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 المستخلص

دور مناىج العلوم بادلرحلة االبتدائيةة بادلللكةة العربيةة الدةعودية ز تعقيةق ملةيط ادلواطنةة لةد   الكشف عن إىل البحث ىدف
وكةةةةةللش الكشةةةةةف عةةةةةن ال ةةةةةروق ذات الداللةةةةةة اإلح ةةةةةائية بةةةةة  متوسةةةةةطات  ، 0202 لتحقيةةةةةا أىةةةةةداف رؤيةةةةةة  ؛الطةةةةةبلب

، 0202لتحقيا أىداف رؤية  ؛استجابات معللي مادة العلوم حول دور مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب
ا ألىداف البحث، استخدم الباحةث ادلةن ج وحتقيق  ، ، عدد سنوات اخلربة، ادلؤىل العللي(اجلنسواليت تعق  إىل متغريات )

( 30تكونةةع عينةةة البحةةث مةةن عينةةة عشةةوائية مةةن معللةةي مةةادة العلةةوم ددينةةة جةةدة والبةةال  عةةددىط )و  ،الوصةة ي التحليلةةي
 :وملد توصل البحث إىل عدد من النتائج كان من أبرزىا معلط ومعللة

علةةوم بايلةةاو زلةةاور االسةةتبانة مةةن وج ةةة ن ةةر درجةةة حتقةةا تعقيةةق ملةةيط ادلواطنةةة لةةد  الطةةبلب مةةن  ةةبلل منةةاىج ال -
 معللي العلوم ددينة جدة جاءت بدرجة حتقا )متوسطة( من وج ة ن ر معللي العلوم ددينة جدة.

عدم وجود فةروق ذات داللةة إح ةائية بة  متوسةطات اسةتجابات معللةي مةادة العلةوم حةول دور منةاىج العلةوم  -
، وجلليع  احملاور تعق  إىل ا تبلف سنوات اخلربة. ز تعقيق مليط ادلواطنة إيلاال 

 كلا أوصى البحث بعدد من التوصيات كان من ا :
 .0202رؤية  دور التعليط ز تعقيق مليط ادلواطنة لتحقيا حول العلوم ضرورة علل دورات تدريبية توعوية دلعللي -
، 0202رؤيةةة  ادلواطنةةة لتحقيةةا ضةةرورة تةةدريع ادلعللةة  علةةى كي يةةة ربةة  يليةةع ادلنةةاىج التعليليةةة بقةةيط ومبةةادئ -

 وضرورة إي ال ىله ال كرة للطبلب جبليع ادلراحل التعليلية.
تعقيةةق ملةةيط ادلواطنةةة توعيةةة ادلعللةة  لةةدور التعلةةيط ز  –ا ةةتبلف سةةنوات اخلةةربة  –الطةةبلب  -الكللةةات ادل تاحيةةة : ادلواطنةةة 

 0202تحقيا رؤية ل
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Abstract  

 

The objective of the research is to determine the role of science curricula in the 

primary stage in Saudi Arabia in promoting the values of student citizenship to achieve 

the objectives of Vision 2030, as well as to detect the statistical significance differences 

between the average responses of science teachers on the role of science curricula in in 

promoting the values of student citizenship to achieve the objectives of Vision 2030, 

which is attributable to variables (gender, number of years of experience, qualification). 

To achieve the objectives of the research, the researcher used the analytical 

descriptive method and the sample of the study consists of a random sample of science 

teachers in jeddah with (93) male and female teachers and the research has come to a 

number of results ,the most prominent of are : 

The promotion of the values of citizenship among students through science 

curricula in the total axes of the questionnaire from the point of view of science teachers 

in Jeddah came to a degree of achievement (medium) from the point of view of science 

teachers in Jeddah. 

There are no statistically significant differences between the average responses of 

science teachers on the role of science curricula in promoting the values of citizenship 

in general, and all the axes are attributed to different years of experience. 

The study also recommended a number of recommendations, including: 

 The need to conduct awareness training courses for science teachers on the role 

of education in promoting the values of citizenship to achieve the Vision 2030.  

The need to train teachers on how to link all educational curricula values and 

principles and values of citizenship to achieve Vision 2030, and the need to 

communicate this idea to students at all levels of education. 

Keywords: citizenship- Elementary school students – different years of 

experience- Promoting teachers’s awareness for the role of education in enhancing the 

values of  citizenship in achieving the vision 2030. 
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 مقدمة:

ز  ز رلال االت االت اإللكرتونية وانتقال ادلعلومات، يتليق الع ر احلاو بط رة عللية ىائلة ومل قات تقنية ملىلة 
الةيت أرةرت علةى  حيةث سةا ع مدةا ة فعالةة ز حةدوث العودلةةكافة اجملاالت االجتلاعية واالملت ادية والثقافية والعلليةة، 

ات الدريعة اليت جعلع عللية التغيري أمرا حتليا، وكللش ضلن جقء من ىلا العامل اللي يش د ىلا التطور  ىوية اجملتلعات،
وأصةب  ىنةاك حاجةة ملحةة إعةداد ادلتعللة  إعةدادا  ز األن لةة الرتبويةة وممةامين ا، فةرض ضةرورة إعةادة الن ةراالمر اللي 

 يتدط بالشلولية والتكامل ادلعرز.

، وأ ةةل يدةةتحوذ علةةى عنايةةة ادل كةةرين والعةةامل  ز احلقةةل ولةةللش زاد اىتلةةام اجملتلعةةات احلديثةةة بالرتبيةةة ادلواطنةةة"
ادي والعشةرين الةلي أتدةط بةا تبلف القةيط وملواعةد الدةلوك وتنةامي العنةف و اصةة ز العقةد األول مةن القةرن احلة الرتبوي،

(، وباتةةع تنليةةة وتعقيةةق ملةيط ادلواطنةةة إحةةد  سةةبل مواج ةةة 0202وت كيةش العبلملةةات وتشةةابش ادل ةةاا" )اخلوالةدة، الةةقع  
رين ومدتجداتو ت نعو حتديات القرن احلادي والعشرين، فالتقدم احلقيقي لللجتلعات ز ظل حتديات القرن احلادي والعش

عقةةول وسةةواعد ادلةةواطن ، ومةةن س فةةقن إكدةةانط ملةةيط ادلواطنةةة يعةةد الركيةةقة األساسةةية لللشةةاركة اإل ابيةةة وال عالةةة ز التنليةةة 
   (.0222)علارة، االجتلاعية واالملت ادية والدياسية لكل من ال رد واجملتلع

والةوالء واحةرتام القةوان ،  ز تاصيل رللوعة من العبلملةات اإلندةانية القائلةة علةى التدةام  واالنتلةاء دور للواطنةل
 . (Ho & martin and yap 2011) وىو ما أكدتو دراسة

 ةةودة تشةةرف علي ةةا الدولةةة، يةةتط مةةن  بلذلةةا تعريةةف قوحةةت تكةةون ادلواطنةةة مبنيةةة علةةى وعةةي ال بةةد أن تةةتط برتبيةةة م
بالعديةةد مةةن م ةةاىيط ادلواطنةةة و  ائ ةة ا، ومقومااةةا وأىةةداف ا وأبعادىةةا، وتعةةاون العديةةد مةةن ادلؤسدةةات،  الطالةةع ادلةةواطن

ومن ةا األسةةرة، وادلدةجد، واألصةةدملاء، وزمةةبلء العلةل، وادلدرسةةدة الةيت تن ةةرد عةةن لريىةا بادلدةةؤولية الكبةرية ز تنليةةة ادلواطنةةة، 
دلعرفة وادل ارات البلزمة من أجةل ادلواطنةة ال ةاحلة، وتنجةق ادلةدارس تلةش وتشكيل شخ ية ادلواطن والتقاماتو، وز تقويده با

 .ادلدؤولية من  بلل ادلناىج الدراسية اليت تبدأ ز مراحل العلر ال غر ، وتدتلر حت بقية ادلراحل العلرية

ىج واخلةةةةربات ( مةةةةن سياسةةةةة التعلةةةةيط إىل ضةةةةرورة أن تعلةةةةل ادلنةةةةا00وز ادلللكةةةةة العربيةةةةة الدةةةةعودية أشةةةةارت ادلةةةةادة )
التعليليةةة مندةةجلة ومتمةةافرة، وفةةا من ومةةة متكاملةةة مةةن األىةةداف والعلليةةات واإلجةةراءات والقةةيط لرتبيةةة ادلةةواطن ال ةةاا، 

( علةى ضةرورة ت عيةل دور ادلؤسدةات 0202مؤدتر الشباب وادلواطنة "مليط وأصةول" الةلي أنعقةد جبامعةة أم القةر  )وأوصى 
ة يل تامليط ادلواطنة، ومن ب  سبل الت عيل تطوير ادلقررات الدراسية دا يعلل على تنلية و الرتبوية لدورىا ز تنلية وتاصيل 

  . (0202)احلريب،مليط ادلواطنة من  بلذلا

وبتدلي  الموء على منةاىج العلةوم صلةد أتةا تتدةط باخل وصةية ن ةرا لطبيعةة زلتواىةا التعليلةي الةلي يتدةط بالتعةدد 
والتنةةوع والتجديةةةد واالرتبةةةاط بالبييةةةة اخلارجيةةةة لللدرسةةةة، فمةةةبل عةةن سةةة ولة ربةةة  زلتةةةو  ادلنةةةاىج الدراسةةةية بانشةةةطة اجملتلةةةع 
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(Kolsto,2008)بعةةةاد ادلواطنةةةة لةةةد  الطةةةبلب لتعةةةدد أىةةةداف ا وسةةةعة رلاالاةةةا وتنةةةوع . وىةةةي تةةةؤدي دورا كبةةةريا ز تنليةةةة أ
 .  (Helen;2014)أنشطت ا ز تنلية أمناط متعددة من الدلوك المروري لللواطن 

وحت ى مناىج العلوم با ية  اصة إذ يقع علي ةا العةعء األكةرب ز حتقيةا رللوعةة مةن األىةداف الرتبويةة والةيت مةن 
( شلا يدتوجع 002، ص0202 اللي يعي  فيو وبواملع بييتو ويحياتو اليومية واىتلاماتو. )زللد، بين ا رب  الطالع بالعامل

