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 : ملخص الدراسة

استهدف البحث قياس فعالية استراتيجية مقترحة في تدريس العلوم قائمة على التعلم بالتعزيز     
ألطفال المرحلة االبتدائية, حيث تم تحديد أبعاد الهوية الوطنية لتعزيز وتنمية أبعاد الهوية الوطنية 

االسالمية الالزمة ألطفال المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية, وتم بناء أسس 
االستراتيجية المقترحة في تدريس الوحدة الرابعة)الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية( من 

 .ثالث االبتدائيمنهج علوم الصف ال
وفي خطوات بناء االستراتيجية تم استخدام: أسلوب التعلم بالتعزيز اللفظي والمادي والمعنوي في 
تعزيز الهوية الوطنية لألطفال, من خالل المثوبات المباشرة, الوعظ المباشر, االقناع والتلقين, 

ية الوطنية, واألحاديث النبوية التي القدوة, االسلوب الديني القرآني وجوانبه القرآنية فى تعزيز الهو 
تساهم فى تعزيز االنتماء والوالء, ممارسة الخبرات المنظمة للطفل التي يتعلم منها أبعاد الهوية 
الوطنية, وأنشطة وألعاب متنوعة ومناسبة لتالميذ المرحلة االبتدائية والتي تنمي جوانب شخصيتهم 

ادر تعلم بشرية وغير بشرية مادية وغير مادية , كي يكونوا مواطنين صالحين فى المجتمع, ومص
 .ومحسوسات وملموسات, تعزز وتنمي الهوية الوطنية لألطفال

عداد دليل المعلم في تدريس الوحدة, وتم بناء  وتم بناء الوحدة الدراسية المختارة في ضوء ما سبق, وا 
نظام االختيار من متعدد, وتم ( مفردة ب32اختبار تحصيلي في الجانب المعرفي للهوية الوطنية بلغ )

( مهارات عملية رئيسة 6إعداد بطاقة مالحظة لقياس أداء مهارات عملية في الهوية الوطنية بلغت )
 .( مهارة عملية فرعية40تضمنت )

وتم اختيار مجموعة من أطفال الصف الثالث االبتدائي بمدرستي المنصورية االبتدائية )مجموعة 
حدة بالتنظيم والطرق العادية( ومدرسة تربة االبتدائية )مجموعة تجريبية طفالا درست الو  34ضابطة 
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طفالا درست الوحدة بالتنظيم والطرق المقترحة(, وتم تطبيق أدوات البحث بعدياا, وأسفر البحث  32
 :عن نتائج أهمها

( بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 0, 01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي) -
ابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي في اختبار الجانب المعرفي لتعزيز الهوية الوطنية ولصالح الض

  .أطفال المجموعة التجريبية
( بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 0, 01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي) -

ات تعزيز الهوية الوطنية الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي في بطاقة مالحظة أداء مهار 
  .ولصالح أطفال المجموعة التجريبية

يوجد ارتباط دال إحصائيًّا فى التطبيق البعدى بين متوسطي اختبار الجانب المعرفي لتعزيز  -
 .الهوية الوطنية وبطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال المجموعة التجريبية

 : الكلمات المفتاحية

أساليب التعلم بالتعزيز اللفظي والمادي  –إستراتيجية مقترحة  –أبعاد الهوية الوطنية االسالمية 

 -الطاعة  –االنتماء والوالء  –مصادر تعلم حقيقية  –أنشطة تعليمية وألعاب  -والمعنوي والتقديري 

 .لية للهوية الوطنيةبطاقة مالحظة أداء المهارات العم –اختبار الجانب المعرفي في الهوية الوطنية 
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  Abstract: 

          The research aimed to measure the effectiveness of a proposed 

strategy in teaching science based on learning by enforcement to enforce 

and develop the dimensions of the national identity for primary school 

children, where the dimensions of the Islamic national identity necessary for 

primary school children in the Kingdom of Saudi Arabia were identified, 

and the foundations of the proposed strategy in teaching the fourth unit 

(weather and climate) were built In Saudi Arabia from the third-grade 

science curriculum. 

In the peoces of building the strategy, the following method was used: the 

method of learning with verbal, material and moral reinforcement in 

enhancing the national identity of children, through direct rewards, direct 

preaching, persuasion and indoctrination, role models, the Qur’anic 

religious method and its Qur’anic aspects in promoting the national identity, 

and the prophetic hadiths that contribute to the enforcement of belonging 

and loyalty practicing the organized experiences of the child from which he 

learns the dimensions of the national identity, various activities and games 

suitable for primary school pupils that develop aspects of their personality to 

be good citizens of society, human and non-human learning resources, 

material and non-material, and sensory and concrete, promote and develop 

the national identity of children. 

         The chosen study unit was built in the light of the above, mentioned 

ideas and the teacher’s guide was prepared in teaching the unit, and an 

achievement test was built in the knowledge side of the national identity, 

which amounted to (32) single system with multiple choice, and a note card 

was prepared to measure the performance of practical skills in the national 

identity amounted to (6) Main practical skills that included (40) sub-

practical skills. 
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            A group of third-grade primary school children was selected in the 

Mansouriya Elementary Schools (a control group of 34 children who 

studied unit by organization and regular methods) and the Soil Elementary 

School (experimental group of 32 children who studied unity with the 

organization and proposed methods), and the research tools were applied 

afterwards, and the research resulted in the most important results: 

- There is a statistically significant difference at the level of (01, 0) between 

the mean scores of children of the control and experimental groups in the 

post application in the cognitive aspect test to enhance the national identity 

and for the benefit of the experimental group children. 

- There is a statistically significant difference at the level of (01, 0) between 

the mean scores of children of the control and experimental groups in the 

post application in a note card for the performance of the skills of 

strengthening the national identity and for the benefit of the experimental 

group children. 

- There is a statistically significant correlation in the dimensional 

application between the two meaners of the cognitive aspect test to enhance 

the national identity and the card of observing the performance of the skills 

of strengthening the national identity of the experimental group children. 

key words  :  

 Dimensions of the Islamic national identity - a proposed strategy - methods 

of learning with verbal, material, moral and discretionary enhancement - 

educational activities and games - real learning resources - affiliation and 

loyalty - obedience - a cognitive aspect of the national identity - a note card 

for performing the practical skills of the national identity. 
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:مقدمة   
حرصت شعوب العالم منذ األزل حتى هذا اليوم على المحافظة على تميزها وتفردها اجتماعيًّا,     

وقوميًّا, وثقافيًّا؛ لذلك اهتمت بأن يكون لها هوية تساعد في اإلعالء من شأن األفراد في المجتمعات 
ما ساهم في تميِز الشعوب عن , وساهم وجود الهوية في زيادة الوعي بالذات الثقافية واالجتماعية, م

ا, فالهوية جزء ال يتجزأ من نشأة األفراد منذ والدتهم حتى رحيلهم عن الحياة.       بعضهم بعضا
ويمر مجتمعنا العربي واإلسالمي بفترة حرجة من حياته تتسم باهتزاز القيم, واضطراب المعايير      

د على بعض أبعاد الهوية الوطنية, وكثرة االجتماعية واألخالقية, التى تنعكس من قريب أو بعي
 حاالت الخروج على تعاليم الدين الحنيف.

وتعد التربية األداة الرئيسة في تنمية وتطوير القيم لدى الفرد؛ إذ أنها محور التقدم, وحجر       
صالح, ويقع على كاهلها مسؤولية إعداد اإلنسان وتشكيل عقله وتنمية قي مه الزاوية في كل تطوير وا 

ا بواجباته ومدركاا ألهدافه, كما  وهويته الوطنية منذ طفولته, التي تؤهله ألن يكون مواطناا واعياا ملتزما
 أنها الوسيلة التي تسهم في معالجة المشكالت واألزمات التي تعاني منها المجتمعات.

ية الوطنية  شغلها ومن هنا بدأت التربية تتحمل تلك المسؤولية, وأصبحت القيم التى تعزز الهو       
الشاغل والوظيفة األساسية لها, فاستخدام المحفزات للهوية الوطنية لدى المتعلم من أهم أهداف 
المنهج, وهي من المحكات المهمة الختيار أهداف المنهج , ومن نقاط البداية المهمة في تطوير 

التربوية وكيفية تدريسها المنهج تحديد القيم واألنشطة والمعززات للهوية الوطنية في األهداف 
 " ) (.  Beauchamp, J. 2017  25لألطفال لتنمية أبعادها المختلفة " ,

وُتعّرف الهوية في اللغة بأنها مصطلح مشتق من الضمير هو, ومعناها صفات اإلنسان       
حمد وحقيقته, وأيضا تستخدم لإلشارة إلى المعالم والخصائص التي تتميز بها الشخصية الفردية" م

 ". 34, 2015جماعة , 
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ا فتعرف الهوية بأنها مجموعة من المميزات التي يمتلكها األفراد, وتساهم في        أما اصطالحا
جعلهم يحققون صفة التفرد عن غيرهم, وقد تكون هذه المميزات مشتركة بين جماعة من الناس سواء 

 (.73ب,-2019ضمن المجتمع أو الدولة)حسين عباس,
تعريف الهوّية بأنها كل شيء مشترك بين أفراد مجموعة محددة, أو شريحة اجتماعية ويمكن       

تساهم في بناء محيط عام لدولة ما, ويتم التعامل مع أولئك األفراد, وفقاا للهوية الخاصة بهم وفى 
 (.2, 2017إطار أبعادها)محمود الناقة , 

 Basic Valueعرفية وأطر قيمية ويحتاج األطفال في الوقت الراهن إلى تنمية أسس م     
Framework   حول الهوية الوطنية, خاصة وأن أبعاد الوالء واالنتماء عند األطفال أصبحت ذات

صلة وثيقة بمدى وعي الطفل الثقافي واالجتماعي الذي يعيشه فى األسرة, وفي رياض األطفال, 
مرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية,  ومن خالل األنشطة التي يؤديها في برنامج تعليم رياض األطفال,

ومن ثم تزداد الحاجة إلىها على نحو ينمي شخصية األطفال في جو تعليمي يساعد على بناء 
 اإلنسان الصالح لنفسه ولمجتمعه وألمته اإلسالمية.

وعليه يمكن النظر إلى أهمية البعد العلمي في نمو الهوية الوطنية لألطفال من زاويتين: األولى      
, بما يؤكد أن العلم يحمل في طياته أهدافاا سامية, Scientific Literacyعلق باالستنارة العلمية تت

ومن ثم فإن االستنارة العلمية تمّكن الطفل من التعايش مع التطورات العلمية التكنولوجية, وتمّكنه 
من قضايا العلم كذلك من استخدام أمثل وآمن لها, أما الثانية فإنها تتعلق بموقف الطفل ذاته 

وغايات التطور العلمي في إطار األنشطة التى يمارسها, في برنامج تعليم الطفولة المبكرة من 
 الروضة إلى الصف الثالث االبتدائي,  بما يبرز أهمية الحاجة إليها  .

ويعد تضمين أنشطة وبرامج الهوية الوطنية لألطفال في مناهج التربية للطفولة المبكرة       
Education – ISVE   Scientific Values Implicit     ضرورة ملحةPressing 
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Necessity  في الوقت الحالي ؛ ألنها األساس في تكوين األخالقيات المهنية  العلميةScientific 
Professional Ethics   ,وفى ضوئها تتضح شخصية األطفال كالتعامل مع أجهزة الحاسب اآللي
وآداب الحوار والكتابة بين األطفال, وفنيات اللغة في أنشطة األطفال,  واالحتفاظ بالسجالت,

 ". Burkhardt , J . 2018, 88واالختالف العلمي في تقدير العلماء "   
أما البعد الفني فى إتاحة الفرصة لألطفال ألداء أنشطة فنية وتعبيرية فى حجرة األنشطة والرسم 

األطفال من مكونات ومحتويات ألبعاد الهوية الوطنية والتلوين, فيساعد على إبراز ما لدى 
اإلسالمية, مثل: أنشطة رسم وتلوين العلم السعودى, وأنشطة رسم وتلوين البيت الحرام والمسجد 
النبوي الشريف, وحضارة األمة اإلسالمية, وغيرها, وكلها تساعد وتعين األطفال على تنمية أبعاد 

 إلسالمية لديهم.معينه فى مكنون الهوية الوطنية ا
ومن خالل أبعاد الهوية الوطنية يستطيع الطفل أن يعبر عن أفكاره على نحو هادف ومتماسك سواء 
بالكالم أو بالكتابة أو الرسم؛ إذ أنه أمر مهم للنجاح األكاديمي والتواصل بين األطفال وبعضهم ألن 

الت المعرفية ومجاالت األنشطة أداء األطفال في الكالم أو الكتابة أو الرسم  يتأثر عبر المجا
 " . Hidi , et al 2015 ,429-430ومصادر التعلم المختلفة "  

وألن األنشطة هي عملية استكشاف وتعزيز لما تعلمه األطفال,  فإنها تمّكن من الوقوف على مدى 
ر أننا ما في عقل األطفال من تعلم وأبعاد متعددة حول المعرفة وتعلم المحتوى,  لذا  يفترض برون

 "   : Helton , & John , 2016 , 70نتعلم بثالث طرق رئيسة "
 على نحو فاعل ) بالعمل (. .1
 على نحو أيقونى ) من خالل تصور صورة ما (. .2
 على نحو رمزي ) من خالل إعادة التصور بالكلمات (.  .3
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ى التعلم الرمزي ففي التعلم الفاعل تسيطر اليد, وفى التعلم األيقونى ) التصوري ( تسيطر العين, وف
يسيطر العقل, وكل هذه الطرق تحتاج إلى أساليب تعزيز وتحفيز مختلفة لتنمي لدي األطفال أبعاد 

 الهوية الوطنية.
ذا كان التعلم األكثر فعالية يحدث عند استخدام أسلوب التعزيز مع األطفال, عندئذ فإن األنشطة  وا 

ة إلى اإلجراءات التى تتبع فى تعليم األطفال واأللعاب تتضمن اليد والعين والعقل للطفل, إضاف
واستخدام صيغ فريدة للتغذية التعزيزية الراجعة؛ ألن المعلومات تكون متاحة مباشرة وبشكل حسي 
 عياني في المنتج المكتوب سواء فى صورة رسمها الطفل أو كلمات تحدث بها أو كتابات للطفل.  

ما يميز اإلنسانية  فى نمو هويتها الوطنية, هو  " أن Chomsky , N . 2015ويؤكد شومسكي "  
ذلك االستخدام المبدع لنظم تعليم األطفال, التي توظف في تحويل األفكار والمشاعر إلى كلمات 
وجمل ورسومات من خالل األنشطة المتنوعة والمناسبة لعمر األطفال, يعبر عنها الطفل  في 

 أو كتبها.كتابته, أو لوحة رسمها, أو عبارة تحدث بها 
ومن خالل الدراسة االستطالعية التى قام بها فريق البحث على أطفال المرحلة االبتدائية بتربة 
لمعرفة مستوي أبعاد الهوية الوطنية لديهم من خالل استبانة مفتوحة اإلجابة دارت محاورها حول: 

دراك األطفال لها, مستوي الهوية الوطنية لدى األطفال,  مفهوم الهوية الوطنيه, أبعادها, معرفة وا 
األنشطة المدّعمة للهوية الوطنية, وتبيَّن من خالل نتائج الدراسة االستطالعية تدني معرفة األطفال 
 بأبعاد الهوية الوطنية وقلة إلمامهم بها, وضعف األنشطة المنهجية التي تدعم الهوية الوطنية لديهم.  

