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 املهخص

يعد التعميم الترفييى أسموبًا جديدًا من أساليب التعميم والتعمم ، يساعد المعممين عمى ترك الطرق 
المعتادة التى تتميز بالجفاف ، حيث يساعد عمى جعل المادة العممية بالمناىج أكثر إثارة ويقبل عمييا 

. ويرتبط التوازن المعرفى لدى المتعمم بتحقيق االستيعاب لديو ، مما يساعد عمى تواجد التالميذ 
االتساق واالنسجام بين الخبرات المكتسبة لممتعمم ، وما ُيراد اكتسابو من خبرات جيدة . وأكدت بعض 

ن النتائج األدبيات عمى أىمية االندماج األكاديمى لمتالميذ ، حيث يحقق وظائف تعميمية مثل : تحسي
حداث التفاعل اإليجابى وتنمية الثقة بالنفس .  المتعمقة بالتالميذ ، وزيادة الدافعية نحو اإلنجاز ، وا 

إجراءات البحث : إعداد وحدات الفصل الدراسى األول من كتاب الدراسات االجتماعية وفقًا لمتعميم 
عداد كتاب التمميذ ، ودليل المعمم ، كما تم إعداد اختبار  الترفييى . واختيار وحدتين لتجريبيما ، وا 

التحصيل ، ومقياس التوازن المعرفى ، ومقياس االندماج األكاديمى ، وتم اختيار مجموعة البحث 
 وتقسيميا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ، وتطبيق أدوات البحث بعديًا عمى المجموعتين .

دة التحصيل والتوازن واالندماج األكاديمى ويمكن إرجاع األثر اإليجابـى لمتعميم الترفييى فى زيا
إلى : وجود محاكيـات كمبيوترية لدروس الوحدتين ، وتوافر المواقع والقنوات التعميمية عبر الشبكة 

 الدولية ، كما تم عرض عددًا من التوصيات وبعض البحوث المستقبمية المقترحة .
 رفى ، االندماج األكاديمى: التعميم الترفييى ، التوازن المع انكهًات املفتاحية

 

Infographics is a distinguished attempt to visual information in an 

interesting and attractive manner. Its designs are extremely important 

because they help change a learner’s thinking approach to complex data. 

This technique helps experts present educational programs and curricula in 

a new and interesting fashion. Therefore, this technique should be applied 

and integrated into courses. 

The development of quick learning skills and spatial ability requires 

special attention in the primary stage. Pupils in this stage tend to learn 

better through images than through written texts or verbal-audio language. 

Their linguistic skills are initially more interested in learning, recognizing 

and understanding shapes, graphics and images. 

: Infographics, quick learning skills, spatial ability. 
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 يقذية :
يشيد العالم فى القرن الحادى والعشرين تقدمًا عمميًا وتكنولوجيـًا ىـائاًل نـتج عنـو تزايـد فـى حجـم 
تم المعرفة اإلنسانية . ونتيجة ليذا االنفجار المعرفـى أصـبحت المنـاىج الدراسـية ىـى التـى يجـب أن تيـ

بتعمــيم التالميــذ قــدرًا مناســبًا مــن المعرفــة الوظيفيــة . ولــذلك أصــب  مــن الضــرورى البحــث عــن الطــرق 
واألســاليب الجديــدة لمواجيــة التويــرات والتكيــف الســريع معيــا ، بــل والتــاثير فييــا بشــكل إيجــابى ، وىــذا 

المناسـبة لمعالجتيـا فـى يتطمب من خبراء المناىج وضع تمك التويرات فى االعتبار ، واستخدام المداخل 
 () المراحل التعميمية المختمفة سواء عمى مستوى بناء المناىج أو عمى مستوى تنفيذىا .

وتعد مناىج الدراسات االجتماعية من بين أىم المناىج بالمرحمة االبتدائية التى تساعد فى زيـادة 
تساعد عمى اكتساب المعارف والعديد قدرات التالميذ عمى فيم بيئاتيم المحمية التى يعيشون فييا ، كما 

من الميارات العقمية والعممية واالجتماعية ، ولكن المشكمة األساسـية تكمـن فـى تعميميـا حيـث يسـتخدم 
معظــم المعممــين األســاليب والطــرق واالســتراتيجيات التــى تحــد مــن نشــاط التالميــذ وتفــاعميم وانــدماجيم 

 ام فى تعمم الدراسات االجتماعية .األكاديمى ، مما نتج عنو نوع من عدم االىتم
وأصب  تالميذ المرحمة االبتدائية وخاصة فى ظـل تحـوالت القـرن الحـادى والعشـرين يعيشـون فـى 

، اقع والقنوات والمنصات التعميميةعالم رقمى متسارع ، ويعرفون جيدًا استخدام وتوظيف العديد من المو 
ن خـالل شـبكة المعمومـات الدوليـة ، كمـا يمتمكـون وأصبحوا قادرين عمـى تحميـل التطبيقـات المتنوعـة مـ

صــفحات خاصــة بيــم عمــى شــبكة التواصــل االجتمــاعى ، ولــدييم بعــض الميــارات األساســية والمطموبــة 
 لكيفية التعامل مع الكومبيوتر واليواتف المحمولة الذكية .

جتماعيـة فـى ولذا فرضت المستحدثات الجديدة فرضًا عمـى المعممـين أثنـاء تدريسـيم لمدراسـات اال
القرن الحادى والعشرين ، وليذا يجب أن يعتمدوا عمى تكنولوجيا المعمومات وما تتضمنو مـن برمجيـات 
وبـرامج وخــدمات متنوعـة وشــيقة ومثيــرة لمتالميـذ أثنــاء تعمميــم لتمـك المــواد وبمــا يتناسـب مــع أعمــارىم 

 بالمرحمة االبتدائية ومع طبيعة موضوعات الدراسات االجتماعية .
رتبط التوازن المعرفى لدى المتعمم بتحقيق االستيعاب لديو ، ممـا يسـاعد عمـى تواجـد االتسـاق وي

واالنسجام بين الخبرات المكتسبة لممتعمم ، وما ُيراد اكتسابو من خبرات جديدة ، ىذا يساعده بدون شك 
، وىـذا كمـو يحـافظ عمى تحميل المشكالت والقضايا العالمية واإلقميمية والتوصـل إلـى أفضـل الحمـول ليـا 

 . ()(  868،  8108عمى التوازن المعرفى لديو ) إيمان صادق ويسرى حسن ، 
أن دافع االتسـاق المعرفــى يعـد كـدافع نحـو التـوازن المعرفـى ، ودافـع  (Fritz Heider)وأشار 

 (Fritz)االتساق ىو الرغبة األكيدة فى الحفاظ عمـى القـيم واالتجاىـات مـع مـرور الـزمن ، وكمـا يؤكـد 

                                              
 ينى ـ أستاذ المناهج وطرق تدريس الجغرافيا المساعد ، كمية التربية بدمياط .إعداد : داليا فوزى الشرب (0)

() . يتم التوثيق عمى النحو التالى : اسم المؤلف ، السنة ، رقم الصفحة 
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عمــى أن التــوازن المعرفــى مــا ىــو إال محاولــة مــن اإلنســان لتحقيــق االتســاق فضــاًل عــن إعطــاء معنــى 
إلدراكاتو وميولو نحو المواقف تبعًا لمجيوده الذاتى ، وكما يشير أن مفيوم التوازن المعرفى ىو يساوى 

، حتى يحقق فى النيايـة وجود مواقف معينة ومحددة بدقة ، تؤدى ألن يدركيا اإلنسان دون أدنى تردد 
 . (Wikipedia, 2020)التوازن المعرفى بين مكونات شخصيتو 

وعادة يسعى اإلنسان إلى البحث عن التوازن المعرفى بين معارفـو ، والتاكيـد عمـى قبـول االتجـاه 
الذى يتناسب مع بنائو المعرفـى ، فاإلنسـان الـذى لديـو بعـض القـيم واالتجاىـات غيـر المتفقـة ، يسـعى 

 ( . 87،  8105مًا أن تكون متسقة ومترابطة ) قيس محمد ووليد سالم ، دائ
وأكدت بعـض األدبيـات التربويـة عمـى أىميـة اإلنـدماج األكـاديمى لمتالميـذ ، حيـث يحقـق وظـائف 
تعميمية مثل : تحسين النتائج المتعمقـة بالتالميـذ ، وتنميـة التحصـيل ، وزيـادة الدافعيـة نحـو اإلنجـاز ، 

حداث التفا  . (Seifeddin, 2015, 38)عل اإليجابى وتنمية الثقة بالنفس وتحمل المسئولية وا 
ويعد مجال اإلندماج األكاديمى مـن المجـاالت الميمـة التـى يجـب أن تيـتم بيـا المنـاىج والبـرامج 
التعميمية ، حيث أظيرت نتائج بعض الدراسات عمى إيجابيـة اإلنـدماج األكـاديمى لمتالميـذ فـى األنشـطة 

ـمية المصاحبة لممناىج فى زيادة جيدىم ونشاطيم ، وتنمية الدوافع إلتمام جميع الميام التعميمية التعمي
 . (Taylor & Parson, 2015, 218)، واالستفادة من طاقاتيم فى أعمال مجدية 

ــذ بعــض  ــى التممي ــا يظيــر عم ــدماج الســموكى : وىن ــدماج األكــاديمى أربعــة أبعــاد ىــى : اإلن ولإلن
االىتمام بالمشاركة أثنـاء عمميتـى التعمـيم والـتعمم ، ثـم اإلنـدماج العـاطفى : وىنـا تظيـر  السموكيات مثل

مشـــاعر التقـــدير واالحتـــرام ، واإلنـــدماج المعرفـــى : وىنـــا يحـــرص التمميـــذ عمـــى المثـــابرة فـــى اكتســـاب 
ع المعمـم المعمومات ، واإلندماج االجتماعى : وىنا يطور التمميذ عالقـات إيجابيـة مـع بـاقى التالميـذ ومـ

(Wang; Fredrick, Ye, Hoofkens and Linn, 2017, 19) . 
ويعــد التعمــيم الترفييــى أســموبًا جديــدًا مــن أســاليب التعمــيم والــتعمم ، يســاعد المعممــين عمــى تــرك 
الطرق المعتادة التى تتميز بالجفاف والصرامة ، حيث يسـاعد عمـى جعـل المـادة العمميـة بالمنـاىج أكثـر 

،  8109يا التالميذ بدون تردد ، وذلك من خالل الترفيو والمعب والمرح ) رحاب أحمد ، إثارة ويقبل عمي
( . ويشتق التعمـيم الترفييـى أسسـو مـن عـدة نظريـات لمـتعمم مثـل : النظريـة البنائيـة ، والنظريـة  011

 . (Lin, 2015, 26)المعرفية ، ونظرية التحميل النفسى 
: مجال التعميم ومجال الترفيو ، ولـذا يمكـن االسـتفادة مـن  ويتضمن التعميم الترفييى مجالين ىما

مجــال الترفيــو فــى جميــع األغــراض التدريســية بالمنــاىج المختمفــة ، ممــا يســاعد التالميــذ عمــى اكتســاب 
ــيم الترفييــى عــدة  ــذا يعــد لمتعم المفــاىيم والتعميمــات والخبــرات التربويــة الثريــة بكــل ســيولة ويســر . ول

ييـة تسـاعد عمـى تحقيـق العديـد مـن األىـداف التدريسـية والسـموكية واالجتماعيـة مميزات تدريسية وترفي
(Shaijup & John, R. 2016, 20) . 

وكما يعد التعمـيم الترفييـى أحـد االسـتراتيجيات الميمـة التـى تسـاير نـوع الحيـاة المعاصـرة ، ومـن 
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يــر المختمفــة ، كمــا يســاعد عمــى خاللـو يــتعمم التالميــذ كثيــرًا مــن الميــارات فضــاًل عــن تنميــة أنــواع التفك
 (. 8109إكسابيم الخبرات الممتعة من خالل بيئة تعميمية متميزة ) سارة اليحيى ، 

 اإلحساس بالمشكمة : نبع اإلحساس بالمشكمة فى ضوء ما يمى :
  ، طبيعة منـاىج الدراسـات االجتماعيـة تحتـاج إلـى معمـم متميـز يتحمـل المسـئولية الكاممـة لتدريسـيا

ن تالميــذ المرحمــة االبتدائيــة مــن إكســابيم المفــاىيم والميــارات واالتجاىــات اإليجابيــة نحــو حتــى ُيمكــ
الدراســـات االجتماعيـــة ، وذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام أســـاليب وطرائـــق تعمـــيم وتعمـــم تســـاعدىم عمـــى 
 اإلندماج األكاديمى أثناء ممارستيم لمميام واألنشطة التعميمية المصاحبة ليا بحب وبدون ضوط .

 ق التوازن المعرفى عند التالميذ استجابة لممثيرات الخارجية والمواقف التعميميـة كـل ذلـك يسـاعد يحق
عمــى تحقيــق التويــر إلــى األفضــل فــى اتجاىــات وميــول التالميــذ نحــو المعمــم ، ممــا يســاعدىم عمــى 

 اكتسابيم لمفاىيم موضوعات الدراسات االجتماعية .

 ى لمتالميـذ أثنــاء تعمميــم موضــوعات الدراســات االجتماعيــة التركيـز عمــى اســتخدام اإلنــدماج األكــاديم
 يساعد فى زيادة مشاركتيم نحو دراستيا وتحقيق نتائج مجدية لجميع التالميذ .

  إن اســتخدام التعمــيم الترفييــى لتــدريس الدراســات االجتماعيــة يســاعد عمــى تحقيــق التــوازن المعرفــى
عمى الدور النشط الفعال لدييم خـالل فتـرة تعمميـم ، واإلندماج األكاديمى لدى التالميذ ، كما يساعد 

 وذلك من خالل تقديم محتوى تعميمى أكثر جاذبية لممتعممين .

  تركيــز معمــم الدراســات االجتماعيــة عمــى اســتخدامو بيئــة تعميميــة غنيــة بــالمثيرات والرســوم ومقــاطع
االجتماعيـة ومسـاعدتيم الفيديوىات ، يسـاعد ذلـك عمـى تعزيـز تعمـم التالميـذ لموضـوعات الدراسـات 

 عمى تحقيق أىداف تعميمية وترفييية معًا .

  اىتمت بعض الدول المتقدمة بدمج منـاىج التعمـيم بالترفيـو مثـل فنمنـدا . وكمـا أطمقـت بيـوت الخبـرة
بالواليــات المتحــدة دعــوة لتطــوير التعمــيم بالترفيــو ، ووضــعت اســتراليا بــرامج إلنشــاء مراكــز تعميميــة 

 . (http://www.topsaralia.com)ن بدياًل لمشاريع األطفال التقميدية ترفييية حتى تكو

  إن التحديات العالمية المعاصرة تحتم عمـى خبـراء المنـاىج وطـرق التـدريس األخـذ باألسـموب العممـى
فــى مواجيتيــا . ومــن أكثــر األســاليب التعميميــة مناســبة ىــو أســموب التعمــيم بالترفيــو ، الــذى أصــب  

ت الفكر اإلنسانى الحديث ، فيمكن إحداث تطوير نوعى بالمناىج بما يـتالءم مـع سمة مميزة لمعطيا
 . (http://www. training-packages.com)المستجدات التعميمية 

 يحاول البحث الحالى اإلجابة عن السؤال التالى :
 كيف يمكن استخدام التعميم الترفييى فى تدريس الدراسات االجتماعية ؟

 لسؤال األسئمة الفرعية التالية :ويتفرع من ىذا ا
 ما التصور المقترح لمنيج الدراسات االجتماعية معد وفقًا لمتعميم الترفييى ؟ (0
إلـــى أى حـــد يـــؤدى تـــدريس وحـــدتين مـــن التصـــور المقتـــرح لتنميـــة التحصـــيل والتـــوازن المعرفـــى  (8
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 واإلندماج األكاديمى لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى ؟
دتين مـن التصـور المقتـرح فـى تنميـة التحصـيل والتـوازن المعرفـى واإلنـدماج ما فاعمية تـدريس وحـ (3

 األكاديمى لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى ؟
 : خطىات وإخزاءات انثحث

ـــرح لمـــنيج الدراســـات أوالً  ـــى : ح مـــا التصـــور المقت ـــص عم ـــذى ن ـــة عـــن الســـؤال األول وال : لإلجاب
 ح تم ما يمى : االجتماعية معد وفقًا لمتعميم الترفييى ؟

 اختيار المحتوى العممى من خالل ما يمى : (0
 م .8181/  8109اإلطالع عمى كتاب الدراسات االجتماعية لمصف الرابع االبتدائى  -أ 
اختيــار محتــوى موضــوعات الفصــل الدراســى األول مــن كتــاب الدراســات االجتماعيــة ، والتــى  -ب 

لوحدة الثانية بعنوان ح السكان فى بمدى تتضمن الوحدة األولى بعنوان ح الطبيعة فى بمدى ح ، وا
 ح ، والوحدة الثالثة بعنوان ح نشاة الحضارة المصرية القديمة ح .

