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  ملخص الدراسة

  

  :خالصة مشكلة الدراسة وخطة بحثها : أوًال 
ـــة فـــي شـــتى المجـــاالت المعرفیـــ   نتیجـــة ، كمـــًا وكیفـــًا ، ة یشـــهد العـــالم تطـــورات هائل

لتـــداعیات الثـــورة المعرفیـــة واإلعالمیـــة التـــي تزایـــدت فـــي الســـنوات األخیـــرة ، ممـــا أدى إلـــى 
مــن انتشــار  -ومنهــا مصــر  -ة ، وكــذلك تعــاني الــدول العربیــة یانتشــار أنمــاط ســلوكیة ســلب

ف تلـــك المشـــكالت مثـــل الســـلبیة والالمبـــاالة ، والعـــزوف عـــن المشـــاركة السیاســـیة ، وضـــع
، لــوعي بالمشــكالت والقضــایا الجاریــةالشــعور باالنتمــاء للــوطن ولألمــة العربیــة ، وضــعف ا

وســـهولة التعـــرض لالســـتقطاب مـــن قبـــل التیـــارات المتطرفـــة ، لهـــذا أصـــبح مـــن الضـــروري 
  .االهتمام بالمواطنة 

والمواطنــة مفهــوم قــانوني فــي المقــام األول یحمــل فــي جــوهره كقیمــة علیــا فــي حیــاة   
ـــــى مبـــــادئ  المجتمعـــــات ـــــات ، وهـــــي تقـــــوم عل ـــــع فـــــي الحقـــــوق والواجب ـــــین الجمی المســـــاواة ب

  .حقوق اإلنسان ، ومن ثم االنتماء والوالء للوطن الدیمقراطیة ، والتعددیة ، واحترام 
ولقـد تطــورت المواطنـة ، فبعــد أن كـان االهتمــام منصـبًا علــى تطبیقهـا داخــل الدولــة   

ـــــانوني والسیاســـــي لممارســـــة حقـــــوق المواطنـــــة الواحـــــدة ذات الســـــیادة باعتبارهـــــا اإلطـــــار ا لق
االنتمــاء للقومیــة التــي تــربط وواجباتهــا ، بــدأ االهتمــام بالبعــد القــومي لهــا ، والــذي یقــوم علــى 

  .ببعض الدول األخرى  دولة ما
وشـــهدت المواطنــــة تحـــوالت عمیقــــة منــــذ بدایـــة العقــــد األخیــــر مـــن القــــرن العشــــرین   

ظهــر مفهــوم أكثــر اتســاعًا مــن المواطنــة المحلیـــة  وظهــور العولمــة كظــاهرة حیاتیــة ، حیــث
والقومیــــة ، وهــــو المواطنــــة العالمیــــة، وظهــــور المــــواطن العــــالمي الــــذي یــــؤمن بالدیمقراطیــــة 

  .، ویسعى إلى نشرها في كل أنحاء العالم وحقوق اإلنسان 
نمــا ، ومــن ثــم فــإن مفهــوم المواطنــة وعملیــة تدریســه لــیس شــكًال ثابتــًا    ٕ تطــور مــن وا

وأخیرًا إلى العالمیة ، ولهـذا فـإن تنمیـة المواطنـة لـدى الـنشء مـن أهـم ، ة إلى القومیة المحلی
ُ سبل مواجهة تحدیات القرن الحادي والعشرین ، وهذا    .التربیة ومؤسساتها عد مسئولیة ی
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فالتربیـــة فـــي عالمنـــا المعاصـــر مطالبـــة بتخطـــیط بـــرامج تربویـــة ، تـــربط بـــین طـــرق   
مجتمعــات اإلنســانیة ، وبــین مطالبهــا المحلیــة والقومیــة ومشــاكل الحیــاة وطــرق التفكیــر فــي ال

األفــراد كبــر ، فهــي التــي تشــكل الفــرد والثقافــة ، وبالتــالي هــي المســئولة عــن إعــداد األالعــالم 
لمواجهـة مطالــب الحیــاة وتحـدیات العصــر؛ ولهــذا ظهـر مفهــوم تربیــة المواطنـة والتــي تهــدف 

