حقوق الآخرين والعنف و�سيادة الت�سلط يف املجتمع اأو ما ي�سمى بالبقاء للأقوى.اإن 
القيم الدميقراطية ت�ساعد الطلب يف اتخاذ القرارات امل�سرتكة وحتمل امل�سوؤولية، واحرتام 

الآخرين، وتزيد وعيهم بحقوقهم، وجتعلهم م�ساركني ن�سطني يف جمتمع دميقراطي.
وحتديدا �صتحاول هذه الدرا�صة االإجابة عن االأ�صئلة االآتية: 

ال�سوؤال الأول: ما اثر تطوير وحدة تعليمية يف �سوء منظومة القيم الدميقراطية يف  ●
امل�ساركة املدنية لدى طالبات ال�سف العا�رش الأ�سا�سي؟ 

ال�سوؤال الثاين: ما اثر تطوير وحدة تعليمية يف �سوء منظومة القيم الدميقراطية يف  ●
امل�ساركة ال�سيا�سية لدى طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي؟ 

ال�سوؤال الثالث: ما اثر تطوير وحدة تعليمية يف �سوء منظومة القيم الدميقراطية يف  ●
مهارات ال�سلم لدى طالبات ال�سف الثامن الأ�سا�سي؟ 

أهداف الدراسة: 
القيم  منظومة  �سوء  يف  تعليمية  وحدات  تطوير  على  الوقوف  اإىل  الدرا�سة  تهدف 
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الدميقراطية لدى الطلبة يف مديرية تربية ق�سبة املفرق، وا�ستق�ساء اأثره يف تنمية امل�ساركة 
ال�سيا�سية واملدنية ومهارات ال�سلم.

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�صة من خلل ما ياأتي: 

منظومة  ♦ حول  ال�سابقة  والدرا�سات  النظري  للأدب  الدرا�سة  ت�سيفه  اأن  ميكن  ما 
القيم الدميقراطية، لذا يتوقع الباحثان اأن تكون الدرا�سة مرجعًا مهمًا واأ�سا�سيًا للباحثني 

والدار�سني الرتبويني يف هذا املو�سوع.
القيم  ♦ منظومة  �سوء  يف  تعليمية  وحدات  لتطوير  منوذجا  الدرا�سة  هذه  �ستقدم 

للمرحلة  ال�سلم  ومهارات  واملدنية،  ال�سيا�سية  امل�ساركة  تنمية  وتت�سمن  الدميقراطية، 
الأ�سا�سية العليا يف حمافظة املفرق.

يتوقع اأن ي�ستفيد من نتائج هذه الدرا�سة طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا يف تنمية  ♦
امل�ساركة ال�سيا�سية واملدنية ومهارات ال�سلم لديهم.

حمددات الدراسة: 
اقت�رشت هذه الدرا�صة على: 

طالبات يف ال�سفوف الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سي والذين يرتاوح اأعمارهم . 1
من )13– 16( �سنة تقريبا يف حمافظة املفرق.

الرا�سي . 2 للعام  املفرق  ق�سبة  تربية  مديرية  يف  احلكومية  املدار�س  من  مدر�سة 
.2014-2013

جمموعة من الأدوات من اإعداد الباحثنْي، ولي�ست من الأدوات املقننة.. 3

التعريفات اإلجرائية: 
�صوف يعتمد الباحثان التعريفات االإجرائية للمفاهيم الواردة يف هذه الدرا�صة 

على النحو االآتي: 
التعليم، ويف كل  ◄ امل�ساواة يف  تركز على  التي  هي  الدميقراطية:  القيم  منظومة 

الطلبة،  بني  والعدالة  امل�ساواة  اأ�س�س  على  تتم  اأن  يجب  التي  الطلبة  مبتطلبات  يتعلق  ما 
واتخاذ القرارات، واحرتام الآخرين، وحل امل�سكلت، والتعاون.وتربية العقول الناقدة وقيم 

الت�سامح، واحلرية، وقبول الآخر، ورف�س التع�سب، واحرتام حقوق الإن�سان. 
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امل�صاركة ال�صيا�صية: هي الفقرات التي �سمنها الباحثان يف اأداة الدرا�سة، والتي  ◄
ت�ستمل على امل�ساركة يف الغرفة الأ�سا�سية للدميقراطية مثل: احلقوق والواجبات والعدالة 
وامل�ساواة ال�سفية القائمة على اتخاذ القرار والنتماء وخ�سو�سية املجتمع وطبيعة ثقافته 

والقيم وتر�سيخ فكرة املواطنة.
والتي  ◄ الدرا�سة  اأداة  يف  الباحثان  �سمنها  التي  الفقرات  هي  املدنية:  امل�صاركة 

وامل�ساركة  العامة،  وامل�سلحة  القوانني،  وتنفيذ  واحرتام  احلقوق،  احرتام  على  ت�ستمل 
الدميقراطية، وتركز على املنظومة القيمية والجتماعية، .

مهارات ال�صلم: هي الفقرات التي �سمنها الباحثان يف اأداة الدرا�سة والتي ت�ستمل  ◄
الطلبة جمموعة من املهارات املرتبطة بال�سلم، وما يت�سل به من معارف  على ممار�سة 
وقيم واجتاهات متعلقة مبجال الثقة بالنف�س، والرحمة، واملثابرة، وال�سداقة، والعي�س مع 
الآخرين، وتقبل الآخر، واحلرية، والتفاو�س وحل النزاع، ومهارات التفكري الناقد، واتخاذ 
والتغذية،  وال�سحية،  ال�سخ�سية،  والعناية  امل�سكلت،  وحل  الت�سال،  ومهارات  القرار، 

وحماية البيئة.
طلبة املرحلة االأ�صا�صية العليا: طلبة ال�سف الثامن والتا�سع والعا�رش الأ�سا�سي  ◄

التابعون لوزارة الرتبية والتعليم والتي ترتاوح اأعمارهم من )13-16( �سنة.
الرتبية  ◄ وزارة  قبل  من  املقررة  الدرا�سية  املادة  هي  الوطنية:  الرتبية  مبحث 

والتا�سع  )الثامن  الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  من  العليا  ال�سفوف  لطلبة  الأردن  يف  والتعليم 
والعا�رش( والتي تدُر�س للطلبة خلل العام الدرا�سي 2014-2013.

تطوير وحدات تعليمية: عملية التعديل والتح�سني والتغيري ملادة الرتبية الوطنية  ◄
زيادة  اأجل  من  وذلك  التقومي،  واأ�ساليب  والأن�سطة  واملحتوى  الأهداف  �سياغة  اإعادة  اأو 

فاعليته، جلعله اأكرث ا�ستجابة حلاجات الطلبة.

الدراسات السابقة: 
جمموعة  اإىل  التو�سل  مت  البحث  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  �سوء  يف 
وامل�ساركة  الدميقراطي،  التعليم  ببيئات  علقة  لها  خمتلفة  مو�سوعات  تناولت  درا�سات 

ال�سيا�سية، واملدنية، ومهارات ال�سلم ومنها: 
درا�سة امل�رشيف )2013( والتي هدفت اإىل قيا�س قدرة اأطفال الرو�سة على اكت�ساب 
العنف،  تقليل  على  ت�ساعدهم  التي  املهارات  بع�س  واإك�سابهم  ال�سلم،  مهارات  بع�س 
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وامل�ساركة اليجابية واحلوار اليجابي وم�ساعدة الآخرين، والبالغ عددهم 95 طفًل وطفلة 
يف  املقيا�س  �سمم  وقد  الإ�سكندرية،  يف  الأ�سا�سي  والثاين  والأول  التمهيدي  امل�ستوى  من 
�سورة عبارات جتيب عنها معلمة الرو�سة بعد ملحظتها الدقيقة للطفل جلمع املعلومات، 

