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א א א א א אמ

א א ממ א א−א
א−א   א

 * عبد اهللا لبوز.د
  

 
 א

  
ية إىل معرفة املستوى الذي حيمله مدرسو املواد االجتماعية مبرحلة التعلـيم            دف الدراسة احلال  

املتوسط من قيم املواطنة املعرب عنها، وكذا طبيعة اجتاهام حنو املنهاج الدراسي ومستوى دافعيتـهم               
للتدريس، كما دف إىل معرفة العالقة بني هذه املتغريات الثالثة أيضاً، ومت ألجل ذلـك إجـراء                 

راسة على اتمع األصل بطريقة احلصر الشامل من مؤسسات التعليم املتوسط بواليـة ورقلـة               الد
  ).اً مدرس١٦٨(باجلزائر، البالغ عددهم ذه الوالية 

وقد أظهرت الدراسة أنّ املدرسني حيملون مستوى متوسطًا من قيم املواطنـة، كمـا يتميـزون      
 االجتماعية ومبستوى متوسط من الدافعية للتـدريس،        باجتاهام االجيابية للمنهاج الدراسي للمواد    

كما بينت النتائج أنه كلما كان مستوى قيم املعرب عنها مرتفعا عند املـدرس اجلزائـري للمـواد                  
االجتماعية مبرحلة التعليم املتوسط كان لديه اجتاها إجيابيا حنو املنهاج الدراسي ومستوى أعلى مـن               

  .نتائج الدراسة على مستوى اتمع الذي طبقت فيهالدافعية للتدريس، وتعمم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 .اجلزائر،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة،االجتماعيةو كلية العلوم اإلنسانية ،يةجتماعقسم العلوم اال* 
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:א−١
 تعد تربية األجيال على قيم املواطنة من أقصى أهداف التربية، لذا فهي تشكّل أعقد املهمات الـيت                

تواجه الدول واألمم وأعسرها قدميا وحديثًا أياً كانت درجة تقدمها، ذلك أن تكوين املواطن الـصاحل                
شهد عراقيل على مر األزمنة والعصور، لذلك أولت الدولة احلديثة جل اهتمامها لتكريس هذا النـوع                

من هذا  ر احلقيقي بل أرقى أنواعه،      من التربية، ألا أدركت أنّ االهتمام بالرأمسال البشري يعد االستثما         
  املنطلق تتجلى أمهي ا و         ة املواطنة ة تربيم والنهوض بشؤون حياتمعات اليت تريد التقدتكوين نشء   عند ا

 حيمل تلك القيم، ألنّ أي تقدم ال حيدث إال إذا كان الفرد واعيا مبصريه مدركًا لدوره يف اختـاذ                    ناضج
 هإدراك أبعاد و باالنتساب للوطن  واالعتزازوالء  الب و احل وطنية متشبعة بقيم     شخصيةالقرارات، متمتعا ب  

  ...اجلغرافية واللغوية والتارخيية والثقافية
واملواد سة مبختلف مراحل التعليم      ة االجتماعيـ    املدر ـ     حتتل مكانة هام ن ألة،  ة يف املنظومـة التربوي

قيم املواطنة وفاعليتها يف حتقيق      وترسيخا   اجتماعي طبيعهم وت شءالن صوغ    يف اً مباشر تأثرياًمناهجها تؤثر   
، ؤديـه ور اهلام الذي ت   الد و ناهجهذه امل   يف اجلزائر أمهية    أدرك القائمون على إصالح التربية     ذال،  هاأهداف

يعتـرب  وـذا الـصدد    من الكفاءة،  عاليةا على درجة كي تظل دائم باستمرار فحرصوا على تطويرها  
ا أعضاء   أبرزواد   امل  هذه سمدرا      سة التربوي ملؤسيتجلى دوره يف   إذ  ،  ة اليت تسهر على تنفيذ املنهاج واقعي

ـ لبا  يف ة، ملا هلا من أمهيـة     ة واحلضاري وتأكيد عناصره الثقافي  وغرسها  نقل قيم اتمع      يـة عاجتمة اال ني
ألجل ذلـك جـاءت هـذه       ،  ة واحلديثة م التقليدي راع بني القي  الصوتذليل  ،  يشملهاكل تغري   واقتراا ب 

الدراسة لتكشف عن مستوى قيم املواطنة عند مدرس املواد االجتماعية، واالجتاه الـذي حيملـه حنـو                 
  .املنهاج ومستوى دافعيته للتدريس، ونوعية العالقة بني كل ذلك

א−٢ :א
هي الوسيلة اليت يقـاس ـا       تعترب التربية إحدى أبرز العوامل املؤثرة يف تشييد األمم واحلضارات، ف          

مدى تقدمها العلمي ورقيها احلضاري، فالبلدان املتقدمة ترى فيها األداة األساسية لتأكيد قوا وضتها              
بل هيمنتها على اآلخرين، ألا ال تعد استثماراً اقتصادياً أو اجتماعياً أو ثقافيا فحسب بل هي استثمار                 

تمعات قدمياً وحديثاً عناية بالغة ا؛ ألا دف صراحةً أو ضمناً           أولت الدول وا   ف حضاري البد منه،  
تنميـة  "أنّ من بني أهـدافها      " مجهوريته"يف  ) أفالطون(إىل تكوين املواطن الصاحل تمعه وأمته، فريى        

املواطنة الصحيحة يف األفراد، وذلك عن طريق إمداد الشباب باملعرفة الدقيقة عن طبيعة احلكم وطبيعـة                
، ١٩٧٧الـشيباين،   " (ق املطلق حىت يستطيعوا ممارسة األعمال الرئيسية يف احلياة املدنية واالجتماعية          احل
، ومع تقدم األمم والشعوب تطور تباعا مفهوم املواطنة وارتبط مع الدولة احلديثة وانتشار قـيم         )٣٣ص

نة الدميقراطية اليت تؤكد املشاركة     الدميقراطية يف البلدان الغربية مسبوقًا بوعي الفرد ذاته، فظهرت املواط         
اإلجيابية لألفراد ودورهم يف القرار واحلكم وممارسة حقوقهم وواجبام كاملة يف كل شـؤون احليـاة                

  .بكفالة القانون وتأكيد مواثيق حقوق اإلنسان
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 والتعليم،  إنّ الكثري من علماء التربية يعتقدون أنّ إعادة البناء االجتماعي جيب أن يتم بواسطة التربية              
وعليه فإن كل جمتمع يستمد غايات نظامه التربوي من املبادئ والثوابت اليت يؤمن ا وحتـدد هويتـه                  
وخصوصيته احلضارية والثقافية والعقدية، ألن األسس الرئيسية يف بناء املناهج التربوية هـي األسـس               

ليمية والعاملية، وهذا يقودنا إىل إثبـات  ، دون إمهال األبعاد اإلق   ..الفلسفية واالجتماعية والثقافية وغريها   
حقيقة مؤكدة مفادها أنّ غايات التربية ومراميها تتأثر تأثرياً مباشراً مبشروع اتمع ألية أمة أو دولـة،                 
ألنه ال ميكن حتديد مقاصد التربية دون الرجوع إىل البعد احلضاري والثقايف يف ختطيط وتصور األهداف                

ناهج، وال يتم ذلك إال يف املدرسة باعتبارها التربية الرمسية، فأضحى أن تأخـذ              التربوية على مستوى امل   
التربية للمواطنة حظًا وافرا يف صوغ السياسة التربوية ضمن ختطيط متكامل للمنظومة التربوية، والبد أن               

بوية ينعكس ذلك يف أساليب وتوجهات املدرسة وتوجهاا، ولتحقيقه وجب معرفة االستراتيجيات التر           
  .الفعالة لبث روح املواطنة اإلجيابية يف الناشئة

ومتثل قيم املواطنة قضية نفسية اجتماعية وتربوية قبل أن تكون سياسية، تتوقف بلورا على مـدى                
تأثرها بالظروف البنائية للمجتمع ومراحله التارخيية، مع األخذ يف االعتبار مدى إدراك الفـرد ووعيـه                

لداخلية اخلارجية، اليت ختتلف يف هذا اإلدراك من فرد آلخر، وهو مـا ألـزم    بقضايا ومشكالت وطنه ا   
القائمني بشؤون الدولة عموما والتربية خصوصا على استمرار التركيز على هذا املفهوم اهلام وتأكيـده               
 وبث روح االنتماء والوعي والتحسني املستمر لعالقة الفرد بالدولة، ألا مفاعلة بني هـذين الطـرفني               

أخذًا وعطاًء، كما بات لزاما على املسؤولني أياً كانت مواقعهم إبراز حق املواطن يف احلريـة والعـدل         
والوعي وفقًا حلقوق اإلنسان املتعارف عليها، ومن مثة يصبح من احلتمي عليه القيام بواجباته يف البـذل                 

رس فيه هذا املفهـوم وممارسـاته،       والعطاء للوطن، لذا فإنّ امليدان التربوي هو اال اخلصب الذي يغ          
  .وتنميته عند التالميذ يف خمتلف املستويات التعليمية

وقد شهدت اجلزائر وما زالت تسهد، تغريات حضارية واجتماعية وثقافية أفرزا التطورات داخليا             
ما يف  وخارجيا، فتعكف من فترة إىل أخرى إجراء إصالحات يف امليادين اهلامة، ملسايرة التقـدم السـي               

امليدان التربوي، فلقد أدركت األمم احلديثة أنّ االنبعاث احلـضاري والتطـور االجتمـاعي والنمـو                
االقتصادي مرتبط مبا حتققه التربية من أهداف، ومبا تزود به األجيال من قدرات عالية وخربات متفوقة                

واملسامهة يف البناء احلـضاري  قادرة على اإلبداع واالبتكار ملواجهة التغريات الكربى، لضمان املشاركة       
  .املطلوب، وحتقيق آفاق املستقبل املرغوب

 فإا  -ألا إحدى أهداف اإلصالح   - ونظرا إىل ما متثله املواد االجتماعية ومناهجها يف هذا الصدد         
تعد من أهم املناهج اليت تعمل على ترسيخ قيم املواطنة والتربية عليها، وتفعيلها يف حتقيـق األهـداف                  

العلوم االجتماعية بصفة عامة ذات استراتيجية خطرية يف تكـوين الشخـصية الوطنيـة        "تربوية، ألن   ال
 عندما  ١٩١٣ وقد ظهر مصطلح املواد االجتماعية حتديدا عام         ،)٠٨، ص ١٩٨٩عمامرة،  ". (للمتعلمني

اهلـدف  بتكليف من رابطة التربويني األمريكيني، وأعلنـت أنّ         ) توماس جونز (اجتمعت جلنة برئاسة    
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األساس هلذه املواد هو حتقيق املواطنة الصاحلة، وعرفت املواطن الصاحل بالشخص الذي يقدر الطبيعـة               
وقوانني احلياة االجتماعية اليت ينتمي إليها باقتناع ذكي وسليم ألفكار أمته ووطنه، وإحساسه بااللتزام              

كه الذكاء والقدرة على املشاركة النـشطة       حنو مدينته مث وطنه، وأمته واتمع اإلنساين، فضالً عن امتال         
  ).١٤احللو، د ت، ص(. والفاعلة يف جمتمعه

 االجتماعية تعد أفضل واد امل أنّ(Grelle, & Metzger, 19961996, PP147-151)بين  ولقد
  وإعداد الطالب بالبنية االجتماعية القائمـة يف املدرسـة         ،أداة نقل إلبراز التآلف أو التنشئة االجتماعية      

 نقطة القوة الوحيدة يف طريقة التنشئة التقليدية أسهمت بدور بارز يف جعل الدراسـات               نّألواتمع،  
  .االجتماعية تقوم بدور فعال يف مهمة التربية الوطنية يف اتمع األمريكي

 بضرورة ربط ما يتعلمه (Engle & Ochoa) ما أكده (Chapin & Messick, 1989)ويؤيد 
 هم تعد عملية ربط منهج التربية الوطنيـة بـواقع         إذاطنة مبجتمعهم الذي يعيشون فيه،      الطالب عن املو  

وحيام من العناصر املهمة يف تطوير املواطنة وأهدافها، ولكي يتم حتقيق ذلك البد من ممارسة الطالب                
  .ة مباشرممارسةلألنشطة واخلربات يف جمتمعهم 

ذ يتوىل مسؤولية نقل حمتوى املنهاج ودوره احلاسـم          إ ليمي،ويعترب املدرس عنصراً هاماً يف اال التع      
يف سري العملية التعليمية، فهو الشخص املؤهل تربويا، بيداغوجيا، اجتماعيا وثقافيا لتويل تلك املسؤولية              

وهو النموذج واملصدر الذي يستمد منه الطفل النواحي الثقافية واخللقية اليت تساعده أن يسلك سلوكًا               "
ا            )١٤٩، ص ١٩٨٥زيدان،  " (اسويكما جيب أن تتوفر فيه النوعية الكافية من التكوين وأن يكون قادر ،

مسايرة التطورات احمللية من جهة، والتوجهات العاملية احلديثة ونتائج البحوث التربوية من جهـة              "على  
  ).١١١، ص٢٠٠٢تيليوين، " (أخرى

ى الذي حيمله مدرس هذه املواد من قيم املواطنـة      من أجل ذلك رأينا خالل هذه الدراسة معرفة املد        
يف املدرسة اجلزائرية وعالقة ذلك باجتاهاته حنو املنهاج الدراسي بدافعيته للتدريس، على ضوء ما تقـدم                

هل يرتفع مستوى قيم املواطنة املعـرب       : ميكننا طرح التساؤل اهلام الذي حتاول الدراسة اإلجابة عنه وهو         
الية كلما كان لديه اجتاها إجيابيا حنو املنهاج الدراسي ومستوى أعلى من الدافعيـة              عنها يف الدراسة احل   

  للتدريس؟
א−٣ :א

  :بعد عرضنا للمشكلة وللتحقق اإلحصائي منها، والتحكم أكثر فيها ارتأينا صوغ الفرضيات التالية
 مبستوى متوسط من قيم املواطنـة       يتميز مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة التعليم املتوسط        -١-٣

  .املعرب عنها
يتميز مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة التعليم املتوسط باجتاهاته اإلجيابية حنـو املنـهاج               -٢-٣

  .الدراسي احلايل
  دافعية  المنز مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة التعليم املتوسط مبستوى متوسط ــيتمي -٣-٣
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  .للتدريس
ارتفع مستوى قيم املواطنة عند مدرس املواد االجتماعية كانت اجتاهاته إجيابية حنـو             كلما   -٤-٣

  .منهاجها الدراسي
كلما ارتفع مستوى قيم املواطنة عنها عند مدرس املواد االجتماعية ارتفع مستوى دافعيتـه               -٥-٣

  .للتدريس
 لديه اجتاه إجيايب حنـو      كلما ارتفع مستوى قيم املواطنة عند مدرس املواد االجتماعية كان          -٦-٣

  .املنهاج الدراسي وارتفع مستوى دافعيته للتدريس
א−٤ :א

تكمن أمهية الدراسة من خالل تربية املواطنة يف حد ذاا، ويف ضرورة بناء فرد واعي لديه أفكـار                  
ـ                 اء شخـصية   إجيابية حول ذاته واحمليطني به وحول وطنه، هذا ما يؤكد أمهية املدرسة ودورهـا يف بن

التلميذ، بإكسابه اخلربات املتعددة املهيئة واملدعمة بالقيم واالجتاهات املرغوبة، بالرغم من إدراكنـا أنّ              
هذه املهمة ليست مسؤولية النظم التعليمية لوحدها، كما تتأكد أمهية هذا النوع من التربية من خـالل                 

الحات التربوية اليت تقوم ا الدولة ومدى تأثر هذا         التأثريات املتسارعة داخليا وخارجيا، واملتعلقة باإلص     
املفهوم وقيمه بذلك، وتأثريه يف اجلوانب النمائية للتلميذ يف مرحلة التعليم املتوسـط، ألـا أخـصب        

 من بالغ األثر يف منوه، كما تربز أمهيـة          -كما ينعتها علماء النفس واملهتمني بالتوجيه     -مراحل التوجيه   
ذلك يف قلة الدراسات اليت تناولته يف بالدنا، خصوصا عند فئة املدرسني الـذين              طرح هذا املوضوع ك   

أوكلت إليهم مهمة التنشئة اليت تؤدي دوراً أساسياً لإلسهام إسهاماً فعاالً وجوهرياً يف البناء الوجداين،               
  .وعالقة ذلك باملناهج الدراسية ومدى استفادة هذه الفئة منها

