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مفاىيم التربية  معلمي الدراسات االجتماعية ألىمية تضمين تصورات ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشف عن    

باإلضافة إلى . بالمرحلة االبتدائية المطورة تب التربية االجتماعية والوطنيةك   فيومهاراتها  وقيمها االستهالكية

المملكة في  لمرحلة التعليم االبتدائي تب التربية االجتماعية والوطنيةك   فيالمكونات مدى توافر ىذه  الكشف عن

وافر ىذه المكونات في  وتم استخدام المنهج الوصفي بشقيو الوصفي التحليلي للكشف عن ت. العربية السعودية

اركين في الدراسة.  ك تب التربية االجتماعية والوطنية المطورة، والمنهج الوصفي المسحي لرصد تقديرات المش

( معلمًا ومعلمة ممن يدرسون التربية االجتماعية والوطنية. فضاًل عن تحليل  293واشتملت عينة الدراسة على )

ص ّممت استبانة متضمنة حلة التعليم االبتدائي. ولتحقيق أىداف الدراسة، ك تب التربية االجتماعية والوطنية لمر 

التعليم االبتدائي. فضالً عن  مرحلةيد درجة أىمية تضمينها في بغرض تحد ،التربية االستهالكية مكوناتقائمة من 

دق وثبات حصولهما على درجة صوقد تّم االعتماد على ىاتين األداتين بعد . بطاقة تحليل لمحتوى الكتب

، لتربية االستهالكيةمرتبطة باومهارة وقيمة  ( مفهوماً 47قائمة مكونة من ) إعدادإلى  نتائج الدراسة وصلتتو       .مقبولين في مثل ىذه الدراسة

ل نتائج تحليكشفت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة. كما   كبيرةدرجة أىمية  حيث حصلت ىذه القائمة على 

ل كبير المحتوى للصفوف  كتب التربية االجتماعية والوطنية فيومهاراتها  وقيمها مفاىيم التربية االستهالكيةل إغفا

من أىمها إيجاد  ذات العالقة ، خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصياتوعليو. الرابع والخامس والسادس

أليف وتطوير الكتب الحالية ىيكل مفاىيمي وقيمي ومهاري للتربية االستهالكية من قبل القائمين على تخطيط وت

للتربية االجتماعية والوطنية في المملكة العربية السعودية.

، التعليم التربية االجتماعية والوطنيةكتب  ومهاراتها، وقيمها االستهالكية: )مفاىيم التربية 

(.االبتدائي
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Customer education in the developed elementary social and 

national education textbooks in the Kingdom of Saudi 

Arabia 

Abstract 

     This study aimed at identifying the customers' education concepts, 

values, and skills, which should be included in the social and national 

education textbooks, and to what extent these concepts, values, and skills 

were included in social and national education textbooks. The sample of 

the study consisted of two parts: the first one contains (293) social studies 

teachers, while the second includes three social and national education 

textbooks. To achieve the aims of the study, a questionnaire was designed 

to find out the importance of each concept, value, and skill in order to 

include in social and national education textbooks. In addition, content 

analysis was used to reveal to what extent customers education concepts, 

values, and skills are available in social and national education textbooks. 

The two instruments were checked for validity and reliability. 

    The findings of the study revealed that a list consisted of (47) customer 

education concepts, values, and skills were identified. In addition, the 

findings showed that all customer education concepts, values, and skills 

are importance and necessity to be included in social and national 

education textbooks. Moreover, content analysis showed that customer 

education concepts, values, and skills were not included in the social and 

national education textbooks. Based on the findings of the study, a set of 

relevant recommendations were suggested.  

Key Words: (customer education, customer education concepts, values 

, skills, and social and national education textbooks) 
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 واحدًا من أبرز مالمح المحافظة على الثرواتفي المجتمعات البشرية االستهالكي االىتمام بالجانب  يعد       

لم يكن االىتمام . و كبير على حياة األفراد والجماعاتلو من أثر إيجابي  ؛ ذلك لما المجتمعية بمختلف أشكالها

جتمعات بالجانب االستهالكي وليد التطورات المتوالية لعمليات التنمية المستدامة التي تنادي بها معظم الم

 ،اإلسالمي، وال أدلَّ على ذلك أن العديد من اآليات القرآنية ظهور الدينمع الىتمام اجاء ىذا  البشرية، بل

توكيد أىمية الجانب االستهالكي في حياة األفراد والجماعات. الشريفة واألحاديث النبوية   جاءت ل

ة كونها الق     اعدة األساسية لمراحل النمو المختلفة، ففيها تقدم إن إعداد أفراد المجتمع يبدأ من مرحلة الطفول

األصول األولى واألسس الراسخة التي تقوم عليها العملية التعليمية المقصودة، فهي من المراحل األساسية ذات 

(. ولكي يصبح الطفل فرداً 2013المعالم والقسمات المحددة التي تتشكل فيها شخصية الطفل )عزوز,

مجتمعو البد أن يمر بما يعرف بعملية التنشئة االجتماعية التي يتم من خاللها تحويل الطفل إلى مستقالً متكيفاً مع 

فرد متكيف ومتفاعل مع مجتمعو وفقًا للثقافة الخاصة بذلك المجتمع الذي ولد ونشأ فيو، وعملية التنشئة 

ملية تنشئة الطفل وإعداده فرداً االجتماعية ىي عملية مستمرة ال نهائية مرافقة للفرد خالل حياتو، ولتكتمل ع

مستقاًل, البد من إعداده ليصبح مستهلكاً مستقالً قادرًا على ممارسة السلوك االستهالكي الخاص بو من خالل ما 

يعرف بعملية التنشئة االستهالكية والتي يقصد بها العملية التطورية التي يمر بها الطفل, والتي تؤىلو الكتساب 

روح في السوق  المعرفة واالتجاىات والمواقف والمهارات ذات الصلة بتصرفاتو كمشتري ومستهلك لما ىو مط

 (. 2013من سلع وخدمات )طملية،
 ربية الفرد ليصبح مواطنًا صالحاً واحدة من أبرز صفات ت على التربية االستهالكية النشءتربية ىذا وتعد       

(National Council for the Social Studies (NCSS), 2002; Danes & Dunrud, 
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2005; Bucciol & Veronesi, 2014) يؤكد التربويون . و -Al-Barakat & Al)من ىنا 

Karasenh, 2005; Batty, Collins & Odders-White, 2015)  الفرد جوانب إكساب أن

لتعليم امرحلة ءًا ببصورة منظمة وممنهجة بدتتم تستوجب أن  التربية االستهالكية المعرفية والمهارية والوجدانية

حيث إن ؛ تسعى إلى تنمية جميع جوانب شخصية المتعلمالتي  التعليمية التعلميةمن أبرز المراحل ي؛ كونها ئااالبتد

ًا كبيرًا من  رستو لمظاىر التربية ليصبح مواطنًا صالحًا من خالل مما هدفتتو في ىذه المرحلة يتربجزء

األساسية لمراحل التعلم  القاعدة تعد كونهاإلى   البتدائيةفي المرحلة اتربية االستهالكية الويعزى االىتمام ب      

فهي من  ،دةففيها تقدم األصول األولى واألسس الراسخة التي تقوم عليها العملية التعليمية المقصو  ،المختلفة

وتستند  (.2013،طفل )عزوزالمراحل األساسية ذات المعالم والقسمات المحددة التي تتشكل فيها شخصية ال

عملية التربية االستهالكية إلى مبدأ رئيس يسعى إلى إعداد المتعلم ليصبح مستقاًل قادرًا على ممارسة السلوك 

االستهالكي الخاص بو بشكل صحيح؛ بمعنى أن التربية االستهالكية تهدف إلى تمكين الفرد من القيام بكافة 

لوك  قة وخالية من أي مبالغة في اإلنفاات االستهالكية بطريقة متزنيالس

Murphy-Erby, Hamilton, Shobe, Christy, Hampton-Stover & Jordan, 

2014 

"العملية التي يتعلم من خاللها الطفل المعارف والمهارات واالتجاىات  التربية االستهالكية بأنها:وع رِّفت        

يها في الحاضر والمستقبل" المنتجات واستهالكها والتصرف ف لتكوين السلوك االستهالكي المتعلق بالحصول على

ر كل من الجعفري والجرواني ) (.181،2008)سعيد والمالك،  التربية االستهالكية  بأن (180،2011ويشي

: "عملية مستمرة يتعلم من خاللها الطفل المعايير التي تحدد المهارات والمعارف واالتجاىات التي تناسب ىي

فيعرِّف التربية االستهالكية  (113، 2013) عزوزتهالكي المتعلق بالحصول على الخدمات". أّما السلوك االس

عبر تحكمو في أولوياتو واحتياجاتو الشرائية من خالل العملية الشرائية في حياة الفرد  على أنها "العملية التي تنظم

    المران والتدريب المستمر".
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طملية، ؛ 2000بارودي،أكد التربويون ) ومن خالل مراجعة األدب التربوي، فقد ؛وعالوة على ما تقدم           

2013(Danes & Dunrud, 2005; Bucciol & Veronesi, 2014;   بأن التربية االستهالكية

بممارساتو الشرائية والمهارات ذات الصلة  والقيم ، من أجل إكسابو المعارفيمر بها الطفل عملية تطورية

ومن ىذا  .. ويتميز السلوك االستهالكي بقابليتو للتغير من سلوك غير رشيد إلى سلوك رشيد والعكسهاأشكال

 السلوك السليم القائم على الفهم العميق إلى المناىج والكتب المدرسية لتوجيو الطفليأتي دور  ؛المنطلق

White-ns & OddersColli , ؛0201الحازمي،؛ 2001،)عطايالمختلف الجوانب االستهالكية 

Lucey,2016).