مع مدتجداتو  نتغيري الن رة ضلو مناىج العلوم يحيث تؤدي لرتبية الطبلب على مدتو  التطور احلادث من حوذلط ويتكي و 
باألسةلوب والطريقةة الةيت تناسةع ع ةر اال رتاعةات ملادرين على مواج ة ادلشكبلت اليت ملد تةواج  ط ز بييةت ط  نويكونو 

كي ت ب  أدوات نافعة ت يدىط وختدم ط ز حيااط كلا ختدم أوطةاتط وىةو مةا أكةده   ؛واليت البد من استخدام ا وف ل ا
 (.380، 0202عبد اذلادي )( و023، ص0202الطناوي) 

ل وإعةدادىط للحيةاة وذلةش باعتبةار تلةش ادلرحلةة القاعةدة ون ر ا أل ية ادلرحلة االبتدائية كوتا تد ط ز تربيةة التبلمية
األساسية للدلط التعليلي وادلنطلا األول ز عللية تنلية اجملتلعات وبناء األفراد اللين ىط علاد األمة. وتربز أ ية منةاىج 

 خل.إ..تا تقود التبلميل باحلقائا وادلعلومات وادل ارات وادلبادئ والقيط .أادلرحلة اإلبتدائية ز 

وتمط مناىج ادلرحلة اإلبتدائية مةن ج العلةوم الةلي يعةد مةن أىةط ادلنةاىج ز تلةش ادلرحلةة انطبلمل ةا مةن دوره اذلةام ز 
ر وذلةةش  ةةتنليةةة ادلعرفةةة والت كةةري العللةةي واكتدةةاب الثقافةةة، والرتباطةةو الوريةةا بةةالتغريات العلليةةة والتكنولوجيةةة ز ىةةلا الع

 ( 02، ص0222يحكط اىداف ا وطبيعة موضوعااا. )النجدي وآ رون، 

ترسةةيق ملةةيط ادلواطنةةة لةةد    اصةةة ز منةةاىج العلةةومو ، ادلنةةاىج التعليلةةة عامةةةومةةن  ةةبلل مةةا   عرضةةو يتمةة  أ يةةة 
علةةى  ماسةةة للوملةةوفوعليةةو تبةةدو احلاجةةة  ،0202الدةةعودية  ادلللكةةة العربيةةة األكةةرب ز تن يةةل رؤيةةة ذلةةط الةةدوراجليةةل الةةلي 

 الطبلب.أبنائنا متطلبات حتقيا تعقيق مليط ادلواطنة لد  

 مشكلة البحث:
فرضع التغريات اليت طرأت على العامل ضرورة إعادة الن ر ز العللية التعليلية وما تقدمو من سلرجات تعليليةة ز 
بناء شخ ية ادلتعلل ، فلط يعد دور ادلؤسدات التعليلية تقدمي احملتو  ادلعرز فق ، بل أتدع ليشةلل جوانةع أ ةر  مةن 

 ، ومن ج ة أ ر  بناء االجتاىات اإل ابية ضلةو ىةله القةيط، فمةبل عةن بنةاء بين ا تنلية وتاصيل مليط ادلواطنة لد  ادلتعلل
 De Coster, et) (Holmes. 1998)الوعي بالواجبات وادلدوؤليات جتاه اجملتلع بقستثلار ما تقدمو ادلناىج الدراسية 

al, 2012). 

لتنليةةة وتاصةةيل ملةةيط ادلواطنةةة لةةد   وتعلةةل ادلللكةةة العربيةةة الدةةعودية بكافةةة مؤسدةةااا علةةى بةةلل ادلقيةةد مةةن اجل ةةد
(، وبةةالرلط 0202(، و)احلةةريب، 0202(، و)ىوسةةاوي، 0203(، و)ادلعلةةري، 0228مواطيني ةةا حدةةبلا أشةةار )زل ةةوظ، 

(، 0222من ذلش أشةارت بعةا الدراسةات إىل ضةعف ادلقةررات الدراسةية ز تنليةة بعةا ملةيط ادلواطنةة كدراسةة )أ مةر، 
 إىل وجود صعوبات لد  ادلتعلل  ز حتديد األنشطة ادلناسبة لتنلية مليط ادلواطنة. (0202)الغامدي،  كلا أشارت دراسةو 
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( على أن ادلناىج الدراسية ىي أفمل الدبل لتنلية ادلواطنة لد  0202وز ىلا الدياق، أكدت دراسة )إبراىيط، 
نلي لدي ط م ارات التعامل اللكي مع بييااط وتداعدىط على ادلتعلل  تتط عندما ترتب  ادلعرفة والقيط وادل ارات يحيااط وت

حتد  واملع ط وتطويره والتوافا والتكيف مع الغةري وإملامةة ات ةال فع ةال ونةاج  وشلارسةة سةلوك االعتلةاد ادلتبةادل، وىةلا مةا 
ادة بنائ ةةا يحيةةث ( علةةى ضةةرورة تنليةةة ملةةيط ادلواطنةةة مةةن  ةةبلل ادلقةةررات الدراسةةية وإعةة0203 ،)عبةةد اللطيةةف أكدتةةو دراسةةة

الوملةوف علةى دور ، ومةن س ي ةدف البحةث احلةاو اىل تواكع روح الع ر وتعلةل علةى تنليةة الشخ ةية ادلتكاملةة للطالةع
الدةةةعودية ز تعقيةةةق ملةةةيط ادلواطنةةةة لةةةد  الطةةةبلب لتحقيةةةا أىةةةداف رؤيةةةة  العربيةةةة منةةةاىج العلةةةوم بادلرحلةةةة االبتدائيةةةة بادلللكةةةة

 ورة مشكلة البحث بالتداؤل الرئيس التاو: على ذلش ميكن بل . وبناء  0202

الدةعودية ز تعقيةق ملةيط ادلواطنةة لةد  الطةبلب لتحقيةا  العربيةة ما ىو دور مناىج العلوم بادلرحلة االبتدائية بادلللكة
 ؟ 0202أىداف رؤية 

 ويت رع عن ىلا التداؤل الرئيس األسيلة التالية:

الدةةعودية ز تعقيةةق ملةةيط ادلواطنةةة لةةد  الطةةبلب لتحقيةةا العربيةةة مةةا دور منةةاىج العلةةوم بادلرحلةةة االبتدائيةةة بادلللكةةة  .0
 ؟من وج ة ن ر معللي العلوم 0202أىداف رؤية 

ىل توجد فةروق ذات داللةة إح ةائية بة  متوسةطات اسةتجابات معللةي مةادة العلةوم حةول دور منةاىج العلةوم ز  .0
، عةةدد سةةنوات نس، والةةيت تعةةق  إىل متغةةريات )اجلةة0202اطنةةة لةةد  الطةةبلب لتحقيةةا أىةةداف رؤيةةة تعقيةةق ملةةيط ادلو 

 اخلربة، ادلؤىل العللي(؟

 أهداف البحث:

 دتثلع أىداف البحث ز :

الدةةعودية ز تعقيةةق ملةةيط ادلواطنةةة لةةد  طةةبلب ادلرحلةةة العربيةةة منةةاىج العلةةوم بادلرحلةةة االبتدائيةةة بادلللكةةة دور حتديةةد   -0
 الدعودية. العربية ائية ز ادلللكةاالبتد

الكشةةف عةةن داللةةة وجةةود فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية بةة  متوسةةطات اسةةتجابات معللةةي مةةادة العلةةوم حةةول دور  -0
، نس، واليت تعق  إىل متغةريات )اجلة0202مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب لتحقيا أىداف رؤية 

 (. عدد سنوات اخلربة، ادلؤىل العللي

 أهمية البحث: 
 فقن أ ية ىلا البحث تكلن ز النقاط التالية: ،ا من األىداف اليت سعى البحث إىل حتقيق اانطبلمل  

ادلللكة لد  طبلب ادلرحلة االبتدائية ز تنطلا أ ية البحث احلاو من أ ية موضوعو وادلتعلا بتعقيق مليط ادلواطنة  .0
 العربية الدعودية
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 الدراسات ادلتخ  ة حول دور مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  ادلتعلل .ادلشاركة ز علل  .0

عن سبل تعقيق مليط ادلواطنة ز ادلدارس االبتدائية بادلللكة، شلا  عل ط أكثر  كافيةمتخلي القرار دعلومات   تقويد .0
 ملدرة على اختاذ ادلبادرات وبناء االسرتاتيجيات من أجل تنلية مليط ادلواطنة .

إن ىلا البحث يواكع ال كر الرتبوي احلديث ادلعقز دل  وم ادلواطنة، وملد ي ت  الباب أمام الباحث  اجلدد لللقيد  .3
 من البحوث ز ىلا اجلانع ادل ط من جوانع البحث العللي.

 دلتعلل .فت  اجملال أمام ادلتخ    ز إعداد ادلناىج الدراسية إىل بناءىا دا ينلي ويعقز مليط ادلواطنة لد  ا .2

 حدود البحث:
 دتثلع حدود البحث ز :

دور مناىج العلوم بادلرحلة االبتدائية ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب لتحقيا  احلدود ادلوضوعية: املت ر البحث على
 .0202أىداف رؤية 

 .جدة حاف ةمدارس ادلرحلة االبتدائي د احلدود ادلكانية : املت ر البحث على

 ادلرحلة االبتدائية.ب معللي ومعللات العلوماحلدود البشرية : املت ر تطبيا البحث على 

 م0208/0203احلدود القمانية :   تطبيا البحث بعام

 مصطلحات البحث:
 دتثلع م طلحات البحث ز م طل  ادلواطنة ومليط ادلواطنة والل  يايت تعري و على النحو التاو :

 ادلواطنة: -

الشعور باالنتلاء والوالء للوطن وللقيادة الدياسية اليت  :"( ادلواطنة باتا02، ص0222وآ رون ) عرَّف ىبلل 
 "ىي م در اإلشباع للحاجات األساسية ومحاية اللات من األ طار ادل ريية.