به المبادئ التي تقوم علیها المواطنـة ، وهـذا ال یـتم إلى إعداد المواطن الصالح وذلك باكتسا
  .إال من خالل المناهج الدراسیة 

   ُ عد المناهج الدراسـیة أبـرز أدوات التربیـة فـي تحقیـق أهـدافها ، وهـي الوسـیلة التـي وت
ولهـذا  ؛یسعى إلیهـا فـي جمیـع جوانـب الحیـاةعن طریقها یحقق المجتمع كافة األهداف التي 

  اهج عصــــــــــریة مناســــــــــبة لتغیــــــــــرات العصــــــــــر ، ومواكبــــــــــة لكــــــــــل یجــــــــــب أن تكــــــــــون المنــــــــــ
  .تطوراته 
بحكم طبیعتها تبحـث فـي قضـایا المجتمـع ومـا یجـري ومناهج الدراسات االجتماعیة   

 ُ  عــدَّ فیــه مــن تفــاعالت ، ومــا یعتریــه مــن مشــكالت مهمــا كــان عمقهــا واتســاعها ، لــذا فإنهــا ت
مهــارات واالتجاهــات والقــیم المتعلقــة تعلــیم الــنشء المعــارف وال عــنمســئولة أكثــر مــن غیرهــا 

  .ها المختلفة أبعادبالمواطنة ب
لهـــذا یجـــب علـــى منـــاهج الدراســـات االجتماعیـــة االســـتجابة لتغیـــرات العصـــر حتـــى 

لـذا فرضـت المواطنـة بمفهومهـا  ي إعداد النشء للمواطنـة الصـالحة ؛تستطیع القیام بدورها ف
ة تغیرات علـى منـاهج الدراسـات االجتماعیـة مـن الجدید بمستویاتها المحلیة والقومیة والعالمی

  .أهدافها ، ومحتواها ، وطرائقها، ونواتج تعلمها  : حیث
ولهذا یجب على مخططي مناهج الدراسات االجتماعیـة اسـتمرار إخضـاعها للتقـویم   

والتطــویر فــي كــل جوانبهــا ، وأن یكــون هــذا التطــویر مــن أســفل إلــى أعلــى ، أي مــن الحلقــة 
  .تعلیم األساسي األولى من ال

ولقــد أكــدت الدراســات الســابقة ضــعف اهتمــام منــاهج الدراســات االجتماعیــة بمفهــوم   
ـــــاهج الدراســـــات  ـــــد مـــــن المـــــؤتمرات بضـــــرورة تطـــــویر من ـــــة ، وكـــــذلك أوصـــــت العدی المواطن

هـــا أبعاداالجتماعیـــة فـــي الحلقـــة األولـــى مـــن التعلـــیم األساســـي فـــي ضـــوء مفهـــوم المواطنـــة ب
كیـف : بعـت مشـكلة الدراسـة الحالیـة والتـي تحـددت فـي السـؤال التـالي المختلفة ، ومـن هنـا ن
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یمكن تطویر مناهج الدراسات االجتماعیة للحلقـة األولـى مـن التعلـیم األساسـي فـي ضـوء 
   ها المحلیة والقومیة والعالمیة ؟أبعادمفهوم المواطنة ب

  : ویتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعیة التالیة 
م المواطنـــة المحلیـــة والقومیـــة والعالمیـــة التـــى یجـــب توافرهـــا فـــى منـــاهج مـــا أبعـــاد مفهـــو  -١

  الدراسات االجتماعیة للحلقة األولى من التعلیم األساسى ؟ 
مفهــوم المواطنــة المحلیــة والقومیــة والعالمیــة فــى منــاهج الدراســات  دمــا مــدى تــوافر أبعــا -٢

   االجتماعیة الحالیة بالحلقة األولى من التعلیم األساسى ؟
مــا التصــور المقتــرح لمــنهج الدراســات االجتماعیــة للحلقــة األولــى مــن التعلــیم األساســى  -٣

  فى ضوء مفهوم المواطنة بأبعادها المحلیة والقومیة والعالمیة ؟ 
مـــا أثــــر تــــدریس وحــــدة مـــن التصــــور المقتــــرح علــــى تحصـــیل تالمیــــذ الصــــف الســــادس  -٤

