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 اإلهداء
 :أهدي ثمسة جهدي اإلاخىاطع

  ت جمعاء طيد الخلم أجمعين مدمد صلى هللا عليه ، الظساج اإلانيرإلى هىز البشٍس

 وطلم.

 إلى .... .الى من ٌظعد كلبها بنجاحي، إلى زوطت الحب والحنان التي جنبذ أشكى ألاشهاز

 .صحت والعافيتأػال هللا بلاءها وألبظها ثىب الأمي الغاليت 

 إلى من أخمل .. إلى من علمني العؼاء بدون اهخظاز.كلله هللا بالهيبت والىكاز إلى من .

 كد خان كؼافها بعد .بكل افخخاز إطمه
ً
. أزجى من هللا أن ًمد في عمسه ليري ثمازا

والدي ، ..اهخظاز وطدبلى كلماجه هجىم أهخدي بها اليىم وفي الغد وإلى ألابد ػىل 

 .هللا في عمسه الحنىن أمد

 ئت إلى اخين خياحي إلى الللىب الؼاهسة السكيلت والنفىض البًر  ألاعصاء ( إخىحي) ٍز

  
ً
 بخؼىة، إلى من دفعني للعلم وبه اشداد افخخازا

ً
لى إ، وطاز معي هدى الحلم خؼىة

ك خياحي في الظساء والظساءشوج  .جصاه هللا عني كل الخير، ي شٍس

 إلى أشهاز النرجع التي جفيع ، أكسب إلي من زوحي وهم، إلى من كاهىا مالذي وملجئي

 وػفىلت
ً
لهم في الخير، خبا  .إلى أبنائي ألاعصاء أدامهم هللا لي وأهاز ػٍس

 يهخدي بهإلى أ 
ً
م وكاهىا لي هبراطا  .طاجرحي الكسام الرًن أهازوا لي الؼٍس

 إلى كل مسب ٍ مخلص في عمله ٌغسض الليم والاخالق الفاطلت في هفىض أبنائه. 

 من أطسي كابعين خلف ، إلى كل من آمن بعليدجه واعتز بعسوبخه ووػنيخه

 .وشهداء زووا بدمائهم الؼاهسة أزض الىػن، اللظبان

العلي اللدًس أن جكىن هره  إلى كل هؤالء أهدي هرا العمل اإلاخىاطع زاجيت ً من هللا

ًؤجس عليه  الدزاطت إطافت في مجال العلم واإلاعسفت وأن جكىن من العلم النافع الري

 .صاخبه في آلاخسة

 إليكم جميعًا أىدي ىذا العمل المتواضع.
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 شكر وتقدير
ذػعؾم ذهللذاؾذيذخؾق ذاحلؿد ذقدرا، ذاؾعدر ذبعد ذوجعل ذا، ذاؾػرجوجعل ذؾصربذؿػتاح ذواؾعؿلواؾـجاحذمثرة، ذ.اجلد

ذدؾطاـهذاؿتثااًلذؾؼوؾهمحدًاذقؾققذبعظؿتهذوجاللذ،ذواؾبطشذاؾشدقدذوذاؾػعالذدلاذقرقد،ذاحلؿدذهللذذيذاؾعزةذاجملقد

يفذؽتابهذاؾؽرقمذ"ذؼالذفذاذؿنذػضلذربيذؾقبؾوـيذأءذؽرذأمذأؽػرذوؿنذذؽرذػإمناذقشؽرذؾـػدهذوؿنذؽػرذػإّنذذىلتعا

ذ.وأصؾيذوأدؾمذعؾىذؿنذالذـيبذبعدهذحمؿدذبنذعبدذاهللذدقدذاخلؾقذأمجعنيذ(50اؾـؿل:)بيذغيٌنذؽرقمذ"ر

ذاؾعؿلذادلتواضعأذؽرذاهللذعؾىذعظقمذػضؾهذوجزقلذإحداـهذمب ذعؾّيذؿنذإرازذفذا ذؿّن ذؿـحينذؿنذؼوةذ،ذا ومبا

ذ.حتىذاـتفقتذؿنذفذهذاؾرداؾة

واؿتثااًلذؾؼولذاحلبقبذادلصطػىذصؾىذاهللذعؾقهذودؾمذ"ذؿنذالذ،ذىلبعدذاهللذدبحاـهذوتعاواعرتاػًاذبػضلذذويذاؾػضلذ

ريذوعرػاـيذواؿتـاـيذإىلذؽلذؿنذدافمذيفذقشؽرذاؾـاسذالذقشؽرذاهللذ"ذهلذاذؽانذؾزاؿًاذعؾيّذذأنذأتؼدمذجبزقلذذؽ

ذ.خروجذفذهذاؾرداؾةذإىلذاؾـور

ذ ذإىل ذاإلدالؿقة ذاجلاؿعة ذؽؿاؾنيذذعتوادلجاؿعيتذاؾغراء ذ/ ذاؾؽتور ذبرئقدفا ذؿثؾة ذاؾعؾقاذو، ذاؾدرادات ذعؿادة إىل

باركذ،ذؼائؿنيذعؾقفاؿثؾةذبعؿقدفاذوأداتذتفاذومجقعذاؾوادلوؽؾقةذاؾرتبقةذ،ذؿثؾةذبعؿقدفاذاؾدؽتورذ/ذػاادذاؾعاجزوادل

ذذ.اهللذػقفمذودددذخطافمذدلاذػقهذاخلري

إىلذاؾدؽتورذعبدذادلعطيذاالغاذؾتػضؾهذباالذرافذعؾىذفذهذاؾرداؾةذوذواؾذيذملذقدخرذبشؽريذاخلاصذذؽؿاذأتؼدم

ؽؿاذضحىذبوؼتهذيفذدبقلذاؾردذعؾىذتداؤالتيذادلتؽررةذرغمذؽثرةذأعبائهذػادتـرتذمباذ،ذجفدًاذدلداعدتيذوتوجقفي

ػجزاهذاهللذخريذاجلزاءذوجعلذذؾكذيفذؿقزانذ،ذؾدقهذؿنذعؾمذوؿعرػةذػؽانذؾهذأبؾغذاألثرذيفذإخراجذفذهذاؾرداؾة

ذ.حدـاته

ذاؾدـوارذ،ذواؾدؽتورذصالحذاؾـاؼةذاؾؾذقنذ ذواؾتؼدقرذألعضاءذجلـةذادلـاؼشةذاؾدؽتورذزؽرقا ذأتؼدمذجبزقلذاؾشؽر ؽؿا

ذينذؽلذاالحرتامذواؾتؼدقرذ.تػضالذعؾّيذبؼبولذؿـاؼشةذفذهذاؾرداؾةذ،ذػؾفمذؿ

ذداخلذ ذؿن ذدواء ذعؾقفا ذاؾبـاءة ذؿالحظاتفم ذوأبدوا ذأدواتذاؾدرادة ذيفذزؽقم ذدافم ذؿن ذؾؽل ذباؾشؽر ذأتؼدم ؽؿا

ذ.اجلاؿعةذأوذؿنذخارجفا

ؽؿاذأتؼدمذجبزقلذاؾشؽرذواالؿتـانذإىلذمجقعذاالصدؼاءذواؾزؿالءذوؽلذؿنذؿّدذقدذاؾعونذوادلداعدةذواؾـصحذواؾتوجقهذ

ذ.ةذادلخؾصةوادلشور

ذأتداءل ذأضاءتذاؾدـقا.ويفذاؾـفاقة ذاؾشؿسذألـفا ذأنذقشؽر ذفلذقدتطقعذاحد ذ... ذؿنذ، ؾؽينذدأحاولذردذجزء

ذ.ذؽرًاذؾؽمذمجقعًاذ.مجقؾؽمذبأنذأؽونذؽؿاذأردمتوـيذإـداـقةذؼبلذأنذأؽونذؿفـقة

 ““هذا وباهلل التوفيق 
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 ممخص الدراسة بالمغة العربية

واطنة في منياج المواد االجتماعية لمصف التاسع األساسي ومدى القيم المرتبطة بمفيوم الم
 .اكتساب الطمبة ليا 

ىدفت الدراسة لتحديد قيـ المكاطنة الكاجب تضمنيا في محتكل منياج المكاد االجتماعية الفمسطيني 
 . لمصؼ التاسع

 ككانت أسئمة الدراسة كاآلتي :

 .مكاد االجتماعية لمصؼ التاسعما ىي قيـ المكاطنة الكاجب تكافرىا في منياج ال -1

ما مدل تضمف محتكل منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع لمقيـ المتعمقة بمفيـك  -2
 ؟المكاطنة

 ؟ما مدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة بمحافظة غزة -3

رفة الطمبة ( بيف متكسطات معa ≤05. 0)ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل  -4
 ؟لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة تعزل لمجنس

كتـ اختيار عينة ، كاختبار التحصيؿ المعرفي، كاستخدمت الباحثة مف األدكات أداة تحميؿ المحتكل
كطالبة مف طمبة الصؼ التاسع بمدارس ككالة  ( طالبو 500عشكائية اشتممت عمى ) عنقكدية

كما اشتممت العينة عمى منياج ، ـ(2012/2013الدراسي )الغكث الدكلية منطقة غرب غزة لمعاـ 
 –التاريخ )كالذم يتككف مف كتب  (ـ2012/2013المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع لمعاـ الدراسي )

 .. كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي(التربية المدنية –التربية الكطنية  –الجغرافيا 

 :ككانت أىـ النتائج ما يمي، أربعة أسئمة مف بينيا فرض كاحدكقد قامت الدراسة باإلجابة عمى 

لتي يجب تكافرىا في منياج المكاد تبيف مف نتائج السؤاؿ األكؿ أٌف قائمة قيـ المكاطنة ا -
كىي تضـ ثبلثة أبعاد ، (قيمة 50االجتماعية لمصؼ التاسع احتكت في صكرتيا النيائية عمى )

 . (البعد االقتصادم –السياسي القانكني البعد  –)البعد االجتماعي الحضارم 



 ٞ 

 

قيـ المكاطنة في كتب المكاد االجتماعية التكزيع الكمي لتبيف مف نتائج السؤاؿ الثاني أف  -
تكفرت قيـ المكاطنة في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع  :األربعة لمصؼ التاسع كانت كما يمي

كفي كتاب التربية الكطنية بنسبة  % ،60% ، بينما تكفرت في كتاب التاريخ بنسبة 36بنسبة 
 % .64% ، كتكفرت في كتاب التربية المدنية لمصؼ التاسع بنسبة 70

تبيف مف نتائج السؤاؿ الثالث المتعمؽ بمستكل اكتساب الطمبة لقيـ المكاطنة المتكاجدة في كتب  -
الفقرة رقـ  :ي تالفقرات في االختبار كانت كال عكأٌف أعمى أرب، المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع

( ، 92.8( " التكافؿ كالتضامف االجتماعي " احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره )10)
(. 91.6( "حب الكطف كالدفاع عنو" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )20الفقرة رقـ )ك 

لثالثة بكزف ( "عدـ خيانة الكطف كالتصدم لمشائعات المغرضة" احتمت المرتبة ا14كالفقرة رقـ )
( "التكافؿ االنساني" احتمت المرتبة الرابعة بكزف نسبي قدره 7(. كالفقرة رقـ )90نسبي قدره )

(88.6 .) 

 أن أدني أربع فقرات في االختبار كانت:

(. الفقرة رقـ 34( "تحقيؽ الذات" احتمت المرتبة الرابعة كالثبلثيف بكزف نسبي قدره )26الفقرة رقـ )
 (. 27.2المكانة المرمكقة" احتمت المرتبة الخامسة كالثبلثيف بكزف نسبي قدره )( "تقدير ذكم 27)

( "احتراـ ميارات الحكار اليادؼ" احتمت المرتبة السادسة كالثبلثيف بكزف نسبي قدره 9ك الفقرة رقـ )
زف ( "احتراـ التعددية كقبكؿ اآلخر" احتمت المرتبة السابعة كالثبلثيف بك 25ة رقـ )الفقر (. 24.8)

 (. 9.8نسبي قدره )

بيف  a≤0.05)كتبيف مف نتائج السؤاؿ الرابع كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل )  -
متكسطات معرفة الطمبة لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة تعزل لمتغير الجنس ، كقد كانت 

 الفركؽ لصالح اإلناث .

