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 بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف

 لتالميذ احللقة االبتدائية من التعليم األساسي
 )*(عز سيد حممد سيدأ. 

 )**(أ.د/ شاكر عبد العظيم حممد قناوي

 )***(مد سلطانأ.م.د/ صفاء عبد العزيز حم

 مقدمة:

، ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا بلغة الفرد؛ فلغة الفرد من أهم عناصر الثقافة، واللغة الثقافة لغة اتصال وتواصل
هي األداة األساسية للتدريس والتعليم، وهي أداة التعبري وجسر التواصل. والطفل يتعلم اللغة ويكتسب القدرة على 

دمة يف أسرته وجمتمعه. وهنا تشكل قضية اللغة اليت جيب استخدامها من أهم التكلم من خالل اللغة املستخ
الرتبوية والثقافية يف عصران احلايل، فالقضية الرئيسة ألي جمتمع يريد أن حيافظ على كيانه وهويته وانتماء  القضااي

جدان يف نفوس هؤالء أبنائه إليه، هي أن يهتم ببنائهم منذ الطفولة، ويسعى إىل تشكيل الفكر والقيم والو 
 (.53، 2991األطفال. )عفاف عويس، 

وتعد مرحلة الطفولة هي العصر الذهيب للتثقيف، ففي هذه املرحلة يكون من السهل على املؤسسات 
الرتبوية املختلفة إكساب األطفال القيم، والعادات، والتقاليد، واالجتاهات املميزة جملتمعهم، ومن هنا تربز أمهية 

تنفيذ مصادر ثقافة الطفل. وحىت تصبح الرتبية قادرة على حتمل مسئولية تنمية الوعي الثقايف لألطفال  احلاجة إىل
البد أن يسهم مفكروا وعلماء الرتبية يف رسم منهج هلا؛ ووضع اسرتاتيجية تؤهل للصمود أمام اهلجمات الوافدة، 

، 1002ب العامل حضارة رائدة كاملة. )كوثر مجيل، واثنيًا تقدمي هذه الثقافة ابهلوية العربية اإلسالمية إىل شعو 
593.) 

وتعميق الوعي الثقايف للتلميذ أمرًا أساسيًا لبناء شخصيته وإعداده للحياة، وهتيئته للمؤثرات الثقافية 
واملتغريات العلمية والتكنولوجية يف مطلع القرن احلادي عشر والعشرين، ويتطلب ذلك تنمية معلوماته، وتوسيع 

                                                           

 جامعة حلوان. -كلية الرتبية  -ابحث مبرحلة الدكتوراه بقسم املناهج وطرق التدريس)*( 

 جامعة حلوان. -كلية الرتبية  -أستاذ املناهج وطرق التدريس)**( 

 جامعة حلوان. -كلية الرتبية  -أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد)***( 
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ه، وإاثرة تفكريه، وأن تغرس فيه القيم واالجتاهات املرغوبة، وابلرغم من أمهية هذا اجلانب، وأشارت دراسة كل خربات
( 35، 1020(، وإميان مربوك )3، 1002، وعادل أبو الروس )Lafayette (1996, 431)"الفييت"  من

ضرورة االهتمام بتنمية وقياس الوعي الثقايف  إىل ندرة االهتمام ابلتوعية الثقافية للتالميذ يف خمتلف مراحل التعليم،
 لدى التالميذ، مبا يسهم يف رسم أطر للمناهج، ووضع تصور للمقررات الدراسية.

 املشكلة:

تتمثل مشكلة البحث يف وجود قصور يف تنمية الوعي الثقايف؛ حيث ميارس ممارسة شكلية، قلما ختضع 
نة تبني مستوى الوعي الثقايف لدى تالميذ احللقة االبتدائية من لتخطيط أو تقومي، مع االفتقار إىل مقاييس مقن

 التعليم األساسي.

 التساؤالت:

 ميكن معاجلة هذه املشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت:

 ما إجراءات بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف؟ 

 وتنبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:

 بناء مقياس الوعي الثقايف؟ما خطوات  -2

 مقياس الوعي الثقايف؟ما مؤشرات صدق  -1

 مقياس الوعي الثقايف؟ما مؤشرات ثبات  -5

 أهمية بناء مقياس للوعي الثقايف:

تتمثل أمهية بناء مقياسًا للوعي الثقايف يف حماولة إلقاء الضوء على مفهوم الوعي الثقايف، وتقدمي أداء 
 ملفهوم.علمية مقننة لقياس هذا ا

 اهلدف من بناء مقياس الوعي الثقايف:

يهدف البحث إىل إعداد مقياس لقياس الوعي الثقايف لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي، وتعرف درجة 
 صدقه وثباته املقياس، وجتربته استطالعياً.
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 حدود بناء مقياس الوعي الثقايف:

 يقتصر بناء مقياس الوعي الثقايف على احلدود اآلتية:

 التلميذ يف هذه املرحلة )مرحلة الطفولة املتأخرة( الصف اخلامس االبتدائي؛ ألن  نة مشرتكة من تالميذعي
 ,Chip Wood, 2006يكون قادرًا على إقامة عالقات منطقية، ويستمتع مبالحظة اآلخرين هلم )

الوعي الثقايف لدى  (، وتعد لغة املالحظة أداة مهمة يستخدمها املعلم اعتمد عليها الباحث لقياس107
تالميذ ذلك الصف، كما تعد هذه املرحلة أرضًا خصبة لتنمية الوعي الثقايف، وتشكيل اجتاهات التلميذ 

 (.82، 1009وقيمه. )رشا نور الدين، 

  ،قياس الوعي الثقايف من خالل ما تضمنه املقياس من احملاور متمثلة يف الدوائر الثقافية )الثقافة العامة
سالمية، والثقافة العربية، والثقافة املصرية( اليت ينبغي أن تتمحور حوهلا املناهج واملقررات والثقافة اإل

الدراسية، كما أوصت بذلك األدبيات والدراسات السابقة، ومت عرضها يف اإلطار النظري للبحث، 
ملرحلة العمرية، واألبعاد متمثلة يف املؤشرات الدالية على الوعي بكل نوع من أنواع الثقافة يف حدود ا

 وطبيعة تالميذ الصف اخلامس االبتدائي.

 املصطلحات:

ابإلطار  هاتعددت تعريفات املصطلحات الواردة يف هذه الورقة البحثية وقد مت عرض بعضها يف موضع
النظري، ولكن تبين الباحث تعريفاً واحداً لكل مصطلح يسهم يف توضيح التعريف اإلجرائي له؛ لفهم طبيعة ذلك 

 جراء البحثي، ويرجع تبين الباحث تلك التعريفات للمربرات اآلتية:اإل

 .تكاملها مع طبيعة املقياس ومكوانته 

 .مشوهلا لألهداف اليت يسعى املقياس إىل حتقيقها 

 .حتديدها لألطر العامة والفرعية لعملية بناء املقياس 

 وفيما أييت توضيح هذه التعريفات.

