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 المستخمص
لػػػبعه أهػػػداؼ التربيػػػة  مػػػدح تققيػػػؽ مقتػػػوح مقػػػررات العمػػػـو بالمرقمػػػة ا بتدا يػػػة "

      "لممواطنة
محتحوى  بناًء عمى المالحظة الشخصية، ونتائج الدراسات السابقة، اتضح  صصحور       

؛ لححذا دقححد مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة عححن تحقيححق بعححض أهححداف التربيححة لممواطنححة
مححدى تحقيححق محتححوى مقححررات العمححوم بالمرحمححة سححعت الدراسححة الحاليححة تلححى التعححرف عمححى 
، ولتحقيحححق هحححذا ال حححدف تحححم اتبحححاع اإل حححراءات اإلبتدائيحححة لحححبعض أهحححداف التربيحححة لممواطنحححة

تعححداد تسححتمارل تحميححل محتححوى مقححررات ، ر وأهححداف التربيححة لممواطنححةتحديححد معححاييالتاليححة  
، وتحم ت حراء التحميحل، العموم بالمرحمة اإلبتدائية دي ضوء بعحض أهحداف التربيحة لممواطنحة

صصحور مقحررات ، وصحد أشحارت النتحائج تلحى )مسحي تحميل محتوى(الوصفي المن ج تتباع 
 .التربية لممواطنةالعموم لممرحمة اإلبتدائية عن تحقيق أهداف 

 
Abstract 

Based on self observation & previous studies' results, it had 
been appeared that there is a shortage of primary stage science 
courses' content in achieving some aims of education for citizenship, 
so this study tried to recognize the role of primary stage science 
courses' content in achieving some aims of education for citizenship, 
and to achieve such aim, the next proceduers had been done: defiene 
the education for citizenship standards & aims, prepare the primary 
stage science courses' content analysis form in the light of some aims 
of education for citizenship, analyze the courses' content, & it had 
followed the descriptive approach (servey content analyze), the results 
refers to that there is a shortage of the primary stage science courses' 
content in achieving some aims of education for citizenship  
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 ة :ػػمقدم
 ؛ دفحححي هحححذ تالميحححذعحححداد الححححل الم محححة دحححي تمحححن المرا المرحمحححة اإلبتدائيحححةتعتبحححر 

ت اهحات والقحيم الشخصحية وتظ حر الميحول واإلتتبمور المرحمة تتكون العادات والم ارت، و 
تقحوم  ح حر اسسحاس الحذيكمحا تعحد هحذ  المرحمحة   ،طوال حياتحه تمميذالتي تو ه سموك ال

 ن رصححيد  المعردححي،و  ك ححالمرحمححة ي   هححذ ي دحح تمميححذ، كمححا أن العميححه مراحححل التعمححيم اسخححرى
ويخححرم مححن نطححاق ذاتححه ومحححيط أسححرته تلححى نطححاق أوسححا يتمتححل دححي مدرسححته التححي تمححد  

 .بل والكون كمهووطنه بيئته  تساع هذا النطاق ليشملتساعد عمى توم ارات بمعمومات 
التقادححات المختمفححة ممححا صححد يضححعف صححيم الححو ء  حيححت تتححداخللعولمححة ا ودححي ظححل
سححححوء ل(، ونتي ححححة 64-63  7004)بتينححححة عبححححد الححححر وف رمضححححان،  وا نتمححححاء لمححححوطن 

مبححححا ل، وضححححعف ا نتمححححاء، الالقححححيم ا سححححت الكية، وال ؛ دقححححد تفشححححتلتكنولو يححححاا اسححححتخدام
أصب   بد من ولذلك  تطوير الم تما وتحديته؛ركة ا  تماعية دي والعزوف عن المشا

؛ تذ أن (301-306  7006)رشحا  محال نورالحدين الميتححي،  إلنقحاذ الحوطن تعحادل التفكيحر
 لسحموكياترتبط بابحل تح معردحي دقحط؛التحصحيل ال  تقتصحر عمحى متطمبات تحدات التقحدم 

حتحححرام هحححو محححن ج الحيحححال، واالحححذي  التفكيحححرالتحححي يحكم حححا تطحححار تقحححادي صيمحححي، يقحححوم عمحححى 
)حسحححن شححححاته، سحححموكيات المحححواطن الصحححال  محححن  وغيرهحححا... اآلخحححر، وتقبحححل ا خحححتالف،

7005  343). 
ة )بتينحححححمن ححححا  تنميححححة المححححواطن الصححححال   عححححدد مححححن الوظححححائف الرئيسححححةلمتربيححححة و 

منححححاهج ل هححححداف المتوصعححححة مسححححتقبالً اسومححححن (، 13-10  7004عبححححدالر وف رمضححححان، 
التركيحز عمحى منظومحة القحيم الوطنيحة واسخالصيحة لموا  حة التطحورات النات حة عحن التعمحيم، 

ي حححن أن و  ،(351-357  7006عيد تسحححماعيل عمحححي، )سححح العممحححي والتكنولحححو ي قحححدمالت
 المواَطنححة وتشححكيل المححواطن الصححال ،تحقيححق  تلححىي يم اسبتححدائ ميححا منححاهج التعمححتسححعى 
)عححاطف محمححد سححعيد ومحمححد  اسححم مححة مححن أهححداف التربيححة العا رئححيسهححو هححدف الححذي 

التححي كانححت ومازالححت موضححا  عححد المواطنححة تحححدى القححيم الم مححةوت  ، (76  7005عبححدا ، 
واغتححراب م عححن الم تمححا، دضححاًل   احححول مسححئوليات تالميححذالنقححص معححارف بسححبن هتمححام ت



                              مدى تحقيق محتوى مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية لبعض أهداف التربية لممواطنة                                          

 شيرين مرقس مصري قديس      د./ سعاد محمد مغربي أحمد        أ.د/ عبدالرحيم أحمد أحمد سالمة  
 

 

 6102 ابريل                            العدد السابع والعشرون                                                                                      

              

- 501 - 

   7033)سناء عمي أحمد يوسف، بالتربية لممواطنة عن صمة البرامج التدريسية التي ت تم 
16 .) 

  7001)ليزلي و. تروبريحدم ورود حر و. بحايبي و انيحت كارلسحون بويحل ت كد و 
سحيوا  ون العديحد محن اآلراء محواطني المسحتقبل أن  ،(Albe, 2015: 905)و (،647

العمحم  م محة محن  وانن حولقرارات التلى تتخاذ  والقرارات المتضاربة، وسيكونون بحا ة
ولححذلك  ... تلحح ،المححوارد، والتوعيححة البيئيححة والصحححية، الك سححتاوالتكنولو يححا، متححل  صضححايا 

مححواطني المسححتقبل عمححى تتخححاذ القححرارات المناسححبة ت ححا  ل التالميححذ دمححن الضححروري مسححاعد
تمححك القضححايا، والتعبيححر بوضححوئ عححن لرائ ححم وتحميححل و  ححات النظححر المختمفححة، ومناصشححت ا 

بححراهيم سححعيد عمححي  دراسححة دححرم عمححر تاويتفححق هححذا مححا توصححيونقححدها بححاحترام،            عيححوري وار
وعبحححدا  أحمحححد المسحححاوي ومحمحححد حسحححن ال تحححاري وداطمحححة محمحححد ناصحححر وعبحححدا  أحمحححد 

توصحححيات لتعزيحححز دور المدرسحححة دحححي تنميحححة صحححيم ل بعحححدوالتحححي أوصحححت  ،(7002باغفحححار )
 تححححديت محتحححوى منحححاهج العمحححومضحححرورل  من حححا  ؛المواطنحححة لحححدى تالميحححذ التعمحححيم اسساسحححي

التالميذ دي أنشطة لحمايحة  شتراكضرورل ا،و الحديتة ؛ ليواكن التالميذ المعارفارباستمر 
، نيحححةترشحححيد الميحححا  باعتبارهحححا تحححرول وطتوعيحححة بيهميحححة وخار  حححا، وال البيئحححة داخحححل المدرسحححة

بداعيححة والممكححات اإل هتمححام بتنميححة الم ححارات العقميححةاإلوتنميححة الححوعي الصحححي لمتالميححذ، و 
التحي ، Shuayb & O,Donnell (2008: 25)دراسحة  نتحائج ذلحك ، وي يحدلحدى التالميحذ

 -ألمانيحححا -سحححكوتالند -بتحححدائي دحححي دول )تن متحححرارت تلحححى أن أهحححداف وصحححيم التعمحححيم اإلأشححا
هو نححدا( تركححز بوضححوئ عمححى تعححداد اسدححراد سدوارهححم دححي الم تمححا،  -السححويد -نيوزيالنححد
قتصحر عمحى المشحاركة المدنيحة دحي وهحي  ت ،محن أ حل المواطنحة شحدل عمحى التربيحةدت كحد ب

رتبط أيضحًا تلحى ا تح، ولكن حدحسحن ود م الحقحوق والوا بحات الحيال ا  تماعية والسياسية،
هناك العديد من و ستدامة، والمسئولية ت ا  البيئة، حد كبير بالوعي الصحي، والتنمية الم

موضححوعات ال؛ متححل  والمواطنححة العمححوم بححين مقححررات ت النطححاق المشححتركذاالموضححوعات 
اسطعمحة المعدلحة وراتيحًا، وديحروس ذات الطابا العممحي، والتحي ت حم كحل المحواطنين؛ متحل  