وكان اأهم نتائج الدرا�سة وجود اختلف بني الأطفال يف اكت�ساب مهارات ال�سلم.
 )Sagkal, Trunuklu & Totan, 2012( وتوتان  تورنوكلو  و  �صاكجال  واأجرى 
يف  ال�سلم  تربية  مهارات  على  قائم  برنامج  اأثر  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  تركيا  يف  درا�سة 
اإك�ساب طلبة ال�سف اخلام�س الأ�سا�سي ملهارات ال�سلم والتعاطف.واتبعت الدرا�سة منهجية 
�سبه جتريبية، حيث اختريت عينة مكونة )281( طالبًا وطالبة )138 اإناث، 143 ذكور( 
�ستة  ملدة  ال�سلم  مهارات  يت�سمن  برناجمًا  ودر�ست  جتريبية،  جمموعتني:  اإىل  ق�سموا   ،
يت�سمن  بعدي  لختبار  الطلب  خ�سع  ثم  التقليدية،  بالطريقة  در�ست  و�سابطة  اأ�سابيع، 
التدريبي  للربنامج  دال  اأثر  وجود  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  وال�سلم.وقد  التعاطف  مهارات 
والعامة ول�سالح  الق�سايا اخلا�سة  والتعاطف مع  الآخر  تنمية مهارات احلوار وتقبل  يف 
طلبة املجموعة التجريبية، كما بينت الدرا�سة وجود فروق دالة اح�سائيًا ل�سالح الإناث يف 

مهارات تفهم احلقوق، وامل�ساواة، والتعاطف مع الطفولة، ونبذ احلروب.
يف  املدين  التعليم   )Farouk & Husin, 2011( وح�صن  فاروق  درا�سة  وهدفت 
بالتحول  ماليزيا  يف  املدين  التعليم  علقة  ماليزيا  يف  جتربة  بالدميقراطية:  الت�رشيع 
الدميقراطي، حيث اأجريت الدرا�سة على طلب بلغ عددهم )354( من امل�ساركني مب�رشوع 
من خلل التعليم املدين املحمي بالنظام، ومن خلل جمع املعلومات بوا�سطة ال�ستبانة، 
كانت النتائج هي امل�ساركة يف هذا املو�سوع بنجاح يزيد من ا�ستيعاب الطلب للحياة يف 

املجتمع والعملية الدميقراطية ب�سكل عام، وفهم حقوقهم كمواطنني ولعمل جمتمع اأف�سل.
اأثر برامج  واأجرى ناجوما )Najjuma, 2010( درا�سة يف اأوغندا هدفت اإىل تعرف 
الأ�سا�سية  ال�سلم لدى طلبة املرحلة  الأوغندية على ثقافة  التي تقدمها املدار�س  الرتبية 
يف فرتة ما بعد احلرب الأهلية.واتبعت الدرا�سة منهجية نوعية قامت على حتليل وثائق 
ثم  ومن  الأ�سا�سية،  للمرحلة  الجتماعية  الدرا�سات  كتب  وحتليل  والتعليم  الرتبية  وزارة 
الأ�سا�سية.وبعد  املرحلة  )30( طالبًا وطالبة من طلبة  فردية معمقة مع  اإجراء مقابلت 
جمع البيانات وحتليلها اأظهرت الدرا�سة وجود اأثر فعال لهذه الربامج يف اإك�ساب الطلبة 
وتعزيز  النظر،  لإبداء وجهة  عنيفة  بدائل غري  وا�ستخدام  العنف،  الوعي مبخاطر  مهارات 
تت�سمن  ايجابية  باجتاهات  وا�ستبدلها  احلروب  نحو  �سلبية  اجتاهات  وتكوين  املواطنة، 

التنمية. البناء وحتقيق 
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وهدفت درا�سة الزيادات )2008( التعرف اإىل فاعلية برنامج تعليمي مقرتح يف ك�سب 
طلبة ال�سف العا�رش الأ�سا�سي للمفاهيم الدميقراطية يف مبحث الرتبية الوطنية واملدنية يف 
اأداتني: الأوىل: الربنامج التعليمي الذي ا�ستمل على: الأهداف  الأردن.وتكونت الدرا�سة من 
واأدوات  تعليمية،  واأن�سطة  وو�سائل  وا�سرتاتيجياته،  التدري�س  وطرائق  واخلا�سة،  العامة 
لقيا�س  فقرة   40 من  اختبار حت�سيلي مكون  الثانية:  التعليمية.والأداة  للمخرجات  تقومي 
اكت�ساب الطلبة للمفاهيم الدميقراطية.وا�ستملت العينة على 143 طالبا وطالبة.ق�سموا اإىل 
جمموعتني جتريبية 73، و�سابطة 70، حيث ُطّبق الربنامج التعليمي يف 12 ح�سة درا�سية، 
واأظهرت النتائج فاعلية الربنامج التعليمي مقارنة بالربنامج الر�سمي املطبق العتيادي، 
الإناث،  ل�سالح  للجن�س  تعزى  الطلبة  حت�سيل  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجدت  كما 

وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى للتفاعل بني الطريقة واجلن�س.
املرحلة  طلبة  لدى  املواطنة  حول  اأجريت  التي   )2008( ال�صبيح  درا�سة  بينت  وقد 
املرحلة  طلبة  من   104 بلغت  عينة  على  وطبقت  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  الثانوية 
الثانوية يف مدينة الريا�س، وقد �سممت ا�ستبانة حمكمة حول املواطنة، وحقوق الإن�سان، 
املواطنة وواجباتها.وعلى خلف  تقريبًا يدركون حقوق  الطلبة  %80 من  اأن  حيث تبني 
ال�سيا�سية املتمثلة بحقي الرت�سيح، والنتخاب،  اأبدى الطلبة وعيًا منخف�سًا باحلقوق  ذلك 
ال�سعور  يخ�س  فيما  الطلبة  عند  باملواطنة  الوعي  من  عالية  درجة  وجود  الدرا�سة  وبينت 
بواجب الدفاع عن الوطن، وطاعة ويل الأمر، واملحافظة على املمتلكات العامة، وفد اأو�ست 
الدرا�سة باأهمية تاأكيد مفهوم املواطنة، وحقوق الإن�سان، والقيم الدميقراطية يف املقررات 

الدرا�سية، ويف املمار�سات الرتبوية يف املدار�س الثانوية يف ال�سعودية.
وقام االأن�صاري )2004( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن املفاهيم الدميقراطية وحقوق 
الدرا�سة  اأدوات  وتكونت  بها،  الطلبة  ووعي  الكويت  دولة  املدر�سية يف  الكتب  الإن�سان يف 
الدرا�سة على  وا�ستملت عينة  املدر�سية،  الكتب  الإن�سان ومعيار حتليل  ا�ستبانة حقوق  من 
الثلث من بينها )15( كتابًا من كتب  الكتب املقررة يف املراحل  حتليل )63( كتابًا من 
الدرا�سات الجتماعية اأما عينة الطلبة فقد تكونت من )788( طالبًا وطالبة، واأظهرت نتائج 
الدرا�سة افتقار املناهج املقررة وب�سورة كبرية جداً للمفاهيم الدميقراطية، وانخفا�س كبري 
يف خمتلف امل�ستويات فيما يتعلق بوعي الطلبة باملفاهيم الدميقراطية وحقوق الإن�سان، 

وعدم وجود فروق ذات دللة تعزى للجن�س.
وهدفت درا�سة كوك�س واب�صنت )Cooks & Epstein, 2000( ، اىل فح�س الفكار 
واآراء  معتقدات  فح�س  خلل  من  باملواطنة  املرتبطة  الدميقراطية  باملفاهيم  املتعلقة 
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يقطنون  ممن  طالبًا   )14( عددهم  والبالغ  اأمريكا،  يف  املتو�سطة  املدر�سة  طلبة  من  عينة 
العملية  عن  الر�سا  م�ستوى  ملعرفة  العينة  افراد  مع  مقابلت  اأجريت  حيث  املدن،  داخل 
يف  املوؤثرة  العوامل  واأهم  الدميقراطية،  العملية  يف  امل�ساركة  يف  الرغبة  ومدى  ال�سيا�سية 
اأن الطلبة ابدوا درجة عالية من عدم الر�سا ال�سيا�سي  تلك امل�ساركة، وقد اظهرت النتائج 
كما اأبدوا م�ستوى منخف�سًا من الرغبة يف امل�ساركة يف العملية الدميقراطية كما اأعرب اأفراد 
الدرا�سة عن اعتقادهم باإمكانية م�ساركتهم بفعالية يف العملية الدميقراطية يف جمتمعاتهم 
اذا ما �سنحت لهم الفر�سة، واأن ت�سمني موا�سيع تتعلق بالعملية الدميقراطية يف املناهج 
الدرا�سية ترفع من م�ستوى الوعي باملفاهيم الدميقراطية لدى الطلبة، مما يزيد من م�ستوى 