  .االبتدائى 
مقتــرح علـى تنمیـة أبعــاد المواطنـة المحلیـة والقومیــة مـا أثـر تـدریس وحــدة مـن التصـور ال -٥

  والعالمیة لدى تالمیذ الصف السادس اإلبتدائى ؟ 
  

  : أهداف الدراسة 
  : تهدف هذه الدراسة إلى ما یلى 

تقـدیم معیـار بأبعـاد المواطنــة المحلیـة والقومیـة والعالمیـة التــى ینبغـى توافرهـا فـى منــاهج  -١
  .األولى من التعلیم األساسى الدراسات االجتماعیة للحلقة 

الكشف عن مدى توافر أبعاد المواطنة المحلیـة والقومیـة والعالمیـة فـى منـاهج الدراسـات  -٢
  .االجتماعیة للحلقة األولى من التعلیم األساسى 

تقــدیم تصــور مقتــرح لمنــاهج الدراســات االجتماعیــة للحلقــة األولــى مــن التعلــیم األساســى  -٣
  .ة بأبعادها المحلیة والقومیة والعالمیة فى ضوء مفهوم المواطن

الكــوارث البیئیــة وكیفیــة مواجهتهــا المصــاغة فــي ضــوء (قیــاس فاعلیــة الوحــدة المقترحــة  -٤
مـن مــنهج الدراسـات االجتماعیــة ) مفهـوم المواطنــة بأبعادهـا المحلیــة والقومیـة والعالمیــة

  .المقترح على تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائى 
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الكــوارث البیئیــة وكیفیــة مواجهتهــا المصــاغة فــي ضــوء (فاعلیــة الوحــدة المقترحــة قیــاس  -٥
علــى تنمیــة أبعــاد المواطنــة لــدى ) مفهــوم المواطنــة بأبعادهــا المحلیــة والقومیــة والعالمیــة

  .تالمیذ الصف السادس االبتدائى 
  

  : حدود الدراسة 
  : اقتصرت الدراسة الحالیة على ما یلى 

ـــــاه -١ ـــــع : ج الدراســـــات االجتماعیـــــة ومحتواهـــــا للصـــــفوف الثالثـــــة تحلیـــــل أهـــــداف من الراب
  .والخامس والسادس االبتدائى 

عینـــة مـــن تالمیـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائى بمدرســـة المشـــرك قبلـــى االبتدائیـــة بـــإدارة  -٢
یوســف الصــدیق التعلیمیــة بمحافظــة الفیــوم ؛ ألن الصــف الســادس هــو نهایــة المرحلــة 

لتالمیذ إدراك بعـض المفـاهیم والقـیم المتعلقـة بمفهـوم المواطنـة االبتدائیة وفیه یستطیع ا
  .بأبعادها المختلفة 

الكــوارث (االقتصــار علــى إعــداد وتــدریس إحــدى وحــدات التصــور المقتــرح وهــى وحــدة  -٣
البیئیة وكیفیة مواجهتها المصاغة فى ضوء مفهوم المواطنة بأبعادهـا المحلیـة والقومیـة 

تهــا فــى ضــوء األهــداف المحــددة وذلــك فــى الفصــل الدراســى ، وقیــاس فاعلی) والعالمیــة
  .م ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥الثانى 

  .یقتصر االختبار التحصیلى على مستویات التذكر ، والفهم ، والتطبیق  -٤
  

  : أهمیة الدراسة 
  :  فيفید تقد  اترجع أهمیة هذه الدراسة إلى أنه

والقومیــة والعالمیـــة ممــا یســـاعد تقــدیم تحلیــل شـــامل لمفهــوم المواطنـــة بأبعادهــا المحلیـــة  -١
ـــیم األساســـى علـــى إدراك هـــذا  معلمـــى الدراســـات االجتماعیـــة للحلقـــة األولـــى مـــن التعل

  .المفهوم 
مســاعدة مخططــى بــرامج إعــداد المعلــم ومخططــى المنــاهج الدراســیة فــي إدراك الصــورة  -٢

  .الشاملة لمفهوم المواطنة بأبعادها المختلفة 
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ساب بعض المعـارف ، واالتجاهـات ، والقـیم الالزمـة إلعـدادهم مساعدة التالمیذ في اكت -٣
  .لیكونوا مواطنین صالحین فى المجتمع 

إفسـاح المجـال لدراسـات أخـرى فـى مجـال المواطنـة بأبعادهـا المحلیـة والقومیـة والعالمیــة  -٤
.  