 إعداد الوحدات الثالث السابقة وفقًا لمتعميم الترفييى . (8

 عرض الوحدات الثالث عمى السادة المحكمين وتعديميم فى ضوء آرائيم ومقترحاتيم . (3
الثــانى والــذى نــص عمــى : ح إلــى أى حــد يــؤدى تــدريس وحــدتين مــن : لإلجابــة عــن الســؤال  ثانياااً 

التصور المقترح لتنمية التحصـيل والتـوازن المعرفـى واإلنـدماج األكـاديمى لـدى تالميـذ الصـف الرابـع 
 االبتدائى ح ؟ تم ما يمى :

 اختيار الوحدة األولى ، والوحدة الثانية لتجريبيما . (0

 . إعداد كتاب التمميذ لدراسة الوحدتين (8

 إعداد دليل المعمم لتدريس الوحدتين . (3

 إعداد اختبار التحصيل فى الوحدتين . (4
 إعداد مقياس التوازن المعرفى . (5

 إعداد مقياس اإلندماج األكاديمى . (6

عرض كل من : دليل المعمم ، وكتاب التمميـذ ، واختبـار التحصـيل ، ومقيـاس التـوازن المعرفـى ،  (7
 كمين وتعديميم فى ضوء آرائيم ومقترحاتيم .ومقياس اإلندماج األكاديمى عمى المح

 إعداد الصورة النيائية ألدوات البحث ومواده . (8

اختيار مجموعة البحث من بين تالميذ الصف الرابع االبتدائى وتقسيميا إلى مجموعتين تجريبيـة  (9
 وضابطة .

اديمى تطبيــق كــل مــن : اختبــار التحصــيل ، ومقيــاس التــوازن المعرفــى ، ومقيــاس اإلنــدماج األكــ (01
 قبميًا عمى تالميذ المجموعتين .
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تدريس الوحدتين لتالميذ المجموعة التجريبية ، بينما يدرس تالميذ المجموعة الضـابطة بـالطرق  (00
 المتبعة .

 تطبيق أدوات البحث بعديًا عمى المجموعتين . (08

 تسجيل النتائج ومعالجتيا إحصائيًا . (03

: ح مـا فاعميـة تـدريس وحـدتين مـن التصـور  ًً : لإلجابة عن السـؤال الثالـث والـذى نـص عمـىثانثا
المقتـــرح فـــى تنميـــة التحصـــيل والتـــوازن المعرفـــى واإلنـــدماج األكـــاديمى لـــدى تالميـــذ الصـــف الرابـــع 

 االبتدائى ؟ ح تم ما يمى :

حساب حجم تاثير تـدريس الوحـدتين عمـى تنميـة كـل مـن التحصـيل والتـوازن المعرفـى واإلنـدماج  (0
 التجريبية . األكاديمى لتالميذ المجموعة

حســـاب فاعميـــة تـــدريس الوحـــدتين فـــى تنميـــة كـــل مـــن التحصـــيل والتـــوازن المعرفـــى واإلنـــدماج  (8
 األكاديمى لتالميذ المجموعة التجريبية .

 : قد يستفيد من البحث الحالى ما يمى : أهًية انثحث

التعمـيم خبراء المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية عمى المستوى التخطيطى بتعـرفيم عمـى  (0
 الترفييى أثناء تصميميم لتمك المناىج .

تقديم مقياسًا لمتوازن المعرفى ، ومقياسًا آخر لإلندماج األكاديمى ، قد يستفيد منـو المعممـين عمـى  (8
 المستوى التنفيذى .

تزويــد مجــال البحــث العممــى بطبيعــة التعمــيم الترفييــى وبــاألدوات ومــواد البحــث الــراىن ، ممــا يفيــد  (3
 ى ىذا المجال .الباحثين ف

 : التزم البحث بالحدود اآلتية : حذود انثحث
تصـــميم التصـــور المقتـــرح لمـــنيج الدراســـات االجتماعيـــة لمكتـــاب المدرســـى لمفصـــل الدراســـى األول  (0

 م .8181/8180لتالميذ الصف الرابع االبتدائى وفق التعميم الترفييى لمعام الدراسى 
الطبيعة فى بمدىح والوحدة الثانيـة ح السـكان فـى بمـدى ح  االقتصار عمى الوحدتين : الوحدة األولى ح (8

وفـق التعمــيم الترفييـى وتدريســيما لممجموعــة التجريبيـة بالفصــل الدراســى األول مـن العــام الدراســى 
 م .8181/8180

ــى الكومبيــوتر ، وشــبكة  (3 ــيم الترفييــى وىمــا : القــائم عم ــى نــوعين مــن أنمــاط التعم تــم االقتصــار عم
 . المعمومات الدولية

 قياس التحصيل فى معمومات الوحدتين األولى والثانية فى المستويات المعرفية الست . (4

 قياس التوازن المعرفى فى الدراسات االجتماعية . (5

قياس اإلندماج األكاديمى فى الدراسات االجتماعيـة فى األبعاد التالية : معرفى ، سـموكى ، عـاطفى  (6
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 ، اجتماعى .

أخـرى ضـابطة مـن تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائى مـن العـام الدراسـى مجموعتين إحداىما تجريبية و  (7
 م بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعميمية .8181/8180

 مواد البحث وأدواتو : تكونت مواد وأدوات البحث مما يمى :

 أ( مواد البحث ىى :
 الترفييى . التصور المقترح لمنيج الدراسات االجتماعية لمفصل الدراسى األول وفق التعميم (0

 الوحدتان األولى والثانية وتدريسيما وفق التعميم الترفييى . (8

 كتاب التمميذ لدراسة الوحدتين وفق التعميم الترفييى . (3

 دليل المعمم لتدريس الوحدتين وفق التعميم الترفييى . (4

 ب( أدوات البحث ىى :
 اختبار تحصيل فى الوحدتين . (0

 مقياس التوازن المعرفى . (8

 اج األكاديمى .مقياس اإلندم (3

 : تم استخدام منيجين ىما : ينهدً انثحث

المـــنيج الوصـــفى : فـــى وصـــف كـــل مـــن : التعمـــيم الترفييـــى ، والتـــوازن المعرفـــى ، واإلنـــدماج  (0
 األكاديمى .

المــنيج التجريبــى : الــذى اســتخدم فــى تجريــب الوحــدتين وفــق التعمــيم الترفييــى كمتويــر مســتقل ،  (8
 تحصيل والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى كمتويرات تابعة .وقياس أثره فى تنمية كل من ال

 التصميم شبو التجريبى لمبحث :

اتبعت البحاثـة تصـميم المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة ذا القيـاس القبمـى والبعـدى وذلـك لبيـان 
يبـى لمبحـث فاعمية استخدام التعميم الترفييى فى تدريس الوحدتين ، ويمكن ترجمـة التصـميم شـبو التجر 

 فى الشكل التالى :
 
 
 
 
 
 

 
 ( التصميم شبو التجريبى لمبحث0شكل )

 البعدى التطبيق المعالجات مجموعتى البحث القبمى طبيقالت

 أدوات البحث
 

 ( اختبار تحصيل .1
 ( مقياس التوازن المعرفى .2
 ( مقياس اإلندماج األكاديمى .3
 

 أدوات البحث
 

 ( اختبار تحصيل .1
 ( مقياس التوازن المعرفى .2
 ( مقياس اإلندماج األكاديمى .3

 المجموعة التجريبية
 

 

 المجموعة الضابطة
 

 

 

 استخدام التعميم الترفيهى
 

 

 

 استخدام الطرق المتبعة
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 حتذيذ يصطهحات انثحث :
ُعـرف بانـو : ح تصـميم المحتـوى باسـموب بنـائى فـى التعمـيم ،  : Edutainmentالتعميم الترفييى  (0

كمبيوتريـــة أو التميفزيونيـــة أو لتحقيـــق بعـــض المزايـــا التعميميـــة والترفيييـــة وذلـــك خـــالل البـــرامج ال
 ,Shaiju & John)السينمائية أو المتاحف والمعارض التعميمية والـرحالت والزيـارات الميدانيـة ح 

2016, 16) . 
وُعرف إجرائيًا فى البحث الراىن بانو : ح األنشطة التعميميـة القائمـة عمـى شـبكة المعمومـات الدوليـة 

ة األولى ح الطبيعة فى بمدى ح والوحدة الثانية ح السـكان فـى لتقديم دروس محتوى الوحدتين : الوحد
بمــدى ح لتالميــذ الصــف الرابــع االبتــدائى ) عينــة البحــث ( فــى منــاخ تعميمــى ترفييــى يتســم بالمتعــة 
والمرح لتنمية تحصيميم والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى فى الدراسات االجتماعية وذلك أثناء 

 نشطة التعميمية المصاحبة لموحدتين ح.تعميميم وتعمميم لل 

: ُعــرف بانــو : ح محاولــة الفــرد لتحقيــق التنــاغم  The Cognitive Balanceالتــوازن المعرفــى  (8
عطــاء معنــى إلدراكاتــو ، وتحقيــق صــور أفضــل لمعالقــات االجتماعيــة عــن طريــق تويــر اتجاىاتــو  وا 

ًا لجيــود ذاتيــة ح ) إيمــان صــادق وميولــو نحــو الفــرد أو الموقـــف أو التقميــل مــن شــان الصــراع طبقــ
 ( . 868،  8108ويسرى حسن ، 

وُعــرف إجرائيــًا بالبحــث الحــالى بانــو : ح اســتجابة تالميــذ الصــف الرابــع االبتــدائى ) عينــة البحــث ( 
لممثيــرات الخارجيــة والمواقــف التعميميــة التــى تمثــل التــوازن المعرفــى ، وتتمثــل بالدرجــة الكميــة التــى 

 ذ نحو استجابتو عمى مقياس التوازن المعرفى ح .يحصل عمييا التممي

: ُعرف بانو : ح االىتمام واالنتباه والرغبة التـى  Academic Engagementاإلندماج األكاديمى  (3
يظيرىا المتعمم أثناء ممارستو للنشطة التعميميـة المصـاحبة والميـام المكمـف بيـا والتـى تصـل إلـى 

 . (Olsone & Peterson, 2018, 7)حد التحفيز لديو ح 
وُعرف إجرائيًا فى البحث الراىن بانو : ح مدى االستعداد والرغبة لدى تالميذ الصف الرابـع االبتـدائى 
أثناء ممارستيم للنشطة المصاحبة لتدريس وحدتـى : الوحدة األولى ح الطبيعة فى بمدى ح والوحدة 

قـق نتـائج تعميميـة متميـزة ، وتـم قياسـو الثانية ح السكان فى بمدى ح وفقًا لمتعمـيم الترفييـى ، ممـا ح
 من خالل مقياس اإلندماج األكاديمى المعد لذلك ح .

 اإلطار اننظزي وانذراسات انساتقة
يعرض فى ىذا الجزء اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمقة بالبحث ، حيث تـم تقسـيميا إلـى 

 ثالثة أقسام ىى :
 ت السابقة المتعمقة بالتعميم الترفييى .القسم األول : اإلطار النظرى والدراسا

 القسم الثانى : اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمقة بالتوازن المعرفى .
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 القسم الثالث : اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمقة باإلندماج األكاديمى .
 وفيما يمى عرض ليذه األقسام الثالثة عمى النحو التالى :

 : اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمقة بالتعميم الترفييى : لانقسى األو
 اإلطار النظرى لمتعميم الترفييى : (أ )

 مفيوم التعميم الترفييى :  (0
ظير مفيوم التعميم الترفييى مع بدايات القرن الحادى والعشرين ، حيث يتم فيـو إحـداث التكامـل 

لوسـائط المتعـددة ومواقـع الشـبكة الدوليـة لممعمومـات . بين التعمـيم والترفيـو ، والـذى يعتمـد كميـة عمـى ا
 وتعددت تعريفاتو عمى النحو التالى :

  ـــة ـــة والجســـمية والوجداني ـــة القـــدرات العقمي ـــذ لتنمي ـــو التالمي ـــوم ب ـــو : ح نشـــاط ىـــادف يق فعـــرف بان
واالجتماعيــة لكــى يحقــق المتعــة والبيجــة باســتخدام األنشــطة الترفيييــة التــى تســاعد عمــى اكتســاب 

 ( . 9،  8118حقائق ومبادئ التعمم ) سعاد حسين ، ال
  وكمــا عــرف بانــو : ح أحــد طرائــق التــدريس التــى تســعى لتحقيــق التفاعــل والتواصــل مــن خــالل إيجــاد

منــاخ مالئــم لمـــتعمم والمــرح ، ويشــترط أن يـــتم اســتخدام الوســائط المتعـــددة والصــوت والفيـــديوىات 
بنــائى فــى التعمــيم لــو عــدة مزايــا تعميميــة وترفيييــة ح والصــور والرســوم المتحركــة ، كمــا يعــد أســموب 

(Shaiju, John, 2016, 19) . 

 :  أىمية استخدام التعميم الترفييى لتعميم الدراسات االجتماعية (8
فى ضوء ما تم عرضو عن التعميم الترفييى ، أمكن استخالص أىميـة اسـتخدام التعمـيم الترفييـى 

 مى النحو التالى :فى مجال تعميم الدراسات االجتماعية ع

 . ترجمة المادة العممية بالدراسات االجتماعية إلى مواقف تعميمية نابضة بالحياة وممزوجة بالترفيو 
 . يساعد عمى التقميل من الطبيعة الصعبة لمدراسات االجتماعية 

 . يصم  لجميع المتعممين بالمراحل التعميمية وخاصة تالميذ المرحمة االبتدائية 

 اد بيئة تعميمية مناسبة يسودىا العمل النشط .يساعد عمى إيج 

 . إثارة انتباه التالميذ حول القضايا الصعبة وذلك من خالل الجمع بين التعميم والترفيو 

 .يعتمد عمى المواد السمعية والبصرية مما يجعل تعميميا يتسم بالتعميم والترفيو فى وقت واحد 

 :  أنواع التعميم الترفييى (3
ميم الترفييى ، لكى تناسب جميع المناىج الدراسية المختمفة ، وفيما يمى عرض تعددت أنواع التع

 : (Shaijue & John, 2016, 17)ليذه األنواع عمى النحو التالى 

 : التعميم الترفييى القائم عمى كل من 

 الكمبيوتر : حيث يتضمن عمى مقاطع لمفيديوىات والصور والخرائط واألشكال والموسيقى واأللوانأ( 
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الشيقة والممتعة ، مما يساعد عمـى جـذب انتبـاه التالميـذ ، فيعمـل عمـى تحقيـق كـل مـن التـوازن 
 المعرفى واإلندماج األكاديمى .

التـى تبـث مـن الواليـات المتحـدة ، حيـث  (National Geographic)التميفزيون : مثـل قنـاة ب( 
 تعرض بيئات جورافية متنوعة والظواىر الطبيعية المختمفة .