ؤكد التطلعات التربوية في وزارة التعليم       لدورىا الكبير في ، التعليم االبتدائيعلى أىمية مرحلة السعودية وت

 السعوديةقامت وزارة التعليم  ؛ومن ىذا المنطلق. التالميذالتعلم لدى مختلف جوانب إحداث تنمية متوازنة ل

كتب التربية االجتماعية . ويعد تطوير مناىج  جميع مكونات العملية التعليمية التعلُّميةتطوير متكاملة ل بإجراء عملية

 حظيت باىتمام التربويين، والتي من خاللها تتجسدالتي  مكونات العملية التربوية واحدًا من أبرز والوطنية

ويعد  .التلميذلبناء شخصية  المنوي إكسابهالمهارات وا مية التي تنطوي على تنمية المفاىيم والقيمالنتاجات التعلُّ 

جانب التربية االستهالكية واحدًا من الجوانب التي تسعى كتب التربية االجتماعية والوطنية تعزيزىا لدى طلبة 

. (2006)وزارة التعليم،  مرحلة التعليم االبتدائي؛ وذلك في ضوء أىدافها السامية المستندة إلى عقيدة اإليمان

 التربية االستهالكية مفاىيم ن ىنا فقد شدَّدت الدراسات التربوية على الدور الكبير للكتب المدرسية في تعزيزوم

ركيز على تعزيزىا لدى التالميذ واحدة من أبرز لدى النشء في الصفوف االبتدائية ومهاراتها وقيمها ت ، وقد ع دَّ ال

 ,Al-Barakat & Al-Karasenh)األساسي خصائص ومواصفات الكتب المدرسية في مرحلة التعليم 

2005) . 
، الطلبةفي تشكيل معارف دورىا يعزى إلى  تربية االجتماعية والوطنية،كتب الولعل ىذه األىمية الكبيرة ل     

كالت البحث، واالستقصاء، وحل المش؛ وذلك من خالل عمليات ومهاراتهم، واتجاىاتهم ومنظومتهم القيمية

تحقيق الطلبة يرتبط من ىنا و  .(Dean, 1992; NCSS, 2002; Revell, 2008؛ 2002)الطيطي، 
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، تجعلهم متنوعةاستهالكية وقيم  مفاىيم ومهاراتمن يتعلموه  بمقدار ماللهدف الرئيس للتربية االستهالكية 

تعد من  ستهالكيةاال جوانب المرتبطة بالتربيةعلى التعايش مع المجتمع الكبير في مراحل حياتهم، السيما وأن ال

  .المتعلقة بحياة اإلنسان المكونات

التربية  وقيم ومهارات مفاىيماالجتماعية والوطنية في إظهار  التربيةتبرز أىمية كتب  ؛وتأسيسًا على ما تقدم      

دي أو بترشيد االستهالك وتنظيمو سواء على المستوى الفر  عية التالميذاالستهالكية من خالل اإلشارة إلى تو 

لوكيات نمط االستهالك على مدى وعي التلميذإذ يتوقف  ،األسري وعلى نوعية  ،وإدراكو لما يقوم بو من س

 ,Bucks & Pence) ؛2001،المعلومات والعادات واالتجاىات التي تأصلت لديو منذ الصغر )عطايا

Homan,  2016 . 

؛ 2008 ،؛ سعيد والمالك2007،وعيسىعمر ؛ 1996 ،واستنادًا إلى ما أشار إليو التربويون )دعبس      

  (Bucks & Pence, 2006; Batty et al., 2015 ؛2014شاىين، ؛2011الجعفري والجرواني، 

تعزيز  إلى والوطنية التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعيةومهارات وقيم يمكن أن يسهم تضمين مفاىيم 

في تحقيق األمن واألمان، وتحقيق اآلمال ميذ من خالل توعيتهم بأىميتو تالتنمية السلوك االستهالكي لدى ال

 المستقبلية للفرد والمجتمع.  

تحقيق ذلك يستلزم من وبما أن كتب التربية االجتماعية والوطنية تعد مصدرا تعلميًا رئيسًا للتالميذ، فإن        

ركيز على عرض مواقف تمث تربيةمؤلفي كتب ال ت أن تكون  بمعنىل أرقى النماذج للتربية االستهالكية؛ االجتماعية ال

 لمجتمعية، وذلك بغرض تمكينهمللتفاعل البنَّاء والمباشر في البيئة ا تالميذ، وتوجيو التالميذىذه النماذج قدوة لل

كتب . ومن ىنا فيمكن أن تطرح  ومهاراتها وقيمها المرور بخبرات تعلمية لتوظيف مفاىيم التربية االستهالكية

، بحيث يكتسبها التلميذ ويمارسها بكل مهارة، االجتماعية مفاىيم متعددة ذات الصلة بجوانب التربية االستهالكية

؛ 1995،؛ المجادي1994 ،وفي ىذا السياق، يشير األدب التربوي )باكر. ويلتزم بها كجزء من منظومتو القيمية

ورداني ؛ 2011الربعاني والمخالفي، ؛ 2008 ،سعيد والمالك؛ 2007،وعيسىعمر ؛ 2007زغلول،؛ 2005،ال
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التربية االستهالكية التي يمكن معالجتها في الكتب  وقيم ومهارات ( إلى العديد من مفاىيم2015،ناصر

  باآلتي:المفردات ومن ضمنها كتب التربية االجتماعية والوطنية، وتتمثل ىذه 

لوكب تالمفردا تتعلق ىذه:  والتحكم بو في  اإلنفاقتنظيم ات تتعلق بيتوجيو التلميذ ليكتسب س

كما يجب أن يسمح للطفل أن يتصرف في مصروفو كما يشاء مع تحمل نتائج ىذا التصرف.  ،ضوء ظروفو

لوكيات سليمة في عمليات  التالميذبتوجيو  المفرداتىذه  تتصل:  - لتشكيل عادات وس

وىذا يتطلب  ،كمستهلك يجب أن يشارك في اختيار مالبسو  فالتلميذمالبس من حيث الجودة والثمن؛ شراء ال

التلميذ  باإلضافة إلى أىمية إكساب ،في مناقشة الميزانية الخاصة بشراء المالبس التلميذاإلشارة إلى إشراك 

 المحافظة على سالمة ونظافة مالبسو وترتيبها.

ه المفاىيم إكساب التلميذ عادات غذائية صحيحة وسليمة حتى يكون لها أكبر األثر : تعالج ىذ

 في تعويده على ممارسة السلوك الصحي في كبره.

على ممارسة عمليات ترشيد االستهالك في مختلف  التالميذبتدريب المفردات تعلق ىذه : ت

ومن الممكن أن  ،عاب وفي الوقت ذاتو ال يقدرون قيمتها الماليةلألل التالميذالجوانب، فمثاًل يكثر استهالك 

إلى طرق مختلفة لترشيد اإلنفاق في مجال  التلميذمواقف إلرشاد  والوطنية االجتماعية التربيةتتضمن كتب 

 بدالً من شراء ألعاب جديدة. ،األلعاب كتبادل األلعاب بينو وبين أصدقائو

بتوجيو التالميذ عند القيام بشراء األدوات الشخصية أو  المفرداتتتعلق ىذه :  -

المدرسية باختيار ما يناسبهم سواًء من ناحية اختيار األلوان واألشكال مع ضرورة إخبار التلميذ بالمبالغ المحددة 

 . المالية من الميزانية يتحكم في رغباتو وفق ما ىو متاح كيف  أن يدركمن أجل  ،لو

لدى التالميذ من خالل كتب التربية االجتماعية  ومهاراتها وقيمها لتعزيز مفاىيم التربية االستهالكيةو        

 ;Bayer, Bernheim & Scholz, 2009)والوطنية، فقد أكدت العديد من الدراسات التربوية 

Willis, 2011; Bucciol & Veronesi, 2014; Lusardi & Mitchell, 2014) ة على أىمي

التربية االستهالكية، وذلك من خالل تضمينها لسلسلة من األنشطة المتعلقة  مفاىيم تدريب التالميذ الكتساب
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ركات والكراسنةعمليات اإلنفاق واالستهالك.  بإدارة ب  & Al-Barakat) وفي ىذا السياق، أظهرت دراسة ال

Al-Karasenh, 2005) في تحسين جودة أسهمت المدرسية الكتب ، التي أ جريت في البيئة األردنية، أن

ستلزم من مؤلفي الكتب وبالتالي فإن ىذا ي (Good Citizenship)ليصبحوا مواطنين صالحين  التالميذ

على كيفية إدارة الثروة المجتمعية في  التالميذية ومهاراتها وقيمها من خالل تدريب االستهالك التربيةعلى مفاىيم 

ركيز على سلسلة من األنشطة العملية ذات الصلة بهذا الجانب، حيث إن ذلك أحسن الصور المثال ت ية، وذلك بال

 & Danes)دانز ودانرود وبصورة مماثلة أكَّد  خبرات تعلمية استهالكية.فرص التعلمية للتالميذ الكتساب ال

Dunrud, 2005)  بعيداً  ستهالكيةالتربية االيم من ممارسة مفاى التلميذتقديم أنشطة عملية تمكِّن  أىمية على

لوكًا حياتياً. رشاد ليصبح المفهوم االستهالكي، مثل للتوجيو واإل األكبر، مع إعطاء الجزء تلقينها  توفير األموال، س

االستهالكية جاءت الدراسة األلمانية، التي أجراىا بيكيول وفيرونيسي في مجال التربية  ؛وفي السياق نفسو      