عو وبييتو باتا: الدلوك ال اىري اللي ميارسو تلليل ادلرحلة االبتدائية ز رلتل ادلواطنة اويعرف الباحث إجرائي  
وطريقة تعاملو مع مكونات ذلش اجملتلع من عدل ومداواة وحدن جوار وح ظ للحقوق وضب  احلريات وتطوير للحس 

 اإلنداين بعيد ا عن التنافر والتخاصط.

 مليط ادلواطنة: -

األمور رللوعة القيط اليت تعكس انتلاء الطالع لوطنو والوعي ب :( مليط ادلواطنة باتا2، ص0200عرف الرنتيدي )
الدياسية والبييية وال حية واالملت ادية وحقوق اإلندان واالن تاح على الثقافات األ ر  وضرورة االحتكام للقانون 

 واإلميان بالوحدة الوطنية والتدام  مع اآل رين وادلديولية االجتلاعية جتاه ن دو وأسرتو ورلتلعو. 
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ادلعايري وادلبادئ وادلثل العليا ادلت لة دمام  واملعية يتشرنا رللوعة  :باتا ا مليط ادلواطنةويعرف الباحث إجرائي  
وترتب  ىله القيط باجملاالت الدياسية والقانونية والثقافية  ،من  بلل ت اعلو مع اجللاعة طالع ادلرحلة االبتدائية

الدولة وتداعد ز رملي و  ومعينة بالندبة ل مدتقبلية ضواب  لدلوكو من أجل حتقيا وظائف نقلةوتكون د ،واالجتلاعية
 اجملتلع وتطوره.
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 اإلطار النظري

 المواطنة: مفهوم

تعددت التعري ات اخلاصة بادلواطنة، فلط يتط االت اق فيلا ب  الباحث  وادلن رين على تعريف واحد جامع، وردا 
م  وم ادلواطنة لدي ط، كلا أن م  وم ا لتخ ص الباحث  و ل يااط الثقافية وادلعرفية اليت كونع يعود ذلش اال تبلف تبع  

ادلواطنة م  وم عام وشامل ي ل  للتطبيا ز سلتلف أنواع ادلن لات على ا تبلف أنواع ا وأنشطت ا وأحجام ا. ومن 
 ىله التعاريف ما يلي :

باتا : الوضعية القانونية الدياسية ز الدولة ادلعاصرة وىي األساس ادلواطنة ( 3، ص0333ال اا )يعرف 
 القانوين اللي حيدد العبلملة ادلتبادلة بينو وب  الدولة. 

باتا : عبلملة ب  ال رد والدولة كلا حيددىا ملانوتا، وما تتملنو تلش العبلملة من  (00، ص0220) ويعرف ا
 بة من احلرية مع ما ي احب ا من مديوليات.واجبات وحقوق في ا وتؤكد ضلن ا على مرت

( باتا : مسة ال رد اللي يعرف ما لو من حقوق وما عليو من 020، ص0228كلا يعرف ا معبد وزارع )
 وأن يتعاون مع اآل رين من أفراد رلتلعو. ،مديوليات جتاه اجملتلع اللي يعي  فيو

نا األفراد ز اجملتلع وتتملن القبول والتدليط  العموية اليت يتلتع :( باتا022م، ص 0200وير  داوود )
لتحقيا  ؛بتبادل االىتلامات ب  يليع األفراد واالحداس باالىتلام ادلشرتك من أجل رفاىية اجملتلع والقدرة على العطاء

 مقيد من تطور اجملتلع واستلراره.

دم ا الباحثون لللن لة ادلتعللة إال أتا وىف ضوء التعري ات الدابقة يتم  أنو بالرلط من تباين ادل اىيط اليت مل
تت ا وتتكامل ز جوىرىا، وتشري إىل أن ادلواطنة ىي اإلطار الناظط للعبلملة ب  ادلواطن والدولة اليت تك ل حقوق ادلواطن 

حتديد حقوق وحتدد واجباتو جتاه وطنو وحتدد الدبل الك يلة دللارسة حقوملو الوطنية دون دتييق ب  ادلوطن  باإلضافة إىل 
 وواجبات الدولة جتاه مواطني ا.

أي شيء آ ر  ع تعلل ا، ف ي ضرورية لللتعلل  ف ط ال ي بحون مواطن  بال دفة. و اصة ادلواطنة مثل  نإ
ز ظل التناملمات اليت يش دىا العام من رورة عللية وتقنية، وز رلال االت االت وتقنية ادلعلومات؛ شلا أد  إىل بروز 

 (. 0202جتلاعية سالبة ضد اجملتلع )ىبلل، مشكبلت إ

 المواطنة: قيم دور مناهج العلوم في ترسيخ
 ادلواطنة باالدوار التالية:مليط تداىط مناىج العلوم ز ترسيق 

 حتقيا وحدة ادلعرفة لتحقيا التكامل ب  العلوم وم ارات ومليط ادلواطنة. -
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تعلط أن تعرف، تعلط أن تعلل، تعلط أن تعي  مع اآل رين، حتقيا دعائط التعليط األربعة لد  ادلتعلل  وىي:  -
)فراج، تعلط أن تكون؛ شلا يداعد ىؤالء ادلتعلل  أن يتبنوا أمناط إ ابية من الدلوك جتاه اجملتلع والبيية احمليطة نط.

  (0202وآ رون 

 : المواطنة أبعاد
 البعد ادلعرز لللواطنة. -

ماىي ادلعارف األكثر أ ية ز ظل االن جار ادلعرز اللي تقايد دعدل ي وق كل ت ور شلا يمع على عاتا ادلناىج 
عامة ومن ج العلوم ب  ة  اصة إ تيار اخلربات ادلعينة، من  بلل أنشطة يكتدع الطالع من  بلذلا ادل ارات 

من كط ادلعارف وادلعلومات ادلتدفقة عليو من وسائل  او تعينو على اختاذ القرارات الدليلة إل تيار ما يناسبو
 .(Decesare,2005)اإلعبلم وادلراجع واإلنرتنع، حيث يتط ذلش ز ضوء مليط ادلواطنة اليت يؤمن نا 

 البعد القيلي لللواطنة. -

احد جامع، تعددت التعري ات اخلاصة بقيط ادلواطنة، فلط يتط االت اق فيلا ب  الباحث  وادلن رين على تعريف و 
ا لتخ ص الباحث  و ل يااط الثقافية وادلعرفية اليت كونع م  وم مليط ادلواطنة وردا يعود ذلش اال تبلف تبع  

لدي ط، كلا أن م  وم مليط ادلواطنة م  وم عام وشامل ي ل  للتطبيا ز سلتلف أنواع ادلن لات على ا تبلف 
 يلي : أنواع ا وأنشطت ا وأحجام ا. ومن ىله التعاريف ما

لتحقيا  ؛رللوعة من العناصر وادلكونات اليت تت اعل بين ا :( مليط ادلواطنة باتا02، ص0228 ،صربي)عرف  -
 ىدف زلدد.

مكتدع بالتعلط وادللارسة العللية وذلش بااللتقام ضلو الدولة  يءش :( باتا30، ص0203 ،ادلعلري)ويعرف ا  -
 لتحقيا التنلية لللجتلع. ؛ورموزىا وادلشاركة النشطة

استعداد ال رد لللشاركة ز مواج ة ادلشكبلت اجملتلعية باختاذ  :( باتا00، ص0220 ،وفت  اهلل ،ملنديل)وعرف ا  -
ملرارات عقبلنية وادلدا ة ال علية ز بناء اجملتلع وامتبلك ال رد القدرة على التكيف والتعاي  مع حمارة الع ر ز 

 رلتلعو.

لتعري ات الدابقة يتم  أنو بالرلط من تباين ادل اىيط اليت ملدم ا الباحثون لللن لة ادلتعللة إال أتا وىف ضوء ا   
ىي رللوعة ادلعايري وادلبادئ وادلثل العليا ادلت لة دمام  واملعية  :تت ا وتتكامل ز جوىرىا، وتشري إىل أن مليط ادلواطنة

تب  ىله القيط باجملاالت الدياسية والقانونية والثقافية واالجتلاعية وتكون يتشرنا ال رد من  بلل ت اعلو مع اجللاعة وتر 
 دثابة ضواب  لدلوكو من أجل حتقيا وظائف معينة بالندبة لل رد والدولة وتداعد ز رملي اجملتلع وتطوره.

سلتار،  (، )فراج،0228ومن الدراسات اليت است دفع تنلية مليط ادلواطنة ز العلوم )عطية، عبدادلق ود، 
 ( ميكن استخبلص ملائلة بقيط ادلواطنة الواجع توفرىا ز مناىج العلوم وىي:0228

 مليلة اإلنتلاء 
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 .مليلة احملاف ة على الن ام 

 .مليلة اإللتقام باحلقوق والواجبات 

 مليلة اإليثار اجملتلعي. 

 .مليلة ادلشاركة اجملتلعية 

 .مليلة احرتام ادللكية العامة 

  وملبول اآل ر.مليلة الوعي بالتعددية 

 .مليلة اإللتقام يحلاية البيية 

لللواطنة مليط أساسية ال تتحقا إال من  بلذلا وىي: احلقوق وىي التقامات اجملتلع جتاه كل أعمائو واليت و   
( والواجبات وىي مكون اساسي ز ادلواطنة 322، ص0220يدتحق ا ال رد ملانوني ا وأ بلملي ا عند طلب ا. )الدكري، 

ركن ا أساسي ا ز بناء شخ ية اإلندان ومن ا طاعة وو األمر وااللتقام بان لة الدولة وملوانين ا والدفاع عن  وتعترب أيم ا
(. واالنتلاء واللي يشري إىل انتداب ال رد لكيان ما، يكون ال رد مندرل ا فيو باعتباره عمو ا 0202الوطن. )أبو شاوي ، 

ىة( وأ ري ا ادلشاركة اجملتلعية وىي ذات  0302األمان واالستقرار. )ادلالكي، مقبوال  ولو شرف االنتداب إليو ويشعر فيو ب
أ ية كرب  ز اجملتلع حيث يتطلع شلارست ا م ارات  اصة سواء كانع م ارات شخ ية أو اجتلاعية أو مليادية، كلا 