א−٥ א :א
الدراسة احلالية إىل التحقق من الفرضيات املقترحة اليت دف إىل الكشف عن مدى وجـود               تسعى  

قيم املواطنة املعرب عنها عند مدرسي املواد االجتماعية يف مرحلة التعليم املتوسط وعالقة ذلـك بطبيعـة         
احلديثـة، وذلـك    اجتاهام حنو املنهاج الدراسي احلايل املعتمد على الكفاءات التربوية يف اإلصالحات            

للدور الذي يؤديه املدرس يف ترسيخ هذه القيم يف التالميذ، وكذا العالقة املوجودة بـني هـذه القـيم     
ودافعية هؤالء املدرسني للتدريس، كما أن هدفنا كذلك إنشاء مقياسني، األول لقيم املواطنـة املعـرب                

  .عنها، والثاين لقياس اجتاهام حنو املنهاج الدراسي
אא−٦ א א   :א
  :متثلت وفق سياق الدراسة يف اآليت 
א−١−٦ א   :א

  واقف املعرب عنها يف الدراسة، واملوزعة يف جوانب شخصية مدرس املواد االجتماعية ــهي تلك امل
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أو يؤمن به، وما ميارسه مـن       املعرفية والوجدانية والسلوكية، يف مدى ما يعرفه        : مبرحلة التعليم املتوسط  
 سلوك حيدد عالقته بوطنه ما له من حقوق وما عليه من واجبات جتاهه ومدى مشاركته يف اختاذ القرار،                 

ه اإلجيابية، حىت ميكنه غرس      وأعمال تهوقوانينه، واملشاركة الفعالة يف أنشط     والتزامه مببادئ اتمع وقيمه   
، االستقاللية والـتفكري الناقـد    : ذلك، املتكون من األبعاد التالية    ذلك يف التلميذ، وفقًا للمقياس املعد ل      

  .االنفتاح والتحرر من األحقاد السياسية واالجتماعية، التسامح والتضامن وقبول اآلخر
א−٢−٦ א א א א א :א

م املتوسط سواًء أكانت إجيابية أو سلبية       هي حمصلة استجابات مدرسي املواد االجتماعية مبرحلة التعلي       
املدرجـة  ) التربية املدنية، التاريخ، اجلغرافيا : (على بنود مقياس االجتاه حنو املنهاج الدراسي للمواد التالية        

ضمن السنوات األربع، اليت بنيت على أساس املقاربة بالكفاءات واليت دف إىل إيصال القيم املتعلقـة                
غايتها حتقيق تنمية شاملة للمتعلم، وإيصال      ) أساسية(ة وإدماجها، وإىل تربية قاعدية      باالختيارات الوطني 

املعارف األساسية وتكوين السلوكات، وتعلم احلياة االجتماعية واالندماج وسـط اتمـع، وذلـك              
االتصالية، املنهجية، الفكرية، االجتماعية والشخـصية، عـرب        : بالتحكم يف بعض الكفاءات األساسية    

  . وأساليبه التقومي، طرائق التدريس واألنشطة،توىاحمل ،هدافاأل: كونات املنهاج التاليةم
א−٣−٦   :א

هي حالة داخلية وشعور يدفع مدرس املواد االجتماعية مبرحلة التعليم املتوسط ويوجهه حنو التفكري              
ا التفوق والرضـا النفـسي، ويـشعر    بعمله املتمثل يف التدريس والتخطيط له وتنفيذه بدرجة حيقق فيه    

بتحمل املسؤولية، يدرك دور مهمته، يف أدائه وإتقانه لعمله، ونزاهته فيه، ومواصلة اجلهد لبلوغ اهلدف               
دون الشعور بامللل واليأس، وحتمل املهام الصعبة اليت تعترضه يف كل الظروف، دون اون أو رجـوع                 

از األحسن دائما بصمود وحتٍد لكل ما يعترض طريقه مـن   إىل الوراء ويسعى للتفوق على اآلخرين وإجن      
  ).عبد الرمحن صاحل األزرق (معوقات ومشكالت ومثبطات، وتقاس بأداة أعدها

א−٧ א :א
א−١−٧ א :א

ما أجريت عدة دراسات عربية وعاملية يف هذا املوضوع إال أننا بدأنا بالعربية منها ألا قريبة إىل حد                  
  :بالواقع اجلزائري الذي ال ينفصل يف جممل خصائصه عن الواقع العريب، ومن هذه الدراسات جند

اطنـة  ة مفهـوم املو   ة لتنمي راسات االجتماعي برنامج مقترح يف الد   " ):٢٠٠١،  جديالن(دراسة   -
   ةلدى تالميذ املرحلة اإلعدادي"  ، دف الد م راسة إىل املواطنة يف أهـداف     مدى توافر أبعاد مفهوم      ةفعر

 مناهج الد راسات االجتماعي  وحمتواها، وكذا    ةة باملرحلة اإلعدادي    ة أبعاد مفهوم   بناء برنامج مقترح لتنمي
املو   والتجرييب وتوصل إىل     الوصفي نياستخدم الباحث املنهج  ،  ف الثالث اإلعدادي  اطنة لدى تالميذ الص 

  .ةاطنة لدى تالميذ اموعة التجريبي مفهوم املوة أبعاديف تنميأن الربنامج املقترح قد أسهم 
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  املدرسة  ة يف تكوين روح املواطنة لدى تالميذسة التعليميدور املؤس ):٢٠٠٦، راضية( ةـ دراس-
 متوسطة عرب كامل    ٣١ مدرسني يدرسون بـ     ١٠٣، اليت طبقت على عينة تتكّون من        اة منوذج توسطملا

أثر فعالية املؤسسة التعليمية اجلزائرية يف تكوين روح املواطنة، توصـلت إىل أنّ             والية عنابة، فبعد قياس     
يف ) املمارسة(والتطبيق  ) مضامني التربية (هذه املؤسسات تسهم إسهاماً متوسط الفعالية يف مستوى املبدأ          

  .تكوين روح املواطنة
ـ    ات االجتماعي راسمدى إدراك معلمي الد    ":)٢٠٠١عبد العزيز،   (دراسة   - ة ة باملرحلـة الثانوي

راسة إىل اخنفاض املـستوى العـام       ل يف الد  ، توص "ة املعاصرة  املصاحبة للتغريات العاملي   اتمولبعض املفه 
دة، حيث مل تصل إجابات املعلمـني أي مـستوى           احملد اتمووذلك يف إدراك املفه   ) نةعيال(للمعلمني  

  .التمكّن املطلوب
ـ     عودياليت واجهت التجربة الس    عوباتالص ):٢٠٠٢العجاجي،  ( دراسة   - ة ة يف تـدريس التربي
الوطني   بوصفها   ةة يف املرحلة الثانوي متّ ،مستقلة ةماد      استقصاء آراء املعلمني الذين يدر   يف ةسون هذه املاد 

 املرحلة الثانوي   ة يف مدينة الر٢٣٢(اض  ي امعلم(  باستبانة موز ،   األهداف، احملتوى، : راسةعة بني حماور الد 
 االحتياجات شاطات،الوسائل والن ز نتائج ربأمن  و،  ةالتدريبي أهداف أنّ: راسة الد  ماد ـ  ة التربي ة ة الوطني

األهداف ذات البعـد الثقـايف االجتمـاعي     بعض كانت غري واضحة لدى كثٍري من املعلمني، وخاصةً  
يتعلق بتـدريس    إىل إعادة التأهيل فيما    حاجتهم املعلمني عربوا عن قلة تدريبهم و      أنّكما  . واالقتصادي

التربي٢٠٠٥، النصار والعبد الكرمي( .ةة الوطني(.  
، "أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم املواطنة لدى الشباب الـسعودي          ":)٢٠٠٥العامر،  ( دراسة   -

نّ هناك توجها حنو    باهلوية، مربرا ذلك بأ    اليت توصلت إىل ارتفاع ملحوظ يف وعي الشباب وإحساسهم        
زيادة مساحة املشاركة السياسية من خالل االنتخابات اليت تقررت، وسلسلة احلوارات الوطنيـة الـيت               

وما تسفر عنه النتـائج اإلجيابيـة       .. تتعاقب فيها القضايا حسب قائمة األولويات من املرأة إىل الشباب         
  .للحوار الوطين

ـ    ةطالب املرحلة الثانوي   رهاطنة كما يتصو  املوا ":)٢٠٠٥الصبيح،  ( دراسة   - ة يف اململكة العربي
السةعودي    وعالقة ذلك ببعض املؤس ا يدركون    ) ٪٨٠(، أظهرت أنّ    "ةسات االجتماعيمن الطالب تقريب

ونسبة الذين أجابوا بـنعم     ) ٪٧٦(حقوق املواطنة وواجباا فنسبة الذين أجابوا بنعم على مبدأ احلقوق           
، كما أوضحت أنّ الطالب يدركون جزًءا ال بأس به مـن الواجـب              )٪٧٩،٨(لواجبات  على مبدأ ا  

عليهم جتاه وطنهم، ولكن ينقصهم إدراك حقوقهم والسيما يف اـال االجتمـاعي املـدين واـال                 
السياسي، وأوصى الباحث بالعناية مبفهوم حقوق املواطنة ودراسة العوامل اليت سامهت يف ضعف وعي              

  . بهالطالب
ة باحللقة األوىل    االجتماعي احلة يف حمتوى كتب املواد    م املواطنة الص  قي" ):٢٠٠٣،  كاظم( دراسة   -
  كما  ،تلك الكتباحلة يف اطنة الصف قيم املو ،دف إىل تعر"دائي مبملكة البحرينـم االبتـيف التعلي
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 تتصورها األدبي  ها  مدى إسهام  و ةات والبحوث التربوي ة ا يف تنميملو أسفرتوتالميذ،  لى ا احلة لد اطنة الص 
  :انتائجه
تـائج إىل   تشري الن إذ  رة،  ة املقر  االجتماعي نة يف حمتوى كتب املواد    احلة املتضم اطنة الص م املو ة قي  قلّ -

   توى، هي احملتضمنها  يم اليت مل    وجود العديد من القي :احلري   دق، والوفـاء،   ة، واألمانة، والتسامح، والص
  التركيـز  تائج أنّ ضح من الن  واتم دون أخرى،    التركيز على بعض قي   ، كما أن    فسالص والثقة بالن  واإلخ

، )٪٤٩،٧(بنسبة  ) ٩٠٧( بلغت تكراراا    إذ قيمة املعرفة املتعلقة بالعلوم وتطبيقاا،        على كربأبدرجة  
تبة األوىلواحتل الر.  

وء على  ، دف إىل إلقاء الض    "اطنةة املو ياالجتاهات املعاصرة يف ترب   " ،)٢٠٠٥،  احلبيب( دراسة   -
        خالل بعض التجارب   من  ا،  تهاملصطلحات املرتبطة باملواطنة، والوقوف على االجتاهات املعاصرة يف تربي

منها التجربة   ة  العامليالسة، كما   عوديإىل دف  التوص   ل إىل تصو  ة املواطنة مالئـم للبيئـة      ر مقترح لتربي
السةعودي.  
ـ د من توفر أهداف حماطنة البدة املوال تنمي في جم ف دة لتربية املو   اطنـة تـربط املنـاهج الد ة راسـي
دة تكون هلا صـلة      ترمجة األهداف إىل حمتوى ونشاط وخربات متعد       ة، حيث تتم  ة التربوي ستراتيجيباال

  وثيقة باخلطط والسي اسات املقر رة، ويتم      تنفيذها من قبل إدارة املناهج، و باملـشكالت والقـضايا     تم 
    املعاصرة اليت تسهم يف تنمي م كل ميدان مـن     اسهإاطنة، فوجود هذه األهداف يساعد على حتديد        ة املو

  ميادين املنهج الد راسي كالد راسات االجتماعي   ة، واللغات، والعلوم، والري ـ  اضـي ـ  ات، والتربي ة ة الفني
طريقة حياة وسلوك   بوصفها  اطنة  ة املو ق أهداف تربي   أن حتقّ  ة واحدة ة دراسي ، ألنه ال ميكن ملاد    ..وغريها

  دون مساعدة املواد الد راسي    تمعي مبؤسومعىن ذلك أنّ   ،ساته املختلفة ة األخرى واملناخ ا   اطن  إعداد املو
الص      احل على خري الوجوه ومن مجيع الن واحي الفكري ة والوجداني ة والعملي أي أنّة مجيع العاملني، ة مسؤولي 

  هنفس اطنة جيب أن يأخذ االهتمام    االهتمام بتدريس املو      ة اليت هي من     الذي حيظى به تدريس اللغة القومي
 عنها بقدر ما يسمح بـه موضـوعه، وإن كانـت            والًؤواجبات مجيع املعلمني، فكل منهم يكون مس      

مسؤولية هذه العملية تقع بالدرجة األوىل على معلم التربيةة الوطني.  
، خلصت إىل أنّ التعليم يـؤدي دوراً        "دور التعليم يف تعزيز االنتماء    " :)٢٠٠٠خضر،  ( دراسة   -

مهماً يف تعزيز االنتماء للوطن مهما كان نوعه، إذ توصلت إىل فروق يف استجابات تالميـذ الـصف                  
ومي مبقياس  ، لصاحل احلك  )حكومي، خاص، أزهري  (الثالث بالتعليم اإلعدادي ختتلف وفقًا لنوع التعليم        

  .االجتاه حنو االنتماء، ولصاحل التعليم اخلاص مبقياس املوقف من االنتماء
א−٢−٧ א :א
، طبقت على   "أي تربية وأي مواطنة؟   " :)١٩٩٨،  -ليونسكوا-املكتب الدويل للتربية    ( دراسة   -

 األساسية للنظام الدميقراطي يبدو أنه      توصلت إىل أنّ الوعي باألعراف السياسية واألخالقية      )  دولة ٢٤(
مرتبط فقط باألنشطة اليت يقوم ا الطالب داخل املدرسة، وباملشروعات اليت يطلب إىل الطالب القيام               
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ا، وأنّ وعي الطالب ذه املوضوعات ليس عملياً، ألنه ليس لديهم التزامات مباشـرة حنـو احليـاة                  
  ض القيم النوعية واألنشطة املدرسية يبدو أا تتوافق مع بعض القيم املوجودة السياسية والوطنية، وأنّ بع

  .خارج املدرسة
خلص إىل تأكيد وجود فجوة بني املنـاهج        بإيطاليا و   أجراها )Losito,2003،  لوسيتو(  دراسة -

قدرة على حتقيق   املخطط هلا وبني الواقع الفعلي لتنفيذها يف املدارس وتشمل ممارسات املعلمني وعدم ال            
 األهداف التعليمي  كما أنّ  ،ت عليها املناهج  ة اليت بني         رات  الوقت الذي ميضيه املعلم يف تدريس تلك املقر

ـ  اتمو تعود لدمج مفه   ى وهناك أسباب أخر   ،ة اخلطّ يفد   من الوقت احملد   أقلّ ـ   التربي ة الوطني  ة بـاملواد 
إذ يطغى تدريسه عل    ،ة األخرى كالتاريخ  االجتماعي  ى تدريس التربيلـديهم  الطالبأنّوأكد  ،ةة الوطني  

  .ةة الوطني التربياتمونقص أساسي يف مفه
أفكار ": التعليم املدين يف القرن احلادي والعشرين"):Kubow, Patricia K, 1997( دراسة -

، إجنلتـرا، كنـدا   : مأخوذة من برامج إعداد الطالب لتدريس الدراسات االجتماعية يف ثـالث دول           
                إعدادهم لتـدريس املـواد ة، اليت قارنت كالً من أفكار املعلمني الذين يتمالواليات املتحدة األمريكي
االجتماعية يف املرحلة الثانوية، والتخطيط لتحديد نقاط االلتقاء واالختالف يف طبيعة املواطنة املـتغرية،              

  :وتوصلت إىل نتائج أبرزها
 سنة القادمة،   ٢٥خرباء التخطيط حول اجلوانب املتعلقة باملواطنة خالل        أن هناك اتفاقاً بني الطالب و     

وضوح تعليم املواطنة يف بـرامج      . األولوية لتعليم املواطنة يف اخلطة والتطبيق     : أبرز اإلصالحات : ومنها
ايا النقاش حـول القـض    : "تزويد املعلمني بالقضايا اليت تساعد على تنمية فكرهم مثل        . إعداد املعلمني 