باإلضحادة تلحى البقر، وأنفمونزا الطيحور،  نقص المناعة المكتسن )اإليدز(، ومرض  نون



                              مدى تحقيق محتوى مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية لبعض أهداف التربية لممواطنة                                          

 شيرين مرقس مصري قديس      د./ سعاد محمد مغربي أحمد        أ.د/ عبدالرحيم أحمد أحمد سالمة  
 

 

 6102 ابريل                            العدد السابع والعشرون                                                                                      

              

- 501 - 

قية؛ متل  ت راء الت ارن عمى الحيوانات، خماعتراضات تتير  الموضوعات العممية التي
 :Wellington & Ireson, 2012))     ، وبحرامج اسسحمحة النوويحةونقحل اسعضحاء

حححن المحححواطن محححن الف حححم العميحححق ل محححور ، 296 دحححالوعي بالمظحححاهر ا  تماعيحححة لمعمحححم ي َمك 
 .(Kolsto, Sebtember 2008: 993) م تمعي  دالموضا التي هي العممية 
حقيق بعض أهحداف وت عتبر مناهج العموم تحدى المناهج الرئيسة المسئولة عن ت 

مححن الموضححوعات التححي  العديححدالتربيححة لممواطنححة؛ وذلححك بحكححم طبيعت ححا؛ تذ أن ححا تتضححمن 
المشحكالت البيئيحة، وتحدعيم  بعحض محاولة ححلتنمية التقادة العممية، و متل  ت هم ا ل ذا؛ 
ة العمميالقضايا ومناصشة بحت  وا ست الكية، ائية، وا هتمام بالتربية الصحيةالتربية الوص
 وتدعيم القيم ا نسانية، ...تل . ال دلية،

ويتضحح  مححن العححرض السححابق، أنححه يمكححن تحقيححق بعححض أهححداف التربيححة لممواطنححة 
 مقحرراتمدى تحقيق محتوى  قصيتحاول ت الباحتةومن هنا دإن من خالل مادل العموم، 

 .هدافهذ  اسالعموم بالمرحمة اإلبتدائية لبعض 
 - خاللحساس بالمشكمة من إلنبا ا-: مشكمة البقث وتقديدها
 ،العمحوم عمححى الموضحوعات العمميحة البحتححة ادلتركيححز محدقحد لحوحظ  المالقظػة الشخيػػية:

كسححححان التالميححححذ سححححموكيات المححححواطن ط ححححا بححححالم تما، وعححححدم تركيزهححححا عمححححى توضححححعف رب
مححدى  تقصححيالحا ححة تلحى   كحد، ممححا يالصحال ؛ تذ أن ححا   تتضحمن أيححة تو ي حات سححموكية

 أهداف التربية لممواطنة.العموم بالمرحمة اإلبتدائية لبعض مقررات  تحقيق محتوى
 نتا ج وتوييات بعه الدراسات السابقة، مثؿ:

( التحححي صحححدم دي حححا 765-764  7003دراسحححة عبدالسحححالم مصحححطفى عبدالسحححالم ) -
، تصور مقترئ لمناهج العموم لتحقيق متطمبات التنمية وموا  ة تححديات العولمحة

عمحححى   حححود  ركيحححزضحححرورل التعمحححى  ل حححذا التصحححورالعامحححة  هحححدافدحححي اس أكحححدصحححد و 
تزويحححد  -بنحححاء الحضحححارل العربيحححة والعالميحححة دحححي هحححمودور ن حححازات العممحححاء العحححرن وار 
وتنميحححة مقومحححات  بمف حححوم المواطنحححة )الحقحححوق والوا بحححات والمسحححئوليات(، تالميحححذال
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ت اهحححححححات العمميحححححححة تنميحححححححة القحححححححيم والعحححححححادات واإل -لحححححححوطني وترسحححححححيخها نتمحححححححاء ا
   تماعية.وا

( التحححي أوصححت بضححرورل تعزيحححز 72  7033دراسححة زيححاد بركحححات وليمححي أبححوعمي ) -
  برامج تربية المواطنة دي المناهج والمقررات المختمفة لتدعيم مف وم المواطنة.

، والتحي أشحارت نتائ  حا تلحى أن اإلطحار  Baraka (2008: 15)بركحة دراسحة -
يركحححححز عمحححححى الحقحححححوق يم بمصحححححر   المفحححححاهيمي الحححححذي تتبنحححححا  وزارل التربيحححححة والتعمححححح

نسححانية دححي التعمححيم، سححواء دححي المححن ج الخفححي أو المعمححن، كمححا أنححه بححالرغم مححن اإل
ت  أن   ذكححر العديححد مححن صححيم المواطنححة دححي دليححل المفححاهيم المعححد مححن صبححل الححوزارل

 نسبة تمتيم ا بالكتان المدرسي كانت دقيرل لمغاية. 
أشحارت محن خححالل التححي  ((Johnston, 2011: 110-112  ونسحون دراسحة -

تلححى أن معظححم التالميححذ   يمتمكححون اسسححاس العممححي ودرنسححا  مسحح  تححم دححي ويمححز
، حم حا يسحتطيعوالكحي أسحبان المشحكالت ا  تماعيحة ذات الطحابا العممحي  حديدلت

دور الحح% محن التالميحذ بححويمز عمحى 14,6% مححن التالميحذ بفرنسححا، و47 وصحد وادحق
 ،المواطنححة العالميححةبيححة مححن أ ححل التنميححة المسححتدامة و ر دححي التلمححادل العمححوم رئيس الحح

صدر ضئيل محن الحمحاس لمتربيحة محن أ حل التنميحة  اكال الم موعتين أظ ر  كما أن
 المزيد من البحت. تطمنالمستدامة والمواطنة العالمية مما ي

يفيديمي  دراسة - التي أوصت بضرورل Alutu & Ifedili (2012: 578 ) ألوتو وار
تححدائي والتححانوي لتشححكيل بتربيححة لممواطنححة دححي م سسححات التعمححيم اإلأن يكححون هنححاك 

 يسحححاعد عمحححىواطنحححة ممحححا مي حححن تنميحححة الحححوعي بالأنحححه و  منحححذ الصحححغر، المحححواطنين
 . لزمالئ م دي اإلنسانيةاحترام اسدراد 

التحي أشحارت  Barrue & Albe (2013: 1104- 1105) بحارو وألحن دراسحة -
عردحححة كيفيحححة تنشحححئة المحححواطن مي حححدف تلحححى  تلحححى أن عحححدد محححن البحححاحتين والمعممحححين

توظيححف تححدريس  يحتححام تلححى المزيححد مححن البحححت، ومححن الممكححنأمححر ، ولكنححه الناصححد
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ربححححط العمححححم بالتكنولو يححححا ة لممواطنححححة مححححن خححححالل تنميححححة التربيححححالعمححححوم ليسحححح م دححححي 
 والم تما.

تححححودير بححححرامج  ضححححرورل( التححححي أوصححححت ب7036دراسححححة تل ححححام عبححححد الحميححححد دححححرم ) -
الححوار  تشح ابحيحت تغييحر التقادحة المدرسحية و  ،صحيم والمواطنحة  كد عمحىتتعميمية 

 الوعظ واإلرشاد.بدً  من والديمقراطية 
( التي خمصحت تلحى 22-21  7031دراسة سيف بن ناصر بن عمي المعمري ) -

أن مف وم المواطنة بالمناهج يركز عمى  وانن تاريخية و غرادية دقط يتم تمقين ا 
مواطنحة عمحى الفضحائل الخمقيحة والقحيم المدنيحة وحقحوق لمالتربيحة  ، و  تركحزتالميذلم

مبححدأ المواطنححة،  يقححوم عمي ححااإلنسححان وحريححة التعبيححر، وغيرهححا مححن ال وانححن التححي 
هحححددًا رئيسححًا ل نظمحححة   تعتبححر المواطنححة اليحححوم أشححارت الدراسحححة السححابقة تلحححى أن و 

الدراسحات العمميحة ححول  ر دي ت راءبضرورل ا ستمرالذلك دقد أوصت التربوية، و 
  ممواطنة؛ لتطوير داعمية المدرسة دي بناء المواطنة المسئولة.لواصا التربية 

 يمكن التوصل تلى التالي  امن خالل الدراسات السابقة التي تم عرض 
 صمة الدراسات التي تناولت التربية لممواطنة من خالل مادل العموم. 
عبدالسححالم مصححطفى ميححة المواطنححة )الدرسححات ضححرورل ا هتمححام بتن بعححضأكححدت  

 & Alutu) و) ،(7033 ،زيحاد بركحات وليمحي أبحوعمي)و ،(7003 ،عبدالسحالم
Ifedili, 2012 ،(7036نودمبر  3، و)تل ام عبد الحميد درم. 