 (0203أتا إحد  القنوات اليت تدعط ادل لحة العامة وتنلي ادلواطنة. )الشلري، 

 ادل اري لللواطنة.البعد  -

يعد تنلية م ارات ادلواطنة من اجلوانع ادل لة اليت تدعى مناىج العلوم إىل تنليت ا عند ادلتعلل  ومن  ب  ىله 
 (: 0222ادل ارات )حبيع،

 .م ارات إختاذ القرار ز القمايا احليوية، والقمايا ادلتعلقة بالعلط والتقنية واجملتلع 

 .م ارات حل ادلشكبلت البييية مثل مشكبلت الطاملة، والغلاء، وأنتشار األمراض 

القانوين وىو أن تكون  بعد( وىي: ال2، ص0222اليت تتناوذلا ادلواطنة ومن ا ما حدده فوزي ) بعادتتعدد االو 
سي ن ام ا عام ا من حقوق عمو ا ز رلتلع سياسي مع  أو دولة بعين ا حيكل ا ملانون يؤسس ادلداواة ب  مواطني ا وير 

الدياسي واللي يتجدد من  بلل العموية ز رلتلع سياسي مع  وىو  بعدوواجبات تدري على اجلليع دون دتييق، وال
 بعديعادل االنتلاء الوطين للدولة وميس ملمية سيكولوجية م لة وىي الشعور باالنتلاء للوطن وليس رلرد اإلملامة فيو، وال

ويتلثل ز حا كل مواطن ز احل ول على فرص متداوية لتطوير جودة احلياة اليت يعيش ا ويتطلع االجتلاعي لللواطنة 
ذلش توفري اخلدمات العامة لللواطن  وخباصة ال قراء وادل لش  وإ اد شبكة أمان اجتلاعي حللاية ال يات ادلدتمع ة ز 
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طة التعليلية اليت تداعد ادلواطن  على أن يكونوا مواطن  التعليلي لللواطنة واللي يتملن األنش بعداجملتلع، وأ ري ا ال
 فاعل  مشارك  ز بناء رلتلع ط ويت رفون دديولية جتاه رلتلع ط وشركائ ط ز ادلواطنة.

 : الدراسات السابقة

لقع الموء على تلش أا أل ية مناىج العلوم  وكللش مليط ادلواطنة فقد طبقع العديد من الدراسات اليت ن ر  
( ىدفع الدراسة الوملوف على مد  0220دراسة )مبارك،  ادلواطنة،لقع الموء على أادلتغريات، ومن الدراسات اليت 

عبلم دل  وم الواطنة إلملدرة طبلب ادلرحلة الثانوية على تعريف م  وم ادلواطنة، ومد  تنلية ادلدرسة واألسرة ووسائل ا
واستخدم الباحث ادلن ج الوص ي التحليلي، وتكونع  ب ادلرحلة الثانوية ددينة الرياض،)احلقوق والواجبات( لد  طبل

عبارة، فتوصلع الدراسة إىل أنو برز دور ادلدرسة ز تنلية  002دم استبيان مكون من خطالع، واست 222عينة الدراسة 
ادات والتقاليد، احرتام الن ام ز كل مكان، الواجبات التالية متدلدلة من الندع األعلى: تقدير اجلار وحبو، احرتام الع

طاعة وو األمر، أما ض ف ادلدرسة فكان ز تنلية الواجبات حتاه الوطن فتلثل ز ادلشاركة ز اختاذ القرار على مدتو  
ط العقيدة ادلدرسة، تنلية لغة احلوار وملبول الرأي اآل ر، وز رلال احلقوق برز دور ادلدرسة ز تنلية احلقوق اآلتية: تعل

( اليت ىدفع اىل التعرف على 0223دراسة )سعد، و  ال اضلة، وتام  التعليط للجليع.اإلسبلمية واحملاف ة على األ بلق 
دواعي تعليط ادلواطنة ز مواج ة حتديات القرن احلادي والعشرين، والتعرف على  ربات بعا الدول ادلتقدمة ز تنلية 

مقرتح لت عيل دور ادلدرسة ز تنلية ادلواطنة لد  طبلنا، واستخدمع الدراسة ادلن ج ادلواطنة لد  طبلنا، ووضع ت ور 
الوص ي، و ل ع الدراسة إىل أ ية دور ادلعلط ز تعريف تبلميله يحقوق وواجبات ادلواطنة، وبالندبة لدور اإلدارة 

العامل  والتبلميل، أما عن دور ادلناىج ادلدرسية تشجع روح العلل اجللاعي التعاوين ز بيية ادلدرسة ب  ادلعلل  و 
تنلي مليط الوالء واالنتلاء، وبالندبة لؤلنشطة ادلدرسية  ع أن تكون رلال   ع لتنلية ميول ادلواطنة  نادلدرسية  ع أ

واطنة ىدفع الدراسة إىل التاصيل الن ري دل  وم ادلواطنة واالنتلا، واستخبلص أبعاد ادل( 0302، عامردراسة )الو  ودعل ا.
لد  الشباب الدعودي د  وم ا الع ري من  بلل أدبيات ال كر الدياسي واالجتلاعي، والتعرف على وعي الشباب 
الدعودي بابعاد ادلواطنة )اذلوية، االنتلاء، التعددية، احلرية، وادلشاركة الدياسية(، وأجريع الدراسة على عينة من طبلب 

ة ادللش سعود، وجامعة ادللش ف د للبرتول وادلعادن، وكلية اجملتلع يحائل، ( طالع وطالبة من جامع233وطالبات بل  )
وكلية الرتبية للبنات يحائل، واستخدمع الدراسة ادلن ج الوص ي، وتوصلع نتائج الدراسة إىل رللوعة من النتائج من ا أن 

م احلو، كلا أشارت النتائج إىل أن ىناك ارت اع ملحوظ ز وعي الشباب الدعودي باذلوية واالنتلاء للوطن واحلرص على 
الكشف (ىدفع الدراسة إىل 0222دراسة )سعد، و  يبل واضحا لعدم ادلشاركة الدياسية لد  الشباب الدعودي.مىناك 

، واستخدمع الدراسة ادلن ج تنلية مليط ادلواطنة لد  تبلميل التعليط األساسي ز ضوء  ربات بعا الدولعن سبل 
( معلط ومعللة، واستخدمع الدراسة استبانة، وأشارت نتائج الدراسة إىل أن ادلعلط 022راسة )الوص ي، وكانع عينة الد

يلعع دورا تربويا بارزا ز تنلية مليط ادلواطنة ز العللية التعليلية من  بلل االسرتاتيجيات والدلوكيات اليت ميارس ا  بلل 
ا ز بث روح ادلواطنة ز ن وس التبلميل، وأشارت نتائج ت اعلو مع التبلميل، كلا أن مدير ادلدرسة لو دور ىام أيم
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الدراسة إىل أن ادلناىج احلالية من  لة عن علوم ادلدتقبل واختاذ القرارات، وىي بعيدة عن ارتباط ا بدوق العلل ودا 
 واىع والقدرات.يملن ادلواطنة ال احلة، وأما األنشطة ادلدرسية ف ي دتارس ب ورة شكلية وبعيدة عن اكتشاف ورعاية ادل

ىدفع إىل استعراض األن لة التعليلية األوربية وج ودىا ز رلال تطوير ادلناىج التعليلية لتعقيق  (Engel 2014)دراسة و 
وتنلية ادلواطنة لد  ادلتعلل  باسبانيا، وكي ية تنلية اسرتاتيجيات تعليط ادلواطنة من  بلل العللية التعليلية، واستخدمع 

الوص ي، واعتلدت على االستبانات وادلقاببلت ادل توحة وورش العلل، وأشارت نتائج الدراسة إىل حاجة  الدراسة ادلن ج
ادلناىج الدراسية إىل التطوير وفقا لبلجتاىات العادلية، وحتليل القيط اليت تقدم ا، كلا أشارت النتائج إىل ضرورة العلل على 

العادلية ضلن سياق ادلقررات االدراسية، وكللش إدراج موضوعات عن دمج موضوعات حقوق اإلندان وادلواطنة احمللية و 
اليت  (Knowles 2015)دراسة و  م ارات التعاي  مع الثقافات األ ر  ومواكبة التنوع الثقاز ضلن زلتو  ادلقررات.

وتكونع عينة الدراسة  ىدفع إىل التعرف على العبلملة ب  القيط األسيوية التقليدية لد  الطبلب وادلواطنة الدميوملراطية،
من طبلب ال ف الثامن بكوريا اجلنوبية، واعتلدت على االستبانات وادلقاببلت، واستخدمع ادلن ج ادلدحي الوص ي، 

اجتاه إ ايب لد  الطبلب ضلو مليط ادلواطنة بشكل عام وادلواطنة الدميوملراطية بشكل  اص ن را وأشارت نتائج ا إىل وجود 
دراسة ومن الدراسات اليت تناولع مليط ادلواطنة من  بلل مقررات العلوم  ري عن آرائ ط بكل حرية.ألتا تدل  ذلط بالتعب

ىدفع الدراسة إىل تقدمي ت ور مقرتح لتنلية مليط ادلواطنة ز مناىج العلوم لد  طبلب التعليط حيث ( 0202)احلريب 
( عمو ىيية تدريس، واستخدم الباحث أسلوب 02)العام بادلللكة العربية الدعودية، وتكونع عينة الدراسة من 

Delphi  حيث   عرض ملائلة زلاور الت ور ادلقرتح وبنوده ال رعية على عينة الدراسة ز جولت  متتاليت  ب اصل زمين
يوم الستطبلع آرائ ط ز الت ور، و ل ع الدراسة إىل بناء ت ور مقرتح لتنلية مليط ادلواطنة ز مناىج العلوم لد   02
أما احملور  بنود فرعية، 2برامج إعداد ادلعلط ويتملن  األول وراحملبلب التعليط العام مكون من مخدة زلاور رئيدة ىي: ط

بنود فرعية،  3بنود فرعية، وتملن احملور الثالث اخلاص باساليع التقومي  3الثاين فتعلا دحتو  ادلناىج الدراسية وتملن 
بنود فرعية، فيلا تناول احملور اخلامس برامج  دمة اجملتلع وتملن  2شطة ادلدرسية وتملن ودتن احملور الرابع ادلتعلا باألن