 حالة؛ أي نوع من االنتباه والتيقظ واإلدراك الكامل، وهو حالة من  الوعي هو: "حالة وحمتوى، والوعي
اإلجيابية واحليوية يف التعامل مع األوضاع واألشياء والقضااي والكون أبسره، ومن حيث كونه حمتوى، فهو 
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تلك األفكار واملشاعر واخلصائص اليت يدركها الفرد عن األشياء والقضااي احمليطة به والكون ككل" 
 (.525، 2995عبد الرحيم، وفتحي زايدي،  )سامح

  الثقافة هي: "الكل املركب الذي يشتمل على املعرفة، واملعتقدات، والفنون، واألخالق، والعرف، وغري
 (.18، 1005ذلك من اإلمكاانت والعادات اليت يكتسبها اإلنسان عضواً يف اجملتمع". )جناح قدور، 

 يومية مبا يشمل من عادات وتقاليد وأعراف وأحكام وتفاعل وصور والوعي الثقايف هو: "الوعي ابحلياة ال
 (.21، 1020النشاط العام التلقائي واملنظم". )موسى عبد الرحيم، وانصر علي مهدي، 

  ،الثقافة العامة هي: "تعريف املتعلم أبمناط احلياة يف جمتمعات وبالد أخرى، وكذلك تعريفه أبدهبا وفنوهنا
 (.205: 2992". )رشدي طعيمة، وعادات وتقاليد الشعوب

  الثقافة احمللية )املصرية( يقصد هبا: "ثقافة البلد الذي ينتمي إليه املتعلم، وميثل املستوى العام من الثقافة
 الذي ميتد ليشمل معتقدات األفراد وقيمهم وأساليب حياهتم".

  ،واألخالقية، واالجتماعية، الثقافة اإلسالمية هي: "جمموعة التشريعات والقوانني والنظم التعبدية
لتنظيم حياة البشر الروحية منها واملادية، وفق إطار  -عز وجل–واالقتصادية والسياسية اليت اختارها املوىل 

 (.25، 2992منهج رابين متكامل صاحل لكل زمان ومكان". )حممد أبو زيد إبراهيم، 

  مية جملموعة الشعوب املنتمية إىل لالفنية والعالثقافة العربية تعين: "جمموع احلقائق والنشاطات الفكرية و
 (229، 2992احلضارة العربية" )رشدي طعيمة، 

 ( إىل أن مؤشرات األداء هي مجل إجرائية تصف 22 -1003مؤشرات األداء: يشري وحيد حافظ )
من اإلجناز املتوقع من املتعلق لتحقيق األداء يف جمال معني، وتتسم ابلدقة والتدرج، وفقًا لكل صف 

 صفوف املرحلة الدراسية.

 ( "قواعد التقدير: عرف "جوديث، وجايArter, Judith & Jay, 2001, 8 قواعد التقدير أبهنا )
املمارسة اليت ختتص إبحراز نقاط معينة بناء على توصيف وحتديد دقيقني، وتتخذ "شكل من أشكال 

داء، أو تقدمي أحكام تفصيلية يف للحكم على اجلودة من خالل إعطاء نظرة عامة وسريعة عن جودة األ
 األداءات املعقدة اليت تتضمن أبعاداً من األداءات األقل منها".
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 خطوات بناء املقياس

 لإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث مت اتباع اخلطوات اآلتية:

 أواًل: إعداد اإلطار النظري للبحث.

 اثنياً: بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف.

 بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف.اثلثاً: خالصة 

 وفيما يلي معاجلة ما سبق تفصياًل.

 أوالً: اإلطار النظري للبحث

 مقدمة:

اختلفت الرؤى حول اجتاهات تقدمي الثقافة يف اللغة العربية وابختالف وجهات النظر إىل الثقافة، حيث 
هة النظر اليت يتبناها اخلرباء حنو اللغة وطبيعتها، تعتمد الطريقة اليت يتم بواسطتها تقدمي املفاهيم الثقافية على وج

بني مدخلني لتناول الثقافة مها املدخل السلوكي، واملدخل البنائي، لذا يعرف الدو  Ladoومييز روبرت الدو 
Lado  ."الثقافة أبهنا: "نظام بنائي لنموذج السلوك(Lado, 1975, 5) (Amer, A. A, 1980, 97). 

التعليمية، حيث  دام هذه االجتاهات يف تدريس الثقافة يساعد على إثراء العمليةويرى الباحث أن استخ
تتنوع طرق تقدمي املعلومات الثقافية، من خالل إدماجها مع األنشطة اللغوية، مما يساعد الدارسني على اكتساب 

ز نظرايت التعليم والتعلم دالالت لفظية للمفردات، وزايدة قدرهتم على استخدامها يف التعامالت اليومية. ومن أبر 
 اليت تنطلق منها هذه الدراسة هي النظرية البنائية، وذلك للمربرات اآلتية:

أهنا قائمة على الفلسفة البنائية اليت تؤكد التعلم ذي املعىن القائم على الفهم، من خالل الدور النشط الذي  -2
 (.1005واحلوار. )أمحد املهدي، يقوم به املتعلم، ومشاركته الفعلية يف األنشطة واملناقشة 

النظرية البنائية هي إحدى النظرايت اليت تعين ابلبحث يف كيفية تعلم الفرد املعارف املختلفة، مبا يشكل الوعي  -1
الثقايف لدى املتعلم، وكيفية توظيفه، وكيفية توليد معارف جديدة استنادًا إىل املعارف املتاحة لكل فرد 

تعليمه؛ لذا اقرتح "برونر" البحث عن العمليات اليت تكفل ترتيب ظروف التعلم  مبعاونة من يقومون على
وتنميته. ورأى أن املعلم يستطيع تعليم املتعلم أصول أي موضوع إذا كان يفهم طريقة املتعلم يف تصور 

 (.122، 2929عامله. )جابر عبد احلميد، 
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دعم اإلطار النظري هلذا العمل، وتتمثل هذه انطالق النظرية البنائية من عدة افرتاضات ميكن أن ت -5
 االفرتاضات فيما أييت:

 األول: التعلم عملية بنائية نشطة وغرضية التوجه: االفرتاض

 هذا االفرتاض على ما أييت: ويشتمل

لم وهذا يعين أن املتعلم عليه بناء تركيبات جديدة اجلديد. وهبذا املعىن تعد عملية التعالتعلم عملية بنائية:  -1
عملية إبداعية دائمة يسعى من خالهلا الفرد إلعادة تنظيم ما مير به من خربات الكتشاف حقائق، 

 )ب(. 1005ومعارف جديدة. )أمحد املهدي، 

وهذا يوضح أن املعارف ال تعلم من خالل بثها إىل املتلقني؛ التعلم عملية قائمة على نشاط املتعلم:  -2
ذه املعارف بطريقة سليبة خامدة، وإمنا يبين املتلقي املعارف بطريقة ابفرتاض أن املتلقي سوف يتشبع هب

 (.2، )ب(، 1005ذاتية مستخدماً قبلياته العرفانية مع عملياته العقلية اآلنية. )أمحد املهدي، 

ويقصد بذلك أن املتعلم يسعى لتحقيق أغراض معينة تسهم يف حل مشكلة تواجهه، التعلم عملية موجهة:  -3
غراض توجه أنشطة املتعلم، وتكون مبثابة نواة الدفع الذايت له، وجتعله مثابرًا يف حتقيق أهدافه. وهذه األ

 (21، 1001)عفت مصطفى الطنطاوي، 

 الثاني: مواجهة املتعلم مبشكلة أو مهمة حقيقية: االفرتاض

، وإاتحة اخلربات، هذا االفرتاض يف أن اكتساب املفاهيم والعادات واملهارات يتم من خالل النشاط يتمثل
(، وهو ما يتفق مع فكرة بناء املقياس وهدفه 259، 2999وأفضل الظروف لنمو املتعلم الفرد. )عادل السكري، 

 من خالل الرتكيز على اهتمامات املتعلم احلقيقية، وحاجاته الفعلية، ومشكالته الواقعية.

 ذي املعىن: الثالث: املعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي للتعلم االفرتاض

هذا االفرتاض هو أن املفهومات واألفكار ال تنقل إىل متلقي اللغة ابملعىن نفسه الذي أراده منتج  ومغزى
اللغة، بل يثري معاين خمتلفة بسبب ما يوجد يف البنية الذهنية له؛ وكيفية تنظيم املفاهيم واألفكار يف هذه البنية 

 (.51، 1005و)حسن زيتون، وكمال زيتون، (، 21 -22، 1001الذهنية. )عفت الطنطاوي، 
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الرابع: عملية التعلم تتضمن إعادة بناء الفرد ملعرفته من خالل عملية تفاوض  االفرتاض
 اجتماعي.

