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 دادإـع
 ةــــول الرتبيــــم أصــــقس  

 اــــة بنهــــجامع –ة ــــة الرتبيــــكلي  

اح مجموعة متطلبات لتربية المواطنة لدى الطفل  فلض ءلوؤ ر  لة هدفت الدراسة إلى اقتر  
واسلتددمت اسسلتبا ة دلةدا  ، واتبعت الدراسة المنهج الوصلفض،  2030 المملكة العربية السعودية

حيللط طبدللت علللى عينللة عسللوامية عسلليطة ملل  معلمللات ، لجمللب ايا للات الدراسللة وتهديللا  هللدافها
وتوصللت الدراسلة إللى العدملد مل  النتلامج، ، ( معلملة112ر اض األطفال عاإلحساؤ الل  علدده)  
فللض انللاؤ   ساسللض ن تربيللة المواطنللة لللدى الطفلل  عن للر  فللض نا بيهللا النوللري والميللدا ض، منهللا 

كمللا صل للت النتللامج إلللى  ،وبالتللالض الهفللاى علللى الهو للة واس تمللاؤ واسللتدرار المجتمللب، شد لليت 
ملل  ونهللة  وللر  2030طفلل  فللض ءللوؤ ر  للة لاتهدمللد مجموعللة متطلبللات لتربيللة المواطنللة لللدى 

التلض تنسلدها  متعلدلة علالمجتمب الهيلوي وقيمل  الراسلدة متطلبلات  وهلى، معلمات ر لاض األطفلال
متعلدلة عاسقت لاد  متطلبلات، متعلدة علالوط  الطملوح والملواط  المسل ول ، متطلبات2030ر  ة 

اطني   كثر قدر  عللى المسلاردة وتجعله) مو ، 2030المزدهر والموقب المستغ  الذى تنسده ر  ة 
 وتهم  المسؤولية واإلسهام فض رقى مجتمعه).

 التربية م  ان  المواطنة  –الطفولة  –المواط  الفعال :الكلمات املفتاحية
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األطفللال هلل) قللري  العللي  وي نللة الهيللا  وعمللاد و ملل  المجتمعللات فللض قيللاد  تدللدمها وتسلل ي  
مسللتوى عللالض ملل  النمللو، وتسللير الللدسم  إلللى  ن اسهتمللام اهلل)  صللب  مؤشللرا  وتهديللا ، مسللتدبلها

يطيلللب ، حضلللار ا  تتسلللااا فيللل  السلللعوا واللللدول لبنلللاؤ ملللواط  مسللل ول مهللل  لوطنللل  وملللدافب عنللل 
 (et al, & Blevins (2014,35الدلوا ي  و لنو) نهلود المجتملب إلحلداغ التغييلر  هلو األفضل 

األهمية البالغة لألطفال فض حيا  ومستدب  األوطان لدد ناؤ وتستند هذه الجهود عس   قوى على 
فلض  حلد األقلوال  حللدننض عل   طفلال  يلة  مللة،  حلدن  عل  ماءليها و صللب لل  حاءلرها و  ب لل  

 .( 19، 2009عمستدبلها   حمد،
علللى  ن مرحلللة الطفولللة تعللد  ( 101، 2013، وفللى هللذا السللةن  شللار  عمان، والتميمللض

فالطفل  ، لمفلاهي) والمعلارو والدلي) المتعلدلة علالوط  مل  وطنيلة ومواطنلةم   هل) المراحل  لغلر  ا
 منذ مراح   موه األولض منبغض  ن منسة علض تربية المواطنة والتض تهت) عغر  األهداو التالية 

 الطفل  مل  صلال اللتعل) عل  الديمدراطيلة و   هلداو متعلدلة اتنميلة المعرفلة السياسلية عنلد
 لثدافض و التار دض.حدوق اإل سان، و التنوع ا

  هداو متعلدة عمهارات المساردة الفاعلة عند الطف  م  صال إكساع  مهارات المسلاردة 
فلللللللض الهيلللللللا  المدرسلللللللية والمجتمعيلللللللة، ومللللللل  صلللللللال تزو لللللللده عفلللللللر  تطبيلللللللا مبلللللللاد  

 ( 57، 2016الديمدراطية هو دي،
  نلل  يايللة تجللاه  فسلل  ومجتمعلل  و هللو العللال) ملل     هللداو متعلدللة اتونيلل  سلللو  الطفلل

 اإلاداع وعدم الفساد والتدمير. 
   كثلر  اسملر اللذى يجعلل  هداو متعلدة اتعز ز النمو الروحلض واألصاقلض والثدلافض للطفل 

ندللة انفسلل  و كثللر فاعليللة فللض المسللاردة الوندا يللة مللب ا صللر   فللض المجتمللب ويللر  روح 
 المبادر  واسهتمام عالعم  التطوعض.

   عللللى ممارسلللة اس ضلللباه والتونيللل  اللللذاتض وحللل  النولللام  هلللداو متعلدلللة اتعو لللد الطفللل
واحترامللل  واسلتلللزام عدواعلللد األمللل  والهمايلللة المد يلللة وعلللدم اسعتلللداؤ عللللى حر لللة الغيلللر   

 (.782، 2014المغايي،
فض ءوؤ ما سلبا متضل   ن لتربيلة المواطنلة للدى الطفل  عناصلر وم و لات تهلدو اللى 

مث  احترام حدوق ا صر   وإتباع الدوا ي  والمسلاردة  ق على الدي) والوانبات والهدو  تربية الطف 



2018  (2ج)أكتوبر ( 116)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 149 

فللض حلل  مسلل ات  ،وتنميللة حر للة التعبيللر علل  الللر ي، وتعز للز اس تمللاؤ والللوسؤ الللوطنض، واحتللرام 
واللللدفاع عللل  اللللوط  ءلللد  عدامللل  وهلللذا منبلللب مللل  إحسلللا  الفلللرد ، األ وملللة التلللض تتبناهلللا الدوللللة

 ن تربيللة  سسلليما، لديللام علل  لم للله   فسلل  والمجتمللبعالوانلل  اسنتمللاعض وقدرتلل  علللى تهمللل  وا
المواطنة تعتبلر اليلوم ععناصلرها المدتلفلة مل   هل) المدوملات الفعاللة للمجتمعلات مل   نل  تهديلا 

 .ؤ فض عال) تز د في  حد  التنافسالتنمية المتواصلة ،و البدا
 هميللة  والللذى  كللد علللى (218-217، 2011ولعلل  هللذا متفللا مللب مللا تناوللل   الدليفللة ،

ذللل  أل لل  سللي ون لهللا دور ، تربيللة المواطنللة وتنميتهللا لللدى  فللراد المجتمللب والطفلل  ع للفة صاصللة
صاصلللة ملللب التغيلللرات التلللض يعيسلللها ، مهلللوري واءللل  فلللض تسللل ي  المجتمعلللات فلللض األلفيلللة الثالثلللة

المجتمب العربض والتلض عمللت عللى إالراي دور الملواط  فلض الهلرا  السياسلض واسنتملاعض، ودور 
فلنن العمل  عللى للذى يال الجدمد  فلض حمل  للواؤ التغييلر فلض مجتمعلاته) واسلتدرار المجتملب، األن

تعز للللز المفللللاهي) واألسللللالي  التربو للللة والثدافيللللة التللللض ملللل  شللللة ها تفعيلللل  عاقللللة المللللواط  عالدولللللة 
 .ات  وحدوق  ت ب  ذات  همية دبرى ومس ولي

بهذا اإلدرا  تعد و ، ومستدبلها سسيما عند التعام  مب األطفال دو ه) حاءر مجتمعاته)
م  الدضايا التض عاتت تفرض  فسها وبدو  فض الوقت الهاءر،  قضية تربية المواطنة لدى الطف 

عفعلل  عسللرات  –اللدرنات متفاوتللة  وإن دا للت –وفللض دلل  المجتمعللات ومنهللا المجتمللب السللعودي 
يدلا ، فةصلبهت المواطنلة مل  التغيرات والتطلورات ذات التلةنير العميلا فلض المواطنلة مفهوملا ، وتطب

الدضللايا التلللض تفللرض  فسلللها عدللو  عنلللد معالجللة  ي ععلللد مللل   ععللللاد التنميللة البسلللر ة  و اإل سلللا ية 
 وسسليما ملب ا طلاق، (1، 2004ومسار ب اإلصاح والتطلو ر السلاملة الل فة عامللة.   الو دو،

 ( 2، 2017هملام،  عا والتض م   ه)  هدافها،  2030ر  ة المملكة العربية السعودية 
منبثا هذا الهدو م  اإليمان عةهمية اناؤ مجتمب حيوي، يعيش في   )المجتمع الحيوي(: -1

اهلللو ته) الوطنيللللة  وفلللا المبللللاد  اإلسلللامية ومللللنهج الوسلللطية واسعتلللدال معتللللز    انلللا ه
وفدلللور   علللنرنه) الثدلللافض العر لللا، فلللض اي لللة إيجاايلللة وناذعلللة، تتلللوافر فيهلللا نلللود  الهيلللا  

متض رعايلة صلهية و انتماعيلة ي  والمديمي ، و سنده) انيان  سلري متلي  ومنولو للمواطن
 .مم نة

مردلز هلذا الهلدو عللى تفعيل  التنافسلية فلض رفلب )االقتصاد المزدهر والموقع المستغل(:  -2
، األعملللال نلللود  الدلللدمات والتنميلللة اسقت لللادي ملللب ترديلللز الجهلللود عللللى تهسلللي  اي لللة
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ى اسللللتغال موقللللب المملكللللة اسسللللتراتيجض ،عبللللر انللللاؤ وصللللوس إللللل، واسسللللتثمارات النوعيللللة
منوومللة تعليميللة مرتبطللة احتيانللات سللوق العملل ، وتنميللة الفللر  للجميللب وتوليللد فللر  

 العم  للمواطني .

مردلز عللى الدطلاع العلام، لرسل) مامل  اله وملة  )الوطن الطموح والمواطن المسؤوو((: -3
اؤلة، وتسلللجيب ندافلللة األداؤ لتم لللي  الفاعللللة، مللل  صلللال تعز لللز الكفلللاؤ  والسلللفافية والمسللل

الموارد والطاقات البسر ة، وتهي ة البي ة الايمة للمواطني  وقطاع األعمال والدطاع يير 
  الربهض لتهم  مسؤولياته) و صذ يمام المبادر  فض موانهة التهدي واقتنا  الفر .

ربيللة هللض صارطللة طر للا  عللدت لتسللير عالمملكللة الع 2030متضلل  ممللا سللبا  ن ر  للة 
التنمو للة حيللط اشللتملت علللى العدمللد ملل   السللعودية  هللو مسللتدب  مسللرق فللض نميللب المجللاست

الدطط والبرامج والمسروعات اسقت ادية والتنمو ة والتض تستهدو تجهيز السعودية لمرحلة ما 
وفلللا  انلللاؤ مجتملللب حيلللوي، يعللليش فيللل   انلللا ه متضلللمنة نلللاغ  هلللداو رميسلللة هلللض، ععلللد اللللنفط.

