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  ملخص

ى اتجاھات  ثر برنامج إثرائيأھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على  ة عل ة الوطني في التربي
اطلبة  عتكون  ،مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتميز في محافظة الزرقاء نحوھ ذه الدراسة مجتم  ھ

ة الصف ع طلب د هللا العاشر األساسي في من جمي ك عب ز في محافظة  مدرسة المل اني للتمي الث
اء غ عددھم  و ،الزرق ة، ) ٧٨(بل ا وطالب وعتينقسموا طالب ـى مجم ة وضمت :إلـ  )٣٧( تجريبي

ضمت  ةضابطة ثرائي في الدراسات االجتماعية، ومجموعإلطبق عليھا المنھاج ا، طالبا وطالبة
اس. اإلثرائيلم يطبق عليھا البرنامج  ، طالبا وطالبة) ٤١( لالتجاھات  خضعت المجموعتان لمقي

ين أداء ف، التربية الوطنيةنحو  ة إحصائية ب روق ذات دالل ى وجود ف أشارت نتائج ھذه الدراسة إل
ة المتميزين نحو اتجاھات الطلب في التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية المجموعتين

زى ة تع ة الوطني امج  التربي يللبرن ة اإلثرائ روق ذات دالل ود ف دم وج ائج ع رت النت ا أظھ ، كم
  .بين متغيري الجنس ونوع البرنامج إحصائية في تنمية االتجاھات تعزى للجنس وللتفاعل

 
Abstract 

The objective of this study was to explore the effect of an enrichment 
program in national education on the trends of the distinguished students 
toward this subject with the students of the tenth basic grade in King 
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Abdullah II's School for Excellence in Zarqa.  The study population 
consisted of al the students of the tenth basic grade in King Abdullah II's 
School for Excellence in Zarqa (Jordan) Governorate, comprising (78) 
male and female students. They were distributed over two groups, 
experimental group of (37) male and female students, who took the 
course based on the enrichment program in social studies. Meanwhile, 
the control group consisted of (41) male and female students who did not 
take the enrichment program. Both groups were subjected to the 
Attitudes Scale toward National Education. The results of the study 
indicated that there are statistically significant differences between the 
performance of the two groups, i.e. experimental and control groups, in 
favor of the former, concerning the distinguished students' trends toward 
National Education, attributed to the enrichment program.  The results 
further indicated that there are no statistically significant differences in 
the development of the Attitudes, attributed to the six and interaction 
between the two variables of gender and type of the program. 

  
  المقدمة

ً وتطورات متالحقة في المجاالت ا شھد لعالم في السنوات األخيرة الماضية أحداثا
ً في معظم دول العالم،  االقتصادية، واالجتماعية، وااليدولوجية، جعلت عملية التغيير أمراً حتميا

جتمعات الحديثة وقد انتاب القلق بعض المجتمعات من ھذا التغير السريع، ولذلك زاد اھتمام الم
 الطلبة إعداداً  إلعداد الممكنة والوسائل الجھود كافة حيث أخذت الدول تبذل ،الوطنيةبالتربية 

 ً مكتسبا من ، المختلفة وحل ما يواجھه من مشكالت بتداعياتھا الحياة مواجھة متكامالً ألجل تربويا
مما  ،ھذا التواصل الثقافي المتجدد القدرة على الحكم الواعي على األمور والمواجھة الناجحة لھا

  .وفي حياة الجماعة بكفاية واقتدار، يكسبه القدرة على أداء دوره االجتماعي في العمل

يتمثل ، للتربية الوطنية الرئيسالھدف  أن) David; Seater, 1990( سيترويفد اد لقد بين
 رغبتھاجميع دول العالم تولي  حيث، أمته ووطنهوالمواطن الصالح المنتمي إلى أرضه  بإعداد

ويحافظون على ، وعقيدتھا وفكرھا وتراثھا، بأمتھمواعتزازھم انتماءھم ليولوا ، اد الطلبةإعدفي 
، وفھم المشكالت التي يعاني منھا، واإلحساس بالمسؤولية نحوه ،الدستور ويلتزمون بقوانينه

، والعناية بالثروات الوطنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية، والمحافظة على مصادر البيئة
  . ھم ووجباتھم التي تضمنھا الدستوربھدف إعداد مواطنين منتمين لوطنھم يعرفون حقوق

يشعر الذي ، أن التربية الوطنية ھي ذلك الجانب من التربيةإلى  )٢٠٠٤(المعيقل  يشير
تزويد الطالب بالمعلومات التي تشمل  تعنىوھي أيضا ، بصفة المواطنة ويحققھا فيه فيهالفرد 

يتحلى في سلوكه ، ليصبح مواطنا صالحا ؛وتربيته إنسانيا، واالتجاھات الحسنة القيم والمبادئ
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ويملك من المعرفة القدر الذي يمكنه من تحمل مسؤولية خدمة دينه ، الطيبةوتصرفاته باألخالق 
   . ووطنه وأمته

ذي فقد بين أن) ٢٠٠٧(المسيان  أما  التربية الوطنية ھي ذلك الجزء من المناھج الدراسية ال
وتوجيھھم نحو السلوكيات ، غرس القيم والمبادئ واالتجاھات الحسنة في نفوس الطلبة إلىيسعى 

ة الحسنة والقومية، االجتماعية والثقافية المحلية ة ، والعالمي ة الالزم ارات الحياتي دھم بالمھ وتزوي
بحوا الحين ليص واطنين ص نھم، م ون وط اء ، يحب زون باالنتم هويعت لوكھم إلي ي س ون ف  ويتحل

األخالقوتصرفاتھم  ة ب ى  الطيب يھم وعل ود عل ي تع ة الت ايا الوطني ي القض ة ف اركون بفعالي ويش
  . وطنھم بالخير والنماء

بأنه تتعدد المناھج التربوية المقدمة للطلبة المتميزين في ) ٢٠٠٠(يوضح الحازمي 
اجة إلى مناھج حيث أثبتت الدراسات العلمية أن ھؤالء الطلبة بح، المجاالت الدراسية المختلفة

إضافة إلى القدرات العقلية الكبيرة التي يتمتعون ، إثرائية تتناسب ومستوى التفكير المتطور لديھم
  .باع حاجاتھم الفكرية واإلبداعيةوذلك إلش، إلى جانب تلك المناھج التي تقدم لھم، بھا

ة  ررات الھام ة من المق ة الوطني ي وتعتبر التربي رامج إثرائالت اء ب ةتتطلب بن ى جانب ، ي إل
ر في ، واإلنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات، كالعلوم، المقررات األخرى لما لھا من أثر كبي

الوطن ومن خال، تنمية الحس الوطني والقومي لدى الطلبة زاز ب ى االعت ئتھم عل زاز ل تنش االعت
ة وذلك من خالل استخدام طرق ، صيلة من التراث العربي اإلسالميبالعناصر األ ر المختلف التفكي

  ).٢٠٠٢، ؛ الطيطي٢٠٠٠ السكران،(واالبتكاري التفكير الناقد للمتفوقين وبخاصة 

ير روان  يش ى )١٩٩٩(ج زين  أن إل ة المتمي ه ماسالطلب رامج  ةبحاج ن الب د م ى العدي إل
م ة الخاصة بھ دمات ، التربوي رامج والخ ن الب ة ع دمات المختلف ن الخ ة م ى مجموع باإلضافة إل

ة ة التقليدي دارس العادي ي الم وفرة ف اديين، المت ة الع ى الطلب ادة إل ى ع ي تعط را ، والت ك نظ وذل
  .  لخصائص الطلبة المتميزين لكي تتناسب وقدراتھم وميولھم الخاصة

ألنه ، المتميزينللطلبة من الضرورات الملحة يعتبر اإلثراء  أن )١٩٩٩(توضح واينبر 
، شاطات الصفية العادية المقررة لھم بسرعة كبيرةھؤالء الطلبة من إنھاء الن يمكنغالبا ما 

والمقررات اإلضافية التي تعطى إليھم ، على تعلم المفاھيم الجديدةباإلضافة إلى قدرتھم الكبيرة 
، كما يستطيعون استذكار ما يتعلمونه بكل يسر وسھولة، بدرجة أسرع من أقرانھم الطلبة العاديين
وضع ال يسرع أو يبطئ من ، يكون اإلثراء إجراء إضافيلذلك يجب على المختصين مراعاة أن 

   . في الموضوع األكاديمي المخصص له أو، في الصف الطالب المتميز

كما حدده مكتب التربية ، يقصد باإلثراء أو اإلغناءانه ) ٢٠٠٣(ر السويدي و بحلوق يويش
احتياجات الطلبة تتالءم مع ، تقديم مقررات دراسية إضافية وخبرات غنيةبأنه ، األمريكي

دون أن يترتب على  من، المتفوقين في المجاالت المعرفية واالنفعالية واإلبداعية والنفس حركية
  . درجة أو صف إلى درجة أو صف أعلىذلك اختصار للمدة الزمنية الالزمة لالنتقال من 
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وية نابعة من الحاجات الترب اإلثرائيةالبرامج تكون أنه يجب )  (Masse,2001ماس يرى
بحيث يراعى عند إعداد  ، ن تخدم الحاجات المتنوعة بين الطلبة أنفسھمأو، للطلبة المتميزين

تراعي ميول الطلبة واھتماماتھم في الموسيقى أن أن تكون خياراتھا متعددة و اإلثرائيةالبرامج 
اد قاعات وال بد من إعد. األدبو، اإلنسانياتو، والرياضيات، والتكنولوجيا، والعلوم، والرياضة

 ، لكل نشاط إثرائيختيار الطرق التعليمية المناسبة وا، اإلثرائيةبرنامج للالدروس المھيأة 
مراعاة إشراك الطلبة وأولياء و، تخدم ھذه األنشطة التيواختيار المصادر والمراجع والمناھج 

