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  التراث الوطني في مناهج الدراسات االجتماعية في استراتيجية مقترحة لتفعيل إحياء

 2030مراحل التعليم العام بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية 

 إعــــداد

 د. رانيه بنت ناصر حامد الردادي

 كلية التربية .  -لمملكة العربية السعودية / جامعة طيبة ا

 16/1/2019تاريخ الطلب : 

 27/1/2020تاريخ النشر : 

 ملخص الدراسة
على لتعرف إىل اهدفت الدراسة 

يف مناهج الدراسات االجتماعية دور 
إىل جانب تفعيل إحياء الرتاث الوطين، 

ناهج يف قحيي  هذه املدور الكشف عن 
لرتاث فيما يتعل  بإحياء ا 2030رؤية 

، وصواًل إىل التوصل إىل الوطين السعودي
ميرتحة لتفعيل إحياء الرتاث اسرتاتيجية 

الوطين يف مناهج الدراسات االجتماعية يف 
مراحل التعليم العام باململكة العربية 

عتمدت . ا2030السعودية يف ضوء رؤية 
، وتكون الدراسة على املنهج الوصفي

جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات 
التعليم  مدارسالدراسات االجتماعية يف 

يف املدينة املنورة  ا املختلفةمبراحله العام

باململكة العربية السعودية، فيما اقتصرت 
معلم ومعلمة،  (620)عينة الدراسة على 

 تومتثلت أداة الدراسة يف استبانة تكون
مناهج دور ؛ أوهلما يييس من حمورين
االجتماعية يف تفعيل إحياء الدراسات 

دور مناهج وثانيهما يييس الرتاث الوطين، 
ت االجتماعية يف قحيي  رؤية الدراسا
فيما يتعل  بإحياء الرتاث الوطين  2030

وقد توصلت الدراسة إىل مجلة  السعودي.
أن دور مناهج : من النتائج أبرزها

الدراسات االجتماعية يف تفعيل إحياء 
املعلمني واملعلمات  كما يراهالرتاث الوطين  

جاء باملدينة املنورة مبدارس التعليم العام 
وبدرجة  ،(5من  2.77مبتوسط حسايب )

(، كما أواف  بدرجة متوسطةاستجابة )
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جاء دور مناهج الدراسات االجتماعية 
فيما يتعل  بإحياء  2030يف قحيي  رؤية 

املعلمني  كما يراه الرتاث الوطين السعودي
واملعلمات مبدارس التعليم العام باملدينة 

(، 5من  2.81مبتوسط حسايب ) املنورة
(.  أواف  بدرجة متوسطةجة استجابة )وبدر 

عدم وجود فروق ذات داللة كذلك تبني 
استجابات أفراد متوسطات إحصائية بني 
دور مناهج الدراسات العينة حنو 

االجتماعية يف تفعيل إحياء الرتاث الوطين 
مبا يسهم يف تعزيز الشخصية السعودية 

)اجلنس، العمر، سنوات ات: تعزى ملتغي 
قدمت  ضوء النتائج السابيةاخلربة(. ويف 

الدراسة اسرتاتيجية ميرتحة لتفعيل إحياء 

الرتاث الوطين يف مناهج الدراسات 
االجتماعية يف مراحل التعليم العام 
باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية 

أوصت بضرورة تعزيز حمتوى ، و 2030
الدراسات االجتماعية مبزيد من 

لرتاث إحياء اذات الصلة بوضوعات امل
وذلك مبا يسهم يف تعزيز  ،الوطين

 الشخصية السعودية.
 ميرتحة، : اسرتاتيجيةالكلمات المفتاحية

مناهج الدراسات ، الرتاث الوطين إحياء
رؤية  ،ماالجتماعية يف مراحل التعليم العا

2030. 
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Abstract  
The study aimed to 

identify the role of social 
studies curricula in 
activating the national 
heritage revival, in addition 
to revealing the role of these 
curricula in achieving the 
Vision of 2030 with regard 
to the revival of the Saudi 
national heritage, and also 
to reach a proposed strategy 
to activate the  national 
heritage revival in the social 
studies curricula in the 
public education stages in 
Saudi Arabia in the light of 
vision 2030. The study was 
based on the descriptive 
method, the study’s 
population consisted of all 
male and female social 
studies teachers in various 
stages of public education 
schools in Medina, Saudi 
Arabia, while the study’s 
sample was limited to (620) 

male and female teachers, 
and the questionnaire was 
used as a study tool, which 
consisted of two axis; the 
first one measures the role 
of social studies curricula in 
activating the national 
heritage revival, and the 
second axis measures the 
role of social studies 
curricula in achieving the 
Vision of 2030 with regard 
to the revival of the Saudi 
national heritage. The study 
reached a number of results, 
most notably of them are 
that: the role of social 
studies curricula in 
activating the national 
heritage revival as seen by 
teachers in public education 
schools in Medina came 
with an average (2.77 of 5), 
and with a response degree 
(agree moderately), as such 
the role of social studies 
curricula in achieving the 
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vision of with regard to the 
revival of the Saudi national 
heritage as seen by teachers 
in public education schools 
in Medina came with an 
average (2.81 of 5), and 
with a response degree 
(agree moderately). It was 
also found that there are no 
statistically significant 
differences between the 
means of the sample 
responses towards the role 
of social studies curricula in 
activating the national 
heritage revival in a way 
that contributes to the 
enhancement of the Saudi 
character due to variables 
of: (sex, age, years of 
experience). In light of the 
previous results, the study 
presented a proposed 

strategy to activate the 
national heritage revival in 
the social studies curricula 
in the public education 
stages in Saudi Arabia in the 
light of vision 2030, and it 
recommended the need to 
promote the content of 
social studies curricula with 
more topics which related 
to the national heritage 
revival in a way that 
contributes to the 
enhancement of the Saudi 
character  

Keywords: Proposed 
Strategy, National Heritage 
Revival, Social Studies 
Curricula in General 
Education stages, Vision 
2030. 
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 :مقدمة
وعنوان  هو ذاكرة األمة،اث الرتُ 
 الذي ينبث  منهوكينونة اجملتمع  هويتها،

الثيايف  تارخيه، ويتجمع به مكنونات وعيه
التارخيي من العلوم واآلداب والفنون و 

 إنه ، بلمن جماالت املعرفة شىت وغيها
، مكونات الشخصيةمكون جوهري من 
إنسانية، فهو  وطنيةويعد إحياؤه ضرورة 

 ،ثراؤهحيل خصب لرفد احلاضر وإ
 .وضمان ازدهاره واستشراف املستيبل

مرآة  فحواه ما هو إاليف  الرتاثف
متيز كل أمة متفردة وبصمة  ،محلضارة األم

عن غيها من األمم األخرى )أبو طاقية، 
جل منتوجات الفكر يُعد . و (2015

العريب، ومن اليضايا الكربى اليت قحظى 
  ؛ ذلكبعامة باهتمام األفراد يف اجملتمع

كون الشخصية العربية تعيشه وتتمثله يف 
معيشتها احلياتية والثيافية أكثر من متثلها 

(، 2018)بين ياسني،  شأن آخرألي 
تلك الشخصية اليت تتسم بطبيعتها التواقة 
إىل املاضي اليوي الذي بناه األجداد 

ملستيبل )عمرو، شغفها باواألسالف بيدر 
 (، وهو األمر الذي نتج عن الوعي2016

التمسك هبذا املاضي هو الوسيلة  بأن
 فرد، ومتنحهال تعزز شخصيةالناجعة اليت 

 الثية يف اليدرة على قحيي  املستيبل
 املنشود.و  املستني

وعند احلديث عن الرتاث الوطين، 
ه ال ميكن غض الطرف عن دور فإنه 
 الشخصية تعزيز اإلجيايب على وأثره الفاعل

إرساء به يف ا يسهم مل، وذلك السعودية
استناًدا الناشئة،  عيولالييم يف نفوس و 

من قيم روحية وخمزون  ما يزخر به إىل
. (2018تراثي خصب )جدوع وعلي، 

توظيف الرتاث الوطين أن  فمن املؤكد
يياظ قضايا وحب الوطن لدى إيسهم يف 

ترسيخ  فضاًل عن(؛ 2016)علي،  املتعلم
 وتعزيز ،(2019، )بن عماراهلوية الوطنية

من ية املتعلم يف شخص اجلانب اإلبداعي
خالل إرساء اخلصوصيات الثيافية، وتعزيز 

(، 2016الييم الرتبوية )سعدي وجمناح، 
اليرن الواحد ي عد لزاًما ملتعلمما يُ 

 موالعشرين، ومطلًبا أساسًيا يكفل هل
امتالك الثية والعلم الكافيني للحاق 

  بالركب احلضاري.
ونظرررررًر لييمرررررة الررررررتاث الررررروطين، فيرررررد 

منظمرررة أدركرررت املنظمرررات الدوليرررة  ثلرررة يف 
اليونسكو أمهية الدور الذي ينبغي أن تلعبه 
الرتبيررررة يف تفعيررررل إحيرررراء الرررررتاث، وا افظررررة 
عليه  ا يتعرض له من هتديردات )املصرري، 
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-Pinto, and Ibañez؛  2013
Etxeberria, 2018).  وبنررراًء علرررى

الرتبية  ثلة يف املنهرا   أصبحتذلك، فيد 
يف تفعيرررررل  رئررررريسدور تضرررررطلع بررررر الدراسررررري

فالرتبيررررة الراميررررة إىل  إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين،
تعزيرررز شخصرررية املرررتعلم ليصررربً إنسرررانًا حررررًا 
البرررد هلرررا مرررن إحيررراء الررررتاث  علررره مفهوًمرررا 
راسررررررررررررًخا يف عيررررررررررررول الناشررررررررررررئة )برررررررررررردران، 

العديرررد مرررن  مرررا أكرررد عليررره (. وهرررذا2007
الشررأن الرتبرروي، إذ يف واملختصررني  البرراحثني
وأبررررررررو رمررررررررران  ؛(2010الكثررررررررريي ) شرررررررردد

 ,Malajmi) ومالمجرررري(؛ 2013)
(؛ 2013والصررررررررررررررررررررررررررررررررررررراعدي ) ؛ (2013

ودخررررررررررررررررررررررررل ا   (؛2015والكنرررررررررررررررررررررررردري )
خررررررران، و (؛ 2016عربيرررررررات )و  (؛2015)

 Khan, andوصررررراحب زاده 
Sahibzada, 2017) كررررذلك و ( ؛

علررى ضرررورة إحيرراء الرررتاث  (2019أمحررد )
الرررررروطين مررررررن خررررررالل تضررررررمينه يف املنرررررراهج 

كرررررررون ، وذلرررررررك  علرررررررى اختالفهرررررررا الدراسرررررررية
الرتاث أحد أكثر اجملاالت اليت ترتك بصرمة 
دائمة نسبًيا على تفكي و ارسة املتعلمرني، 

 ،شخصررريةالفاعلرررة يف بنررراء ومرررن الوسرررائل ال
خاصررررة يف ظررررل العوملررررة ومررررا صرررراحبها مررررن 

 .ضياع للهويات العربية

مرررررررا سرررررررب  ينطبررررررر  علرررررررى  وإذا كررررررران
املنرررراهج الدراسررررية بوجرررره عررررام، فررررإن الرررردور 

الدراسررات  األكرررب ييررع علررى كاهررل منرراهج
االجتماعيرررة، وذلرررك لطبيعرررة هرررذه املنررراهج، 

 املتعليررة بررالرتاث وضرروعاتاملبواختصاصررها 
، Ocal, ,2016)) والترررارخيي الررروطين
أحرررررد فرررررروع الدراسرررررات كالتررررراريخ   وارتبرررررا 

وثيًيرررررررررررررررررررررررررررررا االجتماعيرررررررررررررررررررررررررررررة ارتباطًرررررررررررررررررررررررررررررا 
،  (Skjaeveland, 2016)بررالرتاث

إضافة إىل وجود مخسة حماور رئيسية لتعليم 
تتناسرررب مرررع تفعيرررل إحيررراء اجلغرافيرررا وتعلرررم 

املوقرررررررررع،  مبرررررررررا يف ذلررررررررركالررررررررررتاث الررررررررروطين، 
التفاعررررل بررررني اإلنسرررران والبيئررررة، و املكرررران، و 

والتعررررديالت الرررريت حرررردثت ، فرررررادركررررة األوح
للمواقررررررررررررررررررررررررررررع اجلغرافيررررررررررررررررررررررررررررة املختلفررررررررررررررررررررررررررررة 

.(Kathleen, 1988)  
ولعل تفعيل إحياء الرتاث الوطين من 

إذا  -خالل مناهج الدراسات االجتماعيرة 
ميكررن  -مررا ت تنفيررذه علررى الوجرره الصررحيً

أن يسرررررررهم يف تعزيرررررررز إدراك املرررررررتعلم لليررررررريم 
والعرررررررادات املشررررررررتكة برررررررني أفرررررررراد اجملتمرررررررع،   
ويشرررررجعه علرررررى النظرررررر يف  اربررررره التارخييرررررة 

طررررررررررررررررريط للمسررررررررررررررررررتيبل والثيافيرررررررررررررررررة يف التخ
(Yesilbursa and Barton, 

(، وذلررررك علررررى اعتبررررار إن الرررررتاث 2011
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ميكررررررررن إمكانررررررررات ال حصررررررررر هلررررررررا يتمتررررررررع ب
بنررررررراء منررررررراهج تربويرررررررة يف باالسرررررررتناد إليهرررررررا 

مبتكررررررة تسرررررهم يف تنميرررررة الررررروعي الترررررارخيي 
والرتاثرري لرردى املعلمررني والطررالب علررى حررد 

-Pinto, and Ibañez)سرررواء 
Etxeberria, 2018). 

تفعيرررل و رررا سرررب ، ميكرررن اليرررول برررإن 
إحيرراء الرررتاث الرروطين يف منرراهج الدراسررات 

حيروي ومرؤثر يف  راالجتماعية يضرطلع بردو 
تعزيز الشخصية السعودية وصياغة وجداهنا 
وهويتهرررررررا، حيرررررررث يررررررروفر ا تررررررروى العلمررررررري 

املعلومررررررررات عررررررررن  نررررررراهجاملضرررررررمن هبررررررررذه امل
اإلنسرررران وبيئترررره، وينمرررري إحسرررراس األبنرررراء 
 مواتصررررررررراهلم املسرررررررررتمر بترررررررررارخيهم وثيرررررررررافته

االرتيرررررراء  عررررررالوة علررررررى .(2008 م،)عررررررال
باجلوانرررب الوجدانيرررة اهلامرررة كتنميرررة مشررراعر 

هلويرررررة الوطنيرررررة االنتمررررراء والررررروالء، وترسررررريخ ا
تعزيررررز الرررروعي كررررذلك و (، 2003)برررردوي، 

ومشرراركتها مررع باملعتيرردات واليرريم الوطنيررة، 
 . (Pinto, 2016)اجملتمعات األخرى

وقد أدركت اململكة العربية السرعودية 
، األصريل واملتنروع الروطين تراثهراأمهية إحياء 

أحرررررد أهرررررم العناصرررررر األساسرررررية يف   علررررره 
، وأحرررد أبررررز البررردائل 2030اململكرررة رؤيرررة 

الرؤيرة  ركرزت إذ، القتصادات ما بعد النفط

علرررى إحيررراء مواقرررع الررررتاث الررروطين  2030
والعريب واإلسالمي واليدمي، ومتكني اجلميرع 

 حيًررررا شرررراهًدامررررن الوصررررول إليهررررا بوصررررفها 
 للمجتمررررع السررررعودي، العريرررر  اإلرثعلررررى 

 ،وا افظررررررة علررررررى اهلويررررررة الوطنيررررررة وإبرازهررررررا
 ونيلهررا إىل األجيررال اليادمررة، والتعريررف هبررا

، 2020برنررررررررررررررررامج التحررررررررررررررررول الرررررررررررررررروطين )
مرررررا يتمترررررع بررررره  السررررريما يف ظرررررل (.2016

وتنرررروع نتيجررررة  الرررررتاث السررررعودي مررررن ثررررراء
اتسررررراع مسرررررراحة اململكرررررة، وتنرررررروع املنرررررراط  
اجلغرافيرررة هبرررا، واتصررراهلا بررردول متعرررددة عرررن 

 800 أكثرررررر مرررررن وجرررررودطريررررر  التجرررررارة، و 
أثررري تنتشررر يف خمتلررف ربرروع اململكررة  موقررع

،  إضرررافة (2015)علررري ويسرررري وصرررا ، 
الرروطين  ا رراوالت اجلررادة إلحيرراء الرررتاث إىل

تسررجيل مخسررة السررعودي، والرريت نررتج عنهررا 
مواقرررع تراثيرررة وأثريرررة مهمرررة يف قائمرررة الررررتاث 
العررراملي )اليونيسررركو(، وهررري مررردائن صرررا ، 
والدرعية التارخيية، وجدة التارخييرة، والرسروم 
الصخرية يف حائل، وواحة األحسراء )اهليئرة 

 (.2020ث الوطين، العامة للسياحة والرتا
ىل ما سب  ذكره، فإن هذه إواستناًدا 

التوصرررررررررل إىل  مسرررررررررتهدفة ررررررررريء  الدراسرررررررررة
اسرررررتاتيجية ميرتحررررة لتفعيررررل إحيرررراء الرررررتاث 
الوطين يف مناهج الدراسات االجتماعية يف 
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مراحرررررررل التعلررررررريم العررررررررام باململكرررررررة العربيررررررررة 
 .2030السعودية يف ضوء رؤية 

 :اوأسئلته الدراسةمشكلة 
 راجعت شي إىلعلمية تالدالئل إن ال

دور املناهج الدراسية السعودية بوجه عام 
يف تعزيز الوعي بأمهية الرتاث الوطين لدى 

بعض مناهج  املتعلمني، واخنفاض تضمني
ملعايي رؤية اململكة  الدراسات االجتماعية

ه أظهرت وهو ما، اخلاصة بالرتاث 2030
 ,Ahmedنتائج دراسة أمحد 

 .(2016ة املرشد )ودراس(؛ (2017
وانطالقًا من األثر اإلجيايب لتفعيل إحياء 
الرتاث الوطين يف تعليم وتعلم الدراسات 
االجتماعية على تعزيز شخصية املتعلم من 
خالل تنمية الييم اجلمالية، واالنتماء 
الوطين، واهلوية الثيافية، وذلك حبسب ما 
خلصت إليه نتائج عدد من الدراسات 

(؛ 2018دراسة نصار )العلمية؛ منها 
(؛ ودراسة عالم 2011ودراسة احلنان )

ضرورة ومع األخذ يف االعتبار (. 2008)
مستهدفات رؤية اململكة العربية قحيي  

إحياء فيما يتعل  ب 2030السعودية 
، وتعزيز الشخصية السعودية الرتاث الوطين

وهو ما ال ميكن إحرازه إال بتفعيل إحياء 
الرتاث الوطين يف املناهج الدراسية، ويف 

. ميدمتها مناهج الدراسات االجتماعية
واستناًدا إىل ندرة الدراسات ا لية اليت 
تناولت إحياء الرتاث الوطين يف املناهج 

عدم وجود أي دراسة السعودية عامة، و 
ميرتحة  صياغة اسرتاتيجيةعلمية عنيت ب

مناهج الدراسات  إلحياء الرتاث الوطين يف
وذلك  -االجتماعية على وجه اخلصوص

ميكن فإنه ؛ -يف حدود اطالع الباحثة
احلاجة مشكلة الدراسة احلالية يف صياغة 

التوصل إىل اسرتاتيجية ميرتحة لتفعيل إىل 
إحياء الرتاث الوطين يف مناهج الدراسات 

العام  االجتماعية يف مراحل التعليم
باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية 

ن مشكلة الدراسة عينبث  و  .2030
 األسئلة الفرعية اآلتية:

 دور مناهج الدراساتما  .1
االجتماعية يف تفعيل إحياء الرتاث 

كما يراه معلمي ومعلمات   الوطين
الدراسات االجتماعية يف مراحل 

 ؟ التعليم العام باملدينة املنورة
ما دور مناهج الدراسات  .2

 2030االجتماعية يف قحيي  رؤية 
كما لرتاث الوطين  يف جمال إحياء ا

يراه معلمي ومعلمات الدراسات 
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االجتماعية يف مراحل التعليم العام 
 ؟ باملدينة املنورة

هل توجد فروق ذات داللة   .3
 إحصائية عند مستوى داللة

(0،05≤ α )  بني متوسطات
 ة حنو دورأفراد الدراس اتتيدير 

مناهج الدراسات االجتماعية يف 
ى ز تعتفعيل إحياء الرتاث الوطين 

إىل متغيات: )اجلنس، العمر، 
 سنوات اخلربة( ؟

يرتحة لتفعيل املاالسرتاتيجية  ما .4
إحياء الرتاث الوطين يف مناهج 
الدراسات االجتماعية يف مراحل 
التعليم العام باململكة العربية 

 ؟ 2030السعودية يف ضوء رؤية 
 أهداف الدراسة:

هتردف الدراسرة احلاليرة بشركل رئرريس 
إىل التوصرررررل السررررررتاتيجية ميرتحرررررة لتفعيرررررل 
إحيرراء الرررتاث الرروطين يف منرراهج الدراسررات 

تماعيررررررررررة يف مراحررررررررررل التعلرررررررررريم العررررررررررام االج
باململكررررة العربيررررة السررررعودية يف ضرررروء رؤيررررة 

ن هرذا اهلردف األهرداف م، ويتفرع 2030
 الفرعية اآلتية:

التعرف على دور مناهج  .1
الدراسات االجتماعية يف تفعيل 

إحياء الرتاث الوطين كما يراه 
معلمي ومعلمات الدراسات 
االجتماعية يف مراحل التعليم العام 

 باملدينة املنورة.
الوقوف على دور مناهج  .2

الدراسات االجتماعية يف قحيي  
يف جمال إحياء الرتاث  2030رؤية 

الوطين كما يراه معلمي ومعلمات 
الدراسات االجتماعية يف مراحل 

 التعليم العام باملدينة املنورة.
الكشف عن وجود فروق ذات   .3

داللة إحصائية عند مستوى داللة 
(0،05≤ αب  ) ني متوسطات

تيديرات أفراد الدراسة حنو دور 
مناهج الدراسات االجتماعية يف 
تفعيل إحياء الرتاث الوطين تعزى 
إىل متغيات: )اجلنس، العمر، 

 سنوات اخلربة(.
التوصل إىل اسرتاتيجية ميرتحة  .4

لتفعيل إحياء الرتاث الوطين يف 
مناهج الدراسات االجتماعية يف 

ملكة مراحل التعليم العام بامل
العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2030. 
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 :الدراسةأهمية 
 تكمن أمهية الدراسة فيما يلي:

 األهمية النظرية: -
موضرررررررررروع الدراسررررررررررة مررررررررررع  يتماشررررررررررى .1

توجهررررات اململكررررة العربيررررة السررررعودية 
، والرررريت أكرررردت 2030وفرررر  رؤيتهررررا 

علرررررى أمهيرررررة إحيررررراء الررررررتاث الررررروطين، 
ونيلرررره إىل األجيررررال اليادمررررة، وتعزيررررز 

 دوره يف ازدهار اململكة.
نررررررررردرة الدراسرررررررررات واألحبررررررررراث الررررررررريت  .2

آليرات إحيراؤه تناقش الرتاث الوطين و 
يف ظرررل ، السررريما يف البيئرررة السرررعودية

ارتفرررررراع األصرررررروات املناديررررررة بضرررررررورة 
وتفعيرررررل  ،االهتمرررررام برررررالرتاث الررررروطين

إحيررررررراءه واالهتمرررررررام بررررررره وفررررررر  رؤيرررررررة 
 .2030اململكة 

 لفرررررررررت انتبررررررررراهتسرررررررررهم الدراسرررررررررة يف  .3
البررراحثني إىل تبرررين توجهرررات جديررردة 
يف أحبررررررررررراثهم العلميرررررررررررة، ومسررررررررررراعدة 
البرررراحثني املسررررتيبليني العررررازمني علررررى 

 تناول موضوع البحث.
 همية التطبيقية:األ -

الدراسرررررة يف نترررررائج تسرررررهم  ؤمرررررل أنيُ  .1
إفادة متخذي اليرار، واليائمني على 
تعلررريم وتعلرررم الدراسرررات االجتماعيرررة 

مرررررررن يف اململكرررررررة العربيرررررررة السرررررررعودية 
اسررررررتاتيجية  خرررررالل اطالعهرررررم علرررررى

ميرتحررة لتفعيررل إحيرراء الرررتاث الرروطين 
يف منرراهج الدراسررات االجتماعيررة يف 
مراحررل التعلرريم العررام باململكررة العربيررة 

، 2030السرررررررعودية يف ضررررررروء رؤيرررررررة 
وذلررررك مبررررا ُيشرررركل خطرررروة متواضررررعة 

 2030يف قحييررر  مسرررتهدفات رؤيرررة 
 فيما يتعل  بإحياء الرتاث الوطين.

