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 اقرار المشرف

 

:) تحلٌل محتوى كتب التارٌخ فً المرحلة اشهدأنإعدادھذهالرسالةالموسومةب

بثٌنة التًقدمتهاالطالبة)المتوسطة فً ضوء قٌم المواطنة والتواصل الحضاري ( 

جرتبإشرافًفًجامعةالقادسٌة/كلٌةالتربٌة،وھًطشان الحمدانً ( كرٌم ع

 )طرائق تدرٌس التارٌخ (.منمتطلباتشهادةالماجستٌرفًالتربٌة

 
 المشرف

 أ.م.د جبار رشك شناوة السلطانً                                                         

 التارٌخ :   /      /    

 

التوصٌاتالمتوافرةأرشحھذهالرسالةللمناقشة.بناءعلى



 .م .د محسن طاهر مسلم أ

رئٌس قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة                                                               

التارٌخ://
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 الخبير اللغوي إقرار

 
 ( ب: الموسومة الرسالة ھذه قرأت أنً تحلٌل محتوى كتب التارٌخ فً اشهد

منالمرحلة المتوسطة فً ضوء قٌم المواطنة والتواصل الحضاري (  المقدمة

جامعةالقادسٌة،وھًشان الحمدانً ( بثٌنة كرٌم عطالطالبة) إلىكلٌةالتربٌة/

(،وقدطرائق تدرٌس التارٌخجزءمنمتطلباتنٌلشهادةالماجستٌرفًالتربٌة)

قومتهالؽوٌاًفؤصبحتصالحةمنالناحٌةاللؽوٌة.











التوقٌع:

أ.د

التارٌخ//
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 إقرار الخبير العلمي

 ( ب: الموسومة الرسالة ھذه قرأت أنً تحلٌل محتوى كتب التارٌخ فً اشهد

منضوء قٌم المواطنة والتواصل الحضاري (  المرحلة المتوسطة فً المقدمة

جامعةالقادسٌة،وھًبثٌنة كرٌم عطشان الحمدانً ( الطالبة) إلىكلٌةالتربٌة/

(،وقدطرائق تدرٌس التارٌخجزءمنمتطلباتنٌلشهادةالماجستٌرفًالتربٌة)

 قومتهالؽوٌاًفؤصبحتصالحةمنالناحٌةالعلمٌة.

 

                                                         

 

 

 
           

التوقٌع:

 أ.د                                                           

التارٌخ//
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 شنز وامتىان


األرض،وملءالسمواتملءفٌه،مباركاطٌباكثٌراحمداالحمدلكاللهم

لكوكلناالعبد،قالماأحقوالمجد،الثناءأھلبعد،شًءمنشبتماوملء

ربًأحمدكتحد،الالتًوآالبكتعد،الالتًنعمكعلىربًأشكركعبد،

ترضىأنأرجوالذيالوجهعلىالبحثھذاإتماملًٌسرتأنعلىوأشكرك

.عنًبه

البحثھذاومعداالماجستٌر،برنامجفًطالبارعانًمنإلىبالشكرأتوجهثم

لهالذيجباررشكشناوةالسلطانً،:الدكتوراألستاذالفاضلومشرفًأستاذي

وفكرةعنواناالموضوعكانمنذوالباحثالبحثعلى-ىتعالهللابعد-الفضل

وبحثااذكانتآلرابهالسدٌدةوتوجٌهاتهالقٌمةالمعانًالتًرسالةصارأنإلى

.والعرفانوالتقدٌركلهالشكرمنًفله.اضفتحللهاالسنٌةعلىھذاالبحث،

كلٌةفًوالنفسٌةربٌسوأساتذةقسمالعلومالتربوٌةإلىالجزٌلبالشكروأتوجه

مشورةإلٌهاحتجتبماوإمداديتوجٌهًفًجهداٌؤلوالمالذٌنالتربٌة من

وخبرهعلمٌةواقدمشكريوتقدٌريالىاساتذتًاعضاءلجنةالسمنارلماقدموه

اتوجهبشريوامتنانًالى منمالحظاتعلمٌةسدٌدةاؼنتمقترحالبحثكما

ال آرابهم على الخبراء اتوجهالسادة كما الجزاء. هللاخٌر فجزاھم القٌمة علمٌة

بشكريوامتنانًالىاالستاذالدكتورمازنثامرعلىمساعدتهفًابداءاآلراء

السدٌدةالتًساھمتفًاعدادھذاالبحث.

المناقشةلجنةفًالموقرٌنأساتذتًإلىالٌومھذافًالجزٌلبشكريوأتقدم

خللهالسدأھلفهمالرسالة،ھذهمناقشةبقبولعلًلتفضلهموأعضاءرباسة

هللاسابلةفٌها،القصورمواطنعنواإلبانةنتوآتهاوتهذٌبمعوجهاوتقوٌم

.خٌراعنًٌثٌبهمأنالكرٌم

البحثھذامادةمنهاتزودتالتًالمكتباتعلىالقابمٌناألخوةجمٌعأشكركما

وأشكر.جامعةالقادسٌةومكتبةؾ،الحٌدرٌةفًالنجؾاالشرالمكتبةوالسٌما

لموإنمنزلةالنفسفًفلهمالبحث،ھذاإنجازعلىوأعاننًساعدنًمنكل

والشكروالخٌرللفضلأھلفهملذكرھم،المقامٌسعؾ
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 جمهورٌة العراق             

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

               كلٌة التربٌة                       -جامعة القادسٌة    

  قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة  

 

 

 

 قٌم ضوء فً المتوسطة المرحلة فً التارٌخ كتب محتوى تحلٌل

 الحضاري والتواصل المواطنة

 بها تقدمت مستخلص رسالة

 القادسٌة جامعة - التربٌة كلٌة مجلس الى

 التربٌة فً ماجستٌر شهادة متطلبات من وهً

 (التأرٌخ تدرٌس طرائق)

 البةالط

 الحمدانً عطشان كرٌم بثٌنة

 بإشراف

 السلطانً شناوه رشك جبار. د.م.أ
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 مستخلص البحث

 

ٌهدؾالبحثالحالًالىمعرفةماتتضمنهكتبالتارٌخللمرحلةالمتوسطةفً

حضاريمنخاللاالجابةعلىجمهورٌةالعراقمنقٌمالمواطنةوالتواصلال

-االسبلةالتالٌة:

المتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتتضمنهاالتًالمواطنةقٌمماترتٌب-1

حسبالقٌم؟العراقجمهورٌةفً

التًتتضمنهاكتبالمرحلةالمتوسطةبحسبمجاالتهاالقٌمٌة؟الترتٌبما-2

للمرحلةالتارٌخمحتوىكتبتهاتضمنالتًالحضاريالتواصلقٌمما-1

العراقحسبالقٌم؟جمهورٌةفًالمتوسطة

؟القٌمٌةمجاالتهبحسبالحضاريالتواصلالتًتضمنتهامقٌمالترتٌبما-2

،وتم الحالً البحث فً الوصفً المنهج الباحثة اتبعت البحث ھدؾ ولتحقٌق

دؾالبحث،وتكونمجتمعاختٌارطرٌقةتحلٌلالمحتوى،ألنهامالبمةلتحقٌقھ

، العراق فً المتوسط والثالث والثانً االول للصؾ التارٌخ كتب من البحث

(332وتكونتعٌنةالبحثمنمحتوىكتبالتارٌخالثالثةالبالػعددصفحاتها)

تضمنت المواطنة بقٌم خاصة االولى للبحث اداتٌن الباحثة ،اعدت صفحة

(فكرةفرعٌةوالثانٌةللتواصلالحضاري48(مجاالًتربٌسةتوزعتعلى)8)

( )7تضم تضم ربٌسٌة مجاالت الستخراج44( الخبراء على (،وعرضتها

صدقهما،اماثباتاداتًالتحلٌلفقداستخرجبطرٌقتٌناالولىاعادةالتحلٌلمن

قبلالباحثةنفسهاعبرفترةزمنٌة،والثانٌةمنخاللمحللٌنخارجٌٌناستعانت

احثةوقدكانتمعامالتاالتفاقعالٌةتفًبؽرضالبحثالحالً،ولتحلٌلبهماالب

البٌاناتاحصابٌاًاستخدمتالباحثةالتكرارات،والنسبالمبوٌة،ومعادلةھولستً

،والمتوسطالحسابً.
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3595)ھناكإنالتحلٌلنتابجوأظهرت للمرحلةالتارٌخكتبفًفكرة(

(323و)المواطنةقٌممعتنسجمفكرة(%19‚48وبنسبة)(667)منهاالمتوسطة

المتنوعةالفكربلؽت(فكرةتنسجممعالتواصلالحضاريبٌنما%9‚24وبنسبة)

71‚67)وبنسبة(2545)الحضاريالمواطنةوالتواصلقٌممعتنسجمالالتً

 مع%( المنسجمة الفكر وزعت مجاالتوقد ثمان تتضمن التً المواطنة قٌم

كتبفًربٌساًمجاالً(15)الذيٌتضمنسبعمجاالتعلىوالتواصلالحضاري

.العراقفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخ

)الهوٌة قٌمة ھً المواطنة قٌم مجال فً للكتبمجتمعة قٌم اربعة تحققت ولقد

%(وف25ً‚43(تكراراًوبنسبة)167واالنتماء(بالمرتبةاالولىاذحصلعلى)

( على حصلت اذ الوطنً( )الوالء قٌمة الثانٌة وبنسبة167المرتبة تكراراً  )

حصلتعلى25‚43) )العملواالنجاز(فقد جاءتقٌمة الثالثة وفًالمرتبة )%

(124( وبنسبة (اذ17‚99( السٌاسً )الوعً قٌمة الرابعة المرتبة وفً )%

%(وقدتجاوزتالقٌماالربعةنسبةالوسط15‚59ة)(وبنسب144حصلتعلى)

%(.12‚49الحسابًالبالؽة)

تحققت فقد المتوسط للصؾاالول الحضاراتالقدٌمة  لكتابتارٌخ بالنسبة اما

اربعةقٌمھًقٌمةالهوٌةواالنتماء،والعملواالنجاز،والوالءالوطنً،والوعً

العربًاال كتابالتارٌخ تحققتالسٌاسً،اما سالمًللصؾالثانًالمتوسطفقد

ثالثقٌمھًقٌمةالوالءالوطنً،والهوٌةواالنتماء،العملواالنجاز،اماكتاب

التارٌخالحدٌثوالمعاصرللصؾالثالثالمتوسطفقدتحققتثالثقٌمھًقٌمة

الوالءالوطنً،والهوٌةواالنتماء،والوعًالسٌاسً.

الحضاريفقدتحققتثالثقٌمللكتبمجتمعًةھًقٌمة)التبادلامابالنسبةللتواصل

( على حصل اذ االولى بالمرتبة ) )85الثقافً وبنسبة وف26ً‚31(تكرارا )%

( على حصلت اذ والمشاركة )التكامل قٌمة الثانٌة وبنسبة53المرتبة (تكراراً

حصلت16‚44) اذ االنسانً التضامن قٌمة الثالثة المرتبة وفً )%( (51على

( وبنسبة البالؽة15‚78تكراراً الحسابً الوسط نسبة القٌم ھذه تجاوزت اذ )%

(27‚14.)%
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 فً ضوء النتائج التً توصل الٌها البحث اوصت الباحثة بعدد من التوصٌات منها:

المواطنةقٌموجودلتنسٌقثقافًمعرفًوعًعلىالمناھجمإلفًتوجٌه-1

 .الكتبالمنهجٌةفًالمرحلةالمتوسطةفًامعبشكلالحضاريوالتواصل



تربوٌةانشطة،لتضمنهاالمدرسٌةوالكتبالمناھجوضععلىالقابمٌنتوجٌه-2

.المواطنةوقٌمالحضاريالتواصلمفاھٌمتنمً



توزٌعاًٌضمنبماالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبمحتوىفًالنظراعادة-3

المواطنةوقٌمضاريالحالتواصللمفاھٌمعادالً



والحواروالتسامحوالمشاركةوالتعاونالتضامنتعززالتًبالمفاھٌماالھتمام-4

.العراقًالمجتمعبناءفًالمفاھٌمھذهوترسٌخاالخرمع
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-:الباحثة اٌضاً اجراء بحوث ودراسات منهاواستكماالً لهذا البحث اقترحت 

المواطنةلقٌماالعدادٌةللمرحلةالتارٌخكتبلتحلٌلمماثلةدراسةاجراء -1

 العراقفًالحضاريوالتواصل



المرحلةفًمادةالتارٌخومدرساتمدرسًوعًمدىلمعرفةدراسةاجراء-2

التارٌخكتبفًالمتضمنةالحضاريوالتواصلالمواطنةلقٌمالمتوسطة



التواصلبمفاھٌمالمتوسطةالمرحلةطلبةالماممدىعندراسةاجراء-3

مدرسٌهمنظروجهةمنالمواطنةوقٌمالحضاري



.
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 ثبت المحتوٌـــــــات                               

 

الصفحة الموضوع 

أقرآنٌةاٌة

باالھداء

تاقرارالمشرؾ

ثاقرارالمقوماللؽوي

جاقرارالمقومالعلمً

حاقرارلجنةالمناقشة
د-خشكروامتنان

س-دمستخلصالرسالة

ض-شثبتالمحتوٌات

طثبتالجداول

ع-ظثبتالمالحق


 الفصل األول: التعرٌف بالبحث





4-2مشكلةالبحث

9 -4بحثاھمٌةال

9اھداؾالبحث

13-14تحدٌدالمصطلحات


 الفصل الثانً: اوالً: جوانب نظرٌة ودراسات سابقة 





15 المحور األول : قٌــــــــــــــم المواطنة

15تعرٌؾالقٌم

16أھمٌةالقٌم

17تكوٌنالقٌم

18مكوناتالقٌم

19المواطنة

24تعرٌفاتالمواطنة

23-21مواطنةمفهومال

26-23مراحلتطورمفهومالمواطنة
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26خصابصالمواطنة

27ابعادالمواطنة

28تصنٌؾابعادالمواطنة

31-29مكوناتالمواطنة

31المنهجالتربويوتربٌةالمواطنة

32تصنٌؾقٌمالمواطنة

37-35المواطنةقٌماكسابمبررات

37الحضارة

38حضارةمفهومال

39مكوناتالحضارة

44صفاتالحضارة

41مستلزماتقٌامالحضارة

41التارٌخوالحضارة


المحورالثانً:التواصلالحضاري



42تعرٌؾالتواصلالحضاري

43الجذورالتارٌخٌةللتواصلالحضاري

43مفهومالتواصلالحضاري

44اھمٌةالتواصلالحضاري

46-44صلالحضاريشروطالتوا

49-46طرقالتواصلالحضاري

51الٌاتالتواصلالحضاري

52أھداؾالتواصلالحضاري

55-52ابعادالتواصلالحضاري


المحورالثانً:الدراساتالسابقة



55تمهٌدللدراساتالسابقة

اوالً:الدراساتالتًتناولتقٌمالمواطنةالمتضمنةفًكتبالتارٌخ
المواداالجتماعٌةو

55

56(2441دراسةحماد)

56(2441دراسةالعسٌري)

57(2415دراسةالحسٌنً)
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 ثبت الجداول                                  

57(2416دراسةالصبحٌن)

Woyach(1992)58دراسة

Dynnaeson(1992)58دراسة

Shelly(1996)59دراسة

Hudson  (2006)59دراسة)

Noona(2010)59دراسة

المواطنةقٌمتناولتالتًوالدراساتالبحثالحالًبٌنقارنةم
االجتماعٌةوالموادالتارٌخكتبفًالمضمنة

64-64


التارٌخكتبفًالحضاريالتواصلتناولتالتًالدراسات-:ثانٌاً

64

64(2413)فتحًالخالقعبددراسة
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 PROBLEM OF THE  RESEARCH  :     بالبحث التعرٌف

  -: البحث مشكلةاوالً: 

المرآةفهًوالتربوٌةالتعلٌمٌةالعملٌةفًمهماًعنصراًالدراسٌةالمناھجتعد

وسٌلهوھًمتعلممجتمعأليوثقافتهوتطلعاتهوحاجاتهالمجتمعواقعتعكسالتً

ٌمارسخاللهاومناھدافهاتحقٌقفًالتعلٌمٌةالمإسساتعلٌهاتعتمدمهمة

لتحقٌقوالبدنٌةالعقلٌةقدراتهممستخدمٌنفٌهٌعٌشونالذيجتمعالمقٌمالمتعلمون

(2446،18،علٌمات.)وتطلعاتهمرؼباتهم

فًووسٌلةعملٌاتهومسرحالدراسًالمنهجأداةالمقررالمدرسًالكتابوالن

فؤنالمتناولةالمعرفةطبٌعةٌعكسهالذيوالوعاءالمنشودةالتربوٌةاالھداؾتحقٌق

القٌمتلكوإلبرازٌعالجهاالتًوقضاٌاهموضعاتهلخصوصٌةالتارٌخابكت

وضمناً،علناًوتضمٌنهاوالمفاھٌم فًالمدرسٌةالتارٌخكتبمنالعدٌدانإال

التربوٌةاألھداؾوفقتؤلٌفهاإعادةعدممنتعانًمازالتالمتوسطةالمرحلة

الترابطوعدمالضعؾمنٌعانًةالدراسٌالمناھجمحتوىانوٌالحظ.المستحدثة

االجٌالنفوسفًالمواطنةقٌمترسٌخوضعؾالمختلفةمكوناتهبٌنوالتفاعل

والوجدانٌةالمهارٌةاألھداؾوإھمالالمعرفٌةاألھداؾعلىالتؤكٌدمعالقادمة

(2446،18،سلٌم.)بٌنهافٌماوالتكاملالترابطوعدم

علىركزتجدٌدةتربوٌةفلسفةاستحداث2443بعدالعراقفًحدثوقد

االنسانوحقوقالمواطنةوقٌممفاھٌمترسٌخ الخارجًالعالمعلىواالنفتاح

التربوٌةاألھداؾفًالنظروإعادةحرمدنًوطنًعراقًجٌلبناءعلىوالتؤكٌد

(2414،7،الراشد.)ضوبهافًالمدرسٌةالكتببعضوتؤلٌؾتنقٌحوإعادة

تعملالتًالمواطنةقٌمراسهاوعلىالقٌمبتعلٌماالھتمامكانالمنطلقھذاومن

الطلبةتشجٌععلى ومفاھٌمقٌموتنمٌةالوطنٌةوالوحدةاالجتماعًالتماسكعلى

االخرىالشعوبمعوالتضامنوالتسامحاالخرمعالحواروالحضاريالتواصل

المناھجفًالمواطنةقٌمرسختضعؾعلىالمإتمراتمنالعدٌداكدتوقد

الذيالتعلٌمٌةالناھجفًالعالمٌةالمواطنةقٌمعلىالتربٌةمإتمرومنهاالتعلٌمٌة

علىاكدوقدفًجامعةعٌنشمسكلٌةالتربٌة.18/4/2415فًالقاھرةفًانعقد

ناالدٌاتعددحرٌةعلىءالنشوتربٌةالتعلٌمٌةالمناھجفًالمواطنةقٌماھمٌة

تعدكونهاالتعلٌمٌةالمناھجفًوالحوارالتواصلثقافةوتعزٌزالعنؾومواجهة

لوطنهبهانتماتعززالتًواالنسانٌةالوطنٌةهوقٌمالفردشخصٌةبناءفًاالساس

(2448،36)شلبً،وعالمهالمعاصر.
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ودراسة(2448،واخرونعٌد)(ودراسة2441)الحسٌنًدراسةاكدتكما

الى2416)البدٌري ضعؾ( كمابالتعلٌمالدراسٌةالمناھجفًالمواطنةمفاھٌم

(Gearon , 2003)،(2443،مكرم)،(2444سورث،)الباحثٌنمنكثٌرنادى

ومنظمةجٌة<منهخططخاللمنالمواطنةقٌمبتنمٌةاالھتمامبضرورةنادوا

بهاتناديالتًالعالمٌةٌةالتربوتحقٌقلبالدهصالحمواطنلخلقالعامبالتعلٌم

(2449،4،الباسطعبد).المدنٌةالتربٌة

الدراسٌةالمناھجفًالمواطنةقٌمتضمٌنالىتدعواتجاھاتظهرتھناومن

الىالنهاٌةفًٌإديمماالمدرسًالمجتمعداخلممارستهاعلىالطالبوتدرٌب

(2448،14ؼرٌب،ابو)الدولةوعصرنةالمجتمعتقدم

والمهاراتالمعارؾمنكماًالطلبةاكسابالىطبٌعتهبحكمالتارٌخمنهجوٌسعى

المحلٌةالتؽٌراتعلىالتعرؾمنتمكنهمالتًواالقتصادٌةالسٌاسٌةواالتجاھات

وتهدؾمجتمعهموعلىعلٌهمبالنفعٌعودبماٌرھاووتطومواكبتهاوالعالمٌة

وقتايمناكثراالنالمتعلمٌنلدىلمواطنةاتحقٌقالىاالجتماعٌةالدراسات

الطلبةتعرٌؾمنتتضمنهوما،المواطنةقٌملمعنىالحقٌقًالفهمخاللمنمضى

منوذلك،المجتمعفًصالحٌنمواطنٌنلٌكونواواعدادھموواجباتهمبحقوقهم

(Mary,2007,18).الدراسٌةالمناھجفًالمواطنةبثقٌمخالل

منتعانًمازالتالمتوسطةالمرحلةفًالمدرسٌةالتارٌخكتبمندٌدالعانإال

المواطنةقٌمتتناولالتًوالبحوثبالدراساتالمتمثلةالجادةالمحاوالتقلة

الجهودمنالعدٌدظهرتھناومنالتعلٌمٌةالمناھجفًالحضاريوالتواصل

الدراساتمناھجفًالمواطنةقٌمتضمٌنضرورةعلىالتؤكٌدالىالداعٌة

(2448،87،شلبً.)التارٌخوخصوصاًاالجتماعٌة

والتواصلالمواطنةقٌمتنمٌةفًكبٌردورالتارٌخكتبللانٌتضحسبقومما

بهاالتًالكبٌرة،ولألھمٌةالحضاري الحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمتمتاز

ممارساتفًنقصمنٌلمسونهلماوالمربونالعلماءاھتمامموضعكونهما

ناھجمالفًوتدنًالحضاريالتواصلوثقافةالمواطنةقٌملسلوكٌاتالمتعلمٌن



نفوسفًوتؤصٌلهماالحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمبتنمٌةتهتمالتًالدراسٌة

الطلبة مدىالتعرؾمحاولة،فًتتحددالحالًالبحثمشكلةفؤنفقدھذاوعلى

فًالمتوسطةالمرحلةفًالتارٌخكتبفًالحضاريوالتواصلةالمواطنقٌمتوفر

.العراقجمهورٌة
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الذٌنٌدرسونمادة منالمدرسٌن* آلراءعدد استطالعاً اجرتالباحثة ولقد

علىانمحتوىكتبالتارٌخفًالمرحلة ،واكدوا المتوسطة التارٌخفًالمرحلة

الموا لقٌم تعطًمساحةصؽٌرة فًالصؾاالولوالثالثالمتوسطالمتوسطة طنة

معقلةتركٌزھاعلىموضوعاتالتواصلالحضاري.

:االتٌةاالسبلةانبثقتوقد

فًالمتوسطةالمرحلةفًالتارٌخكتبفًتضمنتالتًالمواطنةقٌمما-1

؟العراقجمهورٌة

قٌمما-2 المرحلةفًالتارٌخكتبفًتضمنتالتًالحضاريالتواصل

؟العراقجمهورٌةفًمتوسطةال

 IMPORTANCE    OF   RESEARCH : البحث اهمٌة -: ثانٌاً 

والمجتمعالفردفًٌنمًالذياإلنسانًالعطاءمنمتدفقٌنبوعھًالتربٌة

بناءبهاتحققالتًالوسٌلةكونهاالمستوٌاتافضلالىواالرتقاءالتطور

أجٌالهعبرالمجتمعافرادبتعلٌمتقومحٌثواستمرارھااإلنسانٌةالمجتمعات

ومن(1984،17،النجحً.)المختلفةاالجتماعٌةالموقؾفًبهالمرؼوبالسلوك

 فًربٌسٌاًدوراًتإديالتًالصحٌحةبالمعلوماتالفردٌتزودالتعلٌموالتربٌةخالل

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدرساًعشرٌنخمسةوعددھافًالمدارسالمتوسطةالتارٌخمدرسًمنعٌنةمقابلة*

الصدرٌنومتوسطةحسنالبدٌريومتوسطةالمسجدالنبوي متوسطةمدارسفًومدرسة

ومتوسطةحلبومتوسطةالشهٌدعادلنصرومتوسطةالساجداتومتوسطةالضفاؾ.



فٌهترقٌتهاٌمكنالتًالتطوراوجهترقٌةطرٌقعنالواعًالمتعلماالنسانشكٌلت

الجسمٌةالنواحًمنالمتكاملالفردمساعدةالىترمًمنظمةمخططةعملٌةفهً

.بهٌحٌطومانفسهمعالتؤقلمعلىقادراًلٌصبحواالنفعالٌةوالعقلٌة

(2443،25جادو،ابو)

الىترمًوالمجتمعالفردمنلكلثنابٌهنموعملٌةأنهاٌةالتربخصابصومن

فٌهالمرؼوبالتؽٌرتحقٌقعلىالفردمساعدةخاللمنمنهمالكلالشاملةالتنمٌة

الالحقوتحقٌقوتعمٌقهاواالنسانٌةواالخالقٌةالعلمٌةخبراتهوتطوٌرسلوكهفً
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وفقشخصٌتهتشكٌلعلىاالجتماعٌةطورالىالفردٌةطورمنواالنتقالمنها

مجتمعةفًالسابدةواالتجاھاتوالقٌموالتقالٌدرٌالمعاٌواكسابهالمجتمعتوقعات

نموعملٌةھًبلفقطللحٌاةاعدادمجردلٌستالتربٌةاندويجونوٌرى

(2446،22،ربٌع.)مستمرٌنوبناءتجدٌدوعملٌة



مبتكراتصنعمنٌتمكنونجٌالااعدادالىترمًالتربٌةبؤنبٌاجٌهوٌرى

السابقةاالجٌالبهاقامتالتًالقدٌمةاالشٌاءاعادةولٌستجدٌدةواشٌاء

2445،11النعٌمً،.) والحدٌثةالتطوراتضلفًمطالبةعموماًوالتربٌة(

قٌمفٌهوتعمقواألصالةالحداثةبٌنتوابمبؤلٌةالفردوصٌاؼةبتشكٌلالعولمة

عالمهمعواالندماجالمواطنةروحوتطوٌرمهاراتهتنمٌةىعلوتركزالعصر

االنسانٌةالحضارةبوتقةفًاالفرادفٌهٌنصهروالذيالمعاصر

(2444،47السنبل،)

معٌنةظروؾتحتالثقافةمكوناتمعالجماعةتعاٌشعملٌةھًفالتربٌةاذن

(1999،148جابر،.)معٌنهلعقٌدهوخضوعمحددنظاممعوتماشٌاًمعٌنوحكم

عنللفرداالجتماعٌةالتهٌبةفًاالسرةمعالمشاركةفًالمدرسةدوربرزٌوھنا

لدىاالتجاھاتوتكوٌنوالمعلوماتوالقٌمرٌالمعاٌتضمالتًالثقافةنقلطرٌق

ومبادبهاالنسانقٌمعلىوالمحافظةالتربوٌةاالھداؾتحقٌقخاللمنالمتعلمٌن

عملٌةفًبالػباھتمامٌحظىانٌجبوطموحاتهالمجتمعحاجاتٌدتحدفؤنوعلٌه

وتطوٌرھاالمنهجاھداؾصٌاؼةٌتمذلكخاللومنوتطوٌرھاالمناھجبناء

اھدافهتحقٌقعلىالمتعلمالفردمساعدةعلىتعملبطرٌقةوتنفٌذهمحتواهواختٌار

(2442،4،والرواجفةالناجً.)المجتمعحاجاتتلبًالتًوطموحاته

منمجتمعكلفًالتربٌةألھداؾعملٌةترجمةھوالمنهجبؤنالقولوٌمكن

ومسابرالحضارةركبفًٌسٌرمتعلمجٌلاعدادفًالمرجوةاألھداؾتحقٌقاجل

(1978،13،ھندام.)الحدٌثةوالتقنٌةالعلمٌةالتطوراتالھم

الحدٌثةاألطرمعتتفقحدٌثةنظرهالمناھجالىٌنظرونالمربونبدأھناومن

ٌكونالوانالتعلٌمٌةالعملٌةمحورھوالمتعلمجعلخاللمنالمناھجلتطوٌر

برؼباتاالھتمامخاللمنالتربٌةھًاسمىلؽاٌةوسٌلهبلؼرضاًالمنهج

اھداؾلتحقٌقالوسٌلةھوالمنهجكانولماتفكٌرھموطرٌقةالمتعلمٌنواھتمامات

صورةبؤفضلوتطوٌرهصحٌحةبطرٌقةبناءهعلىالتركٌزمنبدفالةالتربٌ

(1972،322الدمرداش،.)طموحاتهمومستوىالمتعلمٌنسٌكولوجٌةتلبًممكنة

االممبٌنالحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمترسٌخعلىالمنهجٌإكدانوالبد

وٌهدؾاالنسانٌةالمشاركةووالتسامحوالعدالةالدٌمقراطٌةقٌموترسٌخوالشعوب
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المواطناعدادالىالتربوٌةالمناھجفروعاحدٌشكلالذياالجتماعٌةالموادمنهج

بنشؤةالتًتختصالمناھجاحدالتارٌخكتبمنهجوٌعدوحضارٌاًاجتماعٌاًالصالح

الطلبةعندوالمفاھٌمالقٌموؼرسالحقابقوتعلمعالقتهوتطوراإلنسان

(1981،34علً،.)

نستطٌعوالقٌمالتارٌخدراسةبٌنوثٌقةعالقةكلھناانkasinكاسنوٌرى

(kasin,1984,p.150)المجتمعٌرتضٌهاقٌممنالتارٌخكتبتحتوٌهماتنمٌة

نتاجبؤنهاالقولوٌمكنواالنسانًاالجتماعًلسلوكامحدداتاحدالقٌموتعد

النوعخصابصتمثلانهاعلىالٌهاالبعضٌنظرأذوالجماعةلفرداالھتمامات

(1984،125زاھران،.)معٌنهجماعةتمثلولٌستالبشري

القٌماھمٌةوتتمثل مععالقاتهوٌحددالفردسلوكٌحددكإطارعملتبؤنها

االنسانًللفكراألولىالبداٌاتمنذوالمربونالفالسفةاھتمامشؽلممااالخرٌن

وتطوراتأحداثالعشرٌنالقرنمناألخٌرةالعقودشهدتفقدھذاٌومناوحتى

والسٌماحتمٌاامراًالتعلٌمٌةالعملٌةاقساممختلؾفًالتؽٌراتمنجعلتسرٌعة

الذياالمرللعولمةالحدٌثةالتؽٌراتلظفً تماسكعلىالمباشرالتؤثٌركانله

ذلكومنوجدٌدةكثٌرةواتجاھاتقٌمظهوروبالتالًواستقرارھاالمجتمعات

توجٌهالىالناھضةالدولجمٌعتسعىحٌثللوطنواالنتماءالشعورضعؾ

الدرابسة).مواطنٌهابٌنالوطنًوالوعًالمواطنةقٌملترسٌخالكاملةعناٌتها

،2441،15.)

المختلفةالعالمدوللهاتتعرضالتًوالخطٌرةاالخٌرةاالحداثضلوفً

فًواالنتماءالعطاءوروحالمواطنةقٌمترسٌخالىالحاجةسامفًفؤنناالٌوم

منهمنفصلؼٌروامتهمجتمعهمنجزءبؤنهالمتعلمٌدركبحٌثاالجٌالنفوس

2444،184،ابراھٌم.) اھممنالمتعلمٌنلدىوؼرسهاالقٌمتنمٌةعملٌةوان(

الحٌاةابوابفًولالدخمناالنسانتمكندراسٌةمادةكونهالتارٌختدرٌساھداؾ

وتقالٌدھابعاداتهافٌهاولدالتًالجماعةحٌاةطرازالفردفٌمثلالمختلفة

(165،ص19994،اللقانً)

تعملالتًالمواطنةقٌمرأسهاوعلىالقٌمبتعلٌماالھتمامكانالمنطلقھذاومن

روحتنمٌةواالشٌاءحولوافكارھمآرابهمابداءعلىالمتعلمٌنتشجٌععلى

فًالعلمًاالسلوبعلىوالتدرٌب،التعصبتشجٌع،وعدماالخروقبولالتسامح

اصبحتولهذااآلراءوتبادلوالمناقشةبالحوارتتسماسالٌبخاللمنالتفكٌر

المعاصرةالتربٌةمجالفًجدالًالموضوعاتاكثرمنالمواطنةاجلمنالتربٌة

المشاركةوضعؾ،والعنؾاالرھابوانتشاروالتشددالتطرؾلمواجهة،وذلك

المعاصرةالسٌاسٌةبالقضاٌاالوعًوضعؾ،الهجرةفًوالرؼبة،السٌاسٌة
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(2441،114،فرج)



وصلھمزةٌشكلكونهكبٌرةاھمٌةمنالحضاريللتواصلماٌخفىوال

كونهبل،اآلخرمعالصدامألوانجمٌعتتجاوزوھًواألمم،الشعوببٌنحقٌقٌة

العالقاتعلٌهاتقومالتًاالسسمنواساسالدولًالقانونمبادىمنمبدأٌعد

فًالخٌاراتاھماحدىوٌمثلالشعوببٌنالتعارؾفًٌساھموالذيالدولٌة

للتربٌةالعربٌةالمنظمةوالعربٌةالدولجامعةدعتوقدالعولمةانعكاساتمعالجة

األلسكو)والثقافة فًتعلٌمٌةمناھجألعدادالدولبٌناتفاقاٌجادعلىللعمل(

المإتمراكدوقد،الحضارٌةالثقافاتمختلؾلدراسةالدراسٌةالمراحلجمٌع

التواصلعنوانتحت(2414)الدنماركفًاالسالمٌةالرابطةعقدتهالذيالدولً

التواصلٌممفاھترسٌخاھمٌةعلىالشعوببٌنالتفاھمتدعٌمفًواثرهالحضاري

(2414،78،التوٌجري).التعلٌمٌةالمناھجفًالحضاري

عام منذ القرارات من مجموعة المتحدة لألمم العامة الجمعٌة قررت كما

ورأتقراراتالجمعٌةاناالتصالبٌنالحضاراتلٌس2441وحتىعام1998

الىاالع ٌدعو تحدٌاً بل تكنلوجٌة ثقافٌة اقتصادٌة ظاھرة بٌنمجرد المتبادل تماد

المناھج فً للتدرج الحكومات دعوة الى الجمعٌة قرارات ركزت وقد البشر

الدراسٌةببالدھامامنشؤنهاحترامالتعددوالتواصلالحضاريوالثقافًواللؽوي

بٌن المتبادل االعتراؾ جهود ٌدعم بما االخرى الحضارات انجاز وتدرٌس

(2447،23،الحضاراتوالثقافات.)عبدالناصر

والشعوبالحضاراتبٌنحقٌقًتواصلكونهالحضاريالتواصلاھمٌةوتنبع

الحضاراتبٌنللمعاٌشةثقافًمناخوضعٌمكنهالخالقفالتواصلالمختلفة

بشكلالثقافٌةالتوجهاتارتفعتوكلمااالنسانٌةللقٌمالمشتركةاألرضٌةباكتشاؾ

اھمٌةتتؤكدوھناالتنوعھذاعلىالمترتبالثراءناألنسااكتشؾمجتمعايفًعام

وصوالًالحضاراتبٌنالتكاملنحووتوظٌفهاواالختالؾاالتفاقمجاالتتحدٌد

تهددالتًاالخطارمواجهفًالعالمٌةالمواطنةقٌمٌسودهانسانًمستقبلبناءالى

وٌإثرٌتؤثروالذيفٌهنعٌشالذيالعالممنٌتجزأالجزءالعراقوبلدنااإلنسانٌة

بؤمدادھمسلٌماًاعداداًاالفراداعدادكٌفٌةعنالبحثعلٌنالزاماكانولهذافٌه

للتصديؼٌرھادونمرشحهوالتربٌةوالقٌمواالتجاھاتوالمهاراتبالمعارؾ

االجٌالاعدادمسإولٌةعلٌهافٌقعالعالمًالنظامافرزھاالتًوالتحدٌاتللمخاطر

(2411،14،زٌود.)دابمةلمواجهةالقادمة

ةادعدٌالذيالمدرسًباالكتتحلٌلاھمٌةمنالبحثالحالًاھمٌةوتتجلى

منٌطلبمافٌهٌجدفالمتعلموالتعلمتعلٌملواداةالتربويالمنهجتنفٌذفًاساسٌة
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الكتابنبٌالوثٌقةللصلةنظراًواتجاھاتقٌممنفٌهبماوالتؤثرالمعرفةاثراء

فًالمدرسًالكتابنجاحمدىعلىوالوقوؾالتعلٌمٌةالعملٌةوتوجٌهالمدرسً

جمهورٌهفًللتربٌةالعامةاالھداؾوانالمتعلمٌنلدىواالتجاھاتللقٌمتنمٌة

لتعبرالشعوبتجاربمنواالفادةالمواطنةقٌمترسٌخضرورةتضمنتالعراق

(2414،17،التربٌةرةوزا.)المتوسطةالمرحلةاھداؾعن

 -: باالتً تتلخص البحث اهذ اهمٌة فأن هنا ومن

فًالمدرسًللكتابتطوٌراحداثفًالدراساتمنالنوعھذانتابجتفٌد-1

الحالٌةالكتبتحلٌلضوءفًوذلكالتعدٌلعملٌاتخاللمنالتارٌخمادة

.البحثموضوع

ألنهالمدرسًللكتابالصحٌحستخداماالاھمٌةعلىالبحثاھذساعدٌقد-2

الىوتنمٌتهاالمدرسًالكتاببهاٌهتمالتًالقٌمدورابرازاھمٌةعلىإكدٌ

.عملًسلوك

وابعادالمواطنةقٌمبؤھماالقتراحاتمنمجموعةوضعفًالبحثساعدٌ-3

المتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبتضمنهاتانٌنبؽًالتًالحضاريالتواصل

مصممًالمناھجالدراسٌةلألخذبنتابجالبحثالحالًالبحثاھذساعدٌقد-4

.المتوسطةللمرحلةالمقررةالكتبتلكفًالقٌمًالجانبكونهاقومت



عدموجوددراسةسابقةتناولتتحلٌلكتبالتارٌخفًضوءقٌمالمواطنة-5

 والتواصلالحضاريعلىحدعلمالباحثة.

 : البحث اهداف -ثالثاً :

 -: الى البحث الحالً ٌهدف

تحلٌلمحتوىكتبالتارٌخللمرحلةالمتوسطةفًضوءقٌمالمواطنةوالتواصل   

الحضاريمنخاللاإلجابةعلىاألسبلةاآلتٌة؟

للمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتتضمنهاالتًالمواطنةقٌمترتٌبما-1

قٌم؟الحسبالعراقجمهورٌةفًالمتوسطة

مجاالتهابحسبالمتوسطةالمرحلةكتبمحتوىتتضمنهاالتًالترتٌبما-2

؟القٌمٌة

للمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتضمنتهاالتًالحضاريالتواصلقٌمما-1

؟القٌمحسبالعراقجمهورٌةفًالمتوسطة

التارٌختضمنتهاالتًالحضاريالتواصلقٌمالترتٌبما-2 كتب محتوى

؟القٌمٌةامجاالتهببحس
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 LIMITATON OF THE RESEARCH : البحث حدود -رابعاً :

 -:ٌقتصر البحث الحالً على 

وزارةفًلجنه،اعدتهالمتوسطاألولللصؾالقدٌمةالحضاراتتارٌخكتاب-1

.1438-م2416،الثامنة،الطبعةالتربٌة



فًلجنهاعدته،توسطالمالثانًللصؾاالسالمًالعربًالتارٌخكتاب-2

.ھ1438-م2416،والعشرٌنالسابعة،الطبعةالتربٌةوزارة



لجنة،اعدتهالمتوسطالثالثللصؾالحدٌثوالمعاصرالعربًالتارٌخكتاب-3

م2416،والعشرٌنالخامسة،الطبعةالتربٌةوزارةلجنةتنقٌح،التربٌةوزارةمن

.ھ1438-

 DETERMINATION   OF TERMS:   حاتالمصطل تحدٌد -خامسا ً:

 عرفه كل من  المحتوى تحلٌل -:اوالً 

 

 (8998، عدس ):بحٌثاللفظٌةللمادةالموضوعًللوصؾاسلوبوھو

خصابصتحدٌدبؽٌةمحددةفباتوفقاللفظٌةةدالماتصنٌؾالباحثدورٌقتصر

 (1991،56)عدس،.بهاٌتصؾالتًالعامةالسماتواستخراجمنهافبهكل

 

 ( 7115قاموس وٌستر) االتصال بانهتحلٌلللمضمونالظاھروالخفًلمادة

وتقوٌمها ،علىھٌبةكتابأوفلمومنخاللتصنٌؾالرموزالمفتاحٌةوجدولتها

المحتمل واثرھا معناھا على التؤكٌد .بهدؾ

(Webster s, 2005,p283) 

 بؤنهمجموعةمناالسالٌبواالجراءاتالفنٌة" -: ﴾7183 ﴿رونالزوٌنً واخ

المكتوبة النصوص من فٌها الدراسٌة المادة وتفسٌر لتصنٌؾ صممت التً

 ."والرسوماتوالصورواالفكارالمتضمنةفًالكتب

 (2413،146)الزوٌنًواخرون،

 وھ -: االجرائً التعرٌف التارٌخكتبفًالواردةاالفكارتحلٌلاجراءات

الذيوالتواصلالمواطنةقٌممقٌاسضوءفًالمتوسطةللمرحلة الحضاري

 .البحثاھداؾلتحقٌقالباحثةاعدته

 عرفه كل من : المدرسً الكتاب-ثانٌاً:
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 انه(:7116﴿ علٌمات استخدامهاتمالتًالمعرفٌةالوحداتمنمجموعة"

الزمنٌةلألعمارفقاًوالمدرسٌةالصفوؾمنصؾكلمستوىٌناسببشكل

 ".المتكاملنموھمتحقٌقفًٌسهمحتىللمتعلمٌن

 (2446،17،علٌمات)

 منلصؾتدرٌسهوالتعلٌمالتربٌةوزارةتقرركتاب"أنه(: 7116) خضر

الجهاتحددتهاالتًللمعاٌٌرووفقاًالمعتمدالمنهجلمفرداتطبقاًالصفوؾ

 ."المسإولةالتربوٌة

 (2446،151،خضر)

  (ً7119 ومحمد مرع :)المناھجمنالمحتوىعنصرٌتناولكلًنظام"انه

وٌهدؾ،والتقوٌمواالنشطةوالمحتوىاألھداؾھًعناصرعدةعلىوٌشتمل

تحقٌقعلىمادراسٌةمادهوفًماصؾفًوالمتعلمٌنالمعلمٌنمساعدةإلى

 ".المنهاجحددھاكماالمتوخاةاألھداؾ

 (2449،251،ومحمدمرعً)

:عرفه كل من:التارٌخ:  ثالثاً 

 (7111 وآخرون االمٌن :)العواملوتجسٌدالقدٌمةالحضاراتدراسةعلم"أنه

 ".المعاصرةالحضارةتشكٌلعلىتظافرتالتً

 (2444،69،وآخروناالمٌن)

 

 (Singer 2009 : )المبذولةجهودالمجملبدراستهنتعرؾالذيالماضًأنه

شكلوتقرٌباختٌارفًوالمساعدةاالنسانٌةالحضارةبناءفًالبشرٌةمن

 .المستقبل

Singer , 2009 ,p 25  )) 

 (7181 بدوي:)أنه تقعوالتًالماضًفًوقعتالتًاالحداثمجموعة"

 ".مستقبالٌقعسوؾبماضوبهوفًذلكھدىعلىتنبإثم،حالٌاً

 (2414،19،بدوي)

 من -: االجرائً التعرٌف المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب تتضمنه ما ھو

خالل من قٌاسها ٌمكن والتً وانشطة ونظرٌات وحقابق ومفاھٌم معلومات

 . تحلٌلمحتوىتلكالكتبفًضوءقٌمالمواطنةوالتواصلالحضاري

 المتوسطة رابعاً: المرحلة : 

سنواتثالثفٌهابحثمدةوتكوناالبتدابٌةمرحلةالتلًالتًالدراسٌةالمرحلة"

.والثالثوالثانًاالولالصؾمنالمرحلةھذهوتتكون "

(2448وزارةالتربٌة،)
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 وٌعرفها كل من : -: المواطنة قٌم

 Carey(2005):-كمواطنٌننااحتراملٌتمنتعلمهاالتًالقٌمبؤنها

(Carey,2005,p.10)

 الفردارتباطمدىتعكسالتًالقٌمبانهامجموعة:  (7112) الجمل وٌعرفها

ٌسلكصالحاًمواطناًلٌكوناعدادهفًوتسهمحولهمنوالعالموامتهبوطنه

 .بالمجتمعٌرتقًالذيالسلوك

 (2447،146،الجمل)

 معرفةفًتتمثلاذاالفرادلافعافًتظهرقٌمانها  -( : 7112) لٌلة

لدٌهمالمواطنةقٌماكتمالمدىعلىمقٌاسذلكلٌكونوالواجباتالحقوق

 (2447،89،لٌلةعلً)

 

 مجموعة -: المواطنة لقٌم االجرائً التعرٌف تقٌسهاالقٌممنھً والتً

 المواطنة قٌم ،الوالءواالنتماء،الهوٌةالسٌاسًبالوعًالمتعلقةاستبانة

الوطنً،الوفاقوالمسإولٌة،الحرٌةالجماعًالتطوعً،العملوطنًال

للمرحلةالتارٌخكتبتحتوٌها،التًواالنجاز،العملالمجتمعً،السلم

 المتوسطةفًجمهورٌةالعراق.