( اليت ىدفع إىل تطوير من ج االحياء لللرحلة الثانوية ز ضوء أبعاد 0202دراسة )فراج، وآ رون و بنود فرعية.  3
سة ادلن ج الوص ي من  بلل اعداد ملائلة ادلواطنة لتنلية بعا مليط ادلواطنة وم ارااا لد  الطبلب، استخدامع الدرا

بابعاد ادلواطنة ادلرتب  دن ج االحياء واستخدمت ا ز تقومي مناىج االحياء لل  وف الثبلث لللرحلة الثانوية دلعرفة مد  
أبعاد تملن ا ألبعاد ادلواطنة، وملد اس رت النتيجة عن مل ور مناىج االحياء لل  وف الثبلرة لللرحلة الثانوية ز تمل  

للا ملام الباحثون بتطوير ادلن ج ز ضوء نتائج التحليل وتطبيا مخدة ف ول من ادلن ج ادلطور على طبلب ال ف  ادلواطنة
  األول الثانوي، وملد أس رت النتائج عن فاعلية ادلن ج ادلطور ز تنلية بعا مليط ادلواطنة وم ارااا لد  الطبلب.
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 تعقيب على الدراسات السابقة:
 االست ادة من ا ز البحث احلاو:ميكن من  بلل استعراض الدراسات الدابقة، ميكن استخبلص عدة زلاور 

وجود مل ور ز ادلناىج الدراسية ز تنلية وتاصيل مليط ادلواطنة لد  ادلتعلل ، وأتا يحاجة إىل تقييط وحتليل.  .0
 (.0202 (، ودراسة )فراج، وآ رون0223(، ودراسة )سعد، 0222دراسة )سعد،

ادلناىج الدراسية ال بد وأن تعكس صورة اجملتلع وترتب  بو، وتربز دور الطالع ز تطوير رلتلعو، وتتملن  .0
، ودراسة (Engel 2014)(، ودراسة 0223االن تاح على اجملتلع اخلارجي والتنوع الثقاز. دراسة )سعد، 

(Knowles 2015). 

(، ودراسة )سعد، 0220طنة لد  ادلتعلل . دراسة )مبارك، التاكيد على دور ادلدرسة ز تعقيق مليط ادلوا .0
0223.) 

 (.0222(، ودراسة )سعد، 0223دراسة )سعد،  تنلية مليط ادلواطنة لد  طبلبو. التاكيد على دور ادلعلط ز  .3

ضرورة تطوير ادلناىج الدراسية وفقا لبلجتاىات العادلية، وحتليل القيط اليت تقدم ا ز تنلية مليط ادلواطنة لد   .2
(، و)فراج، 0202، ودراسة )احلريب (Knowles 2015)، و ودراسة (Engel 2014)ادلتعلل . دراسة 

 (.0202وآ رون 

(، 0220. دراسة )مبارك، ادلن ج الوص ي التحليليالدراسات اليت تناولع تنلية م اىيط ادلواطنة  عاستخدم .2
، (Engel 2014)(، ودراسة 0222(، ودراسة )سعد، 0302(، ودراسة )العامر، 0223ودراسة )سعد، 

 (.0202، ودراسة )فراج، وآ رون (Knowles 2015)ودراسة 

 : طريقة وإجراءات البحث
من  بلل عرض    تن يلىا اليت ادليدانية اإلجراءات وكافة ىلا البحث، إعداد ز ادلتبع البحثي ادلن ج   عرض

 اإلح ائية ادلعاجلات اوأ ري   والثبات، ا إلجراءات ال دقس عرض   إعداده، داتو من حيث طريقةأرلتلع البحث وعينتو و 
 ادلعلومات وذلش على النحو التاو: حتليل ز اليت اعتلدت

 منهج البحث :

لتحديد دور مناىج العلوم بادلرحلة االبتدائية  ؛ادلن ج الوص ي التحليلي  استخدم  ا ألىداف البحث،حتقيق  
 .0202الدعودية ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب لتحقيا أىداف رؤية  العربية بادلللكة

 مجتمع وعينة البحث :
،  بلل ال  ل الدراسي زلاف ة جدةددارس تعليط  العلوم معللي ومعللات يتكون رلتلع البحث من يليع

عينة  علىعينة البحث ومعللة، واشتللع  ا  معلل( 00232، والبال  عددىط )0208/0203األول، للعام الدراسي 
( معلط ومعللة، وكانع عينة البحث موزعة  30) جدة والبال  عددىط حاف ةمادة العلوم د ومعللات عشوائية من معللي

 كلا يلي:
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 التكراري والند  ألفراد عينة الدراسة(: التوزيع 0اجلدول )

 المتغير الفئات التكرار النسبة

 ذكر 22 20%

 انثى  02 %08 اجلنس

 اجمللوع 30 022%

 سنوات 2أملل من  03 02.8%

 عدد سنوات اخلربة
 سنوات 02اىل  2من  00 03.3%

 سنوات 02أكثر من  02 03.8%

 اجمللوع 30 022%

 بكالوريوس 38 20.2%

 دراسات عليا 32 %38.3 ادلؤىل العللي

 اجمللوع 30 022%

%( من إيلاو أفراد 20( أن أللع أفراد عينة البحث من ادلعلل  من )اللكور( بندبة )0يتم  من اجلدول )
 من ذوي سنوات كللش يتم  أن أللع أفراد عينة البحث من ادلعلل %(،  08، يلي ط ادلعللات )االناث( بندبة )عينةال

سنوات(  02و 2%(، يلي ط ادلعلل  من ذوي سنوات  ربة ترتاوح ب  )03.8سنوات( بندبة ) 02)أكثر من   ربة
%(.  02.8سنوات( بندبة ) 2%(، يلي ط ز ادلرتبة األ رية ادلعلل  من ذوي سنوات  ربة )املل من 03.3بندبة )

%(، يلي ط 20.2ل العللي )بكالوريوس( بندبة )ادلعلل  من ذوي ادلؤى كللش يتم  أن أللع أفراد عينة البحث من
 %(.38.3ادلعلل  من ذوي ادلؤىل العللي )دراسات عليا( بندبة )

 )االستبانة( : البحثأداة 

 يحيث تتكون من األجقاء التالية: ،لتحقيا أىداف البحث   ت ليط اإلستبانة ىف صوراا األولية

  عدد سنوات اخلربة، ادلؤىل العللي(.نسألفراد عينة البحث : )اجلاجلقء األول : واشتلل على البيانات الشخ ية ، 

 :اجلقء الثاين: اشتلل على أداة البحث، وتتكون من ربلث زلاور 

 ( عبارة .02حيث اشتلل على  )مقررات العلوم وادلواطنة احملور األول:  -

 ( عبارة.02: ويشلل )مليط ادلواطنةاحملور الثاين:  -

 ( عبارة.02: ويشلل )ررات العلوم ز اليع الدلوكإس ام مقاحملور الثالث:  -
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 صدق االستبانة :

 اعتلد الباحث للتحقا من صدق األداة على طريقت  كلا يلي :

  : ال دق ال اىري:أوال  

 ا لتوجي ااط.بعد بناء االستبانة   عرض ا ز صوراا األولية على رللوعة من احملكل  و  تعديل ا وفق  

 االتداق الدا لي:ا : صدق راني  

معةةامبلت ارتبةةاط درجةةة كةةل عبةةارة بةةاحملور  يحدةةاب لبلسةةتبانة ملةةام الباحةةث الةةدا لي االتدةةاق صةةدق مةةن للتاكةةد
ارتباط  معامل باستخدام الل  تنتلي لو، وكللش حداب معامبلت ارتباط درجة كل زلور بالدرجة الكلية لبلستبانة وذلش

 )بريسون( كلا يلي: 

 والدرجة الكلية لبلستبانة: االتداق ب  احملاور 

 ( يتم  مليط معامبلت االرتباط ب  درجة احملور والدرجة الكلية لبلستبانة.0ز اجلدول التاو )

 مليط معامل ارتباط بريسون ب  الدرجة الكلية لبلستبانة وزلاورىا (0جدول )

 معامل االرتباط مع الدرجة الكلية لالستبيان المحور م

 2.302 وادلواطنةمقررات العلوم  0

 2.320 مليط ادلواطنة 0

 2.832 إس ام مقررات العلوم ز اليع الدلوك 0

 (.0.01ا عند مدتو  الداللة )** دالة إح ائي      

( أن مليط معامبلت االرتباط لللحاور اليت تتكون من ا االستبانة واجمللوع الكلي لبلستبانة 0يتب  من جدول )
(، شلا يدل 2.20(، ويليع ا دالة إح ائيا  عند مدتو  داللة )2.320 – 2.832ب  )جاءت عالية حيث تراوحع 

 على توافر درجة عالية من ال دق البنائي لبلستبانة.

 ربات أداة الدراسة:

  التاكد من ربات االستبانة من  بلل حداب االتداق الدا لي للعبارات باستخدام معامل أل ا كرونباخ، وملد 
(، وبلغع مليط معامل الثبات الكلي 2.322 – 2.823ت الثبات حملاور االستبانة تراوحع ب  )تب  مليط معامبل

 (.2.320لبلستبانة )
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 :  وتفسيرها( مناقشتها)نتائج البحث 
دور مناىج العلوم بادلرحلة االبتدائية بادلللكة الدعودية ز  : ماعلى ينص واللي األول الدؤال عن باإلجابة ادلتعلقة النتائج

 ؟من وج ة ن ر معللي العلوم 0202تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب لتحقيا أىداف رؤية 

التحقا من دور مناىج العلوم  لئلجابة عن ىلا الدؤال   حداب ادلتوسطات احلدابية واالضلراف ادلعياري، حملاور
لد  الطبلب ددينة جدة. وكللش   حداب ادلتوسطات  ئية بادلللكة الدعودية ز تعقيق مليط ادلواطنةبادلرحلة االبتدا

واضلرافااا ادلعيارية، حيث   ترتيب ا تنازلي ا وفق ا إىل ادلتوسطات احلدابية؛ وذلش    احلدابية لعبارات كل زلور على حد
الدعودية ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب. وجاءت النتائج  العربية لكةلتحديد دور مناىج العلوم بادلرحلة االبتدائية بادلل

 (.0كلا ىو موض  ز اجلدول التاو )

 حساب المتوسطات الحسابية لعبارات كل محور على حدة وانحرافاتها المعيارية( 8جدول )