اهو ته) الوطنية وفدور   عنرنه) الثدافض  مية ومنهج الوسطية واسعتدال معتز  المباد  اإلسا
بنللاؤ اسقت لاد المزدهللر ملل  صلال تفعيلل  التنافسلية فللض رفللب نلود  الدللدمات والتنميللة و  العر لا،
بنللاؤ الللوط  الطمللوح ملل  صللال و ، األعمللال مللب ترديللز الجهللود علللى تهسللي  اي للة ةاسقت للادي

ة فض شد ية  اناؤ الوط  ع  طر ا تطو ر المنوومة التعليمية والتربو ة ترسيخ الدي) اإليجااي
 2030هتانهلا ر  لة عجميب م و اتها لتكلون قامملة عللى مبلاد  و سلس تربيلة المواطنلة والتلض ت

 .لتدعي)  هدافها
و ورا ألن الروءة دمؤسسة تربو ة تسه) إسلهاما فلاعا وملؤنرا فلض تربيلة المواطنلة للدى 

ض ذلللل  مرو لللة وقااليلللة األطفلللال للتسللل ي  فلللض مراحللل  العملللر المب لللر ، اتنميلللة مسلللتغلة فللل، الطفللل 
الوطنية والمواطنة فض  فو  األطفال ا طاقا  م   ن الوطنية والمواطنة عمنزلة الهدو م  التربية 
ك للل ، إذ س معنلللى  ن تعللللد مهندسلللا   و معلمللللا ،  و طبيبلللا   و مهاسلللبا  اتزو للللده علللالعل) فدللللط، دون 

اناؤ شد يت  دملواط  يدلوم الدوره اللذي يمتلد  ععلد مل  حلدود مهنتل ، و حيا لا   ععلد  المساهمة فض
( للللذل  فدلللد ياد اسهتملللام اتربيلللة المواطنلللة للللدى طفللل   119، 2012مللل  حلللدود دولتللل   علللزوي ،

  الروءة صاصة مب ما تتضمن  تربية المواطنة لدى الطف  فلض هلذه المرحللة مل  عناصلر ومنهلا
  (47، 2015ور، وعبدالغف،    ج) الدم 
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،   الللوسؤ واس تمللاؤ همللا الداعللد  التللض تبنللى عليهللا تربيللة المواطنللةتربيؤؤا الؤؤوالال واالءتمؤؤاال -1
 مللا اس تمللاؤ فهللو ،  و لغللة،  ودملل ، والللوسؤ عاقللة اللي  طللرفي  قللد س تجمعهمللا صلللة دم

 عاقة فطر ة ومعنو ة اي  الفرد ومجتمع  واألرض التض يعيش عليها .
إن مفهللللوم تربيللللة المواطنللللة متضللللم  حدوقللللا متمتللللب اهللللا نميللللب : قؤؤؤؤو  التربيؤؤؤؤا الؤؤؤؤ  الح -2

ومللل   اريهلللا حفلللا الممتلكلللات ، الملللواطني  وهلللض فلللض الوقلللت  فسللل  وانبلللات عللللى الدوللللة
وحماية حدوق النا  دماؤ و عراءلا ،  و اإلتاو، والمنافب المستردة م  التدمير، العامة

 و مواس وبيوتا.
هللض حدللوق الدولللة علللى المللواطني ، وتدتلللب الللدول الوانبللات  التربيؤؤا الؤؤ  الوا: ؤؤا : -3

ععضللها عللل  ععلللا فللض الوانبلللات المترتبلللة علللى الملللواط  علللاصتاو الفلسللفة التلللض تدلللوم 
وملل   هلل) هللذه الوانبللات الهفللاى علللى البي للة والممتلكللات العامللة، واحتللرام ، عليهللا الدولللة

ا  فلللض العمللل  واإلصللل، واللللدفاع عللل  اللللوط  ءلللد  عدامللل  األ وملللة التلللض تتبناهلللا الدوللللة
 للدولة وهذه الوانبات يج   ن ملتزم اها د  مواط  حس  قدرات  وإم ا يات .

مل   الري سلمات تربيلة المواطنلة  ن يسلار  الملواط  : التربيا ال  المشاركا المجتمعيا -4
األعمللال التطوعيللة التللض تسلله) فللض صدمللة الللوط    وملل   اريهللا، فللض األعمللال المجتمعيللة
 و ، ملللة وتدو لللة  واصلللر المجتملللب، وتدلللدي) الن للليهة للملللواطني كالت لللدي لألفكلللار الهدا

 إرشاد الهجاج ومساعد  المتضرر   م  الكوارغ .
، ومنهلللا  األما لللة، وهلللض التميلللز علللالدي) واألصلللاق الهسلللنة: التربيؤؤؤا الؤؤؤ  القؤؤؤي  العا ؤؤؤا -5

 واإلصا ، وال بر.، وال دق

دللان ملل  ، عربيللة واألننبيللةوهللو األمللر الللذي  كدتلل   يضللا العدمللد ملل  الدراسللات السللاعدة ال
والتللض هللدفت إللللى تنسلل ة الطفلل  علللى ممارسللة حدوقلل  دملللواط ،  ( 2012دراسؤؤا اؤؤزو )اينهللا 

وقيام  اوانباتل  وتهمل  مسل وليات  وذلل  مل  صلال تنميلة ععلا قلي) المواطنلة للدى الطفل  مثل   
المللنهج  متالهدللوق، والوانبللات والمسلل وليات، والدللي) العامللة فللض علل  مجتمللب المعرفللة . واسللتدد

ق ور مهتوى البرامج التربو ة التض تددم فلض   الوصفض التهليلض، وتوصلت إلى عد   تامج  همها
وعلدم ونللود الرامج يم ل  مل  صالهلا تنميلة وعللض وإدرا   الروءلة والتلض تتنلاول مفهلوم المواطنلة،

حللة العمر لة حيط إن الطفل  فلض هلذه المر ، األطفال فض هذه الس  المب ر  عمفهوم و ععاد المواطنة
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ربيلللة المواطنلللة فلللض   سلللطة الهاملللة يم للل  تنميلللة وتعز لللز قلللي) المواطنلللة لديللل ، و وصلللت عضلللرور  ت
 الروءة.

ادراسلة هلدفت إللى اقتلراح مجموعلة مل  المتطلبلات  (2014وشؤادي)، بينما قام الوحش
 ولتهديللا ذللل ، التللض منبغللض توافرهللا عالمدرسللة لتعز للز قللي) المواطنللة فللض ءللوؤ الت للور اإلسللامض

و هلل) ، ملل  صللال عللرض وتهليلل  مفهللوم المواطنللة، اسللتددمت الدراسللة  سلللوا التهليلل  الفلسللفض
، و هميلللة التربيلللة للمواطنلللة، وعناصلللرها، و هلللداو تربيلللة المواطنلللة فلللض اإلسلللام،  ععادهلللا التربو لللة

وإالراي دور المدرسلة فلض ، وعرض وتهلي  ا يات الدرآ ية المتضمنة لمعا ض المواطنة فض اإلسام
 ن اإلسللام مؤدللد عولل) المسلل ولية التللض تدللب علللى  وتوصلللت  تللامج الدراسللة إلللى، تربيللة للمواطنللةال

، فللللللض تفعيلللللل  ممارسللللللة المواطنللللللة ،ونعلللللل  اإلسللللللام مبللللللد  السللللللورى ، عللللللاتا المؤسسللللللة التعليميللللللة
و ن اإللمام عةساسليات العديلد  ، والديمدراطية، واألمر عالمعروو، م   ه) الدي) األساسية للمواطنة

واقترحت الدراسة مجموعلة مل  المتطلبلات ،امية يسه) فض تعز ز قي) المواطنة لدى الطاا اإلس
دور والمعلللل)، وذلللل  لتفعيللل  ، والمنلللال التربلللوي ، المرتبطلللة عالمنلللاهج الدراسلللية، واأل سلللطة التربو لللة

 .المدرسة فض تربية المواطنة
 لللللاض هلللللدفت إللللللى التعلللللرو عللللللى دور معلملللللات ر دراسلللللة  (2015وأ:ؤؤؤؤؤرف الر)ؤؤؤؤؤاا  )

األطفلللللللال تنميلللللللة قلللللللي) المواطنلللللللة للللللللدى األطفلللللللال. ولتهديلللللللا هلللللللذا الهلللللللدو اسلللللللتددمت الملللللللنهج 
مللللللل  نميلللللللب معلملللللللات ر لللللللاض األطفلللللللال اله وميلللللللة فلللللللض الدراسلللللللة الوصلللللللفض، وتكلللللللون مجتملللللللب 

( 220 مللللللا عينللللللة الدراسللللللة فسللللللملت   ،( معلمللللللة291مدمنللللللة م للللللة الم رمللللللة والبللللللال  عللللللدده   
  وقد  عهرت  تامج الدراسة ما ملضمعلمة؛ 

( اللي  متوسللطات الف للات 0.05ونللود فللروق ذات دسلللة إح للامية عنللد مسللتوى الدسلللة  
ولمتغيلر علدد سلنوات ، تعزى لمتغيلر العملر ل لال  الف لات العمر لة العليلا الدراسة العمر ة موءب

و لمتغيللر المؤهلل  العلمللض ل للال  الف للات العليللا ، الدبللر  العليللا ل للال  الف للات ذوات الدبللر  العليللا
وصل لللت الدراسلللة اوءلللب ت للور مدتلللرح يسللله) فلللض تهسللي  دور معلملللة ر لللاض األطفلللال ، علمي للا

 لتنمية قي) المواطنة لدي األطفال.
وتربيللة  مفهللوم الوطنيللةدراسللة هللدفت الللى توءلليج  (Chris, 2016واؤؤرك كؤؤر   )

صاصلللة فلللض عللل  التغيلللرات العالميلللة التلللض تسلللهدها  المواطنلللة وتةنيرهلللا عللللى تكلللو   هو لللة السلللباا
، وتوصلللت الللى  ن سللياق باشللر علللى حيللا  المللواطني  اليوميللةوالتللض تللؤنر عسلل   م، اتالمجتمعلل
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واهميللة التربيللة ، تكملل  فيلل   هميللة المؤسسللات الوطنيللةالدللرن الهللادي والعسللر   هللو السللياق الللذي 
على المواطنة فض تكو   مواط  حر يمل  وسلام  اسصتيللار الفكر لة والماديلة التلض تجعلل  مواطنلا  

  .درا على التعام  عنيجااية مب تهديات الع رمس وس وقا
إللى تهليل  المنلاهج التعليميلة فلض  دراسلة هلدفت (2016، وا د الرحمؤا))وأ:رف  عتو  

مرحللللة التعللللي) اساتلللدامض للتعلللرو عللللى قلللي) المواطنلللة التلللض تتضلللمنها منلللاهج التربيلللة المد يلللة فلللض 
ودا لللت عينللة الدراسلللة متمثللللة فلللض  مللنهج تهليللل  المهتلللوى، ت، واسلللتددمرحلللة التعللللي) اساتلللدامضم

عللي) اساتلدامض مناهج التربية المد ية للسنوات األولى والثا ية والثالثة والراععة والدامسلة عمرحللة الت
 ن منللللاهج التربيللللة المد يللللة فللللض مرحلللللة التعلللللي)  ، و توصلللللت الدراسللللة إلللللى2011ال للللادر  سللللنة 

وردللللزت عالدرنللللة األولللللى علللللى قللللي) ،يللللذ اساتللللدامض تسللللعى إلللللى تنميللللة قللللي) المواطنللللة لللللدى التام
وفض المرتبة الثا ية  جد قي) اس تماؤ للوط ، واحتلت قي) الهدوق المرتبة الثالثلة، اينملا ، الوانبات

و صيللللرا احتلللللت قللللي)  ،فللللض مهتللللوى منللللاهج التربيللللة المد يللللة كا للللت قللللي) البي للللة فللللض المرتبللللة الراععللللة
 الديمدراطية المرتبة الدامسة.
دراسللة هلللدفت إللللى  (et al ,2016  &Karssenسؤؤن واوؤؤرو) ))ؤؤ  حؤؤين ا:ؤؤرف كار 

واسللتددمت المللنهج الوصللفض وتوصلللت الللى ،  هميللة تربيللة المواطنللة لللدى الطللااالتعلللرو علللى 
فلللض الهفلللاى عللللى الهو لللة والتنلللوع الثدلللافض للطلللاا مللل  مدتللللب الف لللات،   هميلللة تربيلللة المواطنلللة
تعللللي)  ع والمعلملللي  إللللى التةكيلللد عللللى  هميلللةو وصلللت الدراسلللة علملللاؤ اسنتملللا ،وتهديلللا المسلللاوا  

، لملا لهلا مل  دور مهلوري فلض الدوميلة وذات األقليلات المتعلدد  المواطنة للدى الطلاا فلض اللدول
 على ال راعات والدافات العرقية. الدضاؤ

الكسلب عل   هميلة تعللي) ( let. a & Isabel 2016,) وحاولت دراسا إيزابيل واورو) 
واسلللتددمت الملللنهج ، نوملللات الغيلللر ح وميلللة فلللض تهديلللا ذلللل ي  دور المالمواطنلللة و هميلللة توءللل

 وتوصلللللت إلللللى  ن اسسللللتغال السياسللللض قللللد مللللؤدي إلللللى تعز للللز دور المنومللللات ييللللر ،الوصللللفض
واوصللت اللى   لل  يجل   ن تللوفر  ،تعلللي) المواطنلة، وهللض علاهر  لهللا مزايلا ومدلاطر اله وميلة فلض

مونللل  الملللدار  والمنوملللات ييلللر اله وميلللة فلللض سياسلللات التعللللي) إطلللارا متماسللل ا مللل  شلللة    ن 
  التعاون على تعز ز فر  ممارسة المواطنة وتعل) الديمدراطية داص  وصارج المدار .