  .مين عليھاوتنفيذھا إلى جانب القائ اإلثرائيةھم في إعداد البرامج أمور

في السنوات القليلة السابقة باھتمام  المتطورةوطرائق التدريس اإلثرائية ت البرامج يظحلقد 
التي درست طبيعتھا ، حيث أجري العديد  من البحوث والدراسات، كبير من قبل الباحثين

  .ودورھا الكبير في تنمية االتجاھات ومھارات التفكير لدى الطلبة المتميزين والعاديين 

فقد ھدفت إلى التعرف على أثر طريقة مقترحة في تنمية ) ١٩٩٠(دراسة خليفة ھدفت
وقد تكونت عينة ، واالتجاه نحو المادة لدى طلبة المرحلة الثانوية في األردن التفكير الناقد

تم اختيارھا بالطريقة ، اربدالدراسة من أربع شعب من صفوف المرحلة الثانوية في مدينة 
 شعبتينموعة التجريبية التي درست  بالطريقة المقترحة للمج شعبتين، العشوائية العنقودية
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تنمية  للمجموعة الضابطة،

  .لصالح المجموعة التجريبية المادةالتفكير الناقد واالتجاه نحو 

غيرات التي ھدفت إلى التعرف على الت) Dynneson,1992(وفي دراسة أجراھا دانيسون 
من وجھة نظر الطالب خصوصا بعد ، حصلت بمضي الوقت على صفات المواطنة الصالحة

وقد ، ١٩٩١تكساس سنة  فيوشملت الدراسة عينة من إحدى المدارس العليا ، حرب الخليج
صفات المواطن الصالح حسب أھميتھا ل ف الطالبتصني في هأنإلى أشارات نتائج الدراسة 

كذلك ، بالحكومة والمشاركة في شؤون المجتمع والمدرسة مرتبه متدنيةاحتلت صفة المعرفة 
ن تعلم أو، أشارت النتائج إلى أن الطلبة يميلون إلى ربط المواطن الصالح بالتربية الوطنية

وكانت أكثر الصفات أھمية ھي المعرفة ، واالجتماعي، المواطنة الصالحة تھتم بالجانب السياسي
  .باألحداث الجارية

ةالى فحص األفكار  (Cooks& Epstein, 2000)وابستن  كوكس دراسة توھدف  المتعلق
اھيم ة بالمف ة المرتبطة الديمقراطي دات فحص خالل من بالمواطن ة وآراء معتق ة  من عين طلب
ا في المتوسطة المدرسة الغ أمريك ً  )١٤ (عددھم والب ا ون ممن طالب ث، المدن داخل يقطن م  حي ت
ةال أفراد مع مقابالت إجراء ة عين ة عن الرضا مستوى لمعرف ة ومدى السياسية العملي في  الرغب

د المشاركة، تلك في المؤثرة العوامل وأھم الديمقراطية، العملية في المشاركة ائج  أظھرت وق النت
نخفض مستوى ابدوا كما السياسي الرضا عدم من عالية درجة ابدوا الطلبة  أن ة من م في  الرغب

ة في المشاركة ةالدي العملي ا مقراطي راد أعرب كم ادھم عن الدراسة أف ة اعتق مشاركتھم  بإمكاني
م سنحت ما إذا مجتمعاتھم في الديمقراطية العملية في بفعالية ن تضم وأن الفرصة، لھ مواضيع  ي



 ٣٦٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعي مستوى من فع تر الدراسية المناھج الديمقراطية في بالعملية تتعلق اھيم ال ة  بالمف الديمقراطي
 .مجتمعاتھم في الديمقراطية العملية في مشاركتھم مستوى من يزيد مما الطلبة لدى

ى (Ketterer and Marsh, 2001) ومارش  كيترر دراسةأما  ى فقد ھدفت إل التعرف عل
ات ة في اتجاھ ة الثانوي ة المرحل ات طلب ة المتحدة الوالي ة مفھومي حول األمريكي  الديمقراطي
ة، والمواطنة ة ال الدراسة وقد تكونت عين اني عشرمن طلب غ عددھم، صف الث ذي بل  )٦٩٥ (ال

ا في األمريكية البحار ماوراء من مدارس طالبا ة أمريك ذه الدراسة، الالتيني ائج ھ د أشارت نت  وق
ى  ة نحوإل دى الطلب لبية ل اك اتجاھات س ات أن ھن ة المتحدة الوالي ا، األمريكي ق فيم ق  يتعل بتطبي

  .والمواطنة على المجتمع  الديمقراطية مفھومي

رة  إلى (Hepburn ; Morris, 2002)وموريس  نورھيبدفت دراسة وھ ى فك التعرف عل
ةلنجاح مشروع  ة الدراسة ، تطوير التربية الوطنية في الواليات المتحدة األمريكي د تألفت عين وق

ن  ين ) ١٠(م ونمعلم ا وطالب) ٢٠١( يدرس ي ةطالب ة ف ة الثانوي ات و، المرحل ون المجموع يمثل
ة) ٢١٨(مقابل ، التجريبية ة العادي ه يدرسون بالطريق ا وطالب ان ، طالب ة ك ة االبتدائي وفي المرحل

ة  ذين يدرسون المجموعة التجريبي ين ال ا يدرسون ) ١٧(مجموع عدد المعلم ا ) ٢٦٠(معلم طالب
ه) ٢٨٦(أما المجموعة الضابطة للمرحلة االبتدائية فقد تكونت من ، وطالبه ذ . طالبا وطالب م تنفي ت

ي التربي امج ف ا برن ارا قبلي ات اختب ت المجموع د أعطي ة وق ة التجريبي ى المجموع ة عل ة الوطني
ل ، وبعديا حول أھداف البرنامج ين من قب ذي أعطي للمعلم دعم ال يس مدى ال تبانات تق وكذلك اس

ة ارت ، الطلب د أش يالوق ة ف ة ملحوظ ة بدرج توى الطلب ع مس دريبي رف امج الت ائج أن البرن  نت
  . ائيةالمرحلتين الثانوية واالبتد

ا يان  وأم ته ) ٢٠٠٧(المس ي دراس دف ف ىفھ ة  إل الب المرحل ات ط ى اتجاھ رف عل التع
ق  ة ودوره في تحقي ة الوطني اج التربي عالثانوية نحو منھ ة الدراسة من . أمن المجتم تكونت عين

ة السعودية) ٣٤٣( ة العربي ة محافظة اإلحساء في المملك د ، طالبا من طلب ذه  أشارتوق ائج ھ نت
روقإالدراسة  ى وجود ف د إحصائية ةذات دالل ل ة عائ ة الوطني ة نحو التربي ي اتجاھات الطلب  ةف
اك ن او، المنھج أھدافلوضوح  روق ھن ة  إحصائية ةداللذات ف ة نحو التربي في اتجاھات الطلب

   . الوطنية عائده الى العمر

 يف، مقترح تعليمي برنامج فاعلية على التعرف إلى) ٢٠٠٨(دراسة الزيادات  ھدفتو
 في والمدنية الوطنية التربية مبحث في الديمقراطية للمفاھيم األساسي الصف العاشر طلبة كسب
 األھداف على أشتمل الذي التعليمي البرنامج : ألولا؛ أداتين من أدوات الدراسة وتكونت. األردن
 تقويم وأدوات، تعليمية وأنشطة وسائلو، تدريس طرائق واستراتيجياتو والخاصة، العامة

 الطلبة اكتساب لقياس فقرة )٤٠( من مكون تحصيلي الثانية اختبار واألداة، التعليمية للمخرجات
ً ) ١٣٤( على اشتملت عشوائية عينة الدراسة من وتكونت. الديمقراطية للمفاھيم  وطالبة طالبا
 في التعليمي البرنامج تطبيق تم حيث، )٧٠(وضابطة ، )٧٣( تجريبية: مجموعتين إلى قسموا

 بالبرنامج مقارنة التعليمي فاعلية البرنامج الدراسة نتائج وأظھرت، دراسية حصة) ١٢(
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 ولصالح للجنس تعزى الطلبة تحصيل في داللة إحصائية ذات فروق وجدت كما، االعتيادي
  .والجنس الطريقة بين للتفاعل إحصائية تعزى داللة ذات فروق وجود وعدم، اإلناث

 إعدادتائجھا يتضح أن الكثير من تلك الدراسات ركزت ن تحليلعرض الدراسات  من خالل
ي  ة الت رامج التدريبي ةالب ادة التعليمي و الم ات نح ة االتجاھ ى تنمي ل عل ة  تعم ام والتربي كل ع بش
هالوطنية بشكل خاص م ة وطرق حديث د أكدت بعض الدراسات ، ن خالل استخدام أنظم  أنوق

ة  ة الثانوي ة المرحل ات طلب و اتجاھ ات انح ة والدراس ة الجتماعي ة الوطني ين التربي اربة ب متض
لبي رر كل من حيث أشارت دراسة، اإليجابي والس ارش  كيت  , Ketterer and Marsh) وم

ى  )١٩٨٣(ودراسة المصري  (2001 ذه االتجاھات  أنإل اأھ ول تربوي ل من المستوى المقب ، ق
ى والسبب في ذلك  ى اليعود إل د عل ة تعتم دريس تقليدي اليب ت اد أس ا اعتم ر من اعتمادھ ين أكث تلق

  .على إكساب المتعلمين مھارات التفكير
  

  مشكلة الدراسة

اھج  ة في المن ة التربوي تعتبر مادة التربية الوطنية من المواد الھامة التي تركز عليھا األنظم
ام، الحديثة في جميع دول العالم ة بشكل ع دى الطلب داناً خصباً ل د مي زين بشكل ، حيث تع والمتمي

اص ارھم وحي، خ ور أفك ا يط ل م م ك دم لھ زودھم يث تق ا ت ديھم كونھ ة ل ي الحصيلة المعرفي نم
ة ة والعالمي ة والقومي ة المحلي ة والثقافي لوكيات االجتماعي دادھم  ، بالس ي إع اعال ف وتلعب دورا ف