نظرية ثقافية اجتماعية شكلت رافدًا من الروافد النظرية يستند إليها  Vygotsky"فيجوتسكي"  قدم
إىل "أن عملية التعلم إمنا هي عملية اجتماعية؛ حتدث يف سياق  يرتكز عليها اإلطار النظري؛ وذلك استناداً 

بعضًا ويف هذا املوقف اجتماعي، ويف موقف تعليمي يتعاون يف املعلم والتالميذ، ويتعاون التالميذ مع بعضهم 
زوا التعليمي تتناسج فردية املتعلم مع اجتماعيته يف سياق ذي معىن، ومن خالل ذلك يستطيع التالميذ أن يتجاو 

 (.Edelky & Altwerge & Flores, 1991, 23( )2991مستوايهتم الفردية. )هـ. دوجالس. براون. 

 اخلامس: النمو العرفاني سلسلة من التغريات النمائية املتداخلة: االفرتاض

وتستثار فيه  ة عن سلسلة من النشاط العقلي املعريف تتنامىأن النمو العرفاين عبار  Bruner"برونر"  يرى
(، وبعد العرض املوجز للنظرية 292، 1001بليات الفرد العرفانية، وتتفاعل مع مثريات البيئة. )حممد جاسم، ق

 اليت يستند إليها اإلطار النظري، يتسىن للباحث عرض عناصر اإلطار النظري، وتتمثل فيما أييت:

 يف الفكر املعاصر: أهمية الثقافة 

ن خالله ومن أجله كل الفلسفات والتيارات، فيها ميكن حتقيق ما الثقافة اجملال الرئيس الذي تعمل م تعد
تصبوا إىل من أهداف، وما تنشد غرسه على أرض الواقع، ومن مث فإهنا تعكس وبصدق ما تدعو إليه هذه 
الفلسفات من مبادئ وتوجهات، وهبا يتم التواصل بني األجيال، والتفاعل مع احلاضر، والتطلع إىل املستقبل. 

 (.225، 1008كران، )حممد س

الثقافة يستمر حىت يسيطر على الفرد، كيف يتحدث، وماذا يرتدي، وكيف يعيش. وابختصار  ودور
 ,Lee, Ning, Cynthiq, 2009, 29, Kangتعمل الثقافة يف حتديد ماذا، وكيف يسلك الفرد يف مجاعته. )

2009, 76.) 

 تعلم وتعليم الثقافة: مفهوم 

تساب املعرفة، واملهارات، واالجتاهات الثقافية العامة واخلاصة الالزمة لالتصال هو عملية اك تعلم الثقافة
الفعال، والتفاعل مع أفراد من الثقافات األخرى، وهي العمليات الديناميكية اإلمنائية املستمرة اليت تشارك املتعلم، 

اهات الثقافة العامة واخلاصة الالزمة أما مفهوم تعليم الثقافة "فهو عملية إكساب املتعلمني معرفة، ومهارات، واجت
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لالتصال الفعال، والتفاعل مع أفراد من الثقافات األخرى، وهي العمليات الديناميكية اإلمنائية املستمرة اليت 
 (.LEE, Kang Young, Ibed, 76تشارك املعلم واملتعلم والربانمج كافة أهداف املنهج". )

 بني اللغة والثقافة: العالقة 

بني اللغة والثقافة وجهان لعملة واحدة، ولقد دفعت واثقة العالقة بينهما أن اعتربت الثقافة مهارة  العالقة
تصاحب زميالهتا من املهارات اللغوية؛ ألن اللغة وسيلة اتصال وتفاهم بني الناس. ولكي حيدث التواصل والتفاهم 

معاين سياقية، واجتماعية، وثقافية متفق عليها، فالبد من االشرتاك يف معرفة رموز هذه الوسيلة وما حتتويها من 
ولذلك فمن األفضل تدريس الثقافة من خالل اللغة يف مواقف اتصالية مصطبغة ابلصبغة الثقافية، والبد من وجود 

كن احملاور الثقافية اليت ميكن أن تتماشى جنباً إىل جنب مع احملاور اللغوية، كما ينبغي توافر الدوائر الثقافية اليت مي
 (.2992أن تتحرك فيها كتب تعليم اللغة العربية. )رشدي طعيمة، 

تضفي معاين خاصة على كل كلمة وتركيب لغوي يستخدمه أهل اللغة، إضافة للمعىن املعجمي.  والثقافة
فمعرفة معاين الكلمات وتراكيب اجلمل دون معرفة املعىن، واالستخدام الثقايف السياقي لكل كلمة وتركيب هي 

 (.189، 1005ة انقصة. )علي مدكور، وإميان هريدي، معرف

 وعالقته بالثقافة: الوعي 

هي السالح، وهي العتاد الذي يستخدمه الوعي يف مواجهة تغريات الواقع ومتطلبات احلياة  الثقافة
املسافة هي املتجددة. وعلى الوعي كي يستطيع احتواء الثقافة أن يرتك مسافة ما بينه وبني األنساق الثقافية، وهذه 

جتعل الثقافة أداة يف خدمة الوعي. والتحدي الذي يواجه الثقافة هو حمافظتها على توازهنا الذايت مع تلبيتها ملطليب 
الثبات والتغيري، هذا التوازن هو مكمن قوهتا وضعفها يف آن واحد، وهذا يعين أن العالقة بني الثقافة والوعي، هي 

قوم الثقافة، كثري من األحيان متتعه ببنية ذاتية منفصلة عن الثقافة، وذلك حني ي  عالقة تفاعلية، والوعي يثبت يف  
ويبدي القدرة على نقدها وتطويرها، بوصفها املنظومة اليت يستقي منها الوعي رؤاه وفروضه على دروب التطوير، 

 (.115: 110، 2923والنقد الغريي، والذايت. )يسرية أمحد مرسي، 

 الوعي الثقايف:• 
  لنظر إيل مصطلح الوعي الثقايف يتضح أنه يتكون من شقني مها:اب

 الوعي: وهو مصدر الفعل )وعي(. -

 الثقايف: نسبة إىل الثقافة. -



 لتالميذ احللقة االبتدائية من التعليم األساسي بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف

 2016 رياني لو ألا ددعلا 939 نو ر شعلاو  يناثلا دلجملا

ولكل منهما مدلوله اخلاص، فالوعي: حالة وحمتوى، والوعي حالة؛ أي نوع من االنتباه والتيقظ واإلدراك 
لتعامل مع األوضاع واألشياء والقضااي والكون أبسره، ومن حيث  الكامل، وهو حالة من اإلجيابية واحليوية يف ا

كونه حمتوى، فهو تلك األفكار واملشاعر واخلصائص اليت يدركها الفرد عن األشياء والقضااي احمليطة به والكون  
 (.525، 2995ككل. )سامح عبد الرحيم، وفتحي زايدي، 

إىل أن الوعي هو "امتالك املتعلم وإدراكه ( 555، 2998أمحد حسني اللقاين، وعلي اجلمل ) وأشار
للجوانب املختلفة اإلجيابية والسلبية للسلوك، وهو أول املستوايت الوجدانية، ويندرج حتت مستوى االستقبال 

Reciving ."يف تصنيف اجملال الوجداين 

باحثني مع اختالف أبرز املفاهيم الشائعة للثقافة مبعناها العام كما عكستها تعريفات العلماء وال وجاءت
يف األلفاظ والصياغات حتدد اجتاهني واضحني للثقافة، األول ينظر إىل الثقافة على أهنا تتكون من املعتقدات 
والقيم واملعايري والرموز، وغريها من املنتجات العقلية، واالجتاه الثاين يربط الثقافة بنمط احلياة الكلي جملتمع ما، 