تقليص الفجوة بني النظريـة والتطبيـق بزيـادة         ..". العاملية، عدم املساواة االجتماعية، التدهور البيئي     
تعليم املواطنة  . تزويد املعلمني باملصادر العلمية للتربية الوطنية     . االرتباط بني أساتذة اجلامعات واملعلمني    

مسؤولية التربية الوطنية يف املاضـي       لدراسات االجتماعية كما محلت معلم ا   . أساسي يف املرحلة الثانوية   
جيـب أن   . الربط بني القضايا العاملية والوطنية أساسي لزيادة إحساس الطالب بأمهية املـادة           . واحلاضر

يصور تعليم املواطنـة بأـا      . يدرس تعليم املواطنة من خالل منهج مستقل، ومضمن يف املواد الدراسية          
افة للمنهج املتراكم بينما املعلومات املستقاة من هذه الدراسة تشري له بالنقطة األساسية يف التعلـيم                إض

  ).٢٠٠٥، حلامدا. (وأهم جزء يف برنامج تدريب املعلمني
ة صارت تـدرس جبميـع      ة الوطني  التربي  أنّ  أشار فيها إىل   ),Bicetk 2003 ،بيستك( دراسة   -

  األسرة إال بتضافر جهوداطنة ال يتمغرس املعىن احلقيقي للمو  وج التعليم القومي،    منهيف  مدارس بريطانيا   
ة قد ختتلـف مـن       واملبادرة اجلديدة اليت قامت ا احلكومة الربيطاني       ،سات اتمع ة مؤس املدرسة وبقي و

ل لواجبـام   ع إىل مساعدة التالميذ على التفهم الكام      دف بشكل موس  ومكان آلخر يف أحناء البالد،      
مومسؤولي٢٠٠٥، حلامدا (.ا.(  

   من وجهة نظر  التربية املدنيةحتديد حمتوى مادة : Mintrop, H. 2003)منتروب، (دراسة -
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  يف ٪٩٠-٨٠(ة املعلمـني     غالبي  وجد أنّ  ،الطالب  سلوك يفة  واملعلمني والطالب وأثر املاد    املختصني
 منظـر  ومل تكن  ،ولةة للطالب والد  ة جمدي هذه املاد  ون أنّ ير) راسةاملشاركة يف الد   ٢٨ األقطار   أكثر

  ة املوضوعات متطابقة حول أمهي التقليدي  ة يف التربي ة مثل التاريخ، وإطاعة القانون، واالخنراط يف      ة الوطني 
 األحزاب السية واالحت اسي ةادات العمالي  حداثة مثـل حقـوق      ة، واملوضوعات األكثر  واخلدمة العسكري

  ).٢٠٠٥، النصار والعبد الكرمي (.ةفة العامليذات الص نسان، البيئة، املوضوعاتاإل
مفهوم املواطنـة عنـد    "):٢٠٠١، (IEA)الرابطة الدولية لتقومي التحصيل التربوي     ( دراسة   -
  (Torney-Purta, 2001) : دولة، وأسفرت عن النتائج التالية٢٨ سنة يف ١٤ممن بلغوا " الطالب

ساا ولكـنهم يتفـاوتون يف      قيم الدميقراطية األساسية ومؤس    يف معظم الدول يدركون    الطالب   -
  .الفهم
  . الذين لديهم معرفة مدنية عالية هم األكثر انفتاحا للمشاركة يف األنشطة املدنية-
-            ا يف تشجيع الثقافة املدنية هي األكثر أثرميقراطيماذج الدى النة ونشرها وممارسـة     املدارس اليت تتبن

  .العمل املدين
  . عدد منهم مستعدون لالخنراط يف أشكال من العمل املدين-
  . املنظمات الشبابية تعدهم بصورة إجيابية للعمل املدين املستقبلي-
  . مناذج الثقة يف املؤسسات احلكومية ختتلف من دولة إىل أخرى-
  . مؤيدون للحقوق السياسية للمرأة-
  .س هناك فروق حقيقية بني الذكور واإلناث يف املعلومات املدنية، ولكنها توجد يف االجتاهات لي-
  . املدرسون يدركون أمهية التربية املدنية يف إعداد الطالب للمواطنة-
راطية  التباين يف املعرفة املدنية ويف االجتاهات حنو املشاركة الدميقراطية موجود يف اتمعات الدميق             -

  .احلديثة واتمعات العريقة يف الدميقراطية
א−٨ א :א
א−١−٨ ملا كانت طبيعة الدراسة تستدعي وصف الظاهرة وحتليلها وتفسريها، مت           :א

يف احلصول على البيانات اخلاصة بـالظواهر واملوضـوعات الـيت           "اختيار املنهج الوصفي؛ ألنه يعتمد      
" ا على كل الوسائل واألدوات اليت تساعد على مجعها وتصنيفها واسـتخالص النتـائج منـها               يدرسه

، ولذلك استخدم لدراسة العالقة املوجودة بني مستوى قيم املواطنة          )١١٨، ص ١٩٨٣حممود ومنسي،   (
ومـستوى  املعرب عنها عند مدرسي املواد االجتماعية يف التعليم املتوسط واجتاهام حنو املنهاج الدراسي              

فحص املوقف املـشكل،    : "يف اآليت ) فان دالني (دافعيتهم للتدريس، وذلك بإتباع خطواته اليت خلصها        
حتديد املشكلة، وضع الفروض، اختيار املفحوصني املناسبني، اختيار أساليب مجـع البيانـات، القيـام               

 عبـارات واضـحة   مبالحظات موضوعية منتقاة بطريقة منظمة، وصف النتائج وحتليلها وتفـسريها يف   
  ).٢٩٣، ص١٩٩٠فان دالني، (" حمددة
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אא−٢−٨   : يتمثل يف املؤسسات التعليمية وجمتمع الدراسة، وتفصيلهما يف اآليت:א
א−١−٢−٨ حبكم أنّ الدراسة تستهدف كل مؤسسات التعليم        ):א(א

لطبيعة حلضور أفراد اتمـع األصـل واسـتغراقهم يف          املتوسط املتواجدة عرب قطر والية ورقلة نظرا        
ورقلـة، تقـرت،    : ، يف الدوائر التالية   ) متوسطة ٨٧(الدراسة، فقد بلغ عدد املتوسطات بعد حصرهم        

  .سيدي خويلد، احلجرية، أنقوسه، الطيبات، حاسي مسعود، املقارين، متاسني
א−٢−٢−٨ طة حبدودها البشرية واملكانية، فـإنّ  وحبكم أنّ الدراسة احلالية مرتب :א

جمتمع الدراسة متثل يف مجيع مدرسي املواد االجتماعية يف مرحلة التعليم املتوسط، عرب قطر والية ورقلة                
  ).باجلمهورية اجلزائرية(

א−١−٢−٢−٨ بعد إحصاء املتوسطات عرب تراب الوالية كما سـبق، مت        :א
ـ          حصر املدرسني، وحبكم   دقة النتـائج   :  حجم جمتمع الدراسة، اتبعنا طريقة احلصر الشامل اليت تتميز ب

احملصل عليها، وجتنب أخطاء التعميم اليت تنتج عن البيانات املأخوذة من العينة، وتفادي بعض األخطاء               
، وميتاز أفـراد جمتمـع الدراسـة    )١٢٢، ص٢٠٠٤حامد، (الشائعة، مثل خطأ التحيز وخطأ الصدفة       

  :اصفات التاليةباملو
  )١(اجلدول رقم 

  يوضح خصائص جمتمع البحث
  اخلاصية  

  السن  اجلنس  العدد  املصدر
  ٪  إناث  ٪  ذكور

  ٣١  ٥٢  ٦٩  ١١٦  ١٦٨ املتوسطات
  

   سنة٣٢املتوسط 

، من جمموع   )٪٣١(بينما بلغت نسبة اإلناث     ) ٪٦٩(يالحظ أنّ نسبة الذكور هي الغالبة إذ بلغت         
وهو يدل على أنّ فئة الشباب هـي        )  سنة ٣٢( أنّ متوسط السن عند األفراد بلغ        يف حني جند  ) ١٦٨(

  .املسيطرة
א−٣−٨ א   : متثلت يف ثالثة مقاييس نعرفها يف اآليت:א
אא−١−٣−٨ א   :متثلت أدوات القياس املستخدمة يف الدراسة كالتايل :א
  ).إعداد الباحث ( مقياس قيم املواطنة املعرب عنها-
  ).إعداد الباحث( مقياس االجتاه حنو املنهاج الدراسي -
  ).٢٠٠٠إعداد األزرق، ( مقياس دافعية اإلجناز للمعلم -

  . من اتمع األصلي٪٢٥ مدرساً ميثلون بنسبة ٤٢وأجرينا الدراسة السيكومترية على عينة من 
א−١−١−٣−٨ א   ، ) مئة وبندين١٠٢(، يتكون من  احثصممه الب :א
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أعده لقياس قيم املواطنة املعرب عنها يف الدراسة احلالية، ومدى وجودها عند مدرسي املواد االجتماعية،               
  :حيوي ثالثة أبعاد هي

  .) بندا٣٧ً(االستقاللية والتفكري الناقد  بعد -
  ). بندا٢٢ً( التسامح والتضامن وقبول اآلخر  بعد-
إعتمد الباحـث يف بنـاء      ،  ) بنداً ٤٣(تاح والتحرر من األحقاد السياسية واالجتماعية       االنف بعد   -

  :املقياس على سبع عشرة دراسة تتضمن مقاييس واستبيانات، منها على سبيل املثال ال احلصر
  .، أي تربية وأي مواطنة؟)١٩٩٨، املكتب الدويل للتربية( دراسة -

- Can you pass a citizenship test?   
(/magazine/hi/1/uk.co.bbc.news://http.)2005, 
والدراسات األخـرى ضـمن قائمـة       .. ، دور التعليم يف تعزيز االنتماء     )٢٠٠٠خضر،  ( دراسة   -
  .املراجع

ـ             ن أن يـستعان بـه يف       يهدف إىل قياس قيم املواطنة املعرب عنها عند مدرس املواد االجتماعية، ميك
: املستويات األخرى، أما مفتاح تصحيحه، فبنوده صيغت بالشكلني اإلجيايب والسليب، وأوزان اإلجيابيـة         

، والعكس بالنسبة للـسلبية، أمـا خصائـصه         ١: ، ال أؤيد املوقف   ٢: ، دون موقف  ٣: أؤيد املوقف 
  :فهي كاآليتالسيكومترية 

א− א א א :אא
א− א   :اعتمد الباحث على أنواع عدة من الصدق متثلت يف :א
، مت  ) بنـدا  ١٦٢(بعد إعداد الصورة املبدئية للمقياس، الذي احتوى يف البداية           :א−

النفس واالجتماع والسياسة   عرضه على جمموعة من احملكمني هم أساتذة خمتصون يف علوم التربية وعلم             
 مت،  ) حمكما ١٤(من جامعات حملية ودولية، ومفتشون يف التربية والتعليم باعتبارهم خرباء، بلغ عددهم             

، )١٦٢ بندا من بـني      ١٢٢(مت قبول   حيث  ،  )Cooper ،كوبر( حساب نسبة االتفاق مبعادلة      بعدها
، وتقلص عددها نظرا إلجراء أنواع      )٪٧٥(بنسبة  )  بندا ٢٢(، و ٪١٠٠قبلت بنسبة   )  بند ١٠٠(منها  

  .أخرى من الصدق
من اتمع األصلي مت حساب مـا       ) ٤٢(فبعد توزيع املقياس على عينة الدراسة السيكومترية البالغة         

  :يلي
א−   : اعتمد يف اختبار الصدق العاملي لألداة على ما يلي:א
 اليت ترتبط بدرجـة     تموعات الفقرا  لغرض الكشف عن جم    :حساب صدق االتساق الداخلي    -

  .كبرية ببعضها بعضاً سواء اليت تندرج حتت البعد نفسه أو املقياس الكلي
  طريقة هوتيلنج " متّ حسابه بطريقة املكونات األساسية، حيث متّ تطبيق :حساب الصدق العاملي -

)Hottelling, H1933 (ة تتمثل يف أنّ كلّ عاـملا هلا مزة رئيسيمل فيها يستخلص أقصى تباين ن مي  
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فـرج،  " ( العوامـل املتعامـدة    ممكن، وعلى ذلك تلخص املصفوفة االرتباطية يف أقـلّ عـدد مـن            
  ).٢١٠ص،١٩٨٠

يف حتديد العوامل املتشبعة اليت جذرها الكامن أكـرب أو  )  Guttmanجومتان،(استخدم حمك "كما 
، وقد  )كايزر الفارمياكس (شكل متعامد بطريقة    يساوي الواحد الصحيح، وأديرت العوامل املستخرجة ب      

على أن تكون هناك ثالثة تشبعات جوهرية لكلّ عامـل علـى            ) ٠،٣٠(عد تشبع الفقرة بالعامل بـ      
  ).٣٢٣، ص٢٠٠٠األنصاري، " (األقل

أنّ قـيم معـامالت      حساب االرتباطات بني الفقرات والدرجة الكلية لألبعـاد       وجدنا من خالل    
سوبة يف تقدير العالقات ما بني فقرات كل األبعاد بالدرجة الكليـة لألبعاد، قد تراوحت              االرتباط احمل 

وجـد  ) p<0،٠١،  ٤٠ = ٢-ن(وعند مقارنتها بادولة عند درجة احلرية       ) ٠،٧٠ و ٠،٤٠(ما بني   
التـضامن  أا قيم دالة على وجود عالقة جوهرية تثبت االتساق الداخلي ما بني فقرات بعد التسامح و               

  .وقبول اآلخر
طبق التحليل العاملي من الدرجة األوىل بوصفه إحدى الطرق اليت حتدد الـصدق التكـويين،               "وقد  

واستخدم لغرض التعرف إىل جمموعات البنود اليت ترتبط بدرجة كبرية ببعضها، ولكّنها ترتبط بدرجـة               
د حللت معـامالت االرتبـاط عامليـا        منخفضة أو ال ترتبط متاما مع جمموعات أخرى من البنود، وق          

جومتـان،  (للمكونات األساسية، واسـتخدام حمـك   ) Hottelling, H ،هوتيلنج(باستخدام طريقة 
Guttman (              ا إذا كانت قيمة اجلـذرالعامل جوهري نيا وذلك لتحديد العوامل، حبيث يعدللحدود الد

ـ          ستخرجة تـدويرا متعامـدا بطريقـة كـايزر         الكامن أكرب أو يساوي الواحد، مثّ أديرت العوامل امل
) ٠،٣٠(، وقد عد التشبع جوهريا للفقرة بالعامل بــ          )٣٢٣، ص ٢٠٠٢األنصاري،  " (الفارمياكس

على أن تكون هناك ثالثة تشبعات جوهرية لكلّ عامل على األقلّ، فضالً عن أنّ حمك اجلذر الكـامن                  
  .أكرب أو يساوي الواحد

 ،)٠،٠١(، وهي دالة عند     )٢٢،٥١(، وبلغت قيمته    "ت"مت حساب اختبار     :الصدق التمييزي  -
تراوحت بـني   ) ت(أنّ قيم   كما مت حسابه لبنود املقياس فوجد       مما يعين أنّ املقياس مييز بني اموعتني،        

  ).٠،٠٥(، أو )٠،٠١(، وكلها دالة عند )٨،٤٩( و)١،٣٢(
א− א ، )٠،٩٠( االستقاللية والتفكري الناقد   :التايل وكانت النتائج ك    حسابه مت :א

، االنفتاح والتحرر من األحقـاد الـسياسية واالجتماعيـة          )٠،٨٢ ( وقبول اآلخر  التسامح والتضامن 
أكانـت  ، سـواء    )٠،٠١( كل املعامالت دالة عند      ، فوجد أنّ  )٠،٩٤(، أما الدرجة الكلية     )٠،٩٢(

 البنود باملقيـاس    لدى إرتباط ما  إ،  يكلاللمقياس   ل درجة الكلية  لل مللمقاييس الفرعية املتمثلة يف األبعاد أ     
أو ) ٠،٠١(، وكلها دالة عند     )٠،٧٣(و) ٠،٣٠( تراوحت بني    هاجد أن و) ر( فبعد حساب قيم     يكلال
)٠،٠٥.(  
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א−  االجتاه حنو االنتمـاء   مقياس : مقياسني مها   ولقد مت االعتماد يف هذا النوع على       :א
لطيفة إبراهيم رزق   (من إعداد الباحثة     )أ. م. م(مقياس املوقف من االنتماء للوطن      و )إ. ن. إ(للوطن  
 وأجريت الدراسة السيكومترية لالطمئنان على صدقهما وثباما ومدى مالءمتهما والثقة فيهما            ،)خضر
  .أكثر