م�ساركتهم يف العملية الدميقراطية يف جمتمعاتهم.
وفى درا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية قامت ريلتون )Realton,1997(، بتحليل 
مائة برنامج يف الرتبية لل�سلم من الرو�سة حتى املرحلة الثانوية.وجد اأنه ل توجد حدود 
ومعايري وا�سحة عما يجب اأن يو�سع يف برامج الرتبية لل�سلم، ومن خلل الدرا�سة التحليلية 
وجدت اأن هناك عنا�رش اأ�سا�سية يف برامج الرتبية لل�سلم وهى: التعاون، وحل ال�رشاعات، 
وعدم العنف، وحقوق الإن�سان، والتوافق الجتماعي، وم�سادر التعلم، وبيئة العوملة، وفهم 
احل�سارات املختلفة.وجميع العنا�رش ال�سابقة تت�سمن مكونات معرفية، ومكونات �سلوكية، 
خطوات  اأنها  على  الطريقة  بهذه  لل�سلم  الرتبية  اأهداف  “ريلتون”  عرفت  ومهارية.وقد 
اجتماعية ُيحقق من خللها ال�سلم، وهذا يت�سمن امل�ساواة يف احلقوق وامل�ساواة يف القوة 
امل�ساركة لكل �سخ�س يف املجتمع، وكذلك تعلم مهارات عدم العنف وترك ال�رشاعات وكذلك 

احرتام حقوق الإن�سان.
التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة وما مييز الدرا�صة احلالية عنها: 

والكفايات  الدميقراطي  التعليم  بيئات  بدرا�سة  ال�سابقة  الدرا�سات  من  العديد  قامت 
�ستقوم  حني  يف  عام،  ب�سكل  حدة  على  واحده  كل  ال�سلم  ومهارات  واملدنية  ال�سيا�سية 
للمرحلة  الوطنية  الرتبية  بع�سها ملبحث  مع  املتغريات  بدرا�سة جميع هذه  الدرا�سة  هذه 
الأ�سا�سية العليا يف املفرق للعام الدرا�سي 2013 – 2014. واهتمت الدرا�سات ال�سابقة 
ببيئات التعليم الدميقراطي مثل درا�سة )Husin & Farouk, 2011( ، ودرا�سة )الزيادات، 
درا�سة  مثل  )املواطنة(  ال�سيا�سية  بالكفايات  الدرا�سات  من  العديد  .واهتمت   )2008
)ال�سبيح، 2004( .يف حني اهتم بع�سها الآخر مبهارات ال�سلم مثل: )امل�رشيف، 2013( 

. )Realton, 1997( ودرا�سة
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وتختلف درا�سة فاروق، ح�صن )Farouk، Husin، 2011( عن هذه الدرا�سة يف اأنها 
التعليم املدين املحمي. اأجريت على طلب م�ساركني يف م�رشوع من خلل  درا�سة جتربة 

برامج يف  بتحليل  قامت  نوعية  درا�سة  باأنها   )Realton، 1997( ريلتون  درا�سة  وتختلف 
الرتبية لل�سلم اأما هذه الدرا�سة ف�ستتناول تطوير وحدات تعليمية يف �سوء القيم الدميقراطية 
ال�سبيح  درا�سة  العليا.وتختلف  الأ�سا�سية  املرحلة  طلبة  على  ال�سلم  مهارات  على  واأثره 
)2008( التي اأجريت حول املواطنة يف اململكة العربية ال�سعودية باأنها درا�سة اأجريت على 

طلبة املرحلة الثانوية اأما هذه الدرا�سة اأجريت على طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.
الرو�سة على  اأطفال  اإىل قيا�س قدرة  تت�سابه درا�سة امل�رشيف )2013( والتي هدفت 
اكت�ساب بع�س مهارات ال�سلم مع هذه الدرا�سة يف اكت�ساب مهارات ال�سلم لطلبة املرحلة 
برنامج  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  التي   )2008( الزيادات  درا�سة  العليا.وتت�سابه 
مبحث  يف  الدميقراطية  للمفاهيم  الأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  طلبة  ك�سب  يف  مقرتح  تعليمي 
الرتبية الوطنية واملدنية يف الأردن مع هذه الدرا�سة يف اكت�ساب املفاهيم الدميقراطية.يف 
حني �ستقوم هذه الدرا�سة على تطوير وحدات تعليمية يف �سوء القيم الدميقراطية واأثره على 

امل�ساركة املدنية وال�سيا�سية ومهارة ال�سلم على طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.
الطريقة واإلجراءات: 

يتناول هذا الف�سل و�سفًا للطريقة والإجراءات التي اتبعها الباحثون يف درا�ستهما، 
كما يت�سمن تعريفًا مبجتمع الدرا�سة، وعينتها، والأدوات امل�ستخدمة فيها، وكيفية بنائها، 
الإح�سائية،  الطريقة  اإىل و�سف  اإ�سافة  والتاأكد من �سدقها وثباتها،  واإجراءات تطبيقها، 

التي ا�ستخدمت يف حتليل البيانات، وا�ستخل�س النتائج.
جمتمع الدراسة: 

1 – جمتمع الكتب وعينته: 
الأ�سا�سية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تالف 

العليا العام الدرا�سي 2013 – 2014 لأغرا�س حتليل املحتوى كما يف اجلدول )1( .
الجدول )1( 

توزيع مجتمع الكتب وعينته*

املوؤلف ال�صنة والبلدال�صفا�صم الكتابالرقم

خليل احلجاج وحممد خري و�سلم اخلياط ونظام بركات الثامن الأ�سا�سيالرتبية الوطنية واملدنية1-
وحممد اأبو را�س (2006) وزارة الرتبية والتعليم، الأردن ط1.
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املوؤلف ال�صنة والبلدال�صفا�صم الكتابالرقم

عبد الكرمي الر�سدان وثابت العمري وعبد النور الهزامية التا�سع الأ�سا�سيالرتبية الوطنية واملدنية2-
واحمد امل�ساعيد (2007) وزارة الرتبية والتعليم، الأردن ط1.

العا�رش الأ�سا�سيالرتبية الوطنية واملدنية3-
عبد الكرمي الر�سدان ومو�سى �ستيوي ونا�رش ال�سمايلة واحمد 

امل�ساعيد وخلود العي�سى (2008) وزارة الرتبية والتعليم، 
الأردن ط1.

 علما بان عينة كتب الدراسة، هي ذاتها مجتمع كتب الدراسة.

2 – جمتمع وعينة الطالبات: 
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالبات للمرحلة الأ�سا�سية العليا يف مديرية ق�سبة 

املفرق، للعام الدرا�سي 2013 – 2014 والبالغ عددهن )1713( طالبة.
وتكونت عينة الدرا�سة يف ال�سف الثامن من )87( طالبة ق�سمن اإىل جمموعتني )46 
�سابطة، 41 جتريبية( ، وعينة ال�سف التا�سع تكونت من )74( طالبة ق�سمن اإىل جمموعة 
)37 �سابطة، 37 جتريبية( ، وعينة ال�سف العا�رش تكونت من )86( طالبة مت ق�سمن اإىل 

جمموعتني )42 �سابطة، 44 جتريبية( .