  : مناهج البحث 
جراءا ٕ تهـــا تتحـــدد منـــاهج البحـــث فـــى أیـــة دراســـة فـــى ضـــوء أهـــدافها ، وأبعادهـــا ، وا

ّ فــإن هــذه  ــم المســتخدمة لإلجابــة عــن التســاؤالت التــى تبلــورت مــن خاللهــا مشــكلتها ، ومــن ثَ
  : الدراسة سوف تستخدم كال من 

  : المنهج الوصفى  *
 َ م المــنهج الوصــفى فــى اإلطــار النظــرى للدراســة عنــد تنــاول مفهــوم المواطنــة  اســتُخدِ

، وعــرض أهـم أبعادهـا وعالقتهـا بمنــاهج والتطـور التـاریخى لهـا واهــم المفـاهیم المرتبطـة بهـا 
الدراسات االجتماعیة، وكذلك یسـتخدم فـى مراجعـة نتـائج الدراسـات السـابقة فـى هـذا المجـال 
وفى بناء المعیار ، وعند اسـتخدام أسـلوب تحلیـل المحتـوى ، وفـى إعـداد التصـور المقتـرح ، 

عــداد أداتــى القیــاس وهمــا  ٕ تبــار التحصــیلى ، واختبــار االخ: وفــي إعــداد الوحــدة الدراســیة ، وا
  .المواقف 

  : المنهج التجریبى * 
 َ م المـــنهج التجریبـــى فـــى التطبیـــق المیـــدانى ألدوات الدراســـة ، حیـــث اســـتخدم اســـتُخدِ

  .الباحث التصمیم التجریبى المعروف بالمجموعة التجریبیة الواحدة 
  : فروض الدراسة 

  :ة ختبار صحة الفروض التالیتهدف الدراسة الحالیة إلى ا
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطى درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــى  -١ توجـــد فـــروق ذات دالل

  .القبلى والبعدى لالختبار التحصیلى لصالح التطبیق البعدى : التطبیقین 
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطى درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــى  -٢ توجـــد فـــروق ذات دالل

قــف أبعــاد المواطنــة لصــالح التطبیــق البعــدى القبلــى والبعــدى الختبــار موا: التطبیقــین 
  .فیما یتصل ببعد المواطنة المحلیة 
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ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطى درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــى  -٣ توجـــد فـــروق ذات دالل
القبلــى والبعــدى الختبــار مواقــف أبعــاد المواطنــة لصــالح التطبیــق البعــدى : التطبیقــین 

  .فیما یتصل ببعد المواطنة القومیة 
ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطى درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــى  -٤ توجـــد فـــروق ذات دالل

القبلــى والبعــدى الختبــار مواقــف أبعــاد المواطنــة لصــالح التطبیــق البعــدى : التطبیقــین 
  .یما یتصل ببعد المواطنة العالمیةف

ـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطى درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــ -٥ ى توجـــد فـــروق ذات دالل
القبلــى والبعــدى الختبــار مواقــف أبعــاد المواطنــة لصــالح التطبیــق البعــدى : التطبیقــین 

  .فى أبعاد المواطنة الثالثة المحلیة والقومیة والعالمیة 
  : الدراسة  إجراءات

  : تسیر هذه الدراسة وفقا للخطوات التالیة  
  .ع الدراسة مسح الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة المتعلقة بموضو :  أوالً 

تحدیــد مفهــوم المواطنــة ، والتطــور التــاریخي لهــا ، وأهــم المفــاهیم ذات الصــلة بهــا ، :  ثانیــاً 
  .وأهم أبعادها ، وعالقتها بمناهج الدراسات االجتماعیة 

المحلیة والقومیة والعالمیة الواجب توافرهـا فـي : إعداد معیار یتضمن أبعاد المواطنة :  ثالثاً 
وذلــك  ، منــاهج الدراســات االجتماعیــة للحلقــة األولــى مــن التعلــیم األساســيأهــداف ومحتــوى 

