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إىل التعرف على الدور الذى تقوم به األنشطة التربوية مبجاالا املتنوعة لتنميـة  : هدفت الدراسة احلالية

  .األساسى والوقوف على أهم املقومات واملبادئ الالزمة لنجاح هذا الدورالوعى الوطىن لدى تالميذ التعليم 

واعتمد الباحث على املنهج الوصفى وأسلوب حتليل احملتوى،وذلك لتحليل عينة من األنشطة التربوية ىف 
ـ ) ١٠٠٠(احللقة الثانية من التعليم األساسى،وقد بلغت عينة الدراسة  ري ألف تلميذ وتلميذة من املشاركني وغ

  ).الصف الثالث اإلعدادى(املشاركني ىف األنشطة التربوية ىف احللقة الثانية من التعليم األساسى 

ولقد مرت الدراسة مبجموعة من اإلجراءات، بدأت باإلطار النظرى حيث اشتمل على مخس فصول، مث 
طبيق االستبانة، وانتهت الدراسـة  عرض الباحث نتائج الدراسة امليدانية املتمثلة ىف نتائج حتليل احملتوى، ونتائج ت

بوضع تصور مقترح لزيادة فاعلية دور األنشطة التربوية ىف تنمية الوعى الوطىن لدى تالميذ التعليم األساسـى،  
  .كما مت تقدمي جمموعة من التوصيات اهلامة ىف ضوء نتائج الدراسة

 
  :أسفرت الدراسة احلالية عن النتائج التالية

بدور ملحوظ ىف تنمية الـوعى الـوطىن   ) احللقة الثانية(ألنشطة التربوية ىف مرحلة التعليم األساسى تقوم ا -١
بعض جوانب القصور والضعف ىف االهتمام بـبعض أبعـاد الـوعى    لدى التالميذ، وإن انتاب هذا الدور 

الوطىن، وذلك طبقاً ملا أشار إليه حتليل احملتوى لعينة من األنشطة التربوية ىف احللقة الثانيـة مـن التعلـيم    
األساسى، حيث جاء الوعى الديىن ىف مقدمة هذه األبعاد، يليه الوعى االجتمـاعى، فـالوعى التـارخيى،    

  .ياسى، وأخرياً الوعى االقتصادىفالوعى الس
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات عينة التالميذ املشاركني واستجابات عينة التالميـذ غـري    -٢

املشاركني حول مجيع حماور دور األنشطة التربوية ىف تنمية الوعى الوطىن لدى تالميذ التعليم األساسـى،  
  .اركني ىف األنشطة التربويةوهذه الفروق لصاحل عينة التالميذ املش

السياسـى،  (أى أن عينة التالميذ املشاركني تتفوق على عينة غري املشاركني ىف أبعاد الـوعى الـوطىن   
  .وذلك ىف احللقة الثانية من التعليم األساسى) االجتماعى، الديىن، واالقتصادى، والتارخيى

 
ى الوطىن ىف مرحل التعليم األساسى هو تكوين املـواطن الصـاحل   التأكيد على أن اهلدف األساسى للوع -١

  .القادر على املشاركة اإلجيابية ىف تنمية جمتمعه وتقدمه ىف ضوء التغريات العاملية املعاصرة
التخطيط السليم واملتابعة والتقومي لألنشطة التربوية ىف مرحلة التعليم األساسى حىت ميكنها مـن إعـداد    -٢

  .نة الصاحلةالتالميذ للمواط
توفري اإلمكانات املادية وختفيف األعباء التدريسية للمعلمني، وذلك للممارسة الفعلية لألنشطة التربوية ىف  -٣

 .مرحلة التعليم األساسى


