
 

       
  
  
  

 الوعى تنميةلة تطوير منهج الرتبية الوطنية فاعلي

  املرحلة الثانوية طالبى لد السياسي
  

 
 

 

 

  ى حممد سالمباسم صرب
  تدريسال معيد بقسم المناهج وطرق

  
 

  

 
  حممود مصطفى إبراهيم/د                     عثمان عيد عبد الغىن الديب

  تدريسالس المناهج وطرق مدر                      تدريسالالمناهج وطرق  أستاذ
  كلية التربية بقنا                                   كلية التربية بقنا          
  

م٢٠١١/هـ١٤٣٢



 

  باللغة العربية ملخص البحث
  

بالقـدر الـذى تسـمح بـه قدراتـه      التربية إلى تنمية جميع جوانب شخصية الفـرد   تسعى
مـن   ، وذلـك  إعداد األجيال واستعداداته ليكون مواطناً صالحاً ؛ حيث أنها تسهم وبدرجة كبيرة فى

وطريقة تفكيرهم فى جميـع   موسلوكياته على اتجاهاتهم ، والتأثيركسابهم المفاهيم والمعارف إخالل 
  .وفى جميع مراحلهم العمرية والتعليمية المجاالت

م من أعظم الثورات التى قامت فى التاريخ الحديث والمعاصر ، ٢٠١١يناير  ٢٥تعد ثورة و
حيث أجمع زعماء عالميون على ذلك ، وكان من ضمن فاعلية استمرارية نجاحها ضرورة إشـراك  

بمختلف طبقاتهم وأعمارهم فى الحوار الدائر ، واألهم مـن ذلـك أن   جميع أطياف الشعب المصرى 
تكون القوة الشبابية الصاعدة مكان الصدارة ، حيث أثبتت األحداث أنهـم أكثـر إخالصـا وإيمانـاً     

  .              اإلخالص مما يتطلب تربية سياسية و قذلك بدعم عناصر ذوى الخبرة والصدوتحمالً ، و

حيـث  الذى ينمى من خالل التعلـيم ؛   ياسية إلى تحقيق الوعى السياسىوتهدف التربية الس
ى األفراد كلمـا كـان   ، فالوعى السياسى يزداد لد توجد عالقة طردية بين التعليم والوعى السياسى

  . لدى األفراد المشاركة السياسية  فعاالً والذى يؤدى بدوره إلى زيادةهناك تعليما 

يعـد الدعامـة   الذى  عى السياسى من خالل المنهج المدرسىو تسهم المدرسة فى تنمية الو
،  المعرفة والسلوكيات السياسية التى يجب أن تتوافر لدى طالب المرحلة الثانويـة األساسية لتحقيق 

  . والتى يتشكل فيها معارف الطالب وسلوكياته بشكل أكبر وأسرع

والتى تعد جزءاً  ال يتجـزأ مـن    ،حد المناهج الدراسية بالمرحلة الثانوية أوالتربية الوطنية 
عيش فيه هـى  عملية التربية والتى لها عالقة وثيقة بالوعى السياسى ، فعالقة الفرد بالمجتمع الذى ي

ـ  من األمور السياسية  ع ، ؛ حيث أن علم السياسة هو علم يهدف إلى التعرف على مشـكالت المجتم
  . فى طريقها تجاهات المجتمع والسيروالمساهمة فى حلها ، ومعرفة ا

منهج التربية الوطنية إال أنه الثانوية ال يحقق الدور المرجو منه فى تنمية  ةوبالرغم من أهمي
تنمية الوعى السياسـى لـدى    البحث الحالى يسعى إلى ف؛ لذا لوعى السياسى لدى طالب المرحلة ا

لشعب المصرى وأبنائه ا أن، خاصة  ، وذلك من خالل منهج التربية الوطنية طالب المرحلة الثانوية
من طالب المرحلة الثانوية فى حاجة إلى دراسة المعارف والقيم والمفاهيم واالتجاهات والسـلوكيات  

  .م٢٠١١يناير  ٢٥السياسية بعد ثورة 

  
  



 