ونظرا ألھمية التربية الوطنية الحظ ، رة للوطنلتحقيق اإلنجازات الكبي  إيجابيةوتھيئتھم بصورة 
رامج إثرائيالباح داد ب ي تناولت إع ة الدراسات الت ابقة قل ه للدراسات الس  ةث من خالل مراجعت

ام اج الع ه المنھ ا يقدم دود م اوز ح ة  تتج ة الوطني ي التربي زين ف ة المتمي ورة للطلب ث ، متط بحي
ة دراتھم العقلي رامج وق ذه الب ب ھ ة، تتناس ة واإلبداعي اتھم الفكري باع حاج ار أفضل ، إلش واختي

دراتھم الطرق  ر إدخال األنشطة .التعليمية المناسبة لق ىحيث يعتب ة إل اج الدراسي  اإلثرائي المنھ
امأ يم الع اھج التعل وير من رة لتط ات المعاص د االتجاھ ة ، ح ة للطلب طة محبب من أنش ث تتض حي

  .  المتميزين مع االھتمام بالجانب الوجداني بنفس المقدار الذي يالقيه الجانب المعرفي
 

  اسةأسئلة الدر

  السؤال التالي عن لإلجابةجاءت ھذه الدراسة 

دهللا " ك عب ة مدرسة المل ى اتجاھات طلب ة عل ة الوطني ي في التربي امج إثرائ ر برن ما ھو اث
  ؟   "الثاني للتميز في محافظة الزرقاء نحوھا

  :ھي، أسئلة فرعية ةعن ھذا السؤال ثالثتمخض وقد 

 وىروق ذات داللة إحصائية عند مستھل توجــد فα)  ≥ (0.05 في اتجاھات الطلبة
 ؟ البرنامجعائدة لنوع ، التربية الوطنيةالمتميزين نحو 
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 وق ذات داللة إحصائية عند مستوىھل توجــد فرα)   ≥ (0.05 اتجاھات الطلبة في
 تعزى للجنس ؟ ، التربية الوطنيةالمتميزين نحو 

 روق ذات داللة إحصائية عند مستوىھل توجــد ف α)  ≥ (0.05اتجاھات الطلبة ي ف
  ؟تعزى للتفاعل بين الجنس ونوع المنھاج ، التربية الوطنيةنحو المتميزين 

  
  فروض الدراسة

  الدراسة على النحو التالي فرضياتبصياغة  انقام الباحث، بناء على أدبيات الدراسة

 توى د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ة α)   ≥ (0.05ال توج ات الطلب ي اتجاھ ف
  .البرنامجعائدة لنوع ، نحو التربية الوطنية، المتميزين

 د مستوىال توجد توجــد ف ة إحصائية عن ة α)  ≥ (0.05 روق ذات دالل في اتجاھات الطلب
  .تعزى للجنس، نحو التربية الوطنية ، المتميزين

 توى د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ات α)   ≥ (0.05ال توج ي اتجاھ ة الف طلب
 .ونوع البرنامج، اعل بين متغيري الجنستعزى للتف، المتميزين

  
  أھمية الدراسة

ذي أھمية ھذه الدراسة من أھمية الموضوع  تأتي ه ال رامج ، تبحث في ة وھو الب في اإلثرائي
  :من بما يلي وذلك من خالل إسھامه، قدر كبير من األھميةعلى ھذا الموضوع و، التربية الوطنية

 نحو التربية ، إمكانية تنمية اتجاھات الطلبة المتفوقين قدمت نتائج الدراسة دليال تجريبيا على
  .اإلثرائيالتي تضمنھا البرنامج اإلثرائية من خالل طبيعة األنشطة ، الوطنية

 ة ، ثبت صدقھا وثباتھا في قياس اتجاھات الطلبة المتميزين أكاديميا، ةاستخدام أدا نحو التربي
  .يرھاالوطنية يمكن استخدامھا في دراسات أخرى أو تطو

 ين د المعلمي ة  تزوي ات الطلب ة اتجاھ ول طبيع ات ح وق بمعلوم ة والتف ال الموھب ي مج ف
ز ة، نيالمتمي ة الوطني و التربي ن ش، نح ي م وير أوالت م انھا تط ة لھ ة المقدم رامج التعليمي لب
 .مستقبال

 ة ة مبحث أھمي ة التربي ا الوطني ه لم زين أ من ل ة المتمي ر فاعل في صقل شخصية الطلب ث
 .  المفاھيم المتعلقة بالموضوع ھموإكساب

 الرأي الفاعلة في القضايا الوطنية وإبداء المشاركة تحفيز الطلبة على . 
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  أھداف الدراسة

 التجريبية والضابطة على  ؛التعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات كل من المجموعتين
  .مقياس االتجاھات نحو التربية الوطنية

  نحو التربية الوطنية، تجاھات الطلبةثر متغير الجنس في اأمعرفة .  

  ةأثر معرفة امج  في اتجاھات الطلب وع البرن ري الجنس ون ين متغي ر التفاعل ب نحو ، متغي
  . التربية الوطنية

  
  التعريفات اإلجرائية

ي االستعداد من حالة ھو  :االتجاه د العقل أثيراً  تول ىمباشرا  ت رد، وتساعده استجابة عل  الف
له من  يتعرض فيما، باإليجاب أم بالرفض كانتأ سواء، المناسبة للموضوع اتالقرار اتخاذ على

 ). ١٩٩٩، الجمل، اللقاني(مواقف ومشكالت 

ا ي التعريف أم اه اإلجرائ و ، لالتج زين استجابة محصلة :فھ ة المتمي ة ؛الطلب الدراسة  عين
 . التربية الوطنية حون، االتجاه مقياس يف لمذكورةا للعبارات المحايدة أو بالرفض أو بالقبول

بالمفاھيم  الطلبة تزود التي االجتماعية الدراسات فروعإحدى  ھي :الوطنية التربية
ليكونوا مواطنين  ديمقراطي مجتمع في للحياة إلعدادھم الضرورية والمھارات واالتجاھات

 . )٢٠٠٨، الزيادات (للنھوض به المسؤولية وتحمل المجتمع في اإليجابية المشاركة على قادرين

يقة ھو :في التربية الوطنيةثرائي إلاالبرنامج  ة الش ر ، مجموعة من األنشطة األكاديمي وغي
داللعمل على تنمية ، في دراسة المادة الرغبةتستثير في الطلبة التي  الروتينية، االتجاھات ع واإلب

  .الوطنيةالتربية  نحو، لدى الطلبة المتميزين

وق ) ١٢٠(يحصل على درجة ذكاء  ھو الطالب الذي: الطالب المتميز قفما ف ارات  وف اختب
  .)١٩٩٩، جروان(ولديه قدرة عالية في التحصيل األكاديمي ، الذكاء المقننة

ا  الطالب الذي بأنهويعرف إجرائيا  ز وفق اني للتمي دهللا الث ك عب دارس المل ى م تم ترشيحه إل
  . لألسس المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم

  
  واإلجراءاتالطريقة 

  أفراد الدراسة

اني يتكون أفراد ھذه  د هللا الث ك عب ة الصف العاشر في مدرسة المل ع طلب الدراسة من جمي
الغ عددھم  اء الب يم لقصبة الزرق ة والتعل ة التربي ة لمديري ) ٧٨(للتميز فـي محافظة الزرقاء التابع

ا وطالب ة وضمتقسموا حيث  ، ةطالب وعتين تجريبي ى مجم ع طالب) ٣٧( إل ه بواق ) ٢١(ا وطالب
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ة ضابطة وضمت ، ةطالب) ١٦( اطالب ع ) ٤١(ومجموع ه بواق ا وطالب ا و) ٢٣(طالب ) ١٨(طالب
  . طالبه

  منھج الدراسة

  فرضياتھااختبار في  التجريبيالمنھج تعتمد الدراسة 

  متغيرات الدراسة

 ثرائي في مبحث التربية الوطنيةإلالبرنامج ا:  المتغير المستقل.  

  الطلبة المتميزين نحو التربية الوطنيةاتجاھات  : ابعالتالمتغير .  

  أدوات الدراسة

  التربية الوطنيةمقياس االتجاھات نحو 

 وھو، بإعداده اقام، التربية الوطنيةالدراسة مقياس لالتجاھات نحو في ھذه  الباحثان ماستخد
رات يطلب من اختيا ةوأمام كل عبارة ثالث، فقرة موزعة على سبعة أبعاد) ٣٧(تكون من ي

وقد اعتمد  ،)غير موافق، غير متأكد ،موافق(موافقته على العبارة و ھي المفحوص تحديد درجة 
خاصة المقاييس التي طورھا وعلى خبرات العديد من الباحثين ھذا المقياس في تطوير  انالباحث

   . )١٩٨٣(والمصري ، )١٩٨٩(وزيد  ،)١٩٩٢(العمر ، كل من أبو حلو
  

  التربية الوطنيةتجاھات نحو االصدق مقياس 

على لجنة من المحكمين من ذوي  هبعرض، مقياسالبالتأكد من صدق  الباحثانقام 
من للتأكد جل أمن  ،االختصاص في القياس والتقويم وأساليب تدريس الدراسات االجتماعية

د استبعحيث ، مقياسالفقرات  عدلت، وفي ضوء مالحظات المحكمين، للمقياساھري ظالصدق ال
  : المقياس يشمل المحاور التالية أصبححيث ، البعض اآلخر وعدلبعض المفردات 

  التربية الوطنيةالميل نحو معلم.  

  التربية الوطنيةالمعرفة في. 

  التربية الوطنيةعامل الصعوبة في. 

  التربية الوطنيةالتراث الحضاري في. 

  التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في. 

  كمقرر تعليمي بية الوطنيةالتراالھتمام في. 