   -:بالرجوع إلى المصادر التالیة 
  .الدراسات السابقة العربیة واألجنبیة التى أجریت فى هذا المجال  -١
  .دراسة كتابات المتخصصین المعنیین بمفهوم المواطنة  -٢
  .الحلقة األولى من التعلیم األساسي  طبیعة الدراسات االجتماعیة وأهدافها في -٣

عـرض المعیـار بعـد صـیاغته علـى مجموعـة مـن الخبـراء المتخصصـین فـى المنـاهج :  رابعاً 
  .وطرق تدریس الدراسات االجتماعیة لضبطه والتأكد من سالمته العلمیة 

تحلـیـــل أهـــــداف ومحتــــوى منـــــاهج الدراســــات االجتماعیــــة الحالیـــــة المقــــررة علـــــى :  خامســــاً 
الرابــــع والخــــامس والســــادس بالحلقــــة األولــــى مــــن التعلــــیم األساســــى فــــى ضــــوء :  الصــــفوف

  .المعیار السابق ؛ للتعرف على مدى توافر أبعاد المعیار بها
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إعـــداد تصــــور مقتـــرح لمـــنهج الدراســــات االجتماعیـــة للحلقـــة األولــــى مـــن التعلــــیم :  سادســـاً 
والعالمیــة التــى تــم تحدیــدها  األساســى فــى ضــوء مفهــوم المواطنــة بأبعادهــا المحلیــة والقومیــة

  ) .خامساً (، وفى ضوء تحلیل المحتوى الذى تمَّ فى )  ثالثًا ، ورابعاً (فى 
إختیــــار وحــــدة دراســـیة مــــن التصــــور المقتــــرح وهــــى وحــــدة الكــــوارث البیئیــــة وكیفیــــة : ســــابعاً 

عــادة صــیاغتها فـى ضــوء مفهــوم المواطنــة بأبع ٕ ، ادهـا المحلیــة والقومیــة والعالمیــةمواجهتهـا وا
والمقـــررة علـــى تالمیـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي ، وعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــراء 
المتخصصــین فــى المنــاهج وطــرق تــدریس الدراســات االجتماعیــة ؛ لضــبطها ، والتأكــد مــن 

  .سالمتها العلمیة 
عَّــدة فــى ) دلیــل المعلــم ( إعــداد مرجــع الوحــدة :  ثامنــاً  ُ الخــاص بــإجراءات تــدریس الوحــدة الم

فهــوم المواطنــة بأبعادهـــا المحلیــة والقومیــة والعالمیــة ، وعرضـــه علــى مجموعــة مـــن ضــوء م
المحكمـــین المتخصصـــین فـــى المنـــاهج وطـــرق تـــدریس الدراســـات االجتماعیـــة ؛ لضـــبطه ، 

  .والتأكد من سالمته العلمیة 
إعــداد اختبــار تحصــیلى وعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــین المتخصصــین فــي  :  تاســعاً 

  .تدریس الدراسات االجتماعیة ؛ لضبطه ، وحساب صدقه وثباته المناهج وطرق 
إعداد اختبار مواقف لقیاس أبعـاد المواطنـة وعرضـه علـى مجموعـة مـن المحكمـین :  عاشراً 

  .ریس ؛ لضبطه ، وحساب صدقه وثباتهالمتخصصین في المناهج وطرق التد
ســة المشــرك قبلــى اختیــار عینــة مــن تالمیــذ الصــف الســادس االبتــدائي بمدر :  حــادى عشــر

  .االبتدائیة بإدارة یوسف الصدیق التعلیمیة بمحافظة الفیوم 
تطبیـق االختبـار التحصـیلى واختبـار المواقـف تطبیقـا قبلیـًا علـى عینـة الدراسـة :  ثانى عشـر

  .ورصد نتائج التطبیق ومعالجتها إحصائیًا 
  .ة تدریس الوحدة الدراسیة المقترحة للتالمیذ عینة الدراس:  ثالث عشر
تطبیــق االختبـــار التحصــیلى ، واختبــار المواقـــف تطبیقــًا بعـــدیًا علــى التالمیـــذ :  رابــع عشـــر