أداوت الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة مت الإطلع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة 
اجل  من  ال�سلم  ومهارات  وال�سيا�سية  املدنية  وامل�ساركة  الدميقراطية  القيم  منظومة  يف 

ال�ستفادة منها يف عملية بناء اأدوات الدرا�سة، وهي كما ياأتي: 
كتب . 1 توافرها يف  الواجب  الدميقراطية  القيم  مبنظومة  خا�صة  قائمة  اإعداد 

الرتبية الوطنية املدنية ملرحلة التعليم االأ�صا�صية العليا.
بناء  املطورة  التعليمية  الوحدات  طّورت  الدميقراطية  القيم  مبنظومة  قائمة  اأعّددت 

عليها وفق اخلطوات االآتية: 
العلقة  - والكتب ذات  والدوريات،  والدرا�سات، والأبحاث،  الرتبوي،  الأدب  مراجعة 

مبنظومة القيم الدميقراطية مثل )امل�رشيف، 2008، والأن�ساري، 2004، وال�سبيح، 2008، 
الدرا�سات يف ح�رش منظومة  تلك  الباحثان من  ا�ستفاد  .حيث  2008، وغريها(  الزيادات 

القيم الدميقراطية.
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الأ�سا�سي  - التعليم  واملدنية ملرحلة  الوطنية  الرتبية  العام ملنهاج  الإطار  مراجعة 
يف الأردن.

الد�ستور الأردين. -
ر�سالة عمان. -
قانون الرتبية والتعليم رقم 3 للعام )1994( . -
الدميقراطية  - القيم  منظومة  من  قيمة   )55( اإىل  التو�سل  مت  �سبق  ما  خلل  من 

الأردن،  يف  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  توافرها  الواجب 
ا�ستخدام  وجتنب  القيم،  وو�سوح  الدقة،  على  تركز  قائمة  وفق  القيم  هذه  اإعداد  مت  حيث 
مفردات معقدة، وعبارات غام�سة، ومراعاة ا�ستمال القيمة على فكرة واحدة، ي�ستطيع الفرد 
الإجابة عنها بدقة، وو�سع تعليمات للإجابة، ومنوذج خا�س ي�ساعد اأفراد عينة الدرا�سة يف 

الإجابة عن قيم ال�ستبانة ب�سهولة.
 )55( املكونة من  الأولية،  القائمة؛ مت عر�سها يف �سورتها  وللتاأكد من �سدق هذه 
وق�سم  والتدري�س،  املناهج  ق�سم  يف  الخت�سا�س  ذوي  من  املحكمني  جمموعة  على  فقرة 
الإدارة والأ�سول يف جامعة الريموك وجامعة اآل البيت واجلامعة الها�سمية ومدار�س ق�سبة 
املفرق وبلغ عددهم )10( حمكما وحمكمة من حملة �سهادة الدكتوراه واملاج�ستري.ملحق 
)1( .وقد طلب منهم اإبداء اآرائهم وملحظاتهم يف ال�ستبانة من حيث منا�سبتها واإ�سافة اأو 

حذف اأو تعديل اأو ملحظات يرونها منا�سبة.
وبعد معرفة اآراء املحكمني، ومقرتحاتهم، وملحظاتهم؛ مت اإجراء التعديلت ال�رشورية 
عن طريق حذف وتعديل واإ�سافة بع�س الفقرات، حيث اقرتح املحكمون حذف �صبعة قيم 

من قائمة منظومة القيم الدميقراطية وهي: 
الت�سامن.. 1
تنظيم ال�سلوك.. 2
حق التنظيم.. 3
امل�ساواة بني النا�س للم�ساهمة يف بناء املجتمع الإن�ساين.. 4
الإميان باملنهج العلمي.. 5
امل�ساواة بني جميع الأفراد يف احلقوق والواجبات.. 6
�سيانة حقوق الإن�سان.. 7
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املوجودة  القيم  الديني، وتعديل �سياغة بع�س  للبعد  قيم  اإ�سافة  واقرتح املحكمون 
بقائمة منظومة القيم الدميقراطية.

مكونة  لت�سبح  الدميقراطية  القيم  منظومة  قائمة  على  املحكمني  اآراء  جاءت  وقد 
ب�سورتها النهائية من )49( قيمة كما هو مبني يف امللحق )2( .

وبذلك مت التاأكد من و�سوح الفقرات، وحتقيق الغاية؛ التي اأعدت من اأجلها؛ وهذا يعني 
بان دللة ال�سدق لأداة الدرا�سة قد اأ�سبحت متوافرة بدرجة كافية لإغرا�س الدرا�سة.

حتليل املحتوى: . 2
اُعتربت منظومة القيم الدميقراطية الواجب ت�سمينها يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية 
ملرحلة التعليم الأ�سا�سية العليا فئات للتحليل كما هو مو�سح يف امللحق )2( ، حيث اتبعت 

اخلطوات الآتية لعملية حتليل املحتوى وهي: 
اأجريت هذه الدرا�سة يف اأحد جوانبها حتليل حمتوى كتب الرتبية الوطنية واملدنية 
– 2014 ويف �سوء   2013 الدرا�سي  للعام  العليا  الأ�سا�سية  املقررة على طلبة املرحلة 
اإىل واقع منظومة  للتعرف   )2( اعتمادها يف امللحق  التي مت  الدميقراطية  القيم  منظومة 
العليا،  الأ�سا�سية  املرحلة  لطلبة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  الدميقراطية  القيم 
قرار  لتخاذ  فعاُل  اأ�سلوبُا  يعد  الذي  املحتوى  حتليل  اأ�سلوب  اخلطوة  هذه  يف  واُ�ستخدم 
بطريقة  ملحتواها  الكمي  الو�سف  خلل  من  تطويرها  اأو  الكتب  هذه  تعديل  ي�ستهدف 
واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  حمتوى  حتليل  عملية  يف  روعي  مو�سوعية.ولقد 

لطلبة املرحلة االأ�صا�صية العليا ما ياأتي: 
الأ�سا�سية  - للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  الواردة  الن�سو�س  قراءة 

العليا، قراءة جيدة حتى يت�سح معناها يف ذهن الباحثني، والذي يعد ا�سلوبًا فعاًل بهدف 
التعرف اإىل كل قيمة فيها.

البيانية  - والر�سوم  واجلداول  واخلرائط  وال�سور  واحلوا�سي  الن�سو�س  اإدخال 
والأ�سكال والأن�سطة يف عملية التحليل.

حتديد الهدف من عملية التحليل وهو التعرف اإىل منظومة القيم الدميقراطية يف  -
كتب الرتبية الوطنية واملدنية لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.

حتديد فئات التحليل وهي منظومة القيم الدميقراطية الواجب ت�سمينها يف كتب  -
الرتبية الوطنية واملدنية لطلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا.

اختيار الفكرة كوحدة حتليل لكونها اأكرث الوحدات التي تنا�سب مو�سوع الدرا�سة. -
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تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الدميقراطية ملبحث التربية 
الوطنية واملدنية وأثره في املشاركة السياسية واملدنية ومهارات السالم

لدى طالبات املرحلة األساسية العليا في األردن

حتديد القيمة املت�سمنة يف الفكرة اأو الأفكار املتتابعة، وحتديد البعد الذي تنتمي  -
اإليه القيم، ح�سب الت�سنيف الذي اعتمد يف الدرا�سة.

اإعطاء كل قيمة تكراراً واحداً. -
ت�سميم جدول خا�س لتفريغ بيانات التحليل وفقًا لفئات التحليل؛ والتي هي:  -
Ú .منظومة القيم الدميقراطية
Ú .جمع التكرارات لكل قيمة

القيم الدميقراطية يف كتب الرتبية  اأداة حتليل املحتوى، ومنظومة  للتاأكد من �سدق 
كتب  حمتوى  حتليل  اأجري  فقد  الأردن؛  يف  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية 
الرتبية الوطنية واملدنية من قبل اثنني من الباحثني.وتراوحت قيم معاملت التوافق بني 

حتليل الباحثني من )0.84 – 0.92( ح�سب معادلة هول�ستي.