رهلا فلض فهلدفت اللى تةكيلد  هميلة تربيلة المواطنلة وءلرور  تطو  (2017ودراسا الرباح )
تربيتهللا  تجدمللدات التربو للة فللض، والتعللرو إلللى  اللري المبللادرات الرامللد  والالمملكللة العربيللة السللعودية
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وقد اتبعت الدراسة الملنهج الونلامدض مل  صلال تهليل  مجموعلة مل   ،واستددمت المنهج الوصفض
  ونود دثير م  المبادرات الراملد  الدراسات المتد  ة وبينت  تامجهاالوناما والتدار ر الدولية و 

وتوصلللت إلللى تدللدي) ، المواطنللة والللدولض فللض مجللال تربيللة سللواؤ علللى المسللتوى المهلللى واإلقليمللض
واطنلللة عالمملكلللة ت لللور مدتلللرح لتوعيلللب المبلللادرات الراملللد  والتجدملللدات المعاصلللر  فلللض تربيلللة الم

لكللللة العربيللللة و وصللللت عضللللرور  اسسللللتفاد  منهللللا فللللض  وللللام التعلللللي) فللللض المم، العربيللللة السللللعودية
 .السعودية

ى دور اإلدار  المدرسلية دراسة هدفت إللى التعلرو علل (2017)  حين تناو( العجم  )
فلض تنميلة قلي) المواطنلة للدى طالبلات المرحلللة الثا و للة، ملل  صللال الممارسلللات األساسلللية لملللدمر 

وتكو ت عينة الدراسة  ،استددمت المنهج الوصفضالمدرسللة وهللى التدطلليط والتونيلل  والمتاععللة، و 
%مل  عينلة  60 وءلهت النتامج  ن  سبة س تد  ع طالبلة، و 264معلمة  220ملنه  484 م 

الدراسلة توافلللا عللللى  ن اإلدار  المدرسلللية لهللا دور فلللض تنميلللة قلللي) المواطنلة لللدى طالبللات المرحلللة 
الللي   (0.01سلللة إحللل امية عنللد مللستوى وتوصللت الدراسللة اللى   ل  تونللد فللروق ذات د ،الثا و لة

 ات حللللول  دوار اإلدار  المدرسلللية فللللض تنميللللة قلللي) المواطنللللة للللدىونهلللات  ولللر المعلمللللات والطالبللل
 وذل  ل ال  ونهات  ور المعلمات. ، الطالبللات عالمرحلللة الثا و ة

وباسللتدراؤ الدراسللات السللاعدة متضلل  مللا ملللض  ردللزت ععللا الدراسللات علللى إاللراي مفهللوم 
عللى  هل) ص ام لها ددراسلة الربللاح ، إءلافة إلللى التعلرو لمواطنلة والم لطلهات المرتبطلة اهلاا
( دور 2014وشلللللادي ، ( ودراسلللللة اللللللوحش2017وبينملللللا  عهلللللرت دراسلللللة العجملللللض   (،2017 

( التض 2015وهنا  دراسة الرفاعض  ، المؤسسات التربو ة فض تهدمد ععا قي) المواطنة وتنميتها
دملا  وءلهت ،  وءهت مدى اسهتمام اتربية المواطنلة وبيلان ديفيلة تعز زهلا للدى طفل  الروءلة

( دور منللاهج التربيللة المد يللة عمرحلللة التعلللي) اساتللدامض فللض 2016وعبللد الرحمللان  ،دراسللة معتللوق 
ودلللر س ، ( et al & Isabel 2016,   ملللا دراسلللة إمزاايللل  واصلللرون  ،التربيلللة عللللى المواطنلللة

 Chris, 2016) ، 2016,دارس  واصرون  و et al  &Karssen)  فدد  ( 2012ودراسة عزوي
 .تنميتها فض ع  التغيرات المعاصر ت فض مجملها ع  المواطنة ووسام  و سالي  تهدن

الهالية م  هذه الدراسات فض التعرو على مفهوم المواطنة و المفاهي)  واستفادت الدراسة
كللذل  األسللالي  المنهجيللة المسللتددمة واتفدلت الدراسللة الهاليللة مللب الدراسللات السللاعدة  ،المتعلدلة علل 
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ءللوع تربيللة المواطنللة عسلل   عللام، اينمللا اصتلفللت علل  هللذه الدراسللات فللض تناولهللا فللض تناولهللا لمو 
 .2030لمتطلبات تربية المواطنة لدى الطف  وتنميتها لمواكبة ر  ة المملكة العربية السعودية 

 دت إلللى ي للاد  تعديللد ، لدللد حلللت األلفيللة الثالثللة وحلللت معهللا معطيللات ومتغيللرات متعللدد 
لللة ، فللض مجللاست الهيللا  دافللةتوانلل  األملل) دثيللر  تهللديات عهللور و ، الهيللا  وتسللاع  نوا بهللا ُمهمي

وفلللللض عللللل  هلللذه المعطيلللات نلللاؤت ر  لللة المملكلللة العربيلللة السلللعودية ، وندافلللات متنوعلللة، عةفكلللار
 للللل   اله وملللللة لتستهللللللدو تهديللللللا مجتمللللللب حيللللللوي ذي قيلللللل) راسللللللدة، ملللل  صللللال عن ر  2030
التللض  وذللل  عنرسللاؤ مبللد  المواطنللة فللض منوومللة الللرواعط والعاقللات، المسللؤولوالمواطللل  ، الفاعللللة

سسلليما عنللد التعاملل  مللب األطفللال ، تجمللب اللي   انللاؤ الللوط  الواحللد وبيللنه) وبللي  مؤسسللات الدولللة
 والسباا دو ه) حاءر مجتمعه) ومستدبل .
طلعللللللات المملكللللللة فللللللض صططهللللللا التنمو للللللة المسللللللتدامة ومللللل  هلللللذا المنطللللللا واسللللللتجاعة لت

للدى الطفل   لمواكبة التغيرات المعاصر  فض األلفية الثالثلة نلاؤ اسهتملام اتربيلة المواطنلة و ععادهلا
وذل  لما لمرحلة الطفولة م   همية عالغلة فلض تسل ي  شد لية الفلرد فيملا ععللد، لي لون  كثلر قلدر  

، 2030الللذى تنللادى علل  ر  للة  صللنب مسللتد  افضلل  للمجتمللب الطمللوحو  ،علللى موانهللة التهللديات
   الرميسض ا تضالسؤال وعلي  يم   تهدمد مس لة الدراسة فض اإلناعة ع  

  ؟2030 ا  تطل ا  تربيا المواطنا لدف الطفل )  ضوال رؤ ا المملكا العربيا السعوديا 

 اآلتيا: و تفرع  ن السوا( الرئي  األسئلا   
 نور ة لتربية المواطنة فض الفكر التربوي المعاصر؟ما األسس ال 
  ؟ 2030ار  ة المملكة العربية السعودية  المد ودما 
 اللذى تنسلده  ما متطلبات تربية المواطنة للطف  المتعلدة عالمجتمب الهيوي وقيم  الراسلدة

 ؟2030 المملكة العربية السعودية ر  ة
 عللالوط  الطمللوح والمللواط  المسلل ول الللذى تربيللة المواطنللة للطفلل  المتعلدللة  مللا متطلبللات

 ؟2030تنسده ر  ة المملكة العربية السعودية 
 تربيللة المواطنللة للطفلل  المتعلدللة عاسقت للاد المزدهللر والموقللب المسللتغ  الللذى  مللا متطلبللات

 ؟2030تنسده ر  ة المملكة العربية السعودية 
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وعها دو هلا تعلالج قضلية مهملة عللى ال لعيد العلالمض تكتس  الدراسة  هميتها مل  موءل
. لي للون مواطن للا فعلاس  فللض مجتمعلل  وهللض تربيلة المواطنللة لللدى الطفل  ودورهللا فللض تنسل ت ، والعربلض

والتض م   هل)  ولو اتهلا تهديلا  ،2030 المملكة العربية السعوديةعاإلءافة الى تزامنها مب ر  ة 
دما تكتس  الدراسلة  هميلة صاصلة مل  ، واطنة ال الهةمجتمب حيوي طموح قام) على مباد  الم

والتلللض يم للل  مللل  صالهلللا تهديلللا ، صلللال ملللا تطرحللل  مللل  متطلبلللات لتربيلللة المواطنلللة للللدى الطفللل 
 .2030 المملكة العربية السعودية هداو ر  ة 

 اطنلة للدى الطفل متمث  الهدو الرميسلض للبهلط فلض وءلب مجموعلة متطلبلات لتربيلة المو 
  ، وذل  م  صال2030فض ءوؤ ر  ة 

  .التعرو على مفهوم تربية المواطنة فض الفكر التربوي المعاصر 
  و ه)  هدافها . 2030 المملكة العربية السعوديةتوءي  المد ود ار  ة 
 العربيللة  ة لللدى الطفلل  فللض ءللوؤ ر  للة المملكللةقتللراح مجموعللة متطلبللات لتربيللة المواطنللا

 .0302السعودية

  اقت لرت الدراسلة عللى معرفلة متطلبلات تربيلة المواطنلة للدى الطفل  فلض ءلوؤ الحد الموضوا 
ملل  ونهللة  وللر معلمللات ر للاض  2030 هللداو ر  للة المملكللة العربيللة السللعودية 

 اسطفال.
   اقت رت الدراسة على معلمات ر اض األطفال عاإلحساؤ.الحدود ال شر ا

عللللالتعلي) العللللام    اقت للللرت الدراسللللة عللللى ر للللاض األطفلللال اله وميللللة واألهليلللةلمكاءيؤؤؤؤاالحؤؤؤدود ا
 عاإلحساؤ.

 هل.1439هل/1438  ت) تطبيا الدراسة فض الف   الدراسض الثا ض م  العام الحدود الز اءيا
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 متطلبات تربية املواطنة   -1
اطنلللة عة هلللا ةمجموعللة الهدلللوق والوانبلللات ( فلللض تعر فلل  للمو Banks,2008,129يسللير  

 ،والمسللاوا   مللام الدللا ون ، التمللل و ، دهللا الفللرد فللض حر للة التعبيللر، التللض تللربط المللواطني  عالدولللة
واحتلرام األ وملة التلض تتبناهلا ، والمساردة فض العمليلة السياسلية، تلوفير ال لهة والتعللي) والرفاهيلة

 والدفاع ع  الوط  ءد  عدام .، الدولة
هذا المنطلا، تسير تربية المواطنة إلى اإلدماج الفعال والدمنامض للفرد داص  مجتملب م  
 ،وهللللض األسللللر  (، وذللللل  اتضللللافر نهللللود  ربللللب نهللللاتPosada, 2009, 132ديمدراطللللض  

والتض تدوم ادور تربوي هلام وفعلال يعلزي قلي) ، ووسام  اإلعام، والمجتمب، والمؤسسات التعليمية
 (.Johnson,2013,54  &Morrisلهة  ومباد  المواطنة ال ا

   ي تجربلللة للتعللللي) تربيلللة المواطنلللة عللللى   هلللاالموسلللوعة اسنتماعيلللة والثدافيلللة  علللرووتُ 
فض امداده) عالمعارو والمهارات التض تنمى لدمه) مفاهي) المواطنلة تسه) و  ،تعليمية تسجب األفراد

على  ن المجتمب ألمر الذى يساعد اً، وتعرفه) عما له) م  حدوق وما عليه) م  وانبات ،وقيمها
 .(Provenzo,2009,6  &Baker هو األفض    ي ون  كثر تددما وتطورا

 والمهلارات عة هلا مجموعلة مل  المعلارو عرو الدراسة الهالية متطلبلات تربيلة المواطنلةوتُ 
لي لللون ه تسلللاعدتنسللل ت ، نوا لل   فلللضإذا تلللوافرت  والتللض ،التلللض تنملللى المواطنللة للللدى الطفللل والدللي) 

 . 2030 و صالها، و هدا  هداو ر  ة المملكة العربية السعودية ،مواطنا مس وس

  2030رؤية المملكة العربية السعودية 
ملل  صللال ، منلذ التةسلليس والمملكللة تتبنللى التدطليط عمسللتو ات  المدتلفللة فللض  سلر التنميللة

لتلض تونلت عالر  لة وصوس لدطة التنمية العاشر  الهاليلة وا ،صطط تنمو ة صمسية طموحة متتالية
دوللللة قو لللة مزدهلللر  وهلللى تدلللوم عللللى تهديلللا ، (47 ،2017،  السلللهرى 2030الطموحلللة للمملكلللة 

نلللاغ مرتكلللزات  مللل  صلللال، دسلللتورها اإلسلللام ومنهجهلللا الوسلللطية، تتسلللب للجميلللب. تتدبللل  ا صلللر
نيدللة والموقللب الجغرافللض اسسللتراتيجض  و ، والدللو  اسسللتثمار ة،   العمللا العربللض واإلسللامض ساسللية

 (.3، ر  ة المملكة
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ومعرفة  ،الدراسة المنهج الوصفض للكسب ع  واقب تربية المواطنة لدى الطف  استددمت
و هدافها م  ونهة  ور معلمات  ،2030العربية السعوديةمتطلبات تنميتها لمواكبة ر  ة المملكة 
 و وصب ملا هلو ، نمب وت نيب البيا ات س يدب عند ر اض اسطفال، صاصة و ن هذا المنهج