أشارت بعض الدراسات تلى تمكانيحة تنميحة المواطنحة محن خحالل  تنميحة المعحارف  
التوعيحححة بترشحححيد الميحححا ، وتنميحححة يئحححة، و العمميحححة لحححدى التالميحححذ، وأنشحححطة حمايحححة الب

 & Shuayb)(، و7002الححوعي الصحححي )دححرم عمححر عيححوري، ولخححرون، 
O,Donnell, 2008) وكم حا يمكحن تنميت ححا محن خحالل محادل العمحوم؛ ممحا يشححير ،

 تلى تمكانية تنمية التربية لممواطنة من خالل مادل العموم.
عن تنمية التربيحة لممواطنحة  تلى صصور المناهج الدراسيةالدرسات  بعض شارتأ 

 (Baraka, 2008). ، و(7031)سيف بن ناصر بن عمي المعمري، 
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 :ابؽ يمكف تقديد مشكمة الدراسة فيمف خالؿ العره الس
أهحححداف التربيحححة بعحححض عحححن تحقيحححق لممرحمحححة اإلبتدائيحححة العمحححوم  مقحححرراتمحتحححوى  صصحححور
 .لممواطنة
  -:الدراسة سؤاؿ
ئيحة لحبعض أهحداف التربيحة عمحوم بالمرحمحة اإلبتداالمقررات مدى تحقيق محتوى ما  -

 ؟لممواطنة
  -:دراسةفره ال
أهحححححداف التربيحححححة بعحححححض العمحححححوم بالمرحمحححححة اإلبتدائيحححححة  مقحححححرراتمحتحححححوى حقحححححق  ي -

 لممواطنة.
 - تاليال الدراسة الحالية بالمحدد سوف تمتزم -:لدراسةا مقدد
؛ سن المحكمحححين عن حححا لراء السحححادل التحححي تسحححفرأهحححداف التربيحححة لممواطنحححة، بعحححض  -

هناك من أهداف التربية لممواطنة ما صد   يتناسن محا المرحمحة اإلبتدائيحة أو محا 
 .مادل العموم

 :الدراسة الحالية تلى ت دف -:هدؼ الدراسة
ئيحححة لحححبعض العمحححوم بالمرحمحححة اإلبتدامقحححررات  محححدى تحقيحححق محتحححوىالتعحححرف عمحححى  -

 .أهداف التربية لممواطنة
  الدراسة الحالية دي صد تفيد -:أهمية الدراسة

أهحداف التربيحة لممواطنحة التحي تتناسحن محا محادل العمحوم معحايير و صائمحة ب الوصول تلى -
 من   ة أخرى. لمرحمة اإلبتدائيةوما تالميذ ا من   ة،

سححتمارل لتحميححل مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة دححي ضححوء أهححداف التربيححة تححودير ت -
 لممواطنة.

ة مححن تطححار مححادتي الدراسححات ا  تماعيححة والتربيححة الوطنيححة الخححروم بالتربيححة لممواطنحح -
 .، ومن ا مادل العموملتشمل كادة المواد الدراسية
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يحة لممواطنحة أتنحاء تعحدادهم تو يه نظر مخططي المنحاهج الدراسحية لمتيكيحد عمحى الترب -
  العموم. لمقررات

 -:دراسةمنهج ال
ي تحميححل محتححوى(؛ )مسحححالوصححفي المححن ج  عمححى الدراسححة الحاليححة سححوف تعتمححد

 تحقيححق ا دححيدورهححلتشححخيص  لممرحمححة اإلبتدائيححةالعمححوم  مقححرراتحيححت يححتم تحميححل محتححوى 
 .أهداف التربية لممواطنة

 -:القياس اةأد
لكشححف العمححوم بالمرحمححة اإلبتدائيححة  سححتخدام ا دححي ا مقححرراتلمحتححوى  تسححتمارل تحميححل -

                                             .ب حححححححححححححححححححاأهحححححححححححححححححححداف التربيحححححححححححححححححححة لممواطنحححححححححححححححححححة بعحححححححححححححححححححض عحححححححححححححححححححن محححححححححححححححححححدى تحححححححححححححححححححوادر 
 )من تعداد الباحتة(

 في تقميؿ بيانات الدراسة : تي سوؼ تستخدـقيا ية الاألساليب ا 
)رشدي أحمد طعيمحة،  إلتفاق بين التحميمينل معادلة هولستي لحسان النسبة المئوية -

7001  773.) 
 المتوسط الحسابي. -

 -:الدراسة ميطمح
 ناك تعريفات عديدل لمتربية لممواطنة، من ا أن ا ه التربية لممواطنة:

التحححي تسحححاعد عمحححى والقحححيم ت اهحححات المعحححارف اإلب تالميحححذال تلحححى تزويحححد  حححدفعمميحححة ت -
بححل مسححئوليته ا  تماعيححة نحححو نفسححه واآلخححرين ل المححدرك والممححارس مححواطنالتكححوين 

تند عمححى والعححالم أ مححا، ويف ححم العالصححة بححين الحقححوق والوا بححات دححي تطححار صححانوني يسحح
دارل  الححححو ء وا نتمححححاء لمححححوطن الحححححذي يعححححيش ديححححه، وذلححححك محححححن خححححالل معمححححم كحححححفء وار

ديموصراطيححة وأنشححطة مدرسححية تحقححق ا حتكححاك بححالخبرات ا  تماعيححة الواصعيححة، وت ححتم 
  7033، )سحناء عمحي أحمحد يوسحف تالميحذموالم ارية ل ةبال وانن المعردية والو داني

64 .) 
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تخححاذ القحححرار، تعمححى  معمححى تنميحححة صححدرات  التالميححذ عدلمسححاتلحححى ميححة التححي ت ححدف العم -
ت اهححححات م، والوصححححول تلححححى حححححل تناصححححد دححححي التعبيححححر عححححن وعمححححى اسححححتخدام التفكيححححر ال

)تبححراهيم محمححد عطححا و ر ححاء أحمححد عيححد،  لممشححكالت البيئيححة التححي توا ححه م ححتمع م
7036  737-736 .) 

شحارك بنشحاط ذي يالحل، المسئو  لمواطنتلى تشكيل ا ي دفمن المن ج المدرسي   زء -
وا باتححه )أمححاني محمححد طححه ودححاروق  عفححر  دي يححبحقوصححه، و  ويطالححندححي م تمعححه، 
 (.16-15  7036عبدالحكيم، 

دححي الدراسححة الحاليححة  ممواطنححةلتربيححة لان تعريححف مححن خححالل العححرض السححابق يمكحح
 ين ا ب ت رائياً 

ممتزمحححا يحححذ تمميكحححون البحيحححت  -محححن خحححالل التربيحححة– التمميحححذتشحححكيل عمميحححة تسحححت دف  -
عمححى الممتمكححات حقوصححه بشححكل حضححاري خمححوق، ومحادظححًا ومطالبححًا ببوا باتححه مححدركًا 
تصحال، صحادرًا عمحى ًا لم حارات الححوار والمناصشحة واإلست الك، م يحدالعامة ومرشدًا لال

تتخححاذ صراراتححه، موضححوعيًا ت ححا  اسشححخاص والمواصححف والخيححارات، ناصححدًا لمموضححوعات 
التحححي والصححححية  ححححل المشحححكالت البيئيحححةدحححي  عاونحححًا محححا رداصحححهواسدكححار واسححححدات، مت

 .توا ه الوطن
   -الدراسة:إجراءات 

 التالية  مراحلسارت الدراسة الميدانية ودق ال
 التربية لممواطنة:وأهداؼ تقديد معايير المرقمة األولى: 

 تباع ما يمي:و تماـ ذلؾ تـ إ
لمتوصححل  ؛التربيححة لممواطنححةالتححي تناولححت طححالع عمححى المرا ححا والدراسححات السححابقة اإل أواًل:

 .التربية لممواطنةوأهداف عايير تلى صائمة بم
 ، ولتحقيححق هححذ  الخطححول تححم  التربيححة لممواطنححةوأهححداف بمعححايير عححداد صائمححة مبدئيححة ت ثانيػػًا:

 تباع التالي ت
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o  تحديد نواتج التعمم  التربية لممواطنةوأهداف معايير تحديد ال دف المر و من صائمة(
التربيحة وأهحداف معحايير دي حالحة نمحو  المرحمة اإلبتدائيةالمر و تحقيق ا لدى تالميذ 

 لدي م(. لممواطنة
o  مححادل اسححبة لكححل مححن تالميححذ المرحمححة اإلبتدائيححة، و المن معححايير التربيححة لممواطنححةتحديححد

 .العموم
o بق تحديححد اسهححداف العامححة لمتربيححة لممواطنححة المقابمححة لكححل معيححار مححن المعححايير السحححا

 تحديدها.
o  تحديححد اسهححداف السححموكية لمتربيححة لممواطنححة المقابمححة لكححل هححدف مححن اسهححداف العامححة

 سالفة الذكر.
يحق المقابمحة الشخصحية عحن طر  السحادل المحكمحينعرض القائمة عمى م موعة من  ثالثًا:

اء الححرأي ط محن مححن كحل مححن م تبحدالقائمحة، و ححول صححالحية  رأي ححمسحتطالع أو المراسحمة؛  
مححدى مناسححبة المعححايير لمقترحححة بيهححداف التربيححة المواطنححة، و ا عححاييرمححدى ارتبححاط المحححول 

المقابمة ل ا، مدى مناسبة اسهداف العامة لممعايير و  المرحمة اإلبتدائية،المقترحة لتالميذ 
محدى سحالمة الصحياغة كية ل هحداف العامحة المقابمحة ل حا، و مدى مناسحبة اسهحداف السحمو و 

أي معحايير لمتربيحة  أو تضحادة وححذف، أو تعحديل،السموكية المقترحة،  رائية ل هدافاإل 
 .لمقائمةلممواطنة أو أهداف عامة أو سموكية 