(Bucciol & Veronesi, 2014) تؤكد أن أفضل استراتيجية لتمكين  رمن إدراك قيمة التوفي التالميذ، ل

المالي ىو تدريبهم على التوفير المالي من الناحية العملية، شريطة أن يتم ذلك في ضوء النصح والتوجيو، الذي 

 تها.ليصبحوا ممتلكين لقيم التربية االستهالكية ومهارا التالميذبدوره ينعكس على 

في إكساب الفرد التربية  للمصادر التعليمية التعلمية دلت الدراسات التربوية على الدور الكبير كما        

توكيد أ2013، خلصت دراسة البيطار )الخصوصوفي ىذا  االستهالكية، يعد المصدر  الكريم نن القرآ( إلى ال

 ،والمؤسسات المتعلقة بحماية المستهلك ت،، والمنظماوالجمعيات ،األول والرئيس، الذي سبق كل األنظمة

تؤكد على ب والعناية فراد المجتمع، وذلك من خالل النصوص القرآنية الصريحة التي  مجال االستهالك وحماية أ

 التربية االستهالكية.  وقيم ومهارات مفاىيم

وكيف ستهالكية، الدور الكبير لألسرة في إكساب الطفل التربية اال( 2013صت دراسة عزوز )شخَّ و       

في مختلف جوانب التربية  تفعيل التنشئة من خالل األسرة وإبراز الدور التربوي لألسرة نحو اتخاذ القرار الرشيد
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( إلى القول أن العوامل المؤثرة على عملية التربية االستهالكية 2013دراسة طميلة ) وتوصلتاالستهالكية. 

: األسرة ــ ـ ـب واألقران واإلعالن التجاري على القنوات التلفزيونية. األردني تتمثل 

في داخل التنشئة االجتماعية من م ن التلفزيوني يعد مدخاًل رئيساً أن اإلعال (2015دراسة محمد ) ودلت

ة طردية بين اإلعالن التليفزيوني، توصلت الدراسة إلى وجود عالقتعلم الطفل السلوك االستهالكي، حيث 

.ومقدرة الطفل على تعلم السلوك االستهالكي ،سلوك االستهالكي المتمثلة في )التعزيز والتقليد(أشكال الو 

 ;Bucks & Pence, 2006; Batty et al., 2015)ودلت العديد من الدراسات السابقة 

Homan, 2016) لوك م اتهيأن إكساب التربية االستهالكية للتالميذ بحيث تصبح جزءًا ال يتجزأ من س

أداء المربي في إكسابهم المعرفة الكافية والمهارات العملية ومنظومة القيم االستهالكية. وإلكساب يعتمد على 

ركيز على التربية االستهالكية في  الدراسات السابقةىذه الجوانب بطريقة منظمة وممنهجة، فقد بينت  ت أىمية ال

ذ كافة القرارات الحكيمة والسليمة إزاء مختلف قضايا المناىج المدرسية، بحيث يكون التال ميذ قادرين على اتخا

 .(Willis, 2011; Lusardi & Mitchell, 2014)االستهالك 

ت توصلولتصبح قرارات التالميذ سليمة قائمة على الحكمة والعقالنية بشأن الجوانب االستهالكية، فقد      

أن عقد برامج تدريبية للتالميذ تسهم بفاعلية Murphy-Erby et al., 2014) ) ورفاقو مارفي إربي دراسة

تباطاً مباشراً زيادة فاعلية ذلك، كما بينتها الدراسات الميدانية، يرتبط ار لعالية في غرس قيم التربية االستهالكية. و 

ركيز المناىج والكتب المدرسية على توجيو الطلبة الكتسابها بالممارسة  ت مرين: األول يتعلق بدرجة  أ ــ ـ ـب

والثاني يتعلق بفاعلية تدريب المعلمين على تدريس موضوعات التربية االستهالكية بصورة قائمة على  ،العملية

 . )Lucey, 2016), 2014White-Odders & Collins ; األنشطة العملية

أن تحسين قدرات  )White-Odders & Collins(2014 ,أظهرت دراسة  ؛وفي السياق نفسو        

الطلبة على اتخاذ قرارات حكيمة باألمور االستهالكية يعتمد على تطوير برامج تدريبية مستندة إلى أسس معرفية 

معارف إلى قرارات حياتية. ومن ىنا فهم اآللية التي تنمي لديهم القدرة على نقل ما يتعلمونو من تمكن الطلبة من 

http://jfi.sagepub.com/search?author1=Yvette+Murphy-Erby&sortspec=date&submit=Submit
http://www.tandfonline.com/author/Odders-White%2C+Elizabeth
http://www.tandfonline.com/author/Michael+Collins%2C+J
http://www.tandfonline.com/author/Odders-White%2C+Elizabeth
http://www.tandfonline.com/author/Michael+Collins%2C+J
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التالميذ  مفاىيميؤكد على الدور الكبير للكتب المدرسية كمصدر تعليمي تعلمي في تشكيل  ؛فإن ما تقدم

   ومهاراتهم وقيمهم.

 غيراعية والوطنية في إكساب التربية االستهالكية للتالميذ، وبالرغم من األىمية الكبيرة لكتب التربية االجتم 

وزيع مفاىيم التربية 2010كشفت دراسة الحمود )  ؛أن الواقع يتعارض مع تلك األىمية. وفي ىذا السياق أن ت

األمر الذي استلزم إعادة النظر في بناء محتوى المنهج. كما  ،االستهالكية لم يكن عاداًل في المنهج المدرسي

األقل شيوعاً في كتاب التربية الوطنية والمدنية  ت عد ( أن مفاىيم التربية االستهالكية2009دلت دراسة الطيطي )

 ؛2012)األىدل،  التربوية األكثر حداثة وعليو فقد جاءت الدراسات للصف الثامن األساسي في األردن.

تؤكد على ( 2016، السليمي ك تب الدراسات االجتماعية والوطنية في  دية تضمين مكونات التربية االقتصا أىميةل

، بحيث تكون ىذه االستهالكيةالتربية  وقيم ومهارات ، والتي من ضمنها مفاىيمفي عصر العولمة االقتصادية

حسب -وفي أحدث دراسةطط التطويرية لمحتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية. أساسًا للخ المكونات

مكونات التنشئة االستهالكية غير مضمنة بالقدر الكافي وغير ( أن 2017لثعلبي )دراسة ا كشفت-اطالع الباحثة

وزيع في كتب التربية األسرية المطورة لتلميذات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية، كما  متوازنة الت

كونات التنشئة االستهالكية أظهرت النتائج تقديرات مرتفعة من قبل معلمات التربية األسرية في أىمية تضمين م

في تلك الكتب.
في  المصادر التعليمية التعلميةالتي تم استعراضها أىمية  السابقة الدراسات من خالل مراجعةيالحظ و       

لوك ؤكد الدراسات السابقة على يمفاىيم التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمها لتصبح س ات حياتية لدى النشء. وت

 يللمدرسة؛ كونها المصدر التعليمي التعلمتلك الغاية التربوية في تحقيق والوطنية التربية االجتماعية  كتبدور  

وبما أن الجانب االستهالكي  للمدرسة، والذي يسعى بدوره إلى تشكيل شخصية المتعلم من مختلف الجوانب.

ركيز على إبراز دور كتب ؛ فإن األمر يستلزم من المن جوانب تنمية شخصية المتعلم ت قائمين على العملية التربوية ال

النهضة العلمية والتحوالت االقتصادية التي  التربية االجتماعية والوطنية في إبراز ىذا الجانب، خاصة في ظل

لذي يتطلب األمر ا لمستهلك لكل ما يصنع وينتج ويسوق؛أثرت كثيرًا على المجتمع باعتباره ا ، والتيالعالم اليوم
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وتأتي مناىج التربية االجتماعية  ،تفعياًل لدور المدرسة في التصدي لهذا المشكلة من خالل مناىجها الدراسية

ة كمصدر تعليمي قادر   . للتالميذ سليمة تحقيق تنشئة استهالكيةعلى في مقدمة المناىج الدراسي

 الرئيسة التعليمية التعلميةالمصادر  من عدت عية والوطنيةالتربية االجتما كتبأن  وفي ظل  ؛وبناًء على ما تقدم

عي الوقوف من حين آلخر على جوانبها المختلفة، ، فإن األمر يستدالمملكة العربية السعودية بالتعليم االبتدائي في

قاء على ما والنظر إليها نظرة فاحصة لتقويم نتائجها المتفاوتة على األجيال الصاعدة وتصويب ما أعوج منها، واإلب

الالزم تضمينها  التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمهامفاىيم لفت انتباه الباحثة السؤال اآلتي "ما صلح. ولذا فقد 

 ؟ كتب التربية االجتماعية والوطنية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية  في

ة ودورىا في تعزيز منظومة القيم األخالقية لدى التالميذ؛ فإن بناًء على أىمية المدرسة كمؤسسة تربوي

التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية  مجاالت ومكوناتاألمر يستلزم اىتمام وزارة التعليم بتضمين 

 ؛والوطنية؛ بحيث تستوعب كل جديد ومعاصر وقادر على تشكيل السلوك االستهالكي السوي. وفي ىذا السياق

 ;Willis, 2011 ؛2017الثعلبي،  ؛2016؛ السليمي، 2012)األىدل، كدت الدراسات التربوية أ

Lusardi & Mitchell, 2014; Homan, 2016) بأن إكساب التربية االستهالكية يعتمد على تدري 

، السيما وحاجاتهم التالميذقادر على تلبية ميول  منهج دراسيوتحقيق ذلك يرتبط بوجود  ،التالميذ لممارستها