عدد مرات االتفاق × %100
     عدد مرات االختلف

معامل التوافق =

ت�صحيح حتليل املحتوى: 
القيم  منظومة  مراعاة  مدى  حمتوى  لتحليل  املر�سودة  التكرارات  تقومي  لأغرا�س 
فقد  الأردن؛  يف  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتب  يف  الدميقراطية 
ُوّزعت قائمة منظومة القيم الدميقراطية اخلا�سة بكتب الرتبية الوطنية واملدنية لل�سفوف 
قيم  من  قيمة  لكل  التكرارات  عدد  و�سع  ليتم  املحللني،  على  والعا�رش(  والتا�سع  )الثامن 

املنظومة الدميقراطية على خلفية البعد الذي يتبع له.
تطوير الوحدات التعليمية: . 3

الثامن  لل�سف  العاملي«،  وال�سلم  الوطني  »الأمن  الآتية:  التعليمية  الوحدات  ُطّورت 
واحلوار«  واملنطق  »والتفكري  الأ�سا�سي،  التا�سع  لل�سف  القت�سادي«  الأمن  »و  الأ�سا�سي، 

لل�سف العا�رش الأ�سا�سي. وفق االإجراءات االآتية: 
اختيار الوحدة الرابعة من كتاب الرتبية الوطنية واملدنية لل�سف الثامن الأ�سا�سي  -

الرتبية  كتاب  من  اخلام�سة  الوحدة  واختيار  التطوير؛  لأغرا�س  مقرتحة  تعليمية  كوحدة 
التطوير؛  لأغرا�س  مقرتحة  تعليمية  وحدة  الأ�سا�سي  التا�سع  لل�سف  واملدنية  الوطنية 
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الأ�سا�سي  العا�رش  لل�سف  واملدنية  الوطنية  الرتبية  كتاب  من  اخلام�سة  الوحدة  واختيار 
كوحدة تعليمية مقرتحة لأغرا�س التطوير.

الطلع على بع�س الدرا�سات ال�سابقة ذات العلقة مبو�سوع تطوير مناهج وكتب  -
الدرا�سات الجتماعية، وكتبها، وال�ستفادة منها يف عملية التطوير.

مراعاة  - مع  وا�ستقاقها،  املقرتحات  التعليمية  للوحدات  عامة  نتاجات  �سياغة 
تنوعها )معرفية، وجدانية، ونف�س حركية( .

اإىل  - الأ�سا�سي  الثامن  لل�سف  العاملي«  وال�سلم  الوطني  الأمن   « وحدة  تق�سيم  مت 
ثلثة درو�س بحيث يغطي كل در�س ح�سة �سفية واحدة؛ وتق�سيم وحدة » الأمن القت�سادية« 
واحدة؛ وتق�سيم  اإىل خم�سة درو�س يغطي كل در�س ح�سة �سفية  الأ�سا�سي  التا�سع  لل�سف 
وحدة » التفكري واملنطق واحلوار« لل�سف العا�رش الأ�سا�سي اإىل ثلثة درو�س يغطي كل در�س 

ح�سة �سفية واحدة.
و�سعت نتاجات تعليمية متنوعة خا�سة بكل در�س من الدرو�س. -
حذف اأجزاء معينة من املحتوى، وتعديل اأجزاء، واإ�سافة اأجزاء اأخرى وفق منظومة  -

القيم الدميقراطية.
الذاتي ونهاية كل  - بالتقومي  �سكل ن�سو�س، كل ن�س متبوع  الدرو�س على  تق�سيم 

در�س متبوع بالتدريبات والأن�سطة.
و�سعت خطة �سفية يومية مل�ساعدة املعلمة لتنفيذ الدر�س، حيث ا�ستملت كل خطة  -

الدر�س، والأن�سطة  التعليمية، خطوات تنفيذ  العامة، والنتاجات  كل در�س على: املعلومات 
والتدريبات، والتقومي.

بالوحدات  - اخلا�سة  الدرو�س  تنفيذ  كيفية  للمعلمة حول  اإر�سادات خا�سة  و�سعت 
التعليمية املطورة.

بقائمة  - م�سحوبة  ُعر�ست  املطورة،  التعليمية  الوحدات  هذه  �سدق  من  للتاأكد 
جامعة  يف  الرتبية  كلية  اأ�ساتذة  من  املحكمني  من  عدد  على  الدميقراطية  القيم  منظومة 
الريموك وجامعة اآل البيت واجلامعة الها�سمية يف تخ�س�س مناهج الدرا�سات الجتماعية 
واأ�ساليب تدري�سها حيث بلغ عددهم )10( حمكمني.ملحق )1( .حيث طلب املحكمني اإبداء 
راأيهم يف: مدى توافر منظومة القيم الدميقراطية يف القائمة بالوحدات التعليمية املطورة، 
والتا�سع  الثامن  ال�سفوف  يف  الطالبات  مل�ستوى  املطورة  الوحدات  هذه  منا�سبة  ومدى 
والعا�رش الأ�سا�سي من حيث كفاية الأهداف، وتنوعها يف الوحدات ب�سكل عام، ولكل در�س 
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تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الدميقراطية ملبحث التربية 
الوطنية واملدنية وأثره في املشاركة السياسية واملدنية ومهارات السالم

لدى طالبات املرحلة األساسية العليا في األردن

ب�سكل خا�س، وكفاية الأن�سطة والتدريبات لكل در�س يف كل وحدة، ومدى ملءمة الأن�سطة 
والتدريبات، والتقومي، ومعرفة منا�سبة املحتوى ملنظومة القيم الدميقراطية، ومعرفة مدى 
ت�سل�سل الأفكار، ومدى و�سوح لغتها، اأو اية ملحظات اأو اقرتاحات اأخرى يرونها منا�سبة 

لتطوير هذه الوحدات نحو الأف�سل.
بعد ا�ستعادة الوحدات املطورة من املحكمني، والطلع على اأرائهم واقرتاحاتهم،  -

ُعّدلت النقاط التي ا�سار املحكمون اإىل �رشورة تعديلها واأعيدت �سياغتها، ومت الأخذ بجميع 
امللحظات والقرتاحات التي اأجمع عليها املحكمون، وبذلك اأ�سبحت الوحدات التعليمية 

املطورة يف �سورتها النهائية كما يف امللحق )3( .
النمو  - لقيا�س مدى  تعليمية مطورة  بكل وحدة  اختبارات حت�سيلية خا�سة  اأعدت 

املعريف اخلا�س مبنظومة القيم الدميقراطية.
االختبارات التح�صيلية اخلا�صة بالوحدات التعليمية املطورة: . 4

اأعدت اختبار حت�سيلي لكل �سف درا�سي، بغر�س قيا�س حت�سيل الطالبات للوحدات 
»و  الأ�سا�سي،  الثامن  لل�سف   ،« العاملي  وال�سلم  الوطني  الأمن  وحدة  املطورة،  التعليمية 
الأمن القت�سادي » لل�سف التا�سع الأ�سا�سي، » والتفكري واملنطق واحلوار« لل�سف العا�رش 

الأ�سا�سي، يف مادة الرتبية الوطنية واملدنية، واملرفق )4( يو�سح ذلك.
اختبار امل�ساركة املدنية: تكون اختبار امل�ساركة املدنية من جمموعة من الفقرات  -

حتدد اجلانب املهاري التطبيقي الذي يرتجم اجلانب املعريف.
على  املدنية  امل�ساركة  اختبار  اأداة  وعر�ست   : املدنية(  امل�صاركة  )اختبار  �صدق 
واأع�ساء  الرتبويني  امل�رشفني  من  واخلربة  الخت�سا�س  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة 
�سياغتها  حيث  ومن  الدرا�سة  لهدف  الأداة  منا�سبة  حول  باآرائهم  للأخذ  التدري�س  هيئة 
اأجريت التعديلت اللزمة لذلك، واأخرجت  اآراء املحكمني، واقرتاحاتهم  اللغوية.ويف �سوء 

الأداة ب�سورتها النهائية ومت التحقق من �سدقها وبنائها.
معاملت ال�صعوبة والتمييز )اختبار امل�صاركة املدنية( : 

معامل الرقم
ال�صعوبة

معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
التمييز

10.550.64130.470.50250.550.50370.610.71

20.610.70140.490.51260.610.66380.460.55

30.480.51150.520.56270.660.71390.370.41
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معامل الرقم
ال�صعوبة

معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
التمييز

40.440.53160.480.58280.640.65400.570.62

50.520.59170.370.46290.530.61410.440.49

60.440.56180.490.54300.570.62420.390.43

70.380.41190.610.66310.480.56430.550.62

80.490.48200.540.64320.490.59440.620.77

90.570.60210.550.68330.510.64450.490.56

100.610.64220.470.51340.640.74460.480.53

110.460.52230.610.69350.550.64470.470.58

120.490.57240.550.66360.580.68480.460.51

مقبولة  وهي   )0.66  –  0.37( بني  تراوحت  ال�سعوبة  معاملت  النتائج  اأظهرت 
 )0.80( )0.30( ومل تتجاوز  زادت عن  اإذا  الختبار، حيث ميكن قبولها  لأغرا�س تطبيق 
– 0.77( وهي مقبولة لأغرا�س تطبيق   0.41( التمييز فقد تراوحت بني  اأما معاملت   ،

الختبار، حيث تعّد مقبولة اذا زادت عن )0.30( .
ثبات االأداة )اختبار امل�صاركة املدنية( : مت التاأكد من ثبات الأداة من خلل احت�ساب 
معاملت الثبات لها بتطبيقها على عينة مكونة من )23( طالبة من جمتمع الدرا�سة، عن 
اأ�سبوعني بني التطبيق الأول والثاين، وذلك  طريق الختبار واإعادة الختبار بفارق زمني 
الداخلي  الت�ساق  واُ�ستخرج   )0.88( وبلغ  )بري�سون(  الرتباط  معامل  ا�ستخراج  بهدف 

باحت�ساب معامل كرونباخ األفا وبلغت )0.90( .
اختبار امل�صاركة ال�صيا�صية:  -

املهاري  اجلانب  حتدد  الفقرات  من  جمموعة  من  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اختبار  تكون 
التطبيقي الذي يرتجم اجلانب املعريف.

على  ال�سيا�سية  امل�ساركة  اختبار  ُعر�س   : ال�صيا�صية(  امل�صاركة  )اختبار  �صدق 
واأع�ساء  الرتبويني  امل�رشفني  من  واخلربة  الخت�سا�س  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة 
�سياغتها  حيث  ومن  الدرا�سة،  لهدف  الأداة  منا�سبة  حول  باآرائهم  للأخذ  التدري�س  هيئة 
واأخرج  لذلك،  اللزمة  التعديلت  واأجريت  واقرتاحاتهم،  املحكمني  اآراء  اللغوية.ويف �سوء 

الختبار ب�سورته النهائية ومت التحقق من �سدقها وبنائها.
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تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الدميقراطية ملبحث التربية 
الوطنية واملدنية وأثره في املشاركة السياسية واملدنية ومهارات السالم

لدى طالبات املرحلة األساسية العليا في األردن

معاملت ال�صعوبة والتمييز )اختبار امل�صاركة ال�صيا�صية( : 

معامل الرقم
ال�صعوبة

معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
التمييز

10.580.60110.550.62210.490.54310.450.51

20.610.66120.560.63220.470.55320.520.60

30.490.51130.540.66230.650.62330.570.64

40.460.55140.590.68240.530.66340.560.64

50.520.61150.560.64250.550.50350.590.68

60.530.62160.570.67260.460.57360.610.70

70.630.60170.550.66270.390.42370.440.55

80.700.66180.560.67280.480.46380.400.44

90.660.63190.580.66290.440.52390.470.54

100.670.60200.640.68300.460.510.510.58

– 0.66( وهي مقبولة  ال�سعوبة تراوحت بني )0.39  اأن معاملت  النتائج  اأظهرت 
لأغرا�س تطبيق الختبار، حيث ميكن قيولها اذا زادت عن )0.30( ومل تتجاوز )0.80( ، 
تطبيق  لأغرا�س  مقبولة  وهي   )0.70 –  0.44( بني  تراوحت  فقد  التمييز  معاملت  اأما 

الختبار، حيث تعد مقبولة اذا زادت عن )0.30( .
: مت التاأكد من ثبات اختبار امل�ساركة  ثبات االأداة )اختبار امل�صاركة ال�صيا�صية( 
 )23( بتطبيقها على عينة مكونة من  لها  الثبات  احت�ساب معاملت  ال�سيا�سية من خلل 
طالبة من جمتمع الدرا�سة، عن طريق الختبار واإعادة الختبار بفارق زمني اأ�سبوعني بني 
 ،  )0.82( ا�ستخراج معامل الرتباط )بري�سون( وبلغ  الأول والثاين، وذلك بهدف  التطبيق 

واُ�ستخرج الت�ساق الداخلي باحت�ساب معامل كرونباخ األفا وبلغ )0.85( .
اختبار مهارات ال�صلم:  -

تكون اختبار مهارات ال�سلم من جمموعة من الفقرات، حتدد اجلانب املهاري التطبيقي 
الذي يرتجم اجلانب املعريف.

�صدق اختبار )مهارات ال�صلم( : ُعر�ست اأداة اختبار مهارات ال�سلم على جمموعة 
هيئة  اأع�ساء  و  الرتبويني  امل�رشفني  من  اخلربة  و  الخت�سا�س  ذوي  من  املحكمني  من 
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اللغوية. الدرا�سة ومن حيث �سياغتها  الأداة لهدف  باآرائهم حول منا�سبة  التدري�س للأخذ 
الأداة  واأخرجت  لذلك،  اللزمة  التعديلت  اأجريت  واقرتاحاتهم،  املحكمني  اآراء  �سوء  ويف 

ب�سورتها النهائية، ومت التحقق من �سدقها وبنائها.
معاملت ال�صعوبة والتمييز )اختبار مهارات ال�صلم( : 

معامل الرقم
ال�صعوبة

معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
معامل الرقمالتمييز

ال�صعوبة
معامل 
التمييز

10.470.49120.390.40230.510.48340.480.44

20.490.51130.440.42240.550.46350.520.50

30.560.55140.460.51250.380.48360.500.54

40.610.50150.490.53260.340.47370.570.60

50.570.54160.470.42270.440.46380.410.42

60.530.60170.500.49280.400.44390.390.44

70.440.51180.510.55290.390.41400.440.56

80.430.54190.460.48300.510.45410.420.48

90.360.45200.490.40310.520.42420.440.50

100.340.40210.420.51320.370.400.510.44

110.410.51220.370.42330.380.480.540.57

مقبولة  وهي   )0.61 – اأظهرت النتائج اأن معاملت ال�سعوبة تراوحت بني )0.34 
 )0.80( )0.30( ومل تتجاوز  زادت عن  اذا  الختبار، حيث ميكن قيولها  لأغرا�س تطبيق 
– 0.60( وهي مقبولة لأغرا�س تطبيق   0.40( التمييز فقد تراوحت بني  اأما معاملت   ،

الختبار، حيث تعد مقبولة اذا زادت عن )0.30( .
ثبات االأداة )اختبار مهارات ال�صلم( : مت التاأكد من ثبات الأداة من خلل احت�ساب 
معاملت الثبات لها بتطبيقها على عينة مكونة من )23( طالبة من جمتمع الدرا�سة، عن 
التطبيق الأول والثاين،  اأ�سبوعان بني  طريق الختبار واإعادة الختبار بفارق زمني مدته 
وذلك بهدف ا�ستخراج معامل الرتباط )بري�سون( وبلغ )0.88( ، وا�ستخرج الت�ساق الداخلي 

باحت�ساب معامل كرونباخ األفا وبلغ )0.81( .
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أ.د. إبراهيم القاعود

تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الدميقراطية ملبحث التربية 
الوطنية واملدنية وأثره في املشاركة السياسية واملدنية ومهارات السالم

لدى طالبات املرحلة األساسية العليا في األردن

ت�صحيح االختبارات التح�صيلية: 
�سممت الختبارات التح�سيلية اخلا�سة بالوحدات التعليمية املطورة باإعطاء علمة 
وعلمة  الأربعة،  البدائل  بني  من  ال�سحيح  البديل  اختري  اإذ  ال�سحيحة،  للإجابة  )واحدة( 

)�سفر( لكل بديل خطا مت اختياره، وامللحق )5( يبني مفتاح الإجابة لكل اختبار.

متغريات الدراسة: 
ا�صتملت الدرا�صة املتغريات االآتية: 

اأوالً- املتغري امل�صتقل:  ♦
الوحدة املطورة يف �سوء منظومة القيم الدميقراطية: 

طريقة التدري�س: ولها م�ستويان: )تدري�س الوحدات العادية، تدري�س الوحدات التعليمية 
التي مت تطويرها( .