  يف متدرجـة وي،  عة على مخسة أبعاد بالتسا    ، موز  موقفًا ٢٤  متثل  بندا ٢٤ من األول   يتكون املقياس 
 وهـي   )٠،٥٦ (نيقياسامل بني   )ر( قيمة   بلغت، و )وافق، متردد، ال أوافق   أ: (ثالثة مستويات تتراوح بني   

ا من االنتمـاء للـوطن،      ثل موقفً مي ندا، كل ب  بند ٢٠أما املقياس الثاين فيتكون من       ،)٠،٠١(عند   دالة
  .)٠،٠١(عند   وهي دالة)٠،٤٣ (نيسقياامل بني )ر( قيمة بلغت وموزعة على مخسة أبعاد بالتساوي،

א− א   ).٠،٠١( وهي دالة عند ،)٠،٩٢(ت قيمته وبلغحساب الصدق الذايت مت  :א
א− א ـ  بعدة طر  هحساب معامل ثبات   مت   :א ق منـها التجزئـة     ائ

. )٠،٠١(عامل دال عند    مهو  ، و )٠،٨٦( بلغت   هاصحيح، وبعد ت  )٠،٧٥) (ر(النصفية، وبلغت قيمة    
معامل دال عنـد     ، وهو )٠،٩٤(بلغ   ف ،)خألفا كرونبا (طريقة االتساق الداخلي مبعامل     ب  مت حسابه  ماك
)٠،٠١.(  

א−٢−١−٣−٨ א א ، لقيـاس اجتاهـات   ) بنود١٠٦( يتكون من :א
 املواد االجتماعية للمرحلـة املتوسـطة،     املدرسني حنو املنهاج الدراسي مبكوناته األربعة، موجه ملدرسي       

  :ومكوناته هي
  ). بندا٢٢(هداف  بعد األ-
  ). بندا٢٩( احملتوى  بعد-
  ). بندا٣٠(ائق التدريس واألنشطة طر بعد -
  :، واعتمد يف بنائه على دراسات ومقاييس أمهها) بندا٢٥(التقومي  بعد -
  .)٢٠٠٠الناجي، (.  الناجيمقياس معايري تقومي املنهج املدرسي، حلسن علي -
 ٢٠٠٤التربيـة املدنيـة، التـاريخ، اجلغرافيـا،         (ناهج املواد االجتماعية الثالثة      الوثائق املرافقة مل   -
  .)٢٠٠٥و

ويهدف إىل قياس اجتاه مدرس املواد االجتماعية حنو املنهاج الدراسي من خالل مكوناته األربعـة،               
لتعليم ويف مستويات خمتلفة، أما عن مفتـاح تـصحيحه،          كما ميكن أن يستعان به يف مواد أخرى من ا         

 درجات،  ٤:  درجات، موافق  ٥: موافق بشدة : فبنود املقياس صيغت بشكل إجيايب وسليب ففي اإلجيايب       
درجة، والعكس للـسليب، أمـا دراسـته        : درجتني، غري موافق بشدة   :  درجات، غري موافق   ٣: حمايد

  :فكانت كالتايلالسيكومترية 
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א− אאא א א :א
א− א א   : اعتمدنا على أنواع عدة من الصدق متثلت يف:א
 منهم أسـاتذة يف علـم   مت عرض املقياس على جمموعة من احملكمني املختصني،        :א−

  ، وبعد مجعه حسبت نسبة االتفاق ) بنود١٠٨(اية على النفس وعلوم التربية ومفتشني، فكان حيتوي بد
  .)٪١٠٠(، بنسبة ) بنود١٠٦( ومت قبول ،)Cooperكوبر، (مبعادلة 
א−  عنـد  دالـة     وهـي  ،)٢٦،٧٩ (بني اموعتني املتضادتني  ) ت(قيمة   بلغت :א

) ١،٥١(بـني  كانـت    )ت(لبنود فـإن قـيم      ا أما   ، التمييز  على لمقياس قدرة ل أن   مما يعين ،  )٠،٠١(
  .)٠،٠٥(أو ) ٠،٠١(، وكلها دالة عند )١٤،٤٥(و

א− א ،  الكلـي بعاد اجلزئية باملقياس  األ بناًء على عالقة كل بعد من        ه مت حساب  :א
، أما بعد طرائـق التـدريس       )٠،٩٦(بعد احملتوى   و،  )٠،٩٣) (ر( قيمة    بلغت بعد األهداف  :هنتائجو
وكلها دالـة   ) ٠،٩٤ ( فبلغت لدرجة الكلية للمقياس  اا  أم، و )٠،٩٦(د التقومي   ، وبع )٠،٩٤(األنشطة  و

  ).٠,٠١(عند 
 ).٠،٠١( دالة عند يهو) ٠،٩٨( وبلغت قيمته ه مت حساب: الصدق الذايت-
فوجد أنّ   منها التجزئة النصفية،      عدة قائطربحسب   :االجتاه حنو املنهاج الدراسي    ثبات مقياس    -
، أمـا   )٠،٠١(معامل دال عنـد     و  ، وه )٠،٩٨ (بلغت صحيحها، وبعد ت  )٠،٩٦( تساوي   )ر(قيمة  

  مرتفـع  ، وهو معامل  )٠،٩٩) (ر (فبلغت خ، مبعامل ألفا كرونبا   فتم حسابه بالنسبة لالتساق الداخلي    
  ).٠،٠١(دال عند و

א−٣−١−٣−٨ ، يف ضوء املواقف    )عبد الرمحن صاحل األزرق   (صممه   :א
 مخسة مستويات   موزعة على ،  ) بنداً ٣٢(ة العامة اليت يقوم ا املعلم أو املتوقعة منه، ويتكون من            التعليمي
إىل قياس جمموعة من اخلصائص الشخصية      ، يهدف   التنافس،  إدراك الزمن ،  األداء،  املثابرة،  الطموح: هي

عـال، متوسـط،    (متثل عناصر أساسية يف دافعية اإلجناز، وحتديد درجة مستواها عند املـدرس بــ               
  ).منخفض

 معد املقياس حبساب صدق احملكمـني،       قام:  الدراسة السيكومترية ملقياس دافعية اإلجناز للمعلم      -
  ).٠،٨١) (ر(، وبلغت ) فردا٥٠(واحملتوى، أما الثبات فاستخدم طريقة التجزئة النصفية على 

  : حبساب ما يلينا بالنسبة لصدق املقياس، فقد قم: صدق مقياس دافعية اإلجناز للمعلم-
، كمـا مت    )٠،٠١( عنـد     وهي دالة  ،)٤٥،٣٠(بلغت  " ت" قيمة   وجد أنّ  : الصدق التمييزي  -

أو ) ٠،٠١(، وكلها دالة إما عند      )١٠،٧٥(و) ١،٣٨(تراوحت بني   ) ت(قيم  لبنود فتبني أنّ    حسابه ل 
)٠،٠٥.(  

  قياس ودرجته الكلية، بني كل بعد من أبعاد امل) ر(  قمنا حبساب قيم : صدق التناسق الداخلي-
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  ).٠،٠٥(أو ) ٠،٠١(، وكلها دالة سواء عند )٠،٧٦(و) ٠،٢٩(وتراوحت بني ) ر(وحسبت قيم 
  .)٠،٠١(وهي دالة عند ) ٠،٨٢(مت حسابه وكانت قيمته مساوية لـ  : الصدق الذايت-
) ٠،٥٢(ها  مت حسابه بطريقة التجزئة النصفية، فكانت قيمت       : ثبات مقياس دافعية اإلجناز للمعلم     -

كما مت حسابه بطريقة االتساق الداخلي      ،  )٠،٠١(وهو معامل دال عند     ) ٠،٦٨(وبعد التعديل بلغت    
  ).٠،٠١(، وهو معامل دال عند )٠،٩٣(بلغت ) ر(للبنود، فتبين أنّ قيمة 

  خالل دراسة اخلصائص السيكومترية مت التحقق من صدق املقاييس وثباا، والتعرف إىل األفراد، 
رك بعض صعوبات سري الدراسة وإجراءات تطبيقها وعدلت بعض األلفـاظ وقربـت إىل املعـىن                وتدا

  .األصوب لتفادي أثر التخمني والعشوائية
א−٩ א א :א

 الذي حيتـوي  ، SPSS 13.0:متت االستعانة بالربنامج اإلحصائي للعلوم االجتماعية الثالث عشر
الدراستني السيكومترية واألساسية، إال أننا حنـاول عـرض         اإلحصائية اليت استعملت يف     على التقنيات   

  :أمهها
 من أهم اختبارات الداللة الالبارامترية وأكثرها شيوعا،        :א٢א−١−٩

ـ                  ستعمل يف  نظرا لسهولة إجرائه وفوائده يف تقدير الفروق بني العينات أو يف مدى تطابقهـا، وهـو ي
، ٢٠٠٣،  ممقد(االمسي، واليت تكون على شكل تكرارات       ) املستوى(البيانات اليت تكون على املقياس      

  ).١١٢ص
א−٢−٩  حلـساب   (SPSS)متّ االعتماد عليه يف الربنامج اإلحصائي        :א

النعيمي، (بسبب متغري قيم املواطنة     ) االجتاه حنو املنهاج الدراسي والدافعية للتدريس     (العالقة بني املتغريين    
  ).١٣٦، ص٢٠٠٧
معامل بريسون على أساس قوة العالقة بني متغيـرين          ويعرف   :א−٣−٩

ليس بالضرورة أن تكون العالقة بني متغير مستقل ومتغير معتمد والشرط األساسي أن تكون املتغريات               
ا والصا طبيعيع توزيعة ملعرفة معامل ارتباط بريسون تتوزياضيعيمي، (فة الر١٣٢، ص٢٠٠٧الن.(  

بعد مجع الباحث للبيانات من امليدان بدًءا بعملية تصنيفها وتبويبها مث التحقَّق من فرضيات الدراسة               
  :األساسية بعد معاجلتها إحصائيا، كانت النتائج مرفقة باملناقشة على النحو التايل

:אא−١٠
א−١−١٠ يتميز مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة      : " القائلة :א

  :، والنتائج موضحة يف اجلدول التايل"التعليم املتوسط مبستوى متوسط من قيم املواطنة املعرب عنها
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  )٢(اجلدول رقم 
يوضح مستوى قيم املور عنها عند مداطنة املعبرسي املواداالجتماعي طة مبرحلة التعليم املتوس  

مستويـات قـياطنـة املعرب عنهام املو التقنيـةـة اإلحصائي 

 مستوى منخفض طمستوى متوس مستـوى مرتفع

  رادـأف
  جمتمـع
  البحـث

 ٪ ن ٪ ن ٪ ن
 اللةلدا .م ادولة ٢كا احملسوبة ٢كا

 )٠،٠١(دالة  ٩،٢١ ٨٠،٦٠٧ ٠٢،٩٧ ٠٥ ٥٨،٩٢ ٩٩ ٣٨،٠٩ ٦٤  نيسدرامل

، ألننا اعتمدنا على التكرار لكل مستوى وفق        )٢كا(فقد مت تطبيق اختبار     ) ٢( رقم   بناًء على اجلدول  
، )٨٠،٦٠٧(، وكانت نتيجته مساوية لــ       ) منخفض ٠٥ متوسط،   ٩٩ مرتفع،   ٦٤(النقطة الفاصلة،   

، ومنه فإنّ الفروق لـصاحل      )٠،٠١(ا دالة عند    ، تبني أ  )٩،٢١(وعند مقارنتها بادولة املساوية لـ      
ومنه ميكننا القول أنّ الفرضية حتققت، وعليه فـإنّ املـدرس يف            ،  ) مدرساً ٩٩(املستوى املتوسط البالغ    

  .مرحلة التعليم املتوسط يتميز مبستوى متوسط من قيم املواطنة املعرب عنها
ـ ) ٢٠٠٦،  بوزيان( تتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة      دور املؤسـسة التعليميـة يف      : املتعلقة ب

، توصلت فيها إىل أنّ هذه املؤسسات تسهم        اة منوذج توسطملاملدرسة ا  تكوين روح املواطنة لدى تالميذ    
يف تكـوين   ) املمارسة الفعلية (والتطبيق  ) املضامني التربوية (إسهاماً متوسط الفعالية على مستوى املبدأ       

  .روح املواطنة
مدى إدراك معلمـي الدراسـات      "، حول   )٢٠٠١،  عبد العزيز ( الدراسة مع دراسة     كما تتفق هذه  

 اخنفـاض    أن ، توصل إىل  "االجتماعية باملرحلة الثانوية لبعض املفاهيم املصاحبة للتغريات العاملية املعاصرة        
ملطلـوب،   مستوى التمكّن ا   إىل ممل تصل إجابا  إذ  املستوى العام للمعلمني يف إدراك املفاهيم احملددة،        

أمحد اخلطيب  و ،١٩٩١هيربمان،  و ،١٩٩٣هيجز وآخرون،   ( :ة تتفق مع دراس   ةنتيج هذه ال  ويرى أنّ 
  ).١٩٩٢مارتن و ،١٩٩٧حممود السيد، ، و١٩٩٨يوسف شرايب، و ،١٩٩٧وحممد عاشور، 

خلص إىل تأكيد وجود فجـوة بـني        بإيطاليا و ) ,Losito 2003،  لوسيتو( كما تتفق مع دراسة   
 دراسته اليت قاس فيها مدى اسـتيعاب        أنّوطط هلا وبني الواقع الفعلي لتنفيذها يف املدارس         املناهج املخ 

، كما تتفق الدراسة احلالية مع دراسة       الطالب ملفاهيم التربية الوطنية توصلت إىل نقص أساسي يف ذلك         
 واجهـت  اليت  الصعوباتةعرفمدف إىل ، اليت )٢٠٠٥، النصار والعبد الكرمي) (٢٠٠٢العجاجي، (

وصل ، ت )امعلم ٢٣٢( أجريت على  ، التربية الوطنية يف املرحلة الثانوية      مادة التجربة السعودية يف تدريس   
أهـداف البعـد الثقـايف       بعـض  ادة غري واضحة لدى كثٍري من املعلمني، وخاصـةً         امل  أهداف أنّإىل  
  . يف التدريسهيلإىل إعادة التأ عربوا عن قلة تدريبهم وحاجتهم، واالجتماعي واالقتصاديو

التعليم املدين يف القـرن احلـادي   ): "Kubow, Patricia K. 1997(وتتفق كذلك مع دراسة 
إجنلترا، كندا، وأمريكا، اليت قارنت كل من أفكار املعلمني الذين يتم إعدادهم            : أجريت يف ": والعشرين

 االلتقاء واالخـتالف يف طبيعـة   لتدريس املواد االجتماعية يف املرحلة الثانوية، والتخطيط لتحديد نقاط       
 -. األولوية لتعليم املواطنـة يف اخلطـة والتطبيـق        : املواطنة املتغرية، توصلت الدراسة إىل نتائج أبرزها      
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 تزويد املعلمني بالقضايا اليت تساعد على تنمية فكرهم         -. وضوح تعليم املواطنة يف برامج إعداد املعلمني      
 تقليص الفجوة بـني     -.. ، عدم املساواة االجتماعية، التدهور البيئي     النقاش حول القضايا العاملية   : مثل

 تزويد املعلمني باملـصادر العلميـة       -. النظرية والتطبيق بزيادة االرتباط بني أساتذة اجلامعات واملعلمني       
  ).٢٠٠٥، احلبيب.. ( تعليم املواطنة أساسي يف املرحلة الثانوية، وغريها-. للتربية الوطنية
 العبد الكـرمي  ( Mintrop, H 2003)منتروب، (دراسةتلفت نتائج هذه الدراسة مع يف حني اخ

واملعلمـني   حتديد حمتوى هذه املادة من وجهة نظر املختـصني  دف إىلاليت ) ، مرجع سابقالنصارو
   ٢٨ يف معظم األقطار )٪٩٠-٨٠( غالبية املعلمني  وجد أنّ،الطالب  سلوكيف هاالب وأثرــوالط

  . املادة جمدية للطالب والدولة الدراسة يرون أنّاملشاركة يف
االنفتاح الثقايف على مفهـوم املواطنـة لـدى         ): ٢٠٠٥العامر،  (كما اختلفت نتائجها مع دراسة      