 إلنترنت : يشتمل عمى عدد كبير من المواقع التى تناسب كل المراحل التعميمية .اج( 
الروبوتــات : اســتخدمت فــى مجــاالت التعمــيم المختمفـــة ، حيــث ســاعدت عمــى اســتمتاع معظـــم د( 

 المتعممين وخاصة التالميذ بالمراحل االبتدائية .
ركية ، ويمكـن أن يسـتخدم فـى ىـذا المكان : حيث يستطيع المتعمم أن يشـارك فـى األلعـاب التشـاى( 

 النوع الزيارات الميدانية لممتاحف والمعارض فى شتى أنحاء العالم .
واعتمد البحث الحالى عمى كل من : التعميم الترفييى القائم عمى الكمبيوتر ، والتعميم الترفييى عبـر  *

 اإلنترنت ، ويرجع ذلك إلى :

 اميا فى أى وقت ومن أى مكان . توافرىما فى معظم المدارس ، كما يمكن استخد -

 سيولة االستخدام من قبل معمم الدراسات االجتماعية وتالميذ الصف الرابع االبتدائى . -

 :  شروط نجاح استخدام التعميم الترفييى فى الدراسات االجتماعية (4

 توجد بعض الشروط والمبادئ التى يجب عمى المعمـم مراعاتيـا أثنـاء اسـتخدامو لمتعمـيم الترفييـى
، وفى ضوء مـا  (Shaiju & John, 2016, 17)والتى قد عرضت باألدبيات التربوية فى ىذا المجال 

عرض فى األدبيات التربوية ، يمكن أن نحدد بعض الشروط لنجاح استخدام التعميم الترفييى فـى مجـال 
 الدراسات االجتماعية عمى النحو التالى :

 ة :شروط متعمقة بمعمم الدراسات االجتماعي -أ 

 أن يالحظ المعمم تالميذه بصفة مستمرة ، حتى يصح  مسار التعمم إذا لزم ذلك . -

 تقديم الدعم المستمر لمتالميذ أثناء استخداميم المواقع اإلليكترونية . -

 تنفيذ التعميم الترفييى داخل الفصول الدراسية وخارجيا . -

 إلزام التالميذ بضرورة إتمام كل ميمة فى الوقت المحدد . -

 نبيو عمى التالميذ بعدم الدخول فى ميمة جديدة إال بعد االنتياء من الميام السابقة .الت -

يجب أن يدرك معمم الدراسات االجتماعية األسس الفمسفية لمتعميم الترفييـى حيـث يسـتند عمـى عـدة  -
 نظريــات مثــل : نظريــة الــتعمم التجريبــى ، نظريــة التنميــة االجتماعيــة ، النظريــة المعرفيــة ، نظريــة

 فائق الطاقة ، نظرية التحميل النفسى .

 شروط متعمقة بطبيعة التعمم أثناء استخدام التعميم الترفييى : -ب 

 يشترط أن يكون التعمم بالدراسات االجتماعية : -

 مجديًا ويشعر بو التمميذ أثناء دراستو لموضوعات الدراسات االجتماعية . *
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 جاح .حافزًا عمى النجاح ، ألن النجاح يؤدى إلى الن *

 ممتعًا ، حتى يندمج التمميذ فى تنفيذ الميام المكمف بيا . *

 شروط متعمقة بانشطة التعميم الترفييى بالدراسات االجتماعية : -ج 

 يجب تنفيذ األنشطة المصاحبة من خالل المواقع المحددة بالشبكة الدولية . -

 شاط .ينبوى أن يقوم كل تمميذ باألنشطة المصاحبة فى الوقت المحدد لكل ن -

 ربط األنشطة بجميع حواس التمميذ ، حتى يشعر بقيمة التعمم الترفييى . -

 يجب تنوع األنشطة المصاحبة لمراعاة ميول التالميذ المختمفة . -

 :  أدوار كل من المعمم والمتعمم فى بيئات التعميم الترفييى (5

ه األدوار تختمـف تمامـًا عـن أصب  لممعمم والمتعمم أدوارًا جديدة أثناء تنفيذ التعمـيم الترفييـى ، ىـذ
 ( . 008،  8109أدوارىم بالتعميم التقميدى ) رحاب أحمد ، 

 أدوار معمم الدراسات االجتماعية أثناء استخدامو التعميم الترفييى : -أ 
 مديرًا تنفيذيًا : حيث يعطى اإلرشادات المناسبة لكل نشاط مصاحب . -

 التالميذ ، وبين التالميذ أنفسيم .المنسق : أى تنسيق التواصل الفعال بينو وبين  -

دارتو بطريقة سيمة ويسرة . -  القائد الميسر : أى قيادة التعمم بالدراسات االجتماعية وا 

 المستشار : لتقديم االستشارات خالل تنفيذ التعميم الترفييى . -

 المراقب : أى مراقبة جميع التالميذ لتقديم التوذية الراجعة المستمرة . -

 عمم أثناء تنفيذ التعميم الترفييى :أدوار المت –ب 

 يجب أن تتوير أدوار التمميذ فى بيئة التعميم الترفييى لكى يحقق الصفات التالية :

 إيجابيًا أثناء تنفيذه للنشطة المصاحبة والميام المكمف بيا . -

 االنتباه واإلصواء أمران ضروريان لنجاح التعميم الترفييى . -

 احبة فى األوقات المحددة .االلتزام بعمل األنشطة المص -

 قادرًا عمى االستفادة من المواقع والفيديوىات والخرائط والصور بالشبكة الدولية لممعمومات . -

 الدراسات السابقة والمتعمقة بالتعميم الترفييى :  (ب )
بالموارد التعميمية المفتوحـة كمصـادر تعميميـة وترفيييـة  (Moe, Robin, 2015)( اىتمت دراسة 0

ــة تاريخيــة لمترفيــو التربــوى تحــت مســمى المــوارد عبــر اإلن ترنــت . وعرضــت الدراســة مراجعــة أدبي
التعميميــة المفتوحــة ، وأن تطــوير موضــوعات محتــوى المنــاىج فــى ضــوء التعمــيم الترفييــى يعــزز 
ـــوى التعميمـــى الترفييـــى  ن طريقـــة المحت التقـــدم االجتمـــاعى والسياســـى واالجتمـــاعى لممعرفـــة . وا 

ف عـن المـوارد التعميميـة األخـرى ، وعرضـت الدراسـة لمجيـود المبذولـة لممارسـى بالفيديوىات تختم
الموارد التعميمية المفتوحة ، ولـذا تـم صـياغة تعريـف لممـوارد التعميميـة المفتوحـة ، وكـذلك عـرض 
فـرص التمييـز بـين المـوارد التعميميــة المفتوحـة والتعمـيم الترفييـى المجــانى ألنيـا ُتعـد مـن القضــايا 
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 .الميمة 
إلـى أىميـة األخـذ بمفيـوم التعمـيم الترفييـى ،  (Yaylaci & Yaylaci, 2016)( وسـعت دراسـة 8

وأشــارت أن معظــم الدراســات أكــدت عمــى الــدور الميســر لمتكنولوجيــا فــى العمميــات التعميميــة التــى 
أصــبحت أكثــر متعــة ، وذلــك بفضــل االســتخدام الواســع لمتكنولوجيــا . وكمــا ناقشــت الدراســة تقييمــًا 

التجاىات الحديثة حول مفيوم التعميم الترفييى عمى مسـتوى العـالم . وأن ىـذا التقيـيم يسـيم فـى ل
 دراسات مستقبمية مماثمة فى مجال التعميم الترفييى .

باسـتخدام التعمـيم الترفييـى ، حيـث يعـد فكـرة  (Makarius, Erin E. 2017)( واىتمـت دراسـة 3
الدراسـة عمـى تعمـيم المفـاىيم لمتالميـذ بطريقـة ممتعـة ، جاذبة ويؤدى إلى تحسين التعمم . وركزت 

وكما أشارت إلى ضرورة إتاحة التكنولوجيا لممعممين حتـى تكـون مينـة التـدريس أسـيل بكثيـر مـن 
الطرق األخرى ، حيث سـاعد التعمـيم الترفييـى إلـى تـوفير أسـاليب سـيمة االسـتخدام ، وكمـا يمكـن 

، وتـم تحديـد المميـزات العامـة لمبـرامج القائمـة عمـى  إنشـاء محتـوى رقمـى سـيل ومناسـب لمتالميـذ
 التعميم الترفييى ، والتى يمكن تطبيقيا بالفصول الدراسية .

ــة  (Rahman, et al, 2018)( وأشــارت دراســة 4 ــة ترفيييــة  (GZG)أن لعب تعــد أداة تعميمي
( مشاركًا من 835لمختمف مستويات المؤسسات التعميمية فى ماليزيا . وتم توزيع استبيان عمى )

كـاداة تعميميـة  (GZG)مختمف المراحل التعميمية خالل الحدث الوطنى لتقييم االستخدام العممى لـ 
ــات ، وذكــر معظــم  ــاىيم والنظري ــر مــن المف ــادة فيــم التالميــذ المشــاركين حــول كثي ترفيييــة فــى زي

 ًا .التالميذ أنيم استمتعوا بالمعبة ألنيا تتضمن التعمم التجريبى والترفييى مع

عمى تطبيقات إلخفاء طابع المعمومات التكنولوجيـة عمـى  (Hongke, Li, 2018)( وركزت دراسة 5
المناىج الصينية بالمدارس االبتدائية من منظـور التعمـيم الترفييـى . واسـتندت الدراسـة إلـى نتـائج 

ائية فى ضـوء المشروع التعاونى الذى قامت بو جامعة ىوبى بالشراكة مع المدارس الثانوية واالبتد
 التعميم الترفييى . وقدمت تحمياًل ألسس التعميم الترفييى بالمناىج الصينية .

إلى استخدام المزج بين الترفيو والتعميم ، وقد وصـف  (Topp, K. et al, 2019)( وسعت دراسة 6
تبطـة الباحثون العالقة بين مقاطع الفيديوىات المسمية والمشـاركة الفاعمـة لمتالميـذ لموضـوعات مر 

بالتوير المناخى بالمناىج ، حيث تم تصميم مقاطع الفيـديو المتعمقـة بعمـم توييـر المنـاخ باإلضـافة 
إلى محتوى ترفييى شيق ، وأدى الترفيو المصـور إلـى زيـادة المشـاركة المعرفيـة لمتالميـذ وخاصـة 

 لمقضايا البيئية ، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير مجال التعميم الترفييى .
( عمــى تنميــة اإلنــدماج األكــاديمى لــدى تالميــذ المرحمــة  8109زت دراســة ) رحــاب أحمــد ، ( وركــ7

اإلعدادية ، ولذا ىدفت الدراسـة إلـى إعـداد وحـدة الطاقـة وفـق التعمـيم الترفييـى وأثـر تدريسـيا فـى 
ــر اإليجــابى لمتعمــيم الترفييــى إلــى وجــود  ــة التحصــيل واإلنــدماج األكــاديمى . وقــد يعــزى األث تنمي

كيــات كمبيوتريــة لــبعض الــدروس ، وتــوافر المواقــع والقنــوات التعميميــة عبــر اإلنترنــت ، وأدى محا
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ــرات بســيولة ويســر دون أن  ــا إلــى اكتســاب التالميــذ لممفــاىيم والخب الترفيــو مــن خــالل التكنولوجي
 يشعرون بعممية التعمم نفسيا .

 تعقية عهً اإلطار اننظزي وانذراسات انساتقة تانقسى األول :

 ض  من خالل اإلطالع عمى اإلطار النظرى والدراسات السابقة والمتعمقة بالتعميم الترفييى ما يمى :ات
قمة الدراسات العربية التى اىتمت بالتعميم الترفييى فى مجال المناىج بصفة عامـة وخاصـة منـاىج  (0

 الدراسات االجتماعية .
معى ومرحمة التعميم الجامعى مثل : دراسة نجاح تطبيق التعميم الترفييى لكل مراحل التعميم قبل الجا (8

 . (Makarius, Erin E. 2017)( ودراسة  8109) رحاب أحمد ، 

 ,Hongke, Li)تم استخدام التعميم الترفييى فى كثير من الدول مثل الصين ، حيث أكدت دراسة  (3

ــى (2018 ــ عم ــف المــدارس الصــينية . وكمــا اىتمــت بع ــيم الترفييــى بمختم ــق التعم ــة تطبي ض أىمي
، واسـتخدم أيضـًا  (Rohman, et al, 2018)الدراسات فى ماليزيـا بـالتعميم الترفييـى مثـل دراسـة 

بالواليات المتحدة حيث تـم إجـراء بعـض الدراسـات التـى أكـدت عمـى أىميـة تطبيـق التعمـيم الترفييـى 
 . (Topp, K. et al, 2019)مثل دراسة 

اىتمامـو بـالتعميم الترفييـى كمتويـر مسـتقل ،  يتشابو البحث الراىن مع بعض الدراسات السابقة فـى (4
وقد يختمف البحث الحالى عن الدراسات السابقة فى أنو ييتم بالتعميم الترفييى فى تنمية التحصـيل 

 والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى لتالميذ الصف الرابع االبتدائى بالدراسات االجتماعية .

 واإلطار النظرى ، حيث تم التعرف عمى كل من : أوجو االستفادة من الدراسات السابقة (5

  كيفية بناء المقاييس المتعمقة بالبحث الراىن ، وأنـواع التعمـيم الترفييـى ، وشـروط نجـاح نجاحـو
 بالدراسات االجتماعية ، وأدوار كل من المعمم والمتعمم أثناء تنفيذ التعميم الترفييى .

 سابقة المتعمقة بالتوازن المعرفى :: اإلطار النظرى والدراسات ال انقسى انثانً
 )أ( اإلطار النظرى لمتوازن المعرفى :

 النظريات التى اىتمت بالتوازن المعرفى :
ظيرت بعض الجيود فى المجال التربوى لتفسير مفيوم التوازن المعرفى ، وفيما يمى عرض لتمك 

 الجيود عمى النحو التالى :
 مفيوم القدرة المكانية :  -أ 

الكائنات الحية لدييا قابمية فطرية لمتكيف مع البيئـة المحميـة مـن خـالل مـا يطمـق  يرى بياجو أن
عميــو التــوازن المعرفــى ، حيــث يســاعد التــوازن عمــى نجــاح اإلنســان فــى توظيــف إمكاناتــو مــع البيئــة 
المحيطة بو ، وتسمى عممية االستجابة لمبيئـة بعمميـة التمثيـل ، والتـى تعتمـد عمـى التفاعـل بـين البيئـة 
الطبيعية والبنى المعرفية . ولما كان التوازن حاجة فطرية ، فإن الُبنـى المعرفيـة تتويـر لكـى تتـواءم مـع 
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،  8107المواقــف الجديــدة ، ومــن ثــم يحــدث التــوازن المعرفــى والتكيــف مــع البيئــة ) جميــل حمــداوى ، 
41  . ) 

المــتعمم موقفــًا تعميميــًا ال ويعــد التــوازن أحــد العوامــل المــؤثرة فــى عمميــة الــتعمم ، وعنــدما يواجــو 
يستطيع التعامل معو من خالل البنية المعرفية لديو ، فيذا يؤدى إلـى حالـة عـدم التـوازن ، وىنـا يمكـن 
لممعممــين أن يعممــوا عمــى إيجــاد مواقــف تعميميــة تســاعد عمــى إثــارة ُحــب االســتطالع لــدى التالميــذ ممــا 

 ( . 040،  8108ر وفلاير محمد ، يساعد عمى إيجاد حالة التوازن المعرفى ) محمد بك
 جيود الجشتالتيون لتفسير التوازن المعرفى : -ب 

بداية تشـير كممـة الجشـتالت إلـى الشـكل ، أى أنيـا تركـز عمـى الشـكل الجيـد فـى اإلدراك ، وعـادة 
يمجا اإلنسان إلى تنظيم وترتيب مدركاتو فـى صـورة أشـكال تسـاعده فـى فيـم العـالم المحـيط بـو ) محـى 

( ، وقــد طــرح عممــاء الجشــتالت ســؤااًل ىــو : مــا الــذى يجعــل  335،  8103وآخــرون ،  الــدين تــوق
األجزاء المختمفة تترابط فيما بينيا ؟ ولإلجابة عن ىذا السؤال ُطـرح قـانون اإليضـاح ، والـذى يقصـد بـو 
التوازن أو االتسـاق ، والـذى يـنص عمـى تنظـيم كـل مـا سـيكون مناسـب بمـا تسـم  بـو الظـروف ، كمـا 

القانون إلـى أن النـاس يميمـون إلـى تنظـيم مجـال إدراكيـم فـى شـكل كمـى متماسـك ، حيـث يحـاول  يشير
المتعمم إتمام بنية ذات معنـى ومتوازنـة ومتكاممـة ومـن منظـور قـانون الشـكل الجيـد يسـعى المـتعمم إلـى 

 ( . 878ـ  871،  8108التوازن المعرفى ) إيمان صادق ويسرى حسن ، 

 ر التوازن المعرفى :جيود كيرت ليفين لتفسي -ج 

يرى كيرت أن سموك اإلنسـان نتـاج لممجـال المحـيط بـو ، ومثـل ىـذا السـموك يصـدر عـن التفاعـل 
بين خصائص اإلنسان الجسـمية وطاقاتـو الحركيـة وخبراتـو المكتسـبة وعوامـل المجـال االجتمـاعى الـذى 

عرفيـة ىـى العـودة بـالمتعمم يحيط بالسموك ، ويؤكد كيرت أن اليـدف الـرئيس لكـل العمميـات النفسـية والم
 ( . 898،  8107إلى حالة من التوازن المعرفى بعيدًا عن التوتر ) جودت محمود ، 

 جيود ىايدر لتفسير التوازن المعرفى : -د 

تشــير نظريــة ىايــدر عمــى وجــود انســجام بــين ســموك الفــرد واتجاىاتــو أو بتوييــر ســموكو ، حتــى 
أن يشـاىد االنسـجام بـين مـا يـراه وبـين مـا يقـوم بـو مـن  يحدث توافق بـين الجـانبين ، وكـل مـتعمم يريـد

 أفعال .