 والتقاليد والقيم تنمية العادات . 
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  ثبات المقياس

 طريقة إعادة االختبار استخدمت التربية الوطنيةلحساب معامل ثبات المقياس نحو 
 (Test-retest) ، مدينة في مدارس المتميزين الطلبة المقياس على عينة عشوائية من  طبقحيث

وطلب منھم  ، ةوطالب اطالب) ٣٠(وعددھم  ،%٩٥م المدرسية عن ممن تزيد معدالتھ ، الزرقاء
نفسھا أخرى على العينة  ةبإعادة تطبيق المقياس مر انثم قام الباحث، اإلجابة عن فقرات المقياس

وقد كان معامل  ، من تطبيق االختبار أسبوعينوذلك بعد نفسھا الخطوات السابقة وبالمذكورة 
   .عامل ثبات مناسبوھو م) ٠.٨٦(االرتباط الكلي 

  
  تصحيح المقياس

ودرجة واحدة لإلجابة ، )موافق(خصصت درجتان لإلجابة يصحح المقياس بحيث 
  ). غير موافق(وصفر لإلجابة ، )محايد(
  

  ثرائي في التربية الوطنيةإلالبرنامج ا

  البرنامج التدريبي

ة الصف العاشر ان الباحثأجرى  ى طلب ي مد األساسيدراسة استطالعية عل ك ف رسة المل
ذه  انبثق عنحيث ، في التربية الوطنية أھميةبھدف تحديد أكثر المواضيع  ،عبدهللا الثاني للتميز ھ

ن المو ة م ة مجموع ة االدراس يع الھام اض يع   منھ ةمواض ةو ،تربوي اديةو ،اجتماعي  ،اقتص
ى القضايا االقتصادية والتي تشمل من الطلبة  كثيرمع تركيز ، سياسيةو ة(عل ةو ،البطال  ،العولم
  .)السياحةو

  ثرائيإلبنية البرنامج ا

  الھدف العام

دريب من خالل األنشطة اإليھدف البرنامج ا ة الت ى التحقق من فاعلي ة في إلثرائي إل ثرائي
  .اھات الطلبة نحو التربية الوطنيةتنمية اتج فيثر ذلك أالتربية الوطنية و

  تطبيق البرنامجخطوات 

 البرنامج إلىالمجموعة التجريبية للدخول  عمل جلسات تمھيدية لتأھيل طلبة.  

 التعريف بالبرنامج وبيان مدى أھميته. 

 تطبيق مقياس االتجاھات نحو التربية الوطنية قبل بدء البرنامج. 

 اول ) ٥(ثرائي والذي يتكون من إلتطبيق البرنامج ا ة تتن اذج إثرائي ة مواضنم يع في التربي
ويتضمن األھداف ، متبعة لبناء البرامج االثرائيةحيث تم تصميمھا حسب األسس ال، الوطنية
  : التالية
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  .أن يستوعب الطالب المفاھيم والمصطلحات الموجودة في البرنامج االثرائي  -

  .بأھمية تطوير االقتصاد األردني المتميزينتنمية الوعـي العام لدى الطلبة   -

ع الدول الكبرى في مجال مرمت أبأن يستخلص الطالب اآلثار اإليجابية لالتفاقيات التي   -
  .االقتصاد

أن يستخلص الطالب نتائج تطوير مؤسسة تشجيع االستثمار ودورھا في جلب   -
  .االستثمارات الخارجية

  .تنمية الوعـي العام لدى الطلبة المتميزين بأھمية تطوير القطاع السياحي في األردن  -

  .مية مكافحة البطالةمتميزين بأھتنمية الوعـي العام لدى الطلبة ال  -

  .اإلثرائي للبرنامجمن خالل دراستھم ، المتميزينلدى الطلبة االتجاھات تنمية  -
  

  إجراءات الدراسة الميدانية

 في ، اوإناث اتم اختيار الطلبة المشاركين في التجربة من طلبة الصف العاشر األساسي ذكور
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦للعام الدراسي مدرسة الملك عبدهللا الثاني للتميز 

  التطبيق القبلي(تطبيق مقياس االتجاھات نحو التربية الوطنية.(  

  ساعة تدريبية موزعة  )٣٠(مدة تنفيذ البرنامج  حيث كانتبدأت التجربة األساسية للبرنامج
باالضافة الى ، داخل المدرسةطبقت ، ساعات ستمدة كل نموذج  ةإثرائينماذج خمسة على 

  . المنزل كواجبات منزلية

  ثرائيإلالتدريس المستخدمة في البرنامج ا طرق

 المناقشة والحوار  .  

 ثرائية البعدية والذي ينفذھا في المنزل إلتكليف الطلبة بتنفيذ العديد من المھام واألنشطة ا
  ).والمقاالت التقارير،(ثرائي وتشمل إلوھي جزء أساسي من البرنامج ا

  تطبيق البعديال(تطبيق مقياس االتجاھات نحو التربية الوطنية .(  
  

  المعالجة اإلحصائية

  :لغايات اإلجابة عن فرضيات الدراسة الثالث تم استخدام اإلحصائيات التالية

 الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات.  

  ين ائية ب ه إحص روق ذات دالل ود ف ن وج دد للكشف ع ائي المتع اين الثن ل التب ار تحلي اختب
وع ة مجم تجابات الطلب طات اس ة متوس ابطة(تي الدراس ة والض طات ، )التجريبي ومتوس
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ي ، استجابات الجنسين ار القبل ى مستوى االختب ري الجنس عل ومتوسطات استجابات متغي
  .  والبعدي لمقياس االتجاھات نحو الدراسات االجتماعية

  ائي اين الثن ل التب ين  (Two-Way ANOVA)تحلي ائية ب روق اإلحص ة الف ان دالل لبي
اب وعتينية المتوسطات الحس ة، والضابطة واتجاھات الجنسينالتجاھات المجم ، ؛ التجريبي

  .مقياس االتجاھات القبلي والبعدي علىومتغيري الجنس 
  

 نتائج الدراسة

  اختبار صحة الفرضية األولى .١

التأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية  تم، قبل التحقق من فرضية الدراسة األولى
حيث ، والمقياس ككلالتربية الوطنية ية لمقياس االتجاھات نحو والضابطة على المجاالت الفرع

واالنحرافات المعيارية للمجموعتين على االختبار القبلي ، تم احتساب المتوسطات الحسابية
  ).١(كما ھو مبين في جدول رقم التربية الوطنية لقياس اتجاھات الطلبة نحو 

ات الم:  )١(دول ج ابية واالنحراف وعتينالمتوسطات الحس ات المجم ة التجاھ ة؛ عياري ، التجريبي
  .والضابطة على االختبار القبلي

 المجموعة تجريبية ضابطة
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 المجاالت

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ٢.٠٤ ٠.٤٥ ١.٩٤ ٠.٥١  
تربية الوطنيةالالمعرفة في  ٢.٤٥ ٠.٤٤ ٢.٣٠ ٠.٤٧  
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٢.٣٤ ٠.٤١ ٢.١٤ ٠.٥٥  
التربية الوطنية التراث الحضاري في ٢.١١ ٠.٤٠ ٢.١٠ ٠.٤١  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٢.٣١ ٠.٤٦ ٢.٢٨ ٠.٤٥  
التربية الوطنيةاالھتمام في  ٢.٠٨ ٠.٤٤ ٢.٠٣ ٠.٥٢  
العادات والتقاليد والقيمتنمية  ٢.٥١ ٠.٥٣ ٢.٣٩ ٠.٥٢  
 القبلي الكلي ٢.٢٥ ٠.٣٠ ٢.١٧ ٠.٣٢

ال توجد فروق ظاھرية بين المجموعتين  أنه) ١(جدول رقم اليتضح من النتائج كما جاء في 
ولمعرفة فيما إذا ، والمقياس ككل، للمقياسالمجاالت الفرعية مستوى والضابطة على ، التجريبية

فقد تم استخدام تحليل التباين  ،α)  ≥(0.05ئية عند مستوىكان ھناك فروق ذات داللة إحصا
  .)٢(جدول رقم الكما ھو موضح في  للمقياس الثنائي المتعدد لالختبار القبلي 
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  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعتين:  )٢(جدول  دد التجاھات المجم ائي المتع اين الثن ل التب ة ؛تحلي ى ، التجريبي والضابطة عل
  .الختبار القبلي لمقياس االتجاھاتا

مستوى 
اللةالد  

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 المجاالت

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ٠.١٣ ٠.١٣ ٠.٥٦ ٠.٤٥  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٠.٤٢ ٠.٤٢ ٢.٠٤ ٠.١٥  
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٠.٩٠ ٠.٩٠ ٣.٦٧ ٠.٦٠  
يةالتربية الوطنالتراث الحضاري في  ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٢ ٠.٨٧  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٠.٠٢ ٠.٠٢ ٠.٨٥ ٠.٧٧  
التربية الوطنيةاالھتمام في   ٠.٠٤ ٠.٠٤ ٠.١٩ ٠.٦٦  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٠.٣٦ ٠.٣٦ ١.٢٨ ٠.٢٦

وجود فروق ذات  عدم، )٢(جدول رقم يتضح من نتائج تحليل التباين المتعدد الوارد في 
 المجاالتجميع  والضابطة على، التجريبية ؛في االتجاھات بين المجموعتينداللة إحصائية 

لميل نحو معلم التربية الوطنية في مجال اقيمة ف بلغت  حيث، لمقياس االتجاھات الفرعية 
ل المعرفة في التربية الوطنية في مجاقيمة ف وبلغت  ،)٠.٤٥(ومستوى الداللة ، )٠.٥٦(
ربية الوطنية فقد بلغت أما في مجال عامل الصعوبة في الت، ) ٠.١٥(ومستوى الداللة ، )٢.٠٤(

الوطنية  وفي مجال التراث الحضاري في التربية، )٠.٦٠(ومستوى الداللة ، )٣.٦٧(قيمة ف 
وبلغت قيمة ف في مجال القدرات ، )٠.٨٧(ومستوى الداللة ، )٠.٠٢(فقد بلغت قيمة ف 

مجال في بينما بلغت قيمة ف ، )٠.٧٧(ى الداللة ومستو، )٠.٨٥(مھارات في التربية الوطنية وال
في مجال تنمية العادات  أما، )٠.٦٦(ومستوى الداللة ، )٠.١٩(ھتمام في التربية الوطنية اال