ري قررررد تفيررررد نتررررائج الدراسررررة مطرررررو  .2
منررررررررراهج الدراسرررررررررات االجتماعيرررررررررة يف 
التعرف على التعرف علرى دور منراهج 
الدراسررررررررررات االجتماعيررررررررررة يف تفعيررررررررررل 
إحيرراء الرررتاث الرروطين، وتصرريهم برردور 

 2030هررررذه املنرررراهج يف قحييرررر  رؤيررررة 
يف جمال إحياء الرتاث الوطين، وهو مرا 
شررررررررأنه حررررررررثهم علررررررررى حبررررررررث الترررررررردابي 

 العالجية املختلفة.
ال أمام الباحثني تفتً الدراسة اجمل .3

إلجراء دراسات علمية تسهم يف 
رفد املكتبة العربية مبنتو  حبثي يعىن 
بتناول موضوع إحياء الرتاث 
الوطين يف مناهج الدراسات 

 االجتماعية. 
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 :الدراسةحدود 
 يف: الدراسةتتمثل حدود 

اقتصرت الحد الموضوعي:  -
التوصل إىل اسرتاتيجية على  الدراسة

إحياء الرتاث الوطين ميرتحة لتفعيل 
يف مناهج الدراسات االجتماعية يف 
مراحل التعليم العام باململكة العربية 

 .2030السعودية يف ضوء رؤية 
طُبيت الدراسة  الحد البشري:  -

معلمي ومعلمات على عينة من 
 الدراسات االجتماعية.

: ت إجراء الدراسة يف الحد الزماني -
الفصل األول من العام الدراسي 

 ه.1441/ 1440
طُبيرررررت الدراسرررررة  الحـــــد المكـــــاني: -

مبرررررررردارس التعلرررررررريم العررررررررام احلكوميررررررررة 
)االبتدائيررررررررررة، املتوسررررررررررطة، الثانويررررررررررة( 

 باملدينة املنورة.
 :الدراسةمصطلحات 

تتضمن الدراسة التعريف 
 باملصطلحات اآلتية:

 A""  استراتيجية مقترحة -1
Proposed Strategy:  يعرفها

( بأهنا: "جمموعة 2017السكييت والزبون )

من اإلرشادات واألهداف اليت تسي وف  
خطوات معينة من العمليات واألنشطة 
واألساليب، اليت يتم بناؤها لتناسب 

 (.105مواجهة التغي الرتبوي" )ص
ييصد هبا جمموعة من اإلجراءات  إجرائًيا:

 واإلرشادات اليت تيدم رؤية لتفعيل إحياء
الرتاث الوطين يف مناهج الدراسات 
االجتماعية يف مراحل التعليم العام 
باململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2030. 
 The "الوطني  التراث -2

National Heritage":  الرتاث
َوَورِثَه عنه ِوْرثاً  َورِثَُه ماَلُه وجَمَْدُه،: يف اللغة

)ابن  وهو ما خيلفه الرجل لورثته"، َورِثَةً 
ويف  (.227، ص2  ،1999 منظور،

اهلياجي  االصطالح يُعرف الرتاث كما أورد
: "ذاكرة األمة بكل ما فيها بأنه( 2017)

من أحداث متت على مر التاريخ، وما 
تأثرت به من أوضاع اقتصادية، 
واجتماعية، وثيافية، ومكانية، وعمرانية، 
شكلت مبجموعها امليومات احلضارية 

 (.628يها من تغيات" )صلإلنسان مبا ف
كل ما  ييصد بالرتاث الوطين جرائياً:إ

عن أسالفهم من أفكار  يونورثه السعود
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ومفاهيم وعادات وتياليد وأدوات وشىت 
 أشكال الفنون العمرانية واملعمارية.

 الدراســـــــــات االجتماعيـــــــــةمنـــــــــاهج  -3
"The Social Studies 

Curricula": ( عرفها أودياOdia, 
بأهنررررررا: " هرررررري ذلررررررك اجلررررررزء مررررررن  (2014

برنرررامج التعلررريم العرررام باملدرسرررة الرررذي يهرررتم 
بإعرررررررررداد املرررررررررواطنني للمشررررررررراركة يف جمتمرررررررررع 

الطيطي عرفها كما  .(p.106)دمييراطي"
( بأهنرررررررا: " هررررررري دراسرررررررة الررررررررتاث، 2018)

 (.33ودراسررررررررررة السررررررررررلوك البشررررررررررري" )ص.
منرررررراهج الدراسررررررات ييصررررررد هبررررررا  إجرائيــــــاً:

خمتلررررف االجتماعيررررة الرررريت يررررتم تدريسررررها يف 
العررررررررام باململكرررررررة العربيررررررررة مراحرررررررل التعلررررررريم 

السررررررعودية، والرررررريت تنطرررررروي علررررررى ميررررررررات 
 .وطنيةاجلغرافيا والتاريخ والرتبية ال

ـــــ -4 ـــــة الســـــعودية رؤي ة المملكـــــة العربي
2030  "Vision 2030 of 

Saudi Arabia":  العويرررد عرفتهرررا
أهنا: "رؤية تبنتهرا اململكرة قحرت ب( 2017)

مسررررررمى رؤيررررررة اململكررررررة العربيررررررة السررررررعودية 
وخارطررررررررة طريرررررررر   منهًجررررررررالتكررررررررون  2030

للعمررررل االقتصررررادي والتنمرررروي يف اململكررررة، 
واشررتملت الرؤيررة علررى عرردد مررن األهررداف 
اإلسررررررررتاتيجية، واملسرررررررتهدفات، ومؤشررررررررات 

لييررراس النترررائج، وااللتزامرررات اخلاصرررة بعررردد 
يت يشررررتك يف قحيييهرررا كرررل مرررن ا ررراور، والررر

مررررن اليطرررراع العررررام واخلرررراص وغرررري الرحبرررري" 
جمموعررة ييصررد هبررا  :إجرائيــاً  (.456)ص.

الررربامج الرريت تبنتهررا وزارة التعلرريم يف اململكررة 
إحيررراء  والررريت هتررردف إىل ،العربيرررة السرررعودية

الرتاث الوطين، ونيله إىل األجيرال اليادمرة، 
ع التعلرررررررريم العررررررررام تنميررررررررة قطررررررررا إىل جانررررررررب 

ىل الوضررررررع املثررررررا  للمرررررردخالت إوصررررررول لل
 واملخرجات يف العملية التعليمية.

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 : اإلطار النظريأواًل: 
تررأطيًا نظريًررا  لييرردمهررذا اليسررم  أيتيرر
تفعيررل ، أال وهررو دراسرةاملوضرروع حمررل العرن 

إحيرراء الرررتاث الرروطين يف منرراهج الدراسررات 
خررالل التطرررق إىل االجتماعيررة، وذلررك مررن 

 ما يلي:
 التراث:إحياء مفهوم  -

يُعرف الررتاث حبسرب التعريرف الرذي 
ال كتتبناه منظمة اليونسكو بأنه: " كل أش

 Tangibleالررررررررررتاث املرررررررررادي "
Heritage،  والررررررررررررررتاث غررررررررررررري املرررررررررررررادي

"Intangible Heritage ، وكررذلك
 Naturalالررررررررررتاث الطبيعررررررررري " 

Heritageاملرررررررررررررررررررررررررررررتبط بالبيئررررررررررررررررررررررررررررة "  "
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((Ahmed, 2006, p.298.  كمرا
حبسررررررررررررررررررررررررررررررب  ينظررررررررررررررررررررررررررررررر إىل الرررررررررررررررررررررررررررررررتاث

(  (Islamoglu, 2018إسرررالجملو
بأنه: " تراكم املعرفة اليت ترنجم عرن اجملتمرع 
وأفرررررراده خرررررالل فررررررتات احليررررراة املمتررررردة إىل 

وميكررررررررررررررن  (.p.19أعمرررررررررررررراق اجلررررررررررررررذور" )
كررل مررا ورثترره للباحثررة تعريررف الرررتاث بأنرره:  

أمررررة عررررن أسررررالفها مررررن أفكررررار، ومفرررراهيم، 
وعررادات وتياليرررد، وأدوات، وشررىت أشررركال 

 الفنون العمرانية واملعمارية.
فييصرررد إحيررراء الررررتاث  أمرررا مصرررطلً

( أنره يعرين " 2010كرزارة )وفًيا لتعريف  به 
إعرررررادة تنررررراول كرررررل مرررررا خلفررررره األجرررررداد يف 
خمتلررف اجملرراالت الثيافيررة واألدبيررة والعلميررة" 

: بأنرره( 2016طرراهر )يعرفرره و (. 85)ص. 
ثيافية راكدة، أو غري مسرتغلة، "وجود تركة 

وأن األمررررررررررر يتطلررررررررررب اسررررررررررتثمارها وبعررررررررررث 
ومرن  (.181النشا  فيها من جديد" )ص
( معررررىن 2017جهررررة أخرررررى حرررردد علرررري )

حالررة خيررر  فيهررا : " كونررهإحيرراء الرررتاث يف  
الررردارس للررررتاث برررروح يسرررتمدها  رررا درس، 
ليبتهرررا يف حنايررراه، وذلرررك  رررا مرررن شرررأنه أن 

 السرررررلف الرررررذي يعيرررررد األواصرررررر بينررررره وبرررررني
أحيينرررا تراثررره، حرررىت لرررو وقرررف مرررن مضرررمون 

إرثرررررررررررررره موقررررررررررررررف الناقررررررررررررررد أو املتشرررررررررررررركك" 
  (.175)ص

وميكررن للباحثررة تعريررف إحيرراء الرررتاث 
الررروطين بأنررره: مطلرررب وطرررين وإنسرررا  قرررائم 
علررى اسررتثمار خمتلررف موروثررات األمررة الرريت 
خلفهرررا األسرررالف، وذلرررك بغيرررة االسرررتفادة 
  مررررررررررن مضررررررررررامينها اإلجيابيررررررررررة الرررررررررريت تتفرررررررررر

ومتطلبررررررررات وروح العصررررررررر يف تعزيررررررررز بنرررررررراء 
يرريم المررن  مبكتسررباهتا، واالرتيرراء الشخصررية

 سلوكات. التياليد و العادات و الو 
الدراسات  مناهجوأهمية  ردو  

في إحياء التراث  االجتماعية
  :الوطني

ركًنا  مناهج الدراسات االجتماعية شكلتُ 
للتكوين املعريف والفكري أساسًيا 

يتمثل وجانًبا مهًما من حياهتم  ،نيللمتعلم
ومصدرًا  املاضي واحلاضر واملستيبل، يف

اإلجيابية واملرغوبة  ملتنمية ا اهاهترئيًسا 
حنو الرتاث، ذلك كونه مادة خصبة 
إلحياء املوروثات الرتاثية، والتعريف هبا، 
وبييمتها، وكيفية ا افظة عليها، وهو ما 

ث أسهم يف أن يصبً تفعيل إحياء الرتا
 تعليم وتعلم الدراسات يف احديثً مدخاًل 

 االجتماعية.
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مناهج  عولعل التاريخ كأحد فرو 
من أكثر املواد يُعد الدراسات االجتماعية 

الدراسية صلة بالرتاث الوطين، حىت ميكن 
نه جيسد إ إذاليول بأنه هو الرتاث ذاته، 

سجل حياة األمم وخرباهتا يف املاضي، مبا 
تارخيية ومواقع أماكن  قحتويه من

(، واليت تسهم يف 2008 م،)عالأثرية
، إحياء الرتاث يف نفوس وأذهان املتعلمني

وتعزز شخصيتهم من خالل توطيد 
  صلتهم بإرثهم وهويتهم الثيافية.

ويطل  على هنج تدريس التاريخ 
وغي  رتاث املاديالاليائم على تعليم 

هنج  "، وهو" الرتبية الرتاثيةمصطلً املادي
يف التعليم والتعلم للتاريخ والثيافة يستخدم 
املعلومات من الثيافة املادية والبيئات 

وذلك كله  ،البشرية كموارد تعليمية أساسية
هبدف تعزيز فهم الطالب للمفاهيم 
واملبادئ املتعلية بالرتاث، وإثراء تيديرهم 

 Yesilbursa)لإلجنازات التارخيية 
and Barton, 2011). 

السرررررررمة األوىل إن اليرررررررول بررررررروميكرررررررن 
واألكثرررررر أمهيرررررة إلحيررررراء الررررررتاث الررررروطين يف 

 تتحرررردد يفمنرررراهج الدراسررررات االجتماعيررررة 
زيررررادة فهررررم املررررتعلم ومعرفترررره بترررراريخ وقيمررررة 
األمرررة الررريت ينتمررري إليهرررا، ومسررراعدته علرررى 

اكتشررراف تراثررره الترررارخيي والثيرررايف، ومتكينررره 
مرررررن اكتسررررراب املعرفرررررة واخلرررررربة مرررررن خرررررالل 

 ,Islamoglu)ثرره الرروطين ترااكتشرراف 
، وذلرررك مبرررا يسررراهم يف تنشرررئة  (2018

م مررررررررررواطنني حييييررررررررررني موثرررررررررروق بانتمررررررررررائه
   الوطين.

كمررررررا تتضررررررً أمهيررررررة إحيرررررراء الرررررررتاث 
الرررروطين يف منرررراهج الدراسررررات االجتماعيررررة 

احلاجرة املاسررة إىل تأكيرد اهلويرة الوطنيررة مرن 
العربيررررررة واإلسررررررالمية، السرررررريما يف ظررررررل مررررررا 

املعاصرررررررررر مرررررررررن أحرررررررررداث يشرررررررررهده العرررررررررا  
وتغيررررررريات مطرررررررردة، ويف ميررررررردمتها العوملرررررررة 

وهررو ، ة واالنفترراح الثيررايفوالثررورة التكنولوجيرر
علررررررررى اهلويررررررررة الثيافيررررررررة مررررررررا ميثررررررررل هتديررررررررًدا 

للمجتمررع، وخاصررة األجيررال الصرراعدة مررن 
 (. 2008أبناء اجملتمع )احلريب، 

وتررررى الباحثرررة أن ملنررراهج الدراسرررات 
ء الرررررررتاث االجتماعيررررررة دور مررررررؤثر يف إحيررررررا

الوطين السرعودي، مرن خرالل مسرامهتها يف 
نيررل هررذا الرررتاث املتنرروع الررذي يزخررر بشررىت 
ألررررررروان اإلرث احلضررررررراري، إىل جانرررررررب دور 
هررذه املنرراهج يف ترسرريخ مررا يتضررمنه الرررتاث 

عرررررررادات وتياليرررررررد ومعرررررررارف  الررررررروطين مرررررررن
وآداب وقيم يف نفوس النشء،  ا يكون له 

هبرررذا  األثرررر اإلجيرررايب علرررى توطيرررد عالقرررتهم
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الررروطن، وتعزيرررز منظومرررة بنرررائهم الشخصرررية 
حبيرررررث تصررررربً ضررررراربة اجلرررررذور يف أعمررررراق 

 التاريخ.
فعيل التربوية لتوالممارسات النماذج  

مناهج  فيإحياء التراث الوطني 
 الدراسات االجتماعية: 
اليائمة على  أدى إدخال الرتبية

" تفعيل إحياء الرتاث أو ما يطل  عليه 
تعليم وتعلم مناهج  يف "الرتاثية الرتبية

العديد  ظهور إىل الدراسات االجتماعية
فونتال  حددوقد من النماذ  التعليمية. 

 ,Fontal Merillasمييلز 
ايتشيبييا -وبينتو وايبانيز ؛((2003

(Pinto, and Ibañez-
Etxeberria, 2018)  مخسة مناذ 

لتفعيل إحياء الرتاث الوطين حمتملة  تربوية
 :مناهج الدراسات االجتماعية يف

 The النموذ  النفعي" -1
Utilitarian Model هو :"

قائم بذاته مصمم خصيًصا  وذ من
حلاالت وظروف حمددة يف جمال التعليم 

، يتضمن أهداف أو الرمسي غي الرمسي
، يف األماكن السياحية تنفذغي تعليمية 

 النموذ  أن املتعلمنيهذا يرى  حيث
، مستهلكني للرتاثيف النهاية هم 

وميكن استثمارهم يف قحسني إدارة 
 .املواقع الرتاثية

  The"  النموذ  التارخيي -2
Historicist  Model :" يشي 

إىل املمارسات التعليمية  هذا النموذ 
يدر البعد التارخيي للرتاث، مع اليت تُ 

تركيزه على نيل املعرفة الفنية للرتاث 
التوجه  ، حيث ينطويهباوالتوعية 
من التعليم هلذا النموذ  على الرئيسي 
 املعرفة واملفاهيم األساسية نشر خالل

، ذات الصلة بالرتاث على اختالفها
وذلك باستخدام جمموعة من 
االسرتاتيجيات اليت ميكن أن تشمل 
  املوارد الرقمية والتكنولوجيات اجلديدة
)على سبيل املثال: تطبييات الواقع 

من  تعلمني، وبالتا  متكني املعزز(امل
وتفسيه بشكل  لرتاثل بناء فهمهم

 وفأو الصف دارسمستيل داخل امل
  .ةالدراسي

  Theالنموذ  التوسطي " -3
Mediationist  Model  "

أهداف تعليمية  ييوم هذا النموذ  على
تستهدف أن تكون عملية  واضحة

الرتاث  قائمة على جعلالتعليم والتعلم 
هذا يتضمن ومغذى، و ذا معىن 
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نموذ  تيييًما لكل من تدريس الرتاث ال
ؤدي  إىل يميكن أن ، و ونتائج التعلم

بالنموذ  التا  مناهج جمتمعية ترتبط 
 .لتفعيل إحياء الرتاث

النموذ  الرمزي االجتماعي أو  -4
  The"  اليائم على اهلوية

Symbolic-social  or  
Identity-Based  Model"  

الرتاث ىل كون إيستند هذا النموذ   : 
الالعب الرئيس يف العمليات الرمزية 

لدى املتعلمني،  اليت تدعم بناء اهلوية
إدراك األمهية الرمزية للرتاث املادي و 

يتم تعليم الرتاث حيث وغي املادي، 
من هذا املنظور كنوع من الييم، 

استيعاب املتعلمني ا وبالتا  يعزز رمزيً 
لليضايا الييمية ذات الصلة ا تمل 
 ،تعد االسرتاتيجيات املنهجيةبالرتاث. و 

وتفسيات ، واألدوات التحليلية
من هذا البيانات جزًءا ال يتجزأ 

أهداف ألهنا تتيً الوعي ب النموذ ؛
الوثي   اوتعزز ارتباطه ،العملية التعليمية

 الوطنية.باهلوية 
"  روابطالنموذ  اليائم على ال -1

"The Bond-based Model 
على فكرة الروابط : ييوم هذا النموذ  

تعلمني كأفراد من بني موارد الرتاث وامل
يتعل  األمر بدمج جمموعة اجملتمع، حيث 

من  ارب التعلم الشخصية للرتاث، مبا 
 ،يف ذلك الزيارات العامة ملواقع الرتاث

 ،واألنشطة ووسائل اإلعالم ،واألحداث
 .لشبكات االجتماعيةوا ،والتعليم اخلاص

وإضافة إىل النماذ  الرتبوية السابية، 
فإنه ميكن تفعيل إحياء الرتاث الوطين من 
خالل مناهج الدراسات االجتماعية من 

ومن  توظيف بعض املمارسات،خالل 
ما يعرف بر" املتاحف التعليمية"، بينها 

وهي عبارة عن متاحف أو أماكن غي 
ار اليدمية هادفة للربً تعرض مناذ  لآلث

والفنون والعلوم ذات الصلة بالرتاث 
تأسست عدد من املتاحف   . وقدالوطين

العا  منذ منتصف اليرن  حولالتعليمية 
ت افتتاح أول متحف حيث التاسع عشر، 

تعليمي، وهو متحف هاسلمي 
"Haslemere Museum"  يف عام

يف الواليات املتحدة  1895 -1894
كذلك  .Ocal, ,2016))األمريكية 

ميكن الييام بأنشطة لزيارة املواقع األثرية 
خار  املدرسة جنًبا إىل جنب مع تدريس 
املنهج الدراسي للدراسات االجتماعية، 
وذلك لتشجيع الطالب على استخدام 
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أدلة الرتاث كأدوات ثيافية ذات صلة 
 . (Pinto, 2016) بالتعلم التارخيي