أكـدت نظريـة التـوازن المعرفـى عمـى مـا  : (FRITZ HEIDER)نظرية التوازن المعرفى لفريتز ىايـدر 
 يمى :

 مفيوم يشكل حاجة إنسانية ، تفرض عمى اإلنسان نوع من التوازن حتى يعيش حياة طبيعية . -

 مطمب لو أىميتو القصوى .أصب  التوازن حاجة نفسية و  -
 يسعى اإلنسان إلى الحفاظ عمى التوازن المعرفى ، كما يسعى إلى إيجاده إن فقد . -
توجــد حالــة التــوازن بمواقــف عديــدة لــدى اإلنســان ، ولــذا تصــب  الوحــدات اإلدراكيــة لديــو والتجــارب  -
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 الوجدانية تعمل بانسجام أى توازن بين المستوى الداخمى وسموكو المعمن .
رص اإلنســان عمــى تحقيــق التــوازن الــداخمى ، كمــا يحــافظ عمــى العالقــات التــى تربطــو بــالمحيط يحــ -

 الخارجى .
التــوازن ىــو خاصــية االســتقرار المطموبــة فــى العالقــات بــين مجموعــة مــن األصــدقاء واألعــداء ،  -

 والتوازن مطموب بشكل واسع فى العالقات الدولية .
 رغبة فى الحفاظ عمى القيم والمعتقدات .ىى نظرية لمتحفيز لتويير الموقف ، وال -
 فقدان التوازن المعرفى يكون سببًا فى التشتت ، وُيشكل عاماًل لظيور تعددات فكرية . -
 ( . 85،  8119يجب إخفاء األنظمة غير السارة لتحقيق التوازن المعرفى ) عبد الكريم بكار ،  -
لتى تدفع اإلنسان لمبحث عن حمـول ليـا عندما يوجد خمل فى التوازن المعرفى ، تتشكل المشكالت ا -

حتى يعيد توازنو المعرفى ، عن طريق دمج المشـكالت فـى المخـزون المعرفـى لتكـوين خبـرات ذاتيـة 
 ( . 87،  8118يمكن توظيفيا فى المواقف المشابية ) سعاد جبر ، 

ــالقمق - ــى مشــكالت تقــف تحــديًا أمــام الفــرد ، حيــث يشــعر ب وعــدم  ويــؤدى عــدم التــوازن المعرفــى إل
 ( . 88،  8108االرتياح ) سوزان كويميام ، 

وعادة يتعرض الفرد لمشكالت متنوعة فى حياتو ، والتى ما يكون ليـا أكثـر مـن حـل صـحي  ، فـإن  -
المعرفة لديو عممية إجرائية ترتبط باىداف الفـرد وبقدرتـو عمـى تنظـيم ذاتـو ، وعـدم امـتالك المعرفـة 

 . (Sternberg etal, 2005, 156)كالت الحياتية المناسبة يؤدى إلى الفشل فى حل لممش

ن أغمب المعـارف التـى ليـا عالقـة بالـذكاء النـاج  فـى حـل المشـكالت الحياتيـة ، يـتم عـن طريـق  - وا 
المعارف التى ترتبط بالعقل المتفت  والخبرة المتراكمة فى مجال تخصصو حيث ال ُتعمم بشكل صري  

معارف من خبراتو ، ولكن قد يجد صـعوبة فـى توظيفيـا فـى ، فقد يمتمك الفرد القدرة عمى اكتساب ال
 ( . 888،  8108حياتو ) فاطمة أحمد ، 

ويحاول اإلنسان أن ينظم اتجاىاتـو وسـموكو لجعميـا تتسـم بـالتوازن المعرفـى الـذى يسـاعد عمـى أن  -
سـان تكون العالقات االجتماعية فى حالة تآلف ، بحيث تتفق كل المعتقدات معًا ، بحيـث يكـون اإلن

 ( . 043،  8109قادرًا عمى مقاومة التاثير الخارجى ) باسم عبد الرحمن ، 

 )ب( الدراسات السابقة المتعمقة بالتوازن المعرفى : 

عمى أىمية التفكير اإليجابى والتفكير السـمبى فـى تحقيـق  (Alsaleh, et, al, 2015)( أكدت دراسة 0
يـان أثـر ذلـك عمـى مسـتوى القمـق ومـا يتعمـق بالصـحة التوازن المعرفى لـدى التالميـذ بفرنسـا ، وتـم ب

العقميــة ، وتوصــمت الدراســة إلــى بعــض النتــائج مثــل أن التفكيــر الســمبى أعطــى صــورة عــن الصــحة 
 العقمية والتوازن المعرفى من التفكير اإليجابى .

مـن  بالتوازن المعرفى حول مجال االتجاه والثقافة بـين كـل (Romanova, 2011)( واىتمت دراسة 8
روسيا االتحادية والنرويج ، وقد طرحت الدراسة تساؤاًل ىو : ىـل يمكـن التنبـؤ بـان التـوازن المعرفـى 
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يرتبط إيجابيًا بالرضا فى الحياة ؟ ولذا قد تم تصـميم مقيـاس االتجـاه لروسـيا االتحاديـة والنرويجـى ، 
أىميـا التناسـق بـين ومقياس آخـر لقيـاس الرضـا فـى الحيـاة . وتوصـمت الدراسـة إلـى بعـض النتـائج 

االتجاه والثقافة ، كما توصمت الدراسة إلى إمكانيـة التنبـؤ بتوقـع الرضـا فـى الحيـاة المـنخفض يكـون 
 فى حالة عدم التوازن المعرفى وفى حالة الرضا العالى فى الحياة يكون فى حالة التوازن المعرفى .

لعالقـة بــين التــوازن المعرفــى ( إلــى استقصــاء ا8108( وىـدفت دراســة إيمــان صــادق ويسـرى حســن )3
والمعرفة الضمنية لدى عينة من طالب جامعة بوداد ، وتم بنـاء مقيـاس التـوازن المعرفـى بنـاء عمـى 
اســتطالع آراء عينــة مــن الطــالب كمــا تــم مراجعــة الدراســات الســابقة ، وأظيــرت النتــائج أن مســتوى 

امعـة يتمتعـون بدرجـة متوسـطة فـى التوازن المعرفى يساوى متوسط المجتمع ، وبذلك فإن طـالب الج
ن ىنـاك عالقة ارتباطية موجبة قوية بين التـوازن المعرفـى والمعرفـة الضـمنية ،  التوازن المعرفى ، وا 
وعدم وجود فروق فى العالقة االرتباطية بين التوازن المعرفى والمعرفة الضـمنية تبعـًا لمتويـرى النـوع 

 والتخصص .
( ببنـــاء برنـــامج مقتـــرح فـــى األىـــداف األمميـــة لمتنميـــة  8109( واىتمـــت دراســـة ) مـــروة محمـــد ، 4

ــاس التــوازن  ــاء مقي ــم بن ــذا ت ــى ، ول ــوازن المعرف ــر المســتدام والت ــة المعــارف والتفكي المســتدامة لتنمي
المعرفى ، وتحديد اليدف من المقياس ، حيث صيوت عبـارات المقيـاس فـى صـورة مواقـف افتراضـية 

الجوانــب االنفعاليــة واالجتماعيــة ، ويســتجيب المــتعمم لمموقــف  تشــبو مواقــف الحيــاة ، والتــى تتضــمن
المشكل عن طريق اختيار البديل الذى يناسبو ، ويمثل كل موقف قضية ، وتم اسـتخدام ثالثـة بـدائل 

درجـات ، والبـديل الثـانى حالـة  3لإلجابة ، حيث يمثل البـديل األول حالـة التـوازن المعرفـى وتقـدر بــ 
يادى وتقدر بدرجتين ، والبديل الثالـث حالـة عـدم التـوازن المعرفـى ويقـدر بدرجـة التوازن المعرفى الح

 واحدة وانتيت الدراسة بعدد من التوصيات والبحوث المقترحة .
فـى ماليزيـا بالمـدارس االبتدائيـة ، وىـدفت إلـى  (Demir, & Akin, 2020)( أجريت ىـذه الدراسـة 5

وازن المعرفى لدى التالميذ ، ويمكن استخدامو عمـى الت عمى (Exergame)التحقق من تاثير تعميم 
أرضية مستقرة فى المدرسة مع السبورة الذكية ، كما يمكن استخدامو بـالمنزل مـع شاشـة التمفزيـون 
وتم تطبيق االختبار القبمى عمى المجموعتين التجريبية والضابطة . وتبين فى القيـاس البعـدى وجـود 

وعــــة التجريبيــــة ، واعتبــــر أن التــــدريب المتــــوازن مــــع فــــروق بــــين المجمــــوعتين لصــــال  المجم
(Exergame)  يحسن بشكل كبير قدرات التوازن المعرفى لـدى التالميـذ ، وتـم اقتـراح اسـتخدام ىـذه

 المعبة لتحسين التوازن لدى التالميذ فضاًل عن تحسين التوازن المعرفى لدييم .
 لثانى :تعقيب عمى اإلطار النظرى والدراسات السابقة بالقسم ا

 اتض  من خالل اإلطالع عمى اإلطار النظرى والدراسات السابقة والمتعمقة بالتوازن المعرفى ما يمى :
اىتمــت بعــض الدراســات بــالتوازن المعرفــى كاحــد المتويــرات التابعــة لمبرنــامج المقتــرح فــى األىــداف  (0

عمـى  (Alsaleh, et al, 2015)( ، كما أكـدت دراسـة  8109األممية مثل دراسة ) مروة محمد ، 
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 دور التفكير اإليجابى والتفكير السمبى فى تحقيق التوازن المعرفى لدى التالميذ فى فرنسا .
اىتمت بعـض دول العـالم بـإجراء دراسـات حـول التـوازن المعرفـى مثـل : روسـيا االتحاديـة والنـرويج  (8

ه والثقافـة . كمـا اىتمت بالتوازن المعرفـى وتـاثيره فـى االتجـا التى (Romanova, 2017)كدراسة 
اىتمــت بعــض الدراســات بــالتوازن المعرفــى فــى العــراق مثــل دراســة ) إيمــان صــادق ويســرى حســن ، 

 & ,Demir)( ، كما أجريـت دراسـات أخـرى فـى ماليزيـا بالمـدارس االبتدائيـة مثـل دراسـة  8108

Akin, 2020) تـوازن حـول تحسـين التـوازن المعرفـى لـدى التالميـذ ، كمـا أجريـت دراسـات حـول ال
 المعرفى فى فرنسا .

 استفاد البحث الحالى من اإلطار النظرى والدراسات السابقة فى التعرف عمى : (3

  الجيــود التــى بــذلت فــى تفســير التــوازن المعرفــى ، وأيضــًا نظريــة التــوازن المعرفــى(FRITZ 

HEIDER) . 

 قة .تم التعرف عمى مقاييس التوازن المعرفى التى ُصممت فى معظم الدراسات الساب 

 : اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمقة باإلندماج األكاديمى : انقسى انثانث

 )أ( اإلطار النظرى لإلندماج األكاديمى :
 : Academic Engagementمفيوم اإلندماج األكاديمى   (0

 تعددت تعريفات مفيوم اإلندماج األكاديمى عمى النحو التالى :
ام الذى يتضمن : اإلندماج المعرفى الذى يمثل استثمار التالميذ لمـتعمم فقد عرف بانـو : ح البناء الع -

، واإلندماج االنفعالى الذى يرتبط باألفعال العاطفية اإليجابية أو السمبية تجـاه التالميـذ والمعممـين ، 
ــات والتمســك بالمعــايير داخــل  واإلنــدماج الســموكى ويشــمل الســموكيات اإليجابيــة مثــل إنجــاز الواجب

 . (Fredrick & McClskey, 2012, 740)ح  الفصل
وعرف بانـو : ح البناء العام الذى يتضمن : اإلندماج المعرفـى الذى يمثل اسـتثمار التالميـذ لمـتعمم ،  -

واإلندماج االنفعالى الذى يـرتبط باألفعـال العاطفيـة اإليجابيـة أو السـمبية تجـاه التالميـذ والمعممـين ، 
ــات والتمســك بالمعــايير داخــل واإلنــدماج الســموكى ويشــمل الســ موكيات اإليجابيــة مثــل إنجــاز الواجب

 . (Fredrick & McClskey, 2012, 740)الفصل 

وكما عرف بانو : ح إنشوال التالميذ والتزاميم بالتعميم والتعمم واالنتماء وتحديد اليوية فـى المدرسـة  -
 ,Alrashidi)قيــق النتــائج والمشــاركة فــى بيئــة المؤسســة التعميميــة والمبــادرة فــى األنشــطة لتح

Phan & Ngu, 2016, 47) . 

وُعرف أيضًا بانو : ح درجة مشاركة المـتعمم بفاعميـة وحمـاس فـى العمميـة التعميميـة داخـل الحجـرات  -
الدراسية وخارجيا والتفاعل مع عناصر البيئة التعميميـة إلنجـاز الميـام المختمفـة ، وتحقيـق أىـداف 

اد ىى : اإلندماج المعرفى ، ويشير إلـى االسـتعداد العقمـى واالنتبـاه التعمم بنجاح ويتضمن ثالثة أبع
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لدى المتعمم ، واإلندماج السموكى ويشير إلى مشاركة المتعمم فـى األنشـطة األكاديميـة واالجتماعيـة 
والميام التعميمية ، واإلندماج األكاديمى ويتضمن االستجابات واألفعال اإليجابيـة كاالنتمـاء لعناصـر 

 ( . 99،  8109التعميمية ) حسنى زكريا ، البيئة 

 أىمية استخدام اإلندماج األكاديمى لتدريس الدراسات االجتماعية : (8
 يترتب عمى استخدام اإلندماج األكاديمى لمعمم الدراسات االجتماعية أثناء تدريسو لتمك المواد ما يمى :

دارتو . -  مساعدة التالميذ عمى فيم التعمم والتحكم فيو وا 

 أىداف التعمم أمام معمم الدراسات وتوجيييا .وضوح  -

 تحويل قدرات التالميذ إلى ميارات أكاديمية توجو نحو تحقيق أىداف التعمم . -

 جعل التعمم يقوم بو التمميذ أثناء دراستو ، وليس مجرد رد فعل لعممية التدريس . -

 يساعد اإلندماج األكاديمى عمى وعى التمميذ بنقاط قوتو وضعفو . -

 تمميذ عمى استخدام طرق التعمم واالستذكار المناسبة .دفع ال -

مسـاعدة المعممــين عمــى إيجــاد فــرص تعمــم متنوعـة تســاعد التالميــذ عمــى اســتخدام ميــارات التنظــيم  -
 ( . 897،  8181الذاتى فى التعمم ) رأفت عطية ، 

 نماذج اإلندماج األكاديمى : (3
 ض النماذج :تعددت النماذج الشارحة لالندماج وفيما يمى عرض لبع

 ( :Schaufeliنموذج اإلندماج األكاديمى لـ ) –أ 

يتكـون اإلنـدماج األكـاديمى مـن ثالثـة مكونـات ىــى : الحيويـة والتـى تشـير إلـى الشـعور بالطاقــة 
والمرونة الذىنية أثناء الدراسة ، والتفانى باألىمية والفخر والتحدى ، واالستوراق وىو التركيز فى العمل 

 . (Schaufali et al., 2002, 456)لشعور بالسعادة األكاديمى مع ا

 : (          Fredricks & Paris)نموذج اإلندماج لـ   –ب 
يتضـــمن ثالثـــة مكونـــات ىـــى : اإلنـــدماج الســـموكى ويشـــمل المشـــاركة فـــى األنشـــطة األكاديميـــة 

الء والمعممـــين ، واالجتماعيـــة ، واإلنـــدماج االنفعـــالى ويتضـــمن األفعـــال الســـمبية واإليجابيـــة نحـــو الـــزم
واإلنـــدماج المعرفـــى ويشـــمل االنتبـــاه وبـــذلك الجيـــد لفيـــم العناصـــر والموضـــوعات الصـــعبة واســـتخدام 

 . (Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004, 60-65)استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيًا 
 اإلندماج األكاديمى عبر اإلنترنت : –ج 

ى عبــر اإلنترنــت ويتمثــل فــى االلتــزام بــاداء الميــام يضــم ثالثــة مكونــات ىــى : اإلنــدماج الســموك
األكاديميــة عبــر اإلنترنــت ، واإلنــدماج االنفعــالى عبــر اإلنترنــت ومــن أىــم مظــاىره االســتمتاع بمتابعــة 
المحاضرات عبر اإلنترنت ، واإلندماج المعرفى عبر اإلنترنت ويتمثـل فـى حـرص المـتعمم عمـى اسـتيعاب 

 ( . 875،  874،  818رنت ) عبد العزيز محمد ، المقررات الدراسية عبر اإلنت
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 أىمية اإلندماج األكاديمى عبر الشبكة الدولية لممعمومات لتعمم الدراسات االجتماعية : (4
إن وعــى معمــم الدراســات االجتماعيــة باإلنــدماج األكــاديمى وتوظيفــو مــن خــالل شــبكة المعمومــات 

 الدولية ، يترتب عميو تحقيق بعض المميزات ىى :
حقيـــق اإلنـــدماج الســـموكى : ويتمثـــل فـــى االلتـــزام بالقواعـــد المنظمـــة لســـموك التمميـــذ أثنـــاء األداء ت -

 األكاديمى عبر اإلنترنت .
ــم وأيضــًا نحــو  - ــزمالء والمعم ــذ نحــو ال ــال التالمي ــى ردود أفع ــل ف ــالى : ويتمث ــدماج االنفع ــق اإلن تحقي

 موضوع التعمم فى الدراسات االجتماعية .

