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 المملكة العربية السعوديةفي  المرحلة المتوسطةب والوطنية الدراسات االجتماعية كتبمفاهيم التربية العالمية في  
 

 مها إبراهيم الكلثم
 أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

 اململكة العربية السعودية-جامعة اجملمعة –باجملمعة كلية الرتبية 
هـ1437/ 9/ 15وقبل  - هـ5/7/1437 قدم للنشر  

 

باململكـــة العربيـــة  مفـــاهيم الرتبيـــة العامليـــة يف كتـــب الدراســـات االجتماعيـــة والوطنيـــة باملرحلـــة املتوســـطة التعـــرل علـــ الدراســـة إ   هـــد  : المستتتت ل 
معلمة دراسات اجتماعية ووطنية  (63) منالدراسة  وتكون  عينة، واستخدم  املنهج الوصفي بنوعيه: الوصفي املسحي والوصفي التحليلي، السعودية

وأســفرت داة حتليـل طبتـ  علـ  سـتة كتـب للمرحلـة املتوسـطة. أ، و الـ  أعـد ا الباحثـة و ـا مفـاهيم الرتبيـة العامليـة  ةسـتبانأجـَن  علـ  اال مبحا ظـة اجملمعـة
عشـر معـا   يف جممل املفـاهيم االنـي املةأن املتوسط العام لتحليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية املرحلة املتوسطة ك :الدراسة عن نتائج منها

درجــة  كانــ  باملرحلــة املتوســطة مفــاهيم الرتبيـة العامليــة الــ  تكــمنتها كتــب الدراســات االجتماعيـة والوطنيــة لطالبــات أمــا عــن تــوا ر %، 45يتـدر بنســبة 
،  %7بنسبة  ، ومفهوم مفهوم األمم املتحدة ودورها يف حل املشكالت العاملية %9.6بنسبة  السالم العاملي يف مفهومني مها مفهوم واخنفاض،  متوسطة

بدرجـة  املتوسطة وتتديرات معلمات الدراسات االجتماعية ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية الالزم تكمينها يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة
تطـــوير متـــررات و ـــف مفـــاهيم الرتبيـــة العامليـــة  ـــمن معـــاي   متوســـطة مـــن وجهـــة نظـــرهن. ويف  ـــوح ذلـــا قـــدم  الباحثـــة عـــددا  مـــن التوصـــيات أبرزهـــا:

 كساب الطالبات مفاهيم الدراسات االجتماعية والوطنية الالزمة يف الترن احلادي والعشرين.االجتماعية يف التعليم العام، ل  الدراسات
 

 .، املرحلة املتوسطةوالوطنية كتب، الدراسات االجتماعية  تتوميالرتبية العاملية، حتليل احملتوى،  الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة:ال

شهد العامل يف السنوات األخ ة تغ ات وتطورات      
  الستيعاب هذا التطور متالحتة سريعة، جعل  عملية التغ

ناره، أمرا  حتميا  يف معظم دول العامل، مما جعل آواحتواح 
جمتمعاتنا السالمية والعربية تتتبل هذه التغ ات بشيح من 
احلذر خو ا  من التأن  عل  التيم واملبادئ والعادات والتتاليد 

ال  سع  ومنها اململكة العربية السعودية هلذه اجملتمعات، 
العامل واحملا ظة عل  إ  حتتيا املوازنة بني االنفتاح عل  

خصوصية اجملتمف السعودي؛ لذا أول  وزارة التعليم اهتماما  
خاصا  لتطوير املناهج الدراسية لتتالئم وحاجات املتعلمني يف 
الترن الراهن، وظهر ذلا جليا  وا حا  يف احلراك التطويري 

خ  استثمار لنسان  ُعد  يف املناهج الدراسية، والذي 
 املستتبل.

أكثر من أي وق  مك  الكث  ، تواجه املدرسة اليوم     
من التحديات والعتبات ال  حتاول أن حتيد هبا عن أداح 

كإحدى متطلبات الرتبية والتعليم يف   دورها يف الرتبية العاملية
؛ من خالل  هم العامل وما حيدث  يه الترن احلادي والعشرين

وتكنولوجية واجتماعية من تفاعالت نتا ية وسياسية وعلمية 
واقتصادية، ونشر نتا ة التسامح واحملبة واالحرتام املتبادل 
 والتعاون والسالم، ونتا ة حتوق النسان وحرياته األساسية.

ما  يف تتريب الشعوب والتعريف همتلعب دورا    الرتبية العاملية
بثتا ا ا ونظمها االجتماعية وتونيا صالت احملبة والخاح 

 (.21:م1993)مرسي، بينهما 
( أن التعليم يو ر حلول 316:2005) Jamesويذكر     

حلل  من أعل  إ  أسفللتدريس مفاهيم الرتبية العاملية كنهج 
، تلا ال  نشأت بعد احلروب العاملية، ملشاكل الكب ةا

والنزاعات الدولية ، وما املأمول تغي ه يف املواقف الوطنية 
، وجتنب الصراع داخل احلرب معاجلة أسبابوالعرقية، و 

، والتفاهم الدويل،  واملساواة، السالم العاملي ، وتعزيزالوطن

من خالل إعداد والتسامح، والتبول واالحرتام والتعاون 
  مواطنني صاحلني، وخلا عامل أ كل. 

بية العاملية،  تد ويف حماولة لليونسكو لتحديد مفهوم الرت 
عل  أن كلمة "الرتبية" تعي جمموع   74أكدت يف توصية

عملية احلياة االجتماعية ال  عن طريتها يتعلم األ راد 
واجلماعات داخل جمتمعا م الوطنية والدولية، ولصاحلها أن 

قدرا م الشخصية واجتاها م واستعدادا م  كل  ينمو بوعي ل
نشطة بعينها، كما أ هم، وهذه العملية ال تتتصر عل  ومعار 
بارة " التفاهم والتعاون والسالم عل  الصعيد الدويل" أن ع

تعي التأكيد عل  مبدأ العالقات الودية بني الشعوب والدول 
ذات األنظمة االجتماعية والسياسية املتباينة، ومبدأ احرتام 

ويف نص هذه التوصية حتوق النسان وحرياته األساسية، 
رات يف عبارة جتمف خمتلف املفاهيم ال  تتكمنها هذه العبا

موجزة هي الرتبية العاملية وحتوق النسان وحرياته األساسية، 
تلا ال  عر   يف ميثاق األمم املتحدة والعالن  وهي

العاملي حلتوق النسان، وامليثاقني الدوليني بشأن احلتوق 
االقتصادية واالجتماعية والثتا ية، وبشأن احلتوق املدنية 

 م(.1974والسياسية )
( 12:م2013سع  الرتبية العاملية كما يراها عبد احلي )وت    

التسامح بادئ وابخربات النسانية، كإ  تثبي  بعض امل
والسالم والتعايش التائم عل  التفاهم بني الشعوب واألمم، 
وتثمني الرتاث وتشجيف البداع وتعزيز التعددية الثتا ية، 

للتحكم يف وأخ ا  امتالك التدرات واملهارات الكا ية 
التكنولوجيا احلديثة وإنتاج املعلومات وتوزيعها بشكل أ كل 

 لصاحل البشرية.
 العربية السعودية نص  سياسة التعليم يف اململكة إذو     

تربية املواطن املؤمن ليكون لبنة صاحلة يف بناح أمته، عل  : "
ويشعر مبسؤوليته بخدمة بالده والد اع عنها، وتنمية إحساسه 
مبشكالت اجملتمف الثتا ية واالقتصادية واالجتماعية 
وإعدادهم لإلسهام يف حلها، وتأكيد كرامة الفرد وتو   
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ة يف هنكة الفرص املناسبة لتنمية قدراته حىت يستطيف املسامه
 .(52:م2013العتيل، ) "األمة
املرحلة املتوسطة الواردة  وهذه السياسة تتفا مف أهدال    

يف الباب الثالث من الفصل الثالث من ونيتة سياسة التعليم 
كد عل  غرس مفاهيم ؤ إذ ت يف اململكة العربية السعودية

الوطنية يف نفوس الطالب، والعمل عل  تتوية اعتزازهم 
السالمي والعريب الكب ، وإبراز  كرة الوحدة بني بوطنهم 

اللجنة العليا لسياسة أبناح األمة السالمية الواحدة )
 هـ(.1390التعليم،
كما أكدت ونيتة منهج الدراسات االجتماعية والوطنية     

يف املواصفات للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة للتعليم العام 
يف ابخاصة لكتاب الطالب يف الدراسات االجتماعية والوطنية 

عل  عرض معامل  28و 24و 13بند املادة العلمية الفترة 
تاريخ النسانية بصورة وا حة وخمتصرة، ومراعاة الواقف 

يف مناطا  البواالجتماعي واختالل بيئات الط الثتايف
يز عل  منطتة بعينها يف اململكة العربية السعودية، وعدم الرتك

ومراعاة حمتوى الكتاب إال إذا دع  احلاجة إ  ذلا، 
املستجدات واملتغ ات عل  الساحة العاملية من دول ومفاهيم 
وحتائا ومعلومات ومصطلحات وإحصاحات مبا يتفا مف 

 .(31 -30:هـ1427) أو اعها واستخداما ا احلالية
وتتجسد هذه الرؤية للمرحلة املتوسطة يف مترر الدراسات     

بأنه: م( 2012) حيىي وآخروناالجتماعية والوطنية كما يعر ه 
خليط من العلوم االجتماعية ممثلة يف اجلغرا يا والتاريخ " 

والرتبية الوطنية وعلم االقتصاد والسياسة وعلم النفس وعلم 
 (.36)ص  " االجتماع وعلم السكان

متررات الدراسات االجتماعية والوطنية أهدال وتأيت     
 – 80:م2012) حيىي وآخرون يوردهاللمرحلة املتوسطة كما 

( متفتة مف أهدال سياسة التعليم يف اململكة العربية 81ص 
 :عل  النحو اآليت، وهي السعودية 

تأكيد التصور السالمي عن الكون والنسان واحلياة -1
 يتررها السالم. وتعميا املفاهيم ال 

تنمية الوالح للوطن وأهدا ه وإعداد التلميذ إعدادا  وطنيا   -2
 سليما  واالعتزاز بالوطن والوالح له وألهدا ه.