باهلويـة، كمـا     الشباب السعودي، توصل إىل وجود ارتفاع ملحوظ يف وعي الشباب وإحـساسهم           
، "مفهوم املواطنة عند الطـالب   " التحصيل التربوي، يف     اختلفت مع دراسة أجرا الرابطة الدولية لتقومي      

قيم الدميقراطية األساسية ومؤسـساا ولكنـهم        من أهم نتائجها أنّ الطالب يف معظم الدول يدركون        
يتفاوتون يف فهمها، وأنّ املدرسني يدركون أمهية التربية املدنية يف إعداد الطالب للمواطنـة، كمـا أنّ                 

دنية واالجتاهات حنو املشاركة الدميقراطية موجود يف اتمعات الدميقراطية احلديثـة           التباين يف املعرفة امل   
 املواطنة كما يتصورها  ): ٢٠٠٥الصبيح،  (واتمعات العريقة فيها، واختلفت كذلك مع دراسة قام ا          

من ) ٪٨٠(، أظهرت أنّ    وعالقة ذلك ببعض املؤسسات االجتماعية     يف السعودية  طالب املرحلة الثانوية  
  .الطالب تقريباَ يدركون حقوق املواطنة وواجباا

وعموماً فإنّ الدراسات املتعلقة ذا املوضوع إمنا تؤكد وتشترك مجيعاً يف هدف البحث والكـشف               
هيربمان،  (دراسةعن نقاط اخللل وراء قلة وعي وإدراك مدرس املواد االجتماعية ملفهوم املواطنة، فنجد              

١٩٩١، Heberman (ملهنـة التعلـيم     املعلمإعداداليت جيب أن يشملها برنامج   حددت العناصراليت
للتعلـيم يف   هم   والسمات املطلوب توافرها في    لمعلمنيل الضرورية   ةاملعلومات والثقاف ك ،ليواكب العصر 

 لدى املعلمني باملتغريات والتحوالت الـسريعة      مبقترحات منها تطوير مستوى الوعي      وأوصى ،املستقبل
 ).، مرجع سابقالنصار والعبد الكرمي (الثقايف املقترن بالتجريب التركيز على اجلانب املعريفواحمليطة 
جيب أن يعرفه املعلـم ومـا    امع ساءلت، )هيوجز جيفري وآخرون(تقرير عن دراسة أجراها  ويف
نـامج إعـداد املعلـم     بر أنّإىلأن يتمكن منها، وتوصل  األكادميية واملهنية والعملية اليت جيب اخلربات

تـرتبط بـالتغريات الثقافيـة     ثقافـة عامـة  :  هي مكونات أساسيةةأن يعتمد على ثالث   وتدريبه جيب 
، مرجـع   النصار و العبد الكرمي  (ترتبط بعملية التدريس   مهنية، و ختصصية، و احمللية والعاملية  واالجتماعية

 تعلم املواطنة الصاحلة جيب أن يرتبط       بأمريكا تبين له أنّ   ) ١٩٩٠جان تايكر،   (يف دراسة لـ    و،  )سابق
جبهود التعليم القومي، وأنّ الطالب جيب أن يفهموا التغريات اليت حتدث يف العامل عرب املناهج اليت يـتم                  

ـ ) ,Niemi & Others ١٩٩٨(ويـشري  ، )١٧٣، ص١٩٩٧علي، (تدريسها،   تربيـة  :تهيف دراس
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عمليات معرفية جيب للمربني التركيز عليهـا عنـد        هو  ا جيعل التالميذ يقبلون على تعلمها       عم ،املواطنة
  ).مرجع سابق، حلامدا (تعليم التربية الوطنية

املتوقع، وهذا ألسباب كـثرية،     حسب  إنّ نتيجة الدراسة تدل على أنّ املدرس ال حيمل قيم املواطنة            
  :منها

-          ا ا تمع، وبعض املـتغريات     تأثر املدرس بالظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية اليت مير
الوافدة كالغزو الفكري والثقايف والتطور التكنولوجي السريع مما حيدث لديـه خلـط يف املفـاهيم ال                 

  اسب وفلسفة جمتمعه، كما أنّ اتمع اجلزائري وما يعيشه من تغريات سريعة صاحبتها مشكالت ـيتن
  .اه جمتمعهماجتماعية واقتصادية أثرت يف سلوك األفراد جتاه بعضهم، وجت

  . إحباطات املدرسني وقلة رضاهم بواقعهم وانسداد بعض اآلفاق أمامهم حسب اعتقادام-
 قصور وسائل اإلعالم احلر يف توعية األفراد ذه القيم، وغرس اجتاهات موجبة حنوهـا، وقلـة                 -

اسب لتكون جزًءا من    تكريسها يف خطاا اإلعالمي والثقايف، ألن هذا النوع من اخلطاب يوفر املناخ املن            
  .النسيج الثقايف للمجتمع، وتبيان احلقوق والواجبات

املدرس يعترب شريكاً استراتيجياً يف العملية التربوية والعنصر األساس           قلة إدراك اجلهات الوصية بأنّ     -
 يف أي مشروع تربوي يراد له النجاح يف أي جمتمع بشري، فهو من يتوقف تطبيق املنهاج على كفاءته                 

والتزامه مبهمته وصدقة يف عمله وإتقانه، والسيما حني يتعلق األمر بتربية املواطنة، فهو املسؤول الكفء               
اجلدير بتعليم األجيال وتوجيههم وتبصريهم حبقوقهم وواجبام حنو اتمع والوطن، وهو من حيبب هلم              

التطـرف واحليلولـة دون     التضامن والتراحم والتسامح وحيثهم على مكارم األخالق ونبذ العنـف و          
  .االحنراف، وحيذرهم من األضرار املسيئة للحياة ويعتين بكينونة املتعلم ونفسيته املتقلبة ومزاجه وطبائعه

يتميز مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة      : "قائلة ال :אא−٢−١٠
  :، والنتائج موضحة كما يلي"الدراسي احلايلالتعليم املتوسط باجتاهاته اإلجيابية حنو املنهاج 

  )٣(اجلدول رقم 
يوضح طبيعة اجتاهات مدرسو املواداالجتماعي ة مبرحلة التعليم املتوسراسيط حنو املنهاج الد  

 التقنية اإلحصائية طبيعة االجتاه حنو املنهاج الدراسي
   االجتاه السالب االجتاه املوجب

  البحـث جمتمع أفراد
 ٪ ن ٪ ن

 الداللة. م ادولة ٢كا احملسوبة ٢كا

 سو املوادةامدر٠،٠١(دالة  ٦،٦٣ ٤٤،٠٢٤ ٢٤،٤١ ٤١ ٧٥،٥٩ ١٢٧  الجتماعي( 

، ألننا اعتمدنا على التكرار حسب االجتاه وفـق         )٢كا(مت تطبيق اختبار    ) ٣(من خالل اجلدول رقم     
، وعند مقارنتـها    )٤٤،٠٢٤(نتيجته مساوية لـ    ، وكانت   ) سليب ٤١ إجيايب،   ١٢٩(النقطة الفاصلة،   

، واستنادا إىل ذلك ميكننا القول إنّ مـدرس         )٠،٠١(تبني أا دالة عند     ) ٦،٦٣(بادولة املساوية لـ    
  .باجتاهاته اإلجيابية حنو املنهاج الدراسي، وهو ما حيقق الفرضيةاملواد االجتماعية يتميز 

  اليت دف إىل دراسة الكفاءات الذاتية والذكاء ) ١٩٩٣لغول، أمحد ا(تتفق هذه النتيجة مع دراسة 
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االجتماعي لدى املعلم بكل من اجتاهه حنو مهنة التدريس والدافعية ومفهوم الذات لديه، ومـن بـني                 
  .)٢٢٦، ص٢٠٠٤الدردير، (نتائجها وجود عالقة بني كل املتغريات السابقة 

 واليت مفادها لدى إدخـال فكـرة        )٢٩٢، ص ٢٠٠١فيفر ودنالب،   (كما تتفق هذه النتيجة مع      
جديدة، فإنّ رد الفعل الشائع حنوها هو مقارنتها، بالرغم من أنّ بعض الناس ينظرون إليها علـى أـا                   
مغامرة مثرية تدعوا إىل التحدي، واملعلمون من هذا النوع هـم مـن جيـب إشـراكهم يف الـربامج                    

جريبية، نظراً ألم يستطيعون توفري األرضية املناسـبة        ، ويف املشروعات الت   )االستكشافية(االسترشادية  
ويطلب التنفيذ الناجح   "واحلماس الالزم، لتحريك أقرام حنو التجديد، وجاء يف الدراسة نفسها كذلك            

للتغيري، تقليل املقارنة إىل أقل حد ممكن، إذ ميكن من خالل نشاطات التدريب أثناء اخلدمة مـساعدة                 
املهارات الالزمة، كما يستطيع املشرفون توفري املعلومات واملواد لتنفيـذ الربنـامج         املعلمني على تطوير    

، ٢٠٠١فيفر ودنـالب،    " (اجلديد ومساعدة املعلمني الذين يشملهم التغيري على كيفية إدارام للوقت         
  .)٢٩٢ص

ملنـهاج احلـايل    هذه النتيجة ال تساند بعض اآلراء القائلة بأنّ اجتاهات املدرسني سالبة للغاية حنو ا             
واإلصالحات الشاملة، سواء أكانت من حيث التصور أم األهداف أم احملتويات أم األنشطة وطرائـق               
التدريس والوسائل والتنفيذ أم من حيث التقومي وأساليبه، وما يؤكد وضـوح األهـداف يف املنـهاج                 

أن ليس  ) مد هاشم فالويف  حم(ومعقوليتها، هو سهولة إدراكها وجتسيدها بوصفها ممارسة عملية، إذ يرى           
هناك عملية تربوية يف أي عصر أو جمتمع إال وهلا أهداف تسعى إىل حتقيقها، ووجود تلك األهـداف                  
يعترب أساس فلسفة التعليم ومدار سياسته ومرجع خططه، وحتقيقها يعد مقياس جناح ذلك التعلـيم، يف                

 بالعملية التعليمية واملشرفني عليها إىل      حني عدم وجودها أو عدم القدرة على حتديدها وتفصيلها يؤدي         
  .)٥٥، ص١٩٩٧فالويف، " (اإلخفاق والفشل

إنّ نتيجة الدراسة احلالية تؤكد أنّ احملتوى يف املنهاج الدراسي على درجة من الدقـة يف معلوماتـه                  
اليت ومصادره املوثوق ا، وعلى احلقائق اليت يتحلى ا رغم بعض األخطاء اليت تصحح من حني آلخر                 

عند بناء احملتوى يف املنهاج الدراسـي جيـب         ) أمحد حسني اللقاين  (ترتبط بالدليل العلمي، لذلك يرى      
  ):٣٨، ص١٩٩٥اللقاين وحممد، (مراعاة االعتبارات اآلتية 

  . االعتماد على مواكبة املعرفة العلمية املعاصرة-
  . مدى كونية املعرفة واملعلومات أساسية-
  .الطريقة العلمية ارتباط املعلومات ب-
  . اتساقه مع الواقع االجتماعي-
  . التوازن بني الشمول والعمق-
  . كلية األهداف ومشوليتها-
  وى لقدرات التالميذ وخربام وحاجام وميوهلم واالهتمام بتحديد األهداف ـالءمة احملتـ م-
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ثر الطرائق مالءمة لتدريس كل     وصياغتها، والدراسة الواعية للمحتوى والوسائل التعليمية للتعرف إىل أك        
  .درس حتقيقا ألهدافه

وملا كانت أنّ الكفايات العالية للمدرسني دليالً على االجتاه اإلجيايب جتاه املادة إتفقت الدراسة احلالية               
 عـن الكفايـات   )٣٠٤ ص،٢٠٠٠األزرق،   ()١٩٨٩ ،خريي إبراهيم علـي   ( إىل حد ما مع دراسة    

ـ م ـدف إىل     ،ماعية يف احللقة الثانية من التعليم األساسـي       التدريسية ملعلمي املواد االجت     علـى   ةعرف
استخدم بطاقة مالحظة أداء املعلم، وتوصل      ،  علمنيامل  هؤالء الكفايات التدريسية احلالية اليت تتوفر لدى     

جمـال الوسـائل    ، و استخدام املناقشة  :هاأمه،   من الكفايات هلا نسب مئوية عالية      اك عدداً ـ هن إىل أنّ 
  .تشجيع التالميذ على االستنتاجو ،ليميةالتع

منهج التربية الوطنية  تقومي  تناولت اليت)٢٠٠٤ ،املعيقل ( دراسةيف حني اختلفت نتائج الدراسة مع
 موافقـة األنـشطة  : دينة الرياض حول ثالثة حماور هـي مباملادة  استقصاء آراء معلمية، مت يف السعودي

نتائج تواضع نظـرة املعلمـني      ال أظهرت   ،جناحها وحتقق أهدافها  ومدى توافر عوامل     للمعايري املفترضة 
 وباختبار الفروق بني معلمي ،)موافق(إىل درجة  حمور يصل أيومل  امموللمحاور الثالثة يف األنشطة ع
معلمي املرحلة املتوسطة كانوا األعلى متوسطاً بداللة إحـصائية يف   أنّ املراحل الدراسية الثالث، ظهر

  ).٢٠٠٥، النصار والعبد الكرمي (توافر املعايري املفترضة باألنشطة ومدى حتقق أهدافهامدى : حموري
مشكالت ختطـيط منـهج     ): ١٩٩٥ ،عبد املقصود (دراسة  كما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع       

 ، خلص إىل أنّ املعلمني ينتقدون املنهج يف نقاط عدة،         اجلغرافية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني      
 تقومي منهج املواد االجتماعية للمرحلة      ):١٩٨٨اخلياط،  (دراسة  وختتلف نتائج هذه الدراسة عموما مع       

البتدائية على جوانب   املرحلة  ا ه يف ركز أهداف ، أسفرت أنّ منهج هذه املواد ي      االبتدائية يف دولة الكويت   
 أكثـر  على اجلوانـب املعرفيـة       ركز ي  التقومي ، وأنّ النمو املعرفية والوجدانية واألدائية بدرجة متوسطة     

  :وميكن إرجاع نتيجة الدراسة احلالية إىل. االبتعاد عن املقالوواالهتمام باالختبارات املوضوعية 
א−١−٢−١٠ א א א   :فإنّ اجتاهات املدرسني اإلجيابية تعزى إىل :א
 عموما باجلوانب الـيت مـسها اإلصـالح          أن املدرسني على إطالع باملنهاج احلايل، واإلحاطة       -

  .والتطوير
  . وضوح الفلسفة اخلاصة به-
  . وضوح أهداف املواد االجتماعية واليت صيغت يف شكل كفاءات تساعد على نواتج تعلم جيدة-
  . إمجاع املدرسني على أنّ املنهاج احلايل يسعى إىل إجياد املواطن الصاحل وتنشئته-
  .اتمع وتطلعاته تناسق أهدافه مع أهداف -
  . يعرب عن قيم اتمع واجتاهاته وأهدافه وتراثه وعاداته وتقاليده-
א−٢−٢−١٠ א א   : فإنّ اجتاهات املدرسني اإلجيابية تعزى إىل:א
  االقتصار على جوانب دون أخرى ع جوانب النمو يف شخصية التلميذ دون ــام جبميـ االهتم-
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  ...).ج، إج،ع،(
  . تنوع مصادره ومراجعه وتعددها وثرائها-
  . يتيح الفرصة أمام التالميذ يف أنواع السلوك املرغوب عن طريق اخلربات التعليمية الناجحة-
 يدرب التالميذ على طرائق التفكري السليم، وأسلوب حل املشكالت، ويشجعهم على االبتكـار              -

  .واإلبداع
نظرية بالتطبيقية يف احلياة، كما يربط املواد الدراسية مبيـول التالميـذ             حياول دائما ربط املواد ال     -

  .واهتمامام وربطها كذلك بالعوامل الثقافية واالجتماعية املختلفة
 يعتين أكثر بالفروق الفردية بني التالميذ، ويساعد كل تلميذ على النمو بالقدر الذي يئـه لـه                  -

  .قدراته واستعداداته
  .باتمع نتيجة اتساع املنهج ومشوله وتنوعه وإسهامه يف حل املشكالت االجتماعية ربط املدرسة -
א−٣−٢−١٠ א א א א فاالجتاهات اإلجيابيـة    :א