دراسات السابقة, أهمية أساليب التعزيز في تعليم ويرى فريق البحث باستعراضه آراء المتخصصين وال
األطفال من خالل األنشطة, والقدوة أو النمذجة, أو التعزيز المادى بالمكافأة, أو التعزيز المعنوي, 

 واستخدام مصادر التعلم في تنفيذ أنشطة األطفال المرتبطة بأبعاد الهوية الوطنية.
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ة في تدريس العلوم قائمة على أساليب التعزيز فى تعليم ومن هنا تم تصميم وبناء استراتيجية مقترح
 أطفال المرحلة االبتدائية لتعزيز وتنمية أبعاد الهوية الوطنية لديهم.  

 تحديد مشكلة البحث:
: تدني مستوى أبعاد الهوية الوطنية ألطفال المرحلة اإلبتدائية في ضوء تحددت مشكلة البحث في

 ا ومعرفياا, خاصة وأن األطفال هم مستقبل األمم وعماد نهضتها.تطورات العصر الحالي تكنولوجيا 
 ويحاول البحث الحالي حل هذه المشكلة عن طريق اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:

كيف يمكن تعزيز وتنمية أبعاد الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية باستخدام استراتيجية مقترحة 
 على التعلم بأساليب التعزيز المناسبة لديهم؟في تدريس العلوم, قائمةا 

 ويتفرع من التساؤل الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
ما أبعاد الهوية الوطنية الالزمة لنمو شخصية أطفال المرحلة االبتدائية في المملكة العربية  .1

 السعودية؟
علم بالتعزيز لتعزيز ما أسس بناء استراتيجية مقترحة في تدريس العلوم قائمة على أساليب الت .2

 وتنمية الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية؟
ما فعالية االستراتيجية المقترحة فى تعزيز وتنمية أبعاد معرفية مرتبطة بالهوية الوطنية  .3

 ألطفال المرحلة االبتدائية في تدريس العلوم؟
عملية مرتبطة بالهوية الوطنية ما فعالية االستراتيجية المقترحة فى تعزيز وتنمية أداء مهارات  .4

 ألطفال المرحلة االبتدائية في تدريس العلوم؟
ما العالقة االرتباطية بين متوسطي درجات اختبار تعزيز الهوية الوطنية وبطاقة مالحظة  .5

 أداء مهارات الهوية الوطنية بعديًّا لدى أطفال المجموعة التجريبية ؟
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 أهداف البحث:
يمكن استخدامها لتعزيز وتنمية الهوية الوطنية لدى أطفال المرحلة  بيان أهم األساليب التي .1

 االبتدائية في المملكة العربية السعودية.
تحديد أسس بناء استراتيجية مقترحة في تدريس العلوم, قائمةا على أساليب التعلم بالتعزيز  .2

 لتعزيز وتنمية الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية.
ية اإلستراتيجية المقترحة فى تعزيز وتنمية الجانب المعرفي والمهاري في الكشف عن فعال .3

 الهوية الوطنية لدى أطفال المرحلة االبتدائية.
تقديم مقترحات وتوصيات مرتبطة بتنمية ودعم الهوية الوطنية في نفوس أطفال المرحلة  .4

 االبتدائية في المملكة العربية السعودية.
 تصميم البحث:

ستخدام المنهج الوصفي التحليلي في وصف الوضع الراهن ألبعاد الهوية يتبع البحث ا .1
 الوطنية وكيفية تعزيزها.

كما يتبع البحث تصميم المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية التي تدرس المحتوى  .2
واألنشطة باإلستراتيجية المقترحة, وبأسلوب التعلم بالتعزيز للهوية الوطنية ألطفال المرحلة 

بتدائية, والضابطة التى تدرس نفس محتوي المنهج بالطريقة والتنظيم العادي, وتطبيق اال
 قبلي و بعدي لالختبار وبطاقة المالحظة على نفس المجموعتين. 

ويتبع البحث تصميم المنهج اإلحصائي في المعالجات االحصائية بين التطبيقين على  .3
لمقارنة اإلحصائية  للفروق باختبار )ت( مجموعتي أطفال المرحلة االبتدائية, واستخدام ا
( لقياس قوة التأثير لالستراتيجية  لمتوسطين مستقلين, واستخدام مربع أوميجا )

 المقترحة.
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 أهمية البحث:
يكتسب البحث أهميته وفائدته من أهمية الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية بالمملكة  .1

 لمجتمع وفى بناء شخصيتهم.العربية السعودية في حياة الفرد وا
الكشف عن الواقع الراهن في مجتمعنا العربي واإلسالمي الذي أخذ يبتعد شيئاا فشيئاا عن  .2

 قيمه وهويته الوطنية اإلسالمية.
الواقع العالمي الحالي الذي يتميز بالتقدم التكنولوجي الهائل, والتواصل السريع في إطار  .3

 التي تختلف عن مقدرات عالمنا العربي واإلسالمي.منظومة من القيم والهويات الوطنية, 
تقديم تصميم وبناء استراتيجية مقترحة فى تدريس العلوم قائمة على استخدام أساليب التعزيز  .4

المناسبة لتعزيز وتنمية الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية, يمكن االستفادة منها في 
 ها. عمل استراتيجيات تدريسية أخرى على غرار 

الكشف عن دور أساليب التعلم بالتعزيز فى تعزيز وتنمية الهوية الوطنية ألطفال المرحلة  .5
 االبتدائية.

تقديم اختبار قياس الجانب المعرفي, وبطاقة مالحظة مهارات عملية, مرتبطين بالهوية  .6
 الوطنية, يمكن االستفادة منهما في أبحاث أخرى.

 فروض البحث:
( بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 0, 01ئية عند مستوي)يوجد فرق ذو داللة إحصا .1

الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي في اختبار الجانب المعرفي لتعزيز الهوية الوطنية 
 ولصالح أطفال المجموعة التجريبية. 

( بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين 0, 01يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي) .2
ة والتجريبية فى التطبيق البعدي في بطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية الضابط

 الوطنية ولصالح أطفال المجموعة التجريبية. 
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يوجد ارتباط دال إحصائيًّا فى التطبيق البعدى بين متوسطي اختبار الجانب المعرفي لتعزيز  .3
نية لدى أطفال المجموعة الهوية الوطنية وبطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية الوط

 التجريبية.
 حدود البحث: 

 التزم البحث الحدود التالية :
 : محافظة تربة بمنطفة الطائف التعليمية, مكان عمل فريق البحث.الحدود المكانية .1
 -2019هـ الموافق 1441, 1440: الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسيالحدود الزمانية .2

 م.2020
 : الحدود األكاديمية .3
 م(. 2020أبعاد الهوية الوطنية : )حسين عباس وآخرون, (1
جراءات تصميم وبناء استراتيجية مقترحة فى تدريس العلوم, قائمة على استخدام  (2 أسس وا 

أساليب التعزيز لتعزيز وتنمية الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية في الوحدة الرابعة 
 ية( بمنهج علوم الصف الثالث االبتدائي. )الطقس والمناخ في المملكة العربية السعود

 أساليب تعزيز تعليم األطفال المناسبة. (3
 مجموعة من أطفال الصف الثالث االبتدائي, قسمت إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية.  (4
 اختبار قياس الجانب المعرفي لتعزيز الهوية الوطنية. (5
 بطاقة مالحظة أداء مهارات عملية للهوية الوطنية. (6

ج  راءات البحث:خطوات وا 
لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي نص على " ما أبعاد الهوية الوطنية  -1

 الالزمة لنمو شخصية أطفال المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية؟" فتم األتي:
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 تحليل الدراسات والبحوث السابقة لتحديد أبعاد الهوية الوطنية لإلنسان السعودي. (1
 ليل معطيات البيئة السعودية لتحديد أبعاد ومكونات الهوية الوطنية السعودية.تح (2
تحديد أبعاد الهوية الوطنية السعودية الالزمة لنمو شخصية أطفال المرحلة االبتدائية والقائمة  (3

 على قيم اإلسالم والتوحيد من القرآن والسنة النبوية المطهرة.
 .عرض القائمة على المحكمين والمتخصصين (4
أبعاد الهوية الوطنية الالزمة لنمو شخصية أطفال المرحلة االبتدائية في المملكة العربية  (5

 السعودية فى صورتها النهائية.
لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة والذي نص على: " ما أسس بناء استراتيجية  -2

زيز وتنمية الهوية الوطنية مقترحة في تدريس العلوم, قائمة على أساليب التعلم بالتعزيز لتع
 ألطفال المرحلة االبتدائية؟" فتم األتي:

 تحديد األنشطة المناسبة ألطفال المرحلة االبتدائية في الوحدة المختارة. (1
 تحديد مصادر التعلم المناسبة لتدريس األنشطة التعليمية بالوحدة. (2
 الوطنية لألطفال.  تحديد األساليب المناسبة للتعلم بالتعزيز لتعزيز وتنمية الهوية (3
بناء المواقف التعليمية ألنشطة وموضوعات الوحدة في ضوء: خصائص األطفال, أهداف  (4

 م.2030الوحدة, أبعاد الهوية الوطنية السعودية, رؤية المملكة 
 بناء وتصميم أسس استراتيجية مقترحة فى تدريس العلوم في إطار األسس السابق تحديدها.  (5
ثالث والرابع من أسئلة الدراسة واللذين نصا على :" ما فعالية لإلجابة عن السؤالين ال -3

االستراتيجية المقترحة فى تعزيز وتنمية أبعاد معرفية مرتبطة بالهوية الوطنية ألطفال 
المرحلة االبتدائية في تدريس العلوم؟ ", و" ما فعالية االستراتيجية المقترحة فى تعزيز 

الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية في تدريس وتنمية أداء مهارات عملية مرتبطة ب
 العلوم؟" فتم اآلتي: 
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اختيار وحدة )الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية( بمنهج  العلوم بالصف الثالث  (1
 االبتدائي.

إعداد كتاب الطالب يحتوي على األنشطة التعليمية وأساليب التعلم بالتعزيز المناسبة  (2
 ال والمنهج والهوية الوطنية, في موضوعات الوحدة.لخصائص األطف

 بناء دليل للمعلم فى تدريس الوحدة المختارة ألطفال الصف الثالث االبتدائي. (3
 بناء اختبار قياس الجانب المعرفي لتعزيز الهوية الوطنية ألطفال الصف الثالث االبتدائي. (4
 يز الهوةية الوطنية.بناء بطاقة مالحظة أداء المهارات العملية المرتبطة بتعز  (5
تقنين االختبار وبطاقة المالحظة بعرضهما على مجموعة من المحكمين والخبراء واجراء  (6

 التجريب االستطالعي, ثم إجراء التعديالت الالزمة. 
اختيار مجموعة من أطفال  الصف الثالث االبتدائي بمحافظة تربة, وتقسيمهم إلى  (7

 تبار وبطاقة المالحظة عليهم قبليًّا.مجموعتين ضابطة وتجريبية, وتطبيق االخ
تدريس الوحدة الدراسية المختارة بالتصميم والبناء والطرق المقترحة ألطفال المجموعة  (8

التجريبية, في حين يدرس أطفال المجموعة الضابطة نفس محتوى الوحدة بالتنظيم 
 والتصميم والطرق العادية. 

 ة المالحظة على أطفال المجموعتين.بعد نهاية تدريس الوحدة يطبق االختبار وبطاق (9
 رصد الدرجات الخام. (10
 تحليل وتفسير النتائج. (11
 تقديم التوصيات والمقترحات. (12
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 تحديد مصطلحات البحث:

 Effectivenessالفعالية:  .1

تعرف اجرائياا في البحث الحالي أنها: " معدل الزيادة في درجات الطالب في اختبار تعزيز أبعاد 
جات بطاقة مالحظة المهارات العملية, والمرتبطة بتطبيق المعالجة التجريبية, الهوية الوطنية, ودر 

ويقصد بها فى هذا البحث التأثير الناتج عن مرور األطفال بخبرات االستراتيجية المقترحة في 
تدريس العلوم, والقائمة على أساليب التعلم بالتعزيز المادي والمعنوي وأنشطة مناهج األطفال لتعزيز 

 ية الهوية الوطنية لديهم".وتنم
  Strategyاستراتيجية :     .2

تعرف اجرائياا في البحث الحالي أنها: " توليفة من نمط المثير المعزز ألبعاد الهوية الوطنية, ويتم 
جراءات مصممة وهادفة فى تدريس العلوم ومعطيات  تنظيمها فى إطار أسس محددة وخطوات وا 

بتدائية, فى ضوء أهداف المرحلة التعليمية, وصفات وخصائص منظمة لبيئة تعلم طفل المرحلة اال
األطفال باستخدام أسلوب التعلم  بالتعزيز ومحتوى األنشطة ومصادر التعلم المناسبة, وتدريب 

 المعلمين على هذه الخطوات واإلجراءات التدريسية".
 National Identityالهوية الوطنية:     .3

بها األمة السعودية في وجودها واستقرارها, وتترجم روح هي الخصائص والسمات التي تتميز 
االنتماء والوالء ألبنائها, منذ الطفولة حتى رحيلهم عن الحياة, ولها أهميتها فى رفع شأن األمة 

 (2020السعودية وتقدمها وازدهارها, بأبعادها المختلفة: )حسين عباس وآخرون, 
حرمين الشريفين ألطفال المرحلة االبتدائية,  وأهمية بالدي َعَلم المملكة العربية السعودية, وأهمية ال

وطني مهبط الوحي السماوي ألطفال المرحلة االبتدائية, وتعليم مناهج اللغة العربية هوية المسلمين 
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والوطن العربي, وتعليم مناهج الدراسات اإلسالمية والقرآن الكريم المصدر الرئيس للهوية اإلسالمية 
ائية, وتعليم مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية ومعرفة تاريخ العلم والعلماء العرب بالمرحلة االبتد

المسلمين فى تقدم البشرية, وتعليم مناهج الدراسات االجتماعية بالمرحلة االبتدائية مصدر حضارى 
فني  للتاريخ السعودي, وتعليم فنون الرسم والتلوين بالمرحلة االبتدائية ينّمي موهبة التعبير ال
 لألطفال, و تدريب األطفال على علوم الرياضة وممارستها يسهم فى بناء جسم سليم وعقل سليم.  