تححم  حسححان متوسححط  ؛ حيححتدححي ضححوء تو ي ححات السححادل المحكمححين تعححديل القائمححة رابعػػًا:
ححهححدف سححموكي مححن اسهححداف بالقائمححةموادقححات السححادل المحكمححين لكححل   اسهححدافذدت ، وح 

حيت ح ذف محن اسهحداف السحموكية المشحتقة  %، 50صمت نسبة الموادقة عمي ا عن  التي
مححن ال ححدف العححام )تنميححة وعححي التالميححذ بحقححوص م المرتبطححة بتحصححيل مححادل العمححوم( هححدف 

بمححححو متوسححححط نسححححبة ي يححححد المطالبححححة بحقوصححححه الدراسححححية بيسححححمون م عبححححر وم ححححذن(؛ حيححححت )
سهداف السموكية المشتقة من ال دف العحام كما ح ذف من ا ،% دقط47عمي ا  الموادقات

)تنمية وعي التالميذ ببعض القضايا ال دلية( هددين؛ هما  )يبدي رأيه حول صضحية نقحل 
بمحححو متوسحححط نسحححبة الموادقحححات حيحححت اخ(؛ ء البشحححرية(، و)ينحححاصش صضحححية ا ستنسحححاسعضحححا
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كمححا دائيححة، سن مححا أكبححر مححن المسححتوى العقمححي لتالميححذ المرحمححة اإلبت% دقححط، 47عمي مححا 
ححذف مححن اسهححداف السححموكية المشححتقة مححن ال ححدف العححام )تنميححة وعححي التالميححذ بححبعض  ح 

تقححا سححتنتج أن المسححاهمة دححي تمححوت البيئححة يالمشححكالت البيئيححة المضححرل بححالوطن( هححدف )
وا % محن السحادل المحكمحين حيحت ا عتبحر 75تحت نطحاق الحذنون( سن حا ردضحت محن صبحل 

 دقط.% 26,53% من م تعديم ا، ووادق عمي ا 35,35أن ا غير واضحة، بينما طمن 
بمعححايير وأهحداف التربيحة لممواطنحة المناسحبة لكحل مححن ن ائيحة التوصحل تلحى صائمحة  خامسػًا:

 .تالميذ المرحمة اإلبتدائية من   ة، ومادل العموم من   ة أخرى
دا يػة فػي العمػـو بالمرقمػة ا بت قػرراتم سػتمارة تقميػؿ مقتػوحإ إعداد :المرقمة الثانية

 :ضوء بعه أهداؼ التربية لممواطنة
أسحمون لمبححت العممحي يمكحن اسحتخدامه دحي وصحف  بينحهتحميحل المحتحوى  ي َعرَّف

، ويعتمحححد عمحححى تكحححرارات ظ حححور المحتحححوى محححن حيحححت الشحححكل والمضحححمون )كميحححًا وكيفيحححًا(
بححالمحتوى المسححت دف  الفقححرات أو المصححطمحات أو المعححاني المتضححمنة دححي صححوائم التحميححل

تحميمحححه، ويحححتم تحميحححل المحتحححوى محححن خحححالل عحححدل خطحححوات تتمتحححل دحححي  تحديحححد ال حححدف محححن 
التحميل، تحديد وحدات التحميل ودئاته، التعريف اإل رائي لكل وحدل من وحدات التحميل 

القيام بالتحميل دي ضوء التعريفحات اإل رائيحة، التيكحد محن تبحات التحميحل محن  المستخدمة،
)دتحححي  المسححتوى العممححي بححإ راء التحميححل مححرل أخححرىخححالل صيححام شححخص لخححر مححن نفححس 

تسححححاعد عمححححى التوصححححل  ةف أيضححححًا؛ بينححححه طريقححححرَّ َعحححح، وي  (26-23  7033عمححححي يححححونس، 
إلسححححتنتا ات بشححححين ات اهححححات المحتححححوى، بتشححححخيص سححححمات محححححددل بطريقححححة موضححححوعية 

 .(323  7033ومن  ية وكمية دي المحتوى )صالئ الدين عرده محمود، 
 تباع ما يمي:إـ و تماـ ذلؾ ت

 .تحميل المحتوىطالع عمى المرا ا والدراسات السابقة التي تناولت اإل أواًل:
العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة دححي ضححوء بعححض  نححاهجسححتمارل تحميححل محتححوى متعححداد ت ثانيػػًا:

أهداف التربية لممواطنحة المالئمحة لتالميحذ المرحمحة اإلبتدائيحة محن   حة، ومحادل العمحوم محن 



                              مدى تحقيق محتوى مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية لبعض أهداف التربية لممواطنة                                          

 شيرين مرقس مصري قديس      د./ سعاد محمد مغربي أحمد        أ.د/ عبدالرحيم أحمد أحمد سالمة  
 

 

 6102 ابريل                            العدد السابع والعشرون                                                                                      

              

- 551 - 

تبحححاع ، ولتحقيحححق هحححذ  الخطحححول تحححم توالتحححي تحححم  تحديحححدها دحححي المرحمحححة السحححابقة  حححة أخحححرى؛ 
 التالي 

o  منححاهج مححدى تحقيححق اإلسححتمارل؛ والححذي يتمتححل دححي تقصححيتحديححد ال ححدف المر ححو مححن 
 بعض أهداف التربية لممواطنة.لالعموم لممرحمة اإلبتدائية 

o  حميحححل دحححي الدراسحححة فئحححات التدئحححات التحميحححل التحححي تشحححمم ا اإلسحححتمارل؛ وي قصحححد بتحديحححد
التربيحة لممواطنححة التححي سحوف يححتم تحميححل وححدات المحتححوى دححي  أهححدافبعححض  الحاليحة

، وصد تم استبعاد بعض اسهداف ضوئ ا، والتي تم التوصل تلي ا دي المرحمة السابقة
، وتمحك التحي تتحقحق محن خحالل اسسحالين التدريسحية التي يصعن تضمين ا بحالمحتوى

 .ظ ر بالمحتوىوالسموكية لممعمم و  ت
o  تعريححف كححل دئححة مححن دئححات التحميححل تعريفححًا ت رائيححًا مححو زًا، لتوصححيل مف وم ححا تلححى أي

شحححخص ي ححححدف تلححححى تكححححرار التحميححححل، بحيححححت يمكنححححه مححححن خححححالل التعريححححف اإل رائححححي 
تكتشاف ال زء من المحتحوى الحذي يتضحمن دئحة التحميحل المسحت ددة، والحصحول عمحى 

 نفس الظروف. نفس النتائج تذا تكرر التحميل تحت
o  بحد محن و حود ل تلى التقحدير الكمحي لفئحات التحميحلتوصمدموحدات التحميل؛ تحديد  ،

الفقحححرات  دححي عمميحححة عححد الفئحححات، ولححذلك دقحححد تححم تتخحححاذ وحححدات يمكحححن ا سححتناد تلي حححا
الكاممححة، اسشححكال، ال ححداول، التعميمححات أو التنبي ححات، اسنشححطة، اسسححئمة المتضححمنة 

كوححححدات تحميحححل يمكحححن اإلسحححتناد تلي حححا دحححي عحححد  رحمحححة اإلبتدائيحححةبمقحححررات العمحححوم لمم
محن  وححداتبعحض ال، وتحم  اسحتبعاد المرات التي ت ذكر دي ا كل دئة من دئحات التحميحل

سن ال ححدف يححتم تحقيقححه مححن خححالل المحتححوى، وصححد يححذكر ؛ اسهححدافالتحميححل؛ وهححي  
منة التحي تحذكر كعنحوان القضايا الم تضحهددًا و  يمتل دي المحتوى بالشكل المناسن، 
التححدريبات العامححة عمححى كححل دصححل ، دقححط بححدون شححرئ أو أي تفاصححيل أخححرى بالكتححن

يكححون لتكححرار نفححس السحح ال عحدل مححرات بكححل تححدرين محن هححذ  التححدريبات بينمححا  ؛دراسحي
حسحححابه دحححي تحميحححل المحتحححوى محححن خحححالل التحححدريبات المتضحححمنة  تحححم  صحححد نفحححس السححح ال 

نشحطة ا ختياريحة التحي تتضحمن أنشحطة غيحر مرتبطحة ، اسبالدروس وبن اية كل وحدل
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بم حال التحميححل حتحى لححو تضحمنت نشححاطًا مرتبطحًا بم ححال التحميحل؛ سن التمميححذ صححد   
غيحححر محححرتبط بم حححال لخحححر يختحححار النشحححاط المحححرتبط بم حححال التحميحححل، ويختحححار نشحححاط 

 .التحميل
o  لممرحمححة  العمححوم قححرراتأسححمون التسحح يل الكمححي لممحتححوى؛ دمعححرض محتححوى متحديححد

دححي  أهححداف التربيححة لممواطنححةتضححمنه مححن ت مححااإلبتدائيححة بطريقححة منظمححة يتضحح  دي ححا 
بحيت يمكن اإلدادل من حا دحي المعال حة اإلحصحائية  ،صورل أرصام منتظمة دي  داول

عمححى حسححان  التسحح يل الكمححي دححي تححم اإلعتمححادلمبيانححات التححي يححتم الحصححول عمي ححا؛ 
ات تحميحححل محتحححوى متضحححمنة سححححد أهحححداف التكحححرارات؛ أي عحححدد محححرات ظ حححور وححححد