 (.18، 1005( )جناح قدور، 1005 األفراد يف حياهتم. )علي مدكور، ومنط العالقات اليت تربط بني

الثقايف يعين الوعي ابحلياة اليومية مبا تشمل من عادات وتقاليد وأعراف وأحكام وتفاعل وصور  والوعي
(، ويدعو إىل التمسك 212، 1020النشاط العام التلقائي واملنظم. )موسى عبد الرحيم، وانصر علي مهدي، 

ميات الثقافية وأصوهلا، ليكون الفرد أكثر وعيًا يف اختيار البدائل الثقافية الصحيحة الوافدة من ثقافات ابلعمو 
 (.282، 1002أخرى. )عبد الفتاح أبو معال، 

 الوعي الثقايف: عاتموضو 

 ( أن للوعي الثقايف ثالثة مكوانت تعد موضوعات للوعي الثقايف، وهي:18، 1005علي مدكور ) أوضح

 يزات الثقافية، وتشمل املعتقدات والقيم واألخالق املشرتكة بني الناس.التح -

 العالقات االجتماعية، وتشمل العالقات الشخصية اليت تربط الناس بعضهم ببعض. -

 أمناط احلياة وأساليبها، وهي الناتج الكلي املكون من اإلجنازات الثقافية والعالقات االجتماعية. -

 الوعي الثقايف: تشكيل 

عملية تشكيل الوعي الثقايف عملية مكتسبة، يكتسبها الفرد من خالل تفاعله مع خمتلف عناصر إن 
اجملتمع، فيولد الفرد ولديه عوامل فطرية خاصة ابلوعي، وابلتايل ينتج الوعي نتيجة عوامل كثرية تعمل معًا منظومة 

رها األوىل من خالل عملية التنشئة متكاملة، فالوعي يتشكل يف إطار عملية دينامية مستمرة يتم غرس جذو 
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االجتماعية، وتتحد مالحمها يف إطار الثقافة العامة اليت ينمو يف إطارها الفرد، ويظهر ذلك يف املمارسات اليومية 
 (.21، 2992لألفراد من خالل خمتلف األنشطة اليت ميارسوهنا يف حياهتم اليومية. )حممد إبراهيم عبد النيب، 

قايف ينتقل اجتماعيًا ابالتصال والتفاعل مع اجلماعة بواسطة وسائل اإلعالم املختلفة، الوعي الث وتشكيل
فهناك عالقة إجيابية طردية بني الوعي الثقايف للمجتمع والطفل، وميكن من خالل هذا الوعي الثقايف امتصاص كل 

فكارهم، وقيمهم، وعاداهتم، العناصر الثقافية، مع اختالف مستوايهتا، فالثقافة تتجسد يف عقول األفراد، وأ
وتقاليدهم، وبذلك تعد ثقافة األطفال إحدى الثقافات الفرعية يف اجملتمع، وتسهم العديد من الوسائط يف تشكيل 
الوعي الثقايف للطفل ابتداًء من األسرة، ومرورًا ابملؤسسات التعليمية ومجاعات الرفاق، واملؤسسات الدينية، 

 (.12، 2999سائل االتصال )حممود حسن إمساعيل، والسياسية، واالجتماعية، وو 

 الوعي الثقايف وتنميته: متطلبات 

تعميق الوعي الثقايف للتلميذ أمر أساسي لبناء شخصيته وإعداده للحياة، والوعي الثقايف للتلميذ له إن 
 (.519، 2995( )حممد حسن املرسي، 21، 8، 3، 2998متطلبات، من أمهها: )فؤاد زكراي، 

 املعارف. تنمية -

 تنمية العمليات العقلية. -

 غرس القيم واالجتاهات املرغوبة والتدريب على تطبقها من خالل مواقف حياتية. -

 النمو الثقايف لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي: خصائص 

 تالميذ الصف اخلامس االبتدائي إىل مرحلة الطفولة املتأخرة، وهي املرحلة العمرية اليت تقع بني ينتمي
التاسعة والثانية عشر من العمر، وخالل هذه املرحلة حيل التفكري املنطقي حمل التفكري اخليايل؛ لذا تعد هذه 
املرحلة أرضًا خصبة لتكوين اجتاهات التلميذ وقيمه، وتتميز هذه املرحلة ابلعديد من السمات أمهها )رشا نور 

 (:82، 1009الدين، 

 ياة، واملعايري اخللقية، والقيم واالجتاهات.تعلم املهارات الالزمة لشئون احل -2

دائرة التلميذ  حيث تتسعتعد أنسب املراحل من وجهة نظر علم نفس النمو لعملية التطبيع االجتماعي،  -1
 االجتماعية، وتتنوع عالقاته.

 وفيما يلي أهم مظاهر النمو اللغوي يف هذه املرحلة:
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التلميذ اللغوية للمفردات، كما يعي املعاين اجملردة، كما يف هذه املرحلة تزداد حصيلة النمو اللغوي: 
مرحلة القراءة للتعلم، يرتبط النمو ابملعرفة والقراءة، حيث ينتقل التلميذ يف هذه املرحلة من مرحلة تعلم القراءة إىل 

ستخدام واجتاهاته اليت اكتسبها من أجل حتصيل املعلومات، واخلربات اجلديدة، وا ،والطفل يستخدم عاداته
مهاراهتم يف قراءة كل ما يقع حتت نظرهم من مواد مثل اإلعالانت يف الشوارع، وأمساء احملال التجارية. ويقبل 
الطفل يف هذه املرحلة على قصص املغامرات، والرحالت، والقادة، واملكتشفني، والقصص البوليسية، كما جيب 

له ل للتعبري عن نفسه بطريقته اخلاصة، وإشباع ذاته مبا تقدم االهتمام بتنمية اخليال لدى الطفل، وترك احلرية للطف
من مواد يف اجملال، وحتقيق شخصيته عن طريق احلوار معه، والتفاعل مع آرائه، وتقدير ما يفعله وما يعرب عنه 

 (.15، 2929)أميمة منري، 

هذه املرحلة إىل توفري وفقًا لنظرية التعلم االجتماعي ألريكسون حيتاج التلميذ يف النمو االجتماعي: 
 (.13، 1005الفرص اليت متكنهم من التعبري عن مشاعرهم وآرائهم )اندية مصطفى، 

يف هذه املرحلة تتحدد االجتاهات األخالقية للتلميذ، عادة يف ضوء االجتاهات األخالقية النمو اخللقي: 
، 1005ا من الكبار )اندية مصطفى، السائدة يف أسرته، وبيئته االجتماعية، ومدرسته، وهو يكتسبها ويتعلمه

 (.55، 1009(. فيدرك املفاهيم األخالقية مثل األمانة، والصدق، والعدالة. )رشا نور الدين، 18

 مدى اإلفادة من العرض السابق:

يف ضوء العرض السابق، ومطالعة ما تضمنه من أدبيات ودراسات سابقة، تعرف الباحث وحدد 
 اس الوعي الثقايف، وقد متثلت أوجه اإلفادة يف النقاط اآلتية:املتطلبات الالزمة لبناء مقي

 تعرف خطوات وإجراءات تصميم املقياس. -

حتديد أهم الدوائر الثقافية، كذلك تعرف فروع هذه الدوائر )مؤشرات الوعي بكل نوع( اليت ينبغي أن يلم  -
 هبا تلميذ الصف اخلامس االبتدائي.