مساعدة التلميذ عل   هم جمتمعه الذي يعيش  يه -3
طالعه عل  الصعوبات والتوى واملشكالت املؤنرة يف إو 

طنية وبذلا يصبح اجملتمف واملشاركة بفعالية يف احلياة الو 
 مواطنا  قادرا  عل  خدمة جمتمعه ووطنه.

تنمية التفك  العلمي ومهاراته من نتد ومتارنه ومتابلة -4
ووزن لألدلة وتتومي الكلمة املطبوعة واملنطوقة والربط بني 
األسباب والنتائج واحلكم عل  قيمة احلتائا واملعلومات عل  

ص النتائج وابخروج أساس املصادر املستفادة منها، واستخال
 بتعميمات ومبادئ عامة.

ينظر إ  البيئة  إذدراسة البيئة ال  يعيش التلميذ  يها -5
احمللية عل  أساس أهنا معمل يلجأ إليه التالميذ يف كل مراحل 

 دراستهم.
تنمية عتلية عاملية عند التالميذ وذلا من خالل دراستهم -6

حىت ميكنها  بعكها بعكا   املتنوعة وال  يكمل للبيئات العاملية
حتتيا التعاون االقتصادي واحلكاري والثتايف، والتعرل عل  

الذي  يئشعوب العامل، وأنر االستعمار الساالختال ات بني 
 تركه عل  كث  من دول العامل. 

 Socialويرى اجمللس الوطي للدراسات االجتماعية    

Studies   من أن  (م1989)يف الواليات املتحدة األمريكية
أهم أهدال الدراسات االجتماعية، وتنمية املشاركة 
االجتماعية املسؤولة يف الصف واملدرسة واجملتمف والعامل. 

عندما يرى أن من أبرز  (م1994) Turnerويؤكد ذلا 
وظائف الدراسات االجتماعية تنمية املشاعر واألحاسيس 

حتمل  الجيابية للتالميذ حنو أنفسهم، وتدريبهم عل 
 خرين.املسؤولية، والتعامل مف اآل

، (15:2012)وورد يف تترير ابخطة االسرتاتيجية للتعليم بكندا 
باعتماد الرتبية العاملية واعتبارها  الرتبية والتعليم خرباحنصح 

 املتعددة الثتا ات، لكوهنا داعمة أ كل أنواع التعليم للبيئات
 اجلودة و مان السياسات وسهولة تنسيا لنجاح،ا ألهدال
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املعريف  بنوعيه لالستثمار ومعززة ، وداعمةاملستدامة
واالقتصادي، ولكمان حتتيتها األهدال املرجوة  إهنا حتتاج 

والدعم لتسهيل تبادل نتل  التحتية، إ  مساندة للبنية
 املعلومات وتبادل املعر ة.

مما يدعم حتيتة مسؤولية متررات الدراسات االجتماعية و     
بالدرجة األو  عن نشر وترسيخ مفاهيم الرتبية والوطنية 

العاملية مبا يتفا مف مبادئ ديننا احلنيف، والصاحل العام 
، ومتطلبات عصر االنفتاح لوطننا اململكة العربية السعودية

وتأيت هذه الدراسة استجابة لتعايل  .الذي يعيش  يه العامل
وسبل وقاية  ت اجملتمف السعودي للبحث عن حلولصيحا

ملشكالت االحنرال الفكري وما يتكمنه من الرهاب 
والتشدد والتطرل والعنف واالنسياق وراح األ كار املكللة، 

مرحلة يف غاية احلساسية  د  خصوصا  لفئة املراهتات ال  تعو 
متر املراهتات مبظاهر متغ ة يف النمو، تتتكي  إذواألمهية، 

صائص النفسية التعامل معهن بكل عناية وتستلزم مراعاة ابخ
 واجلسدية والفكرية ال  ميرون هبا.

وذلا من خالل تكمني متررات الدراسات االجتماعية 
ال   دل إ  تنمية قيم  والوطنية ملفاهيم الرتبية العاملية

قيم  ومفاهيم التعاون والتفاهم والسالم بني األمم وتنمية
العالقات الودية بني األمم والشعوب ذات األنشطة 

تلفة، ونشر مبادئ حتوق النسان املخاالجتماعية والسياسية 
 باألهدالوحرياته األساسية، ويتكمن ارتباط التعليم 

واملبادئ ال  نص عليها ميثاق األمم املتحدة والعالن 
خرون، العاملي حلتوق النسان وحرياته األساسية  )محيدة وآ

 (.152:م2000
وقد ُأجري  العديد من الدراسات حول الرتبية العاملية،     

 م( دراسة2012عبد الرمحن )بي الصبحيني و  تد أجرى 
هد   إ  تصميم أمنوذج حملتوى كتب الرتبية االجتماعية 
والوطنية للمرحلة األساسية يف األردن يف  وح مفاهيم وقيم 
الرتبية العاملية والعلمية والتكنولوجية، ولتحتيا هذا اهلدل قام 

( معيارا  تتكمن أبرز املفاهيم والتيم 26الباحثان بتطوير )
. وبعد إجراح مية والتكنولوجيةعاملية والعل من حمور الرتبية ال

عملية التحليل توصل الباحثان إ  أن كتب الرتبية 
االجتماعية والوطنية يف املرحلة األساسية يف األردن تتوا ر 
 يها مفاهيم وقيم الرتبية العاملية والعلمية والتكنولوجية بشكل 

ويف  وح هذه النتائج صمم الباحثان منوذجا  عل   ،مناسب
مدى وتتابف وخريطة حماور ملفاهيم وقيم حمور  ةشكل مصفو 

يف حمتوى كتب الرتبية الرتبية العاملية والعلمية والتكنولوجية 
 .رحلة التعليم األساسي يف األردنوالوطنية مل االجتماعية

هد   هذه إ    (م2009ن )يرنه وآخر ادراسة جو أما     
وأنرها يف تطوير وحدة تعليمية يف  وح مبادئ الرتبية العاملية 

حتصيل طلبة الصف الثامن األساسي يف مادة التاريخ يف 
من طلبة  ( طالب  100األردن، وتكون  عينة الدراسة من )

الصف الثامن األساسي يف أربف شعب. وقام الباحثون 
بإعداد أدوات الدراسة املتمثلة يف )قائمة مبادئ الرتبية 

، وأظهرت العاملية، الوحدة املطورة، االختبار التحصيلي(
نتائجها أن أكثر مبادئ الرتبية العاملية يف مادة التاريخ للصف 
الثامن األساسي، كان يف جمال السالم العاملي وجمال 

 0.05الثتا ات والبلدان األخرى، ووجود  روق دالة إحصائيا  
يف حتصيل الطلبة مببادئ الرتبية العاملية ولصاحل اجملموعة 

 التجريبية.
هد   إ  تطوير  م(2005املوس  ) أجراها دراسةويف     

منهاج التاريخ للمرحلة األساسية العليا يف األردن يف  وح 
مبادئ الرتبية العاملية، وقياس أنره يف اجتاهات املتعلمني حنو 
مبحث التاريخ ومعر تهم ملبادئ الرتبية العاملية، ولتحتيا 
بية أهدال الدراسة قام الباحث بإعداد قائمة مببادئ الرت 

العاملية ال  ميكن تكمينها يف منهاج التاريخ للمرحلة 
منهاج التاريخ للصف  يا، ومن مث مت حتليللاألساسية الع

الثامن، ويف  وح نتائج التحليل قام بتطوير منهاج التاريخ يف 
 وح مبادئ الرتبية العاملية. ومن أهم النتائج ال  توصل 

يف منهاج التاريخ للصف إليها: إن أكثر املبادئ ال  توا رت 
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الثامن األساسي كان  يف جمال السالم العاملي، مث جمال 
 البالد والثتا ات األخرى. 

 12 وتوقعات تصوراتFox  (2014 )دراسة  وحبث     
 من معلما  حول مفهوم الرتبية العاملية، يف منطتة السهول

 شبكة عل  استطالع ن يف، وشارك املعلمو املتحدة الواليات
تتعلا بالرتبية العاملية،  مسألة 28 من تألفي النرتن 
 اهناك تفاوت   أن إ  النتائج معهم، وتش  متابالت وأجري 

يف  هم مفهوم الرتبية العاملية، وإعداد الطالب ليصبحوا 
 مواطنني عامليني صاحلني.