 Learning by Reinforcementالتعلم بالتعزيز:    .4

يعرف اجرائياا في البحث الحالي أنه: " أسلوب مهم من أساليب التعلم المستخدمة إلثارة دافعية الطفل 
مجهود أكبر فى ممارسة األنشطة التعليمية, وأداء أعظم لتحقيق أهدافه,  نحو التعلم, ودفعه إلى بذل

ويكون التعزيز عبارة عن سلوك لفظي أو غير لفظي, مادي أو معنوي من المعلم, ويأتي عقب 
سلوك الطفل سواء كان لفظيًّا أو غير لفظي, تعبيراا عن مدى الموافقة أو الرفض لهذا السلوك, فهو 

 أو عقاب بعد خطأ".مكافأة بعد نجاح, 
 أنشطة تعزيز الهوية الوطنية لألطفال: .5

تعرف اجرائياا في البحث الحالي أنها: " مجموعة من اإلجراءات واألعمال والمواقف واألدوات 
والمصادر المناسبة ألطفال المرحلة االبتدائية, والتي يتم تصميمها في إطار متطلبات نمو األطفال, 

لكة العربية السعودية, والمستخدمة لتعزيز وتحفيز وتدعيم الهوية الوطنية ومعطيات بيئة التعلم بالمم
لديهم, في ضوء أسس التعلم بالتعزيز لتحقيق أهداف تعليمية محددة تساهم فى بناء شخصية الطفل 

 فى مختلف المجاالت".
 مصادر تعلم الهوية الوطنية لألطفال: .6

ألصلية البشرية ) األب, واألم, والمعلم, والقدوة, تعرف اجرائياا في البحث الحالي أنها: العناصر ا
وأصحاب المهن المختلفة : النجار, البناء, الكهربائي, رجل البترول, الرياضي, إلخ... (, باإلضافة 
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إلى مصادر التعلم األخرى غير البشرية )العلم السعودي, وصور للبيت الحرام, وصور للمسجد 
وملصقات عن اآلثار السعودية, وملصقات عن المنجزات النبوي الشريف, ونماذج لكل منهما, 

العلمية السعودية في مجال العلوم, وملصقات عن الطقس والمناخ السعودي إلخ...( في إطار 
 أهداف المناهج.
 أدبيات البحث:

 أهداف المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية:

لسعودية, أهداف المرحلة االبتدائية )عبداهلل العقيل حددت وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية ا
عبدالعزيز عبداهلل  - 144,  2010حمدان الغامدي ونور الدين عبدالجواد ,  – 55, 2006,

 ( في:60, 2018وآخرون ,
تعهد العقيدة اإلسالمية الصحيحة فى نفس الطفل ورعايته بتربية متكاملة فى خلقه, وجسمه,   (1

 ئه إلى أمة اإلسالم.وعقله, ولغته, وانتما
 تدريبه على إقامة الصالة, وأخذه بآداب السلوك والفضائل. (2
تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية, والمهارة العددية, والمهارات  (3

 الحركية.
 تزويده بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات. (4
بيئته االجتماعية والجغرافية؛ ليحسن استخدام النعم  تعريفه بنعم اهلل عليه في نفسه, وفي (5

 وينفع نفسه وبيئته.
 تربية ذوقه البديعي, وتعهد نشاطه االبتكاري, وتنمية تقدير العمل اليدوي لديه. (6
تنمية وعيه ليدرك ما علية من الواجبات, وما له من الحقوق, في حدود سنه, وخصائص  (7

 اإلخالص لوالة أمره.المرحلة التي يمر بها, وغرس حب وطنه و 
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توليد الرغبة لديه في االزدياد من العلم النافع  والعمل الصالح, وتدريبه على االستفادة من  (8
 أوقات فراغه.

 إعداد الطالب لما يلي هذه المرحلة من مراحل حياته. (9
وهذه األهداف تبين مدى حرص المملكة العربية السعودية على غرس دعائم وجوانب الهوية الوطنية 
اإلسالمية فى نفس الطفل منذ صغره, فالهدف األول يبين االنتماء إلى أمة اإلسالم, بما فيه من 

 وطنية إسالمية وقيم االنتماء اإلسالمي من خالل تعليم اللغة العربية, وتعاليم الشريعة اإلسالمية.
اعية والجغرافية, كما أن أهداف المرحلة تناولت تعليم الطفل بهدف نفع نفسه ومجتمعه وبيئته االجتم

وهذه األهداف تبين إلى أي مدى اهتمت المملكة بتعليم أطفال المرحلة االبتدائية المعلومات 
 والموضوعات التى تعود بالنفع على بيئتهم ووطنهم السعودي, من خالل تعليمه المعلومات النافعة.

خالص لوالة أمر الوطن, من وتهتم أهداف المرحلة االبتدائية بنواحي حب الوطن وقيم المواطنه, واإل
خالل قيام المرحلة االبتدائية بغرس هذه األهداف المهمة فى نفوس األطفال في إطار موضوعات 

 وأهداف محتوى المناهج الدراسية على مدار صفوف المرحلة, وتعريفهم بواجباتهم نحو وطنهم. 
 لمرحلة االبتدائية:أواًل : تحديد أبعاد الهوية الوطنية الالزمة لنمو شخصية أطفال ا

توصلت الدراسات والبحوث السابقة )حسين عباس, السيد سحلول, نبيل الشربيني, طامي العلياني, 
( التي أهتمت بأبعاد الهوية الوطنية بالمملكة العربية السعودية, في المرحلة 2020محمد على, 

ة أطفال المرحلة, كما بالجدول االبتدائية إلى أبعاد الهوية الوطنية اإلسالمية والالزمة لنمو شخصي
 التالي:  
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 ( أبعاد الهوية الوطنية اإلسالمية والالزمة1جدول )
 ألطفال المرحلة االبتدائية بالمملكة العربية السعودية 

 
وبذلك يكون فريق البحث قد أجاب عن السؤال األول من أسئلة البحث والخاص بتحديد أبعاد الهوية 

 زمة ألطفال المرحلة االبتدائية.الوطنية اإلسالمية الال
ثانًيا : أسس بناء استراتيجية مقترحة لتعزيز الهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية قائمة على 

 أساليب التعلم بالتعزيز المناسبة لهم:
أم  ميةـرسالمؤسسات التربوية, سواء أكانت  بها تقوم التي المهام أحد الوطنية الهوية تعزيز يعد   
 مقومات ألن كـذل ,انـاإلنس حياة فيأساس  الوطنية الهوية على التربية تأثيرو ,رسمية رـيغ

 (.1984,242)محمد فرج , الهويةخالل أبعاد  من تتبلور إنما الفرد شخصية
 الهوية الوطنية له أساليب مختلفة, أهمها : وتعزيز
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هم في تشكيل الهوية وصناعتها ال سيما : ُيَعّد التعليم العامل األ تنمية دور التعليم في المجتمعـ  1
في مرحلة التعليم األساسي؛ فهو بمثابة العمود الفقري لبقية المراحل, فما يستقيه الطالب في هذه 

 2010حافظ, رهانالمرحلة من أفكار هو ما يشكل شخصيته وهويته الوطنية وثقافته المعرفية )ب
,36.) 

ليمية في المرحلة االبتدائية؛ فهي تمثل الثقافة المشتركة غير يدعونا إلى االهتمام بالمناهج التع وهذا
االختيارية بين الفرد ووطنه من جهة, ومن جهة ثانية, فهي الثقافة المشتركة بين جميع أفراد الشعب, 

يكون كافياا ووافياا  أنعلى عكس اإلعالم الذي يحدده الفرد بذاته, لذلك يصبح من الضروري جداا 
لوالء الوطني كمدخل أساس للهوية الوطنية, وتحصين أبناء الوطن من االنجرار نحو لتعزيز وتجديد ا

تغليب النزعات الطائفية والقبلية والحزبية  حماية للسلم االجتماعي الذي تنتعش في أجوائه الهوية 
 (.2016,108الوطنية واالعتزاز بها)دنيا األمل إسماعيل,

( استراتيجية متكاملة 2014صابر جيدوري,  - 2002وضعت دراستي )عبدالهادي الجوهري, وقد
يمكن أن تساهم في تحقيق أبعاد الهوية الوطنية في التعليم االبتدائي تقوم على قيم : االنسجام 

 قيموالوئام, العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات, دور األسرة في غرس القيم, 
لمجتمع المدني ودورها في التثقيف, غرس القيم الوطنية, بعض االنتماء, قيم اإليجابية, مؤسسات ا

 قيم العولمة, حيث توصلت الدراستين إلى أهمية القيم الوطنية في بناء الهوية الوطنية لإلنسان. 
( فتشير إلى أهمية دور المعلم في ترسيخ مبادئ ومعاني  2016أما داسة )إبراهيم عبدالقادر ,  

دون تعصب أو تشدد , والمعلم الناجح هو الذي يكون قدوة حسنة الوطنية في نفوس الطالب 
 لتالميذه لكي يستطيع غرس القيم الحسنة التي هي بمثابة التأصيل لالنتماء الوطني.

( إلي تعزيز الهوية الوطنية لألطفال بأندونيسيا عن Rizkiyani, 2018حين هدفت دراسة   )  في
تربية الوطنية مع باقي المناهج, مع استخدام وسائل طريق استخدام مدخل دمج محتوى مناهج ال
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تكنولوجيا التعليم المناسبة لألطفال, ومدخل عرض القصص المسلية لألطفال, بأساليب تدريسية 
 ومستوى النمو لألطفال.   تناسبت
: ُتعّد األسرة اللبنة  في المجتمع, وبناؤها على أساس الشريعة اإلسالمية األسرةتنمية دورـ  2

لى في بناء المجتمع؛ لذا فإن بناءها ينبغي أن يكون على الكتاب والسنة؛ والمرأة الصالحة هي األو 
 األساس المتين في بناء األسرة.

نما كان لألسرة دور كبير في تعزيز الهوية الوطنية؛ ألنها األقرب والموجه الرئيس للفرد منذ نعومة  وا 
لية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, وال بد أظفاره من خالل غرس السلوكيات والممارسات العم

دون عصبية للعائلة  وطنأن تنهض األسرة بدورها في تنمية االنتماء لدى أبنائها, االنتماء للدين وال
 أو القبيلة أو المحيط الصغير.

 مقومات لحو, صالحين مواطنينليكونوا  همإعدادويمكن لألسرة أن تقوم بهذا الدور من خالل:  
 قواعد واحترام ,لوطنه المخلص للمواطن الصحيحة العادات على, والتنشئة الحةـالص واطنةالم
عالء شأنه والذود  تقدمه لأج منفي نفوسهم  الوطنحب   غرس, ووأنظمتها المةـوالس نـاألم وا 

األماكن  لتشم جوالت في لاألطفامن خالل أخذ  الوطن بصروح التعريف, واضهعن حي
تعزيز ثقافة الحوار والمشاركة والتسامح مع االختالف, وغرس مبدأ تقديم , و والتراثية التاريخية

المصلحة العامة للوطن على المصلحة الشخصية, وتوجيه الطفل لالستخدام األمثل لوسائل التقنية 
 (.38, 2010بالنفع عليه وعلى مجتمعه)برهان حافظ, ودالحديثة بما يع

( عن تعزيز سلوكيات وقيم الهوية الوطنية من خالل 2017أسفرت نتائج دراسة )ناصر إبراهيم,  وقد
مناهج التربية االسالمية باألردن, ودور األسرة التربوي اإلسالمي في تعويد األبناء على الشعائر 

الوطنية  الميةاإلسالمية في تعزيز الهوية الوطنية لديهم, حيث يتشرب النشء القيم األخالقية اإلس
 لقيم السلبية. واالبتعاد عن السلوكيات وا
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 ألن وذلكالمرتبطة بها,  والقيمالوطنية  المفاهيم لغرس لالمراح أهم من الطفولة حلةمر وتعد
, شخصيتهبناء  في مكونًا عنصرًا يجعلها اـعليه ـلالطف وتنشئةالطفولة,  مرحلة في ترسيخها
 عنصرو مجتمعه وه في يعيش أنه يتعلم أن يجب األسرة في األولى نموه لمراح  منذ لوالطف
 بالجد ورقيه هـوتقدم نموهوالمشاركة في  المسؤولية لتحم على وقادرًا صالحًا يكون أن ويجب ,فيه

, ويجب أن ينشأ من مراحله األولى على االنتماء وحب الوطن  )ناصر إبراهيم  والكفاح لوالعم
,2017  ,66.) 
رشادهم كل هذا يستدعي ضرورة قيام األسرة بواجبها األمثل تجاه المجتمع   من خالل توجيه األبناء وا 

إلى ما ينمي هويتهم الوطنية؛ فاألسرة المستقرة تعد عامالا مهماا من عوامل سعادة واتِّزان وتكامل 
 شخصية أبنائها, وِمن ثم قدرتهم على التفاعل بشكل إيجابي مع المجتمع.

ذا ساليبهم المختلفة دون توجيه لم تقم األسرة بدورها المنوط بها, وتركوا أبناءهم باتجاهاتهم وأ وا 
وتعزيز لقيمة الهوية واالنتماء فإن هذا مؤشر خطر للهوية يؤدي إلى الشقاق والتنازع واالنقسام داخل 

 األسرة والمجتمع.
: االنتساب حباا وفكراا للوطن الذي ُولد فيه المرء, ونشأ, وتعلم,  وعاش  ـ االنتماء العاطفي للوطن3

ه, يؤدي إلى أن يعتز بهويته, ويسعى إلى االهتمام بها وتقويتها؛ لكونها فيه حتى تأثر به وأثر في
كما يحّن المرء منا  إليهاالمدينة, واتخذها وطناا, وكان يحّن  نابعة من حبه لوطنه, وقد أحب النبي 

اْلَمِديَنِة َأْوَضَع َراِحَلَتُه َكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر, َفَنَظَر ِإَلى ُجُدَراِت َأنَّ النبي  إلى وطنه, " فعن أنس  
َكَها ِمْن ُحبَِّها ")البخاري , ْن َكاَن َعَلى َدابٍَّة , َحرَّ  ( .638, 1987, َواِ 

العاطفة اإلنسانية على ضرورة االنتماء إلى الوطن بما يشمله من أرض وقيم عادات  وجبلت
 وسعه للنهوض به.وتطلعات؛ لذلك نجد كل إنسان له وطن يحّن إليه, ويبذل كل ما في 
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( إلى أن تعزيز قيم االنتماء الوطني للوطن من خالل 2016دراسة)إبراهيم عبد القادر,  وتوصلت
تنمية العاطفة الوطنية للدين والوطن في إطار تدريس مناهج الشريعة اإلسالمية, وتعليم النشء قيم 

 االنتماء والوالء والطاعة, في دينهم ووطنهم.  
به واالنتماء والوالء له يتجسد في ما نقول وما نفعل في حياتنا األسرية الوطن والتعلق  وحب

واالجتماعية والعملية, وفي هويتنا وعالقاتنا برموزه القيادية وحمايتنا لها, ومحافظتنا على ما حققته 
ا يعني عدم االنسياق مع وراء  أعداء  دعواتمن مكتسبات وطنية مادية ومعنوية, وحب الوطن أيضا