  .يواجهون حصاراً مستمرًا ومتزايداً من جراء التدفق المعلوماتي الهائل، واالتصال السريع المذىل

، وتفعيل تدريسها في االستهالكيةبالرغم مما يبذلو التربويون في موضوع التربية و  ؛وتأسيسًا على ما تقدم

لوك أن غير، النشءسلوك واقف الصفية؛ لينعكس أثرىا على الم ات المجتمعية يالمالحظة الميدانية للباحثة للس

ىذا الجانب للتربية السيما وأن  ،لمفاىيم التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمهاامتالكهم  عدمتكشف عن  الناشئ

ية في والثقافية، والفكر  ،التحوالت االجتماعيةو  خاصة في ظل التغيراتأفراد المجتمع جميع مطلبًا أساسيًا لبات 

وزارة عصر العولمة، والتقدم العلمي والتقني في المملكة العربية التعليم . وبالتالي فإن ذلك يخالف الفلسفة التربوية ل
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ومن ضمنها التربية  سويةالتربية ال لكافة مجاالت ومدرك   واع   عداد جيل  إإلى  جاىدة التي تسعى السعودية،

فراد؛ االستهالكية الترف والتبذير واللهو. فضالً عن إعداد جيل قوي مستند لقيم تمع من المج وذلك بهدف حفظ أ

  .بعيداً عن الترف والبذخ القائمة على االعتدال اإلسالمي الدينمبادئ و 

 أبرز مكونات المنظومةمناىج التربية االجتماعية والوطنية تعد من بالفكرة التي ترى أن  وإيمانًا من الباحثة

جاءت ىذه الدراسة فقد ، ة ممارسات المعلم التدريسية؛ كونها المصدر الرئيس للتدريسالتي تحدد كاف التربوية

االستهالكية وقيمها ومهاراتها الالزم تضمينها في كتب التربية االجتماعية والوطنية مفاىيم التربية أىمية د يلتحد

فرىا في لتالميذ المرحلة االبتدائية  : اآلتيين السؤاالن رحط  ولتحقيق ذلك، تم . الكتبتلك ، ومدى توا

ألىمية تضمين التربية االستهالكية في كتب التربية والوطنية الدراسات االجتماعية لمي ما تصورات مع  .1

؟ االجتماعية والوطنية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية

عية والوطنية المطورة في كتب التربية االجتما االستهالكية ومهاراتها وقيمها توافر مفاىيم التربيةدرجة ما   .2

؟ )الصف الرابع والخامس والسادس( لتالميذ المرحلة االبتدائية

-عربية السعودية ال المملكةتكمن أىمية ىذه الدراسة في أىمية الموضوع الذي تعالجو؛ فلم تعن دراسة في 

مفاىيم التربية  تعزيزفي  طنيةوالو  التربية االجتماعيةلى مساىمة مناىج ع بالتعرف-الباحثة اطالع حسب

وكية، و االستهالكية وقيمها ومهاراتها ل كما تنبثق أىمية الدراسة من . االستهالكية أثرىا في تشكيل أنماطهم الس

والتي من خاللها  ،األىمية التي تضطلع بها مادة التربية االجتماعية والوطنية في العملية التعليمية بالمرحلة االبتدائية

وتستمد أيضاً ىذه الدراسة أىميتها من كونها  ،التالميذ بمعلومات مهمة وأساسية في مسيرتهم التعليميةيتم تزويد 

ية المطورة حيث تعد ىذه محاولة تسعى للكشف عن واقع التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطن

تضمين مكونات التربية االستهالكية في   أول دراسة من نوعها تهتم بدرجة - بحسب اطالع الباحثة -الدراسة 

  المنظمة الدولية لحماية المستهلك.ك تب التربية االجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة االبتدائية في ضوء معايير 

 ذه المضامين وتعزيزىا.مما يسهم في ترسيخ ى ،التعرف على التربية االستهالكية ومضامينها  كما تبرز أىمية الدراسة الحالية في الجوانب اآلتية:
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  االتجاىات المعاصرة في مناىج الدراسات االجتماعية. أحدتسليط الضوء على التربية االستهالكية بوصفها 

  توفير قاعدة بيانات لمخططي ومؤلفي كتب التربية االجتماعية والوطنية بالمرحلة االبتدائية بتقديم قائمة

ر كتب التربية االجتماعية بمكونات التربية االستهالكية التي يمكن اال ستفادة منها عند تخطيط وتطوي

والوطنية.   قد تفيد الدراسة في فتح آفاق جديدة للباحثين من خالل نتائجها إلجراء العديد من الدراسات األخرى في

االستهالكية. التربيةمجال 

 ركيز على موض االستهالكية في وع التربية تفسح المجال أمام المربين وصانعي القرار في إعادة النظر في الت

سيما وأن ىذه الدراسة توفر أداة موثوقًا بها في تحديد ال، عمليات تطوير مناىج التربية االجتماعية والوطنية

مفاىيم التربية االستهالكية وقيمها ومهاراتها.

  الجة موضوعكتب التربية االجتماعية والوطنية، ودورىا في معلين عن  تقدم صورة واقعية ميدانية للمسؤو 

.االستهالكيةالتربية 

الدراسة الحالية في اآلتي: حدودتمثلت 

 معلمي الدراسات االجتماعية  اقتصر موضوع الدراسة الحالية على معرفة تصورات

يذ المرحلة االبتدائية. ألىمية تضمين التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطنية المطورة لتالم

والقيم االستهالكية، والمهارات  ،تضمين كل من )المفاىيم االستهالكية باإلضافة إلى الكشف عن

)كتاب الطالب( بالمرحلة االبتدائية في المملكة  المطورة ( في ك تب التربية االجتماعية والوطنيةاالستهالكية

العربية السعودية.  لى تصورات معلمي مادة التربية االجتماعية والوطنية بالمرحلة االبتدائية.اقتصرت ع

  معلمي الدراسات االجتماعية من اقتصر تطبيق الدراسة في شقها الميداني على عينة

.االبتدائية في مدينة مكة المكرمةوالوطنية في المدارس الحكومية للبنين والبنات بالمرحلة 

  ـى 1436/1437الفصل الثاني للعام الدراسي  في طبقت الدراسة

م(.2015/2016)
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العملية الشرائية في حياة  العملية التي تنظم تلكبأنها: " (34، 2013يعرفها عزوز ) 

وتعرف إجرائياً: الشرائية من خالل المران والتدريب والممارسة". تحكمو في أولوياتو واحتياجاتو عبرالفرد 

إلى تعريف التالميذ بمجموعو من  من خاللها بأنها العملية التي تسعى كتب التربية االجتماعية والوطنية

ية وىي عملية ال نهائفي الجوانب االستهالكية، المفاىيم والقيم والمهارات، التي تمكنهم من التعامل الرشيد 

وتقاس بأداة الدراسة التي أعدت لهذا  وتبدأ منذ مرحلة الطفولة ،تستمر خالل جميع مراحل حياة الفرد

.الغرض
ررة لمرحلة التعليم االبتدائي  في المملكة العربية  ىي الكتب المق

ة التعلمية. وتعرف إجرائيًا بأنها: مادة دراسية تدرس في الرئيس للعملية التعليمي المصدرالسعودية، والتي تعد 

الصفوف العليا )الرابع، والخامس، والسادس( من المرحلة االبتدائية بواقع ثالث حصص دراسية أسبوعيا، 

ن كل حصة ) ، المتنوعة( دقيقة. وتهدف إلى إكساب التالميذ الحقائق والمفاىيم والقيم والمهارات 45وزم

لثقافي لدى التالميذ كما تسهم في إكساب المهارات العملية من خالل ما تقدمو من خبرات وزيادة الوعي ا

 تعليمية في مجاالت مختلفة.

 اتبعت الدراسة المنهج الوصفي بشقيو المسحي والتحليلي. :منهج الدراسة

مكة منطقة  تعليم فيللمرحلة االبتدائية  والوطنية تربية االجتماعيةالتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي  

وزارة التعليم،365والبالغ عددىم ) المملكة العربية السعوديةب المكرمة الكتب التي أما مجتمع  (.2016(. فردًا )

ية للعام الدراسي من كتاب الطالب لمادة التربية االجتماعية والوطنية المطورة للمرحلة االبتدائن فتكوَّ  حلِّلت

م(، والتي وصل عددىا إلى ستة ك تب للطالب/الطالبة في الصفوف العليا 2015/2016ـى )1436/1437

للمرحلة االبتدائية )الرابع، الخامس، السادس( بواقع )كتاب واحد لكل فصل دراسي(. ومما يجدر ذكره أن مادة 
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االبتدائي وفق نظام التعليم العام السعودي )وزارة  التربية االجتماعية والوطنية ت درس بدأ من الصف الرابع

  (.2007التعليم،

ممن  ،( معلماً ومعلمة293) ، حيث بلغ قوامهابالطريقة العشوائية البسيطة ىاتم اختيار  أمَّا عينة الدراسة، فق 

. أما منطقة مكة المكرمة تعليمالتابعة لمدينة مكة المكرمة  تعليمإدارة في التربية االجتماعية والوطنية  مادةيدرسون 

ررة لتالميذ المرحلة )كتاب الطالب(  والوطنية التربية االجتماعيةكتب  تكونت منف الكتبعينة الدراسة من  المق

.في المملكة العربية السعودية في الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائية

 :األداتين اآلتيتين على اعتمدت الدراسة

حيث تم إعدادىا في  ،االستهالكية ومهارتها وقيمهاىذه األداة إلى تصميم قائمة بمفاىيم التربية يهدف إعداد     