 :كأىـ ما أكصت بو الدراسة ما يمي

كقيـ المكاطنة كاالنتماء الكطني في نفكس ، يـ العقيدة اإلسبلميةالتركيز عمى ترسيخ ق -
 . الطبلب كذلؾ مف خبلؿ مكضكعات المناىج الدراسية
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أف تتضمف بعض مكضكعات المناىج التعميمية مشكبلت المجتمع كقضاياه كأف تناقش ىذه  -
ـ بالكاجبات القضايا كفؽ المعايير االسبلمية كالكطنية التي تعطي الحقكؽ ألصحابيا كتمزمي

تضميف مكضكعات مرتبطة بقيـ المكاطنة لتدريسيا في المناىج الدراسية المنكطة بيـ 
 كالعمؿ بما جاء فييا ضمف برامج إعداد المعمميف ككميات التربية . 

كربطيا ، مراعاة التكامؿ كالشمكؿ بيف المكضكعات في المنياج عند تضميف قيـ المكاطنة -
 .ببعضيا البعض في المنياج
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 ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

Abstract 

Values associated with the concept of citizenship in the curriculum materials 

for social ninth grade primary and the extent of students have. 

The study aimed to determine the values of citizenship to be included in the content of 

curriculum materials for Palestinian social ninth grade . 

The questions of the study are as follows : 

1. What are the values of citizenship should be available in social studies 

curriculum for the ninth grade . 

2. What is the extent to which the content of curriculum materials for ninth grade 

social values related to the concept of citizenship ? 

3. To what extent the acquisition of ninth grade students to the values related to the 

concept of citizenship province of Gaza ? 

4. Are there significant differences at the level of (a ≥ 0.05) between the mean 

values of the students' knowledge on the concept of citizenship is due to sex ? 

The researcher used the tools tool content analysis, and testing of cognitive 

achievement, was selected sample random cluster included 500 students from the ninth 

grade students schools and UNRWA West Gaza for the academic year (2012/2013 AD), 

also included a sample on a platform of social studies the ninth grade for the academic 

year (2012/2013 m), which consists of books (history - geography - National Education 

- Civics). The study used a descriptive analytical method . 

The study to answer four questions, including the imposition of one, and the most 

important results were as follows : 

- The results of the first question that the list of the values of citizenship that must 

be met in social studies curriculum for the ninth grade contained in its final form 

on (50 value), which includes three dimensions (the social dimension of 

civilization - the political dimension of the legal - the economic dimension ( . 

- The results of the second question is that the distribution of quantitative values 

of citizenship in the books of material social four ninth grade were as follows: 

available values of citizenship in a geography textbook for the ninth grade by 

36%, while available in the history book by 60%, and in the Book of National 

Education by 70%, and are available in the book of civic education to ninth 

grade by 64% . 

- The results of the third question on the level of students the values of citizenship 

present in the books of social studies to ninth grade, and that the top four 

paragraphs in the test were as follows: Paragraph (10) "solidarity and social 

solidarity" was ranked first relative weight of (92.8), and paragraph No. (20) 

"love of country and defend it," ranked second with a relative weight of (91.6). 
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And paragraph (14) "not to betray the homeland and respond to malicious 

rumors" ranked third with a relative weight of (90). And paragraph (7) "human 

solidarity" ranked fourth with a relative weight of (88.6 ( . 

The lowest four paragraphs in the test were : 

Paragraph (26) "self-realization" was ranked thirty-fourth relative weight of (34). 

Paragraph (27) "rating with prestigious" ranked thirty-fifth relative weight of (27.2 ( . 

And paragraph (9) "respect for the skills of meaningful dialogue" was ranked thirty-

sixth relative weight of (24.8). Paragraph (25) "respect for diversity and acceptance of 

others" ranked thirty-seventh relative weight of (9.8) . 

- The results of the fourth question the existence of statistically significant differences at 

the level of (a ≥ 0.05)  between the mean values of the students' knowledge on the 

concept of citizenship due to the variable sex, were the differences in favor of females . 

The most important thing recommended by the study include : 

- Focus on instilling the values of the Islamic faith, and the values of citizenship 

and national belonging in the hearts of students through curriculum subjects . 

- To include some topics courseware community problems and issues and to 

discuss these issues in accordance with the standards of Islamic and national, 

which gives rights to their owners and commits them to the duties entrusted to 

them to include topics related to the values of citizenship to be taught in the 

curriculum and work as stating among teacher preparation programs, and 

colleges of education . 

- Taking into account the integration and inclusion among the topics included in 

the curriculum at the values of citizenship, and linked to each other in the 

curriculum . 
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 مقدمة الدراسة:

 سبحانو، رب العالميف مف المكـر المخمكؽ ذلؾ، اإلنساف بناء في بلن فاع إسيامان  التربية تسيـ
 مجد تبني مكجية كمثمرة كقكة فعالة أداة فتجعمو، مكاىبو فيو كتنمي بو ترتقي التي فيي ،كتعالى
 بكـ تزكيده مجرد ليست اإلنساف كتربية .المنشكدة كآماليا أىدافيا كتحقؽ، حضاراتيا كتصنع، األمة
نما ، اإلنساني بمعمكمات العقؿ حشك خبلؿ مف فةالمعر  مف كافر  تزكيده إلى ذلؾ األمريتعدل  كا 
، تصرفاتو كيضبط سمككو يكجو بحيث اإلنساني كتكجييو الضمير بناء في يسيـ القيـ مف بنسؽ

 يعكد كعمؿ سمكؾ إلى تترجـ كأف ، العممية تقترف بالممارسة أف البد النظرية فالمعرفة كبالتالي
 .جمعاء كالمجتمع كاإلنسانية الفرد عمى يركالخ بالنفع

 تردم مضى أم كقت مف أكثر الكقت ىذا في الحياة تاضركر  مف ضركرة التربية يجعؿ ما كلعؿ
 انتشار في الخمقي المتمثؿ االنحبلؿ حيث عالمي مستكل عمى سكاء الناس لدل القيمي الجانب
 كاستنزافو القكم كتمكف، لخاصةاالمصمح  كتغميب اإلنساني الضمير كضعؼ كالفساد الجريمة
 المعايير كاضطراب، اىتزاز القيـ حيث كاإلسبلمي العربي المستكل عمى ـأ،  الضعيؼ لخيرات

 كمحاكلة الحنيؼ ديننا اإلسبلمي تعاليـ عمى األحياف بعض في كالتمرد كاألخبلقية االجتماعية
 بالتخمؼ كاتياميا األمة ىذه عقيدةل التيـ إلصاؽ مف الغربية المادية الحياة استيكتيـ ممف البعض
 .كالرجعية

 حساب عمى مف الناس تمؾ الفئةل الشاغؿ الشغؿ المادة أصبحت فمقد قنيكالت العممي التقدـ فرغـ
 .بذلؾ سعادتيـ يحققكف بأنيـ الخاطئة تصكراتيـ منطمؽ مف كالمبادئ القيـ

 نفكس في تغرسو قيمي نظاـ ليا ةفالتربي، التربية في ىامة يمةم المختمفة بأنكاعيا القيـ تحتؿ

دكران  تمعب القيـ الف ؛ المتطكرة اإلنساف حياة مراحؿ عبر تعزيزه في كتستمر، الصغر منذ ناأبنائ
مع  التكيؼ عمى قادران  كتجعمو، الفرد سمكؾ تحدد التي فيي، اإلنساف شخصية تشكيؿ في ان رئيس
 كتصمحو معتقداتو عف كاضحة رؤية لو كتحقؽ، كمغريات كتحديات مصاعب مف فييا كما الحياة

 كما، كاالجتماعي كالنفسي كاألخبلقي الفكرم االنحراؼ مف كتحميو، شيكاتو كتضبط نفسيان كخمقيان 
 مكضع القيـ كانت لذلؾ، كالفكرم الثقافي الغزك مف كحمايتو كتماسكو المجتمع استقرار تساعد عمى
 .الدراسة اىتماـ ىذه
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 اىتماـ مركز فيي التربية مكضكعات أىـ مف كتعميميا القيـ عمـت أف ينكر أف كال يستطيع أحد
 كاإلقميمية الكطنية كالممتقيات المحافؿ كؿ في مستمر نمك في عنيا كالحديث، كالكتاب الباحثيف
 سمكؾ تنظـ التي كىي،  الفرد لدل المعتقدات نظاـ عمى ترتكز التي األساس ىي فالقيـ "، كالدكلية
 الغزك طكفاف لمكاجية العصر قضية فيي، فيو كمرغكب مقبكؿ ىك ام نحك كتكجيو الجماعة

 لذلؾ، الحديثة االتصاؿ ككسائؿ اإلعبلـ كسائؿ عبر المختمفة بقيمو الغرب مف إلينا الثقافي القادـ
 كالقيـ االجتماعية المعايير أطفالنا إكساب خبلؿ مف الثقافية اليجمة لمكاجية نحتاط عمينا أف كجب

 .(52: 2005، ثقافتنا " )فرج بيا كتتميز مجتمعنا بيا يتصؼ التي األخبلقية

، األفضؿ نحك مستكيات إلى كالجماعة الفرد تنمية ىدفيا داـ ما، قيمية عممية جكىرىا في كالتربية
 .(32: 1983، أحمد) المتكاصؿ المستمر كالتثقيؼ، كالتيذيب، كالنضج، االكتماؿ طريؽ عف

عداده لمك  كتنشئتو عمى تحمؿ المسئكلية كاالنتماء إلى كطنو ، مكاطنة الصالحةتعد تربية اإلنساف كا 
كما يترتب عمى ذلؾ مف تكجيو لسمكؾ الفرد ، داخؿ المجتمع اإلنسانيمسالة حيكية لتنظيـ الحياة 

 كصكالن بو إلى المساىمة الفاعمة في التنمية الشاممة. ، كممارستو في الحياة

فجار المعرفي اليائؿ في جميع العمكـ تتجو أنظار بعض كفي ظؿ التقدـ كالتطكر العممي كاالن
كالمعرفي أدل إلى زيادة  قنيفالتقدـ الت، نمكذج تعميمي حديثأالتربكييف الستخداـ المفاىيـ في بناء 

كأصبح مف الصعكبة كضع المتعمـ أماـ ىذا الكـ اليائؿ مف المعارؼ المتراكمة ، حجـ المعرفة
 .كالمتزايدة

كىك كؿ ما يمكف تقديمو لممتعمميف في ، اسي أداة التربية األساسية لتحقيؽ غاياتياكيعد المنيج الدر 
شكؿ مقررات دراسية أك خبرات تعميميةمنظمة أك نشاطات مدرسية مناسبة ؛ لتحقيؽ األىداؼ 

 المنشكدة مف العممية التعميمية.

 كسيمة ميمة كىي "، رمبش مجتمع ألم التربكم النظاـ مككنات أبرز مف المدرسية المناىج تعد كما
المجتمع  قيـ المتعممكف يمارس خبلليا فمف، أىدافيا تحقيؽ في التعميمية المؤسسات عمييا تعتمد
 أجؿ مف كبدنية، عقمية قدرات مف يممككف ما مستخدميف كتصكراتو كمبادئو فيو يعيشكف الذم

 (.24: 2006، عميمات)" كطمكحاتيـ تحقيؽ رغباتيـ
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 . الشعكب بيا تحيا لكي الحياة ضركرات مف ضركرة تعد المدرسية اىجالمن بأف القكؿ كيمكف

 اختبلؼ عمى الدكؿ منيا اتخذت فقد،  المكانة ىذه المدرسية المناىج تحتؿ أف ببدع كليس" 
 "عمييا كاالنتصار مشاكميا عمى كالتغمب،  أىدافيا تحقيؽ إلى طريقان  فييا الحكـ كنظـ سياساتيا

 . (90: 1982، )قكرة

 بيا يقـك التي النشاطات أنكاع جميع" يشمؿ بؿ، الدراسي المقرر عمى يقتصر ال المدرسي منيجفال
 ذلؾ أكاف سكاء منيا كبتكجيو المدرسة ؼراإش تحت فييا يمركف التي تراالخب جميع أك التبلميذ
 .(27: 1994، )عبد المطيؼ "خارجيا أـ المدرسة أبنية داخؿ

مجرد معمكمات كمعارؼ تنمي الجانب المعرفي كالعقمي لدل كبيذا يصبح المنياج المدرسي ليس 
، جميع جكانب حياة المتعمـ الجسمية كالعقمية كاالجتماعية كالكجدانية كاألخبلقيةالتمميذ بؿ تشمؿ 

، مةفتنمي لديو القيـ الفاض، كمنيا الجانب السمككي، تسيـ في تنميةكافة جكانب شخصيتو كما
 يا.كالمثؿ العم كاألخبلؽ الحميدة

ة ألم نظاـ تعميمي فتنمية المكاطنة اطنة كاحدة مف االىتمامات الرئيسكتمثؿ التربية عمى المك 
كحؿ العديد مف ، لتحقيؽ الصالح العاـ أىـ الضماناتفاعمة لممكاطنيف ىي كالمشاركة االجتماعية ال

الناشط كاف ككمما اتسع نطاؽ بناء المكاطف الفاعؿ ك ، المشاكؿ عمى المستكل الفردم كالمجتمعي
 ذلؾ ضمانان لبلستقرار كالتنمية.