عمللا يفيلد فللض الوصللول إلللى اسللتنتانات ذات مغللزى حللول  ،وإ مللا يمتللد إلللى تهليلهللا وتفسلليرها، قلام)
 (. 185-184، 2001المس لة موءب الدراسة  حلبض،

 :ير الدراسا و)قا للمحاور التالياتس 

 راسة  احملور االول:االطار النظري للد
 تربية المواطنة في الفكر التربوي المعاصر

  فهوم تربيا المواطنا -1
م  الدضايا التض تفلرض  فسلها عدلو  عنلد معالجلة  ي ععلد مل  اليوم  صبهت المواطنة 

تسلل ي  هو للة المجتمللب  تعللد  حللد الجوا لل  المهمللة فللضفضللا الللى دو هللا ،  ععللاد التنميللة البسللر ة
التزاملات الواسلب تعنلى المواطنلة عمفهومهلا سسليما  ن ، ميلادم التونهات  فلراده فلض شلتى  بناؤو 

متبادلة م  نا   األشدا  والدولة، فالسدص يه   على ععا الهدوق السياسية والمد ية 
 تيجلة ا تمامل  إللى مجتملب معلي ، لكل  عليلل  فلض الوقلت  فسل   ن ملؤدي ععلا الوانبلات اللدافب 

وهللذا ، (83 ،2014حجيلللة،    وللاهر عالسللضؤملل  الللذات وبدناعللة، وللليس اللدافب الدللوو  و الت
مواطنللا ملل  الفللرد  تربيللة تجعلل  هللالت للب  ملل  اللي   هلل) وعامف التربيللة األمللر ملدللض عالعلل ؤ علللى
 .صالها، ومنتميا لوطن 
التربية والمواطنة مفهومان متراعطان و سلغان فلض حيلا  النلا  حيلز ا دبيلر ا معنى ذل   ن 

ا تهلدو إللى تنميلة قلدرات الفلرد واتجاهاتل  وييرهلا مل   شل ال فالتربية عبلار  عل   سلاطات  ،ومهم 
تكتسلل  وهللى  ،السلللو  ذات الديمللة اإليجاايللة فللض مجتمعلل ؛ حتللى يم لل   ن يهيللا فيلل  حيللا  سللو ة

المواطنللللة  (،امللللا مفهللللومLearning( والللللتعل)  Teachingعللللاد  علللل  طر للللا عمليتللللض التعلللللي)  
وفللض داصلل  هللذه الهردللة تنسللج العاقللات،  ،ملل  صللال حردللة المجتمللب وتهوستلل  وتار دلل  فيتسلل  

، 2011وتتبادل المنافب، وتوهر الهانات، والهدوق، وتتض  الوانبات والمس وليات  العمراالض، 
يسللتهوذ علللى عنايللة المفكللر   والعللاملي  فللض تربيللة المواطنللة  صللذ مفهللوم ، عالتللالى ( 193، 191
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احد والعسر   الذي اتسل) علاصتاو الدلي) الهد  التربوي وبس   نلض فض العدد األول م  الدرن الو 
واصلب  مفهلوم المواطنلة مل   وقواعد الت رو وتنامض الدساو  وتفكل  ال لات وتسلاع  الم لال 

 (. 107، 2014 صباغ، اكثر المفاهي) تداص  مب مفاهي)  صرى فض الميدان التربوي 
 (Citizenship educationاطنللة  و المتربيللة   ن ةالمعمللري ة يسلليروفللض هللذا المجللال 

مفهلوم س يدللو مل  الغملوض وعللدم التهدملد، حيلط متكلرر الدلللط اينل  وبلي  م لطلهات  صللرى ك
 علود؛ و  Patriotic education التربية الوطنية و(، Civic educationمث  التربية المد ية  
وتللللللل  الم للللللطلهات إلللللللى اتسللللللاع معنللللللى األول وءلللللليا معللللللا ض  المواطنللللللةالفللللللرق اللللللي  تربيللللللة 
مفهللوم واسللب وهللدو للنوللام التعليمللض د لل ، اينمللا التربيللة  المواطنللةصللرى، فتربيللة الم للطلهات األ

المد يللة، والوطنيللة هللض مللواد دراسللية تسللعى لتنميللة المواطنللة، وملل  هللذا المنطلللا فهللض تمثلل  نللزؤا 
  .(215 ،،2010المعمري،  م  تربية المواطنة

در عللى الديلام عالوانبلات تنس ة هدفها صناعة فرد قاكما منور الى تربية المواطنة عا ها 
 .(202، 2014صضر ،  وتهم  المسؤوليات عه ) ا تمام  لبي ة معينة

التنسل ة الهادفلة إللى تعز لز شلعور الفلرد عاس تملاؤ وبهذا المعنى فان تربية المواطنة تمثل  
ة إلى مجتمع  وقيم  و وام  وبي ت  وندافت  ليرتدض هذا السعور إلى حد  ن متسبب ذل  الفلرد اثدافل

والجمللل  اس تملللاؤ و ن متمثللل  ذلللل  فلللض سللللود  وفلللض دفاعللل  عللل  قلللي) وطنللل  وم تسلللبات   اللدلللا ض، 
1999 ،83.)  

مؤدلللد التربو لللون عللللى  ن تربيلللة المواطنلللة للللدى الطفللل  وفلللى ءلللوؤ هلللذه الهديدلللة وعليللل  
  ءلللهت مللل   هللل) سلللب  موانهلللة تهلللديات الدلللرن الهلللادي والعسلللر  ، ومسلللتجدات ، ومللل  نللل) فلللنن

) عامة ور اض األطفال صاصة مسؤولة ع  ير  وتنمية قي) المواطنة عاعتبارها مؤسسات التعلي
وتةهيل  لا دراه عفاعلية فض المجتمب، وتهم  المسلؤولية لتجعل   الم نب الهديدض إلعداد الطف 

 (222،223، 2014ومساردا عس   فعال فض مجتمع   مو س، ، من  مواط  مسؤول
 اس انالمواطنلللة تربيلللة  صللتاو يو لللا النولللر الللىمتضلل  مملللا تدللدم   للل  عللللى الللري) مللل  ا

ووعيفلة نلزؤ مل  التربيلة عسل   علام، تسل    متفدلون عللى ا هلا دالمفكر   والعلملاؤ والتربلو ي  ي لا
 لي لون عاس تملاؤ إللى مجتمعل  وقيمل   الفلرد تعز لز شلعورتهاول م  صالهلا  ، ساسية م  وعامفها

، وذلل  واس لدماج فلض المجتملب عفعاليلةواس دلراه  تقادر على الديام عالوانبات وتهمل  المسلؤوليا
 اواسطة العدمد م  الوسامط والمؤسسات التربو ة و ةتض فض مددمتها مؤسسات ر اض األطفال.
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 أهداف تربيا المواطنا لدف طفل الروضا  -2
 ؛2011،229 الدليفللة،   لللدى الطفلل  فيمللا ملللىالمواطنللة تربيللة  هللداو يم لل  تلدلليص 

  ( 187-186، 2010 ،والجمالسشي ، 
  تب لللير الطفللل  عهدوقللل  ووانباتللل  تجلللاه وطنللل  ال لللغير ع لللور  صاصلللة ووطنللل  العلللالمض

 الكبير ع ور  عامة.

 .تطو ر مهارات المساردة والديام عة سطة إيجااية ومس ولة 
  مفهوم اس تماؤ ال ادق للوط  لدى الطف .تنمية 

   فلللس الدرنلللة مللل   هميلللة التةكيلللد عللللى األ سلللطة المرتبطلللة عسللللو  المواطنلللة، عللللى
 المساردة فض النواحض البي ية والمجتمعية.

  إكساا الطف  سمات المواطنة الفاعلة حتى متم   م  المساردة واإلسهام الجاد فلض
 صدمة مجتمع .

 .توعية الطف  عطبيعة عاقت  مب ا صر   وتدر ب  على الوفاؤ عمتطلباتها 
 والتلللللداعيات  ،فلللللض وطنللللل  األحلللللداغ  مواطنلللللا  فعلللللاس  مهلللللت) عمجر لللللات األملللللور و  كلللللو ت

 المرتبطة اها.
 ذا حس  ددي، ولدي  الددر  على المواي ة اي  اصتيارات . تنمية مواطنا 
  ولمس وليات  فض موانهتها. ،مدردا  للمس ات التض توانهها عادهتكو   مواطنا 
   وإدرا  معنللللللللللى التسللللللللللام  فللللللللللض  ،عةصاقيللللللللللات حدللللللللللوق اإل سللللللللللانتوعيللللللللللة الطفلللللللللل

  .فرادالعاقات اي  األ
يفهلل) ممللا سللبا  ن تربيللة المواطنللة لللدى طفلل  الروءللة تسللعى الللى تكللون مللواط  صللال  

ملل  صلال التطبيللا والممارسلة الفعليللة للعدملد ملل  النسلاطات التللض سلمات المواطنللة الفاعللة متسل) ع
بطبيعلللة عاقتللل  ملللب و  ،ملللدردا  للمسللل ات التلللض توانههلللا علللاده ولمسللل وليات  فلللض موانهتهلللاتجعلللل  
الفعلال  حتلى ملتم   مل  المسلاردة واإلسلهام ،وتدر بل  عللى الوفلاؤ عمتطلباتهلا ،م  حولل  ا صر  
 مجتمع  وتهديا تددم  وبناؤ مستدبل .تطور فض 
  داول تربيا المواطنا لدف طفل الروضا  -3

  (2013،252،علض   تربية الطف  على المواطنة م  صال متهدد دور الروءة فض
  الهدوق والوانبات. تعر ف األطفالاسسهام فض 
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 تعو د األطفال على التعايش والتعاون مب نيرا ه) المهليي  والدوليي .اسهتمام ا 
  واسصتاو فض المعتددات وا راؤ. تربية األطفال على السورى العم  على 

 ؤؤؤؤدول طفلللل  الروءللللة، لللللدى ا  إيجاايللللة لتربيللللة المواطنللللة فللللوملللل  المللللداص  التللللض تعللللد طر 
لطفلل  داصلل  الروءللة سللواؤ  كا للت   سللطة صللفية  و ييللر صللفية حيللط التللض يمارسللها ا األءشؤؤطا

الطفلل  منللذ  عومللة  عللافره قللي) المواطنللة التللض تسللاعده علللى تعللدم  ي سلل  تدلللا وسللطا  انتماعيللا  
الملي لة عالترفيل  هلذا الترفيل  يطللا العنلان لألطفلال و ؤدول الؤرح    ،مواقف  السلبية تجلاه موطنل 
حتى لو فض  األاما( التطوايا و دولداذ الدرار وتهم  المس ولية، للتعبير ع  آرامه) عهر ة وات
 .(2012،149عزوي،  الطف     ءيا الهدود حس  س 

 صلب  الطفل  المواطنلة للدى تربيلة فلض الروءلة اسعتماد عللى  ن  يم   الدولمما سبا 
، الترفيهيةومدص  الرحات  ،صاصة فض ع  تبنيها للمداص  التالية مدص  األ سطة، ءرور ا  ملرا

ملل  صالهللا علللى ءللرور  ترسلليخ تربيللة المواطنللة لللدى  كللدت  والتللض ،و مللدص  اسعمللال التطوعيللة
 .و سر قي) اس تماؤ والوسؤ للوط  المهافوة على اسستدرار اسنتماعضالطف  م   ن  

  2030رؤية المملكة العربية السعودية 
  2030سياسا  وتو:ها  رؤ ا المملكا  -1

شلملت صططلا واسلعة مل  و  م 2016ه / 1437فلض علام  2030مملكلة طرحت ر  ة ال
 ،اينهلللا الللرامج اقت لللادية وانتماعيلللة وتنمو لللة تسلللتهدو تجهيلللز السلللعودية لمرحللللة ملللا ععلللد اللللنفط
وتضمنت ر  ة السعودية التض  عدها مجلس السؤون اسقت ادية والتنمية ارماسة وللض وللض العهلد 

يمات رميسللية هللض اقت للاد مزدهللر، مجتمللب حيللوي، تدسلل 3السللعودي، األميللر مهمللد الل  سلللمان، 
 (2030،13 ونيدة ر  ة المملكة العربية السعودية ووط  طموح 

السياسلات التلض سلوو تنتهجهلا مل  على مجموعلة مل  و عس   عام كما اشتملت الر  ة 
 (2017، الموسوعة الجزامر ة  وهذه  همها  ها ن  المساعد  فض تنفيذ

  ت  سلللللواؤ دلللللان ماليللللا  م إدار لللللا  وسللللليت) تهديللللا  عللللللى مسلللللتوى الفسلللللاد ع للللل  مسللللتو ام افهللللة
ملللل  السللللفافية واله ومللللة الرشلللليد  فللللض نميللللب الدطاعللللات، وذللللل  اتفعيلللل  معللللامير عاليللللة ملللل  

 المهاسبة و المساؤلة.
  إيجاد اي ة ناذعة للكفاؤات المطلوبة وذل  م  صال تسهي  سب  العيش والعم 
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 عمللال سسللتدطاا  فضلل  الكفللاؤات العالميللة تد لليص الدللدمات اله وميللة وتهسللي  اي للة األ
 .واسستثمار ة الدو ة والترحي  عالكفاؤات م  د  م ان

  تدفيللب اإلنللراؤات البيروقراطيللة الطو لللة، وتوسلليب دامللر  الدللدمات اإللكترو يللة ورفللب مسللتوى
 األداؤ اله ومض .