التربيححة لممواطنححة، مححا اسخححذ دححي ا عتبححار أن العححد لححيس هححددًا بذاتححه، ولكنححه وسححيمة 
الدراسة، ما حسان الوزن النسبي لظ ور كل دئحة محن دئحات التحميحل؛  لتحقيق هدف

 .بقسمة تكرار ظ ور هذ  الفئة عمى م موع وحدات تحميل المحتوى
سححتمارل تصححادق هححو الححذي يقححيس مححا وضححا لقياسححه، ولمتيكححد مححن صححدق ال مقيححاسال ثالثػػًا:

تححم  اسححتخدام أسححمون صححدق المحكمححين؛ حيححت تححم  عححرض اسححتطالع رأي  تحميححل المحتححوى
اإلسحححتمارل لتحميحححل مقحححررات العمحححوم بالمرحمحححة اإلبتدائيحححة دحححي ضحححوء بعحححض ححححول صحححالحية 

ق المقابمححححة ريححححعمححححى م موعححححة مححححن السححححادل المحكمححححين عححححن طأهححححداف التربيححححة لممواطنححححة 
، وط محححن محححن كحححل محححن م تبحححداء الحححرأي ححححول محححدى مناسحححبة دئات حححا الشخصحححية أو المراسحححمة

لتحقيق ال دف المر و من ا، ومدى تمتيم ا لكادة  وانن أهداف التربية لممواطنة، ومدى 
صححالحية دئات ححا إل ححراء التحميححل، وحححذف، أو تعححديل، أو تضححادة أي معيححار مححن معححايير 

صححالحية اإلسححتمارل ، وصححد وادححق معظم ححم عمححى أو دئححة تحميححل لالسححتمارل التربيححة لممواطنححة
، وتحم  يحة لممواطنحةلتحميل مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية دي ضحوء بعحض أهحداف الترب

 .لار متساإل دئاتمن  دئةحسان متوسط موادقات السادل المحكمين لكل 
تم  تعديل دئة التحميل ؛ حيت يندي ضوء تو ي ات السادل المحكم ستمارلتعديل اإل رابعًا:

)ذكححر عححدد مححن عممححاء وطنححه المشحح ورين عالميححًا(، لتصححب  )ذكححر عححدد مححن عممححاء وطنححه 
التحميحححححل )توضحححححي  مخحححححاطر تدمحححححان ة ، كمحححححا تحححححم  تعحححححديل دئحححححوعالميحححححًا( محميحححححاً المشححححح ورين 
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 (، ودئحة عمحى الحوطن والمحواطنينالمخحدرات( لتصحب   )توضحي  مخحاطر تدمحان المخحدرات 
عمحى الحوطن كححول )توضحي  مخحاطر تدمحان ال لتصحب  (كحولمخاطر تدمان ال)توضي  
)توضححي  مخححاطر تدمححان لتصححب  ( تححدخين)توضححي  مخححاطر تدمححان الودئححة  ،(والمححواطنين

 .(عمى الوطن والمواطنينتدخين ال
العمحوم بالمرحمححة  مقححررات سحتمارل تحميححل محتحوىإلن ائيححة ال الصحورلالتوصححل تلحى  خامسػًا:

 .ضوء بعض أهداف التربية لممواطنة اإلبتدائية دي
لتحقيححححق هححححذا الغححححرض تححححم اسححححتخدام أسححححمون اتفححححاق  سححححتمارل تبححححات اإلحسححححان  سادسػػػػًا:

طمبت الباحتة من مدرسة عموم بمدرسة حس ان بحن ؛ حيت المالحظين ودقًا لمعادلة كوبر
دام باسححتخ العمححوم بالمرحمححة اإلبتدائيححة مقححرراتتحميححل  ححزء مححن  تابححت اإلبتدائيححة المشححتركة

حسحححان النسحححبة المئويحححة لإلتفحححاق بحححين التحميمحححين باسحححتخدام معادلحححة  وتحححم   ،تسحححتمارل التحميحححل
يفصحل محرتين المحتحوى نفحس صامحت الباحتحة بحإ راء تحميحل كمحا ، (0,67)، وبمحو هولستي

             ،إلتفححححححاق بححححححين التحميمححححححينل النسححححححبة المئويححححححةا أسححححححبوعين، وتححححححم حسححححححان مححححححبححححححين كححححححل من 
 إلستمارل.مرتفعة لتبات در ة يدل عمى ، مما (0,61) وبمو

 إجراء التقميؿ: :ةالمرقمة الثالث
محن خحالل تتمتل مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية دحي سحتة كتحن، يمكحن توضحيح ا 

 التالي  ال دول
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(3 دول)  
 متوسطات وحدات التحميل

 دي كل صفحة من صفحات مقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية
عححدد صححفحات   رمز  عنوان الكتان

 التحميل
م مححوع وحححدات 

 التحميل
وحححححححححححدات  توسححححححححححطم

بكحححححححححححححححححل  التحميحححححححححححححححححل
 صفحة

               كتان العموم لمصف الرابا اإلبتحدائي
 الفصل الدراسي اسول

1-3 374 142 6,410 

       كتان العموم لمصف الرابا اإلبتحدائي 
 التانيالفصل الدراسي 

1-7 367 210 1,063 

 خححححححححامسكتححححححححان العمححححححححوم لمصححححححححف ال
الفصحححححل الدراسحححححي        اإلبتحححححدائي 

 اسول

2-3 375 203 6,626 

 خححححححححامسكتححححححححان العمححححححححوم لمصححححححححف ال
 تانيالفصل الدراسي ال اإلبتدائي 

2-7 332 147 1,301 

 سحححححححححادسكتححححححححان العمحححححححححوم لمصححححححححف ال
 الفصل الدراسي اسول  اإلبتدائي

3-3 303 
 

133 1,331 

كتححححححححان العمحححححححححوم لمصححححححححف السحححححححححادس 
 تانيالفصل الدراسي ال بتدائي اإل

3-7 336 116 6,476 

أن متوسطات وحدات التحميحل دحي صحفحات مقحررات  السابقيتض  من ال دول 
 (.1,331-6,476العموم لممرحمة اإلبتدائية متقاربة؛ تذ تراوحت صيم ا ديما بين )

 استخداـ ا ستمارة في التقميؿ: -
 حححححراء تحميحححححل لمقحححححررات العمحححححوم بالمرحمحححححة سحححححتمارل التحميحححححل إلت باسحححححتخدام صامحححححت الباحتحححححة

، وبعححد مححرور شحح ر مححن ت ححراء التحميححل اسول صامححت بححإ راء التحميححل مححرل تانيححة اإلبتدائيححة
 ،معامل تبات التحميمحين اسول والتحانيوتم حسان  دون الر وع تلى نتائج التحميل اسول،
 ال دول التالي دتم الحصول عمى النتائج الموضحة ب
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 (7 دول )
 معامل تبات التحميمين اسول والتاني لمحتوى مقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية صيمة
 7-3 3-3 7-2 3-2 7-1 3-1 الكتان

 0,61 0,61 0,66 0,66 0,65 0,53 معامل التبات
المحرتين اسولحى والتانيحة التحميحل دحي  صحيم معحامالت تبحات( أن 7يتض  من ال دول رصحم )

تراوحححححت صيم ححححا ديمححححا بححححين مححححة اإلبتدائيححححة مرتفعححححة؛ حيححححت لمحتححححوى مقححححررات العمححححوم لممرح
ممححا يعنححي تمكانيححة الوتححوق بإسححتمارل التحميححل، ومناسححبت ا إل ححراء عمميححة  (0,53-0,66)

 .التحميل
 :نتا ج البقث وتفسيرها -

اهج وطحححرق سسحححاتذل والمتخصصحححين دحححي م حححال المنحححمحححن خحححالل اسحححتطالع رأي ا
مواطنححة التححي يمكححن تنميت ححا مححن خححالل مححادل لتربيححة لما أهححداف، تححم التوصححل تلححى التححدريس
 تمتمت دي و  ،تالميذ المرحمة اإلبتدائيةوتناسن  العموم،
 . تنمية وعي التالميذ بمعمومات عن بعض عمماء الوطن .3
 .تنمية وعي التالميذ ببعض القضايا ال دلية .7
 .تنمية وعي التالميذ با ستخدام اسمتل لممستحدتات التكنولو ية .6
 .مميذ ببعض المشكالت البيئية المضرل بوطن تنمية وعي التال .1
 .تنمية الوعي ا ست الكي لدى التالميذ .2
 .تش يا التالميذ عمى الحفاظ عمى البيئة من التموت .3
 .تش يا التالميذ عمى المشاركة بفاعمية دي الم تما الصفي .4
 .تنمية شعور التالميذ بالمسئولية الم تمعية ت ا  أدوارهم التعميمية .5
 .لدى التالميذ ي الصحي العامتنمية الوع .6
 تنمية الوعي الغذائي لدى التالميذ. .30
 .تنمية وعي التالميذ باإلدمان ومخاطر  .33
 تنمية م ارات التفكير العممي لدى التالميذ. .37
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 تنمية م ارات التفكير الناصد لدى التالميذ. .36
 تنمية م ارات التفكير ا بتكاري لدى التالميذ. .31

فػي  مقتوح مقررات العمـو لممرقمػة ا بتدا يػة لنتا ج تقميؿوديما يمي توضي  
  ضوء األهداؼ السابقة