 وٌعرفه كل من : -:الحضاري التواصل       

   (Cooley ( 1969:اتالعالقتوجدبواسطتهالذيالمٌكانزٌمھوبؤنه

عبرتبلٌؽهاوسابلمعالذھنرموزكلٌتضمنوانهوتتطوراإلنسانٌة

المكانفًاالكتشاؾتممااخرٌشتملهماوكلالزمانفًوتعزٌزھاالمجال

 والزمان

(Cooley, 1969,p.42،).

 البحثخاللهامنٌتمعملٌةھو: ( 7118) المتحدة لألمم العامة الجمعٌة

السالمتهدٌداتلمواجهةوداخلهاالحضاراتنبٌالمشتركةالقواسمعن

منهاامورمراعاةمعالبشرٌةوالمنجزاتللقٌمالمشتركةوالتحدٌاتالعالمً

البشريوالتنوعالثقافًالتعددواحترامالعالمًوالتسامحواالندماجالتعاون

 (2441،1،المتحدةلألممالعامةالجمعٌة).الشعوببٌنوالتضامن

 

 معاألخرٌكملفٌهخٌطكلاأللوانمتعددنسٌجبؤنه -:( 7118) محمد

متانتهالنسٌجلهذاالخٌوطبقٌةمعتالحماًوٌعطًالخاصةبكٌنونتهاحتفاظه

بذاتهمستقلمنهاجزءكلالفسٌفساءلوحةكمثلذلكفًمثلهالنهابًوشكلة

رونقهاابٌةالنهاللوحةٌعطًبناءھاقوانٌنوفقاالجزاءھذهاصطفاؾولكن

 (2441،2،محمد).العناصرھذهتفاعلمنجمالٌتهٌستمدالذيالخاص
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 بٌنوالتؤثرالتؤثٌرعالقاتتبادلخاللهامنٌتمعملٌةبؤنه: (7119)ٌاسٌن

اجلمنالتارٌخٌةالعصورعبرالٌهاالمنتمٌنبٌناوالمختلفةالحضارات

والتعاونوالتضامنعاٌشوالتوالمساوةوالسالمالتسامحمفاھٌمنشر

 الخالقالحضاريوالتقاربوالحضاراتالشعوببٌنماالمشترك

 (2449،96،ٌاسٌن)

 التًتقٌسهااستبانةقٌمالتواصلالقٌممنمجموعةبانه -: االجرائً التعرٌف

 والتعارؾ،التسامحالسلمًوالتعاٌشاالخر،بقبولالمتعلقةالحضاري

االنسانً،،التضامنالثقافًالتبادل،مشاركةوالالتكامل،والتقارب

 . العراقفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبفًوالمتضمنة
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 الفصل الثانً

 ادبٌـــــات البـــحث

 اوالً: جوانب نظرٌة

 ثانٌاً: دراسات سابقة
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 -: الفصل الثانً

ا فًھذا والتواصلتناولتالباحثة المواطنة قٌم الجانبالنظريوٌشمل لفصل

  -:الحضارياماالمحورالثانًدراساتسابقةوكماٌؤتً

 قٌم المواطنة  -المحور األول :

 القٌم : -اوالً:

واالستقامةالشىمقامٌقومنهالالواوواصلهالقٌمةمفردةجمع-:لغةً  القٌم -

(376،ھ1399،منضورابن)االمرلهاستقام:واالعتدال

-:اصطالحاً  القٌم -

القٌم)مصطلحالننظرا المعانًتنوعتفقدالمجالتمنكثٌرفًٌدخل(

القٌمعرفتوقد.الٌهرةظالنوبحسبٌدرسهالذيالمجالبحسبلهاالصطالحٌة

معتفاعلهخاللمنالفردلدىتتكونواالحكامالمعاٌرمنمجموعةانهاعلى

وتوجهاتاھداؾاختٌارمنتمكنهبحٌثواالجتماعٌةالفردٌةتوالخبرالمواقؾا

االتجاھاتاواالھتمامخاللمنالقٌموتتجسدامكانٌاتهلتوظٌؾجدٌدةٌراھالحٌاته

.مباشرةؼٌراومباشرةبطرٌقةاللفظًاوالعلمًالسلوكاو

  (1988،17،العٌنٌنابو)

ماجماعةفًتنشؤوالمقاٌٌسقوانٌنالمنمجموعةبؤنهاالقٌمعرفتوقد

لهاوتكونوالمعنوٌةالمادٌةواالفعالاالعمالعلىللحكممعاٌرمنهاوٌتخذون

والعمومٌةوالضرورةااللزامصفةلهاٌصبحبحٌثالجماعةعلىوالتؤثٌرالقوة

الجماعةمبادئعنخروجٌصبحاتجاھاتهاعلىانحراؾاوعلٌهاخروجواي

 (1986،25)احمد،العلٌامثلهاوواھدافها

سدرةمثلالقٌم:والجمعمقامةٌقومايالمتاعبهٌقومالذيالثمن-:والقٌمة -

(39-1996،25،طهطاوي.)المتاعوقومتوسدر

والتًفٌهامرؼوباوثمٌنةتعدالتًوالخاصٌةالمبدأھً-:والقٌمة -

سٌبةام،حسنةردٌبةامجٌدهاتالموضوعبعضكانتاذاماتحدٌدعلىتساعدنا

اوافكارتكونقدالموضوعاتوتلكاالھمٌةعدٌمةاو،مفٌدةخاطبةاوصحٌحة

 .اشٌاءاوافعاالًاواشخاصاًاوقرارات

 (1996،143اللقانً،)

مجموعةالقٌمالتًتعكسمدىارتباطالفردبوطنهوامتهوالعالممن-:والقٌمة

.ادهلٌكونمواطناًصالحاًٌسلكالسلوكالذيٌرتقًبالمجتمعحولهوتسهمفًاعد

 (2447،146)الجمل،
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 -القٌم :اهمٌة   -

تحظىدراسةالقٌماھتماماًكبٌرلدنالباحثٌنالنموضوعالقٌممنالمواضٌع

التصالها االھتمام  ذلك فً السبب وٌرجع التربوٌة للعملٌة والضرورٌة المهمة

بالؽةأھمٌةللقٌمة(و1996،143تًتسعىالتربٌةالىتحقٌقها)الجمل،باألھداؾال

القٌمأھمٌةٌجدللتارٌخفالمتتبعالتارٌخٌةالمراحلجمٌعوفًالمجتمعاتحٌاةفً

القدٌمةالحضاراتقٌامفًوالمساھمةالوطنٌةالشخصٌةوبلورةتكوٌنفً

اھمٌةعظٌمةللمجتمعبكلأطرافهٌمللقفاعنهااالستؽناءٌمكنوالأٌضا،والحدٌثة

من ثمره اال ذاك وما واالحترام الطمؤنٌنة تسوده مجتمع بالقٌم الملتزم والمجتمع

الثمارالطٌبةللقٌم.

(1426،15)المانع،

 -وتتجلى اهمٌة القٌم بالجوانب االتٌة :

 عتوجٌهسلوكاالنسانوتكوٌناتجاھاتهالعامةمنقضاٌاالحٌاةوالمجتم -1

ألنهاتمتازبصفةالثباتوالخطؤوالصوابوالمرفوضالمقبولالسلوكتحدد -2

 النسبً.

معااللتقاءمنللمجتمعالمختلفةالتكوٌناتتمكنالتًالجسورالقٌمتمثل -3

فًٌتحققالذياإلطارإنهاالذواتأيعنمعبرةقٌمالتقاءالبعض،بعضها

الفباتبٌنالقٌممنظومةإلٌهتدعواالذيبالمقدارالمجتمعًاالندماجداخله

.ذاتالثقافاتالفرعٌةاالجتماعٌة

ووطنهاتجاهالمسإولٌةتحملعلىالفردتساعد-4 تفهمعلىقادرالٌكونحباته

.بالرضاباإلحساسوتإديتهمهالتًالحٌاةقضاٌافًوالتمعنالشخصًكٌانه

(244،152)الدرٌج،







:القٌم تكوٌن -

والنفسٌةٌولوجٌةاالبالطبٌعةمعومنسجمةقويبشكلمتصلةاألفرادقٌمبرتعت

فًاألفرادٌسعىحٌثولوجٌةٌالببالحاجةمتصلة،األفرادقٌموتبقىواالجتماعٌة،

والقٌممعٌنة،ؼاٌاتلتحقٌققٌمإلىوترجمتهااتجاھاتتكوٌنإلىحاجاتهمإشباع

ھماأساسٌتٌننقطتٌنبٌنمزٌجأصلهافً ؼرٌزيطابعذاتالقٌمأناألولى:
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والعالقاتالٌومٌةالحٌاةخاللمنمكتسبطابعذاتالقٌمأنوالثانٌةفطري

ٌقضٌهاالتًالزمنٌةالفترةازدادتكلماوأنه.المرجعٌةوالجماعاتاالجتماعٌة

المرجعٌةالجماعة)بٌنهمالفرد اتجاھاتبروزوبالتالًقٌمتكونتكلما(

تمثلأنهانقولأنٌمكنبلالمجتمع،ثقافةفًمهماجانباالقٌموتحتلات،ٌوسلوك

ارتباطاھناكأنالموضوعھذافًالنفسعلماءوٌرىوجوھرھاالمجتمعثقافةلب

تمثلالفردقٌمألنشخصٌتهعرفناالفردقٌمعرفنافإذاوالشخصٌةالقٌمبٌنوثٌقا

تنظٌممنالقٌمةفًٌكونالقٌمًنظٌموالت،لسلوكهالهامةالمحدداتإحدى

للفرد،القٌمًالتنظٌمھًكبٌرحدإلىالشخصٌةتكونوربماالشخصٌة



وقدالفرد،فٌهاٌعٌشالتًالعامةبالثقافةتؤثٌراالشخصٌةسماتأكثرمنوالقٌم

ٌاثقافتختلؾمجتمعاتأوطبقاتفًٌعٌشونالذٌناألفرادبٌنالقٌمفًتباٌنوجد

وھًشاملةاتجاھاتأنهاعلىالقٌمإلىاالجتماعًالنفسعلماءوٌنظر.بٌنهافٌما

المدى،طوٌلاتساقاتنتجالتًوالتعمٌماالنتقاءعملٌاتمنلكثٌرالتطورمحصلة

االتجاهمنمدىأوسعنطاقاٌنظممرجعٌاإطارابوصفهاالفردسلوكفًوتنظٌما

نتٌجةاألصلفًھًالسلوكعلىوأحكامكمعاٌٌروالقٌمالسلوك،علىتؤثٌرهفً

(2444،154.)معمر،والتجاربالخبرةونمطالنشاطلنوع

 انواع القٌم -

قسمجوندوي ولقد (John Dewey ,1939 البقاء الىقٌم القٌم )(Surviral ralves )

(  العقالنٌة التعبٌـــــــــــــSecular rational valuesوالقٌم وقٌم النفس( ــــــــرعن

expressionva values) -self التقلٌدٌة(والقٌم(Traditiona lvalues).

(Dewey,1939,pp189)

 

 

 -:مكونات القٌم 

 -هناك عدة انواع من مكونات القٌم وهً:

 المكون المعرفً -اوالً:

ٌنظ بحٌث كاملة بحرٌة مختلفة ابدال من القٌمة انتقاء اي االختٌار رومعٌاره

ان ٌعنً وھذا بكاملها انتقابه مسإولٌة وٌتحمل بدٌل كل انتقاء عواقب فً الفرد
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.)اٌمان مثلمعرفةهللاوصفاته االنعكاسالالإراديالٌشكلاختٌارٌرتبطبالقٌم

،2412،13)

وٌعداالختٌارالمستوىاألولفًسلمالدرجاتالمإدٌةالىالقٌموٌتكونمنثالث

لالممكنةوالنظرفًعواقبكلبدٌلثماالختٌارالحر.درجاتھًاالبدا

 المكون الوجدانً-ثانٌاً :

ومعٌارهالتقدٌرالذيٌعكسفًالتعلٌقبالقٌمةواالعتزازبهاوالشعوربالسعادة

والؽضب)ابو والرضا علىالمالءكالحبوالكره فًاعالنها والرؼبة الختٌارھا

(2412،74شاوٌش،

 لمكون السلوكًا -ثالثاً :

القٌمة مع ٌتحقق نحو على الممارسة اي الفعل او والعمل الممارسة ومعٌاره

المنتقاة،علىانتتكررالممارسةبصورةمستمرةفًاوضاعمختلفةمثلاالھتمام

والتسامح الوالدٌن الؽضبوبر الؽٌظعند وكظم السر وحفظ بالناسومساعدتهم

(2143،14والتواضع.)اٌمان،

 القٌم مصادر -

الحضاريوتراثهالمجتمعطبٌعةحسباخرالىمجتمعمنالقٌممصادرتختلؾ

-:ھًالمصادرھذهاھمومنفٌهالسابدةالتربوٌةوالفلسفةومعتقداته

 السماوٌة االدٌان -:أ

اعلموھوالكونخالقهللاوضعمنوھًربانٌةفهًوجلعزهللامنالقٌمان

ا﴿*تعالىقالالصحٌحالطرٌقالىعبادهبهٌصلحبما َهاٌَ ٌُّ مَقد النَّاس أَ َھان َجاَءك  ب ر 

ن م مِّ بِّك  م َوأَنَزل َنارَّ ك   ٌ ِبًٌنان وًراإِلَ هللاھوواحدمصدرھاالسماوٌةاالدٌانوكل﴾مُّ

لحنٌؾااالسالمًدٌنناوفًبهواالرتقاءاالنسانبناءالىتدعوكلهاوتعالىسبحانه

المصدروھذا(ص)رسولهوسنةهللاكتابفًمتمثلةالحنٌؾدٌنننافًالقٌمجاءت

كلهالخٌرھًالمصدرھذامنالمستمدةالقٌموجمٌعمجتمعنافًللقٌماالساسً

(2441،172،فهمً.)البشرٌةسعادةومصدر

 المنهجٌة البحث مواد  -:ب

والتًبالمناھجالعالقةذاتالقٌممنثٌرالكالتربويالتعلٌمًالمستوىعلىظهرت

التعلٌمٌةالمناھجفًتطبٌقهافًسلمٌةمنهجٌةروعٌتمااذاكبٌرةفابدةذاتتكون

،2443)سرحان،.الدراسٌةالموادلتلكالعامةالتربوٌةاالھداؾتؤكٌدخاللومن

39)
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 العالمً االنسانً التراث -: ت

جزءمنالقٌمانتقالالسهلمناصبحالعالماءاجزبٌناالتصاللسهولةفنظراً

القٌمھذهوبعضاالسالمًؼٌرالعالممنالقٌممنكثٌركتٌرالٌناوفدتوقدألخر

وقلةالعابلًكالتفككضارهسلبٌهقٌموھناكوالتخطٌطالنظمًكالمنحىنافعة

(1981،82،الناشؾ.)االجتماعٌةالروابط



 -: المواطنة-

ٌطن)بالمكان(وطن)تعنً-:اللؽةفًنةالمواط (اوطان)بهاقاموطنناً(

اقامةمكان(الوطن)فٌهٌقٌموسكناًمحالًاتخذهبالبلد(وطن)وبهوطنالمكان

.ٌولدلمامولدفٌهانتماءهوالٌهومقرهاالنسان

(2414،144،العربٌةاللؽةمجمع)



__________________________

(174النساء،االٌة*)سورة

 

 

 

 

 -:المواطنة اصطالحا

الدولفًمتمثلةالمجتمعاتاستقرتماارقىعنٌكشؾالمواطنةومصطلح

فًوتنفًسواءقدرعلىومشاركتهمعموماًافرادھامصالحتكفلصٌػمنالبشرٌة

لٌإسسوااًاٌضالبٌبةوبٌنبٌنهمالعالقاتتنظمبلعنهموالعدوانالجورالوقتنفس

وٌطورالفردٌةاالدارةوحرٌةالعامةاإلدارةفٌهتضبطمدنٌاًمإسساتٌاًمجتمعاً

الفكرٌةالتعددٌةرؼموالحروبوالتخاصمالتنافرعنبعٌداًاالنسانًالحس وان

ايالمتساوٌةالمشاركةانهاايالمجتمعاتھذهفًوالسٌاسٌةالثقافٌةاالٌدلوجٌة

فًالقراروصٌاؼةوقٌمًوحقوقًتارٌخًكٌانھوبماواطنالمتدخلامكانٌة

منوتداولهاالسلطةممارسةفًكماوالعامالمحلًالشؤنٌنمنكلوتٌسٌرتدبٌر
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ونساءًرجاالًاالخرٌنالمواطنٌنمعوالمسإولٌاتالحقوقفًالمساوةخالل

(2445،24،الحفظً.)واطفالً

تجاهومسإولٌاتهحقوقهٌعرؾالذيالفردصفةبؤنها" (8993وٌعرفها صالح)

التًالمشكالتوحلالقراراتاتخاذفًبفعالٌةٌشاركوانفٌهٌعٌشالذيالمجتمع

فًوالتطرؾالعنؾنبذمعاالخرٌنمعالجماعًوالعملوالتعاونالمجتمعتواجه

افرادٌنباالجتماعٌةوالعدالةالمساواةبتحقٌقالدولةتكفلمعالرأيعنالتعبٌر

 (1994،14،صالح)"4والجنسوالعرقالدٌنبسببتفرقةبدونالمجتمع

" (8995وٌعرفها هوٌدي ) الرإٌةعلٌهاتنبنًالتًواألسسالقواعدبانها

الشرٌعةفإنوبالتالًوالمواطنالوطنوھماالمواطنةلعنصرياإلسالمٌة

كفردالمسلمبٌنربطتالتًالصلةعنتعبٌرھًالمواطنةأنترىاإلسالمٌة

الصالتھذهوت توجواإلمام،والحاكمالمسلمٌن،األفرادوھًاألمة،وعناصر

ٌقمونالتًاألرضوبٌنجهة،منوحكامهمالمسلمٌنبٌنتجمعالتًالصلةجمٌعاً

أخرىجهةمنعلٌها وجوھرطبٌعةعنتعبٌرھًالمواطنةفإنآخروبمعنى.

اإلسالموطن)وھًإلسالماداربٌنالقابمةالصالت ھذاعلىٌقٌمونمنوبٌن(

 "وؼٌرھمالمسلمٌنمنالدارھذهأوالوطن

(.1995،13ھوٌدي،)

الدولةتلكقانونٌحددھاكماودولةفردبٌنعالقة" (7188وٌعرفها الحسبان )

منمرتبةعلىضمناًتدلوالمواطنةوحقوق،واجباتمنالعالقةتلكتتضمنهوبما

المواطنةعلىتسبػالعموموجهعلىوھًمسإولٌات،منٌصاحبهامامعرٌةالح

 (2411،27")الحسبان،سٌاسٌةحقوقاً

 

تحددھاوالتًوالدولةالفردبٌنالعالقةھًوالمواطنة" (7183وتعرفها امانً )

مزاٌاعدةالفردتعطًالمواطنةانكماوضوابطواجباتالعالقةھذهوتحكمالدولة

المناصبتولًمثلسٌاسٌةالحقوقالىباإلضافةالبالدوخارجداخلالحماٌةمثل

 "عنهاوالدفاعالدولةعلىالحفاظمثلواجباتعلٌهتفرضكماالعامة

(2413،42،امانً)4

 -: المواطنة مفهوم -

الذيمارشال*كتاباتمناصولهاالمعاصرةالمواطنةنظرٌاتاستمدتلقد

عضوباعتبارهماشخصبهاٌتمتعالتًالمكانةتلكتمتلكبانهاةالمواطنعرؾ

وسٌاسٌةمدنٌةعناصرثالثالمواطنةوتتضمنمعٌنمجتمعفًالعضوٌةكامل



71 
 

ھذهصٌاؼةوتتمالفردٌةللحرٌاتضرورٌاًامراًالمدنٌةالحقوقوتعدواجتماعٌة

حقتتضمنالسٌاسٌةنةالمواطاماالرسمًالقانونموادفًعلٌهاوالنصالحقوق

التصوٌتخاللذلكاكانسواءالمجتمعفًالسٌاسٌةالقوةممارسةفًالمشاركة

وتشٌر(2447،67،ةللٌ)4.السٌاسٌةالمناصبشؽلخاللاماالنتخاباتقً

نظامتتجسدوھًالحٌاةمنمالبمبمستوىاالستمتاعحقالىاالجتماعٌةالمواطنة

منقدراًتحققالمواطنةلعلالحدٌثةالمجتمعاتفًتعلٌمٌةالواالنسانالرفاھٌة

فرصةاتاحةابرزھاوالخدماتالحقوقمنبعددللتمتعكنتٌجةالمكانةفًالمساوة

كافةللمواطنٌنوالخدماتالسلعمنقدرتوفروكذلكللمتعلمٌنمتساوٌةتعلٌمٌة

بٌناالجتماعٌةالفوارقلٌلتقعلىٌعٌناجتماعٌاًمناخاًالمواطنةتوفرھذاووفق

نظامطرٌقعنالطبقًواالندماجاالنصهارمنقدرالىبدورهٌإديمماالطبقات

(2411،17،علً)4التعلٌم

الفردفٌعرؾالوطنٌةوواجباتهحقوقهتحددوالتًالمواطنصفةھًفالمواطنة

والءمنخاصبنوعالمواطنةوتتمٌزالوطنٌةالتربٌةطرٌقعنوواجباتهحقوقه

االخرٌنالمواطنٌنمعوالتعاونوالحربالسلماوقاتفًوخدمتهلوطنهالمواطن

التًاالھداؾتحقٌقفًالتطوعًالرسمًالفرديالمإسساتًالعملطرٌقعن

الموازناتوتوضعالخططوترسمالجهوداجلهامنوتوحدالجمٌعالٌهاٌصبو

(1982،64،بدوي.)العامةللدول







علىتنهضوالوطنالفردبٌنعضوٌةعالقةتعنًالمواطنةاننرىھذاومن

وترتٌبوالضماناتالشروطمنمجموعةالىوتستندالقٌممنمجموعةاساس

التطبٌقاتمنالعدٌدتؤخذفهًثمومن،طرفٌهامنالمتبادلةالحقوقمنمجموعة

(2445،347،زرنوقة).لتارٌخٌةاوالمراحلالمجتمعاتباختالؾتختلؾالتً

انٌستطٌعوالبٌبتهابنھواالنساناننعًانفالبد(الوطن)قٌمةنعرؾوحتى

اطارھامنخرجولواثارھامنالتخلصٌمكنهوالعنهابالبعدولومنهاٌنفصل

وطنهفًالمرءبهتؤثرمافان ونسبواصلوھواءوماءارضمنبٌتهھو

ولذلكسواءبؤفاقهوتحٌطاعماقهعلىتسٌطراخرىبٌبٌةوظروؾووراثةوسالله

وبالتالً(1974،35الشرباصً،)4وثٌقوجدعمٌقبوطنهاالنسانارتباطكان

ھماالمواطنةفًللحدٌثاساسًكشرطوجودھمامنالبدطرفٌنھناكٌكون

-:بالمواطنةتسمىالتًالعالقةھذهركنان
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المواطنبعنهالسٌاسًوالتعبٌرالفردھو-:االول الطرف

الدولةبعنهالسٌاسًوالتعبٌرالوطن-:الثانً الطرف

لكنالوطنھذابجنسٌةللتمتعواضحاًشرطاًللمواطنالماديالتواجدٌكونوحتى

اساسٌاًشرطاًٌعد–باالنتماءالشعورعلىٌنهضوالذيالوظٌفًالمعنويالتواجد

الماديالتواجدمجردلٌسالدولةايالثانًالطرؾفًطوٌشترمواطناًٌعتبرلمن

الدولةاركانالمواطنلهذاتتوفرانٌكفًفلٌسالحضاريبالمعنىالتواجدوانما

الحضارٌةالخصابصمنمجموعةالدولةھذهتتوافقانٌجبوانماومقوماتها

اساسٌنركنٌنالمواطنةاننرىھذاومنلالنتماءاشملوبإرةللوالءواسعكاطار

وانماالصدفةولٌدةاوفوقًسلطويقرارولٌدةلٌستوھًوالواجباتالحقوقھما

كبٌرتطورحصٌلة اقتصاديتطورلحامالًوٌكونالسنٌنمباتٌستؽرققد

االمامنحوالمواطنةتخطونضالٌةتارٌخٌةمرحلةلكلونتٌجةوسٌاسًواجتماعً

القويواالندماجالوطنًواالنتماءالوطنٌةغبزومنعدهعملٌاتتواكبهاخطوة



مقاالتهعنأساساعرؾ،برٌطانًاجتماععالمكان(1981-1893)مارشالھمبريوماست-مارشال:*

تلته،المدنٌةللحقوقتطورابوصفهالمواطنةتطوراالجتماعٌة.وحللوالطبقةالمواطنةتبرزبٌنهامن،

.والعشرٌنعشروالتاسععشرالثامنالقرنٌنفً،االجتماعٌةوقوالحقالسٌاسٌةالحقوق



ھًوانماوعملٌا واقعٌاًتعبٌراًذلكلٌكونالدستورووضعالبرلمانوتؤسٌس

(1998،5،قالدة.)الوطنداخلالمواطنٌمارسهاحٌهممارسه

خاللنمالمواطنةمفهومعنتعبٌرخٌراألخٌرةالعقودفًعربباحثونعبروقد

مواطنون)ھوٌديفهمًوكتاب(رعاٌاالمواطنون)خالدمحمدخالدكتابعنوان

ذمٌونال انالىالعربالباحثوناختارھاالتًالمواطنةكلمةتشٌرحٌث(

،واالنصاؾبالعدلوالمطالبةالمساوةالىبالسعًمقرونلظاستخدامها

ٌقربالمواطنةمفهومالعربفكرونالمرأىوقدالدولةجنسٌةٌحمللمنبالنسبة

االھمٌةذاتالوطنٌةبفكرةوٌربطهاإلنكلٌزياالصلمضامٌناالذھانالى

ومنالحضارٌةالنهضةاجلمنالمواطنٌنجمٌعبٌنالمشتركالعملفًالمركزٌة

فٌهاوٌتساوىٌحكمهاكمامستقلةمإسسةباعتبارھاالدولةوبناءاالندماجاجل

مدنٌةبحقوقضلهافًٌتمتعونحٌثعنهاوالبعدالقربفًنٌنالمواطجمٌع

تمٌزدونمتساوٌةواجباتٌتحملونجمٌعاًانهمكماواحدةواجتماعٌةوسٌاسٌة

(2449،42،ٌوسؾ.)
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منمجموعةھًالمواطنةاناالجتماعٌةالعلومفًالمتخصصٌنبعضوٌرى

السٌاسٌةالحقوقبعضعلىٌحصللفردفاوالدولةفراداالبٌنالمتبادلةااللتزامات

بعضٌإدياننفسةالوقتفًعلٌهمعٌنسٌاسًمجتمعالىانتمابهنتٌجةالمدنٌة

للواجباتامتثالمعوالدولةاالفرادبٌنالعالقةعلىتشملفؤنهاثمومنجباتاالو

بوجهالمواطنةوتتمٌزومسإولٌاتهالمواطنصفاتكذلكتشملوھًوالحقوق

االھداؾتحقٌقاجلمناالخرٌنمعوالتعاونوخدمتهاللبالدالمواطنبوالءخاص

منبالعدٌدمصحوباًالحرٌةمنعالٌاًمستوىالمواطنةوتتضمنللدولةالقومٌة

(2444،318،مكرم.)المسإولٌات

:المواطنة مفهوم تطور مراحل -

علىداللتهحصرنٌمكوالمتشعبالزالمصطلحالمواطنةمفهوماصطالحان

تارخٌاًالمفهومھذانشؤتظروؾالىراجعوھذاالتطبٌقًاوالنظريالمستوى

وجبولذاالزمانعبرالمتعاقبةالمجتمعاتوانظمةالحضاراتتنوععبروتطوره

ٌظهرالتًوالخصابصالصٌؽةمكتسباًالمفهوماتخذهالذيالتارٌخًالمسارتتبع

التارٌخفًالمواطنةبمفهوماالھتمامبداٌةانلدراساتامعظمرىوتالٌومفٌها

الممارسةشكلتوالذياالؼرٌقعندالمدٌنةدولةالٌهتوصلتماھوالقدٌم

تختلؾٌهربٌسطبقاتثالثالىمقسمالمجتمعكونلهنموذجاًناٌألثالدٌمقراطٌة

المستوطنونواالحرارالمواطنونھًاجتماعٌاًوسٌاسٌاًاالخرعنمنهاكل

(2412،22،شرٌؾ.)العبٌدواالجانب

ھًالٌهبالنسبةالمواطنةواعتبرالتصورھذامنانطلقتارسطوفكتابات

ارسطوالدىالمواطنةفمكانةالمدنٌةالدولةفًالحاكمةللجماعةالممٌزةالمكانة

لهلٌ.)المجتمعفًالقويالتؤثٌروذويالمشاركٌنممارسةعلىتقتصر

وٌرىحكومٌةبسلطاتٌتمتعوناللذٌناالحرارفقطتشملانهااي(2413،25،

أذ(2412،28،شرٌؾ).الطبٌعٌةبالعدالةمتعلقالمواطنةمبدأانافالطون

الطبٌعةلهاھلهالذيالعملمارسٌانٌمكنفردكلانٌفترض ؼٌرهمناكثر

مسالةالحقوقانايؼٌرهمناكثرتهطبٌعبحدودكلٌلتزمبؤنتكونعندهفالعدالة

ولدٌب.)كذلكلٌسوابمنخاصامراًالواجباتوامااالحراربالموطنٌنتتعلق

،2412،91)

معالٌونانٌٌنقبلماالىالمفهومظهورارجعواالذٌنالباحثٌنبعضوھناك

عرفتالذيوالٌمنوالعراقومصرسورٌافًالقدٌمةالشرقحضاراتبروز

العالقةفٌهانظمتمدنفظهرتالؽربٌةالحضاراتمنؼٌرھاقبلالمدٌنةبدولة

حمورابً))شرابعفًھودلٌلاكبرولعلمحددهقواعدوفقوالمجتمعالدولةبٌن

الحٌاةتنظمالتًالقوانٌنواصدارالشرابعاقامةاھمٌةفًالمواطنةبرزتحٌث((

مناالجتماعًوالسلماالستقرارمنقدرقتحقٌجلالوذلكالحقوقوتبٌنوتحدد
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النظامٌعتبرھممابٌنالقانونامامالمساوةمنقدروتحقٌقالنظاماقامةخالل

(2447،98،لٌلة.)متساوٌن

تصنٌؾفكرةعلىابقواانهممنالرؼمعلىانهنجدالرومانٌونالىانتقلناولو

المواطنةعلىاضفواانهماالوالواجباتالحقوقفًمتباٌنةطبقاتالىالمجتمع

لهٌترتبالذيالشخصانحٌثم212كاركامرسومعبراوسعقانونٌاًطابعاً

العامةالوظابؾفًاالسهاماوالمشاركةفٌهتشترطاندونمعٌنهحقوق

2412فرج)4 كتابفNorberteliasًالٌاسنوربرتالمفكروٌرى﴾12،

الحقبةتلكفًالمواطنةمسؤلةالبالطومجتمعالؽربنامٌةودٌالتقالٌدحضارة

بدأتثمومنالمجتمعداخلاالنسانتحضربفكرةمرتبطةوالرومانٌةاألثنٌة

المكاناطارفًالبدابًاالنسانفكانمحدودسطحًاطارفًالمواطنةتتطور

واالطاروالعمران

مفهومانهندركللمواطنةرٌخًالتاالمنحىھذاومنفٌهٌعٌشالذياالجتماعً

نموذجهأمجتمعلكلوانمافقطالمتقدمةالؽربٌةالمجتمعاتتحتكرهالتارٌخً

وتملكالصؽرىوالمجموعاتالمدنبحٌاةوالمتصلالمواطنةبناءفًالخاص

(2414،24،ماسٌن.)فٌهاالسٌاسٌةالحقوقالمواطن

بٌنفٌهفرقفالالمواطنةالىعوةالدموطنھوالحالبطبٌعتهواالسالم

حتىمسلماًٌكوناناالنسانٌكفًالمشطكؤسنانسواسٌةفالناسواعجمًاعرابً

حٌاتهابعادتشملالحقوقوھذهالمسلمٌنؼٌرمعالمساوةحقلنفسهٌضمن

خاللمنللمواطنةتهنظرفًاالسالمانطلقفقد(2412،91،ولدٌب)االجتماعٌة

وبٌنبٌنهمماوفًببعضبعضهمالمسلمٌنبٌناالصلٌةالعالقةوھًالسلممبدأ

نظرفًوالمسلمونفهمالسلمحالةففًالمختلفةاالمماومواطنٌهممنؼٌرھم

مةكبالحالٌهٌدعودٌنهولكلالعامخٌرھاعلىٌعاونوناالنسانٌةفًاخواناالسالم

السابعالقرنوفًالؽربندعاما(2444،21الكواري،).الحسنةوالموعظة

مختلؾانهٌاربعداالجتماعٌةالحٌاةعلىاالقطاعًالفكرسٌطرعشر

ًناالثالعصرفًعلٌهكانماالىالمواطنةمفهوموعادالعظٌمةاالمبراطورٌات

المجتمعفًالطبقٌةالمنزلةووفقاالجتماعٌةالفردوضعٌةفٌهتحددكانتالذي

والتًالصحٌحةالمواطنةلمبادئالفعلًالترسخبدأناعٌةالصالثورةظهورومع

مفهومتبلورحتىاخرىتارةاالقطاعوامراءالكنٌسةضدروادھاخاض

وبدأالمجتمعافرادبٌنالمتساوٌةوالواجباتللحقوقكمرجعٌةللمواطنةاالجتماعً

ظهرتشرعالثامنالقرنففًاوسعبشكلالمواطنةمفهومباستخدامالؽربٌون

عنعبارةوھً.Rousseauروسوالفرنسًللفٌلسوؾاالجتماعًالعقدنظرٌة

بٌنباالتفاقاالٌقومالبشريتجمعايمإداھاالبساطةؼاٌةفًسٌاسٌةنظرٌة



73 
 

بالرعٌةوٌسمونالمواطنٌنايالشعباسمالمشاركونوٌؤخذالمجتمعافراد

(2445،34،الحفضً.)الدولةلقوانٌنلخضوعهم

الكفٌلةالقوانٌنوصدورالثانٌةالعالمٌةالحرباالبعدالمواطنةعناصرتكتملولم

اوربافًحدثتمتكاملةكبرىتحوالتثالثوھناكاالفرادبٌنالمساوةبتحقٌق

دوربروزمثلالمعاصرةالدٌمقراطٌةالقومٌةالدولةفًالصحٌحةالمبادئارست

نظمتالتًالقوانٌنوصٌاؼةوالشعبالدولةبٌنلسٌاسٌةاوالمشاركةالقومٌةالدولة

تعنىالتًالتحوالتھذهكلالبوتقةھذهفًصهرتوقداالجتماعٌةالحاجات

تتجاوزاذاالحدٌثبمعناھاوالمواطنة(2449،231،دروٌش.)المواطنبحقوق

التقلٌديمعناھا

بٌنتإسسالتقلٌديبمعناھاطنةفالمواوتكملهعلٌهتتؤسسمابقدرتلؽٌهالفؤنها

تؤخذلموالمواطنةوالثقافٌةواالجتماعٌةاالقتصادٌةالعالقاتمنانواعاالمواطنٌن

القومٌةالدولةنشوءايالسٌاسٌةالكٌاناتتؤسٌسبعداالالٌهالمشارالحدٌثمعناھا

مواطنةالتلؽًالالحدٌثبمعناھاالمواطنةوانالبرلمانوتؤسٌسالوطنٌةاو

التشاركبمعنىالمواطنةمناالنتقالولكنأسسهااحدتشكلوانماالتقلٌديبمعناھا

االشراكبمعنىالمواطنةالىمتنوعهمشاعرمنٌولدهوماالوطنالىسابتناالفً

مفهومفًنوعٌةنقلةٌشكلوواجباتحقوقمنٌولدهوماسٌاسًمجتمعفً

والثقافٌةواالجتماعٌةاالقتصادٌةالتطوراتكلالىانجازھااحتاجالمواطنة

(2416،14،كرستٌان).الحدٌثالعصربهاامتازالتًوالسٌاسٌة

  -:المواطنة خصائص-

ھً: المواطنة خصائص ان(  7117، ٌاسٌن)وٌرى

والدستورالدٌنٌةالشرابعتكفلهاالتًالجمٌعبٌنوالمساوةالفردبحرٌةاالٌمان -1

مجتمعةفًالسابدةوالمشكالتمبالقٌالفردوعً-2

المجتمعتجاهواجباتمنعلٌهومابحقوقهالفردوعً-3

القراراتواتخاذالسٌاسٌةالمشاركةعلىتساعدهالتًالمهاراتالفرداكتساب-4

.المجتمعفًالتعاونًوالعمل

(2442،3،ٌاسٌن)

فًتتمثلالمواطنةخصابصان(2444،ؼلٌون)ٌرىبٌنما

.واجتماعٌةانسانٌةحاجةلمواطنةا -1

.اجتماعٌةتعاقدٌةحالةالمواطنة-2
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.المجتمعمكوناتكلتشملالمواطنة-3

.والمجتمعالفردبٌناالجتماعٌةالعالقاتتنظمالمواطنة-4

(2444،17،ؼلٌون)

 

 

 

 

 جوانب ثالث فً المواطنة خصائص(  7111، وتوت) حدد وقد

بحقوقالخاصةللمفاھٌمالمتعلماكسابعلىشملوت-:معرفٌةخصابص-1

المعلوماتوجمٌعوالمحلٌةالمركزٌةواالدارةالحكمونظامالدستوروفهماالنسان

.لبالدةواالجتماعٌةواالقتصادٌةالسٌاسٌة

مثلالمهاراتمنللعدٌدالمتعلمامتالكوتشمل-:مهارٌةخصابص-2

.االحكام،اصدارالناقدفكٌر،التالقراراتاتخاذفًالمشاركة

،السالممثلالنبٌلةللقٌمالمتعلمالفردتقدٌروتشمل-:وجدانٌةخصابص-3

.،الحرٌة،الشورى،النظامالدٌمقراطٌة

(2448،75،وتوت)

 -: المواطنة ابعاد-

ھذابناءتبلورالىعنهالمعبروالمفهومالمواطنةلمتؽٌرالتارٌخًالتطورساعد

مدىتشٌرالتًاألساسٌةالعناصرمنمجموعةالبناءھذاٌضمنبحٌثمتؽٌرال

اكتمالٌعتبرھذاومنالمواطنةاكتمالمدىعلىمقٌاسذلكاعتبارالىتوفرھا

(2411،45،علً.)المواطنةابعادمناساسٌاًبعداًذاتهاالدولةنمو

والدستورالمعاصرةاطٌةالدٌمقرمفهوممثلمثلةالمواطنةمفهومنجدوھكذا

والتزاممبادئاقراروجودهٌتطلبمفهوملهوثٌقةبصلةٌمتازاناللذانالدٌمقراطً

وتوت.)الواقعارضعلىتطبٌقٌةفهًوالٌاتألدواتوتوظٌفاًمإسسات

،2448،46)

فًالمواطنةلدراسة(بندكس)و(التونر)و(مارشال)اسهاماتتؤتًالسٌاقھذاوفً

فًرابعاًاسهاماًمارشاللكانوقدالقومٌةوالدولاالجتماعٌةبالطبقاتتهاعالقا

الدولةخاللهمناستوعبشاملنظرياطارخاللمنالمواطنةموضوعدراسة
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دراسةتخلوتكادفالالثانٌةالعالمٌةالحرببعدالرأسمالًوالمجتمعالحدٌثةالرقمٌة

.والنقدبالتحلٌلمارشالءاراتناولتالتًالمواطنةحولحدٌثة

(1449،ص2445،مرقص)

 

 

 

 -:  المواطنة ابعاد( 8999) راتب حدد ولقد

القانونً البعد-8  حقٌشملقانونًووضعاألولالمقامھًالمواطنة:

التًؼٌرقٌوددونالمواطنبهاٌتمتعوحرٌاتوحقوقواالنتخابالتصوٌت

جؽرافٌةكحقٌقةبالدولةالفردعالقةتعنًقانونٌاًفالمواطنةالمجتمعٌفرضها

النصوصتحددھاوالتًالقانونٌةالدستورٌةالنصوصتحددھاوسٌاسٌة

لألفرادالمختلفةوالحقوقالمساوةقاعدةعلىتحددوالتًالقانونٌةالدستورٌة

التمتعخاللهامنٌهتمالتًوالوسابلالمجتمعتجاهعلٌهمالتًوالواجبات

الجنسٌة)رابطةتكونماوعادةبالواجباتاالٌفاءوبالحقوق اساسٌاًمعٌاراً(

.والواجباتالحقوقتترتبعلٌهاوبناءالمواطنھومنلتحدٌد

الىمرتبطالواقعارضعلىالمواطنةمبدأممارسةان-:السلوكً الثقافً البعد-2

واالعراؾوالتقالٌدوالقٌمفالعاداتالمجتمعداخلالسابدةالثقافٌةبالمنظومةحد

شروطوفقاالجتماعٌةبالحٌاةالذاتاندماجعلىالوعًبشكلتعملاالجتماعٌة

ارضعلىوممارستهاوالواجباتالحقوقتحدٌدوبالتالًالجماعةتحددھاخاصة

.الواقع

الىمدنًسلوكًنمطالىاقربھًالٌومالمواطنةان-:السٌاسً البعد 3

الصالحفالمواطنقانونًوضعھًممااكثرالمجتمعاةحٌفًنشطهمشاركة

االحزابوتشكٌلاالعتصامحرٌةوشملتواصلهابكلالعامةالحٌاةفًمشارك

.السٌاسًالنظامفًوالمشاركةالتظاھروحق

جؽرافٌةرقعةفًاالفرادمنمجموعةالىالفردانتماءان-:االجتماعً البعد-4

الوالءثمومنالهوٌةلتشكٌلمحاولةواالنتماءوخارجٌاًٌاداخلبهاومعترؾمحددة

االبعادمتعددةالمواطنةتنمٌةفًالتربوٌةوالمإسساتدورعلىالتؤكٌدٌتملذلك.