 ه متهيداً لبناء مقياس الوعي الثقايف.حتديد مفهوم الوعي الثقايف ومكوانت -

 تعرف بعض اجلوانب، واألهداف، واملهارات الثقافية عند تدريس الثقافة. -
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 ثانيًا: بناء مقياس الوعي الثقايف:

 لبناء مقياس الوعي الثقايف لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي اتبعت اخلطوات اآلتية:

 حتديد هدف املقياس. -2

 ياس.مصادر إعداد املق -1

 إعداد قائمة الوعي الثقايف. -5

 حتديد حمتوى املقياس. -1

 ضبط املقياس. -3

 وبيان هذه اخلطوات فيما أييت:

 اهلدف من املقياس: -1

يهدف بناء مقياس الوعي الثقايف إىل قياس الوعي الثقايف لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، 
ى تالميذ ذلك الصف يف حدود ما اشتملت عليه قائمة الوعي واحلصول على بياانت صادقة عن الوعي الثقايف لد

 الثقايف احملددة.

 مصادر إعداد املقياس: -3

 قت مادته من مصادر عدة منها:أ عد املقياس واشت  

جمال الوعي الثقايف: وتناولت إعداد مقاييس، واختبارات للوعي  جريت يفالبحوث والدراسات اليت أ   -أ
 الثقايف، واإلفادة منها يف إعداد املقياس، ومن هذه املصادر:

  ،(.2991مقياس القيم االجتماعية املتضمنة يف وحدة ظهور اإلسالم. )فايزة أمحد السيد 

  ،س إىل افتقاد الطالب إىل بيئة ( وتوصلت نتائج املقيا2999مقياس )عثمان اجلزار، وإكرام غالب
 ثقافية تساهم وتؤثر يف تكوين الوعي الكايف لدى طالب كلية الرتبية.

  ،(: هبدف التعرف على مدى وعي تالميذ الصف الثاين اإلعدادي 1002مقياس )خالد عمران
 ابملشكالت االقتصادية املتضمنة يف مقرر يف مقرر الدراسات االجتماعية.
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 ( هبدف التعرف على مدى الوعي الثقايف 1002جنوى رمضان  الذي أعدته )مقياس الوعي الثقايف
 البيئي لدى تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي.

  ،( لتعرف درجة ما لدى التلميذ من قيم.1005مقياس قيمة التعاون )جيهان أمحد حممود 

  ،ف الثالث اإلعدادي.(: هبدف قياس الوعي السياسي لتالميذ الص1005مقياس )مصطفى عارف 

  ،( وتضمن هذا املقياس القيم التالية: االقتصاد، 1005مقياس القيم األسرية )أمساء احلسيين جاب هللا
 والنظافة، والصحة، والعمل، وتقدير احلياة األسرية، واجلمال.

  ،للصف ( لقياس القيم املتضمنة يف حمتوى مادة االقتصاد املنزيل1009مقياس القيم )أماين سعد جابر 
 األول اإلعدادي.

  ( هبدف تعرف أثر التعليم ابللغة 1022اختبار الوعي الثقايف الذي أعدته )اندية حممد عبد الرحيم
 اإلجنليزية على تنمية مهارات الوعي الثقايف لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي.

(، 2992عي هبا ومنها: رشدي طعيمة )األدبيات اليت تناولت الدوائر الثقافية، ومقوماهتا، ومظاهرها، والو  -ب
 & Allen, Haward(، )1020(، جناح قدور )1009(، سعاد إبراهيم )1008وحممد سكران )

Nostrand, 1985.) 

 تعرف خصائص املرحلة العمرية، وطبيعة تالميذ الصف اخلامس االبتدائي. -جـ

 إعداد قائمة الوعي الثقايف: -3

أنواع الثقافة، ومؤشرات الوعي بكل نوع، وهي اليت يهدف املقياس إىل  أعدت قائمة الوعي الثقايف لتحديد
التحقق من مدى منوها لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، وإلعداد قائمة الوعي الثقايف اتبعت اإلجراءات 

 اآلتية:

تالية على وعي تالميذ هتدف القائمة إىل حتديد الدوائر الثقافية واملؤشرات الحتديد اهلدف من إعداد القائمة:  -أ
 الصف اخلامس االبتدائي بكل دائرة.

 مصادر إعداد القائمة: متثلت مصادر إعداد القائمة يف: -ب

  مراجعة البحوث والدراسات اليت أ جريت يف جمال الوعي الثقايف، وتناولت إعداد قوائم مهارات الوعي
( )علي أمحد مدكور 2990، الثقايف، ومن بني هذه الدراسات: دراسة كاًل من )رشدي طعيمة
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( )حممد عبد الرمحن أبو 2995( )حممد حسن املرسي، وآخرين، 2993( )رشدي طعيمة، 2991
 ,Sevim Inal( )1022( )اندية حممد عبد الرحيم 1022(، )عمرو مجعة سامل 1002هاشم، 

2006.) 

 وقد تعددت أوجه اإلفادة من املصادر السابقة، ومن أمهها:

 قافية )أنواع الثقافة( اليت ينبغي تعليم الثقافة من خالهلا، كذلك تعرف فروع هذه الدوائر تعرف الدوائر الث
 )مؤشرات الوعي بكل نوع(.

 .تعرف تصنيفات قوائم الوعي الثقايف، ومربرات كل تصنيف 

 .تعرف بعض واألهداف، واملهارات الثقافية اليت جيب االهتمام هبا عند تدريس الثقافة 

يف ضوء ما أسفرت عنه األحباث والدراسات السابقة فيما يتعلق ابلوعي الثقايف، حدد القائمة: حتديد حماور  -جـ
الباحث مخسة حماور رئيسة هي الدوائر الثقافية متمثلة يف: الثقافة عامة، والثقافة اإلسالمية، والثقافة 

دل على مدى وعي تلميذ العربية، والثقافة املصرية، ويندرج حتت كل دائرة جمموعة من املؤشرات اليت ت
 بكل نوع من أنواع الثقافة.الصف اخلامس االبتدائي 

للتأكد من صالحية القائمة ومدى مناسبتها لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي مت وضعها يف  ضبط القائمة: -د
ة، صص العمود األمين األول ألنواع الثقافصورة استبانة، وقد قسمت االستبانة إىل )أربعة( أعمدة، خ  

ومؤشرات الوعي هبا، وخصص العمود الثاين إلبداء رأي احملكمني يف مدى مالئمة مؤشرات الوعي 
األعمدة ق سمت إىل  يف إحدى (√الثقايف لكل نوع من أنواع الثقافة، حيث ط لب منه وضع عالمة )

كل   ةناسبصص العمود الثالث إلبداء رأي احملكم يف مم إىل حد ما، وغري مالئم(، وخ  )مالئم، ومالئ
( يف إحدى √مؤشر لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي، وطلب من السادة احملكمني وضع عالمة )

 غري مناسب(. -مناسب إىل حد ما -األعمدة اليت قسمت إىل )مناسب

وعرضت القائمة على جمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس، وطالب الدراسات العليا يف جمال 
لغة العربية يف "ندوة" أدارها األستاذ الدكتور: شاكر عبد العظيم، كما عرضت على خنبة من مناهج وطرق تعليم ال

أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس، وأساتذة املناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وكذلك بعض موجهي اللغة 
قة صياغة مفردات القائمة، العربية ابملرحلة االبتدائية؛ وذلك إلبداء الرأي حول مفردات القائمة من حيث: د

ومناسبة املؤشرات املتضمنة يف القائمة لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي، ودقة تصنيف املؤشرات وترتيب مفردات  
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كل صنف، وتعديل ما ال يناسب من املفردات، أو إضافة ما يرونه مناسبًا هلذه املستوايت، أو حذف ما يرونه 
 غري مناسب.