 اتنولللي) تطلللو ر منووملللة الدلللدمات اسنتماعيلللة لتكلللون  كثلللر دفلللاؤ  و تم ينلللا وعداللللة وذلللل  
 اسستفاد  م  دع) الفدراؤ والوقود و الكهرباؤ و الماؤ م  صال توني  الدع) لمستهدي .

  األصللللذ اثدافللللة الجللللزاؤ  األنللللر( مداالللل  العملللل ، ملللل   نلللل  اسسللللتفاد  الد للللوى ملللل  مهللللارات
 الموعفي  وقدراته).

 ى الفللر  اسسللتمرار فللض تنميللة مواهلل  المللر   واسللتثمار طاقاتهللا و تم ينهللا ملل  اله للول عللل
 المجتمب .المناسبة لبناؤ مستدبلها واإلسهام فض تنمية 

  إعداد مناهج تعليمية متطور  تردز على المهارات األساسية عاإلءافة إلى تطو ر المواهل  و
 .اناؤ السد ية و تعز ز دور المعل) ورفب تةهيل  

 طلط لمسلتدبل  ك  مواط  مس ول عل  انلاؤ مسلتدبل ، لي لون مسلتدا  وفلاعا  فلض مجتمعل  و د
 المالض والعملض. 

  كل  فللرد مسل ول تجللاه  سللرت ، وعللى الفللرد  ن يعمل  عجللد ونهللد وا ضلباه سكتسللاا المهللارات
  .واسستفاد  منها والسعض لتهديا الطموحات

 2030 العربيا السعوديا المملكا رؤ اتربيا المواطنا )  أهداف  -2
 لللة المملكلللة العربيلللة السلللعودية فلللض اهلللداو ر   تربيلللة المواطنلللة يم للل  ايلللان  هللل) عناصلللر

 ( 13 ،2030فض استض   ونيدة ر  ة المملكة  2030

 اناؤ مجتمب حيوي يعيش  انا ه وفا المبادي اإلسامية ومنهج الوسطية واسعتدال. 
 لبناؤ الوط  الطموح والمواط  المسؤول  ترسيخ الدي) اإليجااية 

   لمجتمب وايدهاره.تسه) فض ارتداؤ ا شد ية مستدلة ألاناؤ الوط  تكو 

 تزو د المواطني  عالمعارو والمهارات الايمة لمواممة احتيانات سوق العم  المستدبلية 
 التعلي) لكافة شرام  الطاا. 
 تنمية مهارات السباا وحس  اسستفاد  منها. 
 تعز ز مباد  العم  اإليجااية. 
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  تكافؤ الفر  واشاعة الهر ات واحترام مبد  سياد  الدا ون ترسيخ. 
 على تهم  المسؤولية تجاه   فسه) ومجتمعه)افراد المجتمب  تنمية استعداد. 

حاوللللت مللل  صلللال األهلللداو  2030ياحللا مملللا سلللبا ان ر  لللة المملكلللة العربيلللة السلللعودية 
وفللى هللذا اسطللار عملللت علللى ، التللض تتبنهللا ان تجعلل  ملل  تربيللة المواطنللة نللزؤ س متجللز  ملل  مهامهللا

و لللةتض فللللض مدللللدمتها ، ترسللليخ مبللللاد  وقلللي) المواطنللللة عللللى دافللللة المسللللتو ات واسصلللعد  والمؤسسللللات
قللي) وندافللة المواطنللة التللض ترسللخ  عاتللت الجهللود التربو للة تتجلل   هللو تعز للزحيللط ، المؤسسللات التعليميللة

واسقت لاد  للطملوح والملواط  المسلؤو لبناؤ الوط  اوير  روح المبادر  تكافؤ الفر  والدي) اإليجااية 
 الع ر. تموانهة تهديا الدادر علىالمواط   باإلءافة إلى العم  على تس ي المزدهر، و 

 احملور الثاني :الدراسة امليدانية
 و العينة  الدراسةمجتمع 

ن ُمجتملللب الدراسلللة مللل  نميلللب معلملللات ر لللاض األطفلللال الاتلللض يعملللل  فلللض ملللدار   تكلللوم
هلل، والبلال  1439/ 1438عاإلحسلاؤ للعلام الدراسلض  تاععة إلدار  التربية والتعللي)ر اض األطفال ال
، وتلل) ( معلملة وفللا اإلح للاؤات الرسلمية إلدار  التربيللة والتعللي) عاإلحسللاؤ 464علدده  حللوالى  

( معلملللة يمثللللون  سلللبة 125عللللددها  الللل  عينلللة عسلللوامية عسللليطة، مللل  مجتملللب الدراسلللة اصتيلللار 
( 5وتلللل) اسللللتبعاد   ،( معلمللللة117اسسللللتبا ة   دراسللللة، وقللللد  نللللاا علللللى%( ملللل  مجتمللللب ال27 

استبا ات م  التهلي  لعدم اكتمال اإلناعة عليها وبذل  ال  عدد اسستبا ات ال الهة لاسلتددام 
 (.1 ا ور الس   البيا ض  ،استبا ة (112 

 
 .يبني عدد االستبانات املوزعة واملسرتجعة واملستبعدة ( 1شكل )
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ن علللللدد اسسلللللتبا ات الفعليلللللة التلللللض صضلللللعت للتهليللللل    (1 السللللل   البيلللللا ض متضللللل  مللللل 
علللللللى  فللللللراد العينللللللة ( ملللللل  مجمللللللوع اسسللللللتبا ات المويعللللللة %93انسللللللبة   ،اسللللللتبا ة (112اللللللل  

 .وهى  سبة عالية
  خصائص عينة الدراسة

تللللللل) توي لللللللب  فلللللللراد الدراسلللللللة وفدلللللللا  للمتغيلللللللرات التلللللللض تللللللل) اعتمادهلللللللا فلللللللض الدراسلللللللة دملللللللا 
  ل التالض موءهها الجدو 

 (1جدول )
 .توزيع أفراد العينة من معلمات رياض األطفال يف ضوء متغريات الدراسة

 النسبة ك البيان املتغري

 اخلربة

 %26.7 30 سنوات 5أقل من 
 %38.39 43 سنوات 10أقل من  - 5من 

 %17.85 20 سنة 15أقل من  -سنوات  10من 
 %16.96 19 سنة فأكثر 15من 

 لمياملؤهل الع
 % 97.32 109 بكالوريوس

 % 2.67 3 ماجستري
 - - دكتوراه

 نوع الروضة
 %44.64 50 حكومي

 %55.35 62 أهلي
 112 اجملموع الكلى

متغيللرات  ساسللية نللاغ الدراسللة انللاؤ علللى عينللة توي للب  فللراد  (1  توهللر ايا للات الجللدول
( 30(سللنوات  5ر  األقلل  ملل   وبللل  عللدد ذوى سللنوات الدبلل ،الروءللة للوع /المؤهلل الدبللر  /وهللض  

الللللل   ( سلللللنوات10( اللللللى  قللللل  مللللل   5(، وذوى سلللللنوات الدبلللللر  مللللل   %26.7معلملللللة انسلللللبة   
 قل  اللى سنوات  (10 م الدبر   سنوات (، فض حي  ال  عدد ذوى %38.39(معلمة انسبة  43 

(  19 (سللنة  15( وذوى سللنوات الدبللر  األكثللر  %17.85(معلمللة انسللبة 20  سللنة (15 ملل  
 معلمة( 109(، اما متغير المؤه  العلمض فبل  عدد مؤه  الب الور و  %16.96لمة انسبة  مع

(، وبالنسللبة لمتغيللر  للوع % 2.67انسللبة  معلمللة( 3(، وذوى مؤهلل  المانسللتير %97.32انسللبة 
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عللللدد ر للللاض  (، و %44.64( انسللللبة   50فبللللل  عللللدد ر للللاض األطفللللال اله للللومض  ، الروءللللة
 (.%55.35ة  ( انسب62األهلض  األطفال 

   ةـــــــدراسـال أداة
لجمللب الباحثللة  ومجتمعهللا اسللتددمت وللرا  لطبيعللة الدراسللة ملل  حيللط  هللدافها، ومنهجهللا، 

والبيا للات المتعلدللة اهللذه الدراسللة  دا  اسسللتبا ة، وقللد مللرت  دا  الدراسللة ععللد  صطللوات  تالمعلومللا
   وذل  على النهو التاللض ،حتى  صبهت قاالة للتطبيا الميدا ض

  تصميم أداة الدراسة -1
عمرانعة  دايات الدراسة، واسستعا ة ع   ما دت  حول هلذا الموءلوع مل   ةالباحث تقام

الدراسللة عسلل   مبللدمض مسللتما  علللى صللفهة  اسللتبا ةات للمي)  تعهللوغ ودراسللات علميللة، نلل) قاملل
إلللى قسللمي   اسسللتبا ة توقسللم، الغللاو ومددمللة لتوءللي  الغللرض ملل  الدراسللة و هللدافها و سلل لتها

اشلللتم  عللللى البيا لللات األساسلللية المتعلدلللة علللالمتغيرات   األول )التلللالض  الدسلللرميسلللي  عللللى النهلللو 
السد ية إلفراد مجتملب الدراسلة، وقلد صلممت اإلناعلة عللى هلذه العبلارات عطر دلة اسصتيلار مل  

طفلل  وبللل  الرميسللة لمتطلبللات تربيللة المواطنللة لللدى ال المهللاور الثللا ض  اشللتم  علللىالدسلل) ، متعللدد
وفلا نلاغ  ةاسسلتبا  ( فدر . وت) تدر ج مستوى اإلناعة على د  فدر  م  فدلرات30عدد فدراتها  

وقللد تكو للت  ،(نللةدر 1(، مندفضللة  تللي درن2درنللات(، متوسللط  3درنللات للموافدللة هللض  عاليللة  
   دما فض الس   البيا ض التالضموءهة  مهاور اسستبا ة م  نانة
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وان المهللور األول  ،هلو نلاغ مهلاور ة( ان علدد مهللاور اسسلتبا 2السل    متضل  مل  
فللض حللي  اشللتم  المهللور الثللا ض  ،( عبللار 13المتعلللا عمتطلبللات المجتمللب الهيللوي اشللتم  علللى  

ؤ المهلللور الثاللللط الملللرتبط واصيلللرا نلللا ،(عبلللارات 10المتعللللا عمتطلبلللات اللللوط  الطملللوح عللللى  
وبلللذل  تكو لللت اسسلللتبا ة فلللض شللل لها  ،(عبلللارات 7عللللى   عمتطلبلللات اسقت لللاد المزدهلللر واشلللتم 
 (عبار  . 30النهامض م  ناغ مهاور تسم   

 االداة  دقــــــص -2
حيلللط عرءلللت  ،الدراسلللة طر دلللة صلللدق المهتلللوى  تللتهدلللا مللل  صلللدق اسسلللتبيان اتبعللل

حيلط  ( مل  المتد  لي  فلض مجلال التربيلة وعلل) اللنفس،5ية على  فض صورتها األول ةاسستبا 
إءلافة  ،اللذي تنلدرج تهتل للمهلور  اسسلتبا ةعللى درنلة مامملة عبلارات االداؤ اللر ي  طل  ملنه)

 و  ي ماحولات  صلرى مرو هلا مناسلبة فيملا متعللا ، إلى ملدى وءلوح العبلار  وسلامة صليايتها
وبنللللاؤ  علللللى آراؤ المه مللللي  حللللول مللللدى مناسللللبة ، ءللللافةعالتعللللدم   و التغييللللر  و الهللللذو  و اإل

ووفدا  لتونيهاته) ومدترحاته) ت) تعدم  صياية ععا العبارات لغو ا ، ألهداو الدراسة،  اسستبا ة
( 3( عبلللار  مويعلللة عللللى  30وإءلللافة وحلللذو ععضلللها لي لللب  علللدد العبلللارات فلللض اسسلللتبيان  

 على عناصر الته ي). والس   التالض موء   س  اتفاق المه مي  مهاور.
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  نسبة االتفاق بني احملكمني على عناصر التحكيم (3)شكل 
(  ن  سل  استفلاق عللى عناصلر الته لي) تراوحلت ملا الي  3السل   البيلا ض   متض  مل 

% وهلللض  سللل  اتفلللاق مدبوللللة علميلللا ، ولدلللد قاملللت الباحثلللة علللننراؤ التعلللديات الايملللة 95 – 90
 .ةاإلءافات، وال يايات الجدمد  والتض  شار إليها الساد  المه مون على اسستبا و 
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  ةاالستبانثبات  -3
 (481، 2009، عند تكرار استددام    او علام يد د عالثبات دقة المديا   و اتساق ،

درو بلالة وذلل  عللى عينلة اسلتطاعية مل   –تل) اسلتددام معادللة ة لفلا  ةولهساا نبلات اسسلتبا 
، و للب  السلل   30صللارج  فللراد عينللة الدراسللة الغللت   ( التمثيلل  البيللا ض لثبللات مهللاور 4( معلمللة  

  اسستبا ة .