رتباط اBergerhoff & Others (2013 )وتعرض دراسة 
رس واجلامعات بالنمو التعليم باملداتطبيا الرتبية العاملية يف 

رتفاع معدالت منوه، بال ا ة إ  العائد ااالقتصادي و 
االجتماعي واالستترار األمي مما يعد شكال  من أشكال 

 االستثمار يف التعليم. 
تتصي مفهوم الرتبية دراسة هد   ل Wada (2003)وطبا 

بية ومدى عات الغر مكما هي يف اجملت  متعددة الثتا ات
نية، وباستخدام التحليل املفاهيمي بامالحمتها للرتبية اليا

للبحث، توصل  الدراسة إ  أن املفهوم النوعي للرتبية 
للمجتمف الياباين، ولكن درجة متعددة الثتا ات مالئم 

مالحمته تعتمد عل  السياسات احلكومية ال  تتوي أو 
ختفض من التيم الثتا ية التتليدية، وتدعم التطور يف 
جمتمعات نتا ات األقلية، وتشجف االنفتاح يف سياسا ا 

 املتعلتة باملهاجرين والالجئني.
( يف الواليات املتحدة Williams,2002ويف دراسة وليامز )    

هد   إ  التعرل عل  دور كتب الدراسات  ،األمريكية
( يف تعليم مفاهيم حتوق االجتماعية يف والية )الربتا

الدراسة إ  أن هذه الكتب ال تتوم وقد توصل  النسان، 
 هبذا الدور بشكل مناسب.

تصميم ل( دراسة Archibald,2001) رشيبالدأوأجرى     
برنامج يف الرتبية العاملية ملنهاج الدراسات االجتماعية للصف 
احلادي عشر يف والية )اونتاريو(، صمم من خالهلا وحدتني 

الرتبية العاملية، وبعض تعليميتني مت تكمينهما مفاهيم وقكايا 
 املصادر الالزمة لدراسة الرتبية العاملية.

الرتبية العاملية  اتناوهل واتفت  معظم الدراسات السابتة يف    
 من مناهج الدراسات  وحدات لتدريسها هاحاواقرت 

وترى الباحثة أن أبرز األسباب ال  د ع   االجتماعية،
الباحثني إ  الرتكيز عل  اقرتاح وحدات هو ظهور العديد من 

قتصادية والبيئية واملشكالت العاملية السياسية واالالتكايا 
ظهور العديد من وأدى  .اآلن والتكنولوجية يف العامل

 لظهوراألحداث والتكايا واملشكالت العاملية املتداخلة، 
حاجة إ  مواجهة املتغ ات العاملية مستتبال ، وهذا لن يتم 

رتانه وتاريخ بالده، املدرك لإ  من خالل إعداد املواطن 
ية بوعي وقدرة عل  التعامل واملنفتح عل  التغ ات العامل

ذي املعر ة يتمثل دور الرتبية العاملية يف إعداد الطالب و  معها.
لالزمة لإلدراك ما حيدث عامليا ، بالتيم واالجتاهات واملهارات ا

والعيش يف جمتمف يتطلب قدرات  عالة ملواجهة املتغ ات 
العاملية والتعايش معها، واملسامهة يف حل التكايا واملشكالت 

 العاملية.
جمتمعه احمللي مبا حيدث عامليا  من يف تأنر  النسان ي    

يعيش ستحالة أن  ا؛ الاقكايا ومشكالت خمتلفة وانعكاس
العامل السالمي والوطن العريب مبعزل عن األحداث واملتغ ات 
العاملية، مما استلزم إعداد الطالب وتوعيتهم مبفاهيم الرتبية 

 ا التغ ات وإدراك دورهم جتاهها.العاملية؛ ملواجهة تل
 الدراسات السابتة يف تناوهلا وتنفرد الدراسة احلالية عن    

املية يف كتب الدراسات االجتماعية مفاهيم الرتبية العحتليل 
يف اململكة العربية  باملرحلة املتوسطة وتتوميها والوطنية

السعودية، وعن ندرة الدراسات ال  تناول  الرتبية العاملية يف 
مناهج اململكة، ترى الباحثة أن أبرز أسباب ذلا هو تأخر 
تطوير املتررات الدراسية يف اململكة العربية السعودية عن 

  نظ ا ا يف دول العامل املتتدمة.
ن الدراسات السابتة يف وقد استفادت الدراسة احلالية م     

 بناح أدا ا واختيار منهجها ومناقشة نتائجها.
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 :مشكلة الدراسة

إ  ( 2013: 13)كما يرى عبد احلي  دل الرتبية العاملية      
إجياد  هم جديد ألسباب النزاع وختفيف وطأة الصراع بني 
األمم واحلكارات، وترقية سبل حل مشاكل حتوق النسان 
وتعميم العدالة االجتماعية والتتليل من حدة النمو 
الدميوغرايف وحل مشكلة التنمية؛ وهذا كله من أجل حتتيا 

 .السالم العاملي لصاحل النسانية
ليم مسؤولية إعداد املواطن الصاحل مبا يتواحم مما يلتي عل  التع

مف متطلبات املرحلة املتبلة، وحيتا االنفتاح املتوازن عل  
األمم والشعوب األخرى.  يتعني عل  خمططي ومطوري 

، ومناهج الدراسات االجتماعية اهج التعليمية عامةاملن
والوطنية خاصة، إعادة النظر يف أهدا ها، وحمتواها، 
واسرتاتيجيات تنفيذها، وتتومي نواتج تعلمها، يف  وح 
التحديات اجلديدة ال  يفر ها الو ف الراهن للدول العربية 

 والسالمية.   
كتب دور  للتعرل عل   احلالية سع  الدراسةلذا     

 مفاهيم الرتبية العامليةيف تنمية الجتماعية والوطنية الدراسات ا
 إذو تا  لتوجهات اليونسكو  ،املرحلة املتوسطةلدى طالبات 

يف دورته م 1974مؤمتر عام أهنا أقرت يف  Le Rouxيذكر 
الرتبية من أجل الثانية توصية عر   بالتوصية ابخاصة: "

أجل حتوق التفاهم العاملي والتعاون والسالم، والرتبية من 
النسان واحلريات األساسية، واحرتام نتا ات األمم 
والشعوب املختلفة، وتنمية قدرات األ راد عل  االتصال 
باآلخرين، وتنمية الوعي العاملي جتاه االعتماد املتبادل بني 
دول وشعوب العامل املختلفة، وتنمية استعدادات الفرد 

ة يف حل للمشاركة يف حل املشكالت احمللية واملسامه
 .(12:م2001) "مشكالت الوطن والعامل

 أسئلة الدراسة:

 :ل الرئيس للدراسة يف السؤال اآليتيتبلور السؤا    

كتب الدراسات االجتماعية والوطنية يف تنمية مفاهيم ما دور  
باململكة العربية  الرتبية العاملية لدى طالبات املرحلة املتوسطة

 ؟السعودية
 ية:تالرئيس األسئلة الفرعية اآلؤال عن الس عيتفر و 
ها كتب الدراسات تس: ما مفاهيم الرتبية العاملية ال  تكمن1

باململكة  املتوسطة االجتماعية والوطنية لطالبات املرحلة
 ؟العربية السعودية

ما تتديرات معلمات الدراسات االجتماعية ألمهية س: 2
مفاهيم الرتبية العاملية الالزم تكمينها يف كتب الدراسات 

باململكة العربية االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة 
 ؟السعودية

 أهداف الدراسة:

 سع  الدراسة لتحتيا األهدال اآلتية:    
العاملية الالزم تكمينها يف  التعرل عل  مفاهيم الرتبية -1

 كتب الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة.
التعرل عل  مفاهيم الرتبية العاملية املكمنة يف كتب  -2

الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة من واقف 
 حتليل الكتب الدراسية.

ماعية التعرل عل  تتديرات معلمات الدراسات االجت -3
ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية الالزم تكمينها يف كتب 
الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة من وجهة 

 نظرهن.
التعرل عل  الفرق بني مفاهيم الرتبية العاملية ال   -4

تكمنها كتب الدراسات االجتماعية والوطنية وتتديرات 
ية مفاهيم الرتبية العاملية معلمات الدراسات االجتماعية ألمه

 الالزم تكمينها يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية.

 أهمية الدراسة:

 يما ميكن أن تكيفه يف بف أمهية الدراسة احلالية نت    
 :البعدين اآلتيني



 ...مها إبراهيم الكلثم: مفاهيم الرتبية العاملية يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة يف

 

137 

 األهمية العلمية للدراسة:-أ
يف املرحلة  والوطنية ب الدراسات االجتماعيةتطوير كت -

املتوسطة مبا يتالحم مف االجتاهات احلديثة ال  تنادي 
بأمهية وعي املتعلم ملا يدور يف جمتمعه وانفتاحه عل  

 اجملتمف العاملي.
توجيه االهتمام حنو استخدام الرتبية العاملية يف جمال  -

تأليف الكتب الدراسية يف جمال الدراسات 
االجتاهات الرتبوية بوصفه من والوطنية االجتماعية 

 احلديثة.
يف  يتدم البحث إطارا  نظريا  عن الرتبية العاملية ودورها -

 كساب املتعلم الوعي الوطي.إ
مبا  النظرة احلديثة لعداد مواطن واع  التأكيد عل   -

 يدور يف جمتمعه ومنفتح عل  اجملتمف العاملي.
 األهمية العملية للدراسة:-ب
كتب الدراسات   تزويد خمططي املناهج ومؤلفي -

عاملية ميكن استخدامها يف  مبفاهيم والوطنية االجتماعية
 والوطنية تطوير تأليف وتدريس الدراسات االجتماعية

 للمرحلة املتوسطة.
 تح اجملال أمام دراسات أخرى لتجريب استخدام  -

والوطنية الرتبية العاملية يف الدراسات االجتماعية  مفاهيم
 يف مراحل تعليمية أخرى.