ـــدماج الم - ـــق اإلن ـــى اســـتيعاب موضـــوعات الدراســـات تحقي ـــذ عم ـــى حـــرص التممي ـــل ف ـــى : ويتمث عرف
 االجتماعية الصعبة .

يعد اإلندماج األكاديمى عبر اإلنترنت أحد أىم المتويرات التى تجسد المشاركة اإليجابية لمتالميذ فى  -
 التعمم عن بعد لمفاىيم الدراسات االجتماعية .

 أبعاد اإلندماج األكاديمى : (5

 Wang; Fredrick, ye, Hoofkens & Linn, 2017, 19)كـاديمى أربعـة أبعـاد لالنـدماج األ 
 ىى : 

اإلندماج السموكى : كاالىتمام بالمشاركة أثناء التعمم فى الفصل ، واالنتبـاه أثنـاء القيـام بالميـام ،  -أ 
 وااللتزام بقواعد السموك بالفصل .

 رام والفيم العميق .اإلندماج العاطفى : كردود األفعال اإليجابية والحب واالحت -ب 

 اإلندماج المعرفى : كالفيم وطمب التفسير واإليضاح وتعدد األسئمة . -ج 

اإلندماج االجتماعى : ويتمثل فى قيام المتعمم بتكوين عالقات إيجابيـة مـع المتعممـين والمعممـين ،  -د 
 والدعم المتواصل إلتمام الميام .

نـدماج األكـاديمى لتالميـذ الصـف الرابـع وقد اعتمد البحـث الـراىن عمـى أربعـة أبعـاد فـى قيـاس اإل 
 االبتدائى فى الدراسات االجتماعية وىى :

  اإلنـدماج المعرفـى : ويقصـد بـو حـرص التالميـذ أثنـاء تـدريس الوحـدتين عمـى الفيـم واإلصـواء إلــى
شرح وعرض المعمم ، وكثرة األسئمة ، والمشاركة فى المناقشات حول مفاىيم وموضوعات الدراسات 

 ة .االجتماعي

  ــى ــدل عم ــى ت ــذ والت ــل التالمي ــزام بالســموكيات النشــطة مــن قب ــو االلت ــدماج الســموكى : ويقصــد ب اإلن
 اىتماماتيم ، ومشاركتيم الفعالة أثناء التعميم الترفييى لتعمم موضوعات الوحدتين .

  ، اإلنــدماج االجتمــاعى : ويعنــى حــرص التالميــذ عمــى تكــوين عالقــات إيجابيــة بيــنيم ونحــو المعمــم
 اعدة بعضيم إلنجاز الميام فى الوقت المحدد .ومس

  ، اإلندماج العـاطفى : ويقصـد بـو ردود األفعـال العاطفيـة اإليجابيـة لمتالميـذ نحـو المعمـم ، والـزمالء
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وكذلك ظيور مشاعر التقـدير واالىتمـام ، واإلقبـال عمـى دراسـة موضـوعات الدراسـات االجتماعيـة ، 
 لقمق واإلحباط .واالبتعاد عن المشاعر السمبية مثل ا

 )ب( دراسات سابقة اىتمت باإلندماج األكاديمى : 

ــدماج  (Veiga et al. 2014)( اىتمــت دراســة 0 ــدماج فــى المدرســة واإلن ــين اإلن ــة ب ببحــث العالق
األكاديمى وتكونت عينة الدراسة من تالميذ وتمميذات الصفوف من السابع إلى العاشـر ، وتـم تصـميم 

يمى بابعــاده األربعــة ، ودلــت النتــائج عمــى وجــود ارتبــاط موجــب بــين مســتوى مقياســًا لالنــدماج األكــاد
 اإلندماج بالمدرسة واإلندماج األكاديمى .

أىميـة  عمـى (Lasen; Jackson; Beavan; Johnson & Callin, 2015)( وأكـدت دراسـة 8
فـى تحسـين  استقصاء مدى اندماج تالميذ الصف السابع فى أحد المشروعات عن قدرة الفحم النباتى

جودة المواد الوذائية لمسماد ، وتم تطبيق ىذا المشروع من خالل إجراء بعض المقابالت مـع التالميـذ 
ومعمم الفصل وأحد خبراء عمم النبـات . وقـد توصـمت الدراسـة إلـى نتـائج مثـل وجـود مسـتويات عاليـة 

دة ودقـة وثقـة بـالنفس من اندماج التالميذ مع ظيـور بعـض الصـفات المرغوبـة لـدى التالميـذ مثـل إرا
 وتحمل المسئولية لدييم .

( حـول العالقـة بـين الدافعيـة األكاديميـة واإلنـدماج المدرسـى  8105( وتدور دراسة ) شـيرى حمـيم ، 3
ــذكور واإلنــاث ،  ــذ المرحمــة االبتدائيــة ، والتعــرف عمــى الفــروق بــين متوســطى درجــات ال ــدى تالمي ل

ــة دا ــة ارتباطي ــائج وجــود عالق ــدماج وأظيــرت النت ــة واإلن ــة إحصــائيًا بــين كــل مــن الدافعيــة األكاديمي ل
 المدرسى .

عمى العالقة بين اإلندماج فى المدرسـة والطمـوح األكـاديمى  (Veiga, et al, 2016)( وأكدت دراسة 4
وتاثير الجنس عمى ىذه العالقة والكشف عن مدى إسـيام الطمـوح األكـاديمى فـى تفسـير التبـاين فـى 

المدرســة لــدى تالميــذ الصــفوف مــن الســابع إلــى العاشــر ، وأشــارت الدراســة أن أبعــاد اإلنــدماج فــى 
 الطموح األكاديمى يسيم فى التنبؤ باإلندماج المدرسى .

( إلى تعرف مدى اختالف اإلنـدماج األكـاديمى بـاختالف كـل  8107وسعت دراسة ) حنان حسين ، ( 5
مكانيــة التنبــؤ باإلنــدماج األكــاديمى مــن مــن مفيــوم الــذات األكاديميــة ومســتوى الطمــوح األكــاديمى وا  

ــة مقياســًا  ــد صــممت الباحث ــاديمى ، وق ــة والطمــوح األك ــذات األكاديمي ــل مــن مفيــوم ال ــاد ك خــالل أبع
لالنــدماج األكــاديمى بيــدف قيــاس درجــة اإلنــدماج األكــاديمى لــدى الطالبــات ، وتكــون المقيــاس مــن 

 مى .( عبارة موزعة عمى أربعة أبعاد لالندماج األكادي38)
ــد ، ( 6 ــذ الصــف  8109وىــدفت دراســة ) رحــاب محم ــى تالمي ــة المقــررة عم ــى إعــداد وحــدة الطاق ( إل

الخـــامس االبتـــدائى وفقـــًا لمتعمـــيم الترفييـــى ، وأثـــر تـــدريس الوحـــدة فـــى تنميـــة كـــل مـــن : التحصـــيل 
ماج واإلنــدماج األكــاديمى ، وأشــارت الدراســة إلــى عــدد مــن التوصــيات مثــل : االىتمــام بتنميــة اإلنــد

األكاديمى لدى التالميذ ، لما لو من دور كبير فـى التومـب عمـى بعـض المشـكالت التعميميـة كصـعوبة 
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المــادة والممــل وانخفــاض الدافعيــة وعــدم الثقــة بــالنفس لــدى المتعممــين ، واقترحــت الدراســة بعــض 
 التوصيات والبحوث المستقبمية 

ق بـين درجـات البنـين والبنـات ، ودرجـات ( إلـى تعـرف الفـرو 8181وىدفت دراسة ) رأفت عطيـة ، ( 7
تالميذ الصـفين األول والثالـث اإلعـدادى فـى أبعـاد اإلنـدماج األكـاديمى الفعـال فـى التعمـيم المدرسـى ، 
وأسباب التعمم ، وتوجـو اإلتقـان ، وتوجـو األداء ، وأثـر تفاعـل الصـف الدراسـى والنـوع عمـى متويـرات 

التالميـذ مرتفعـى ومنخفضـى التحصـيل ، وتعـرف المكونـات البحث ، والفروق فى متويرات البحث بين 
العاممية لمتويرات البحث ، وكذلك تعرف تنبؤ أبعاد التنظيم الذاتى األكاديمى ، وأبعاد اإلنـدماج الفعـال 
فى التعمم المدرسى ، وأسباب التعمم ، وتوجو ىدف اإلتقان ، وتوجو ىـدف األداء بالتحصـيل الدراسـى 

 ( . shorturl. At/zBc06) متاح عبر : 
ارس التعمـيم قبـل الجـامعى ، وباإلضافة إلى الدراسات التى أجريت حول اإلندماج المدرسى فى مد

أجريت دراسات أخرى فى مرحمة التعميم الجامعى وخاصة فى كميات التربيـة مثـل : دراسـة عبـد المحسـن 
( ، ودراسـة ابتسـام ىـادى 8108( ، ودراسة إسالم أنور ونسرين سعيد )8107خضير ونجالء راضى )

 . (8109( ، ودراسة حسنى زكريا )8109( ، ودراسة حسن سعد )8108)
 تعقية عهً اإلطار اننظزي وانذراسات انساتقة تانقسى انثانث :

 تبين من خالل عرض اإلطار النظرى والدراسات السابقة المتعمقة باإلندماج األكاديمى ما يمى :
أكـدت بعـض الدراسـات عمــى أىميـة اإلنـدماج األكــاديمى لـدى تالميـذ المرحمــة االبتدائيـة مثـل دراســة  (0

تـى أشـارت إلـى تنميـة اإلنـدماج األكـاديمى لـدى تالميـذ الصـف الخـامس ( ال8109)رحاب محمـد ، 
( بتعرف الفروق بين درجات البنين والبنات فى 8181االبتدائى ، كما اىتمت دراسة )رأفت عطية ، 

أبعاد اإلندماج األكـاديمى . كمـا اىتمـت بعـض الدراسـات باإلنـدماج األكـاديمى بمـدارس التعمـيم قبـل 
 ( .8105ودراسة )شيرى سميم ،  ، (Veiga, et al, 2016)كل من: دراسة الجامعى مثل دراسة 

 أوجو االستفادة من اإلطار النظرى والدراسات السابقة حيث تم التعرف عمى كل من : (8

 تم التعرف عمى أىمية استخدام اإلندماج لمعمم الدراسات االجتماعية أثناء تدريسو لتمك المواد . -أ 

نـدماج األكـاديمى بصـفة عامـة ، وأىميـة اإلنـدماج األكـاديمى عبـر كما تم التعرف عمى نمـاذج اإل  -ب 
 الشبكة الدولية لممعمومات بصفة خاصة .

تـــم االطـــالع عمـــى مقـــاييس اإلنـــدماج األكـــاديمى التـــى صـــممت بالدراســـات الســـابقة ، حيـــث تـــم  -ج 
 االسترشاد بيا عند تصميم مقياس اإلندماج األكاديمى بالبحث الراىن .

 البحث الحالى لمتاكد من مدى صحة الفروض التالية :: سعى  انثحث فزوض

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضـابطة فـى  (0
 التطبيق البعدى الختبار التحصيل ككل ومستوياتو المعرفية لصال  المجموعة التجريبية .
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ات تالميذ المجموعتين التجريبية والضـابطة فـى توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درج (8
 التطبيق البعدى لمقياس التوازن المعرفى ككل وأبعاده المختمفة لصال  المجموعة التجريبية .

ــة إحصــائية بــين متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى  (3 توجــد فــروق دال
 ه المختمفة لصال  المجموعة التجريبية .التطبيق البعدى لمقياس اإلندماج األكاديمى وأبعاد

ــة كــل مــن التحصــيل  (4 ــرة فــى تنمي ــرح فعاليــة كبي ــدريس وحــدتين مــن وحــدات التصــور المقت يحقــق ت
 والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى لدى تالميذ المجموعة التجريبية .

ــ (5 ــى تنميــة كــل م ــرًا عم ــاثيرًا كبي ــدريس وحــدتين مــن وحــدات التصــور المقتــرح ت ن التحصــيل يحقــق ت
 والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى لدى تالميذ المجموعة التجريبية .

 إخزاءات وخطىات انثحث :

 لإلجابة عن أسئمة البحث والتحقق من صحة الفروض ، اتبع ما يمى :
 : أواًل : اإلطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة 

 ستفادة منيا فيما يمى :تم مراجعة األدبيات والدراسات السابقة وذلك لال (0
 إعداد اإلطار النظرى المتعمق بالبحث الحالى . -أ 

 اختيار أنواع التعميم الترفييى المالئمة لتالميذ الصف الرابع االبتدائى . -ب 

 التعرف عمى التوازن المعرفى تمييدًا إلعداد مقياس التوازن المعرفى . -ج 

 األكاديمى .التعرف عمى اإلندماج األكاديمى لبناء مقياس اإلندماج  -د 

 إعداد التصور المقترح لمنيج الدراسات االجتماعية معد وفقًا لمتعميم الترفييى : (8

اختيــار الوحــدات الــثالث لموضــوعات الفصــل الدراســى األول مــن كتــاب الدراســات االجتماعيــة  -أ 
والتى تـم تـدعيم الوحـدات بـالمواقع مـن الشـبكة الدوليـة التـى تضـم الصـور والخـرائط واألشـكال 

 يوىات .والفيد

 ( دروس .01إعداد الوحدات الثالث وفقًا لمتعميم الترفييى ، حيث تضمنت عمى ) -ب 
 . (0*)عرض الوحدات الثالث عمى السادة المحكمين  -ج 
 . (8*)تم إجراء التعديالت فى ضوء مقترحاتيم ، وأصب  التصور المقترح فى صورتو النيائية  -د 

ذى نص عمى : ح ما التصـور المقتـرح لمـنيج وبذلك قد تمت اإلجابة عن السؤال األول لمبحث وال
 الدراسات االجتماعية ُمعد وفقًا لمتعميم الترفييى ؟ ح .

 : ثانيًا : اختيار وحدتين من التصور المقترح لتجريبيما 
تــم اختيــار وحــدتين مــن التصــور المقتــرح وىمــا : الوحــدة األولــى : ح الطبيعــة فــى بمــدى ح ، والوحــدة 

                                              
 ( : أسماء السادة المحكمين .1ممحق ) (1)

 م الترفيهى .( : التصور المقترح لمنهج الدراسات االجتماعية الُمعد وفقًا لمتعمي2ممحق ) (2)
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 . 8109/8181مدى ح لتالميذ الصف الرابع االبتدائى لمعام الدراسى الثانية : ح السكان فى ب
 مبررات اختيار الوحدتين : (0

تعــد المفــاىيم المتضــمنة بالوحــدتين مفــاىيم أساســية لتالميــذ المرحمــة االبتدائيــة عنــدما يدرســون  -أ 
ــم تمــك المفــاىيم إلــى ال ــذا يحتــاج تعم فيــم مفــاىيم الدراســات االجتماعيــة فــى المراحــل التاليــة ، ول

 والتحميل والتطبيق ، وليس إتباع الطرق المعتادة الحالية فى تقديميا .