حٌثالمكانًالبعدٌسمىماوھناكفٌهااالجتماعٌةالمنظماتكلتشاركانعلى

متعددةمجتمعاتمعوذواتهمألنفسهموالعشرٌنالحاديالقرنفًالمواطنونٌنظر

المواطنةفؤنوبذلكالتكنلوجًللتقدممنطقٌةنتٌجةوذلكوقومٌةوقطرٌةمحلٌة
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منوالعملالحٌاةعلىالقدرةلدٌهمٌكونانالمواطنٌنمنتتطلباالبعادمتعددة

(2448،48،اسماعٌل.)العالمٌةالىالمحلٌةمنتبدأعملٌاتسلسلةخالل







-:ٌأتً بما المواطنة ابعاد حدد فقد( 7188)ٌلاسماع أما

المنظمالمنطقًالتفكٌر-1

المشكالتوحلالعنؾونبذالصراعاتحلفًوالتعاونالمسإولٌاتمعرفة-2

الثقافٌةبالقضاٌااالحساسمعواالدراكالوعً-3

االنسانحقوقعنوالدفاعالبٌبةلحماٌةالجدٌةاالدارة-4

(2411،47،اسماعٌل)

 -هً : المواطنة ابعاد انMarshall (2009  )  مارشال ٌرىبٌنما  

السٌاسً العنصر-1 خاللمنالمشاركةفًحقةفًالمواطنتمتعوٌعنً:

المجتمعفًالموجودةالسٌاسٌةالقوى

االٌمانوحرٌةالتعبٌروحرٌةالفردٌةالحرٌةوٌتضمن-:المدنً العنصر-2

.الظلمومواجهةوالعدالةالقٌودوتحرٌركاالمتالوحقواالعتقاد

واالماناالقتصادٌةبالرفاھٌةالمواطنتمتعوتعنً-:االجتماعً العنصر-3

القابمالمجتمعفًللمعاٌروفقاًمتحضربإنسانجدٌدةبحٌاةوالتمتعاالجتماعً

.االجتماعٌةوالخدماتالصحٌةالرعاٌةونظامالتعلٌمنظامخاللمنوذلك

والذيالشخصًالبعدٌسمىمانجدالمواطنةابعادلتصنٌؾاخرىجهودوھناك

بتحملوذلكالمدنًبالخلقوالتحلًللفردالشخصٌةالقدراتتنمٌةبدورهٌتضمن

ٌحكمهاالتًوافعالهمالمواطنٌنعاداتخاللمنواالجتماعٌةالفردٌةالمسإولٌة

(1967،66)مارشال،والعقلالقلب

 -:المواطنة اتمكون -

 هً المكونات وهذه اساسٌة مكونات للمواطنة

 االنتماء -8
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فالنانتمىوٌقالالزٌادةٌعنًواالنتماءللوطناالنتماءالمواطنةلوازممنان

ٌجعلداخلًشعوروھووالوطنللدٌنالحقٌقًاالنتسابايالنسبالٌهفالنالى

تجاهاحساسھواوعنهوالدفاعبوطنهلالرتقاءواخالصبحماسٌعملالمواطن

(1998،12روبٌر،.)لهالوالءعلىٌبعثمعٌنامر

مشتركةقٌمةبشكلاالنتماءٌفترضالتواصلًالفعلكتابةفًتوماسوٌرى

االٌنتمًوالٌمشًالفالفردالجماعةشانبناءٌتحققمنهاانطالقاًاالفرادبٌن

علىتقومعالقاتطرٌقعنوحاجاتهافرادهٌنبوٌحققمنباألفٌهٌشعرلمجتمع

(2443،23عفٌفً،.)مشتركةوتقالٌدوعاداتمشتركةلؽة

 الحقوق-7

نفسفًوھًالمواطنٌنجمٌعبهاٌتمتعحقوقٌتضمنالحقوقمفهومان

الدٌنوحرٌةالخاصةالحقوقحفظمنهاوالمجتمعالدولةعلىواجباتالوقت

الصحٌةوالرعاٌةاالساسٌةالخدماتوتقدٌمالصحٌةالرعاٌةدٌموتقالتعلٌموتوفٌر

الشخصٌةالحرٌةعلىوالحفاظالوطننمٌةتووالمساوةالعدلوتوفٌر

 الواجبات-3

باختالؾالمواطنعلىالمترتبةالواجباتفًالبعضبعضهاعنالدولتختلؾ

مجملھًالسٌاسٌةشاركةالمانترىمنهافبعضالدولةعلٌهاتقومالتًالفلسفة

الحضاريالسلوكاٌضاًتشملالواجباتاالخرالبعضٌرىبٌنماالواجبات

2444،75،الحبٌب.) منهاواجباتالمواطنعلىتفرضالحقوقمقابلوفً(

المشتركةالتكالٌؾلكلالخضوعدونفٌهٌقومالذيالسٌاسًللمجتمعالتامالوالء

الوطنعنالدفاعفًوالمشاركةالعسكرٌةللخدمةةواالستجابالضراببدفعمثل

(92-2446،89الفهداوي،.)

 المجتمعٌة المشاركة-3

المجتمعٌةاالعمالفًدورلهالمواطنٌكونانالمواطنةسماتاكثرمنان

منتنطلقالمواطنةكونالتطوعًالجماعًالتعاونًالعملابرزھامنوالتً

لالفعاالمواطن))مفهوم مجتمعةمستوىرفعفًفعالدورلهٌكونالذي((

المشاركةھذهوتكونالعامةالحٌاةفًوالمشاركةالمجتمعفعالٌاتضمنالحضاري

ؼٌربطرٌقةاوالعامةالمناصبتولًاوالقرارمواقعوولوجمباشربشكلاما

اواكمةالحالدولٌتبعهاالتًالسٌاساتحولالرأيابداءمثلطرٌقعنمباشرة

التمثٌلٌةالمإسساتاعضاءانتخابفًوالمشاركةالسٌاسٌةاالحزابفًالمشاركة

(2444،93،الكواري.)والوطنًالمحلًالمستوىعلى
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 العامة القٌم -5

ٌكونانعلىتساعدالتًاالسالمٌةباألخالقالمواطنٌتخلقانوتعنً

المنصباوالوظٌفةاستؽاللوعدمألمانةاومنهاصالحاًمواطناًٌكونالنمإھل

ٌكونوالصدقالوطنعنالدفاعفًاالخالصايواالخالصشخصًؼرضألي

والتعاضدالمجتمعترابطعلىٌساعدالذيوالصبرلوطنهنافعاًعضواًالمواطن

المواطنٌنبٌنالمواطنةرابطةقوةوبالتالًالقلوبالفهمنٌزٌدالذي

(1996،18الحقٌل،.)

-:المواطنة وتربٌة التربوي المنهج

افرادبٌنالثقافًوالصراعالتناقضعلىالقضاءفًاًكبٌراًدورلتربٌةالوطنٌة

فًلتسهمالعالمًالمستوىعلىالدورھذامثلتلعبانٌمكنفؤنهاالواحدةاالمة

التحوالتفتراتخاللاھمٌةٌزدادالدورھذاوانالعالمًوالسالمالتعاون

وقٌمبفكرمرتبطةاوضاعمنالمجتمعاتتنتقلحٌثالثقافًوالتؽٌراالجتماعٌة

المواطنةتربٌةخاللمنواالختٌارلالنتقاءالفرزالىتحتاججدٌدهضبطوعوامل

2444،146،ھالل.) أنعلىالتربٌةمٌدانفًالمختصٌنجمٌعٌجمعوٌكاد(

لذلكالدولمختلؾفًالتربوٌةللنظماالسمىالهدؾتمثلالصالحالمواطنتنشبة

ترتبطبحٌثالمناھجبناءفًاألولىالخطوةھوالمواطنةتربٌةاھداؾتحدٌددٌع

الدراسًنهجمالمٌادٌنمنمٌدانكلبؤھداؾللتربٌةعامةكؤھداؾاالھداؾھذه

الوالءفًالًمتمثللوطناالنتماءمقوماتالمتعلمونفٌكسبواالنسانٌةالوطنٌةبٌن

وھٌباتهبمنظماتهالوطنًوالمجتمعومإسساتهبمصالحةالمحلًوالمجتمعلألسرة

وتنمٌةالعالمًباالنتماءذلكوٌكمل االنسانًالبعدٌحققبماوتربٌتهممسبولٌتهم

التربويالمنهجٌتضمنانٌنبؽًولذلكالدولًالمجتمععلٌهٌقومالذي

االنسانوضعالمواطنةاھدؾتحقٌقٌمكنطرٌقهاعنالتًالموضوعات

(1998،46،عزٌز)4لوطنهالمحبوالمواطن











 -تصنٌف قٌم المواطنة: -
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 -لقد ظهرت تصنٌفات عدٌدة لقٌم المواطنة منها :

1- كان المعرفةومنحهماألفرادتعرٌؾٌنبؽًنهاKen(2000)تصنٌؾ

قٌمظلفًالدٌمقراطٌةوالممارساتالالزمةوالتصرفاتوالقٌموالمهارات
:التالٌةالنقاطفًلألفرادتعلٌمهٌجبماتحدٌدوٌمكنومبادبها،المواطنة

.بالهوٌةاإلحساس-أ

.اآلخرٌنحقوقواحتراملحقوقهدالفروعً-ب

كانتسواءالتزاماتأوواجباتمنعلٌهبماالفردقٌامأي:الواجباتتحقٌق-ت

.طوعٌةأوإلزامٌة،

االجتماعٌةللقٌمالحاسمالقبول-ث فًالسابدةاالجتماعٌةللقٌمالفردقبولأي:

.حاسمبشكلالمجتمع

.السٌاسٌةاألمٌةمحو-ح

األساسٌةاألكادٌمٌةوالمهاراتوالقٌادةالمعرفةمنواسعقدرتوفر.-خ

(Ken,2000,p,7)

قٌمCarey( 2005 )صنف كاري -2 دراسة بمعهد الوالٌاتالمواطنة فً القٌم

( االمرٌكٌة بماThe lscr lhstitute for  the  study of  Valuesالمتحدة )

-ٌؤتً:

-وقدحددتالقٌمالمدنٌةفٌماٌلً:Civic Valuesةنٌالقٌم المد -

 احترامالعقٌدةالوطنٌة-أ

 احترامكرامةالمواطن-ب

 احترامالتعلٌموفقالمثلالدٌمقراطٌة-ت

 الھتماماتالشخصٌةبالمعنىالصحٌحاحترامالنفسوا-ث

 احترامالقٌمالسٌاسٌة-ج

 احترامعاداتالقلب:الفردٌةااللتزاماشباعسلوكٌاتالحٌاةالعامة-ح

 ادراكحجماالزماتاالخالقٌةالحٌاةالعامةفًالمجتمع-خ

 حرٌةالعقٌدةوالحزبالسٌاسً-د

 العدالة-ذ

احترامعاداتوتقالٌدالمجتمع-ر

حٌثحددتالقٌمالمجتمعٌةفٌماCommunity Values-:ة القٌم المجتمعٌ -3

ٌلً:
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 احترامبناءالمجتمعاتفًكلحً-أ

 احترامحالةالتنمٌةالمجتمع-ب

 احترامبناءجالٌاتجدٌدةوفقتقالٌدالمجتمع-ت

 احترامرأسالمالاالجتماعً-ث

 احتراممالحظاتوتوجٌهاتالمجتمع-ج

 نٌتاحترامبناءمواقعللجالٌاتعلىاألنتر-ح

 احترامقاعدةالمنظمات-خ

احترامجدولاعمالالحً.-د

(Carey ,2005,pp. 98)



-:الى المواطنة قٌم ( 7115)الشرقاوي ٌصنف بٌنما



الوطن حب -1 البعدإلىالحبٌشٌرحٌثجوھرٌة،قٌمةالوطنحبٌمثل:

نومالمواطنةمظاھرأھممنوھووالتوحدللتمسكداللةفهوللقٌمة،الوجدانً

اجلمنواٌثارتسامح،حبتلقًالعطاءحبھوالوطنفحبقوتها،عوامل

الفردمنلكلالكرٌمةالحٌاةأجلمنالمثمروالعملوالقوةوالترابط،التماسك

(.125-2445،124الشرقاوي،)والمجتمع

والوالء االنتماء.-2 بؤنهاالنتماءٌعرؾالثانٌةإلىتإدياألولىقٌمتانوھما:

منجزءبؤنهالمواطنأوالفردإحساسوٌعنً،جزءاالفردفٌهاٌشكلالتًحالةال

منمجموعةحضوراالنتماءوٌإكدمحددةجماعةأومعٌنةاجتماعٌةبنٌةمنكل،

بهوتحٌىبهافٌحٌاالفردأعماقفًتتؽلؽلالتًوالتقالٌدواألعراؾوالقٌماألفكار

االجتماعٌةالهوٌةجذرٌشكلفهومحسوس،وجودإلىتتحولحتى



كٌانهوعنطبٌعتهعنلٌعبرفردلكلالمواتٌةالظروؾتهٌبةتعنً:الحرٌة-3

وفًنرٌدمااختٌارعلىالقدرةوھًٌإدٌه،الذيالعملنوعفًوجودهوعن

بالنسبٌة،ٌتسمنرٌد،المااختٌارعدمعلىمماثلةبقدرةالتمتعنفسهالوقت

اإلضراردونالعاقلةاإلدارةتوجٌهآخر،حرٌةعنتختلؾشخصفحرٌة

الضرورٌةالعادلةالقوانٌنفرضتهماإالضؽطأليالخضوعدونأوباآلخرٌن

ٌضطلعالتًالمسبولٌةمعالحرٌةتتوازنأنوٌجباالجتماعٌة،الحٌاةوواجبات

العقٌدة،ٌةحر)منهاأشكالوللحرٌةوقدراته،استعدادهحدودفًالفردبها

.السٌاسٌة،والحرٌةوالتفكٌروالملكٌة،واالنتقال،والعمل،والرأي،

التبلورأوالتؤكٌدمنمزٌدعلىدورالعبتالتًالمتؽٌراتأھمتعد:المشاركة.-4

وذلكالحدٌثةالدولةفًبارزةمكانةالسٌاسٌةالمشاركةشؽلتفقدالمواطنة،لمفهوم
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تعنًالسٌاسٌةوالمشاركةالشعب،معمباشرةمالحاكعالقةأصبحتعندما

السٌاسٌةالعملٌةفًمابدورالقٌامأوالسٌاسًالقرارصنعفًمابدوراالضطالع

الفعلٌةالممارسةإلىامتدأوالتؤثٌراقتصرسواء أسالٌبأحدالمشاركةوتعد.

ن.قرنٌقرابةاستمروتطورصراعحصٌلةوھًالؽرب،فًالٌومالممارسة

(.131-2445،134الشرقاوي،)



 :ٌأتً بما التارٌخ بمناهج الصلة ذات المواطنة قٌم( 7112، الجمل) وٌحدد

المساوة قٌمة-1

القانونامامالمساوة-أ

المسلمٌنبٌنالمساوة-ب

والمرأةالرجلبٌنالمساوة-ج



االجتماعٌة المسؤولٌة قٌمة ًً-2

المجتمعتجاهالفردمسإولٌة-أ

نفسهتجاهالفردسإولٌةم-ب

االخرمعالتعاٌشقٌمة-:-ج

الحرٌة قٌمة  -3

االعتقادحرٌة-ا

التفكٌرحرٌة-ت



الوطنٌة الروحٌة القٌم -4

االجتماعٌةالكفاءةعلىٌقومالوطنوبٌنبٌنهالمشتركةبالروابطالفردشعور

والسٌاسٌة

الجماعةالىباالنتماءالفردشعور-ا

..الجماعةافرادوبٌنبٌنهالمشتركةبالروابطلفرداشعور-ب

(126-123،ص2447،الجمل)





-:( قٌم المواطنة من خالل7111وٌصنف  محمد ) -رابعاً:

مثلحقالحرٌة،االعتقادوممارسةالشعابرالدٌنٌةوحرٌةالتنقل -:قٌمة الحرٌة  -1

مشكالتالمجتمعداخلالوطنوحقالحدٌثوالمناقشةبحرٌةمعاالخرٌنحول

حتىلو واالحتجاجعلىقضٌةاوموقؾاوسٌاسةما التؤٌٌد ومستقبلةوحرٌة

االحتجاجموجهاضدالحكومة حقحرٌةالمشاركةفًالمإتمرات–كانھذا

واللقاءاتذاتالطابعاالجتماعًالسٌاسً.
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،حق -قٌمة المساوة: -7 الجنسٌة حق مثل الحقوق من العدٌد فً تنعكس التً

 المعاملةالمتساوٌة،حقالعمل،حقالتعلٌم،حقالمساوةامامالقضاء

 

تؤدٌة-قٌمة المسؤولٌة االجتماعٌة : -3 الواجباتمثل من مجموعة وتتؤلؾمن

 .الخدمةالعسكرٌةوواجبدفعالضراببواحترامحرٌةوخصوصٌةاالخرٌن

 

م -قٌمة االنتماء : -3 ٌجعله الذي للفرد الداخلً الشعور عملةوھً خلصفً

 والعملبحماسواخالصوتفانًمناجلالدفاععنوطنةواالفتخاربه.

 

وتتضمنحبكلفباتالمجتمعبمختلؾاطٌافه -قٌمة حب الوحدة الوطنٌة : -5

 وانتماءاتهدونتعصباوتفرقة.

ا

وقدتؤلفتمنمجموعةمنالحقوقمثلالحقفًالمشاركة -قٌمة المشاركة : -6

 جتمعوفقالمشاركةفًكافةنشاطاتالمجتمع.فًاحداثالم

 

ھذه -القٌمة االخالقٌة : -2 وظهور حمٌدة بؤخالق االخرٌن مع التعامل وتشمل

 االخالقفًسلوكٌاتتدعٌمقٌمالمواطنةعندالفرد.

 

 

والتسامح -قٌمة التسامح : -1 شركاءفًوطنواحد اننا وتشملالعملعلىمبدأ

 معاالخرٌنواحترامهم.

 

الصالح -احترام الملكٌة العامة : -9 عن وتقدٌمة العام الصالح احترام وتتضمن

 الخاصوالمحافظةعلىثرواتالوطن.

 (67-2448،66محمد ،)

 

 قٌم المواطنةب االهتماممبررات  -

 -:ھناكمبرراتعدٌدةلتؤكٌداھمٌةقٌمالمواطنةمنها

التًتؤسستعلىالتوس -1 ) )العولمة فكرة وبروز الرأسمالًالعابدتطور ع

 للحدودوثورةاالتصاالتوتكنلوجٌاالمعلومات.

فًالدولالمختلفةوتفشًالعنؾواإلبادة المذھبٌةلمشكالتالعرفٌةوالدٌنٌةوا-2

الدموٌةفًبلدانالعالم.



33 
 

3- االصولٌة االتجاھات الدٌنًنمو والتعصب التكفٌرٌة واآلراء المتطرفة

هدالتجربةاللبرالٌةالتًمثلتموالمذھبً

(2448،69محمد،)4

الحاكمة-4 بٌنالمواطنٌنوضٌاعالقرارالسٌاسً)النخبة تكاملالرإىالفكرٌة

لهذا الحقٌقٌة المصالح وادراكهم القومٌة المصالح ووحدة التهدٌد مصادر (حول

 التهدٌدونوعٌاتهالمركبةھوحجرالزاوٌةفًبناءامنقومًعربًسلٌم.



الجهودالؽربٌةلمحاولةطمسالهوٌةالعربٌةحٌثتشهدالمنطقةالعربٌةفً-5

وتوابعه العالمً متؽٌراتالنظام فٌه تتصارع الذي التؽٌر من حقبة اآلونة ھذه

 االقلٌمٌةمنمختلؾاالشكالواالتجاھات.

مواجهة-6 على وتساعده المجتمع تماسك فً القٌم تلعبه الذي الكبٌر الدور

لتؽٌراتالتًتحدثكماتربطبٌناجزاءالثقافةفًالمجتمعألنهاھًالتًتعطًا

مع بها ٌتعامل التً الصبؽة المجتمع وتزود عقلٌاً اساساً االجتماعٌة النظم

 المجتمعاتاالخرى



 

تقلٌلالفوارقاالجتماعٌةبٌنالطبقاتمماٌإديبدورهالىقدرمناالنصهار

(2411،17)علً،4طرٌقنظامالتعلٌمواالندماجالطبقًعن











 :الحضارة

 

اللغة فً الحضارة والحضرةالحضرمن: وھًالبادٌةخالؾوھًوالحاضرة

الدٌارومساكناالمصارحضروااھلهاالنبذلكوسمٌتوالرٌؾوالقرىالمدن

(197منظور،بن.)القراربهالهمٌكونالتً



الصنابعواحكامالترؾفًتفنن-.الحضارة ان مقدمته فً خلدون بن وٌرى

(1993،خلدونبن)والمالبسالتارٌخمنومذاھبةوجوھهفًالمستعملة
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(Civilisatian)االجنبٌةاللؽةفًحضارةكلمةفنجدالؽربٌةالفكرٌةالمنظمةفًاما

Civitas)كلمةمنمشتقة Civis)اوالمدٌنةبمعنىالالتٌنٌةفً( لمدٌنةاساكن(

.المدنفًعادةالحٌاةتقامحٌث

(1986،24،الخطٌب)



اناجلمناإلنسانانتجهماكلٌشملعاممفهومالحضارة-:اصطالحاً  الحضارة

منبلفٌهاوالتحكماخضاعهااجلمنوذلكلهاالطوٌلتحدٌهفًالطبٌعةٌقاوم

للممارسةشاملممفهوالحضارةايعلٌهاسٌداًوٌصبحوجودهٌإكداناجل

ٌعنًفذلكمشتركةجوھرٌهسماتالمجتمعاتممارسةحملتوحٌنمااالجتماعٌة

.نفسهاللحضارةتنتمًانها

(2445،53،موٌلر)



للشعبالثقافٌةللهوٌةمستوىواوسعللناسثقافًتجمعارقىانها:هنتجون وٌعرفها

معاًواحدانفًتحددوھًاالخرىاالنواععنالبشرٌمٌزمااالٌسبقهاوال

.والمإسساتوالعاداتوالتارٌخوالدٌناللؽةمثلالمشتركةالموضوعٌةبالعناصر

(1999،94،ھنتجون)



كانسواءحٌاتهظروؾلتحسٌناالنسانبهٌقومجهدكلثمرةھً-:والحضارة

لثمرةاكانتسواءمقصودؼٌراومقصودالثمرةتلكالىللوصولالمبذولالمجهود

انسانًنشاط-:الحضارةعرفتكما(13،ص1994،مإنس.)معنوٌهاومادٌة

ھوالنهابٌةالمحصلةفًوھدفهاواحدوقتفًمتوازٌٌنخطٌنفًٌسٌرابداعً

وجانبالمادةجانببٌنفٌهانفصالالمتكاملكالًٌمثلبوصفهباإلنساناالرتقاء

(199222،زقزوق.)الروح

االنسانٌعٌناجتماعًنظامالحضارة-:الحضارة قصة كتابه فً رانٌتدٌو وٌعرفها

الموادعناصراربعةمنالحضارةوتتكونالثقافًانتاجهفًالزٌادةعلى

بؤنها:فروٌدوٌعرفها.والفنونالعلومومتابعةوالتقالٌدالسٌاسٌةوالنظماالقتصادٌة

تفٌدالتًاسالفناحالةمنتؤسٌسهااٌبعدنالتًوالتنظٌماتالصنابعجملةالىتشٌر

بٌنهمفٌماالبشرعالقاتوتنظٌمالطبٌعةمناالنسانحماٌةؼرضٌنفً

(41،ص1996فروٌد،.)



عنهاتنبثقومعتقداتومبادئواخالقٌاتوافكارقٌمالحقٌقًمفهومهافًوالحضارة

 او المجتمعفًتجسدتالتًالمختلفةوالسلوكٌاتواالعراؾوالتقالٌدالنظممنجملة

تمٌزھامعٌنةسماتحضارةولكلمعٌنةزمنٌةمرحلةفًالتجمعاتمنمجموعة
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اسسفًوالتصوريالمفاھٌمًوالتشابهااللتقاءٌمنعالھذااناالاالخرىعن

(1982،6،القرٌشً.)الحضارة

 الحضارة مفهوم -

المجتمعاتطورتفًاالسمىالهدؾباعتبارھاقٌمتهاالحضارةتكتسب

النواحًكافةفًاالنسانرقًمظاھرعلىالمفهومھذاٌطلقولذلكاإلنسانٌة

فاألمةوالحضارةالمدٌنةبٌنالتعاونٌظهرالمعنىوھذاوالروحٌةوالفعلٌةاالدبٌة

الماديالجانبتسخرانوتستطٌعوثقافٌاًفكرٌاًالمتقدمةاالمةھًالمتحضرة

بٌنمااالمةتقدممنالمعنويالجانبتمثلفالحضارةھٌتهورفااالنسانلسعادة

1992،15،ٌاسٌن.)التقدمھذافًالماديالجانبتمثلالمدٌنة كانتفاذا(

ؼاٌةللحٌاةترسمالتًوالقٌمالعقابدٌتضمنالذيالتارٌخًالتراثھًالحضارة

تركٌبألنهانوالمكاالزمانبحدودتقٌدالفهًعمٌقاًروحٌاًومؽزىمثلى

الىٌنضراخرجانبومنمجتمعناتطورالتًالعلٌاالروحٌةالقٌمٌمثلوجدانً



امةاوجماعةالٌهوصلتمااوكلهااالممجهودحصٌلةانهاعلىالحضارة

الىوماوفنونومعارؾوعلومعمرانمنوالعقلًالفكرينشاطهامختلؾفً

سبٌلفًالطبٌعةاستؽاللعلىالعملًلتنظٌمواواالختراعفاالستكشاؾذلك

(1993،18خلٌل،ابو.)افضلحٌاةمستوىالىالوصول

ٌمكنالحضارةبهاوردتالتًمفاھٌماختالؾعلىانالقولنستطٌعسبقومما

واالنسانبالكونتختصالتًاالساسٌةوالمفاھٌماالفكارمنمجموعةبؤنهاالقول

فٌهاٌتفرغالتًاالستقرارمرحلةبعدتؤتًاالنسانلدىاراالفكوانبعاثوالحٌاة

كانفقدالسابقةالمرحلةاماالمرحلةتلكلهتوفرماوفقنفسهوتطوٌرحٌاتهلبناء

الىادىالذيھوالعقلفاالمخاطرمننفسةوحماٌةؼذابهبتامٌنمنشؽلاالنسان

استؽاللھًفالحضارةدٌدةالجالحٌاةمعٌتفاعلوجعلةاالنسانمفاھٌمتؽٌر

الىتقٌمثمالحضارةتقوموعلٌهاومناخوتربةماءمنالبٌبةلمقوماتاالنسان

الزمانطولعلىاالنسانمنهماٌستفٌدحتىمعاًلألثنٌنوالبدوفكرٌةمادٌة

(1995،18الشرقاوي،.)



 الحضارة مكونات -

فهًالثقافةاماالعلموالثقافةھمااساسٌنعنصرٌنمنالحضارةتتكون

كالتشرٌعالفعلًواالستنباطوالتلقًاالخبارطرٌقعنتإخذالتًالنظرٌةالمعارؾ

االفرادسلوكفًتإثرالتًاالنسانٌةالمعارؾمنوؼٌرھاوالفلسفةوالتارٌخواللؽة

والعقلوالفكربالروحتتصلألنهاالحٌاةفًنظرھموجهةوتشكلوالجماعات

الصفاتمنمجموعةھً))بقولهنبًبنمالكعرفهاكماوالمشاعرواالذواق

منالمسلمونٌؤخذانبؤسفال((والدتهمنذالفردٌتلقاھاالتًواالجتماعٌةالخلقٌة

الكونتسخٌرمنتمكنهمالتًالتجرٌبٌةوالعلومالتجرٌبًالعلمًالمنهجالؽرب
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اجلومنمضرتهالاالنساننفعةمفًالعلمٌستخدمبحٌثمنهوتمكٌنهلإلنسان

واالقتصادالسٌاسةفًاخالقٌةقاعدةفًاالنسانٌةالحٌاةواقامةالعدلاقامة

.ربانٌةؼاٌةالعلمؼاٌةٌكونوبذلكالدولٌةوالعالقات

(1994،21،صالح)

العلماستخدامالىٌدفعوالاالخالقمنالمجردالعلمٌعرؾالفاإلسالم

النافعالعلمعلىٌحثوانماوالفناءالتنازعالىبالبشرٌةٌإديضاراًاستخداماً

ولذلكتعالىهللاالىاالنسانبهاٌتقربعبادةاالسالمفًفالعلملإلنسانٌةالمقٌد

))ص)الرسولٌقول ومذاكرتهعبادهوطلبهخشٌههللتعلمةفؤنالعلمتعلموا(

((.قربةألھلهوبذلهصدقةٌعلمهاللمنوتعلٌمةجهادعنهوالبحثتسبٌح

(131،الخفاجً)



فضلهاننكرٌمكنوالالؽربٌةالصناعٌةالحضارةنرفضانٌمكنالوھنا

االتجاهھذاالتجرٌبًالعلمالىالمبكراالسالماتجاهولٌدةابتداءًاالنسانٌةعلى

ومداراالندلسامعاتجطرٌقعنابناءھابشهادةاورباالىانتقلالذياالسالم

ولٌدهاصالھوالعلمًاالتجاهھذاالنصقلٌة والحٌاةالكونالىاالسالمنضرةًً

الكونواقعٌاتالىاالسالمًالمنهجطبٌعةولٌداالرضھذهفًودورهواالنسان

(1994،187،صالح).بهاواالنتفاعوتدبٌرھا







 الحضارة صفات

-:خالل من ارةللحض صفات اهم على نقف ان ٌمكن

الصفةٌملكالباٌلوجًكابنمجردوھواالنسانٌولدمكتسبةالحضارة -1

طرٌقعنللمجتمعثقافٌةمكوناتتمنحهاالسرةضلفًعٌشتهلكناالجتماعٌة

كابنوٌصبحومثلهاواعرافهاودٌنهاٌتعلمطرٌقهاففًاالجتماعٌةالتنشبة

.المجتمعصفاتٌمتلكاجتماعً

واالفكارالخبراتنقلٌتمالحضارةطرٌقفعناجتماعًموروثالحضارة -2

بالتنشبةالمتمثلةقنواتهاعبرالناسبٌناالتصالووسابلوالحكمواالعراؾ

اجتماعًموروثبوصفهاالحضارةواناالجتماعًالضبطووسابلاالجتماعٌة

مجتمعالفًالحاصلةالجدٌدةوالتطوراتالحاضرعنانقطاعهاذلكٌعنًال

.الجدٌدةوالقٌمالقٌممنالموروثبٌنتجمعالحضارةؼدتحٌث



.االنسانبإنسانٌةارتباطهاايانسانٌةالحضارة-3

فجابٌاًولٌستدرٌجٌاًمتؽٌرة-4

.اخرالىمجتمعمنمتباٌنة-5
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(1998،187،مإنس)



 الحضارة قٌام مستلزمات -

 للحضارة مستلزمات عدة منها :

الستقرارفاالحضاريازدھارعواملاھممناالمةاستقراراناالستقرار -1

.والتطورواالبداعالخلقالىاالنسانٌرفع

فاإلنسانالراقٌةالحضارةمتطلباتاھممنالجماعًالجهدانالتعاون -2

ولٌسجماعٌاًجهداًٌتطلبوھذاحضاريمستقبلصنععلىقادرؼٌربمفرده

ٌمثلالجماعًوالعملالتعاونعلىشاھدخٌرمةالقدٌالحضاراتفانفردٌاً

النٌلواديوحضارةالبابلٌةوالحضارةالسومرٌةالحضارة

تنموفالالتابةاختراعالىاالنساندفعماوھذااالفرادبٌنالدابماالتصال -3

العلومجمٌعمنواالستفادةالحضاريوالتالقحالتواصلطرٌقعناالالحضارة

المستقبلاجٌالالىالسالفةاالقوامتجاربوتوصٌلباألخرٌنالاالتصوتٌسٌر

(1992،68،الدوري)الحضارةالىتوصلتالتًالجدٌدةالمكاسبوحفظ

 

 

 

 

 والحضارة التارٌخ

وٌقولاالنسانٌةبالتجربةٌهتممنهمافكلمعاًوالحضارةالتارٌخعلمٌسٌر

التارٌخٌةالحركةعلىسابقةارٌةالحضالفكرةنجد''1998مإنسالدكتور

التارٌخانايالحضاريالنشاطمنمزٌدالىمإدٌةالتارٌخٌةوالحركة

التارٌخٌكتبونالتارٌخفالسفةنرىھذاومنالجنبجنباٌسٌرانوالحضارة

دراسةھًانماالتارٌخفًالشهٌرةٌنبًتوودراسة''الحضاراتٌدرسونولكنهم

(1998،62،مإنس)التارٌخٌةالحركةفًوؼلتتللحضاراتمقارنه



شؤنبرفعتهتمالتًالعلوممنوالحضارةالتارٌخفؤناخرىناحٌةومن

الجزبٌاتوتفاصٌلالحقابقباستقصاءتقومالتارٌخدراسةوانوخدمتهاالنسان

ٌدقللعصراالنسانًالنشاطجوانبمنواحدبجانبعادةٌكتفًالمإرخفؤن

التًوالروحٌةالمادٌةاالصولالنمتكاملةتارٌخٌةوحدةالحضارةاماحثالب

منهجتنتهجالفالحضارةالعصوركافةفًثابتهضلتالحضاراتعلٌهانشؤت

التارٌخًالعنصربٌنتجمعبلالماضًوتصوٌراالحداثتفسٌرفًالتارٌخ

المجتمعشخصٌةخاللهانمٌتبٌنالتًالكلٌةبالنضرةتهتمفهًالفلسفًوالعنصر

عالقةھناكلذلكاتجاھاتهمناتجاهكلمناالنسانًنشاطهومالمحالحضارٌة

(27ت،.الشرٌؾ،د).االنسانٌةبالحٌاةاالھتمامحٌثمنضارةحوالالتارٌخبٌنقوٌة
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الحقٌقٌةالصورةتتبٌنحتىالتارٌخحركةفًالحضاريالفهمادخالمنبدفال

التارٌخبانٌتضحھذاومنالحضاريوالوعًالحضاريوالفهمالتارٌخةلحرك

والحضارةدونمنالتارٌخفهمٌمكنفالمترابطانمتالزمانعلمانوالحضارة

دراسةفًٌبحثفالتارٌخاالخرٌكملمنهمالكالنتارٌخدونمنحضارة

فًلإلنسانحدثمالتحلٌلٌةفلسفٌةبصورةفتبحثالحضارةامامجزبةاالحداث

فالقاسمالمستقبلثمالحاضرفًالماضًمنتستفٌدفهًللمستقبلوتخططالماضً

(93،ص1998،مإنس.)االنسانٌةالتجربةھوالمشترك

 

 

 

 

 

 التواصل الحضاري: -ثانٌاً:

 -التواصل فً اللغة: -أ 

 وااللتبام والترابط والصلة والتواصل االقتران اللؽة فً والجمعالتواصل

(2415،5واالبالغواالنتهاءواالعالم)حمداوي،

 -: التواصل اصطالحاً 

والقناعات والمشاعر واالفكار اآلراء تبادل اصطالحاً التواصل ٌعنً

تإديالى لفظٌة وؼٌر وسابطلفظٌة والجماعاتعبر االفراد والخٌاراتبٌن

العالقات تعزٌز ٌترتبعلٌه مما المتواصلٌن بٌن وتعدٌلالتفاھم الثقة وزرع

، والتعارؾ)امٌن االنفتاح والتوجسالى العدوانٌة من لٌنتقل ،1989السلوك

86)

بقولهالتواصلھوالمٌكانزٌمالذيCharles Codeyوٌعرفهشارلكولً

بواسطتهتوجدالعالقاتاالنسانٌةوتتطوركماانهٌتضمنكلرموزالذھنمع

عبرالمجال عنوسابلتبلٌؽها فًالزمانوٌعرؾالتواصلعبارة وتعزٌزھا

تكمنبمدى الحضارٌةوقوتها البعضوتجاربها تفاعلافكارالشعوبببعضها

فً التًاتخذتها بالحضاراتاالخرىوٌدلذلكعلىاالسالٌبالفعالة تؤثٌرھا

(1994،9)صالح،اٌصالحضاراتهاالىالحضاراتاالخرىوھٌؤتالمناخ.
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ٌعرؾ :كما الحضاري -التواصل مع للتفاعل الفطري االنسان تطلع بؤنه

االخرالمختلؾالذيٌشاركهفًاالنسانٌةوٌتقاسمالعٌشمعهفوقكوكبواحد

وٌحملمصطلحالتواصلفًطٌاتهمعانًالتالقًواالحتكاكوالتمازجوالتبادل

(2449،1)زرمان،والتالقحواالتصال



 -:للتواصل الجذور التارٌخٌة -ب 

فً البشرٌة حٌثعرفت سحٌقة عهود منذ االنسان التواصل ظاھرة واكبت

المجال وفتح شعوبها بٌن قرب حٌث التواصل من كثٌرة انواع اطوارھا جمٌع

لتبادلالمنافعوالعلوموالخٌراتوالتواصلشعورانسانًمتؤصلفًاعماقالبشر

الطوٌلةانماطاًمنالثقافاتمنهاماجاءفقدعرفتاالنسانٌةعلىامتدادمسٌرتها

فًفتراتمتعاقبةومنهاماتؤلؾمعؼٌرهوضلتدورةالتعاقبالحضاريتطوي







مدنٌاً كٌاناً واقام جاءاالسالم وتتفاعلمعثمارالتمدنالبشريوعندما الحضارة

قوامةالعلموالمعرفةواتبعتالحضارةالجدٌدةبخصابصاجتماع ٌةوثقافٌةجدٌداً

(1999،241وسٌاسٌةفرٌدهونظرتنوٌرٌااستطاعانٌصوغدستوراً.)طٌبً،



فًالتمدناالنسانًاستوعبت وعظٌمة خطواتجرٌبة االسالمٌة وخطتالثقافة

الحضارة واضفت البشرٌة المنظومة افرزتها التً الفكرٌة المضامٌن مختلؾ

الفكراال علىمسٌرة جدٌدة بٌناالسالمٌةصٌؽة  نسانًواذابتالفوارقالوھمٌة

2415الكٌاناتاالنسانٌةوكرستالصفةالتكاملٌةبٌنمختلؾالثقافات.)الجبوري،

(امافًعصرناالحالًفقدصارالتواصلھدفاًوؼاٌهتسعىالنخبالثقافٌة13،

ارضالواقع على لتجسٌده الكفٌلة السبل واٌجاد تفعٌلة الى الدولٌة بماوالهٌبات

النزاعات منالوسابلواالسالٌبللتقرٌببٌنالبشروالتخفٌؾمنحدة ٌتٌسرلها

الناشبةمناحتكاكهمالواسعمعبعضهمبعضوالسعًالىالقضاءالتدرٌجًعلى

العدوانٌةواالنؽالقعلىالذاتواستبدالهابمشاعرالتسامحوقبولاالخرواستٌعاب

اساس على معه والتعاٌش والدٌنٌةاختالفه والسانٌة العرقٌة خصوصٌة احترام

(1994،16والحضارٌة.)صالح،

 التواصل الحضاري مفهوم-

ھووالثقافًالفكريومضمونهالداللًمفهومةفًالحضاريالتواصلان

بٌنتجمعالتًالروابطتقوٌةخاللمنوالحضاراتالثقافاتبٌنالجسوراقامة

والجماعاتاالفرادبٌنٌكونانماھوحٌثمنواصلالتانباعتبارالشعوب
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القابمةوالمشاكلالحلولعنالمشتركوبالبحثاآلراءومناقشةاالفكاربتبادل

التحالؾاساسھوالذيالحضاريفالتواصلواالممالشعوبمنهاعانًتالتً

صالحالالمتاحةالوسابلاقوىھوالعلمٌةظرنالوجهةمنالحضاراتبٌن

المشاكلمنفٌهٌتخبطممااالنسانٌةاألسرةانقاذفًولإلسهامالعالمإونش

لهاحلولاٌجادفًاالنحتىالدولٌةالسٌاسةفشلتتتفاقموازماتتتراكم

ؼالباًالٌهاتفتقرالتًاالعتٌادٌةوباألسالٌبالتقلٌدٌةبالدبلوماسٌة الجدٌةالى

(2414،8،التوٌجري.)والنزاھة



ٌعبرالتًالذاتٌةوالمبادرةالحرٌةمنجوفًالتواصلٌجريانالطبٌعًمن

فكرياستالبالىتحولواالوالحوارالتقاربفًوالشعوباألممرؼبةعن

التبعٌةوفرضاالخرمحوفًالرؼبةطٌاتهفًٌتضمنمفروضثقافًوؼزو

ٌحدثالحتىالفكريوالؽزوالحضاريالتواصلبٌننفرقانالبدوھناعلٌة

وھذهاكثراوثقافتٌنبٌنعالقةوجودعلىٌدلالمصطلحٌنفكالبٌنهماخلط

منهٌتولدتصادمٌاًمنحىتتبعامامتباعدةثقافاتعدةتربطالتًالعالقة

امٌن.)الحضاريالتواصلنقٌضھوالفكريالؽزوكانلذلكاالستالب

،1989،96)

بٌنوالتقاربالحضاريوالؽنىلفكرياالثراءھوالحضاريفالتواصل

وازدٌادوالتباعدالتنافراالعنهٌنتجالالفكريالؽزواماالبشرٌةمجموعات

عنمؽلوبةثقافةوازاحةثقافةلؽرضتتخذالتًوسابلالنالشعوببٌنالفجوة

االنعكاساالولمتعاكسٌناتجاھٌنٌتخذفعلردٌولدالحٌويوسطها

الذاتافقارالىٌإديممافٌهاوالذوبانالؽازيثقافةفًھًوالتماالحضاري

التًھوٌتهامنوحرمانهاالتارٌخٌةبالمكتسباتالؽنٌةجذورھامنباقتالعها

(2449،6،زرمان).ؼٌرھامعالتفاعلمنوتمكنهاالتمٌزتعطٌها



 -:اهمٌة التواصل 

كو من التواصل اھمٌة اٌجابتنبع ظاھرة ٌشكل المجتمعاتنه عرفتها ٌة

فًالتعارؾوتبادل الفعالة الوسابل اھم وباتمن الطوٌل تارٌخها عبر البشرٌة

المعارؾوالتقاربوحدمناھمالعوامللالزدھارالحضاراتاالنسانٌةفهوتبادل

طوعًللثقافاتوتعمٌملفوابداالبداعالبشريكلماكانتالحضارةعرٌقةكلماتقدم

االنسانٌةعارجالرقًاإلنسانًوالحضاريوقدضلتھذهالظاھرةاالنسانفًم

حضارات على ٌنفتح ان له البد االنسان ان تثبت العصور مر على االٌجابٌة

وثقافاتاالخرٌنعبرجسوراالتصالللتحقٌقالتؤثٌروالتؤثٌرواألخذوالعطاءالن

 (1997،147لجابري،التواصلھواساسالتوازنواالندماجاالجتماعًللفرد.)ا
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انايامةاومجتمعمنالمجتمعاتالٌستطٌعانٌنؽلقعلىنفسهوٌتقوقعداخل

االنؽالقالحضاريسٌقودالىالىحتمٌهمهمةفًالموتوالذبول ذاتهالنھذا

فعنطرٌقمدجسورالحواروالتبادلالثقافًٌتمالتالقحواالخصاببٌناالفكار

انوالثقافاتوالحض الشعوبوٌفرضعلٌها قانونطبٌعًبحكمحٌاة اراتوھذا

تتفاعلفٌمابٌنهاالنالحضاراتتتؽذىباالتصالوقداكدالقرانالكرٌمألھمٌة

ھذهالقٌمةالحضارٌةالراقٌةحٌنمااكداناالختالؾوالتعددٌةوالتباٌنسنهكونٌه

 تعالى االرضقال فوق االنسانً ةًالنَّاسَلََجَعلََربُّكََشاءََولَو ﴿-:للوجود أ مَّ

َزال ونََواَلَواِحَدةً َتلِِفٌنٌََ خ  فالناسمختلفونفًاللونوالجنسواللؽةوالطبابع﴾*م 

االختالؾال ھذا وتعالىحكمة وبٌنهللاسبحانه والمدركاتوالمعارؾوالعقول

َهاا﴿لتعالى:ألجلالصراعانماألجلالتعارؾوالتعاٌشوالتعاونقا ٌُّ االنَّاس أَ إِنَّ

م َناك  نَخلَق  م َوأ نَثى َذَكر مِّ وًباَوَجَعل َناك  لَِتَعاَرف واَوَقَباِبلَش ع  م إِنًَّ  َرَمك  هللاَِِّعندَأَك 

م  َقاك  أَت  َإِنًَّ  (2415،8وھذاھواساسالتواصل.)حمداوي،﴾*َخِبٌر َعِلٌم هللاَّ



حركةالترجمةفًالحضارةالعربٌةالىانتقالالعلوموالفنونوالثقافةوقدساعدت

الحروب وحتى والتجارة االسالم انتشار ساھم كما العربٌة الجزٌرة خارج الى

وقربتمنالثقافاتالموجودة ساھمتفًالتوطنالحضاريللحضاراتالقدٌمة

المٌةالمتطورةالتًروتفًذلكالوقتامافًعصرناالحالًفؤنالمتؽٌراتالع

التواصل اننجدھذا زواٌااالرضاالربعوالؽتالحدودوالمسافاتتحتمعلٌنا

بٌنالناسوان واشاعتها التواصلونشرھا للتؤسٌسلثقافة حثٌثاً وانتسعىسعٌاً

نعملبجدانتكونحاضرهبقوةفًمنظومتناالتربوٌةومناھجناالدراسٌة.