الذين يسعون جاهدين لهدم الوطن والنيل منه, فالتبعية لهؤالء خيانة للوطن ومعول الوطن 
 (.200,  2016لهدمه)إبراهيم عبدالقادر , 

جمعوا بين االنتماء والوالء لقيادتهم ووطنهم,   ومما  -كما هو واضح للجميع  -والسعوديون   
لة االجتماعية في المعاملة والتواصل ساعد على هذا الحب وهذا االنتماء في المملكة تطبيق العدا

أشعرت  تمرةالمستمر بين القيادة واألمة, وكذلك ما تبنته المملكة من برامج عمل مميزة, وتوعية مس
المواطن بحقوقه وواجباته, وربطت ماضيه بمستقبله, وأشعلت جذوة االرتباط العاطفي لديه, وهذا ما 

 هذا الوطن والذود عنه.جعله يبذل النفس والنفيس في سبيل النهوض ب
: يعّد إرساء المبادئ األخالقية في نفوس الشباب  ـ االنتظام العام في المجتمع وفًقا لمبدأ أخالقي 4

 من أهم أساليب تعزيز االنتماء, فاألمم إنما تبنى وتنهض بأخالقها , قال الشاعر:
 هُبوا.األمُم األخالُق ما َبِقيت       فإن ُهُم َذَهبت أخالُقهم ذ إنما
ا حضارياا يتبعه    ن التخلق بأخالق اإلسالم, وقيمه العظيمة, ومثله العليا يجعل المرء أنموذجا وا 

 القاصي والداني , وما انتشر اإلسالم في بالد الغرب إال بأخالق أتباعه.
نََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم()القلم:  زّكي اهلل تعالى النبي  وقد , وكيف ال تزكو (4في أخالقه, فقال : )َواِ 

نفسه, وقد أنزل اهلل عليه القرآن, فقرأه على الناس وحفظه, وتدبر معانيه وطبقها, وتخلق بأخالق 
للسيدة عائشة َرِضَي اللَُّه َعْنَها ـ :  َيا ُأمَّ  لالقرآن فصار خلقه؟ وعن َسْعَد ْبَن ِهَشاِم ْبِن َعاِمٍر أنه قا
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, َقاَلْت : َأَلْسَت َتْقَرُأ اْلُقْرآَن ؟ ُقْلُت : َبَلى , َقاَلْت :  َفِإنَّ  ِق َرُسوِل اللَِّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْنِبِئيِني َعْن ُخلُ 
 (. 527, 1997َكاَن اْلُقْرآَن ...... الحديث )أبو داود,  ُخُلَق َنِبيِّ اللَِّه 

هم, وكانت وكلما تمسك األفراد في مجتمع ما باألخالق الفاضلة كلما نهضوا بمجتمعهم وأوطان  
األخالق بمثابة الحصن المنيع الذي يحميهم ويحفظهم من المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات ما 

وبه  م,بين الفينة والفينة؛ ومجتمع بأخالق حميدة هو حامل الراية لكل المجتمعات, وأسوة حسنة له
ليه يرجعون, ومنه يتعلمون.  يقتدون, وا 

يكون إال مع أصالة في الخلق وأصالة في الصفات الحسنة  لذا فإن االنتماء الصادق للوطن ال 
للمرء, ومن أعظم األخالق خلق الوفاء, الذي يحمل في طياته صدق االنتماء النابع من الوفاء 

 للوطن. 
: فمن صاحب أهل الصالح والتقوى أرشدوه إلى هويته الوطنية, وما اختيار الصحبة الصالحة -5

فعوا عنه كل ما يهددها, وال شك في أن مجالسة الصحبة الصالحة يقويها, وما فيها من نفع, ود
تظهر للمرء منا ما في نفسه من قصور ينبغي إتمامه حتى تصفو نفسه, بخالف الصحبة السيئة 

 فإنها تجعل النفس في تردي مستمر, وكل ذلك مؤثر في تعزيز الهوية.
اِلِح, َواْلَجِليِس السَّْوِء َكَحاِمِل اْلِمْسِك  َقاَل: ِإنََّما َعِن النَِّبىِّ فَعْن َأِبى ُموَسى   َمَثُل اْلَجِليِس الصَّ

ا َأْن َتِجَد ِمْنهُ  مَّ ا َأْن َتْبَتاَع ِمْنُه ,َواِ  مَّ ارِ  ,َوَناِفِخ اْلِكيِر ,َفَحاِمُل اْلِمْسِك: ِإمَّا َأْن ُيْحِذَيَك, َواِ  َطيَِّبةا ,َوَناِفُخ  يحا
ا َأْن ُيْحرِ  ا َخِبيَثةا)البخاري ,اْلِكيِر: ِإمَّ ا َأْن َتِجَد ِريحا مَّ  (.741, 1987َق ِثَياَبَك ,َواِ 

:  فتطبيق مبدأ الوحدة الوطنية وشعور المواطن بها يقوي ويدعم ـ ترسيخ مبدأ الوحدة الوطنية 6
روح االنتماء إلى وطنه, ويجعل أفراد الوطن ينتظمون في بوتقة التعايش السلمي تحت راية واحدة, 

 ي : وطن واحد يسع الجميع.أال وه
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منا ببعيد, فقد اعترف فيها بالمواطنة وحقوق غير  وليست )وثيقة المدينة( التي وضعها النبي  
ن لم يكونوا شركاء في الدين والعقيدة.  المسلمين من اليهود, فكانوا شركاء في الوطن, وا 

نما تنهض هذه الدول اإلسالمية لم تخل من األقليات الذين يختلفون في العقيدة  والدول أو المذهب, وا 
 وترقى إذا كان جميع مواطنيها متساوين في الحقوق والواجبات,

وقد مّن اهلل على المملكة بأن جميع مواطنيها يتمتعون بحقوقهم ويؤدون ما عليهم من واجبات,  
 والجميع أمام القانون سواء.

: تعـــد  جتماعي في تصصيل االنتماءـ تنمية دور وسائل اإلعالم واالتصال ومواقع التواصل اال7
المؤسســـات اإلعالمية بوســـائلها المختلفـــة كافـــة, من أهـــم المؤسســـات الفاعلة في المجتمع؛ في 

مـــن خـــالل مـــا تقدمه من برامج  رااتنشـــئة الفرد ليكون فاعالا مهمًّا في مجتمـــعه, والتـــي تلعـــب دو 
 (. 121, 2005جاهات الفرد وســـلوكياته وقناعاتـــه)ثروت مكي,تؤثـــر على ات

ولما كانت وسائل االعالم تساهم في تشكيل الوعي لدى الشعوب فقد ُوِضع الساسة وصناع القرار   
 لشاملةا لتقنيةا هذه مع لتعاملا ليةآ لىإ عيةوا نبعي تاللتفاا معليه رضفأمام تحدٍّ صارخ 

 ضعوو  ,هازيزتعو نيةوطلوا ينيةدلا ملقيا رسغ لىإ لمجتمعأفراد ا هجيوت في ألمثلا هارستثماوا
 ألمةا قضايا مةدخ في فهاوظتو لمتاحةا تإلمكاناا رتستثم لتيا لمحكمةاالستراتيجية ا ططلخا
 .وطنلا مصلحةو
 تتمثلوالتي  ع؛إلقنااستراتيجيات ا بغيالكن مما يضعف دور اإلعالم في تحقيق هدفه المنشود  

 ألشكالا تينيةأو رو بألساليا فبضع واءس ,نيةوطلا ملقيذات ا نللمضامي إلعالميا ميدلتقا فبضع
 سميةولما نيةوطلا تلمناسبافي ا بالغة هميةأ نيةوطلا ملقيا ليوي ذيلوا فيظرلالموسمي وا رضلعأوا

 مةزألا لأو زوا لمناسبةا ءبانتها مالهتماا ذاه فيخ ماسرعان  لكنهو ت,مازألا فيأو 
 (.193, 2018مد , )محمد أحنقشاعهاوا
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( إلى أهمية دور وسائل اإلعالم في تعزيز قيم الهوية Imran, S.,2107دراسة عمران ) وأشارت
الوطنية لألطفال من خالل نشر العالمات التجارية للدولة على السلع والمعلبات, وعلى أغلفة 

 ةلتعزيز قيم الهوي المأكوالت, حيث تبنت الدراسة المدخل اإلعالمي في تسويق العالمات التجارية
الوطنية لدى األطفال, ومن خالل إظهار أهمية انتاج الدولة وعالماتها التجارية التسويقية يمكن 

 تنمية وتعزيز الهوية الوطنية لألطفال. 
: ويكون هذا من خالل نشر ـ المحافظة على الهوية الوطنية وضمان توريثها لألجيال المتعاقبة8

الثقافة الوطنية ألبناء الوطن, ال سيما األطفال, وبث الوعي بتاريخ الوطن  الدولة وهيئاتها المختلفة
نجازاته, والتثقيف باألهمية الجغرافية واالقتصادية للوطن, وغرس روح المبادرة والتعويد على العمل  ,وا 

 المشترك, وحب التعاون والتكافل, واالستعداد للدفاع عنه بكل ما يملك.
( إلى أن الفعاليات الوطنية واالجتماعية المصدر األكثر 2017لربعانى, توصلت دراسة )أحمد ا وقد

قدرة على تعزيز الهوية الوطنية لدى الناشئة, حيث أظهرت الدراسة رفض الطالب بشدة لكافة 
لى تخوفهم بدرجة كبيرة من بعض المصادر المه  ددةالسلوكيات التي تتنافى مع الهوية الوطنية, وا 

دون بدرجة عالية تعزيز الهوية الوطنية من خالل هذه الفعاليات واألعياد لها, وأن الطلبة يؤي
 الوطنية.
أال نغفل دور األدب شعراا ونثراا في مثل هذه المناسبات في تحقيق ذلك, فالنفس العربية  وينبغي

ن كانت إلى الشعر أميل من غيره, فمن الممكن أن  مطبوعة على حب الشعر والرواية والقصة, وا 
لذا  ؛م األدب إلرساء قيم المواطنة وحب الوطن بين الطالب في المراحل الدراسية المختلفةُيستخد

ا أدبية تعزز الهوية الوطنية في نفوس األبناء.  يجب أن تتضمن مناهج التعليم نصوصا
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: ال يخفى دور المؤسسات الحكومية؛ ألنها تمثل ـ قيام الدولة بواجبها نحو المواطن والمجتمع9
, 2016ة, وعليها مسؤولية كبيرة في تعزيز االنتماء والحب للوطن )إبراهيم عبدالقادر, عصب الدول

234 .) 
هذا من خالل قيام هذه المؤسسات بدورها األمثل في المجتمع, فيكون عمادها العدل  ويكون

والمساواة بين المواطنين مهما اختلفت مذاهبهم, وأن تعمل جاهدة في سبيل إشباع االحتياجات 
 دمهادية والمعنوية ألفراد المجتمع؛ لما لذلك من أثر كبير في قوة ارتباط الفرد بوطنه وسعيه لتقالم

 واستقراره.
: تلعب اآلثار والمكتشفات في العصر الحديث دوراا مهمًّا ـ تنمية االرتباط بالتراث والمكتشفات 10

عل جذوة العاطفة تجاهه لدى في تعزيز الهوية من خالل خلق رموز تربط المجتمع بتاريخ واحد, وتش
بين أفراد  نيةأبنائه مما ينمِّي عنصر االنتماء وحب الوطن, ال سيما فيما يحدثه هذا من وحدة وط

 المجتمع تنعكس بدورها على تعزيز الهوية الوطنية.
ه ليس ببعيد عن هذا؛ ألن -وهو ما يتعلق بالثقافة والمعارف التلقائية والعشوائية  -والتراث الشعبي  

يمثل هوية األمة, وجسر التواصل, وحلقة الربط بين ماضيها وحاضرها, وهذا ما جعل األمم تنفق 
الجوهري,  محمدالكثير في سبيل الحفاظ على هذا الموروث لبقائه واالستفادة منه جيالا بعد جيل )

2002 ,230.) 
رقى والعالج بالقرآن التراث يشمل المعتقدات من طقوس دينية أو أفكار تتعلق بالتصوف وال وهذا

وغيرها, وكذلك ما أتقنه الناس من صناعات تقليدية, وما دأبوا عليه من عادات وتقاليد شعبية تظهر 
في االحتفاالت والمناسبات واألنماط الحياتية السائدة في األعياد والزواج وغيرها , وكذلك األدب 

رها )كمال الدين حسين,د.ت , الشعبي من شعر ونثر, وكذلك الفنون الشعبية كالعرضات, وغي
16.) 
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يخفى ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من تراث شعبي تناقلته األجيال, وحافظت عليه  وال
بأشكاله وألوانه المختلفة؛ لذا ينبغي دراسة هذا الموروث الشعبي وعقد االحتفاالت التي تذكر به 

 .ميد وغرسها في نفوس األبناء وعقولهحفاظاا على هوية المملكة وحفظاا للعادات والتقال
: فال يخفى على ذي عقل أن تلبية ـ تفعيل دور الجمعيات الخيرية, ودور رعاية األيتام واألرامل 11

حاجة الفقير والعطف على اليتم ومؤازرته ماديًّا ومعنويًّا واجتماعيًّا لها الدور الكبير في تأصيل 
فرعاية هؤالء  محوه,في ذلك يقلل االنتماء عند هؤالء بل ياالنتماء في نفوس هؤالء, وأن التقصير 

تساعد في انتمائهم لوطنهم وعدم التأثر بدعوات المغرضين أعداء الوطن الذين يضربون على وتر 
الفقر والحاجه, فعلى األغنياء سد خلة الفقراء ورعاية األيتام واألرامل , وعلى تلك الجمعيات الخيرية 

وحفظ ماء وجوههم ) إبراهيم  المحتاجينين األغنياء وهؤالء إلزالة الحرج عن القيام بدور الوسيط ب
 (.245,  2016عبد القادر,

( إلى متطلبات تعزيز الهوية الوطنية واالنتماء, والتى من 2014دراسة )صابر جيدوري ,  وأشارت
مكن أن تقوم بهذا أولوياتها تخفيف الضغوط النفسية واالجتماعية عن كاهل األفراد في المجتمع,  وي

 الدور الجمعيات الخيرية.
والمملكة ال تألو جهداا في دعم هذه الدور وهذه الجمعيات, وتوفير ما تحتاجه لسد خلة هؤالء, وقد  

حباها اهلل بأبنائها المخلصين الذين تولوا زمام األمر؛ وال زالوا يبذلون كل قصارى جهدهم في سبيل 
أن هذا األمر ال  علوملمحتاجين من الفقراء واأليتام واألرامل, ومالقيام بدورهم في تلبية حاجات ا

ينهض به إال ذوو الهمم العالية الذين بذلوا أنفسهم للعمل الخيري, وهم ُكُثر في المملكة العربية 
 السعودية.
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 التعزيز فى إطار تنمية أبعاد الهوية الوطنية لألطفال: مفهوم
من المعلم, يأتي عقب سلوك الطفل سواء أكان سلوك لفظي  هو سلوك لفظي أو غير لفظي التعزيز