 
 ةمعامل ثبات االستبان (4شكل )

تراوحلت قيمتل  عاليلة حيلط  ة ن قلي) معامل  الفلا لمهلاور اسسلتبا  (4 متض  م  السل   
دمللا  (،0.926ر اسسللتبا ة،  مللا مجمللوع المهللاور د لل  فدللد اللل   ( لمهللاو 0.911، 0.869اللي   

والدرنللة الكليللة دالللة إح للاميا  عنللد مسللتوى  ةنميللب معللامات الثبللات لمهللاور اسسللتبا  متبللي  ان
وتعبر ع  درنة نبات عالية لاستبا ة وبذل  تكون اسستبا ة  ،وهى  س  إح امية مدبولة ،0.1

 .ومهاورها صالهة للتطبيا

 االستبانةتطبيق خطوات 
ععللللللد التةكللللللد ملللللل  صللللللدق ونبللللللات اسسللللللتبا ة تلللللل) عرءللللللها علللللللى عمللللللاد  دليللللللة التربيللللللة 

و يضللللا   صللللذ الموافدللللة ملللل  إدار  التربيللللة ، في لللل  و صللللذ الموافدللللة علللللى التطبيللللا عجامعللللة المللللل 
البهللللللوغ والدراسللللللات عللللللندار  التدطلللللليط والتطللللللو ر فللللللض اإلدار  العامللللللة  قسلللللل) عاإلحسللللللاؤالتعلللللللي) 

تلللللل) توي للللللب اسسللللللتبا ات و ، على توي عهللللللا وتسللللللهي  مهمللللللة الباحثللللللة،علللللللي) عاألحسللللللاؤللتربيللللللة والت
 الكترو يا.على  فراد مجتمب الدراسة مدو ا  و 
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 املعاجلة اإلحصائية

( علللى مجموعللة ملل  األسللالي  اإلح للامية SPSSاعتمللدت الدراسللة ملل  صللال ار للامج  
 ارات اسستبا ة، ومنها  التى تستهدو الديام ععملية التهلي  الوصفض واسستدسلض لعب

النسلللللل  الم و للللللة فللللللض حسللللللاا التكللللللرارات  حيللللللط تعتبللللللر النسللللللبة الم و للللللة  كثللللللر تعبيللللللرا  
إن  طعللللل  األرقلللللام الدلللللام. واللللللوين النسلللللبض و سلللللاوى التدلللللدمر الرقملللللض/ علللللدد  فلللللراد العينلللللة. حيللللل

، التكللللللللرار مندفضللللللللة× 1التكللللللللرار متوسللللللللطة  × 2التكللللللللرار عاليللللللللة   × 3التدللللللللدمر الرقمللللللللض  
ى توءلللللللي  لكيفيلللللللة تهدمللللللد مسلللللللتوى الموافدلللللللة، حيلللللللط مللللللت) تهدملللللللدها مللللللل  الدلللللللا ون  وفيمللللللا ملللللللل

وهلللللللللى اسسلللللللللتجاعات  3ن   حيلللللللللط ،0.66  3( ÷1-3  ن ÷ 1(-مسلللللللللتوى الموافدلللللللللة    ن
 (2دما هو موء  عالجدول  كبير ، ومتوسطة، وءعيفة، 

 (2جدول )
 يبني مستوى املوافقة ومداها الستبانة ذات ثالث استجابات

 املدى الثالثي ةمستوى املوافق

 2.34- 3 كبرية

 1.67-2.33 متوسطة

 1-1.66 ضعيفة

 ( 21، 2006، ووهبة،ناو ش  الم در 

 3 ن مدى مستوى الموافدة عللى عبلارات اسسلتبا ة متلراوح الي    (2 الجدول متض  م  
 (  ي موافدة ءعيفة.1-1.66كبير ، و  ( ي موافدة 2.34-

 حتليل نتائج الدراسة  
المواطنة للطفل المتعلقة بالمجتمع الحيوي تربية  متطلبات: األولسؤال نتائج ال -1

 . 2030المملكة العربية السعودية الذى تنشده رؤية  وقيمه الراسخة
فيملا ملللى اسللتجاعات  فلراد العينللة حللول متطلبلات المواطنللة للطفلل  المتعلدلة عللالمجتمب الهيللوي و 

 .(3، دما موءهها ندول  2030ة السعودية ر  ة المملكة العربي الذى تنسدهوقيم  الراسدة 
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 (3جدول )
 يبني استجابات أفراد العينة حول متطلبات املواطنة للطفل املتعلقة باجملتمع احليوي

 .2030وقيمه الراسخة رؤية اململكة العربية السعودية 

 ارةــــــــــــــــــــــــــالعب م
 درجة املوافقة

 الوزن
 النسيب

مستوى 
 املوافقة

 منخفضة متوسطة عالية رتتيبال
 % ك % ك % ك

1 
تشجيع الطفل للمشاركة يف الفعاليات واملناسبات 

 الوطنية املختلفة .
 3 كبرية 2. 97 - - 2.67 3 97.32 109

2 
اإلشادة بدور الوطن وإجنازاته وما حققه من تنمية 

 12 ريةكب 2. 65 10.71 12 13.39 15 75.89 85 يف خمتلف اجملاالت.

تعزيز الثقافة الوطنية لدى الطفل بنقل قيم  3
 .2030االنتماء للوطن وتعزيزها وفق رؤية 

 2 كبرية 2. 98 - - 1.78 2 98.21 110

4 
توعية األطفال بتاريخ وطنهم والرتكيز على 

 .اجلوانب املشرقة يف هذا التاريخ
 9 كبرية 2. 78 1.78 2 17.85 20 80.35 90

5 
ـطية والتسـامح وقيـم االتقان غرس منهـج الوس

واالنضباط والعدالــة والشــفافية اليت اقرتها رؤية 
 يف نفوس األطفال . 2030

 10 كبرية 2. 72 7.12 8 - 15 79.46 89

6 
تعمل على تعزيز الدور  توفري أنشطة للطفل

 8 بريةك 2. 80 5.35 6 8.92 10 85.71 96 الثقايف والتارخيي السعودي والعربي واإلسالمي.

غرس املبادئ والقيم الوطنية اليت تعزز العناية  7
 بالتنشئة االجتماعية واللغة العربية للطفل .

 11 كبرية 2. 69 8.92 10 7.12 14 78.57 88

8 
توفر األنشطة اليت تعزز قيم اجملتمع احليوي لدى 

 . 2030الطفل الذى تنشده رؤية 
 4 كبرية 2. 94 1.78 2 1.78 2 96.42 108

9 
توفري برامج تدريبية ملعلمات رياض األطفال يف 

 6 كبرية 2. 86 4.46 5 4.46 5 91.07 102 .2030اليت تنشدها رؤية  القيم الراسخة

توفري أنشطة ختدم أهدافا تتعلق بتنمية مفاهيم  10
 .املواطنة لدى الطفل

 13 كبرية 2. 55 13.39 15 17.85 20 68.75 77

ال يف حمتواها مفاهيم تضمني مناهج رياض األطف 11
 .2030الذى تنشده رؤية  املواطن الصاحل

 1 كبرية 2. 99 - - 00.89 1 99.1 111

12 
توفري أنشطة تشجع مشاركة أولياء أمور األطفال يف 

اللقاءات املتنوعة اليت تؤكد على حتقيق متاسك 
 .2030اجملتمع السعودى الذى تنشده رؤية

 5 بريةك 2. 90 3.57 4 2.67 3 93.75 105

13 
تضمني أنشطة تشجع األطفال على العمل 

التطوعي ودوره يف حتقيق اجملتمع احليوي الذى 
 .2030تنشده رؤية 

 7 كبرية 2. 83 3.57 4 8.92 10 87.5 98
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ن ونهللة  وللر معلمللات ر للاض األطفللال حللول متطلبللات تربيللة   (3 متضلل  ملل  الجللدول 
تراوحلت النسل  فلض ذلل   حيطمل  الراسلدة ايجاايلة،عالمجتمب الهيوي وقي المتعلدة المواطنة للطف 

و نلللللاؤت  (%2. 55الللللوين  سلللللبى  %68.75إللللللى %  2. 90% الللللوين  سلللللبى  99.1 الللللي  
( فلللللى الترتيللللل  األول والثلللللا ض دلللللةاري متطلبلللللات تربيلللللة المواطنلللللة المتعلدلللللة 3(،  11العبلللللارات  

 98.21%(، و 99.1 عمسللتوى موافدللة عاليللة، وهللذا مللا  كللده  عللالمجتمب الهيللوي وقيملل  الراسللدة 
  سلطة تسلجب األطفلال عللى ر لاض األطفلال تضلمي  %( م   فراد العينة، مما ملدل عللى  هميلة 

تعز ز الثدافة الوطنية لدى الطفل  اندل  ودذل  العم  التطوعض ودوره فض تهديا المجتمب الهيوي 
 ،(2017و تفللللا ذللللل  مللللب دراسللللة الربللللاح   . 2030قللللي) اس تمللللاؤ للللللوط  وتعز زهللللا وفللللا ر  للللة 

فللض   سللطة لللدى الطفلل  المواطنللة اسهتمللام انسللر ندافللة وصللت عضللرور  والتللض   ( 2012عللزوي 
التلللض  اسلللتددامها عفعاليلللة إلحلللداغ تربيلللة مواطنلللة تتماشلللى ملللب استجاهلللات الع لللر ة، و الروءلللة

 .تسهدها المجتمعات

 حنة للطفل المتعلقة بالوطن الطموتربية المواط متطلبات: الثانينتائج السؤال  -2
  .2030والمواطن المسؤول الذى تنشده رؤية المملكة العربية السعودية 

متطلبلات تربيلة المواطنلة للطفل  المتعلدلة علالوط  فيما ملى استجاعات  فلراد العينلة حلول و 
 (4الطموح والمواط  المسؤول، دما موءهها ندول  
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 (4جدول )
 للطفل املتعلقة بالوطن متطلبات تربية املواطنةيبني استجابات أفراد العينة حول 

 .2030 الطموح واملواطن املسؤول الذى تنشده رؤية اململكة العربية السعودية 

 العبارة م
 املوافقة درجة

 الوزن
 النسيب

 مستوى
 املوافقة

 منخفضة متوسطة عالية الرتتيب
 % ك % ك % ك

1 
على االستقالل واالعتماد على  تدريب األطفال
املواطن املسؤول الذى تنشده النفس لبناء 

 .2030رؤية
 10 كبرية 2. 53 5.35 6 3.57 40 58.92 66

2 
تنمية الشعور لدى األطفال بانهم جيل الشباب جيل 

 .2030القوة، الذى حيتاجه اجملتمع يف بناء رؤية
 6 كبرية 2. 58 3.57 4 8.03 9 79.46 89

3 
 توفري فرص التعبري لألطفال عن آرائهم واجتاهاتهم

 .2030لبناء املواطن املسؤول الذى تنشده رؤية
 8 كبرية 2. 73 21.42 24 10.71 12 50.89 75

4 
تشجيع اسرة الطفل على املشاركة يف بناء الوطن 

 .2030الطموح الذى تنشده رؤية
 5 كبرية 2. 71 8.92 10 10.71 12 80.35 90

5 
تدريب معلمات رياض األطفال على أسس املواطنة 

اجبات ليتم غرسها يف نفوس وسلوكيات من حقوق وو
 األطفال.