(1998،92)جلبً،



وبخاصةصراعمناجواءفًتعٌشالحالًالوقتفًالدولٌةالعالقاتكانتولما

الؽربٌهددخطراًاصبحتاالسالمٌةالحضارةواناالسالمًوالعالمالؽرببٌن

وقدظهرتنظرٌاتعدٌدهفًالسٌاسةاھمهانظرٌةصدامالحضاراتوحضارته

نهاٌ ونظرٌة ھنتجون صموبٌل الٌهودي االمرٌكًلصاحبها لصاحبها التارٌخ ة

.فرانسٌسھوكوٌانا

(2447،13العتٌق،)



ھذه عن نتج وقد االسالمٌة الحضارة معالم طمس النظرٌات ھذه حاولت فقد

تحدٌات وھً والتطرؾ االرھاب بمبادئ االسالم ربط حاولت انها النظرٌات

دىالقانونخطٌرهوھناتبرزاھمٌةالتواصلالحضاريباعتبارهمبدأمنمبا



_______________________________ 
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(118)االٌةھود،*سورة

)(13سورةالحجرات،االٌة*





والذي العالقاتالدولٌة علٌها الدولًاالنسانًواساسمناالسسالتًتقوم

سوء من المتراكمة الحواجز وازالة والشعوب الحضارات تقارب فً ٌساھم

وٌ المتبادل السلبٌةالفهم االنعكاسات لمصاحبة المثلى الخٌارات احدى مثل

الصراعوالتواصلالحضاريٌقوم منالعولمةوتنشٌطالتعاونونبذ الظاھرة

المتبادل للتفاھم االنسانٌةومنحالدولارضٌةواسعة والقٌم المشاركة علىقٌم

.)التوٌجري، الشعوب الضروري2414،43بٌن من انه الباحثة وتعتقد )

الحضارة تسهم لكً وذلك االدٌان وتقارب الحضارات حوار على التركٌز

االنسانٌةفًخدمةاالمموالشعوبوتحقٌقالعدالةاالنسانٌة.

 الحضاري شروط التواصل

االبوتقةصهرتفالتواصلما فًھو االنسانٌة الثقافة ثمار منخاللها

تعفٌهاالمواطنونبنسابمالحرٌةسبٌلاٌجادعالقاتدولٌةمتوازنةوعادلةٌتم

ٌستند التواصل وھذا التعارؾوالتعاون جسور بعضهم مع وٌمدون والمساوة

نطاقه على تخرج ال حتى الشروط من مجموعة تحكمها قوٌة قاعده الى

فً وبخاصة الضعٌفة للذواتالحضارٌة ھدم عامل الى وٌتحول له المرسوم

اال القطب ٌحاول الذي العولمة لتدجٌنزمن الحضاري نمطه فرض حادي

-الشعوبوالقومٌاتومنھذهالشروط:



 لمحافظة على الخصوصٌة الحضارٌةا -1

ٌكادٌجمعجمٌعالباحثٌنعلىاھمٌةالمحافظةعلىالخصوصٌةالحضارٌةحٌث

تصوغ وتارٌخٌة ودٌنٌة انلكلمجتمعمنالمجتمعاتممٌزاتوعواملثقافٌة

ال لهذا النفسٌة .الخصابص االجتماعٌة وتقالٌده مفاھٌمه وتحدد وعندمجتمع

احتكاكالثقافاتبعضهاالبعضفًعملٌةالتواصلوالتفاعلفؤنهٌجبانٌبنى

خالل من امة لكل الحضارٌة الخصوصٌة مراعاة اساس على التواصل ھذا

(2447،14مراعاةالعاداتاالجتماعٌةوالموروثالثقافً)محفوظ،

 -االعتراف باألخر: -7

وھًشرطاساسًوقاعدةمهمةمنقواعدالتواصلوذلكالنالتواصلھو

استعدادلقبولاالخرواحترامهثقافٌاًوفكرٌاًواالعتقادبؤناالختالؾتنوعطبٌعً

ان علٌنا فؤن ذلك على وتؤسٌساً وعداء ولٌستهدٌد والتطور الؽنى ٌبعثعلى
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 الملموس والمنطق العقل ان جمٌعاً كظاھرةندرك االختالؾ حتمٌة ٌنصعلى

طبٌعٌةفًالحٌاةاالنسانٌةواناؼفالھذهالحقٌقةٌمهدلثقافةالتعصبوالتطرؾ



االجناس اختالؾ على االخر الطرؾ تقبل على مثال االسالمً الثقافً وتراثنا

وعاصرته التًسبقتاالسالم بالحضاراتاالنسانٌة واللؽاتواالدٌانواعترافها

والٌونانفؤضفت اشتهرتبهمنالفضابلفًشتىالمجاالتفالروم لكلامةما

ٌمتازونبالحكمةوالروٌةوالفرسبالملكوتدبٌرالسٌاسةوالهنودبالعلموالحساب

،1999)لبٌب،والتنجٌموالصٌنٌونبالصناعةوالرسموالعرببالبٌانوالفصاحة.

244)



اصدقتعبٌرحٌنماقال:)لكلامةفضابلوقدعبرالتوحٌديعنھذهالفكرة

ورذابلولكلقوممحاسنومساوئولكلطابفةمنالناسصناعتهاوحلهاعقدھا

ٌقتضًبانالخٌراتوالفضابلوالشروروالنقابصمقاصة كمالوتقصٌروھذا

علىجمٌعالخلقفالفرسالسٌاسةواالدبوالحدودوالرسوموللرومالعلموالحكمة

 الصبروللهند ولزنج واالقدام الشجاعة وللترك والسحر والخفة والرواٌة الفكر

والبٌان والزمام والجود البالء عند والقرىوالوفاء والفرحوللعربالنجدة والكد

. )........، االسالمٌة(74-1984،73)التوحٌدي الحضارة استوعبت وبذلك

ؾاالممالتًخالطتهاوتثاقفتعملٌاتھابلةمنالتراثاالنسانًالذيوجدتهمختل

(2414،14)مركزنون،معهابعمق.

 التكامل والمشاركة -3

اي اٌجابٌٌن طرفٌن بٌن ٌتم التواصل ان فٌه الشك االخر مما على ٌقوم انه

احد ٌتوقؾ وعندما والمشاركة التكامل طرٌق عن فٌتحقق التؤثٌر وتبادل العطاء

لتواصلوٌكتفًبماٌردالٌهمنخارجنطاقذاتهالطرفٌنعنالمشاركةفًعملٌةا

الحضارٌةٌفقدالتواصلاساسةوعمقهاالستراتٌجًوبالتالًٌسقطفًاحدىالهوتٌن

(2449،15اماالتقلٌداوالؽزوالفكريوالهٌمنة.)رزمانن

اًوقداشارابنخلدونالىھذهالظاھرةفًمقدمتهحٌنماقررانالمؽلوبمولعابد

وسابراحوالهوعوابدهوالسببفًذلكانالنفس فًشعارهونحلته باالقتداءبالؽالب

تعتقدالكمالفٌمنؼلبهاوتعادالٌهوٌعزوھذاالىالولعالىانالمؽلوبٌؽالطبذلك

قدٌنتهً ذاتهباناستقداممظاھرالقوه بالتشبهبالؽالبمخادعاً نفسهوٌؽطًعجزه

(1984،147بنخلدون،)الىاكتسابها.



وٌبدوواضحاًانھذهالطرٌقةالتمتالىالتواصلبصلةالناحدطرفٌهاسلبًال

تتوفرفٌهالعناصرالتًتستقبلالوافدالجدٌدوتهضمهوتحولهالىطاقةخالقةبلھو

ٌإديالىالركود المجتمعالذيالٌنتجوالٌعًالفعالٌةالحضارٌةمما تؽٌرلوجه

(1995،4)سفر،الستنقاعالحضاري.وا
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 -:االنتقال السلمً ال شكال التواصل -3

انمناھمالشروطالواجبتوفرھافًالتواصلالحضاريبٌنالحضاراتھو

نتقالفًمختلؾانواعتساعدعلىاال انٌتمفًاطارسلمًوبٌبتهھادبةمستقرة

لعمرانوالفنونواآلداببٌنالبٌباتالعلوموالفنونوالمعارؾوالخبراتواسالٌبا

الحضارٌةالمختلفةفؤكثراشكالالتواصلبٌنبنًالبشرعبرالتارٌخثمفًجومن

التبادلالطوعًوكانابطالهمنالعلماءالذٌناؼرموابالبحثفجابواالبلدانونقبوا

تحولتالتجارةاالثاروالفواالكتبالكثٌرةوكانللتجارةدوركبٌرمنالتواصلفقد

الرحالة الى باإلضافة ھذا الحدٌثة والمخترعات واالفكار القٌم النتقال وسٌلة الى

(2444،17والمؽامرٌنالذٌنكانواوسٌطاًبٌنالشعوب)بوتشٌش،



وتٌرة وتتسارع الحضاري التواصل حركة تنشط واالطمبنان االمن اجواء ففً

التعارؾامافًزمنالحروبوالثوراتالتواصلالحضاريبٌناالمموتمدجسور

واالضطراب القلق وٌملإھا بشدة تقمع التواصل حركة فان الدموٌة والصراعات

حٌثٌتوجهبفكراالنسانوتطلعاتهالىالمحافظةعلىحٌاتهوالٌجدمتسعللتواصل

ولعلابرزمثالعلىاالنتقالالسلمًالشكالالتواصلبٌناالمموالشعوبانتقال

كنوزالمعارؾاالسالمٌةالىاوربافقدكانتاالندلسوصقلٌةوجنوبفرنساوثؽور

ساعد كذلك االسالمٌة الحضارة على األوربٌٌن منها اطل التً المنافذ ھً الشام

الطلبةاألوربٌٌنالقادمٌنمناورباواحتكاكهمبالمجتمعاتاالسالمٌةالىانتقال

الى االسالمٌة العربٌة تعانًمنالثقافة العلمٌة فًوقتكانتالحٌاة ارجاءاوربا

(1993،15القحطالشدٌدفقدكانتاورباتخوضفًعصرالظلمات)علً،

االسالمً العربً للفكر فرنسٌة مراكز مونبٌله وناربونه وتولوز مرسٌلٌا وكانت

مركزفالعلومالعربٌةدخلتاللورٌنفًالقرنالعاشرالمٌالديوجعلتمنالمنطقة

 للنفوذالعلمًومنثمانتقلتالىاجزاءاخرىمنالمانٌاوانكلتراوالنورماندٌه

Philipk, , 1970, ..P 177.))

 

 الحضاري التواصل طرق

 -:الترجمة  -8

والمٌم والتاء تراجم وجمعها ) )ترجم مصدرھا فعلل وزن على والترجمة

(2414،18لؽةاخرى.)دومة،اصلٌتانوالترجمةتعنًنقلالكالممنلؽةالى

نختلؾفً وقبابل هللاامم انجعلنا منذ البشر التًاحتاجها العلوم اقدم وھًمن

السنتناوالترجمةتسمىفًالعربٌة)النقل(ايعملٌةتحوٌلنصاصلًمكتوبمن

لؽةالىلؽةاخرىوتعدالترجمةوسٌلةلنقلالحضارةوالثقافةوالفكرواالتصالبٌن

الشعوبوالحضاراتوكانتالترجمةمنالعلومالمهمةعندالعربوقدتنبهالعرب
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ألھمٌةالترجمةمنذالعصرالجاھلًمنخاللالعالقاتالتجارٌةواالقتصادٌةالتً

تربطهمباألقوامالمحٌطةبهموبقتالحاجةالىالترجمةفًتطورمستمربعداثراء

والق المختلفة بالكتب ترجمةالمكتبات حركة االرضوبدأت بقاع مختلؾ من ٌمة

2448)الطرٌفً،العلومالٌونانٌةوالهندٌةوالفارسٌةواحداثنهضةعلمٌةواسعة

،248)



سحابة تعٌشفًالعصوراالسالمٌةفًعصورمظلمةوتؽطٌها ولقدكانتاوربا

النحطاطكثٌفةمنالتؤخرالحضاريحٌثكانتتؤنتحتكابوسالجهلوالتؤخروا

وسٌطرةالكنٌسةالتًكانتتوجهالتعلٌموبقًالحالكذلكحتىاوابلالقرنالخامس

سٌل فؤزداد االسالمٌة العربٌة الحضارة األوربٌٌن عٌون بهرت عندما الهجري

العربٌة اللؽة عن الترجمة جامعاتاالندلسونشطتحركة الى االوربٌٌن الطلبة

ودرستالكتبالع ربٌةفًاورباوٌمكنالقولبانالتواصلوالترجمةنشاطاًكبٌراً

وجهانلعملةواحدةفلمٌكنلإلنسانانٌتصلمعاخٌهاالنساندونانٌكونھناك

ثمره منالتفاعلوكانالتواصلالحضاريعلىالدوام قنواتاتصالالتًتمكنها

لتسجٌالتٌانعةمنثمراتالترجمةواحدىوابرزنتابجهاواثارھافالوثابقوا



ھذه ان للشك ٌدع ال بما تثبت والمإرخون الباحثون علٌها عثر التً والنقوش

فرصة ضمنتلشعوبها ومستمرة دابمة دخلتفًعملٌاتتواصل الحضاراتقد

(1975،21نادرةللتعارؾوالتالقحوالتواصل.)سارتون،



 الهجرات -7

نعرؾالهجراتبؤنها ان انتقالوٌمكن عن الناسمنعبارة من كبٌرة اعداد

 الطبٌعٌةمكانها ،كالكوارث عدٌدة سباب ال اخر مكان الى فٌه تعٌش كانت الذي

والفٌضاناتوالزالزلوالبراكٌنواالعاصٌراوتعرضاراضٌهمللؽزوالكاسحوقد

التواصل نتٌجة عمٌقة ولؽوٌة واجتماعٌة تؽٌراتدٌنٌة الموجاتالمهجرة كانلهذه

بٌ التارٌخكٌؾتفاعلتالذيحصل لنا سجل وقد الٌه والمهاجر المهاجر نطرفٌن

الظروؾمد البعضبعدانفرضتعلٌها المجموعاتالبشرٌةالمختلفةمعبعضها

2449،22جسورالتعارؾوالتعاونلتحقٌقالمصالحوتٌسٌرسبلالحٌاة.)زرمان،

)







 الرحالت -3

عدهمثلالرحالتالمتبادلةعلمٌةتنوعتقنواتالتواصلوظهرتفًاشكال

كانتاوجؽرافٌةاومجردرحالتسٌاسٌهاواستكشافٌةھذافضالًعنالمراسالت
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وحلقاتالمناظراتوالتكوٌنالمذھبًوقدكانللرحالتالجؽرافٌٌنالدورالكبٌرفً

نموذجاً بطوطة بن والرحالة االدرٌسً العالم لنا الحضاريوٌقدم التواصل اثراء

للتواصلالثقافً.)بوتشٌش، انالرحالتلعبت2444،17حٌاً الشكفٌه ومما )

قدٌماًوحدٌثاًدوراًالٌستهانبهلتحقٌقالتواصلبٌنالحضاراتوالقومٌاتوكانت

الرحالة به قام ومثالعلىذلكما فًاحداثالتقارببٌنالشعوبالمتباعدة سبباً

ھادعاةوتجاراًوسواحاًفؤحدثوافًبلدانهاالمختلفةالمسلمونفًافرٌقٌاحٌنمادخلو

(1998،19تؽٌراتعمٌقةوربطوھابالحضارةالعربٌةاالسالمٌة.)ابوسعٌد،

 السٌاحة -3

الواحدطلباًو     اوداخلالبلد الىبلد العامھًالتنقلمنبلد السٌاحةفًمعناھا

ال الدٌنٌة السٌاحة واشهرھا واالستجمام المإمنونمنللراحة تًكانٌنقلبموجبها

كلدٌنوملهالىاالماكنتضممقدساتهموقدكانتالسٌاحةمحصورةفًالطبقات

المرفهةذاتالنفوذامافًعصرناالحاضراصبحتالسٌاحةصناعةربٌسٌةعلى

آلٌات شؤنفًاقتصادٌاتالدولوتعدالسٌاحةمناھم النطاقالعالمًواصبحلها

 واالجناسالتواصل اختالؾالملل على االفراد النتقال مهمة وسٌلة كونها المهمة

(1975،16والثقافاتبٌنالبلدان.)كامل،

التًالمناطقإلىأساسًبشكلتتجهلماضًافًالسٌاحٌةالحركةكانتوإذا

ةالخالبوالشواطاالجمٌلةالطبٌعٌةوالمناظرالكبرىالسٌاحٌةالهٌاكلعلىتتوفر

الماضٌةالقلٌلةالسنواتخاللومن، المواقعنحوملحوظاتحوالعرفتقد

فًلؽوصانحوالسٌاحمنابهبؤسالنسبةومالت،الحضارٌةوالمراكزالتارٌخٌة

وتذوق،الٌدوٌةالحرؾومعاٌنة،المحلٌٌنبالسكانواالحتكاك،المجتمعاتأعماق

أفراحهمومشاركتهم،البسٌطةمساكنهمفًالناسومعاٌشة،الوطنٌةاألطباق

الثقافٌةالمعلوماتدابرةوتوسٌع،ؾالمعرفةالرؼبةإشباعبهدؾومهرجاناتهم

تزدادةقاعدفتبتماالتًالثقافٌةبالسٌاحةعرؾيأصبحماوھو،والحضارٌة

(2449،24.)زرمان،ٌومبعدٌوما

:الحضاريالٌات التواصل

 

 

 

 :ل فً مجال التعلٌم آلٌات التواص

استحداثشعبةللحضارةفًاقسامالتارٌخفًالكلٌاتالمختلفةلالرتباطالشدٌد -1

 بٌنالتارٌخوالحضارةوالتوسعفًالدراساتالعلٌا.
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الحضارات -2 اتصال جوانب وتوضح اٌجابٌة صورة فً الحضارات وتعرؾ

 االنسانٌة الحضارة فً اسهاماتها ومعرفة وتقدٌرھا ،2442)الشبلً،.االخرى

22-25) 

من -3 الحضارات فً والمختصٌن العلماء بٌن والثقافٌة العلمٌة المإتمرات عقد

الجامعات بٌن والطالب والباحثٌن لألساتذة المتبادلة العلمٌة زٌارات خالل

 المختلفة.

فرق -4 من تتكون الحضاراتوالتً فًمجال المشتركة البحوثالعلمٌة تشجٌع

اتذةٌنتمونالىحضاراتمختلفةوٌنفذونمشارٌعتساھمفًعملبحثٌةتضمأس

التقاربالحضاري.

العالقات -5 بدراسة تعنى التً الحضارٌة البحوث مراكز انشاء فً التوسع

 الحضارٌةبعضهاببعضوالبحثفًقضاٌاالتواصلبٌنها

ھذه -6 على والتعرؾ االنسانٌة الحضارات لمناطق المٌدانٌة الزٌارات تشجٌع

ضاراتعلىطبٌعتهاوماٌعٌشهاھلهاومعرفةتقالٌدھموعاداتهموتحدٌدنقاطالح

 االلتقاءبٌنالحضاراتودعمها.

(2413،117)فتحً،

 -:الٌات التواصل الحضاري فً العالقات بٌن الشعوب 

باعتبارھا -8 وتبادلها الفنون نشر لتشجٌع الشعبً التراث زٌارة فً التوسع

 مشتركاًوسٌلهوتعبٌراًجمالٌاً

عقدمهرجاناتمشتركةبٌنمختلؾالحضاراتللتقاربالحضاريفًكل -7

 المناسباتالرسمٌةوالوطنٌة.

العملعلىالقاءالمحاضراتللتعرؾعلىالمعالمالثقافٌةوالحضارٌةللبالد -3

 (.2449)ٌاسٌن،وعالقاتهابالبلداناالخرى.

 -:اهداف التواصل الحضاري

إلنسانكمحورللتواصلالحضاريووضعتصورلطبٌعةاالھتمامالكبٌربا -1

عالقتهبالكونوالمشكالتالتًتواجههوكٌفٌةحلهاحٌثتختلؾالحضاراتفً

 تحدٌدالمشكلةوالعالج.

 االھتمامبالعلموالعدلواالبداعواالھتمامبالعقلودورهفًالحضارة -2

ؾحولماھٌةاالخالقاالھتمامبالجانباالخالقًفًحٌاةاالنسانواالختال -3

 ومصدرھاوموقعهاداخلكلحضارة

تنمٌةالمعرفةاالنسانٌةمنخاللالحفاظعلىالموروثالثقافًوالحضاري -4

 وخصوصٌتهواقامةالتعاونبٌنمختلؾالحضارات.

(2447،134)العتٌق،

 ابعاد التواصل الحضاري    -   

 -التواصل السٌاسً : -8
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بالشرعٌةٌهدؾالتواصلالسٌا القانونالدولًوااللتزام قواعد سًالىاحترام

الدولٌةواقامةالعالقاتالثنابٌةبٌنالدولعلىاساسااللتزامواالحترامالمتبادلٌن

والعملمناجلاستتباباالمنوالسالمفًربوعالعالمومحاربةاالرھابودعم

القانو واحترام سٌاساتها عن الدفاع فً الشعوب واحترامحقوق الدٌمقراطً ن

الٌوموالتًتهدد عالمنا اناالزماتالتًٌمربها شرعٌةالقوانٌنوالقراراتكما

االمنوالسلمالدولٌٌنوالتًتقلقالضمٌراالنسانًمنشإھامجموعةمنذويالنفوذ

واستخفافها الدولٌة بالقوانٌن واستهتارھا والتحالؾ الحوار لقٌم والهٌمنة والقوة

بادئاالنسانٌةوتحدٌهاالسافرللشرعٌةالدولٌة.بالم

انمانعانًمنهالٌوممناالزماتوالنزاعاتوالحروبالتًتعانًمنوٌالتها

فًكلمن مستقرة كرٌمة حره فًحٌاة منحقها المحرومة الشعوبالمضطهدة

السالمًفلسطٌنوافؽانستانوالصومالومناطقكثٌرةمنالعالممماجعلالعالما

الحواروالتعاونوالتعارؾبٌنالثقافاتمنخاللمنطلقالتحالؾ الىفكرة ٌلجؤ

الحضارة دعم ازاء التارٌخٌة بالمسإولٌة االحساس منطلق من الحضارات بٌن

االنسانٌةازاءدعمالحضارةاالنسانٌةمنخاللالتسامحواحترامالرأيالمخالؾ

والخصوصٌاتالحضارٌةوٌمكنتحقٌقالتواصلفًالمعتقداتوالمشاربالثقافٌة

التارٌخمن للدراساتاالجتماعٌةوخصوصاً السٌاسًمنخاللالمناھجالدراسٌة

الحضاراتاالنسانٌة من حضارة لكل الممٌز السٌاسً الطابع على التؤكٌد خالل

بٌنالحضاراتالمختلف والسٌاسة الحكم فًنظم المشتركة علىالقواسم ةوالتؤكٌد

وتحدٌد المختلفة العالم بالشعوبفًحضارات الحكام عالقة ابراز على والتؤكٌد

(2416،3جوانبالتؤثٌروالتؤثربٌنالحضاراتفًالجانبالسٌاسً.)عساؾ،

 -:التواصل االقتصادي -2

(وھوتبادل)الوصل(الالقطعبٌنانالتواصلاالقتصاديباعتباره )تفاعالً

اوالطرفٌناومج اطراؾبحٌثٌصلكلطرؾالىالطرؾالذيٌقابلة موعة

الضربمنالتعاوناالنسانًالراقً ٌرؼبفًاالقترانمنهوالتعاونمعهوھذا

انماٌنبثقمناالرادةالجماعٌةواالحساسالمشتركبالحاجةالٌهباعتبارهضرورة

 ادت وقد الشعوب بٌن والتفاھم التعاٌش ضرورٌات من االقتصادٌةالتؽٌرات

الكبٌرة



الذي الوقت ففً الكبٌرة االقتصادٌة التكتالت وبروز العشرٌن القرن نهاٌة فً

حٌثاصبحت  العالمٌة  نحو الى مٌالً االقتصادينرى الترابط الى فٌه تسعى

عناصرالمنافسةالعالمٌةھًالمعٌارفًجذبالبضابعورأسالمالانكلھذه

الت االقتصادٌة الدولٌةالمظاھر علىالساحة العالمًتفرضنفسها النظام ًتمٌز

ولذلكفؤناقطارالعالماالسالمًمطالبة االسالمًجزءمنها والتًتعتبرالعالم

بؤعدادافرادھاومإسساتهاالمختلفةوالدخولفًدابرةالمنافسةالعالمٌةمنخالل
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التواص ٌهدؾ حٌث الدول بٌن المشترك االقتصادي الىالتعاون االقتصادي ل

ٌحققالمصالح تطوٌرالعالقاتالتجارٌةبٌنالدولفًاطارالقوانٌنالدولٌةبما

المشتركةودعمجهودالتنمٌةالشاملةوھناٌجبالتؤكٌدعلىاھمٌةابرازالمالمح

االقتصادٌةللحضاراتالمختلفةوالتؤكٌدعلىاھمٌةالطابعاالقتصاديالمدبرلكل

واھمٌة الشعوبحضارة بٌن التقارباالقتصادي احداث فً المشتركة االسواق

(2413،149وتنتجالتطوراالقتصاديللحضاراتالمختلفة)فتحً،

 -التواصل الثقافً : -3

ولذلكفؤنالحفاظعلى مقوماتالنهوضباألمة التواصلالثقافًمناھم ٌعد

مإشراتالثقافٌةالوافدةتحقٌقالثقافةالهوٌةالثقافٌةٌعدمطلباًمهماًلمواجهةخطرال

الثقافٌة الهوٌة على الحفاظ ولكن الحضارٌة العزلة ٌعنً ال ھذا ولكن الحضارٌة

بالذات االعتزاز ٌحقق حضارٌاً انفتاحاً االخرٌن على باالنفتاح ٌسمح بشكل

الحضارٌةوالتعاونمناجلالبناءالحضارياالنسانًوٌمكناننقولانالتواصل

مختلؾ حضور انه كما متزامن الثقافاتبشكل بٌن والتواصل التالقح الثقافًھو

ٌتم مشتركة ثقافٌة مضامٌن تولٌد امكانٌة منصؾمع علىنحو الثقافاتوتفاعلها

اكتسابهامنخاللالحوارواالحترامالمتبادلوتتمالقٌموالمعانًالرمزٌةوالهواٌات

وال ابداعاتاالفراد عن الثقافًالناشبة التواصل جماعاتوالمجتمعاتحٌثٌعتبر

ثمرةجهداالنسانوٌعززنموالثقافةوٌطورھامنخاللتبادلاالفكاروتؤصٌلكل

ماھوجدٌدومبتكرحتىتتمكنالثقافةمنمقاومةعواملالزوالوتنامًقدراتهافً

ا وتقارب المجتمع لحمة تقوٌة فً الحضاري التواصل وٌساعد لمجتمعاتالبقاء

المتواصلةثقافٌاًوتعاٌشهامماٌدفعبحركةالتنمٌةالىاالمامبٌنالشعوبالمختلفة





ٌجبالتركٌزفًمجالالتواصلالثقافًعلىابراز فًمجالالتواصلالثقافًلذا

اھمٌةالطابعالثقافًالممٌزلكلحضارةانسانٌةوابرازاھمٌةالتواصلالثقافًبٌن

(297-1997،295بوالفتوح،الشعوب.)ا



-:التواصل االجتماعً -4

حٌث الحضاري التواصل فً المهمة مقومات من االجتماعً التواصل ٌعد

والمإسسات المجتمع لطبقات االساسٌة المالمح من كبٌرة مجموعة ٌتناول

اجتماعٌةمعاصرةواالمنالمجتمعً االجتماعٌةومكانةالمرأةفًاالسالموقضاٌا

ٌثٌركزالتواصلاالجتماعًعلىاھمٌةاحتراموتقدٌرعاداتوتقالٌدالشعوبح

على وٌإكد االنسانٌة الحضارات بٌن الخصابصالمشتركة اھم وابراز المختلفة
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التعاٌش مبدأ على والتؤكٌد حضارة لكل الممٌز االجتماعً الطابع احترام اھمٌة

نسانالعرقٌةوالدٌنٌةواللؽوٌةولهذاالسلمًبٌنالشعوبالمختلفةواحترامحقوقاال

النوعمنالتواصلدوربارزفًتؤصٌلاالحترامالمتبادلبٌنالشعوبوتقوٌةاصر

التعاونوجسورالتعارؾبٌنالحضارات.





 -: الدٌنً القٌمً التواصل  -5

ثمةمبررعقابديوقٌمًٌدفعناالىاالنفتاحعلىالعالممنحولناوالتواصلمعه

(( القرانالكرٌم الٌة َها*فالتعاونبٌنالشعوبٌدعوا ٌُّ االنَّاس أَ مإِنَّ َناك  نَخلَق  َذَكر مِّ

م َوأ نَثى  وًباَوَجَعل َناك  لَِتَعاَرف واَوَقَباِبلَش ع  م إِنًَّ  َرَمك  م هللاَِِّعندَأَك  َقاك  أَت  َعلٌِم هللاََّإِنًَّ 

لتواصلالحضاريمعاالخرٌنعلىاالستفادةمنكلما((والتقتصرؼاٌةاَخِبٌر 

لدٌهممنجوانبدٌنٌةقٌمٌةبلٌشملاٌضاًافادةاالخرٌنممالدٌنافًتعالٌمدٌننا

(( الكرٌمة اآلٌة الٌه تشٌر ما وھذا م َول َتك ن*الحنٌؾ نك  ة مِّ ونَأ مَّ ع  د  رِإِلَىٌَ  ٌ ال َخ

ونَ ر  ؤ م  ٌَ وؾَِو ر  نَوَِبال َمع  َهو  ن  نَكرَِعنٌَِ ِبكَال م  م َوأ ولَ  ونَھ  لِح  ف  ((وتتمھذهالدعوةمنال م 

خاللاالتصالوالتواصلمعاالخرٌنواحترامحرٌةالعقٌدةالدٌنٌةفًكلالشعوب

______________ 
﴾13﴿الحجرات*

 ﴾144﴿العمران*





زاھمٌةالتواصلالدٌنًالقٌمًالعالمفاإلسالمدٌنالتسامحوالعدلوالرحمةمماٌبر

ھوالتعارؾوالتواصلوتعرٌؾمعالمالدٌناالسالمًوالحضارةاالسالمٌةالعرٌقة

بشكل الخارجً العالم على واالنفتاح تزٌؾ او تشوٌه دون من العالم لشعوب

متحضروتقوٌةاواصرالمحبةوالتسامحوالتعاونبٌنمختلؾالمجتمعاتمنخالل

العقٌدةالدٌنٌةوممارسةالشعابرلكلشعبمنالشعوبولكلحضارةاحترامحرٌة

)فتحً، الحضاراتالمختلفة من عنؼٌرھا تمٌزھا التً الدٌنٌة 2413ممٌزاتها

،133)

 ولوجً :التواصل التكن -6

 والتكنلوجً المعلوماتً التطور تبادلان الى نتٌجة جاء الٌوم نعٌشه الذي

وا والمعلومات العلمٌةالخبرات االكتشافات تزاٌد الى ادى مما وتفاعلها لمعارؾ

والتكنلوجٌةوادىالىثورةفًعالماالتصاالتوالقضاءعلىالمسافاتحٌثاصبح

فوسابل العالم ٌعٌشه الذي االعالمً االنفتاح ضل فً صؽٌرة كونٌة قرٌة العالم

مٌنهامنمجتمعالىاالتصالالسرٌعةاصبحتتعبرالحدودبالقٌودبوسابلهاومضا
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اخرحٌثاصبحھناكانفتاححضاريبعٌدعنالعزلةالحضارٌةوقدترتبعلى

بٌن والربط االزمات واختصار المعلومات انظمة وتطور االنترنٌت استخدام

الثقافٌة والنظم المختلفة الحٌاة انماط على ذلك انعكس وقد المختلفة المجتمعات

ا ٌجب وھنا الوطنٌة التواصلوالهوٌات اھمٌة على التارٌخ مناھج فً لتؤكٌد

تؽٌر على التكنلوجٌا دور وابراز المختلفة والحضارات الشعوب بٌن التكنلوجً

االنماطالبشرٌةوالتؤكٌدعلىالطابعالممٌزلكلنمطمنانماطالحضارةاالنسانٌة

(1996،133.)الفنوھاٌدي،

























 ابقة المحور الثالث الدراسات الس

 :تمهٌد -

لموضوعالسابقةالدراساتعنالباحثٌنقباناالكادٌمًالبحثضروراتمن

واضحةصورةتعطًمعلوماتمنالدراساتتلكبهتزخرلما،نظرابحثه

ٌٌسر،مماعلٌهٌتفقوالم،وماعلٌةاتفقوا،وماالسابقونالٌهوصللماوشاملة

حٌثمنالباحث،فٌبدأبدراستهاٌقومالتًالظاھرةعنالمعلوماتالباحثعلى

.رصٌنةعلمٌةقٌمةالعلمٌةللدراساتٌعطًممااالخرونانتهى

(57،ص1996،نجٌلهابو)



 هذه مجال فً قبل من بذلت التً الجهود معرفة الى السابقة الدراسات وتهدف

:ٌأتً ما اهمها الوجوه من عدد فً منها لالستفادة واستعراضها البحث

السابقةالدراساتاتبعتهاالتًالعلمًالبحثطرابقمنتفادةاالس -1

البحثالحالًوالسابقةالدراساتبٌنواالختالؾالشبهاوجهمعرفة -2

النظرياالطار،اعدادالتحلٌلاستمارةفًتمثلتالتًبحثادواتبناء -3

 للدراسةالمناسبةالعٌنة،اختٌار
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بحثنتابجتحلٌلخاللهامنسٌتمالتًاالحصابٌةاالسالٌباھمتحدٌد -4

.وتفسٌرھا

حٌثمنالحالٌةللدراسةمماثلةاجنبٌةاوعربٌةدراسةعلىالباحثةتعثرلمولما

:االتًالنحوعلىستعرضهاتسافؤنهلذااالساسٌةالبحثمتؽٌرات

 

 والموادٌخالتار كتب فً المتضمنة المواطنة قٌم تناولت التً الدراسات: اوالً 

.-:جتماعٌةاال



  ﴾7118) حماد دراسة-1

محتوىفًالمواطنةمفهومابعادتوافرمدىتحدٌدالىالدراسةھدفت

فًاالعدادٌةبالمرحلةاالجتماعٌةالدراساتبمناھجالتارٌخٌةالموضوعات

السعودٌة تضمنوقدالمواطنةمفهومبؤبعادمعٌاربؤعدادالدراسةقامتوقد

،كمابهالمرتبطةالفقراتمنعددمنهاكلتحتتندرجربٌسٌةعاداب(9)المعٌار

قامتكما،بهالمرتبطةالفقراتمنعددلتنمٌةهمقترحبرنامجبؤعدادبحثقامت

المرحلةھذهتالمٌذلدىالمواطنةمفهومابعادلتنمٌةمقترحبرنامجبؤعدادالدراسة

الدراساتمناھجحتوىوماھداؾتضمٌنفًقصوروجودالىتوصلتوقد

(2441،65،حماد)المواطنةمفهومألبعاداالعدادٌةبالمرحلةاالجتماعٌة

(7118)العسٌري دراسة-2

االجتماعٌةالدراساتكتبفًالمتضمنةالمواطنةقٌممعرفةالىالدراسةھدفت

القٌمراكثبانالنتابجوجاءتمحتواھاتحلٌلخاللمنعمانفًالثانوٌةللمرحلة

السٌاسٌةالقٌمكانتمجتمعةالثانوٌةللمرحلةاالجتماعٌةالدراساتبكتبانتشاراً

63‚7)بلؽتبنسبة 34‚1)بنسبةاالقتصادٌةالوطنٌةالقٌمتلٌها%( واخٌراً%(

الصؾكتبانالدراسةالنتابجاظهرتكما%(6‚2)بنسبةالثقافٌةالوطنٌةالقٌم

بالقٌماھتماماًالثانوٌةللمرحلةاالجتماعٌةالدراساتكتباكثركانتالثانوياالول

كتبجاءتحٌنفًالثانويالثالثالصؾكتبالثانٌةبالمرتبة،تلٌهاالوطنٌة

بالمرتبةالثانويالثانًالصؾكتبوجاءتالثالثةبالمرتبةالثانويالثانًالصؾ

.الثالثة

(2441،56،العسٌري)



(7118)الحسٌنً دراسة-4

للمرحلةالتارٌخكتابفًالسابدةالقٌمعلىالتعرؾالىالدراسةھذهھدفت

كتبثالثمنبحثعٌنة،تكونتالعراقفًالدراسةھذه،اجرٌتاالعدادٌة

الكتب،وحللتللقٌممجاالتتسعةمنتكونللبحثاداةاعدت،وقدللتارٌخ
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النسبةاستخدامتم،كماادالتعدوحدةوالتكرارللتحلٌلوحدةالفكرةباستخدام

Holsti)ھولستًومعادلةالتكراراتلحسابلمبوٌةا التحلٌلثباتالستخراج(

القٌمجاءتفٌماالذاتٌةالقٌمتكرارااالكثرالقٌمانالتحلٌلنتابجاسفرتوقد

الذاتٌةالقٌممجموعةمشاركةعنالنتابجبٌنتكماالثانٌةبالمرتبةالصحٌة

القٌممجموعةشاركتبٌنما،منهمالكلبقٌمتٌنوالدٌنٌةواالجتماعٌةوالمعرفٌة

،قٌمبثالثاالقتصادٌةالقٌممشاركةوكانت،االربعةبقٌمهاالوطنٌة،القومٌة

.واحدةبقٌمةالجمالٌةالقٌمةمشاركةكانتفٌما

 

 (7186) الصبحٌن دراسة - 5

للصفوؾوالوطنٌةاالجتماعٌةالتربٌةكتبفًالوطنٌةالقٌمواقعالدراسةعنوان

أھمعنالكشؾالدراسةالىھدفتاألردنفًالثانويوالسادسوالخامسالرابع

للصفوؾوالوطنٌةاالجتماعٌةالتربٌةكتبفًتوافرھاالواجبالوطنٌةالقٌم

درجةعلىالتعرؾثمومناألردن،فًاألساسٌةوالسادسوالخامسالرابع

تمإذالتحلٌلً،الوصفًالمنهجالدراسةاستخدمتوقدالكتب؛هھذفًتوافرھا

عشرةاحدعلىاحتوىالذيالوطنًالبعدمنتتكونالمحتوىلتحلٌلأداةإعداد

والدراساتوالبحوثالتربوياألدبإلىالرجوعخاللمنذلكوتموطنٌة،قٌمة

وتماالختصاص،أھلمننخبةعلىبعرضهاصدقهامنالتؤكدوتمالصلة،ذات

النتابجإلىالتوصلوتمالمناسبةاإلحصابٌةاألسالٌبباستخدامالثباتمنالتؤكد

اآلتٌة والوطنٌةاالجتماعٌةالتربٌةكتبفًالمتضمنةالوطنٌةالقٌمإجمالًبلػ:

وأنوطنٌة،قٌمة(349)األردنفًاألساسٌةوالسادسوالخامسالرابعللصفوؾ

األردنٌةبالهوٌةاالعتزاز)قٌمةھًالكتبھذهفًتكراراةالوطنٌالقٌمأكثر

إلىالتحلٌلنتابجوتشٌرتكرارا،(69)الكتبھذهفًتكراراتهابلؽتإذ(والقومٌة

منهاعددباستثناءالكتبھذهمحتوىفًمناسببشكلتكررتقدالوطنٌةالقٌمأن

بحثتوصًالنتابجضوءًوف.التكرارٌنإلىالصفربٌنماتكراراتهاتراوحت

الوطنٌةالقٌممنوباالستفادةمناسب،بشكلتتوفرلمالتًالوطنٌةبالقٌمباالھتمام

المزٌدوبإجراءالمدرسٌة،الكتبومإلفًالباحثٌنقبلمنبحثأداةفًالواردة

دراسٌةومناھجمراحلوفًالموضوعھذاحولالدراساتمن

(2416،27الصبحٌن،.)أخرى

 -: االجنبٌة راساتالد

(Woyach )1992دراسة-1

ألخذالشبابإلعدادالدولتستخدمهاالتًؼالطرٌقةإلىؼالتعرفاالدارسةھذهھدفت

،ؼبذلكالمتعلقةونشاطاتللمواطنةالطلبةمعرفةعلىؼوالتعرؾكمواطنٌندورھم

وھً "المواطنةٌملتعلالدولٌةالوكالةفًالباحثٌنمنمجموعةبهاقامراسةد

ICCS"منالدارسةمجتمعوتكون )الثامن،الصؾطلبةمن(144444) )
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الالتٌنٌةوأمرٌكاأوربامندولة53فًم،لمع62444 عٌنةوسحبتوآسٌا،

نموذجٌة، نحومعمدرسة(154) (3544 طالب( (2444 المعلمٌنمن(

مواضٌعتؽطىواستبانةتباراخاداةوطبقتالمسحًالمنهجالدارسةواستخدمت.