  :تحديد مشكلة البحث 
الـوعى  فى منهج التربية الوطنية فيمـا يتعلـق بتنميـة    وجود قصور "تحددت مشكلة البحث فى   

  " طالب المرحلة الثانوية لدىالسياسى 

  أسئلة البحث
 ما أبعاد الوعى السياسى الالزمة لطالب المرحلة الثانوية ؟ - ١

 ما مدى إسهام منهج التربية الوطنية فى تنمية الوعى السياسى لدى طالب المرحلة الثانوية ؟ - ٢

  ب المرحلة تنمية الوعى السياسى لدى طالرح لتطوير منهج التربية الوطنية فى ا التصور المقتم - ٣

  الثانوية؟    

ا فاعلية التصور المقترح لتطوير منهج التربية الوطنية فى تنمية الوعى السياسى لدى طـالب  م  - ٤
  المرحلة الثانوية ؟

   أهداف البحث
  :هدف البحث الحالى إلى 

 .أبعاد الوعى السياسى الالزمة لطالب المرحلة الثانويةتحديد  - ١

لطالب المرحلة  الالزمةالوعى السياسى  ألبعادبية الوطنية منهج الترالتعرف على مدى تضمين  - ٢
 .الثانوية

مقترح لتطوير منهج التربية الوطنية لتنمية الوعى السياسى لدى طالب المرحلـة  وضع تصور  - ٣
 .الثانوية

التصور المقترح لتطوير منهج التربية الوطنية فى تنمية الـوعى السياسـى    فاعلية التعرف على - ٤
  الثانوية لدى طالب المرحلة

  أهمية البحث 
  -:يفيد البحث فى قد  

مية الـوعى  نتوجيه نظر القائمين على تطوير المناهج بضرورة تضمين موضوعات تسهم فى ت - ١
  .السياسى للمتعلمين 

الحاجة الماسة فى مصر والوطن العربى إلى توافر الوعى السياسى لدى الطالب بعد الثـورات   - ٢
 .م٢٠١١ يناير ٢٥العربية وعلى رأسها ثورة 



 

ستفاده منـه عنـد   وطنية بالمرحلة الثانوية يمكن االتوفير تصوراً مقترحاً لتطوير منهج التربية ال - ٣
 .الرغبة فى تطوير المنهج 

 . مسايرة االتجاهات المعاصرة فى االهتمام بالوعي السياسى والتربية السياسية - ٤

  :محددات البحــــث 

  :قتصر البحث الحالي على ا 

  -:) مجموعة البحث ( ة المحددات البشري -١

ضم البحث مجموعة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة السالم الثانوية بنين بقنا ، وعـددها    
  .بذات المدرسة ) ٣/ ١( طالباً وذلك من فصل  ٣٥

 ـ:المحددات الموضوعية  -٢

" قتصر البحث الحالي على تدريس وحدة واحدة فقط من وحدات التصور المقترح وهى وحـدة  ا   
 " .السلطات السياسية فى وطنى 

 :المحددات الزمنية  -٣

) م ٢٠١١/  ٢٠١٠( ق الوحدة التجريبية فى الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسـى  يطبم تت    
  .م ، بواقع حصتين أسبوعياً لمدة شهر تقريباً ٥/٢٠١١/  ٥م إلى   ٢٠١١/ ٤/ ٥فى الفترة من  

  -:البــحث  إجراءات
  :البحث ما يلى تءااجرا تضمنت

  :الجانب النظرى :اوالً

  :إلقاء الضوء على تم      

  :الوعى السياسى وذلك من حيث  )١(

ـ وسائط تشكيل الوعى السياسى  مفهوم الوعى السياسى ـ الوعى السياسى والتنشئة السياسية ـ   (  
الـوعى   أهمية الوعى السياسى ـ  الوعى السياسى وخصائص طالب المرحلة الثانوية  ـ جوانـب   

  .)السياسى

  :التربية الوطنية وذلك من حيث  )٢( 

مفهوم التربية الوطنية ـ أهمية التربية الوطنية ـ دور منهج التربية الوطنية فى تنميـة الـوعى     (  
ـ أسـس   مبررات تطوير منهج التربية الوطنيةفهوم تطوير منهج التربية الوطنية ـ  مالسياسى ـ   