عمححى عححدم تحقيححق مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة محتححوى يححل دل ححت نتححائج تحم (3
 ؛ وهي أهداف ابعض اسهداف بكادة دئات التحميل التابعة ل 

 .تنمية وعي التالميذ بمعمومات عن بعض عمماء الوطن -
 .ببعض القضايا ال دليةتنمية وعي التالميذ  -
 .تنمية وعي التالميذ با ستخدام اسمتل لممستحدتات التكنولو ية -
 .تنمية الوعي ا ست الكي لدى التالميذ -
 .تنمية شعور التالميذ بالمسئولية الم تمعية ت ا  أدوارهم التعميمية -
 .الوعي الغذائي لدى التالميذ تنمية -
تنميححة مححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف كمححا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات الع (7

عمحححى عحححدم تحقيحححق  ،موعحححي التالميحححذ بحححبعض المشحححكالت البيئيحححة المضحححرل بحححوطن 
  لتحميل التابعة ل ذا ال دف؛ وهيبعض دئات ا

 .تبداء رأيه حول أهمية الحفاظ عمى البيئة بالنسبة لموطن -
 .عالن عن مشاعر  ت ا  السموكيات المضرل بالبيئةإلا -
 .لكترونيةلنفايات اإلية اتحديد ماه -
 .لكترونية عمى الوطنتفسير سبن خطورل النفايات اإل -

بينمحححا تحققحححت بحححاصي دئحححات تحميحححل المحتحححوى التابعحححة لم حححدف السحححابق دحححي بعحححض 
 مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي 
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(6 دول )  
                                            النسن المئوية لفئات التحميل المتعمقة ب دف                  

بمقررات العموم لممرحمة  متنمية وعي التالميذ ببعض المشكالت البيئية المضرل بوطن 
 اإلبتدائية

                          دئححات التحميححل المتعمقححة ب ححدف

تنميححححة وعححححي التالميححححذ بححححبعض 
المشحححححححكالت البيئيحححححححة المضحححححححرل 

 مبوطن 

 العموم لممرحمة اإلبتدائيةكرارات ظ ورها دي مقررات النسن المئوية لت
1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

تحديححححححححححد بعححححححححححض المشححححححححححكالت 
 الوطنالبيئية التي توا ه 

 صفر% صفر% %0,176 صفر% صفر% صفر%

ر سححححححححححححححححبن خطححححححححححححححححورل يفسحححححححححححححححت
المشكالت البيئية الراهنة عمى 

 موطن 

 صفر% صفر% %0,362 صفر% صفر% صفر%

تحححححححححي توضحححححححححي  السحححححححححموكيات ال
 تضر بالبيئة

 صفر% %0,525 %6,536 %0,267 صفر% صفر%

اسحححتنتام أتحححر التغيحححرات البيئيحححة 
 عمى انقراض اسنواع

 صفر% صفر% صفر% %0,662 صفر% صفر%

تنميحة وعحي التالميحذ بحبعض المشحكالت  هحدفيتضح  محن ال حدول السحابق ضحعف تمتيحل 
قححد تراوحححت النسححن المئويححة د؛ ةالبيئيححة المضححرل بححوطن م بمقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيحح

 نسححنصحد بمححو ت محالي ، و %(6,536 -%0,662بحين ) لححهلظ حور دئحات التحميححل التابعحة 
 مرحمة كاممة. اتبالنسبة لمقرر  ضئيمةوهي نسبة  (%3,433)  دفدئات هذا التحقيق 
تشحح يا كمحا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف  (6

، عمححى عححدم تحقيححق بعححض دئححات الحفححاظ عمححى البيئححة مححن التمححوت التالميححذ عمححى
 التحميل التابعة ل ذا ال دف؛ وهي 

 .نت ائه من الت ارناى تنظيف طاولة المعمل أمامه عقن الحرص عم -
 .الحرص عمى تلقاء مخمفات الت ارن أو اسنشطة الصفية دي سمة الم مالت -
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 لمدرسة.ما زمالء  دي زراعة النباتات بحديقة ا ةهماسلما -
 .تحديد أسالين الحد من تموت الماء -
 .تحديد أسالين  الحد من تموت الغذاء -
 .تفسير أهمية دصل المخمفات تلى أنواع ا -
 شرئ كيفية التغمن عمى مشكمة تراكم النفايات اإلليكترونية. -

بينما تحققت اتنتان من دئات تحميحل المحتحوى التابعحة لم حدف السحابق دحي بعحض 
 مرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي مقررات العموم بال

 (1 دول )
التحميل المتعمقة ب دف                                                               النسن المئوية لفئتي

 تش يا التالميذ عمى الحفاظ عمى البيئة من التموت
                          التحميحححححل المتعمقححححة ب حححححدف دئتححححي

تالميححححذ عمححححى الحفححححاظ تشحححح يا ال
 عمى البيئة من التموت

العمحححححوم لممرحمحححححة ا دحححححي مقحححححررات محححححالنسحححححن المئويحححححة لتكحححححرارات ظ وره
 اإلبتدائية

1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 
أسححالين  الحححد مححن تمححوت  تحديححد
 ال واء

 صفر% صفر% صفر% صفر% %0,410 صفر%

أسححالين  الحححد مححن تمححوت  تحديححد
 التربة

 صفر% صفر% %3,156 صفر% صفر% صفر%

تشحح يا التالميححذ عمححى الحفححاظ  هححدفيتضحح  مححن ال ححدول السححابق ضححعف تمتيححل 
 قححد بمححو ت مححالي نسححندححي مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة؛ د عمححى البيئححة مححن التمححوت

 بالنسبة لمقرر مرحمة كاممة. ضئيمةوهي نسبة  (%7,776)  دفدئات هذا التحقيق 
تشحح يا العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف كمحا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات  (1

، عمحى عحدم تحقيحق بعححض التالميحذ عمحى المشحاركة بفاعميحة دحي الم تمححا الصحفي
  دئات التحميل التابعة ل ذا ال دف؛ وهي دئات 

 .المشاركة بحماس دي اسنشطة العممية التي يكمف ب ا -
 .المشاركة بفاعمية دي اإل ابة عن اسسئمة الصفية -
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 .ية دي اسنشطة البيئية داخل المدرسة وخار  االمشاركة طواع -
بينمححا تحققححت دئححة واحححدل مححن دئححات تحميححل المحتححوى التابعححة لم ححدف السححابق دححي 

 بعض مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي 
 (2 دول )

دي تش يا التالميذ عمى المشاركة بفاعمية التحميل المتعمقة ب دف  النسن المئوية لفئة
 الم تما الصفي

 بمقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية
التحميححححل المتعمقححححة ب ححححدف دئححححة

تشححححححححححح يا التالميحححححححححححذ  
عمححححى المشححححاركة بفاعميححححة دحححححي 

 الم تما الصفي

 العموم لممرحمة اإلبتدائيةدي مقررات  النسن المئوية لتكرارات ظ ورها
1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

المشححححححححححححححاركة بفاعميححححححححححححححة دححححححححححححححي 
 م التعاونيم موعات التعم

 صفر% صفر% %0,362 %0,267 %0,640 صفر%

المشحاركة بفاعميحة دحي الم تمحا  هحدفيتض  محن ال حدول السحابق ضحعف تمتيحل 
، وصححد تراوحححت النسححن المئويححة لظ ححور دئححة ررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححةدححي مقحح الصححفي

 مححالي %(، وصححد بمححو ت0,362 -%0,640التحميححل سححابقة الححذكر بمقححررات العمححوم بححين )
بالنسححبة لمقححرر مرحمححة  ضححئيمةوهححي نسححبة  (%3,264)  ححدفدئححات هححذا التحقيححق  نسححن
 كاممة.
تنميححة كمححا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف  (2

التحميححل  دئتحين محن دئحات، عمحى عحدم تحقيححق الحوعي الصححي العحام لححدى التالميحذ
   وهما دئتيالتابعة ل ذا ال دف؛ 

 .نتام أن محادظة الفرد عمى صحته تزيد من اصتصاد الوطناست -
 .التعبير عن مشاعر  حول الحفاظ عمى صحة اآلخرين -

بينمحا تحققححت دئتحين مححن دئحات تحميححل المحتحوى التابعححة لم حدف السححابق دحي بعححض 
 مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي 
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 (3 دول )
 تنمية الوعي الصحي العام لدى التالميذالمتعمقة ب دف  التحميل يتالنسن المئوية لفئ

 بمقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية
التحميححححححححححل المتعمقححححححححححة  دئتححححححححححي
تنمية الوعي الصحي  ب دف

 العام لدى التالميذ

 العموم لممرحمة اإلبتدائيةا دي مقررات مالنسن المئوية لتكرارات ظ وره
1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

 صفر% صفر% صفر% %0,662 صفر% صفر% تقال العدوىتحديد طرق تن
تحديد أسحالين الحفحاظ عمحى 

 أ  زل ال سمسالمة 
 صفر% %3,663 %3,361 صفر% %0,222 صفر%

لحدى تنمية الوعي الصححي العحام  هدفيتض  من ال دول السابق ضعف تمتيل 
 يحة لظ حور دئتحيتراوححت النسحن المئو  قحدددي مقررات العموم لممرحمحة اإلبتدائيحة؛ التالميذ 