 3 كبرية 2. 81 2. 76 3 1. 03 9 87.5 98

6 
توفري مناخ دميقراطي يف رياض األطفال يسمح 

مبمارسة احلقوق والواجبات ليتم تربية األطفال 
 .يف سياق الدميقراطية

 4 كبرية 2. 80 4.46 5 10.71 12 84.82 95

7 
تعزز قيم الوطن  إثارة القصص الوطنية اليت

 .2030الطموح وفق رؤية 
 2 كبرية 2. 93 1.78 2 2.67 3 95.53 107

8 
احرتام وتقدير الرموز الوطنية لبناء املواطن 

 .2030املسؤول وفق رؤية 
 7 كبرية 2. 69 10.71 12 10.71 12 78.57 88

9 
معلمات رياض األطفال على األساليب اليت  تدريب

ملواطن املسؤول وفق رؤية تسهم يف تنمية سلوكيات ا
2030. 

 9 كبرية 2. 50 7.12 14 23.21 26 64.28 72

10 
األطفال على احلوار واملناقشة وقبول النقد  تشجيع

 .2030لبناء املواطن املسؤول الذى تنشده رؤية 
 1 كبرية 2. 97 00.89 1 00.89 1 98.21 110
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متطلبللات حللول ألطفللال معلمللات ر للاض اونهللة  وللر   ن (4  الجللدول يوهللر ملل   تللامج
متعلدللة عللالوط  الطمللوح والمللواط  المسللؤول الللذى تنسللده ر  للة المملكللة ال تربيللة المواطنللة للطفلل 

المللواط  المسللؤول  وان ونللود هللذه المتطلبلات سللوو تسللاعد الطفلل  عللى تهديللاايجاايلة،  2030
للعبللارات مللا اسويان النسللبية حيللط تراوحللت  ،2030المملكللة العربيللة السللعودية الللذى تنسللده ر  للة

األطفللال علللى الهللوار والمناقسللة وقبللول  تسللجيبلعبللارات ودا للت %( 2. 50% إلللى 2. 97   اللي
إنلار  الد لص الوطنيلة التلض تعلزي قلي) ، و 2030الندد لبناؤ الملواط  المسلؤول اللذى تنسلده ر  لة 

تللدر   معلمللات ر للاض األطفللال علللى  سللس المواطنللة ملل  و  ،2030الللوط  الطمللوح وفللا ر  للة 
تللوفير منللال ديمدراطللض فللض ر للاض  ،ووانبللات ليللت) يرسللها فللض  فللو  وسلللوديات اسطفللالحدللوق 

ال للدار   ،األطفللال يسللم  عممارسللة الهدللوق والوانبللات ليللت) تربيللة األطفللال فللض سللياق الديمدراطيللة
 ،( 2016عبلد الرحملان و  ،معتلوق دراسلة و تفلا ذلل  ملب  ،فض الترتي  م  حيط المرتبلة واسوليلة

 .(Chris &, 2016   در  دراسة و

ــ    -3 ــائج الســؤال الثال ــاتنت ــة    : متطلب ــل المتعلق ــة للطف ــة المواطن ــاد تربي  باالقتص
 . 2030المملكة العربية السعودية الذى تنشده رؤية  مستغلالموقع والمزدهر ال

فيملللللا مللللللى اسلللللتجاعات  فلللللراد العينلللللة حلللللول متطلبلللللات تربيلللللة المواطنلللللة للطفللللل  المتعلدلللللة و 
 (.5كما موءهها ندول   ،وقب المستغ عاسقت اد المزدهر والم
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 (5جدول )
 يبني استجابات أفراد العينة حول متطلبات تربية املواطنة املتعلقة باالقتصاد املزدهر 

 .2030لكة العربية السعودية رؤية واملوقع املستغل الذى تنشده رؤية املم

 العبارة م
 املوافقة درجة

 الوزن

 النسيب
 مستوى
 املوافقة

 منخفضة متوسطة عالية الرتتيب
 % ك % ك % ك

1 
إبراز دور الدولة للطفل يف الريادة 

االقتصادية حمليًا ودوليًا كما جاء يف رؤية 
2030. 

 5 كبرية 2. 83 3.57 4 8.92 10 87.5 98

2 
األطفال من خالل الربامج احلوارية  تدريب

على أهمية موقع اململكة االقتصادي ضمن 
 .2030ا تهدف له رؤية دول العامل كم

 3 كبرية 2. 92 00.89 1 5.35 6 93.75 105

3 
غرس قيم حب العمل يف نفوس األطفال 

 االقتصادية .2030لتحقيق أهداف رؤية 
 7 كبرية 2. 58 10.71 12 20.53 23 68.75 77

4 
األطفال باملعارف واملهارات الالزمة  تزويد

لوظائف املستقبل اليت حتث عليها رؤية 
2030. 

 6 كبرية 2. 70 8.92 10 11.60 13 79.46 89

5 
 توفري مقررات دراسية للطفل عن مستقبل

 .2030اململكة الذى تنشده رؤية 
 1 كبرية 2. 97 00.89 1 1.78 2 97.32 109

6 
الرتكيز يف وسائل اإلعالم املوجهة للطفل 
على أهمية املوقع اجلغرايف للوطن الذى 

 .2030أكدت عليه رؤية
 2 كبرية 2. 92 1.78 2 3.57 4 94.64 106

7 

توفري أدلة للطفل معدة خصيصًا عن أهم 
طرق احلفاظ على البيئة السعودية 

واستغالهلا يف حتقيق القوة االقتصادية 
 .2030املتقدمة الذى تنشدها رؤية 

 4 كبرية 2. 90 1.78 2 6.25 7 91.96 103

ول متطلبات تربيلة المواطنلة للدى شب  اتفاق فض تددمرات المعلمات ح (5  يوهر الجدول
وهلذا ملا  ،2030الطف  المتعلدة عاسقت اد المزدهر والموقب المسلتغ  اللذى تنسلده ر  لة المملكلة 

%( لمتطللل  تللوفير 97.32تع سلل  التكللرارات والنسلل  الم و للة، إذ تراوحللت النسلل  الم و للة اللي   
%( 68.75وبللللي    ،2030المملكللللة الللللذى تنسللللده ر  للللة  مدللللررات دراسللللية للطفلللل  علللل  مسللللتدب 



  دد/ مها عبد اهلل السيد أبو اجمل
 

 174 

اسقت لادية وهلض 2030لمتطل  ير  قي) ح  العمل  فلض  فلو  األطفلال لتهديلا  هلداو ر  لة 
 سلل  مرتفعللة تسللير إلللى درنللة إدرا  عاليللة ملل  قبلل  معلمللات ر للاض األطفللال لمتطلبللات تربيللة 
كللة المواطنللة لللدى الطفلل  المتعلدللة عاسقت للاد المزدهللر والموقللب المسللتغ  الللذى تنسللده ر  للة الممل

. وتعزي الباحثة ذل  إلى ريبلة معلملات ر لاض األطفلال فلض تلوفير مثل  هلذه المتطلبلات  2030
لتكلو   سللوديات إيجاايللة للدى الطفل   هللو قلي) المواطنلة التللض تغلر  لديل  حلل  اللوط  واس تمللاؤ 

المتعلدلللة  2030فللض تكلللو   مللواط  طمللوح يعلللزي  هللداو ر  لللة المملكللة  وتهديللا  مللال المجتملللب
( عللللى إن 2015الرفلللاعض   المزدهلللر والموقلللب المسلللتغ  . و تفلللا ذلللل  ملللب ملللا  كلللدهعاسقت لللاد 

اسهتمام اتربية المواطنة وبيان ديفية تعز زها لدى طف  الروءة يسه) فض ير  قي) حل  العمل  
 فض  فو  األطفال وتزو ده) عالمعارو والمهارات الايمة لوعامب المستدب .

 وتوصيتها  اسة نتائـج الدرمناقشة احملور الثالث: 
 مناقشة النتائج 

سللعت الدراسلللة الهاليلللة إلللى اقتلللراح مجموعلللة متطلبللات لتربيلللة المواطنلللة لللدى الطفللل  فلللض 
ملل  ونهللة  وللر  ،2030ءللوؤ ر  للة المملكللة العربيللة السللعودية ر  للة المملكللة العربيللة السللعودية 

   وتوصلت الدراسة الى عد   تامج م   همها ،معلمات ر اض األطفال
  ات تربيللة المواطنللة لللدى الطفلل  ح لللت علللى درنللة عاليللة ملل  األهميللة عجميللب ن متطلبلل

  . 2030ر  ة المملكة العربية السعودية لتواك  مهاورها 

   ن معلمات ر اض األطفال مرون  همية توافر متطلبلات لتربيلة المواطنلة للدى الطفل  فلض
   تدتص عالمهاور التالية 2030 العربية السعودية ءوؤ ر  ة المملكة

، 2030الؤؤ ف تنشؤؤدي رؤ ؤؤا المملكؤؤا العربيؤؤا السؤؤعوديا  المجتمؤؤع الحيؤؤوي وقيمؤؤس الراسؤؤ ا -1
 و ن أه   تطل ا  تربيا المواطنا لدف الطفل المتعلقا به ا المحور:

  اللذى تنسلده ر  لة  تضمي  منلاهج ر لاض األطفلال فلض مهتواهلا مفلاهي) الملواط  ال لال
 .2030المملكة العربية السعودية 

 افة الوطنية للدى الطفل  اندل  قلي) اس تملاؤ لللوط  وتعز زهلا وفلا ر  لة المملكلة تعز ز الثد
 .2030العربية السعودية 

 .تسجيب الطف  للمساردة فض الفعاليات والمناسبات الوطنية المدتلفة 
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  تللوفر األ سللطة التللض تعللزي قللي) المجتمللب الهيللوي لللدى الطفلل  الللذى تنسللده ر  للة المملكللة
 .2030العربية السعودية 

  توفير   سطة تسجب مساردة  ولياؤ  مور األطفال فض اللداؤات المتنوعة التلض تؤدلد عللى
 المملكة العربية السعودية. 2030تهديا تماس  المجتمب السعودي الذى تنسده ر  ة

 التلللض تنسلللدها ر  لللة  تلللوفير الللرامج تدر بيلللة لمعلملللات ر لللاض األطفلللال فلللض الدلللي) الراسلللدة
 .2030المملكة العربية السعودية 

  تضمي    سطة تسجب األطفال على العمل  التطلوعض ودوره فلض تهديلا المجتملب الهيلوي
 .2030الذى تنسده ر  ة المملكة العربية السعودية 

  تعملللل  عللللى تعز للللز اللللدور الثدللللافض والتلللار دض السللللعودي والعربللللض  تلللوفير   سللللطة للطفللل
 واإلسامض.

    المسرقة فض هذا التار خ.توعية األطفال اتار خ وطنه) والترديز على الجوا 

  ير  منهلج الوسلطية والتسلام  وقيل) استدلان واس ضلباه والعداللللة والسلللفافية التلض اقرتهلا
 فض  فو  األطفال. 2030ر  ة المملكة العربية السعودية 

  يلللر  المبلللاد  والدلللي) الوطنيلللة التلللض تعلللزي العنايلللة عالتنسللل ة اسنتماعيلللة واللغلللة العربيلللة
 للطف .

 د  ادور الوط  وإ جايات  وما حدد  م  تنمية فض مدتلب المجاست.اإلشا 
 . توفير   سطة تددم  هدافا تتعلا اتنمية مفاهي) المواطنة لدى الطف 

، 2030الوطن الطموح والمواطن المسوو( ال ف تنشؤدي رؤ ؤا المملكؤا العربيؤا السؤعوديا  -2
 المحور: و ن أه   تطل ا  تربيا المواطنا لدف الطفل المتعلقا به ا

 األطفال على الهوار والمناقسلة وقبلول الندلد لبنلاؤ الملواط  المسلؤول اللذى تنسلده  تسجيب
 .2030ر  ة المملكة العربية السعودية 

  إنللللار  الد للللص الوطنيللللة التللللض تعللللزي قللللي) الللللوط  الطمللللوح وفللللا ر  للللة المملكللللة العربيللللة
 .2030السعودية 

 ارسلة الهدلوق والوانبلات ليلت) تربيلة توفير منال ديمدراطض فض ر اض األطفلال يسلم  عمم
 األطفال فض سياق الديمدراطية.
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  تسللجيب اسللر  الطفلل  علللى المسللاردة فللض انللاؤ الللوط  الطمللوح الللذى تنسللده ر  للة المملكللة
 .2030 العربية السعودية

  تنميللة السللعور لللدى األطفللال عللا ه) نيلل  السللباا نيلل  الدللو ، الللذى يهتانلل  المجتمللب فللض
 .2030عربية السعودية اناؤ ر  ة المملكة ال

  احتللللرام وتدللللدمر الرمللللوي الوطنيللللة لبنللللاؤ المللللواط  المسللللؤول وفللللا ر  للللة المملكللللة العربيللللة
 .2030السعودية 

  توفير فر  التعبير لألطفال ع  آرامه) واتجاهاته) لبناؤ الملواط  المسلؤول اللذى تنسلده
 .2030ر  ة المملكة العربية السعودية 

   ى األسلالي  التلض تسله) فلض تنميلة سللوديات الملواط  معلمات ر اض األطفال علل تدر
 .2030المسؤول وفا ر  ة 

 عللللى اسسلللتدال واسعتملللاد عللللى اللللنفس لبنلللاؤ الملللواط  المسلللؤول اللللذى  تلللدر   األطفلللال
 .2030تنسده ر  ة المملكة العربية السعودية 

  فض تدر   معلمات ر اض األطفال على  سس المواطنة م  حدوق ووانبات ليت) يرسها
  فو  وسلوديات األطفال.