لرتبية العاملية ال  تسهم يف استثمار ا مفاهيمتدمي ت -
خربات املتعلم احمللية ونتا ته العاملية، مما يساعد املعلمني 
؛ عل  معر ة كيفية بناح شخصية املتعلم كمواطن صاحل

 .معتز بوطنه متصاحل مف من حوله

 مصطلحات الدراسة:

 تتكمن الدراسة احلالية املصطلحات اآلتية:    
هي واحدة من املواد  :االجتماعية والوطنية الدراسات
املترر تدريسها لطالبات املرحلة املتوسطة يف اململكة  الدراسية

العربية السعودية وتشمل وحدات من التاريخ واجلغرا يا 
 هـ.1436/1437والوطنية للعام الدراسي 
إ  التعاون والتفاهم   دل هي ال  مفاهيم التربية العالمية:

بني والسالم بني األمم عل  الصعيد الدويل والعالقات الودية 
األمم والشعوب ذات األنشطة االجتماعية والسياسية 
املختلفة، ومبدأ حتوق النسان وحرياته األساسية، مبا ينص 
عليها ميثاق األمم املتحدة، والعالن العاملي حلتوق النسان 

 (. 152:م2000وحرياته األساسية )محيدة وآخرون، 
التعليمي هي املرحلة الثانية من السلم  المرحلة المتوسطة:

والتلميذة  ،باململكة العربية السعودية تلي املرحلة االبتدائية
تلتحا هبا عادة يف سن الثانية عشرة من عمرها، لتتكي هبا 
نالث سنوات، وهي بذلا تتفا مف ابخصائص اجلسمية 

  والنفسية للتلميذة يف سن املراهتة املبكرة
  (.87:م2013العتيل،)

 حدود الدراسة:

 الدراسة  من احلدود اآلتية:أجري  
الفصل الدراسي تتتصر الدراسة عل   نية:الحدود الزم -

 هـ(.1436/1437الثاين من العام الدراسي ) 
 .اجملمعة حما ظةتتتصر الدراسة عل   الحدود المكانية: -
الدراسات تتتصر عل  معلمات  الحدود البشرية: -

اللوايت درسن يف الفصل الدراسي الثاين االجتماعية والوطنية 
 (.هـ1436/1437من العام الدراسي ) 

كتب الدراسات اقتصرت عل    الحدود الموضوعية: -
االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة للعام الدراسي 

 هـ(.1436/1437)

 إجراءات الدراسة:

 التعرل عل  دور كتبتستهدل الدراسة احلالية     
الدراسات االجتماعية والوطنية يف تنمية مفاهيم الرتبية العاملية 
لدى طالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمات يف 
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؛ ولتحتيا اهلدل السابا ستتناول الباحثة حما ظة اجملمعة
 الجراحات اآلتية:

 الدراسة: منهجأواًل: 
استخدم  الباحثة املنهج الوصفي بنوعيه: الوصفي املسحي 

الدراسات  كتبوالوصفي التحليلي هبدل التعرل عل  دور  
االجتماعية والوطنية يف تنمية مفاهيم الرتبية العاملية لدى 

 حما ظةطالبات املرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمات يف 
 اجملمعة.
 :مجتمع الدراسةثانياً: 

 :الدراسة من تألف جمتمف
مجيف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية والبالغ عددها -

ستة كتب صادرة من وزارة الرتبية والتعليم لعام 
 .هـ1436/1437
مجيف معلمات الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة  -

( معلمة يف 63اجملمعة والبالغ عددهن ) حما ظةاملتوسطة يف 
بإدارة  شؤون املعلمني، حبسب إحصائيات التعليم احلكومي

، يف الفصل الدراسي الثاين من العام مبحا ظة اجملمعة التعليم
 . هـ1436/1437الدراسي  

 1جدول 
 توزيع مجتمع الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة

 النسبة المئوية التكرار المستويات متغيرات الدراسة
 %47.61 30 جغرا يا الت ص 

 %52.39 33 تاريخ
 %100 63 المجموع

 %79.36 50 بكالوريوس تربوي المؤهل التعليمي
 %20.64 13 بكالوريوس غ  تربوي

 %100 63 المجموع
 %20.64 13 سنوات (10) أقل من سنوات ابخربة

 %79.36 50 عشر سنوات  أكثر
 %100 63 المجموع

 الدراسة: واتأدثالثاً: 
الدراسات االجتماعية والوطنية يف تنمية  كتبملعر ة دور      

مفاهيم الرتبية العاملية لدى طالبات املرحلة املتوسطة من 
اجملمعة؛ قام  الباحثة  حما ظةوجهة نظر املعلمات يف 

 :يةتاألدوات اآلباستخدام 
 :قائمة مفاهيم التربية العالمية أواًل:

تطلب إعداد هذه األداة حتديد قائمة مبفاهيم الرتبية و      
كتب الدراسات االجتماعية   العاملية الواجب تكمينها يف
وذلا لغرض الجابة عل   ،والوطنية يف املرحلة املتوسطة

السؤال األول من الدراسة وهو: ما مفاهيم الرتبية العاملية 
طنية الالزم تكمينها يف كتب الدراسات االجتماعية والو 

 ية:تو ا ابخطوات اآللطالبات املرحلة املتوسطة ؟ 

هد   التائمة إ  حتديد  :تحديد الهدف من القائمة-أ
كتب الدراسات   ينبغي تكمينهامفاهيم الرتبية العاملية وال  

 .االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة 
: اعتمدت الباحثة تحديد مصادر بناء قائمة المفاهيم-ب

يف إعداد قائمة مفاهيم الرتبية العاملية عل  جمموعة من 
 املصادر، ومتثل  يف:

بعض الكتابات النظرية، والبحوث، والدراسات السابتة يف -
بشكل خاص، والدراسات االجتماعية  ة العامليةجمال الرتبي
م( 2012، )الصبحيني وبي عبد الرمحن :مثل بشكل عام

م( 2005)املوس ،م( و2009، نيوآخر  )جوارنهو
 (م1996الغتم،و) م(1997)برامهة،و،م(2000ن،يوآخر )محيدةو
 .(م1983اليونسكو، و) (Kneip,1986)و
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 املرحلة املتوسطة.أهدال تدريس الدراسات االجتماعية يف -
ونيتة منهج الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلتني -

 .االبتدائية واملتوسطة للتعليم العام
آراح بعض املختصني من أساتذة طرق تدريس -

 االجتماعيات، ومشر يها ومعلميها.
 وبذلا بلغ عدد مفاهيم الرتبية العاملية يف التائمة املبدئية     

مفهوم : عل  النحو اآليت مفهوم 12عل   ةموزع امؤشر   47
احلتوق العامة  ات وهي:مؤشر  4ويشمل حتوق النسان 

ولية جتاه اآلخرين ؤ مل املسوكيفية احرتامها ومحايتها، وحت
واالمتناع عن انتهاك حتوقهم، و تح قنوات االتصال لتجنب 
الصراعات داخل األسرة واملدرسة واجملتمف، واحرتام آراح 

مفهوم العدالة أما ، وحريا م الشخصية والفكريةاآلخرين 
 ولياتؤ ومس واجباتات وهي: ( مؤشر 4) يشمل االجتماعية 

 العامة املصلحة عل  احلرص، ووالوطن اجملتمف جتاه املواطن

 مؤسسات يف الرمسية السلطات احرتام، والدولة وممتلكات

 االحتياجات وذوي العاديني اجملتمف أ راد احرتامو ،الدولة

 4 يشمل مفهوم النزاعات احمللية والعاملية أما ، ابخاصة
حتليل الرتكيبة اجلغرا ية والسياسية واالقتصادية ات وهي: مؤشر 

والدينية واالجتماعية لبعض احلكارات التدمية وال  كان هلا 
طابف أنرى عل  تاريخ اململكة مثل )تاريخ دولة الرسول، 

 يتتبفو ،وية والعباسية(ودولة ابخلفاح الراشدين، الدولة األم

 يستعرض، السعودية الدولة لتكوين التارخيية املراحل

يتناول و ، السعودي التاريخ صنع  ال  مةهامل الشخصيات
االستعمار والتنص  وأجزاح من التاريخ احلديث كالدولة 

 4 يشمل مفهوم انتشار األسلحة غ  التتليدية أما  ،العثمانية
خماطر ، و التسلح بني الدول احلد من سباقات هي: مؤشر 

نتائج احلرب العاملية األو  ، و األسلحة النووية والبيولوجية
مفهوم الديانات أما ،  التوانني الدولية للتسلح، و والثانية

شرع السالم ات هي: مؤشر  4 يحتوي عل  والفلسفات 
األخوة ، و حتوق النسان قبل التوانني الدولية احلديثة