هالكية من الدراسات السابقة والمصادر والمراجع ذات الصلة بموضوع التربية االست يوتم االطالع عل ضوء ما

مراجعة العديد من المراجع  . فضالً عنمعايير المنظمة الدولية لحماية المستهلكلالستفادة منها في إعداد القائمة و 

 مفهومًا وقيمة ومهارة. 50قائمة مكونة من صياغة  توالدراسات ذات الصلة. وفي ضوء ذلك تم

التدريس ومن ضمنهم متخصصي  قىج وطر المتخصصين في المناعلى  القائمة ترضع   ؛وفي ضوء ما تقدم      

ىؤالء المحكمين  وقد ط لب إلى. ( محكماً 15والبالغ عددىم ) في الجامعات السعودية الدراسات االجتماعية

آرائهم بالقائمة من حيث شموليتها  ومناسبتها لتالميذ المرحلة ، لمفاىيم التربية االستهالكية وقيمها ومهاراتهاإبداء 

 النهائية نسختهافقد أصبحت القائمة في  وعليو،ما يرونو مناسبا. وإضافة  ،افة إلى تعديل أو حذفباإلض، االبتدائية

 .وقيمة ومهارة مفهوماً  47 مكونة من

التربية كل من مفاىيم هدف تحديد درجة أىمية  في استبانة بقامت الباحثة بتضمين القائمة  ذلك؛وبناًء على       

وىي: مهمة بدرجة   مقياس خماسي مكون من خمس درجات محيث استخد، االستهالكية وقيمها ومهاراتها
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مهمة  وتعطى ثالث درجات،مهمة بدرجة متوسطة  ،وتعطى أربع درجاتمهمة  وتعطى خمس درجات،جدًا 

آرائهم حول أىمية كل  وتعطى درجة واحدة(.ومهمة بدرجة قليلة جدًا  وتعطى درجتين،بدرجة قليلة  إلبداء 

  .وقيمة ومهارة يتربو 

معلمة  20بتطبيق االستبانة على عينة استطالعية مكونة من قامت الباحثة  الطمئنان على ثبات االستبانة،ول      

باستخدام  معامل االتساق الداخلي الدراسة. وفي ضوء ذلك ح سب داخل مجتمع الدراسة وخارج عينة ومعلماً من

  .بثبات عال  تتمتع أن االستبانة بوىذا يعد مؤشراً  (.0.934ا )بلغ من خاللهمعادلة كرونباخ ألفا، حيث 

لقد تم تصميم بطاقة لتحليل محتوى كتب التربية االجتماعية والوطنية باستخدام القائمة السابقة الخاصة بأىم       

في كتب التربية  قامت الباحثة بقراءة المحتوى المقرر مفاىيم وقيم ومهارات التربية االستهالكية. ومن ثم

قراءة ناقدة؛ أي بكل دقة وتأني للكشف عن كل ما تشير  للصفوف الرابع والخامس والسادس االجتماعية والوطنية

إليو كل جملة، والتي اعتمدت كوحدة للتحليل بشقيها الفعلية واألسمية، تالىا تحليل م حتوى كتاب الطالب 

والتي  تربية االجتماعية والوطنية المطورة بالمرحلة االبتدائية، في ضوء قائمة التحليل المضمنة في االستبانةلمادة ال

قرّ  فراد عينة الدراسة، ىا  أ مكونات التربية االستهالكية قيد الدراسة )المفاىيم، والقيم، تكرارات حيث  تم حساب  أ

 المفرداتالنسب المئوية لكل مكون من إجمالي حساب الطالب، وتم أيضًا  والمهارات( المتوفرة في كتاب

فرة للمكونات قيد التحليل، ولمزيد من اإليضاح تم حساب فقرات كل مكون من مكونات التربية  المتوا

وزعة على كتاب الطالب المكون من ستة  االستهالكية قيد التحليل على حدة وفقًا للمجال الذي تنتمي إليو م

ع كتاب لكل ف أجزاء صل دراسي للصفوف )الرابع، والخامس، والسادس( للمرحلة االبتدائية، حيث احتسب بواق

نتائج تحليل المحتوى في  توكشفلمكون الذي تنتمي إليو، وىذا ما  تكرارات كل فقرة ونسبتها المئوية من ا

 (.4) الجدول
حثة، وفي المرة الثانية، قام ، حيث قامت بالتحليل األول البامرتينالكتب ثبات التحليل، تم تحليل  ولحساب    

معادلة ، ثم استخدمت جب أن تتمالتي يالتحليل إجراءات تعريفو بجميع  إجراء عملية التحليل، بعد أن تمّ ب للباحثة
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 Xعدد مرات االختالف  معامل الثبات = عدد المرات المتفق عليها/عدد مرات االتفاق+ الثبات التي نصها:

(Sulzer-Azaroff & Mayer, 1996 وبالتالي فقد حسب .) حيث  مجتمعة الكتبمعامل الثبات لتحليل

 %(.90) بلغ

 :شرعت الباحثة بتنفيذ إجراءات الدراسة وفقاً لما يأتي

إعداد قائمة بمفاىيم وقيم ومهارات التربية االستهالكية. .1

من صدقها وثباتها. التأكدو ، وبطاقة تحليل المحتوى في االستبانةتضمين القائمة  .2

من مجتمع معلمي التربية االجتماعية والوطنية. اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة .3

وزيع االستبانة على أفراد عينة الدراسة. .4 ت

أفراد عينة الدراسة.جمع االستبانات بعد إجابة  .5

االستهالكية ومهاراتها وقيمها.القيام بتحليل الكتب عينة الدراسة في ضوء قائمة مفاىيم التربية  .6

إلى ذاكرة  وبطاقة تحليل المحتوى إدخال بيانات الدراسة التي تّم جمعها من خالل االستبانة .7

لتحليل البيانات. (SPSS)استخدام البرنامج اإلحصائي حيث الحاسوب، 

مفاىيم التربية االستهالكية رجة أىمية الحسابية لتحديد د اتطالمتوسلتحليل بيانات الدراسة، تم حساب      

لدرجات حساب التكرارات والنسب المئوية التربية االجتماعية والوطنية، و  من وجهة نظر معلميومهاراتها وقيمها 

 وقيمها مفاىيم التربية االستهالكيةأىمية ولتحديد درجة  ومهاراتها. وقيمهامفاىيم التربية االستهالكية توافر 

 الحسابية: هالكل مفردة وردت في األداة وفقاً لمتوسطات درجة األىميةالتصنيف اآلتي؛ لتحديد  تبني تمّ  ومهاراتها،

 فتشير إلى 5-3.68أمَّا درجة أىمية متوسطة،  إلى 3.67-2,34تشير إلى درجة أىمية قليلة، وتشير  2.33

  درجة أىمية كبيرة.
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  آلتي:الدراسة على النحو ا نتائجيمكن عرض 

 

ألىمية تضمين التربية  والوطنية تصورات معلمي الدراسات االجتماعيةما  نص سؤال الدراسة األول على:     

تّم لإلجابة عن ىذا السؤال و ؟ االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطنية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية

نابية واالنحرافات المعيارية لدرجة أىمياستخراج المتوسطات الحس كل مكون من مكونات المجاالت   ة تضمي

الثالثة الواردة في االستبانة:

 

يسعى ىذا المجال للكشف عن تصورات معلمي التربية االجتماعية والوطنية ألىمية تضمين قائمة من        

 الحسابية لهذه المفاىيم مرتبة ترتيبا تنازلياً. المتوسطات( يعرض 1)جدولوالالمفاىيم االستهالكية. 

كبيرة4.390.81االستهالك1
كبيرة4.370.93المستهلك الرشيد2
كبيرة4.240.92الوعي االستهالكي3
كبيرة4.230.79القدوة االستهالكية4
كبيرة4.220.84العادات االستهالكية5
كبيرة4.200.96النزعة االستهالكية6
كبيرة4.180.87لوك االستهالكيالس7
كبيرة4.140.95األنماط االستهالكي8
 كبيرة4.130.86السلع االستهالكية9
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كبيرة4.110.97اإلنفاق االستهالكي10
كبيرة4.090.98الترويج االستهالكي11
كبيرة4.081.01التخطيط االستهالكي12
كبيرة4.081.02الميزانية االستهالكية13
كبيرة4.061.02تدوير االستهالك14
كبيرة4.030.94االدخار15
كبيرة4.020.97التربية االدخارية16
كبيرة4.011.01عملية التطبيع االستهالكي17
كبيرة3.951.04الطبقات االستهالكية18
كبيرة3.931.03المعايير االستهالكية19
كبيرة3.920.99كيةالحقوق االستهال 20
كبيرة3.901.02مؤسسات التنشئة االستهالكية21
كبيرة3.881.07جمعيات حماية المستهلك22
كبيرة3.841.01االتحاد الدولي لجمعيات المستهلكين23
كبيرة3.81093المنظمة الدولية للمستهلكين24

 كبيرة

في كتب التربية االجتماعية والوطنية  أن الدرجة الكلية ألىمية تضمين المفاىيم االستهالكية( 1ن من الجدول )ييتب

(؛ وىذا يدل على درجة أىمية كبيرة. وفيما 4.01المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية قد سجلت متوسطًا حسابياً بلغ )

الدراسات االجتماعية  أن درجات تقدير معلميير أفراد عينة الدراسة، فيتضح من الجدول أعاله يتعلق بدرجات تقد

مفهوم لكل  ألىمية تضمين التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية والوطنية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية

وزعت ، المجال األول ورد في ( و 4.39حيث تراوحت متوسطاتها ما بين )، "كبيرة" أىمية ضمن درجة تقديرت

ر كبيرة، (3.81) ( يلحظ 1) أن المتأمل في الجدول غير. وبالرغم من أن جميع المفاىيم حصلت على درجات تقدي

 وذلك على النحو اآلتي:تفاوتاً في قيم المتوسطات الحسابية، 
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1. 