كاحتفاظيا ، ؛ ألىميتيا في بقاء المجتمعات كاستقرارىا طكيمة فقضية المكاطنة طرحت منذ فترة
  . (53:ـ2009، بيكيتيا كما تضمنتو مف ثقافة كعادات كتقاليد كنظـ مؤسسية كحياتية )الشاىيف

كعندما ، كينعـ بالرخاء كاالستقرار،  نحك التقدـيتجو المجتمع ،  فعندما تككف المكاطنة سميمة
تضعؼ المكاطنة بيف أفراد المجتمع يصبح المجتمع كيانان ضعيفان. فتنتشر فيو العديد مف الظكاىر 

 . السمبية

كتسعى المؤسسات التعميمية إلى تنمية قيـ المكاطنة باعتبارىا تمثؿ الخبرة األكلى لمطفؿ خارج  
غرس القيـ كاالتجاىات كالمعارؼ كالميارات المرتبطة بالمكاطنة بصكرة  فيي تتكلى .نطاؽ األسرة

 . (45: ـ2005، )قاسـ كليست تمقائية كما ىك الحاؿ في األسرة كالمجتمع، مقصكدة
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لقد أدركت المجتمعات قديما كحديثا أىمية التربية كالدكر الحيكم الميـ الذم تمعبو في بناء 
كالتي مف شأنيا أف تؤدم إلى تطكر المجتمع كتقدمو ، مفرد الشخصية المتكاممة كالمتكازية ل

 .كحياتو كتماسكو كتحكيمو لمجتمع محافظ عمى بقائو كمستقر

فتحديد أىداؼ لمعالـ تربية المكاطنة يساعد عمى تحديد مساىمة كؿ مجاؿ مف مجاالت المنيج 
ت تنفيذ المنيج كيعد محتكل المنيج الدراسي مف أىـ أدكا، دراسي في تحقيؽ ذلؾ اليدؼال

كعنصران أساسيان في عمميتي التعميـ كالتعمـ ؛ لذا فإف ما يراد إكسابو لممتعمميف البد أف ، المدرسي
يمر أكالن خبلؿ محتكل الميج الدراسي الذم ييدؼ إلى تكجيو فكر المتعمميف كسمككيـ كفقان لما 

كىك ،  كبير ال يمكف إغفالوكلذلؾ يقع عمى التربكييف ككاضعي المناىج دكر  .يستيدفو المجتمع
. (25:ـ2010، األحمد) الكطفالمكاطف بتأكيد أٌف محتكل المناىج كالمقررات الدراسية تؤكد عبلقة 

فمذلؾ دائمان يراعى عند تصميـ المناىج في العالـ المعاصر أف تككف قيـ المكاطنة ضمف 
فاإلنساف منذ القدـ ، الفكر التربكم ذلؾ أٌف مفيكـ تربية المكاطنة ليس مفيكمان جديدان في، محتكياتيا

كاليدؼ مف تمؾ ، تطبيع عمى القيـ كاألخبلقيات التي يؤمف بيا، قاـ بعممية تطبيع اجتماعي لؤلفراد
 .(53:ـ2009، الشاىيف)صالحان كفاعبلنفي مفيكميا الحديثالعممية قديمان كحديثان إعداد الفرد ليككف 

في تنمية قيـ  ميمان لتي مف الممكف أف تمعب دكران لدراسية اكتعد الدراسات االجتماعية مف المناىج ا
كذلؾ إذا ما أحسف اختيار كصياغة اىدافيا ، لدل التبلميذ في المراحؿ الدراسية المختمفة المكاطنة

  .(27 :2009، عبد الباسط)كتدريسيا كتقكيميا مف ناحية أخرل ، كمحتكياتيا مف ناحية

ت االجتماعية عمى أف اليدؼ األسمى مف الدراسات في الدراسا تخصصيفكيتفؽ جميع الم
 . (64: 1983، سعادة)   نتماء الكطنياالجتماعية يتمثؿ في تحقيؽ المكاطنة الصالحة كتعزيز اال

متبلحقة كتطكرات سريعة جعمت عممية التغيير  ان كلقد شيدت العقكد األخيرة مف القرف الماضي أحداث
؛ د انتاب القمؽ بعض المجتمعات مف ىذا التغيير السريع كق، أمرا حتميا في معظـ دكؿ العالـ

كأخذ يستحكذ عمى عناية المفكريف كالعامميف في ، لممكاطنة المجتمعات بالتربية كلذلؾ زاد اىتماـ
 .الحقؿ التربكم

كألف المكاطنة تعد مف القضايا القديمة المتجددة التي ما تمبث أف تفرض نفسيا عند معالجة أم بعد 
 .شاريع اإلصبلح كالتطكير كم لمفيـك اإلنساني الشامؿبا التنمية مف أبعاد
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 :كيفسر ذلؾ ما تنالو المكاطنة مف اىتمامات عمى المسارات التالية

 .حيث تتضمف دساتير جميع دكؿ العاـ تقنينا لحقكؽ المكاطف ككاجباتو :تشريعيا

كممارسات لدل النشء مف حيث نظـ التنشئة التي تسعى إلى تكريس كعي المكاطف قيما  :تربكيا
 .أجؿ تحقيؽ االندماج الكطني

في بنية الدكلة الكطنية  في صكرة بنى كآليات مؤسساتية تستكعب مشاركة أفراد المجتمع :سياسيا
  .الديمقراطية

كحتى تككف المكاطنة مبنية عمى كعي ال بد أف تتـ بتربية مقصكدة تشرؼ عمييا الدكلة يتـ مف 
جاءت ىذه الدراسة  ليذا ؛ لمكاطف بالعديد مف مفاىيـ المكاطنة كخصائصياتعريؼ الطالب ا خبلليا

ألنو مف المكاد ، لتبحث في مدل تضمف محتكل منياج الدراسات االجتماعية لمفيكـ حؽ المكاطنة
حيث أف تربية المكاطنة تتـ مف خبلؿ العمكـ اإلنسانية بصفة عامة ، الحاضنة لتربية المكاطنة

كتعد مادة الدراسات االجتماعية األكثر بركزا مف بيف بقية المكاد ، بصفة خاصة كالعمكـ االجتماعية
 .(2002، ( )المعمرم1997، ( )الجزار1997، الدراسية كىذا ما أكده العديد مف الباحثيف.)حميدة

خاصةن كأف مكضكع المكاطنة محط اىتماـ الجميع مف ، كىذا كمو عزز إحساس الباحثة بالمشكمة
كليس فقط ، بكييف كمثقفيف " كذلؾ محاكلةن منيـ لتعزيزىا كتعميميا في األكساط العامة"سياسييف كتر 

تقـك عميو مؤسسات رسمية كغير رسمية لمحاكلة تعزيز قيـ المكاطنة في لكأيضان ، في أكساط الطمبة
 كالكشؼ، كجاءت مشكمة الدراسة لتتناكؿ منياج الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع .األفراد حياة

     .عف مدل تضمنو لقيـ المكاطنة

  : مشكمة الدراسة

 :التالي سة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيستتحدد مشكمة الدرا

كما مدل ، ما القيـ المرتبطة بمفيكـ المكاطنة في منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع األساسي 
 .اكتساب الطمبة ليا

 :وينبثق عن ىذا السؤال األسئمة التالية
 ؟ا ىي قيـ المكاطنة الكاجب تكافرىا في منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسعم -1
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ما مدل تضمف محتكل منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع لمقيـ المتعمقة بمفيـك  -2
 ؟المكاطنة

 ؟ما مدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة بمحافظة غزة -3
( بيف متكسطات معرفة الطمبة a ≤05. 0)احصائية عند مستكل  ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة -4

 ؟لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة تعزل لمجنس

 :أىداف الدراسة

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى
 . التعرؼ عمى قيـ المكاطنة الكاجب تكافرىا في منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع -1
د االجتماعية لمصؼ التاسع لمقيـ المتعمقة التعرؼ عمى مدل تضمف محتكل منياج المكا -2

 .بمفيـك المكاطنة
 .التعرؼ إلى مدل اكتساب طمبة الصؼ التاسع لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة -3
 .الكقكؼ عمى الفركؽ بيف متكسطات معرفة الطبلب كالطالبات لمقيـ المتعمقة بمفيـك المكاطنة -4

 :أىمية الدراسة

 :نقاط التاليةسكؼ تكمف أىمية الدراسة في ال

ىتماـ بمفاىيـ المكاطنة كتعزيزىا اال فيكمخططي المنياج  ة كاضعيقد تفيد ىذه الدراس -1
 .في المناىج الدراسيةمستقببل 

عند اثراء كتطكير مناىج المكاد االجتماعية قد تفيد ىذه الدراسة مراكز تطكير المنياج  -2
حؽ المكاطنة بيا بشكؿ صريح  كتضميف، أك عند كضع خطط كمكاد إثرائية مساعدة، مستقببلن 

 .أك ضمني

قد تساىـ ىذه الدراسة في اجراء المزيد مف الدراسات لترسيخ قيـ المكاطنة عند طبلبنا كبناء  -3
 .يعرؼ ما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجباتجيؿ متميز 

 . قد تعطي ىذه الدراسة مؤشرات عف مستكل تكفر قيـ المكاطنة عند أبنائنا الطمبة -4
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مشرفيف التربكييف الى الطمب مف المعمميف زيادة تركيزىـ عمى القيـ المتعمقة قد تدفع ال -5
 . بالمكاطنة كاعداد دكرات ليـ تعزز ذلؾ

  :حدود الدراسة

  :ىذه الدراسة عمى اقتصرت 

 :الحد األكاديمي -

 (التربية المدنية –التربية الكطنية  –الجغرافيا  –التاريخ )محتكل منياج المكاد االجتماعية  -1
 .مة األساسية مصؼ التاسع مف المرحل

 :الحد المكاني -

المدارس االعدادية التابعة لككالة طمبة الصؼ التاسع مف الجنسيف في  مىاقتصرت ىذه الدراسة ع
 .الغكث في محافظة غزة

 :الحد البشري -

اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشكائية عنقكدية مف طمبة الصؼ التاسع األساسي مف المدارس 
 .ادية التابعة لككالة الغكث في محافظة غرب غزةاالعد

 :الحد الزماني -

 2012/2013أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي 

 :مصطمحات الدراسة

  :القيم -1

أف القيـ ىي " مجمكعة األخبلؽ التي تصنع نسيج الشخصية االسبلمية  (ـ1995ذكر خياط )
كعمى العمؿ ، كعمى التكافؽ مع أعضائو، ؿ الحي مع المجتمعقادرة عمى التفاع كتجعميا متكاممة

، مف أجؿ النفس كاألسرة كالعقيدة كىي ضكابط اجتماعية تضبط التفاعبلت كالعبلقات بيف األفراد
األساسي لمقيـ  كالديف االسبلمي ىك المصدر، مرغكبالغير  كتحدد السمكؾ المرغكب كالسمكؾ