غير دالة إحصائيا وجميعھا ، )٠.٢٦(ومستوى الداللة ، )١.٢٨(بلغت قيمة ف  دوالتقاليد والقيم فق
  . المجاالتفي جميع مجموعات البحث  مما يشير إلى تكافؤ، في المجاالت السبعة

، التجريبية ؛ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
فقد تم α)   ≥ (0.05عند مستوى، التربية الوطنيةمقياس االتجاھات نحو مستوى والضابطة على 

كما ھو موضح في جدول رقم ، استخدام تحليل التباين الثنائي لالختبار القبلي لمقياس االتجاھات
)٣.(  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

دول  ي:  )٣(ج ار القبل ائي لالختب اين الثن ل التب ات ، تحلي وعتين التجاھ ة؛ المجم  ،التجريبي
  .االتجاھات ككل مقياسوالضابطة على 

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  مصدر التباين
 

 * عةالمجمو ٠.١٥ ١ ٠.١٥ ١.٦٣ ٠.٢٠
   الجنس ٠.٠٨ ١ ٠.٠٨ ٠.٨٦ ٠.٣٥
  الجنس× الطريقة  ٠.٠٠ ١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٩٩

  الخطأ ٧.٠٥ ٧٤ ٠.٠٩  
  المجموع ٧.٢٨ ٧٧ ٠.٠٩  

  .α)  ≥(0.05عند مستوى إحصائيادال   *

وجود فروق ذات  عدم، )٣(جدول رقم اليتضح من نتائج تحليل التباين الثنائي الوارد في 
مقياس االتجاھات نحو مستوى  والضابطة على، التجريبية؛ المجموعتين داللة إحصائية بين

 إحصائياداله غير وھي ، )٠.٢٠(ومستوى الداللة ) ١.٦٣(حيث بلغت قيمة ف ، لوطنيةالتربية ا
الفرضية صحة للتحقق من ، يشير إلى تكافؤ مجموعات البحثمما α)  ≥ (0.05 عند مستوى

، الفرعية لجميع المجاالتالحسابية واالنحرافات المعيارية  تم استخراج المتوسطاتفقد  ،األولى
  ).٤(والضابطة كما ھو مبين في جدول رقم ، التجريبية ؛للمجموعتين) البعدي(والمقياس الكلي 

وعتين:  )٤(جدول  ة التجاھات المجم ات المعياري ابية واالنحراف ة ؛ المتوسطات الحس ، التجريبي
  .والضابطة على االختبار البعدي

 تجريبية ضابطة
االنحراف   المجاالت

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ٢.٢٩ ٠.٣٥ ١.٧٨ ٠.٣٥  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٢.٣٧ ٠.٥٠ ٢.٢٢ ٠.٣٨  
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٢.٤١ ٠.٥٢ ٢.١١ ٠.٤٦  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٢.٢٩ ٠.٤٢ ٢.٠٧ ٠.٤٠  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٢.٣١ ٠.٤٥ ١.٩٩ ٠.٣٧  
التربية الوطنيةاالھتمام في  ٢.٢١ ٠.٣٧ ١.٩٨ ٠.٣٢  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٢.٤٦ ٠.٤٦ ٢.٣٤ ٠.٣٧

 ؛فروق ظاھرية بين المجموعتينأنه توجد ) ٤(جدول رقم اليتضح من النتائج كما جاء في 
في مجاالت الميل نحو معلم التربية الوطنية والضابطة على مقياس االتجاھات نحو ، التجريبية

، التربية الوطنيةالتراث الحضاري في والتربية الوطنية عامل الصعوبة في والتربية الوطنية 



 ٣٧٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تنمية العادات والتقاليد و، ة الوطنيةالتربياالھتمام في و، التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في و
ولمعرفة فيما إذا كانت ھذه الفروق ذات داللة إحصائية عند ، لصالح المجموعة التجريبية، والقيم
فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد لالختبار البعدي على مقياس α)  ≥ (0.05مستوى

  ).٥(جدول ال كما ھو موضح فيالتربية الوطنية االتجاھات نحو 

دول  دي:  )٥(ج ار البع دد لالختب ائي  المتع اين الثن ل التب ات ، تحلي ى اتجاھ امج عل ر البرن ألث
  .)المجاالت(والضابطة لمقياس االتجاھات ، التجريبية؛ المجموعتين 

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 المجاالت

التربية الوطنيةم الميل نحو معل ٤.٥٥ ٤.٥٥ ٤٠.٢١ ٠.٠٠*  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٠.١٧ ٠.١٧ ٠.٨٩ ٠.٣٤   
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ١.٧٨ ١.٧٨ ٧.٤٠ ٠.٠٠*  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٠.٩٥ ٠.٩٥ ٥.٥٧ ٠.٠٢*  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ١.٩٠ ١.٩٠ ١٠.٩٨ ٠.٠٠*  
التربية الوطنيةاالھتمام في   ١.٣٠ ١.٣٠ ١٠.٦٤ ٠.٠٠*  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٠.٢٣ ٠.٢٣ ١.٣٥ ٠.٢٤

  .α)  ≥(0.05 دال احصائيا عند مستوى  *

، التجريبية؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين )٥( ويتضح من جدول رقم
ومستوى  ، )٤٠.٢١(قيمة ف حيث بلغت التربية الوطنية الميل نحو معلم في مجال والضابطة 

ومستوى ، )٧.٤٠(بلغت قيمة ف  التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  فيو، )٠.٠٠*(الداللة 
، )٥.٥٧( التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  بلغت قيمة ف في مجال و، )٠.٠٠*(الداللة 

بلغت قيمة فقد ية التربية الوطنالقدرات والمھارات في في مجال  أما ، )٠.٠٢*(ومستوى الداللة 
التربية الوطنية االھتمام في وبلغت قيمة ف في مجال ، )٠.٠٠*(ومستوى الداللة ، )١٠.٩٨(ف 

 أما ،0.05) ≤  (αعند مستوى إحصائياوجميعھا دالة ، )٠.٠٠*(ومستوى الداللة  ، )١٠.٦٤(
 أما، )٠.٣٤(ومستوى الداللة ، )٠.٨٩(فقد بلغت قيمة ف  جال المعرفة في التربية الوطنيةفي م

 ،)٠.٢٤(ومستوى الداللة ) ١.٣٥(فقد بلغت قيمة ف في مجال تنمية العادات والتقاليد والقيم 
ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق ، α)  ≥(0.05دالة إحصائيا عند مستوىغير حيث أن قيمة ف 

ت المجاالمستوى جميع والضابطة على ، التجريبية؛ ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
 ، فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي لالختبار البعدي، α)  ≥(0.05لمقياس عند مستوىلالفرعية 

  .)٦(جدول رقم الكما ھو موضح في 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة والضابطة :  )٦(دول ج تحليل التباين الثنائي ألثر البرنامج على اتجاھات المجموعتين التجريبي
 .على االختبار البعدي

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  مصدر التباين

المجموعة ١.٣٥ ١ ١.٣٥ ٢٧.٦١ ٠.٠٠*   * 
الجنس ٠.١١ ١ ٠.١١ ٢.٣٨ ٠.١٢  
الجنس× الطريقة  ٠.٠١ ١ ٠.٠١ ٠.٣٠ ٠.٥٨  

الخطأ ٠.٠٥ ٧٤ ٠.٠٥    
المجموع ٠.٠٧ ٧٧ ٠.٠٧    

  α)  ≥ (0.0دال احصائيا عند مستوى  *

وجود فروق ذات داللة ) ٦(ن نتائج تحليل التباين الثنائي الوارد في جدول رقم ويتضح م
المجاالت مستوى جميع والضابطة على ، التجريبية ؛إحصائية بين المجموعتين للمجموعتين

ومستوى الداللة ، )٢٧.٦١(حيث بلغت قيمة ف ، التربية الوطنيةالفرعية لمقياس االتجاھات نحو 
  . لصالح المجموعة التجريبية، 0.05)≤  (αعند مستوى إحصائيا وھي داله، )٠.٠٠٠*(

  اختبار صحة الفرضية الثانية .٢

مستوى يجب التأكد من تكافؤ كال الجنسين على ، الثانيةوقبل التحقق من فرضية الدراسة 
حيث تم احتساب المتوسطات ، والمقياس ككلالتربية الوطنية االتجاھات نحو مجاالت مقياس 

  ).٧(جدول رقم الواإلناث كما ھو مبين في ، الذكور ؛ النحرافات المعيارية للجنسينالحسابية وا

دول  االت:  )٧(ج ة للمج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ات ، المتوس ل التجاھ واألداة كك
  .الجنسين  على االختبار القبلي

 ذكور إناث
االنحراف  المجاالت

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
عياريالم  

المتوسط 
 الحسابي

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ١.٩٠ ٠.٥١ ٢.١٠ ٠.٤٢  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٢.٢٩ ٠.٤٧ ٢.٥٠ ٠.٤٣  
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٢.٢٣ ٠.٤٥ ٢.٢٤ ٠.٥٧  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٢.١٥ ٠.٣٨ ٢.٠٤ ٠.٤٣  
التربية الوطنيةرات والمھارات في القد ٢.٢٥ ٠.٤٥ ٢.٣٥ ٠.٤٦  
التربية الوطنيةاالھتمام في  ٢.٠٧ ٠.٤٨ ٢.٠٤ ٠.٤٨  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٢.٤٣ ٠.٥٠ ٢.٤٧ ٠.٥٧
 القبلي الكلي ٢.١٨ ٠.٢٩ ٢.٢٥ ٠.٣٣



 ٣٧٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛أنه ال توجد فروق ظاھرية بين الجنسين )٧( جدول رقمالالنتائج كما جاء في  يتضح من
والمقياس التربية الوطنية المجاالت الفرعية لمقياس االتجاھات نحو مستوى  اإلناث علىالذكور و

فقد تم  ،α)  ≥(0.05ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى، ككل
  ).٨(جدول رقم الاستخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد كما ھو موضح في 