 وبناًء على ما سب ، ترى الباحثة أن
ينبغي على اليائمني على تعليم وتعلم 
الدراسات االجتماعية بوزارة التعليم 

 األخذ يف االعتبار هذه النماذ  باململكة
الرتبوية، ودراستها دراسة  واملمارسات

فاحصة، وقحديد كيفية توظيفها، والتنويع 
فيما بينها مبا يؤدي إىل تفعيل إحياء 
 الرتاث الوطين من خالل مناهج الدراسات
االجتماعية، ومبا ينعكس على تعزيز 

 الشخصية السعودية.
أشكال ومجاالت التراث الوطني التي  

ينبغي إحيائها في مناهج الدراسات 
 االجتماعية: 

يشررتمل الرررتاث الرروطين علررى أشرركااًل 
وجمررررراالت متعرررررددة، منهرررررا مرررررا هرررررو مرررررادي، 

ومنهررررا مررررا يكررررون غرررري مررررادي. وبنرررراًء علررررى 
واألحبراث العلميرة مراجعة الكتابات النظرية 

الررررررريت تناولرررررررت أشررررررركال وجمررررررراالت الررررررررتاث 
الرررررروطين بوجرررررره عررررررام، وأشرررررركال وجمرررررراالت 
الررررررررتاث الررررررروطين الررررررريت ينبغررررررري إحيائهرررررررا يف 
منرررراهج الدراسررررات االجتماعيررررة علررررى وجرررره 
اخلصرروص، مبررا يف ذلررك أبررو ليلررة والربقرراوي 

(؛ وعلرررررررررررررري، صررررررررررررررا ، ويسررررررررررررررري 2016)
(؛ ميكرررررررررررررررن 2003(، وبررررررررررررررردوي )2015)

أبرررررز جمرررراالت الرررررتاث الرررريت  للباحثررررة قحديررررد
ينبغررررررررررري أن يكرررررررررررون ملنررررررررررراهج الدراسرررررررررررات 
االجتماعيرررررررة دور مهرررررررم يف إحيائهرررررررا فيمرررررررا 

 يوضحه الشكل التا :
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(: أشكال ومجاالت التراث الوطني التي ينبغي إحيائها في مناهج الدراسات 1شكل )
 االجتماعية

 املصدر: من إعداد الباحثة بالتجريد من الكتابات النظرية واألحباث العلمية
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 ثانياً: دراسات سابقة

جييء هذا اجلزء مستعرًضا أبرز ما 
وقفت عليه الباحثة من دراسات وأحباث 

إحياء موضوع علمية سابية تطرقت إىل 
الرتاث يف املناهج الدراسية املختلفة بوجه 

راسات االجتماعية على عام، ومناهج الد
 ، وذلك على النحو اآليت: وجه اخلصوص

 المحور األول: الدراسات العربية

 (2018دراسة قرواني ) هدفت
دور جامعة اليدس  عنإىل الكشف 

املفتوحة يف تعزيز الرتاث الشعيب واهلوية 
تضمني ، وتعرف مدى الوطنية يف فلسطني
. عناصر الرتاث الشعيبلامليررات اجلامعية 

 الباحثولتحيي  غرض الدراسة استخدم 
ني؛ الوصفي بأسلوب قحليل ا توى، املنهج

( 30، ومشلت عينة الدراسة )النوعيو 
طالًبا وطالبة  امعة اليدس املفتوحة، إىل 
جانب أربعة ميررات دراسية باجلامعة، 
واستخدمت امليابلة شبه الرمسية، واستمارة 
قحليل ا توى كأداتني للدراسة. وقد 

يررات أن مضمون املأظهرت النتائج 
يف تعزيز الرتاث  اسهم إجيابيً أة يالدراس

، حيث الشعيب واهلوية الوطنية الفلسطينية
كانية املزمنية و البعاد تضمن خمتلف األ

وجود دور مرتفع للجامعة ، و للرتاث الشعيب
يف تعزيز الرتاث الشعيب الفلسطيين واهلوية 

بنسبة مئوية بلغت الوطنية الفلسطينية 
دالة  قوجود فرو  كما تبني  .(72.18%)

يف استجابات الطلبة حنو دور ائًيا إحص
يف  وميرر الدراسات االجتماعية اجلامعة

، ،  لصا  اإلناثتعزيز الرتاث الشعيب
 ،العمري: )وعدم وجود فروق تبعًا ملتغي 

 . (وسنوات اخلربة

دراســـــــــــــــــــة أحمـــــــــــــــــــد  وجررررررررررررررررررراءت
Ahmed, 2017) ) هبررررررررردف

التعررررررررررررف علرررررررررررى درجرررررررررررة وعررررررررررري طرررررررررررالب 
جامعررررررررررررررررة حائررررررررررررررررل بررررررررررررررررالرتاث الرررررررررررررررروطين، 

يف رفررررررررررررررررع  املدرسررررررررررررررررةواستكشرررررررررررررررراف دور 
. الررررروطين لرررررديهممسرررررتوى الررررروعي برررررالرتاث 

اتبعررررررررررررررت الدراسررررررررررررررة املررررررررررررررنهج الوصررررررررررررررفي، 
ومشلررررررررت الدراسررررررررة علررررررررى عينررررررررة عشرررررررروائية 

( طالررررررررب وطالبررررررررة يف 178مكونررررررررة مررررررررن )
السررررررررررنة التحضرررررررررريية، ومجعررررررررررت البيانررررررررررات 

ة. وقرررررد أظهررررررت النترررررائج بواسرررررطة االسرررررتبان
أن الرضرررررررررررررا عرررررررررررررن األدوار الررررررررررررريت تلعبهرررررررررررررا 
 املدرسرررررة يف تعزيرررررز الررررروعي برررررالرتاث الررررروطين

جررررررررررراء  لررررررررررردى طرررررررررررالب جامعرررررررررررة حائرررررررررررل
 كمرررررررررا اتضرررررررررً عررررررررردم وجرررررررررود. منخفًضرررررررررا

برررررررررررررررني فرررررررررررررررروق ذات داللرررررررررررررررة إحصرررررررررررررررائية 



 54  ------ م2020سنة ل (1داب والعلوم التربوية . العدد )مجلة القادسية في اآل

دور  اسررررررررررررررررررتجابات املبحرررررررررررررررررروثني حررررررررررررررررررول
املدرسررررررررررررررة يف تنميررررررررررررررة الرررررررررررررروعي بررررررررررررررالرتاث 

يف سرررررررررية ، وفعاليرررررررررة املنررررررررراهج الدراوطينالررررررررر
تعرررررزى  رفرررررع الررررروعي بأمهيرررررة الررررررتاث الررررروطين
 .إىل متغيي: )اجلنس، ونوع املدرسة(

قاسي  دراسةكما سعت 
إىل التعرف على أنواع الرتاث  (2016)

مناهج اللغة العربية امليررة يف  املضمنة يف
ومدى  باجلزائر،صفوف املرحلة االبتدائية 

املنهج الوصفي  اماستخدت  توافرها.
بأسلوب قحليل ا توى، ومشلت عينة 
الدراسة كافة مناهج اللغة العربية امليررة يف 
الصفوف اخلمسة للمرحلة االبتدائية 

استمارة قحليل وت االعتماد على باجلزائر، 
أشارت نتائج وقد كأداة للدراسة.   ا توى

الدراسة إىل إمهال موضوع اهلوية الثيافية 
  يُعطى الرتاث  إذمناهج اللغة العربية، يف 

 هذه حيه بتخصيص مساحة جيدة له يف
 الكتب.

( 2016دراسـة المرشـد ) وُأجريت
تيرردمي تصررور ميرررتح ملررنهج الدراسررات  بغيررة

االجتماعيرررررة لطرررررالب املرحلرررررة املتوسرررررطة يف 
ضررروء رؤيرررة اململكرررة العربيرررة السرررعودية لعرررام 

أثرررررررررره علرررررررررى معرررررررررارف  ، وتعررررررررررفم2030

. م2030الطرررالب يف ضررروء رؤيرررة اململكرررة 
 نياملنهج ت استخدامهذا الغرض لتحيي  و 

، الوصرررررررررررررفي بأسرررررررررررررلوب قحليرررررررررررررل ا تررررررررررررروى
ومشلررت العينررة وحرردة مررن كترراب  ،والتجرررييب

الدراسررات االجتماعيررة امليرررر علررى طررالب 
( تلميررررررًذا 60الصررررررف الثررررررا  املتوسررررررط، و)

باملرحلرررة املتوسرررطة بإحررردى املررردارس التابعرررة 
اد علرى وت االعتمر إلدارة اجلوف التعليميرة،

واختبررررررررررررار ى، تررررررررررررو ا تحليررررررررررررل لاسررررررررررررتمارة 
الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة يف ضررررررروء الرؤيرررررررة 

خلصرررت الدراسرررة إىل تررروفر وقرررد  م.2030
اخلاصررررررررة م 2030معررررررررايي رؤيررررررررة اململكررررررررة 

يف حمتررررروى كترررررب  بدرجرررررة ضرررررعيفةبرررررالرتاث 
الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة لطرررررررالب املرحلرررررررة 

 . املتوسطة.

دراسة  سعتومن ناحية أخرى 
إىل الكشف عن أثر ( 2008عالم )

استخدام مدخل الرتاث يف تدريس 
موضوعات الدراسات االجتماعية على 
تنمية اهلوية الثيافية لدى تالميذ املرحلة 

اتبعت الدراسة املنهج شبه اإلعدادية. 
التجرييب، وطبيت على عينة من تلميذات 

بإحدى مدارس الصف الثالث اإلعدادي 
، ( تلميذة78مدينة بورسعيد قوامها )

ىل جمموعتني؛  ريبية مشلت إجرى توزيعهم 
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( 38( تلميذة، وضابطة ضمت )40)
يف أدوات الدراسة  قحددتتلميذة، و 

اختبار قحصيلي للمكون املعريف جلوانب 
هلوية اتيدير لاهلوية الثيافية، وميياس 

. وقد أظهرت نتائج لدى التالميذ الثيافية
أن استخدام مدخل الرتاث قد  الدراسة
تنمية التحصيل للمعارف املرتبطة  أسهم يف

 .مبكونات اهلوية الثيافية

دراسة بدوي  استهدفت كذلك
الرتبية  ومعايي قحديد جماالت( 2003)

الرتاثية اليت ميكن أن يتضمنها حمتوى منهج 
التاريخ باملرحلة اإلعدادية، والكشف عن 

عايي يف حمتوى تلك املمدى انعكاس 
دادية مبصر. مناهج التاريخ باملرحلة اإلع

ولتحيي  هذه األهداف ت اتباع املنهج 
الوصفي بأسلوب قحليل ا توى، وقحددت 
عينة الدراسة يف مناهج التاريخ للصفوف 
األول والثا  والثالث اإلعدادي  مهورية 
مصر العربية، واستخدمت الدراسة 

 معاستمارة لتحليل ا توى كأداة جل
إىل إن ج ئوقد خلصت النتا البيانات.

حمتوى منهج التاريخ باملرحلة اإلعدادية 
مبصر يركز على الرتاث احلريب والسياسي 
خاصة احلياة السياسية واحلروب واملعارك 
ضد االحتالل، واألماكن التارخيية احلربية، 

الرتاث الفين  علىه يف حني جاء تركيز 
والشعيب، والرتاث املعماري والطبيعي، 

 العلمي واألديب، والرتاث الرتاث الديينو 
%(، 0،85بلغت )بنسب ضعيفة جًدا 

(1،20( ،)%1،48 ،)%
  %( على التوا .11،07و)

 الدراسات األجنبيةالمحور الثاني: 
خـــــااح وصـــــاحب  دراســـــةهررررردفت 

 Khan, and زاده
Sahibzada, 2017))  إجررراء إىل

تعلررررررريم  يفدى تضرررررررمني السرررررررالم ملرررررررتييررررررريم 
نرررررررراهج الدراسررررررررات االجتماعيررررررررة مبالرررررررررتاث 

، وقحديرررررد لمرحلرررررة االبتدائيرررررة يف باكسرررررتانل
الترررردابي التصررررحيحية الرررريت ميكررررن اقرتاحهررررا 
لتعزيرررررررز السرررررررلوكيات املعرررررررززة للسرررررررالم برررررررني 

اتبعررت الطررالب مررن خررالل الرتبيررة الرتاثيررة. 
الدراسررررة املررررنهج الوصررررفي بأسررررلوب قحليررررل 

 مشلررررت عينررررة الدراسررررة التحليليررررةو ، ا ترررروى
 االجتماعيررررررررة ميررررررررررات الدراسرررررررراتكافررررررررة 

، ةاالبتدائيرررررصرررررفوف املرحلرررررة لباكسرررررتانية للا
ة اأدكرررواسررتخدمت اسرررتمارة قحليررل ا تررروى  

أظهررررررت . وقرررررد لتحييررررر  أهرررررداف الدراسرررررة
أن بعررررررررض املوضرررررررروعات املتعليررررررررة  النتررررررررائج

ولكنهررا  ،بالرتبيررة الرتاثيررة موجررودة يف ا ترروى
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غررررري مرتبرررررة بشررررركل صرررررحيً بطرييرررررة تعرررررزز 
 السالم. 

دراســـــــــة أوكـــــــــامبو أجريرررررررررت كمرررررررررا 
 Ocampo and وديلجــــادو

Delgado, 2014) ) هبرردف إجيرراد
آليرررررررات إلدرا  الررررررررتاث الثيرررررررايف ا لررررررري يف 
املنررررررررراهج الدراسرررررررررية للمررررررررردارس االبتدائيرررررررررة 
والثانويرررررررررررررة ا ليرررررررررررررة يف مررررررررررررردينيت بااليررررررررررررران 
وناسرررررررررروجبو برررررررررررالفلبني، والوقررررررررررروف علرررررررررررى 
املشرركالت والييررود الرريت يواجههررا املعلمررون 

هرررداف يف هرررذا الشرررأن. ولتحييررر  هرررذه األ
ت اسرررتخدام املرررنهج النررروعي، ومشلرررت عينرررة 

( مررن معلمرري املرردارس العامررة 17الدراسررة )
ا ليررررررررررة، ومررررررررررديري املرررررررررردارس، واملشرررررررررررفني 
الرتبرررويني، ومترررت عمليرررة مجرررع البيانرررات مرررن 
خررررررررالل امليررررررررابالت شرررررررربه املنظمررررررررة. وقررررررررد 
أظهرررررت النتررررائج أن التوجرررره إلدرا  الرررررتاث 

ة يتوقرررف الثيرررايف ا لررري يف العمليرررة التعليميررر
علرررررررررى العديرررررررررد مرررررررررن أصرررررررررحاب املصرررررررررا  
واجلهرررررات الفاعلرررررة الرئيسرررررية، مبرررررا يف ذلرررررك 
مسرررررؤو  إدارات التعلررررريم ا ليرررررة، ومرررررديري 

طبيعرررررة ، وأن املررررردارس، واملعلمرررررني أنفسرررررهم
تنظررررررريم املنررررررراهج الدراسرررررررية ُتشرررررررجع علرررررررى 
اكتسررراب املهرررارات برررداًل مرررن تركيزهرررا علرررى 
التيررررردير احليييررررري للثيافرررررة والررررررتاث ا لررررري.  

كمررررررا تبررررررني أن مررررررن أبرررررررز اآلليررررررات إلدرا  
الررررتاث الثيرررايف ا لررري يف املنررراهج الدراسرررية 
للمرررررررردارس االبتدائيررررررررة والثانويررررررررة ا ليررررررررة يف 

، االهتمام بتنظيم مدينيت بااليان وناسوجبو
املهرجانررررات الرتاثيررررة لتعزيررررز الثيافررررة ا ليررررة، 
وعيررد برررامج مدرسرررية خررالل ذكرررى مررريالد 
الشخصرررريات الرتاثيررررة البررررارزة، حيررررث يعيررررد 
الطرررررالب متثيرررررل شررررررائً مرررررن حيررررراة هرررررؤالء 

 األبطال. 
دراســـــــة يســـــــيل بورســـــــاح وسرررررررعت 
 Yesilbursa andوبـــارتوا )

Barton, 2011)  إىل التعررف علرى
ا اهرررررات معلمررررري الدراسرررررات االجتماعيرررررة 
قبل اخلدمة  اه الرتبية على الرتاث، وذلرك 
بوصرررفه هنرررج لتررردريس التررراريخ يرتكرررز علرررى 
 رررارب مباشررررة مرررع الررررتاث املرررادي. اتبعرررت 
الدراسررة املررنهج الكمرري والنرروعي، وُأجريررت 

( معلرم 28الدراسة علرى عينرة مكونرة مرن )
قبرررررل اخلدمرررررة  رررررن للدراسرررررات االجتماعيرررررة 

حيضرررررررررررررررررررون دورة تدريبيررررررررررررررررررة يف جامعررررررررررررررررررة 
ميدويسرررتن يف الواليررات املتحرردة، وت مجررع 
البيانات بواسطة األدوات الكمية والنوعية، 
مبررررا يف ذلررررك اسررررتبانة قبررررل وبعررررد األنشررررطة 
الصفية، ورحلرة ميدانيرة إىل متحرف التراريخ 
ا لي. وقد أوضحت نترائج الدراسرة وجرود 
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معلمررري الدراسررررات ا اهرررات إجيابيرررة لررردى 
االجتماعية قبل اخلدمرة حيرال إدرا  الرتبيرة 
علرررررى الررررررتاث يف تعلررررريم وتعلرررررم الدراسرررررات 
االجتماعيررررررة، حيررررررث تبررررررني أهنررررررم يعتررررررربون 

 املوارد الرتاثية ذات قيمة تعليمية. 
دراســــــة بيريــــــزح ا هررررررت كررررررذلك 
 ,Pérez, Lópezلوبيزح وليستاا 

and Listán, 2010) ) إىل
 املعلمررني واإلداريررنيمفرراهيم الكشررف عررن 

يف جمررررررال تعلرررررريم الدراسررررررات االجتماعيررررررة 
حررررول الرررررتاث وتعليمرررره والعلرررروم التجريبيررررة 
اتبعررت الدراسررة املررنهج ونشررره يف إسرربانيا. 

الوصررررررفي، وطبيررررررت علررررررى عينررررررة قوامهررررررا 
 رؤسررررررررراء األقسررررررررراممفرررررررررردة مرررررررررن ( 126)

واملعلمررررررني باملرررررردارس االبتدائيررررررة والثانويررررررة 
ادس بإسبانيا مبناط  هويلفا، وإشبيلية، وق

يف اجملرراالت املتخصصررة اآلتيررة: )اجلغرافيررا 
والترررررررراريخ، علررررررررم األحيرررررررراء واجليولوجيررررررررا، 
الفيزيرررررررررررررراء والكيميرررررررررررررراء(، واسررررررررررررررتخدمت 
االسرررررررررتبانة أداة جلمرررررررررع البيانرررررررررات. وقرررررررررد 

وجرررررررود نظررررررررة تيليديرررررررة أظهررررررررت النترررررررائج 
سرررررررررررائدة  لررررررررررردى املعلمرررررررررررني واإلداريرررررررررررني 
األساسرريني حنررو الرررتاث وتعليمرره، يف حررني 

ع معلمررررو اجلغرافيررررا والترررراريخ عموًمررررا يتمترررر
كررذلك تبررني   .برؤيررة أوسررع وأكثررر تكررامالً 

وجررررود معوقررررات قحررررد مررررن درجررررة اهتمررررام 
أفررراد عينررة الدراسررة بتعلرريم ونشررر الرررتاث، 

فهررررررررم الضررررررررعف املعرفررررررررة و  مبررررررررا يف ذلررررررررك
 نيرررررصلموضررررروعات املتعليرررررة برررررالرتاث، و ل

التدريب علرى االسررتاتيجيات املسرتخدمة 
الرروعي  ، وقلررةلرررتاثيف عمليررات ترردريس ا

  تعليم الرتاث. بأمهية
 :التعقيب على الدراسات السابقة -

من خالل العرض الساب  للدراسات 
السررررابية ذات الصررررلة يتضررررً وجررررود أوجرررره 

 ةاحلاليرررر دراسررررةلالتفررراق واالخررررتالف بررررني ال
إضرررافة إىل وجرررود  مرررن جهرررود، اومرررا سررربيه

أوجه لالستفادة من مراجعرة هرذه الدراسرة، 
وبعررض النيررا  الرريت متيررز هررذه الدراسررة عررن 

وذلرك علرى  الدراسات السابية املستعرضة،
 :النحو اآليت

اقررررتب  أوجـــه االتفـــا :مـــي حيـــ   -1
  -جزئيًرررا –اهلررردف الررررئيس هلرررذه الدراسرررة 

مبررررررا يف الدراسررررررات السررررررابية،  مررررررع بعررررررض
؛ 2016، املرشرد) يت:دراسر كل مرن  ذلك

.(Ocampo and Delgado, 
اتفيررت  ، فيرردمررن حيررث املررنهجو  2014

 ,Ahmed) دراسة دراسة واحدة فيط
مرررن حيرررث األداة البحثيرررة  أمرررا (.2017

اتفيررررررررررررت مررررررررررررع دراسررررررررررررة ، فاملسررررررررررررتخدمة
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(Ahmed, 2017.)  حيرررث ومرررن
اتفيرررت هرررذه الدراسرررة يف التطبيررر   ،العينرررة

علرررررررررى عينرررررررررة مرررررررررن معلمررررررررري ومعلمرررررررررات 
دراسرررررررررررة مرررررررررررع  االجتماعيرررررررررررة الدراسرررررررررررات

(Yesilbursa and Barton, 
 فحسب.  (2011

ـــــــ   -2  أوجـــــــه االخـــــــتالف:مـــــــي حي
اختلفرررررررررت هرررررررررذه الدراسرررررررررة مرررررررررع غالبيرررررررررة 

مررا تسررعى إليرره مررن يف الدراسررات السررابية 
)قررروا ،  :دراسررةكررل مررن ، ومنهررا  أهررداف
؛ Ahmed, 2017؛ 2018

Khan, and Sahibzada, 
؛ 2016، قاسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري؛ 2017

Ocampo and Delgado, 
 Yesilbursa and؛ 2016

Barton, 2011 ؛Pérez, 
López, and Listán, 2010  ؛

ومررررن  (.2003، ؛ برررردوي2008 ،عررررالم
اختلفرت غالبيرة الدراسرات ، حيث املرنهج
، مبرررا يف ذلرررك هرررذه الدراسرررةالسرررابية مرررع 