 .(33)مية كالتي تضبط سمكؾ األفراد " التي تحكـ التربية االسبل كاألفكار
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تحدد ألفراده ، كتعرفيا الباحثة بأنيا عبارة عف مجمكعة مف المعايير كمبادئ تعارؼ عمييا المجتمع
 كتتميز بصفة االستمرارية النسبية.، ات كما ىك منبكذ منيايما ىك مرغكب مف سمكك

 :المواطنة -2

االرتباط الركحي كالنفسي القائـ بيف الفرد  عف التعمؽ أكال تعدك ككنيا تعبيرا  بأنياعرفيا الشيباني " 
كىذا ، ككطنو كمكاطنيو الذيف تربطيـ بو عبلقات كركابط لغكية كثقافية كركحية كاجتماعية كسياسية

 (.35 :1993)نحكه "التعمؽ أك االرتباط يككف إخبلص المكاطف لكطنو كقيامو بكاجباتو كمسئكلياتو 

إلى  مكف أف تتعدليية بيف أفراد المجتمع الكاحد بؿ بأنيا " عممية تفاعمكتعرؼ الباحثة المكاطنة 
قامة عبلقة بيف الفرد كمجتمعو كما أفراد المجتمع اإلنساني ككؿ كانتماء الفرد إلى ىذا المجتمع ك  ا 

 يترتب عمى ىذه العبلقة مف حقكؽ ككاجبات "

 : منياج المواد االجتماعية لمصف التاسع -3

الذم أقرتو ، كالجغرافيا كالتربية الكطنية كالتربية المدنية لمصؼ التاسع األساسيمحتكل كتب التاريخ 
 .كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية

 : طمبة الصف التاسع -4

فيو  ح أعمار الطمبةراك ، كالذم يت حؿ التعميـ في فمسطيفراد صفكؼ المرحمة األساسية مف مىك اح 
 سنة . 15-14مف سف 
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 الفصل الثاني
 ظريـار النـــاإلط

الى كقد قامت الباحثة بتقسيميا ، يتضمف ىذا الفصؿ األطر النظرية المتعمقة بمكضكع الدراسة
، يتناكؿ الدراسات االجتماعيةك  كالمبحث الثاني، يتناكؿ القيـ ك االكؿ المبحث :ىيثبلث مباحث ك 
 .يتناكؿ المكاطنة كالمبحث الثالث 

 المبحث األول
 مــــــــــالقي

الفرؽ بيف القيـ ك  تصنيفاتيا ك مؤشرات القيـ ك خصائص القيـ ك يتضمف ىذا المبحث تعريؼ القيـ
 أىمية التخطيط لتدريس القيـ ك القيـ التربكية، حياة الفرد كالمجتمعكظائؼ القيـ في  ك كاالتجاىات

 .أىمية غرس القيـ في عالـ متغير ك

، ألف مكضكع القيـ الـز كضركرم لمعممية التربكية ؛ الباحثيفف اسة القيـ اىتمامان كبيران متمقى در 
االن مباشران باألىداؼ التي كيرجع سبب اىتماـ عمماء التربية بمكضكع القيـ أف ىذه القيـ تتصؿ اتص

 تسعى التربية إلى تحقيقيا في المتعمـ.

( إلى أف " مف العكامؿ اليامة التي حتمت ضركرة دراسة القيـ دراسة 7 :1986) كيشير زاىر
عممية ما أحدثتو الثكرة العممية التكنكلكجية كغيرىا مف عكامؿ التغير الثقافي مف إعادة تشكيؿ 

كتقكيض أغمب تصكرات اإلنساف عف ذاتو كعف عالمو ، اىيمنا عف الحياةالكثير مف معارفنا كمف
دو األمر الذم أدل بدرجة كبيرة إلى التذبذب كعدـ االستقرار في القيـ المكركثة كالمكتسبة عمى ح

الكاضح بيف ما  عمى التمييز –خاصة الشباب ك  –ة عدد كبير مف أفراد المجتمع كعدـ مقدر ، سكاء 
 .خطأىك صكاب ك 
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 :القيم

كقكمت ، مثؿ سدرة كسدر، لقيـا :كالجمع، أم يقكـ مقامو، الثمف الذم يقكـ بو المتاع :كالقيمة 
 .(39 :1996، طيطاكم)جعمت لو قيمة  :المتاع

  :والقيمة في المغة تأتي بمعان عدة

 .أم تقديرىا كذا، فقيمة ىذه السمعة كذا، تأتي بمعنى التقدير -

 .أم مالو ثبات عمى األمر، نقكؿ فبلف مالو قيمة، مركتأتي بمعنى الثبات عمى أ -

 ىذا القرآف ييدم لمتي ىي أقكـ " يقكؿ تعالى " إف، كتأتي بمعنى االستقامة كاالعتداؿ -

 ." أم لؤلكثر استقامة "، أم ييدم لؤلمكر األكثر قيمة

  :معنى " القيم " إصطالحاً 

االصطبلحية لو فقد تنكعت المعاني ، التمف المجانظران ألف مصطمح " القيـ " يدخؿ في كثير  
 .كبحسب النظرة إليو، بحسب المجاؿ الذم يدرسو

 .الخاص ككؿُّ لو مدلكلو، فعند عمماء االقتصاد ىناؾ قيـ اإلنتاج كقيـ االستيبلؾ -

كىي ، القيمة ىي االعتقاد بأف شيئان ما ذا قدرة عمى إشباع رغبة إنسانية :كعند عمماء االجتماع -
كىي تكمف في العقؿ البشرم كليست في الشيء ، يء تجعمو ذا أىمية لمفرد أك لمجماعةصفة لمش

 .(40 :1996، طيطاكم)الخارجي نفسو 

 .كعند الفبلسفة تعد القيـ جزءان مف األخبلؽ كالفمسفة السياسية -

عمى  أما المعنى اإلنساني لمقيمة فيتمثؿ في أنيا ىي المثؿ األعمى الذم ال يتحقؽ إال بالقدرة -
 .العمؿ كالعطاء

 .كفي الرياضيات تستخدـ القيمة لمداللة عمى الكـ ال عمى الكيؼ -

كتعبر عف العبلقات الكمية ، لكممة " القيمة " فيي تجمع بيف الكـ كالكيؼ أما المعنى الفني -
 فالقيمة الفنية لمرسـ مثبلن تتألؼ مف النسب بيف الظبلؿ، التي بيف األلكاف كاألصكات كاألشكاؿ

 .كاألضكاء كاأللكاف
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بأنيا " مجمكعة مف المعايير كاألحكاـ تتككف لدل الفرد مف خبلؿ تفاعمو مع  كعرفيا البعض -
المكاقؼ كالخبرات الفردية كاالجتماعية بحيث تمكنو مف اختيار أىداؼ كتكجيات لحياتو يراىا جديرة 

جاىات أك السمكؾ العممي أك كتتجسد في القيـ مف خبلؿ االىتمامات أك االت، لتكظيؼ إمكانياتو
 . (170: 1988، )أبك العينيف المفظي بطريقة مباشرة أك غير مباشرة

كيتخذكف منيا ، كما عيرِّفت القيـ بأنيا " مجمكعة مف القكانيف كالمقاييس تنشأ في جماعةو ما -
عمى الجماعة كتككف ليا مف القكة كالتأثير ، معايير لمحكـ عمى األعماؿ كاألفعاؿ المادية كالمعنكية
كأم خركج عمييا أك انحراؼ عمى اتجاىاتيا ، بحيث يصبح ليا صفة اإللزاـ كالضركرة كالعمكمية

 . (250 :1986، أحمد) ماعة كأىدافيا كمثميا العميا "يصبح خركجان عف مبادئ الج

 التي، العميا كالمثؿ األىداؼ ك القكانيف مجمكعة " بأنيا القيمة عفيفي اليادم محمد يعرؼ -
 .(286 :1978، )عفيفيالسماكم أك االجتماعي أك المادم بالعالـ عبلقتو في سكاء، اإلنساف كجوت

 األشياء عمى لمحكـ كالمجتمع كالجماعة الفرد ارتضاىا سمككية محدكدات " قظاـ محمكد يعرفيا -
 .(28 :1989، حكليـ" )قظاـ مف كالمكاقؼ كاألشخاص

تحدد ، ف المعايير كمبادئ تعارؼ عمييا المجتمعكتعرفيا الباحثة بأنيا عبارة عف مجمكعة م -
 كتتميز بصفة االستمرارية النسبية.، ألفراده ما ىك مرغكب مف سمككات كما ىك منبكذ منيا

 القيم المطمقة والقيم النسبية :

  :  ىل ىي نسبية أم مطمقة،  ىناك اختالف بين من تناولوا موضوع القيم

فالخير ،  فميس ىناؾ خير مطمؽ أك شر مطمؽ،  أف القيـ نسبية لبراجماتيكف " أك النفعيكف "ايرل 
كمف أنصار ىذا الرأم " ككنت " الذم ربط القيمة بالكاقع ،  أك الشر راجع لمممارسة كالخبرة

ككذلؾ " كلياـ جيمس " ك " ديكم " الذم ، بارتباط القيـ باألشياء الحسية كاكناد، كالمبلحظة بالتجربة
 .رسة ينبكع القيـيرم أف الخبرة كالمما

ألف القيـ الحقيقية ىي في ؛ فيـ يركف أف القيـ مطمقة ، أما المثاليكف فعمى النقيض مف ذلؾ -
 . لـ يمارسيا ـييا الخير سكاء مارسيا اإلنساف أعالـ المثؿ كذلؾ فيي ثابتة كمطمقة كف

  -:مف ىذه الناحية قسماف –كأما في اإلسبلـ فإف القيـ  -
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 .. كىي التي ال اجتياد فييا.مانة كالعدؿقيـ مطمقة كالصدؽ كاأل -

 .قيـ نسبية مما ليس فييا نص كتحتاج إلى اجتياد أك إجماع إلقرارىا -

ىذا باإلضافة إلى أف ىناؾ مركنة في ممارسة بعض القيـ " فقيمة " اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل "  -
 . (6 :1999، العاجز) يمكف ممارستيا بصكر شتى بحسب طبيعة المكقؼ

 لبعض القيـ مف حيث النسبية كالمطمقة : كقد صنؼ ا

 أف المسمـ كعمى كاألحكاؿ، الزماف بتغير تتغير كال كمطمقة ثابتة قيـ كىي :المطمقة القيم-

 .النبكية كالسنة الكريـ القرآف كمصدرىا بيا، كيعمؿ بيا كيسمـ يقبميا

 مف ريحص نص مع يتعارض ال الذم لبلجتياد تخضع التي القيـ كىي :النسبية القيم-

،  كالمكاف الزماف عبر المكاقؼ بتغير متغيرة أنيا نسبية كمعنى اإلسبلمي، التشريع مصادر
 ( . 72-71: 1988الجماعي مف أجؿ إقرارىا كقبكليا . ) أبك العينيف، لبلجتياد كتخضع

  :مكونات القيم

  :ة ىيمف ثبلثة مستكيات رئيس أٌف القيـ تتككف ( 7-6: 1999،  العاجز)يرل  

ف المعرفيال -  .كالمككف السمككي، كالمككف الكجداني، مككَّ

 :كيرتبط بيذه المككنات كالمعايير التي تتحكـ بمناىج القيـ كعممياتيا كىي  

 .كالفعؿ، كالتقدير، االختيار -

أم انتقاء القيمة مف أبداؿ مختمفة بحرية كاممة بحيث ، كمعياره " االختيار " :المكون المعرفي - أ
كىذا يعني أف االنعكاس ، قب انتقاء كؿ بديؿ كيتحمؿ مسئكلية انتقائو بكاممياينظر الفرد في عكا

 (6: 1999) العاجز ، .، مثؿ معرفة اهلل كصفاتو  البلإرادم ال يشكؿ اختياران يرتبط بالقيـ

كيتككف مف ثبلث درجات ، كيعتبر االختيار المستكل األكؿ في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ -
 :ية ىيأك خطكات متتال