  :تعزى إىل
  . األساليب اجلديدة اليت متتاز بالتطور واملرونة-
  . يف عملية التعلماً إجيابياًنصرلقني، وهذا ما جيعل التلميذ ع البعد عن الت-
  . يعطي للمدرس حرية واسعة الختيار املصادر واملراجع العلمية واألنشطة والوسائل-

إذ أكدا  أمهية استخدام     ) Lune, & Ruef ١٩٩٠رويف وليون،   (ويؤيد ما سبق دراسة كل من       
ستخدام الكمبيوتر يف تـدريس     الوسائل التعليمية يف تدريس الدراسات االجتماعية، وأشارا إىل فعالية ا         

جيب تدريب املدرسـني     منهج التاريخ باعتباره من أهم الوسائل التعليمية اليت تساير روح العصر، هلذا           
على كيفية استخدامه، فضالً عن توفري الربامج اجليدة اليت تسهم يف جذب انتباه التالميـذ واملدرسـني                 

  ).عبد الرازق(
א−٤−٢−١٠ אא نّ املناهج احلالية يف العامل تنحو منحى فاعلية        إ :א

عملية التقومي ملا هلا من أمهية قصوى وفائدة كبرية يف العملية التعليمية، ألنّ هذه العملية ال تقتصر على                   
جانب دون آخر، فهي تشمل كل العناصر املؤثرة والفاعلة يف املوقف التعليمي، وميكن عزو االجتاهات               

  :ابية إىلاإلجي
  .ط التقومي باألهدافارتبا -
  .حدد بفترة زمنية معينةالذي ال يتستمر املالتقومي تأكيد  -
ـ طرو  من أهداف وحمتـوى     جلميع جوانب العملية التعليمية    مشوليته - ق التـدريس ومقـررات     ائ

  .وإمكانيات مادية باملدرسة
  .ب املراد تقوميهالكي تعدد وتنوع اجلوان  يف الوسائل واألدواته وتعددوعهنت -
  . والقدرة على التمييزاملوضوعيةك ة علمياؤه على أسسنب -
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  .أسئلة املقال واألسئلة املوضوعيةه، كتنوع أساليب -
ونتيجة الدراسة وإن كانت لصاحل ذوي االجتاه اإلجيايب حنو املنهاج الدراسي بغالبيـة كـبرية مـن                 

  :، فيوجهون إليه النقد يف بعض النواحي أمههااًاها سالب فئة أخرى منهم حتمل اجتاملدرسني، إالّ أنّ هناك
  ).املقرر الدراسي( كثافة الربنامج -
  . اكتظاظ القسم مما يعيق تنفيذ املنهاج عموماً وعمليات التقومي املستمر خصوصاً-
  .سائل الالزمة لتسهيل تنفيذهولة ال ق-
  .املختلفة قلة الشراكة والتعاون بني األطراف واألوساط التربوية -
  . كثرة التعديالت بدعوى حتسينه-
  . التركيز على الشكليات أحياناً بدل االهتمام باجلوانب األساسية واجلدية-
كواهلهم ثقل  األمن وقلة بهمروشعل وذلك ،تعرض هلا املدرسونيالعديد من الضغوط اليت  دووج -

  .أوساطهم يف االحتراق النفسي ظاهرة شائعةأصبح  كما ،موماهلعباء واألب
א−٣−١٠ يتميز مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة      : "القائلة :א

  :والنتائج موضحة يف اجلدول التايل، "دافعية للتدريس المنالتعليم املتوسط مبستوى متوسط 
  )٤(اجلدول رقم 

الفروق يفحيوض مستوى الد افعية للتدريس عند مدراسي املواد ةالجتماعي  
 التقنيـة اإلحصائيـة مستـوى الدافعيـة للتدريـس

 مستوى منخفض طمتوس مستوى مستوى مرتفع

  أفـراد
  جمتمـع
  البحـث

  ٪ ن  ٪ ن ٪ ن
  ٢كا

 احملسوبة
  ٢كا

 ادولة
  

  الداللة.م

 )٠،٠١(دالة  ٩،٢١ ٨١،١٠ ٠،٥٩ ٠١ ٥٠،٥٩ ٨٥ ٤٨،٨٠ ٨٢  املدرسون

، ألننا اعتمدنا على التكرار يف كـل مـستوى          )٢كا( فقد مت تطبيق اختبار      من خالل هذا اجلدول   
، وكانت نتيجتـه مـساوية لــ        ) منخفض ٠١ متوسط،   ٨٥ مرتفع،   ٨٢(حسب النقطة الفاصلة،    

، واسـتنادا إىل    )٠،٠١(تبني أا دالة عند     ) ٩،٢١(، وعند مقارنتها بادولة املساوية لـ       )٨١،١٠٧(
يتميز مدرس املواد االجتماعية يف هذه املرحلة مبستوى متوسـط           الفرضية، ومنه    هذه النتيجة ميكن قبول   

  .دافعية للتدريس المن
أثر تدريب معلمي الدراسات االجتماعية باملرحلـة       ): ٢٠٠٠،  السيد( راسةدهذه النتيجة تتفق مع     

 االجتماعية، اليت   اإلعدادية على استخدام منوذجني تعليميني يف أدائهم للتدريس وميوهلم حنو الدراسات          
ا بني درجات معلمي جمموعة منوذج املنظم التمهيدي املتقـدم يف           وجود فروق دالة إحصائي   ت إىل   صلخ

، أي الزيادة يف أداء     التقوميو ، تنفيذ الدروس  ،هارات التخطيط للتدريس  م لدىاألداءين القبلي والبعدي    
سـعيد عبـده نـافع،      (كما تتفق مع دراسة     اموعة وميلها حنو الدراسات االجتماعية بعد التدريب،        

أثر التفاعل بني مستوى دافعية اإلجناز ومفهوم الذات علـى األداء التدريـسي والتحـصيل               ): ١٩٩١
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فروق دالة يف األداء التدريسي بني الطالب املعلمني     : الدراسي للطالب املعلمني، أسفرت عن نتائج أمهها      
 نظرائهم من ذوي املستوى املنخفض لصاحل اموعة األوىل،         ذوي املستوى املرتفع لدافعية اإلجناز وبني     

كما أنّ الطالب املعلمني املرتفعني يف كل من دافعية اإلجناز ومفهوم الذات مرتفعني أيضا يف التحـصيل      
الدراسي، أي أنّ الطلبة املعلمني املرتفعني يف كل من دافعية اإلجناز وتقدير الذات مرتفعـون أيـضا يف                  

  .)٣٢٣ص ،٢٠٠٠األزرق، (التدريسية أداءام 
 ٣٠مستخدما عينة مكونة من     ) ١٩٩٨علي سامل مطالقة،    (وتتفق الدراسة احلالية مع دراسة قام ا        

 من املعلمات بـبعض املـدارس       ٧٠ من املعلمني و   ٧٠ من اإلداريني واإلداريات و    ٣٠مديرا ومديرة، و  
ة، كشفت أنّ من أهم الدوافع األمـن واالسـتقرار          اخلاصة من خمتلف املراحل التعليمية بإمارة الشارق      

عبـد احلميـد،    (الوظيفي واألسري، تليها الدوافع املادية، وتبين أنّ بيئة العمل مل تشبع هذه الـدوافع               
معلما، تبـين أنّ    ) ١٦٤(أجراها على   ) ,Lee ١٩٩٢يل،  (، كما تتفق أيضا مع دراسة       )٥، ص ٢٠٠٣

تأثريا يف الدافعية كان ممارسة عمل مهم ومشوق، وأنّ النمـو  ) Job Factors(من أهم عوامل العمل 
املهين واخلدمة أكثر أمهية من األجر والترقي وغريمها من اإلثابات اخلارجية، وأيدت نتـائج البحـوث                
السابقة، حيث أنّ ظروف العمل عنصر مهم لرضا املعلم ودافعيته للعمل، ومل تكشف عن وجود عالقة                

عبـد احلميـد،   (ل األكثر أمهية بكل من العمر والنوع والصف ومدة اخلدمة بالتدريس         بني عوامل العم  
، إىل أنّ دافعية اإلجناز هلا عالقـة        )١٩٩١يوسف عبد الفتاح،    (، وأشارت دراسة    )٩-٨، ص ٢٠٠٣

  ).٣٢٣ص ،٢٠٠٠األزرق، (إجيابية ببعض مسات شخصية املعلمني الذين يتلقون تعليما جامعيا 
): ٢٧٧ص ،٢٠٠٠األزرق،  (ذه الدراسة إىل حد ما مع الدراسـة الـيت أجراهـا             بينما ختتلف ه  

الكفايات املهنية وعالقتها باخلصائص الشخصية لدى املعلمني يف ليبيا، توصل إىل عالقة بـني دافعيـة                
ني االجناز والكفايات املهنية األساسية للمعلمني، نظرا لندرة احلوافز املادية واملعنويـة للمعلمـني املتقـن       

  ..وفرص الطموح وخيفض درجة املنافسة لديهم
 ،٢٠٠٠األزرق،  ) (١٩٩١سـناء حممـد سـليمان،       (كما أنّ الدراسة احلالية ختتلف مع دراسة        

دراسة نفسية حتليلية للمعلم املتميز باملدرسة الثانوية، توصلت إىل أنّ املعلمني املتميزين أفضل             ): ٣١٩ص
ؤهل الدراسي، كما أنّ سنوات خربة معظم املعلمـني املتميـزين           من املعلمني غري املتميزين من حيث امل      

أكرب من غري املتميزين، إال أا أشارت إىل أنه ال ميكن اجلزم بأنّ عدد سنوات اخلربة مـن املؤشـرات                    
 احلامسة اليت جتعل من املعلم متميزا، وإمنا تعد أحد املتغريات املهمة اليت تساعد املعلم املهتم بعمله واحملب                

  :عوامل التالية الميكننا إرجاع نتيجة الدراسة احلالية إىل ومنه .اًلتزم مبهامه ليكون معلما متميزملهنته وامل
א−١−٣−١٠ א א   : ميكن أن تعود إىل:א
  . احلوافز املادية للمعلم يفزيادة قلة ال-
  . الوظيفيهزيادة فرص تقدم ضآلة -
  .ملعنوي التشجيع انقص -
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  .ا من مقر سكنه أو يف املنطقة اليت يرغبهابعيد هتعيينتضييق جماله يف احلركة و -
  . بل املنحى على العكس من ذلك من احلصصه ختفيض نصاب ال تعمل اإلدارة على-
 حىت وإنّ وجدت فهي عدمية اجلدوى  الوظيفية والثقافية بتوفري فرص تدريبية خمتلفة      ته الرفع من قيم   -
  .حيمل اجتاهات سالبة حنوهاألنه 
  . املعاملة العادلة الطيبة غياب-
  . يف توزيع اجلدول املدرسيه مراعاة ظروف قلة-
  . إالّ ما ندر املمتاز النشيط املبدع املعلم تشجيع انعدام-
  . يئة اجلو االنفعايل السليم لكل معلم حىت يؤدي دوره وعمله مطمئنا قلة-
  . البريوقراطية اإلدارية-١٢. ويني بدورهم توعية املشرفني الترب نقص-
א−٢−٣−١٠ א א   :ميكن أن تعود إىل :א
  .م مقارنة ببعض الوظائف األخرىيعلت ال االجتماعية ملهنةقيمةال فعض -
  كما هو موجود يف     متييز املعلم ببعض املميزات مثل العالج وختفيض رسوم بعض اخلدمات           انعدام -

  .بعض القطاعات األخرى بل تنحصر عند بعض الفئات
  . ووظيفة التعليم املعلم التوعية عرب وسائل اإلعالم بأمهية دور انعدام-
  .ي تفعيل العالقات اإلنسانية بني أفراد اتمع املدرس انعدام-
א−٣−٣−١٠ א א א   :ميكن أن تعود إىل :א
  .كرب قدر من احلرية للمعلم الختيار األسلوب املناسب يف عملية التعليمأفري  تو التضييق يف-
  . على اإلبداع العلمي والعملي يف العملية التعليميةه تشجيع قلة-
  .هتوفري اإلمكانات واألجهزة الالزمة لعملعدم  -
عون تلميذًا  فوق أحيانا مخسة وأرب   حبيث ي صفوف الدراسية    يف ال  ميذ وكثافتهم الت عدد ال   اكتظاظ -

تلميذًا، عشرين  ال لىعددهم ع أو أكثر، وهي مشكلة عامة ويف كل املستويات، إذ من املفروض أالّ يزيد              
  . طويالً املقرر الدراسيخصوصا إذا كان

  .ة وعدم إقباهلم عليهاراس من الدميذالتنفور ال -
ج ا واملنه ميذلتبال ات املتعلقة  يف القرار  ته مشارك نّ، أل عدم إشراك املعلم يف نقد املناهج وتطويرها       -
 جيب على خمططي    ه، وعليه  وتزيد إنتاجه وحتسن وضع    اه مستو  من وترفع،  الرضا عن عمله  ب يشعر جتعله

 حرية االختيار حسب رؤيته وتقديره       يف  للمعلم  فرصة ق التدريس أن يتركوا   ائ طر همديدحتاملناهج عند   
ى  يف العمل فترللدافعية ةقدااملعلمني ف  منهناك فئةة، لذلك رباخل ميذالتلقق لللموقف التربوي الذي حي

 وى دائـم الـشك    ، ومن نظام التعليم واملنـاهج     صفمن ال  و  من املدرسة  باستمرار بامللل   اً مصاب املعلم
  .ينعكس أثره العملية التربوية برمتها امهذا ر، ووالضج

  عوامل احملبطة أو اليت تدفع إىل املعتمدة قد تكون من بني ال) التوجيه الفين(كما أنّ أساليب اإلشراف 
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 منها،  التخفيفكذا التسيري اإلداري والتربوي للمدير يزيد يف ضغوطه املهنية بدل           وتدين دافعية املدرس،    
  . واالرتقاء بكفاياته التدريسيةأدائه لتحسني  بدورات جتدد معلوماتهوإحلاقه على تطويره وبدل العمل
א−٤−١٠ א كلما ارتفع مستوى قيم املواطنة عنـد       : "القائلة :א

  :، والنتائج كالتايل"مدرس املواد االجتماعية كانت اجتاهاته إجيابية حنو منهاجها الدراسي
  )٥(اجلدول رقم 

  يوضح العالقة بني مستوى قيم املواطنة عند مدرس املواد االجتماعية واجتاهاته حنو املنهاج الدراسي
  التقنية اإلحصائية             

 الداللة. م ادولة )ر( احملسوبة )ر( عـدد األفـراد املتغريات

 مستوى قيم املواطنة املعرب عنها
  االجتاه حنو املنهاج الدراسي

 ٠،٠١دالة عند  ٠،١٧٤  ٠،١٨٨ ١٦٨

عند مقارنته بادولة   ، و )٠،١٨٨(من خالل اجلدول أعاله مت تطبيق معامل االرتباط بريسون، وبلغ           
كلما ارتفع مـستوى قـيم      ، ومنه ميكننا القول إنه      )٠،٠١(، كانت دالة عند     )٠،١٧٤(املساوية لـ   

املواطنة عند مدرس املواد االجتماعية يف مرحلة التعليم املتوسط كانت اجتاهاته إجيابية حنو منهاج هـذه                
  .املواد

برنـامج مقتـرح يف الدراسـات       : ")٢٠٠١،  جدينال(إنّ نتيجة الدراسة احلالية تتفق مع دراسة        
فيها إىل أن الربنامج    ، اليت توصل    "االجتماعية لتنمية مفهوم املواطنة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية مبصر        

كما تتفق كذلك مـع      .ةاطنة لدى تالميذ اموعة التجريبي    ة أبعاد مفهوم املو   يف تنمي املقترح قد أسهم    
واقع برنامج إعداد معلم املرحلتني املتوسطة والثانوية يف حتقيـق         "، املعنونة بـ    )٢٠٠٤اجلسار،  (دراسة  

، توصلت فيها   "االنتماء الوطين واملهين واالجتماعي لدى الطلبة املعلمني بكلية التربية يف جامعة الكويت           
 املهين بدرجة أكـرب  مانتمائه تقوية يف برنامج كلية التربية حيقق أهدافه      أنّ  يرون نيالطالب املعلم إىل أنّ   

  . إذا ما قورنوا بالطالبات املعلماتأوضحو
" تقومي منهج التربية الوطنية يف اململكة العربية الـسعودية        ): "٢٠٠٤املعيقل،  (دراسة  كما تتفق مع    