أم غير لفظي, فهو تعبير عن مكافأة بعد نجاح, أو عقاب بعد خطأ, وبالتالي فالتعزيز يعبر عن 
الموافقة أو الرفض لسلوك الطفل, وهذه الموافقة قد تكون بابتسامة للطفل أو إعطائه قطعة من 

التعزيزي قادر تربويًّا على دفع الطفل لألمام فى التعلم, أما الرفض  أو الشيكوالتة, وهذا األثر الحلوى
لسلوك الطفل يساعد فى عدم إتيان الطفل بالسلبيات من السلوك بعد ذلك وتصحيح مسار التعلم فى 

 (.83ب,-2019داخل حجرة الدراسة أو فى المنزل)حسين عباس,
يفهم التعزيز على أساس أنه ثواب للطفل أو من العاملين فى الميدان التعليمي بشتى مراحله  وكثير

 التلميذ بعد نجاح أو إحراز نقاط معينة فى مراحل تعلمه.
الفهم الخاطئ يجعل من التعزيز منظوراا ضيقاا, والحقيقة أن مدخل التعزيز لديه اتساع لكل  وهذا

: منخفضي طبقات األطفال والطالب فى مؤسسات التعليم, حيث إنه يدعم جميع مستويات الذكاء 
 همومتوسطي ومرتفعي الذكاء, ويمكن استخدام مدخل التعزيز مع كل أنماط األطفال : الناجحين من

نستخدم معهم التعزيز اإليجابي, وغير القادرين على إحراز النجاح نستخدم معهم التعزيز اإليجابي 
والتطوير من جديد, لكي ننشط وندعم فى أذهانهم النجاح وفرحته أو نوقد فى عقولهم بذور النجاح 

وبواسطة التعزيز يمكننا بناء جيل كامل لألمم يستطيع أن يبني وأن يعمر من جديد, أما األطفال أو 
التالميذ الذين يأتون بسلوكيات سلبية دائماا, وبعد النصيحة المستمرة معهم, ولم يتحسن سلوكهم بل 

تعزيز السلبي بهدوء وبحذر للحفاظ على يزداد السلوك السلبي فإن المعلم المحترف يمكنه استخدام ال
الموقف التعليمي  مقدراتوجدان وعواطف األطفال والطالب وأال يجرحهم , حتى يحافظ على 

ومعطياته لألمام فى تربية النشء, وبالتالي فإن التعزيز يستطيع إعطاء نتائج متقدمة وتعزيز الهوية 
 (. 136, 2004الوطنية وتنميتها)جودت سعادة,
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المعززات والمحفزات لتنمية وتعزيز الهوية الوطنية فى نفوس أبنائنا األطفال والطالب)حسين  أنواع
 (:80-79ب,  -2019عباس,

 : معززات لفظية لألطفال, مثل: أوالً 
: عبارات, مثل: رائع, ممتاز, صحيح, جيد, عظيم, حسن, جميل, رائع, إيجابي تعزيز (1)

 مدهش, تمام, أحسنت. 
مثل: لألسف, غير صحيح, سيئ, قبيح, غير جيد. ومنها تكرار : عبارات, سلبي تعزيز (2)

الكالم بطريقة ساخرة مثل: "الفاعل منصوب!", الدعاء مثل: هداك اهلل, النصائح مثل: 
 العلم يأتي بالجهد ال اللعب. 

 : معززات غير لفظية لألطفال, مثل: ثانياً 
أس إلى األمام أكثر من مرة, : مثل: االبتسامة, التواصل بالعين, تحريك الر إيجابي تعزيز (1)

 المصافحة, التصفيق.
: مثل: العبوس, تجاهل إجابة الطفل عمداا, " كأن يأتي دوره في إجابة سلبي تعزيز (2)

فيتجاهله المعلم ويتركه وهو من أقوى أنواع العقاب", تحريك الرأس تعبيراا عن الرفض, أخذ 
 رداا. ما يشغله عن الدرس" كالهاتف", النظر بغضب, إجالسه منف

 : معززات بالمكافصة المادية لألطفال:ثالثاً 
: مثل: الدرجات أو العالمات الجيدة, االستثناء من بعض الواجبات, الجوائز إيجابي تعزيز (1)

العينية وهي أشياء ذات قيمة مادية للطفل, مثل: الحلوى, السواك, األقالم, النقود, 
 الميداليات, الكتب, وغير ذلك.
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للوم على بعض األفعال الخاطئة, ذكر أعمال الطفل السيئة أمام : مثل: اسلبي تعزيز (2)
األطفال في حالة اإلهمال المتعمد )ال يفعل الواجبات مثالا(, ومنعه من أخذ جوائز عينية 

 أو ميداليات أو حلوى, وغيره.
 : معززات بالتقدير لألطفال: رابعاً 

بيان نقاط تميزه, منحه شهادة : مثل: المديح المسهب نوعاا ما إلنجازاته و إيجابي تعزيز (1)
تقدير, تسجيل اسم الطفل في لوحة الشرف, وعرض أعماله على بقية زمالئه, مثل: 
)عرض الواجب الجيد(, تعيينه رئيساا للفصل )يسألهم نيابة عن المعلم(, تفويضه في 

مثل: )جمع الكراسات, حصر الحضور...إلخ(,  فية,اإلشراف على بعض األعمال الص
بير ووضع اسمه فيه, بحيث يراه الطالب كل الوقت, واستبدال االسم باسم رسم قلب ك

جديد لتشجيعهم, اصطحاب المعلم له في إحدى الرحالت والحفالت, وضع صورته ونبذة 
عن تفوقه في صحيفة رياض األطفال, إقامة حفلة تكريم له, تكريمه عند المديرين 

 والمسؤولين, أو إحضارهم لتكريمه.
مثل: اللوم على بعض األفعال الخطأ, ذكر أعمال الطفل السيئة أمام  :سلبي تعزيز (2)

 الزمالء في حالة اإلهمال المتعمد )ال يفعل الواجبات مثالا(.
 التربوية لمدخل التعزيز فى تنمية الهوية الوطنية: األهمية
وبناتنا فى جميع ترجع أهمية مدخل التعزيز فى تدعيم وتنمية أبعاد الهوية الوطنية لدى ابنائنا       

 مراحل التعليم, إلي النقاط التالية:
دافعية الفرد نحو التعلم, وبذل مجهود أكبر وأداء أعظم فى أنشطة التعليم ومهاراته  إثارة (1)

 الفنية المختلفة.
مشاركة األطفال والطالب من تنفيذ مهام التعليم واألنشطة التعليمية المكلف بها  زيادة (2)

 المتعلم. 
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لذات في أثناء وبعد التعلم, وهذا التقدير المرتفع يزيد من االعتزاز بالنفس, تقدير ا زيادة (3)
 والذي ينعكس على ارتفاع التعلم والمستوى الفكرى لدي األطفال والطالب. 

زيادة الشعور بالنجاح واإلحساس بالتقدم, فمن أهم أهداف التعليم تنمية الجانب الوجداني  (4)
 لدي المتعلمين. 

الفصل وحفظ النظام من خالل استخدام مدخل التعزيز مع األطفال أو معدل ضبط  ارتفاع (5)
 التالميذ فى التعلم.

أثر التعزيز اإليجابي إلى نفوس وسلوك زمالء الطفل أو التلميذ داخل الفصل في  انتقال (6)
 أثناء تعلم زمالئهم.

لسلبي تكرار السلوك الخاطئ من الطفل أو الطالب في أثناء تعلمه من خالل التعزيز ا منع (7)
 الذي يتلقاه الطفل أو الطالب من معلمه داخل حجرة الدراسة.

السلبي يعلم األبناء كثيراا من السلوكيات والقيم والواجبات واآلداب المرغوب فيها  التعزيز (8)
 لدى األبناء في أثناء تعلمهم.

ة, كما ضوء العرض السابق, يقدم البحث التعريف اإلجرائي وأسس بناء االسترايجية المقترح وفي
 يلي:
االستراتيجية المقترحة اجرائياا في البحث الحالي أنها:  توليفة من نمط المثير المعزز ألبعاد  تعرف

جراءات مصممة وهادفة فى تدريس  الهوية الوطنية, ويتم تنظيمها فى إطار أسس محددة وخطوات وا 
, التعليميةداف المرحلة العلوم ومعطيات منظمة لبيئة تعلم طفل المرحلة االبتدائية, فى ضوء أه

وصفات وخصائص األطفال باستخدام أسلوب التعلم  بالتعزيز ومحتوى األنشطة ومصادر التعلم 
 المناسبة, وتدريب المعلمين على هذه الخطوات واإلجراءات التدريسية.
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 بناء االستراتيجية المقترحة القائمة على أساليب التعلم بالتعزيز:  أسس
 تدائية بالمملكة العربية السعودية.المرحلة االب أهداف .1
 نمو أطفال المرحلة االبتدائية. خصائص .2
 تدريس مناهج العلوم بالمرحلة االبتدائية. أهداف .3
 التعلم بالتعزيز اللفظي والمادي بنوعيه اإليجابي والسلبي. نظريات .4
األساليب وأنشطة التعلم بالتعزيز بنوعيه اللفظي والعملي العيني, والتركيز على هذه  أساليب .5

 مع األطفال أثناء تنفيذ األنشطة في حجرات الدراسة.
 الهوية الوطنية اإلسالمية السعودية الالزمة ألطفال المرحلة االبتدائية والسابق تحديدها. أبعاد .6
 –األمانة  -العطف -تمجيد العلم السعودي  -الهوية الوطنية اإلسالمية: )االحترام قيم .7

 –الطاعة لولي األمر   –الوالء  –االنتماء للمليك  –وطن حب ال  -المثابرة  –الشجاعة 
االعتماد  –الكرم  -الرحمة  –االنضباط الذاتي   -الوفاء بمتطلبات المجتمع السعودي 

 على النفس(.
البيئة السعودية فى التعليم, المناهج, طرق التدريس, وسائل ومصادر التعلم,  معطيات .8

 ب تقويم الهوية الوطنية لألطفال.  خصائص المعلم, تدريب المعلم, أسالي
 المباشر مع األطفال باألنشطة المشوقة والجاذبة لهم. التواصل .9
نموذج مثالي لألطفال من األسرة)مصادر تعلم أصلية(, ومعه مجموعة من األنشطة  تقديم .10

المصاحبة التى تجذب انتباه واهتمام األطفال, مع استخدام علم المملكة العربية السعودية 
 أثناء تنفيذ أنشطة الهوية الوطنية.في 

 األطفال قبول الرأي اآلخر, واالعتذار فى حالة ارتكاب خطأ. تعليم .11
 المستمر لألطفال من أجل تنمية مهارات وقيم الهوية الوطنية. التشجيع .12
 الخبرات اليومية كنقطة انطالق فى المحادثة في أثناء تنفيذ النشاط مع األطفال. استخدام .13
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 ال الخبرات الشخصية بقصص مشوقة, تدور حول الهوية الوطنية للمملكة.األطف مشاركة .14
 األطفال على اختيار طريق النجاح,  واالستعانة بأمثلة وطنية سعودية حققت النجاح. حث .15
األطفال بالعمل التطوعي ومساعدة اآلخرين, ومعرفة الفائدة االجتماعية العائدة من  مشاركة .16

 العمل التطوعي.
 ل أنشطة وطنية سعودية حول علم المملكة ومكوناته.األطفا مشاركة .17
 المؤثرات الخارجية على األطفال, وحل المشكالت إن وجدت. مراقبة .18
 الطفل الخلوق المبدع في حجرة األنشطة. مكافأة .19
 األنشطة المنهجية المناسبة لتعزيز أبعاد وقيم الهوية الوطنية لألطفال. استخدام .20
تكويني في أثناء التدريس, ونهائي في نهاية تدريس الوحدة أن يكون التقويم بنائي  مراعاة .21

المقترحة لمعرفة فعالية االستراتيجية على تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال المرحلة 
 االبتدائية.

 االستراتيجية المقترحة القائمة على أساليب التعلم بالتعزيز: خطوات
 جذب االنتباه ) التهيئة (. مرحلة .1
 التشويق. مرحلة .2
 عرض محتوى النشاط التعليمي الوطني لألطفال والتعزيزات المناسبة.  مرحلة .3
 إتاحة الفرصة الكافية لألطفال للمشاركة في النشاط مع التعزيز الالزم. مرحلة .4
 عرض األفكار الجديدة والبدائل المتنوعة من قبل األطفال . مرحلة .5
 التعزيز بأنواعه اللفظي والمعنوي والمادي.  مرحلة .6
 تقويم األفكار ونتائج التدريس.  مرحلة .7
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جراءاته: أدوات  البحث وا 
 : المواد التعليمية:أوالً 
 : مرت خطوات إعداد دليل الطالب بالمراحل التالية: إعداد دليل الطـــــــــــالب -1
: فى إطار األهداف العامة لتطوير مناهج العلوم  وتحديثها ألهميتها وكونها تحديد أهداف الوحدة -أ

( فى إطار تعزيز الهوية الوطنية ألطفال 2030التزامات رؤية المملكة العربية السعودية ) أحد
المرحلة االبتدائية, تم إعداد األهداف العامة للوحدة المختارة, وقد تضمنت األهداف المعرفية 

 والمهارية والوجدانية, وتم تقديمها فى بداية الوحدة.
: فى ضوء األهداف العامة السابق هوية الوطنية وتنظيمهاتحديد الخبرات الالزمة لتعزيز ال -ب

تحديدها للوحدة المختارة, وفى ضوء المفاهيم والمعارف والمهارات المرتبطة بتعزيز الهوية الوطنية, 
الوحدة بتشريب هذا المحتوى الخبرات الالزمة لتعزيز الهوية الوطنية  تم صياغة وتنظيم محتوى
لث االبتدائي, حيث ُأعتمد على كثير من المصادر والمراجع العلمية فى والالزمة ألطفال الصف الثا

 تنظيم محتوى الوحدة الدراسية, وتم مراعاة االعتبارات التالية عند إعداد الوحدة :
لغة مبسطة وواضحة ومحددة ودقيقة فى تنظيم المعلومات الالزمة لتعزيز الهوية  استخدام .1

 صف الثالث االبتدائي.الوطنية بما يتناسب ومستوى طالب ال
المعلومات المقدمة بمنهج العلوم بما يخدم احتياجات أطفال التعليم االبتدائى وتعزيز  ربط .2

 الهوية الوطنية لديهم.
بعض الرسوم التوضيحية أو خرائط المفاهيم أو الرسوم الفوتوغرافية أو الجداول لتحقيق  تقديم .3

لذى يفهمه أطفال التعليم االبتدائي, مع الترابط والتكامل فى منظومة المحتوى بالشكل ا
 تقديم مهارات وطنية لتعزيز الهوية الوطنية.