ة مالحظات وآراء السادة احملكمني، ابإلضافة إىل إجراء بعض املقابالت وقد قام الباحث بدراس
ئهم فيما دون من مالحظات، وتلخصت آراالشخصية مع عدد منهم؛ لالستماع إىل وجهة نظرهم ومناقشتهم 

 ومالحظاهتم يف اآليت:

 " على االختيار. " للمحور األول من الثقافة العامة وهو "تقبل أشكال التقدم، والقدرة1إضافة املؤشر 

 " إىل "تعرف " للمحور األول من الثقافة العامة من "تعرف بعض القضااي السياسية 9إعادة صياغة املؤشر
 بعض القضااي السياسية على مستوى بسيط وموجز.

 " للمحور األول من الثقافة العامة من "تعرف أحداث مؤثرة يف اتريخ العامل" إىل 20استبدال املؤشر "
  ابرزة من اتريخ العامل"."تعرف أحدااثً 

 " للمحور الثاين من الثقافة املصرية من "التفاعل مع البيئة واجملتمع" إىل "التفاعل 1تعديل صياغة املؤشر "
 مع البيئة احمليطة واجملتمع املصري الذي يعيش فيه التلميذ".

 " ية اإلنفاق واالدخار يف " للمحور الثالث من الثقافة اإلسالمية من "تعرف كيف8تعديل صياغة املؤشر
اإلسالم" إىل "الوعي مبقتضيات االقتصاد اإلسالمي )الثروة، وكيفية حتصيلها وإنفاقها( على مستوى 

 بسيط وموجز، ويف حدود املرحلة العمرية".

  استبدال املؤشر األول من احملور الرابع للثقافة العربية من: "التحدث ابللغة العربية الفصحى" إىل "إجادة
 صحى املعاصرة اليت تيسر االتصال ابلثقافة العربية املسموعة واملكتوبة".الف

إعادة الصورة النهائية للقائمة: قام الباحث جبمع آراء احملكمني، واستخراج نسبها املئوية، وقد ع دت البنود  -هـ
اليت أخذ هبا  فأعلى مهارات مناسبة، وبناء على هذه النسبة %53اليت حظيت ابتفاق بني احملكمني بنسبة 

. وأجريت التعديالت املطلوبة، ووضعت %53الباحث مت استبعاد املهارات اليت حصلت على نسبة أقل من 
 القائمة يف صورهتا النهائية، واجلدول اآليت يوضح مشتمالت القائمة وتصنيفها:
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 ( أنواع الثقافة ومؤشرات الوعي هبا1جدول )

 (3اجملموع الكلي ) الثقافة العربية الثقافة اإلسالمية املصريةالثقافة  الثقافة العامة أنواع الثقافة

 12 9 9 22 21 عدد مؤشرات الوعي الثقايف

 حمتوى املقياس: -4

اعتمد يف حتديد حمتوى مقياس الوعي الثقايف لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي على ما تضمنته املراجع 
املتخصصني يف جمال املناهج وطرق التدريس، وعلم النفس والبحوث اليت أجريت يف هذا اجملال، جبانب آراء 

الثقافة  -الرتبوي؛ وبذلك تكون املقياس من أربعة حماور رئيسة هي أنواع الثقافة املراد مالحظتها )الثقافة العامة
الثقافة العربية(، ويندرج حتت كل حمور عدة مؤشرات فرعية تدل على مدى وعي  -الثقافة اإلسالمية -املصرية

التلميذ ابحملور الثقايف الذي يشتمل ذلك املؤشر، ويعرب عن كل مؤشر موقف يقيس اجلانب التطبيقي )الوعي 
( تبعًا الستجاابت التالميذ، وفيما يلي جدول 2، 1، 5ابلسلوكيات(، ولكل موقف ثالث استجاابت متدرجة )

 يوضح مواصفات مقياس الوعي الثقايف.

 لثقايف( مواصفات مقياس الوعي ا2جدول )

 االستجاابت املواقف التطبيقية األبعاد )مؤشرات األداء( حماور املقياس )أنواع الثقافة(

 58 21 21 الثقافة العامة

 15 9 9 الثقافة اإلسالمية

 15 9 9 الثقافة العربية

 50 20 22 الثقافة املصرية

 وبذلك تكونت الصورة املبدئية للمقياس يف ضوء اخلطوات اآلتية:

بعد صياغة املقياس وترتيبه، وضعت التعليمات للمعلم لتوضيح اهلدف من املقياس،  داد ورقة الغالف:إع -أ
ومكوانته، وكيفية تقدير استجاابت التالميذ، كما وضعت تعليمات للتلميذ بلغة سهلة ومناسبة ملستوى 

 التالميذ توضح اهلدف من املقاس، وكيفية املشاركة يف تطبق مواقفه.
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روعي يف إعداد املقياس، أن يناسب مستوى تالميذ الصف اخلامس من حيث  فردات املقياس:حتديد م -ب
املضمون، واللغة، واألسلوب، كما روعي احلد من االعتماد على اللفظية، واالجتاه العملي حنو مواقف 

قياس أن منظمة متارس يف بيئة صفية طبيعية، وروعي عند إعداد املقياس، كما روعي يف تصميم مواقف امل
تقدم ضمن سياقات متنوعة؛ كأن جيري التلميذ حواراً مع زميل أو مع املعلم، أو يعرب عن رأيه جتاه صور 
أو مشاهد معروضة، أو يناقش املعلم  يف أفكار مطروحة، أو يشارك بفاعلية يف حضور ندوة. واملقصود 

 حيتمل أن يتعرض هلا التلميذ، وقياس مشول بعض املواقف املعربة عن الوعي الثقايف اليتمن هذا التنوع هو 
الوعي الثقايف لدى التلميذ يف أكثر من موقف، مع مراعاة مناسبة املواقف لكل من طبيعة تالميذ الصف 
اخلامس االبتدائي ومراحل منوهم، واملستوى اللغوي للتالميذ، وحتديد املطلوب من كل موقف حتديداً 

 واضحاً.

ات املقياس إىل دراسة بعض اجلهود املبذولة يف جماالت: الثقافة، واستند الباحث يف اختيار مفرد
ومقوماهتا، ومظاهرها، والوعي هبا، وحتليل بعض اختبارات ومقاييس الوعي الثقايف، ابإلضافة إىل االطالع على 

مت بتصميم مواقف األدبيات واألحباث املتعلقة بتحديد الدوائر الثقافية اليت ينبغي توعية التالميذ هبا، كذا اليت اهت
 تطبيقية لتنمية الوعي الثقايف لدى التالميذ، مع مراعاة طبيعة تلميذ الصف اخلامس االبتدائي ومراحل منوه.

 صياغة عبارات املقاس: روعي عند صياغة عبارات املقياس ما أييت: -جـ

 وضوح العبارات وسالمتها اللغوية. -

 دة.اشتمال كل عبارة من العبارات على فكرة واح -

 متثيل املواقف لعناصر املقياس. -

 مناسبة مؤشرات السلوك لكل نوع من أنواع الثقافة. -

 مناسبة املواقف للمؤشرات اليت ينبغي حتقيقها واملراد قياسها. -

 ارتباط االستجاابت ابملواقف، واملؤشرات اليت تقيسها. -

 مناسبة الدرجة لالستجابة املتوقع مالحظتها. -

تضمن املقياس يف صورته املبدئية بياانت التلميذ، وإرشادات للمعلم  رة املبدئية للمقياس:إخراج الصو  -د
والتلميذ، كما اشتمل املقياس على جدول ينقسم إىل ستة أقسام هي: القسم األول؛ ويتضمن احملاور 

اور الرئيسة الرئيسة للمقياس )أنواع الثقافة(، والقسم الثاين؛ ويتضمن مؤشرات األداء لكل حمور من احمل
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للمقياس، والقسم الثالث؛ ويتضمن املواقف التطبيقية ملؤشرات األداء، والقسم الرابع: خاص ابلسادة 
غري مرتبط(، ويطلب من السادة احملكمني  -مرتبطة إىل حد ما -احملكمني، ويتفرع إىل ثالثة أفرع )مرتبط