املكتب الدويل للتربيـة،    ( ، وتتفق مع دراسة قام ا     )، مرجع سابق  النصار و العبد الكرمي (سابقة الذكر   
١٩٩٨(" :مواطنة؟   أي توصل فيها إىل أنّ الوعي باألعراف السياسية واألخالقية األساسية          " تربية وأي ،

للنظام الدميقراطي مرتبطة فقط باألنشطة اليت يقوم ا الطالب داخل املدرسة واملشروعات اليت يطلـب               
 مباشرة حنو احلياة    إليهم القيام ا، وأنّ وعيهم ذه املوضوعات ليس عملياً، وليس لديهم أي التزامات            

  .السياسية والوطنية، وبعض القيم النوعية واألنشطة املدرسية تبدو متوافقة مع ما يوجد خارجها
سابقة الذكر، الـيت ـدف إىل       ) ٢٠٠٢العجاجي،  (دراسة  يف حني اختلفت الدراسة احلالية مع       

وطنية يف املرحلـة الثانويـة      التعرف إىل الصعوبات اليت واجهت التجربة السعودية يف تدريس التربية ال          
ـدف إىل  الـيت  )  .٢٠٠٣Mintrop, H، منتروب(دراسة بوصفها مادة مستقلة، كما اختلفت مع 

 ، سـلوك الطـالب    يفاملادة   حتديد حمتوى هذه املادة من وجهة نظر املختصني واملعلمني والطالب وأثر          
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، النـصار  والعبد الكـرمي (، ب والدولةللطال جمدية  هذه املادةاملعلمني يرون أنّأكثر  وجد الباحث أنّ
  :، وميكننا تفسري النتيجة كاآليت)مرجع سابق

اعتماد املنهاج احلايل على املدخل الذي يعتمد على فرع واحد من املعرفة ويركز علـى قـضايا                  -
ا املواطنة ويدور حمتواه يف موضوعات حمددة كالتربية الوطنية، والتربية للسالم وحقوق اإلنسان، وغريه            

من املوضوعات اليت تساعد على منو الوعي بالوظائف السياسية للنظـام، ومنـو االجتاهـات اخلاصـة          
بالتسامح الديين والسياسي واالنفتاح الثقايف ودور الثقافات األخرى يف احليـاة العامـة يف الـداخل                

  .واخلارج، واملشاركة يف األنشطة املدرسية
 داخل املواد املختلفة، والذي يساعد علـى تطـوير          املدخل الذي يعتمد على عرض املوضوعات      -

التضامن واالستقالل السياسي، ألنه يهتم باملشاركة الفعالة من قبل التالميذ سواء أكان ذلك يف املدرسة               
أم يف اتمع إذ يقومون باألنشطة اليت هلا فوائد تربوية، كاملشاركة يف جمـالس التالميـذ، واألنـشطة                  

  ).٢٠٠٥فهد احلبيب، (نشطة خدمة اتمع، واألنشطة اخلريية كما يرى املصاحبة للمنهاج، وأ
توفر أهداف حمددة لتربية املواطنة تربط املناهج الدراسية باإلستراتيجية التربوية احلديثة، حيث يتم              -

ترمجة األهداف إىل حمتوى ونشاط وخربات متعددة تكون هلا صلة وثيقة باخلطط والسياسات املقـررة،               
  . تنفيذها من قبل املدرس، وتم باملشكالت والقضايا املعاصرة اليت تسهم يف تنمية قيم املواطنةويتم

 بدور التعليم يف تعزيز االنتماء، أنّ التعليم        اليت تتعلق  )٢٠٠٠خضر،  لطيفة إبراهيم   (وتؤكد دراسة   
فروق يف استجابات تالميذ    يؤدي دورا مهما يف تعزيز االنتماء للوطن مهما كان نوعه، إذ توصلت إىل              

، )حكومي، خـاص، أزهـري  (الصف الثالث بالتعليم اإلعدادي ختتلف وفقا لنوع التعليم امللتحقني به           
  .لصاحل التعليم احلكومي مبقياس االجتاه حنو االنتماء، ولصاحل التعليم اخلاص مبقياس املوقف من االنتماء

ساعد بدرجة كبرية على تشكيل إحساس التلميذ       واملدرسة وحدة اجتماعية هلا جوها اخلاص الذي ي       
بالفاعلية الشخصية، ويف حتديد نظرته جتاه البناء االجتماعي القائم، فهي تؤدي دوراً حيوياً يف عمليـة                
التنشئة السياسية خاصة أا متثل اخلربة األوىل املباشرة للتلميذ خارج نطاق األسرة وذلك من عدة زوايا،           

 واالجتاهات السياسية اليت يبتغيها النظام السياسي بصورة مقصودة مـن خـالل             فهي تتوىل غرس القيم   
املناهج والكتب الدراسية واألنشطة املختلفة اليت ينخرط فيها، وليس بصورة تلقائية كما هي احلـال يف                

لك األسرة أو املؤسسات األخرى، كما تؤثر يف نوع االجتاهات والقيم السياسية اليت يؤمن ا الفرد، وذ               
، علـي (من خالل عالقة املعلم بالطالب، ومن خالل أداء املعلم لعمله، ومن خالل التنظيمات اإلدارية               

  ).٥، ص١٩٩٩
إىل  )، مرجـع سـابق    النصار و العبد الكرمي ()  ,٢٠٠٢Hepburn،  هيبورن(من جهة أخرى أشار     

، (Improving Citizenship Education Project)"الوطنيـة  مشروع تطوير التربية"جناح فكرة 
برنامج للتربية    تعميم ةعتمد فكر ا ،دف تطوير الدراسات االجتماعية    األمريكية والية جورجيا بطبق  ملا

يف معرفة املعلمني    إجيابياً  قد أثر  ه أظهر أن  ،والدميقراطية الطالب السياسية   معرفة  يف الوطنية واختبار أثره  



  لبوز. د.. ……........................قيم المواطنة المعبر عنها عند مدرسي المواد االجتماعية وعالقتها باتجاهاتهم 

  
  

 ١١٩

  يف املـرحلتني الثانويـة   واضحةالطالب بدرجة تأنه رفع معلوماوة، ادامل ومبحتوى بطرائق التدريس
  .واالبتدائية
א−٥−١٠ كلما ارتفع مستوى قيم املواطنة عنها      : "القائلة :א

  .، واجلدول التايل يوضح ذلك"عند مدرس املواد االجتماعية ارتفع مستوى دافعيته للتدريس
  )٦(اجلدول رقم 

  ستوى قيم املواطنة عند مدرس املواد االجتماعية واجتاهاته حنو املنهاج الدراسييوضح العالقة بني م
  التقنية اإلحصائية               

 الداللة. م ادولة) ر( احملسوبة) ر( عدد األفراد املتغريات

 مستوى قيم املواطنة املعرب عنها
  ٠،٠٥دالة عند  ٠،١٧٤  ٠،٢١٦ ١٦٨  نهاج الدراسياالجتاه حنو امل

، وعنـد   )٠،٢١٦(فقد مت تطبيق معامل االرتباط، وكانت نتيجتـه         ) ٠٦(من خالل اجلدول رقم     
واعتماداً على ذلك ميكننا القول على أنـه        ،  )٠،٠١(، وجد أا دالة عند      )٠،١٧٤(مقارنتها بادولة   

ماعيـة ارتفـع مـستوى دافعيتـه        كلما ارتفع مستوى قيم املواطنة املعرب عنها عند مدرس املواد االجت          
  .للتدريس

) ، مرجع سابق  النصار و العبد الكرمي ) (,Mintrop ٢٠٠٣،  منتروب(هذه النتيجة تتفق مع دراسة      
 )٪٨٠(أكثر من    التربية الوطنية، وأنّ   املشاركني يف الدراسة بأمهية    درجة اقتناع املعلمني    أوضحت اليت

إىل حتقيق   تدريسهم هلا، ومحاسهم    على طريقة  اًبينعكس إجيا يمما   ،والدولة منهم يرون أا جمدية للطالب    
  .أهدافها
يؤثر يف التلميـذ    املدرسا أنّتربوي  املتفق عليهإذ من التالميذ، هكتسبي  الذي وراء الوعيدرس امليعد

ج من خالل العمليات اليت يقوم ا مهما كان نوعها تربوية، واليت جتد الطريق إىل التلميذ عـرب املنـاه                  
، جمموعة من القيم واملمارسات والتوجهات    سواء أكانت رمسية أم غري رمسية، معلنة أم خفية، فيمرر إليه            

أمهية يف تأكيد مفهوم املواطنة      ومتوقعة لدوره الذي يلعب       نتيجة طبيعية  ، وبالتايل فهي   املواطنة منها قيم 
ـ     آليات اال  مث يقترح تأكيد    ومن  ومستوياا، بأبعادها وممارستها   املتـسم   درسرتقاء مبـستوى أداء امل
  : ما يلي وذلك،املواقف اليومية يف تنمية وتعزيز املواطنة وعيه بكيفية استثمار باإلجيابية وتنمية

  .النهوض بالدور االجتماعي والثقايف للمعلم -
وربطهـا باملوضـوعات    اإلجيابية  اردة واالجتاهاتاتموتدريب املعلم على كيفية بلورة املفه -

  .اتمعية القضايا واملشكالت م منمن املقررات الدراسية أأكانت املتاحة سواء 
التعليمية املختلفة وأن يكون  املواقف حرص املعلم على ترمجة خرباته اإلجيابية إىل ممارسة فعلية يف -

  .يف عقول التالميذ ا ألفكاره اليت يبثهاسلوكه مطابقً
   يف صورة سلوكات يدرب عليها التالميذ يفوأبعادها نة  املواطاتموأن حيرص على بلورة مفه -
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  .األنشطةمجيع 
أفرادها ممـا يـسهل    الوجداين بني أن حيرص على التبصري بأمهية التوحد مع اجلماعة والتعاطف -

  .اليت تعرب عن التنوع عمليات القبول لآلخر والتنوع يف إطار الوحدة
א−٦−١٠ كلما ارتفع مستوى قيم املواطنة عند      : "قائلةال :א

  ".مدرس املواد االجتماعية كان لديه اجتاها إجيابيا حنو املنهاج الدراسي وارتفع مستوى دافعيته للتدريس
  )٧(اجلدول رقم 

  يوضح العالقة بني مستوى قيم املواطنة عند املدرس واجتاهاته حنو املنهاج الدراسي ودافعيته للتدريس
               التقنيةة اإلحصائي  

 اللةالد. م ادولة )ر( احملسوبة )ر( عدد األفـراد املتغريات

م املواطنة املعرب عنهامستوى قي 
يراساالجتاه حنو املنهاج الد  

الدة للتدريسافعي  
٠،٠١ دالة عند ٠،١٩٣  ٠،٥١٥ ١٦٨

، أن نتيجتـه كانـت      )ر( معامل االرتباط اجلزئـي      وبعد تطبيق ) ٧(يتضح من خالل اجلدول رقم      
، كانت دالة عنـد مـستوى       )٠،١٩٣(، وعند مقارنتها بادولة املساوية لـ       )٠،٥١٥(مساوية لـ   

كلما كان مستوى قيم املواطنة أعلى      فاعتمادا على نتائج املعاجلة اإلحصائية ميكننا القول إنه         ،  )٠،٠١(
ة التعليم املتوسط كان لديه اجتاها إجيابياً حنو املنهاج ومستوى أعلى           عند مدرس املواد االجتماعية مبرحل    

  .من الدافعية للتدريس
من خالل هذه النتيجة ميكن القول أنّ التعبري عن قيم املواطنة عند مـدرس املـواد االجتماعيـة يف                   

دافعية للتدريس لديه من    الدراسة احلالية يرتبط إجيابيا بكل من االجتاه حنو املنهاج الدراسي من جهة وال            
جهة أخرى، وهذا ما يفسر على أن املتغريات املدروسة على قدر من األمهية ألا تشكل كالً متكـامالً   
ومتفاعالً، وإذا أظهرت نتيجة الدراسة أنّ غالبية املدرسني حيملون مستوى متوسطاً من قـيم املواطنـة                

  .مبعيار الدراسة) ٪٧٥ و٪٥٠(املعرب عنها، ألن هذه الغالبية تقع بني 
هذه النتيجة تؤكد أنّ وعي املدرس اجلزائري املواد االجتماعية يف تطور مستمر ألنه مل يرهن اجتاهه                
حنو املنهاج الدراسي الذي أثبت أنه إجيايب وبني دافعيته للتدريس املتوسطة بشكل عام، لكـن نتيجـة                 

والتربية من  . الدراسة الثالثة كما سبقت اإلشارة    الدراسة أثبتت أنّ هناك عالقة إجيابية دالة بني متغريات          
أجل املواطنة ال تبىن من طرف واحد، بل تتكامل فيها عدة أطراف وجهات أخرى نظرا لتعدد األدوار                 
واملواقف، ولكن يبقى دور املدرسة بشكل عام من أشد وأخطـر األدوار يف تأكيـدها وغرسـها يف                  

يئات هلذا النوع من التربية، ألا متثل عملية ارتقاء حيتاج إىل           التالميذ، باعتبارها من أخصب وأصلح الب     
استمرارية ومنو باعتبارها قيم تنمو يف التلميذ وتسري مع مراحل منوه، بـدًءا مـن مـستوى اسـتقباهلا            

)Niveau de réception( انتهاًء مبستوى التخصيص (Niveau de caractérisation)   حـسب
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يف اكتساب القيم، وبالتايل فإنّ اكتساب قيم املواطنة حيتاج إىل توجيه           ) Krathwohl،  كراثول(هرمية  
ورعاية خاصة ال تتوفر بشكل خمطط ومنهجي إال يف املدرسة، وبات لزاما أن تتوفر يف مدرس املـواد                  

  .االجتماعية خصائص متيزه عن غريه، نظرا لطبيعة املادة املدرسة
   تربية املواطنة يف املناهج الدراسية جيب تتضافر فيها اعتبارات بالنظر إىل نتائج الدراسة اليت أثبتت أنّ

عدة تشكل تكامالً وتفاعالً بني كل عناصر املوقف التعليمي بالصف وخارجه، وهو أحد مرتكـزات               
التربية املتطورة املبنية على منهج املقاربة بالكفاءات الذي يهدف إىل وجـوب انعكـاس املفهومـات                

  . على شخصية التلميذ للوصول إىل غايات التربيةوالتقنيات املتعلمة
 ، بـل   أكثر املعلوماتو ميذ باملعارف الت أذهان ال  شو ح درس يف املناهج املتطورة    مهمة امل   إذن ليست
 يةشخـص  على منو الممساعد  بللديهم، تنمية الناحية املعرفية   ه األكرب يكن مه  ، فال ية فعال ربالت ممارسة
 وسيلة ال غاية يف ذاا، فليس املقصود مـثالً         هات الصحيحة، وجعل املعلومات    االجتا م، وإكسا لديهم

، وكما عليـه أن  وأفعاله  الصدق صفة محيدة بل اهلدف أن يتمثل الصدق يف أقواله أنّميذلتال أن يعرف
 ١٩٩١هيربمـان،    (دراسـة كيواكب عصره وثقافته السائدة، كمـا جـاء يف دراسـات سـابقة              

Heberman,) ( اليت جيب أن يشملها برنامج      اليت حددت العناصر  ) ، مرجع سابق  النصار و لكرميالعبد ا
ومـصطفى،   عثمان) (هيوجز جيفري وآخرون( ودراسة ،ملهنة التعليم ليواكب هذا العصر  املعلمإعداد
، كما ورد يف دراسة     األكادميية واملهنية والعملية   جيب أن يعرفه املعلمون وما اخلربات       ما حول )٢٠٠٤

 أنّ الطالب جيب أن يفهموا التغريات اليت حتدث يف العامل مـن             )١٩٩٧علي،  ) (١٩٩٠ تايكر،   جان(
  .خالل املناهج اليت يتم تدريسها هلم

 تأثري نظام التعليم الكندي      اليت يشري فيها إىل أنّ     ),Campbell ٢٠٠٣،  كامبل(كما تؤكد دراسة    
 هناك جمموعة من     النتائج تؤكد أنّ   تربية املواطنة بل أنّ    يف   اًيسلب  أسهم همل يثبت لديه أن    يف تربية املواطنة  

، فينكـل (ويؤكد  ،  القيم واملمارسات والتوجهات اليت تثري عالقة الفرد بوطنه يتم تعلمها يف املدرسة           
٢٠٠٠ Finkel,( ّأن   احلكومة األمريكية تعو  ا تقوم بتعليم قـيم          ل كثريا على برامج تربية املواطنة أل