دول  اين :  )٨(ج ل التب ى اتحلي ين عل ات الجنس دد التجاھ ائي المتع اس الثن ي لمقي ار القبل الختب
 .االتجاھات

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 المجاالت

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ٠.٧٣ ٠.٧٣ ٣.٢٥ ٠.٠٧  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٠.٦٧ ٠.٦٧ ٣.٢٧ ٠.٠٧  
التربية الوطنيةالصعوبة في  عامل ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠١ ٠.٩٠  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٠.٢١ ٠.٢١ ١.٣٠ ٠.٢٥  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٠.١٧ ٠.١٧ ٠.٨٤ ٠.٣٦  
التربية الوطنيةاالھتمام في  ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٧ ٠.٨٠  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٠.٠٣ ٠.٠٣ ٠.١٢ ٠.٧٢

  .α)  ≥(0.05عند مستوى دال احصائيا  *

عدم وجود فروق ) ٨(نتائج تحليل التباين المتعدد الوارد في الجدول رقم خالل ويتضح من 
 ، المجاالت الفرعية للمقياسمستوى جميع ذات داللة إحصائية في االتجاھات بين الجنسين على 

) ٠.٠٧(الداللة  ومستوى) ٣.٢٥(حيث بلغت قيمة ف في مجال الميل نحو معلم التربية الوطنية 
أما ، )٠.٠٧(ومستوى الداللة  ، )٣.٢٧(ية وبلغت قيمة ف في مجال المعرفة في التربية الوطن

ومستوى الداللة ، )٠.٠١(ربية الوطنية فقد بلغت قيمة ف في مجال عامل الصعوبة في الت
توى ومس) ١.٣٠(وفي مجال التراث الحضاري في التربية الوطنية فقد بلغت قيمة ف ، )٠.٩٠(

) ٠.٨٤(وبلغت قيمة ف في مجال القدرات والمھارات في التربية الوطنية ، )٠.٢٥(الداللة 
 ، )٠.٠٧(بينما بلغت قيمة ف مجال االھتمام في التربية الوطنية ، )٠.٣٦(ومستوى الداللة 
 )٠.١٢(بلغت قيمة ف  دفي مجال تنمية العادات والتقاليد والقيم فق أما، )٠.٨٠(ومستوى الداللة 
، 0.05)≤  (αوجميع ھذه المجاالت غير دالة إحصائيا عند مستوى، )٠.٧٢(ومستوى الداللة 

ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين على مقياس االتجاھات نحو 
فقد تم استخدام ، )الكلي(على مقياس االتجاھات ، 0.05)≤  (αككل عند مستوىالتربية الوطنية 

كما ھو موضح في التربية الوطنية نحو ، لمقياس االتجاھات، التباين الثنائي لالختبار القبلي تحليل
  ). ٩(جدول رقم 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

تحليل التباين الثنائي لالختبار القبلي التجاھات الجنسين على لمقياس االتجاھات  :)٩(جدول 
  .ككل

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
تالمربعا  

  مصدر التباين

الطريقة ٠.١٥ ١ ٠.١٥ ١.٦٣ ٠.٢٠  
الجنس ٠.٠٨ ١ ٠.٠٨ ٠.٨٦ ٠.٣٥  
الجنس× الطريقة  ٠.٠٠ ١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٩٩  

الخطأ ٧.٠٥ ٧٤ ٠.٠٩    
المجموع ٧.٢٨ ٧٧ ٠.٠٩    

  .α)  ≥(0.05دال احصائيا عند مستوى  *

عدم وجود فروق ) ٩(ل رقم نتائج تحليل التباين الثنائي الوارد في جدوخالل  يتضح من
، )٠.٣٥(قيمة ف  بلغت حيث ، مقياس االتجاھاتمستوى ذات داللة إحصائية بين الجنسين على 

، مما يشير إلى تكافؤ 0.05)≤  (αوھي غير دالة إحصائيا عند مستوى) ٠.٨٦(ومستوى الداللة 
اج المتوسطات تم استخرصحة الفرضية  وللتحقق من، للمقياسالجنسين في االختبار القبلي 

، للذكور) البعدي(والمقياس الكلي ، الفرعية لجميع المجاالتالحسابية واالنحرافات المعيارية 
  ).١٠(جدول رقم الواإلناث كما ھو موضح في 

دول  ل التجاھ:  )١٠(ج االت واألداة كك ة للمج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ات المتوس
  .الجنسين على االختبار البعدي

 ذكور إناث
االنحراف   المجاالت

 المعياري
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ١.٩ ٠.٤٦ ٢.١٤ ٠.٣٧
 التربية الوطنيةالمعرفة في  ٢.٢٧ ٠.٤٤ ٢.٣٩ ٠.٤٥
 التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٢.٢٢ ٠.٤٦ ٢.٢٨ ٠.٥٧
 التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٢.١٧ ٠.٤٣ ٢.١٩ ٠.٤١
 التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٢.٠٩ ٠.٤١ ٢.٢١ ٠.٥٠
 التربية الوطنيةاالھتمام في   ٢.١١ ٠.٣٧ ٢.٠٩ ٠.٣٦
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٢.٣٨ ٠.٤٠ ٢.٤١ ٠.٤٦
 القبلي الكلي ٢.١٦ ٠.٢٥ ٢.٢٤ ٠.٢٧

م تضح من النتائج كما جاء في ين الجنسين ) ١٠(ي جدول رق ة ب روق ظاھري ه ال توجد ف أن
م(باستثناء المجال األول فقط ، مقياس االتجاھاتمستوى الذكور واإلناث على  ، )الميل نحو المعل



 ٣٧٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اث توى، ولصالح اإلن د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ذه الف ت ھ ا إذا كان ة فيم ≤  (αولمعرف
  ).١١(كما ھو موضح في الجدول رقم ، الثنائي المتعدد فقد تم استخدام تحليل التباين  ،0.05)

ى ا:  )١١(جدول  دد التجاھات الجنسين عل ائي المتع اين الثن ل التب اس تحلي دي لمقي ار البع الختب
 .االتجاھات

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

مجموع 
 المربعات

 المجاالت

نيةالتربية الوطالميل نحو معلم  ٠.٦٤ ٠.٦٤ ٥.٧١ ٠.٠١*  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٠.٢٥ ٠.٢٥ ١.٢٩ ٠.٢٥  
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٠.٠٧ ٠.٠٧ ٠.٣٠ ٠.٥٨  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٥ ٠.٨٢  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٠.٢٥ ٠.٢٥ ١.٥١ ٠.٢٢  
بية الوطنيةالتراالھتمام في   ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٣ ٠.٨٥  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٨ ٠.٧٧

  .α)  ≥(0.05دال احصائيا عند مستوى  *

وارد في  خالل يتضح من دد ال ائي المتع اين الثن ل التب م النتائج تحلي وجود ، )١١(جدول رق
ى ين عل ين الجنس ة إحصائية ب روق ذات دالل توى ف ة  مس االت الفرعي اسالمج ي  للمقي ال الف مج

ط  م(األول فق ل نحو المعل اث ) المي ة ف ولصالح اإلن ة ، )٥.٧١(حيث بلغت قيم ومستوى الدالل
ة 0.05)≤  (αوھي دالة إحصائيا عند مستوى، )٠.٠١*( روق ذات دالل اك ف ، بينما ال توجـد  ھن

ين الجنسين ٧-٢في المجاالت من ، α)  ≥(0.05إحصائية عند مستوى ان ، ب ا إذا ك ة فيم ولمعرف
ين الجنسين في  ھناك ة إحصائية ب روق ذات دالل ع ف اس االتجاھات جمي ة لمقي المجاالت الفرعي
ة نحو  د مستوىالتربية الوطني ائي، α)  ≥ (0.05عن اين الثن ل التب م استخدام تحلي د ت ا ھو ، فق كم

  ). ١٢(موضح في جدول رقم 

االتجاھات  مقياس علىتحليل التباين الثنائي لالختبار البعدي التجاھات الجنسين :  )١٢(جدول 
  .ككلالتربية الوطنية  نحو

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  مصدر التباين

الطريقة ١.٣٥ ١ ١.٣٥ ٢٧.٦١ ٠.٠٠  
الجنس ٠.١١ ١ ٠.١١ ٢.٣٨ ٠.١٢ * 
الجنس× الطريقة  ٠.٠١ ١ ٠.٠١ ٠.٣٠ ٠.٥٨  

الخطأ ٣.٦٤ ٧٤ ٠.٠٥    
المجموع ٥.١٢ ٧٧ ٠.٠٧    

  .α)  ≥ (0.05دال احصائيا عند مستوى *



 ......" اثر برنامج إثرائي في التربية الوطنيةعلى "ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

عدم وجود فروق ، )١٢(جدول رقم النتائج تحليل التباين الثنائي الوارد في خالل يتضح من 
، لمقياس االتجاھات نحو التربية الوطنيةالمجاالت جميع  فيذات داللة إحصائية بين الجنسين 

عند مستوى ، إحصائياوھي غير داله ، )٠.١٢(داللة ومستوى ال، )٢.٣٨(حيث بلغت قيمة ف 
α) ≥(0.05.  