قاسي، ؛ 2018، قروا كل من: )دراسة  
 Khan, and؛ 2016

Sahibzada, 2017 املرشررررررد، ؛
 Ocampo and؛ 2016

Delgado, 2014 ،2008؛ عالم ،

وإضرررافة إىل مرررا سرررب ،  .(2003بررردوي، 
مرررن حيرررث األداة  فيرررد اختلفرررت الدراسرررة

البحثيررة املسررتخدمة مررع أغلررب الدراسررات 
كررررل مررررن:   السررررابية، مبررررا يف ذلررررك دراسررررة

؛ 2016قاسررررررررررررررري، ؛ 2018، قرررررررررررررررروا )
Khan, and Sahibzada, 

؛ 2016املرشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد، ؛ 2017
Ocampo and Delgado, 

؛ بررررررررررررررررررردوي، 2008، عرررررررررررررررررررالم، 2014
 ، فيرررررررردالعينررررررررةوفيمرررررررا يتعلرررررررر  ب(. 2003

النسرربة األكرررب اختلفررت هررذه الدراسررة مررع 
الدراسررررررات السررررررابية، مبررررررا يف ذلررررررك  مررررررن

 ,Ahmed؛ 2018دراسيت: )قروا ، 
  Khan, and؛ 2017

Sahibzada, 2017 املرشرررررد،  ؛
عررررررررررررررررررررالم، ؛ 2016قاسرررررررررررررررررررري، ؛ 2016
 .(2003بدوي، ، 2008

مــــي حيــــ  أوجــــه االســــتفاد  مــــي  -3
 ت هرررذهيرررد أفرررادف الدراســـات الســـابقة:

يف بلرررورة املشررركلة البحثيرررة،  الدراسرررة منهرررا
وإثرررراء اإلطرررار النظرررري، ومناقشرررة وتفسررري 

 .ةامليرتح سرتاتيجيةالنتائج، وبناء اال

أوجــــه تميــــز الدراســــة مــــي حيــــ   -4
 فيرررد: الحاليـــة عـــي الدراســـات الســـابقة
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متيررررررزت هررررررذه الدراسررررررة بتناوهلررررررا موضرررررروع 
إحياء الرتاث الوطين يف مناهج الدراسات 
االجتماعيررررررررة يف مراحررررررررل التعلرررررررريم العررررررررام 
باململكرررة العربيرررة السرررعودية يف ضررروء رؤيرررة 

، إىل جانرررررب اسرررررتهدافها صرررررياغة 2030
اسرررتاتيجية ميرتحررة لتفعيررل إحيرراء الرررتاث 
الرروطين يف منرراهج الدراسررات االجتماعيررة 

التعلررريم العرررام باململكرررة العربيرررة  يف مراحرررل
، وهذا مرا 2030السعودية يف ضوء رؤية 

  يرررتم تناولررره يف أي دراسرررة عربيرررة سرررابية 
 .-اطالع الباحثة يف حدودوذلك  –

 يتناول  :منهجية الدراسة وإجراءاتها
هذا اجلزء منهجية الدراسة وإجراءاهتا على 

 النحو اآليت:

الدراسررة، نظرررًا لطبيعررة : مــنهج الدراســة 
وما تسعى إىل قحيييه مرن أهرداف فيرد 
ت اسررررررررررررررررررتخدام املررررررررررررررررررنهج الوصررررررررررررررررررفي 

"Descriptive Method ،"
( 2015السرررررررررررامرائي )الرررررررررررذي يعرفررررررررررره 

بأنررره:" ذلرررك املرررنهج الرررذي يهررردف إىل 
مجررع معلومررات وحيررائ  مفصررلة تصررف 
الظرررررررررواهر املعاصررررررررررة، وذلرررررررررك بغررررررررررض 
التعرررررررف علررررررى احلالررررررة الراهنررررررة جملتمرررررررع 
البحررررث حسررررب املتغرررري املررررراد دراسررررته" 

(. وقررد ت اختيررار هررذا املررنهج 59)ص.
ملالئمترررره لطبيعررررة الدراسررررة، ومررررا تسررررعى 

 اف.إىل قحيييه من أهد
يتألف جمتمع : مجتمع الدراسة 

الدراسة من كافة معلمي ومعلمات 
 مدارسالدراسات االجتماعية يف 

)االبتدائية، واملتوسطة، التعليم العام 
يف املدينة املنورة باململكة والثانوية( 

العربية السعودية، من اليائمني على 
رأس العمل خالل الفصل األول من 

هر، 1440/1441 العام الدراسي
والبالغ عددهم حبسب اإلحصاءات 

( مفردة؛ بواقع 1870الرمسية )
 .معلمة( 948، و)معلم( 922)
نظرًا لكرب حجم جمتمع : عينة الدراسة 
؛ فيد ت اختيار عينة عشوائية دراسةال

بسيطة  ثلة للمجتمع املبحوث، 
معلم ومعلمة  (620تألفت من )

للدراسات االجتماعية يف مدارس 
التعليم العام )االبتدائية، واملتوسطة، 

، وذلك مبا والثانوية( يف املدينة املنورة
%( من إمجا  اجملتمع 33،15ميثل )

املبحوث. وقد جرى قحديد حجم 
العينة استناًدا جلدول جريسي ومورجان 
(Krejcie  and Morgan's, 
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أفراد العينة من دد الذي حيُ  (1970
أعداد اجملتمع األصلي. وفيما يلي يبني 

 الدراسة عينة ( توزيع ألفراد1اجلدول )
، حيث ت الشخصيةتبًعا للبيانات 

حساب التكرارات والنسب املئوية 
على اليسم العينة الستجابات أفراد 
 .األول من االستبانة

 (620عينة الدراسة حسب البيانات الشخصية )ا=راد (: توزيع أف1جدول )
البياا  م

النسبة  التكرار البيانات الفرعية الرئيس
 المئوية

 %48،7 302 ذكر اجلنس 1
 %51،3 318 أنثى

 العمر 2
 %27،1 168 سنة 35إىل  25من 
 %40،2 249 سنة 45إىل  36من 

 %32،7 203 سنة 45أكثر من 

3 
عدد 
سنوات 
 اخلربة 

 %17،9 111 سنوات 5أقل من 
 %18،2 113 سنوات 10إىل  5من 
 %30،8 191 سنة 15إىل  11من 

 %33،1 205 سنة 15أكثر من 
 %100 620 اإلجمالي

غالبية  ( أن1دول )من اجليتضً 
ناث بنسبة اإلأفراد عينة الدراسة من 

ميثل الذكور ، بينما %(51،3)
أعمارهم غالبية  تراوحتوقد ، %(48،7)

سنة( بنسبة  45إىل  36)من 
تالهم ذوي الفئة العمرية ، %(40،2)

%(، 32،7سنة( بنسبة ) 45)أكثر من 
 35إىل  25مث ذوي الفئة العمرية )من 

. أما من حيث %(27،1سنة( بنسبة )
الفئة  تعدد سنوات اخلربة، فيد قحدد

)أكثر األكرب يف ذوي عدد سنوات اخلربة 
سنة(، تالهم من ترتاوح عدد  15من 

سنة(،  15إىل  11سنوات خربهتم )من 
إىل  5من مث ذوي عدد سنوات اخلربة )

(، مث أخيًا ذوي سنوات اخلربة سنوات 10
(، وذلك بنسب مئوية سنوات 5أقل من )
(33،1( ،)%30،8( ،)%18،2 ،)%
 %( على التوا .17،9)

انة ت استخدام االستب: أدا  الدراسة 
أداة جلمع البيانات؛ إذ تعد االستبانة 
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من أكثر أدوات البحث العلمي 
استخداًما وشيوًعا يف البحوث 
الوصفية. وقد جرى بناءها باالستعانة 
بآراء ذوي اخلربة واملتخصصني يف هذا 
اجملال، وبذلك ُصممت االستبانة يف 
صورهتا األولية، واليت تألفت من 

 قسمني كما يلي: 
ألول: تضررررررمن البيانررررررات اليسررررررم ا -1

األوليرررررة ألفرررررراد عينرررررة الدراسرررررة، وهررررري: 
 )اجلنس، العمر، عدد سنوات اخلربة(.

اليسررررررررم الثررررررررا : تضررررررررمن حمرررررررروري  -2
 االستبانة، ومها:

ا رررررررررررررررررررررور األول: دور منررررررررررررررررررررراهج  
الدراسرررات االجتماعيرررة يف تفعيرررل 
إحيرررررررراء الرررررررررتاث الرررررررروطين، بواقررررررررع 

 ( فيرة.22)
ا رررررررررررررور الثرررررررررررررا : دور منررررررررررررراهج   

الدراسرررات االجتماعيرررة يف قحييررر  
يف جمرررررررررال إحيررررررررراء  2030رؤيرررررررررة 

( 10الرررررررررررتاث الرررررررررروطين، بواقررررررررررع )
 فيرات. 

ت التحي  من : صد  أدا  الدراسة 
 صدق األداة بطرييتني مها:

الصد  الظاهري )صد   -1
 طرييةت استخدام : المحكميي(

للتأكد من  ؛الصدق الظاهري
االستبانة، وقدرهتا مدى صالحية 

، أن تييس ما أُعدت ليياسه
عرضها يف صورهتا األولية بوذلك 
ا كمني من  عدد منعلى 

يف جمال األساتذة املختصني 
مناهج وطرق تدريس الدراسات 
االجتماعية باجلامعات السعودية؛ 

مدى  حيالإلبداء الرأي وذلك 
للمحور وانتمائها  ،مناسبة الفيرات

وإدخال  ،الذي تندر  قحته
التعديالت الالزمة سواء باحلذف 

أو إعادة الصياغة.  اإلضافةأو 
جمموعة قدم السادة ا كمني وقد 
على أداة  همةالتعديالت امل من

واليت أخذهتا الباحثة  الدراسة،
مجيًعا بعني االعتبار، وجرى 
إدخال التعديالت الالزمة وفًيا 
مليرتحاهتم وتوجيهاهتم، حيث 

عديالت يف إعادة متحورت مجلة الت
صياغة وترتيب الفيرات، حىت 
أصبحت االستبانة يف صورهتا 
النهائية مكونة من حمورين؛ أوهلما 

( فيرة، وثانيهما 22يشتمل على )
( فيرات حبسب 10ينطوي على )
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ما ذكر سلًفا يف توصيف الصورة 
 األولية لألداة.

ييصد : صد  االتسا  الداخلي -2
باالتساق الداخلي مدى اتساق  
كل فيرة من فيرات االستبانة مع 

 قد تور الذي تنتمي إليه. و ا 
التحي  من صدق االتساق 

بتطبييها  الداخلي لألداة وفيراهتا
يف صورهتا النهائية على عينة 
استطالعية من خار  عينة الدراسة 

( معلم ومعلمة 30تألفت من )

للدراسات االجتماعية يف مدارس 
نورة، ومن التعليم العام باملدينة امل

 حساب معامالت ارتبا مث 
 Pearson) بيسون

Correlation 
Coefficients)    بني درجة

 حوركل فيرة والدرجة الكلية للم
( 2واجلدول ) .الذي تنتمي إليه

ق االتساق يوضً نتائج صد
 الداخلي ألداة الدراسة:

 (30)ا=   الدراسة(: صد  االتسا  الداخلي ألدا  2جدول )
معامل  م

 االرتباط
مستوى 
 الداللة

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  م
 مستوى الداللة االرتباط

 المحور الثاني المحور األول
1 0،630 0،018* 12 0،852 0،00 

** 1 0،858 0،00 ** 

2 0،799 0،00 
** 13 0،859 0،00 

** 2 0،972 0،00 ** 

3 0،789 0،00 
** 14 0،889 0،00 

** 3 0،925 0،00 ** 

4 0،860 0،00 
** 15 0،837 0،00 

** 4 0،880 0،00 ** 

5 0،951 0،00 
** 16 0،904 0،00 

** 5 0،977 0،00 ** 

6 0،816 0،00 
** 17 0،710 0،00 

** 6 0،957 0،00 ** 

7 0،937 0،00 
** 18 0،817 0،00 

** 7 0،882 0،00 ** 
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معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  م
 مستوى الداللة االرتباط

8 0،933 0،00 
** 19 0،725 0،00 

** 8 0،904 0،00 ** 

9 0،880 0،00 
** 20 0،816 0،00 

** 9 0،951 0،00 ** 

10 0،953 0،00 
** 21 0،914 0،00 

** 10 0،972 0،00 ** 

11 0،913 0،00 
** 22 0،911 0،00 

** 
- 

* دالة إحصائية عند مستوى       (0،01** دالة إحصائية عند مستوى داللة )
 (0،05داللة )

مجيع  ( أن2يتضً من اجلدول )
الفيرات دالة إحصائًيا عند مستوى 

( ضمن 1(، باستثناء الفيرة )0،01)
ا ور األول، فيد كانت دالة إحصائًيا عند 

(. وقد تراوحت قيم 0،05مستوى )
معامالت االرتبا  لرلمحور األول ما بني 

(، فيما تراوحت 0،953( إىل )0،630)
( إىل 0،858للمحور الثا  ما بني )

ا يدلل على وجود (؛   0،977)
مؤشرات صدق كافية ميكن الوثوق هبا 

 لتطبي  أداة الدراسة ميدانًيا.

 عدد من توجد: ثبات أدا  الدراسة 
اليت ميكن استخدامها للتحي   طرقال

ويف هذه من ثبات أداة الدراسة. 
جرى التحي  من صدق  الدراسة

بتطبييها يف صورهتا النهائية على األداة 
عينة استطالعية من خار  عينة 

( معلم 30الدراسة تألفت من )
ومعلمة للدراسات االجتماعية يف 
 مدارس التعليم العام باملدينة املنورة، 

-ألفااستخدام كل من طريية ومن مث 
 Cronbach's Alphaكرونباخ 

Method)،)  وطريية التجزئة
 Split _Half)النصفية 

Method)ثبات كل حلساب  ؛
حمور من حموري االستبانة على حدة، 

يوضً و  وحسابه لالستبانة ككل.
ثبات أداة معامالت ( 3اجلدول )

 الدراسة بكال الطرييتني.
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بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية  أدا  الدراسة(: معامالت ثبات 3جدول )
 (.30)ا=

 المحور

-الثبات طريقة ألفا
 كرونباخ

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية

عدد 
 الفقرات

معامالت 
 الثبات

معامل ارتباط 
 بيرسوا

معامل ارتباط سبيرماا 
 براوا المعدل

 0،986 0،978 0،980 22 ا ور األول
 0،968 0،963 0،960 10 ا ور الثا 
 0،987 0،986 0،985 32 األداة ككل

( أن أداة 3يتضرررررررررً مرررررررررن اجلررررررررردول )
، دراسرررررة تتمترررررع بثبرررررات ميبرررررول إحصرررررائًياال

  حيرررث بلغررررت قيمررررة معامررررل الثبررررات لررررألداة
، (0،985)ألفرررررا كرونبررررراخ  ةككرررررل بطرييررررر

فيما بلرغ معامرل االرتبرا  املعردل )سربيمان 
 اتوهري درجر، (0،987براون( ما قيمته )

صررررررالحية أداة ، وتشرررررري إىل رتفعررررررةثبررررررات م
 الدراسة للتطبي  على أفراد عني الدراسة.

لإلجابرررة عرررن : تصـــحيد أدا  الدراســـة 
أسرررررئلة الدراسرررررة، ت اسرررررتخدام مييررررراس 
التررررررررردر  اخلماسررررررررري )ليكررررررررررت( وفًيرررررررررا 
للتررردريج الترررا : )أوافررر  بشررردة/ أوافررر / 
أوافررررر  بدرجرررررة متوسرررررطة/ ال أوافررررر / ال 

أوافررر  بشررردة(، وت مرررنً كرررل اسرررتجابة 
، 3، 4، 5كمررررا يلررررري: )درجررررة حمرررررددة  

( علرررى التررروا . وبنررراًء علرررى هرررذا 1، 2
التررررردريج، ت تيررررردير درجرررررة االسرررررتجابة 
حسررررررب معيررررررار احلكررررررم باالسررررررتناد إىل 
قيمررررة املتوسررررط احلسررررايب املرررروزون لكررررل 
حمرررور، والدرجرررة الكليرررة حيرررث صرررنفت 
االسرررررررررتجابات إىل مخسرررررررررة مسرررررررررتويات 
متسرررررراوية املرررررردى مررررررن خررررررالل املعادلررررررة 

 –= )أكرررررب قيمررررة اآلتيررررة: طررررول الفئررررة 
-5) -عدد بدائل األداة ÷أقل قيمة(

، لنحصررررررررررل علررررررررررى 0،80= 5 ÷( 1
 التا : دريجالت
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 ج المستخدم في أدا  الدراسةي(: توزيع الفئات وفق التدر 4جدول )
 مدى المتوسطات درجة االستجابة م
 5،00 -4،21 أواف  بشدة 1
 4،20 -3،41 أواف  2

أواف  بدرجة  3
 متوسطة

2،61- 3،40 

 2،60 -1،81 ال أواف  4
 1،80 -1،00 ال أواف  بشدة 5

األســاليب اإلحصــائية المســتخدمة  .1
ت االعتمرراد  فــي معالجــة البيانــات:
 اإلحصررررررائيعلررررررى برنررررررامج التحليررررررل 

(SPSS v.23 يف إدخررررررال )
بيانرررررررررات الدراسرررررررررة وقحليلهرررررررررا، مرررررررررع 

 اإلحصرررررررائيةاالسرررررررتعانة باألسررررررراليب 
 ،لتحييرررر  أهررررداف الدراسررررة املناسرررربة

 :يفهرررررذه األسررررراليب  قرررررد قحرررررددتو 
املئويررررررررررررررررررة  التكرررررررررررررررررررارات والنسررررررررررررررررررب

(Frequencies and 
Percentages) املتوسررررررررررررررررررررررررررط ، و

واالحنرررررررررررررررراف املعيررررررررررررررراري احلسرررررررررررررررايب 
(Mean and Standard 

Deviation) ارتبرررررررا   معامرررررررل، و
 Pearson بيسررررررررررررون )

Correlation 
Coefficient  إىل جانررررررررررررررررررررررب ،)

كرونبرررررررررررررررررررررررررراخ  معامررررررررررررررررررررررررررل ألفررررررررررررررررررررررررررا
(Cronbach's Alpha 

Coefficient والتجزئررررررررررررررررررررررررررررررررررة ،)
، (Split _Half)النصررررررفية 
(؛ t-testاختبررررررررررررار ت )وكررررررررررررذلك 

 األحررررررررادي اختبررررررررار قحليررررررررل التبرررررررراين
(One-way ANOVA). 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اليسررررررم بعرررررررض نتررررررائج يتعلرررررر  هررررررذا 
، ومناقشرررتها، اإلجابرررة علرررى أسرررئلة الدراسرررة

وميارنتهرررا بنترررائج الدراسرررات السرررابية ذات 
 الصلة، وذلك على النحو اآليت:

أواًل: عــــــــــرض نتــــــــــائج الســــــــــ ال األولح 
 ومناقشتها
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مــا دور نررص السررؤال األول علررى: " 
مناهج الدراسـات االجتماعيـة فـي تفعيـل 

معلمـــي  إحيـــاء التـــراث الـــوطني كمـــا يـــراه
ومعلمـــــات الدراســـــات االجتماعيـــــة فـــــي 
 مراحــل التعلــيم العــام بالمدينــة المنــور   
". لإلجابررررة عررررن هررررذا السررررؤال ت حسرررراب 
املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، 

السرررررتجابات أفرررررراد عينرررررة  نسررررربيةال وزانواأل
فيررررات ا رررور  دراسرررة علرررى كرررل فيررررة مرررنال

زليًرررررا حبسرررررب السرررررتبانة، وترتيبهرررررا تنااألول ل
املتوسط احلسرايب األعلرى، ومرن مث حسراب 

ككررررل، وذلررررك    للمحرررروراملتوسررررط احلسررررايب 
 (:5كما هو موضً يف اجلدول )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 5جدول )
)مرتبة دور مناهج الدراسات االجتماعية في تفعيل إحياء التراث الوطني على  دراسةال

 (   620تنازلًياً(   )ا=
المتوسط  الفقر  م

 الحسابي
االنحراف 
 درجة االستجابة الرتبة المعياري

ية أمهية الرتاث يوضً منهج الدراسات االجتماع 1
 أواف  1 0،819 3،91 الوطين السعودي.

2 
الدراسات االجتماعية أمهية مشاركة يوضً منهج 

الطالب يف مراحل التعليم العام يف املناسبات 
 الرتاثية الوطنية.

 أواف  بدرجة متوسطة 2 1،01 3،14

3 
ييدر منهج الدراسات االجتماعية الشخصيات 
اليت كان هلا أثر واضً يف الرتاث الوطين 

 السعودي.
 أواف  بدرجة متوسطة 3 1،01 3،12

منهج الدراسات االجتماعية وعي طالب ينمي  4
 أواف  بدرجة متوسطة 4 1،01 2،95 مراحل التعليم العام بعادات جمتمعه اإلجيابية.

6 
يربز منهج الدراسات االجتماعية أمهية املعا  
األثرية الرتاثية ودورها يف تطور اليطاع السياحي 

 يف اململكة العربية السعودية.
 متوسطة أواف  بدرجة 5 1،03 2،90

يشجع منهج الدراسات االجتماعية الطالب حنو  5
 أواف  بدرجة متوسطة 6 0،959 2،80 املبادرة يف  ارسة األعمال الرتاثية وتعزيزها.

9 
ييرتح منهج الدراسات االجتماعية للطالب بعض 
األساليب اليت تعزز احلفاظ على املوروث 

 احلضاري الثيايف للوطن.
 بدرجة متوسطةأواف   7 1،00 2،79

17 
يعم  منهج الدراسات االجتماعية الوعي 
السياسي الوطين لدى طالب مراحل التعليم 

 العام.
 أواف  بدرجة متوسطة 8 1،01 2،75
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المتوسط  الفقر  م
 الحسابي

االنحراف 
 درجة االستجابة الرتبة المعياري

8 
يطور منهج الدراسات االجتماعية وعي الطالب 
إىل التعامل مع التنوع الثيايف بني فئات اجملتمع 

 السعودي باحرتام.
 بدرجة متوسطةأواف   9 0،987 2،72

20 
يساهم منهج الدراسات االجتماعية يف محاية 
الرتاث من خالل ما يرسخه من مضامني تتعل  

 باالنتماء لدى طالب مراحل التعليم العام.
 أواف  بدرجة متوسطة 10 1،00 2،70

19 
يعترب منهج الدراسات االجتماعية يف مراحل 

بالرتاث التعليم العام وسيلة من وسائل التعريف 
 الوطين السعودي.