2. 

 

التربية يسعى ىذا المجال للكشف عن تصورات معلمي التربية االجتماعية والوطنية ألىمية تضمين قائمة قيم       

مرتبة ترتيبا تنازلياً. القيم( يعرض المتوسطات الحسابية لهذه 2)والجدول. االستهالكية

كبيرة4.660.94شكر النعم1

2
)الماء، الطعام, اللباس، المقتنيات الشخصية، الممتلكات  ترشيد االستهالك

العامة....(
كبيرة4.610.92

كبيرة4.580.98مراقبة اهلل في الكسب واإلنفاق3
كبيرة4.551.02الصدق في التعامالت االستهالكية4
زكاة5 ل كبيرة4.490.88إخراج ا
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كبيرة4.450.93بذل الصدقة6
كبيرة4.410.91القرض الحسن7
كبيرة4.370.86اإلحسان للمحتاجين )األيتام، الفقراء، أصحاب الديون...(8
كبيرة4.330.97الهدايا9

كبيرة4.280.90العطايا10
ةكبير 4.180.99االعتدال في اإلنفاق11
 كبيرة4.060.87التدبير المالي12

 كبيرة

 

لكشف عن تصورات معلمي التربية االجتماعية والوطنية ألىمية تضمين قائمة إلى اىذا المجال  هدفي      

 تبة ترتيبا تنازلياً.مر  المهارات( يعرض المتوسطات الحسابية لهذه 3والجدول)االستهالكية.  التربية مهارات

)الماء، الطعام،  ستخدام والمحافظة على األساسيات الحياتيةمهارة اال1
لشخصية، الممتلكات العامة...(االلباس، المقتنيات 

كبيرة4.350.92
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كبيرة4.330.87مهارة قراءة البيانات المدونة على السلعة 2
كبيرة4.320.98مهارة االختيار األمثل بين البدائل المعروضة من السلع 3
كبيرة4.300.89مهارة التفاوض في عمليات شراء وبيع السلع االستهالكية 4
كبيرة4.290.95مهارة الحساب لقيمة السلع االستهالكية 5
كبيرة4.281.00مهارة إجراء العمليات المالية )عملية دفع ثمن السلعة( 6
كبيرة4.270.89ةمهارة التفرقة بين العمالت المختلفة وعرفة قيمتها المالي 7
كبيرة4.250.86مهارة التعامل مع اإلعالنات التجارية والعروض االستهالكية 8
كبيرة4.240.97مهارة إدارة المصروف 9

كبيرة4.230.90مهارة المطالبة بحقوقو كمستهلك 10
كبيرة4.210.91مهارة االدخار 11

 كبيرة

  

في كتب التربية  ومهاراتها توافر مفاىيم التربية االستهالكية وقيمها درجة مانص سؤال الدراسة الثاني على:        

  ؟ف الرابع والخامس والسادس()الص االجتماعية والوطنية المطورة لتالميذ المرحلة االبتدائية
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 من مفاىيم التربية االستهالكية ومهاراتها وقيمها الواردةلكل  تم استخراج التكرارات ،ولإلجابة عن ىذا السؤال

ثم حساب التكرارات والنسب ، والوطنية للصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي التربية االجتماعيةكتب في  

لمفاىيم التربية االستهالكية بين درجة التوافر ( ي4. والجدول )مجتمعة تب الثالثةالكفي منها المئوية لكل 

وزعة على ثالثة مجاالت  ، وذلك على النحو اآلتي:ومهاراتها وقيمها م

 

 

 

 

%02028.33االستهالك1
%00000.00المستهلك الرشيد2

 %00000.00الوعي االستهالكي3

%00114.16القدوة االستهالكية4
%00000.00العادات االستهالكية5
%00000.00النزعة االستهالكية6

7
 السلوك االستهالكي

 ، اإلسرافي، االحتكاري...(التخزيني، التبذيري)
00000.00%

%00000.00 األنماط االستهالكية8



 

6: 

 

)التعويضي، المعتدل، الترفي، الفردي، الجماعي، 
(الخدمي %030312.50السلع االستهالكية9

%00000.00اإلنفاق االستهالكي10
%00000.00الترويج االستهالكي11
%00000.00التخطيط االستهالكي12
%00000.00زانية االستهالكيةالمي 13
%00000.00تدوير االستهالك14
%00000.00االدخار15
%00000.00التربية االدخارية16
%00000.00عملية التطبيع االستهالكي17
%00000.00الطبقات االستهالكية18
%00000.00المعايير االستهالكية19
%00000.00وق االستهالكيةالحق20
%00000.00مؤسسات التنشئة االستهالكية21
%00000.00جمعيات حماية المستهلك22
%00000.00االتحاد الدولي لجمعيات المستهلكين23
%00000.00المنظمة الدولية للمستهلكين24

0 5 1 6 25.00% 
 

%020216.66شكر النعم1
ترشيد االستهالك )الماء، الطعام، المقتنيات الشخصية،  2

 %8.33 1 0 0 1 الممتلكات العامة ...الخ(
%00118.33مراقبة اهلل في الكسب واإلنفاق3
%00000هالكيةالصدق في التعامالت االست4
زكاة5 ل %10018.33إخراج ا
%00000.00بذل الصدقة6
%00000.00القرض الحسن7
 أصحاب، الفقراء، األيتام)اإلحسان للمحتاجين 8

الديون...(
00000.00%

%00000.00الهدايا9
%00000.00العطايا10
11 
12

 اإلنفاقاالعتدال في 
تدبير الماليال

0 
0

0 
0

0 
0

0 
0

0.00% 
0.00%

22 1541.66%
 

 مهارة االستخدام والمحافظة على األساسيات الحياتية1
)الماء، الطعام، اللباس، المقتنيات الشخصية، الممتلكات 

مة...(العا
00000.00%

%00000.00مهارة قراءة البيانات المدونة على السلعة2
%00000.00مهارة االختيار األمثل بين البدائل المعروضة من السلع3
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%00000.00مهارة التفاوض في عمليات شراء وبيع السلع االستهالكية4
%00000.00مهارة الحساب لقيمة السلع االستهالكية5
%00000.00مهارة إجراء العمليات المالية )عملية دفع ثمن السلعة(6
%00000.00مهارة التفرقة بين العمالت المختلفة وعرفة قيمتها المالية7
التجارية والعروض  اإلعالناتمهارة التعامل مع 8

االستهالكية
00000.00%

%00000.00مهارة إدارة المصروف9
%00000.00مهارة المطالبة بحقوقو كمستهلك10
%00000.00مهارة االدخار11

00000.00%

 
 كتب التربيةفي   ومهارة وقيمة للتربية االستهالكية تكرار كل مفهوم (4)الجدول  من خالل النظر في يظهر     

ررة لتالميذ الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائي  كما ظهرانفرادية،  بصورة  االجتماعية والوطنية المق

مفاىيم . وبهذا فقد بلغ المجموع الكلي لجميع الكتبها المئوية على مستوى جميع ونسبتكرارات المجموع 

 (11عينة الدراسة مجتمعة )الجتماعية والوطنية كتب التربية االمضمنة في  ومهاراتها  وقيمها التربية االستهالكية

 . ، وعدم توافر ألي مهارةمفهوماً وقيمة

ربية تلمفاىيم االمجال األول )تكرارات (، أن 4لجدول )باخالل النظر  وعلى ىذا األساس يتبين للقارئ من      

السلع االستهالكية، حيث ىي:  كتب التربية االجتماعية والوطنية  في التي نالت أعلى نسب توافر االستهالكية(

فرت و %(، 8.33، حيث توافر بنسبة )االستهالكو %(، 12.50)توافرت بنسبة  بنسبة  القدوة االستهالكيةتوا

%(. وىذه النتيجة تدل أن ثالثة مفاىيم للتربية االستهالكية توافرت في كتب التربية االجتماعية والوطنية 4.16)

لم تتوافر، ولعل ىذا األمر يظهر غياب مفاىيم التربية  هامفهومًا؛ فإن (21وعددىا )يم عينة الدراسة، أمَّا باقي المفاى

 االستهالكية لمرحلة التعليم االبتدائي. 