املتغري الو�سيط: ال�سف الدرا�سي: وله ثلث م�ستويات: )الثامن، والتا�سع، والعا�رش( .
ثانياً: املتغريات التابعة:  ♦
درجة الطالبات على اختبار امل�ساركة ال�سيا�سية -
درجة اختبار امل�ساركة املدنية -
درجة اختبار مهارات ال�سلم -

تصميم الدراسة: 
تا�سع،  )ثامن،  �سف  وجتريبية.لكل  �سابطة  ملجموعتني  بعدي  قبلي  الت�سميم  اتبع 

عا�رش( كما هو مو�سح يف اجلدول الآتي: 
االختبار البعدياملعاجلةاالختبار القبلياملجموعة

التجريبية
اختبار امل�ساركة ال�سيا�سية

اختبار امل�ساركة املدنية
اختبار مهارات ال�سلم

التعر�س للوحدات التعليمية 
املطورة

اختبار امل�ساركة ال�سيا�سية
اختبار امل�ساركة املدنية

اختبار مهارات ال�سلم

ال�سابطة
اختبار امل�ساركة ال�سيا�سية

اختبار امل�ساركة املدنية
اختبار مهارات ال�سلم

التعر�س للوحدة التعليمية 
كما هي يف الكتاب فقط 

دون معاجلة

اختبار امل�ساركة ال�سيا�سية
اختبار امل�ساركة املدنية

اختبار مهارات ال�سلم
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املعاجلة اإلحصائية: 

التباين  حتليل  وا�ستخدام  املعيارية،  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
امل�ساحب )ANCOVA( للك�سف عن الفروق يف القيا�س البعدي بني املجموعتني التجريبية 

وال�سابطة بوجود الختبار القبلي م�ساحبًا.

نتائج الدراسة: 

�صيتم عر�س نتائج الدرا�صة باالعتماد على اأ�صئلة الدرا�صة: 
القيم  ◄ منظومة  �صوء  تعليمية يف  وحدة  تطوير  اأثر  ما  الأول:  ال�سوؤال 

الدميقراطية يف امل�صاركة املدنية لدى طالبات ال�صف العا�رش االأ�صا�صي؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  للإجابة 
للقيا�س القبلي والبعدي للمجموعتني ال�سابطة والتجريبية، وطبق حتليل التباين امل�ساحب 
امل�ساركة  يف  الدميقراطية  القيم  منظومة  �سوء  يف  تعليمية  وحدة  تطوير  اأثر  عن  للك�سف 

املدنية لدى طالبات ال�سف العا�رش الأ�سا�سي، وفيما ياأتي عر�س النتائج: 
الجدول )2( 

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة الصف العاشر على اختبار المشاركة المدنية 
في القياسين القبلي والبعدي تبعا لمتغير المجموعة

البعدي القبلي
العدد االنحراف املجموعة

املعياري
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

0.1920 0.5490 0.1330 0.5060 42 ال�سابطة
0.1470 0.7270 0.1580 0.4680 44 التجريبية

لختبار  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )2( اجلدول  من  يظهر 
بني  الفروق  عن  املجموعة.وللك�سف  ملتغري  تبعًا  البعدي  القيا�س  على  املدنية  امل�ساركة 
ملراعاة   )ANCOVA( امل�ساحب  التباين  حتليل  طبق  البعدي،  القيا�س  على  املجموعتني 

الفروق القبلية بني املجموعتني، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
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أ. نهال أمجد فرحان حداد
أ.د. إبراهيم القاعود

تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الدميقراطية ملبحث التربية 
الوطنية واملدنية وأثره في املشاركة السياسية واملدنية ومهارات السالم

لدى طالبات املرحلة األساسية العليا في األردن

الجدول )3( 
نتائج تحليل التباين المصاحب )ANCOVA( للكشف عن أثر المجموعة 

على درجات المشاركة المدنية للصف العاشر

الداللة االإح�صائية "f قيمة " متو�صط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات املتغري

0.0000 24.353 0.7100 1 0.7100 املجموعة
0.2880 1.145 0.0330 1 0.0330 القبلي

0.0290 83 2.419 اخلطاأ
85 3.135 املجموع امل�صحح

 )α≥0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )يظهر من اجلدول )3
القيا�س  يف  العا�رش  لل�سف  املدنية  امل�ساركة  اختبار  م�ستوى  يف  املجموعة  ملتغري  تعزى 
البعدي، حيث بلغت قيمة )f( )24.353( وبدللة اإح�سائية )0.00( وكانت الفروق ل�سالح 
للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   )0.727( ح�سابي  مبتو�سط  التجريبية  اجلموعة 
ال�سابطة )0.549( ، وهذا يدل على زيادة م�ستوى املجموعة التجريبية يف القيا�س البعدي 
الذي  املطورة  الوحدة  م�سمون  اىل  ذلك  يف  ال�سبب  ويعود  املطورة،  الوحدة  تاأثري  نتيجة 
التي تعزز امل�ساركة املدنية  الدميقراطية  الباحثان بعناية، ومت ت�سمني املفاهيم  اختاره 
هدفت  التي   )2008( الزيادات  درا�سة  نتائج  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  واتفقت  فيها، 
الأ�سا�سي  العا�رش  ال�سف  طلبة  ك�سب  يف  مقرتح  تعليمي  برنامج  فاعلية  اإىل  التعرف  اإىل 
النتائج  واأظهرت  الأردن،  يف  واملدنية  الوطنية  الرتبية  مبحث  يف  الدميقراطية  للمفاهيم 
الإ�سارة  العتيادي، وجتدر  الر�سمي املطبق  التعليمي مقارنة بالربنامج  الربنامج  فاعلية 
اإىل اأن الربامج والوحدات التدري�سية املوجهة واملخطط لها م�سبقًا ب�سكل جيد، تعطي نتائج 

اإيجابية يف حتقيق الأهداف التي �سممت من اأجلها.
القيم  ◄ منظومة  �صوء  تعليمية يف  وحدة  تطوير  اأثر  ما  الثاين:  ال�سوؤال 

الدميقراطية يف امل�صاركة ال�صيا�صية لدى طالبات ال�صف التا�صع االأ�صا�صي؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  للإجابة 
التباين  حتليل  وتطبيق  والتجريبية،  ال�سابطة  للمجموعتني  والبعدي  القبلي  للقيا�س 
الدميقراطية يف  القيم  منظومة  تعليمية يف �سوء  وحدة  تطوير  اأثر  عن  للك�سف  امل�ساحب 

امل�ساركة ال�سيا�سية لدى طالبات ال�سف التا�سع الأ�سا�سي، وفيما ياأتي عر�س النتائج: 
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الجدول )4( 
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة الصف التاسع على اختبار المشاركة السياسية 

في القياسين القبلي والبعدي تبعا لمتغير المجموعة

البعدي القبلي
العدد االنحراف املجموعة

املعياري
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

0.12 0.42 0.09 0.31 37 ال�سابطة
0.18 0.66 0.11 0.32 37 التجريبية

لختبار  احل�سابية  املتو�سطات  بني  ظاهرية  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  يظهر 
الفروق بني  تبعًا ملتغري املجموعة.وللك�سف عن  البعدي  القيا�س  ال�سيا�سية على  امل�ساركة 
ملراعاة   )ANCOVA( امل�ساحب  التباين  حتليل  طّبق  البعدي  القيا�س  على  املجموعتيني 

الفروق القبلية بني املجموعتني، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
الجدول )5( 

نتائج تحليل التباين المصاحب )ANCOVA( للكشف عن أثر المجموعة 
على درجات المشاركة السياسية للصف التاسع

الداللة االإح�صائية "f قيمة " متو�صط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات املتغري