مدى ارتباط املوقف ابملؤشر، والقسم ( يف املكان املخصص الدال على √إبداء آرائهم بوضع عالمة )
اخلامس؛ يتضمن االستجاابت املتوقعة نتيجة تطبيق مواقف املقياس، ويتضمن القسم اخلامس تقدير 
األداء، أي درجات االستجابة اخلاصة بكل موقف من مواقف املقياس. والقسم السادس يتفرع إىل ثالثة 

طلب من السادة احملكمني إبداء آرائهم بوضع غري مناسب(، وي -مناسب إىل حد ما -أفرع )مناسب
 ( للتعبري عن آرائهم يف مدى مناسبة االستجاابت املتوقعة وتقديراهتا.√عالمة )

 ضبط املقياس: -5

 مرت عملية ضبط املقياس مبجموعة من اخلطوات ميكن وصفها فيما أييت:

 صدق املقياس: -أ

 صورته املبدئية؛ لتعرف آرائهم ومقرتحاهتم، وعرض أطلع السادة احملكمون على مقياس الوعي الثقايف يف
املقياس على جمموعة من أساتذة املناهج وطرق التدريس، وطالب الدراسات العليا يف جمال مناهج وطرق تعليم 
اللغة العربية يف "ندوة" أدارها األستاذ الدكتور: شاكر عبد العظيم حممد قناوي، كما عرض املقياس يف صورته 

على خنبة من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس الرتبوي، وأساتذة املناهج وطرق تدريس اللغة العربية، املبدئية 
وكذلك بعض موجهي اللغة العربية ابملرحلة االبتدائية؛ وذلك إلبداء الرأي حول مفردات املقياس من حيث: 

فكرة واحدة، ومتثيل املواقف لعناصر وضوح العبارات وسالمتها اللغوية، واشتمال كل عبارة من العبارات على 
املقياس، ومناسبة مؤشرات السلوك لكل نوع من أنواع الثقافة، ومناسبة مفردات املواقف للمؤشرات اليت ينبغي 
حتقيقها واملراد قياسها، وارتباط االستجاابت ابملواقف واملؤشرات اليت تقيسها، ومدى مناسبة الدرجة لالستجابة 

وقد قام الباحث بدراسة مالحظات السادة احملكمني وآرائهم، ابإلضافة إىل إجراء بعض املتوقع مالحظتها. 
املقابالت الشخصية مع عدد منهم، وذلك لالستماع إىل وجهة نظرهم، ومناقشتهم فيما دون من مالحظات، 

 وتلخصت آرائهم ومالحظاهتم يف اآليت:

من إحدى القنوات الفضائية" للمؤشر السابع من احملور إضافة املوقف "إقامة حوار مع التلميذ عن طريق مذيع  -
 األول 

 "الربملان الصغري" للمؤشر العاشر من احملور األول. إضافة موقف -
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تعديل صياغة مقدمة املوقف اخلامس من احملور الثاين "تسجيل ألبومًا يشارك فيه كل تلميذ" إىل يقرتح املعلم  -
 كل تلميذ".على التالميذ فكرة تسجيل يشارك فيه  

بعد عرض االختبار على السادة احملكمني، أجريت التعديالت املشار  التجربة االستطالعية للمقياس: -ب
( تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف اخلامس 50إليها، مث ج رب املقياس استطالعيًا على عينة قوامها )

بحث االستطالعية يف يوم األحد ( مبعهد حسن درويش االبتدائي، وهي عينة ال3/5االبتدائي بفصل )
، وأسفر التجريب االستطالعي عن صالحية تعليمات املقياس؛ حيث تبني وضوح 3/1/1023املوافق 

تعليمات االختبار لغالبية التالميذ؛ فلم تكن االستفسارات اليت أبداها التالميذ هلا صفة التكرار، األمر 
 الذي أدى إىل ندرة وجود تعديالت.

مت حساب ثبات املقياس عن طريق إعادة تطبيق املقياس، وحساب معامل ت املقياس: حساب ثبا -جـ
االستقرار بني درجات التالميذ يف التطبيقني القبلي والبعدي على مقياس الوعي الثقايف، ومت حساب ثبات املقياس 

، وأشارت النتائج إىل بطريقة معامل االستقرار لكل حمور من حماور املقياس، مث حساب معامل االستقرار الكلي
 اآليت:

 ( ثبات مقياس الوعي الثقايف3جدول )

 معامل االستقرار االستجاابت املواقف التطبيقية املؤشرات حماور املقياس

 **938. 58 21 21 الثقافة العامة

 **225. 50 20 22 الثقافة املصرية

 **823. 15 9 9 الثقافة العربية

 **321. 15 9 9 الثقافة اإلسالمية

 **215. 210 10 12 اجملموع الكلي

 -**321( أن معامالت ثبات مقياس الوعي الثقايف ترتاوح بني ).5يتضح من نتائج جدول )

**(، وهي قيم مرتفعة تشري إىل ثبات املقياس، ومن مث صالحية صورته النهائية لالستخدام، وميكن توضيح 938.

 ور بيانياً كما أييت:ثبات املقياس من خالل معامل االستقرار لكل حم
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 خالصة إجراءات بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف:

نتيجة للنقص احلقيقي يف جمال قياس الوعي الثقايف رغم أمهيته وعالقته املباشرة ابملتعلم، وألمهيته عند 

على ما انتهت إليه إعداد املناهج واملقررات الدراسية، قام الباحث إبعداد مقياس الوعي الثقايف معتمدًا يف ذلك 

األدبيات والدراسات السابقة، وما أسفرت عنه نتائج استطالع آراء السادة احملكمني يف جمال املناهج وطرق 

التدرس، وعلم النفس التعليمي، والصحة النفسية يف ضوء آراء السادة احملكمني، مث طبق املقياس استطالعيًا على 

اتساق املقياس، وأظهر املقياس درجات عالية من الثبات ترتاوح بني عينة البحث يف حماولة للتأكد من ثبات و 

 **(، وهي قيم مرتفعة تشري إىل ثبات املقياس.938. -**321).

( مؤشرًا يصف 12ووجهت عملية ضبط املقياس الباحث إىل االقتصار على أربعة حماور يندرج حتتها )

( موقفًا تطبيقيًا مبثابة سلوك، أو نشاط قاباًل للمالحظة 10)اإلجناز املتوقع من املتعلم لتحقيق الوعي الثقايف، و

( استجابة متوقع 210املتعلم، ويظهر من خالله مقدار التقدم يف حتقيق مؤشرات األداء، و) يؤديهوالقياس، 

 احلصول عليها عند ممارسة مواقف املقياس. وفيما أييت مقاس الوعي الثقايف يف صورته النهائية.
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 املراجع

 اجع العربية:املر 

 .1005، 2أمحد املهدي عبد احلليم: أشتات جمتمعات يف الرتبية والتنمية، دار الفكر العريب، ط -2

(: معجم املصطلحات الرتبوية املعرفية يف املناهج وطرق 2998أمحد حسني اللقاين، وعلي أمحد اجلمل ) -1

 التدريس، القاهرة: عامل الكتب.

لية استخدام األنشطة التعليمية يف تنمية القيم األسرية ملنهج (: فاع1005أمساء احلسيين جاب هللا ) -5

االقتصاد املنزيل لدى طالبات الصف األول الثانوي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، 

 جامعة القاهرة.

(: فاعلية استخدام خرائط السلوك لتنمية بعض القيم املتضمنة يف حمتوى مادة 1009أماين سعد جابر ) -1

قتصاد املنزيل لدى طالبات الصف األول اإلعدادي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اال

 جامعة القاهرة.