بتقديم اإلرشادات والتوجيهات الوطنية الالزمة بصورة مباشرة لتوجيه سلوكيات  االهتمام .4
األطفال نحو االعتزاز بوطنهم واالنتماء والوالء له بشكل, وشملت الوحدة الموضوعات 

 ول التالي:اآلتية, كما بالجد
 



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
 2020يونيو   –العدد الثاني جامعة المنوفية                                            –ة كلية التربية مجل

392 
 حسين عباس حسين الطحاند/                                                            

( موضوعات وحدة الطقس والمناخ في المملكة العربية السعودية بمنهج علوم الصف 2) جدول
 الثالث اإلبتدائي بالمملكة العربية السعودية
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: تم تحديد األنشطة التعليمية والوسائل المساعدة التي يمكن  تحديد األنشطة التعليمية للوحدة -جـ

الوحدة, مثل: األنشطة االستهاللية إلثارة انتباه اهتمام األطفال  استخدامها فى تدريس موضوعات
من خاللها  الوزيادة دوافعهم نحو دراسة موضوعات الوحدة, واألنشطة البنائية التي يكتسب األطف

المعارف والمهارات الالزمة لتعزيز الهوية الوطنية, والميول واالتجاهات المناسبة, كما يمكن استخدام 
طة ختامية فى نهاية كل فصل تهدف إلى إظهار النتائج التي تحققت من تدريس بعضها كأنش

أصلية : العلم  ديةالوحدة, وقد تمثلت أنشطة الوحدة فى استخدام نماذج ومصادر تعلم وطنية سعو 
السعودي, صور فوتوغرافية للبيت الحرام, والمسجد النبوي الشريف, عينات من صخور جبال مكة 

وك المملكة العربية السعودية, صور لجبال المملكة العربية السعودية, مقاالت المكرمة, صور لمل
من خالل مواقف تعليمية   نيةإلنجازات علماء العلوم السعوديين, الالزمة لتنمية وتعزيز الهوية الوط

عداد التقارير, ومشاهدة األفالم التعليمية الوطنية للمملكة, والمهن المرتبطة بال  علوم.داخل الفصل, وا 
بعد كل درس من دروس   Formative Evaluationتم إجراء تقويم مستمر  تقويم الوحدة: -د

الوحدة, وهو عبارة عن أسئلة وأنشطة تدريبية مرتبطة بموضوع كل درس, كما تم إعداد أدوات 
, وهى اختبار قياس تعزيز الهوية الوطنية,  Summative  Evaluationالقياس فى البحث الحالى 

 على مجموعتي البحث قبل وبعد دراسة الوحدة. بيقهتم تط وقد
 ضبط الوحدة والتصكد من صالحيتها : -هـ
 عرض الوحدة بصورتها المبدئية على مجموعة من المحكمين ) (  للتأكد من: تم

 اتساق المادة العلمية فى محتوى الوحدة مع أهدافها, ومدى الصحة العلمية للمحتوى. مدى .1
 وصياغة المحتوى لمستوى طالب الصف الثالث االبتدائى. مالئمة تنظيم مدى .2
 مالئمة األنشطة المقترحة لألطفال في تحقيق أهداف الوحدة الدراسية. مدى .3
 مالئمة أساليب التقويم التكوينية, وقدرتها على تحقيق أهداف الوحدة. مدى .4
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حدة لتأخذ صورتها ضوء ما أشار إليه المحكمون, تم إجراء التعديالت الالزمة لمحتوى الو  وفى
 (.2النهائية فى دليل الطالب )

 إعداد دليل المعلم لتدريس الوحدة المختارة:  -2
دليل المعلم ليكون مصدراا يسترشد به المعلم فى تخطيط وتنفيذ دروس الوحدة وتحقيق أهدافها  ُأِعدّ 

 المرجوة, وقد ُروعي عند إعداده ما يلى: 
رة إجرائية سلوكية, بحيث تشمل الجوانب الثالثة األهداف فى بداية كل درس بصو  صياغة (1

األساسية للتعلم: المعرفي, المهاري, الوجداني, ويمكن قياسها وتقويمها, مع مقدمة 
 وتوجيهات عامة للمعلم.

 ووضوح أسلوب الدليل, مع اظهار الخطة الزمنية لتدريس الوحدة. سهولة (2
فالم التعليمية, واستخدام النماذج طرق تدريس مناسبة لموضوعات الوحدة, كعرض األ اختيار (3

 والوسائل التعليمية, والحوار والمناقشة, وعرض الصور والرسومات.      
اختيار وسائل تعليمية وأنشطة مناسبة لمستوى أطفال الصف الثالث االبتدائى لتعزيز الهوية  (4

 الوطنية.
 دريس موضوعات الوحدة.بعض المراجع العلمية التي يمكن للمعلم االستعانة بها عند ت تحديد (5
 دليل المعلم:  ضبط
عرض دليل المعلم على مجموعة من المحكمين) (, وذلك للتأكد من: مدى صحة الدليل من  تم

الناحية العلمية, ومدى مالئمة مكوناته لتدريس الوحدة, وتعديل ما قد يعتريه من خطأ في بعض 
 الفقرات.

 (.1أجزاء من الدليل ليأخذ صورته النهائية ) ضوء ما أشار إليه المحكمون تم تعديل بعض وفى
 : أدوات البحث:ثانياً 

 اختبار قياس الجانب المعرفي في تعزيز معارف الهوية الوطنية:  إعداد .1
: قياس الجانب المعرفي في تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال الصف الثالث هدف االختبار  - أ

 لكة العربية السعودية".االبتدائى بعد دراسة وحدة  " طقس ومناخ المم
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 : اشتمل جدول المواصفات فى بنائه على:إعداد جدول المواصفات -ب
 النسبية للموضوعات المتضمنة فى االختبار. األوزان
 النسبية لجملة األهداف المراد تحقيقها. األوزان
طفال ( مواصفات اختبار قياس الجانب المعرفي في تعزيز الهوية الوطنية لدى أ3جدول ) ويوضح

 الصف الثالث االبتدائي:
 (3) جدول

 مواصفات اختبار قياس الجانب المعرفي في تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال الصف الثالث اإلبتدائي

 
ذي   Multiple choiceتم صياغتها من نوع االختيار من متعدد  صياغة مفردات االختبار: -ج

  Stemحيث يتضمن كل سؤال مقدمة )الجذع( األربعة بدائل, وذلك للتقليل من أثر التخمين, 
معظمها صور معبرة عن االصابات واإلسعافات األولية, يليها أربع استجابات )البدائل( 

Alternative  لحل المشكلة, وتم صياغة هذه المفردات فى المستويات المعرفية الثالث  المقترحة
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التطبيق " , وبلغ عدد المفردات  -الفهم  -للمجال المعرفى " التذكر  Bloomمن تصنيف بلوم 
 ( مفردة فى صورته المبدئية. 38)
: تم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين مراجعة االختبار وعرضه على المحكمين – دـ

للتعرف على آرائهم في مدى مالئمة االختبار لمستوى طالب الصف الثالث االبتدائى, والدقة 
ريق البحث على إجراء مقابلة شخصية مع المحكمين في أثناء العلمية, ومستوى القياس, وحرص ف

لمناقشة ما قد يثار من تساؤالت, وفى ضوء آراء المحكمين تم تعديل صياغة بعض  كيموبعد التح
مفردات االختبار سواء بالحذف أو التعديل لبعض المفردات ليسهل فهمها بالنسبة للطالب, وأصبح 

 عد عرضه على المحكمين.( مفردة ب34االختبار يتكون من )
: تم تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار على مجموعة من التجربة االستطالعية لالختبار – هـ

)22أطفال الصف الثالث اإلبتدائي, بمدرسة سلمان الفارسي االبتدائية بلغ قوامها ) (, وبعد 1( طفالا
أصبح  بالتالىت دون اإلجابة عليها, و تصحيح أوراق اإلجابة, تم استبعاد أربعة أطفال تركوا مفردا

, وقد استهدفت التجربة االستطالعية  ضبط االختبار من 18عدد أفراد العينة االستطالعية ) ( طفالا
 خالل الحصول على البيانات اإلحصائية والتى تتعلق بما يلى:

اط الثنائى معامل االتساق الداخلي للمفردات : وتم حساب ذلك باستخدام معادلة االرتب تعيين  (1
(, وتم 350,  1979)فؤاد البهى السيد ,  Point Biserial Correlationاألصيل 

 (.5تعديل المفردات غير الدالة إحصائيًّا)ملحق
معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة: تم حساب معامل السهولة والصعوبة والسهولة  حساب (2

(, 628 - 623, 1979البهى ,المعياري المعدل لكل مفردة من مفردات االختبار )فؤاد 
( 2(, وتم حذف ) 27,  18,  16,  10,  8,  3حيث تم تعديل صياغة المفردات )

 صورته النهائية. في( مفردة 32مفردة ليصبح االختبار)
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صدق االختبار: للتأكد من الصدق الظاهري لالختبار تم عرضه على مجموعة من  (3
إليها, وباإلضافة إلى ذلك تم حساب صدق المحكمين, وتم إجراء التعديالت التي أشاروا 

االختبار بطريقة المقارنة الطرفية )الصدق التمييزى(, وذلك من خالل رصد الدرجات 
ومربعاتها, وترتيبها تصاعدياا, ثم اختيار المستويين  عيةالكلية ألطفال العينة االستطال

األدنى(, وكل منها يمثل الميزانين العلوى والسفلى للدرجات )اإلرباعى األعلى واإلرباعى 
, وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل منهما, ثم حساب النسبة 27%

( , وحيث إن القيمة الحرجة 11.3) نها( ووجد أ562, 1979الحرجة )فؤاد البهى السيد ,
ة ( درجة معيارية فإن هذه النسبة الحرجة دال2.58التى تقارن عندها القيمة الناتجة هى )

إحصائيًّا بمعنى أن هذا االختبار يميز بين المستوى الميزاني العلوي, والذى يمثل األقوياء, 
يعد صادقاا من وجهه النظر  اروالمستوى الميزاني السفلى, والذى يمثل الضعاف, واالختب

 هذه.
ريتشاردسون  -حساب ثبات االختبار: تم حساب ثبات االختبار باستخدام معاملة كيودر   (4

( , وتستخدم هذه KR-20) Kuder-Richardson Formula 20( 20غة )الصي
, صفر( 1المعادلة فى حساب ثبات االختبارات والمقاييس إذا كانت درجات المفردة ثنائية )

(, وهذا يدل على 0.85(, وبلغ معامل الثبات )164-162, 2000)صالح الدين عالم , 
 أن االختبار على درجة عالية من الثبات .

ب الزمن المناسب لإلجابة على االختبار: باستخدام المعادلة المناسبة )فؤاد البهى , حسا (5
دقيقة تقريباا,  35( , وتبين أن الزمن المناسب لإلجابة على االختبار =  654,  1979

 . وبعد ذلك أخذ االختبار صورته النهائية
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 إعداد بطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية الوطنية: –2
: تهدف هذه البطاقة إلى قياس مستوى أداء أطفال الصف الثالث االبتدائى الهدف من البطاقة - أ

 فى مهارات الهوية الوطنية السعودية.
: تم تحديد الصورة المبدئية لبطاقة المالحظة فى ضوء : أبعاد  الصورة المبدئية للبطاقة  -ب

البحوث السابقة التي تناولت الهوية الوطنية, الهوية الوطنية فى البحث الحالي, ونتائج الدراسات و 
 وتم بناء بطاقة المالحظة, وتكونت من المهارات األساسية التالية : 

 رسم وتلوين علم المملكة العربية السعودية.  مهارة .1
 رسم وتلوين البيت الحرام بمكة المكرمة.  مهارة .2
 رسم وتلوين المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. مهارة .3
 كتابة مقال عن إنجازات ملك من ملوك المملكة العربية السعودية في العلوم. مهارة .4
 كتابة منجزات عالم من علماء المملكة العربية السعودية في العلوم.  مهارة .5
( مهارات أساسية, وتم تحليل هذه المهارات 5تكونت البطاقة فى صورتها المبدئية من ) وبذلك

سلوكية يمكن مالحظتها في أثناء قيام الطفل بها, وتم تحديد التقدير األساسية إلى مهارات فرعية 
األداء  -درجات(  3لمستوى األداء ]األداء الجيد: يقوم باألداء بسرعة وبدقة وفى أقل زمن ممكن )

ا وال  المتوسط : يقوم باألداء ببطء وفى زمن طويل )درجتان(, األداء الضعيف : يقوم باألداء ناقصا
ذا لم يقم باألداء )صفر([ .يصل إلى نها  ية المهارة )درجة واحدة(, وا 

: تم عرضها على مجموعة من المحكمين) ( للتحقق من سهولة  عرض البطاقة على المحكمين -جـ
استخدام وتطبيق البطاقة, والدقة اللفظية واللغوية لكل مهارة, ومدى مناسبة كل مهارة فرعية للمهارة 

وقد  ية,ومدى إمكانية مالحظة األداء, ومدى وضوح األداءات المهار  األساسية التى تندرج تحتها,
أفاد المحكمون فى تعديل بعض المهارات بالحذف أو اإلضافة, وتم إجراء التعديالت التي أشار إليها 

 المحكمون.
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: تم تطبيق بطاقة المالحظة, على مجموعة استطالعية من  التجريب االستطالعى للبطاقة - د
) (, وتم 14الثالث االبتدائى بمدرسة سلمان الفارسي االبتدائية بلغ قوامها )أطفال الصف  ( طفالا

 رصد الدرجات عن كل مهارة تمهيداا لضبط بطاقة المالحظة من خالل اإلجراءات التالية :
: بطريقة المقارنة الطرفية )الصدق التمييزى(, وحساب النسبة ( حساب صدق بطاقة المالحظة1)

وهى دالة إحصائيًّا,  7.58(, ووجد أن النسبة الحرجة = 562,  1979البهى السيد , الحرجة )فؤاد 
بمعنى أن بطاقة مالحظة مهارات تعزيز الهوية الوطنية صادقة وتميز بين األقوياء في السمة 

 والضعاف فيها.
, حيث إن  : باستخدام معادلة ألفا كرونباك )( حساب ثبات بطاقة المالحظة2) 

بطاقة المالحظة مقياس متدرج من الدرجات, ولكل أداء مهاري مصفوفة من الدرجات )صالح الدين 
(, مما يدل 0.89(, وكانت معامالت ثبات بطاقة المالحظة ككل )167-165,  2000عالم , 

 لها درجة عالية من الثبات. اقةعلى أن البط
: باستخدام المعادلة المناسبة )فؤاد وطنية( حساب الزمن المناسب ألداء مهارات تعزيز الهوية ال3) 

 ( دقيقة. 45(, ويكون متوسط الزمن المناسب ألداء قائمة المهارات )654,  1979البهى السيد , 
: باستخدام معادلة معامل االرتباط لكارل ( حساب معامل االتساق الداخلى لبطاقة المالحظة4)

سبت معامالت ارتباط المهارات العملية (, حيث ح118,  2000بيرسون )صالح الدين عالم , 
األساسية بالبطاقة ككل, ثم حسبت معامالت ارتباط المهارات الفرعية السلوكية بالمهارات األساسية 