احرتام ، و وال قيود وال متييز بني البشرالنسانية دون حدود 

كفل ، و حرية الديانات األخرى واملعاهدين وأهل الذمة
مفهوم النسان أما ، حا احلياة وحرية التعب  للجميف السالم
، احملا ظة عل  التوازن البيئيات هي: مؤشر  4 يشمل  والبيئة

 حل، و تبي نتا ة التدوير، و احلد من خماطر التلوث الصناعيو 
مشكالت البيئة احمللية كالتصحر وحتلية مياه البحر والتغ ات 

ات مؤشر  4  يشمل مفهوم موارد الطاقةأما ،  املناخية...اخل
تعدد استخدام  إمكان، و طاقة البديلةلجياد موارد لإهي: 

لطاقة لاالستخدامات السلمية ، و الطاقة الشمسية يف املستتبل
مفهوم أما ، والكهرباحترشيد استهالك املياه ، و النووية

احلد من ات هي: مؤشر  4 يشمل مشكالت النمو السكاين 
 يف بالتبائل السكاين التوزيف، واهلجرة من الترى إ  املدن

تد ا العمالة األجنبية عل  اململكة ، و اململكة مناطا خمتلف
تو   ابخدمات احلكومية لألعداد املتزايدة ، و العربية السعودية

 4 يشمل مفهوم نتا ات الشعوب األخرى أما ، من السكان
التعرل عل  الثتا ات املتعددة للوا دين ات هي: مؤشر 

احرتام الثتا ة الوا دة و هم تأن ها ، و واملتيمني يف اململكة
التعرل عل  الثتا ات املتعددة  ، وعل  نتا ة اجملتمف احمللي

 احرتام الثتا ات ، ولدول اجلوار والدول السالمية والصديتة
املتعددة خارج اململكة و هم تأن ها عل  نتا ة اجملتمف 

مفهوم العالقات املتبادلة مف كل الشعوب أما ، السعودي
 بأمثلة جغرا ية عل  يدللات هي: ( مؤشر 3) يشمل والبلدان 

عالقة اململكة االقتصادية املتبادلة مف دول ابخليج العريب 
 يدلل، و  ديتةوالوطن العريب والعامل السالمي والدول الص

عالقة اململكة السياسية املتبادلة مف دول  بأمثلة تارخيية عل 
ابخليج العريب والوطن العريب والعامل السالمي والدول 

 املالية املساعدات تتدمي يف اململكة دور إبراز، والصديتة

مفهوم األمم املتحدة ودورها أما ،  السالمية للدول والعينية
حفظ السلم ات هي: مؤشر  4 يشمل يف حل املشكالت 
الوسائل السياسية والدبلوماسية  ، و واألمن الدوليني

حل  املنازعات الدولية من ، و كاملفاو ات والوساطة والتو يا
خالل التحكيم الدويل يف احملاكم الدولية و ا التانون 
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تدخل قوات األمن الدويل )املسلح( حلفظ األمن ، و الدويل
 4 يشمل مفهوم السالم العاملي أما ،  والنظام الدويل

 ومؤسسات اجملتمعية املؤسسات مف التعاونات هي: مؤشر 

 عل  التعرل، ووالتتاليد العادات احرتامو  ،املدين اجملتمف

 أنواعه، الرهاب: عل  التعرل، والعنصري التمييز أشكال

 .، ودور اململكة يف حماربتهواجملتمف الفرد عل  وآناره وخماطره،
مت  التأكد من صالحية قائمة مفاهيم التربية العالمية:-ج

و ف التائمة املبدئية يف شكل استبانة حددت خبطاب 
يو ح اهلدل منها، ومصادر اشتتاق املؤشرات واملفاهيم 

عل  احملكمني املتخصصني يف املناهج التابعة هلا، مث عر   
، وعل  عدد من مشريف ومعلمي الدراسات وطرق التدريس

، وو ع  املؤشرات حت  جتماعية يف وزارة التعليماال
وار كل مؤشر نالنة استجابات املفاهيم ال  تنتمي هلا، وجب

ال تنتمي(  –  مهمة( و)تنتمي غ -ة: )مهمة رئيس
 غ  مناسبة(.  –مناسبة و)
 عرض قائمة مفاهيم التربية العالمية على المحكمين-د

، أو الدمج أو ال ا ة أو الصياغة بغرض التعديل باحلذل
 ومت التعديل.

ومت عر ها عل  صدق قائمة مفاهيم التربية العالمية: -هت 
، خرباح ومتخصصني يف جمال طرق تدريس االجتماعيات

وذلا لتحديد مدى صالحيتها لتياس ما و ع  من أجله، 
 وصالحيتها للتطبيا، وقد مت التعديل يف  وح آرائهم.

 بطاقة تحليل المحتوى: ثانياً: 
حمتوى كتب صمم  الباحثة بطاقة لتسجيل نتائج حتليل     

، و تا  الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة
الحتوائها مفاهيم الرتبية العاملية. وذلا لغرض الجابة عل  

 السؤال الثاين من الدراسة وهو: 
ا كتب الدراسات هتما مفاهيم الرتبية العاملية ال  تكمن

مت  عملية حتليل  ماعية والوطنية لطالبات املرحلة؟ االجت
كتب الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة؛ 

 ية:تيل احملتوى و تا  لإلجراحات اآلباستخدام أسلوب حتل

اهلدل من عملية التحليل  تحديد الهدف من التحليل:-أ
يف هذه الدراسة التعرل عل  مدى توا ر مفاهيم الرتبية 
العاملية يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة 
املتوسطة، وذلا يف  وح قائمة مفاهيم الرتبية العاملية ال  

 أعد ا الباحثة.
الباحثة  حددتيف الدراسة احلالية  وحدة التحليل:-ب

الكلمة ، وذلا ألن تحليللل وحدة  لتكون الكلمة واجلملة 
 إذ إنمن أكثر الوحدات مالحمة هلذه الدراسة، واجلملة 

 املفاهيم قد ترد يف احملتوى عل  صورة كلمة واحدة أو مجلة.
كل مؤشر أو مفهوم   وهي عبارة عن فئات التحليل:-ج

للمرحلة الدراسات االجتماعية والوطنية  كتبينبغي تكمينها  
 .املتوسطة

كتب تتكون يف هذه الدراسة من  العينة المراد تحليلها: -د
 الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة الستة.

عملية تحليل كتب الدراسات االجتماعية والوطنية -ه
بتراحة حمتوى الكتب  قام  الباحثة للمرحلة المتوسطة:

مفاهيم الرتبية عدد مرات قراحة متأنية و احصة، مث حتديد 
 .والنسب املئوية ، واستخدم  الباحثة التكراراتالعاملية

صمم  الباحثة جدوال  لتسجيل نتائج  جدول التحليل:-و
حتليل كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة 
املتوسطة، و تا  الحتوائها عل  مفاهيم الرتبية العاملية 

قائمة مفاهيم الرتبية  –دراسة ال  مشلتها أداة ال ومؤشرا ا
ويتكون اجلدول من بعدين: عمودي لتسجيل  .- العاملية

مو وعات كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة 
عشر من   تي: لتسجيل أبعاد التحليل االني، وأاملتوسطة

وزود  ، ويكم كل مفهوم مؤشراته.مفاهيم الرتبية العاملية
اجلدول خباليا تسجل  يها اجملاميف ابخاصة باملفاهيم 

 واملو وعات.
اعتمدت الباحثة يف حساب نبات حتليل  ثبات التحليل:-ز

كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة عل  
 طريتتني مها:
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قام  الباحثة بإجراح التحليل مرتني،  إذ الثبات الداخلي:-
 ،تفصل بينهما مدة ستة أسابيف باستخدام استمارة التحليل

ومن مث التأكد من نبات التحليل باستخدام معادلة هولس  
(Holsti,1969 )

 
 100×  عدد مرات االتفاق بني التحليل األول والثاين للباحثة =معامل الثبات 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالل
 2جدول 

 التكرارات ومعامالت االتفاق بين التحليل األول للباحثة وتحليلها الثاني باست دام معادلة هولستي
 معامل االتفاق بين التحليلين )الثبات( التكرار في التحليل الثاني التكرار في التحليل األول الكتاب

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل األولاملللصف األول 

121 119 99% 

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل الثايناملللصف األول 

748 750 99% 

 %100 869 869 اجملموع
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

 توسط الفصل األولاملللصف الثاين 
151 149 99% 

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل الثايناملللصف الثاين 

198 200 99% 

 %100 349 349 اجملموع
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

 توسط الفصل األولاملللصف الثالث 
217 220 99% 

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل الثايناملللصف الثالث 

152 149 99% 

 %100 369 369 اجملموع

 
أن معامل االتفاق بني التحليلني األول  2ويظهر من جدول 
الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة والثاين لكتب 

يف  وح مفاهيم الرتبية العاملية )أداة الدراسة( معامل املتوسطة 
ميكن التول أن معامل الثبات لتحليل هذه  من مثمرتفف، و 
 معامل نبات مرتفف ومناسب. الكتب،

 أخرىقام  الباحثة باختيار  احصة  الثبات ال ارجي: -
تتوم بتحليل ، ختصص مناهج وطرق تدريس االجتماعيات 

حمتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة 

قام   إذعاملية، املتوسطة، ومدى تكمينها مفاهيم الرتبية ال
منفردة بعملية حتليل مستتلة لكل مو وع من مو وعات  
كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة 

املتبف سابتا ، وحسب معامل االتفاق بني  هنفساألسلوب بو 
ومن مث التأكد من  حتليل الباحثة وحتليل الفاحصة األخرى.
بني  (Holsti,1969) نبات التحليل باستخدام معادلة هولس 

معامل االتفاق بني التحليل الثاين للباحثة وحتليل الفاحصة 
 .3، وكان  النتائج كما يف جدول األخرى
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 3 جدول
 باست دام معادلة هولستيالثاني للباحثة وتحليل الفاحصة التكرارات ومعامالت االتفاق بين التحليل 

 معامل االتفاق بين التحليلين )الثبات( التكرار في تحليل الفاحصة التكرار في التحليل الثاني الكتاب
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

 توسط الفصل األولاملللصف األول 
119 116 98.7% 

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل الثايناملللصف األول 

750 747 99.7% 

 %99.6 863 869 اجملموع
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

 توسط الفصل األولاملللصف الثاين 
149 150 99.6% 

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل الثايناملللصف الثاين 

200 200 100% 

 %99.9 350 349 اجملموع
كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

 توسط الفصل األولاملللصف الثالث 
220 216 98.6% 

كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 
 توسط الفصل الثايناملللصف الثالث 

149 150 99.6% 

 %99.6 366 369 اجملموع
الثاين أن معامل االتفاق بني التحليل  3 يتبني من اجلدول

ميكن التول  من مثمرتفف، و للباحثة وحتليل الفاحصة األخرى 
ماعية ن معامل الثبات لتحليل كتب الدراسات االجتإ

، باستخدام أداة الدراسة، معامل والوطنية للمرحلة املتوسطة
 نبات مرتفف ومناسب.

    : معلمات االجتماعيات للمرحلة المتوسطة استبانةثالثاً: 
وقد ، للدراسة أداةقام  الباحثة بتصميم استبانة لتكون     

 مر بناح االستبانة بعدة مراحل:
است دمت الباحثة بطاقة مفاهيم التربية العالمية -أ

 . يف هذه الدراسة أداة   مةالمحك
حبيث تكمن  تصميم االستبانة في صورتها األولية  -ب

إ   بال ا ةمتدمة تو يحية لعكو هيئة التدريس احملكم، 
حيتوي بيانات عامة ملعلمة االجتماعيات  :األول :قسمني

عشر  حيتوي عل  اني الثاين:الفرض الثاين، و وهبا متغ ات 
 اآليت:عل  النحو  ةموزع امؤشر   47للرتبية العاملية و  امفهوم  

، مفهوم العدالة اتمؤشر  4مفهوم حتوق النسان 

 4، مفهوم النزاعات احمللية والعاملية اتمؤشر  4االجتماعية 
، اتمؤشر  4، مفهوم انتشار األسلحة غ  التتليدية اتمؤشر 

، مفهوم النسان اتمؤشر  4مفهوم الديانات والفلسفات 
، مفهوم اتمؤشر  4، مفهوم موارد الطاقة اتمؤشر  4والبيئة 

، مفهوم نتا ات اتمؤشر  4مشكالت النمو السكاين 
، مفهوم العالقات املتبادلة مف  اتمؤشر  4الشعوب األخرى 

، مفهوم األمم املتحدة اتمؤشر  3كل الشعوب والبلدان 
، مفهوم السالم العاملي اتمؤشر  4ودورها يف حل املشكالت 

 . اتمؤشر  4
يف املناهج  عرض االستبانة على محكمين مت صصين-ج

وطرق التدريس العامة، واملناهج وطرق تدريس 
لتصبح االستبانة  ،ماعياتاالجتماعيات، ومشر ات االجت

أداة جيدة صاحلة لتطبيا الدراسة ومجف وحتليل البيانات 
 واملعلومات ابخاصة هبا.

مخاسي األبعاد  است دمت الباحثة مقياس ليكرت-د
: )عايل يتات جمتمف الدراسة عل  النحو اآلالستجابات مفرد
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، حبيث غ  متو ر( –منخفض  –متوسط  –يل عا –جدا  
تأخذ االستجابة عايل جدا  أربف درجات، وعايل نالث 

وغ  درجات، ومتوسط درجتان، ومنخفض درجة واحدة، 
تتديرات أ راد العينة وحتديد درجة   وللتعرل عل متو ر صفر.

تتديرات املعلمات ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية يف متررات 
املعلمات، و ا قيم راها تعية والوطنية كما الدراسات االجتما

 :يتاد املتياس الوزين اآل، مت اعتماملتوسطات
واعتمدت الباحثة  يه عل   صدق االستبانة الظاهري: -هت 

ية ملصدق احملكمني من أهل ابخربة الع صدق احملتوى أو
والعملية، عندما عر   عليهم االستبانة يف صور ا األولية ، 

 واقرتاحا م.ومت التعديل و ا مالحظات احملكمني 
تكون   من خالل العينة التجريبية: االستبانةثبات -و

معلمة  30استبانة وزع  عل   30العينة التجريبية من 
أداة اجتماعيات للمرحلة املتوسطة، وحلساب معدل نبات 

بلغ معامل الثبات  إذكرونباخ،   الدراسة  تد طبا معامل ألفا
جدا  تدل عل  أن ، وهي درجة عالية 0.998العينة التجريبية 

 . األداة صاحلة للتطبيا
يتصد بالثبات درجة دقة التياس  ثبات أداة الدراسة:-ز

إذا ما  هانفسواتساقه، أي أن يعطي نتائج متتاربة أو النتائج 
أكثر من مرة يف  هنفسأعيد تطبيا املتياس عل  اجملتمف 

ظرول ممانلة. وحلساب معدل نبات أداة الدراسة  تد 
بلغ معامل الثبات  إذمعامل ألفا كرونباخ،  ةالباحث  طبت

، وهي درجة عالية تدل عل  أن األداة صاحلة 0.951
 للتطبيا. 

تتدم  الباحثة  الحصول على الموافقات الرسمية:-ح
إ  عميد كلية الرتبية باجملمعة للحصول عل  خطاب لسعادة 
مدير إدارة التعليم مبحا ظة اجملمعة من أجل تسهيل مهمة 

التخطيط الباحثة بتطبيا الدراسة، ومن مث التوجه لدارة 
باحملا ظة واحلصول عل  خطاب  والتطوير بالدارات النسائية

احثة لتطبيا سهيل مهمة الببت املتوسطة لدارات املدارس
 .الدراسة

 :اإلحصائية األساليب

انات ومراجعتها مت  عملية تفريغ بعد أن مت مجف االستب
البيانات يف احلاسب اآليل وذلا باستخدام برنامج احلزم 

استخدام ، مث عوجل  إحصائيا  ب(SPSSالحصائية )
 ية:تاألساليب الحصائية اآل

ال  تتعلا خبصائص  :املئويةحساب التكرارات والنسب -
 عينة البحث واستجابات أ راد العينة عن حماور االستبانة.

ملعر ة إجابات أ راد العينة عن كل  :املتوسطات احلسابية-
 عشر. االني ترات االستبانة املتعلتة باحملاور 

االحنرال املعياري: لتياس تشت  الجابات ومدى احنرا ها -
احلسايب، وكلما كان االحنرال صغ ا  كان معناه  عن متوسطها

 إن قيمة  من مثأن التيم متجمعة حول متوسطها احلسايب؛ و 
 املتوسط متثل إمجايل الجابات متثيال  صادقا .

نبات ( لتياس Cronbach'sحساب معامل ألفا كرونباخ )-
 أداة الدراسة.

 .(Holsti) نبات التحليل باستخدام معادلة هولس  -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

مت تفريغ  سئلتها،ألجابة عن للحصول عل  نتائج الدراسة وا
البيانات وإدخاهلا يف احلاسب اآليل باستخدام برنامج الرزم 

لجراح العمليات (SPSS) الحصائية للعلوم االجتماعية 
 الحصائية املناسبة للدراسة احلالية.