2،70 1،00 10 
 أواف  بدرجة متوسطة مكرر

7 
يساهم منهج الدراسات االجتماعية يف توسيع 
إدراك طالب مراحل التعليم العام حول أمهية 

 النشا  الرتاثي وتفعيله.
 أواف  بدرجة متوسطة 11 0،928 2،68

يساهم منهج الدراسات االجتماعية يف تعزيز قيم  11
 أواف  بدرجة متوسطة 12 0،991 2،66 املوروث الوطين من خالل الدروس العملية.

يساهم املنهج بالشعور باالعتزاز بامليومات الرتاثية  22
 أواف  بدرجة متوسطة 13 1،01 2،63 واملواقع التارخيية يف اململكة العربية السعودية.

10 
يعزز منهج الدراسات االجتماعية مبدأ املياومة 
الثيافية الرتاثية الوافدة مبا يدعم الثيافة الرتاثية 

 الوطنية.
 أواف  بدرجة متوسطة 14 0،982 2،61

12 
حيتوي منهج الدراسات االجتماعية على نشاطات 
هتتم بزيارة املتاحف الوطنية هبدف تنمية الرتاث 

 الوطين السعودي.
2،61 0،990 14 

 أواف  بدرجة متوسطة مكرر

ربط بني منهج الدراسات االجتماعية هناك حالة  18
 14 0،957 2،61 واليضايا الوطنية اليت هتتم بالواقع السعودي.

 أواف  بدرجة متوسطة مكرر

15 
حيتوي منهج الدراسات االجتماعية على أنشطة 
ال صفية متارس يف األندية الصيفية اهلادفة لتعزيز 

 قيم الرتاث الوطين السعودي.
 أواف ال  15 0،881 2،58

حيتوي منهج الدراسات االجتماعية على فصل  16
 ال أواف  16 1،00 2،55 يستعرض صور مليتنيات الرتاث الوطين السعودي.

حيتوي منهج الدراسات االجتماعية على نشاطات  13
 ال أواف  17 0،979 2،53 هتتم بالزيارات اخلارجية للمواقع الرتاثية األثرية.

21 
االجتماعية طالب مراحل حيفز منهج الدراسات 

التعليم العام على اقتناء املنتوجات الرتاثية 
 السعودية.

 ال أواف  18 0،955 2،52

14 
حيتوي منهج الدراسات االجتماعية على نشاطات 
هتتم بعيد الندوات للحديث عن الرتاث الوطين 

 السعودي.
 ال أواف  19 0،879 2،50

 أوافق بدرجة متوسطة 972ح0 77ح2 المتوسط الحسابي العام للمحور األول
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( أن دور 5يتضررررررً مررررررن اجلرررررردول )
منررررراهج الدراسرررررات االجتماعيرررررة يف تفعيرررررل 
إحيررررراء الررررررتاث الررررروطين كمرررررا يرررررراه معلمررررري 
ومعلمررررررررررررات الدراسررررررررررررات االجتماعيررررررررررررة يف 
مراحررررل التعلرررريم العررررام باملدينررررة املنررررورة جرررراء 
بدرجررة اسررتجابة )أوافرر  بدرجررة متوسررطة(، 

مرررن  2،77وذلرررك مبتوسرررط حسرررايب عرررام )
(، ومبرررررا 0،972) (، وبررررراحنراف املعيررررراري5

وقرد %(. 55،4يواف  نسبة مئويرة قردرها )
 بنرررررراء منرررررراهجإىل إن ترجررررررع هررررررذه النتررررررائج 

الدراسررررات االجتماعيررررة يف مراحررررل التعلرررريم 
العررام باململكررة بوجرره عررام،   يررتم االسررتناد 
فيرررررررره إىل مرررررررردخل الرتبيررررررررة الرتاثيررررررررة باليرررررررردر 

إىل جانررب إغفررال اليررائمني علررى املنشررود، 
أمهيررررة تضررررمني بعررررض تطرررروير هررررذه املنرررراهج 

تفعيررررل إحيرررراء  النشرررراطات الرررريت مررررن شررررأهنا
الررررررتاث الررررروطين، مبرررررا يف ذلرررررك النشررررراطات 
الالصررررررررررفية الرررررررررريت هتررررررررررتم بعيررررررررررد النرررررررررردوات 
وا اضرات ذات الصبغة الرتاثيرة، والزيرارات 
والررررررررررررحالت اخلارجيرررررررررررة للمواقرررررررررررع الرتاثيرررررررررررة 

 واألثرية.

أن  اجلدول السراب  كما يتضً من
 درجرررة االسرررتجابة مرررن حيرررث أعلرررى فيررررتني

الفيررررة : علرررى التررروا  مهرررا ضرررمن هرررذا ا رررور
وميكرررررن تفسررررري ذلرررررك (. 2(، والفيررررررة )1)

معلمرررررررررري ومعلمررررررررررات  باستشررررررررررعار غالبيررررررررررة
مررررن أفررررراد الدراسررررة  الدراسررررات االجتماعيررررة

بوجررررود قرررردر الئرررر  مررررن االهتمررررام مررررن قبررررل 
اليرررررائمني علرررررى تطررررروير منررررراهج الدراسرررررات 
االجتماعيررررررة بررررررإدرا  موضرررررروعات تعكررررررس 
أمهيرررررررررة الررررررررررتاث الررررررررروطين واهلويرررررررررة الوطنيرررررررررة 
السرررعودية، ومنهرررا املوضررروعات الررريت توضرررً 
تنرررررروع الرررررررتاث السررررررعودي وثررررررراءه، وتفرررررررده 

 هبردف أن مبجموعة من اخلصائص، وذلرك
إجيابًرررررا علرررررى تعزيرررررز  هرررررذا ا تررررروى يرررررنعكس

شخصررررررررية املتعلمررررررررني، واعتررررررررزازهم برررررررررتاثهم 
)مرررن أن مرررن مبررردأ  الررروطين، وذلرررك انطالقًرررا

ماضررررررري، لرررررريس لررررررره حاضرررررررر وال  لرررررريس لررررررره
وجررررود درجررررة مررررن  عررررالوة علررررى مسررررتيبل(.

احلرررررررررس الررررررررروطين لررررررررردى أعضررررررررراء اللجررررررررران 
التخطيطيرررة ملنررراهج الدراسرررات االجتماعيرررة 

ة تفعيرررل دور هرررذه يف اململكرررة حيرررال ضررررور 
 ،حلفررراظ علرررى املررروروث الررروطيناملنررراهج يف ا

مررررن خررررالل تضرررررمني موضرررروعات وأنشرررررطة 
يف املناسربات  ةشراركتعلمرني علرى املاملقحرث 

ومنهرا العيررد الرروطين ، الرتاثيرة والوطنيررة اهلامررة
السرررررعودي، ومهرجرررررات "اجلنادريرررررة" الرررررذي 
يعرررررررد أحرررررررد املهرجانرررررررات الوطنيرررررررة للررررررررتاث 

كررس برردوره علررى آراء والثيافررة، وهررو مررا انع
 أفراد عينة الدراسة.
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( 5ومن ناحيرة أخررى يبرني اجلردول )
أن أدىن فيرتني من حيث درجة االسرتجابة 
ضرررمن هرررذا ا رررور مهرررا علرررى التررروا : الفيررررة 

وميكررن أن (. 21(، والفيرررة رقررم )14رقررم )
الدراسرررررات هج امنررررر تركيرررررزإىل يرجرررررع ذلرررررك 

بوجررررره  النظرررررري تررررروىا االجتماعيرررررة علرررررى 
باملوضررررررروعات ذات فيمرررررررا يتعلررررررر  و  عرررررررام، 
علرى وجره  الرتاث الروطين السرعوديالصلة بر

أن الندوات وا اضرات  السيما، اخلصوص
ملتعلمرني الرذي قد تشغل الكثري مرن وقرت ا

الدراسررررررية  املنرررررراهج بالكرررررراد يكفرررررري لتغطيررررررة
املكدسررة، واملليئررة باحلشررو، والرريت تفتيررر إىل 
تضررررمني النشرررراطات غرررري الصررررفية املختلفررررة 

تعىن بإحيراء الررتاث الروطين السرعودي.  اليت
اعتيررراد اليرررائمني علرررى تطررروير عرررالوة علرررى 

هذه املناهج بأن حفرز الطرالب علرى اقتنراء 
األدوات واملنتوجررررررات الرتاثيررررررة السررررررعودية ال 
يندر  قحت سلم أولويات تعليم الدراسات 
االجتماعيررة وتعلمهررا، حيررث ييتصررر األمررر 
علرررررررررى تعريرررررررررف املتعلمرررررررررني بررررررررربعض منهرررررررررا 

ب، دون إحيررراء أمهيرررة وقيمرررة اقتنائهرررا فحسررر
   يف نفوس الطالب.

مرا انتهرت  مرعالنتائج السرابية تتف  و 
ومنهرررررررا الدراسرررررررات السرررررررابية، إليررررررره بعرررررررض 

إىل الررريت خلصرررت  (2003دراسرررة بررردوي )

مررنهج الترراريخ باملرحلررة اإلعداديررة مبصررر إن 
ركرررز علرررى الرتبيرررة الرتاثيرررة بدرجرررة متوسرررطة، 
حيث جاء االهتمرام بربعض جمرالت الررتاث 

رتكيرررز علرررى البدرجرررة عاليرررة، يف حرررني جررراء 
يف حرررررني ضرررررعيفة.  درجرررررةالررررربعض اآلخرررررر ب

 نتررررائج دراسررررةختتلررررف النتررررائج السررررابية مررررع 
( الررررررررريت أظهررررررررررت أن دور 2018قرررررررررروا  )

جامعررة اليرردس وميرراهتررا الدراسررية يف تعزيررز 
لرررردى الطررررالب الرررررتاث الشررررعيب الفلسررررطيين 

 %(.72.18بنسرربة مئويررة )و  جرراء مرتفًعررا،
دراسرررررررة أمحرررررررد وهررررررري ختتلرررررررف مرررررررع نترررررررائج 

Ahmed, 2017))  الريت أوضرحت أن
الرضررررررا عررررررن األدوار الرررررريت تلعبهررررررا مرررررردارس 

تعزيرررررررز الررررررروعي برررررررالرتاث التعلررررررريم العرررررررام يف 
الرررروطين لرررردى طررررالب جامعررررة حائررررل جرررراء 
منخفًضرررا، حيرررث تبرررني أن الررررتاث   يكرررن 
 يف صررردارة أولويرررات اهتمرررام هرررذه املررردارس.
 كمررررررا ختتلرررررررف مرررررررع نترررررررائج دراسرررررررة قاسررررررري

( الرررريت أشررررارت إىل إمهررررال منرررراهج 2016)
اللغررررررة العربيررررررة امليررررررررة يف صررررررفوف املرحلررررررة 

 .ية الثيافيةاالبتدائية باجلزائر ملوضوع اهلو 

ثانًيــــــا: عــــــرض نتــــــائج الســــــ ال الثــــــانيح 
 ومناقشتها
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مــا دور نررص السررؤال الثررا  علررى: " 
مناهج الدراسات االجتماعية في تحقيـق 

فـــي مجـــال إحيـــاء التـــراث  2030رؤيـــة 
الــــــوطني كمــــــا يــــــراه معلمــــــي ومعلمــــــات 
الدراســـــــات االجتماعيـــــــة فـــــــي مراحـــــــل 
". التعلـــــــيم العـــــــام بالمدينـــــــة المنـــــــور   

لإلجابرررررررة عرررررررن هرررررررذا السرررررررؤال ت حسررررررراب 
املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، 

واألوزان النسررررربية السرررررتجابات أفرررررراد عينرررررة 
الدراسرررة علرررى كرررل فيررررة مرررن فيررررات ا رررور 
الثررررا  لالسررررتبانة، وترتيبهررررا تنازليًررررا حبسررررب 
املتوسط احلسرايب األعلرى، ومرن مث حسراب 

ذلررررك  املتوسررررط احلسررررايب للمحررررور ككررررل، و 
 (:6كما هو موضً يف اجلدول )

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة 6جدول )
في مجال  2030الدراسة على دور مناهج الدراسات االجتماعية في تحقيق رؤية 
 (   620إحياء التراث الوطني )مرتبة تنازلًياً(   )ا=

 م
المتوسط  فقر ال

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
االستجا
 بة

1 
تتكامل أهداف موضوعات مناهج الدراسات 

املنادية باحلفاظ  2030االجتماعية مع فلسفة رؤية 
 على الرتاث.

 أواف  1 0،785 3،69

2 
يتضمن حمتوي مناهج الدراسات االجتماعية مفاهيم 

يف كل وحدة متاشياً  ذات صلة بالرتاث بطريية تكاملية
 .2030مع رؤية اململكة 

2،92 0،900 2 
أواف  
بدرجة 
 متوسطة

5 
قحي  مناهج الدراسات االجتماعية الربط الذي تنادي 

بني املعلومات التارخيية  2030به رؤية اململكة 
واجلغرافية بالشكل الذي يعزز إدراك الطالب ليضاياهم 

 الرتاثية.
2،83 0،865 3 

أواف  
بدرجة 
 متوسطة

تنادي مناهج الدراسات االجتماعية بضرورة إحياء  3
 4 0،893 2،81 .2030الرتاث الوطين قحييياً لرؤية اململكة 

أواف  
بدرجة 
 متوسطة

تتبىن مناهج الدراسات االجتماعية برنامج خادم  9
أواف   5 0،879 2،77احلرمني الشريفني للعناية بالرتاث احلضاري للمملكة، 

بدرجة 
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 م
المتوسط  فقر ال

 الحسابي
االنحراف 
 الرتبة المعياري

درجة 
االستجا
 بة

املواطن بأمهية محاية اآلثار والذي يسعى لتعزيز معرفة 
وا افظة عليها وعرضها حملًيا ودولًيا، وهتيئة املواقع 

 األثرية والطرق التارخيية وتوظيفها يف التنمية الشاملة.

 متوسطة

6 
تتضمن مناهج الدراسات االجتماعية تكليف الطالب 

مرتبطة بالرتاث ببناء وإعداد معلومات تارخيية وجغرافية 
 .2030الوطين السعودي متاشياً مع رؤية 

2،71 0،88 6 
أواف  
بدرجة 
 متوسطة

7 
تسعى مناهج الدراسات االجتماعية باالستفادة من 
التينية احلديثة فيما يتعل  بالرتاث يف ظل مناداة رؤية 

 باحلداثة والتطور. 2030اململكة 
2،70 0،898 7 

أواف  
بدرجة 
 متوسطة

8 
مناهج الدراسات االجتماعية على اليرارات تؤكد 

، واليت تساهم 2030التارخيية للمملكة اليت تبنتها رؤية 
 اث احلضاري وتنظيمه والتعريف به.حبفظ الرت 

2،67 0،867 8 
أواف  
بدرجة 
 متوسطة

4 
هتتم مناهج الدراسات االجتماعية باخلربات السابية 

بتفعيل ، واملنوطة 2030املكتسبة من رؤية اململكة 
 الرتاث الوطين السعودي.

2،66 0،838 9 
أواف  
بدرجة 
 متوسطة

10 
تنادي مناهج الدراسات االجتماعية بالتعاون مع كافة 
اجلمعيات واملؤسسات الرتاثية اليت أفرزهتا رؤية اململكة 

2030. 
 ال أواف  10 0،888 2،39

أوافق بدرجة  869ح0 81ح2 المتوسط العام للمحور الثاني
 متوسطة

( أن دور 6يتضررررررً مررررررن اجلرررررردول )
منررررراهج الدراسرررررات االجتماعيرررررة يف قحييررررر  

يف جمال إحيراء الررتاث الروطين  2030رؤية 
جرررررررراء بدرجررررررررة اسررررررررتجابة )أوافرررررررر  بدرجررررررررة 
متوسرررررطة(، وذلرررررك مبتوسرررررط حسرررررايب عرررررام 

(، وبرررررررررررراحنراف املعيرررررررررررراري 5مررررررررررررن  2،81)
(، ومبرررا يوافررر  نسررربة مئويرررة قررردرها 0،869)

إىل ئج %(. وقررررد ترجررررع هررررذه النتررررا56،2)
الدراسرررررررررررات  عمليرررررررررررة تطررررررررررروير منررررررررررراهجإن 

االجتماعيررررررررررة يف مراحررررررررررل التعلرررررررررريم العررررررررررام 
قبيرررررررل مترررررررت باململكرررررررة يف طورهرررررررا الررررررررئيس 

 هنرررررررراك، وإن كرررررررران 2030إطررررررررالق رؤيررررررررة 
الرررررريت بعررررررض العمليررررررات التطويريررررررة اجلزئيررررررة 

، والررررريت إطرررررالق الرؤيرررررة فيمرررررا بعررررردُأجريرررررت 
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تضرررررمنت يف ميدمرررررة أهررررردافها تفعيرررررل دور 
منررررراهج الدراسرررررات االجتماعيرررررة يف قحييررررر  

، ومنررررره جمرررررال إحيررررراء الررررررتاث 2030رؤيرررررة 
الرررررروطين، وهررررررو مررررررا انعكررررررس علررررررى درجررررررة 
اسرررتجابات أفرررراد الدراسرررة علرررى هرررذا ا رررور  
ككررل، الرريت جرراءت بدرجررة )أوافرر  بدرجررة 

 متوسطة(.

أن كما يتضً من اجلدول السراب  
حيرررث درجرررة االسرررتجابة  أعلرررى فيررررتني مرررن

الفيررررة ضرررمن هرررذا ا رررور مهرررا علرررى التررروا : 
وميكررن تفسرري (. 2(، والفيرررة رقررم )1رقررم )
تُبرررذل مرررن قبرررل جهرررود حثيثرررة بوجرررود  ذلرررك

وزارة التعلرررريم إلحررررداث قرررردر مررررن التكامررررل 
بررني أهررداف موضرروعات منرراهج الدراسررات 

املناديررررة  2030االجتماعيررررة وفلسررررفة رؤيررررة 
وذلررك بوصررفها مررن  باحلفرراظ علررى الرررتاث،

اجلهررات املناطرررة بتحييررر  مسرررتهدفات رؤيرررة 
يف جمررررررال إحيرررررراء الرررررررتاث الرررررروطين،  2030

ونيلرررررررره إىل األجيررررررررال اليادمررررررررة، وهررررررررو مررررررررا 
انعكس على استشعار غالبية أفراد الدراسة 
مرررررررررررررن معلمررررررررررررري ومعلمرررررررررررررات الدراسرررررررررررررات 
االجتماعيررررة بوجررررود هررررذا التكامررررل املررررذكور 

مررن  هتمرراموجررود قرردر اال عررالوة علررى آنًفرا.
مناهج الدراسات  اليائمني على تطوير قبل

بتضررررمني موضرررروعات متنوعررررة االجتماعيررررة 

تعىن بتناول مفاهيم املواطنة والرتاث بطريية 
تكامليررة يف عرردد  مررن الوحرردات متاشررياً مررع 

 ، وذلررك هبرردف تعزيررز2030 رؤيررة اململكررة
ذات  فرررررراهيمتعلم وإثياهلررررررا باملشخصررررررية املرررررر

ث الروطين، وإن الصلة باملواطنة وتيدير الررتا
كرررررران هررررررذا التضررررررمني   يترررررروفر يف كامررررررل 
الوحررررررررررردات، وهرررررررررررو مرررررررررررا انعكرررررررررررس علرررررررررررى 

 ت يفءاسررتجابات أفررراد الدراسررة، الرريت جررا
 جمملها بدرجة )أواف  بدرجة متوسطة(. 

( 6ومن ناحيرة أخررى يبرني اجلردول )
مرررن حيرررث درجرررة االسرررتجابة  ةأن أدىن فيرررر 

. (10هررري الفيررررة رقرررم )ضرررمن هرررذا ا رررور 
تكرررررررررررردس وميكررررررررررررن أن يرجررررررررررررع ذلررررررررررررك إىل 

والدروس يف منراهج الدراسرات  ضوعاتاملو 
االجتماعية وتركيزها على اجلوانرب النظريرة، 

هرررررذه املنررررراهج  مطرررررورياهتمرررررام  ضرررررعفأو 
التعررراون مرررع مؤسسرررات دعم فيمرررا يتعلررر  بررر

 واملؤسسرررات اجلمعيررراتاملتمثلرررة يف اجملتمرررع 
الرتاثيررة، والرريت قررد ال تكررون علررى قرردر كررايف 

لمشرررررررراركة والتعرررررررراون مررررررررع ل اهزيررررررررةمررررررررن اجل
تنظريم فاعليرات  يف مؤسسات التعليم العرام

لعب انعدام التنسي  ، حيث يمشرتكة تراثية
  بينهما دورًا مؤثرًا يف ذلك األمر.
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مررررررررا  النتررررررررائج السررررررررابية مررررررررع وتتفرررررررر 
( 2016دراسرررررررة املرشررررررررد ) خلصرررررررت إليررررررره

م 2030تررروفر معرررايي رؤيرررة اململكرررة  بشرررأن

يفة يف حمتررروى اخلاصرررة برررالرتاث بدرجرررة ضرررع
كتررررررررب الدراسررررررررات االجتماعيررررررررة لطررررررررالب 

 املرحلة املتوسطة.
ـــــاً  ـــــائج الســـــ ال الثاثالث ـــــ : عـــــرض نت ح ل

 ومناقشتها
هــل : " لــ  علــىنــص الســ ال الثا

توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد 
(  بــــــــيي α ≥05ح0مســــــــتوى داللــــــــة )

متوسـطات تقــديرات أفـراد الدراســة نحــو 
ـــة فـــي  ـــاهج الدراســـات االجتماعي دور من
تفعيــل إحيــاء التــراث الــوطني تعــزى إلــى 
متغيـــــرات: )الجـــــنسح العمـــــرح ســـــنوات 

 . "الخبر ( 

ت  ،لإلجابررررررررررة عررررررررررن هررررررررررذا السررررررررررؤال
اسرررررررررررررررررتخدام عررررررررررررررررردد مرررررررررررررررررن األسررررررررررررررررراليب 
اإلحصررررررررررائية، مبررررررررررا يف ذلررررررررررك اختبررررررررررار ت 

((t-test  الفررررررررروق الرررررررريت للكشررررررررف عررررررررن
متغررررررري )اجلرررررررنس(، إىل جانرررررررب تعرررررررزى إىل 

اسررررررررررررررررتخدام اختبررررررررررررررررار قحليررررررررررررررررل التبرررررررررررررررراين 
للكشرررررررررررررررف ( ANOVAاألحرررررررررررررررادي )

العمررررر، تعررررزى ملتغرررريي )الرررريت فررررروق عررررن ال
(. وفيمررررا يلرررري بيررررران وعرررردد سررررنوات اخلررررربة

 نتائج كل متغي على حدة:
 الفرو  بحسب متغير الجنس: -أ

بيي متوسطات تقديرات أفراد ( للفرو  t-test(: نتائج اختبار ت )7جدول )
الدراسة نحو دور مناهج الدراسات االجتماعية في تفعيل إحياء التراث الوطني تعزى 

 إلى متغير الجنس
مستوى 
 الداللة

قيمة 
 )ت(

االنحرا
ف 
 المعياري

المتوسط 
 الجنس العدد الحسابي

0،25
6 1،13 

 ذكر 302 2،73 0،782
 أنثى 318 2،81 0،796

عررردم وجرررود ( 7يتبرررني مرررن اجلررردول )
فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى 

(  بررررررررني متوسررررررررطات α ≥0،05داللررررررررة )

تيرررررديرات أفرررررراد الدراسرررررة حنرررررو دور منررررراهج 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة يف تفعيررررررل إحيرررررراء 
، الررررررتاث الررررروطين تعرررررزى إىل متغررررري اجلرررررنس
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اعتمرراًدا علررى عرردم داللررة قرريم )ت( وذلررك 
 سررررررروبة املوضرررررررحة يف اجلررررررردول السررررررراب .ا 

وبنرراًء علرررى هررذه النتيجرررة فيررد ثَربُرررت صرررحة 
 الفرضية األوىل للدراسة.