حقوقمثلالسٌاسٌةكاألفكارالمإسسات،وفهممعرفةمنالمواطنةتعلٌمفًمختلفة

الىبحثوتوصلتواالتصاالتوالبٌبة،والتعددٌة،االجتماعً،كالتماسكاإلنسان،

بالمعرفةالخاصالمستوىتحتدرجاتهمكانتالطلبةمن16%التالٌةالنتابج

كانواالعٌنةأفرادمن(31)%األول،بالمستوىصنفوا%26مواطنة،البمبادئ

الربٌسٌةالعالقاتوفهمالربٌسٌةالمواطنةانظمةبفهمالمتعلقالثانًبالمستوى

(Woyach,1992,pp.93.)بالمواطنةالمتعلقة









( Dynnaeson  (1992  دراسة-2

الدراسةھدفت؟الثانوٌةالمرحلةبالطالعندالفعالةالمواطنةتعنًماذابعنوان

الباحثواستخدم؟الثانوٌةالمرحلةفًالطلبةلدىالمواطنةمعنىتحدٌدالى

الوالٌاتفًالطالبمنمجموعةالبحثمجتمعوكانالتحلٌلًالوصفًالمنهج

خصابصاھمٌةابرزھامننتابجعدةالىالدراسةوتوصلتاالمرٌكٌةالمتحدة

الوطنٌةوالتربٌةالتارٌختدرٌسفًعلٌهاالتركٌزٌجبالتًصالحةاللمواطنةا

،والسلوكالمجتمعشإونفً،والمشاركةالجارٌةاالحداثمعرفةھًللطالب

التًوالصالحٌاتالشرعٌةعلىبناءاًالسلطة،وتقبلالجٌدة،واالخالقالحمٌد

-Dynneson,1992,pp55.)الطالبلدىالوطنحبروح،اٌجادالمجتمعتخدم

((Shelly 1996 دراسة -3

فًالجٌدةالمواطنةصفاتحولالحكومٌةالثانوٌةالمدارسمدرسًرإٌةبعنوان

المنهجالباحثواستخدمالصفاتتلكتحقٌقفًالمعلمٌنودورواشنطنوالٌة

فًوالمعلماتالمعلمٌنمجتمعوكانمدرساً(22)مع،والمقابلةالتحلٌلًالوصفً

14)منمدرسة(22) 247)العٌنةعددوبلػواشنطنفًمنطقة( معلمٌن(

للمواطنةالجٌدةالصفاتاناھمهانتابجعدةالىبحثوتوصلتمعلمة(184)و

وقبول،المجتمعشإونفًوالمشاركةالحالٌةباألحداثوالعلماالطالعفًتتمثل

(Shelly,1996,78.)القراراتاتخاذعلى،والقدرةلمسإولٌةوتحمل



Hudso (2006) دراسة-4

المتحدةبالمملكةالثانوٌةالمدرسةفًوتعلٌمهاالمواطنةتربٌةتطبٌقبعنوان

تربٌةحولالثانوٌةالمدرسةطالبمنعٌنةاراءعلىالتعرؾالىالدراسةھدفت



56 
 

منالمواطنةمفهوموتبنًالمواطنةالىٌعزىالذيالصراعومعانًالمواطنة

،واتبعتوالهوٌةوالمشاركةوالواجباتالحقوقبٌنالعالقاتومةمنظخالل

 طالبمنعٌنةعلىطبقتاستبانةمستخدمهالتحلٌلًالوصفًالمنهجالدراسة

144)عددھابلػالثانوٌةالمرحلة الطالبانالنتابجوأظهرتوطالبةطالب(

،والبعدالثقافاتدتعد،واھمٌةمفٌدةبوصفهاالمواطنةعلىالتربٌةالىٌنظرون

الوعًلتطوٌرالتعلٌمفً،والمشاركةالدٌمقراطًوالتمثٌلالمحلً،

( Hudson,2006,71.)التنموي









      Noona  2010دراسة -5

اوجدتكولمبٌادولةانبحثاوضحتحٌثكولمبٌافًالدراسةھذهاجرٌت

  Citizenship)واطنةالمتقرٌرحولالتربٌةوزارةمنمقدماًبرنامجاً

Competenicies)التعلٌمًالبرنامجھذامثلوجودفاعلٌةوضحالباحثولكن

االٌجابًوالتؤثٌرلتطبٌقهالعملٌةوالممارسةالفعلًالتنفٌذمحدودٌةالىونبه

تربوٌةتقنٌاتتطبٌقالىالكولومبًبالتعلٌمادىمماعلٌهاالمتطلعلمخرجاته

دعاماوابرازالطلبةنفوسفًوتؤصٌلهالمواطنةبرنامجعٌلتفاجلمنمستحدثة

استعداداجلمنالمعلمٌنوتدرٌبالمواطنةتدرٌساسالٌبتحدٌثھوالباحثالٌه

.الطلبةنفوسفًالمواطنةقٌمتؤصٌلفًالمتؽٌراتمعللتعاملاكبر

(Noona,2010,pp.54)



 المضمنة المواطنة قٌم تناولت تًال والدراسات البحث الحالً بٌن مقارنة-

-:االجتماعٌة والمواد التارٌخ كتب فً

حماددراسةھدفتفقدالسابقةالدراساتمنكلھدؾتباٌن-:بحث هدف-1

بالمرحلةالتارٌخٌةالموضوعاتمحتوىفًالمواطنةمفهومتوافرالى(2441)

معرفةالىھدفتفقد(2441)العسٌريدراسةھدفتبٌنماالسعودٌةفًاالعدادٌة

فًالثانوٌةالمرحلةفًاالجتماعٌةالدراساتكتبفًالمتضمنةالىالمواطنةقٌم

عمانسلطنة

السابدةالقٌمعلىالتعرؾالىالدراسةھذهھدفتفقد(2447)الحسٌنًدراسةاما

تھدفبٌنماالعراقفًالدراسةھذه،اجرٌتاالعدادٌةللمرحلةالتارٌخكتابفً

كتبفًتوافرھاالواجبالوطنٌةالقٌمأھمعنالكشؾالى﴾2415)صبحٌندراسة

فًالثانويوالسادسوالخامسالرابعللصفوؾوالوطنٌةاالجتماعٌةالتربٌة

 Woyochدراسة؛اماالكتبھذهفًتوافرھادرجةعلىالتعرؾثمومناألردن،
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الشبابإلعدادالدولتستخدمهاالتًالطرٌقةعلىالتعرؾالىھدفتفقد(1992) 

المتعلقةونشاطاتللمواطنةالطلبةمعرفةعلىوالتعرؾكمواطنٌندورھمألخذ

المواطنةمعنىتحدٌدالىالىھدفتفقد((Dynneson1992دراسةاما،بذلك

Shelly1996)دراسة؟،اماالثانوٌةالمرحلةطلبةلدى رإٌةالىھدفتفقد(

والٌةفًالجٌدةالمواطنةصفاتحولالحكومٌةنوٌةالثاالمدارسمدرسً

  Hudson﴿دراسةھدفت،بٌنماالصفاتتلكتحقٌقفًالمعلمٌنودورواشنطن

الثانوٌةالمدرسةطالبمنعٌنةاراءعلىالتعرؾالىدراسةھدفتالى((2006

مفهوموتبنًالمواطنةالىٌعزىالذيالصراعومعانًالمواطنةتربٌةحول

،والهوٌةوالمشاركةوالواجباتالحقوقبٌنالعالقاتمنظومةخاللمنالمواطنة

فعالٌةمعرفةھدفتفقد(Noona2010)دراسةاما وزارةمنمقدماًبرنامجاً

Citizenship Competenicies)المواطنةتقرٌرحولالتربٌة فاعلٌةووضح(

معرفةالىھدؾفقدلبحثالحالًا،امالمخرجاتهالتعلٌمًالبرنامجھذامثلوجود

المرحلةفًالتارٌخكتبفًالحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمتوافرمدى

.العراقفًالمتوسطة



فً(2441)حمادفدراسةاجرابهامكانفًالدراساتتباٌنت-:بحث مكان -1

الحسٌنًودراسة،عمانسلطنةفً(2441)العسٌري،ودراسةالسعودٌة

  woyach)،ودراسةاالردنفً(2415)صبحٌنودراسةالعراقفً(2447)

Dynneson 1992)ودراسة،االتٌنٌةامرٌكافً(1992 ودراسة(

Shelly(1996)ًودراسةاالمرٌكٌةالمتحدةالوالٌاتف،Hudson (2006)ًف

Noona2010)،ودراسةالمتحدةالمملكة الحالً،اماكولمبٌافً( فقدالبحث

.لعراقافًاجرٌت



البحثمجتمعتكونفقدالبحثمجتمعفًالدراساتتباٌنت-:البحث محتمع -7 -

فًالمتوسطةللمرحلةاالجتماعٌةالدراساتمناھجمن(2441)حماددراسةفً

السعودٌة البحثتكونفقد(2441)العسٌريدراسة،اما مناھجمنمجتمع

فًالبحثمجتمعكان،بٌنما،عمانًفالثانوٌةالمرحلةفًاالجتماعٌةالدراسات

2447)الحسٌنًدراسة ،اماالعراقفًاالعدادٌةالمرحلةفًالتارٌخكتب(

االجتماعٌةالتربٌةكتبكانتفقد(2415)صبحٌندراسةفًالبحثمجتمع

مجتمعكانبٌنما،األردنفًالثانويوالسادسوالخامسالرابعللصفوؾوالوطنٌة

،اوربامندولة53فًالثامنالصؾطلبةWoyach (1992)اسةدرفًالبحث

Dynneson(1992دراسةفًالبحثمجتمعاما فًالثانوٌةالمرحلةطالب(

Shelly (1996)دراسةفًالبحثمجتمعكان،بٌنمااالمرٌكٌةالمتحدةالوالٌات
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فًالبحثعمجتمكان،بٌنماواشنطنفًمدرسة(22)فًوالمعلماتالمعلمٌنمن

اما،المتحدةالمملكةفًالثانوٌةطالبمنمجموعةHudson (2006)دراسة

والمعلماتالمعلمٌنمنمجموعةفكانNoona(2010)دراسةفًالبحثمجتمع

،المواطنةتقرٌرحولالكولمبٌةالتربٌةوزارةمنمقدمتعلٌمبرنامجعلٌهمطبق

والثالثوالثانًاألولللصؾالتارٌخكتابھوالحالٌةللدراسةالبحثمجتمعاما

.العراقجمهورٌةفًالمتوسط

2441)حماددراسةففًالعٌنةحجمفًالدراساتتباٌنت-:العٌنة حجم-3

و،المتوسطةللمرحلةاالجتماعٌةالدراساتمناھج(2441)العسٌريودراسة(

فًاالعدادٌةالمرحلةفًالتارٌخكتبحجمالعٌنةفكان(2447)الحسٌنًدراسة

االجتماعٌةالدراساتكتبالبحثمجتمعفكان(2415)صبحٌن،ودراسةالعراق

دراسة،امااالردنفًالثانويوالسادسوالخامسالرابعللصؾالوطنٌةوالتربٌة

Woyach((1992امااوربٌةدولة53فًالثامنالصؾطلبةالبحثمجتمعفكان

الوالٌاتفًالثانوٌةالمرحلةطالبمنموعةمجDynneson (1992)دراسة

دراسة،امااالمرٌكٌةالمتحدة

Shelly 1996))دراسةاما،معلمة(184)ومعلم(247)بحثعٌنةكانتفقد

(Hudson2006)كانتفقدالبحثالحالً،اماطالب(144)بحثعٌنةكانتفقد

.المتوسطةللمرحلةوالثالثوالثانًاالوللصؾالتارٌخكتاببحثعٌنة



حماددراسةففًالبحثمنهجٌةفًالدراساتتباٌنت-:المستخدمة االداة-4

(9)المعٌارتضمنالمواطنةمفهومبؤبعادمعٌاربؤعدادالباحثقامفقد(2441)

دراسةاما،بهاالمرتبطةالفقراتمنعددمنهاكلتحتتندرجربٌسٌةابعاد

كتببتحلٌلالتحلٌلًالوصفًالمنهجباستخدامالباحثقامفقد(2441)العسٌري

اداةكانتفقدالحسٌنًدراسةاما،،الثانوٌةللمرحلةاالجتماعٌةالدراسات

ووحدةالفكرةباستخدامالكتبتحلٌلوجرىللقٌممجاالتتسعةمنالدراسة

الوصفًالمنهجالباحثاستخدمفقدالصبحٌندراسة،اماوالتكرارالتحلٌل

علىاحتوىالذيالوطنًالبعدمنتكونتالمحتوىلتحلٌلاداةبؤعدادالتحلٌلً

دراسةفًالبحثمنهجٌةكانتبٌنما،وطنٌةقٌمةعشراحدى

Woyach(1992 فًمختلفةمواضٌعتؽطًواستبانةاختباراداةطبقتفقد(

Dynneson(1992دراسة،امامواطنةتعلم منهجالبحثاستخدمتفقد(

اماالمواطنةمعنىتحدٌدحولالطالبعلىاستبانةبتطبٌقالتحلٌلًالوصفً

معوالمقابلةالتحلٌلًالوصفًالمنهجبحثاستخدمتShally (1996)دراسة

التحلٌلًالوصفًالمنهجHudson(2006)دراسةاستخدمتبٌنما،مدرساً(22)

144)علىطبقتاستبانةخاللمن دراسةاما،وطالبةطالب(

Noona(2010)كولمبٌاالتربٌةوزارةمنمقدممشروعبدراسةالباحثقامفقد
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الحالً،اماوالطلبةالمعلمٌنعلى لقٌممقٌاسببناءالباحثةقامتفقدالبحث

ربٌسٌةفكرة(15)وٌضممجالٌنتضمنالحضاريوالتواصلالمواطنة وقد

.المقٌاسھذاضوءعلىالقٌمھذهصنفت



2441)حمادفدراسةالدراساتنتابجتباٌنت-: لنتائجا -5 وجودالنتابجبٌنت(

بالمرحلةاالجتماعٌةالدراساتمناھجومحتوىاھداؾتضمٌنفًقصور

اظهرتفقد(2441)العسٌريدراسة،اماالمواطنةمفهومألبعاداالعدادٌة

اتالدراسكتباكثركانتالثانوياالولالصؾكتبانبحثالنتابج

كتبالثانٌةبالمرتبة،تلٌهاالوطنٌةبالقٌماھتماماًالثانوٌةللمرحلةاالجتماعٌة

بالمرتبةالثانويالثانًالصؾكتبجاءتحٌنفًالثانويالثالثالصؾ

(2447)الحسٌنًدراسةاما،الثالثةبالمرتبةالثانويالثانًالصؾكتبالثالثة

الصحٌةالقٌمجاءتفٌماالذاتٌةالقٌماراتكراالكثرالقٌمانالىتوصلتفقد

بلػ:اآلتٌةالنتابجالى(2415)صبحٌندراسةتوصلتالثانٌة،بٌنمابالمرتبة

للصفوؾوالوطنٌةاالجتماعٌةالتربٌةكتبفًالمتضمنةالوطنٌةالقٌمإجمالً

أكثروأنوطنٌة،قٌمة(349)األردنفًاألساسٌةوالسادسوالخامسالرابع

األردنٌةبالهوٌةاالعتزاز)قٌمةھًالكتبھذهفًتكراراالوطنٌةلقٌما

التحلٌلنتابجوتشٌرتكرارا،(69)الكتبھذهفًتكراراتهابلؽتإذ(والقومٌة

باستثناءالكتبھذهمحتوىفًمناسببشكلتكررتقدالوطنٌةالقٌمأنإلى

النتابجضوءوفً.تكرارٌنالإلىالصفربٌنماتكراراتهاتراوحتمنهاعدد

وباالستفادةمناسب،بشكلتتوفرلمالتًالوطنٌةبالقٌمباالھتمامبحثتوصً

الكتبومإلفًالباحثٌنقبلمنبحثأداةفًالواردةالوطنٌةالقٌممن

مراحلوفًالموضوعھذاحولالدراساتمنالمزٌدوبإجراءالمدرسٌة،

الىبحثتوصلتفقدwoyach  (1992)أخرى،امادراسةدراسٌةومناھج

بالمعرفةالخاصالمستوىتحتدرجاتهمكانتالطلبةمن16%التالٌةالنتابج

العٌنةأفرادمن(31)%األول،بالمستوىصنفوا%26المواطنة،بمبادئ

العالقاتوفهمالربٌسٌةالمواطنةانظمةبفهمالمتعلقالثانًبالمستوىكانوا

الىتوصلتفقدDynneson(1992)دراسةامابالمواطنة،تعلقةالمالربٌسٌة

التركٌزٌجبالتًالصالحةالمواطنةخصابصاھمٌةابرزھامننتابجعدة

الجارٌةاالحداثمعرفةھًللطالبالوطنٌةوالتربٌةالتارٌختدرٌسفًعلٌها

قبل،وتالجٌدة،واالخالقالحمٌد،والسلوكالمجتمعشإونفً،والمشاركة

حبروح،اٌجادالمجتمعتخدمالتًوالصالحٌاتالشرعٌةعلىبناءاًالسلطة

بحثتوصلتفقدShelly1(1996)دراسةتوصلتبٌنماالطالبلدىالوطن

والعلماالطالعفًتتمثلللمواطنةالجٌدةالصفاتاناھمهانتابجعدةالى

لمسإولٌةوتحملوقبول،المجتمعشإونفًوالمشاركةالحالٌةباألحداث
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Hudson(2006دراسةتوصلت،بٌنماالقراراتاتخاذعلى،والقدرة ان(

تعدد،واھمٌةمفٌدةبوصفهاالمواطنةعلىالتربٌةالىٌنظرونالطالب

لتطوٌرالتعلٌمفً،والمشاركةالدٌمقراطًوالتمثٌلالمحلً،،والبعدالثقافات

اسالٌبتحدٌثالىتوصلتدفقNoona (2010)دراسة،اماالتنمويالوعً

المتؽٌراتمعللتعاملاكبراستعداداجلمنالمعلمٌنوتدرٌبالمواطنةتدرٌس

الباحثةفستعرضالطلبة،اماالبحثالحالًنفوسفًالمواطنةقٌمتؤصٌلفً

الرابعالفصلفًوذلكالٌهتوصلتما

:التارٌخ كتب فً الحضاري التواصل تناولت التً الدراسات -:ثانٌاً 

(7183) فتحً دراسة

ضوءفًالثانوٌةبالمرحلةالتارٌخمنهجتطوٌر)عنوانتحتالدراسةھذهجاءت

المرحلةفًالتارٌخلمنهجتصورتقدٌمبحثھذهھدفت(الحضاريالتواصلأبعاد

بؤبعادقابمةإعدادالىبحثوسعت.الحضاريالتواصلابعادضوءفًاالعدادٌة

أبعادضوءفىالثانوٌةبالمرحلةالتارٌخلمنهجوثٌقةوتقدٌم،اريالحضالتواصل

ضوءفىالثانوٌةبالمرحلةلمنهجمقترحتصوروتقدٌم.،الحضاريالتواصل

الباحثواستخدمالحضاريالتواصلأبعادلقٌاساختباربناء.،المقترحةالوثٌقة

للمرحلةالتارٌخكتبالبحثمجتمعوكانبحثفًوالتجرٌبًالوصفًالمنهج

طالبمنمجموعةعلىالبحثعٌنةوكانتاالعدادٌةالمرحلةوطالباالعدادٌة

عنداحصابٌةدالةاتفروقوجودبحثنتابجوكانتالمتوسطاالولالصؾ

منكلفىالتجرٌبٌةالمجموعةطالبدرجاتمتوسطًبٌن،%"4,1"مستوى

.الحضاريالتواصلالختبارالمعرفًبالجانفًالبعديوالقٌاسالقبلًالقٌاس

درجاتمتوسطًبٌن،%"4,1"مستوىعنداحصابٌةدالةاتفروق،وجود

تنمٌةفًفًالبعديوالقٌاسالقبلًالقٌاسمنكلفىالتجرٌبٌةالمجموعةطالب

عنداحصابٌةدالةاتفروقوجود،.الحضاريالتواصلالختبارالمهاريالجانب

منكلفىالتجرٌبٌةالمجموعةطالبدرجاتمتوسطًبٌن،%"4,1"مستوى

التواصلالختبارالوجدانًالجانبتنمٌةفًفًالبعديوالقٌاسالقبلًالقٌاس

مستوىعنداحصابٌةدالةاتذفروق،وجود.الحضاري "4,1 " بٌن،%

منكلفىالتجرٌبٌةالمجموعةطالبدرجاتمتوسطً

عبدالخالق.)ككلالحضاريالتواصلاختبارفًالبعديٌاسوالقالقبلًالقٌاس

،2413،39)
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فً  الحضاري التواصل تناولت التً  الدراسة البحث الحالً بٌن مقارنة-

 :التارٌخ كتب

ؼٌرالمتؽٌرھذاكونالحضاريالتواصلعنالسابقةالدراساتلقلةنظراً

التواصلعنمصرفًةواحددراسةعلىالباحثفقدالعراقفًمدروس

ھذهبٌنمقارنهالباحثةوجرتالمتوسطةللمرحلةالتارٌخمنهجفًالحضاري

-:البحثالحالًوالدراسة



2413)الخالقعبددراسةھدفتفقد-:بحث هدف-1 لمنهجتصورتقدٌم(

ھدفت،بٌنماالحضاريالتواصلابعادضوءفًاالعدادٌةالمرحلةفًالتارٌخ

كتبفًالحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمتوافرمدىمعرفةالىلحالًالبحثا

.العراقجمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخ

اجرٌتبٌنما،مصرفً(2413)الخالقعبددراسةاجرٌت-:بحث مكان-2

.العراقجمهورٌةفًالبحثالحالً

2413)الخالقعبددراسةففً-:البحث مجتمع-3 كتبالبحثمجتمعكان(

مجتمعكانبٌنمامصرفًاالعدادٌةالمرحلةوطالباالعدادٌةللمرحلةالتارٌخ

.العراقجمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبالبحثالحالًفًالبح

علىالبحثعٌنةحجمكان(2413)الخالقعبددراسةففً-:العٌنة حجم-4

حجماما،االعدادٌةالمرحلةوكتبتوسطالماالولالصؾطالبمنمجموعة

.المتوسطوالثالثوالثانًاالولللصؾالتارٌخكتابھًالبحثالحالًفًالعٌنة



قابمةبإعدادالباحثقام(2413)الخالقعبددراسةففً-:المستخدمة االداة-5

ضوءفىةالثانوٌبالمرحلةالتارٌخلمنهجوثٌقةوتقدٌم،الحضاريالتواصلبؤبعاد

الثانوٌةبالمرحلةالتارٌخلمنهجمقترحتصوروتقدٌم.،الحضاريالتواصلأبعاد

واستخدمالحضاريالتواصلأبعادلقٌاساختبار،وبناءالمقترحةالوثٌقةضوءفى

الباحثةاتبعتفقدالبحثالحالًاما،بحثفًوالتجرٌبًالوصفًالمنهجالباحث

والتواصلالمواطنةلقٌممقٌاسببناءالباحثةقامذاالتحلٌلًالوصفًالمنهج

ضوءعلىالقٌمھذهوصنفتربٌسٌةفكرة(15)وٌضممجالٌنتضمنالحضاري

المقٌاسھذا



وجوداھمهانتابجالىتوصلت(2413)الخالقعبددراسةففً-:النتائج-6

طالبدرجاتمتوسطًبٌن،%"4,1"مستوىعنداحصابٌةلةالداتذفروق

المعرفًالجانبفًالبعديوالقٌاسالقبلًالقٌاسمنكلفىالتجرٌبٌةالمجموعة

4,1"مستوىعنداحصابٌةدالةاتفروق،وجود.الحضاريالتواصلالختبار
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القبلًالقٌاسمنكلفىالتجرٌبٌةالمجموعةطالبدرجاتمتوسطًبٌن،%"

وجود،.الحضاريالتواصلالختباراريالمهالجانبتنمٌةفًفًالبعديوالقٌاس

طالبدرجاتمتوسطًبٌن،%"4,1"مستوىعنداحصابٌةدالةاتفروق

الجانبتنمٌةفًفًالبعديوالقٌاسالقبلًالقٌاسمنكلفىالتجرٌبٌةالمجموعة

عنداحصابٌةدالةاتفروق،وجود.الحضاريالتواصلالختبارالوجدانً

منكلفىالتجرٌبٌةالمجموعةطالبدرجاتمتوسطًبٌن،%"4,1"مستوى

البحثاما،ككلالحضاريالتواصلاختبارفًالبعديوالقٌاسالقبلًالقٌاس

ھذهمنالرابعالفصلفًوذلكنتابجمنالٌهتوصلتماالباحثةفستعرضالحالً

.البحث

 

































 الفصل الثالث
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 مجتمعالبحثوعٌنته -

 اداداةالبحثاعد -

 صدقوثباتاالداة -

 الوسابلاالحصابٌة
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 -الفصل الثالث :
 -: واجراءاته  البحث منهج: أوالً 

منالمتبعةواإلجراءاتالبحثلمنهجتفصٌلٌاًعرضاالفصلھذاٌتضمن

جمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتحلٌلأسلوبتحدٌدحٌث

العراق البحثوعٌنة، معاملاستخراجوأسالٌبصدقهاوإٌجاداألداتٌنوبناء،

املهالثبات وقدالبٌاناتمعالجةفًالمناسبةاإلحصابٌةالوسابلواستعمال،

تحلٌل)المحتوىتحلٌـــلنوعمنالوصفًالبحثمنهجالباحثةاعتمدت

المضمون التارٌخوكتبعامبشكلالكتبمضامٌنلتحلٌلالمناسبلكونه(،

خاصبشكـــل الحضارياستخراجلؽرض، والتواصل المواطنة كتبفًقٌم

.التارٌخفًالمرحلةالمذكورة



                                             -: البحث: إجراءات: ثانٌاً    

وعٌنة البحث مجتمع-1

:البحث مجتمع-أ

المتوسطةللمرحلةالتارٌخكتب-

المتوسطاألولللصؾالقدٌمةاتالحضارتارٌخكتاب-* منفًلجنةتؤلٌؾ،

،8)الطبعة،التربٌةوزارة ھـ1437/م2416( 116)صفحاتهوعدد. صفحة(

.موضوعا(22)موضوعاتهوعدد،

لجنةمنوزارةتؤلٌؾ،المتوسطالثانًللصؾاإلسالمًالعربًالتارٌخكتاب-*

 ،29)الطبعةالتربٌة 124)حاتهصفوعدد.ھـ1437/م2416( صفحة( وعدد،

.موضوعات(17)موضوعاته



،المتوسطالثالثللصؾالعربًللوطنوالمعاصرالحدٌثالتارٌخكتاب-*

التربٌةتؤلٌؾ وزارة من ،25)الطبعة،لجنة صفحاتهوعدد.ھـ1437م2416(

للصفحاتالكلًالعددبلػوبذلكموضوعا(12)موضوعاتهوعدد،صفحة(96)

صفحة(332)المتوسطةلةالمرحتبكمجملفً الكلًبحثمجتمعمثلت

.ذلكٌبٌن(1)والجدول

 

 

 

 

 

 

 (8) جدول

 العراق جمهورٌة فً المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً  البحث مجتمع
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 ب عٌنة البحث

بحثموضوعالتربوٌةالظاھرةمفرداتمنجزءالذلكبؤنها،العٌنةتعرٌؾٌمكن

،1981)عدس وٌرجع(167 باحثأيتفضٌل العٌنةالعتماد لعدةدراستهفً

:أھمهاأسباب

النتابجإلىالوصولسهولة -1 لصؽرنظراكاملةوبصورةوسرعةبسهولة

فًبحثمجتمعتمثٌلمنالبدمنهوسحبتالذيالمجتمعبحجممقارنةالعٌنةحجم

النتابجكانتكلماناجحاالتمثٌلكانوكلمانتابجه،تعمٌمالباحثٌستطٌعحتىالعٌنة

(BruceW.Tuckman,1994,pp22للدقةوالموضوعٌةوالتعمٌم.)اقرب

األصلًللمجتمعالشاملالحصرفٌهاٌصعبالحاالتبعضھناك-2 كدراسة،

والحٌواناتواألسماكالطٌور عٌةالطبٌالبحوثوحقل، العٌنةأسلوبإلىفتلجؤ،

(Uma Sekaran,1992,240.)منه

شاقةوجهوداًطوٌلٌنوجهداًوقتاًٌتطلبكلهاألصلًالبحثمجتمعدراسةإن-3

(2413:124،الفتلً).مرتفعةمادٌةوتكالٌؾ

بؤكملهبحثمجتمعالباحثةعدتاوقد لدراستهاأساسٌةعٌنة، استبعادبعد،

-:وھًمنهاالتالٌةالصفحات

الصؾاسمالكتابت

الدراسً

مجموعسنةالطبع

الصفحات

الكلٌة

مجموع

الصفحات

المستبعدة

مجموع

الصفحات

المحللة

1. 

تارٌخ

الحضارات

القدٌمة



األول

متوسط



2416



116



14



142

2. 

العربً التارٌخ

االسالمً





الثانً

متوسط



2416



124



13



147

الحدٌث .3 التارٌخ

والمعاصر



الثالث

متوسط



2416



96



15



81

 المجموع





332



42



294
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.عنهاعامةفكرةواعطاءالكتبلمحتوٌاتًًتقدٌماتتضمنألنهاالمقدمات-1

.مضمونهاعنتعبرالموضوعاتالنالعناوٌن-2

.الدراسٌةالمادةلمحتوىتكرارألنهاالفصولنهاٌةاسبلة-3

.للموضوعاتاستعراضألنهاالمحتوٌات-4

منظورةبلمقروءةمادةتمثلالألنهاوالخرابطوالصوراالشكال -5

.الكتبتحتوٌهاالتًبالموضوعاتالواردةلألفكاروموضحة

فًتؤلٌؾالكتب -6 المصادرالمستعملة تمثلاسماء المصادروالمراجعألنها

وتعدتوثٌقاًلها.

جزءألنها،القرآنٌةالنصوصستبعدٌلمالبحثالحالًإنإلىاإلشارةوٌمكن

مجتمعكلاألساسٌةالبحثعٌنةأصبحتلذلك،المحللةتبالكمحتوىمنمهم

.أعالهفًفًذكرماعداالبحث

الذكرآنفةالموضحةالصفحاتاستبعادوبعد تشتملالعٌنةھذهأصبحت،

294)على للتحلٌلتخضعصفحة( (87%34)مقدارھامبوٌةنسبةشكلتوقد،

(ٌوضحذلك.2والجدول)المجتمعحجممن





















 (2)جدول

العراقجمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبفًالعٌنةحجم
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ت



اسمالكتاب



الصؾ

الدراسً



سنةالطبع



الصفحاتالمحللة

1

الحضاراتتارٌخ

القدٌمة



االول

متوسط



2416



142



2



العربً التارٌخ

ًاإلسالم



الثانً

متوسط



2416



147



3



الحدٌثالتارٌخ

والمعاصر



الثالث

متوسط



2416



81

294المجموع



:  البحث أداتا -ثالثاً:

بموجبهاٌتم)*(للتصنٌؾأداة،الحالًالبحثومنها،دراسةألٌةٌكونأنالبد

ذلكولتحقٌق،العراقةجمهورٌفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبتحلٌل

بالتواصلخاصةوالثانٌةالمواطنةبقٌمخاصةاألولىاداتٌنالباحثةاعدت

:ٌؤتًماعلىذلكفًمعتمدةالكتبتلكتتضمنهاالتًالحضاري

 

 

 

 -:االداة االولى استبانة المواطنة  - اوالً 

للمرحلة:تهدؾاالداةاالولىالىتحلٌلمحتوىكتبالتارٌخهدف االداة -1

 المتوسطةفًالعراقفًضوءقٌمالمواطنة.
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تماعداداالداةفًضوءاالطالععلىاالدبٌاتالتً: اعداد فقرات االداة  -7

تناولتقٌمالمواطنةوالدراساتالسابقةواالھداؾالتربوٌةالعامةلتدرٌسالتارٌخ

بال المختصٌن بآراء فًالعراقواالستعانة المتوسطة تارٌخوطرابقفًالمرحلة

 تدرٌسالتارٌخ.

 ﴾57﴿تكونتاالستبانةبصٌؽتهااالولٌةمناعداد االداة بصٌغتها االولٌة :  -3

توزعتعلى فرعٌة ھًالوعًالسٌاسًوٌتكونمن ﴾8﴿فقرة فقرة ﴾7﴿مجاالً

 وٌتكون واالنتماء الهوٌة ومجال فرعٌة﴾9﴿فرعٌة الوطنً فقرة الوالء ومجال

 مجالو ﴾9﴿وٌتكون وٌتكون الجماعً فرعٌة﴾6﴿العمل الحرٌة  فقرة ومجال

ومجالالسلم ﴾4﴿ومجالالوفاقالوطنًوٌتكونمن ﴾14﴿والمسإولٌةوٌتكونمن

فرعٌة ﴾7﴿ٌتكونمنوالمجتمعً ﴾5﴿وٌتكونمنومجالالعملواالنجاز فقرة

ٌوضحذلك.﴾2﴿فقرةفرعٌةوملحق

ھذاتوفرألن،بحثأيأداةبناءفًساسٌةاألالشروطأحدھو-األداة : صدق.-3

الذيللموضوعدقٌقةبٌاناتإعطاءعلىقادرةمنهاٌجعلالبحثٌةاألداةفًالشرط

 (Ebel: 1972,556﴿أجله.منوضعتماقٌاسعلىقادرةمنهاٌجعلكما،ٌقٌسه

ھو التحلٌل أداة صدق تحقٌق فً شٌوعاً واالكثر الصدق من انواع عدة وھناك

عرضاداةالتحلٌلعلىمجموعةمنالخبرةوالمعرفةإلبداءآرابهمحولتصمٌم

 (2411،226االداةوماتتضمنهمنفباتاوفقرات.)الهاشمًومحسن،

األداةتلكعرضتمضوبهعلىالذيالظاھريالصدقالباحثةاستعملتوقد

طرابقتدرٌسطرابقفًاالختصاصذويمنالخبراءمنمحدودةمجموعةعلى

تدرٌس واالحصاء 2ملحق)والتارٌخالنفسوعلمالتارٌخ الباحثةاعتمدتوقد(

84بنسبةالخبراءاتفاق نصوصمننصكلعلىفؤكثر% منللتثبت،االداة

الظاھريالصدقاستخراجفًطرٌقةأفضلوھً،صٌاؼتهاوسالمة،صالحٌتها

(2444،91االنصاري،(ذلكإلىٌشٌركما







 للمجاالت والنقل واإلضافة بالحذف األداة فقرات تعدٌل تم اآلراء هذه ضوء وعلى،

:المثال سبٌل فعلى، البحث أداة فً ومفاهٌمها



اضافةالفقرةالفرعٌةالثامنة)احترامحقالتظاھروالتجمعالسلمً(للمجال -1

 االولفًمقٌاسقٌمالمواطنة

رباالنتماءالوطنً(منالمجالالثانًالهوٌةحذفتالفقرةالرابعة)الشعو-2

واالنتماءمنمقٌاسقٌمالمواطنة
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حذفتالفقرةالسادسة)التؤكٌدعلىانتماءالفردالىالوطنعطاءوعملمثمر(-3

 منالمجالالثانًالهوٌةواالنتماءفًمنمقٌاسقٌمالمواطنة

ادةالوطنٌة(منالمجالالثانًالفقرةالتاسعة)التؤكٌدعلىاھمٌةالسٌتحذف-4

الهوٌةواالنتماءمنمقٌاسقٌمالمواطنة

حذفتالفقرةالرابعة)المحافظةعلىاسرارالوطن(منالمجالالثالثالوالء-5

.منمقٌاسقٌمالمواطنةالوطنً

 )تقدٌرواحترامالشهداء(منالمجالالثالثالوالءالوطنًتاسعةحذفتالفقرةال-6

نقلتالفقرةالثالثة)احترامالعملوتقدٌسه(منالمجالالرابعالعملالتطوعً-7

 .منمقٌاسقٌمالمواطنةالجماعًالىالمجالالثامنالعملواالنجاز

حذفتالفقرةالرابعة)تنمٌةروحالعملالجماعًفًنفوسالطلبة(منالمجال-8

 .المواطنةمنمقٌاسقٌمالرابعالعملالجماعًالتطوعً

حذفتالفقرةالسادسة)تنمٌةحرٌةالتظاھرالسلمً(منالمجالالخامس-9

.منمقٌاسقٌمالمواطنةالحرٌةوالمسإولٌة

حذفتالفقرةالثامنة)حرٌةالتعبٌرعنالرأيوالرأياالخر(منالمجال-14

.منمقٌاسقٌمالمواطنةالخامسالحرٌةوالمسإولٌة

تالفقرةالسابعة)احتراماالختالؾفًالثقافاتعلىاختالؾمشاربهاحذف-11

 .منمقٌاسقٌمالمواطنةالثقافٌة(منالمجالالسابعالسلمالمجتمعً

تبدٌلالفقرةالرابعةمنمجالالهوٌةواالنتماءبالفقرة)االعتزازبإنجازات-12

 منمقٌاسقٌمالمواطنةالعراقٌٌنوابداعاتهم

اضافةفقرةسابعة)تقدٌرانجازاتالشخصٌاتالوطنٌةوالتارٌخٌة(الىالمجال-13

 .منمقٌاسقٌمالمواطنةالثالثالوالءالوطنً

حذفتالفقرةالرابعةمنمجالالعملواالنجاز)تعزٌزدورالعلماء-14

 منمقٌاسقٌمالمواطنةجازاتهم(نوالشخصٌاتالتارٌخٌةوا



تكو اصبحتوبهذا وبهذا ، ، استخرجتالصدقالظاھريألداتها قد الباحثة ن

وھًتتكونمنثمانٌةمجاالتربٌسةوتتضمن االولٌة بصٌؽتها جاھزة االداة

 (.2)رقمملحقفً(قٌمةفرعٌة57)

 

 :األداة  ثبات -5
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بتةالثاالبحثأداةأنإذ،بحثأداةأيبناءفًالزماأساسٌاشرطاالثباتٌعد

تطبٌقهاأعٌدماإذالبعضهامقاربةنتابجتعطًأونفسهاالنتابجتعطًالتًھً

 (2444:132،الظاھر.)نفسهاالظروؾظلوفًأنفسهمالعٌنةأفرادعلى



،االتساقوالدقةمنكبٌرةدرجةعلىاألداةنتكوأنٌجبالثباتولتحقٌق

ٌكونأنٌمكنالثابتاٌكونالالذيفاالختبار،بٌاناتمنبهتزودنافٌما،قانواالت

تحلٌلمنهجهاالبحثالحالًإنبماو(2444:198،عالم.)ٌقٌسفٌماصادقا

منهجٌةكتبمحتوى فٌهاالمستعملالثباتأسلوبإنإلىھنااإلشارةمنفالبد،

وٌتؤثر،التصنٌؾوجوانبالمحللةالبٌاناتدقةوالتحلٌلفًالمحللبمهارةٌتؤثر

 (Kerilnger,1975:129.)قواعدهووضوحالتحلٌلوحدةبنوعأٌضا

 :بطرٌقتٌن هما  هذه البحث ألداة الثبات الباحثة ولهذا استخرجت

 

 :ثبات التحلٌل عبر الزمن  -اوالً:



متباعدتٌنمرتٌننفسهاالمادةحللتحٌث،الزمنعبرنفسهاالباحثةبٌناالتفاق-ا

21)زمنًبفاصلو الزمنعنصرتاستعملقدٌكونالحالةھذهوفً،ٌوماً(

التحلٌلثباتلقٌاس

 االتفاق بٌن محللٌن اثنٌن خارجٌٌن :-ثانٌاً:

 

إلىالخارجٌانالمحلالنٌتوصلأنأيخارجٌٌنومحللٌنالباحثةبٌناالتفاق-ب

المحتوىتحلٌلفًالباحثةإلٌهاتوصلتالتًلهامقاربةنتابجأونفسهاالنتابج

نفسهاوالقواعدبالخطواتالتزامهماعندنفسه حسابأجلومن.التحلٌلفً

فًالتارٌخكتبموضوعاتمنعشوابٌةعٌنةالباحثةاختارت،الثباتمعامل

للتوقداألصلًالبحثمجتمعمن%(14)بنسبةالمتوسطةالمرحلة العٌنةح 

أٌضاحللتبعدھا،األولىالفقرةفًجاءماوفقعلىالباحثةقبلالمختارمن

الخارجٌٌنبعدانالمحللٌنقبلمن(التارٌخكتبمنموضوعات)نفسهاالعٌنة

زودكلمنهمابنسخةمناداةالتصنٌؾواطلعهماعلىالخطواتوالقواعدالتً

الثباتمعاملاستخراجتمذلكضوءوفً)*(،التًاتبعتفًتحلٌلعٌنةالبحث

الباحثةمعادلةاعتمدتوقد،العٌنةاحتوتهاالتًاألفكارتلكحدٌدوتسمٌةتعلى

.الثباتاستخراجفًالمالبمةالمعادالتمنتعدالتً(H0listi)ھولستً

معالباحثةمحاولتًإلىبالنسبة(األفكارتحدٌد)علىاالتفاقمعاملبلػوقد

88,72)الزمنعبرنفسها  %(89,12)األولوالمحللالباحثةوبٌن%(،

الثانًوالمحللاألولالمحللوبٌن%(،86,8)الثانًوالمحللوالباحثة

محاولتًإلىبالنسبة(األفكارتسمٌة)علىاالتفاقمعاملبلػبٌنما%(،86,42)
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الثانًوالمحللوالباحثة%(87,12)األولوالمحللوالباحثة%(88,12)الباحثة

 %(.87,15)الثانًوالمحللاألولوالمحلل(85,14%)

ان بؤؼراضوتفًمقبولةالباحثةعلٌهاحصلتالتًالثباتمعامالتجمٌعوبما

تكونالذيالثباتمعاملإنإلىالمجالھذافًاألدبٌاتتشٌرإذالبحثالحالً

-4,84)منقٌمتهتكونالذيالثباتمعاملحٌنفً،جداعالٌاٌعد(4,95)قٌمته

.ذلكٌوضح(3)والجدول،جداٌدجٌعد(4,94

 (3جدول )

 معامل االتفاق بٌن الباحثة والمحللٌن الخارجٌن 

 تسمٌة الفكر تحدٌد الفكر  انواع الثبات ت

 %12‚88 %72‚88 بٌن محاولتً الباحثة عبر الزمن 8

 %12‚87 %12‚89 بٌن الباحثة والمحلل االول 7

 %14‚85 %8‚86 بٌن الباحثة والمحلل الثانً 3

 %15‚87 %42‚86 بٌن المحلل االول والمحلل الثانً 3



 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبناتالتربٌة،كلٌةالكوفةجامعةتارٌختدرٌسطرابقناصرطاھرمحمد د.م..أ*

.القادسٌة،جامعةالتارٌختدرٌسطرابقماجستٌرذربھاديقصًم.م



 

 االداة بصٌغتها النهائٌة :

جاھزة النهابٌة بصٌؽتها االداة تلك ،اصبحت والثبات الصدق اٌجاد تم ان بعد

(فكرةفرعٌة،دالةعلى47(مجاالربٌسٌاًٌحتويعلى)8للتصنٌؾاذاتضمنت)

(4جدول)ھذهالمجاالتوكماموضحفًال

(4جدول)

 ٌوضح عدد المجاالت الرئٌسٌة وعدد االفكار الفرعٌة لمقٌاس قٌم المواطنة

 عدد االفكار الفرعٌة  عدد المجاالت الرئٌسٌة  االداة  ت

 32 1 قٌم المواطنة 8

 

 التواصل الحضاري  استبانةاالداة الثانٌة  -ثانٌاً :
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للمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتحلٌلالىاالولىاالداةتهدؾ: اةاالد هدف -8

.قٌمالتواصلالحضاريضوءفًالعراقفًالمتوسطة

التًاالدبٌاتعلىاالطالعضوءفًاالداةاعدادتم:االداة فقرات اعداد-2

لتدرٌسالعامةالتربوٌةواالھداؾالسابقةوالدراساتالتواصلالحضاريتناولت

بالتارٌخالمختصٌنبآراءواالستعانةالعراقفًالمتوسطةالمرحلةفًتارٌخال

.التارٌختدرٌسوطرابق

فقرة﴾46﴿:تكونتاالستبانةبصٌؽتهااألولٌةمناالولٌة بصٌغتها االداة اعداد -2

مجاالًھًمجالقبولالحوارمعاالخروٌتكونمن﴾7﴿فرعٌةتوزعتعلى

فقرةفرعٌةومجال﴾6﴿لالتعاٌشالسلمًوٌتكونمنفقرةفرعٌةومجا﴾5﴿

 وٌتكونمن التعارؾوالتقاربوٌتكونمن﴾7)التسامح ومجال فرعٌة فقرة

فقرةفرعٌةومجال﴾6﴿فقرةفرعٌةومجالالتكاملوالمشاركةوٌتكونمن﴾7)

فكرة﴾7﴿ومجالالتضامناالنسانًوٌتكونمن﴾8﴿التبادلالثقافًوٌتكونمن

ٌوضحذلك.﴾3)ٌةوالملحقفرع



 -:صدق االداة  - 3 

التحقق علىمجموعةوٌتم منالصدقالظاھريلألداةمنخاللعرضفقراتها

فقراتها صالحٌة مدى على االكثرٌة وباتفاق الدراٌة واھل الخبراء من

(Stanley,1981,p.102كبٌرة علىمجموعة بعرضاالداة قامتالباحثة وقد )

وا الخبراء واالحصاءمن التارٌخ تدرٌس وطرابق المناھج فً لمتخصصٌن

مننصكلعلىفؤكثر%84بنسبةالخبراءاتفاقالباحثةاعتمدتوقدوالتارٌخ

فًطرٌقةأفضلوھً،صٌاؼتهاوسالمة،صالحٌتهامنللتثبت،االداةنصوص

.(2444،91االنصاري،)ذلكإلىٌشٌركماالظاھريالصدقاستخراج

 للمجاالت والنقل واإلضافة بالحذف األداة فقرات تعدٌل تم اآلراء هذه وءض وعلى

:المثال سبٌل فعلى، البحث أداة فً ومفاهٌمها

تؽٌرصٌؽةالمجالاالولقبولالحوارمعاالخرالىقبولاالخرفًمقٌاس -1

 التواصلالحضاري.

الشعو -2 بٌن وترسٌخها التسامح ثقافة اشاعة ( الفرعٌة الفقرة منحذؾ ) ب

 المجالالثالثالتسامحفًمقٌاسالتواصلالحضاري.

من -3 النابع الحضارات بٌن التحالؾ )تعزٌز لسابعة الفرعٌة الفقرة حذؾ

(منالمجالالرابعالتعارؾوالتقارب الحضارة التارٌخٌةفًدعم المسإولٌة

 فًمقٌاسالتواصلالحضاري.

القواسم -4 على )التؤكٌد السابعة الفقرة المشاربحذؾ مختلؾ بٌن المشتركة

 الثقافٌة(منالمجالالسادسالتبادلالثقافًفًمقٌاسالتواصلالحضاري.
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حذؾالفقرة)التبادلالثقافًقوةمحركةلتنمٌةالعلمٌة(منالمجالالسادس -5

 التبادلالثقافًفًمقٌاسالتواصلالحضاري.

نالشعوب(منالمجالالسادسحذؾالفقرة)تعزٌزثقافةالتضامناالنسانًبٌ -6

 التبادلالثقافًفًمقٌاسالتواصلالحضاري.