ما مفاهيم الرتبية العاملية  سؤال الدراسة األول: نلإلجابة عو 
ال  تكمنتها كتب الدراسات االجتماعية والوطنية لطالبات 

 ؟باململكة العربية السعودية املتوسطة املرحلة
حتليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية  الباحثة أجرت

والرتبية الوطنية يف املرحلة املتوسطة باستخدام قائمة مفاهيم 
كيمها والتأكد من صدق قياسها ما الرتبية العاملية بعد حت

 مفاهيممتوسطات  4يلخص اجلدول رقم و  أعدت لتياسه،
 الرتبية العاملية مرتبة
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 4جدول 
 المرحلة المتوسطة بالترتيبفي تحليل محتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للنسب المئوية والمتوسطات ا

 التوافردرجة  المتوسط النسبة المئوية الترتيب حسب المتوسط التربية العالميةمفاهيم  رقم
 متوسطة 2.28 %46.10 6 حتوق النسان 1
 متوسطة 2.12 %30.5 8 العدالة االجتماعية 2
 مرتفعة  2.66 %68.30 1 النزاعات احمللية والعاملية 3
 متوسطة 1.75 %25.6 10 انتشار األسلحة غ  التتليدية 4
 متوسطة 1.99 %28.5 9 الديانات والفلسفات 5
 مرتفعة  2.50 %50.60 4 النسان والبيئة 6
 متوسطة      2.41 %48.40 5 موارد الطاقة 7
 متوسطة      2.48 %52.50 3 مشكالت النمو السكاين 8
 متوسطة 2.13 %35.80 7 نتا ات الشعوب األخرى 9
 مرتفعة 2.54 %58.10 2 والبلدان العالقات املتبادلة مف كل الشعوب 10
 منخفكة     0.87 %9 12 األمم املتحدة ودورها يف حل املشكالت العاملية 11
 منخفكة    1.45 %15.4 11 السالم العاملي 12

تحليل حمتوى كتب لاملتوسط العام أن  4من اجلدول نالحظ 
يف  املةك  املرحلة املتوسطةيف الدراسات االجتماعية والوطنية 

%، 45عشر معا  يتدر بنسبة مئوية  جممل املفاهيم االني
ودرجة متوسطة يف مفاهيم الرتبية العاملية ال  تكمنتها كتب 

 .الدراسات االجتماعية والوطنية لطالبات املرحلة املتوسطة
وتلا املفاهيم ال  حصل  عل  درجة توا ر مرتفعة 

مفهوم النزاعات احمللية ومتوسطات حسابية عليا هي: 
ومبتوسط حسايب  %68.30والعاملية يف املرتبة األو  بنسبة 

ويف املرتبة الثانية مفهوم العالقات املتبادلة مف كل  ،2.66
 .2.54% ومبتوسط حسايب 58.10بنسبة  الشعوب والبلدان

كان  معظم مفاهيم الرتبية العاملية املتكمنة كتب   يف حني
بدرجة توا ر  الدراسات االجتماعية والوطنية املرحلة املتوسطة

بنسبة  مشكالت النمو السكاين مفهوم وأعالها متوسطة
مفهوم  ةاألخ   ةويف املرتب، 2.48ومبتوسط حسايب  52.50%

% 9األمم املتحدة ودورها يف حل املشكالت العاملية بنسبة 
 .0.87ومبتوسط حسايب 

ويرجف تكمني مفاهيم الرتبية العاملية يف كتب الدراسات 
وسطة إ   االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة بدرجة مت

حدى معاي  تطوير كتب إكون تلا املفاهيم ليس  

ترد  من مثوالوطنية للمرحلة املتوسطة و الدراسات االجتماعية 
يف الكتب بطريتة غ  خمطط هلا، وغ  متصودة، وإ  ذلا 
يرجف التفاوت الكب  بني درجة توا ر مفاهيم الرتبية العاملية يف  
، كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة

 إذ، (Williams,2002دراسة وليامز )وتتفا هذه النتيجة مف 
، عل  الرغم ترد مفاهيم الرتبية العاملية دون املستوى املطلوب

أمهية تدريس مفاهيم الرتبية العاملية للطالب حىت يكونوا من 
 . Fox  (2014)دراسة تذكر نتائج  كما  مواطنني صاحلني

ما تتديرات معلمات  سؤال الدراسة الثاين: نولإلجابة ع
الدراسات االجتماعية ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية الالزم 
تكمينها يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة 

 ؟ باململكة العربية السعوديةاملتوسطة 
كشف  هذه الدراسة عن أكثر مفاهيم الرتبية العاملية 
املتكمنة يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة 

لكتب الدراسات  امتوسط   او ح أن هناك دور   إذاملتوسطة، 
االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة يتأنر بنوع املو وع 

املية  من املدروس يف الكتب، وعدم و ف مفاهيم الرتبية الع
 معاي  تطوير متررات الدراسات االجتماعية. 



 ...مها إبراهيم الكلثم: مفاهيم الرتبية العاملية يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية باملرحلة املتوسطة يف

 

145 

ميكن معر ة تتديرات  5وبصفة عامة  إنه من خالل جدول 
معلمات الدراسات االجتماعية ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية 
الالزم تكمينها يف كتب الدراسات االجتماعية والوطنية 

عاملية ال  للمرحلة املتوسطة، ونالحظ أن مفاهيم الرتبية ال
حصل  عل  أمهية مرتفعة هي مفهوم النزاعات احمللية 

 .3.34% ومتوسط 66.86والعاملية بنسبة 

الرتبية العاملية من مفاهيم مفاهيم  ةسبعكان    يف حني
املتكمنة كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف 

كما تو ح نتائج توسط بدرجة أمهية متوسطة  املالثالث 
 5اجلدول 

خنفاض أربعة مفاهيم أكثرها اويف درجة اهتمام منخفكة 
% ومتوسط 6.53مفهوم انتشار األسلحة غ  التتليدية بنسبة 

0.33 
 5جدول 

 لمرحلة المتوسطةلب الدراسات االجتماعية والوطنية محتوى كت ةستبانالالنسب المئوية والمتوسطات  
 درجة األهمية المتوسط النسبة المئوية الترتيب حسب المتوسط التربية العالميةمفاهيم  رقم
 متوسطة 1.29 %26 6 حتوق النسان 1
 متوسطة 1.38 %27.5 4 العدالة االجتماعية 2
 متوسطة 3.34 %66.86 1 النزاعات احمللية والعاملية 3
 منخفكة 0.33 %6.53 12 انتشار األسلحة غ  التتليدية 4
 منخفكة 0.95 %19 9 الديانات والفلسفات 5
 متوسطة 1.74 %34.9 3 النسان والبيئة 6
 متوسطة 1.33 %26.67 5 موارد الطاقة 7
 متوسطة 1.26 %25.27 7 مشكالت النمو السكاين 8
 متوسطة 1.13 %22.63 8 نتا ات الشعوب األخرى 9

 متوسطة     2.65 %53 2 العالقات املتبادلة مف كل الشعوب والبلدان 10
 منخفكة     0.57 %11.34 10 األمم املتحدة ودورها يف حل املشكالت العاملية 11
 منخفكة     0.5 %10 11 السالم العاملي 12

ورمبا يعود السبب يف حصول غالبية مفاهيم الرتبية العاملية يف  
 للمرحلة املتوسطة عل كتب الدراسات االجتماعية والوطنية 

هنا تتناسب مف الطريتة التتليدية يف أدرجة أمهية متوسطة 
التدريس ال  تستخدمها أغلب معلمات الدراسات 

هنا تعتمد إكما   ،االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة
عل  اجلهد الفردي وأسلوب املعلمة، وأما مفاهيم الرتبية 

وين والبداعي  تد االتعلم التعالعاملية ال  تعتمد عل  
سرتاتيجيات االحصل  عل  درجة أمهية أقل، نظرا  لغياب 

التدريسية احلديثة والبداعية، وتفرد مفهوم النزاعات احمللية 
والعاملية بأمهية مرتفعة يف مجيف كتب الدراسات االجتماعية 

، بال ا ة إ  تأن   هذات لسببلوالوطنية للمرحلة املتوسطة 
راتب التيم يف تالل طبيعة املو وع ال   ر   تبادل ماخ

وتتفا هذه النتيجة مف دراسة الصبحيني و  األمهية املتوسطة.
 .(Wada,2003م( ، ودراسة وادا)2012بي عبد الرمحن )

  Social Studiesاجمللس الوطي للدراسات االجتماعية وأشر
ابخطة ، و م(1989)يف الواليات املتحدة األمريكية 

تنمية املشاركة أن ، (15:2012)االسرتاتيجية للتعليم بكندا 
 االجتماعية املسؤولة يف الصف واملدرسة واجملتمف والعامل

من أهم أهدال الدراسات باعتماد الرتبية العاملية 
املعيار املفتود يف تأليف مناهج  وترى الباحثة أنه، االجتماعية

الدراسات االجتماعية والوطنية يف املرحلة املتوسطة باململكة 
، حىت تنسجم كتب الدراسات االجتماعية العربية السعودية

والوطنية للمرحلة املتوسطة مف أهدال التعليم يف الترن 
 .احلادي والعشرين
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تتديرات وليكاح نتائج كل مرحلة منفصلة تعرض الدراسة 
معلمات الدراسات االجتماعية ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية 
الالزم تكمينها يف كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية 

 إن مفاهيم  6من خالل جدول  توسطاملللصف األول 
هي مفهوم الرتبية العاملية ال  حصل  عل  أمهية مرتفعة 

 .3.12% ومتوسط  62.4النزاعات احمللية والعاملية بنسبة 

مفاهيم الرتبية العاملية سبف مفاهيم من كان    يف حني
املتكمنة كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف األول 

  .توسط بدرجة أمهية متوسطةامل
مفهوم انتشار األسلحة غ  منخفكة  توا رويف درجة 

 .0.41% ومتوسط 8.2التتليدية بنسبة 

 6جدول 
 متوسط الول للصف األستبان  محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية الالنسب المئوية والمتوسطات 