 .ثـ االختيار الحر، كالنظر في عكاقب كؿ بديؿ، استكشاؼ األبداؿ الممكنة -
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ن الوجداني - ب كالشعكر ، كمعياره " التقدير " الذم ينعكس في التعمؽ بالقيمة كاالعتزاز بيا :المكوَّ
) أبك شاكيش، .، كالحب كالكره كالرضا كالغضب بالسعادة الختيارىا كالرغبة في إعبلنيا عمى المؤل

2012 :73 . ) 

كيعتبر التقدير المستكل الثاني في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ كيتككف مف خطكتيف   -
 :متتاليتيف ىما

عبلف التمسؾ بالقيمة عمى المؤل، الشعكر بالسعادة الختيار القيمة -  .كا 

ن السموكي -ج لفعمية لمقيمة أك كمعياره " الممارسة كالعمؿ " أك " الفعؿ " كيشمؿ الممارسة ا :المكوَّ
عمى أف تتكرر الممارسة بصكرة مستمرة في أكضاع ، الممارسة عمى نحك يتسؽ مع القيمة المنتقاة

، مثؿ االىتماـ بالناس كمساعدتيـ كخدمتيـ ، ككظـ الغيظ عند  مختمفة كمما سنحت الفرصة لذلؾ
 ( . 73:  1999أبك شاكيش، التسامح كالتكاضع ، كبر الكالديف )الغضب ، كحفظ السر ك 

كتتككف مف خطكتيف ، كتعتبر الممارسة المستكل الثالث في سمـ الدرجات المؤدية إلى القيـ -
 . (7: 1999العاجز،)كبناء نمط قيمي ،  ترجمة القيمة إلى ممارسة  :متتاليتيف ىما

  :مصادر القيم

إلسبلمي كفي المجتمع العربي كا، كتختمؼ ىذه المصادر مف مجتمع آلخر، لمقيـ مصادر عديدة
  :يمكف حصر مصادر القيـ فيما يمي

  :ألديان السماوية ا -

 كمالكو كؿ شيء خالؽ اهلل كضع مف كىي المصدر، ربانية فيي كليذا عزكجؿ اهلل مف القيـ إف
يا أييا الناس قد جاءكـ  ]االمستقيـ كقاؿ تعالى:  الطريؽ إلى ييدييـ لعباده يصمح بما أعمـ كىك

 ( . 174) النساء : [إليكـ نكران مبينان برىافه مف ربكـ كأنزلنا 

 يصمح ما إلى كيكجييـ الناس حياة يحكـ دستكران  اهلل أنزؿ كلقد .الكريـ القرآف مف منتقاةأم أف القيـ 
 حياتيـ لتستقيـ الفاضمة الحياة إلى كيكجيكنيـ ينذركنيـ رسبلن  إلييـ كأرسؿ كدنياىـ، دينيـ أمكر
نا لو لحافظكف إنا نحف نزلنا ا ] :تعالى  فقاؿ  ( .9) الحجر :  [لذكر كا 
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في كتاب اهلل كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كاالجماع  ةمتمثمكالقيـ في الديف اإلسبلمي 
ف أخذ التمسؾ بيا يضعؼ ، كىذا المصدر ىك المصدر األساسي لمقيـ في مجتمعنا،  كاالجتياد كا 

كقد بدأ ، مف يجدد ليذه األمة أمكر دينياشيئان فشيئان إلى أف يبعث اهلل عمى رأس كؿ مائة عاـ 
كجميع القيـ المستمدة مف ىذا المصدر ىي الخير  . اإلسبلـ غريبان كسيعكد غريبان فطكبى لمغرباء

 .(7: 1999، العاجز)كمصدر سعادة لمبشرية في دنياىا كأخراىا إف تمسكت بيا حؽ التمسؾ ، كمو

صاؿ بيف أجزاء العالـ أصبح مف السيؿ انتقاؿ فنظران لسيكلة االت :التراث اإلنساني العالمي -
كبعض ىذه القيـ قيـ ، كقد كفدت إلينا كثير مف القيـ مف العالـ غير اإلسبلمي، القيـ مف جزء آلخر

إيجابية نافعة كالمنحي النظامي كالتخطيط كىناؾ قيـ سمبية ضارة كالتفكؾ العائمي كقمة الركابط 
 .االجتماعية

فقد ظيرت عمى المستكل التربكم كثير مف القيـ ذات العبلقة بالدراسة  :يةمواد الدراسة المنيج  -
 :كمف ىذه القيـ، كأغمبيا نافع كمفيد إذا ما طبؽ تطبيقان سميمان مراعيان كاقعنا كظركفنا، المنيجية
 ( . 82 :1981، )الناشؼ .الخ… العصؼ الفكرم ، التساؤؿ، الدقة، االستدالؿ

  :خصائص القيم

  - :عدة خصائص نكجزىا فيما يمي –كرة عامة بص –لمقيـ  

فالقيـ يجب أف يؤمف بيا ، كلكف يجب أف تتمبس بالكاقع كالسمكؾ، القيـ ليا معاف مجردة  -1
كلذلؾ جاء في القرآف الكريـ ، اإلنساف بحيث تصبح مكجية لسمككو حتى يمكف اعتبارىا قيمان 

 " الديف المعاممة ":حديث الشريؼفي الكثيران قكلو تعالى " الذيف آمنكا كعممكا الصالحات " ك 

كال بد أف يككف ، المعرفة بالقيـ قبمية كال تأتي فجأة فاإلدراؾ العقمي البد مف تكافره مع القيـ -2
 .مصحكبان باالنفعاؿ الكجداني

 .كىذا يقتضي أف تككف لنا حرية، القيـ تقتضي االختيار كاالنتقاء -3

 .كالسمَّـ القيمي قد ييتز سمبان أك إيجابان ، التدرج القيمي ليس جامدان بؿ متحرؾ متفاعؿ -4

 .تقـك القيـ بعممية تكجيو لمفرد كسمككو في الحياة -5

 .لمقيـ عبلمات فارقة " مميزة " أم أنيا ليا مؤشرات مف خبلليا نفرؽ بينيا كبيف العادات -6
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ية حيث إنيا تتضمف الجكانب المعرفية كالكجدانية كالسمكك، القيـ متداخمة مترابطة كمتضمنة -7
، العاجز).فالعدؿ مثبلي قيمة سياسية كقيمة أخبلقية أيضان ، كما أنيا متضمنة مف حيث التطبيؽ

1999 :8) . 

 : قيمةال تكوين ومتطمبات شروط

 .صاحبيا عند عزيزة تككف حتى بحرية تختار القيـ أف بمعنى :الحر االختيار  .1

البدائؿ  مف مجمكعة يفب مف يتـ االختيار أف بمعنى البدائؿ مف عدد بيف مف االختيار .2
 .كالتنكع العدد حيث مف كالخيارات

 ك الخيارات البدائؿ بدراسة الفرد يقـك أف بمعنى بديؿ كؿ عكاقب في تفكير بعد االختيار .3
 .المناسب كالبديؿ الخيار كمكضكعية برؤية بينيا مف كيختار أمامو المتاحة

 اإلنسانية أفرادان  لحياة مكجيات عتبرت التي لمقيـ كاإلعزاز التقدير بمعنى كالتقدير اإلعزاز .4
 .كمجتمعات كجماعات

 .عنيا كالدفاع كمساندتيا الفرد يختارىا التي القيـ عمى التأكيد بمعنى التأكيد .5

 .ىدييا عمى كالسير بمقتضاىا العمؿ بمعنى تخيرناه بما العمؿ .6

ية باالستمرار  تتصؼ أف ينبغي القيمية صفة تكتسب حتى القيمة أف بمعنى التكرار .7
  (222-220: 1977، )أحمد.الحياة نمط نسيج مف جزء لتصبح كالتكرار كالديمكمة

  :مؤشرات القيم

كتميز بينيا كبيف العادات كتتمثؿ ىذه المؤشرات في ظيكر ، ىناؾ مؤشرات تدؿ عمى القيـ  
قدات باإلضافة إلى اآلماؿ كالتطمعات كالمشاعر كالمعت، اىتمامات الشخص بالقيمة كاتجاىاتو نحكىا

كالقناعات كأكجو النشاط كاألفعاؿ كاليمـك كالمشكبلت التي يبرز مف خبلليا جميعا أف ىذا الشخص 
كمف خبلؿ ىذه المؤشرات يتضح العمؽ الثقافي لمقيـ باإلضافة إلى المككنات ، يتبنى القيمة الفبلنية

 . (8: 1999عاجز،ال) الثبلث المعرفي كالكجداني كالسمككي
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  :تصنيفات القيم

كلكف تـ تصنيؼ القيـ ، فيما مضى أف القيـ متضمنة كمتداخمة كمف الصعب تصنيفيا بدقة اتضح 
 :كما يتضح مما يمي، تصنيفات متعددة بحسب عدد مف االعتبارات –ألغراض الدراسة  –

 :سبرنجر تصنيف -

 كتابو في كذلؾ، كمضمكنيا القيمة محتكل معيار اعتمدت التي التصنيفات أشير مف كىك -8
 كقد، بيا يعتقدكف التي األساسية القيـ عمى بناء أنماط ستة إلى الناس قسـ حيث، ماط الرجاؿ()أن
 .(47: 2007،)الجالداليكمية حياتيـ في الناس لسمكؾ كمبلحظتو ستوادر   عمى بناء تصنيفو ىذا جاء

 :ىي الستة األنماط وىذه

 كراء ما عمى التعرؼ إلى السعيك ، الحقيقة كاكتشاؼ بالمعرفة االىتماـ كتعني :النظرية القيم -1
 .الفيمسكؼ العالـ نمط كيمثميا معرفتيا بقصد األشياء كحقائؽ، القكانيف

األعماؿ  رجاؿ نمط كيمثميا، كالمادية االقتصادية بالمنفعة االىتماـ كتتضمف :االقتصادية القيم -2
األمكاؿ ، كاالعتداؿ د ، كالسعي مف أجؿ زيادة الثركة كالماؿ عف طريؽ اإلنتاج كاستثمار كاالقتصا

 .في االنفاؽ ، كاتقاف العمؿ 

، مثؿ العناية بالمظير ،  كالتناسؽ كالشكؿ بالجماؿ االىتماـ عف تعبر كىي :الجمالية القيم  -3
 .كنظافة الثكب كاليديف كالبدف ، كالتطيب 

ال  كغايات ايجابية نظرة إلييـ كالنظر، كخدمتيـ بالناس االىتماـ كتتضمف :االجتماعية القيم -4
،  االجتماعي الفرد نمط كيمثميا كاإليثار كالحناف بالعطؼ كتمتاز شخصية أىداؼ كتحقيؽ ككسائؿ

 .مثؿ بر الكالديف كاإلحساف كمساعدة المحتاج ، كحفظ السر كالتسامح كالكـر  

 األشخاص أك األشياء في كالتحكـ كالسمطة بالقكة الفرد عناية كتتضمف :السياسية القيم -5
 النمط كيمثميـ، األشخاص ك األشياء في كالتحكـ السيطرة إلى ييدؼ شخص فيك ـكالسيطرة عميي

 .، مثؿ العدؿ في الرعية كالشكرل كاالتصاؿ بيف الراعي كرعيتو  القيادم

 عف كالبحث كالغيبية كالدينية الركحية القضايا ك بالمعتقدات االىتماـ كتتضمف :الدينية القيم -6
 . الككف راركأس حقائؽ الكجكد
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 النمط ىذا إف بؿ، أخرل أنماط مف قيـ لديو تككف أف ينفي ال معيف قيمي بنمط الفرد كصؼ إف "
 مف بأنو شخصا نصنؼ عندما :فمثبل، بو كسـ كلذلؾ سمككو في كظاىر عميو غالب القيـ مف

 أف ينفي ال ذلؾ كلكف، االجتماعية القيمة ىي عميو الغالبة القيمة أف نقصد فإننا النمط االجتماعي
 .(2007:28، )الجبلد "كالدينية كالسياسية كالجمالية كاالقتصادية النظرية :األخرل القيـ ككف عندهت

فمثبلن ، ألف بينيا ترابطان كتكامبلن ، كىذا التصنيؼ لمقيـ ال يعني أنيا منفصمة عف بعضيا البعض
دينية ليا أبعاد اجتماعية كالقيـ ال، كالقيـ الخمقية ىي قيـ اجتماعية، القيـ الجمالية ممتمكة لقيـ الحؽ