استخراجتم،كماألداتهاالظاھريالصدقاستخرجتقدالباحثةتكونوبهذا

تقٌساالداةانمنذاتهمالخبراءالٌهاشارماخاللمنوذلكلها(المحتوىصدق)

تتكونوھًاالولٌةبصٌؽتهاجاھزةاةاالداصبحتوبهذا،تحلٌلهالمرادالمحتوى

(.3)ملحقفًفرعٌةقٌمة(46)وتتضمنربٌسٌةمجاالتسبعةمن

 -الثانٌة :ثبات االداة  -8

الباحثعلى منانتتصؾبالثباتالذيٌعنًاعطاءلكًٌعتمد بحثهفالبد أداة

(1994،143النتابجنفسهاأذاقاسالشًءنفسهمراتمتتالٌة.)االمامواخرون،

المحتوى من عشوابٌة عٌنه سحب طرٌق عن الثبات معامل حساب وٌمكن

المطلوبتحلٌلهوتحلٌلهامنالباحثوباحثاخروحسابمعاملاالتفاقبٌنهمااو

تحلٌلالعٌنةمنالباحثنفسهمرتٌنبٌنهمافاصلةزمنٌةواستخراجنتابجالتحلٌل

وم علىحدة االولىوالثانٌةكالً قارنةالنتابجعنطرٌقحسابمعاملفًالمرة

(2411،228االتفاقبٌنالتحلٌلٌن.)الهاشمًومحسن،












:الزمن عبر التحلٌل ثبات-أ

ومتباعدتٌنمرتٌننفسهاالمادةحللتحٌث،الزمنعبرنفسهاالباحثةبٌناالتفاق

لقٌاسالزمنعنصرأستعملقدٌكونالحالةھذهوفً،ٌوماً(21)زمنًبفاصل

(1987،178،طعٌمة).التحلٌلثبات



 -االتفاق بٌن محللٌن اثنٌن خارجٌٌن :-ب

المحلالنٌتوصلأنأيخارجٌٌنومحللٌنالباحثةبٌناالتفاق إلىالخارجٌان

المحتوىتحلٌلفًالباحثةإلٌهاتوصلتالتًلهامقاربةنتابجأونفسهاالنتابج

نفسهاالقواعدوبالخطواتالتزامهماعندنفسه حسابأجلومن.التحلٌلفً

فًالتارٌخكتبموضوعاتمنعشوابٌةعٌنةالباحثةاختارت،الثباتمعامل

14)بنسبةالمتوسطةالمرحلة للتوقداألصلًالبحثمجتمعمن%( العٌنةح 

أٌضاحللتبعدھا،األولىالفقرةفًجاءماوفقعلىالباحثةقبلمنالمختارة

التارٌخكتبمنموضوعات)نفسهانةالعٌ  انبعدالخارجٌٌنالمحللٌنقبلمن(

التًوالقواعدالخطواتعلىواطلعهماالتصنٌؾاداةمنبنسخةمنهماكلزود

الثباتمعاملاستخراجتمذلكضوءوفً)*(،البحثعٌنةتحلٌلفًاتبعتالتً
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،العٌنةاحتوتهاالتًكاراألفتلكوتسمٌةالحضاريالتواصلمفاھٌمتحدٌدعلى

المعادالتمنتعدالتً(H0listi)ھولستًمعادلةالباحثةاعتمدتوقد المالبمة

إلىبالنسبة(األفكارتحدٌد)علىاالتفاقمعاملبلػوقدالثباتاستخراجفً

األولوالمحللالباحثةوبٌن%(،54‚88)الزمنعبرنفسهامعالباحثةمحاولتً

الثانًوالمحللاألولالمحللوبٌن%(،0‚91)الثانًوالمحللاحثةوالب%(0‚90)

(89‚0 علىاالتفاقمعاملبلػبٌنما%(، األفكارتسمٌة) محاولتًإلىبالنسبة(

89‚24)الباحثة 88‚12)األولوالمحللوالباحثة%( الثانًوالمحللوالباحثة%(

%(.4‚89)الثانًوالمحللاألولوالمحلل%(91‚4)

بؤؼراضوتفًمقبولةالباحثةعلٌهاحصلتالتًالثباتمعامالتجمٌعانوبما

تكونالذيالثباتمعاملإنإلىالمجالھذافًاألدبٌاتتشٌرإذالبحثالحالً

-4‚80)منقٌمتهتكونالذيالثباتمعاملحٌنفً،جداعالٌاٌعد(954‚)قٌمته

ذلكٌوضح(5)والجدول،جداجٌدٌعد(904‚



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للبناتالتربٌة،كلٌةالكوفةجامعةتارٌختدرٌسطرابقناصرطاھرمحمدد.م..أ*

القادسٌة،جامعةالتارٌختدرٌسطرابقماجستٌرذربھاديقصًم.م



 (5) جدول

معامل االتفاق بٌن محاولتً الباحث عبر الزمن والمحللٌن الخارجٌٌن الستخراج 

    -)معامل الثبات ( لألداة الثانٌة :

 تسمٌة الفكر تحدٌد الفكر انواع الثبات ت

 %0‚89 %88 ‚54بٌنمحاولتًالباحثعبرالزمن 8

 %88‚12 %0‚90بٌنالباحثوالمحللاالول 7

 %0‚90 %0‚ 91لمحللالثانًبٌنالباحثوا 3

 %0‚89 %0‚ 89بٌنالمحللاالولوالثانً 3

 



 : النهائٌة بصٌغتها االداة

لهذهوالثباتالصدقاٌجادتمانبعد النهابٌةبصٌؽتهااالداةتلك،اصبحتاالداة

فرعٌةفكرة(39)علىٌحتويربٌسٌاًمجاال(7)تضمنتاذاللتصنٌؾجاھزة

(6)الجدولفًموضحوكماالمجاالتھذهعلى،دالة



 (6) جدول
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 التواصل الحضاري لمقٌاس الفرعٌة االفكار وعدد الرئٌسٌة المجاالت عدد ٌوضح

 عدد الفقرات الفرعٌة عدد المجاالت الرئٌسٌة االداة ت

 39 2 التواصل الحضاري 8



 -: التحلٌل طرٌقة

قواعدوتحدٌدالمعتمدةالتحلٌلةوحدٌحددأنمنفالبدالمحتوىتحلٌللٌتم

ھناكأنإلى(1967،بٌرلسون)امثالمنوالخبراءالباحثونوٌذھب،وأسسهالتحلٌل

(Wordالكلمةوحدةوھًالمحتوىتحلٌلفًوحداتخمس  (Theme)والفكرة(

Character)والشخصٌة Item)المقالأووالفقرة(  الزمنأوالمساحةومقاٌٌس(

(2414،147،ٌىوٌحالمطلق).







-:التحلٌل وحدات

:اآلتٌةالوحداتالتحلٌلعملٌةفًةالباحثتاستعمل

التسجٌل وحدة-أ

التحلٌللعملٌةٌخضعالمحتوىمنجزءأوتقسٌماصؽربانهاالتسجٌلوحدةتعرؾ

الٌكفًماالسعةمنلهاالنوذلكللتحلٌلوحدة(Theme)الفكرةةالباحثتواستعمل

معنىعطاء بالوحداتقٌاسااتجاھاتلعدةتضمٌنهااحتمالمنٌقللماالصؽرومن،

(2449،217،وٌعقوبالجادري)تحلٌلهالمرادالمحتوىطبٌعةمعوتتالءماالخرى

  التعداد وحدة - ب

فًفكرةكلظهورلحسابالبحثھذافًللتعدادوحدةالتكرارةالباحثتاعتمد

اكثرالتكراراتتؤخذوالتًالتصنٌؾفًوالفرعٌةالربٌسةالمجاالتمنمجالكل

.ؼٌرھادون

  المضمون وحدة -ت

عندالتسجٌلوحدةتوضحالتًالمادةانهاايالتسجٌلبوحدةالمحٌطةالمادةوھً

الفكرةفٌهاتقعالتًالفقرةھًالبحثھذافًالمضمونووحدةالتحلٌلبعملٌةالقٌام

(Theme)(2412،241،بحري).بؤكملهالموضوعأو

  التحلٌل خطوات .ثانٌاً

:وھًالمحتوىتحلٌلخطواتةالباحثتاتبع
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الموضوعٌتضمنهاالتًالفكرةعلىللتعرؾجٌدةقراءةالموضوعقراءة.1

.عامةبصورةالواحد

التًتوالفقراالعباراتتحدٌدلؽرضالواحدالموضوعفًفقرةكلقراءة.2

.معٌنةفكرةتتضمن

.والقٌمةالربٌسٌةوالفقرةالفرعٌةمنهاالفكرةتتضمنخاصةاستمارةإعداد.3

االستمارةفًتمثلهًتاللفرعٌةوالفقرةاالمجالالربٌسًوتحدٌدالفكرةكتابة.4

.الؽرضلهذااعدتالتًالخاصة

.ةفرعٌفقرهومجالربٌسًلكلتكرارإعطاء.5

  واسسه التحلٌل قواعد. لثاًثا

منهجٌاالمحتوىتحلٌلعملٌةعلٌهاتستندالتًواالسسالقواعدمنعددھناك

واالسسالقواعدوھذه،اخرىجهةمنعالٌةثباتنسبةعلىوالحصول،جهةمن

.للتحلٌلالمستعملوالتصنٌؾالمحللةالمادةطبٌعةحسبتتباٌن

(2441،121،وآخرونالعجٌلً)



: اآلتٌة واالسس القواعد الباحثة اعتمدت  ولقد

.وتحقٌقاقربااألكثرالقٌمةإخذتفقٌمةاكثرتحققالواحدةالفكرةكانتاذا -1

لكلفٌعطىمستقلةفكرةعنمنهماكلٌعبرعلٌهوالمعطوؾالمعطوؾكاناذا-2

.تعددتواحد رار تكفٌعطىالقٌمةنفسعنٌعبركاناذااماتكرار منهما

.واحد تكرار لهافٌعطىونتٌجةسبباالفقرةاحتوتاذا-3

تكرارلهماوٌعطىواحدةفكرةفٌكونانقبلهاماوتوضحتفسرعبارةوردتاذا-4

.واحد

امكنبعدھاأوقبلهابمامرتبطةلكونهامعٌنامدلوالتعطًالالفكرةكانتاذا-5

.واحد تكرار وتعطىللتشخٌصالالحقةأولسابقةاالفكرةقراءةإلىالرجوع



المختصٌنلبعضالرجوعٌتماألفكارتحدٌدفًاللبسمننوعظهورحالةفً-6

عبدالمإمن.).وتحدٌدالقٌمةالتًتمثلهافكرةكلتوضٌحوإجراءبآرابهملالستعانة

،2448 ،298  و( التحلٌل ووحدات واالسس القواعد ھذه تبدو كٌفٌةولكً

كتب من االتٌة النماذج نعرض التحلٌل عملٌة اثناء واضحة بصورة استخدامها

التارٌخللمرحلةالمتوسطةوھً:

 -النموذج االول :
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اختٌر موضوع )التدوٌن على الواح الطٌن ( من كتاب تارٌخ األول 

(.89المتوسط ص )

رونعناالشٌاءبخطوط''لقداستخدمالعراقٌونالقدماءالكتابةالصورٌةفؤخذواٌعب

الطٌن الواح على الرأس المثلث القصب قلم الستخدام ونتٌجة ، وعمودٌة افقٌة

ٌعلمون الكهنة وكان المسامٌر تشبه نهاٌتها ألن المسمارٌة بالكتابة صارتتسمى

الناسالكتابة،وٌتخذونمنالمعابدمدارسلهملنشرالكتابةالمسمارٌة،ثمانشبت

سلتعلٌمالعدٌدمنالعلوموالمعارؾواآلدابوسمٌتالواحالطٌن،انبعدذلكمدار

انشاءالمدارسھومناھممبادئحقوقاالنسان''.



أنموذج تحلٌل المحتوى لموضوع )التدوٌن على الواح الطٌن ( من كتاب تارٌخ 

.الحضارات القدٌمة للصف االول المتوسط

 الصورٌةلقداستخدمالعراقٌونالقدماءالكتابة -1

 اخذواٌعبرونعنصوراالشٌاءبخطوطعمودٌةوافقٌة -2

 نتٌجةالستخدامقلمالقصبالمثلثالرأسعلىالواحالطٌن -3

 سمٌتالكتابةعلىالواحالطٌنبالكتابةالمسمارٌةالنهاتشبهالمسامٌر -4

 كانالكهنةٌعلمونالناسالكتابة -5

 المسمارٌةاتخذوامنالمعابدمدارسلهملنشرالكتابة -6

 انشبتبعدذلكالمدارسلتعلٌمالعدٌدمنالعلوم -7

 انشبتبعدذلكالمدارسلتعلٌمالعدٌدمنالمعارؾ -8

 انشبتبعدذلكالمدارسلتعلٌمالعدٌدمناآلداب -9

 سمٌتتلكاالماكن)بٌتالطٌن( -14

 انانشاءالمدارسھواھممبدأمنمبادئحقوقاالنسان -11

 مة اللذان ٌتضحان من خالل فكرة تحملها العبارة  تحدٌد القٌم ونوع القٌ

 (2الجدول )                                 
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 نوع القٌمة    القٌمة                 رقم الفكرة 

العملواالنجازمواطنة1

التبادلالثقافًتواصلحضاري2

العملواالنجازمواطنة3

السلمالمجتمعًمواطنة4

العملواالنجازمواطنة5

التبادلالثقافًتواصلحضاري6

التبادلالثقافًتواصلحضاري7

التبادلالثقافًتواصلحضاري8

التبادلالثقافًتواصلحضاري9

الوالءالوطنًمواطنة14

الوعًالسٌاسًمواطنة11

 

 -االنموذج الثانً :

رة ( من كتاب اختٌر موضوع )تنظٌمات الرسول )ص(فً الدٌنة المنو

 .71التارٌخ العربً االسالمً للصف الثانً متوسط ص 

للمسلمٌنفًالمٌنةالمنورةھوبناءمسجداً﴾ص)اناولعملقامبهالرسول''

اشتركفًبنابهمعهمواتخذمكاناًللعبادةوالصالةوالتداولفًشإونهمالسٌاسٌة

عناتخاذهمكاناًلتعلٌمالم سلمٌنالقراءةوالكتابةوبذلككانواالجتماعٌةفضالً

الرسول)ص(المعلماالولالمته''.



(  المنورة الدٌنة فً(ص) الرسول تنظٌمات)انموذج تحلٌل المحتوى للموضوع 

 .71 ص متوسط الثانً للصف االسالمً العربً التارٌخ كتاب من

 ناولعملقامبهالرسول)ص(فًالمدٌنةالمنورةھوبناءمسجدللمسلمٌ -1

 اشتركالرسولالكرٌم)ص(فًبناءالمسجدمعالمسلمٌن -2

 اتخذالرسول)ص(منالمسجدمكاناللعبادة -3

 للصالةمكاناًالمسجدمنالرسولاتخذ -4

 اتخذالرسول)ص(منالمسجدمكاناًللتداولفًشإونالمسلمٌنالسٌاسٌة -5

 جتماعٌةاتخذهالرسولمحمد)ص(مكاناللتداولفًشإونالمسلمٌناال -6

 اتخذالرسول)ص(منالمسجدمكانالتعلٌمالقراءة -7
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 اتخذالرسول)ص(منالمسجدمكاناًلتعلٌمالكتابة -8

 كانالرسولالمعلماالولالمته -9







 

 -:  العبارة تحملها فكرة خالل من ٌتضحان اللذان القٌمة ونوع القٌم تحدٌد

 (1الجدول )

 نوع القٌمة القٌمة رقم الفكرة

العملواالنجازاطنةمو1

العملالجماعًالتطوعًمواطنة 7

الحرٌةوالمسإولٌةمواطنة 3

الوعًالسٌاسًمواطنة 3

الحرٌةوالمسإولٌةمواطنة 5

قبولاالخرتواصلحضاري 6

التبادلالثقافًتواصلحضاري 2

التبادلالثقافًتواصلحضاري 1

التبادلالثقافًتواصلحضاري 9



 نموذج الثالث :اال

اختٌر موضوع )ثورة العشرٌن فً العراق ( من كتاب التارٌخ الحدٌث 

 55والمعاصر للوطن العربً للصف الثالث المتوسط  ص
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''كاناالنتدابالبرٌطانًعلىالعراقالعاملاالساسفًتفجٌرالثورةالعراقٌةفً

االوسطعندماعندماانطلقتشرارتهافًمنطقةالفرات1924/حزٌران/34

تمكنتعشٌرةالظوالممناطالقسراحزعٌمها))الشٌخشعالنابوالجون((من

مخفرالرمٌثة،ثمانتشرتالىجمٌعانحاءالعراق،شاركالشعببكلفباتهفً

الثورةالمسلحةوالتًتكبدتخاللهاالقواتالبرٌطانٌةخسابركبٌرةفًالمعدات''.

 التارٌخ كتاب من(  العراق فً العشرٌن ثورة)للموضوع وىالمحت تحلٌل انموذج

 55ص  المتوسط الثالث للصف العربً للوطن والمعاصر الحدٌث

العراقٌةفًثورةالكاناعالناالنتدابالبرٌطانًالعاملاالساسًفًتفجٌر -1

 1924/حزٌران/34

لممنانطلقتشرارةالثورةفًالفراتاالوسطعندماتمكنتعشٌرةالظوا -2

 تحرٌرشٌخهاشعالنابوالجون

 انتشرتالثورةفًجمٌعانحاءالعراق -3

 شاركالشعببكلفباتهفًالثورة -4

 استمرتالثورةحوالًخمسةاشهر -5

 تكبدتالقواتالبرٌطانٌةخسابرفادحةكبٌرةفًالمعدات -6



 :  العبارة تحملها فكرة خالل من ٌتضحان اللذان القٌمة ونوع القٌم تحدٌد

 (9الجدول )                                       

 نوع القٌمة القٌمة رقم الفكرة

الهوٌةواالنتماءمواطنة1

الوالءالوطنًمواطنة2

الحرٌةوالمسإولٌةمواطنة3

الهوٌةواالنتماءمواطنة4

الوالءالوطنًمواطنة5

الهوٌةواالنتماءمواطنة6



18 
 







 -ائل االحصائٌة :االدوات والوس -ب

-استعملتالباحثةالوسابلاالحصابٌةالتالٌة:

1-  للتعرؾعلىنسبة )%( المبوٌة والنسبة فًالمحتوى،وھًالقٌم المفاھٌم

 وسٌلةحسابٌة.

 التكراراتلحسابالمفاھٌمفًالمحتوى -2

=R    إلٌجادالثباتبٌنالمحللٌنHolstiمعادلةھولستً -3

C1+C2

اذأن:

Rمعاملالثبات=  

(C1,2=) .عددالفباتالتًاتفقعلٌهاالمحلالن

C1.عددالفباتالتًتوصلالٌهاالمحللاالول=

C2ًعددالفباتالتًتوصلالٌهاالمحللالثان=   (Holsti,1964,p68)

واستبانة -4 المواطنة قٌم الستبانة المتحققة القٌم المتوسطالحسابًلمعرفة

التواصلالحضاري
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسٌرها 

 االستنتاجات -

 التوصٌات  -

 المقترحات -
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 الرابع الفصل



 ضوء فً إلٌها  التوصل تم التً وتفسٌرها للنتائج عرض الفصل هذا ٌتضمن

:ٌأتً وكما وتساؤالته البحث أهداف

 : النتائج عرض :أوال

(فكرةفًكتبالتارٌخللمرحلةالمتوسطة3495)ھناكإنالتحلٌلنتابجأظهرتقدف

الحضاري والتواصل المواطنة بقٌم تتعلق التً االفكار مجموع لدٌنا ظهرت بٌنما

فكرة%(19‚49فكرةوبنسبةمبوٌة)(667)(منها28‚32(فكرةوتمثلنسبة)994)

تت والتً المواطنة قٌم مع )تنسجم الحضاريفقد8ضمن التواصل قٌم مجاالتاما )

(مجاالت7%(والذيٌشمل)9‚25(فكرةوبنسبةمبوٌة)323كانتعددافكارھا)

ٌوضحذلك( 81)ربٌسٌةوالجدول

 (81جدول )

ترتٌب مجاالت قٌم المواطنة والتواصل الحضاري فً كتب التارٌخ للمرحلة 

.وٌةالمتوسطة بحسب تكراراتها ونسبها المئ

 

 نت

 

 المجال الرئٌسً

 

 التكرار

 

 النسبة المئوٌة 

 %89‚19 662 قٌم المواطنة 8

 % 9‚75 373 التواصل الحضاري 7

 % 28‚61 7515 الفكر المتنوعة 3

  

 المجموع

3395 99‚99 % 
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وبالنسبةلتوزٌعاالفكارعلىالكتبالثالثظهركتابالتارٌخالعربًاالسالمً

(وحصلكتاب39‚68(فكرةوبنسبة)1387وسطحصلعلى)للصؾالثانًالمت

( على المتوسط الثالث للصؾ والمعاصر العربً وبنسبة1261التارٌخ فكرة )

على)36‚48) القدٌمة الحضارات التارٌخ كتاب وحصل  وبنسبة847( فكرة )

(ٌوضحذلك.11(والجدول)22‚31)



 (88جدول )



مرحلةالمتوسطةتوزٌعاالفكارعلىكتبالتارٌخلل


ت


اسمالكتاب


عدداالفكار


النسبةالمبوٌة

39‚138768التارٌخالعربًاالسالم1ً

الحدٌثالعربًالتارٌخ2
والمعاصر

126148‚36

22‚84731الحضاراتالقدٌمةتارٌخ3

98‚349547المجموع



 ترتٌب قٌم المواطنة  -8



:لمتوسطةا فً المرحلة قٌم المواطنة كتب-أ

 محتوى تضمنتها التً قٌم المواطنة  ما)للبحثاألولالهدؾتحقٌقأجلمن

( ؟ العراق جمهورٌة فً المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب قٌممجموعوبلػ،

 قلٌلةوقد%19‚48وبنسبة)(667)الكتبھذهفًالمواطنة وھًتمثلنسبة )

 المواطنة قٌم ان الى ذلك فً السبب االحداثٌعود من الكثٌر مع تنسجم ال

التارٌخٌةكالحروبوالحركاتاالستعمارٌةومطامعالنفوذاالجنبًوالتًاحتلت

مساحةكبٌرةمنمحتوىكتبالتارٌخللمرحلةالمتوسطةوانمعظممحتوىتلك

الكتبتتناولالتارٌخالعربًاالسالمًوتارٌخالحضاراتالقدٌمةوتارٌخالوطن

اءتالموضوعاتالتًتخصالعراقوتارٌخهضمناًوھًتمثلكتابةالعربًوج

التارٌخضمنالمفهومالقومًالذيٌعبرعنالفلسفةالتربوٌةالتًكانتسابدةفً

 عام قبل الت2443ًالعراق االھداؾالعامة مع تتالءم ال قلٌلة النسبة ھذه وان
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ركزت التً للمناھج العامة المدٌرٌة الوزارة الهوٌةحددتها تعزٌز معظمها فً

الوطنٌةفقدارتفعتالقٌمالوطنٌةمنجانبالبعدالقومًبٌنمااھملتداخلالمجمع

العراقً،آمامنحٌثتوزٌعهاعلىكتبالمرحلةالمتوسطةفقدكانتاعلىنسبة

بتكرار) جاء فقد المتوسط االول للصؾ التارٌخ مبوٌة258لكتاب (وبنسبة

وجاءكتا38%‚68) جاء( فقد الثانٌة بالتارٌخللصؾالثالثالمتوسطبالمرتبة

(وجاءكتابالتارٌخللصؾالثانًالمتوسط%36‚73(وبنسبةمبوٌة)245بتكرار)

بتكرار) جاء فقد الثالثة )164بالمرتبة مبوٌة (12(والجدول)%24‚28(وبنسبة

ٌوضحذلك.



 (87الجدول )

 رحلة المتوسطة فً قٌم المواطنةاالفكار التً تضمنتها كتب التارٌخ للم




اسمالكتاب

قٌم تضمنتها افكار
المواطنة


مجموعاالفكار

النسبةالمبوٌةالتكرارالنسبةالمبوٌةالتكرار

كتاب التارٌخ 
 لألول المتوسط


258


68‚38%


847


24‚24%

 كتاب التارٌخ
للثانً متوسط


164


29‚24%


1387


69‚39%

 كتاب التارٌخ 
للثالث المتوسط


245


74‚36%


1261


48‚36%


 المجموع


667


99‚99%


3495


99‚99%





 -:وفٌما ٌأتً عرض لكل مجال من المجاالت سالفة الذكر

 -مجال قٌم المواطنة فً كتب التارٌخ فً المرحلة المتوسطة مجتمعتاُ : -أوالً:

انٌةمجاالتربٌسةھً:الوعًالسٌاسً،الهوٌةواالنتماءٌتضمنھذاالمجالثم

،الوالءالوطنً،العملالجماعًالتطوعً،الحرٌةوالمسإولٌة،الوفاقالوطنً،

(13السلمالمجتمعً،العملواالنجاز.وكماٌتضحفًالجدول)

 (83الجدول )
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المتوسطة فً  ترتٌب مجاالت قٌم المواطنة المتضمنة فً كتب التارٌخ للمرحلة

 العراق




ت


المجاالت


التكرار


النسبةالمبوٌة


المتحققة

 متحقق % 75‚13 862 الهوٌة واالنتماء 8

 متحقق % 75‚13 862 الوالء الوطنً 7

 متحقق %82‚99 871 العمل واالنجاز 3

 متحقق %85‚59 813 الوعً السٌاسً 3

 غٌر متحقق %6‚33 33 الحرٌة والمسؤولٌة 5

 غٌر متحقق %3‚19 76 العمل الجماعً التطوعً 6

 غٌر متحقق %3‚ 23 75 السلم المجتمعً 2

 غٌر متحقق %7‚73 85 الوفاق الوطنً 1

%99‚95 662المجموع

تحقٌقتماذاالمتحققةةٌالربٌسالمجاالتفًتباٌنھناكانٌتضحأعاله(13)الجدولمن

مجالجاءاذمتباٌنةوبنسبربٌسٌةمجاالتثمانٌةالبالؽةالربٌسٌةالمجاالتمناربعة

%(25,43)مقدارھا(وبنسبة167تكرار)علىحصلاذاالولىبالمرتبةالهوٌةواالنتماء

،قٌمٌةأفكارمنالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبفًالمواطنةقٌممجاالتمجموعمن

.المتوسطةللمرحلةالتارٌختدرٌسأھداؾمنالثالثللهدؾترجمةالنتٌجةھذهوجاءت

أنھذامننستنتج(7ملحقٌنظر) الواضحةاألھمٌةالمفهومھذاالتارٌخكتبإعطاء

أكدتالتًالمتوسطةالمرحلةفًالتارٌخكتبٌحتوٌهاالتًالموضوعاتطبٌعةإلىٌرجع

واالنتماءضرورةعلى الوطنٌةوحدتهرسٌخوتلهوالوالءالوطنبناءاجلمنالهوٌة

استقرارأجلمنالواحدالوطنأبناءبٌنوتعاونإخالصبكلالهوٌةالوطنٌةعلىوالتؤكٌد
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وعدمعنهاوالدفاعالوطنٌةوالهوٌةاالنتماءبؤھمٌةالطلبةتوعٌةأكدتكما،وتقدمهالوطن

االستبدادٌةوسٌاستهاالستعماربمخاطرالجٌلوتوعٌةضٌاعها أقطارعلىةالسٌطرفً

بوجهتقؾرادعةقوةوجودمنالبدفكان،شعوبهاوتدمٌرثرواتهاونهبالعربًالوطن

فًأوطانهاعنوالدفاعالتصديفًحقوقهاالشعوببمنحتمثلتوالتًالمحتلالمعتدي

قٌممجالفًالثانٌةبالمرتبةامجالالوالءالوطنًجاءبعدھا.واالستقاللالتحررسبٌل

167)بلػبتكرارواطنةالم 25,43)وبنسبة( )% واالنجاز العمل مجال بالمرتبةوجاء

124)وبتكرارالثالثة 77‚99)وبنسبة( الرابعة%( الوعًالسٌاسًبالمرتبة مجال وجاء

)144بتكرار) وبنسبة المجاالت15%‚59( وجاءتبقٌة االربعة القٌم تحققتھذه وقد )

والمسإولٌ الحرٌة تنازلٌة الوفاقبصورة المجتمعً، الجماعًالتطوعً،السلم ،العمل ة

الوطنً.



الدراسٌةللصفوؾسابقاذكرتالتًقٌمالمواطنةونسبتوزٌعٌوضح(14والجدول)

.العراقفًالمتوسطةللمرحلةالثالثة

 ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (83لجدول )

 العراق فً طةالمتوس للمرحلة الثالث الدراسٌة للصفوف قٌم المواطنة نسب توزٌع

 

 
 الصف

 
 المجموع

 
 النسبة المئوٌة


االولمتوسط


258


68‚38%


الثانًمتوسط


164

 
58‚24%
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14)الجدولمن إنٌتضحأعاله( القدٌمة الحضارات التارٌخ لصؾلكتاب

حصلعلىعلىحصلقدسطالمتواالول االولىفقد 258)المرتبة وبنسبةتكرارا(

(68‚38 المواطنةفًالدراسٌةللصفوؾنسبةأعلىوھً%( قٌم مجال قدوالسبب،

أكدتالتًالحضاراتالقدٌمةتارٌخكتابٌحتوٌهاالتًالموضوعاتطبٌعةإلىٌعود

فًالمرحلةالمتوسطةوجاءانواعهاالجٌلالجدٌدبؤھمٌةقٌمالمواطنةبكلتوعٌةعلى

( بتكرار المتوسط الثالث الصؾ المواطنة قٌم فً الثانٌة وبنسبة245بالمرتبة )

بتكرار)36%‚73) الثالثة بالمرتبة المتوسط  الثانً الصؾ وجاء وبنسبة164( )

التارٌخ24%‚58) لكتاب التارٌخً المحتوى طبٌعة الى ذلك فً السبب ٌعود وقد )

الحدٌثوالمعاصرللصؾالثالثالمتوسط.العربً

ترتٌبهابعداالتًالشكلعلىالمتوسطاالولالصؾتابكلالمواطنةقٌمتوزعتلقد

الوطنًواالنتماءالهوٌةقٌمةحصلتاذلهاالمبوٌةوالنسباركاالفعددحسبتنازلٌا

)االولالترتٌبعلى تكرار على حصلت )72اذ مبوٌة وبنسبة بٌنما27%‚94( )

الثانٌةاذحصلتعلىتكرار) العملواالنجازعلىالمرتبة وبنسبة64حصلتقٌمة )

(وبنسبة44(وجاءتقٌمةالوالءالوطنًفًالمرتبةالثالثةبتكرار)%23‚25مبوٌة)

بتكرار)15%‚54) الرابعة الوعًالسٌاسًالمرتبة واحتلتقٌمة مبوٌة38( وبنسبة )

تحققت14%‚72) وقد فً( االتٌة القٌم تتحقق ولم التوالً على االولى األربعة القٌم

تكرار على المجتمعً السلم قٌمة حٌثحصلت المتوسط للصؾاالول التارٌخ كتاب

(24( مبوٌة وبنسبة تكرار7%‚75( على والمسإولٌة الحرٌة قٌمة بعدھا وجاءت )

(18( مبوٌة وبنسبة التط6%‚97( الجماعً العمل قٌمة وجاءت المرتبة( فً وعً

( بتكرار )6السابعة مبوٌة وبنسبة بالمرتبة2%‚32( الوطنً الوفاق قٌمة وجاءت )

(وانالمعٌارالذينستطٌعمنخاللهالحكم%1‚55(وبنسبةمبوٌة)4االخٌرةبتكرار)

علىالقٌمةاذاكانتمتحققةاوؼٌرمتحققةھوالوسطالحسابًوبعداستخراجهكانت

( ،الوالء12‚49نسبته واالنجاز ،العمل واالنتماء الهوٌة ھً قٌم اربع تحققت وقد )

المجتمعً السلم وھً االخرى االربعة القٌم تتحقق ولم ، السٌاسً ،الوعً الوطنً

،الحرٌةوالمسإولٌة،العملالجماعًالتطوعً،الوفاقالوطنًحٌثلمٌحصلالوفاق

التلبًا قلٌلةجداً فًالوطنًاالعلىنسبة الٌوم بالدنا التًتمربها السٌاسٌة لحاجة

االول للصؾ التارٌخ كتاب كون ذلك فً السبب ٌعود وقد السٌاسٌة االحداث ضل

المتوسطجرىتؤلٌفهمنذفترةطوٌلةوھوبحاجةالىاعادةالتؤلٌؾوالتنقٌحالمستمر.

(ٌوضحذلك.15والجدول)


الثالثمتوسط


245

 
23‚36%  


المجمـــــــوع


667

 
99‚99%
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 (85جدول )

 رتبة تنازلٌاُ لكتاب التارٌخ للصف االول المتوسطتوزٌع مجاالت قٌم المواطنة م




ت


مجاالتقٌمالمواطنة


التكرار


النسبةالمبوٌة


القٌمالمتحققة

متحقق%27‚7291الهوٌةواالنتماء1

متحقق%23‚6426العملواالنجاز2

متحقق%15‚44514الوالءالوطن3ً

متحقق%14‚3873الوعًالسٌاس4ً

ؼٌرمتحقق%7‚2473السلمالمجتمع5ً

ؼٌرمتحقق%6‚1898الحرٌةوالمسإولٌة6

ؼٌرمتحقق%2‚633العملالجماع7ً

ؼٌرمتحقق%1‚456الوفاقالوطن8ً

99‚25897المجموع





انالقٌمالمتحققةفًكتابالتارٌخللصؾالثانًمتوسطقدتباٌنتفقدتحققتاربعقٌم

(وبنسبة72ثمانقٌموجاءتقٌمةالهوٌةواالنتماءفًالمرتبةاالولىبتكرار)من

( )%27‚94مبوٌة واالنجاز العمل قٌمة جاءت بٌنما مبوٌة64( وبنسبة )

بتكرار)23%‚25) الثالثة المرتبة فً الوطنً الوالء قٌمة وجاءت وبنسبة44( )

(%15‚54مبوٌة)

 السٌاسً الوعً قٌمة احتلت )بٌنما بتكرار الرابع مبوٌة38المرتبة وبنسبة )

(وقدتحققتھذهالقٌماالربعةفًحٌنلمتتحققالقٌماالربعةوھًعلى14%‚72)

،والوفاق الجماعً والعمل ، والمسإولٌة والحرٌة ، المجتمعً السلم التوالً

فًكتاب اھمٌتها تتناسبمع ال علىنسبضعٌفة القٌم حصلتھذه الوطنً،وقد

مما المتوسطة المرحلة فً طلبتنا من نفوسالناشبة فً ؼرسها وضرورة التارٌخ

اھمٌتها من الرؼم على القٌم ھذه على على التؤكٌد فً المإلفٌن اخفاق الى ٌشٌر

(ٌوضحذلك16الكبٌرةلموضوعاتالكتابالمقررة.والجدول)
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 (86) جدول

ُ تن مرتبة المواطنة قٌم مجاالت توزٌع المتوسط الثانً للصف التارٌخ لكتاب ازلٌا


ت


مجاالتقٌمالمواطنة


التكرار


النسبةالمبوٌة


المتحققة

متحقق31‚5197الوالءالوطن1ً

متحقق24‚4439الهوٌةواالنتماء2

متحقق19‚3251العملواالنجاز3
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ؼٌرمتحقق14‚1897الوعًالسٌاس4ً

ؼٌرمتحقق5‚948ولٌةالحرٌةوالمسإ5

ؼٌرمتحقق3‚665العملالجماع6ً

ؼٌرمتحقق3‚548الوفاقالوطن7ً

ؼٌرمتحقق1‚382السلمالمجتمع8ً

99‚16495المجموع





(فً%31‚42(وبنسبةمبوٌة)76حصلتقٌمةالوالءالوطنًعلىالمرتبةاالولىبتكرار)

الثال للصؾ التارٌخ الثانٌةكتاب بالمرتبة واالنتماء الهوٌة قٌمة جاءت بٌنما المتوسط ث

(وحصلتقٌمةالوعًالسٌاسًعلىالمرتبةالثالثة%22‚44(وبنسبةمبوٌة)55بتكرار)

(وحصلتقٌمةالعملواالنجازعلىالمرتبةالرابعة%19‚59(وبنسبةمبوٌة)48بتكرار)

الخامسة(وجاءت%11‚42(وبنسبةمبوٌة)28بتكرار) بالمرتبة قٌمةالحرٌةوالمسإولٌة

(وقدتحققتثالثةقٌممناصلثمانقٌمبٌنمالمتتحقق%6‚53(وبنسبةمبوٌة)16بتكرار)

خمسةقٌماالخٌرةوجاءتبنسبمنخفضةوھًعلىالتوالًقٌمةالعملواالنجاز،الحرٌة

والسلمالمجتمعً،وقدركزكتابوالمسإولٌة،العملالجماعًالتطوعً،الوفاقالوطنً،

التارٌخللصؾالثالثالمتوسطعلىالقٌمالمتحققةاعالهواھملتبقٌةالقٌموقدٌعودالسبب

التر على تقوم التً تؤلٌؾكتبالتارٌخ فً المتبعة المنهجٌة الىطبٌعة ذلك علىكفً ٌز

واالتجاھا المهارات وتنمٌة للحداث التارٌخً المنهجً المتوسطةالتسلسل طلبة لدى ت

(ٌوضحذلك.17.والجدول)
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 (82) جدول

ُ  مرتبة المواطنة قٌم مجاالت توزٌع المتوسط الثالث للصف التارٌخ لكتاب تنازلٌا


ت


مجاالتقٌمالمواطنة


التكرار


النسبةالمبوٌة


المتحققة


1


الوالءالوطنً


76


42‚31%


متحقق


2


نتماءالهوٌةواال


55


44‚22%



محقق


3


الوعًالسٌاسً


48


59‚19%



متحقق


4


العملواالنجاز


28


42‚11%


ؼٌرمتحقق


5


الحرٌةوالمسإولٌة


16


53‚6%


ؼٌرمتحقق


6


العملالجماعًالتطوعً


14


71‚5%


ؼٌرمتحقق


7


الوفاقالوطنً


6


44‚2%


ققؼٌرمتح
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8


السلمالمجتمعً


2


81‚4


ؼٌرمتحقق



المجموع
245


96‚99





:المتوسطة رحلةالتارٌخ للمكتب  التواصل الحضاري فً-ب

 التً قٌم التواصل الحضاري  ما)للبحثالثانًالهدؾتحقٌقأجلمن

حللت( ؟ العراق جمهورٌة فً المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب محتوى تضمنتها

قٌممجموعوبلػ،العراقجمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبلباحثةا

الحضاريا 323)الكتبھذهفًلتواصل )( وان%9‚24وبنسبة )

(وھً%94‚75الحضاريونسبتها)التواصل(فكرةالتنسجممع3172ھناك)

ال الحضاري التواصل قٌم ان الى ذلك السببفً ٌعود وقد جداً عالٌة نسبة

وما كالحروبوالحركاتاالستعمارٌة الكثٌرمناالحداثالتارٌخٌة مع تنسجم

رافقهامنانتهاكاتلحقوقاالنسانوحرٌاتهفًوعدمالتركٌزعلىاالتصالمع

الثقافً والتبادل العلوم وتطور العولمة حركة ومواكبة الخارجً العالم

االج النفوذ ومطامع األصعدة كافة احتلتمساحةواالقتصاديعلى والتً  نبً

توزٌع حٌث من اما المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب محتوى من قٌمكبٌرة

 المتوسطة لكتابالتواصلالحضاريعلىكتبالمرحلة كانتاعلىنسبة فقد

بتكرار) جاء فقد المتوسط الثانً للصؾ )139التارٌخ  (%43‚43(وبنسبة

التارٌ كتاب الثانٌة المرتبة فً )وٌؤتً بتكرار المتوسط للصؾاالول (124خ

( للثالث%37‚15وبنسبة التارٌخ كتاب الثالثة بالمرتبة وٌؤتً الحضاري (منها

ان(وقدٌعودالسببفًذلك%19‚81(وبنسبة)64المتوسطحٌثجاءبتكرار)

الجوانب دراسة على موضوعاتتإكد ٌتناول االسالمً العربً التارٌخ كتاب

كانالحضارٌةللشعوب واالممالتًانتشربهااالسالمفًالعهودالمختلفةبٌنما

الجوانب على تإكد موضوعتها كانت المتوسط الثالث للصؾ التارٌخ كتاب

واالحداثالسٌاسٌةالتًسادتفًتلكالفترةمعاتباعالتسلسلالتارٌخًألحداثها

االست فترة خالل االخرى والشعوب االمم مع العالقات والحربوتدھور عمار

( .والجدول العربً الوطن واقع على وانعكاساتها والثانٌة األولى (18العالمٌة

ٌوضحذلك.
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 (81الجدول )

 التواصل الحضارياالفكار التً تضمنتها كتب التارٌخ للمرحلة المتوسطة فً 

 

 

 قٌم التواصل الحضاري فً كتب التارٌخ للمرحلة المتوسطة مجتمعتاً 


اسمالكتاب

 
افكار تضمنتها قٌم التواصل 

 الحضاري 


 مجموع االفكار


التكرار


النسبةالمبوٌة


التكرار


النسبة
المبوٌة


 كتاب التارٌخ        

 لألول المتوسط


124


15‚37%


847


23‚24%


 كتاب التارٌخ  
 للثانً متوسط 


139


43‚43%


1387


68‚39%

 
 كتاب التارٌخ 

 للثالث المتوسط 


64


81‚19%


1261


48‚36%


 المجموع 

323(99‚99)%349599‚99%
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ٌتضمنقٌمالتواصلالحضاريسبعمجاالت:الحوارمعاالخر،التعاٌشالسلمً،

التسامح،التعارؾوالتقارب،التكاملوالمشاركة،التبادلالثقافً،التضامن،ورتبتھذه

(19حصلتعلٌهمنتكرارات،وكماٌتضحفًالجدول)القٌمتنازلٌاًبحسبما

  

 

 

 

 (89جدول ) 

ترتٌب مجاالت قٌم التواصل الحضاري فً كتب التارٌخ فً المرحلة المتوسطة

 
 ت

 
 المجال القٌمً

 
 التكرار

 
 النسبة المئوٌة 

 
 القٌم المتحققة 

 متحقق %76‚38 15 التبادل الثقافً  ا

 متحقق %86‚31 53 التكامل والمشاركة  7

 متحقق %85‚21 58 التضامن االنسانً  3

 غٌر متحقق %83‚93 35 التسامح 3

 غٌر متحقق %88‚26 31 التعارف والتقارب 5

 غٌر متحقق %81‚57 33 التعاٌش السلمً 6

 غٌر متحقق %5‚76 82 االخر الحوار 2

  %99‚95 373 المجموع



قٌممجالفًاألولىالمرتبةأخذلثقافًاالتبادلمفهومأنٌتضح(19)الجدولمن

مجموعمن%(،26,31)وبنسبةتكرارا(85)علىحصلإذالحضاريالتواصل
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ملحق)التارٌختدرٌسأھداؾمنالعاشرالهدؾمعٌتفقوھذا،قٌممنتضمنما

،الحضاريالتواصلمفاھٌمبٌنالثانٌةالمرتبةوالمشاركةالتكاملمفهومواحتل(1

مفهومالثالثةبالمرتبةوحل%(16,44)مقدارھاوبنسبةتكرارا(53)علىحصلإذ

مفهومبعدھاوجاء%(.15,78)مقدارھاونسبة(51)بلػبتكراراالنسانًالتضامن

التسامح حصلإذ، 45)على 12,47)وبنسبةتكرارا( القٌمبقٌةجاءتثم%(،

والتقاربالتعارؾوھًتنازلٌةبصورة السلمًشالتعاٌ، المجاالتتحققتوقد،

%(مناصل14‚27)البالػالحسابًالمتوسطمناعلىجاءتالنهااالولىالثالثة

القٌماالربعةاالخرىعلىالرؼممناالھمٌةالكبٌرةلدٌناٌتحققولممجاالتسبع

لبةلهذهالقٌمفًكتبالتارٌخللمرحلةالمتوسطةواھمٌةؼرسهافًنفوسابنابناالط

بٌن االتصال وسابل وتطور المعلومات تطور من الهابل الكم ھذا ٌواكبون وھم

مختلؾبقاعالعالمالذياصبحعبارهعنقرٌةصؽٌرةومنخاللالتركٌزعلىھذه

القٌمالتًنستطٌعمنخاللهاالبحثعنالقواسمالمشتركةبٌنالحضاراتومواجهة

التسامحالعالمً.تهدٌداتالسالمالعالمًواالندماجو

تكرارا(139)علىحصلقدالمتوسطالثانًالصؾأنٌتضح(24)الجدولمن

43,43)وبنسبة التواصلقٌممجالفًالدراسٌةللصفوؾنسبةأعلىوھً%(

التارٌخكتابٌحتوٌهاالتًالموضوعاتطبٌعةإلىالسببٌعودوقدالحضاري

ركزتالتًالمتوسطالثانًللصؾاالسالمًالعربً إٌضاحعلى التبادلاھمٌة،

ممااقتصادٌةالشعوببٌنوالمشاركةالتكاملوتنمٌةالحضاراتبٌنالبناءالثقافً

الثانًكتابالثانٌةبالمرتبةوجاءالحضاراتبٌنوالتقاربالتعارؾعلىٌساعد

المتوسطاالولللصؾالقدٌمةالحضاراتتارٌخ مبوٌةوبنسبة(124)بتكرار

المرتبةالمتوسطالثالثللصؾوالمعاصرالحدٌثالتارٌخكتابواحتل%(37‚15)

طبٌعةالىذلكفًالسببٌعودوقد%(19‚81)مبوٌةوبنسبة(64)بتكرارالثالثة

التارٌخٌةاالحداثتسلسلعلىتركزوالتًتضمنهاالتًوالموضوعاتالمعلومات

ٌوضح24والجدول).كبٌربشكلٌةالحضاربالجوانباالھتمامدونكبٌربشكل )

ذلك.
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 (71)جدول 

توزٌع قٌم التواصل الحضاري للصفوف الدراسٌة للمرحلة المتوسطة فً العراق



 
 ت

 
 الصف

 
 القٌم 

 
 النسبة المئوٌة

%37‚12415االولالمتوسط1

%43‚13943الثانًالمتوسط2

%19‚6481الثالثالمتوسط3

%99‚32399المجموع



التارٌخكتابفًاالولىبالمرتبةجاءتوالمشاركةالتكاملقٌمةجاءت للصؾ

التسامحقٌمةجاءتبٌنما%(34‚83)مبوٌةوبنسبة(37)بتكرارالمتوسطاالول

25)بتكرارالثانٌةبالمرتبة مبوٌةونسبة(  التبادلقٌمةوجاءت%(22‚32)

القٌمةجاءتبٌنما%(18‚33)مبوٌةوبنسبة(22)بتكرارالثالثةبالمرتبةالثقافً

مبوٌةوبنسبة(18)بتكراروالتقاربالتعارؾالرابعة (47‚16 القٌمةوجاءت%(

14)بتكرارالسلمًالتعاٌشالخامسة مبوٌةوبنسبة( (33‚8 القٌمتحققتوفد%(

وقٌمةاالخرمعالحواروقٌمة،السلمًالتعاٌشقٌمةتتحققلمبٌنمااالولىاالربعة

وقٌمةاالخرالىالحوارلقٌمةالكبٌرةاالھمٌةمنالرؼموعلىاالنسانًوالتضامن

فقداالنسانٌةالحضارةجوانبتطورفًكبٌراثرمنلهماومااالنسانًالتضامن
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المتحققةاالولىاالربعةالقٌمعلىٌزالتركمعالقٌمھذهاھمٌةالكتابمإلفوناؼفل

ذلك.ٌوضح(21)والجدول.