، 2030االقتصاد المزدهر والموقع المستغل ال ف تنشدي رؤ ا المملكؤا العربيؤا السؤعوديا  -3
 و ن أه   تطل ا  تربيا المواطنا لدف الطفل المتعلقا به ا المحور:

  المملكللة اللللذى تنسلللده ر  لللة المملكلللة العربيلللة  تللوفير مدلللررات دراسلللية للطفللل  عللل  مسلللتدب
 .2030السعودية 

  الترديللز فللض وسللام  اإلعللام المونهللة للطفلل  علللى  هميللة الموقللب الجغرافللض للللوط  الللذى
 .2030 كدت علي  ر  ة المملكة العربية السعودية 

   األطفلال ملل  صلال البللرامج الهوار لة عللى  هميللة موقلب المملكللة العربيلة السللعودية  تلدر
 .2030لعربية السعودية اسقت ادي ءم  دول العال) دما تهدو ل  ر  ة المملكة ا

  تلللللوفير  دللللللة للطفللللل  معلللللد  ص ي لللللا  عللللل   هللللل) طلللللرق الهفلللللاى عللللللى البي لللللة السلللللعودية
واسللللللتغالها فللللللض تهديللللللا الدللللللو  اسقت لللللللادية المتددمللللللة الللللللذى تنسللللللدها ر  للللللة المملكلللللللة 

 .2030العربية السعودية 
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   لة المملكلة إاراي دور الدولة للطف  فلض الر لاد  اسقت لادية مهليلا  ودوليلا  دملا نلاؤ فلض ر 
 .2030العربية السعودية 

  ير  قي) ح  العم  فض  فو  األطفال لتهديا  هلداو ر  لة المملكلة العربيلة السلعودية
 اسقت ادية.2030

 األطفللال عالمعللارو والمهللارات الايمللة لوعللامب المسللتدب  التللض تهللط عليهللا ر  للة  تزو للد
 .2030المملكة العربية السعودية 

 والنتلامج التلض اسلفرت عنهلا الدراسلة الميدا يلة، توصلض فض ءلوؤ  دايلات الدراسلة النور لة
 2030الدارسة عضرور  تعز ز تربية المواطنة لدى الطف  لتهديا ر  لة المملكلة العربيلة السلعودية

 م  صال  

 عللالمجتمب  اسهتمللام عمتطلبللات تربيللة المواطنللة التللض تلل) اقتراحهللا ع افللة مهاورهللا المتعلدللة
اللوط  الطملوح والملواط  المسلؤول، اسقت لاد المزدهلر والموقلب  ،الهيوي وقيمل  الراسلدة

 المستغ .

   تدلللدي)  لللدوات ومهاءلللرات لمعلملللات ر لللاض األطفلللال و وليلللاؤ األملللور لتلللوعيته) عةهميلللة
 . 2030ير  متطلبات تربية المواطنة الناععة م  ر  ة المملكة العربية السعودية 

  مللل  لمعلملللات ر لللاض األطفلللال لتعلللر فه) عمتطلبلللات تربيلللة المواطنلللة و سلللر عدلللد ور  ع
 الوعى فيما اينه) على ديفية يرسها فض  فو  األطفال .

  ءرور  تسجيب معلمات ر اض األطفلال عللى اسسلتمرار فلض الديلام علةدواره  فلض إكسلاا
 .2030عودية اسطفال مفاهي) المواطنة واه) قيمها التض تعزي ر  ة المملكة العربية الس

  ءللرور  تسللجيب معلمللات ر للاض األطفللال علللى تعز للز تربيللة المواطنللة التللض تنسللدها ر  للة
ويرسلللها منللذ مرحللللة الطفولللة المب لللر  عطر دللة مسلللوقة  2030المملكللة العربيلللة السللعودية 
 ومهببة للطف  عاستمرار.

  لللوط  انراؤ المز د م  الدراسات حول تربية المواطنة وديفية تنميتها لدلا ني  مهل  
 . 2030كما تنسده ر  ة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 
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 متاح عللى شلب ة ، (. تربية المواطنة م  منوور اسامى 2004مهمود صلي   ، او دو
 تلللللللار خ اللللللللدصول ،/http://site.iugaza.edu.psاإل تر لللللللت العالميلللللللة عللللللللى الموقلللللللب  

23/2/2017. 

 (. اإلسل ان فلض ر  لة المملكلة العربيلة السلعودية 2017علض ا  سال) ا  عملر  ، عاهملام
 http://fac.ksu.edu.sa/sitesمتلللللاح عللللللى شلللللب ة اإل تر لللللت عللللللى الموقلللللب ، 2030

 .1/8/2017تار خ الدصول .

 (. تفعيلل   2006مهمللد مسللل) حسلل  علللى   ،وهبللة ،مهمللد  حمللد فللؤاد مرينللى، نللاو ش
العاقللللللة اللللللي  مللللللدار  التربيللللللة الداصللللللة و الجمعيللللللات األهليللللللة لرعايللللللة التاميللللللذ ذوى 

دور األسللر  ومؤسسللات المجتمللب المللد ى  ،المللؤتمر العلمللى الراعللب ،اسحتيانللات الداصللة
  .كلية التربية ،نامعة انى سو ف، ذوى اسحتيانات الداصة فى اكتساو ورعاية

 مجللللة دفلللاتر  ،مفهلللوم المواطنلللة فلللض حدللل  العللللوم اسنتماعيلللة. (2014 حجيللللة، رحلللالض
 .4ع، الجزامر، البهوغ العلمية

 األسس واسستراتيجيات  ، ( . ت مي) البهط اسنتماعض2000علض عبد الرايق   ،حلبض
 ة.اإلس ندر ة، الدار الجامعي

 قضللللاياها ومسلللل اتها فللللض دول مجلللللس  ةحمايللللة الطفولللللة (. 2009  ور للللة علللللض، حمللللد
 .53ع  ،التعاون، سلسلة الدراسات اسنتماعية، البهر  

   تم للي  الفضللاؤ المدرسللض ملل  الللذداؤ العللاطفض تربيللة مواطنللة ( .2014 صضللر ، حللوا
علميلة وتنميلة المللوارد المؤسسلة العربيلة لاستسلارات ال ،المجللة العربيلة للعللوم اسنتماعيلة

 .6،عم ر، البسر ة

  األطفللال والمواطنللة ععللا المتغيللرات الثدافيللة المللؤنر  فللض  2011الدليفللة، هنللد صالللد. )
 . 5مج ، مجلة الطفولة والتنمية ،التربية الوطنية

  المبلادرات العالميلة الراملد  والتجدملدات فلض  2017الرباح، عبداللطيب ا  عبلدالعز ز . )
مجلة البهوغ ، ةت ور مدترحة نة واإلفاد  منها فض المملكة العربية السعوديةتربية المواط
 .64 – 13    ،26السعودية، مج ، اسمنية

http://site.iugaza.edu.ps/%20،%20تاريخ%20الدخول
http://fac.ksu.edu.sa/sites
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   دور معلملللللللات ر لللللللاض األطفلللللللال اله وميلللللللة فلللللللض  2015الرفلللللللاعض، ياليلللللللة حاملللللللد. )
تنميللللة قللللي) المواطنللللة لللللدى األطفللللال ت للللور مدتللللرح التربيللللة، مجلللللة نامعللللة األيهللللر. ج 

2 .635 – 684. 
  اعهللاغ الدراسللات العليللا ومسللار ب طللاا السللنة النهاميللة 2017فللامز سللعد  ، السللهرى. ) 

واإلقليمض عجامعة اسمام عبد الرحم  الفي   ودورهلا فلض تهديلا  تربوى عدس) التدطيط ال
،كليلللة 2030ملللؤتمر دور الجامعلللات السلللعودية فلللض تفعيللل  ر  لللة ،2030ر  لللة المملكلللة 

 نامعة الد ي). ،التربية
 مجلة ني  العللوم اإل سلا ية ، هو ع ر ندمد فض تربية المواطنة. (2014 ، علضصباغ

 .2ع ،الجزامر ،مردز ني  البهط العلمض ،واسنتماعية
  دور اإلدار  المدرسلللية فلللض تنميلللة  2017العجملللض،  لللوو انلللت عبلللد العلللالض اللل  عللللض. )

اإلمللام مهملد الل   نامعلة، مجلللة العللوم التربو للة، المواطنلة لللدى طالبلات المرحلللة الثا و لة
 . .373 –11 ،   113مج، سعود اإلسامية السعودية

  التربيللة علللى المواطنللة ال للالهة لللدى طفلل  الروءللة فللض  2012عللزوي، رفعللت عمللر. )
الملللؤتمر العلملللض الثلللا ض والعسلللرون للجمعيلللة الم لللر ة للمنلللاهج ، ءلللوؤ مجتملللب المعرفلللة

 ،نامعلة قنلا  السلو س، التربيلة كليلة ،مناهج التعللي) فلض مجتملب المعرفلة، وطرق التدر س
 .165 –115     ،1مج 

 فاعلية اسلتراتيجية اللتعل) الدلام) عللى المسل لة فلى تنميلة . (2013 علض، سعيد عبدالمعز
 ،دراسللات عربيلللة فلللض التربيلللة وعلللل) اللللنفس ،ععللا مفلللاهي) المواطنلللة للللدى طفللل  الروءلللة

 33ع  ،السعودية

 مجللللة الطفوللللة ، موذنا   السلللودان ،نشؤلمواطنلللة واللللا (. 2011  العمراالللض، السلللر  حملللد
 .5،مجوالتنمية

 ر  ة عالمية ( . 2010  الجمال، را يا عبدالمعز علض مهمد، و سشي ، مهمد عبدالهميد
 ،العلملض السلنوي الثلام  عسلر ، الملؤتمرالنموذج األوروبلض ،لمعامير المواطنة فض التعلي)

 1مج ر، م ،اتجاهات معاصر  فض تطو ر التعلي) فض الوط  العربض
 معج) الم طلهات التربو ة فض المناهج وطرق  .(1999علض  ، والجم  ، حمد ،اللدا ض

 .1الداهر ، عال) الكت ، ه   التدر س
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 دور منللاهج التربيللة المد يللة عمرحلللة .(  2016عبللدالرحمان، الل  نللدو و  ،معتللوق، نمللال
، ا ية واسنتماعيللةمجلللة نيلل  العلللوم اإل سلل ،فللض التربيللة علللى المواطنللة اساتللدامضالتعلللي) 

 .208 - 191    ،20 الجزامر،ع ،مردز ني  البهط العلمض
 ت لورات المعلملي  عل  المواطنلة وتربيتهلا . (2010 المعمري، سيب ا   اصر ا  علض

دراسللات فللى المنللاهج وطللرق ، دراسللة تهليليللة لللألدا التربللوي فللض نللاغ منللاطا عالميللة
 157ع  ،التدر س

   (. قلللي) المواطنلللة الللي  الواقلللب والمسلللتدب  للللدى طللللاا  2014المغلللايي، إالللراهي) مهملللد
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Child Citizenship Education in Terms of the Saudi Arabia 

Kingdom Vision Of 2030 From The Perspective Of 

Kindergarten Teachers 
The Study Aimed to Propose a Set of Requirements for Raising 

Citizenship in the Child in Terms of Saudi Arabia Kingdom Vision 

2030. It Follows the Descriptive Approach and Used the Questionnaire 

as Atool to Collect Data and Achieve its Goals. It Conducted on 

to a Random Simple Sample of Kindergarten Teachers From Ahasa 

(112) Teacher. The Study in its Theoretical and Practical Sides Found 

Many Results Including: That Child Citizenship Education is a Main 

Component in Building his Personality, Thus Preserve Identity, 

Belonging and Society Stability. The Results also Identified a Set of 

Requirements for Raising Citizenship in the Child in Terms of The 

Vision of 2030 From as Perceived by Kindergarten Teachers, Namely: R 

equirements Related to The Vital Society and its Established Values  by 

the Vision of 2030, Requirements Related to the Ambitious Society and 

Responsible Citizen, Requirements Related to Economic Welfare and the 

Exploited Location of The Vision of 2030. That May Build Citizens That 

are More Able to Participate, Take Responsibility and Contribute to 

the Advancement of Their Society.  

Keywords: 
Effective Citizen- Childhood -Education for Citizenship. 

 