0.0000 45.266 1.043 1 1.043 املجموعة
0.3300 0.9610 0.0220 1 0.0220 القبلي

0.0230  71 1.636 اخلطاأ
73 2.703 املجموع امل�صحح

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يظهر 
)α≥0.05( تعزى ملتغري املجموعة يف م�ستوى اختبار امل�ساركة ال�سيا�سية لل�سف التا�سع 
وكانت   )0.00( اإح�سائية  وبدللة   )f( )45.266( قيمة  بلغت  حيث  البعدي،  القيا�س  يف 
الفروق ل�سالح املجموعة التجريبية مبتو�سط ح�سابي )0.66( بينما بلغ املتو�سط احل�سابي 
يف  التجريبية  املجموعة  م�ستوى  زيادة  على  يدل  وهذا   ،  )0.42( ال�سابطة  للمجموعة 
القيا�س البعدي نتيجة تاأثري الوحدة املطورة، ويعود ال�سبب يف ذلك اىل الختيار ال�سحيح 
للأن�سطة وحمتوى الوحدة املطورة بهدف تكوين اجتاهات ايجابية نحو امل�ساركة ال�سيا�سية 
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تطوير وحدات تعليمية في ضوء منظومة القيم الدميقراطية ملبحث التربية 
الوطنية واملدنية وأثره في املشاركة السياسية واملدنية ومهارات السالم

لدى طالبات املرحلة األساسية العليا في األردن

والنخراط يف العملية الدميقراطية بقناعة، واأظهرت درا�سة الأن�ساري )2004( التي اأجريت 
يف الكويت افتقار املناهج املقررة وب�سورة كبرية جداً للمفاهيم الدميقراطية، وانخفا�س 
وحقوق  الدميقراطية  باملفاهيم  الطلبة  بوعي  يتعلق  فيما  امل�ستويات  خمتلف  يف  كبري 
الطلبة  من   80% اأن  بال�سعودية  اأجريت  التي   )2008( ال�سبيح  درا�سة  الإن�سان.وبينت 
تقريبًا يدركون حقوق املواطنة وواجباتها، وعلى خلف ذلك اأبدى الطلبة وعيًا منخف�سًا 
باحلقوق ال�سيا�سية املتمثلة بحقي الرت�سيح، والنتخاب، وبينت الدرا�سة وجود درجة عالية 
وطاعة  الوطن،  عن  الدفاع  بواجب  ال�سعور  يخ�س  فيما  الطلبة  عند  باملواطنة  الوعي  من 
مفهوم  تاأكيد  باأهمية  الدرا�سة  اأو�ست  وفد  العامة،  املمتلكات  على  واملحافظة  الأمر،  ويل 
املمار�سات  ويف  الدرا�سية،  املقررات  يف  الدميقراطية  والقيم  الإن�سان،  وحقوق  املواطنة، 

الرتبوية يف املدار�س الثانوية يف ال�سعودية.
القيم  ◄ اثر تطوير وحدة تعليمية يف �صوء منظومة  ما  الثالث:  ال�سوؤال 

الدميقراطية يف مهارات ال�صلم لدى طالبات ال�صف الثامن االأ�صا�صي؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  للإجابة 
للقيا�س القبلي والبعدي للمجموعتني ال�سابطة والتجريبية، وطبق حتليل التباين امل�ساحب 
للك�سف عن اأثر تطوير وحدة تعليمية يف �سوء منظومة القيم الدميقراطية يف مهارات ال�سلم 

لدى طالبات ال�سف الثامن الأ�سا�سي، وفيما ياأتي عر�س النتائج: 
الجدول )6( 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة الصف الثامن 
على اختبار مهارات السام في القياسين القبلي والبعدي تبعا لمتغير المجموعة

البعدي القبلي
العدد االنحراف املجموعة

املعياري
املتو�صط 
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

0.18 0.64 0.11 0.44 45 ال�سابطة
0.08 0.79 0.11 0.43 42 التجريبية

يظهر من اجلدول )6( وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لختبار مهارات 
ال�سلم على القيا�س البعدي تبعًا ملتغري املجموعة.وللك�سف عن الفروق بني املجموعتيني 
القبلية  الفروق  ملراعاة   )ANCOVA( التباين امل�ساحب  البعدي طّبق حتليل  القيا�س  على 

بني املجموعتني، واجلدول الآتي يبني ذلك: 
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الجدول )7( 
نتائج تحليل التباين المصاحب )ANCOVA( للكشف عن أثر المجموعة 

على درجات مهارات السام للصف التاسع

الداللة االإح�صائية "f قيمة " متو�صط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات املتغري

0.0000 23.517 0.4670 1 0.4670 املجموعة
0.4980 0.4630 0.0090 1 0.0090 القبلي

0.0200 84 1.668 اخلطاأ
86 2.151 املجموع امل�صحح

)α≥0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )يظهر من اجلدول )7
القيا�س  يف  الثامن  لل�سف  ال�سلم  مهارات  اختبار  م�ستوى  يف  املجموعة  ملتغري  تعزى 
البعدي، حيث بلغت قيمة )f( )23.517( وبدللة اإح�سائية )0.00( وكانت الفروق ل�سالح 
للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  بينما   )0.788( التجريبية مبتو�سط ح�سابي  املجموعة 
ال�سابطة )0.64( ، وهذا يدل على زيادة م�ستوى املجموعة التجريبية على اختبار مهارات 
ال�سلم يف القيا�س البعدي نتيجة تاأثري الوحدة املطورة، ويعود ال�سبب يف ذلك اىل ما اأورده 
الباحثان من مهارات واأن�سطة يف الوحدات املطورة لتنمية مهارات ال�سلم لدى الطلبة يف 
�سوء منظومة القيم الدميقراطية، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج بع�س الدرا�سات ال�سابقة 
التي   )Sagkal, Trunuklu & Totan,  2012( وتوتان  تورنوكلو  و  �ساكجال  درا�سة  مثل: 
تنمية مهارات  التدريبي يف  للربنامج  دال  اأثر  نتائجها وجود  واأظهرت  تركيا،  اأجريت يف 
املجموعة  طلبة  ول�سالح  والعامة  اخلا�سة  الق�سايا  مع  والتعاطف  الآخر،  وتقبل  احلوار 
التجريبية.واأ�سارت درا�سة ريلتون )Realton, 1997( التي عملت على حتليل مائة برنامج 
يف الرتبية لل�سلم من الرو�سة حتى املرحلة الثانوية، اأنه ل توجد حدود ومعايري وا�سحة 
اأن  التحليلية وجدت  الدرا�سة  لل�سلم، ومن خلل  الرتبية  برامج  اأن يو�سع يف  عما يجب 
التعاون، وحل ال�رشاعات، وعدم  اأ�سا�سية يف برامج الرتبية لل�سلم وهى:  هناك عنا�رش 
وفهم  العوملة،  وبيئة  التعلم،  وم�سادر  الجتماعي،  والتوافق  الإن�سان،  وحقوق  العنف، 
ومكونات  معرفية،  مكونات  تت�سمن  ال�سابقة  العنا�رش  املختلفة.وجميع  احل�سارات 
باختيار حمتوى وحدات  تنميتها  املمكن  اأنه من  الباحثان  يرى  �سلوكية، ومهارية.لذلك 

تدري�سية هادفه لتحقيق تلك املهارات.
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التوصيات:

يف �صوء النتائج التي مت التو�صل اإليها ميكن و�صع التو�صيات االآتية: 
�رشورة تعزيز امل�ساركة ال�سيا�سية واملدنية ومهارات ال�سلم يف مناهج املرحلة . 1

الأ�سا�سية العليا.
ا�ستخدام الوحدات املطورة من قبل الباحثني يف تعزيز املناهج الدرا�سية بالقيم . 2

ال�رشورية للطلبة.
اإعادة النظر يف املناهج املرحلة الأ�سا�سية العليا من حيث غر�س القيم الدميقراطية . 3

وبناء مناذج تدري�سية ت�ساعد يف تطوير تلك املفاهيم وغر�س امل�ساركة ال�سيا�سية واملدنية 
بفاعلية يف نفو�س الطلبة.

الدميقراطية يف مناهج . 4 الدرا�سات حول فاعلية ت�سمني املفاهيم  اإجراء مزيد من 
املرحلة الأ�سا�سية العليا يف تعزيز قيم امل�ساركة ال�سيا�سية واملمار�سات الدميقراطية لدى 

الطلبة.
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