أربع قيم وردت في   االستهالكية(؛ فالمتأمل للجدول، يلحظ أنالتربية  قيمالمجال الثاني )وفيما يتعلق ب        

%. 16.66شكر النعم حيث توافرت مرتين بنسبة مئوية قدرىا عينة الدراسة وىي: التربية االجتماعية والوطنية 

فرت مرة واحدة بنسبة  وىذه القيم ىي: ترشيد االستهالك، ومراقبة اهلل في  8.33والقيم الثالث األخرى توا



 

73 

 

زكاة ل ، (4لعودة للجدول )وبا. نهائياً  كية لم تتوافر. وبالمقابل، فإن ثمان  قيم استهال الكسب واإلنفاق، وإخراج ا

 عدم توافر مهارات التربية االستهالكية نهائياً. حظفالمتأمل في المجال الثالث )مهارات التربية االستهالكية(، يال

 

 ، وعلى النحو اآلتي:سؤاليهاالدراسة بناًء على  نتائجقشة مناتم 

االجتماعية  التربية ومعلمات لتصورات معلمياألول أن المتوسطات الحسابية  نتائج السؤال كشفت

وزع، ومهاراتها وقيمها االستهالكيةمفاىيم التربية ألىمية  والوطنية ة   جميعها تت سجلت كبيرة. و ضمن درجة أىمي

كية المرتبة الثانية (، وسجلت مهارات التربية االستهال 4.41قيم التربية االستهالكية أعلى المتوسطات الحسابية )

(. ولعل 4.04التربية االستهالكية بالمرتبة الثالثة بمتوسط قدره )مفاىيم (، وجاءت 4.37بمتوسط كلي بلغ )

ركيز  مفادىا أنىذه النتيجة تظهر حقيقة تربوية  ت معلمي التربية االجتماعية لديهم تصورات واضحة جدًا بأن يتم ال

المناىج الدراسية للتعليم االبتدائي وبما يحقق منظومة من  يتجزأصبح جزءًا ال الكية لتعلى تضمين التربية االسته

مناىج التربية االجتماعية والوطنية في المملكة العربية السعودية، والتي من خاللها ركزت بأن لالتربوية األىداف 

  .االستهالكيةيتم غرس جميع جوانب التربية، والتي من ضمنها التربية 

االجتماعيــة  رات أفــراد عينــة الدراســة ألىميــة تـضمين التربيــة االســتهالكية فــي كتــب التربيــةوـفي ضــوء تصــو 

دى معلـميوالوطنية ة ومعلـمات ، فإن ىذه النتيجة يمكن أن تعزى إلى وجود قناـعات ـل ة والوطنـي ة االجتماعـي  التربـي

ة الـتي تكت تضطلع بوالذي الكبير الدور ب ا المعرفـي تهالكية ببنيتـه ة االـس ا التربـي ا، وبمجالـه ن ـخالل مفاىيمـه ـسب ـم

تعلم ومهارات األدائي السلوكي والوجداني المتمثل باكتساب قيمها لتصبح ممارسات  حياتية متأثرة بما يحملو الـم

من مشاعر وأحاسيس تشكل منظومتو القيمية األخالقية. وعليو، فهذه النتيجة تعكس تصورات أفراد عينة الدراسة 

فــي مرحلــة التعلــيم  وتكوينهــا المــتعلمصــقل شخصــية الفاعــل للتربيــة االســتهالكية فــي  التــي تــنم عــن وعــيهم بــاألثر

 االبتدائي.
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تؤكد في مضامينها على أىمية غرس مفاىيم  وتتوافق ىذه النتيجة من الدراسة مع التوجهات العالمية التي 

 ,Ramsey & Cruze)شء منذ المراحل العمرية المبكرة التربية االستهالكية وقيمها ومهاراتها لدى الن

 & Bayer et al., 2009; Lusardi). كما تتوافق ىذه النتائج مع الدراسات التربوية العالمية (2016

Mitchell, 2014; Lucey, 2016)الماسة المطلوبة من مؤسسات تنشئة  حاجةال ، التي أكدت على

ركز على ت في مرحلة التعليم االبتدائي. ولعل لدى الناشئين  ةالتربية االستهالكي وقيم ومهارات مفاىيمهم إكساب ل

ركيز للدراسات السابقة يعود إلى  ت من  التربية االستهالكيةوقيم ومهارات مفاىيم ل كساب السليم والصحيحأن اإل ال

لوك  يمارسها التالميذ في مختلف المواقف الحياتية. مستمرةات يخالل العملية التربية سيسهم في جعلها س

لتضمين التربية االستهالكية، يدل  أفراد عينة الدراسةرى الباحثة أن االىتمام الكبير من وجهة نظر ت كما

االجتماعية يسعون إلى تنشئة أفراد المجتمع ليكونوا لديهم ثقافة حياتية بأىمية التربية الدراسات على أن معلمي 

 .ومجتمعواطناً صالحاً في ماالستهالكية التي تعد من أبرز سمات الفرد في المجتمع ليصبح 

     

( مفاىيم 3أن مكونات المجال المعرفي المتمثلة في المفاىيم االستهالكية يتوافر منها )نتائج الدراسة  بينت      

والسلع  القدوة االستهالكية،، و االستهالك في االحتياجات األساسيةًا، والمتعلقة بمفاىيم ( مفهوم24من أصل )

ركيز على تضمينها. االستهالكية( ت عية والوطنية كتب التربية االجتما  في أّمأ باقي المفاىيم فإنها أغفلت ولم يتم ال

ــ مفاىيمللمرحلة االبتدائية. وتتعلق ىذه ال العادات و الوعي االستهالكي، و المستهلك الرشيد،  :ـب

، اإلسرافي، االحتكاري...(، التخزيني، التبذيريكي )السلوك االستهال و النزعة االستهالكية، و االستهالكية، 

االستهالكي،  واإلنفاق )التعويضي، المعتدل، الترفي، الفردي، الجماعي، الخدمي(، واألنماط االستهالكية

  تدوير االستهالك.و الميزانية االستهالكية، و التخطيط االستهالكي، و الترويج االستهالكي، و 

، والوطنية اإلغفال لهذه المفاىيم يعكس مظهرا غير إيجابي لكتب التربية االجتماعيةويمكن القول أن ىذا       

يفسر السبب في غياب ىذه المفاىيم إلى  ألىمية على مستوى الفرد والمجتمع. ويمكن أنتعد في غاية اها أنو 
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ية )المرحلة هالكية لهذه الفئة العمر مؤلفي ىذه الك تب التي ربما يرون عدم مناسبة ومالئمة ىذه المفاىيم االست

ترى الباحثة أنو من الضروري تضمين المفاىيم االستهالكية ذات األىمية وغرسها في نفوس االبتدائية(. وبالمقابل 

التوصية النشء خاصة في ظل ظهور التغيرات االقتصادية المحيطة، والتغييرات في األوضاع االقتصادية. وتتفق ىذه 

 (2017؛ الثعلبي،2016؛ السليمي،2012األىدل، ؛2009؛ الطيطي،1990ة كل من )طايع،دراس توصيات

التي أكدت على أىمية تضمين المفاىيم االقتصادية ومن ذلك المفاىيم االستهالكية بعد أن اتضح من نتائج تحليل 

 لكافي والعمق المناسب. المحتوى للكتب الدراسية التي تناولتها ىذه الدراسات أن المفاىيم غير مضمنو بالقدر ا

اإلغفال للتربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية لم يكن مقتصراً  أن أظهرت نتائج السؤال الثانيكما        

( قيم من 4، حيث توافر منها )بينت النتائج وجود إغفال لمنظومة قيم التربية االستهالكيةبل على جانب المفاىيم، 

موع القيم االستهالكية في ىذه الدراسة. واشتملت القيم األربع التي توافرت في الكتب ( قيمة وىي مج12أصل )

على قيمة شكر اهلل، وىي من القيم التي حث عليها تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف كما قال اهلل تعالى في كتابو 

ون (. ْعب د  تـ  اه   يَـّ نت م  ِإ ن ك  ة  اللَِّو ِإ ر وا ِنْعم  وأيضا راعت الكتب تضمين ثالث من القيم االستهالكية  الكريم: )و اْشك 

اللباس، المقتنيات الشخصية، الممتلكات العامة....(، ومراقبة اهلل في  ،وىي ترشيد االستهالك )الماء، الطعام

الكسب واإلنفاق، وبذل الصدقة. ويالحظ ان ىذه القيم تحمل في مضامينها سلوك استهالكي إيجابي وىو غاية 

ورجاء رحمتو وطلبا ما يطلب  فعلة من المستهلك الرشيد، كما تحمل في مضامينها استحضار الخوف من اهلل 

 والصدقة وىي من القيم التي تنشر األلفة والمحبة بين افراد المجتمع.  واإلنفاقلألجر منو تعالى في الكسب 

راع بالكتب اشتملت على:       الصدق في التعامالت االستهالكية،  وبالمقابل أظهرت النتائج أن القيم التي لم ت

زكاة، وبذل الصدقة، والقرض الحسن، واإلحسان للمحتاجين )األيتام، الفقراء، أصحاب الديون...(،  ل وإخراج ا

والهدايا، والعطايا، واالعتدال في اإلنفاق، والتدبير المالي. وترى الباحثة أنو بالرغم من األىمية الكبيرة لهذه القيم 

إال أن النتائج تكشف أنها لم تعط اىتمامًا كافيًا لتمضينها بشكل متوازن ومتناسب مع موضوعات  االستهالكية،

تب التربية االجتماعية والوطنية المطورة للمرحلة  الك تب، حيث غاب منها الكثير من القيم، ولم يظهر مطلقاً في ك 

ب بحيث يعتقد أنهم غير مقتنعين بالشكل االبتدائية. ويمكن أن تعود ىذه النتيجة إلى رؤية مصممي ىذه الكت
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بأىمية ىذه القيم ضمن محتوى المنهج )ك تب التربية االجتماعية والوطنية المطورة( إما لصعوبة التعامل مع 

ن ات االستهالكية الحالية. التي أحدثتها التطور اع بأىميتها في الحياة المعاصرة بالشكل الصحيح أو لعدم االقت

يتنافى كليًا مع الحاجة الماسة لهذه القيم النتشار فهو  –إذا وجد لدى مؤلفي الكتب -فإن ىذا التوجو الحال 

االستهالكية واالحتياج إلى المزيد من القيم االستهالكية التي تساعد الفرد على مجاراة التغيرات المتسارعة 

( والتي أكدت 2016؛ السليمي،2010؛ الحمود،2002دراسة كل من )القاضي، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج

وزيع عادل للقيم االقتصادية ومن ذلك القيم المتصلة بالجانب االستهالكي في المنهج الدراسي  على عدم وجود ت

ومن ذلك القيم الدراسات االجتماعية والوطنية. وىذا ما دفعها للتأكيد على ضرورة تضمين القيم االقتصادية 

 االستهالكية.