أفررراد إىل إن وقررد تعررزى هررذه النتررائج 
عينررررررررة الدراسررررررررة مررررررررن معلمرررررررري ومعلمررررررررات 
الدراسات االجتماعية مبدارس التعليم العام 

الف جنسررررررهم باملدينررررررة املنررررررورة علررررررى اخررررررت
)ذكررور أو إنرراث( يعملررون يف بيئررة تنظيميررة 
واحدة تتسرم بسرمات متشراهبة، ومنهرا هنرا 
أن كالمها يُدرس مناهج موحدة للدراسرات 
االجتماعيرررررة يف كرررررل صرررررف دراسررررري، فمرررررا 
ييرررررردم مررررررن منرررررراهج للطررررررالب يف مررررررردارس 
البنرررررني، هرررررو ذاتررررره مرررررا ييررررردم للطالبرررررات يف 
مررررردارس البنرررررات، وهرررررو مرررررا جعرررررل وعررررريهم 

ر منررراهج الدراسرررات االجتماعيررررة حيرررال دو 

يف تفعيرررررررل إحيررررررراء الررررررررتاث الررررررروطين جيررررررريء 
   بدرجات متياربة، دون فوارق جوهرية.

مررررع مررررا  هررررذه الدراسررررةوتتفرررر  نتررررائج 
 ,Ahmedأظهرترره نتررائج دراسررة أمحررد 

( بشررررأن عرررردم وجررررود فررررروق ذات (2017
داللرررررة إحصرررررائية برررررني اسرررررتجابات طرررررالب 
السنة التحضيية  امعة حائل حرول فعاليرة 
املنرررررراهج الدراسررررررية يف رفررررررع الرررررروعي بأمهيررررررة 
يف الرررتاث الرروطين تعررزى إىل متغرري اجلررنس. 

حرني ختتلرف تلرك النترائج مرع نترائج دراسررة 
(، الررريت بيرررت وجرررود فرررروق 2018قرررروا  )

يف اسررررررررررتجابات الطلبررررررررررة  دالررررررررررة إحصررررررررررائًيا
الفلسطينيني حنو دور جامعة اليدس وميرر 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة يف تعزيررررررز الرررررررتاث 

 الشعيب، ولصا  اإلناث.
 :العمرالفرو  بحسب متغير  -ب

بيي ( للفرو  ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التبايي األحادي )8جدول )
أفراد الدراسة نحو دور مناهج الدراسات االجتماعية في تفعيل متوسطات تقديرات 

 إحياء التراث الوطني تعزى إلى متغير )العمر(
مستوى 
متوسط  قيمة )ف( الداللة

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التبايي المربعات

0،07 2،56 
 بني اجملموعات 3،18 2 1،59
 داخل اجملموعات 382،88 617 0،621

 اجملموع 386،07 619
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( عررردم وجرررود 8يتبرررني مرررن اجلررردول )
فررررروق ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى 

(  بررررررررني متوسررررررررطات α ≥0،05داللررررررررة )
تيرررررديرات أفرررررراد الدراسرررررة حنرررررو دور منررررراهج 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة يف تفعيررررررل إحيرررررراء 
الرررررررتاث الرررررروطين تعررررررزى إىل متغرررررري العمررررررر، 

اعتمرراًدا علررى عرردم داللررة قرريم )ف( وذلررك 
 ا سررررررروبة املوضرررررررحة يف اجلررررررردول السررررررراب .
وبنرراًء علرررى هررذه النتيجرررة فيررد ثَربُرررت صرررحة 

 الفرضية الثانية للدراسة.
وميكررن تفسرري هررذه النتررائج بررأن أفررراد 
عينررررررررة الدراسررررررررة مررررررررن معلمرررررررري ومعلمررررررررات 
الدراسات االجتماعية مبدارس التعليم العام 

تالف فئرتهم العمريرة باملدينة املنورة علرى اخر
يررررررررردركون أمهيرررررررررة إحيررررررررراء الررررررررررتاث الررررررررروطين 
السررررعودي مررررن خررررالل تفعيررررل دور منرررراهج 

الدراسررررررات االجتماعيررررررة، علررررررى اعتبررررررار أن 
هرررررذا الررررردور واجرررررب وطرررررين وتربررررروي يف آن 
واحرررررد، ومرررررن مث فرررررإن وعررررريهم بأمهيرررررة هرررررذا 
الدور جعل استجاباهتم  حيال دور مناهج 
ء الدراسررررررات االجتماعيررررررة يف تفعيررررررل إحيررررررا

الررررررررتاث الررررررروطين  ررررررريء متياربرررررررة، إذ أهنرررررررم 
  ينشدون دورًا أكرب منها.

وتتفرر  هررذه النتررائج مررع مررا أوضررحته 
( مررررن عررررردم 2018نتررررائج دراسررررة قررررروا  )

وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائًيا يف اسرررتجابات 
الطلبة الفلسطينيني حنو دور جامعة اليدس 
وميررررررررر الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة يف تعزيرررررررز 

 ملتغي العمر. الرتاث الشعيب تبعاً 
الفــــــــرو  بحســــــــب متغيــــــــر عــــــــدد  -ب

 سنوات الخدمة:

( للفرو  بيي ANOVA(: نتائج اختبار تحليل التبايي األحادي )9جدول )
متوسطات تقديرات أفراد الدراسة نحو دور مناهج الدراسات االجتماعية في تفعيل 

 عدد سنوات الخدمة(إحياء التراث الوطني تعزى إلى متغير )
مستوى 
متوسط  قيمة )ف( الداللة

 المربعات
درجة 
 الحرية

مجموع 
 مصدر التبايي المربعات

0،08 2،52 
 بني اجملموعات 4،68 3 1،56
 داخل اجملموعات 381،38 616 0،619

 اجملموع 386،07 619
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وجرررود عررردم ( 9يتبرررني مرررن اجلررردول )
ذات داللررررة إحصررررائية عنررررد مسررررتوى فررررروق 

(  بررررررررني متوسررررررررطات α ≥0،05داللررررررررة )
تيرررررديرات أفرررررراد الدراسرررررة حنرررررو دور منررررراهج 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة يف تفعيررررررل إحيرررررراء 

عدد سنوات  الرتاث الوطين تعزى إىل متغي
داللرة قريم  عردم ، وذلك اعتماًدا علرىاخلربة

)ف( ا سررررررررررررروبة املوضرررررررررررررحة يف اجلررررررررررررردول 
 هذه النتيجرة فيرد ثَربُرت وبناًء على الساب .

 صحة الفرضية الثالثة للدراسة.
وميكررن تفسرري هررذه النتررائج بررأن أفررراد 
عينررررررررة الدراسررررررررة مررررررررن معلمرررررررري ومعلمررررررررات 
الدراسات االجتماعية مبدارس التعليم العام 

مررررررن ذوي سررررررنوات اخلررررررربة باملدينررررررة املنررررررورة 
لرررررديهم  الطويلرررررة أو اليصرررررية علرررررى السرررررواء

أمهيرررة حرررس وطرررين مرتفرررع جعلهرررم ييررردرون 
الرررررررردور الرررررررررذي ينبغررررررررري أن تلعبررررررررره منررررررررراهج 

إحيررررراء الررررررتاث الدراسرررررات االجتماعيرررررة يف 
وهرررو مرررا انعكرررس علرررى  الررروطين السرررعودي،

اسرررررتجاباهتم  حيرررررال دور منررررراهج درجرررررات 
الدراسررررررات االجتماعيررررررة يف تفعيررررررل إحيرررررراء 

، الرريت جرراءت متياربررة، وتيررع الرررتاث الرروطين
وى املتوسط؛ أي أهنرم ينشردون ضمن املست

دورًا أكررررررب ملنررررراهج الدراسرررررات االجتماعيرررررة 
   يف هذا الصدد.

وتتفرر  هررذه النتررائج مررع مررا أوضررحته 
( مررررن عررررردم 2018نتررررائج دراسررررة قررررروا  )

وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائًيا يف اسرررتجابات 
الطلبة الفلسطينيني حنو دور جامعة اليدس 
وميررررررررر الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة يف تعزيرررررررز 

 رتاث الشعيب تبعاً ملتغي سنوات اخلربة.ال
رابعـــــاً: عـــــرض نتــــــائج الســـــ ال الرابــــــعح 

 ومناقشتها
ما  نص الس ال الرابع على: "

االســـــتراتيجية المقترحـــــة لتفعيـــــل إحيـــــاء 
التــــراث الــــوطني فــــي منــــاهج الدراســــات 
االجتماعيــــة فــــي مراحــــل التعلــــيم العــــام 
بالمملكــــة العربيــــة الســــعودية فــــي ضــــوء 

   ". 2030رؤية 
لإلجابرررررة عرررررن هرررررذا السرررررؤال، جررررررى 
مراجعررررة العديررررد مررررن الدراسررررات واألحبرررراث 
العلميرررة الررريت تناولرررت تفعيرررل إحيررراء الررررتاث 
الوطين من خرالل املؤسسرات الرتبويرة بوجره 

ومنها الدراسرات  -عام، واملناهج الدراسية 
علررى وجرره اخلصرروص، مبررا يف  -االجتماعيررة

(؛ ودراسررررررة 2018ذلررررررك دراسررررررة قررررررروا  )
(؛ ودراسرررررررررررررررررة املرشرررررررررررررررررد 2016قاسررررررررررررررررري )

(؛ إضررررررررافة إىل دراسررررررررة الكنرررررررردري 2016)
(؛ 2013(؛ ودراسرررة الصررراعدي )2015)

(، إىل 2003وكررررررررررذلك دراسررررررررررة برررررررررردوي )
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جانرررب قحديرررد أوجررره اليصرررور الررريت أشرررارت 
إليهرررا نترررائج الدراسرررة امليدانيرررة، وبنررراًءا علرررى 

ذلررك ت صررياغة االسرررتاتيجية امليرتحررة وفًيررا 
 ل التا : للمخطط العام املوضً يف الشك

 
 (: املخطط العام لالسرتاتيجية امليرتحة2شكل )ال               

  واًل: منطلقات االستراتيجية المقترحةأ
تنطلررر  االسررررتاتيجية امليرتحرررة احلاليرررة 
من احلاجة لتفعيل إحيراء الررتاث الروطين يف 

منرررراهج الدراسررررات االجتماعيررررة يف مراحررررل 
التعلرريم العررام باململكررة العربيررة السررعودية يف 

، إذ يُعرررد إحيررراء الررررتاث 2030ضررروء رؤيرررة 
الرررروطين أحررررد املسررررتهدفات الرئيسررررية للرؤيررررة 

تربويرررررة حتمتهرررررا ، وضررررررورة وطنيرررررة و 2030
ميكن التحديات املعاصرة. وبناًء على ذلك 

يف  االسررررتاتيجية امليرتحرررةمنطليرررات  قحديرررد

 النيا  التالية:
  أصررررررررررالة وقيمررررررررررة الرررررررررررتاث الرررررررررروطين

بشرررررىت أشررررركال السرررررعودي الزاخرررررر 
الرررتاث واإلرث احلضرراري، وهررو مررا 



 78  ------ م2020سنة ل (1داب والعلوم التربوية . العدد )مجلة القادسية في اآل

جرردير باالهتمررام لرريس فيررط جيعلرره 
لكونررره إرثًرررا عظيًمرررا يفتخرررر بررره كرررل 
مررررررواطن، بررررررل أيًضررررررا ألنرررررره مرتكررررررز 
فكرررري حلركرررة النهضرررة والتطرررور الررريت 
تعيشررررررررررررررررررررها اململكررررررررررررررررررررة ملواكبررررررررررررررررررررة 
 املستجدات على الساحة العاملية.

  احلاجة إىل بذل جهرود حثيثرة علرى
خمتلررررررررررف األصررررررررررعدة إلجنرررررررررراح مررررررررررا 
تسررتهدفه اململكررة العربيررة السررعودية 

سسرراهتا املختلفررة يف ضرروء رؤيررة ومؤ 
مررن إحيرراء الرررتاث الرروطين،  2030

وتنمية الوعي بأمهيرة ا افظرة عليره، 
وتعزيررررررز اهلويررررررة الوطنيررررررة، وإبرازهررررررا، 
ونيلهرررررررررررا إىل األجيرررررررررررال اليادمرررررررررررة، 
وذلررك مررن خررالل إعررادة إحيرراء مررا 
يتضرررررمنه اإلرث الثيرررررايف السرررررعودي 
مرررن مبرررادئ وقررريم إجيابيرررة تتماشرررى 

اذ الترررررردابي مرررررع روح العصررررررر، واختررررر
الالزمررررة، وتنظرررريم األنشررررطة املعرررررزز ة 

 هلذا اجلانب. 
  تنرررررررررامي التحرررررررررديات الررررررررريت تواجررررررررره

املؤسسررررات الرتبويررررة يف ظررررل التغرررري 
الثيايف واحلضاري الناتج عن عصرر 
العوملررة، ومنهررا التحررديات الفكريررة، 
والييميررررررررة، والسررررررررلوكية، واملعرفيررررررررة، 
والتكنولوجية، تلك التحديات الريت  

يها الواضً على اهلويرة كان هلا تأث
الثيافيررررررة،  ررررررا حيررررررتم ضرررررررورة أخررررررذ 
التدابي الالزمة للتصدي هلا، واحلرد 

 من أثارها ذات الطابع السليب. 
  احلاجررررررررررررة إىل تعزيررررررررررررز الشخصررررررررررررية

السررعودية مررن خررالل تفعيررل إحيرراء 
الرتاث الوطين، ذلك كونه مرن أهرم 
سررررربل التنشرررررئة اليوميرررررة الررررريت قحيررررر  

الثيررررررايف للمررررررتعلم ارتباطرررررره مبوروثرررررره 
وتراثررررره األصررررريل، وتكفرررررل ا افظرررررة 
على الرتاث الوطين واستمراريته، مبا 
يتضرررمنه مرررن قررريم ومعررران  ومعرررارف 
وعالقررررات وا اهررررات إجيابيررررة تررررؤثر 
على تشركيل هويرة املرتعلم، وتُرسرخ 

 انتمائه ووالءه لوطنه.
  مرررررا ييرررررع علرررررى منررررراهج الدراسرررررات

مرررا االجتماعيرررة مرررن دورًا أساسرررًيا في
الرررررررتاث الرررررروطين يف إحيرررررراء يتعلرررررر  ب

نفررررروس وعيرررررول املتعلمرررررني، وذلرررررك 
، ة هرررررررررررذه املنرررررررررررراهجنظررررررررررررًا لطبيعررررررررررر

وارتكازهرررررا الررررررئيس علرررررى الوطنيرررررة، 
ونيررررررررل الرررررررررتاث الرررررررروطين لألجيررررررررال 

علررررى تفهررررم هتم مسرررراعداملتعاقبررررة، و 
بشررررررركل متعمررررررر ،  تفرررررررردترررررررراثهم امل

علررررررى  إجيابًررررررا ذلررررررك مبررررررا يررررررنعكسو 
 ة.الثيافيالوطنية و  هويتهم
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 دراسرررررات توصررررريات العديرررررد مرررررن ال
، ومنهرررررررررا دراسرررررررررة نصرررررررررار الرتبويرررررررررة

(؛ ودراسرررررررررررررررررررررة احلنررررررررررررررررررررران 2018)
(؛ ودراسررررررررررررررررررررررررة عررررررررررررررررررررررررالم 2011)
شرررررررررددت علرررررررررى الررررررررريت (، 2008)

ضرررررررورة إحيرررررراء الرررررررتاث الرررررروطين يف 
تعلررررررررررررررررررريم وتعلرررررررررررررررررررم الدراسرررررررررررررررررررات 
االجتماعيرررة، ملرررا لررره مرررن أثرررر إجيرررايب 
على تعزيز شخصية املتعلم، وتعزيرز 
انتمائررررره الررررروطين، وهويتررررره الثيافيرررررة، 

 من قيم مجالية. وما ميتلكه
  مررررررا أشررررررارت إليرررررره نتررررررائج الدراسررررررة

امليدانيرررررررررررة احلاليرررررررررررة حرررررررررررول أن دور 
منرررراهج الدراسررررات االجتماعيررررة يف 
تفعيرررررررررل إحيررررررررراء الررررررررررتاث الررررررررروطين، 

يف  2030ودورهرررا يف قحييررر  رؤيرررة 
جمال إحياء الرتاث الوطين كمرا يرراه 
معلمررررررررررري ومعلمرررررررررررات الدراسرررررررررررات 
االجتماعية يف مراحل التعليم العرام 

ة املنورة   يبلغ بعرد املسرتوى باملدين
املأمول، حيث وقع ضمن املستوى 

 املتوسط.
 ثانًيا: أهداف االستراتيجية المقترحة

علررررررررى املنطليررررررررات سررررررررالفة  اعتمرررررررراًدا
لتفعيرررررل إحيررررراء الررررررتاث الرررررذكر، ويف سررررربيل 

الوطين يف مناهج الدراسات االجتماعية يف 

مراحرررررررل التعلررررررريم العررررررررام باململكرررررررة العربيررررررررة 
تسررررررعى  2030ضرررررروء رؤيررررررة  السررررررعودية يف

إىل قحييرررررررر   االسرررررررررتاتيجية امليرتحررررررررة هررررررررذه
 األهداف اآلتية:

قحسني دور مناهج الدراسات  .1
االجتماعية يف تفعيل إحياء الرتاث 

حبيث تغدو مناهًجا تعىن الوطين، 
بتفعيل إحياء الرتاث الوطين 
السعودي بصورة موضوعية 

 .وعملية
 اململكة رؤية يي قحاإلسهام يف  .2

فيما يتعل  بإحياء الرتاث  2030
تفعيل من خالل  ، وذلكالوطين

دور مناهج الدراسات االجتماعية 
  2030يف قحيي  مستهدفات رؤية 

 يف هذا اجملال.
مؤسسات التعليم دور قحسني  .3

املختلفة  مالعام واجلامعي بعناصره
يف تفعيل إحياء الرتاث الوطين يف 
مناهج الدراسات االجتماعية يف 

التعليم العام باململكة  مراحل
العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2030 . 
تعزيز دور األسرة السعودية يف  .4

تفعيل إحياء الرتاث الوطين يف 
مناهج الدراسات االجتماعية يف 
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مراحل التعليم العام باململكة 
العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2030. 
مؤسسات اجملتمع املد  تعزيز دور  .5

ء الرتاث الوطين يف يف تفعيل إحيا
مناهج الدراسات االجتماعية يف 
مراحل التعليم العام باململكة 
العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2030. 
تعزيز دور وسائل اإلعالم يف  .6

تفعيل إحياء الرتاث الوطين يف 
مناهج الدراسات االجتماعية يف 
مراحل التعليم العام باململكة 
العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2030. 
تعزيز الشخصية السعودية، وتنمية  .7

مكتسباهتا من الييم الثيافية 
املتوارثة، وتعزيز انتمائها ووالءها 
للوطن وتراثه، وذلك من خالل 
تبصي املتعلمني برتاثهم وموروثهم 

 احلضاري، وتوطيد صالهتم به.
ثالثًــــــــا: مرتكــــــــزات بنــــــــاء االســــــــتراتيجية 

 المقترحة
احلاليررررررة  ةامليرتحرررررر االسرررررررتاتيجيةعررررررد تُ   
اجلهرررات املعنيرررة يف عررردد مرررن ألدوار  اوصرررفً 

 -سررالفة الررذكر -ا ررددة قحييرر  األهررداف 

لتفعيرررررل إحيررررراء الررررررتاث الررررروطين يف منررررراهج 
الدراسررررات االجتماعيررررة يف مراحررررل التعلرررريم 
العررررام باململكررررة العربيررررة السررررعودية يف ضرررروء 

ولكررررررري يرررررررتم قحديرررررررد هرررررررذه  .2030رؤيرررررررة 
 ، فيرررررررررررررررررررد ت صرررررررررررررررررررياغةاألدوار بفاعليرررررررررررررررررررة

عررردد مرررن  علرررى االسررررتاتيجية امليرتحرررة بنررراءً 
 :رتكزات،  واليت ميكن إمجاهلا يف اآليتامل
ما تضمنته الدراسة امليدانية احلالية من  -1

 حماور، واليت تناولت:
  دور منرراهج الدراسررات االجتماعيررة

يف تفعيررررررل إحيرررررراء الرررررررتاث الرررررروطين 
ا ور األول مرررررررررن أداة املضرررررررررمن بررررررررر

 الدراسة.
  دور منرراهج الدراسررات االجتماعيررة

يف جمررررررال  2030يف قحييرررررر  رؤيررررررة 
املضررررررررمن إحيرررررررراء الرررررررررتاث الرررررررروطين 

 الثا  من أداة الدراسة.با ور 
 –الدراسات السابية العربية واألجنبية  -2

تناولرررت تفعيرررل إحيررراء الررريت  -سرررالفة الرررذكر
الررررررررتاث الررررررروطين مرررررررن خرررررررالل املؤسسرررررررات 

اسرية ومنهرا الرتبوية بوجه عام، واملناهج الدر 
الدراسرررررررررررررات االجتماعيرررررررررررررة علرررررررررررررى وجررررررررررررره 

، ومررررا خلصررررت إليرررره مررررن نتررررائج اخلصرررروص
 وتوصيات.