  ضية الثالثةراختبار صحة الف .٣

لتأكد من تكافؤ متغيري الجنس على المجاالت ا تمالثالثة وقبل التحقق من فرضية الدراسة 
حيث تم احتساب المتوسطات ، والمقياس ككلالتربية الوطنية الفرعية لمقياس االتجاھات نحو 

  ).١٣(جدول رقم الة واالنحرافات المعيارية للمجموعتين كما في الحسابي

دول  االت:  )١٣(ج ة للمج ات المعياري ابية واالنحراف طات الحس ري  ،المتوس ل لمتغي واألداة كك
  .س على االختبار القبلي لالتجاھاتالجن

  تجريبية  ضابطة
 ذكور إناث ذكور إناث  المجاالت

 م ن م ن م ن م ن
٠.٤٧ التربية الميل نحو معلم  ٢.٠٠ ٠.٥٠ ٢.١٠ ٠.٣٧ ١.٨٢ ٠.٥٢ ٢.١١

 الوطنية
٠.٤٦ التربية المعرفة في  ٢.٤٠ ٠.٤٦ ٢.٥٣ ٠.٤١ ٢.١٩ ٠.٤٦ ٢.٤٤

 الوطنية
٠.٦٠ عامل الصعوبة في  ٢.٣٠ ٠.٣٥ ٢.٤٠ ٠.٥١ ٢.١٧ ٠.٥٣ ٢.١٠

 التربية الوطنية
٠.٤٦ ي التراث الحضاري ف ٢.١٥ ٠.٣٩ ٢.٠٧ ٠.٤٢ ٢.١٦ ٠.٣٧ ٢.٠٢

 طنيةالو التربية 
٠.٤٧ التربية القدرات في  ٢.٢٦ ٠.٤٦ ٢.٣٨ ٠.٤٧ ٢.٢٥ ٠.٤٤ ٢.٣٢

 الوطنية
٠.٥٧ التربية االھتمام في  ٢.٠٩ ٠.٥٠ ٢.٠٧ ٠.٣٧ ٢.٠٥ ٠.٥٠ ٢.٠١

 الوطنية
٠.٥٤ تنمية العادات والتقاليد  ٢.٤٧ ٠.٥٠ ٢.٥٧ ٠.٦٠ ٢.٣٩ ٠.٥٢ ٢.٣٨

 والقيم
٠.٣٢  القبلي الكلي ٢.٢٣ ٠.٢٦ ٢.٢٩ ٠.٣٥ ٢.١٤ ٠.٣٢ ٢.٢١

أنه ال توجد فروق ظاھرية للتفاعل ) ١٣(جدول رقم الالنتائج كما جاء في خالل يتضح من 
ولمعرفة فيما ، المجاالت الفرعية والمقياس ككلمستوى بين متغيري الجنس ونوع البرنامج على 

استخدام تحليل التباين فقد تم  ،α)  ≥(0.05إذا كان ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
  ). ١٤(جدول رقم الكما ھو موضح في ، الثنائي المتعدد لالختبار القبلي لمقياس االتجاھات



 ٣٨١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى :  )١٤(جدول  ري الجنس عل دد التجاھات متغي ائي  المتع اين الثن ل التب ار مستوى تحلي االختب
  .)المجاالت(للمقياس القبلي 

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

ع مجمو
 المربعات

 المجاالت

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ٠.١٥ ٠.١٥ ٠.٦٧ ٠.٤١  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٠.٠٦ ٠.٠٦ ٠.٣٠ ٠.٥٨  
التربية الوطنيةعامل الصعوبة في  ٠.١٢ ٠.١٢ ٠.٥٢ ٠.٤٧  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٨ ٠.٧٦  
التربية الوطنيةوالمھارات في  القدرات ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٤ ٠.٨٢  
التربية الوطنيةاالھتمام في  ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٩٤  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٠.٠٦ ٠.٠٦ ٠.٢٢ ٠.٦٣

  .α)  ≥(0.05دال احصائيا عند مستوى  *

عدم وجود ، )١٤(جدول رقم النتائج تحليل التباين المتعدد الوارد في خالل يتضح من 
المجاالت الفرعية لمقياس مستوى لة إحصائية للتفاعل بين متغيري الجنس على فروق ذات دال

حيث أن قيمة ف غير دالة إحصائيا ، α)  ≥(0.05عند مستوىالتربية الوطنية االتجاھات نحو 
ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق  ما يشير إلى تكافؤ مجموعات البحث،م، في المجاالت السبعة
 وىـعند مست ، على مقياس االتجاھات ككل، لتفاعل بين متغيري الجنسذات داللة إحصائية ل

α)  ≥(0.05 ، فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي لالختبار القبلي للتفكير الناقد كما ھو موضح
  .)١٥(جدول رقم الفي 

دول  ى :  )١٥(ج نس عل ري الج ات متغي ي التجاھ ار القبل ائي لالختب اين الثن ل التب استحلي  مقي
  .االتجاھات ككل

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 مصدر التباين
 

الطريقة ٠.١٥ ١ ٠.١٥ ١.٦٣ ٠.٢٠  
الجنس ٠.٠٨ ١ ٠.٠٨ ٠.٨٦ ٠.٣٥  
الجنس× الطريقة  ٠.٠٠ ١ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٩٩  

الخطأ ٧.٠٥ ٧٤ ٠.٠٩    
  المجموع ٧.٢٨ ٧٧ ٠.٠٩  

  .α)  ≥(0.05ا عند مستوىدال احصائي  *

أنه ال توجد فروق ذات ) ١٥(جدول رقم اليتضح من نتائج تحليل التباين الثنائي الوارد في 
أن ، حيث α)  ≥(0.05على مقياس االتجاھات عند مستوى، متغيري الجنسداللة إحصائية بين 



 ......" اثر برنامج إثرائي في التربية الوطنيةعلى "ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٣٨٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

شير إلى تكافؤ مما ي، وھي غير داله إحصائيا، )٠.٩٩(ومستوى الداللة ، )٠.٠٠(بلغت قيمة ف 
  .متغيري الجنس

ةوللتح ية الثالث حة الفرض ن ص ق م تخراج  ق م اس ات ت ابية واالنحراف طات الحس المتوس
اس ) البعدي(، والمقياس الكلي للمجاالت الفرعيةالمعيارية  ى مقي ري الجنس عل للتفاعل بين متغي
  ).١٦(كما ھو موضح في جدول ، االتجاھات

واألداة ككل التجاھات ، واالنحرافات المعيارية للمجاالتالمتوسطات الحسابية :  )١٦(جدول 
  .االختبار البعدي مستوى متغيري الجنس على

 تجريبية ضابطة
 ذكور إناث ذكور إناث المجاالت

 م ن م ن م ن م ن
الميل نحو  ٢.٢٦ ٠.٣٧ ٢.٣٤ ٠.٣٢ ١.٦٧ ٠.٣٢ ١.٩٥ ٠.٣٢

التربية معلم 
 الوطنية

المعرفة في  ٢.٣٣ ٠.٤٥ ٢.٤٢ ٠.٦٠ ٢.٢١ ٠.٤٣ ٢.٣٥ ٠.٢٩
 التربية الوطنية

عامل  ٢.٣٦ ٠.٥٠ ٢.٤٧ ٠.٥٦ ٢.١٠ ٠.٤٠ ٢.١٢ ٠.٢٥
الصعوبة في 
 التربية الوطنية

التراث  ٢.٢٧ ٠.٤٠ ٢.٣٢ ٠.٤٥ ٢.٠٨ ٠.٤٣ ٢.٠٧ ٠.٣٥
الحضاري في 
 التربية الوطنية

القدرات  ٢.٢٦ ٠.٤٠ ٢.٣٨ ٠.٥٤ ١.٩٤ ٠.٣٨ ٢.٠٦ ٠.٣٦
والمھارات في 

ة الوطنيةالتربي  
االھتمام في  ٢.٢٧ ٠.٤٠ ٢.٢١ ٠.٣٥ ١.٩٧ ٠.٢٩ ٢.٠٠ ٠.٣٥

 التربية الوطنية
تنمية العادات  ٢.٤٧ ٠.٤٠ ٢.٤٤ ٠.٥٥ ٢.٣٠ ٠.٣٧ ٢.٣٩ ٠.٣٨

 والتقاليد والقيم
 القبلي الكلي ٢.٣١ ٠.٢٤ ٢.٣٦ ٠.٣١ ٢.٠٢ ٠.١٦ ٢.١٣ ٠.١٨

ل بين متغيري الجنس على أنه ال توجد فروق ظاھرية للتفاع) ١٦(جدول اليتضح من 
  ولمعرفة فيما إذا كانت ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى، مقياس االتجاھات

α)  ≥(0.05، جدول الكما ھو موضح في ، فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد)١٧.(  



 ٣٨٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى:  )١٧(جدول  ري الجنس عل دد التجاھات متغي ائي  المتع اين الثن ل التب ار  ستوىم تحلي االختب
  .)المجاالت(البعدي لمقياس االتجاھات نحو الدراسات االجتماعية 

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

 المجاالت مجموع المربعات

التربية الوطنيةالميل نحو معلم  ٠.١٨ ٠.١٨ ١.٦١ ٠.٢٠  
التربية الوطنيةالمعرفة في  ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٧ ٠.٨٠  
التربية الوطنيةامل الصعوبة في ع ٠.٠٣ ٠.٠٣ ٠.١٣ ٠.٧١  
التربية الوطنيةالتراث الحضاري في  ٠.٠١ ٠.٠١ ٠.٠٧ ٠.٨٠  
التربية الوطنيةالقدرات والمھارات في  ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٠٠ ٠.٩٧  
التربية الوطنيةاالھتمام في   ٠.٠٢ ٠.٠٢ ٠.٢٤ ٠.٦٢  
 تنمية العادات والتقاليد والقيم ٠.٠٦ ٠.٠٦ ٠.٤٠ ٠.٥٣

  .α)  ≥(0.05ائيا عند مستوىدال احص  *

عدم وجود ، )١٧(جدول النتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد الوارد في خالل ويتضح من 
 ، للمقياسالمجاالت الفرعية مستوى فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بين متغيري الجنس على 

إحصائية بين متغيري ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق ذات داللة ، α)  ≥(0.05 عند مستوى
كما في ، فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي، لمقياسلالمجاالت الفرعية جميع  الجنس في

  .)١٨(جدول ال

اس :  )١٨(دول ج ى مقي نس عل ري الج ات متغي دي التجاھ ار البع ائي لالختب اين الثن ل التب تحلي
 .االتجاھات ككل