، وصححد بمححو ت مححالي %(3,663 -%0,662التحميححل سححابقة الححذكر بمقححررات العمححوم بححين )
بالنسححبة لمقححرر مرحمححة  ضححئيمةوهححي نسححبة  (%1,242)  ححدفالدئححات هححذا تحقيححق  نسححن
 كاممة.
تنميححة كمححا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف  (3

، عمى عدم تحقيق بعض دئات التحميحل التابعحة مخاطر باإلدمان و  عي التالميذو 
  ل ذا ال دف؛ وهي دئات 

 .تحديد السموكيات التي تندرم تحت نطاق اإلدمان -
 .توضي  مخاطر تدمان الكحول عمى الوطن والمواطنين -
 .توضي  مخاطر تدمان التدخين عمى الوطن والمواطنين -
-ألعحان الفيحديو-الكمبيحوتر-توضي  مخحاطر تدمحان أدوات التكنولو يحا )الموبايحل -

 .اإلنترنت(
 .الحرص عمى تحاشي أخطار اإلدمان -

؛ بينمحا تحققحت دئحة واحححدل دقحط محن دئحات تحميححل المحتحوى التابعحة لم حدف السححابق
، والتحي لحم تظ حر ت  عمى الحوطن والمحواطنين توضي  مخاطر تدمان المخدراتوهي دئة 
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شحديدل وهي نسبة (، %0,731 ا )( كمعمومة تضادية متمت نسبت3-3دي مقرر العموم )
 بالنسبة لمقرر مرحمة كاممة. لةآضال

تنميححة كمححا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف  (4
دئحات التحميحل  دئتين من، عمى عدم تحقيق م ارات التفكير العممي لدى التالميذ

   وهما دئتيالتابعة ل ذا ال دف؛ 

 . ود مشكمة بكممات واضحةالتعبير عن شعور  بو  -
 .تطبيق الحل دي مواصف أخرى مشاب ة -

بينمحححا تحققححححت بحححاصي دئححححات تحميححححل المحتحححوى التابعححححة لم ححححدف السحححابق دححححي بعححححض 
 مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي 

 (4) دول 
 ى التالميذلدالتفكير العممي  تنمية م ارات النسن المئوية لفئات التحميل المتعمقة ب دف

 بمقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية
دئححححححات التحميححححححل المتعمقححححححة 

ب ححححححححححدف تنميححححححححححة  ب ححححححححححدف
 م ححححارات التفكيححححر العممححححي

 لدى التالميذ

 العموم لممرحمة اإلبتدائيةالنسن المئوية لتكرارات ظ ورها دي مقررات 
1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

تحديححد المشححكمة  باسححتخدم 
 ألفاظًا دصيقة

 %صفر %صفر %صفر %صفر %0,352 صفر%

المعمومححات المتعمقححة   مححا
بالمشححححححكمة مححححححن مصححححححادر 

 المعمومات المتعددل.

 %صفر %صفر %0,362 %0,267 صفر% صفر%

اصتحححححححححرائ م موعحححححححححة محححححححححن 
 الحمححححححححححححححححححول/ الفححححححححححححححححححروض
 المناسبة لحل المشكمة

 %صفر %صفر %صفر %صفر %0,640 صفر%

ين الحمول/ الفحروض ت ر 
 المقترحة بدصة

 صفر% صفر% صفر% ر%صف %08511 صفر%

 ،اسححححتنتام الحححححل/ الحمححححول
الفرض/الفححححروض اسكتححححر 

 مالءمة لحل المشكمة

 %08151 %صفر صفر% صفر% 08110% 08150%
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التفكيححر العممححي  تنميححة م ححارات هححدفيتضحح  مححن ال ححدول السححابق ضححعف تمتيححل   
ة لظ حور قحد تراوححت النسحن المئويحددحي مقحررات العمحوم لممرحمحة اإلبتدائيحة؛ لدى التالميذ 

دقحححد بمحححو  %(،0,362 -%0,352دئحححات التحميحححل سحححابقة الحححذكر بمقحححررات العمحححوم بحححين )
%( وهححي نسححبة ضححئيمة بالنسححبة لمقححرر 7,433)  ححدفتحقيححق دئححات هححذا ال ت مححالي نسححن
 مرحمة كاممة.

تنميححة كمححا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف  (5
عمحححى عحححدم تحقيحححق بعحححض دئحححات التحميحححل  ،ى التالميحححذم حححارات التفكيحححر الناصحححد لحححد

  التابعة ل ذا ال دف؛ وهي دئات 

 .استخرام المعمومات المتعمقة بالموضوع من مصادر المعمومات المتعددل -
 .استنتام التناصضات بين المعمومات المستمدل من مصادر مختمفة -
 .المقارنة بين المعمومات المتضاربة بموضوعية -
 .مخالفة لرأيه بشرط و ود ما يدعم ا من الد ئلاحترام اآلراء ال -
مناصشححححة معممححححه وزمححححالء  حححححول اآلراء المختمفححححة المتصححححمة بالموضححححوع/ المشححححكمة  -

 .باحترام
 .تقييم اآلراء بموضوعية -
 .تر ي  أكتر اآلراء مالءمة لحل المشكمة أو الموضوع بناًء عمى د ئل صوية -
 .تدعيم صحة رأيه بالح ج والبراهين المنطقية -

بينما تحققت دئة واحدل دقط من دئات تحميل المحتوى التابعة لم دف السحابق دحي 
 بعض مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي 
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 (5 دول )

 لدى التالميذ التفكير الناصدتنمية م ارات التحميل المتعمقة ب دف  النسن المئوية لفئة
 بمقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية

التحميحححححححححل المتعمقحححححححححة  دئحححححححححة
تنميحححححححححة م حححححححححارات  ب حححححححححدف

التفكيححححححححححححر الناصححححححححححححد لححححححححححححدى 
 التالميذ

 العموم لممرحمة اإلبتدائيةالنسن المئوية لتكرارات ظ ورها دي مقررات 
1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

تبداء الرأي المدعم باسدلة 
 حول الموضوع/ المشكمة

 %08111 %08151 صفر% صفر% 08511% 08150%

تنمية م ارات التفكير الناصد لدى  هدفال دول السابق ضعف تمتيل يتض  من 
 ةتراوحححت النسححن المئويححة لظ ححور دئححقححد ددححي مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة؛ التالميححذ 

ت مالي  تصتصرقد د؛ %(0,772 -%0,352التحميل سابقة الذكر بمقررات العموم بين )
بالنسبة لمقرر  شديدل الضآلةنسبة وهي  %(0,561)عمى  دفدئات هذا التحقيق  نسن

 مرحمة كاممة.
تنميححة كمححا دل ححت نتححائج تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة ل ححدف  (6

عمحى عحدم تحقيحق بعحض دئحات التحميحل  ،التفكير ا بتكاري لدى التالميذ م ارات
  التابعة ل ذا ال دف؛ وهي دئات 

 .ه مستخدمًا ألفاظًا دصيقةالتعبير عن شعور  بالمشكالت البيئية بوطن -
نتحححام أكبحححر عحححدد محححن اسدكحححار/الحمول/ اآلراء المناسحححبة دحححي دتحححرل زمنيحححة مححححددل ت -

 .مقارنة بزمالئه
 .النظر لممشكمة/ الس ال/ الموضوع من زوايا مختمفة -
 .بناء دكرل/ حل  ديد من م موعة من اسدكار المطروحة -
 .لودةالمتابرل لحل المشكمة مستخدمًا طرق وحمول غير مي -
 .الك رباء لفترل محددل -كتابة تصور لما صد يحدت دي حالة تنقطاع الماء -
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بينمحححا تحققححححت بحححاصي دئححححات تحميححححل المحتحححوى التابعححححة لم ححححدف السحححابق دححححي بعححححض 
 مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية كما بال دول التالي 

 (9جدوؿ )
لدى  لتفكير ا بتكارياتنمية م ارات النسن المئوية لفئات التحميل المتعمقة ب دف 
 التالميذ

 بمقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية
دئات التحميل المتعمقة 

تنميحححة م حححارات  ب حححدف
التفكيحححححححححححر ا بتكحححححححححححاري 

 لدى التالميذ

 العموم لممرحمة اإلبتدائيةالنسن المئوية لتكرارات ظ ورها دي مقررات 
1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

أدكحححححححححححححححححححارًا/ اصتحححححححححححححححححححرائ 
 ديححححححححححححدل  لراًء/حمححححححححححححو ً 

، لممشحححححححححكالت البيئيحححححححححة
متححل مشححكالت تمححوت  

 -ال حححححححححححححححواء -المحححححححححححححححاء
 الغذاء ...تل 

 صفر% صفر% صفر% %08111 %08110 صفر%

اصتحححححححححححححححرائ أسحححححححححححححححالين  
لترشحححححححححححححيد تسحححححححححححححت الك 
المححححححححححححححححححاء، الغححححححححححححححححححذاء، 

 الك رباء ...تل 

 %0,772 صفر% صفر% صفر% %0,222 صفر%

رسحححححححححححححححححوم/  تصحححححححححححححححححميم
ممصححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححقات/ 

 نماذم...تل 

08150% 08110% 58111% 58101% 08111% 58511% 

ا بتكحاري  تنمية م حارات التفكيحر هدفيتض  من ال دول السابق ضعف تمتيل 
قحد تراوححت النسحن المئويحة لظ حور ددحي مقحررات العمحوم لممرحمحة اإلبتدائيحة؛ لدى التالميذ 

 تصتصحرصحد و %(، 3,603 -%0,730دئات التحميحل سحابقة الحذكر بمقحررات العمحوم بحين )



                              مدى تحقيق محتوى مقررات العموم بالمرحمة اإلبتدائية لبعض أهداف التربية لممواطنة                                          

 شيرين مرقس مصري قديس      د./ سعاد محمد مغربي أحمد        أ.د/ عبدالرحيم أحمد أحمد سالمة  
 

 

 6102 ابريل                            العدد السابع والعشرون                                                                                      

              

- 515 - 

بالنسحبة لمقحرر  ضئيمةوهي نسبة  %(4,25)عمى  دفدئات هذا الق تحقي ت مالي نسن
 مرحمة كاممة.