كلكنو يعني أف قيمان ما تييمف ، أم أف ىذا التصنيؼ اليعني أف األفراد يتكزعكف تبعان لو، كجمالية
كالبعض اآلخر ، فبعض االفراد تسيطر عمييـ القيمة السياسية، عمى بقية القيـ عند الفرد نفسو
 (.53 :1996، طيطاكم).تسيطر عمييـ القيمة االقتصادية

 : (1988، )حريري يفتصن

 :وىي أقسام ستة إلى أيضا كقسميا،  المحتكل أساس عمى (35: 1988) حريرم ، ياصنف كقد

 .شخصيتيـ كتعكس فراداأل سمكؾ تصؼ التي القيـ كىي :الفردية القيم -1

 .األسرة أفراد بيف العبلقات تنظـ التي القيـ كىي :األسرية القيم -2

، البعض بعضيـ كمع، المجتمع داخؿ راداألف سمكؾ تحكـ يالت القيـ كىي :االجتماعية القيم -3
 .سمككيـ كتضبط، المجتمعات مف غيرىـ عف مما يميزىـ

 .المجتمع في االقتصادم النشاط تضبط التي القيـ كىي :االقتصادية القيم -4

 سكاء عمييا كتربيتيـ، األبناء في غرسيا إلى المجتمع يعمد التي القيـ كىي :التربوية القيم -5
 .األسرة أك، المدرسة طريؽ عف أك، دكةبالق

أك ، بالدكلة راداألف عبلقة ككذلؾ، بالمحككـ الحاكـ عبلقة تحكـ التي القيـ كىي :السياسية القيم-6
 .النظاـ الحاكـ 

  :أما أبو العينين فقد صنف القيم إلى

 .قيـ ركحية كعقدية كحب اهلل كاإليماف باهلل كالجياد في سبيؿ اهلل -1
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كراـ الضيؼ كالعدؿ كالتعاكفقيـ خمقية كا -2  .لعدؿ كاألمانة كالصدؽ كا 

 . الناقد قيـ عقمية تتصؿ بالمعرفة كطرؽ الكصكؿ إلييا كاستخداـ التجربة كالتفكير -3

 قيـ كجدانية كانفعالية كالحب كالكره كضبط النفس عند الغضب  -4

 .قيـ اجتماعية مثؿ بر الكالديف كالتكافؿ االجتماعي كاإلحساف لمجيراف -5

 .ادية تتصؿ بالعناصر المادية كاالعتناء بالجسـ كاالقتصاد في االنفاؽقيـ م -6

دراؾ االتساؽ في األشياء كاالعتناء بالمظير كالنظافة  -7 قيـ جمالية تتصؿ بالتذكؽ الجمالي كا 
  .كالنظاـ

، حيث أنو اعتمد في  تقسيـ القيـ عمى مضمكنيا  كتتفؽ الباحثة مع تصنيؼ أبك العينيف لمقيـ
، ككضع كما قسميا إلى أنماط سبعة يندرج تحت كؿ نمط العديد مف القيـ المنبثقة منو  كمحتكاىا ،

عمى رأسيا القيـ الركحية كالعقائدية التي ىي اساس القيـ في نظرم ، ألف اإلنساف إذا تكافرت عنده 
 .القيـ الركحية تكافرت باقي القيـ بشكؿ تمقائي مف باب حب اهلل كاإليماف بو 

 :المقصد أساس عمى القيم متقسي :ثانياً 

 :قسميف إلى المقصد حسب القيـ تنقسـ

 القصد بؿ، لذاتيا مقصكدة ليست أم، غاية لتحقيؽ كسيمة تعد التي القيـ أم :وسائمية قيم -1
 .منيا أبعد عميا غاية منيا تحقيؽ

في  عمـال تحصيؿ :كمثبل، ىدفا تعد أك، ذاتيا حد في غاية تككف التي القيـ كىي :غائية قيم -2
 حد في غاية يعتبر العمـ أم كلكنو، الحياة في كالسعادة العمؿ كىي غاية لتحقيؽ كسيمة الجامعة

 .(49: 2007، الجبلد) لتحصيمو الطالب ذاتو يسعى

، الكسائمية القيـ بيف فاصمة حدكدا يضع ال المقصد أساس عمى القيـ تصنيؼ أف المبلحظ كمف
 :فمثبل كسائمية الغائية القيـ تككف كقد، غائية كسائميةال القيـ تككف فقد، الغائية كالقيـ

 .(العبادات أداء عمى القدرة (غايتيا     (كسيمة)  الصحة عمى الحفاظ -

 .(اهلل إلى التقرب (غايتيا ()كسيمة العبادات أداء -
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 . (19: 2001، التمكلي).(الجنة بنعيـ الفكز (غايتيا ()كسيمة اهلل إلى التقرب -

 :الشدة أساس عمى القيم يمتقس :ثالثاً 

 تكقعيا أك تقرىا التي العقكبة أك زاءكالج، الفرد عمى تفرضيا التي اإللزاـ درجة " بالشدة المقصكد
فمثبلن ، فبمقدار درجة اإللزاـ أك الجزاء تككف شدة القيمة أك ضعفيا، القيمة ىذه يخالؼ مف عمى

إذف ىي قيمة ذات ، كالجزاء عمييا شديد، ةكدرجة اإللزاـ بيا عالي، عدـ الغش في االمتحاف قيمة
 .(49 :2007، الجبلد)شدة عالية 

 ىي إذف . شديد عمييا كالجزاء،  عالية بيازاـ اإلل كدرجة،  قيمة االمتحانات في الغش عدـ :فمثبل
 . (49: 2007، الجبلد. ) عالية شدة ذات قيمة

 :ىي أقسام ثالثة إلى القيمة شدة عمى بناء القيم وتنقسم

 بيا االلتزاـ كيجب، يككف أف ينبغي فيما تتعمؽ التي يكى :(ناىية أو )آمرة الممزمة لقيما -1
، اآلخريف عمى االعتداء عدـ ك،  بالمعتقدات المتعمقة القيـ مثؿ، شديدعقاب   يخالفيا كجزاء مف
 .لممجتمع العامة باألخبلؽ كااللتزاـ

 تمثميا عمى الفرد كيشجع، المجتمع في ائدةس تككف أف يفضؿ التي القيـ كىي :التفضيمية القيم -2
 .الجار إلى كاإلحساف الضيؼكراـ إ :مثؿ ممزمة غير بصكرة

 كمف، عميا كمثؿ إلييا كينظركف سمككيـ في تمثميا إلى الناس يتطمع التي كىي ":المثالية القيم-3
 .(267: 1982، رعي)م" اآلخريف أجؿ مف كالتضحية اإليثار مثؿ الحسنة لمقدكة نمكذجا يككف يتمثميا

 :العمومية أساس عمى القيم تقسيم :رابعاً 

 :ىما قسميف إلى كتنقسـ، كانتشارىا القيمة شيكع مدل بيا كيقصد

 كتمثؿ، كبيئاتو كطبقاتو فئاتو عف النظر بغض المجتمع في الشائعة القيـ كىي  :عامة قيم -1
 :مثؿ كأحكاميـ سمككياتيـ في المجتمع رادأف إليو يحتكـ الذم العاـ القيمي اإلطار القيـ ىذه

 .كاألسرة، الزكاج ك، الدينية المعتقدات
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 راجإخ :مثؿ معينيف كمكاف بزماف كتتحدد خاصة بفئة ترتبط التي القيـ كىي :خاصة قيم  -2
 .(51: 2007، )الجبلد الدينية بالمناسبات االحتفاؿ أك، الثأر أك، رمضاف شير في الزكاة

 :لوضوحا أساس عمى القيم تقسيم خامساً 

 :ىما قسميف إلى األساس ىذا عمى القيـ كتنقسـ

 القيـ مثؿ، بالكبلـ عبلنية الفرد بيا يصرح التي القيـ كىي (وصريحة واضحة) ظاىرة قيم  -1
 .العامة كالمصمحة، االجتماعية بالخدمة المتعمقة

،  ىاتاالتجاك  الميكؿ مبلحظة مف كجكده عمى كيستدؿ، تستخمص التي القيـ كىي :ضمنية قيم -2
 .(126: 1984، )زىراف . العاطفي بالسمكؾ المرتبطة القيـ مثؿ، عامة بصفة االجتماعي كالسمكؾ

 :الدوام أساس عمى القيم تقسيم :اً سادس

 :ىما قسميف إلى الدكاـ أساس عمى القيـ كتنقسـ

 بيا الناس اىتماـ حسب كتنخفض ترتفع، طكيبل تدـك ال عارضة كقتية قيـ كىي :عابرة قيم -1
 .كالزخارؼ بالمكضة تتعمؽ غالبان  كىي، أذكاقيـ بكحس

كىي غالبان تتعمؽ ، كىي تدكـ كقتان طكيبلن كيتناقميا الناس مف جيؿ الى جيؿ :قيـ دائمة  -2
، )دياب .كتتمتع بصفة القدسية كاإللزاـ ألنيا غالبان ما تمس الديف كاألخبلؽ، بالعادات كالتقاليد

1966 :93). 

 :اتالفرق بين القيم واالتجاى

االتجاه عبارة عف نزعة أك ميؿ إلى القياـ أك رد فعؿ إيجابي أك سمبي أك محايد نحك األشخاص   -
 .أك األفعاؿ أك القيـ كاألفكار أك المعمكمات أك األحداث أك األكضاع

  :كقد أمكف التمييز بيف القيـ كاالتجاىات مف عدة نكاح مف بينيا 

أما االتجاه فيك ، ألشياء كنظرة الجماعات كالشعكب لياالقيـ مفيكـ اجتماعي يتعمؽ بماىية ا -
 .مفيـك فردم يتعمؽ بمكاقؼ األفراد كالجماعات الصغيرة

 .كأصعب تغييران كتطكيران ، القيـ أكثر ثباتا كديمكمة مف االتجاىات -
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 .القيـ غالبان ما يككف قياسيا أسيؿ مف قياس االتجاىات بسبب ميؿ صاحبيا إلشيارىا -

أما االتجاىات ، كف التعبير عنيا بصيغ منطقية ككاضحة مثؿ " أعتقد أف اهلل مكجكد "القيـ يم -
فيي تعبير ، فيصعب التعبير عنيا باعتبارىا نزعات إنسانية كردكد فعؿ المرء العاطفية نحك األشياء

 عف المشاعر كمتقمبة ".