 (. 7لها, وتبين أن معامل االتساق الداخلى للبطاقة مرتفع وذو داللة إحصائية )ملحق  التابعة
ضافة : بعد الصورة النهائية لبطاقة المالحظة – هـ إجراء التعديالت على المهارات الفرعية بإلغاء وا 

بعض المهارات, وتعديل بعض الصياغات, تكونت بطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية 
جمالى تقديرات40( مهارات أساسية, تحتوى على )5الوطنية ) ( من )  ها( مهارة فرعية سلوكية, وا 

 (: 4( درجة, كما بجدول )120)
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 (4) جدول
 مواصفات بطاقة مالحظة أداء مهارات مهارات تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال الصف الثالث االبتدائي جدول

 : اإلجـــراءات : ثالثاً 
 اختيار مجموعتي البحث والتصميم التجريبي:  -1
اختيار مجموعتي البحث من طالب الصف الثالث االبتدائى, بمدرستي: تربة االبتدائية,  تم

( التصميم 5رية االبتدائية, بمحافظة تربة, وتضم فصل من كل مدرسة, ويوضح جدول )والمنصو 
 التجريبى للبحث:

 (5) جدول
 التجريبى للبحث التصميم
 الجملة البحثمجموعة  المدرسة المحافظة م

 اطالبً  37=  1/  3فصل  المنصورية االبتدائية تربة 1
 مجموعة ضابطة

 اطالبً  37

 اطالبً  33=  1/  3صل ف تربة االبتدائية
 مجموعة تجريبية

 اطالبً  33

 اطالبً  70 اطالبً  70 الجملــة

 ( طالباا.70من الجدول السابق أن مجموعة البحث بلغ قوامها ) ويتبين
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هـ 1440/1441تطبيق األدوات قبليًّا: تم التطبيق فى بداية الفصل الدراسى لثاني للعام  -1-2
م,  وتم 21/1/2020هـ الموافق 26/5/1441الثالثاء  م  في يوم2020م/ 2019الموافق  

تصحيح أوراق إجابة االختبار وبطاقة المالحظة, وتم رصد الدرجات الخام, وذلك لبيان مدى تكافؤ 
( 6(, ويوضح جدول )467,  1979أطفال  المجموعتين ) فؤاد البهي السيد ,  ستوىوتجانس م

 :  نتائج التطبيق القبلي ألدوات البحث قبليًّا
 ( نتائج التطبيق القبلي ألدوات البحث قبليًّا6) جدول

 
( السابق أن الفرق بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية 6من جدول ) يتبين

في اختبار الجانب المعرفي للهوية الوطنية بطاقة مالحظة مهارات الهوية الوطنية غير دال 
وى أطفال المجموعتين متجانس ومتكافئ قبل بداية تطبيق إحصائيًّا, مما يدل على أن مست

 المقترحة. اتيجيةاالستر 
هـ الموافق 1/6/1441: بدأت مرحلة تطبيق الوحدة يوم األحد تدريس الوحدة المختارة -3

م , بواقع 24/2/2020هـ الموافق 30/6/1441م , واستمرت حتى يوم االثنين 26/1/2020
( دقيقة للحصة الواحدة, وقام معلمو العلوم بالمدرستين 45قع )حصتين أسبوعيًّا لكل فصل بوا
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كل مجموعة بعد أن تم عمل مقابالت شخصية مع المعلمين لتدريبهم على  طفالبتدريس الوحدة أل
الخبرات العلمية داخل الوحدة, وتوزيع الوحدة عليهم, وتم استخدام فصول ومكتبة المدرسة, وقاعة 

جرات األنشطة بالمدرسة, واللوحات اإلرشادية الوطنية للمملكة, والصور عرض األفالم التعليمية, وح
الدالة على ملوك المملكة العربية السعودية وعلم المملكة في أثناء تدريس الوحدة  افيةالفوتوغر 

 للمجموعة التجريبية.
ي : بعد نهاية تطبيق الوحدة تم تطبيق أدوات البحث على مجموعت تطبيق األدوات بعديًّا -4

( طفل من المجموعة التجريبية  1( أطفال من المجموعة الضابطة و)3األطفال, وتم استبعاد )
( 66بسبب كثرة غيابهم في أثناء التطبيق النهائي لألدوات, وبذلك يكون إجمالى مجموعة البحث )

 ثم رصدت النتائج تمهيداا للمعالجة اإلحصائية. ,طفالا 
 : نتائج البحث وتفسيرها: رابعاً 
 عرض النتائج وتفسيرها وفقاا لتسلسل فروض البحث:  ميت
: الذي نص على أنه: " يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  اختبار صحة الفرض األول -أ

( بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى 0, 01مستوي)
مجموعة التجريبية" وللتحقق من صحة هذا الفرض في اختبار تعزيز الهوية الوطنية ولصالح أطفال ال

على السؤال الثالث من أسئلة البحث والمتعلق بفعالية االستراتيجية المقترحة فى تعزيز  بةولإلجا
وتنمية األبعاد المعرفية للهوية الوطنية ألطفال المرحلة االبتدائية, تم حساب المتوسطات واالنحرافات 

وآخرون,  اسلمتوسطي عينتين مستقلتين : الضابطة والتجريبية )عب المعيارية والتباين وقيم )ت(
(, في اختبار تعزيز الهوية الوطنية بعدياا, كما تم حساب حجم وقوة التأثير ونسبة 325, 2011

الكسب المعدل لبليك لإلستراتيجية المقترحة في تنمية أبعاد الهوية الوطنية ) فؤاد أبو حطب, 
 ( يوضحان هذه النتائج : 8) (,7(, وجدول ) 425, 1979
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 (7) جدول
المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى والتباين وقيمة )ت( وداللة الفروق بين متوسطي  يبين

 التطبيق البعدي الختبار تعزيز الهوية الوطنية وقوة تأثير االستراتيجية المقترحة فى االختبار
 أطفال الصف الثالث االبتدائي لدى

 
( بين متوسطي درجات أطفال 0.1( وجود فرق دال إحصائياا عند مستوى )7من جدول) يتضح

المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار تعزيز الهوية الوطنية في التطبيق البعدى ولصالح 
(, وهى أكبر من القيمة 9.48متوسط أطفال المجموعة التجريبية, حيث أن القيمة التائية المحسوبة )

(, ويؤكد هذا الفرق وجود قوة تأثير مرتفع 64( عند درجة حرية )2.33ومقدارها ) الجدولية ائيةالت
للمعالجة التجريبية " استراتيجية مقترحة لتعزيز وتنمية الهوية الوطنية" في المتغير التابع " اختبار 

(, 0.96بلغت ) تي" للفرق بين المتوسطين, وال تعزيز الهوية الوطنية " الذي يتمثل في قيمة " 
 (.0.80وهى أكبر من القيمة الحرجة )

 التالي يبين نتائج نسبة الكسب المعدل لـ " بليك "  والجدول
 (8) جدول

درجات التطبيق القبلى والبعدى فى اختبار تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال الصف الثالث  متوسط
 االبتدائي ونسبة الكسب المعدل لـ "بليك "
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أن االستراتيجية المقترحة اتصفت بدرجة مقبولة من الفاعلية حيث بلغت من الجدول السابق  يتضح
( التى حددها بليك )محمد المفتى, 1.2(, وهى أكبر من )1.89نسبة الكسب المعدل لـ " بليك" )

 ة(, مما يدل على أن االستراتيجية المقترحة فعالة فى تعزيز معارف الهوية الوطني515,  1989
 ث االبتدائي.لدى أطفال الصف الثال

ترجع هذه النتائج إلى أنه في أثناء تدريس الوحدة المختارة مارس األطفال أنشطة تعليمية  وربما
احتوت على الرموز الوطنية السعودية, مثل: تضاريس المملكة, وصور ملوكها, باإلضافة إلى 

 إلىودي, مما أدى استخدام العلم السعودي, وهو رمز العزة والشموخ واالفتخار والعدل للشعب السع
 إكساب األطفال معارف ومعلومات حول الهوية الوطنية السعودية.

ترجع هذه النتائج إلى أن االستراتيجية التي استخدمت مع األطفال أعطت وقتاا كافَيا لألطفال  وقد
 لممارسة هواياتهم في تنفيذ األنشطة الوطنية, مثل: العلماء السعوديون, وأهم أدوارهم العلمية في

 والشتاء. لصيفالعلوم, وطقس ومناخ المملكة العربية السعودية, وأمثلة من الواقع السعودي في ا
ترجع هذه النتائج إلى استخدام مؤثرات ومثيرات جاذبة لألطفال ومشوقة لهم في أثناء مواقف  وربما

ونماذج من  التعلم داخل الفصول وحجرات األنشطة التعليمية من صور فوتغرافية, وأفالم تعليمية,
هذه  تفعيلالبيئة السعودية مرتبطة بدراسة الوحدة المختارة, ومن خالل معلمي األطفال, وقد تم 

 المصادر في دروس الوحدة.
 -2005ثروت مكي, -2002هذه النتائج مع نتائج دراسات كل من: " محمد الجوهري, وتتفق

إبراهيم عبد  -  2016ناصر إبراهيم,  - Chomsky , N . 2015 -  2014صابر جيدوري, 
 ,Beauchamp -2017أحمد الربعانى,  - Helton , & John , 2016 - 2016القادر, 

2017 - Burkhardt , 2018 تنمية المعلومات والمعارف المرتبطة بالجانب  أظهرت, والتي
 المعرفي في الهوية الوطنية.



 ...فعالية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم بالتعزيز 

 

 

 

 
 2020يونيو   –العدد الثاني جامعة المنوفية                                            –مجلة كلية التربية 

 

405 

 البحث.   ( يتم قبول الفرض األول من فروض 8(,)7ضوء نتائج جداول: ) وفي
: ينص الفرض الثاني من فروض البحث على أنه : " يوجد فرق  اختبار صحة الفرض الثانى -ب

( بين متوسطي درجات أطفال المجموعتين الضابطة 0, 01ذو داللة إحصائية عند مستوي)
ل والتجريبية فى التطبيق البعدى في بطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية الوطنية ولصالح اطفا

 المجموعة التجريبية. 
من صحة هذا الفرض ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث والمتعلق بفعالية  وللتحقق

االستراتيجية المقترحة فى تعزيز وتنمية أداء مهارات الهوية الوطنية لدى أطفال الصف الثالث 
م )ت( لمتوسطي عينتين االبتدائي, تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية والتباين وقي

(, في بطاقة مالحظة أداء مهارات 325, 2011: الضابطة والتجريبية )عباس وآخرون ,  تقلتينمس
الهوية الوطنية بعدياا, كما تم حساب حجم وقوة التأثير ونسبة الكسب المعدل لبليك لالستراتيجية 

( يوضح 9(, وجدول ) 425 ,1979المقترحة في تنمية مهارات الهوية الوطنية )فؤاد أبو حطب, 
 النتائج :  هذه

 (9) جدول
المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارى والتباين وقيمة )ت( وداللة الفروق بين متوسطي  يبين

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة أداء مهارات الهوية الوطنية وقوة تأثير االستراتيجية المقترحة  في 
 ثالث االبتدائيبطاقة المالحظة لدى أطفال الصف ال

 
( بين متوسطي درجات أطفال 0.1( وجود فرق دال إحصائياا عند مستوى )9من جدول) يتضح

المجموعتين الضابطة والتجريبية في بطاقة مالحظة أداء مهارات  الهوية الوطنية في التطبيق 
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(, 13.91)البعدي ولصالح متوسط أطفال المجموعة التجريبية, حيث إن القيمة التائية المحسوبة 
(, ويؤكد هذا الفرق 64( عند درجة حرية )2.33وهى أكبر من القيمة التائية الجدولية ومقدارها )

وجود قوة تأثير مرتفع للمعالجة التجريبية " استراتيجية مقترحة لتعزيز وتنمية الهوية الوطنية" في 
" للفرق بين  مثل في قيمة " المتغير التابع " بطاقة مالحظة أداء مهارات الهوية الوطنية " الذي يت

 (.0.80(, وهى أكبر من القيمة الحرجة )0.91المتوسطين, والتي بلغت )
 ( التالي نتائج أداء كل مهارة على حدة:10جدول ) ويبين

 (10) جدول
الحسابى واالنحراف المعيارى والتباين وداللة الفروق بين متوسطى المجموعتين الضابطة  المتوسط

 أداء مهارات الهوية الوطنية المتضمنة بطاقة المالحظة )كل مهارة على حدة( والتجريبية فى

 التالي يبين نتائج نسبة الكسب المعدل لـ " بليك "  والجدول
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 (11) جدول
درجات التطبيق القبلى والبعدى فى بطاقة مالحظة أداء مهارات الهوية الوطنية لدى أطفال  متوسط

 لكسب المعدل   لـ "بليك " الصف الثالث االبتدائى ونسبة ا

 
من الجدول السابق أن االستراتيجية المقترحة اتصفت بدرجة مقبولة من الفاعلية حيث بلغت  يتضح

( التى حددها بليك )محمد المفتى, 1.2( وهى أكبر من )2.68نسبة الكسب المعدل لـ " بليك" )
 لدىأداء مهارات الهوية الوطنية  ( مما يدل على أن االستراتيجية المقترحة فاعلة فى515,  1989

 أطفال الصف الثالث االبتدائى.
ترجع هذه النتائج إلى أنه في أثناء تدريس الوحدة اتبع المعلمون خطوات االستراتيجية المقترحة  وقد

ا عالج  في التدريس, والتي تهتم بتعزيز االستجابات الصحيحة وتقويتها لدى األطفال, وكذلك أيضا
 ى ال تصل إلى درجة الصحة.االستجابات الت

ترجع هذه النتائج إلى أن استراتيجية التدريس المقترحة اهتمت بخصائص نمو األطفال في هذه  وربما
المرحلة, وكانت تعزيزات المعلمين منسجمة ومتوافقة مع متطلبات نمو األطفال, حيث إن االستجابة 

لدى  اصةحدث لها إنطفاء ال تتكرر خالتى تعزز تستمر فى األداء المهاري, واالستجابة التي ي
 األطفال.

يكون السبب فى هذه النتائح أن الطفل السعودي لدية انتماء وطني ووالء لدولته السعودية, من  وقد
خالل دراسته للوحدة المختارة, مع تواجد تعزيزات للسلوكيات والمهارات الوطنية, مثل: الحرمين 

الهوية الوطنية  نودية, والمهارات الوطنية األخرى التي تعبر عالشريفين, وملوك المملكة العربية السع
 للطفل السعودي.



 

 / هالة سعيد عبد ا د ذ
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ترجع هذه النتائج إلى اهتمام األطفال بدراسة الوحدة؛ ألنها تهتم بجوانب من الوطن السعودي  وربما
 فى الطقس والمناخ والعواصف المختلفة التى يراها األطفال فى حياتهم, وبعض العلماء السعوديين.