مستوى 
 الداللة

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

  مصدر التباين

الطريقة ١.٣٥ ١ ١.٣٥ ٢٧.٦١ ٠.٠٠  
الجنس ٠.١١ ١ ٠.١١ ٢.٣٨ ٠.١٢  
الجنس× الطريقة  ٠.٠١ ١ ٠.٠١ ٠.٣٠ ٠.٥٨ * 

الخطأ ٣.٦٤ ٧٤ ٠.٠٥    
  المجموع ٥.١٢ ٧٧ ٠.٠٧  

  .α)  ≥(0.05 دال احصائيا عند مستوى  *

عدم وجود فروق ذات ) ١٧(جدول الن الثنائي الوارد في نتائج تحليل التبايخالل يتضح من 
حيث  للمقياس،المجاالت الفرعية  مستوى جميع داللة إحصائية للتفاعل بين متغيري الجنس على

  عند مستوى إحصائياوھي غير داله ، )٠.٥٨(ومستوى الداللة ، )٠.٣٠(بلغت قيمة ف 
 α) ≥(0.05.  
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 مناقشة نتائج  الدراسة

  األولىلفرضية نتائج امناقشة 

توصلت ھذه الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على المقياس البعدي لمقياس 
ھي الميل نحو  مجاالت ةفي خمس، االتجاھات نحو التربية الوطنية لصالح المجموعة التجريبية

 والتراث الحضاري في التربية، وعامل الصعوبة في التربية الوطنية، معلم التربية الوطنية
والمقياس ، واالھتمام في التربية الوطنية، والقدرات والمھارات في التربية الوطنية، الوطنية
ثر فعال في تنمية اتجاھات أكان له ، ثرائيإلن البرنامج اتبين بأومن خالل مالحظة النتائج ، ككل

بنية  د إلى وسبب ذلك يعو، وتبدو ھذه النتائج منطقية إلى حد بعيد، الطلبة نحو التربية الوطنية
حيث يركز ، ثرائي الذي تم تصميمه ليتناسب والقدرات العقلية للطلبة المتميزينإلالبرنامج ا

كما أن ، وتطوير المعارف والمھارات األساسية لدى الطلبة، بشكل رئيسي على تنشيط التعليم
اجع الرئيسية الخبرات التي اكتسبھا المتعلم من خالل رجوع الطلبة إلى العديد من المصادر والمر

في اكتساب الطلبة للمعارف والتفاعل مع ، وبشكل فاعل، أسھمت، حول المواضيع المختارة
يجابية نحو التربية إلمما عزز االتجاھات ا، وتزويدھم بالمفاھيم الوطنية، القضايا المحلية

 .وزيادة دافعيتھم نحو البرنامج، وجذب انتباھھم ،الوطنية

 ,Hepburn ; Morris)ون وموريس ورھيبكل من دراسة مع تتشابه نتائج ھذه الدراسة 
البرنامج التدريبي في التربية الوطنية رفع مستوى الطلبة بدرجة  أن التي بينت نتائجھا (2002

التي أشارت نتائج ) ٢٠٠٧(ودراسة المسيان ، ملحوظة في المرحلتين الثانوية واالبتدائية 
واضحة كلما كانت اآلثار أكثر ايجابية في تنمية دراسته إلى انه كلما كانت أھداف المنھج 

، )٢٠٠٨(ودراسة دراسة الزيادات  أيضاوتتشابه ھذه الدراسة  ، الوطنيةالتربية االتجاھات نحو 
مفاھيم فاعلية البرنامج التعليمي المقترح في اكتساب طلبة الصف العاشر للالتي أشارت نتائجھا 

  . الوطنية

تنمية اتجاھات الطلبة المتميزين في  ثرائي إلافعالية البرنامج وتشير مثل ھذه النتائج إلى 
  : ويمكن أن تعزى ھذه النتيجة إلى ما يتصف به البرنامج من مزايا منھا. نحو التربية الوطنية

  والسياحة، والبطالة، التي تركز على االقتصادو، تضمنھا البرنامج المواضيع التيطبيعة، 
وفھم  ،للوصول إلى مستوى أعلى من التفكير المنطقي، الطلبةفقد ركز البرنامج على تحفيز 

إلى أن التعلم المبني  كثير من الباحثين وقد توصل ،المطروحةوالمواضيع أعمق للقضايا 
  .يثير اھتمام الطلبة وينمي اتجاھاتھم نحو المادة التعليمية، على طرح القضايا واألفكار

 ثر كبير ألھذه المدة وقد يكون  ،لبرنامج كانت كافيةكذلك فإن المدة الزمنية التي طبق فيھا ا
 . في تنمية االتجاھات لدى الطلبة

  وعلى  ،وتشجيعھم على بناء المعرفة، على دور الطلبةطبيعة تنفيذ البرنامج الذي يتمحور
وربطھا مع المعلومات ، واستخدام معرفتھم السابقة، التفكير وطرح أسئلة مفتوحة النھاية



 ٣٨٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحموري  خالدختام العناتي، و

  ٢٠١٠، )٢(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسب ومواصلة عملية التعلم بتحديد قضايا بحثية جديدة ، د معلومات جديدةالحالية وتولي
 .مقتضيات الدراسة

 الثانيةالفرضية مناقشة نتائج 

توصلت النتائج إلى عدم وجود فـروق ذات داللة إحصائية على المقياس البعدي لمقياس  لقد
باستثناء عامل ، ناثواإل، المجاالت بين الذكورجميع االتجاھات نحو التربية الوطنية في 

، وتعتبر ھذه النتيجة منطقية كون البيئة التعليمية لكال الجنسين متشابھة، الصعوبة ولصالح اإلناث
غلب أوبالتالي من الطبيعي أن ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث على 

 ,Hepburn; Morris)ن وموريس ورھيبوتتفق ھذه الدراسة ودراسة ، مجاالت المقياس
وتختلف ھذه ، جود فروق ذات داللة إحصائية تعود للجنسوالتي أشارت إلى عدم  (2002

 ةوالتي أشارت نتائجھا إلى وجود فروق ذات دالل ،)٢٠٠٨(الدراسة عن دراسة الزيادات 
  .إحصائية لصالح اإلناث

د ان أرجع وق ك الباحث ى ذل ة يعيشون أن إل ة في الطلب ة بيئ م  عنفضالً ، واحدة تعليمي  أنھ
ة بيئة إلى ينتمون ا واحدة، أكاديمي ذي أن كم ي  المدرس ال امج االثرائ ذ البرن ذكور دى نف ھو ، ال

ذي فسه المدرس  دى ال امج ل درس البرن اث ي ة، اإلن ويم،، الشرح فطريق رر، التق امج المق   البرن
دة دارس، واح ذه الم ي ھ ارھم ف م اختي د ت ارات الموح ، وق ن االختب ة م اً لمجموع ى وفق دة لكل
 أن كما يعزى للجنس معنوية فروق وجود عدم إلى تؤدي المتغيرات فھذه لذلك كان من ،الجنسين
ة ات طبيع ي محتوي امج االثرائ راءة واالطالع، تجذب البرن ة للق ى تساعدھمو  الطلب وين عل  تك

  . أھداف التربية الوطنية

  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة

لى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بين الدراسة إھذه قد أشارت نتائج ل
، التربية الوطنيةالمجاالت الفرعية لمقياس االتجاھات نحو مستوى جميع متغيري الجنس على 

والتي أشارت إلى ، )٢٠٠٨(الزيادات مع دراسة ، وتتفق ھذه الدراسة 0.05)≤  (α مستوىعند 
  .ي مقياس االتجاھاتعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعود للجنس ف

التي احتواھا البرنامج  المواضيعإلى أن خصائص وطبيعة  ،وقد يعود السبب في ذلك
تؤدي إلى والتي قد  ،كانت ذات طبيعة عامة لم تشكل أي خصوصية ألي من الجنسين ،االثرائي

لتدريبي كما أن البرنامج ا ،تنمية االتجاھاتأو تؤثر في عملية  ،استخدام معالجة عقلية متباينة
مما  ،المستخدم في ھذه الدراسة قد تم تقديمه باستخدام نفس الوسائل واألساليب لكل من الجنسين

  .أدى إلى عدم وجود أثر ذي داللة إحصائية للتفاعل بين متغيري المجموعة والجنس
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  التوصيات

 إجراء دراسات مشابھه للتأكد من مدى مناسبة البرنامج االثرائي في تنمية التحصيل. 

 عمل أفالم وثائقية حول المؤسسات الوطنية وعرضھا في المدارس. 

  ايالء موضوع التربية الوطنية األھمية الكبرى خصوصا في مدارس المتميزين لما لھم من
 . دور فاعل في توعية المجتمع

  تنظيم دورات متخصصة لمعلمي التربية الوطنية تتضمن طرق اكتساب استراتيجيات
 . فاعلةالتربية الوطنية ال

  
  واألجنبية العربيةالمراجع 

 تطوير مقياس االتجاھات نحو" .)١٩٩٢( .احمدعلي  ،والعمر .يعقوب عبدهللا ،لوأبو حـ 
  . ٨٠–٤٥ .)٢(٥ .جامعة اإلمارات .مجلة كلية التربية ."االجتماعية الدراسات

 ةالت. )٢٠٠١( .صالح ،والرواضية .ھاني،ووشاح  .محمد ،والعمايرة ى.موس، سل أبو  ربي
  .عمان .الوطنية عمان مطابع. األردن في والمدنية ةالوطني

 مدينة الملك عبد . برنامج الكشف عن الموھوبين ورعايتھم). ٢٠٠٠.(مطلق  ،الحازمي
  .السعودية .الرياض. للعلوم العزيز

 رحيم، جروان د ال داع .)١٩٩٩( .فتحي عب وق واإلب ة والتف اب .الموھب امعي دار الكت  .الج
   .العين

 ةخلي ازي  ،ف ا لل" .)١٩٩١(.غ اھج الجغرافي ـر من ةتطويـ ي األردن لتنمي ة ف ة الثانوي  مرحل
ر د التفكي ادة الناق و الم اه نح ورة ."واالتج ر منش وراه غي الة دكت ين  .رس ة ع جامع
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