اإلطرررررررررار النظرررررررررري للدراسرررررررررة احلاليرررررررررة،  -3
وقحديررررررًدا مرررررررا ورد فيررررررره حرررررررول دور منررررررراهج 
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الدراسرررررات االجتماعيرررررة يف إحيررررراء الررررررتاث 
الررروطين، وأشررركال وجمررراالت الررررتاث الررروطين 
 الرررريت ينبغرررري إحيائهررررا يف منرررراهج الدراسررررات
االجتماعيررة، وكررذلك النمرراذ  واملمارسررات 
الرتبويرررررة لتفعيرررررل إحيررررراء الررررررتاث الررررروطين يف 

 مناهج الدراسات االجتماعية.
 

  االستراتيجية المقترحة مساراترابًعا: 
إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين يف تفعيررررل إن 

منرررررررراهج الدراسررررررررات االجتماعيررررررررة مبراحررررررررل 
التعلرريم العررام باململكررة العربيررة السررعودية يف 

ينبغري أن يكرون مسرعى  2030ضوء رؤيرة 

مطررروري املنررراهج، ومؤسسرررات مشررررتك برررني 
 واألسررر السررعودية، التعلرريم العررام واجلررامعي،

مؤسسررررررررررررات اجملتمررررررررررررع املررررررررررررد ، كررررررررررررذلك و 
ىت منضري مًعرا قردًما ، حرواملؤسسة اإلعالمية

حنو تعزيرز الشخصرية السرعودية ومكتسرباهتا 
مررن اليررريم الرتاثيرررة والوطنيررة. ولكررري ترررتمكن 
منرررررراهج الدراسررررررات االجتماعيررررررة مررررررن أداء 

إتبررراع دورهرررا املنشرررود يف هرررذا السرررياق يلرررزم 
عرررررررردد مررررررررن املسررررررررارات املرتبطررررررررة ببعضررررررررها 
الرررربعض، والرررريت جيررررب انتهاجهررررا كافررررة دون 

الشررركل . ويوضرررً اسرررتثناء أي مسرررار منهرررا
 :مسارات االسرتاتيجية امليرتحة التا 
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 االستراتيجية المقترحة مسارات(: 3شكل )

التوصـــيات اإلجرائيـــة للجهـــات خامًســـا: 
   االستراتيجية المقترحة طبيقتالمعنية ب

تيوم هذه االسرتاتيجية امليرتحة علرى 
حليرررررة متكاملرررررة مرررررن اجلهرررررات املنرررررو  هبرررررا 
العمرررل سرررويًا لضرررمان تفعيرررل إحيررراء الررررتاث 

الوطين يف مناهج الدراسات االجتماعية يف 
مراحرررررررل التعلررررررريم العررررررررام باململكرررررررة العربيررررررررة 

. وبنرررررراًء 2030السررررررعودية يف ضرررررروء رؤيررررررة 
علرررررى ذلرررررك، ويف ضررررروء املسرررررارات ا رررررددة 

اتيجية امليرتحرررررررة،   ميكرررررررن صرررررررياغة لالسررررررررت 
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التوصررررررررريات اإلجرائيرررررررررة للجهرررررررررات املعنيرررررررررة 
 فيما يلي:بتطبي  االسرتاتيجية امليرتحة 

o  توصيات لمطوري مناهج الدراسـات
 االجتماعية:

قحليليررة شرراملة ملنرراهج  ةإجررراء دراسرر -1
الدراسررررات االجتماعيررررة مبراحررررل التعلرررريم 

أشرركال الرررتاث العررام باململكررة يف ضرروء 
الواجررررررررب تضررررررررمينها يف هررررررررذه  الرررررررروطين

بيعررري، املنررراهج، واملتمثلرررة يف: الررررتاث الط
ومرا وغي املادي،  والرتاث الثيايف املادي

تشتمل عليه مرن جمراالت خمتلفرة، مبرا يف 
ذلرررررررك: )جمرررررررال الررررررررتاث الرررررررديين، جمرررررررال 

جمرررررال الررررررتاث الررررررتاث العلمررررري واألديب، 
الفررررين والشررررعيب، جمررررال الرررررتاث األثررررري، 

املعمررررراري، جمرررررال الررررررتاث جمرررررال الررررررتاث 
التررررارخيي والسياسرررري واحلررررريب(، واخلرررررو  

 بنتائج كمية واضحة يف هذا السياق.

إجراء عملية تطوير وقحديث واسعة  -2
ملنرررراهج الدراسررررات االجتماعيررررة مبراحررررل 
التعلررررررريم العرررررررام باململكرررررررة يف ضررررررروء مرررررررا 

الدراسررررة التحليليررررة  نتررررائج خلصررررت إليرررره
كافرة ، حبيث يتم زيرادة تضرمني  للمناهج

 أشرررركال وجمرررراالت الرررررتاث الرررروطين الرررريت
جررراء توافرهرررا دون املسرررتوى الالئررر ، مرررع 

املعرررزز لتفعيرررل مراعررراة أن يكرررون ا تررروى 
إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين السررررعودي جررررزًءا 
إلزامًيا من مناهج الدراسات االجتماعية 
يف كافرررة مراحرررل التعلرررريم العرررام وصررررفوفه 

 .بدون استثناء

تملة ا رتبوية النماذ  ال دراسة -3
مناهج  يفلتفعيل إحياء الرتاث الوطين 

دراسة فاحصة،  الدراسات االجتماعية
مبا يف ذلك كل من: )النموذ  النفعي، 
والنموذ  التارخيي، والنموذ  التوسطي، 
والنموذ  اليائم على اهلوية، والنموذ  
اليائم على الروابط(، ومن مث اختيار 
أنسب هذه النماذ  خلصائص البيئة 

االرتكاز عليها يف عملية دية، و السعو 
تطوير املناهج، مع األخذ يف االعتبار 
التنويع فيما بينها مبا يؤدي إىل تفعيل 
إحياء الرتاث الوطين من خالل مناهج 

 الدراسات االجتماعية.

العمل على قحسني دور مناهج  -4
الدراسات االجتماعية حبيث تغدو 
مناهًجا تعىن بتفعيل إحياء الرتاث 

 السعودي بصورة موضوعية الوطين
حبسب  - وعملية، على أن يكون ذلك

ما أوضحته نتائج الدراسة امليدانية من 
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من  -أوجه قصور وفًيا لرتتيبها تنازلًيا 
 ما يلي:خالل 

نشرررررررراطات هتررررررررتم بعيررررررررد  تضررررررررمني -
الندوات وا اضررات للحرديث عرن 

 الرتاث الوطين السعودي.

طررررررالب الفررررررز قحتضررررررمني عبررررررارات  -
واقتنررررررررررراء األدوات علرررررررررررى امرررررررررررتالك 

 واملنتوجات الرتاثية السعودية.

نمررررررري لررررررردى نشررررررراطات ت تضرررررررمني -
بالزيررررررررررررارات الطررررررررررررالب االهتمررررررررررررام 

والرحالت اخلارجيرة للمواقرع الرتاثيرة 
 واألثرية.

فصررررررررررل بنهايررررررررررة مررررررررررنهج  تضررررررررررمني -
الدراسررات االجتماعيررة لكررل صررف 
دراسرررري مررررن مراحررررل التعلرررريم العررررام 
يسرررتعرض صرررور وميتنيرررات الررررتاث 

 دي.الوطين السعو 

هج الدراسرات االجتماعيرة اربط من -
ذات الصررررررررررلة وطنيررررررررررة اليضررررررررررايا بال

 بالواقع السعودي.

قحرررررث طرررررالب نشررررراطات  تضرررررمني -
ملتررراحف التعلررريم العرررام علرررى زيرررارة ا

 .املختلفة الوطنية

تضرررررررررررررمني إرشرررررررررررررادات وعبرررررررررررررارات  -
مبرررررررردأ املياومرررررررررة  عررررررررززتُ ومضررررررررامني 

وترررررردعم  ،الثيافيررررررة الرتاثيررررررة الوافرررررردة
 ة.الثيافة الرتاثية الوطني

قرررريم  تعزيررررزلتضررررمني دروس عمليررررة  -
 املوروث الوطين.

توسريع  تسهم يف تضمني إرشادات -
إدراك طررالب مراحررل التعلرريم العررام 
حرررررررررررول أمهيرررررررررررة النشرررررررررررا  الرتاثررررررررررري 

 وتفعيله.

تضرررمني موضررروعات تعرررىن بررراحرتام  -
التنرررروع الثيررررايف بررررني فئررررات اجملتمررررع 

 السعودي.

بعض لرررررررررررررررر تضررررررررررررررررمني ميرتحررررررررررررررررات -
األسررررررراليب الررررررريت تسررررررراهم يف بنررررررراء 
الررررررررروطن واحلفررررررررراظ علرررررررررى موروثررررررررره 

 احلضاري والثيايف.

تضررررررمني أنشررررررطة تيرررررردم مبررررررادرات  -
 مارسة األعمال الرتاثية وتعزيزها.مل

أمهيرررررررة تضرررررررمني موضررررررروعات ترررررررربز  -
املعرررررا  األثريرررررة والرتاثيرررررة ودورهرررررا يف 

 .الوطينتطور اليطاع السياحي 
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وعرري طررالب مراحررل التعلرريم  تنميررة -
 اجملتمررررررررعالعررررررررام بعررررررررادات وتياليررررررررد 

 بية.اإلجيا

إضرررافة موضررروعات وأنشرررطة إثرائيرررة  -
 تيررررديرتعررررىن حبررررث الطررررالب علررررى 

الشخصرررررريات الرررررريت كرررررران هلررررررا أثررررررر 
واضررررررررررررررررررً يف الرررررررررررررررررررتاث الرررررررررررررررررروطين 

 السعودي.

إضرررررافة بعرررررض اليصرررررص التعليميرررررة  -
شرررررررراركة يف املأمهيررررررررة  ًالرررررررريت توضرررررررر

 املناسبات الرتاثية والوطنية.

العمل على قحسني دور مناهج  -5
تفعيل إحياء الدراسات االجتماعية يف 

الرتاث الوطين السعودي يف مراحل التعليم 
، على 2030العام باململكة يف ضوء رؤية 

حبسب ما أوضحته  -أن يكون ذلك 
نتائج الدراسة امليدانية من أوجه قصور 

 من خالل ما يلي: -وفًيا لرتتيبها تنازلًيا 

تضمني موضوعات تتناول  -
اليرارات التارخيية للمملكة، واليت 

حلفظ الرتاث  2030تبنتها رؤية 
 احلضاري وتنظيمه، والتعريف به.

تضمني أنشطة ُتكلف الطالب  -
 مع معلومات تارخيية وجغرافية 
ذات صلة بالرتاث الوطين 

 .2030السعودي متاشياً مع رؤية 

تضمني درس مبناهج الدراسات  -
االجتماعية للمرحلة الثانوية 
يستعرض برنامج خادم احلرمني 

للعناية بالرتاث احلضاري  الشريفني
 للمملكة بشمل مفصل.

تضمني إرشادات بنهاية كل منهج  -
من مناهج الدراسات االجتماعية 
تؤكد على ضرورة إحياء الرتاث 
الوطين قحييًيا لرؤية اململكة 

2030. 

االهتمام بالربط الذي تنادي به  -
بني  2030رؤية اململكة 

 ، مبااملعلومات التارخيية واجلغرافية
ز فهم الطالب وإدراكهم يعز 
 الرتاثية. ليضايال

مفاهيم املواطنة والرتاث  تضمني -
بطريية تكاملية يف كل وحدة 

 .2030متاشياً مع رؤية اململكة 
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o  توصــــيات لــــوزار  التعلــــيم الســــعودية
ومنسوبيهاح والتـي تصـنإ إلـى ثالثـة 

 فئات فرعية:

 التعليم العامالقائميي على  - أ
 :وم سساته

تفعيل دور مراكز التدريب الرتبوي  -1
مستوى قحسني التابعة لوزارة التعليم يف 

الكفايات املهنية ملعلمي ومعلمات 
الدراسات االجتماعية بكافة مراحل 

دخل الرتبية التعليم العام ذات الصلة مب
على أن يكون ذلك بشكل ، الرتاثية

متكامل من خالل إعداد حييبة 
ا املدخل، تدريبية شاملة ملفهوم هذ

وأهدافه، وأمهيته، واملهارات واملمارسات 
التدريسية الالزمة لتفعيله، 
واسرتاتيجيات التدريس املناسبة له، 
والتينيات احلديثة الفاعلة يف هذا 

 الشأن.

ملعلمرررررري ومعلمررررررات تصررررررميم أدلررررررة  -2
الدراسرررررات االجتماعيرررررة بكافرررررة مراحرررررل 
التعلرررررريم العررررررام لرفررررررد معرررررررفتهم بررررررالرتاث 

عودي، وكيفيررررررة أحيائرررررره يف الرررررروطين السرررررر
منرراهج الدراسررات االجتماعيررة مبررا حييرر  

يف هرررررررررررذا  2030مسرررررررررررتهدفات رؤيرررررررررررة 
 اجملال،

وزارة شررررررررراكة بررررررررني  ةعيررررررررد اتفاقيرررررررر -3
التعلررريم واهليئرررة العامرررة للسرررياحة والررررتاث 
الررروطين باململكرررة العربيرررة السرررعودية تعرررىن 
بتنظررررررررررريم الزيرررررررررررارات للمواقرررررررررررع األثريرررررررررررة 
والتارخييرررررررة لطرررررررالب وطالبرررررررات مراحرررررررل 
التعلرررررريم العررررررام املختلفررررررة بشرررررركل دوري 

 ومنتظم.  

توفي املوارد املالية والبشرية الالزمة  -4
املوارد الرقمية لشراء وتشغيل وصيانة 

والتكنولوجيات اجلديدة اليت ميكن 
توظيفها لتفعيل إحياء أشكال الرتاث 
السعودي املختلفة يف مناهج الدراسات 
االجتماعية، ويف ميدمتها تطبييات 
الواقع املعزز، وذلك مبا مُيكن املتعلمني 
من بناء معارفهم عن الرتاث الوطين 

 بشكل واقعي وليس نظري.

توفي اإلمكانات  العمل على -5
 تفعيل املادية والبشرية اليت من شأهنا

 يفدور مناهج الدراسات االجتماعية 
إحياء الرتاث الوطين السعودي بصورة 
موضوعية وعملية، على أن يكون ذلك 

حبسب ما أوضحته نتائج الدراسة  -
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امليدانية من أوجه قصور وفًيا لرتتيبها 
 من خالل ما يلي: -تنازلًيا 

اإلمكانات املادية والبشرية توفي  -
الالزمة لعيد الندوات وا اضرات 
للحديث عن الرتاث الوطين 
السعودي يف مدارس التعليم العام 

 مبختلف مراحلها.

تنظيم معارض منتظمة بأسعار  -
رمزية ُتشجع طالب التعليم العام 
على امتالك واقتناء األدوات 

 .واملنتوجات الرتاثية السعودية

نات املادية والبشرية توفي اإلمكا -
الالزمة لتنفيذ النشاطات اليت هتتم 
بالزيارات والرحالت اخلارجية 

 للمواقع الرتاثية واألثرية.

تنظيم معارض مدرسية تضم  -
الرتاث الوطين  من ميتنيات
، وذلك لتعريف الطالب السعودي

 هبا، وبأنواعها املختلفة.

توفي اإلمكانات املادية والبشرية  -
نواد صيفية  يسالالزمة لتأس

هادفة لتعزيز تتضمن عيد أنشطة 
 قيم الرتاث الوطين السعودي.

توفي اإلمكانات املادية والبشرية  -
هتتم  اليت نشاطاتالالزمة لتنفيذ ال

بزيارة املتاحف الوطنية هبدف 
 تنمية الرتاث الوطين السعودي.

العمل على اختاذ التدابي الالزمة،  -6
والبشرية اليت من وتوفي اإلمكانات املادية 

شأهنا تفعيل مناهج الدراسات االجتماعية 
يف إحياء الرتاث الوطين السعودي يف 
مراحل التعليم العام باململكة يف ضوء رؤية 

حبسب  -، على أن يكون ذلك 2030
ما أوضحته نتائج الدراسة امليدانية من 

من  -أوجه قصور وفًيا لرتتيبها تنازلًيا 
 خالل ما يلي:

سياسات اليت تكفل صياغة ال -
التعاون مع كافة اجلمعيات 
واملؤسسات الرتاثية اليت أفرزهتا 

 .2030رؤية اململكة 

باخلربات السابية االهتمام  -
املكتسبة من رؤية اململكة 

، واملنوطة بتفعيل الرتاث 2030
 الوطين السعودي.

توفي اإلمكانات املادية والبشرية  -
االستفادة من التينية اليت تُعزز 

 الوطين بالرتاث يف إحياءديثة احل
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يف ظل مناداة رؤية اململكة 
 باحلداثة والتطور. 2030

برنامج  املضامني اليت يدعو هلا تبىن -
خادم احلرمني الشريفني للعناية 
 ،بالرتاث احلضاري للمملكة

والذي يسعى لتعزيز معرفة املواطن 
 . بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه

مرن املتراحف حبث إمكانية  بنراء عردد  -7
عررررررض منررررراذ  مرررررن الررررررتاث الررررريت ت التعليميرررررة

الرررروطين، لتشرررركل بررررذلك جسرررررًا يررررربط بررررني 
املاضي واملسرتيبل، وتروفر الرتفيره للمتعلمرني 

تعرررررررفهم علررررررى تررررررراثهم الرررررروطين، مررررررع أثنرررررراء 
األخرررذ يف االعتبرررار أن يرررتم تصرررميم بعرررض 
مررن هررذه املترراحف التعليميررة لتكررون متنيلررة 

ن خمتلفررة مررن حبيررث ميكررن توظيفهررا يف أمرراك
 مناط  اململكة.

القائميي على التعليم الجامعي  -ب
 وم سساته:

تنظررررريم كليرررررات الرتبيرررررة نررررردوات وور   -1
عمرررررررررررل ملعلمررررررررررري ومعلمرررررررررررات الدراسرررررررررررات 
االجتماعيررررررررة يف خمتلررررررررف مراحررررررررل التعلرررررررريم 

برراخلربات والتجررارب العررام، إلثررراء معررارفهم 
العاملية احلديثة لتفعيل إحياء الررتاث الروطين 

 مناهج الدراسات االجتماعية.يف 

تضررررررمني ميررررررررر عررررررن الررررررررتاث الررررررروطين  -2
لطررالب وطالبررات كليررات الرتبيررة  السررعودي

يوضررررً أمهيرررة وثررررراء ، باجلامعرررات السرررعودية
تعريررررررف و  إحيائررررررهكيفيررررررة الرررررررتاث الرررررروطين، و 

األجيرررررال اليادمرررررة بييمتررررره، وآليرررررة ا افظرررررة 
 عليه.

إطرررررررالق جملرررررررة علميرررررررة خترررررررتص بنشرررررررر  -3
تتنررررررراول الررررررررتاث الررررررروطين الدراسرررررررات الررررررريت 

السرررررررررررعودي بوجررررررررررره عرررررررررررام، ودور منررررررررررراهج 
الدراسات االجتماعيرة يف تفعيرل إحيائره يف 

 على وجه اخلصوص. 2030ضوء رؤية 

الدراسات  ومعلمات معلمي -ج
 االجتماعية مي منسوبي وزار  التعليم:

تعريررف املتعلمررني  حبضررارهتم وتررارخيهم -1
وترررررررررراثهم الررررررررروطين، الرررررررررذي يعرررررررررد ترررررررررراث 

وجمرررررررد بالدهرررررررم؛ لكررررررري ينمرررررررو أسرررررررالفهم 
املرررررتعلم حمبًرررررا لوطنررررره منتميًرررررا وخملصررررراً لررررره، 
ومسرررامهًا يف رفعتررره وتيدمررره ومتسررركه بإرثررره 

 احلضاري العمي .

االهتمررررام بالتنميررررة املهنيررررة الذاتيررررة يف  -2
جمال الرتبية الرتاثية، وتفعيرل إحيراء الررتاث 

 2030كأحرررد مسرررتهدفات رؤيرررة   الررروطين
يرررة، علرررى يف منررراهج الدراسرررات االجتماع
اسرررررررتثمار أن يكرررررررون ذلرررررررك مرررررررن خرررررررالل 
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مصرررررادر املعرفرررررة املختلفرررررة، ويف ميررررردمتها  
 املكتبات الرقمية.

االهتمرررررررام بتصرررررررميم أنشرررررررطة صرررررررفية  -3
والصررررررررررفية ضررررررررررمن منرررررررررراهج الدراسررررررررررات 
االجتماعيرة امليرررة علررى طرالب وطالبررات 
التعلرريم العررام، مبررا يسررهم يف تفعيررل إحيرراء 
الررررررررررتاث السرررررررررعودي يف هرررررررررذه املنررررررررراهج، 

املتعلمرررني برررإرثهم وهرررويتهم  صرررلةوطيرررد وت
 الوطنية.

االهتمرررام بتوظيرررف التينيرررات احلديثرررة   -4
كررررررربامج الفيررررررديو، والعررررررروض التيدمييررررررة، 
والصرررررررررور الفوتوغرافيرررررررررة لعررررررررررض الوثرررررررررائ  
التارخييررررررررة، واملترررررررراحف، واملواقررررررررع األثريررررررررة 
وغيها من أشكال الرتاث الوطين اليت يرد 

منررررررررررررراهج الدراسرررررررررررررات ذكرهرررررررررررررا ضرررررررررررررمن 
، وذلك بوصفها وسائل فعالرة االجتماعية

 صررررررفإلحضررررررار أمثلررررررة مررررررن البيئررررررة إىل ال
 الدراسي.

الررررررحالت امليدانيرررررة إىل  تنظررررريمدعرررررم  -5
التارخييرررررررررررة كمصرررررررررررادر و املواقرررررررررررع الرتاثيرررررررررررة 

معلوماتيرررة تعرررزز إحيررراء الررررتاث الررروطين يف 
منررراهج الدراسرررات االجتماعيرررة، علرررى أن 

 مبعلومررات ممعررارفه إثيررالب نياملعلمرر يررومي
اجلهة اليت تنظم إليها الرحلة، عن  متعمية

 يثررري مرردارك وأذهرران املتعلمررنيوذلررك مبررا 
 بييمة وتاريخ إرثهم الرتاثي.