 (30 دول )
 متوسطات نسن توادر أهداف التربية لممواطنة بمقررات العموم لممرحمة اإلبتدائية

 رمز الكتان                    
 أهداف التربية لممواطنة

1-3 1-7 2-3 2-7 3-3 3-7 

ض المشححححكالت تنميححححة وعححححي التالميححححذ بححححبع
 البيئية المضرل بوطنه

 صفر% %0,304 %0,305 %0,376 صفر% صفر%

تشحح يا التالميححذ عمححى الحفححاظ عمححى البيئححة 
 من التموت

 صفر% صفر% %0,331 صفر% %0,057 صفر%

تشححح يا التالميحححذ عمحححى المشحححاركة بفاعميحححة 
 دي الم تما الصفي

 صفر% صفر% %0,325 %0,315 %0,067 صفر%

 صفر% %0,157 %0,176 %0,065 %0,365 صفر% حي العامتنمية الوعي الص
 صفر% %0,062 صفر% صفر% صفر% صفر% تنمية وعي التالميذ باإلدمان ومخاطر 

لحححححححدى  عممحححححححيتنميحححححححة م حححححححارات التفكيحححححححر ال
 التالميذ

 %0,060 صفر% 0,060% 0,051% 0,325% 0,060%

 %0,072 %0,076 صفر% ر%صف %0,070 %0,076 تنمية م ارات التفكير الناصد لدى التالميذ
تنميحححححة م حححححارات التفكيحححححر ا بتكحححححاري لحححححدى 

 التالميذ
0,076% 0,311% 0,713% 0,737% 0,043% 0,320% 

ويمكححن ممححا سححبق اسححتخالص أن تحميححل محتححوى مقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة 
وم قررات العمحبم لدى التالميذبتنمية أهداف التربية لممواطنة يكشف عن ضعف اإلهتمام 

ب حا ديمحا نسحن تحوادر أهحداف التربيحة لممواطنحة  تراوحت متوسطاتقد د ؛لممرحمة اإلبتدائية
  %(.0,305 -%0,070بين )

يتضح  محن خحالل العحرض السحابق لمنسحن المئويحة لتحميحل محتحوى ت ماً  لمحا سحبق؛ 
هتمححام ف التربيححة لممواطنححة؛ ضححعف اإلمقححررات العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة دححي ضححوء أهححدا

نمية أهداف التربية لممواطنة ب ا؛ تذ بمو ت مالي النسن المئويحة لوححدات التحميحل ب حذ  بت
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 عحن العمحوم لممرحمحة اإلبتدائيحة قحرراتم صصحور%( دقط، مما يشير تلحى 73,2المقررات )
 .تحقق درض الدراسةي، وب ذا تحقيق أهداف التربية لممواطنة

 تفسير نتا ج الدراسة:
أهححداف التربيحححة  العمححوم لممرحمححة اإلبتدائيححة دححي تحقيححقصححد ير ححا ضححعف دور منححاهج  

 عوامل؛ من ا لممواطنة تلى عدل 
تركيححز منححاهج العمححوم عمححى تقححديم كححم كبيححر مححن المعمومححات العمميححة لمتالميححذ،  -

حياتححححه الشخصححححية أو دححححي بغححححض النظححححر عححححن توضححححي  تطبيقححححات العمححححم دححححي 
 الم تما. 

ى اإلهتمححام بالمححادل العمميححة يححددا المعمححم تلححالمنححاهج بالمعمومححات؛ ممححا  تكححدس -
 المواطنة لدى التالميذ.سموك عمى حسان اسنشطة التي تدعم 

مقومحححات التربيحححة لممواطنحححة لحححدى معممحححي العمحححوم أنفسححح م، لعحححدم تركيحححز  صصحححور -
 برامج تعداد المعمم عمي ا، وبالتالي دإن داصد الشيء   يعطيه.

 توييات الدراسة:
لدراسححة الحاليححة، يمكححن تقححديم التوصححيات دححي ضححوء النتححائج التححي توصححمت تلي ححا ا

 التالية 
بشحححكل يسحححم  لمتالميحححذ بالمشحححاركة دحححي  يحححةم تمعقضحححايا الربححط محححادل العمحححوم بال -

 أنشطة الم تما.
تخفيف التكحدس الحذي تعحاني منحه منحاهج العمحوم، ممحا يحودر وصتحًا كاديحًا لتفعيحل  -

 اسنشطة. 
تى يتمكنوا محن تنميت حا تدرين معممي العموم عمى مقومات التربية لممواطنة ح -

 لدى تالميذهم.
 مقترقات الدراسة:

الدراسحة الحاليحة، يمكحن اصتحرائ ت حراء  دحيدي ضوء النتائج التي تم  التوصل تلي حا 
  ةت التاليو البح
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دور منححاهج العمححوم لممراحححل الدراسححية اسخححرى دححي تحقيححق بعححض أهححداف التربيححة  -
 لممواطنة.

 أهداف التربية لممواطنة. تقصي دور معممي العموم دي تحقيق بعض -
لمواطنححة صبحل الخدمححة وأتناءهحا عمحى تنميححة سحموك ابرنحامج لتحدرين معممححي العمحوم  -

 لدى تالميذهم.
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http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziadBarakat/r43_drZiadBara
kat.pdf 

 مساءَا. 12 4الساعة   32/2/7032ل معة  ا       
 (. مستقبل تعميم اسمة العربية. القاهرل  دار الفكر العربي. 7006سعيد تسماعيل عمي )

واطنحححة دححححي ضححححوء التحححححديات المعاصححححرل، (. تربيححححة الم7033) سحححناء عمححححي أحمححححد يوسححححف
 العمم واإليمان لمنشر والتوزيا. . دسوق واطنة دي الفمسفات المختمفةالم

(. التربية من أ ل المواطنة دحي دول م محس 7031سيف بن ناصر بن عمي المعمري )
 ،ر ى اسححححتراتي ية .تعححححاون لححححدول م مححححس الخمححححيج العربيححححة، الواصححححا والتحححححدياتال

ص  ،يوليحو ،(4) 7ستراتي ية، مركز اإلمارات لمدراسات والبحوت ا  ،اإلمارات
 . 30-65ص 

(. تعمحححححيم وتعمحححححم م حححححارات التحححححدريس دحححححي عصحححححر 7033الحححححدين عردحححححه محمحححححود ) صحححححالئ
 . القاهرل  عالم الكتن.7المعمومات. ط

(. الدراسححححات ا  تماعيححححة، طححححرق 7005عححححاطف محمححححد سححححعيد ومحمححححد  اسححححم عبححححدا  )
 التدريس وا ستراتي يات. القاهرل  دار الفكر العربي.

اهج التعمحيم لتمبيحة متطمبحات التنميحة (. تطوير منح7003عبدالسالم مصطفى عبدالسالم )
 امعحة  ممي اسول لكميحة التربيحة النوعيحة،وموا  ة تحديات العولمة. الم تمر الع

، التعمححححيم النحححححوعي ودور  دححححي التنميحححححة البشححححرية دحححححي عصححححر العولمحححححةالمنصححححورل، 
  .606-746ص ص  ،أبريل 36-37 المنصورل،
، مصححر، م مححة القححراءل والمعردححة. (. تحميححل المنححاهج وتقويم ححا7033) دتحححي عمححي يححونس

 .21-74، ص ص (336)
بححراهيم سححعيد عمحححي وعبححدا  أحمححد المسحححاوي ومحمححد حسححن ال تحححاري  دححرم عمححر عيحححوري وار

(. دور المدرسحة اسساسحية 7002وداطمة محمحد ناصحر وعبحدا  أحمحد باغفحار )
دححي تحححدعيم صححيم المواطنحححة لححدى التالميحححذ. مركححز البححححوت والتطححوير التربحححوي دحححرع 

 .ال م ورية اليمنيةعدن  

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziadBarakat/r43_drZiadBarakat.pdf
http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/ziadBarakat/r43_drZiadBarakat.pdf
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                                      http://www.erdc.org/pic/studies/88_4060.pdf 

 مساءَا. 32 5الساعة   32/2/7032ال معة          
(. تحدريس العمحوم 7001ليزلي و. تروبريدم ورود ر و. بايبي و انيحت كارلسحون بويحل )

التانوية، استراتي يات تطوير التقادة العممية. تر مة  محمحد  محال  دي المدارس
الدين عبدالحميد، وعبدالمنعم أحمد حسحن، ونحادر عبحدالعزيز السحن وري، وحسحن 

 حامد تيران. اإلمارات  دار الكتان ال امعي.
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