 

معوقات تطـوير مـنهج   وات تطوير منهج التربية الوطنية  ـ  خطـ   تطوير منهج التربية الوطنية 
 . )التربية الوطنية

   : الجانب التجريبي :ثانياً
  :تمثل فى الخطوات التالية و   

  : كما يلى إعداد قائمة بأبعاد الوعى السياسى الالزمة لطالب المرحلة الثانوية وذلك  )١

 .لطالب المرحلة الثانوية  ةتحديد الهدف من بناء قائمة بأبعاد الوعى السياسى الالزم   )أ 

 :تحديد مصادر اشتقاق القائمة وتتمثل فى   )ب 

  أدبيات المجال والدراسات السابقة. 

  طبيعة وخصائص طالب المرحلة الثانوية. 

 الجتماعيةإجراء مقابالت مع الخبراء والمتخصصين فى مناهج وطرق تدريس الدراسات ا.  

  .مبدئية بأبعاد الوعى السياسى الالزمة لطالب المرحلة الثانوية ةقائم التوصل إلى  )ج 

  . المحكمين والمتخصصين لضبطهاالسادة على ةعرض القائم  )د 

  . المحكمينالسادة راء آفى ضوء  ةعمل التعديالت على القائم  )ه 

 .المرحلة الثانوية بأبعاد الوعى السياسى الالزمة لطالبالنهائية  التوصل إلى الصورة  )و 

  :منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية : تحليل  )٢

  ـ: وتم ذلك وفق الخطوات التالية     

  أهداف ومحتوى منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية  معيار تحليلإعداد. 

  تحليل أهداف منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية فى ضوء المعيار. 

  منهج التربية الوطنية بالمرحلة الثانوية  فى ضوء المعيارتحليل محتوى.  

طالب المرحلة الوعى السياسي لدى لتنمية  لتطوير منهج التربية الوطنيةالمقترح  تصورال إعداد )٣
   : كالتاليذلك و الثانوية

  . سس التصور المقترحأتحديد ) أ 

  . للتصور المقترح ةتحديد األهداف العام) ب

  :العام للتصور المقترح ويشمل على طار اإل إعداد) ج



 

  . جرائية للتصور المقترحاألهداف اإلتحديد  *
  . المحتوى المناسب للتصور المقترح تحديد *
  . فى التصور المقترح ةطرق التدريس المستخدم تحديد *
  .التعليمية المناسبة للتصور المقترح  الوسائل تحديد *
  . للتصور المقترحة التعليمية نشطاأل تحديد *
  . ساليب التقويم للتصور المقترحأد تحدي *

 . رائهمآجراء التعديالت فى ضوء إالمحكمين والسادة من  ةعرض التصور المقترح على مجموع) د

 :اختيار وإعداد الوحدة التجريبية  )٤

  :تم ذلك وفق الخطوات التالية و    

  .اختيار الوحدة التجريبية ) أ 

  :بناء الوحدة التجريبية وذلك كالتالي ) ب 

  .تحديد أهداف الوحدة  *
  .اختيار وصياغة محتوى الوحدة  *
  .تحديد طرق تدريس الوحدة  *
  .تحديد األنشطة التعليمية للوحدة  *
  .تحديد الوسائل التعليمية المناسبة للوحدة  *
  تحديد أساليب التقويم  *
  .تحديد مراجع الوحدة  *

  .عرض الوحدة على السادة المحكمين إلجراء التعديالت المناسبة) ج 

 .إعداد دليل معلم الوحدة ) د

  : ذلك من خالل الخطوات التاليةتم إعداد مقياس الوعى السياسى لطالب المرحلة الثانوية، و  )٥

  :بناء مقياس الوعى السياسى وذلك من خالل ) أ 

 .تحديد الهدف من المقياس *

  .االطالع على البحوث والدراسات التربوية والسياسية السابقة  *

  .الوعى السياسي المتعلقة بلكتب والمراجع االطالع على بعض ا *



 

ساتذة المناهج وطرق التـدريس ومعلمـي   أالمتخصصين فى علم السياسة و الخبراء و سؤال *
 .والتربية الوطنية االجتماعية  الدراسات