ــى أمكــن  -ب  ــة المتنوعــة ، والت ــات الجورافي ــى خــرائط وأشــكال وصــور مــن البيئ تتضــمن الوحــدتان عم
 تذويدىا بالصور والخرائط والفيديوىات من شبكة المعمومات الدولية .

متعـة ومشـوقة لمتالميـذ باسـتخدام الكمبيـوتر ساعدت موضوعات الوحدتين عمى عرضيا بطريقة م -ج 
 والموبايل .

تضــمنت الوحــدتان ســتة دروس متنوعــة بموضــوعاتيا عــن بيئــات مصــر الجورافيــة ، ســاعد عمــى  -د 
تجييزىــا بمصــادر الـــتعمم المختمفــة القائمـــة عمــى التعمـــيم الترفييــى وىـــى : الكمبيــوتر ، وشـــبكة 

 ت ومحاكيات تم إعدادىا .المعمومات الدولية ، سواء كانت أشكال وفيديوىا
ــتعمم  (8 ــم والم ــى يمكــن لممعم ــروابط المتنوعــة الت ــوائم تضــم ال ــراء موضــوعات دروس الوحــدتين بق إث

 استخداميا ، كما تضمنت عمى األىداف العامة والخاصة .
 عرض الوحدتين عمى المحكمين إلبداء الرأى . (3

 . (3*)النيائية إجراء التعديالت الالزمة ، وبذلك أصبحت الوحدتان فى صورتيما  (4

 : ثالثًا : إعداد مواد المعالجة التجريبية وفقًا لمتعميم الترفييى 
 إعداد كتاب التمميذ لدراسة الوحدتين : (0

تضمن كتاب التمميذ لدراسة الوحدتين المشتمالت التالية : مقدمة تمييدية شيقة لمتمميذ ، تحديـد 
 ميام الوحدتين المعدتين وفقًا لمتعميم الترفييى .اليدف من كتاب التمميذ ، أدواه أثناء تنفيذه أنشطة و 

 قد روعى فى إعداده ما يمى : -أ 
تنوع األنشطة عمى الكومبيوتر واإلنترنـت لمناسـبة تطبيقيـا بالفصـول ، ويمكـن أيضـًا اسـتخداميا  -

 فى المنازل وفى أى مكان .

 تم التنبيو عمى التالميذ بضرورة اإلصواء واالنتباه أثناء أدائيم لمميام . -

صياغة كل ميمـة فـى خطـوات بسـيطة وواضـحة ، ممـا سـاعد عمـى تنميـة كـل مـن : التحصـيل ،  -
 والتوازن المعرفى ، واإلندماج األكاديمى .

 تنوع الفيديوىات والخرائط واألشكال المتعمقة بدروس الوحدتين . -

 تم إضافة الروابط التى يمكن لمتالميذ االستعانة بيا . -

                                              
 ( : الوحدتان التجريبيتان وفق التعميم الترفيهى .3ممحق ) (3)
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أكــدت عمــى االســتيعاب ، وســاعدت معمــم الدراســات عمــى تقــديم  إضــافة أســئمة تقويميــة لكــل درس -
 التوذية الراجعة المستمرة .

 عرض كتاب التمميذ عمى المحكمين إلبداء الرأى . -ب 

 . (0*)إجراء التعديالت الالزمة ، وبذلك أصب  كتاب التمميذ فى صورتو النيائية  -ج 

 إعداد دليل المعمم لتدريس الوحدتين : (8

ــى المك -أ  ــدليل عم ــو ، تضــمن ال ــث : طبيعت ــيم الترفييــى مــن حي ــدليل ، التعم ــة : مقدمــة ال ــات التالي ون
وفمســـفتو ، وأنواعـــو ، وأنواعـــو التـــى اســـتخدمت بالبحـــث الحـــالى وىـــى : الكومبيـــوتر ، واإلنترنـــت 
لتدريس الوحدتين ، وكمـا تـم تحديـد أدوار كـل مـن : معمـم الدراسـات االجتماعيـة ، وأدوار التمميـذ ، 

ى األىــداف العامــة لموحــدتين واألىــداف الخاصــة لــدروس الوحــدتين ، والخطــة وتضــمن الــدليل : عمــ
ــة  ــى تنمي ــدائى عم ــع االبت ــذ الصــف الراب ــيم الترفييــى لمســاعدة تالمي ــًا لمتعم ــة لتدريســيما وفق الزمني

 التحصيل ، والتوازن المعرفى ، واإلندماج األكاديمى .

رس ، تحديـد األىـداف اإلجرائيـة ، لتـدريس موضـوعات الـدروس : تحديـد عنـوان الـد السـيرخطوات  -ب 
التمييد لموضوع الدرس بعرض الصور والخرائــط مـن خـالل الـروابط اإلليكترونيـة ، تنفيـذ الـدرس ، 
تكميــف التالميــذ بإتبــاع جميــع اإلرشــادات وممارســة بعــض األنشــطة الصــفية وغيــر الصــفية مثــل : 

 بالوحدتين .اإلطالع عبر اإلنترنت عن موضوعات وخرائط وفيديوىات متعمقة 
 عرض دليل المعمم عمى المحكمين ألخذ آرائيم حول دليل المعمم . -ج 

 . (8*)إجراء التعديالت الالزمة ، وبذلك أصب  الدليل فى صورتو النيائية  -د 

  : تم إعداد أدوات البحث عمى النحو التالى :رابعًا : إعداد أدوات البحث 

 : اتبع ما يمى :إعداد اختبار التحصيل فى الوحدتين ومفتاح تصحيحو  (0
تحديد اليدف من االختبار : ىدف إلى قياس تحصـيل تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائى عينـة البحـث  -أ 

لممحتوى العممى لوحدتى : الوحدة األولى : ح الطبيعة فى بمدى ح ، والوحدة الثانيـة : ح السـكان فـى 
 بمدى ح .

عريـف المفـاىيم الجورافيـة المتضـمنة صياغة مفردات االختبار : تنوعت مفـردات االختبـار مـا بـين ت -ب 
بداء الرأى ، والتفسـير ، والتحميـل ، وتـم إعـداد صـفحة  بالوحدتين ، واالستنتاج لبعض الظواىر ، وا 

 لممحكمين وصفحة أخرى لمتمميذ تضمنت البيانات الشخصية لمتمميذ .

ائيـم حولـو صدق االختبار : عرض االختبار ومفتاح تصحيحو عمى مجموعة من المحكمين ألخذ آر  -ج 
من حيـث سالمة االختبار وصحتو العممية والمووية ومدى ارتباط مفرداتـو بـدروس الوحـدتين ، وتـم 

                                              
 ( : كتاب التمميذ لدراسة الوحدتين .4ممحق ) (1)
 ( : دليل المعمم لتدريس الوحدتين .5ممحق ) (2)
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 ( التالى يوض  مواصفات اختبار التحصيل :0إجراء كافة التعديالت فى ضوء آرائيم ، والجدول )

 ( مواصفات اختبار التحصيل0جدول )

 موضوعات الوحدتين
 مستويات المعرفة

 المجموع
النسبة 
 تقويم تركيب تحميل تطبيق فيم تذكر المئوية

 الوحدة األولى

0  ،8  ،8 
 ،04  ،05 

 ،06 

 
00  ،07  ،

08 
5  ،9 01 08 03 59.0% 

 %41.9 9 80 09،  7 88،  03  81،  6 4،  3 الوحدة الثانية

  88 8 3 4 3 8 8 المجموع

 %011  %9 %03.6 %08.4 %03.6 %9 %36.4 النسبة المئوية

 
إجراء التجربة االسـتطالعية لالختبـار : تـم تطبيقيـا عمـى عينـة مـن تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائى  -د 

من مدرسة أم المؤمنين االبتدائية بدمياط الجديدة فى بداية العام الدراسى  (0*)( تمميذة 81عددىا )
 ، وذلك بيدف : 8181/8180

  ونبــاخ لمثبــات ، وكــان معامــل الثبــات يســاوى حســاب ثبــات االختبــار : باســتخدام معادلــة ألفــا كر
 ( ولذا يعد االختبار عمى درجة عالية من الثبات .1.85)

 ( دقيقة .61حساب زمن االختبار : متوسط الزمن المناسب من اإلجابة ىو ) 

 عرض االختبار ومفتاح تصحيحو عمى المحكمين إلبداء الرأى . -ه 

 . (8*)ختبار ومفتاح تصحيحو فى صورتو النيائية تم إجراء التعديالت الالزمة ، وبذلك أصب  اال -و 

 إعداد مقياس التوازن المعرفى ومفتاح تصحيحو : اتبع ما يمى : (8
صــياغة عبــارات المقيــاس : صــيوت فــى صــورة مواقــف ، ويســتجيب التمميــذ لمموقــف المشــكل عــن  -أ 

وعـددىا  طريق اختيار البديل الذى يناسبو ، ويمثل كل موقف موضوعًا من موضوعات الوحـدتين ،
( ، وتم استخدام ثالثة بدائل لإلجابة ، حيث يمثـل البـديل األول حالـة التـوازن المعرفـى وتقـدر 07)

( درجتــين ، والبــديل 8( درجــات ، والبــديل الثــانى حالــة التــوازن المعرفــى الحيــادى وقــدر بـــ )3بـــ )
 العبارات ما يمى : الثالث حالة عدم التوازن المعرفى ويقدر بدرجة واحدة ، وقد روعى عند صياغة

 أن يكون كل موقف واضحًا لمتمميذ . -

 أن يكون لو صمة بموضوعات الوحدتين . -

 أن يكون الموقف مرتبطًا بالبدائل الثالثة . -

                                              
 . (COVID-19)ممحوظة : لم يتواجد أعداد التالميذ أكثر من ذلك بسبب جائحة  (1)
 ار التحصيل ومفتاح تصحيحه .( : اختب6ممحق ) (2)
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 روعى تخصيص ورقة فى بداية المقياس بيا تعميمات المستجيب . -

ــى صــحة الصــياغة -ب  ــك لمحكــم عم ــى المحكمــين وذل ــاح تصــحيحو : عــرض عم  صــدق المقيــاس ومفت
 المووية والعممية لمعبارات .

 . (0*)إجراء التعديالت الالزمة ، وبذلك أصب  المقياس فى صورتو النيائية  -ج 

التجربة االستطالعية لممقياس : تم إجراءىا عمـى عينـة مـن تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائى عـددىا  -د 
لعــــام الدراســــى ( تمميـــذة مــــن مدرســــة أم المـــؤمنين االبتدائيــــة بــــدمياط الجديــــدة فـــى بدايــــة ا81)

 ، وذلك لحساب اآلتى : 8181/8180

( 1.85كرونباخ لمثبات ، وبمغ معامل الثبـات ) –حساب ثبات المقياس : تم استخدام المعادلة ألفا  -
 وتعد درجة مالئمة لثبات المقياس .

( 5تحديد زمن المقياس : تـم حسـاب زمـن المقيـاس مـن خـالل حسـاب المتوسـط الزمنـى بـين أول ) -
 ( دقيقة .31( تالميذ ينتيون من اإلجابة ، وتم تحديد زمنو بـ )5ر )تالميذ وآخ

وكما تم التاكد من وضوح تعميمات المقياس ومناسبتيا لمتالميذ ، وأصـب  مقيـاس التـوازن المعرفـى  -
 ومفتاح تصحيحو عمى درجة عالية من الصدق والثبات وصال  لمتطبيق .

 ن المعرفى :( التالى يوض  مواصفات مقياس التواز8وجدول )

 ( مواصفات مقياس التوازن المعرفى 8جدول )

 موضوعات دروس الوحدتين ومفردات مقياس التوازن المعرفى واألوزان النسبية ليا 

 الدرس
 موضوعات دروس الوحدة األولى 

 الطبيعة فى بمدى

أرقام مفردات مقياس التوازن 
 المعرفى

األوزان 
 النسبية

 األول

 موقع مصر وأىميتو :
 النيل . نير -
 قناة السويس القديمة وتعميقيا . -
 حفر قناة السويس الجديدة . -

0  ،8  ،5  ،00 83.5 

 الثانى

 الحدود الجورافية والسياسية لمصر :
 لكل جار حدوده التى يعترف بيا . -
 الحدود الشرقية والوربية والشمالية والجنوبية . -

3  ،06  ،07 07.6 

 الثالث

 سط  مصر :
صــر : الجبــال ، اليضــاب ، الســيول ، المنخفضــات ، أشــكال الســط  فــى م -

 المسطحات المائية والبحيرات .
 شكل مجسم ألشكال السط  لمصر . -

6  ،8  ،9  ،08  ،03 89.5 

 الرابع
 المناخ والنبات الطبيعى فى مصر .

 
05 5.9 

                                              
 ( : مقياس التوازن المعرفى ومفتاح تصحيحه .7ممحق ) (1)
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   موضوعات دروس الوحدة الثانية  

 األول

 نمو السكان فى مصر :
 التعداد السكانى . -
 من أقدم الدول فى تطبيق التعدادات السكانية . مصر -
 أنواع اليجرة وأسبابيا . -

4  ،7  ،01 07.6 

 الثانى

 توزيع السكان عمى خريطة مصر :
 مناطق مزدحمة . -
 مناطق قميمة السكان -

04 5.9 

 %011 07 المجمــــــوع

 إعداد مقياس اإلندماج األكاديمى : اتبعت الخطوات التالية : (3
  ــع تحديــد اليــدف ــذ الصــف الراب ــدى تالمي ــدماج األكــاديمى ل ــى قيــاس اإلن ــاس : ييــدف إل مــن المقي

 االبتدائى عينة البحث بعد دراسة الوحدتين وفقًا لمتعميم الترفييى .
  تحديـد أبعــاد المقيــاس : تـم االسترشــاد بــبعض األدبيـات والدراســات الســابقة ، والتـى اىتمــت بإعــداد

( ، ودراسـة ) حسـنى زكريـا ،  8107اسـة ) حنـان حسـين ، مقاييس اإلندماج األكـاديمى مثـل : در 
( ،  8181( ، ودراســــة ) عبـــد العزيـــز محمــــد ،  8109( ، ودراســـة ) ريحـــاب أحمـــد ،  8109

( ، وفى ضوء المقاييس السابقة تم تحديـد أبعـاد مقيـاس اإلنـدماج  8181ودراسة ) رأفت عطية ، 
 دماج معرفى ، وسموكى ، واجتماعى ، وعاطفى .األكاديمى فى األبعاد التالية لالندماج وىى : ان

  صياغة عبارات المقياس : صيوت وفق طريقة ليكرت(Likert) صورة مقياس ثالثى : موافـق  فى
، غير متاكد ، غير موافق . وروعى أن تكون ىناك عبارات إيجابية وأخرى سمبية ، كمـا روعـى أن 

 تكون مناسبة لتالميذ المرحمة االبتدائية .

 األوليـة عمـى مجموعـة مـن المحكمـين إلبـداء الـرأى  صـورتومقيـاس : عـرض المقيـاس فـى صدق ال
حــول ســالمة المقيــاس ، ومــدى وضــوح عباراتــو ومناســبتيا لتالميــذ الصــف الرابــع االبتــدائى ، وتــم 

 إجراء التعديالت المطموبة فى ضوء آرائيم .

  النحو التالى : عمىطريقة توزيع درجات المقياس : تمت 

العبـارات الموجبـة : تعطـى ثـالث درجـات لإلسـتجابة موافـق ، ودرجتـان لالسـتجابة غيـر  فى حالـة -أ 
 متاكد ، ودرجة واحدة لالستجابة غير موافق .

فى حالة العبارات السالبة : تعطى ثالث درجات لالستجابة غير موافق ، ودرجتان لالستجابة غير  -ب 
 متاكد ، ودرجة واحدة لإلستجابة موافق .

( درجة ، وبـذلك توزعـت 41( درجة ، والدرجة الصورى )081العظمى لممقياس )أصبحت الدرجة  -ج 
( ، 59ـ  41مسـتويات اإلنـدماج األكــاديمى عمـى النحـو التــالى : انـدماج أكــاديمى ضـعيف مـن )

 ( .081ـ  91( واندماج أكاديمى قوى من )89ـ  61واندماج أكاديمى متوسط من )
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 م تطبيـق المقيـاس فـى صـورتو األوليـة ، عمـى عينـة مـن إجراء التجربـة االسـتطالعية لممقيـاس : تـ
( تمميــذة مــن مدرســة أم المــؤمنين بــدمياط الجديــدة فــى 81تالميــذ الصــف الرابــع االبتــدائى عــددىا )

 وذلك بيدف : 8181/8180بداية العام الدراسى 

حسـاب ثبــات المقيـاس باســتخدام معادلـة ألفاكرونبــاخ : تـم حســاب ثبـات أبعــاد المقيـاس وكــذلك  -
 الدرجة الكمية لممقياس .