 األبعاد م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التحقق الترتيب

 متوسطة 0 2.320 0.200 العلوم وادلواطنةمقررات  0

 متوسطة 0 2.320 0.83 مليط ادلواطنة 0

 متوسطة 0 2.230 0.32 إس ام مقررات العلوم ز اليع الدلوك 0

 متوسطة  2.288 0.32 مد  تعقيق مليط ادلواطنة

 بايلاو زلاور من  بلل مناىج العلوم مليط ادلواطنة لد  الطبلبحتقا تعقيق ( أن درجة 0يتب  من جدول )
( من وج ة ن ر معللي متوسطة) حتقاجاءت بدرجة  العلوم ددينة جدة ومعللات من وج ة ن ر معللي االستبانة

(، باضلراف معياري 0.32) لبلستبانةالعلوم ددينة جدة، حيث جاء ادلتوس  احلدايب العام لللجلوع الكلي ومعللات 
(، وىي 2.320-2.230ب  )لللحاور اليت تتكون من ا االستبانة  حع مليط االضلرافات ادلعيارية(، وتراو 2.288ملدره )

 .جدة دحاف ة العلوم مادة ومعللات معلليمليط أملل من الواحد ال حي  شلا يدل على جتانس استجابات 

 جاء ادلواطنة لد  الطبلبتعقيق مليط  زلاور زلور )مقررات العلوم وادلواطنة( كاحد ( أن0اجلدول ) من يتب  كلا
ملدره  حدايب متوس  على احملور ىلا ح ل حيث العلوم، مادة ومعللات معللي ن ر وج ة من األول الرتتيع ز
 الرتتيع ز ويليو (،0.32ويليو ز الرتتيع الثاين زلور )إس ام مقررات العلوم ز اليع( دتوس  حدايب ) (،0.20)

 حتقا )متوسطة(. (،ويليع ط بدرجة0.83حدايب ) ادلواطنة( دتوس زلور )مليط  الثالث واأل ري

حتقا تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب من  بلل  درجة بان جاءت واليت لبلستبانة، الكلية النتيجة الباحث يعقو
 أن إىل (،من وج ة ن ر معللي العلوم ددينة جدة جاءت بدرجة حتقا )متوسطة االستبانة مناىج العلوم بايلاو زلاور

للبحث العللي واالبتكار، واحل اظ  دلتعلل ادلادة تعتلد ز ادلقام األول على الت كري العللي، وتعقز من م ارات ا أللع
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على البيية، ولكن ال يتط تدريد ا من منطلا أن ىله ادل ارات تعقز لد  الطالع االنتلاء وحع االبتكار ورفعة البحث 
 يق مليط ادلواطنة.العللي بالدولة وبالتاو تعق 

تارري ملو  ز  لو ن ر ا؛ألن من ج العلوم األول، الرتتيع احملور )مقررات العلوم وادلواطنة(،على ح ول ي در وردا
 .تنلية الوعي با ية تقنية االت االت احلديثة واإلست ادة من اتدريع االطبلب على العديد من العادات ال حية، و 

لعدم ادلام بعا معللي العلوم دردود مناىج  األ ري، الرتتيع على (،مليط ادلواطنةاحملور ) ح ول ي در كللش ردا
 العلوم على مليط ادلواطنة، أو لعدم تدريس ادلعلل  دلناىج العلوم من ىله الوج ة.

ىل توجد فروق ذات داللة إح ائية ب  متوسطات  :على ينص واللي الثاين الدؤال عن باإلجابة ادلتعلقة النتائج
، 0202استجابات معللي مادة العلوم حول دور مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب لتحقيا أىداف رؤية 

 ؟، عدد سنوات اخلربة، ادلؤىل العللي(نسواليت تعق  إىل متغريات )اجل

ملد يوجد من ولئلجابة على ىلا الدؤال، فقد   استخدام ا تبار )ت( لعينت  مدتقلت  للكشف عن داللة ما 
مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب لتحقيا أىداف رؤية  دور حول العلوم مادة معللي استجاباتفروق ز 
 One-wayكلا   استخدام حتليل التباين أحادي االجتاه )  ،، ادلؤىل العللي(نس، واليت تعق  إىل متغريات )اجل0202

ANOVA (، ويب  ذلش اجلداول التالية:سنوات اخلربة عدد) ات( لن س الغرض مع متغري 
مليط ادلواطنة لد  الطبلب  تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم مادة معلليال روق ب  متوسطات استجابات  .0

 :نساجلواليت تعق  ال تبلف  ،0202لتحقيا أىداف رؤية 

 مادة معللي استجاباتيوجد من فروق ز  نتائج ا تبار )ت( لعينت  مدتقلت  للكشف عن داللة ما ملد (3جدول )
 (جلنسا، واليت تعق  ال تبلف متغري )مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم

 العدد الجنس المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت

مقررات العلوم 
 وادلواطنة

 88592. 0.32 22 ذكر
 94110. 0.03 02 أنثى 255. -1.146-

 97469. 0.83 22 ذكر مليط ادلواطنة
 96485. 0.20 02 أنثى 396. -853.-

إس ام مقررات العلوم 
 ز اليع الدلوك

 70197. 0.22 22 ذكر
 66439. 0.82 02 أنثى 395. 855.

 اجمللوع الكلي
 78909. 0.30 22 ذكر

 79818. 0.20 02 أنثى 594. -535.-
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 ( النقاط التالية:3من جدول ) يتب 
 مةةادة معللةةي( بةة  متوسةةطات اسةةتجابات 2.22وجةةود فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية عنةةد مدةةتو  الداللةةة )عةةدم  -

، حيةث جةاءت مليلةةة جلةةنساإيلةةاال  والةيت تعةق  إىل ا ةتبلف  ملةيط ادلواطنةة تعقيةق ز العلةةوم منةاىج دور حةول العلةوم
 (.2.22دالة إح ائي ا عند مدتو  داللة )لري (، وىي 2.202-) لبلستبانة)ت( لللجلوع الكلي 

 مةةادة معللةةي( بةة  متوسةةطات اسةةتجابات 2.22وجةةود فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية عنةةد مدةةتو  الداللةةة )عةةدم  -
، ملةيط ادلواطنةة، مقررات العلةوم وادلواطنةةمليط ادلواطنة جبليع زلاور االستبانة ) تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم

لللحةةاور: ، حيةث جةةاءت مليلةةة )ت( اجلةةنسوالةةيت تعةق  إىل ا ةةتبلف ( مقةةررات العلةةوم ز اةليع الدةةلوكإسة ام 
 (.2.22دالة إح ائي ا عند مدتو  داللة )لري وىي  ( على التواو،2.82، 2.82-، 0.03-)

واطنة إيلاال  ادل تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم مادة ويعقو الباحث عدم وجود ا تبلف ب  آراء معللي
احملور  إدراكا من ط أن ادلعلط ىو، تعلل ادلواطنة لد  ادلمليط ز تنلية  رىطدو يرجع لت  ل ط  وجلليع زلاور االستبانة

الرئيدي ز العللية الرتبوية والتعليلية، و إن ادللارسات اإل ابية لللعلط من أجل تربية ادلواطنة البد أن يداعده ز إ ادىا 
م( ز رلال ادلؤسدات 0228ملي و )احملر أكد  ، وز ىلا االطارعبلملات مندجلة ز اجملاالت ادلعرفية وادل ارية والوجدانية

لتعلط والتعليط أىط عن ر في ا ىو )الرأس(، أي العامل ادلعلط، ألنو منوط بو أمران مرتابطان ال ان  ام التعليلية، عللية ا
  .بين لا: التعليط والرتبية

لد  الطبلب  مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم مادة معلليال روق ب  متوسطات استجابات  .0
 :ادلؤىل العلليق  ال تبلف واليت تع ،0202لتحقيا أىداف رؤية 

 حول العلوم مادة معلمي استجاباتنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين للكشف عن داللة ما قد يوجد من فروق في  (3جدول )
 (المؤهل العلمي، والتي تعزى الختالف متغير )قيم المواطنة تعزيز في العلوم مناهج دور

 العدد المؤهل المتغيرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة ت

مقررات العلوم 
 وادلواطنة

 1.00277 2.9722 38 بكالوريوس
-.557- .579 

 79047. 3.0770 32 دراسات عليا

 1.06080 2.7694 38 بكالوريوس مليط ادلواطنة
-1.297- .198 

 85547. 3.0296 32 دراسات عليا

إس ام مقررات العلوم 
 الدلوكز اليع 

 70928. 2.8097 38 بكالوريوس
-2.333- .022 

 63579. 3.1363 32 دراسات عليا

 اجمللوع الكلي
 86442. 2.8505 38 بكالوريوس

-1.417- .160 
 68835. 3.0810 32 دراسات عليا
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 ( النقاط التالية:2يتب  من جدول )

 مةةادة معللةةي( بةة  متوسةةطات اسةةتجابات 2.22وجةةود فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية عنةةد مدةةتو  الداللةةة )عةةدم  -
، حيةث جةاءت ادلؤىةل العللةيإيلاال  واليت تعق  إىل ا ةتبلف  مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم

 (.2.22د مدتو  داللة )دالة إح ائي ا عنلري (، وىي 0.302-) لبلستبانةمليلة )ت( لللجلوع الكلي 

 مةةادة معللةةي( بةة  متوسةةطات اسةةتجابات 2.22وجةةود فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية عنةةد مدةةتو  الداللةةة )عةةدم  -
واليت ( مليط ادلواطنة، مقررات العلوم وادلواطنةدحوري االستبانة ) مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم

وىي  ( على التواو،0.03-، 2.222-لللحورين: )يث جاءت مليلة )ت( ، حادلؤىل العلليتعق  إىل ا تبلف 
 (.2.22دالة إح ائي ا عند مدتو  داللة )لري 

 مةةادة معللةةي( بةة  متوسةةطات اسةةتجابات 2.22وجةةد فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية عنةةد مدةةتو  الداللةةة )بينلةةا ي -
والةيت تعةق  ( مقررات العلوم ز اليع الدةلوكإس ام ) دحور مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم

وىةي دالةة إح ةائي ا عنةد  ( على التةواو،0.00-لللحور: )، حيث جاءت مليلة )ت( ادلؤىل العلليإىل ا تبلف 
 (.2.22مدتو  داللة )

ال  راء معللةي مةادة العلةوم حةول دور منةاىج العلةوم ز تعقيةق ادلواطنةة إيلةاآوجود ا ةتبلف بة  عدم  ويعقو الباحث -
أن أللةع أسةيلة  االستبانة)مقررات العلوم وادلواطنة، مليط ادلواطنة( واليت تعةق  إىل ا ةتبلف ادلؤىةل العللةي، يور وحمل

احملةةورين ترتكةةق حةةول اجلانةةع العللةةي؛ لتةةدريس مةةادة العلةةوم ومةةردوده علةةى تعقيةةق ملةةيط ادلواطنةةة، والةةيت ال ختتلةةف آراء 
 يس اليومي.ادلعلل  حول عدم إشاراط ذلا  بلل التدر 

راء معللةةةةي مةةةةادة العلةةةةوم حةةةةول دور منةةةةاىج العلةةةةوم ز تعقيةةةةق ادلواطنةةةةة آا ةةةةتبلف بةةةة  بينلةةةةا يعةةةةقو الباحةةةةث وجةةةةود  -
أن رؤية ادلعلل  جتاه  إىل حور)إس ام مقررات العلوم ز اليع الدلوك( واليت تعق  إىل ا تبلف ادلؤىل العللي،د

وىلا ما أكدتو  ة ختتلف من با تبلف ادلؤىل العللي، ورؤية ادلعلط.مد  إس ام مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطن
وجود فروق ذات داللة إح ائية ب  أفراد رلتلع الدراسة حول ( حيث استخل ع إىل 0303دراسة )آل سعد، 

العللي ل ةاا ادلعوملات اليت تواجو مديري ادلدارس الثانويةة ز رلال تعقيق ادلواطنة لد  الطبلب تعق  دلتغري ادلؤىل 
 .احلاصل  على بكالوريوس تربوي

لةةد  الطةةبلب  ملةةيط ادلواطنةةال ةروق بةة  متوسةطات اسةةتجابات معللةي مةةادة العلةوم حةةول دور منةاىج العلةةوم ز تعقيةق  .0
 :سنوات اخلربة، واليت تعق  ال تبلف 0202لتحقيا أىداف رؤية 

( للكشف على داللة ما ملد يوجد One-way ANOVA  استخدام ا تبار حتليل التباين أحادي االجتاه )
لتحقيا أىداف  ؛معللي مادة العلوم حول دور مناىج العلوم ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  الطبلب استجابات من فروق ز

 ( التاو:2، ويوض  نتائجو اجلدول )اخلربة سنوات ال تبلف تعق  واليت ،0202رؤية 
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 ( للكشف عن داللة ما قد يوجد من فروق في استجاباتOne-way ANOVAاالتجاه ) أحادي التباين نتائج تحليل (6جدول )
 الخبرة سنوات الختالف تعزى والتي قيم المواطنة، تعزيز في العلوم مناهج دور حول العلوم مادة معلمي

 مصادر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

 ف متوسط المربعات درجة الحرية
الداللة 
 اإلحصائية

مقررات العلوم 
 وادلواطنة

 1.584 2 3.169 ب  اجمللوعات

 798. 90 71.840 دا ل اجمللوعات 143. 1.985

  92 75.009 الكلي

 مليط ادلواطنة
 367. 2 735. ب  اجمللوعات

 955. 90 85.927 دا ل اجمللوعات 682. 385.

  92 86.661 الكلي

إس ام مقررات العلوم 
 الدلوكز اليع 

 451. 2 903. ب  اجمللوعات

 478. 90 43.005 دا ل اجمللوعات 393. 945.

  92 43.908 الكلي

 اجمللوع الكلي
 571. 2 1.142 ب  اجمللوعات

 623. 90 56.060 دا ل اجمللوعات 403. 917.

  92 57.203 الكلي

 (2.22** دال إح ائي ا عند مدتو  داللة )

 :التالية ( النقاط 2جدول )يتب  من 

 مةةادة معللةةي( بةة  متوسةةطات اسةةتجابات 2.22وجةةود فةةروق ذات داللةةة إح ةةائية عنةةد مدةةتو  الداللةةة )عةةدم  -
، حيةث جةاءت سةنوات اخلةربةإيلةاال  والةيت تعةق  إىل ا ةتبلف  مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم

 (.2.22دالة إح ائي ا عند مدتو  داللة )لري (، وىي 2.302) لبلستبانةمليلة )ف( لللجلوع الكلي 

 معللةةي( بة  متوسةطات اسةتجابات 2.22وجةود فةروق ذات داللةة إح ةائية عنةةد مدةتو  الداللةة )كةللش عةدم  -
، )مقةررات العلةوم وادلواطنةة، ملةيط ادلواطنةةحملاور االستبانة:  مليط ادلواطنة تعقيق ز العلوم مناىج دور حول العلوم مادة
، حيةةةث جةةةاءت مليلةةةة )ف( سةةةنوات اخلةةةربة ام مقةةةررات العلةةةوم ز اةةةليع الدةةةلوك( والةةةيت تعةةةق  إىل ا ةةةتبلف إسةةة

 (.2.22دالة إح ائي ا عند مدتو  داللة )لري ، وىي ( على التواو2.32، 2.08، 0.38لللحورين )

 ملةةيط ادلواطنةةة تعقيةةق ز العلةةوم منةةاىج دور حةةول العلةةوم مةةادة معللةةي آراء بةة  ا ةةتبلف وجةةود عةةدم الباحةةث ويعةةقو -
تعةقو اىل ا ةتبلف  إسة ام مقةررات العلةوم ز اةليع الدةلوك(، )مقررات العلوم وادلواطنة، مليط ادلواطنةوحملاور إيلاال  

اخلربة الواسعة اليت يتلتةع نةا معللةي مةادة العلةوم وملةدراط علةى احلكةط علةى مةد  ملةدرة ادلنةاىج  إىل سنوات اخلربة،
، وىةلا ادلواطنة لد  الطلبة، ولدرايت ط دن ور تنةاول مةادة العلةوم دةدارس ادلرحلةة االبتدائيةةالتعليلية على تعقيق مليط 

اليت ىدفع التعرف إىل م اىيط ادلعلل  ادلتعلقةة بقةيط ادلةواطن اجليةد ز مةدارس  ,Riley)  (1998يت ا مع دراسة
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ئية ز م ةاىيط ادلعللة  مةع مراعةاة العلةر بربيطانيا الثانوية، وملد أشارت الدراسة إىل وجةود فةروق ذات داللةة إح ةا
واخلةةةةربة والشخ ةةةةية، وأن الةةةةوعي بادلدةةةةائل االجتلاعيةةةةة والدياسةةةةية يقيةةةةد ف لةةةةو العةةةةادلي دل  ةةةةوم ادلواطنةةةةة، وادلواطنةةةةة 

 ال احلة.

 التوصيات:
رؤية دور التعليط ز حتقيا حول  صو علوما ومعللي العلوم على وجو اخل  علل دورات تدريبية توعوية لللعلل  -

0202 . 

، وضرورة إي ال 0202رؤية  ادلواطنة لتحقيا تدريع ادلعلل  على كي ية رب  يليع ادلناىج التعليلية بقيط ومبادئ  -
 . ىله ال كرة للطبلب جبليع ادلراحل التعليلية

 البحوث المقترحة:
 استكلاال  ذللا البحث يقرتح الباحث إجراء البحوث التالية:

 س ام برامج األنشطة العللية ز تعقيق مليط ادلواطنة لد  طبلب ادلرحلة الثانوية.إ .0

 دور معلط العلوم ز تنلية مليط ادلواطنة لد  طبلب ادلرحلة ادلتوسطة. .0
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 العربية: مراجعال
رللةة جامعةة  ،ادلواطنةة مةن من ةور الشةريعة اإلسةبلمية: ادل  ةوم واحلقةوق والواجبةات ،(0202) ،أبو شاوي ، مةاىر -

 (.3)2 ،طيبة لآلداب والعلوم اإلندانية
دراسةة مقدمةة للقةاء  ،دور ادلقررات الدراسية لللرحلة الثانوية ز تنلية مليط ادلواطنةة ،(0222) ،أ مر، فايقة زللد -

 وزارة الرتبية والتعليط. ادلللكة العربية الدعودية. ،الثالث عشر لقادة العلل الرتبوي
مليط ادلواطنة الواجع توافرىا ز مناىج كلية الرتبية من وج ة ن ر أعماء اذليية التدريدية:  (.0202) ،تركو، زللد -

يحةةث ميةةداين علةةى عينةةة مةةن أعمةةاء اذلييةةة التدريدةةية ز كليةةة الرتبيةةة جبامعةةة دمشةةا. رللةةة احتةةاد اجللاعةةات العربيةةة 
 (.0)03،للرتبية وعلط الن س

 ، مكتبة الن مة ادل رية، القاىرة.0صنع القرار، ط (، سيكلوجية0222حبيع، رلدي عبدالكرمي، ) -

تقةةومي زلتةةو  منةةاىج العلةةوم بادلرحلةةة االبتدائيةةة ز ضةةوء متطلبةةات الثقافةةة  ،(0228) ،حكلةةي، زللةةد بةةن شةةاوش -
 جامعة ادللش  الد.   ،كلية الرتبية،رسالة ماجدتري ،العللية

نةةاىج العلةةوم لةةد  طةةبلب التعلةةيط العةةام بادلللكةةة (، ت ةةور مقةةرتح لتنليةةة ملةةيط ادلواطنةةة ز م0202)،احلةةريب، علةةي -
 ، جامعة بابل، العراق.02العربية الدعودية، رللة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبوية واإلندانية، العدد

ةةان،  –(، الرتبيةةة الوطنيةةة 0202اخلوالةةدة، عبةةداهلل زللةةد، والةةقع ، رمي تيدةةري ) - ادلواطنةةة واالنتلةةاء، دار اخللةةيج، عل 
 األردن.