على التربية  إعداد النشءيتفق مع أىمية  القيم االستهالكية التوافر ىذه عدم وبناًء على ىذه النتيجة فإن      

دور كبير  من لها ذلك لما ؛(Ramsey & Cruze, 2014) المدرسةالسنوات األولى من االستهالكية في 

المتمثلة باالعتدال باإلنفاق واالستهالك. وعليو يمكن القول  ألمور العقائديةغرس ا في تربية األبناء وتنشئتهم على

القيم االستهالكية من معالجتها في كتب التربية االجتماعية سيؤثر على التالميذ من عدم تمكينهم من أن  إن غياب

 والسليم للتربية االستهالكية. باألخالق الحميدة والفهم العميقيتحلوا 

راع تضمين  على ما تقدم، كشفت نتائج الدراسة وعالوة       أن ك تب التربية االجتماعية والوطنية المطورة لم ت

جميع المهارات االستهالكية، حيث اتضح خلو ىذه الكتب من أي مهارة من المهارات االستهالكية، قيد الدراسة 

االستخدام و 11) والبالغ تعدادىا  : ــ ـ ـب المحافظة على األساسيات الحياتية ( مهارة. وتتعلق ىذه المهارات 

الطعام، اللباس، المقتنيات الشخصية، الممتلكات العامة...(، ومهارة قراءة البيانات المدونة على السلعة، ومهارة 

االختيار األمثل بين البدائل المعروضة من السلع، ومهارة التفاوض في عمليات شراء وبيع السلع االستهالكية، 

حساب لقيمة السلع االستهالكية، ومهارة إجراء العمليات المالية )عملية دفع ثمن السلعة(، ومهارة ومهارة ال

بين العمالت المختلفة وعرفة قيمتها المالية، ومهارة التعامل مع اإلعالنات التجارية والعروض االستهالكية، ومهارة 

 هارة االدخار.إدارة المصروف، ومهارة المطالبة بحقوقو كمستهلك، وم
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إلى رؤية مؤلفي ىذه الك تب التي ربما يرون عدم مناسبة ومالئمة ىذه المهارات  ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة     

ارتباط ىذه المهارات االستهالكية وارتباطها  االستهالكية لهذه الفئة العمرية )المرحلة االبتدائية( خاصة في ظل 

 (2017، ودراسة الثعلبي )(2016دراسة السليمي ) ق ىذه النتيجة معبشكل أو بأخر بمجاالت أخرى. وتتواف

التي أكدت على أىمية تضمين المهارات االقتصادية والتي يدخل ضمن نطاقها المهارات االستهالكية بعد أن 

نو اتضح من نتائج تحليل المحتوى للكتب الدراسية التي تناولتها ىذه الدراسة أن المهارات االقتصادية غير مضم

 بالقدر الكافي والعمق المناسب.

رزىا  شهد       القرن الحادي والعشرين عمليات تطوير تربوية متنوعة في وزارة التعليم السعودية، وجاء من أب

ر كتب التربية االجتماعية والوطنية لتالميذ المرحلة االبتدائية، حيث ع ّد ىذا الملمح واحدًا من أبرز مالمح  تطوي

في ظل منطلقاتها وتوجهاتها نحو  التعليم. ولعل ىذا التوجو شرعت بو وزارة تطوير العملية التعليمية التعلمية

ركيز على التربية االستهالكية واحدة من  .والوطنية التربية االجتماعيةاقتصاد المعرفة لتطوير بيئات تدريس  ت وع دَّ ال

ومن ىنا فقد ع نيت الدراسة الحالية  لها كتب التربية االجتماعية والوطنية.أن تتناو المعاصرة التي يجب االتجاىات 

التربية االستهالكية في كتب التربية االجتماعية  تضمين ألىمية التربية االجتماعية والوطنيةمعلمي  تصورات بدراسة

فرىا في تلك الكتب. ولتحقيق ذلكدرجة والوطنية، و  مفاىيم التربية االستهالكية بإعداد قائمة ب ت الباحثة، قامتوا

 ثم ح لِّلت الكتب بموجبها. ومهاراتها، وقيمها

التربية االجتماعية ، توصلت الدراسة إلى استنتاج رئيس مفاده أن معلمي ضوء تحليل نتائج بيانات الدراسة وفي    

دركون بشكل كبير والوطنية  من خالل ومهارتها  إكساب التالميذ مفاىيم التربية االستهالكية وقيمها أىميةي

عداد ، حيث إن إدراكهم لذلك يؤشر على أن لديهم تصورات إلكتب التربية االجتماعية والوطنيةفي  تضمينها 

تؤكد أن  ،التوجهات العالمية ينسجم معمن مختلف الجوانب االستهالكيًة. وىذا مثقفاً و واعياً ليصبح المتعلم  التي 

يسهم في تعزيز السلوك  والوطنية ستهالكية في كتب التربية االجتماعيةالتربية االومهارات تضمين مفاىيم وقيم 
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وره الكبير في تحقيق األمن واألمان، وتحقيق اآلمال  االستهالكي لدى التالميذ من خالل توعيتهم بأىميتو ود

 .  (Bucks & Pence, 2006; Batty et al., 2015; Homan, 2016) والمجتمعللفرد 

أن أفراد الدراسة لديهم طموحات كبيرة من أجل إعداد جيل  ، يمكن القولنتائج السؤال األولفي ضوء و       

لوك . ومن ىنا فإن األمر يستلزم من القائمين على تطوير  ات حياتية تعكس داللة التربية االستهالكيةييمارس س

ركزوا  ي محتوى جزءًا ال يتجزأ من  ، بحيث تصبحللتالميذ التربية االستهالكيةعلى التربية االجتماعية والوطنية أن 

 المعرفة الكافية والمهارات العملية ومنظومة القيم االستهالكية هتالميذ. وبالتالي تساعد المعلم إلكساب الكتب

ركيز على التربية االستهالكية  ، التي بينتالسابقةلدراسات منظمة وممنهجة. وىذا يتوافق مع ا ت في المناىج أىمية ال

ذ كافة القرارات الحكيمة والسليمة إزاء مختلف قضايا  المدرسية، بحيث يكون التالميذ قادرين على اتخا

 ;Willis, 2011) والمهارية القيميةو التربية االستهالكية المعرفية  مكوناتوذلك بناًء على ما يمتلكوه من 

Lusardi & Mitchell, 2014) 

التربية  كتبم تحظ بأي اىتمام من قبل مؤلفي  تستنتج الدراسة أن التربية االستهالكية ل ؛لى ما سبقباإلضافة إ     

 االجتماعية والوطنية للصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي في المملكة العربية السعودية. ولعل ىذا اإلغفال

ومقبواًل في ظل التوجهات المعاصرة التي تسعى  لم يكن معقوال، ومهاراتها وقيمهالمفاىيم التربية االستهالكية 

ركيز على ىذا لتضمين التربية االستهالكية لتكون جزءًا من كتب التربية االجتماعية والوطنية ت ، السيما وأن ال

المعتدلة والمتزنة في مختلف جوانب االستهالك سمات الشخصية  إكساب المتعلم الجانب التربوي يسهم في

ضايا االستهالكية قادرين على مواجهة القتجعلهم  ،أن اكتساب التالميذ للتربية االستهالكية فضاًل عن واإلنفاق.

 . وإيجاد الحلول لها
التعليم  لمرحلةعن كتب التربية االجتماعية والوطنية ؛ فإن غياب التربية االستهالكية وتأسيسًا على ما تقدم      

ة في المملكة العربية السعودية، الذي يسعى إلى جتماعية والوطنياالبتدائي ال يتوافق مع أحد أىداف التربية اال

من المرتكزات التربوية التي  لذا فإن التربية االستهالكية تعدالذي يخدم أمتو ووطنو ومجتمعة؛  ،المواطن الصالح



 

78 

 

ال يعفي مسؤولي  االستهالكية للتربيةن اإلغفال الكامل وعليو، فإ .ة االجتماعية إلى إكسابها للتالميذالتربي منهج

  كتب التربية االجتماعية والوطنية.وزارة التعليم من إعادة النظر في  

 ي: بما يأت ةوصي الباحثلنتائج التي خلصت إليها الدراسة، تفي ضوء او 

  ولكل صف على ،كتب التربية االجتماعية والوطنيةفي   ومهاراتها االستهالكية وقيمهاتضمين مفاىيم التربية 

.من أجل تحقيق التتابع واالستمرارية في تطوير الكتب ،حدة

  إيجاد ىيكل مفاىيمي وقيمي ومهاري للتربية االستهالكية من قبل القائمين على تخطيط وتأليف وتطوير الكتب

الحالية للتربية االجتماعية والوطنية في المملكة العربية السعودية.

 االتجاىات المعاصرة كأحد  عية والوطنية، لمراعاة التربية االستهالكيةتوجيو أنظار مؤلفي كتب التربية االجتما

 الجوانب األخرى مع وذلك جنبًا إلى جنبللمناىج الدراسية في منظومة مناىج الدراسات االجتماعية 

 ،واطنة، والوقائية، والبيئية، والصحية، والموالمدنية، والمروريةاالقتصادية، والسياحية، والسكانية، والسياسية، 

وحقوق الطفل والمهارات الحياتية وغيرىا من المجاالت الهامة لكتب الدراسات االجتماعية، بحيث ال يطغى 

جانب على آخر.
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