واتض  أن قيم معامالت ثبات أبعاد مقياس اإلندماج األكاديمى والدرجة الكمية لممقياس تراوحـت  -
ــة إحصــائيًا عنــد مســتوى )  1.84،  1.88مــا بــين )  ( ممــا تؤكــد إلــى  1.10( وىــى قــيم دال

 إمكانية تطبيق المقياس .

ســب النتيــاء جميــع التالميــذ مــن اإلجابــة حســاب زمــن المقيــاس : تبــين أن متوســط الــزمن المنا -
 ( دقيقة .45عمى المقياس ىو )

: أصب  المقيـاس فـى صـورتو النيائيـة مكونـًا  (0*)الصورة النيائية لمقياس اإلندماج األكاديمى  -
( عبارة سالبة ، موزعـة عمـى األبعـاد األربعـة 08( عبارة موجبة ، و)88( عبارة منيا )41من )

( التالى يوض  توزيع عبارات المقياس عمى أبعاده األربعة عمى 3جدول )المكونة لممقياس ، وال
 النحو التالى :

 ( توزيع عبارات مقياس اإلندماج األكاديمى عمى أبعاده األربعة3جدول )

 أبعاد المقياس
العدد  أرقام العبارات التى تقيس كل بعد

 الكمى

األوزان 
 العبارات السالبة العبارات الموجبة النسبية

 88.5 9 36،  38،  04،  0 41،  30،  31،  5،  8 اإلندماج المعرفى

 88.5 9 87،  86،  7،  4 39،  37،  35،  88،  8 اإلندماج السموكى

 88.5 9 34،  33،  84،  06 38،  85،  08،  9،  6 اإلندماج االجتماعى

 38.5 03 83،  80،  81،  07،  00،  01 89،  88،  09،  05،  08،  3 اإلندماج العاطفى

 %011 41 08 88 المجموع الكمى

  اختيار عينة البحث : تم اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الرابع االبتدائى ممن لـم يسـبق ليـم
وبمـغ عـددىم  8181/8180دراسة الوحدتين ، فى بداية الفصل الدراسى األول مـن العـام الدراسـى 

راوى ، وتــم تقســيميم إلــى مجمــوعتين ، المجموعــة األولــى ( تمميــذًا وتمميــذة مــن مدرســة الكفــ56)
( درست الوحدتين وفقًا لمتعميم الترفييى ، والمجموعة األخرى ضابطة وعددىا 88تجريبية وعددىا )

( توزيع 4( درست نفس الوحدتين بالطرق المتبعة حاليًا فى تدريس الدراسات ويوض  جدول )88)
 مى النحو التالى :أفراد عينة البحث عمى المجموعتين ع

 

                                              
 ( : مقياس اإلندماج األكاديمى ومفتاح تصحيحه .8ممحق ) (1)
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 ( توزيع أفراد عينة البحث عمى المجموعتين التجريبية والضابطة4جدول )

 العدد الفصل الدراسى المدرسة المجموعة م

 88 الفصل الدراسى األول مدرسة الكفراوى التجريبية 0

 88 الفصل الدراسى األول مدرسة الكفراوى الضابطة 8

 ــ ــى ألدوات البحــث : ت ــدريس التطبيــق القبم ــل ت ــى تالميــذ المجمــوعتين قب م تطبيــق أدوات البحــث عم
الوحـــدتين ، وذلـــك لمتاكـــد مـــن تكـــافؤ المجمـــوعتين فـــى التحصـــيل الدراســـى ، والتـــوازن المعرفـــى ، 

 واإلندماج األكاديمى ، وتوض  الجداول التالية نتائج التطبيق القبمى عمى النحو التالى :
فروق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين فى التطبيق ( نتائج اختبار ح ت ح لداللة ال5جدول )

 القبمى لالختبار التحصيمى لموحدتين ككل وأبعاده المختمفة

 م
المستويات الثانوية 
 الختبار التحصيل

 المجموعة التجريبية
 88ن = 

 المجموعة الضابطة
 الداللة قيمة حتح 88ن = 

 8ع 8م 0ع 0م

 1.848 0.1008 3.1854 0.195 3.338 تذكر 0

 غير دال

 1.848 0.1056 3.1889 0.191 3.089 فيم 8

 1.850 0.185 3.466 0.199 3.468 تطبيق 3

 1.847 0.188 3.385 0.198 3.380 تحميل 4

 1.858 0.185 3.395 0.197 3.458 تركيب 5

 1.850 0.189 3.338 0.196 3.833 تقويم 6

 ( الســابق أنــو ال يوجــ5ويتضــ  مــن جــدول ) د فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطى درجــات تالميــذ
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق القبمــى الختبــار التحصــيل ، وىــذا يشــير إلــى تكــافؤ 

 المجموعتين فى التحصيل .
  ــد ــة والضــابطة ، وق ــذ المجمــوعتين التجريبي ــى تالمي ــوازن المعرفــى عم ــاس الت ــق مقي ــم تطبي وكمــا ت

( . واتض  أنـو ال يوجـد فـرق دال إحصـائيًا بـين 1.830( و )1.753بين ) تراوحت قيمة ح ت ح ما
متوســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق القبمــى لمقيــاس التــوازن 

 المعرفى ، مما يؤكد تكافؤ المجموعتين بالنسبة لمقياس التوازن المعرفى .

 ( التالى نتائج اختبـا6ويتض  لنا من جدول ) ر ح ت ح لداللـة الفـرق بـين متوسـطات درجـات تالميـذ
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــى التطبيــق القبمــى لمقيــاس اإلنــدماج األكــاديمى ، عمــى النحــو 

 التالى :
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( نتائج اختبار ح ت ح لداللة الفرق بين متوسطات درجات تالميذ المجموعتين فى التطبيق 6جدول )
 ندماج األكاديمى ككل وأبعاده المختمفةالقبمى لالختبار لمقياس اإل 

 

 أبعاد المقياس م

 المجموعة التجريبية
 88ن = 

 المجموعة الضابطة
 الداللة 88ن = 

 8ع 8م 0ع 0م

 0.098 03.875 0.084 03.438 اإلندماج المعرفى 0

 غير دال

 0.375 03.886 0.301 03.893 اإلندماج السموكى 8

 0.366 03.878 0.671 03.350 اإلندماج االجتماعى 3

 0.308 03.656 0.301 03.808 اإلندماج العاطفى 4

 5.643 54.191 4.791 54.16 كمى

 ( أنو ال يوجـد فـرق دال إحصـائيًا بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجمـوعتين 6يتض  من الجدول )
ىـذا يشـير إلـى ( ، و 1.888( و )1.773التجريبية والضابطة ، حيث تراوحت قيمة ح ت ح ما بين )

 تكافؤ المجموعتين .
  التـــدريس لموحـــدتين : تـــم تـــدريس الوحـــدتين األولــــى والثانيـــة وفقـــًا لمتعمـــيم الترفييـــى لممجموعـــة

التجريبية ، حيث قام معمم الدراسات االجتماعية بتدريسيا ، وُسمم لو الوحدتين كما تم مقابمتو عدة 
يس الوحـدتين ، كمـا تـم تـدريس الوحـدتين األولـى مرات أثناء التدريس ، لمتاكد من متابعة سير تدر 

والثانية بالطرق المتبعة لممجموعة الضابطة بالفصـل الدراسـى األول وتبعـًا لمخطـة الزمنيـة المحـددة 
 من قبل التوجيو التربوى .

  التطبيق البعدى ألدوات البحث : تم تطبيق أدوات البحث عمى المجموعتين التجريبية والضابطة بعد
 من تدريس الوحدتين . االنتياء

  رصــد الــدرجات ومعالجتيــا إحصــائيًا : تــم تصــحي  أوراق اإلجابــة لتالميــذ المجمــوعتين فــى كــل مــن
اختبــار التحصــيل ، ومقيــاس التــوازن المعرفــى ، ومقيــاس اإلنــدماج األكــاديمى ، وتــم رصــدىا فــى 

 جداول ، وذلك تمييدًا لمعالجتيا إحصائيًا بيدف اختبار صحة فروض البحث .

 ( المعالجــة اإلحصــائية : تــم االعتمــاد عمــى برنــامجSPSS)  فــى معالجــة الــدرجات الخــام ، وحســاب
قيمة ح ت ح ، وذلك بيـدف الكشـف عـن داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات مجمـوعتى البحـث ، 

2كما تم حساب حجم التاثير المكمل لقيمة ح ت ح وذلك باستخدام مربع إيتا )
η. ) 
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 سريهانتائح انثحث وتف
 )أ( نتائح انثحث املتعهقة تاختثار انتحصيم :

لمتحقــق مــن صــحة الفــرض األول والــذى نــص عمــى : ح توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 
متوسطى درجات تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة والضـابطة فـى التطبيـق البعـدى الختبـار التحصـيل ككـل 

 ح .ومستوياتو المعرفية لصال  المجموعة التجريبية 
ــذ  ــدرجات تالمي ــة ل ــات المعياري ــم حســاب المتوســطات واالنحراف ــار صــحة الفــرض األول ، ت والختب
المجموعتين التجريبية والضابطة فـى التطبيـق البعـدى الختبـار التحصـيل ، وحسـاب داللـة الفـروق بـين 

ة بإيجاد قـيم المتوسطات باستخدام اختبار ح ت ح ، كما تم حساب حجم التاثير ، ليكمل الداللة اإلحصائي
2)ح ت ح لمفروق بين المتوسطات ، وكمـا تـم إيجـاد مربـع إيتـا 

η( ويتضـ  ذلـك مـن خـالل جـدول ، )7 )
 ( عمى النحو التالى :8التالى وشكل )

 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية  فى التطبيق البعدى7جدول )
 عمى أبعاد اختبار التحصيل

 المستويات
 المعرفية

 الدرجة
 العظمى

 التجريبية الضابطة
 مستوى الداللة قيمة حتح

 مربع إيتا
(2

η) 

حجم 
 8ع 8م 0ع 0م التاثير

 9.710 1.33 7.67 0.0 5.55 8 التذكر
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.635

 5.317 1.38 0.81 1.63 0.18 8 الفيم
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.343

 8.845 1.83 8.83 1.64 0.76 3 التطبيق
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.557

 8.990 1.39 3.73 1.98 8.10 4 التحميل
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.611

 5.080 1.30 8.88 1.89 0.89 3 التركيب
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.338

 4.093 1.85 0.87 1.68 0.33 8 التقويم
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.846

 35.03 1.7 81.75 1.8 03.66 88 المجموع
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.958
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 ( مستويات التحصيل لممجموعتين فى التطبيق البعدى الختبار التحصيل8شكل )

 ( ـــن جـــدول ـــذ 8( ، وشـــكل )7ويتضـــ  م ـــين متوســـطى درجـــات تالمي ( الســـابقين أن قـــيم ح ت ح ب
تين األولـى والثانيـة ككـل ( فـى اختبـار التحصـيل لموحـد1.10مجموعتى البحـث دالـة عنـد مسـتوى )

ومستوياتو المعرفية الثانوية . كما أشارت المتوسطات إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الـذين 
درســوا الوحــدتين باســتخدام التعمــيم الترفييــى عمــى تالميــذ المجموعــة الضــابطة الــذين درســوا نفــس 

 الوحدتين بالطرق المعتادة فى التحصيل .

 ة مع نتائج بعض الدراسات السـابقة التـى اىتمـت بتنميـة التحصـيل مثـل دراسـة وتتشابو ىذه النتيج
، ودراسـة    (Topp, K et.al, 2019)، ودراسـة  (Makarius, Erin E., 2017)كـل مـن : 

 ( . 8109) ريحاب أحمد ، 

  ــيم ــائج ىــذه الدراســات فــى أنيــا أول بحــث اســتخدم التعم ــائج الفــرض األول مــع نت ولكــن تختمــف نت
يى فى تـدريس الدراسـات االجتماعيـة لتنميـة التحصـيل لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائى ، الترفي

 ومعظم الدراسات استخدمت التعميم الترفييى لتنمية التحصيل فى مراحل تعميمية أخرى .

 ( السـابقين أن حجـم التـاثير كبيـر جـدًا ، ممـا يـدل عمـى أن 8( ، وشـكل )7كما يتضـ  مـن جـدول )
تقل لمبحـث الـراىن ـ التعمـيم الترفييـى ـ لـو تـاثير كبيـر جـدًا عمـى أحـد متويـرات البحـث المتويـر المسـ

التابعة ـ التحصيل ـ ككـل ، وعمـى كـل مسـتوى مـن المسـتويات المعرفيـة الثانويـة ، ويرجـع ذلـك إلـى 
 التاثير الكبير لممتوير المستقل .

 )ب( نتائح انثحث املتعهقة مبقياس انتىاسٌ املعزفً :

مــن صــحة الفــرض الثــانى والــذى نــص عمــى : ح توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين لمتحقــق 
متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس التـوازن المعرفـى 

 ككل وأبعاده المختمفة لصال  المجموعة التجريبية .
النحرافــات المعياريــة لــدرجات تالميــذ والختبــار صــحة الفــرض الثــانى ، تــم حســاب المتوســطات وا
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المجمـوعتين فـى التطبيـق البعـدى لمقيـاس التــوازن المعرفـى ، وحسـاب داللـة الفـروق بـين المتوســطات 
باستخدام اختبار ح ت ح ، وكما تم حساب حجم التاثير لمفروق بـين المتوسـطات ، وكمـا تـم إيجـاد مربـع 

2)إيتا 
η) ( التال8، ويتض  ذلك من خالل جدول )( عمى النحو التالى :3ى وشكل ) 

 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى8جدول )
 عمى أبعاد مقياس التوازن المعرفى

 الوحدة
 الدرجة
 العظمى

 التجريبية الضابطة
 مستوى الداللة قيمة حتح

 مربع إيتا
η

8
 

حجم 
 8ع 8م 0ع 0م التاثير

 كبير 1.964 1.110دالة عند  86.51 8.14 37.5 3.5 07.01 39 لوحدة األولىا

 كبير 1.955 1.110دالة عند  83.59 1.73 00.6 0.85 5.01 08 الوحدة الثانية

 كبير 1.967 1.110دالة عند  87.96 8.00 49.0 4.68 88.8 50 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى ( مستويات التوازن المعرفى لممجموعتين3شكل )
 ( ـــن جـــدول ـــذ 3( ، وشـــكل )8ويتضـــ  م ـــين متوســـطى درجـــات تالمي ( الســـابقين أن قـــيم ح ت ح ب

( فـــى مقيـــاس التـــوازن المعرفـــى لموحـــدتين األولـــى 1.10مجمـــوعتى البحـــث دالـــة عنـــد مســـتوى )
الــذين درســوا الوحــدتين والثانيــة . كمــا أشــارت المتوســطات إلــى تفــوق تالميــذ المجموعــة التجريبيــة 

باستخدام التعميم الترفييى عمى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا الوحدتين بـالطرق المعتـادة 
 فى مقياس التوازن المعرفى .

  وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات فى اىتماميا بالتوازن المعرفى لمتالميذ ، مثـل دراسـة
 ,Demir)( ، ودراسـة  8109، ودراسـة ) مـروة محمـد ،  (Alsaleh, et, al, 2015)كل مـن : 

& Akin, 2020) . 