 ( 78جدول )

توزٌع قٌم التواصل الحضاري وتكراراتها ونسبها المئوٌة لتارٌخ الصف االول 

المتوسط فً العراق




ت


قٌمةالتواصل

الحضاري


التكرار


النسبةالمبوٌة


القٌمالمتحققة

متحقق%34‚3783التكاملوالمشاركة1

متحقق%24‚2583التسامح2

متحقق%18‚2233التبادلالثقاف3ً

متحقق%15‚184التعارؾوالتقارب4

ؼٌرمتحقق%8‚1433التعاٌشالسلم5ً

ؼٌرمتحقق%5‚64الحوارمعاالخر6

ؼٌرمتحقق%1‚266التضامناالنسان7ً

%99‚12498المجمــــــــــــــــــــوع





(%28‚77)مبوٌةونسبة(44)بتكراراالولىبالمرتبةجاءتالثقافًالتبادلقٌمة

22)وبتكرارالثانٌةبالمرتبةالسلمًالتعاٌشقٌمةجاءتبٌنما )ةـــــــــمبوٌونسبة(

مبوٌةونسبة(24)بتكرارالثالثةبالمرتبةاالنسانًالتضامنقٌمةوجاءت(15%‚82

(38‚14 واحتلت(% 18)بتكرارالرابعةالمرتبةالتسامحقٌمة مبوٌةونسبة(

والتقاربقٌمةوجاءت(12%‚94) 16)بتكرارالخامسةبالمرتبةالتعارؾ ونسبة(
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بالمرتبةوجاءت(%11‚51)مبوٌة والمشاركة التكامل قٌمة (12)بتكرارالسادسة

(11رةقٌمةالحوارمعاالخربتكرار)(وجاءتبالمرتبةاالخٌ%8‚63)مبوٌةونسبة

( مبوٌة تتحققالقٌمقٌمسبعاصلمنقٌمثالثتحققتوقد(%7‚91ونسبة لم بٌنما

االربعةاالخٌرةوھًعلىالتوالًقٌمةالتسامح،التعارؾوالتقارب،التكاملوالمشاركة

(ٌوضحذلك.22،والجدول)االخرمعالحوارواخٌراًقٌمة

 (77جدول )

 الثانً الصف لتارٌخ المئوٌة ونسبها وتكراراتها الحضاري التواصل قٌم توزٌع

 العراق فً المتوسط


ت


قٌمةالتواصلالحضاري


التكرار


النسبةالمبوٌة


القٌمالمتحققة

متحقق%28‚4477التبادلالثقاف1ً

متحقق%15‚2282التعاٌشالسلم2ً

متحقق%14‚2438التضامناالنسان3ً

ؼٌرمتحقق%12‚1894التسامح4

ؼٌرمتحقق%11‚1651التعارؾوالتقارب5

ؼٌرمتحقق%8‚1263التكاملوالمشاركة6

ؼٌرمتحقق%7‚1191الحوارمعاالخر7

%99‚13996المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع



االولىمرتبةبالجاءتاالنسانًالتضامنقٌمةان الثالثللصؾالتارٌخكتابفً

29)بتكرارالمتوسط الثقافًالتبادلقٌمةجاءتبٌنما(%45‚31)مبوٌةوبنسبة(

التعارؾقٌمةوجاءت(%35‚93)مبوٌةونسبة(23)بتكرارالثانٌةبالمرتبةجاءت

 بتكرارالثالثةبالمرتبةوالتقارب (4 6‚25)مبوٌةوبنسبة( وقٌمة% التكامل(

بتكرار) الرابعة بالمرتبة (4والمشاركة مبوٌة وبنسبة (25‚6 قٌمةجاءتبٌنما%(

ةقٌموجاءت%4‚59مبوٌةوبنسبة(4)بتكرارالخامسةبالمرتبةالسلمًالتعاٌش

قٌمةوجاءت(%3‚12)مبوٌةونسبة(4)بتكرارالخامسةبالمرتبةوالتقاربالتعارؾ
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لحوار(ولمتحصلقٌمة%3‚12(وبنسبةمبوٌة)2بةالسادسةبتكرار)محبالمرتاالتس

التبادلوالثانٌة،االنسانًالتضامناالولىالقٌمتٌنتحققتوقدتكرارعلىاياالخرمع

الخمسةالقٌمتتحققلمبٌنماالحضاريالتواصللمقٌاسقٌمسبعاصلمن،،الثقافً

وھًالمتبقٌة والمشاركة والتقاربوالتعارؾ،والتسامحالسلمًالتعاٌش،التكامل

فًتتحققلماالخرمعالحوارقٌمةبانالمالحظومناالخرمعالحوارقٌمةاً،واخٌر

التارٌخكتابطبٌعةالىذلكفًالسببٌعودوقدالمتوسطةللمرحلةالثالثةالصفوؾ

المواضٌعتنظٌمفًمإلفونالاتبعهاالتًالتارٌخٌةوالمنهجٌةالمتوسطالثالثللصؾ

وتكوٌنالطلبةنفوسفًالوطنًالحساحٌاءعلىاالإلىبالدرجةتركزالتًالتارٌخٌة

(.23،والجدول)المتوسطةطلبةفًالمهاريالجانبوتنمٌةالطلبةاتجاھات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (73) جدول

 الثالث الصف لتارٌخ المئوٌة ونسبها وتكراراتها الحضاري التواصل قٌم توزٌع

 العراق فً المتوسط
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ت


قٌمةالتواصلالحضاري


التكرار


النسبةالمبوٌة


القٌمالمتحققة

1


متحقق%45‚2931التضامناالنسانً

متحقق%35‚2393التبادلالثقاف2ً

ؼٌرمتحقق%6‚425التعارؾوالتقارب3

ؼٌرمتحقق%6‚425التكاملوالمشاركة4

ؼٌرمتحقق%3‚212التسامح5

ؼٌرمتحقق%3‚212التعاٌشالسلم6ً

ؼٌرمتحققصفرصفرالحوارمعاالخر7

%99‚6498المجمــــــــــــــــــــــــوع



منالجداولالسابقةنالحظانالمجاالتالقٌمٌةفًالمرحلةالمتوسطةفًجمهورٌة

فقدتحققتفًبعضالكتبولمتتحققفًاالخرىففًالعراقلمتتساوىفًتكراراتها

الصؾاالولالمتوسطتحققتفًمجالقٌمالمواطنةتحققتاربعقٌممناصلثمانقٌم

ھًالهوٌةواالنتماءوالعملواالنجازوالوالءالوطنًوالوعًالسٌاسً،ولمتتحققبقٌة



تواصلالحضاريفقدتحققتقٌمالقٌماالخرىعلىالرؼممناھمٌتهاامافًمجالال

التكاملوالمشاركةوالتسامحوالتبادلالثقافًوالتعارؾوالتقارباربعقٌممناصلسبع

تارٌخ المتوسط االول للصؾ التارٌخ كتاب ركز فقد االخرى القٌم تتحقق ولم قٌم

والحضارات العراق لحضارة والثقافً الحضاري الجانب على القدٌم الحضارات
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التارٌخاالخر كتاب فً تحققت بٌنما االخرى القٌم بقٌة اھمٌة المإلفون اؼفل وقد ى

العربًاالسالمًللصؾالثانًالمتوسطفًمجالالمواطنةثالثقٌمھًقٌمةالوالء

الوطنًوالهوٌةواالنتماءوالعملواالنجازولمتتحققبقٌةالقٌمالوطنٌةواالخرىامافً

قدتحققتثالثقٌممناصلسبعةقٌمھًالتبادلالثقافًمجالالتواصلالحضاريف

والتعاٌشالسلمًوالضامناالنسانًولمتتحققبقٌةالقٌماالخرةوخصوصاًقٌمةالحوار

معاالخرفًتارٌخالمرحلةالمتوسطةفقدركزالمإلفونعلىمنهجٌةمتسلسلةلألحداث

مةالعربٌةاالسالمٌةوالتؤكٌدعلىالبعدالتارٌخٌةوالتركٌزعلىالجوانبالحضارٌةلال

القومًالوطنًاكثرمنالتركٌزعلىتنمٌةقٌمالمواطنةداخلالعراقوقدتحققتفً

كتابالتارٌخالحدٌثوالمعاصرفًالوطنالعربًثالثةقٌممناصلثمانقٌمھًقٌمة

التوصلالحضاريفقدالوالءالوطنًوالهوٌةواالنتماءوالوعًالسٌاسًامافًمجال

تحققتقٌمتٌنمناصلسبعقٌمھًقٌمةالتضامناالنسانًوالتبادلالثقافًولمتتحقق

بقٌةالقٌموھًقٌمةالتعاٌشالسلمًوالتكاملوالمشاركةوالتسامحوالتعارؾوالتقارب

والحوارمعاالخروقداظهرتالنتابجبانكتابالتارٌخللصؾالثالثالمتوسطحصل

علىاقلنسبةتكراراتفًالمرحلةالمتوسطةفًمجالالتواصلالحضاريوقدٌعود

السببفًذلكالىطولالفترةالزمنٌةالتًلمتجددفٌهاموضوعاتالكتابولمٌجر

العلمً التطور مع ٌتناسب بما الطوٌلة الزمنٌة الفترة ھذه طول علٌها تؽٌر اي

الجوانبوالحضاريوالتقارببٌنحضاراتالع ٌستوجبتؤصٌلھذه المالمختلفةمما

الفلسفة ضوء فً المنشودة التربوٌة االھداؾ وتحقٌق طلبتنا نفوس فً الحضارٌة

التربوٌةالسابدةحالٌاً.

 

 

 

 

 

 :االستنتاجات

:اآلتٌة االستنتاجات إلى البحث توصل

دةفًكتباننسبةقٌمالمواطنةوالتواصلالحضاريمنمجموعاالفكارالوار-1

لتدرٌس التربوٌة االھداؾ مع تنسجم وال قلٌلة جاءت المتوسطة للمرحلة التارٌخ

 التارٌخالتًابرزتالهوٌةالوطنٌةوقٌمتهاواالفادةمنتجارباالمموالشعوب.
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اننسبةالتواصلالحضاريجاءتقلٌلةمنمجموعاالفكارالواردةبالكتابرؼم-2

 داؾالتربوٌةالعامة.التؤكٌدعلٌهاضمناالھ



جاءتطرٌقةتناولقٌمالمواطنةفًمحتوىتلكالكتبفًضوءالفلسفةالتربوٌة-3

 عام قبل القوم2443ًالسابقة البعد ضوء فً العراق تارٌخ تناول خالل من

واالسالمًوبؤسلوبالسردالتارٌخًالحداثةعلىوفقالتسلسلالزمنًلكافةالدول

العربٌة.

المواطنةقٌم)جاءت-4 المرتبةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبفًالمتضمنة(

.الثانٌةالمرتبة(الحضاريالتواصل)احتلحٌنفً،األولى

المواطنةقٌمتفوقت-5 الهوٌةواالنتماءومجالالوالءالوطنًمجال)مجاالتفً

السٌاسًالوطنً والوعً ، جمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبفً(

.العراق

والتكامل-6 ،ومجال الثقافً )التبادل مجاالت فً الحضاري التواصل قٌم تفوقت

جمهورٌة فً المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب (فً االنسانً ،والتضامن والمشاركة

العراق

التطوعً-7 الجماعً ،والعمل الوطنً الوفاق قٌمة سٌما وال المواطنة قٌم اھمال

 لسلمالمجتمعً،وا

والتعاٌشالسلمً-8 قٌمةالحوارمعاالخر، التواصلالحضاريوالسٌما اھمالقٌم

،وقٌمةالتعارؾوالتقارب.

،االخرمعالحوارمفهوم،والسٌما(الحضاريالتواصل)بمفاھٌماالھتمامضعؾ-9

.العراقجمهورٌةفًالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبفً

اھمال-14 المفهومھذااھمٌةمنالرؼمعلىالمواطنةقٌمفًالوطنًلوفاقاقٌمة

عامةبصورةالعربًوالوطنخاصةبصورةالعراقٌعٌشهالذيللواقعبالنسبة



  -: التوصٌات

قٌملعلىتضمٌنهاالتؤكٌدمعالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتببتؤلٌؾالنظراعادة-1

قبلوزارةالتربٌةوالقابمٌنبؤعدادالمناھجمنالحضاريالتواصلومفاھٌمالمواطنة

 الدراسٌة

وتقوٌمإلعدادمعٌاراًالحضاريالتواصلومقٌاسالمواطنةقٌممقٌاسواعتماد-2

للقابمٌنبؤعدادالمناھجالدراسٌة.المتوسطةللمرحلةالتارٌخكتب  
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اب-3 خالل من المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب بتسمٌة النظر مفهوماعادة راز

المواطنةواعطاءمساحةكبٌرةلتارٌخالعراقالحضاريوالحدٌثوالمعاصروابراز

دورالعراقٌٌنفًتشكٌلالحضارةاالسالمٌة

التواصلبثقافةالطلبةوتثقٌؾالحضاريالتواصلمفاھٌمترسٌخعلىالعمل-4

 المعرفًفًالثقاوالتبادلالثقافٌةالتنمٌةفًھامدورمنلهلماالحضاري

توجٌه-5 انشطة،لتضمنهاالمدرسٌةوالكتبالمناھجوضععلىالقابمٌنانظار

.المواطنةوقٌمالحضاريالتواصلمفاھٌمتنمًتربوٌة

عادالًتوزٌعاٌضمنبماالمتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبمحتوىفًالنظراعادة-6

.المواطنةوقٌمالحضاريالتواصللمفاھٌم

ماالھتما-7 والتسامحوالمشاركةوالتعاونالتضامنتعززالتًالمفاھٌمبتضمٌن

.العراقًالمجتمعبناءفًالمفاھٌمھذهوترسٌخاالخرمعوالحوار

المتوسطةالمرحلةفًالتارٌخمادةومدرساتلمدرسًعملوورشندواتعقد-8

المقررةالتارٌخكتبفًالمتضمنةالحضاريوالتواصلالمواطنةبقٌمتبصرھم

علىفقطاالقتصاروعدمالموضوعاتتدرٌسعنداھمٌةإلٌالبهاالمرحلةلهذه

.الصرؾالتارٌخًالمحتوى

الطرابقتوظٌؾعلىالمتوسطةالمرحلةفًالتارٌخومدرساتمدرسًحث-9

تقدٌماثناءالمواطنةوقٌمالحضاريالتواصلمفاھٌمابرازفًالحدٌثةالتدرٌسٌة

لمقرراالكتاب

 

 

 -: المقترحات

للمرحلةالتارٌخكتبلتحلٌلمماثلةدراسةاجراء-1 المواطنةلقٌماالعدادٌة

العراقفًالحضاريوالتواصل

المرحلةفًالتارٌخومدرساتمدرسًوعًمدىلمعرفةدراسةاجراء-2

التارٌخكتبفًالمتضمنةالحضاريوالتواصلالمواطنةلقٌمالمتوسطة

الحضاريالتواصلبمفاھٌمالمتوسطةالمرحلةطلبةالماممدىعندراسةاجراء-3

ومدرساتهممدرسٌهمنظروجهةمنالمواطنةوقٌم

المواطنةقٌماكتسابفًمقترحتعلٌمًبرنامجفعالٌةتختبردراسةاجراء-4

 .العراقفًالمتوسطةالمرحلةفًالتارٌخكتبفًالمتضمنةالحضاريوالتواصل
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،جامعةالقادسٌة.

الكتاب،دارالتارٌخ علم فً والتعلم التعلٌم،(2414)،محمد،عاطؾبدوي--18

.،مصر،القاھرةالحدٌث

 وبالد عمان بٌن الحضاري التواصل،(2444)،القارودي،ابراھٌمبوتشٌش-19

 العربً الفتح منذ والمجتمع والتجارة الثقافة مجاالت فً دراسات  المغرب

،مسقطوالنشرالمطبوعات،دارالهجري الثامن القرن فً ال فرٌقٌا االسالمً

.،سلطنةعمان

.،لٌبٌاللنشرالجماھٌرٌة،الدارالسٌاسً القاموس،(2443)رجب،بودوس،-24



العصرٌة،المكتبةوالمؤانسة االمتاع،(1984)،محمدبنحٌان،ابوتوحٌديال-21

.بٌروت،

 االمم بٌن الحضاري التواصل،(2414)،عثمانالعزٌز،عبدريتوٌجال-22

.والعلومللتربٌةللنشراالسالمٌةالمنظمة،منشوراتوالشعوب  بٌن والتفاهم

 والتعلٌم التدرٌس استراتٌجٌات،(1999)،واخرونالحمٌدعبدجابرجابر،-23

.مصر،،القاھرةالعربًالفكر،دار

دراسات،مركزالمعاصر الفكر فً قضاٌا،(1997)،عابدمحمدجابري،ال-24

.،بٌروتالعربٌةالوحدة

 المنهجٌة االسس،(2449)حلوابوهللاعبدوٌعقوبحسٌنعدنان،جادريال-25

للنشراثريالجامعةمكتبة، والنفسٌة التربوٌة العلوم البحوث فً واالستخدامات

.،القاھرةوالتوزٌع

 الجامعة طلبة لدى المواطنة مفهوم،(2414)،ھانًمحسنظاھرجبوري،ال-26

.االجتماع،قسماآلداب،كلٌةبابل جامعة لطلبة مٌدانٌة دراسة

 وطبٌعً نظري تصور وتعلمها القٌم تعلٌم،(2445)زكً،،ماجدجالدال-27

.،االردن،عمانوالتوزٌعلنشرالمسٌرة،دارالقٌم تدرٌس واستراتٌجٌات لطرائق
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،دارالسلمً الحل واستراتٌجٌة العنف سٌكولوجٌة،(2414)،مخلص،جلبً-28

.،بٌروتالمعاصرالفكر

،جامعةاالجتماعٌة والدراسات التربوٌة الجمعٌة الدراسات،التربوٌةجمعٌةال-29

.،مصرنوفمبر(13)العدد،التربٌةكلٌةشمسعٌن

المتحدة لألمم العامة جمعٌةال قرارات،(2441)،المتحدةلألممالعامةجمعٌةال-34

.الحضاراتبٌنللحوارالمتحدةاالممھٌبةبشؤن

 االسالمً التارٌخ بمنهج مقترحة وحدة فعالٌة،(2447)،احمدعلًجمل،ال-31

 االجتماعٌة المسؤولٌة تنمٌة فً المواطنة قٌم على قائمة االعدادٌة المرحلة فً

التربوٌة،مجلةاالعدادي ًالثان الصف تالمٌذ لدى االخر مع والتعاٌش الجمعٌة

للدراساتاالجتماعٌة،العددالثامن.



 الدراسٌة للمناهج العامة المدٌرٌة(2415)،التربٌةوزارةالعراق،جمهورٌة-32

.التارٌخ لدراسة العامة ،االهداف

المواطنة تربٌة فً المعاصرة االتجاهات،(2444)،ابراھٌم،فهدحبٌب-33

.،الرٌاضبٌكانالع،مكتبة

 للمرحلة التارٌخ كتب فً السائدة القٌم،(2441)علوان،ابتسامة،حسٌنًال–34

،قسمالتربٌةكلٌة،القادسٌة،جامعةمنشورةؼٌرماجستٌر،رسالة االعدادٌة

.التارٌختدرٌسطرابق

 تنمٌة فً الوطنٌة التربٌة دور،(2445)القادر،عبدالرحمن،عبدحفضًال-35

ام،جامعةالمقارنةالتربٌةفًماجستٌر،رسالةالسعودي المجتمع فً المواطنة قٌم

.،مكةالتربٌة،كلٌةالقرى

 تعالٌم ضوء فً ومتطلباتها الوطنٌة،(1994)،الرحمنعبدسلٌمان،حقٌلال-36

.،الرٌاضلالوفست،التقنٌةاالسالم

 االجتماعٌة اساتالدر فً مقترح برنامج،(2441)،رسمً،عادلحماد-37

ؼٌردكتوراه،اطروحةاالعدادٌة المرحلة تالمٌذ لدى المواطنة مفهوم لتنمٌة

.مصر،التربٌة،كلٌةاسٌوط،جامعةمنشورة

،جمٌلحمداوي-38 ت.د)، ،داروالتربوي والسٌنمائً اللسانً التواصل(

.المؽرب
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،موقعوالمنظورات النماذج التواصل مفهوم،(2446)،ــــــــــــــــــــــــــ-39

.،بٌروتالعربدٌوان

،داراالجتماعٌة الدراسات تدرٌس طرائق،(2446)،رشٌد،فخريخضر-44

.عمان،المسٌرة

الزاھر،داراالسالم فً الحضارة مفهوم اسس،(1986)،سلٌمانخطٌب،ال-41

.القاھرة،والنشرلألعالم

،داراالسالمٌة والحضارة االسالم،(1982)،المنعمعبد،محمدخفاجًال-42

.بٌروتاللبنانً،الكتاب

االسالمٌة للقٌم االٌتام تمثل مدى،(2441)،عاٌشهللاعبد،محمددرابسةال-43

.بؽداد،جامعةرشدبنالتربٌة،كلٌةمنشورةؼٌردكتورة،اطروحة

،التعلٌمٌة ٌةالعمل وتحلٌل التدرٌس علم الى مدخل،(2444)،محمد،درٌجال-44

.،الجزابرالبلٌدهالكتابقصر

المناهج،(2447)،كاملومنٌر،سرحاندمرداشال-45 للطباعةالعلومدار،

.،القاھرة،مصر.والنشر

االسالم ٌصورها كما الحضارة مفهوم،(1992)،الكرٌمعبد،صفاءدوريال-46

.،بٌروتالفكر،دار

1999)،الحمٌدعبدنجالءراتب،-47 المصري  للشباب االجتماعً االنماء(

.مصر،القاھرة،للنشرالمحروسةمركز،االنفتاح حقبة فً ساٌلوجٌة دراسة

عمان،الشروق،داروالتعلٌمالتربٌةفً،مدخل(2414)،االله،عبدراشدال-48

العربً،المجتمع،مكتبةالتربٌة الى مدخل،(2446)،سعفان،ھاديربٌعال-49

.عمان

 قٌمة ذات حقٌقٌة ادروا تخلق التً المدارس،(2444)،ھولدسورنروجر،-54

،،سبتمبر34،(34)،المجلدمستقبلٌاتمجلة،احمدعطٌةاحمدترجمة،للشباب

.،مصرالقاھرة،الٌونسكومطبوعاتمركز

 منذ العربً الوطن فً السلطة انتقال انماط،(2412)،سالم،صالحزرنوقة-51

العربٌةالوحدةدراسات،مركز العربٌة الثورات ربٌع بداٌة وحتى ستقاللاال

.بٌروت

المسلم،مجلةاسالمٌة فرٌضة الحضارة،(1992)،حمدي،محمودزقزوق-52

.،لبنان(63)،العددالمعاصر
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للطباعةالهنا،داراالجتماعً النفس علم،(1984)،السالمعبد،حامدزھران-53

.،القاھرة

 االشتراكٌة القومٌة التربٌة فً كتب المواطنة مقومات،(2411)،،زٌنبزٌود-54

مجلةدمشق،جامعة،التربٌة،كلٌةتحلٌلٌة دراسة سورٌا فً الثانوٌة لمرحلة

.،سورٌاالرابع،المجلدالنفسوعلمللتربٌةالعربٌةالجامعاتاتحاد

2413)،واخرونصاحب،ابتسامزوٌنً-55 دار،الكتب ٌلوتحل المناهج(

االردن،،عمانوالتوزٌعللنشرالصفاء

،المعارؾ،وزارةهالمً كائن المواطنة،(1995)،واخرون،محمودسفر56

.الرٌاض

2446)،واخرونجابر،محمدسلٌم-57 الفكر،داروتخطٌطها المناهج بناء،(

.االردن،عمان،والتوزٌعللنشر

 على العربً الوطن فً والتعلٌم التربٌة،(2444)،هللادعبالعزٌز،عبدسنبلال-58

.،الرٌاضوالنشرللتوزٌعالمرٌخدار، والعشرٌن الواحد القرن مشارف

 التفاعل مستقبل فً قراءة العولمة بعد ما،(2442)،،مصطفىشبلًال-58

المصرٌة،الجمعٌةمتؽٌرعالمفًالحضاراتبعنوانالسنوٌةالندوة، الحضاري

.القاھرة،التارٌخٌةراساتللد

 دراسة المواطنة قٌم ببعض الجامعة طالب وعً(،2446)،،موسىشرقاويال-59

جامعةعٌنشمس،لقاھرة(9)،العددالجامعًالتعلٌمفًالدراسات،مجلة مٌدانٌة

.

العربٌةالنهضة،داراالسالمٌة الحضارة فلسفة،(1995)،عفتشرقاوي،ال-64

.،بٌروت

الفكر،داراالسالمٌة الحضارة فً دراسات،(ت.د)،ابراھٌم،احمدشرٌؾال-61

.،القاھرةالعربً

سونٌا،ترجمةالمواطنة ما،(2416)بانوشٌه،وكرستٌاندومنٌكشنابر،-62

.،القاھرةللترجمةالقومًالمركزالنشر،دارنجامحمود

الذاتٌة على والحفاظ يالحضار التواصل،(1994)،السٌدالدٌن،سعدصالح-63

.،مصرالقاھرة،والتوزٌعللنشرالصحوة،دار
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 التربٌة كتب فً الوطنٌة القٌم واقع،(2416)،حسٌن،عبدصبحٌن–64

ماجستٌر،رسالةاالردن فً والسادس والخامس الرابع للصفوف االجتماعٌة

.االردن،التربوٌةالعلومكلٌةطالل،بنالحسٌن،جامعة

 فً قراءة الحضارات وحوار االسالم،(2448)،ابراھٌمبنهللا،عبدرٌفًطال-65

.،السعودٌةاالمامجامعة،مطابعوالمستقبل الحاضر



طعٌمه-66 دار،االنسانٌة العلوم فً محتوى تحلٌل،(1987)،احمد،رشدي

.،القاھرةالعربًالفكر



الفكر،داراالنسانٌة العلوم فً محتوىال تحلٌل،(2444)،ــــــــــــــــــــــــ-67

.مصر،القاھرة،العربً

،دارالقرآنً القصص فً التربوٌة القٌم،(1996)،احمدسٌدطهطاوي،-68

.مصر،العربًالفكر

 وقٌمة انسانٌة ثقافة الحضاري التواصل،(1999)،الطٌب،عٌسىطٌبً-69

متخصصةفصلٌةاالسالمٌةلمذاھبابٌنللتقرٌبالعربًالمجمع،مجلة انسانٌة

(.4)،العددالثانً،ربٌعالتقرٌببقضاٌا

 فً الوجٌز االجتماعٌة العلوم فً البحث،(2448)،معمرعلً،المإمنعبد-74

العامةاالدارة،اكتوبر7جامعة،منشوراتوالتقنٌات والمناهج االساسٌات

.،لٌبٌا،بنؽازيوالنشرللمكتبات

النا–71 ،)عبد محمود ،ولٌد ،2447صر الموسوعة السٌاسٌة للشباب حوار (

،نهضةمصرللطباعةوالنشروالتوزٌع،مصر.الحضارات

مراكش،سلسلةالحضاري والتفاعل االسالم،(2447)،مصطفىاحمدعتٌق،ال-72

.،القاھرةاالسالمٌةالجامعات،رابطةالحضارٌةللدراسات

التربوي والتقوٌم القٌاس مبادى،(2441)،واخرونحسٌن،صباحعجٌلًال-73

.بؽداد،للطباعةالدباغاحمد،مكتب

1981)،الرحمن،عبدعدس-74 ،النفس وعلم التربٌة فً االحصاء مبادى(

.،عمان،االردناالقصىمكتبة

.عمان،الفرقاندار،التربوي البحث اساسٌات،(1992)،ـــــــــــــــــــــــــ-75
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والنشرللطباعةالبٌضاء،دارالتارٌخ،مفهوم(1992)،هللاعبدعروي،ال-76

.،بٌروت

 الثانوٌة لمرحلة االسالمٌة التربٌة كتب دور،(2414)،شاٌل،محمدعزامال-77

منشور،بحثالتربٌة معلمٌن نظر وجهة من البناء الوطنً الحوار تنمٌة فً

،االردن.(3)العدد،عشرٌنالمجلد،المنارة،مجلة

االنجلو،مكتبةالسٌاسً والوعً التربوي المنهج،(1998)،،مجديعزٌز-78

.القاھرة،المصرٌة

 من والحد االجتماعى الوعى بٌن العالقة،(1995،سعود،حمدالعرٌفً-79

األمنٌةللدراساتالعربىالمركزماجستٌر،رسالة،المخدرة العقاقٌر انتشار

.الرٌاضسعود،الملكجامعةوالتدرٌب،

للتنمٌةالبحرٌن،معهدالسٌاسً التواصل مهارات،(2416)،،موسىعساؾ-84

.،البحرٌنالسٌاسٌة

 الدراسات كتب فً المتضمنة الوطنٌة القٌم،(2441)،،حمودعسٌريال-81

منشورةؼٌرماجستٌررسالة،عمان سلطنة فً الثانوٌة للمرحلة االجتماعٌة

.،االردن،عماننٌةاالرد،الجامعة

والتربوٌة النفسٌة البحوث فً البٌانات تحلٌل،(1993)،الدٌن،صالحعالم-82

.،القاھرةالعربًالفكر،دار

،الكرٌم القران فً والتعارف االختالف،(1993)،الحاجمصطفى،علً-83

.،بٌروت(145)العددالمنطلقمجلة

للطباعةالسالم،داراالسالم فً ةالمواطن(2411)،اسماعٌلسعٌدعلً،-84

.،مصرالقاھرة،والترجمةوالتوزٌعوالنشر

84- فرحان،عالونه 2446)،محمد  العربٌة اللغة قواعد فً مذكرة تقوٌم(

.االردن،اربد، الٌرموك جامعة ، االردن فً العاشر للصف

 فً الضعفا الحلقة المواطنة ثقافة،(2448)،واخروناحمد،رجاءعٌد-86

ومناھجالمواطنةتربٌة:االولالعلمًالمإتمر،العام بالتعلٌم االجتماعٌات تدرٌس

الضٌافة،داراالجتماعٌةللدراساتالتربوٌةالجمعٌة،عقدتهاالجتماعٌةالدراسات

.مصر،24-19شمسعٌن

المركزمطبعة،والدٌن الدولٌة السٌاسة نقد،(2444)،،برھانؼلٌون-87

.،المؽربثقافًال
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 المرحلة فً التارٌخ منهج تطوٌر،(2413)فتحً،الخالق،عبدفتحً-88

،جامعةمنشورةؼٌردكتوراه،اطروحةالحضاري التواصل ضوء فً اإلعدادٌة

.،مصرالتربٌةفلسفة،قسمالتربٌة،كلٌةشمسعٌن

 النفسٌة العلوم فً العلمً البحث اسس،(2414)،ھاشم،حسٌنفتلً-89

.،عمانوالتوزٌعللنشرصفاء،دارمناهجة عناصرة مفاهٌمٌة والتربوٌة

 االجتماعً والوعً الدراسٌة المناهج،(2441)،الحمٌدعبدالهام،فرج-94

الجزوٌت،مركزالمدنًالمجتمعومستقبل،التعلٌممصر فً للمرأة السٌاسً

.،االسكندرٌةالثقافً

،دارالمجتمعات تكامل فً واطنة ودورهاالم(2412)،امٌن،شرٌؾفرج-91

.،مصرالقانونٌةالكتب

،دارطرابٌشًجورج،ترجمة الحضارة قلق،(1996)،،سٌموؼندفرٌد–92

.،لبنانوالنشرللطباعةالطلٌع

،مركزاالسالمً والعالم العراق مستقبل،(2446)،سلٌمان،خالدفهداوي-93

.رات،ابوضبً،االماوالدراساتالبحوث

 االلفٌة ثقافة فً للتربٌة الفلسفٌة االصول،(2441)،واخرون،امٌلفهمً-94

.،القاھرةوالنشرللطباعةالسالم،دار الثالثة

،دارالٌوم العالم وازمة والمدنٌة الحضارة بٌن،(1982)،،علًقرشً-95

.،لبنانللمطبوعاتالمعارؾ

 المناهج لتقوٌم انموذج اءبن،(2444)،مهديمخلؾةعابدقرٌشً،ال-96

منشورةؼٌردكتوراهاطروحة، المتوسطة المرحلة فً الجغرافٌة لمادة الدراسٌة

.بؽداد،جامعةرشدبنالتربٌة،كلٌة
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المالحق











 (8ملحق )

 

 وٌن السادة المحكمٌناسماء وعنا


ت


اسمالمحكم


التخصص


مكانالعمل

جامعةالقادسٌة/كلٌةالقانونعلومسٌاسٌةمرادداودد4أ1

طرابقتدرٌسسعدعلًزاٌرد4أ2
اللؽةالعربٌة

جامعةبؽداد/كلٌةالتربٌة/ابن
رشد

تدرٌسطرابقكاظمحمزةدشٌماء4أ3
االجتماعٌات

التربٌةكلٌة/بابلامعةج
االساسٌة

جامعةالقادسٌة/كلٌةالقانونالقانونالدستوريعبٌدعاجلدعدنان4أ4
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طرابقتدرٌسعلًكنٌورحسند4أ5
االجتماعٌات

وزارةالتربٌة/معهداعداد
المعلمٌن

التارٌخالحدٌثعمادھاديعبدعلًد4أ6
صروالمعا

جامعةالكوفة/كلٌةالتربٌة
للبنات

طرابقتدرٌسمحمدطاھرناصرد4أ7
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جامعهالكوفة/كلٌةالتربٌة
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طرابقتدرٌسھناءخضٌرجالبد4أ8
التارٌخ

التربٌةكلٌة/بؽدادجامعة
/ابنرشد

طرابقتدرٌسمظلومجدوعحسٌند.أ9
التارٌخ

التربٌةكلٌة/لقادسٌةاجامعة

طرابقتدرٌسحمزهمرزةجناند4م4أ14
االجتماعٌات

جامعةبابل/كلٌةالتربٌة
االساسٌة

طرابقتدرٌسحمٌدمهديراضًد4م4أ11
التارٌخ
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المفتوحة
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معةبابل/الكلٌةالتربٌةجا
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عباداسماعٌلصالحد4م4أ
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عامة

/كلٌةالتربٌةجامعةالكوفة
للبنات

القانونكلٌة/القادسٌةجامعةقانوناداريفاضلجبرد4م4أ17

جامعةبابل/كلٌةالتربٌةتربٌةوعلمنفسمحمدكاظممنتوبد4م4أ18
االساسٌة

التربٌةكلٌة/بابلجامعةتربوينفسعلمكرماشعباسدحوراء4م19
االساسٌة



877 
 

  















(7ملحق )التربٌةكلٌة/القادسٌةجامعة

االستبانة بصٌغتها االولٌةوالنفسٌةالتربوٌةالعلومقسم

تارٌختدرٌسطرابق/ماجستٌر

المواطنةقٌممقٌاسصالحٌة/م



المحترم................................................................اضلالفاالستاذ

وبركاتههللاورجمةعلٌكمالسالم

للمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتحلٌل)بعنوانموسومةدراسةاجراءالباحثةتروم

(الحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمضوءفًالمتوسطة

منفٌكمالباحثةتعهدهلماونظراً(المواطنةلقٌم)ارمعٌاعدادالبحثمتطلباتومن

تساإالتٌمثلالذيالمعٌارھذاتضعانالباحثةارتؤتلذاوالخبرةاالطالعسعة

التًالالزمةالتعدٌالتواجراءعلٌهباالطالعتفضلكمراجٌناٌدٌكمبٌنالبحث

.مناسبةترونها

قدٌروالتالشكرمع

الباحثةالمشرؾ

التربٌةكلٌة/بابلجامعةالقٌاسوالتقوٌمكاظمطارقدحٌدر4م24
االساسٌة
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عطشانكرٌمبثٌنةشناوهرشكجبارد.م.أ

شخصٌةمعلومات

...............العلمًاللقب

...............االختصاص

.................العملومكانالوظٌفة







الفردلعالقاتالحاكمةالمبادئمنلمجموعةالفكرياالطارھً-:المواطنة قٌم

تكوٌنفًروحاًالوطنًلإلنجازتجعلوالتًالمجتمعفًالدٌمقراطًبالنظام

معالواجبحدودفوقالوطنًللعملالفردارادةايواالنتماءاالجتماعًالحس

مكرم.)الؽدعالمفًلمجتمعةوالمكانةالكفاءةرموزلتحقٌقبالمسإولٌةالشعور

)مقٌاس قٌم المواطنة( (2414،314،

 
 ت

 
 القٌمة الرئٌسٌة 

 
 الفقرات المعبرة عنها

 
 معبرة 

 
 غٌر معبرة 

  
 التعدٌالت

 الوعً السٌاسً اوالً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

السٌاسًالنظاماحترام-8
المصلحةٌحققبماالحاكم
العامة

عبرسلمٌاالسلطةتداول-2
فًعلٌهاالمنصوصوسابل
الدستور


الدٌمقراطٌةعلىالتؤكٌد-3

واالنتخابات
احتراماھمٌةعلىالتؤكٌد-4

واالنظمةالقوانٌن
المإسساتعلىالتعرؾ-5

وواجباتهاالدستورٌة
احترامعلىالتؤكٌد-6

المحٌطفًالخارجٌةالسٌاسة
العالمً


حقوقمبادىترسٌخ-7
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                        االنسان














 ثانٌا
























 ثالثاً 
 
 


الهوٌة واالنتماء 

 الوطنً























 الوالء الوطنً




استقاللعلىالمحافظة-1

عنهوالدفاعالوطن

 
الوطنٌةالوحدةترسٌخ-2

بٌنالتؤخًعلىوالعمل
 القومٌات

فًالواعًاالندماج-3
فقداندونالعصرحضارة
الوطنٌةالهوٌة

 
للوطنًالنتماءباالشعور-4

 
الفردانتماءعلىالتؤكٌد-5
وعملعطاءالوطنالى
 مثمر
وتقالٌدافةثقاحترام-6

 المجتمع
 الوطنٌةبالهوٌةاالعتزاز-7
السٌادةاھمٌةعلىلتؤكٌد-8

 الوطنٌة
السٌاحٌةبالمعالماالھتمام-9

والحضارٌة


االٌمانبدورالعراق-1

 الحضاري
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 رابعاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامساً 
 
 
 
 



















 العمل الجماعً 
التطوعً


















 الحرٌة والمسؤولٌة 





لهواالخالصللوطنالوفاء-2
عنهوالدفاع  

 
السعًالىالتحررمن-3

 السٌطرةاالجنبٌة
المحافظةعلىاسرارالوطن-4المح-4  

 
حماٌةالثرواتالوطنٌة-5

 والمحافظةعلٌها
 

ترشٌداالستهالك-6  
تقدٌرالتضحٌةواالخالص-7    

  مناجلالوطن
التصديلألخطارالتًتهدد-8

 الوطن
 
تقدٌرواحترامالشهداء-9

 وتضحٌاتهم
 

 
تنمٌةروحالعملالجماعً-1

خرٌنالتطوعًمناجلاال  
 
التؤكٌدعلىاھمٌةالمشاركة-2

الواعٌةفًمشروعالتنمٌة
 الوطنٌة

 
احترامالعملوتقدٌسه-3  
 
تنمٌةروحالعملالجماعً-4

 فًنفوسالطلبة

 
التؤكٌدعلىقٌمةالعطاء-5

وبذلالؽالًوالنفٌسفًخدمة
 الوطن

 
احتراماالعمالالتطوعٌة-6

 لمنظماتالمجتمعالمدنً
 
 
 

تنمٌةحرٌةالتعبٌر-1  
 
تنمٌةحرٌةالمشاركة-2  
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 سادساً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سابعا
 
 
 
 
 























 الوفاق الوطنً













 السلم المجتمعً






التؤكٌدعلىالعالقةالمتبادلة-3
 بٌنالحقوقوالواجبات

 
تنمٌةحرٌةالفكروالتطور-4

 الذاتً
 
التؤكٌدحرٌةالعقٌدةالدٌنٌة-5

 واحترامحرٌةاالخرٌن
 
تنمٌةحرٌةالتعبٌرعن-6

 الرأيوالصحافةواالعالم
 
ةحرٌةالتظاھرالسلمًتنمٌ-7  
 
تنمٌةحرٌةتؤسٌس-8

 الجمعٌاتواالحزابالسٌاسٌة
 
تنمٌةحرٌةالتعبٌرعن-9

 الرايوالراياالخر
 

التؤكٌدعلىالمشاركةمع-14
ابناءالمجتمعفًحلاالزمات

 والتحدٌات
 

 
تنمٌةثقافةالحواراالٌجابً-1  
 
تعزٌزمبدأنبذالعنؾوالتمٌز-2

أشكالهبكل  
 
تنمٌةثقافةالوفاقوالحوار-3

 بٌنكافةمكوناتالشعب
 
احتراماالختالؾفًالرأي-4

بٌنمختلؾاالراءالسٌاسٌة
 والوطنٌة

 
 
 
ؼرسقٌمالسلمالمجتمعً-1

 بٌنافرادالمجتمع

 
الحفاظعلىاالستقرار-2

الداخلًمنخاللتعزٌزالسلم
 المجتمعً
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 ثامناً 



















 العمل واالنجاز

 
لةالتؤكٌدعلىالعدا-3

 االجتماعٌةبٌنافرادالمجتمع
 
 
التاكٌدعلىاھمٌةدمج-4

 الفردفًالمنظومةاالجتماعٌة
 
احترامالقٌموالعادات-5

 والتقالٌدلمختلؾالطوابؾ
 
احترامالعقابدالدٌنٌة-6

 لمختلؾمكوناتالشعب
 
احتراماالختالؾفً-7

الثقافاتعلىاختالؾ
 مشاربهاالثقافٌة

 
 
 

نمٌةالوعًبقٌمةالعملت-1
 واالنجاز

 
التؤكٌدعلىاھمٌةالجودةفً-2

 االداءوالدقةفًالعمل
 
تعزٌزدورالعلماءوالشخصٌات-3

 التارٌخٌةوانجازاتهم

 
التؤكٌدعلىالنزاھةومكافحة-4

 الفساد
التؤكٌدعلىالحفاظعلى-5

البٌبةوحلمشاكلهابشكل
 علمً.
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(3) ملحق التربٌةكلٌة/ادسٌةالقجامعة

االولٌة بصٌغتها االستبانة     والنفسٌةالتربوٌةالعلومقسم

 تارٌختدرٌسطرابق/ماجستٌر

  قٌم التواصل الحضاري مقٌاس صالحٌة/    م                           

 

 المحترم................................................................  الفاضل االستاذ

 وبركاته هللا ورجمة علٌكم السالم

 للمرحلة التارٌخ كتب محتوى تحلٌل) بعنوان موسومة دراسة اجراء الباحثة تروم

 البحث متطلبات ومن( الحضاري والتواصل المواطنة قٌم ضوء فً المتوسطة

 سعة من فٌكم الباحثة تعهده لما ونظراً (  التواصل الحضاري لقٌم) معٌار اعداد

 البحث تساؤالت ٌمثل الذي المعٌار هذا تضع ان الباحثة ارتأت لذا والخبرة االطالع

 ترونها التً الالزمة التعدٌالت واجراء علٌه باالطالع تفضلكم راجٌن اٌدٌكم بٌن

 .مناسبة

                        والتقدٌر شكرال مع                               

 الباحثة                                                              المشرف     

 عطشان  كرٌم بثٌنة                                           شناوه رشك جبار د.م.أ

  شخصٌة معلومات     

 ............... العلمً اللقب

 ............... االختصاص

 ................. العمل ومكان الوظٌفة
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بٌنالمشتركةالقواسمعنالبحثخاللهامنٌتمعملٌةھو-:الحضاري التواصل

والمنجزاتللقٌمالمشتركةوالتحدٌاتالعالمًالسالمتهدٌداتللمواجهةالحضارات

العالمًوالتسامحندماجواالوالشراكاتالتعاونمنهاامورمراعاةمعالبشرٌة

وحماٌتهااالنسانحقوقوتعزٌزالخالقالبشريوالتنوعالثقافًالتعددواحترام

(1،ص2441،المتحدةلألممالعامةالجمعٌة.)