 - Hidi , S . et al 2015 - 2010هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من:  برهان حافظ, تتفقو 
ناصر  - Imran, S.,2107 - 2016دنيا األمل إسماعيل,  - 2016إبراهيم عبد القادر, 

, التي توصلت إلى تنمية وتعزيز مهارات وسلوكيات الهوية 2018محمد أحمد ,   - 2016إبراهيم,
 الوطنية.

 ( يتم قبول الفرض الثاني من فروض البحث. 11(,)10(,)9ضوء نتائج جداول: ) وفي
اختبار صحة الفرض الثالث : ينص الفرض الثالث من فروض البحث على أنه : " يوجد  -ج

ارتباط دال إحصائيًّا فى التطبيق البعدى بين متوسطي اختبار الجانب المعرفي لتعزيز الهوية 
 اء مهارات تعزيز الهوية الوطنية لدى أطفال المجموعة التجريبية". الوطنية وبطاقة مالحظة أد

من صحة هذا الفرض ولإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث والمتعلق بالعالقة  وللتحقق
االرتباطية بين متوسطي درجات اختبار تعزيز الهوية الوطنية وبطاقة مالحظة أداء مهارات الهوية 

بيرسون  لأطفال المجموعة التجريبية, تم استخدام معادلة معامل االرتباط لكار الوطنية بعديًّا لدى 
 (: 12( وكانت النتائج كما بجدول )118,  2000)صالح الدين عالم , 

 (12) جدول
االرتباط بين إختبار الجانب المعرفي لتعزيز الهوية الوطنية وبطاقة مالحظة أداء مهارات  معامالت

 لدى أطفال المجموعة التجريبية في التطبيق البعدىتعزيز العوية الوطنية 

( 0.01من الجدول السابق أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية عند مستوى ) يتضح

بين إختبار الجانب المعرفي في تعزيز الهوية الوطنية وبطاقة مالحظة أداء مهارات تعزيز الهوية 
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بتدائى فى التطبيق البعدى, وقد يرجع هذا االرتباط الدال الوطنية لدى أطفال الصف الثالث اال

الموجب بين هذين المتغيرين إلى أن أساليب التعزيز اللفظية والمادية والمعنوية والتقديرية التي 

استخدمها معلموا العلوم, واألنشطة التعزيزية لمفاهيم ومهارات الهوية الوطنية, وأداء هذه المهارات 

مية محفزة  باللوحات الوطنية والعلم السعودي, داخل المدرسة والمناقشات التى فى ضوء بيئة تعلي

أجراها معلمو العلوم أثناء تعليم األطفال داخل حجرات األنشطة  , وتدريبهم على رسم وتلوين علم 

المملكة العربية السعودية, ورسم وتلوين المسجد الحرام بمكة المكرمة, ورسم وتلوين المسجد النبوي 

علماء العلوم بالمملكة العربية  منجزاتلشريف, وأنجازات ملوك المملكة العربية السعودية, و ا

 السعودية.

تفسير ذلك بأن أساليب التعلم بالتعزيز لألطفال حول مفاهيم ومعارف الجانب المعرفي للهوية  ويمكن

قيام بهذه االجراءات الوطنية, داخل فصول المدرسة, وممارسة مهارات الهوية الوطنية السلوكية وال

 المهارية وتدريب األطفال عليها باسلوب التعلم بالتعزيز يكون وراء هذا االرتباط الدال الموجب.

يفسر هذا االرتباط الموجب إلى أن الحوارات والمناقشات الوطنية التي اجراها معلمو العلوم مع  وقد

ور الفوتغرافية المعبرة عن علم األطفال أثناء تدريس الحصص للوحدة المختارة واستخدام الص

العلوم  علماءالمملكة, والمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف, وملوك المملكة العربية السعودية, و 

بالمملكة, قد ساعد على جذب اهتمام وانتباه األطفال لدرسة موضوعات الوحدة الدراسية وأداء 

 المهارات العملية للهوية الوطنية.
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فال للمهارات السلوكية لكل مهارة رئيسة قام بها المعلم أمامهم فى مواقف التعلم, ثم مشاهدة األط وأن

قيام األطفال بأدائها بأنفسهم ومشاركتهم فى الوصول إلى أفضل أداء لكل مهارة يكون أدى إلى 

 ارتباط الجانب المعرفى بالجانب األدائى المهارى للوحدة المختارة.

 قبول الفرض الثالث من فروض البحث. ( يتم12ضوء نتائج جدول ) وفى

 

 : التوصيات

 ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه يمكن تقديم التوصيات اآلتية: في

معلمي العلوم علي كيفية تدريس أبعاد الهوية الوطنية الرئيسية والفرعية للطالب من  تدريب .1

 0خالل المناهج واألنشطة التعليمية

ات األنشطة التعليمية المرتبطة بتنمية الهوية الوطنية لدى توفير مستلزمات وأدو  ضرورة .2

 الطالب في المدارس.

اهتمام القائمين على تخطيط وتطوير مناهج العلوم ومنفذيها بضرورة االهتمام بتنمية  توجيه .3

أنماط التفكير القيمي لدى الطالب من خالل تضمين قيم الهوية الوطنية في مناهج التعليم 

 التفكير.

في برامج إعداد معلمي العلوم باستراتيجيات التدريس الحديثة ذات الصلة بتنمية قيم  اماالهتم .4

 وأبعاد الهوية الوطنية, معرفياا ومهارياا وجدانياا.
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دليل إرشادي لمعلمي العلوم يتناول األنشطة التعليمية الوطنية وكيفية تنفيذها بطرق  إعداد .5

 مناهج العلوم. جاذبة ومشوقة للطالب فى إطار أهداف ومحتوى

بتنمية مستوى التفكير للطالب في أثناء تدريس مناهج العلوم, خاصة مستويات  االهتمام .6

 التفكير المرتبط بالوطن والهوية الوطنية كهدف علمي من أهداف تدريس العلوم. 

 : المقترحات

 ما بدأه البحث وفى ضوء نتائجه يقترح إجراء البحوث التالية: الستكمال
مماثلة باستخدام استراتيجية خرائط التفكير في وحدات دراسية أخرى من منهج  دراسة إجراء .1

  0العلوم لتنمية أبعاد ومهارات وطنية مرتبطة بوحدات دراسية جديدة
مناهج العلوم في ضوء نماذج تدريس جويس وويل إلعادة تنظيم المحتوي ولتحقيق  تطوير .2

  0ى الطالبأهداف تدريس العلوم المرتبطة بالقيم الوطنية لد
تدريبي قائم على استراتيجية خرائط التفكير لمعلمي العلوم لتنمية مهارات اإلبداع  برنامج .3

  0الحفاظ على مقدرات الوطن وتطوير المهارات الوطنية
مقارنة الستراتيجية خرائط التفكير واستراتيجيات تدريس أخرى في تدريس العلوم  دراسة .4

 للمفاهيم الوطنية والمهارات الوطنية.للمقارنة بين أبعاد الفهم الوطني 
االحتياجات الوطنية لدى الطالب في المناهج التعليمية باستخدام استراتيجيات تحديد  تحديد .5

 االحتياجات التعليمية. 
االحتياجات التدريبية لدى المعلمين المرتبطة بأبعاد الهوية الوطنية باستخدام  تحديد .6

 ريبية.استراتيجيات تجديد االحتياجات التد
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 البحث: مراجع
 : المراجع العربية: أوالً 

 الكريم. القرآن 
 (: تعزيز االنتماء الوطني في ضوء الشريعة اإلسالمية, 2016طه عبد القادر ) إبراهيم

(, 52األسس واألساليب, مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية, جامعة قناة السويس, العدد )
 .93-7الجزء الثاني,ص ص 

 (: السنن, دار الفكر, بيروت.1997داود)  أبو 
 (: اتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساسي بسلطنة عمان نحو الهوية 2017الربعانى ) أحمد

 .56=23(, ص ص 1(, عدد )11الوطنية مجلة الدراسات النفسية والتربوية, مجلد)
 ر الفكر (: التعزيز فى التدريس. أهميته وأنواعه, القاهرة, دا2017حسن محمد على) أحمد

 العربي. 
 4(: المناهج بين النظرية والتطبيق, القاهرة, عالم الكتب, ط1995حسين اللقاني ) أحمد. 
 (: في فلسفة التربية, الرياض, دار المريخ للنشر.2009لطفي بركات  ) أحمد 
 (: الصحيح, بيروت, الطبعة الثالثة.1987) البخاري 
 في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وأثره (: دور التعليم 2010حافظ عبد الرحمن ) برهان

ا, رسالة  على التنمية السياسية من وجهة نظر الطلبة والعاملين, جامعة النجاح أنموذجا
 ماجستير , جامعة النجاح, فلسطين.

 (: اإلعالم والسياسة وسائل االتصال والمشاركة السياسية, عالم الكتب, 2005مكي ) ثروت
  القاهرة, الطبعة األولى.
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 (: المنهج المدرسي المعاصر, األردن, 2004أحمد سعادة, عبدا هلل محمد إبراهيم ) جودت
 عمان , دار الفكر للنشر والتوزيع.

 ب(: األنشطة التعليمية لألطفال وتعزيز القيم  -2019عباس حسين على الطحان )  حسين
 والهوية الوطنية لديهم, ألمانيا, برلين, دار نور للنشر.

 أ(: األنشطة التعليمية في منظومة المناهج  -2019سين على الطحان )عباس ح حسين
 وطرق التدريس, ألمانيا, برلين, دار نور للنشر.

 (: األنشطة التعليمية مدخل لتنمية وتعزيز مهارات 2020عباس حسين على الطحان ) حسين
 وقيم وهوية األطفال, اإلسكندرية, دار الوفاء للطباعة والنشر.

 ين على الطحان, السيد أحمد أحمد سحلول, نبيل عوض محمد الشربيني, عباس حس حسين
طامي مشعل سابر العلياني, محمد علي عمر أبو بكر محمد, عطية محمد راجح المالكي, 

(: قائمة معايير مقترحة لتشكيل الهوية الوطنية 2020مصطفى عبد الحفيظ مصطفى )
لسعودية فى ضوء آراء معلميهم, مجلة كلية العربية ا كةلتالميذ المرحلة االبتدائية بالممل

 .  321- 205التربية, جامعة سوهاج, جمهرية مصر العربية, ص ص
 (: تطور نظام التعليم في 2010أحمد الغامدي, نور الدين محمد عبد الجواد ) حمدان

 المملكة العربية السعودية, الرياض, مكتبة الرشد ناشرون.
 التعليم في تعزيز الهوية, مجلة أوراق فلسطينية, العدد (: دور 2016األمل إسماعيل ) دنيا

 .61-30(, ص ص 12)
 (: أبعاد التعلم, دليل 1998.ج. مارزانو وآخرون, ترجمة جابر عبد الحميد جابر وآخرون )ر

 المعلم, القاهرة, دار قباء للطباعة .
 (: القيم التربوية في القصص القرآني, 1996أحمد طهطاوي ) سيد 
 ,1ر الفكر العربي, ط دا القاهرة. 
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 (: متطلبات تعزيز الهوية واالنتماء لدى الشباب الجامعي من وجهة 2014جيدوري ) صابر
نظر طلبة الكليات المحدثة في محافظة درعا, مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في 

 (.1, الجزء)34التعليم العالي, العدد 
 قويم التربوى والنفسى أساسياته وتطبيقاته ( : القياس والت2000الدين محمود عالم ) صالح

 وتوجهاته المعاصرة , القاهرة : دار الفكر العربى.
 (: العولمة )حالة مصر(, مركز اإلمارات للدراسات والبحوث 2002الهادي الجوهري ) عبد

 االستراتيجية أبو ظبي.
 بية السعودية , (: نظام التعليم فى المملكة العر 2018عبداهلل السيل, وآخرون ) عبدالعزيز

 الرياض, دار الزوايا التعليمية للنشر والتوزيع.
 (: سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية, 2005عقيل محمد العقيل) عبداهلل

 الرياض, مكتبة الرشد ناشرون.
 (: علم النفس اإلحصائى وقياس العقل البشري, القاهرة, دار الفكر 1979أبو حطب ) فؤاد

 .العربي
 الدين حسين )د. ت(: دراسات في تجليات التراث الشعبي المصري, الهيئة المصرية  كمال

 العامة لقصور الثقافة.
 (: فاعلية وحدة دراسة مقترحة في التربية األخالقية لتنمية 2004رجب إسماعيل ) مجدي

التربية  بعض القيم االجتماعية واألخالقية والعلمية لتالميذ الصف السادس االبتدائي, مجلة
 .120-71, ص ص: 2, ع7العملية, جامعة عين شمس,  مج 
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 (: تأصيل القيم الدينية والهوية 2013القومي للتعليم والبحث العمي والتكنولوجيا ) المجلس
( ص 55( , الجزء )8الوطنية في نفوس الطالب, القاهرة,  مجلة دراسات تربوية, المجلد )

 .232-214ص: 
 دور اإلعالم في تعزيز القيم الوطنية رؤية استراتيجية في (2018أحمد ربابعة ) محمد :

 (.45(, مجلد)3ضوء التصور اإلسالمي, دراسات, العلوم اإلنسانية واالجتماعية, العدد)
 (: موسوعة التراث الشعبي العربي, القاهرة, الهيئة المصرية العامة 2002الجوهري ) محمد

 لقصور الثقافة.
 فاعلية أسلوب عالجي لصعوبات تعلم تالميذ الصف الثامن (: 1989أمين المفتى ) محمد

لموضوع األعداد الصحيحة, المؤتمر العلمى األول للجمعية المصرية للمناهج وطرق 
يناير  18-15التدريس , "آفاق وصيغ غائبة فى إعداد المناهج وتطويرها", اإلسماعيلية , 

 . 536-513, ص ص 
 تعددة األبعاد, المشهد التونسي, تونس, الدار (: الهوية الم2015سالم جماعة ) محمد

 الجامعية للنشر.
 (: النشاط المدرسي وعالقة المدرسة بالمجتمع, المملكة 2003عبد الرحمن الدخيل ) محمد

 العربية السعودية, الرياض, دار الخريجي للنشر والتوزيع.
 (: قاموس التربية, لبنان, دار العلم للماليين1981على الخولى ) محمد. 
 (: البناء االجتماعي والشخصية, اإلسكندرية, مكتبة الجامعة. 1984فرج ) محمد 
 (: منهج التربية والهوية اإلسالمية, الجزء األول, القاهرة, 2012قطب عبد الوهاب ) محمد

 .6دار الشروق, ط 
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 (: تقديم مناهج التعليم فى العالم العربي وتحديات الهوية , 2017كامل الناقة ) محمود
ؤتمر العلمي الدولي الخامس , السادس والعشرون للجمعية المصرية للمناهج وطرق الم

 أغسطس. 3-2التدريس, جامعة عين شمس , دار الضيافة , 
 (: دور التربية اإلسالمية في تعزيز مبادئ األمن الوطني لدى 2017إبراهيم الشرعة ) ناصر

(, 13اسات اإلسالمية, مجلد )الطلبة في المدارس األردنية, المجلة األردنية في الدر 
 (.1عدد)
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