 درجة األهمية المتوسط النسبة المئوية الترتيب حسب المتوسط مفاهيم التربية العالمية رقم
 متوسطة  1.23 %24.6 7 حتوق النسان 1
 متوسطة  1.29 %25.8 5 العدالة االجتماعية 2
 مرتفعة  3.12 %62.4 1 النزاعات احمللية والعاملية 3
 منخفكة  0.41 %8.2 11 انتشار األسلحة غ  التتليدية 4
 منخفكة  0.79 %15.8 9 الديانات والفلسفات 5
 متوسطة  1.79 %35.94 3 النسان والبيئة 6
 متوسطة  1.28 %25.6 66 موارد الطاقة 7
 متوسطة  1.46 %29.2 4 مشكالت النمو السكاين 8
 متوسطة  1.03 %20.6 8 نتا ات الشعوب األخرى 9
 متوسطة  2.62 %52.4 2 العالقات املتبادلة مف كل الشعوب والبلدان 10
 منخفكة  0.51 %10.2 10 األمم املتحدة ودورها يف حل املشكالت العاملية 11
 منخفكة  0.51 %10.2 10 العامليالسالم  12

ميكن قراحة تتديرات معلمات الدراسات  6ومن جدول 
االجتماعية ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية الالزم تكمينها يف  

 الثاينكتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف 
عل   الذي حصلالرتبية العاملية  مفهومونالحظ أن  ،توسطامل

بنسبة  النزاعات احمللية والعامليةمفهوم  هوأمهية مرتفعة 
 .3.29ومتوسط  65.8%

كان  معظم مفاهيم الرتبية العاملية املتكمنة كتاب   يف حني
توسط بدرجة امل الثاينالدراسات االجتماعية والوطنية للصف 

 .أمهية متوسطة 
غ  انتشار األسلحة مفهوم ويف درجة اهتمام منخفكة 

 .0.31ومتوسط  %6.2بنسبة  التتليدية

 7جدول 
 متوسط الثاني للصف الستبان  محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية الالنسب المئوية والمتوسطات 

 درجة األهمية المتوسط النسبة المئوية الترتيب حسب المتوسط مفاهيم التربية العالمية رقم
 متوسطة  1.25 %25 8 حتوق النسان 1
 متوسطة 1.65 %33 3 العدالة االجتماعية 2
 مرتفعة  3.29 %65.8 1 النزاعات احمللية والعاملية 3
 منخفكة       0.31 %6.2 12 انتشار األسلحة غ  التتليدية 4
 متوسطة       1.34 %26.9 7 الديانات والفلسفات 5
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 درجة األهمية المتوسط النسبة المئوية الترتيب حسب المتوسط مفاهيم التربية العالمية رقم
 متوسطة       1.55 %31.2 5 النسان والبيئة 6
 متوسطة       1.56 %33 4 موارد الطاقة 7
 منخفكة       0.99 %19.8 9 مشكالت النمو السكاين 8
 متوسطة       1.46 %29.3 6 نتا ات الشعوب األخرى 9
 متوسطة       2.66 %53.2 2 العالقات املتبادلة مف كل الشعوب والبلدان 10
 منخفكة  0.84 %16.8 10 ودورها يف حل املشكالت العامليةاألمم املتحدة  11
 منخفكة  0.51 %10.2 11 السالم العاملي 12
تتديرات معلمات  معر ةميكن  7جدول  خالل ومن

الدراسات االجتماعية ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية الالزم 
تكمينها يف كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف 

توسط، ونالحظ أن مفاهيم الرتبية العاملية ال  املالثالث 
النزاعات احمللية  حصل  عل  أمهية مرتفعة هي مفهوم

 .3.62ومتوسط  %72.4بنسبة  والعاملية

الرتبية العاملية  من مفاهيم مفاهيم ستةكان    يف حني
املتكمنة كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية للصف 

 .توسط بدرجة أمهية متوسطة امللث الثا
انتشار األسلحة غ  مفهوم ويف درجة اهتمام منخفكة 

 .0.26ومتوسط  %5.2بنسبة  التتليدية

 8جدول 
 متوسط الثالث للصف الستبان  محتوى كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية الالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات  

 درجة األهمية المتوسط النسبة المئوية الترتيب حسب المتوسط مفاهيم التربية العالمية رقم
 متوسطة  1.31 %26.2 5 حتوق النسان 1
 متوسطة  1.19 %23.8 6 العدالة االجتماعية 2
 مرتفعة  3.62 %72.4 1 النزاعات احمللية والعاملية 3
 منخفكة  0.26 %5.2 12 انتشار األسلحة غ  التتليدية 4
 منخفكة  0.72 %14.4 9 الديانات والفلسفات 5
 متوسطة  1.89 %37.8 3 النسان والبيئة 6
 متوسطة  1.07 %21.4 7 موارد الطاقة 7
 متوسطة  1.34 %26.8 4 النمو السكاينمشكالت  8
 منخفكة  0.9 %18 8 نتا ات الشعوب األخرى 9
 متوسطة  2.67 %53.4 2 العالقات املتبادلة مف كل الشعوب والبلدان 10
 منخفكة  0.35 %7 11 األمم املتحدة ودورها يف حل املشكالت العاملية 11
 منخفكة  0.48 %9.6 10 السالم العاملي 12

  مل   نتائج الدراسة:

 وتوصل  الدراسة احلالية إ  عدد من النتائج أمهها:
قدم  الدراسة احلالية بالرجوع للعديد من الدراسات -1

 بية العاملية الالزم تكمينها يفوالبحوث، قائمة مفاهيم الرت 

 كتب الدراسات االجتماعية والوطنية لطالبات املرحلة
 .املتوسطة

املتوسط العام لتحليل حمتوى كتب الدراسات االجتماعية -2
 يف جممل املفاهيم االني املةاملرحلة املتوسطة ك يف والوطنية

%، ودرجة متوسطة يف 45عشر معا  يتدر بنسبة مئوية 
مفاهيم الرتبية العاملية ال  تكمنتها كتب الدراسات 
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يف  واخنفاضاالجتماعية والوطنية لطالبات املرحلة املتوسطة، 
مفهوم السالم العاملي ، ومفهوم مفهوم األمم  :مفهومني مها

 ودورها يف حل املشكالت العاملية.املتحدة 
بصفة عامة  إن تتديرات معلمات الدراسات االجتماعية -3

ألمهية مفاهيم الرتبية العاملية الالزم تكمينها يف كتب 
الدراسات االجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطةبدرجة توا ر 

 الحظ أن مفاهيم الرتبية العامليةمتوسطة من وجهة نظرهن، ون
اعات احمللية ال  حصل  عل  أمهية مرتفعة هي مفهوم النز 

 .3.34% ومتوسط 66.86والعاملية بنسبة 

 توصيات الدراسة:

 : أيتالباحثة مبا ي ي وح الدراسة احلالية توص يفو 
و ــف مفــاهيم الرتبيــة العامليــة  ــمن معــاي  تطــوير متــررات -

كســاب الطالبــات االجتماعيــة يف التعلــيم العــام، ل  الدراســات
الالزمـــــة يف التـــــرن مفـــــاهيم الدراســـــات االجتماعيـــــة والوطنيـــــة 

 احلادي والعشرين.
إعـــــادة النظـــــر ر أهـــــدال تـــــدريس الدراســـــات االجتماعيـــــة -

ا حتتـا مفـاهيم والوطنية باملرحلة املتوسطة حبيث تشمل أهـدا   
 الرتبية العاملية لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

ــــــب- ــــــوى كت ــــــة الدراســــــات اال تكــــــمني حمت ــــــة والوطني جتماعي
ميــة مفـاهيم الرتبيـة العامليـة لــدى تن تسـهم يف املو ـوعات الـ 

 املرحلة املتوسطة. طالبات
تنـــــوع أســــــاليب تــــــدريس الدراســــــات االجتماعيــــــة والوطنيــــــة -

لكساب الطالبات مهارات احلوار والنتاش  باملرحلة املتوسطة
 خر.ح الوعي بالذات واالنفتاح عل  اآلالفعال ال  هي مفتا 

 :أيتما ي، النتائجوتترتح الدراسة احلالية يف  وح 
ـــــة - ـــــة باملرحل ـــــة والوطني ـــــاهج الدراســـــات االجتماعي تطـــــوير من

 الرتبية العاملية. املتوسطة ر  وح معاي 
ـــــة و - ـــــاهج الدراســـــات االجتماعي ـــــة تطـــــوير من ـــــة باملرحل الوطني

  وح التطورات املستتبلية . املتوسطة يف
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Abstract: This study aimed to identify the concepts of global education in the books of social and national 

studies in Preparatory school in Saudi Arabia, and used the descriptive approach of both types: descriptive 

analytical survey and descriptive, the study sample consisted of 63 teacher social and national studies province 

bundled answered a questionnaire prepared by the researcher that according to the global education concepts and 

analysis tool applied to six books for the intermediate level. The study resulted in the results, including: that the 

overall average for the analysis of the content of books of social and national studies Preparatory school as a 

whole in the whole twelve concepts ten together is estimated at 45%, while the availability of global education 

concepts contained in the books of social and national studies of middle schoolers were moderately, and a 

decrease in two concepts are the concept of world peace by 9.6%, and the concept of the concept of the United 

Nations and its role in solving global problems by 7%, and estimates of the social studies teachers to the 

importance of global education concepts necessary to include in the social and national studies Preparatory school 

wrote to moderate from their perspective. In light of this, the researcher has made a number of recommendations, 

including the status of global education concepts within the development decisions of Social Studies in the 

general education standards, for the Acquistion students the necessary social studies concepts in national atheist 

and the twentieth century. 
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