  ولكن اختمف البحث الحالى عن الدراسات السابقة فى استخدامو التعميم الترفييى فى تنمية التـوازن
 المعرفى فى الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى .
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 ( 3( ، وشـكل )8كما يتضـ  مـن جـدول ) السـابقين أن حجـم التـاثير كبيـر جـدًا ، ممـا يـدل عمـى أن
المتويــر المســتقل لمبحــث الحــالى ، لــو تــاثير كبيــر جــدًا عمــى أحــد متويــرات البحــث التابعــة ـ تنميــة 
التوازن المعرفى ـ ككل ، وعمـى مسـتوى التـوازن المعرفـى ، ويرجـع ذلـك إلـى التـاثير الكبيـر لممتويـر 

 ( .المستقل ) التعميم الترفييى 

 )ج( نتائح انثحث املتعهقة مبقياس اإلنذياج األكادميً :
لمتحقق من صحة الفرض الثالث والذى نص عمى : ح توجد فـروق دالـة إحصـائية بـين متوسـطى 
درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لمقياس اإلندماج األكاديمى وأبعاده 

 تجريبية ح .المختمفة لصال  المجموعة ال
والختبار صحة الفرض الثالث ، تم حسـاب متوسـطات درجـات التالميـذ لممجمـوعتين فـى التطبيـق 
البعدى لمقياس اإلندماج ككل وأبعاده المختمفة ، وتم حسـاب داللـة الفـروق بـين المتوسـطات باسـتخدام 

2)يجاد مربع إيتا اختبار ح ت ح ، وكما تم حساب حجم التاثير لمفروق بين المتوسطات ، وكما تم إ
η)  ،

 ( عمى النحو التالى :4( التالى وشكل )9ويتض  ذلك من خالل جدول )
 ( داللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى9جدول )

 عمى أبعاد مقياس اإلندماج األكاديمى

أبعاد اإلندماج 
 األكاديمى

 الدرجة
 العظمى

 ريبيةالتج الضابطة
 مستوى الداللة قيمة حتح

 مربع إيتا
η

8
 

حجم 
 8ع 8م 0ع 0م التاثير

 49.68 0.00 85.98 0.84 01.07 87 اإلندماج المعرفى
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.979

 48.61 0.06 85.57 0.45 01.57 87 اإلندماج السموكى
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.970

اإلندماج 
 االجتماعى

87 00.11 0.49 85.01 0.44 35.91 
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.961

 31.09 8.40 35.75 8.44 06.04 39 اإلندماج العاطفى
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.944

 44.68 5.31 008.35 5.48 47.89 081 المجموع
دالة عند 
1.110 

 كبير 1.974
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 لتطبيق البعدى( مستويات اإلندماج األكاديمى لممجموعتين فى ا4شكل )
 ( ـــن جـــدول ـــذ 4( ، وشـــكل )9ويتضـــ  م ـــين متوســـطى درجـــات تالمي ( الســـابقين أن قـــيم ح ت ح ب

ــة عنــد مســتوى ) ــى 1.10مجمــوعتى البحــث دال ( فــى مقيــاس اإلنــدماج األكــاديمى لموحــدتين األول
والثانيــة . كمــا أشــارت المتوســطات إلــى تفــوق تالميــذ المجموعــة التجريبيــة الــذين درســوا الوحــدتين 
باستخدام التعميم الترفييى عمى تالميذ المجموعة الضابطة الذين درسوا الوحدتين بـالطرق المعتـادة 

 فى مقياس اإلندماج األكاديمى .
  ، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج بعـض الدراسـات فـى اىتماميـا بتنميـة اإلنـدماج األكـاديمى لمتالميـذ

( ، ودراسـة  8109سـة ) ريحـاب محمـد ، ، ودرا (Veiga, et, al, 2016)مثـل دراسـة كـل مـن : 
 ( . 8181) رأفت عطية ، 

  ــى تنميــة ــيم الترفييــى ف ــى اســتخدامو التعم ــن اختمــف البحــث الحــالى عــن الدراســات الســابقة ف ولك
 اإلندماج األكاديمى فى الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائى .

 ( السـابقين4( ، وشـكل )9كما يتضـ  مـن جـدول )  أن حجـم التـاثير كبيـر جـدًا ، ممـا يـدل عمـى أن
المتويــر المســتقل لمبحــث لــو تــاثير كبيــر جــدًا عمــى أحــد متويــرات البحــث التابعــة ) تنميــة اإلنــدماج 
 األكاديمى ( ككل ، وعمى كل بعد من أبعاده األربعة ، ويرجع ذلك إلى استخدام التعميم الترفييى .

 ( و 9( ، )8( ، )7ويتض  من جداول ، )( تحقق الفرضين الرابـع والخـامس 4( ، )3( ، )8أشكال )
 لمبحث وىما :

ح يحقق تدريس وحدتين من وحدات التصور المقتـرح فعاليـة كبيـرة فـى تنميـة كـل مـن التحصـيل  -
 والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى لدى تالميذ المجموعة التجريبية ح .

ح تـاثيرًا كبيـرًا عمـى تنميـة كـل مـن التحصـيل ح يحقق تدريس وحدتين من وحدات التصـور المقتـر  -
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 والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى لدى تالميذ المجموعة التجريبية ح .

 يناقشة نتائح انثحث وتفسريها :
يمكن إرجاع التفوق الذى حققو تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعـة الضـابطة فـى 

 ى واإلندماج األكاديمى عمى النحو التالى :تنمية التحصيل والتوازن المعرف
  إيجاد بيئة تعميمية غنيـة ومتميـزة ، قـد سـاعدت تالميـذ المجموعـة التجريبيـة عمـى دراسـة الوحـدتين

 بالدراسات االجتماعية واكتسابيم حقائق ومفاىيم الموضوعات التى تعمموىا .
 المجموعــة التجريبيــة عمــى تالميــذ  يمكــن إرجــاع األثــر الفعــال لمتعمــيم الترفييــى الــذى حققــو تالميــذ

المجموعة الضابطة الستخدام شبكة المعمومات الدولية ، ممـا جعـل التالميـذ يـدركون المفـاىيم جيـدًا 
 عن طريق الصور واألشكال والخرائط بالمواقع اإلليكترونية المختمفة .

  التجريبيـة فـى تنفيـذ تكرار المشاىدات الكمبيوتارية وسماع الموسيقى ، قـد سـاعد تالميـذ المجموعـة
الميــام التعميميــة ، فضــاًل عــن إتاحــة الفــرص التعميميــة المتنوعــة جعميــم يتعممــون حســب قــدراتيم 

 التحصيمية ، وبذلك تم مراعاة الفروق الفردية بينيم .

  تــوافر المواقــع والــروابط عبــر الشــبكة الدوليــة والمرتبطــة بموضــوعات الوحــدتين قــد ســاعد تالميــذ
 ية عمى تنفيذ األنشطة التعميمية المصاحبة لموضوعات الوحدتين .المجموعة التجريب

  ندماج تالميذ المجموعة التجريبية أثنـاء دراسـتيم لموضـوعات الوحـدتين ممـا سـاعدىم عمـى انتباه وا 
 فيم الموضوعات التى درسوىا ، ولذا حققوا التفوق عمى تالميذ المجموعة الضابطة .

 مميام واألنشطة التعميمية بكـل حـب واقتنـاع والقائمـة عمـى التعمـيم أداء تالميذ المجموعة التجريبية ل
الترفييى مما ساعدىم عمى تنمية التحصيل والتوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى ، األمـر الـذى لـم 

 يتوفر لتالميذ المجموعة الضابطة .

 مى الطرق التدريسية اقتصار معمم الدراسات االجتماعية أثناء تدريسو لتالميذ المجموعة الضابطة ع
والمتبعــة حاليــًا فــى تــدريس الدراســات االجتماعيــة ، والتــى تبتعــد كميــة عــن اســتخدام مواقــع الشــبكة 

 الدولية .

  ممارسة األنشطة الصفية بإيجابية مما ساعد تالميذ المجموعة التجريبية عمى تعمم حقائق ومفـاىيم
 الميذ المجموعة الضابطة .وتعميمات وقضايا الوحدتين ، األمر الذى لم يتوافر لت

  كما يمكن إرجاع تفوق تالميذ المجموعة التجريبيـة ، حيـث تـم تصـميم كـل مـن : الوحـدتين ، ودليـل
المعمم ، وكتاب التمميذ طبقًا لفمسفة التعميم الترفييى ، وسمم المعمـم الوحـدتين وكـذلك دليـل المعمـم ، 

يـة ، ممـا أسـيم ذلـك فـى تفـوقيم عمـى تالميـذ وكما سمم كتاب التمميذ لكـل تالميـذ المجموعـة التجريب
 المجموعة الضابطة . 
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 : فى ضوء نتائج البحث ، يمكن التوصية بما يمى : تىصيات انثحث
 تضمين التعميم الترفييى ضمن مناىج الدراسات االجتماعية بمرحمة التعميم االبتدائى . (0
ميذ أثناء تعمميـم الدراسـات االجتماعيـة ، االىتمام بتنمية التوازن المعرفى واإلندماج األكاديمى لمتال (8

 لما ليما من دور كبير فى التومب عمى المشكالت التعميمية كصعوبة موضوعات تمك المواد .

يجب توفير كافة اإلمكانـات التـى يحتاجيـا المعمـم أثنـاء تطبيقـو التعمـيم الترفييـى لتـدريس الدراسـات  (3
 االجتماعية .

 الدراسات االجتـماعية عن االستخدام األمثل لمتعميم الترفييى .ضرورة عقد دورات تدريبية لمعممى  (4

نشر الوعى لدى أولياء األمور من خالل مجالس اآلباء باىميـة اسـتخدام التعمـيم الترفييـى لمتالميـذ  (5
 بالمنازل عن طريق المواقع والروابط المختمفة بالشبكة الدولية لممعمومات .

 قتراح ما يمى :البحوث المستقبمية المقترحة : يمكن ا
توظيــف التعمــيم الترفييــى فــى تــدريس الجورافيــا لطــالب المرحمــة الثانويــة لتنميــة التــوازن المعرفــى  -

 واإلندماج األكاديمى .
استخدام التعميم الترفييى لتـدريس الدراسـات االجتماعيـة بـالتعميم األساسـى لتنميـة التحصـيل وبقـاء  -

 أثر التعمم لدى التالميذ منخفضى التحصيل .

تطــوير منــاىج الدراســات االجتماعيــة بالمرحمــة االبتدائيــة وفقــًا لمتعمــيم الترفييــى لتنميــة ميــارات مــا  -
 وراء المعرفة .

تنميــة التــوازن المعرفــى والتفكيــر االبتكــارى باســتخدام التعمــيم الترفييــى لتــدريس التــاري  بالمرحمــة  -
 الثانوية .
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 املزاخع
 أوالً : املزاخع انعزتية :

اإلندماج الجامعى وعالقتو بقمق المستقبل لدى طمبة كميـة التربيـة ( : ح 8108ادى راضى )ابتسام ى -
ح ، مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماع ، كمية اإلمـارات لمعمـوم التربويـة  األساسية

 . 881ـ  860( ، 38، )
ة لتوجيات أىداف اإلنجـاز النمذجة السببي( : ح 8108إسالم أنور عبد الونى ونسرين سعيد محمد ) -

ح ، مجمــة كميــة  واإلنــدماج المعرفــى والتحصــيل األكــاديمى فــى ضــوء متويــرى النــوع والتخصــص
 . 83ـ  0( ، 0) 34التربية باسيوط ، 

ــد الكــريم ويســرى حســن ســموم ) - ــان صــادق عب ــو بالمعرفــة ( : ح 8108إيم ــى وعالقت التــوازن المعرف
ز البحــوث النفســية ، جامعــة بوــداد ، كميــة التربيــة ح ، مجمــة مركــ الضــمنية لــدى طمبــة الجامعــة

 . 916ـ  860، الجزء الثانى ، ص ص  88لمبنات ، العدد 
 . 3، عمان : دار أسامة ، ط نظريات االتصال( : 8109باسم عبد الرحمن المشاقبة ) -
 . 0، الرباط : الناظور ، ط نظريات التعمم بين األمس واليوم( : 8107جميل حمداوى ) -

 . 8، عمان : دار صفاء ، ط االتصال فى عمم النفس( : 8107حمود شاكر )جودت م -

اإلنـدماج الطالبـى فـى ضـوء التوجيـات الدافعيـة األكاديميـة وبيئـة ( : ح 8109حسـن سـعد عابـدين ) -
ح ، المجمــة التربويــة لكميــة التربيــة  الــتعمم لــدى طــالب الســنة األولــى بكميــة التربيــة باإلســكندرية

 . 850ـ  080( ، 60جامعة سوىاج ، )
اليقظــة العقميــة وعالقتيــا بالحاجــة إلــى المعرفــة واإلنــدماج ( : ح 8109حســنى زكريــا الســيد النجــار ) -

 . 055ـ98( ، أكتوبر ، ص ص 3( ج )031ح ، مجمة كمية التربية ببنيا ، العدد )األكاديمى

يمى وعالقتيــا مفيــوم الــذات األكاديميــة ومســتوى الطمــوح األكــاد( : ح 8107محمــود ) حســين حنــان -
ح ، مجمـة العمـوم التربويـة ، العـدد الثـانى ،  باإلندماج األكاديمى لدى عينة من طالبـات الجامعـة

 . 646ـ  613( ، إبريل ، ص ص 8ج )

دراســـة لمتنظـــيم الـــذاتى األكـــاديمى واإلنـــدماج الفعـــال فـــى الـــتعمم ( : ح 8181رأفـــت عطيـــو بـــاخوم ) -
 891ح ، ص ص  ميذ المرحمة اإلعدادية بمدينـة المنيـاالمدرسى ودوافع التعمم والسموك لدى تال

 ، متاح عبر : 387ـ 

- http://shorturl.at/zBc06 

اســتخدام التعمــيم الترفييــى فــى تــدريس العمــوم لتنميــة ( : ح 8109رحــاب أحمــد عبــد العزيــز نصــر ) -
مميـة ، المجمـد ح ، مجمة التربيـة الع التحصيل واإلندماج األكاديمى لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 . 044ـ  99( ، يونيو ، ص ص 6( ، العدد )88)

 ، متاح عبر : بين التعميم والترفيو( : 8109سارة اليحيى ) -
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- http://tgn3u6.blogspot.com 

 ( ، إبريل .8ح ، مجمة البنون ، ع ) المعب فيتامين العقل والعمل( : ح 8118سعاد حسين ىادى ) -

 ، عمان : عالم الكتب الحديث . جية التفكير والوعى الذاتىسيكولو ( : 8118سعاد جبر سعيد ) -

 . 3، الرياض : مكتبة جرير ، ط الدوافع المحركة لمبشر( : 8108سوزان كويميام ) -

الدافعيـــة األكاديميـــة وعالقتيـــا باإلنـــدماج المدرســـى لـــدى تالميـــذ ( : ح 8105شـــيرى حمـــيم مســـعد ) -
 .068ـ89( ، 0)4بطة النفسيين المصرية ، ح ، مجمة دراسات عربية ، راالمرحمة اإلعدادية

الدالـــة التمييزيـــة بـــين مرتفعـــى ومنخفضـــى اإلنـــدماج ( : ح 8181عبـــد العزيـــز محمـــد حســـب ا  ) -
-COVID)األكاديمى عبر اإلنترنت اعتماداً عمى أبعاد المزرعة النفسـية جـراء جائحـة كورونـا 

ح ، مجمة كميـة  ات الديموجرافيةكمتويرات منبئة لدى طالب الجامعة فى ضوء بعض المتوير  (19
 . 386ـ  854( ، يناير ، ص ص 0( ، ج)080التربية ببنيا ، العدد )

 ، دار مسمم . الرياض : مدخل إلى التنمية المتكاممة رؤية إسالمية( : 8119عبد الكريم بكار ) -

جامعـة اإلندماج الجـامعى لـدى طمبـة ال( : ح 8107عبد المحسن خضير ونجالء راضى عبد الكاظم ) -
 398-368( ، 8)48ح ، مجمة أبحاث البصرة ، جامعة البصرة ، كمية التربية ، بناء وتطبيق

 . 8، عمان: ديبونو، طالذكاء الناج  والقدرات التحميمية واإلبداعية(: 8108فاطمة أحمد الجاسم ) -
 نو .، عمان : مركز ديبو  الدافعية العقمية رؤية جديدة( : 8105قيس محمد عمى ووليد سالم ) -

 . 8، عمان : دار المسيرة ، طعمم النفس التربوى( : 8108محمد بكر نوفل وفلاير محمد عواد ) -
،  أســس عمــم الــنفس التربــوى( : 8103محــى الــدين تــوق ويوســف قطــامى وعبــد الــرحمن عــدس ) -

 . 5عمان : دار الفكر ، ط
 8131نمية المسـتدامة برنامج مقترح فى األىداف األممية لمت ( : ح8109مروة محمد محمد الباز ) -

ح، وأثره فى تنمية التفكير المستدام والـتوازن المعرفى لدى الطـالب معممـى العمـوم بكميـات التربيـة
 050ـ019( يوليو، ص ص 7(، العدد)88المجمة المصرية لمتربية العممية، المجمد)
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