  .عینة الدراسة ، ورصد نتائج التطبیق ومعالجتها إحصائیًا 
  .رصد النتائج ومعالجتها إحصائیًا وتحلیلها وتفسیرها :  خامس عشر
  .تقدیم التوصیات والمقترحات :  سادس عشر
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  :الدراسة نتائج : ثانیًا 
في ضوء اإلجراءات التي أتبعها الباحث لحل مشكلة الدراسة تم التوصل إلـى النتـائج التالیـة 

:  
  :بالنسبة للفرض األول 

تفوق التالمیذ عینة الدراسة في التطبیق البعدي لالختبار التحصـیلي عـن التطبیـق القبلـي * 
 ةداللـة إحصـائی ذاتفـروق د و له ، وهـذا یعنـي قبـول الفـرض األول الـذي یـنص علـى وجـ
القبلــي والبعــدي لالختبــار : ین بــین متوســطي درجــات التالمیــذ عینــة الدراســة فــي التطبیقــ

  . التحصیلي لصالح التطبیق البعدي 
  :بالنسبة للفر ض الثاني 

عـــن  المواطنـــة أبعــادختبــار مواقـــف تفــوق التالمیـــذ عینــة الدراســـة فــي التطبیـــق البعـــدي ال* 
 فـروق ذاتد و یعنـي قبـول الفـرض الثـاني الـذي یـنص علـى وجـ التطبیق القبلـي لـه ، وهـذا

القبلـــي : ین داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــي التطبیقـــ
" لصـــالح التطبیـــق البعـــدي فیمـــا یتصـــل ببعـــد  المواطنـــة أبعـــادختبـــار مواقـــف والبعـــدي ال

  . "المواطنة المحلیة 
  :بالنسبة للفرض الثالث 

عـــن  المواطنـــة أبعــادختبــار مواقـــف میـــذ عینــة الدراســـة فــي التطبیـــق البعـــدي التفــوق التال* 
 فـروق ذاتد و الثالـث الـذي یـنص علـى وجـ ضوهـذا یعنـي قبـول الفـر  ،التطبیق القبلي لـه 

القبلـــي  :ین داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــي التطبیقـــ
" البعـــدي فیمـــا یتصـــل ببعـــد صـــالح التطبیـــق ل المواطنـــة أبعـــادختبـــار مواقـــف والبعـــدي ال

  " .المواطنة القومیة 
  :بالنسبة للفرض الرابع 

عـــن  المواطنـــة أبعــادختبــار مواقـــف تفــوق التالمیـــذ عینــة الدراســـة فــي التطبیـــق البعـــدي ال* 
 فــروق ذاتد و الـذي یــنص علـى وجــ الرابــع ضوهــذا یعنـي قبــول الفـر  ،التطبیـق القبلــي لـه 

القبلـــي  :ین ســـطي درجـــات التالمیـــذ عینـــة الدراســـة فـــي التطبیقـــداللـــة إحصـــائیة بـــین متو 
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" لصـــالح التطبیـــق البعـــدي فیمـــا یتصـــل ببعـــد  المواطنـــة أبعـــادختبـــار مواقـــف والبعـــدي ال
  " .المواطنة العالمیة 

  :بالنسبة للفرض الخامس 
عـــن  المواطنـــة أبعــادختبــار مواقـــف تفــوق التالمیـــذ عینــة الدراســـة فــي التطبیـــق البعـــدي ال* 

فــروق د و الــذي یــنص علــى وجــ الخــامس ضوهــذا یعنــي قبــول الفــر  ،طبیــق القبلــي لــه الت
القبلـي  :ین داللة إحصائیة بین متوسطي درجات التالمیـذ عینـة الدراسـة فـي التطبیقـ ذات

المواطنـــة  أبعـــادلصـــالح التطبیـــق البعـــدي فـــي  المواطنـــة أبعـــادختبـــار مواقـــف والبعـــدي ال
  " .لعالمیة وا، والقومیة ، المحلیة " الثالثة 

  :الدراسة توصیات : ثالثًا 
ً و فـــي ضـــوء مشـــكلة الدراســـة وفر    علـــى  ضـــها ، وفـــي حـــدود العینـــة المختـــارة ، وبنـــاء

  :النتائج التي تم التوصل إلیها یمكن التوصیة بما یلي 
  :في مجال أهداف مناهج الدراسات االجتماعیة بالحلقة األولى من التعلیم األساسي  -١