 (: الربامج الرتبوية للطفل، القاهرة، دار املعارف.2929أميمة منري ) -3

 ضوء (: تقومي احملتوى الثقايف لكتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف1008إميان مربوك قطب ) -8

 دوافع وحاجات الدارسني، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

(: فاعلية برانمج قائم على املدخل الكلي للغة يف تنمية مهارات األداء 1020إميان مربوك قطب ) -5

 ني مشس.دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة عاللغوي لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، رسالة 

 .2929جابر عبد احلميد: سيكولوجية التعلم ونظرايت التعليم، دار الكتب احلديث، الكويت،  -2
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توضيح القيم يف تنمية بعض القيم  إسرتاتيجية(: فاعلية استخدام 1005جيهان أمحد حممود ) -9

م، رسالة واالجتاهات العلمية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، وعالقتها بتحصيلهم يف مادة العلو 

 ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة حلوان.

 (: التعليم والتدريس )من منظور النظرية البنائية(، عامل الكتب.1005حسن زيتون، كمال زيتون ) -20

(: أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الدراسات 1020خالد عبد اللطيف عمران ) -22

عريف لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي وتنمية وعيهم ببعض االجتماعية على التحصيل امل

املشكالت االقتصادية احمليطة هبم، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية بسوهاج، جامعة جنوب 

 الوادي.

، القاهرة، دار الفكر 2(: الطفولة والقيم العلمية "الواقع واملأمول"، ط1009رشا مجال نور الدين ) -21

 العريب.

(: الثقافة العربية اإلسالمية بني التأليف والتدريس، القاهرة: دار الفكر 2992شدي أمحد طعيمة )ر  -25

 العريب.

(: وعي معلمي املستقبل ابملشكالت االجتماعية، 2995سامح عبد الرحيم، وفتحي زايدي ) -21

 .5دراسة ميدانية، جملة الرتبية وعلم النفس، ع

دورها يف تنمية الوعي الثقايف لدى طفل ما قبل املدرسة، (: جمالت األطفال و 1020سعاد إبراهيم ) -23

 دار اجلامعة اجلديدة، القاهرة.

، 2عادل السكري: نظرية املعرفة من مساء الفلسفة إىل أرض املدرسة، الدار املصرية اللبنانية، ط -28

2999. 
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لتسويق (: أدب األطفال وثقافة الطفل، الشركة العربية املتحدة ل1002عبد الفتاح أبو معال ) -25

 والتوريدات، القاهرة.

 ، دمشق: دار القلم.2(: جتديد الوعي، ط1002عبد الكرمي بكار ) -22

(: دور البنية الثقافية يف تنمية الوعي ابلتحدايت 2999عثمان إمساعيل اجلزار، وإكرام سيد غالب ) -29

ة الرتبية جامعة املستقبلية لطالب كلية الرتبية يف القرن احلادي والعشرين. دراسة حالة على طالب كلي

 أكتوبر. 23األزهر، جملة كلية الرتبية، العدد 

 (: ثقافة الطفل بني الواقع والطموحات، القاهرة: مكتبة الزهراء.2991عفاف عويس ) -10

(: أساليب التعليم والتعلم وتطبيقاهتا يف البحث الرتبوي، القاهرة، 1001عفت مصطفى الطنطاوي ) -12

 مكتبة األجنلو املصرية.

 ، القاهرة: دار الفكر العريب.20(: الرتبية وثقافة التكنولوجيا، ط1005مدكور )علي أمحد  -11

مؤمتر تطوير مناهج التعليم  -تصور مقرتح ملنهج اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية(: 2995ـــــــــــ ) -15

 اجلمعية املصرية للتنمية والطفولة. -االبتدائي

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا "النظرية والتطبيق"، (: 1005علي أمحد مدكور، وإميان هريدي ) -11

 دار الفكر العريب.

(: برانمج مقرتح قائم على الثقافة اإلسالمية لتعليم اللغة العربية للناطقني 1022عمر مجعة سامل ) -13

 هرة.بغريها بدولة تنزانيا للمستوى املبتدئ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة القا
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(: أثر استخدام بعض أساليب تدريس التاريخ على تنمية بعض القيم 2991فايزة أمحد السيد ) -18

االجتماعية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية بقنا، 

 جامعة أسيوط.

 (: التفكري العلمي، القاهرة: اهليئة املصرية للكتاب.2998فؤاد زكراي ) -15

(: مربرات التفكري يف منهج تربوي معاصر يف ظل اهلوية الثقافية، اجلمعية 1002كوثر مجيل ) -12

 52 -50املصرية للمناهج وطرق التدريس، املؤمتر العلمي العشرون، مناهج التعليم واهلوية الثقافية، 

 يوليو، جامعة عني مشس.

، 2القاهرة، دار الكتب للنشر، ط حممد أبو زيد إبراهيم: املنهج املدرسي بني التبعية والتطور، -19

2992. 

 (: املدخل إىل علم النفس العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع.1001حممد جاسم ) -50

(: تقومي قصص األطفال املرتمجة على ضوء متطلبات الوعي الثقايف 2995حممد حسن املرسي ) -52

 للطفل املصري.

يجية السلوك يف تنمية الثقافة الصحية (: فاعلية استخدام اسرتات1002حممد عبد الرمحن هاشم ) -51

 لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية البنات، جامعة عني مشس.

، القاهرة: مكتبة األجنلو 2(: الرتبية والثقافة فيما بعد احلداثة، ط1008حممد حممد سكران ) -55

 املصرية.

افة واإلعالم يف تشكيل الوعي الثقايف، جملة (: دور وسائط الثق2999حممود حسن إمساعيل ) -51

 الطفولة والتنمية، اجمللس األعلى للطفولة والتنمية، دار الكتب.
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(: أثر منهج التاريخ على الوعي السياسي لدى تالميذ الصف الثالث 1005مصطفى سيد عارف ) -53

 اإلعدادي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، جامعة جنوب الوادي.

(: دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي 1020ى عبد الرحيم، وانصر علي مهدي )موس -58

االجتماعي لدى الشباب الفلسطيين، دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية اآلداب، جامعة 

 األزهر.

(: أثر التعلم ابللغة اإلجنليزية يف الوعي الثقايف الصويت يف اللغة 1022اندية حممد عبد الرحيم ) -55

بية لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية جامعة العر 

 القاهرة.

(: فاعلية أسلوب متثيل الدور يف تنمية بعض القيم والتحصيل املعريف، لدى 1005اندية مصطفى ) -52

 تالميذ الصف اخلامس االبتدائي.

 ، ليبيا دار الكتب.1لعوملة، ط(: مستقبل الثقافة العربية يف ظل ا1005جناح قدور ) -59

 الثقايف(: برانمج مقرتح للحركات التعبريية الشعبية وأتثريه على الوعي 1002جنوى حممد رمضان ) -10

(، 50لقة األوىل من التعليم األساسي، جملة كلية الرتبية، اجمللد الثاين، العدد )البيئي لدى أطفال احل

 جامعة طنطا.

اللغة وتعليمها، ترمجة عبده الراجحي وعلي شعبان، بريوت، دار  هـ. د. دوجالس براون: أسس تعلم -12

 .2991النهضة العربية، 

(: املستوايت املعيارية للتحدث وتقومي أداء تالميذ املرحلة االبتدائية يف 1003وحيد السيد حافظ ) -11

 ضوئها، جملة كلية الرتبية بكفر الشيخ، العدد السادس.



 لتالميذ احللقة االبتدائية من التعليم األساسي بناء وتقنني مقياس الوعي الثقايف

 2016 رياني لو ألا ددعلا 999 نو ر شعلاو  يناثلا دلجملا

ثقايف وأثره يف معدالت الكفاية اإلنتاجية عند عمال (: الوعي ال2923يسرية أمحد مرسي ) -15

 الصناعة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.
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