((مقٌاس التواصل الحضاري))



 
 ت

 
 القٌمة الرئٌسٌة 

 
 الفكرة المعبرة عنها

 
 معبرة 

 
غٌر 

 برة مع

 
 التعدٌالت

 اوالُ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانٌاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قبول الحوار مع 
 االخر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعاٌش السلمً
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التؤكٌدعلىقٌمةالتفاعل-1

بٌنالحضاراتوالشعوب

لرأيقبولالتعددٌةفًا-2

واالتجاھات

اشاعةثقافةالسالملدعم-3

االمنواالستقرار

التؤكٌدعلىاھمٌةالحوار-4

السلمًالبناء

قبولفكرةتعدد-5

المذاھبوالتفاھمفً
القضاٌاالدولٌة




التعاٌشالسلمًوتقبل-1

الحواربٌنالثقافات
واالدٌان


التعاونواالستفادةمن-2

نخبراتاالخرٌ

تعزٌزمبدأالتعاٌش-3

السلمًبٌنالمجتمعات
المختلفة
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 ثالثاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رابعاً 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التسامح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التعارف والتقارب


دعمالوحدةوعدم-4

التفرقةبسببالعرق
والجنسوالدٌن


ترسٌخمفهومالتعاٌش-5

السلمًبٌناالمم
والشعوب


نشرثقافةالسالم-6

والتعاٌشمحلثقافةالعنؾ
والحرب




ترسٌخقٌمالتسامح-1

ًلتحقٌقالسالمالعالم

التؤكٌدعلىالتعاون -2

والتؤلؾبماٌعززالعالقات
 االنسانٌة


احترامحقوقالؽٌروالدفاع-3

عنها

احترامالتنوعواالختالؾ-4

الدٌنًوالثقافً

التؤكٌدعلىالقواسم-5

المشتركةبٌنالحضارات
لتحقٌقالتقاربوالمحبة



التسامح-6  ثقافة اشاعة

 وترسٌخهابٌنالشعوب

احترامالتنوعالفكري-7

واالجتماعًمناجلاالنفتاح
الحضاري


-
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 خامسا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التكامل 
 والمشاركة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تعزٌزاھمٌةالتعارؾ-1
والتقارببٌنالشعوب


اھمٌةالتفاعلاالنسانًمع-2

القضاٌاالمختلفة

احترامالخصوصٌةالعرقٌة-3

واللسانٌةوالدٌنٌةوالحضارٌة

تعزٌزالتبادلالثقافًالبناء-4

المشاربالثقافٌةبٌنمختلؾ

الخروجمندابرةاالنؽالق-5

الحضاريواالنفتاحعلى
الحضاراتاالخرى


احترامالموروثالثقافً-6

للشعوبواالمم

تعزٌزالتحالؾبٌن-7

الحضاراتالنابعمن
المسإولٌةالتارٌخٌةفًدعم

الحضارة



تعزٌزالقواسمالمشتركة--1

بٌنالحضارات


ثقافةالمشاركةاؼناء-2

والحواراالٌجابًفًتحقٌق
التكاملبٌنالحضارات


تعزٌزمبدأتبادلالمنافع-3

المشتركةبٌنالشعوب
االنسانٌة


ترسٌخثقافةحسنالجوار-4

واألخوةاالنسانٌة

التؤكٌدعلىالتكامل-5

االقتصاديبٌنمختلؾ
الشعوب


تعزٌزثقافةالتكامل-6
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 سادساً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سابعاً 

 
 
 
 

 التبادل الثقافً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التضامن االنسانً 

العالمالوحدويبٌندول




التبادلالثقافًقوةمحركة-1

للتنمٌةالعلمٌة

تطوٌرالعالقاتالثقافٌةبٌن-2

الدول

اقامةالمشارٌعالثقافٌة-3

المشتركة

اھمٌةالتبادلالثقافًفً-4

تحقٌقتنمٌةمستدامة

التؤكٌدعلىاحترام-5

الخصوصٌةلمختلؾالثقافات.

التؤكٌدعلىالقواسم-6

تركةبٌنمختلؾالمش
المشاربالثقافٌة




التؤكٌدعلىاحترامالقواسم-7

المشتركةبٌنمختلؾ
المشاربالثقافٌة


تعزٌزثقافةالتضامن-8

االنسانًبٌنالشعوب




التؤكٌدعلىالتضامنبما-1

ٌحققالتعاونالدولًلحل
المشاكلالدولٌة


مواجهالتحدٌاتالمشتركة-2

ارثالبشرٌةواالزماتوالكو


حقاالمموالشعوبفً-3

تقرٌرالمصٌر
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التعاطؾمعحركات-4

التحرٌرللوطنمناجلاالمن
والسالمالدولً


ترسٌخدعابمالتضامنلحل-5

المشاكلالدولٌة



ٌساھمالتضامنفًتحقٌق-6

التقارببٌنمختلؾ
الحضارات



فً-7 االسالم دور ابراز
 نسانًتحقٌقالتضامناال

















 (3) ملحق  

النهائٌة بصٌغتها االستبانة                              

التربٌةكلٌة/القادسٌةجامعة

والنفسٌةالتربوٌةالعلومقسم

التارٌختدرٌسطرابق/ماجستٌر

 المواطنة قٌم مقٌاس صالحٌة/    م
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المحترم................................................................الفاضلاالستاذ

وبركاتههللاورجمةعلٌكمالسالم

المتوسطةللمرحلةالتارٌخكتبمحتوىتحلٌل)الموسومةبحثاجراءالباحثةتروم

)مقٌاساعدادالبحثمتطلباتومن(الحضاريوالتواصلالمواطنةقٌمضوءفً

ارتؤتلذاوالخبرةاالطالعسعةمنفٌكمالباحثةتعهدهلماراًونظ(المواطنةلقٌم

اٌدٌكمبٌنالبحثتساإالتٌمثالنذانلالالمقٌاسانبٌناٌدٌكمھذاتضعانالباحثة

.مناسبةترونهاالتًالتعدٌالتعلٌهنواجراءباالطالعتفضلكمراجٌن

والتقدٌرالشكرمع

الباحثةالمشرؾ

عطشانكرٌمبثٌنةشناوهرشكجبارد.م.أ

شخصٌةمعلومات

...............العلمًاللقب

...........االختصاص

................العملكانومالوظٌفة







لعالقاتالحاكمةالمبادئمنلمجموعةالفكرياالطارھً-:المواطنة قٌم

تكوٌنفًروحاًالوطنًلإلنجازتجعلوالتًالمجتمعفًالدٌمقراطًبالنظامالفرد

معالواجبحدودفوقالوطنًللعملالفردارادةايواالنتماءاالجتماعًالحس

مكرم.)الؽدعالمفًلمجتمعةوالمكانةالكفاءةرموزلتحقٌقبالمسإولٌةورالشع

،2414،314)

 )) مقٌاس قٌم المواطنة ((


ت


القٌمة
الربٌسٌة


الفقراتالمعبرةعنها


معبرة


ؼٌر
معبرة


التعدٌالت

اوالً


الوعً
السٌاسً

احترامالنظامالسٌاسًالحاكم-1
وسابل-2 عبر سلمٌاً السلطة تداول
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ثانٌاً








































الهوٌة
واالنتماء















المنصوصعلٌهافًالدستور

فً-3 المشاركة على التؤكٌد

االنتخابات

ٌنواالنظمةاحترامالقوان-4

المإسسات-5 على التعرؾ

الدستورٌةوواجباتها

الخارجٌة-6 السٌاسة مع التفاعل

للدولة

االنسان-7 حقوق مبادى فهم

وتطبٌقها

والتجمع-8 التظاھر حق احترام

السلمً







الوطن-1 استقالل على المحافظة

والدفاععنه

والعمل-2 الوطنٌة الوحدة ترسٌخ

التؤخًبٌنالمكوناتالوطنٌةعلى

حضارة-3 فً الواعً االندماج

العصردونفقدانالهوٌةالوطنٌة

العراقٌن-4 بانجازات االعتزاز

وابداعاتهم
المجتمع-5 وتقالٌد ثقافة احترام

واعرافه

االعتزازبالهوٌةالوطنٌةالعراقٌة-6
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ثالثا




















رابعاً




















الوالء
الوطنً





















العمل
التطوعً
الجماعً














السٌاحٌة-7 بالمعالم االھتمام

حفاظعلٌهاوالحضارٌةوال



االٌمانبدورالعراقالحضاري-1

االخالصللوطنوالدفاععنه-2

السٌطرة-3 من التحرر الى السعً

االجنبٌة

الوطنٌة-4 الثروات حماٌة

والمحافظةعلٌها

ترشٌداالستهالك-5

والشهادة-6 التضحٌة تقدٌر

واالخالصمناجلالوطن

الشخص-7 انجازات ٌاتتقدٌر

الوطنٌة



الجماعً-1 العمل روح تنمٌة

التطوعًمناجلاالخرٌن

المشاركة-2 اھمٌة على التؤكٌد

الواعٌةفًمشروعالتنمٌةالوطنٌة

وبذل-3 العطاء قٌمة على التؤكٌد

الؽالًوالنفٌسفًخدمةالوطن

التطوعٌة-4 االعمال احترام

لمنظماتالمجتمعالمدنً
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خامساً




















سادساً














سابعاً







ةالحرٌ
والمسإولٌة




















الوفاق
الوطنً














السلم
المجتمعً






الرأيتنم-1 عن التعبٌر حرٌة ٌة

والصحافةواالعالم

واحترام-2 الدٌنٌة العقٌدة حرٌة

حرٌةاالخرٌن

تنمٌةحرٌةالفكروالتطوٌر-3

الجمعٌات-4 تؤسٌس حرٌة تنمٌة

واالحزابوالمنظماتوالجمعٌات

ابناء-5 مع المشاركة على التؤكٌد

المجتمعفًحلاالزماتوالتحدٌات







تنمٌةثقافةالحواراالٌجابً-1

تعزٌزمبدأنبذالعنؾوالتمٌزبكل-2

أشكاله

بٌن-3 والحوار الوفاق ثقافة تنمٌة

كافةمكوناتالشعب

بٌن-4 الرأي االختالؾفً احترام

مختلؾاآلراءالسٌاسٌةوالوطنٌة




بٌن-1 المجتمعً السلم قٌم ؼرس

افرادالمجتمع

2- الداخلًالحفاظ االستقرار على
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ثامناً



















العمل
واالنجاز

منخاللتعزٌزالسلمالمجتمعً

االجتماعٌة-3 العدالة على التؤكٌد

بٌنافرادالمجتمعومكوناته

فً-4 علىاھمٌةدمجالفرد التؤكٌد

المنظومةاالجتماعٌة

والتقالٌد-5 والعادات القٌم احترام

لمختلؾالمكونات

لمختل-6 الدٌنٌة العقابد ؾاحترام

مكوناتالشعبالعراقً


العمل-1 بقٌمة الوعً تنمٌة

واالنجاز



احترامالعملوتقدٌسه-2


فً-3 الجودة اھمٌة على التؤكٌد

االداءوالدقةفًالعمل

الوطنٌة-4 الشخصٌات تقدٌر

التارٌخٌةوانجازاتهم

ومكافحة-5 النزاھة على التؤكٌد

الفساد

الح-6 على البٌبةالتؤكٌد على فاظ

وحلمشاكلهابشكلعلمً.
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التربٌةكلٌة/القادسٌةجامعة

والنفسٌةالتربوٌةالعلومقسم

 ﴾5﴿ملحق              التارٌختدرٌسطرابق/ماجستٌر

 االستبانة بصٌغتها النهائٌة         

 التواصل الحضاري قٌم مقٌاس حٌةصال/    م                              

 المحترم................................................................  الفاضل االستاذ

 وبركاته هللا ورجمة علٌكم السالم

 للمرحلة التارٌخ كتب محتوى تحلٌل) الموسومة بحث اجراء الباحثة تروم

 البحث متطلبات ومن( حضاريال والتواصل المواطنة قٌم ضوء فً المتوسطة

 سعة من فٌكم الباحثة تعهده لما ونظراً (  التواصل الحضاري لقٌم) مقٌاس اعداد

 ناللذا المقٌاسان هذا اٌدٌكم بٌن تضع ان الباحثة ارتأت لذا والخبرة االطالع

 واجراء.  علٌهن باالطالع تفضلكم راجٌن اٌدٌكم بٌن البحث تساؤالت ٌمثالن

 .مناسبة رونهات التً التعدٌالت

                        والتقدٌر الشكر مع                          

 الباحثة                                                              المشرف     

 عطشان  كرٌم بثٌنة                                           شناوه رشك جبار د.م.أ

 شخصٌة معلومات     
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 ............... العلمً اللقب

 ........... االختصاص

 ................ العمل ومكان الوظٌفة

 

 

 

بٌنالمشتركةالقواسمعنالبحثخاللهامنٌتمعملٌةھو-:الحضاري التواصل

والمنجزاتللقٌمالمشتركةوالتحدٌاتالعالمًالسالمتهدٌداتللمواجهةالحضارات

العالمًوالتسامحواالندماجوالشراكاتالتعاونمنهاامورراعاةممعالبشرٌة

وحماٌتهااالنسانحقوقوتعزٌزالخالقالبشريوالتنوعالثقافًالتعددواحترام

(1،ص2441،المتحدةلألممالعامةالجمعٌة.)

((مقٌاس التواصل الحضاري))


ت


القٌمة


الفقراتالمعبرةعنها


معبرة


ؼٌر
معبرة


التعدٌالت


اوالً

















ثانٌاً


قبوووووووووووووووول

االخر
















التعوووووووواٌش


التؤكٌوووووودعلووووووىقٌمووووووة -1

التفاعل
بٌنالحضاراتوالشعوب


قبوووووولالتعددٌوووووةفوووووً-2

اتالرأيواالتجاھ

اشوووواعةثقافووووةالسووووالم-3

لدعماالمنواالستقرار

التؤكٌووووودعلوووووىاھمٌوووووة-4

الحوارالسلمًالبناء

قبولفكرةالتفاھملحول-5

المنازعاتالدولٌة



التؤكٌوووودعلووووىحوووووار -1
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ثالثاً
















السلمً
























التسامح
















 االدٌانوالثقافات

التعووووواونواالسوووووتفادة -2

 منخبراتاالخرٌن




تعزٌوووووووووووزمبووووووووووودأ -3

التعوووووواٌشالسوووووولمًبووووووٌن
 معاتالمختلفةالمجت

دعوووومالوحوووودةوعووووودم -4

التفرقووووةبسووووبالعوووورق
 والجنسواللونوالدٌن


ترسووٌخمفهووومالتعوواٌش -5

السوووووولمًبووووووٌناالمووووووم
 والشعوب


نشوووووورثقافووووووةالسووووووالم -6

والحووبوالتعوواٌشونبووذ
 العنؾواالرھاب



ترسووووٌخقووووٌمالتسووووامح -1
 لتحقٌقالسالمالعالمً


التؤكٌووودعلوووىالتعووواون -2

والتوووووالؾبمووووواٌعوووووزز
 عالقاتالدولٌةال


احتووورامحقووووقالؽٌووور -3
 والدفاععنها


احتووووووووووورامالتنووووووووووووع -4

واالخووووووتالؾالوووووودٌنً
 والثقافً



التؤكٌدعلىالقواسم -5
المشتركةبٌنالحضوارات
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رابعاً
























خامساً

















التعووووووارؾ
والتقارب
























التكامووووووووول
والمشاركة








 لتحقٌقالتقاربوالمحبة

احتووووووورامالتنووووووووع -6

الفكووريواالجتموواعًموون
 اجلاالنفتاحالحضاري





تعزٌووزاھمٌووةالتعووارؾ-1

موووووووموالتقوووووووارببوووووووٌناال
والشعوب


اھمٌووووووووووووةالتفاعوووووووووووول -2

االنسووانًمووعالقضوواٌا
 االنسانٌةالمختلفة



احتووووووووووووووووووووووووووووووورام -3
الخصوصووووووووٌةالعرقٌووووووووة
واللسووووووووووووانٌةوالدٌنٌووووووووووووة

 والحضارٌة

الخووروجمووندابوورة -4

االنؽوووووووووالقالحضووووووووواري
واالنفتاحعلىالحضوارات

 االخرى


احتوووورامالموووووروث -5
 الثقافًلألمموالشعوب



 

تعزٌوووووزالقواسووووومبوووووٌن-1

تالحضارا

اؼنوواءثقافووةالمشوواركة-2

والحوووووواراالٌجوووووابًفوووووً
تحقٌوووووووقالتكامووووووولبوووووووٌن

الحضارات
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سادسا









































التبوووووووووووادل
الثقافً






















تعزٌووووووزمبوووووودأتبووووووادل-3
المنافعالمشتركةبٌناالمم

والشعوب

ترسووووٌخثقافووووةحسوووون-4

الجوارواالخوةاالنسانٌة



التؤكٌووودعلوووىالتكامووول -5

االقتصوووووووووواديبووووووووووٌن
 مختلؾالشعوب


تعزٌوووزثقافوووةالتكامووول -6

 الوحدوي




تطووووووٌرالعالقوووووات -1

 الثقافٌةبٌنالدول


اقامووووووةالمشووووووارٌع -2
 الثقافٌةالمشتركة



اھمٌووووووووةالتبووووووووادل -3
الثقووافًفووًتحقٌووقالتنمٌووة

 البشرٌة

التؤكٌدعلىاحتورام -4

الخصوصووووووووٌةلمختلووووووووؾ
 الثقافات


التاكٌدعلىالقواسم -5

المشوووووتركةبوووووٌنمختلوووووؾ
 المشاربالثقافٌة





التاكٌووودعلوووىالتضوووامن-1
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التضووووووامنسابعاً
االنسانً

قالتعوواونالوودولًبموواٌحقوو
لحلالمشاكلالدولٌة


مواجوووووووووهالتحووووووووودٌات -3

المشووووتركةواالزمووووات
والكوارثالطبٌعٌة





حوووقاالموووموالشوووعوب-3

فًتقرٌرالمصٌر

التعوواطؾمووعحركووات-4

التحرٌرالوطنً

ترسووٌخدعووابمالتضووامن-5

لحلالمشاكلالدولٌة

تاكٌدالتضامناالنسانً-6

ٌنفوووًتحقٌوووقالتقوووارببووو
مختلؾالحضارات


ابرازدوراالسالمفوً-7

تحقٌقالتضامناالنسانً


 











 (6ملحق )

 استمارة تحلٌل البٌانات
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 القٌمة المجال القٌمً تسلسل الفكرة  السطر الصفحه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    







 (2ملحق )                                           

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ مادة سلتدرٌ العامة االهداف

فكراًواالخالقٌةمنهاالروحٌةالسماوٌةوبالقٌمباهللٌإمنجٌلاعداد-1

.والثقافٌةالفكرٌةالتحدٌاتمواجهةمنتمكنهوممارسة
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بناءفًودورةاالسالمًالعربًبالتراثاالعتزازعلىالجٌلتربٌة-2

.فسةبنثقتهلتنمٌةاالنسانٌةالحضارة



أمنهوصٌانةعلٌةوالحفاظبالوطنواالعتزازوتنمٌتهاالوطنٌةالقٌمؼرس-3

.وتقدمةبنابهأجلمنوالعملوخٌراته



التارٌخٌةالحاضنةالعراقوكونالوطنٌةبالوحدةالطلبةلدىاالٌمانتعزٌز-4

وأنطنالوھذافًالمشتركللعٌشطوٌلتارٌخعبرمكوناتهبكلالعراقًللشعب

.والواجباتالحقوقمنمتوازناطارضمنتتحققالوحدةھذه



الفكريالتعصبمنتحررهخالصةوطنٌةتربٌةالجدٌدالجٌلتربٌة-5

.الموضوعًالعلمًالتفكٌرقدراتفٌهوتنمًالضٌقةواالنتماءات



العقلٌةالنواحًمنمتوازنةبصورةالطالبشخصٌةتنمٌةفًالمشاركة-6

والمبادرةالتجدٌدروحكذلكفٌهواالبتكاراالبداعوتنمٌةواالجتماعٌةوالنفسٌة

.بهاواالھتمامالمواھبوتنمٌة



التارٌخٌةالعصورمختلؾفًالمختلفةوالشعوباالممتجاربعلىاالطالع-7

والعدلالتعاونعلىالقابمالسالموتحقٌقالبشرٌةتقدمشانهمنكلعلىللعمل

.مصٌرھاتقرٌرفًالشعوبوحق



تفاعلناتجھًبل،اًفردٌاًانجازلٌستالبشرٌةالحضارةانعلىالتؤكٌد-8

.العالمبقاعفًشتىالحضارات



،واحتراماالخرالرأيواحترامالطلبةلدىالدٌمقراطًالنظامفكرةترسٌخ-9

.االنسانحقوقواحترامالنظاملذلككؤساساالؼلبٌةارادة
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االنسانودورالعصورمرعلىالحضارٌةوالتكنلوجٌاالعلومدوراظهار-14

واالبتكاراالبداععملٌةفًالعراقً

الدقةالىواالستنادالتارٌخًالبحثاسلوبواتباع،كعلمالتارٌخاحترام-11

االصلٌةمصادرھافًالتارٌخٌةاالحداثوتتبع،الحقٌقةعنوالبحثالموضوعٌة

.المستقبلواستشراؾوفهمهالحاضرتفسٌرفًالتارٌخعلممناالستفادةو



جذورھاعلىاالطالعخاللمنعالمٌاًومشكالتهالٌومإلحداثالفهمتعمٌق-12

.التارٌخٌة



كافةالمجاالتفًالجدٌدةالعراقٌةالدولةبهتقومماعلىالطلبةتعرٌؾ-13

.وتقدمةرفاھٌتهوتحقٌقالبلدھذاناءبفًللمشاركةبدورھموتبصٌرھم



(2416،التربٌةوزارة)











 

 (1ملحق )                                         

نتائج تحلٌل المحتوى للفكر الفرعٌة للمجال االول )الوعً السٌاسً (من قٌم المواطنة فً كتب 

 توسطةالتارٌخ للمرحلة الم

 
 ت

 
 الفكرة الفرعٌة 

 كتاب الصف
 

 مجموع الكتب

  الثالث المتوسط  الثانً المتوسط األول المتوسط
 التكرار

النسبة 
النسبة  التكرار المئوٌة

 المئوٌة 
النسبة  التكرار

 المئوٌة
النسبة  التكرار

 المئوٌة 
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 الفكرة االولى  8
 
6 

 
21‚85 % 

 
8 

 
55‚5% 

 
2 

 
51‚83% 

 
83 

 
36‚83% 

  الفكرة الثانٌة  7
8 

 
63 ‚7% 

 
 صفر

 
 صفر

 
6 

 
5‚87% 

 
2 

23‚6% 

 الفكرة الثالثة  3

3 57‚81%  7 88‚88% 83 11‚72% 89 76‚81% 

 الفكرة الرابعة  3

2 37‚81% 5 22‚72%   8 11‚7% 83 5‚87% 

 الفكرة الخامسة  5

 %7‚11 3 صفر صفر    صفر صفر 2%‚19 3

 الفكرة السادسة  6

8 63 ‚7% 7 88‚88% 2 51‚83% 81 68‚9% 

 الفكرة السابعة   2

83 13‚36% 2 11‚31% 81  13‚71% 38 11‚79% 

 الفكرة الثامنة  1

7 76‚5% 8 55‚5% 3 33‚1% 2 23‚6% 













 (9ملحق )

 قٌم من( تماءالهوٌة واالن) الثانً للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً المواطنة

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 85‚56 76 %78‚1 87 %75‚1 81 %5‚55 3 الفكرة االولى  8
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 5‚31 9 %9‚19 5 %7‚5 8 %33‚86 3 الفكرة الثانٌة  7

 3‚59 6 صفر صفر %7‚5 8 %6‚93 5 الفكرة الثالثة  3

81‚81 81 %87‚5 5 %33‚15 38 الفكرة الرابعة  3
% 

36 53‚72 

36‚36 71 %85‚1 6 %88‚88 1 الفكرة الخامسة  5
% 

33 35‚71 

 5‚31 9 %3‚63 7 %5‚1 7 %6‚93 5 لسادسة الفكرة ا 6

 7‚39 3 %8‚81 8 %7‚5 8 %7‚22 7 الفكرة السابعة  2

 7‚99 5 %8‚81 8 %7‚5 8 %3‚86 3 الفكرة الثامنة  1

 1‚31 83%5‚35 3 85‚1 6 %6‚93 5 الفكرة التاسعة  9

 1‚31 83 %8‚81 8 82‚5 2 %1‚33 6 الفكرة العاشرة  81

 99‚93 862 91‚15 55 99‚99 31 %99‚95 27 المجموع

           

         

 

 

 

 

 

 (81ملحق)

 قٌم من( الوالء الوطنً ) الثالث للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً المواطنة

 

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 لمتوسطالثالث ا الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 
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 88‚92 71 %89‚23 85 %5‚11 3 %5‚1 7 الفكرة االولى 8

 88‚92 71 %83‚32 88 % 88‚26 6 %2‚5 3 الفكرة الثانٌة 7

 2‚81 87 %83‚85 81 %8‚96 8 %7‚5 8 الفكرة الثالثة 3

 7‚99 5 %7‚63 7 %3‚93 7 %7‚5 8 الفكرة الرابعة 3

 3‚29 1 %3‚93 3 %8‚96 8 %81‚1 3 الفكرةا لخامسة 5

 3‚59 6 %3‚93 3 %8‚96 8 %5‚1 7 الفكرة السادسة 6

 32‚31 29 %72‚63 78 %67‚23 37 %65‚1 76 الفكرة السابعة 2

 3‚59 6 %6‚52 5 صفر صفر %7‚5 8 الفكرة الثامنة 1

 7‚99 5 %8‚38 8 %2‚13 3 صفر صفر الفكرة التاسعة  9

 3‚59 6 %6‚52 5 %8‚96 8 صفر صفر  الفكرة العاشرة 81

 99‚96 862 99‚93 26 %99‚99 58 %811 31 المجموع 

 

 

 

 

 

 (88ملحق)                                           

 من( الجماعً التطوعً ملالع) الرابع للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً المواطنة قٌم 

 

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط
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النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 %73‚26 6 %83‚71 7 %86‚66 8 %51‚1 3 الفكرة االولى  8

 %33‚68 9 %35‚28 5 %33‚33 7 %33‚33 7 الفكرة الثانٌة  7

 %3‚13 8 %2‚83 8 صفر صفر صفر صفر الفكرة الثالثة  3

 %2‚69 7 %83‚71 7 صفر صفر صفر صفر الفكرة الرابعة  3

 %85‚31 3 %83‚71 7 %86‚66 8 %86‚66 8 الفكرة الخامسة  5

 85‚31 3 83%‚71 7 %33‚33 7 صفر صفر الفكرة السادسة  6

 %811 76 99‚92 83 99‚91 6 %99‚99 6 المجموع 

 

 

 (87ملحق)

 

 من( الحرٌة والمسؤولٌة ) الخامس للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً المواطنة  قٌم

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب ب الصفكتا

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 9‚31 3 %6‚75 8 %88‚88 8 %88‚88 7 الفكرة االولى  8
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 86‚72 2 %75‚1 3 %77‚77 7 %5‚55 8 الفكرة الثانٌة  7

 3‚65 7 %6‚75 8 صفر صفر %5‚55 8 الفكرة الثالثة  3

 33‚11 85 %6‚75 8 %33‚33 3 %55‚55 81 الفكرة الرابعة  3

 88‚67 5 %75‚1 3 صفر صفر %5‚55 8 الفكرة الخامسة  5

 3‚65 7 %6‚75 8 صفر صفر %5‚55 8 الفكرة السادسة  6

81‚25 3 %88‚88 8 %5‚55 8 الفكرة السابعة  2
% 

5 67‚88 

 3‚65 7 %6‚75 8 صفر صفر %5‚55 8 الفكرة الثامنة  1

 7‚37 8 صفر صفر %88‚88 8 صفر صفر الفكرة التاسعة  9

 99‚96 33 %811 86 %99‚99 9 99‚96 81 المجموع 

 

 

 

 

 

 (83ملحق)

  قٌم من(  الوفاق الوطنً) السادس للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً المواطنة

 

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 
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 31‚36 5 %33‚33 7 %31‚1 7 %51‚1 8 الفكرة االولى  8

 73‚12 3 %86‚66 8 %31‚1 7 صفر صفر الفكرة الثانٌة  7

 2‚69 8 %86‚66 8 صفر صفر صفر صفر الفكرة الثالثة  3

 31‚26 3 %33‚33 7 %71‚1 8 %51‚1 8 الفكرة الرابعة  3

 99‚91 83 99‚91 6 %811 5 %811 7 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 (83ملحق)

  قٌم من(  السلم المجتمعً) السابع للمجال ٌةالفرع للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً المواطنة

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

بة النس التكرار
 المئوٌة 

 5‚55 8 صفر صفر صفر صفر %2‚69 8 الفكرة االولى  8

 77‚77 3 %51‚1 8 %66‚66 7 %2‚69 8 الفكرة الثانٌة  7

 72‚22 5 %51‚1 8 %33‚33 8 %73‚12 3 الفكرة الثالثة  3
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 86‚66 3 صفر صفر صفر صفر %73‚12 3 الفكرة الرابعة  3

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الفكرة الخامسة  5

 72‚22 5 صفر صفر صفر صفر %31‚36 5 الفكرة السادسة 6

  83 91‚99 3 99‚99% 7 811% 81 92‚99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (85ملحق)

 قٌم من( لعمل واالنجاز ا) الثامن للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً لمواطنة

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب صفكتاب ال

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 83‚55 86 %2‚83 7 %85‚67 5 %85‚58 9 الفكرة االولى  8
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 72‚96 33 %2‚83 7 %71‚87 9 %32‚93 77 الفكرة الثانٌة  7

52‚83 86 %75‚1 1 %82‚73 81 الفكرة الثالثة  3
% 

33 18‚71 

83‚71 3 %87‚5 3 %5‚82 3 الفكرة الرابعة  3
% 

88 37‚9 

83‚71 3 %81‚25 6 %73‚83 83 الفكرة الخامسة  5
% 

73 33‚71 

99‚91 71 %99‚99 37 %99‚91 51 المجموع 
% 

881 92‚99 

 

 

 (86ملحق )

لمجاالت قٌم المواطنة فً كتب التارٌخ للمرحلة المتوسطة  نتائج تحلٌل محتوى

 حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة

 
 
 ت

 
 

 مجاالت القٌم

 
الصف االول 

 متوسط

 
الصف الثانً 

 متوسط

 
الصف الثالث 

 متوسط 

 
 

 المجموع

 
 

النسبة 
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 ٌة المئو

 %85‚59 813 %89‚59 31 %81‚92 81 %83‚27 31 الوعً السٌاسً ا

 %75‚13 862 %77‚33 55 %73‚39 31 %72‚91 27 الهوٌة واالنتماء 7

 %75‚13 862 %38‚17 26 %38‚92 58 %85‚51 31 الوالء الوطنً 3
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العمل الجماعً  3
 التطوعً 

6 37‚7% 6 65‚3% 83 28‚5% 76 19‚3% 

الحرٌة  5
 مسؤولٌة وال

81 92‚6% 9 31‚5% 86 53‚6% 33 33‚6% 

 %7‚73 85 %7‚33 6 %3‚31 5 %8‚55 3 الوفاق الوطنً  6

 %3‚23 75 %1‚18 7 %8‚17 3 %2‚25 71 السلم المجتمعً  2

 %82‚99 871 %88‚37 71 %89‚58 37 %73‚75 61 العمل واالنجاز  1

 99‚95 662 99‚96 735 %99‚95 863 %99‚96 751 المجموع 

 

 

 

 

 (82ملحق )

التواصل  من( الحوار مع االخر) األول للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 32‚15 1 صفر صفر %35‚35 5 %51‚1 3 الفكرة االولى  8

 88‚26 7 صفر صفر %81‚81 7 صفر صفر الفكرة الثانٌة  7

 73‚57 3 صفر صفر %9‚19 8 51‚1 3 الفكرة الثالثة  3

 صفر صفر فرص صفر صفر صفر صفر صفر الفكرة الرابعة  3
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 82‚63 3 صفر صفر %72‚72 3 صفر صفر الفكرة الخامسة 5

 99‚92 82 صفر صفر %99‚99 88 %811 6 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (81) ملحق

 التواصل من( التعاٌش السلمً) الثانً للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري

 
 ت

 
 ًالهدف الفرع

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 %37‚35 88 صفر صفر %36‚36 1 %31‚1 3 الفكرة االولى  8

 %1‚17 3 صفر صفر %3‚53 8 %71‚1 7 الفكرة الثانٌة  7

 %76‚32 9 %51‚1 8 %77‚27 5 %31‚1 3 الفكرة الثالثة  3

 %88‚26 3 %51‚1 8 %9‚19 7 %81‚1 8 الفكرة الرابعة  3
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 %5‚11 7 صفر صفر %3‚53 8 %81‚1 8 الفكرة الخامسة  5

 %5‚11 7 صفر صفر %9‚19 7 صفر صفر الفكرة السادسة  6

 %1‚17 3 صفر صفر %83‚63 3 صفر صفر الفكرة السابعة  2

99‚92 77 %811 81 المجموع  
% 

7 811% 33 91‚99% 

 

 

 

 

 (89) ملحق

 التواصل من( التسامح) الثالث للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري

 

 
 ت
 
 
 
 
 

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط نً المتوسطالثا االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 %7‚77 8 صفر صفر %5‚55 8 صفر صفر الفكرة االولى  8

 %1‚11 3 صفر صفر %88‚88 7 1‚1 7 الفكرة الثانٌة  7

 %6‚66 3 صفر صفر %86‚66 3 صفر صفر الفكرة الثالثة  3

22‚22 35 %811 7 %66‚66 87 13‚1 78 الفكرة الرابعة  3
% 
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 %3‚33 7 صفر صفر صفر صفر 1‚1 7 الفكرة الخامسة  5

 صفر% صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر الفكرة السادسة  6

99‚92 35 %811 7 99‚31 81 %811 75 المجموع 
% 

 

 

 

 

 

 (71) ملحق

 من( التعارف والتقارب) الرابع للمجال الفرعٌة لفكرل المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري التواصل

 

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 ةالمئوٌ

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 73‚61 9 %75‚1 8 %32‚5 6 %88‚88 7 الفكرة االولى  8

 81‚37 2 %75‚1 8 %38‚75 5 %5‚55 8 الفكرة الثانٌة  7

 2‚19 3 %75‚1 8 %6‚75 8 %5‚55 8 الفكرة الثالثة  3

 7‚63 8 صفر صفر صفر صفر %5‚55 8 الفكرة الرابعة 3
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 71‚93 88 صفر صفر %75‚1 3 %31‚11 2 الفكرة الخامسة  5

 85‚21 6 %75‚1 8 صفر صفر %72‚22 5 الفكرة السادسة 6

 7‚63 8 صفر صفر صفر صفر %5‚55 8 الفكرة السابعة 2

99‚96 81 المجموع 
% 

86 811% 3 811% 31 ‚9992 

 

 

 

 (78) ملحق 

 من( التكامل والمشاركة) الخامس للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري لتواصلا

 

 
 ت
 
 
 
 
 

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 8‚11 8 صفر صفر %1‚33 8 صفر فرص الفكرة االولى  8

 88‚37 6 %75‚1 8 صفر صفر %83‚58 5 الفكرة الثانٌة  7

 56‚61 31 25‚1 3 %86‚66 7 %62‚56 75 الفكرة الثالثة  3

 3‚22 7 صفر صفر %1‚33 8 %7‚21 8 الفكرة الرابعة  3

 83‚71 2 صفر صفر  %51‚1 6 %7‚21 8 الفكرة الخامسة  5

 83‚71 2 صفر صفر %86‚66 7 %83‚58 5 الفكرة السادسة  6
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 99‚92 53 %811 3 %99‚91 87 %99‚91 32 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 (77) ملحق

 من( التبادل الثقافً) السادس للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري التواصل

 

 
 ت

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 55‚79 32 %56‚57 83 61‚1 73 %35‚35 81 الفكرة االولى  8

 88‚26 81 صفر صفر 5‚1 7 %36‚36 1 الفكرة الثانٌة  7

 1‚73 2 %1‚69 7 87‚5 5 صفر صفر كرة الثالثة الف 3

 87‚93 88 %82‚39 3 81‚1 3 %83‚63 3 الفكرة الرابعة  3

 7‚35 7 صفر صفر 5‚1 7 صفر  صفر الفكرة الخامسة  5

 3‚57 3 %1‚69 7 7‚5 8 صفر صفر الفكرة السادسة  6

 5‚11 5 %1‚69 7 5‚1 7 %3‚53 8 الفكرة السابعة  2
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 99‚92 15 %99‚91 73 99‚5 31 %99‚91 77 المجموع 

 

 

 

 

 

 (73) ملحق

 من( التضامن االنسانً) السابع للمجال الفرعٌة للفكر المحتوى تحلٌل نتائج

 المتوسطة للمرحلة التارٌخ كتب فً الحضاري التواصل

 
 ت
 
 
 
 
 

 
 الهدف الفرعً

 مجموع الكتب كتاب الصف

 الثالث المتوسط الثانً المتوسط االول المتوسط

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 9‚11 5 %6‚19 7 81‚1 7 %51‚1 8 الفكرة االولى  8

 75‚39 83 %38‚13 9 71‚1 3 صفر صفر الفكرة الثانٌة  7

 85‚61 1 %82‚73 5 81‚1 7 51‚1 8 الفكرة الثالثة  3

 78‚56 88 %38‚13 9 81‚1 7 صفر صفر رة الرابعة الفك 3

 3‚97 7 %3‚33 8 5‚1 8 صفر صفر الفكرة الخامسة  5

 8‚96 8 صفر صفر 5‚1 8 صفر صفر  الفكرة السادسة  6

 83‚27 2 %3‚33 8 31‚1 6 صفر صفر الفكرة السابعة 2

 5‚11 3 %6‚19 7 5‚1 8 صفر صفر الفكره الثامنة  1

 8‚96 8 صفر صفر 5‚1 8 صفر صفر  الفكرة التاسعة 9

 99‚92 58 %99‚96 79 %811 71 %811 7 المجموع  

         ‚ 
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 (73ملحق )

نتائج تحلٌل محتوى لمجاالت قٌم التواصل الحضاري فً كتب التارٌخ للمرحلة 

 المتوسطة حسب تكراراتها ونسبها المئوٌة

 
 
 
 ت

 
 
 

 مجاالت القٌم 

 
 

 الصف االول المتوسط

 
 

الصف الثانً 
 المتوسط

 
 

 الصف الثالث المتوسط 

 
 
 

 المجموع

 
 
 

النسبة 
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

النسبة  التكرار
 المئوٌة 

 %5‚76 82 صفر صفر %2‚98 88 %5‚1 6 الحوار مع االخر 8

 %81‚57 33 %3‚87 7 %85‚17 77 %1‚33 81 التعاٌش السلمً 7

 %83‚93 35 %3‚87 7 %87‚93 81 %71‚13 75 التسامح 3

 %88‚26 31 %6‚75 3 %88‚58 86 %85‚1 81 التعارف والتقارب 3

 %86‚31 53 %6‚75 3 %1‚63 87 %31‚13 32 التكامل والمشاركة  5

 %76‚38 15 %35‚93 73 %71‚22 31 %81‚33 77 التبادل الثقافً 6

 %85‚21 58 % 35‚38 79 %83‚31 71 %8‚66 7 التضامن االنسانً 2

 99‚95 373 %99‚91 63 %99‚96 839 %99‚91 871 المجموع 
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A summary of the letter, the 

current study aimed to: 

      current research aims to find out what is contained in the 

history books for phase medium in the Republic of Iraq from 

the values of citizenship and cultural communication through 

the answer the following questions: 

First: What citizenship values contained in the content of the 

intermediate phase in the history books of the Republic of Iraq؟ 

1-.How have these values according to the value fields؟ 

2-.How have these values according to the textbooks for phase 

medium? 

Second: What cultural communication concepts contained in 

the intermediate phase in the history books of the Republic of 

Iraq 

1-How have the concepts of cultural communication, according 

to its value? 

2-how the implications of the importance of cultural 

communication, according to the textbooks for phase medium؟ 

The researcher followed the descriptive approach in the 

current study, choose the method of content analysis, because 

it is appropriate to achieve the objective of the study, and the 

study of society and history books first, second and third grade 

average in Iraq, a sample of the study consisted of three 

Content The History Books of the number of pages (332), 
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 prepared the first researcher research tools for the values of 

citizenship included (8) Key areas distributed on (48) The idea  

of a subcommittee and the second for cultural includes (7) Key 

areas of (44), presented to the experts to extract their 

faithfulness and the stability of the Scandisk and Defrag utilities 

analysis, first unearthed in two ways the analysis by the 

researcher itself over time, and the second through external 

analysts hired by the researcher agreement was high 

transactions meet the purpose of the study, and used statistical 

occurrences, percentages, and the equation of،the arithmetic 

average. 

       The results of the analysis showed that there is a (1246) the 

idea in the history books for phase Medium (667) and (08'19%) 

the idea of consistent with the values of citizenship and (323) 

and (24'9%(the idea of consistent with cultural communication 

and miscellaneous thought that were not consistent with the 

values of citizenship and cultural communication (2505) ratio 

(67'71%) thought were distributed consistent with the values of 

citizenship, which includes eight areas of cultural 

communication, which includes seven areas (15) a president in 

the history books for phase medium in Iraq. 

There have been four books combined values in the field of 

citizenship values is the value of the (identity and affiliation) 

came first if he got (167) Duplicate ratio (03'25%) and in the 

second value (national loyalty) if it got (167) Duplicate ratio 

(03'25%) and in the third place came the value (labor and 

delivery (got (120) and (99'17%) in fourth place, the value of 

the (political awareness (it got (104) and (59'15%) has exceeded 

the four values of the percentage of the median (49'12%) 
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As for the book the history of ancient civilizations, the first 

grade average was achieved four values is the value of 

belonging and identity, work, and achievement, and loyalty to 

the national political awareness, the book Arab Islamic history 

the second grade average was achieved three values is the 

value of the national loyalty، 

 

 

 