اجمللة الدولية  ،دور اجلامعة ز تنلية مليط ادلواطنة لد  طلبة جامعة ك ر الشيق د ر ،(0200) ،داوود، عبد العقيق -
 (.02لؤليحاث الرتبوية. )

امن والتاسةةع األساسةةي ز تقيةةيط زلتةةو  منةةاىج الرتبيةةة ادلدنيةةة لل ةة وف الدةةابع والثةة ،(0200) ،الرنتيدةةي، زللةةود -
 (.0)03 ،رللة اجلامعة اإلسبلمية ،ضوء مليط ادلواطنة

تقومي زلتةو  منةاىج العلةوم ادلطةورة ز ادلرحلةة االبتدائيةة ز ضةوء متطلبةات  ،(0200) ،الدبيعي،  لود بنع محود -
 جتلاعية.كلية العلوم اال  ،جامعة اإلمام زللد بن سعود اإلسبلمية ،األمن والدبلمة. رسالة ماجدتري

دور منةاىج الرتبيةة اإلسةبلمية ادلطةورة ز تنليةة ادلواطنةة ال ةاحلة لةد   ،(0200) ،سرور، فاطلة وعقام، زللد نايل -
 (.0)03طبلب ادلرحلة األساسية العليا من وج ة ن ر ادلعلل  ز تربية أريد. رللة دراسات العلوم الرتبوية. 

األسةاليع ادلتبعةة مةن ملبةل مةديري ادلةدارس الثانويةة لتعقيةق ادلواطنةة لةد  (، 0303آل سعد،  الد ناجي عبةداهلل، ) -
 الطبلب ز ادلللكة العربية الدعودية، رسالة ماجدتري، كلية الرتبية، جامعة ادللش  الد.

(،ادلواطنةةةة وتنليت ةةةا لةةةد  طةةةبلب التعلةةةيط ملبةةةل اجلةةةامعي: رؤيةةةة مقارنةةةة، ادلركةةةق القةةةومي 0223سةةةعد، عبةةةداخلالا، ) -
 لرتبوية والتنلية، القاىرة.للبحوث ا
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(، تنلية مليط ادلواطنة لد  تبلميل التعلةيط األساسةي ز ضةوء  ةربات بعةا الةدول، رللةة 0222سعد، عبداخلالا ) -
 .302 – 022، 00دراسات ز التعليط اجلامعي، 

 اإلسكندرية. ،دار ادلعرفة اجلامعية ،ملاموس اخلدمة االجتلاعية ،(0220الدكري، أمحد. ) -
ادلدةةةيولية االجتلاعيةةةة لةةةدي طةةةبلب اجلامعةةةات الدةةةعودية وعبلملت ةةةا بةةةالوعي الوملةةةائي  ،(0203) ،ىةةةاديالشةةةلري،  -

 الرياض. ،جامعة نايف للعلوم األمنية ،رسالة دكتوراه ،االجتلاعي
 .0ط ،ادلؤسدة ال لدطينية لدراسة الدميقراطية،ما ىي ادلواطنة ،(0333) ،ال اا، نبيل -

 الرياض. ،مكتبة الرشد ،ادلناىج ومن ومة التعليط ،(0228) ،صربي، ماىر إمساعيل -
 ،مركةق الكتةاب للنشةر ،اجتاىةات معاصةرة ز تةدريس العلةوم والرتبيةة العلليةة ،(0202) ،الطناوي، ع ةع م ةط ى -

 القاىرة.
، (،  أرر االن تاح الثقاز على م  وم ادلواطنة لد  الشباب الدعودي: دراسة استكشةافية0302) ،العامر، عثلان -

 .08/0/0302 – 02دراسة مقدمة للقاء الدنوي الثالث عشر لقادة العلل الرتبوي، الباحة 

القيط ادلرتب  د  وم ادلواطنة ز مناىج ادلواد االجتلاعية لل ف التاسةع األساسةي  ،(0203) ،عبد اللطيف، إميان -
 لقة. ،اجلامعة اإلسبلمية ،رسالة ماجدتري ،ومد  اكتداب الطلبة ذلا

حتليل زلتو  كتةع العلةوم لللرحلةة اإلعداديةة د ةر ز ضةوء ادل ةارات  ،(0202) ،ادي، يلال الدين توفياعبد اذل -
 (. 28) ،دراسات عربية ز الرتبية وعلط الن س ،احلياتية

 بريوت. ،مركق دراسات الوحدة العربية ،ادلواطنة والدميقراطية ز البلدان العربية ،(0220) ،علي،  لي ة -

 .جامعة القاىرة –(، ادلواطنة، حولية مركق البحوث والدراسات اإلسبلمية، كلية دار العلوم 0222)،علارة، زللد -
(، مةد  وعةي طةبلب كليةة الرتبيةة شةعبة اجلغرافيةةا 0228عطيةة، علةي حدة ، وعبدادلق ةود، عةاطف عبةدالعقيق، ) -

ومنةةةاىج الدراسةةةات االجتلاعيةةةة، اجللعيةةةة تربيةةةة ادلواطنةةةة  -والعلةةةوم القراعيةةةة دل  ةةةوم ادلواطنةةةة، ادلةةةؤدتر العللةةةي األول:
 ادل رية للدراسات االجتلاعية.

(، فاعليةةةةة برنةةةةامج مقةةةةرتح لتنليةةةةة ملةةةةيط ادلواطنةةةةة لةةةةد  تبلميةةةةل ال ةةةة وف العليةةةةا ز ادلرحلةةةةة 0202الغامةةةدي، علةةةةي ) -
 اض.االبتدائية بادلللكة العربية الدعودية، رسالة دكتوراه، جامعة اإلمام زللد بن سعود اإلسبلمية، الري

(، تطةةوير مةةن ج ال يقيةةةاء بال ةةف األول الثةةانوي لتنليةةةة بعةةا ملةةيط ادلواطنةةةة 0228سلنةةار، وىبةةةة، )فةةراج، زلدةةن، و  -
 .002واإلصلاز ادلعرز لد  الطبلب، رللة الرتبية، عدد 

(، تطةةةوير مةةةن ج البيولةةةوجي لللرحلةةةة الثانويةةةة ز ضةةةوء أبعةةةاد 0202فةةةراج، زلدةةةن، وأمحةةةد، أميلةةةة، وعلةةةي، رشةةةا، ) -
 ، يونيو.23ادلواطنة لتنلية بعا مليل ا وم ارااا لد  الطبلب، دراسات عربية ز الرتبية وعلط الن س، العدد 

 القاىرة.،0ط  ،مركق القاىرة لدراسات حقوق اإلندان،ادلواطنة ،(0222) ،فوزي، سام  -
ة القيليةةةةة لتقةةةةدمي فاعليةةةةة اسةةةةتخدام بعةةةةد مةةةةدا ل الرتبيةةةة ،(0220) ،ملنةةةةديل، يةةةةس عبةةةةد الةةةةرمحن وفةةةةت  اهلل، منةةةةدور -

ادلوضةةوعات ادلرتبطةةة بقمةةايا العلةةط والتكنولوجيةةا واجملتلةةع ز تنليةةة التح ةةيل الدراسةةي وملةةيط ادلواطنةةة لةةد  تبلميةةل 
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جامعة عة   ،كلية الرتبية  ،يحث مقدم إىل ادلؤدتر العللي اخلامس: الرتبية العللية لللواطنة ،ال ف األول اإلعدادي
 مشس.

دور تةدريس مةادة الرتبيةة الوطنيةة ز تنليةة ملةيط ادلواطنةة لةد  تبلميةل ادلرحلةة االبتدائيةة:  ،(0302) ،ادلالكي، عطية -
 جامعة أم القر . ،رسالة ماجدتري ،دراسة من وج ة ن ر معللي الرتبية الوطنية دحاف ة الليث

لةة ادلعرفةة، ادلللكةة (:مد  ملدرة الطبلب ز ادلرحلة الثانوية على تعريف م  وم ادلواطنةة، رل0220مبارك، عبداهلل ) -
 .023العربية الدعودية، العدد 

( دور ادلنةاىج الدراسةية ز حتقيةا أىةداف تربيةة ادلواطنةة، ورملةة علةل 0228احملروملي، ماجةد بةن ناصةر بةن  ل ةان ) -
 .مقدمة إىل ورشة علل )ادلواطنة ز ادلن ج ادلدرسي( مدق ، وزارة الرتبية والتعليط

 .االنتشار العريب ،ونقد فكر: عوديةدال العربية ادلللكة ز الوطنية والوحد ادلواطنة ،(0228) زل وظ، زللد -
 ،الرتبية من أجل ادلواطنة ز دول رللس التعاون لدول اخلليج العريب: الواملع والتحديات ،(0203) ادلعلري، سيف -

 رؤ  اسرتاتيجية.
 حتليةةل زلتةةو  كتةةع العلةةوم لل ةةف الثةةاين اإلعةةدادي ز ضةةوء متطلبةةات مشةةروع  ،(0202) ،زللةةد، يدةةري طةةو -

TIMSS، (.0)08 ،رللة الرتبية العللية 
الرتبيةةةةة مةةةةن أجةةةةل ادلواطنةةةةة ز دول رللةةةةس التعةةةةاون اخلليجةةةةي العةةةةريب: الواملةةةةع  ،(0203) ،ادلعلةةةةري، سةةةةيف ناصةةةةر -

 رللة رؤية اسرتاتيجة. ،والتحديات
اجتاىات حديثةة ز تعلةيط العلةوم ز ضةوء ادلعةايري العادليةة وتنليةة  ،(0222) ، رونالنجدي، أمحد عبد الرمحن، وآ -

 القاىرة. ،دار ال كر العريب ،الت كري والن رية البنائية
 بريوت.  ،مركق الوحدة العربية ،الن ط الدياسية العربية: ملمايا االستلرار والتغيري ،(0222)  ،ىبلل، على الدين -

 ، يوليو.2، العدد 0(، ندوة التعليط وادلواطنة، رللة رابطة الرتبية احلديثة، رللد 0202)،ىبلل، علي الدين -

(، ت ليط وحدة تدريدية مقرتحة دلن ج الرتبية ال نية لتنلية ادلواطنة لد  طالبات ادلرحلة 0202ىوساوي، نديط ) -
 الثانوية، رسالة ماجدتري، كلية الرتبية، جامعة أم القر .
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