لیـــل أهـــداف منــاهج الدراســـات االجتماعیـــة بالحلقـــة األولـــى مـــن لمــا كانـــت نتـــائج تح
 ةهــا المحلیــة والقومیــة والعالمیــة ممثلــأبعادالتعلــیم األساســي قــد أثبتــت أن مفهــوم المواطنــة ب

  :لذا یوصى بالتالي  ؛تمثیًال ضعیفًا فیها 
ضرورة أن تتضمن أهداف منـاهج الدراسـات االجتماعیـة بالحلقـة األولـى مـن التعلـیم  -

المواطنـة المحلیـة والقومیـة والعالمیـة بجانـب جوانـب الـتعلم األخـرى  أبعـادألساسـي ا
  .وبشكل متوازن 

ضـــرورة التركیـــز علـــى مهـــارات التفكیـــر العلمـــى ، والحصـــول علـــى المعلومـــات مـــن  -
ـــیم  فـــيمصـــادرها وترتیبهـــا  أهـــداف الدراســـات االجتماعیـــة للحلقـــة األولـــى مـــن التعل

  . األساسي
بالبعـــد المهـــاري والوجـــداني فـــي األهـــداف بجانـــب البعـــد المعرفـــي  ضـــرورة االهتمـــام -

، والقــــیم المتعلقــــة واالتجاهــــات ، بحیــــث یعمــــل علــــى اكتســــاب التالمیــــذ المهــــارات 
  .الالزمة إلعداد المواطن الصالح بالمواطنة 



 ٢٤٥

الخدمــــة لتنمیــــة مهــــارة صـــــیاغة أثنــــاء  فـــــيضــــرورة عقــــد دورات تدریبیــــة للمعلمــــین  -
  .صیاغة صحیحة  األهداف اإلجرائیة

  :في مجال محتوى مناهج الدراسات االجتماعیة بالحلقة األولى من التعلیم األساسي  -٢
لمــا كانــت نتــائج محتــوى منــاهج الدراســات االجتماعیــة بالحلقــة األولــى مــن التعلــیم   

تمثـــیًال  ةهــا المحلیـــة والقومیــة والعالمیـــة ممثلــأبعادقــد أثبتـــت أن مفهــوم المواطنـــة باألساســي 
ُ  الذ ؛فًا ضعی َ ی   :ي بالتالي وص

، واالتجاهــات ، ضـرورة أن یتضـمن محتــوى منـاهج الدراسـات االجتماعیــة المعـارف  -
ــــة ب، والقــــیم  ــــة مفهــــوم المواطن ــــة والقومیــــة أبعادوالمهــــارات الالزمــــة لتنمی هــــا المحلی

  .والعالمیة 
ضـــرورة تضـــمین محتـــوى منـــاهج الدراســـات االجتماعیـــة لمشـــكالت وقضـــایا حیاتیـــة  -

  .لتزید من وعي التالمیذ بوطنهم وقومیتهم وعالمهم ؛ لیة وقومیة وعالمیة مح
اســتخدامها وســیلة  إعــادة تنظــیم محتــوى منــاهج الدراســات االجتماعیــة بحیــث یصــبح -

لبلــــوغ الهـــــدف األســــمى وهـــــو إعـــــداد المــــواطن الصـــــالح ، بـــــدًال مــــن جعـــــل حفـــــظ 
  . األوحدالمعلومات واسترجاعها هو الهدف 

: ألولـى مـن التعلـیم األساسـي علـى مـداخل فـي الحلقـة ا المعلم أدلة كدؤ ت ضرورة أن -
األحــــداث الجاریــــة والزیــــارات المیدانیــــة ، والقــــراءات الخارجیــــة وذلــــك لزیــــادة وعــــي 

  .التالمیذ لما یدور حولهم ، وتنمیة مبدأ التعلم المستمر لدیهم 
األنشـــطة ضـــرورة أن یتضـــمن محتـــوى منـــاهج الدراســـات االجتماعیـــة مجموعـــة مـــن  -

في مجال المواطنة كوسیلة لتوظیـف محتواهـا ) صفیة وال صفیة(التعلیمیة الحیاتیة 
والقـــیم ذات الصـــلة ، واالتجاهـــات ، والمهـــارات ، فـــي اكتســـاب التالمیـــذ للمعـــارف 