 .تجاىات فيمكف إخفاؤىاأما اال، ال يمكف إخفاء القيـ كيحرص اإلنساف عمى إظيارىا في سمككو -

 . أما االتجاىات فقد تككف إيجابية أك سمبية أك محايدة،  القيـ ال تككف إال إيجابية كخيِّرة -

،  ينبغي أف تنسجـ قيـ المرء مع ثقافة كقيـ الجماعة التي ينتمي إلييا كتعتبر عنصر تكحيد معيـ -
 .(12 :1986،بمقيس)و أك ثقافة قكموجتمعفبل تنسجـ بالضركرة مع القيـ السائدة في م أما االتجيات

تتككف القيـ مف ثبلثة أبعاد ىي المككف المعرفي كالمككف الكجداني كالمككف األدائي السمككي  -
ف األدائي ، أما االتجاىات فتتككف مف بعديف رئيسييف ىما المعرفي كاالنفعالي، االلتزامي أما المككَّ

 .فميس ممزمان 

 مف ذلؾ غير أك االتجاه أك الرغبة أك، الدافع عف القيمة نميز أف يمكننا" :عبدالغفار أحبلـ تقكؿ ك
 عمييا كيزيد، جميعان  المفاىيـ تمؾ عمى ينطكم مفيـك فالقيمة، اإلنساني السمكؾ الدالة عف المفاىيـ

 كىي، أساسية عناصر ثبلثة القيمة في المعيارم الجانب كيتضمف، المعيارم بالعنصر كالشرط
تساعد  اتفاؽ أكجو ىناؾ فإف األمر كاف كأيان  18) :1994، الغفار )عبد . كالجماؿ كالخير، الحؽ
 :يمي فيما تتبيف العنيف أبك أشار كما المفيـك تحديد عمى

 الباحثيف إلى بعض دعا ما كىذا، لمحتضنيا بالنسبة الحياة في تكجيو عناصر ىي القيـ أف - 
 .الخبرة مف معيف نكع حياؿ تكجو فيي ىذا كعمى، أىداؼ بأنيا القكؿ

 .االنتقائية صفة القيمة مفيـك يحمؿ -

أفضؿ  لو بالنسبة يعتبر الحياة خبرات مع لمتعامؿ الفرد عمى القيمة تفرضو الذم المسار -
 .بالسمكؾ جدارة كأكثرىا المسارات

، )أبك العينيف.المطركحة كالمفاىيـ التعريفات خبلؿ مف الفرد قيـ في المجتمع أثر يظير أنو -
1988: 28) 
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 .نسبيان  صغير اإلنساف يحمميا التي لمقيـ اإلجمالي العدد أف - 

 .متغيرة كبنظـ مختمفة بدرجات إنما، كاحدة قيـ بمجمكعة مبدئيان  الناس معظـ يشترؾ - 

 .لغيرىا بالنسبة كأىميتيا أكلكيتيا حسب كأنساؽ قيـ أنظمة ضمف القيـ تترتب - 

لى الثقافة، كظكاىره المختمفة بعناصره المجتمع إلى جياكنتائ القيـ أسباب إرجاع يمكف -  السائدة كا 
 .فيو

 . (17:ص1997، سنك)تقريبان  االجتماعية الظكاىر كؿ في تظير اإلنسانية القيـ نتائج إف -

كترل الباحثة أف القيـ مكتسبة كتحتاج إلى فترة مف الزمف الكتسابيا ، كىي تككف في الغالب 
باتان مف االتجاىات التي تنبع مف غرائز كميكؿ عاطفية كتككف إما سمبية اك ايجابية ، كىي أكثر ث

  .ايجابية 

  :وظائف القيم في حياة الفرد والمجتمع

  :يمي فيمالمقيـ كظائؼ عديدة في حياة الفرد كالمجتمع يمكف إيجازىا أف عمى يجمع الجميع 

ف لديو إمكانية االختيار كاالستجابة لمكقؼ فتكك ،  تييئ القيـ لمفرد خيارات معينة - :بالنسبة لمفرد 
كما أف القيـ تعطي الفرد إمكانية أداء ما ىك مطمكب ، فتمعب دكران ىامان في بناء شخصيتو، معيف
لذلؾ فيي تجعمو أقدر كأصبر عمى التكيؼ كذلؾ فإنيا تحقؽ لمفرد اإلحساس باألماف ألنيا ، منو

ؾ ببلؿ بف رباح الذم جعمو اإلسبلـ يسخر ممف كمثاؿ عمى ذل، تقكيو عمى مكاجية ضعؼ النفس
كتساعده عمى فيـ اآلخريف ، كالقيـ تدفع الفرد لتحسيف أفكاره كمعتقداتو، كانكا يسكمكنو سكء العذاب 

كما أنيا تعمؿ عمى إصبلح الفرد ، كتكسع إطاره المرجعي في فيـ عبلقاتو مع اآلخريف، مف حكلو
كما أنيا تعمؿ ، ألف القيـ كسيمة عبلجية ككقائية لمفرد، .الخ.كثقافيان  اجتماعيان كأخبلقيان كنفسيان كفكريان 

ألنيا تربط سمككو ، كي ال تتغمب عمى عقمو ككجدانوعمى ضبط نزكات الفرد كشيكاتو كمطامعو 
 . (35: 1988، ابك العينيف) .ى ىديياكتصرفاتو بمعايير كأحكاـ يتصرؼ في ضكئيا كعم

، بعضان كصكالن إلى مرحمة الرضا " رضي اهلل عنيـ كرضكا عنو " ككؿ ىذه الكظائؼ يكمؿ بعضيا 
 .أم رضا اهلل كرضا النفس
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كميما بمغ القانكف ، كيشير األسمر " أف البديؿ الذم يحتكـ إليو الناس في غياب القيـ ىك القانكف
نما، القيـ منيا تنبع التي البشرية النفس داخؿ مف ينبع ال فيك كاالنضباط الدقة مف ، خارجيا فم كا 
 كجدكا كمما، لمصالحيـ المتنفذيف بتسخيره مف أناس كقياـ، بو كالتبلعب، عميو االحتياؿ يسيؿ لذلؾ
 شريعة كتشيع، القانكف باسـ كتصادر حريات، حرمات كتنتيؾ حقكؽ فتضيع، سبيبل ذلؾ إلى

، لمغني دان مستعب كالفقير، لمقكم طعمة كيصبح الضعيؼ، الحياة طعـ تذكؽ اإلنساف كيفقد، الغاب
 .(393 :1997، ")األسمر فسادان  في األرض الظمـ عمى المتمالئة العصابات كتعيث

 القيـ أف تككف ينبغي لذلؾ، كالمجتمع الفرد حقكؽ تراعي  قيمية أسس عمى يقـك نظاـ مف البد إذف
 .( الفرد كالمجتمع ) المعادلة لطرفي صالحة كظيفة تؤدم أنيا بمعنى كظيفية

 :معبالنسبة لممجت

كتساعده عمى مكاجية التغيرات التي تحدث كما أنيا تربط ، تحافظ القيـ عمى تماسؾ المجتمع -
كالقيـ تحمي ، بيف أجزاء الثقافة في المجتمع ألنيا ىي التي تعطي النظـ االجتماعية أساسان عقميان 

مع المجتمعات  كتزكد المجتمع بالصيغة التي يتعامؿ بيا، المجتمع مف األنانية كالدكنية الطائشة
 .عة عمبلن تبتغي بو كجو اهلل تعالىكما أف القيـ تجعؿ سمكؾ الجما، األخرل مف حكلو

 كذلؾ، البقاء أجؿ مف يجمعيـ الذم كاليدؼ الحياة بمعنى المجتمع أعضاء تزكيد عمى تعمؿ  -
 ؼأىدا إلى لمكصكؿ محاكالت أنيا عمى أعماليـ في يفكركف األفراد يجعؿ قيمي نسؽ خبلؿ مف
 الرغبات إلشباع محاكالت أنيا عمى األعماؿ ىذه إلى النظر مف بدالن ، ذاتيا حد في غايات ىي

 . (33-32: 1986، زاىر) كالدكافع

 معايير كجكد خبلؿ مف ذلؾ كيككف، االجتماعي كالثبات التكازف مف نكع إيجاد عمى القيـ تعمؿ -
 .عنو كالمرغكب فيو المرغكب تحدد، المجتمع أبناء بيف عمييا كمتفؽ مشتركة

 بمقاكمة كمقارعة كذلؾ، عميو تطرأ التي كالتغيرات التحديات مكاجية عمى المجتمع القيـ تساعد - 
 فالتمسؾ، الدمار المختمفة كأساليب اإلعبلـ كسائؿ خبلؿ مف الكافدة كاإلفساد االنحبلؿ أشكاؿ كؿ

 .االنحرافات ىذه ـ أما المنيع السد ىك العميا بالقيـ
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 مف ليا ما تكافر بكؿ تصؿ لـ الغربية المجتمعات نجد كمو لذلؾ": األسمر أحمد يقكؿ ىذا كفي
 الفردم مكجات االنتحار فأخذت، القيـ غياب في كطمأنينتيا الحياة سعادة إلى المادم الترؼ

 في اإلنساف حتى اليعيش يـك كؿ تتزايد بالمخدرات الكعي تغييب كمكجات، تجتاحيا كالجماعي
 .(393 : 1997، األسمر)ـ المؤل كاقعو

 مف، خصائص معينة كالجماعات لؤلفراد تكفر ألنيا ؛ كبير أثر ذات المجتمع في كظيفة كلمقيـ -
 كتكافؽ، كتقارب ردكدىا، األفعاؿ لكحدة تميد مشتركة قيـ عمى كالجماعة الفرد التقاء أبرزىا

 بيف مف لبلختيار احة مساحةإت مع، كبير حد إلى الصراع كتضاؤؿ السمككيات ـظاكتع االستجابات
 . (217 :1993، لمتعميـ القكمي األفعاؿ )المجمس

)ىندم  اتصرفي كمعايير حركتيا في الداخمية الرقابة أنماط مف كنمطان  لمجماعة عامان  إطاران  تشكؿ -
 .(128 :1995، كآخركف

 : إلى مايمي والوظائف الفردية والمجتمعية تتكامل فيما بينيا وتؤدي  

ذات اإلنسانية القادرة عمى التكيؼ اإليجابي مع ظركؼ الحياة ألداء دكرىا الحضارم بناء ال - أ
 .المحدد

 .إعطاء المجتمع الشكؿ المميز الذم يميزه عف المجتمعات األخرل - ب

 :القيم التربوية

بحاجة نفسو كىي في الكقت ، القيـ ىي التي تكجو العممية التربكية كاممة :العالقة بين القيم والتربية
فالعبلقة إذف بيف القيـ كالتربية ، أم أنيا في حاجة لمتربية،  لى كسائؿ كأساليب كمعمميف كنظاـإ

كبدكف القيـ تصبح التربية عقيمة غير ، فبدكف تربية يصعب غرس القيـ كتنميتيا، عبلقة تبادلية
 . ذات فائدة

كتشمؿ ، مؤسسات األخرلكالتربية التي نقصدىا ىنا تشمؿ التربية في البيت كفي المدرسة كفي ال  
 .التربية النظامية كغير النظامية كالبلنظامية

كال ، كتبدأ عممية زرع القيـ كتنميتيا لدل الفرد منذ أياـ حياتو األكلى كىك طفؿ بكاسطة األسرة 
 .تنتيي إال بانتياء حياتو عمى كجو ىذه البسيطة
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 :القيم لتدريس التخطيط أىمية

، كاضح كمباشر بشكؿ إلييا يمتفت ما نادران  التي القضايا مف القيـ لتدريس التخطيط يعتبر
 معرض المعمـ في يتناكليا فقد، التدريسية العممية في تامان  إىماالن  ميممة أنيا بالطبع يعني ال كذلؾ
 كافية كغير، مقصكدة كغير عفكية بصكرة ذلؾ يأتي ما غالبان  كلكف، عمييا كيحث، حديثو
 الدركس المتعمقة في كبخاصة كاضحان  قيميان  طابعان  تتخذ التي ضكعاتالمك  بأف لكحظ كقد.بالتأكيد
 النصكص فيو بحفظ يكتفي معرفي درس ككأنيا المعمـ ليا يخطط، كالعممية كاألخبلقية الدينية بالقيـ

 القيـ لتدريس غياب كاضح كيبلحظ، سمككي قيمي كمكضكع ليا التخطيط دكف كفيميا كتسميعيا
 دائرة خارج تقع بأنيا كاالعتقاد، تدريسيا حكؿ سمبي تصكر كىناؾ، التعممية التعميمية العممية في

 كالذم، المدل بعيد التخطيط تضمينيا ضمف عف احجاـ كىناؾ، التدريسية كمسئكلياتو المعمـ عمؿ
   دراسية لحصة التخطيط يشمؿ المدل الذم قصير كالتخطيط، كالفصمية السنكية الخطة يشمؿ

 .(45 :2012، )أبك شاكيش

 :أىمية غرس القيم في عالم متغير

القيـ كضركرة غرسيا كالعناية بيا في عالـ اليكـ المتغير المتقمب الذم بدأ  تزداد أىمية 
األىمية لؤلسباب  (19-18 :1999، العاجز كالعمرم)كيكضح ، يتنكر لمقيـ كيحارب الفضيمة

  :التالية

باىتزاز القيـ كاضطراب ، سبلمية حاليان اتِّساـ المجتمعات عامة كمنيا الشعكب العربية كاإل -1
مما أصبح يثير ، ككثرة حاالت الخركج عمى تعاليـ الديف كالقانكف، المعايير االجتماعية كاألخبلقية

مما يدعك إلى ضركرة بناء شخصية اإلنساف ، الخكؼ مف تيديد أمف الببلد كاستقرارىا االجتماعي
لى تعميؽ العقيدة كالشريعة ف، عمى الديف عمى كجو يييئ ليـ االنتفاع ، ي نفكس أبناء جيؿ الغدكا 