 ما جيعلها تنفق عشرات     و وه ،حترم املكتسبات الوطنية وتعزيز االنتماء والتماسك الوطين       وا الدميقراطية
   يف املدارس يـسهم     الدميقراطية تعليم    أنّ ثبت للباحث  و ،ا على تلك الربامج   املاليني من الدوالرات سنوي 

  .)مرجع سابق، حلامدا (يف احترام الرأي اآلخر والتعايش مع اآلخرين وحتملهم
أنّ هذه املؤسسات تسهم إسهاماً متوسط الفعالية على مـستوى          ) ٢٠٠٦،  بوزيان( راسةوتؤكد د 

، كما توصلت خالل استطالع للرأي إىل نتـائج         )املمارسة الفعلية (والتطبيق  ) املضامني التربوية (املبدأ  
ص الفعالية مـا مل     أنّ املعلم يؤدي دوراً هاماً يف إرساء دعائم املواطنة، إال أنّ هذا الدور يبقى ناق              : أمهها

  .يتم تدعيمه باجلانب العملي الذي يفترض مناقشة األمور الدميقراطية واملشكالت املعاصرة
التعليم املدين يف القـرن  : "(Kubow, Patricia. K. 1997)كما أكدت دراسة سبق ذكرها لـ 

املي يف املنـهج،    غرس البعد الع  : ، توصلت إىل أنّ أبرز االستراتيجيات هي      )١٩٩٧" (احلادي والعشرين 
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وغرس التفكري النقدي خالل طرائق التدريس الدميقراطية والتعليم التعاوين، واملشاركة االجتماعية جزء            
من برنامج إعداد املعلمني ومحلت املدرسة واملؤسسات األخرى مسؤولية التربية الوطنية، وأن تـدرس              

 ),Naval,C.et.al ٢٠٠٣،  نافال وآخرون (ري  ويف أسبانيا يش  املواطنة مبنهج مستقل ومضمن يف املواد،       

مرجـع  ،  حلامـد ا ( نظام التعليم األسباين أدرك أمهية التركيز على إصالح برامج تربية املواطنـة            إىل أنّ 
  ).سابق

يف ثالث  " واقع منهج التربية الوطنية يف مدارس املرحلة املتوسطة        "):٢٠٠١حنيفة،   (دراسةوتؤكد  
 كة املكرمة، الرياض، الدمام، خلصت إىل     مب واقع منهج التربية الوطنية      ىلإ التعرف   ها هدف ،مدن سعودية 

ا يف اسـتخدام األنـشطة       هناك قصور  أنّا، و  اهتمام التالميذ باملنهج وإشباعه حلاجام كان متوسطً       أنّ
 أظهرت النتائج ، كما    األسلوب املستخدم يف التقومي هو االختبارات املوضوعية       أنّ، و املدرسية يف املنهج  

قلـة  و ،املادةبضعف احلافز لدى التالميذ حنو املنهج لعدم وجود رسوب          :  أمهها ، مشكلة )١٤(وجود  
قلة زيارة التالميذ امليدانية واعتذار بعض املعلمـني        و ،افر معلم متخصص    اعدم تو و ،الوسائل التعليمية 

 والوسائل املعتمدة كانـت     ويرى أنه بالرغم من حداثة املناهج والربامج إال أنّ األساليب          ،عن تدريسها 
عائقاً أمام املدرسني ألداء هذه املهمة بل ويرون أا حتتاج إمكانيات أكرب حىت يكون هذا النوع مـن                  

  ..التربية له أثره وحيقق أهدافه املرجوة
א−١١ :א

  :مايليبالنظر إىل نتائج الدراسة، ومن خالل ما دف إليه التربية من أجل املواطنة نقترح 
م املتوسـط مفهـوم املواطنـة       يتعلد االجتماعية مبرحلة ال   وامناهج امل  تضمنت  أن ضرورة -١-١١

معاجلتها بصورة وظيفية ومترابطة    والقضايا املصاحبة للتغريات العاملية املعاصرة      و واملفهومات املرتبطة به  
  .جاوضوعات املنهمب

 يفمبفهوم املواطنة وقيمهـا     دمة لإلحاطة    أثناء اخل  درسامل ضرورة االستمرارية يف تدريب    -٢-١١
  . املختلفةااالت
املواطنـة  علـق بقـضايا     تت يف ندوات ولقاءات فكرية ثقافيـة        درسضرورة مشاركة امل   -٣-١١

  .عاصرةامل امشكالو
  وذلك عقد دورات تتضمن مقررات صفية    ب ،إدخال جتديدات ومستحدثات يف التدريب     -٤-١١

االعتبار عند  ب درسيؤخذ تقومي امل  واال الثقايف   و عالقة مبجال التخصص     ولهجديد  تدريس كل ما هو     ب
  .ترقيته للوظائف العليا

 اًميإقلي و اًحملي.  تغري ثقايف واجتماعي وسياسي     كل  لفهم اًثقافياً و علميدرس  تنمية وعي امل   -٥-١١
  .اًوعاملي
 مشكالت يدرب عليها     املواطنة وقيمها يف صورة    اتمو أن حيرص املدرس على بلورة مفه      -٦-١١

  .التالميذ يف األنشطة
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 ضرورة إشراك املدرس يف كل عملية إصالحية وأخذ مقترحاته جبدية باعتباره ميثل حمرك              -٧-١١
  .تنفيذ املنهاج

  .والنهوض بدوره االجتماعي والثقايف  إعادة االعتبار ملكانة املدرس املفقودة-٨-١١
  دية ومعنوية وحتسني وضعه باستمرار حملو ما علق  حتفيز املدرس بامتيازات ومكافآت ما-٩-١١

  .مبهنته من ازدراء ولزيادة االجتاه اإلجيايب حنو مهنته مما يزيد يف دافعيته للتدريس
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אא
א א :א

 .لباحـة  ا .دور املقررات الدراسية للمرحلة الثانوية يف تنمية املواطنـة         .)٢٠٠٥(.  أخضر، فايزة  -
http://www.minshawi.com/other/akhdar.htm 

 .تقنني على اتمـع الكـوييت     : املرجع يف مقاييس الشخصية   ). ٢٠٠٢. ( األنصاري، بدر حممد   -
  .دار الكتاب احلديث: الكويت

 دار الفكر   :، بريوت )١ط( .علم النفس التربوي للمعلمني    .)٢٠٠٠ (.األزرق، عبد الرمحن صاحل    -
  .العريب
واقع برنامج إعداد معلم املرحلتني املتوسـطة والثانويـة يف           .)٢٠٠٤ (. اجلسار، سلوى عبد اهللا    -

 .حتقيق االنتماء الوطين واملهين واالجتماعي لدى الطلبة املعلمني بكلية التربيـة يف جامعـة الكويـت               
  .الكويت

http://www.khayma.com/dr- yousry/StudyAbstractSlwaAlGassar.htm 
  . الباحة.الشراكة والتنسيق يف تربية املواطنة .)٢٠٠٥ (.مد، حممد بن معجب احلا-

http://www.dtc.edu.sa/proceedings/dr.alhamed.htm 
  . الباحة.االجتاهات املعاصرة يف تربية املواطنة .)٢٠٠٥ (. احلبيب، فهد إبراهيم-

http://www.informatics.gov.sa/ebook/book/dr.alhabib.doc 
 مجعيـة محايـة   .الدراسات االجتماعية وعالقتها بالتربية البيئية .)، تد (.اهللا لو، يعقوب عبد احل -

  .البيئة الكويتية، الكويت
تقومي منهج املواد االجتماعية للمرحلة االبتدائية يف دولة         .)١٩٨٨ (. اخلياط، عبد الكرمي عبد اهللا     -

 http://pubcouncil.kuniv.edu.  الكويت. دراسة ميدانية:الكويت
 ،١ ج ،)١ط (.دراسات معاصرة يف علم الـنفس املعـريف        .)٢٠٠٤ (. الدردير، عبد املنعم أمحد    -
  . عامل الكتب:القاهرة
  . الباحة.فلسفة املواطنة يف اتمع السعودي .)٢٠٠٥ (. الزنيدي، عبد الرمحن بن زيد-

http://www.minshawi.com/other/alzanidy.htm 
 مركـز البحـوث     ).متـرجم : عيسوي أيـوب  (،  )١٩٩٨ (،تربية، اليونسكو  املكتب الدويل لل   -

 .)٢٥(، جملة التربيةوالدراسات الكويتية، 
 أثر تدريب معلمي الدراسات االجتماعيـة باملرحلـة         .)٢٠٠٠يناير   (. السيد، أمحد جابر أمحد    -

الـة   .ات االجتماعية  استخدام منوذجني تعليميني يف أدائهم للتدريس وميوهلم حنو الدراس         يفاإلعدادية  
  .)١٥( كلية التربية بسوهاج، جامعة جنوب الوادي، .التربوية

 http://www.khayma.com/dr-yousry/Study 
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 رؤيـة يف الـسياسة      .صناعة املواطنة يف عامل مـتغري      .)٢٠٠٥ (. الشريدة، خالد بن عبد العزيز     -
 http://www.minshawi.com/other/shareedah.htm . الباحةاالجتماعية،

 الدار العربيـة  :ا، ليبي)٢ط( .تطور النظريات واألفكار التربوية .)١٩٧٧ (. الشيباين، عمر التومي  -
 .للكتاب

املواطنة كما يتصورها طالب املرحلة الثانوية يف اململكـة          .)٢٠٠٥ (. الصبيح، عبد اهللا بن ناصر     -
  .باحة ال.العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض املؤسسات االجتماعية

http://afiledb/pafiledb.phpwww.moudir.org/ 
أثر االنفتاح الثقايف على مفهوم املواطنـة لـدى الـشباب            .)٢٠٠٥ (. العامر، عثمان بن صاحل    -

 http://www.minshawi.com/other/alaamer.htm . حائل".دراسة استكشافية"السعودي، 
التربيـة الوطنيـة يف      .)٢٠٠٥ (.عبد العزيز  العبد الكرمي، راشد بن حسني، والنصار، صاحل بن          -

  . الباحة."دراسة حتليلية مقارنة يف ضوء التوجهات التربوية احلديثة" :مدارس اململكة العربية السعودية
http://www.minshawi.com/other/alabalkareem.htm 

 عـامل   :رة، القـاه  )٣ط( .التدريس الفعال  .)١٩٩٥ (. اللقاين، أمحد حسني وحسن حممد قارعة      -
  .الكتب
 حنو اشتقاق معايري صادقة لتقومي املنـهج املدرسـي مبراحلـه            .)٢٠٠٠ (. الناجي، حسن علي   -
 .)٦(٦.)ليبيا( طرابلس .جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية، اهليئة القومية للبحث العلمي ،املختلفة

  . البحرين.ات التعليميةتساؤالت يف دور املؤسس: املواطنة واتمع .)٢٠٠١(. النجار، باقر -
http://www.bcsr.gov.bh/ 

مقدمة يف اإلحصاء مع تطبيقات على      ). ٢٠٠٧. (النعيمي، حممد عبد العال والعوده، عبد الرمحن       -
  .مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع: ، عمان)١ط (.)spss(برنامج 

 الثانيـة متوسـط،   والـسنة األوىل    (فيا،  ق املرافقة ملنهاج التربية املدنية، التاريخ، اجلغرا      ائالوث -
 اللجنة الوطنية للمناهج، مديرية التعليم األساسي،       .)٢٠٠٥ ة متوسط، بعارالوة  لثالسنة الثا ( ،)٢٠٠٤

 .وزارة التربية الوطنية
 . دار الغرب للنشر والتوزيع:، وهران)١ط( .التكوين يف التربية .)٢٠٠٢ (. تيليوين، حبيب-
 . دار رحيانة:، اجلزائر)١ط( .منهج البحث العلمي .)٢٠٠٤ (. حامد، خالد-
واقع منهج التربية الوطنيـة يف مـدارس املرحلـة           .)٢٠٠١ (. حنيفة، حممد بن صدقة بن علي      -

 http://www.uqu.edu.sa/majalat/humanities/2vol14/b05.htm . مكة املكرمة.املتوسطة
 . عامل الكتب:، القاهرة)١ط( .ز االنتماءدور التعليم يف تعزي .)٢٠٠٠ (. خضر، لطيفة إبراهيم-
دور املؤسسة التعليمية يف تكوين روح املواطنة لدى التالميذ املدرسة           .)٢٠٠٦ (. راضية، بوزيان  -

 http://www.ulum.nl/b216.htm). اجلزائر( عنابة .اًجاملتوسطة منوذ
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ـ  : اجلزائـر  .دراسة سيكولوجية تربوية   .)١٩٨٥ (. زيدان، حممد مصطفى   - وان املطبوعـات    دي
 .اجلامعية

الدافعية لإلجناز وعالقاا بكل من توكيد الذات وبعض         .)٢٠٠٣ (. شوقي عبد احلميد، إبراهيم    -
 ).١(، ٢٣: القاهرة، ربيةعال ولدال امعة ج.جملة املنظمة العربية لإلدارة .املتغريات الدميوغرافية

 الدراسات االجتماعية لتنمية مفهوم     برنامج مقترح يف   .)٢٠٠١ (. عادل رمسي محاد علي النجدي     -
 http://www.bcsr.gov.bh /. مصر.املواطنة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

  . حلوان.الوسائل التعليمية وأمهيتها يف تعليم التاريخ . عبد الرازق، صالح عبد السميع-
http://slah.jeeran.com/sal3 

راك معلمي الدراسات االجتماعيـة باملرحلـة       مدى إد  .)٢٠٠١ (. عبد العزيز، السعيد اجلندي    -
مناهج التعليم والثـورة    : "١٣املؤمتر العلمي    ،الثانوية لبعض املفاهيم املصاحبة للتغريات العاملية املعاصرة      

 ٢ ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرائق التدريس، جامعة عـني مشـس،          "املعرفية والتكنولوجية املعاصرة  
 http://www.khayma.com/dr. القاهرة
مشكالت ختطيط منهج اجلغرافية باملرحلة الثانوية مـن         .)١٩٩٥ (. عبد املقصود، حممد إمساعيل    -

 http://pubcouncil.kuniv.edu .وجهة نظر املعلمني
مدى إملام الطالبة املعلمة بكلية التربية جامعة امللك         .)٢٠٠٤ (. ومصطفى، فاتن  . عثمان، سلوى  -

 http://faculty.ksu.edu.sa/ . جامعة امللك سعود، الرياض.باتهسعود مبفهوم العوملة ومتطل
 .عامل الكتب: القاهرة .األصول السياسية للتربية .)١٩٩٧ (. علي، سعيد إمساعيل-
 .عامل الكتاب: ، القاهرة)١ط( .رؤية سياسية للتعليم .)١٩٩٩ (. علي، سعيد إمساعيل-
  . األردن.طنية يف تعزيز املواطنةدور التربية الو .)٢٠٠١ (. عليمات، صاحل ناصر-

http://www.bcsr.gov.bh/ 
 املؤسـسة الوطنيـة     :، اجلزائـر  )٢ط( .أصول التربية والتعليم   .)١٩٨٩ (. عمامرة، تركي رابح   -
 .للكتاب

 . البحــرين.بنــاء املواطنــة بنــاء الثقافــة املدنيــة .)٢٠٠١ (. غلــوم، إبــراهيم عبــد اهللا-
http://www.bcsr.gov.bh/ 

- ٢٠٠٣. ( عبد احلفيظ  ،ممقد.(  اإلحصاء والقي فسي والتربوي اس الن.) ديـوان   : اجلزائـر  ،)٢ط 
اجلزائريةةاملطبوعات اجلامعي .  

 .سياسة التخطيط وإسـتراتيجية التنفيـذ      ،بناء املناهج التربوية   .)١٩٩٧ (. فالويف، حممد هاشم   -
  .ديثاحل امعياجل كتبامل: اإلسكندرية

 مكتبـة   :، القاهرة )٢ط( .مناهج البحث يف التربية وعلم النفس      .)١٩٩٠ (. فان دالني، ديوبولد   -
  .األجنلو املصرية

  . دار الفكر العريب: القاهرة،)١ط( .ةلوكي العلوم الس يفيالتحليل العامل ).١٩٨٠. ( فرج، صفوة-
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دليـل لتحـسني     (:اإلشراف التربوي على املعلمـني     .)٢٠٠١ (. فيفر، إيزابيل ودنالب، جني    -
  .، اجلامعة األردنية، عمان)مترجم:مد عيد ديرينحم(، )٣ط( ).يسالتدر
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