  . آرائهموإجراء التعديالت فى ضوء  المحكمين والمتخصصينالسادة  على  المقياس عرض) ب

  .عية للتأكد من صالحية المقياس إجراء تجربة استطال) ج

  :الدراسة التجريبية : ثالثاً 

  :تم ذلك وفق الخطوات التالية و 

   .اختيار مجموعه البحث *

  .القبلي لمقياس الوعى السياسى على مجموعة البحث التطبيق  *

  .تدريس الوحدة المقترحة  *

  .التطبيق البعدى لمقياس الوعى السياسى على مجموعة البحث  *

  .رصد النتائج وتحليلها وتفسيرهااإلحصائية والمعالجة  *

 .تقديم التوصيات والمقترحات فى ضوء نتائج البحث  *

  :نتائج البحث 

  :تم التوصل إلى النتائج التالية 

فـى  ) مجموعـة البحـث   ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات الطالب  *
مـن  ) الجانب المعرفـى ( للجزء األول  . ) ٠١( التطبيقين القبلى والبعدى عند مستوى داللة 

 .مقياس الوعى السياسى وذلك لصالح التطبيق البعدى

فـى  ) مجموعـة البحـث   ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات الطالب  *
مـن  ) الجانب الوجدانى ( للجزء الثانى . )  ٠١( التطبيقين القبلى والبعدى عند مستوى داللة 

 .سى وذلك لصالح التطبيق البعدىمقياس الوعى السيا

فـى  ) مجموعـة البحـث   ( توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات الطالب  *
مـن  ) الجانب السلوكى ( للجزء الثالث  . ) ٠١( عند مستوى داللة  التطبيقين القبلى والبعدى

 .مقياس الوعى السياسى وذلك لصالح التطبيق البعدى

مما يدل على فاعلية التصور المقتـرح لتطـوير   )  ١.٢٣( إلى  وصلت نسبة الكسب المعدل *
 .منهج التربية الوطنية فى تنمية الوعى السياسى لدى طالب المرحلة الثانوية 



 

  :توصیات البحث 

  :فى ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث ، فإن الباحث یوصى بما یلي 

  ن  ضرورة وى م ة الوطنی  االھتمام بتضمین أھداف ومحت ة وحدات     ةھج التربی ة الثانوی بالمرحل

ن    تقلة ع یة مس زاب   دراس یة واألح ات السیاس وق والواجب یة  الحق ة   السیاس الس النیابی والمج

 .والسلطات التنفیذیة والقضائیة  

               ة ة تصمیم أنشطة تعلیمی ى كیفی ة ـ عل اء الخدم ة  ـ أثن ة الوطنی دریب معلمى التربی االھتمام بت

 .حلة الثانویةتنمى الوعى السیاسى لدى طالب المر

 وعى السیاسى      داخل المدرسة عقد المؤتمرات والندوات ة ال حول الموضوعات السیاسیة لتنمی

 .لدى الطالب 

        دى یة ل ة والسیاس یم الوطنی رس الق رة لغ االھتمام بتدریس مادة التربیة الوطنیة فى مراحل مبك

  .ا من التعلیم مع استمرارھا فى المراحل العلی المتعلمین لتكون أكثر فاعلیة وتأثیر

 ى           ماالھتما وع الكل ى المجم ا إل ة بحیث تضاف درجاتھ ة الثانوی ة بالمرحل بمادة التربیة الوطنی

 .وعدم االكتفاء بالنجاح أو الرسوب فى المادة فقط 

  البحوث المقترحة:  

        ا ة المف ة لتنمی ة الوطنی ى التربی رح ف امج مقت ة برن ة    فاعلی ذ المرحل دى تالمی یة ل ھیم السیاس

  .ئیةاالبتدا

        ة ال یة لتنمی ة السیاس ى التربی رح ف امج مقت ة برن ة     فاعلی ذ المرحل دى تالمی ي ل وعى السیاس

  .اإلعدادیة

 لتنمیة الوعى السیاسى لدیھمتدریبي لمعلمي التربیة الوطنیة ـ أثناء الخدمة ـ  جفاعلیة برنام.  

  