بالمواطنـة علــى المســتوى المحلـي والقــومي والعــالمي كالمشـاركة السیاســیة ، والقــدرة 
  .كة في حل المشكالتلمشار على اتخاذ القرارات ، وا

  :في مجال طرق التدریس  -٣
 عتمــاد علــى أكثــر مــن طریقــة تــدریسمــن النتــائج التــي كشــفت عنهــا الدراســة أن اال  

فـي تـدریس الوحـدة المقترحــة قـد أدى إلـى تحقیــق نتـائج أفضـل فــي مختلـف جوانـب التعلــیم ، 
  :ولذلك یوصى بالتالي 



 ٢٤٦

اعیــــة بالحلقـــــة األولـــــى مـــــن التعلـــــیم لمعلمـــــي الدراســـــات االجتم تدریبیـــــة عقــــد دورات -
لتدریبهم على استخدام طرق تـدریس متنوعـة وحدیثـة مثـل ؛ األساسي أثناء الخدمة 

  .وغیرها ... طریقة المناقشة ، وتمثیل األدوار ، والتعلم التعاوني : 
جدیــد فــي التـدریب المســتمر للطــالب المعلمـین أثنــاء التربیــة العملیــة علـى اســتخدام ال -

  .، وتوظیفها في الموضع المناسب یسطرق التدر 
ضـــرورة اســـتخدام الــــتعلم النشـــط الســــتثارة دافعیـــة التالمیـــذ للمشــــاركة بفاعلیـــة أثنــــاء  -

  .المواطنة  أبعاددراسة موضوعات الدراسات االجتماعیة الكتساب 
الخدمــة ، وللطـــالب المعلمــین المتخصصـــین أثنـــاء للمعلمـــین فــي التــدریب المســتمر  -

التعلیمیــة الحدیثــة ، والوســائط  المعینــاتجتماعیــة علــى اســتخدام فــي الدراســات اال
  .مستحدثات تكنولوجیا التعلیم المتعددة ، واإلنترنت ، وكل 

ث الجاریـــة ، األحـــدا: خل اتــدریب معلمـــي الدراســـات االجتماعیـــة علـــى اســـتخدام مـــد -
ء ، والكتیبــــات المصــــاحبة ذات الصــــلة بمفهــــوم المواطنــــة أثنــــاوالزیــــارات المیدانیــــة

  .قیامهم بتدریس موضوعات مناهج الدراسات االجتماعیة 
  :مقترحات بدراسات أخرى : رابعًا 

ُ مـن نتـائج الدراسـة الحالیـة في ضوء ما أسفرت عنـه  عـد یمكـن اقتـراح إجـراء دراسـات أخـرى ت
  :بمثابة امتداد واستكمال لما سبق ، ومن هذه الدراسات المقترحة ما یلي 

الصــــف األول الثـــانوي العــــام فـــي ضــــوء مفهـــوم المواطنــــة تطـــویر مــــنهج الجغرافیـــا ب -
  .ها المحلیة والقومیة والعالمیة أبعادب

تطـویر منـاهج الدراســات االجتماعیـة بالحلقـة الثانیــة مـن التعلـیم األساســي فـي ضــوء  -
  .مفهوم المواطنة القومیة والعالمیة 

یــات التربیــة فــي تصــور مقتــرح لتطــویر بــرامج إعــداد معلــم الدراســات االجتماعیــة بكل -
  .ها المحلیة والقومیة والعالمیة أبعادضوء مفهوم المواطنة ب

فاعلیة برنامج مقترح في الدراسات االجتماعیة لتنمیـة مفهـوم المواطنـة العالمیـة لـدى  -
  .طالب المرحلة الثانویة 

تطـــویر بـــرامج تـــدریب معلمـــي الدراســـات االجتماعیـــة فـــي أثنـــاء الخدمـــة فـــي ضـــوء  -
  .ها المحلیة والقومیة والعالمیة أبعادطنة بمفهوم الموا

فاعلیة برنامج مقترح قـائم علـى النشـاط لتنمیـة ممارسـة المواطنـة لـدى تالمیـذ الحلقـة  -
  .الثانیة من التعلیم األساسي 