االهتمرررام بُتكليرررف طرررالب وطالبرررات  -6
مراحررررررل التعلرررررريم العررررررام  مررررررع معلومررررررات 
تارخييررررررررة وجغرافيررررررررة ذات صررررررررلة بررررررررالرتاث 
الررررررررروطين السرررررررررعودي متاشرررررررررًيا مرررررررررع رؤيرررررررررة 

  هااماسررررررررررررررررررررتخد همتشررررررررررررررررررررجيع، و 2030
كرررررررررأدوات ثيافيرررررررررة ذات صرررررررررلة برررررررررالتعلم 
التررررررارخيي، ومسرررررراعدهتم علررررررى اكتسرررررراب 
الرررررروعي بأمهيررررررة الرررررررتاث، وكيفيررررررة ا افظررررررة 

 .عليه

العمررل علررى إكسرراب املتعلمررني حًسررا -7
نيررررديًا ليكونرررروا مررررن خاللرررره قررررادرين علررررى 
االختيرررار برررني مرررا هرررو إجيرررايب وسرررليب مرررن 

 اإلرث الثيايف.

توعيرررة املتعلمرررني بأمهيرررة احررررتام ترررراث  -8
اآلخرررين، ومعررارفهم، و ررارهبم وتررارخيهم؛ 
فالتجارب واخلربات اإلنسانية تتكامل مع 

 بعضها مكونة اإلطار العام للبشرية.

o  توصـــــيات ألوليـــــاء األمـــــور واألســـــر  
 السعودية: 

الرتبرروي والرروطين  الرردورالييررام بضرررورة  -1
يف ترسرريخ قيمررة الرررتاث الرروطين املنررو  هبررم 
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السررررررعودي يف نفرررررروس األبنرررررراء، وتنشررررررئتهم 
على االعتزاز هبذا الرتاث، وتعريفهم مبيزاتره 

الررررررريت متيرررررررز الشرررررررعب  وخصائصررررررره الفريررررررردة
 السعودي عن غيه من األمم.

تفعيل دور مناهج  اإلسهام يف -2
الدراسات االجتماعية يف إحياء الرتاث 

 -ذلك  الوطين السعودي، على أن يكون
حبسب ما أوضحته نتائج الدراسة امليدانية 

من  -من أوجه قصور وفًيا لرتتيبها تنازلًيا 
 خالل ما يلي:

تشرررررررررجيع األبنررررررررراء علرررررررررى حضرررررررررور  -
الررررررريت تعرررررررىن النررررررردوات وا اضررررررررات 

حلرررررررررديث عرررررررررن الررررررررررتاث الررررررررروطين با
 السعودي.

 قتنرررراءالررررالزم ال  ترررروفي الرررردعم املررررا -
ات واملنتوجرررات ألدو األبنررراء بعرررض ا

اثيرررررررة السررررررررعودية، وذلررررررررك قرررررررردر الرت 
اإلمكررران، ومبرررا يتناسرررب مرررع دخرررل 

 األسرة ومستواها االقتصادي.

تشررررجيع األبنرررراء علررررى املشرررراركة يف  -
ارجيرررررررررررة الزيرررررررررررارات والررررررررررررحالت اخل

للمواقرررع الرتاثيرررة واألثريرررة الررريت تعيرررد 
 من قبل املدارس.

تشررررجيع األبنرررراء علررررى املشرررراركة يف  -
يف األنديرررررررة الررررررريت ترررررررنظم ألنشرررررررطة ا

والررررريت هتررررردف إىل تعزيرررررز ، الصررررريفية
الرررررررررروعي بييمررررررررررة الرررررررررررتاث الرررررررررروطين 

 السعودي.

االهتمررررررام بتنظرررررريم زيررررررارات عائليررررررة  -
باململكررة كأحررد  لمترراحف الوطنيررةل

 .النشاطات الرتفيهية لألسرة

االعتررررزاز بامليومررررات الرتاثيررررة غرررررس  -
يف نفرروس واملواقررع التارخييررة والرتاثيررة 

األبنرراء، وتعررريفهم بعررادات وتياليررد 
جيابيرررررة، وبالشخصررررريات اجملتمرررررع اإل

الرريت كرران هلررا أثررر واضررً يف الرررتاث 
الرررررررروطين السررررررررعودي، وذلررررررررك مررررررررن 
خرررالل بنررراء حررروارات هادفرررة وثريرررة 

 .معهم يف هذا الشأن

o  توصــــــــيات لم سســــــــات المجتمــــــــع
 المدني بالمملكة: 

ينبغي علرى مؤسسرات اجملتمرع املرد   -1
املعنيرررررررررة حبفرررررررررظ الررررررررررتاث، ويف ميررررررررردمتها 

ثيرة الريت أفرزهترا اجلمعيات واملؤسسرات الرتا
)مثرررررررل: اجلمعيرررررررة  2030رؤيرررررررة اململكرررررررة 

السعودية للمحافظة على الرتاث( التعاون 
البنرررررراء مررررررع وزارة التعلرررررريم لتفعيررررررل إحيرررررراء 
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ين يف منرررررررراهج الدراسررررررررات الرررررررررتاث الرررررررروط
االجتماعيررة، مررن خررالل تنظرريم منسرروبيها  
زيرررررارات ملررررردارس التعلررررريم العرررررام مبختلرررررف 
مراحلهررررا لتوعيررررة الطررررالب بأمهيررررة الرررررتاث 

 الوطين. 

 طلبررةاالهتمررام بعيررد نرردوات تثييفيررة  -2
لتوضيً الدور املنا  مدارس التعليم العام 

هبررررم كمؤسسررررات جمتمعيررررة غرررري حكوميررررة  
رتاث الرررررررروطين السررررررررعودي، يف إحيرررررررراء الرررررررر
وتبصرري الطررالب برراألدوار وا افظررة عليرره، 

املنوطررررة هبررررم يف حفررررظ هررررذا الرررررتاث آنيًررررا 
 ومستيباًل.

o  توصيات للم سسة اإلعالمية
 السعودية:  

الييام بالدور املنا  هبا يف نشر الوعي  -1
اجملتمعي بني خمتلف فئات اجملتمع 

الرتاث الوطين، وشرائحه بأمهية 
باملعلومات التارخيية تعريفهم و 

واجلغرافية املرتبطة به، وذلك متاشياً مع 
 .2030رؤية 

تنظيم برامج تليفزيونية وإذاعية  -2
منتظمة تعىن باحلديث عن الرتاث 
، الوطين السعودي بأشكاله املختلفة

وما يتضمنه من شخصيات بارزة 
 أسهمت يف إثراء الرتاث السعودي.

لمهرجانات االهتمام بالبث احلي ل -3
، وذلك مبا يسهم يف تعزيز الوطنية الرتاثية

 اهلوية الوطنية.

 ح وتوصياتهاح نتائج الدراسة ملخص
 ومقترحاتها:

خلصت الدراسة إىل أبرز النتائج:  -
 النتائج اآلتية:

أن دور منررررررررررررررررررررررررررراهج الدراسرررررررررررررررررررررررررررات  -1
االجتماعيررررررررة يف تفعيررررررررل إحيرررررررراء الرررررررررتاث 
الرررررررروطين كمررررررررا يررررررررراه معلمرررررررري ومعلمررررررررات 
الدراسررات االجتماعيررة يف مراحررل التعلرريم 
العام باملدينرة املنرورة جراء بدرجرة اسرتجابة 
)أوافرر  بدرجررة متوسررطة(، وذلررك مبتوسررط 

(، ومبررا يوافرر  5مررن  2،77حسررايب عررام )
  %(.55،4نسبة مئوية قدرها )

أن دور منررررررررررررررررررررررررررراهج الدراسرررررررررررررررررررررررررررات  -2
يف  2030االجتماعيررررررة يف قحييرررررر  رؤيررررررة 

جمرررال إحيررراء الررررتاث الررروطين جررراء بدرجرررة 
استجابة )أواف  بدرجرة متوسرطة(، وذلرك 

(، 5مررررن  2،81مبتوسررررط حسررررايب عررررام )
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ومبرررررررررررررا يوافررررررررررررر  نسررررررررررررربة مئويرررررررررررررة قررررررررررررردرها 
(56،2.)% 

عرررررررررردم وجررررررررررود فررررررررررروق ذات داللررررررررررة  -3
 ≥0،05إحصررائية عنررد مسررتوى داللررة )

α )  بررررررررني متوسررررررررطات تيررررررررديرات أفررررررررراد
الدراسررررررررة حنررررررررو دور منرررررررراهج الدراسررررررررات 
االجتماعيررررررررة يف تفعيررررررررل إحيرررررررراء الرررررررررتاث 
الررررررروطين تعرررررررزى إىل متغررررررريات: )اجلرررررررنس، 

 العمر، سنوات اخلربة(.

التوصررررررررررل إىل اسرررررررررررتاتيجية ميرتحررررررررررة  -4
لتفعيررررل إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين يف منرررراهج 
الدراسررات االجتماعيررة يف مراحررل التعلرريم 

باململكرررة العربيررة السرررعودية يف ضررروء  العررام
 .2030رؤية 

يف ضوء ما توصيات الدراسة:  -
ميكن خلصت إليه الدراسة من نتائج 

 مبا يلي: تيدمي التوصيات

يؤمررررررررل أن يررررررررتم تبررررررررين االسرررررررررتاتيجية  -1
امليرتحة النا ة عن الدراسة مرن قبرل وزارة 
التعلرريم واجلهررات األخرررى املعنيررة األخرررى 

الرررررتاث الرررروطين يف منرررراهج لتفعيررررل إحيرررراء 
الدراسررات االجتماعيررة يف مراحررل التعلرريم 
العررام باململكرررة العربيررة السرررعودية يف ضررروء 

 .2030رؤية 

تررررررررررروفي  ضررررررررررررورةتوصرررررررررررى الباحثرررررررررررة ب -2
 اإلمكانرررررررررات البشررررررررررية واملاديرررررررررة الالزمرررررررررة

 االسرتاتيجية امليرتحة. لتطبي 

تكثيف اجلهود املبذولة من قبرل وزارة  -3
يتعلرر  بإجيرراد حلررول إبداعيررة التعلرريم فيمررا 

من شرأهنا التغلرب علرى املعوقرات الريت قرد 
قحرررررررررد مرررررررررن تطبيررررررررر  هرررررررررذه االسررررررررررتاتيجية 

 امليرتحة.

ضرررررررررررررورة تعزيررررررررررررز حمترررررررررررروى منرررررررررررراهج  -4
الدراسررررات االجتماعيررررة مبختلررررف مراحررررل 
التعلرريم العررام مبزيررد مررن املوضرروعات ذات 
الصرررلة بإحيررراء الررررتاث الررروطين، وذلرررك مبرررا 

 الشخصية السعودية.يسهم يف تعزيز 

زيررررررررادة اهتمررررررررام البرررررررراحثني يف جمررررررررال  -5
برررإجراء املزيرررد مرررن املنررراهج وطررررق تررردريس 

الدراسرررات واألحبررراث العلميرررة الررريت تتنررراول 
دور منررررررراهج الدراسرررررررات االجتماعيرررررررة يف 

 إحياء الرتاث الوطين بوجه عام.

ميكن اقرتاح إجراء  مقترحات الدراسة: -
 تية:الدراسات واألحباث املستيبلية اآل

عوقررات إجررراء دراسررة للكشررف عررن م -1
تفعيررررل إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين يف منرررراهج 
الدراسررات االجتماعيررة يف مراحررل التعلرريم 
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كما  2030العام باململكة يف ضوء رؤية 
مبنرررررراط  يراهررررررا معلمررررررو ومعلمررررررات املررررررادة 

 خمتلفة من اململكة.

دراسررررة تيومييررررة للتعرررررف علررررى  إجررررراء -2
ات بررررردور مررررردى وعررررري املعلمرررررني واملعلمررررر

منررراهج الدراسرررات االجتماعيرررة يف تفعيرررل 
إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين يف مراحررررل التعلرررريم 

 .2030العام باململكة يف ضوء رؤية 

واقرع دور إجراء دراسرة للكشرف عرن  -3
معلمرري ومعلمررات الدراسررات االجتماعيررة 

تفعيل إحيراء الررتاث الروطين يف منراهج يف 
الدراسررات االجتماعيررة يف مراحررل التعلرريم 

مررن  2030لعررام باململكررة يف ضرروء رؤيررة ا
 وجهة نظر املشرفني الرتبويني.

إجرررررراء دراسرررررة للكشرررررف عرررررن مررررردى  -4
مراحررررل التعلرررريم العررررام بأمهيررررة  طلبررررةوعرررري 

تفعيررررل إحيرررراء الرررررتاث الرررروطين يف منرررراهج 
الدراسررات االجتماعيررة يف مراحررل التعلرريم 
العررام باململكرررة العربيررة السرررعودية يف ضررروء 

 .2030رؤية 
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 أواًل: المراجع العربية
(. بيوت، لبنان: دار إحياء 3. ) لساا العرب(. 1999ابن منظور، مجال الدين. )

 الرتاث العريب.
درجة تضميي كتب التاريخ للمرحلة األساسية في (. 2017أبو رمان، عالية حممد. )

. رسالة ماجستي غي ومستوى رضا معلمي المبح  عنهااألردا للمواقع األثرية 
 منشورة،  كلية العلوم الرتبوية والنفسية، جامعة عمان العربية، األردن.

الجهود الفلسطينية الشعبية والرسمية لحماية التراث (. 2015أبو طاقية، هالة خالد. )
 منشورة،  . رسالة ماجستي غيالشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غز 

 غزة، فلسطني. -كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية
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(. منهجيات احلفاظ على الرتاث العمرا  2016أبو ليلة، حممد؛ والربقاوي، وديع. )
المجلة العلمية الدولية في العمار  والهندسة واملعماري يف الدول العربية. 

 .144-127(، 422، )والتكنولوجيا
ثر إثراء مقرر التربية الفنية بمفاهيم وعناصر التراث أ(. 2019أمحد، عزة حسن. )

. رسالة الشعبي الفلسطيني في تنمية التذو  الفني لدى طالبات الصإ الثامي
 غزة، فلسطني. -ماجستي غي منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية

 اللبنانية.. الياهرة: الدار املصرية قضايا تربوية ومجتمعية(. 2007بدران، شبل. )
التربية التراثية ومواجهة بعض التحديات الثقافية (. 2003بدوي، عاطف حممد. )

. جملة اليراءة الناجمة عي العولمة في محتوى مناهج التاريخ بالمرحلة اإلعدادية
 .96-19(، 27واملعرفة، جامعة عني مشس، )

ة الوطنية للفرد اجلزائري زمن (. دور املياث الثيايف يف ترسيخ اهلوي2019بن عمار، إبراهيم. )
، مركز جيل البحث العلمي، مجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعيةالعوملة. 

(51 ،)135-149. 
(.  الرتاث واملعرفة واملنهج: دراسة يف مياربة اجلابري 2018بين ياسني، ضرار علي جرب. )

-129(، 1) 11ية، ، اجلامعة األردنالمجلة األردنية للعلوم االجتماعيةالنيدية. 
143. 

(. الرتاث وأثره يف إرساء 2018جدوع، سعد عبد اللطيف؛ وعلي، أميمة عبد اجلبار. )
 .80 -59(، 35، جامعة تكريت، )مجلة آداب الفراهيديالييم يف اجملتمع. 
(. دور مناهج الرتبية الفنية باململكة العربية السعودية يف تعزيز 2008احلريب، سهيل سا . )

الم تمر العلمي العشريي "مناهج التعليم والهوية وإبراز اهلوية الثيافية. الييم 
 .557-530يوليو،  14-12. الياهرة، 4". جامعة عني مشس. مجالثقافية

أثر استخدام مدخلي التراث والطرائإ التاريخية (. 2011احلنان، طاهر حممود. )
النتماء الوطني لدى لتدريس التاريخ في تنمية بعض مهارات البح  التاريخي وا

. رسالة دكتوراه غي منشورة، كلية الرتبية، جامعة تالميذ الصإ األول اإلعدادي
 أسيو ، مصر.
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. بيوت، التربية ومشكالت المجتمع في عصر العولمة(. 2015دخل ا ، أيوب. )
 لبنان: دار الكتب العلمية.

العلمي للدراسات محاضرات في مناهج البح  (. 2015السامرائي، نبيهة صا . )
 . األردن: دار اجلنان للنشر والتوزيع.اإلنسانية

(. تينيات توظيف الرتاث يف قصص األطفال 2016سعدي، إمساعيل؛ وجمناح، مجال. )
 .55 -35(، 7، )حوليات اآلداب واللغاتسلسلة كان يا مكان أمنوذًجا. 

اسرتاتيجية ميرتحة (. تطوير 2017السكييت، حممد إبراهيم؛ والزبون، حممد سليم. )
للجامعات السعودية ملواجهة التغيات والتحديات الرتبوية يف ضوء وجهة نظر أعضاء 

، العربية لضماا جود  التعليم الجامعي المجلة هيئة التدريس لكليات الرتبية فيها.
10 (28 ،)99- 124. 

الثيافية للطفل من (. دور الرتبية الفنية يف تعزيز اهلوية 2013الصاعدي، عبي بنت مسلم. )
دراسات تربوية خالل الرتاث الفين )رؤية يف املنهج وتصميم بيئة التعلم(. 

 .50-11(، 1) 19، جامعة حلوان، واجتماعية
، دراسات عربية وإسالمية(. إحياء الرتاث وكيف نستفيد منه. 2016طاهر، حامد. )

 .210-181(، 59جامعة الياهرة، )
. األردن: دار عا  الثيافة ية االجتماعية وأساليب تدريسهاالترب(. 2018الطيطي، حممد. )

 للنشر والتوزيع.
وزارة الرتبية والتعليم،  رسالة المعلمح(. إدما  الرتاث يف املناهج. 2014عربيات، عالية. )
 . 19-16(، 2) 51األردن، 

 (. أثر استخدام الرتاث يف تدريس الدراسات االجتماعية يف2008عالم، عباس راغب. )
تربية  -الم تمر العلمي األولتنمية اهلوية الثيافية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية. 

اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية،  ح-المواطنة ومناهج الدراسات االجتماعية
 .628-588يوليو،  20-19، 2مج

الفكر )رهانات اإلبداع في  س ال االختالف الفلسفي(. 2017علي، السيد غيضان. )
 الياهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع. العربي المعاصر(.
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(. تصرميم كتراب 2015علي، إميان كامل؛ ويسري، فاطمة فاروق؛ وصا ، حنمرده خليفرة. )
لألنشرررطة املتحفيرررة يعمرررل علرررى إحيررراء الررررتاث السرررعودي لررردى الطفرررل يف ضررروء نظريرررة 

جامعررررة عررررني مشررررس،  ،ةاجمللررررة املصرررررية للدراسررررات املتخصصررررالنمررررو املعررررريف لبياجيرررره. 
(12 ،)13-40. 

مجلة جامعة (. توظيف الرتاث يف عروض املسرح املدرسي. 2016علي، حسن جاسم. )
 .1489 -1471(، 3) 24، بابل العلوم اإلنسانية

(. تصميم كتاب لألنشطة 2015علي، إميان كامل؛ وصا ، حنمده؛ ويسري، فاطمة. )
لدى الطفل يف ضوء نظرية النمو املعريف املتحفية يعمل على إحياء الرتاث السعودي 

(، 22) 12، جامعة عني مشس، المجلة المصرية للدراسات المتخصصةلبياجيه. 
13-40. 

مجلة جيل الدراسات األدبية (. العوملة وأثرها على الرتاث. 2016عمرو، نعمان عاطف. )
 .30-9(، 24، مركز جيل البحث العلمي، )والفكرية

(. وظائف التعليم اجلامعي السعودي واملسامهة يف قحيي  2017. )العويد، نورة بنت ناصر
أبحاث . 2030أهداف برنامج التحول الوطين لرؤية اململكة العربية السعودية 

، جامعة اليصيم، م2030م تمر: دور الجامعات السعودية في تفعيل رؤية 
 .458-443السعودية، 
 -(. دور املدرسة يف احلفاظ على الرتاث كهوية ثيافية لدى الناشئة2016قاسي، سليمة. )

، مجلة العلوم اإلنسانيةدراسة قحليلية  توى مناهج اللغة العربية للمرحلة االبتدائية. 
 .224-210(، 6جامعة أم البواقي، )

الرتاث الشعيب واهلوية  (. دور جامعة اليدس املفتوحة يف تعزيز2018قروا ، خالد نظمي. )
 6، المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم اإللكترونيالوطنية يف فلسطني. 

(12 ،)32-51. 
(. أمهية تضمني الرتاث يف املناهج الدراسية: املوسييى 2010الكثيي، مسلم بن أمحد. )

-54(، 13علو، )، اللجنة الوطنية العمانية للرتبية والثيافة والمجلة تواصلمنوذًجا. 
59. 
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وقحيييه ونشره  قحيي  تاريخ دمش   الرتاث (. إحياء2010كزارة، صالح عبد اليادر. )
، اجملمع اجلزائري للغة مجلة المجمع الجزائري للغة العربيةالبن عساكر منوذًجا. 

 . 124-85(، 11) 6العربية، 
ة يف ترسيخ الدور (. دور اجلامعات واملؤسسات الثيافي2015الكندري، يعيوب يوسف. )

 .285 -271(، 2، )مجلة نقد وتنويرالتنموي للرتاث الشعيب يف دولة الكويت. 
. اململكة 2020برنامج التحول الوطني (. 2016جملس الشؤون االقتصادية والتنمية. )

 العربية السعودية: وزارة االقتصاد والتخطيط.
نهج الدراسات االجتماعية (. فاعلية تصور ميرتح مل2016املرشد، يوسف بن عيال. )

. مجلة م2030لطالب املرحلة املتوسطة يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية لعام 
 .257-217(، 26)1كلية الرتبية بينا، العلوم التربويةح 

مجلة المأثورات (. سياسات إدما  الرتاث الثيايف يف التعليم. 2013املصري، سعيد. )
 .29 -8(، 84، )الشعبية

استخدام مدخل التراث في تدريس التاريخ لتنمية (. 2018نصار، شيماء رشدي. )
. رسالة ماجستي غي بعض القيم الجمالية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 منشورة، كلية الرتبية، جامعة املنوفية، مصر.
(. ا اهات طلبة جامعة امللك سعود حنو الوعي بأمهية 2017اهلياجي، ياسر هاشم. )

 .639 -625(، 2) 17، مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانيةلرتاث. ا
(. مواقع مسج لة عاملًيا. متاح على الرابط 2020اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين )

-https://scth.gov.sa/Antiquitiesاإللكرتو : 
Museums/InternationallyRegisteredSites/Pages/defaul

t.aspx28/1/2020سرتجاعه يف ، ت ا. 
 ثانًيا: المراجع األجنبية
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