كيبعدىـ عف االنحراؼ كعف ، كيحمييـ مف التعصب، كيعصميـ مف الزلؿ، مما شرعو اهلل لعباده
 .التأثر باألفكار المسمكمة

ككؿ منيما يبلحؽ اآلخر بصكرة ، الكاقع الراىف الذم يتميز بالتطكر التقني كاالنفجار المعرفي -2
كليذا التطكر كالتنامي سمككيات ، ض االنبيار بو كالتجاكب معو كالتعامؿ مع متطمباتوكيفر ، مذىمة
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مما ، كيخشى مع مركر الكقت كقكعنا في التبعية المعرفية كالثقافية المصاحبة، يضبط حركة الحياة
 .يتيدد االنتماء إلى أمتنا اإلسبلمية

لحماقات التي يقترفيا بعض أفراده الميؿ المتنامي لدل أفراد المجتمع إلى عدـ المباالة با -3
كتسرب القدكة الصالحة مف أكثر مف ، إضافة إلى ظيكر التيارات المعاكسة لمتديف، كجماعاتو

مما ىيأ الساحة ألعداء كخصكـ سعكا في تفتيت الكحدة السمككية كتكسيع الفجكة بيف األجياؿ ، مكقع
لى تكريس العممانية  .كا 

فؽ كقيمنا الفاضمة مف خبلؿ أجيزة اإلعبلـ كالثقافة ككسائؿ كركد بعض السمككيات التي ال تت -4
بركب الحضارة ككثير  كباسـ المحاؽ، كباسـ اإلطبلع عمي كاقع العالـ المتقدـ، االتصاؿ باسـ الفف

كيفسد إلحاحو كتكراره ، جدان مف إنتاج ىذه األجيزة كأعماليا يدخؿ بيكتنا كيقتحميا دكف استئذاف
كمف ثـ تترسخ آثاره في نفكس الكبار كتتزلزؿ ، ح بمركر الكقت مألكفان كمعتادان إذ يصب، عمينا تديننا
كالصغار يصبحكف كباران كتصغر في أعينيـ ، كمنيـ مباشرة تمتد اآلثار إلى الصغار، القيـ الدينية

 . قيـ الديف باالعتياد

ة احتياجات حيث لـ تعد الدخكؿ كافية لمكاجي، انشغاؿ الناس حاليان بيمـك العيش كالرزؽ -5
كساعدت السمككيات المعاصرة عمى شيكع الرغبة في االستزادة مف الدخكؿ كلـ تعد األسرة ، المعيشة

ضعؼ القدرة عمى  مما أدل إلى، قادرة عمى القياـ باألعباء المتزايده يكمان بعد يكـ –لعدة أسباب  –
 .إما عف قصكر أك عف تقصيررعاية األكالد 

لى مياديف العمؿ تفضيؿ كثير مف األميات في -6 كأكثرىا ، المدف كغيرىا الخركج إلى الشارع كا 
كتفضيؿ دفعيـ إلى دكر الحضانة ، مما أسيـ في االنصراؼ عف االىتماـ بالصغار، غير منتج

 .فأصبح البيت عمى ىامش التربية،  كبيكت الجيراف كغيرىـ

ميذ كصار اىتماـ ضعؼ دكر المدرسة كالمؤسسات التعميمية عامة في غرس القيـ لدل التبل -7
المعمميف منصبان عمى تمقيف المعارؼ كعمى الخبلص مف المقررات في أقرب كقت)المجمس القكمي 

 .(216-214: 1993، لمتعميـ
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ضركرة تنمية القيـ االيجابية عند الطمبة مع مراعاة ميكليـ كغرائزىـ ترل الباحثة مما سبؽ ك 
كأف ، سمكؾ معيف في المكاقؼ التي يتعرض لياكذلؾ ألف القيـ تحرؾ كتكجو الفرد ل، اىاتيـكاتج

لذلؾ تدعيـ القيـ في حياة ، المفاضمة لمفرد في مكاقؼ حياتو المختمفة تعكد لمقيـ التي يؤمف بيا
كحمايتو مف التصدع ، األفراد ىي مطمب مجتمعي لتعمؿ عمى تعزيز كحدة كاستقرار المجتمع

كفي تشكيؿ ضمائر أفراد ، المجتمع ككجدانو كىي التي تشكؿ المبلمح األساسية لضمير، كالتفكؾ
 .المجتمع ؛ كذلؾ ألف اإلنساف ىك مكضع القيـ
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 المبحث الثاني
 الدراسات االجتماعية منياج

التطكر ك  منياج الدراسات االجتماعيةك  يتضمف ىذا المبحث تعريؼ المنياج التربكم
 ك عناصر الدراسات االجتماعيةك  العمكـ االجتماعيةك  اعيةالتاريخي لمفيكـ الدراسات االجتم

مصادر اشتقاؽ  ك دكر اىداؼ الدراسات االجتماعية ك األىداؼ العامة لمدراسات االجتماعية
 .مساىمة الدراسات االجتماعية في تحقيؽ االنساف الصالح ك أىداؼ الدراسات االجتماعية

  :التربية مجال في المنياجأواًل : 

 المؤسسة تتطمع التربكية التي األىداؼ لبمكغ ؛ يتبع أف يجب الذم النيج إلى شيركي يعني
 ماىية كحديثان كضحت قديمان  لممنياج تعريفات عدة ظيرت فقد كبالتالي، تحقيقيا إلى التعميمية
 كذلؾ بناءن عمى فشيئان  شيئنا كتعددت التعريفات اختمفت فقد ثـ كمف، بو المقصكد ما أك المنياج
 مف المفترض بات حيث، الفترات مختمؼ كاكبت كالتي التعميمية العممية أساليب كتنكع تطكر

 خطة نقكـ باتباع أف المعينة التربكية األىداؼ بتحقيؽ نقـك أف كتربكييف نريد عندما كالضركرم
 كاف كلقد، مرحمة تعميمية ألم كمناسب سميـ منياج كتصميـ إعداد في يتمثؿ كىذا كمنظمة محكمة
 تعمؿ التي الحقائؽ كالمفاىيـ مجمكعة عف عبارة كاف فمقد ، تقميديان  منياجان  السابؽ في اجالمني

في مجاالت عممية مختمفة  المعرفية قدراتيـ كتنمية إعدادىـ بيدؼ لمتبلميذ إكسابيا عمى المدرسة
 . (6: 2004)الككيؿ كالمفتي 

ليتـ تدريسيا في المدارس مف  ؛فالمنياج ىك " ناتج التفاعؿ بيف الخطط اليادفة المكضكعة 
مكاناتو مف جية أخرل، جية عمى أف يككف ذلؾ ،  كبيف الخمفية الثقافية لمطالب كشخصيتو كا 

كذلؾ بغرض أف يستفيد الطبلب ،  التفاعؿ في بيئة حيكية كفعالة يقـك بتخميقيا كتييئتيا المعمـ
 . (37:2003، كأف يتـ تطبيؽ الخطة بصكرة أفضؿ ")إبراىيـ، أكثر

غريقية تعني الطريقة الصحيحة التي ينيجيا الفرد في الكصكؿ الى ىدؼ إمنياج كممة كال
ليشير الى النيج الذم يجب أف يتبع لبمكغ ؛ كبيذا المعنى نقؿ المنياج الى مجاؿ التربية ، منشكد

 كالتي تتطمع المدرسة الى تحقيقيا في ضكء العديد مف االعتبارات، األىداؼ التربكية المرسكمة
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باإلضافة الى ، قتصادم كالسياسي القائـإلجتماعي كاي فمسفة كأىداؼ كحاجات النظاـ اإلالمتمثمة ف
 .(29:ـ1989، )السكراف .لى المعرفة كمدل تقدميا كاكتسابوا  نساف ك لى اإلإنظرة المجتمع 

 منيا المراد اليدؼ تعدد عمىءن بنا كذلؾ لممنياج مختمفة أنماط عدة حديثان  ظيرت كلقد
 :يمي ما التعميـ نظـ في اعتمادىا تـ التي المتعددة المنياج أنكاع كمف، استخدامياية ككيف

 الجية في ممثمةن  الحككمة أك الدكلة كتتبناه تضعو الذم الرسمي المنياج كىك :األساسي المنياج -
 كافة مىع تطبيقو يتـ الذم المثالي المنياج بمثابة ىك كالتعميـ التربية ككزارة المسئكلة التربكية

 .المجتمع في كشرائحيـ بيئاتيـ اختبلؼ عمى التعميمية المؤسسات في المتعمميف

 في كيرتكز يعتمد كىك،  لمدكلة العاـ الرسمي لممنياج المصاحب المنياج كىك :اإلثرائي المنياج -
 .األساسي المنياج في المتعمـ اكتسبو ما عمى بناء التعمـ عممية إثراء عمى أىدافو تحقيؽ

 يتحقؽ حيث مقصكدال غيرك  المستتر أك المكازم المنياج عميو يطمؽ ما كىك :الخفي لمنياجا -
 .كخارجيا المدرسة داخؿ األنشطة مف العديد خبللو مف

 كذلؾ أنشطتيا كافة كفي الدراسية المكاد كؿ مع المتداخمة المناىج مف نكع كىك :البيني المنياج -
 ،الصحي كالكعي،  البيئة كقضايا كذلؾ ،  العالمية مفاىيـكال بالقضايا تتعمؽ التي المناىج مثؿ

 .لمفرد كالمكاطنة،  القانكف كحقكؽ،  المجتمعي كالكعي،  اإلنساف كحقكؽ

 مف يجمعو لما كذلؾ؛  الدراسية المكاد بيف لمتكامؿ يسعى الذم المنياج كىك :التكاممي المنياج -
 الظكاىر بيف كالترابط التشابو أكجو لدراسة المنياج ىذا يسعى حيث كمتكاصمة ايجابية عبلقات
 .بينيا فيما االختبلؼ أكجو عمى التركيز مف بدالن  المختمفة

 مدخبلن  كذلؾ؛  التعميمية األنشطة عمى يعتمد الذم المنياج كىك :األنشطة عمى المبني المنياج -
 قدراتو لتنمية كيسعى،  كحاجاتو كبميكلو بالمتعمـ االىتماـ عمى يركز حيث كالتعمـ التعميـ لعممية

 .المختمفة باألنشطة القياـ خبلؿ مف كاستعداداتو

 النمك مراحؿ عمىبناء التعميمية الخبرات بتنظيـ يعنى الذم المنياج كىك :المحوري المنياج -
 في كأعضاء المشتركة كحاجاتيـ المتعمميف مشكبلت عمى يركز كما المدرسة أثناء لمتعمـ المتكامؿ
 .المجتمع
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 في البيئي التعميـ كأسس مبادئ إدخاؿ عمى كيركز يعنى الذم المنياج كىك :البيئي نياجالم -
 مان يم دكران  تمعب التي، الحياة خبرات عمى كمبنيان  قائمان  يككف التعميـ كىذا المختمفة التعميمية المراحؿ

 .المتعمـ كسمكؾ كقيـ اتجاىات تشكيؿ في

 التشابو ىذا كيتمثؿ كأخرل دكلة بيف الرسمية األساسية جالمناى تتشابو ما عادةن  العربي الكطف كفي
 .(58 :2006، الضبع) الدراسية امكادى كتصنيؼ كىيكميتيا يائبنا في

بؿ يجب أف يراعي جميع  ، كترل الباحثة أٌف المنياج ال ينبغي أف يركز عمى الجكانب المعرفية فقط
كيراعي حاجات لجسمانية كاالجتماعية...( الثقافية كاالجكانب الحياتية ) الكجدانية كالميارية ك 

ستخمص مما سبؽ كجكد يليذا ،  كمتطمبات المتعمميف ك مراحؿ نمكىـ ؛ ليحقؽ األىداؼ المنشكدة
االىتماـ كالتركيز الشديديف عمى مجمكعة الخبرات المتنكعة التي يجب أف تقدـ لممتعمـ كمدل 

 .تحقيؽ األىداؼ التربكية التي يتـ كضعيا

 :منياج الدراسات االجتماعيةثانيًا : 

تشيد المجتمعات البشرية في نياية العقد األكؿ مف القرف الحادم كالعشريف تطكرات عممية 
سمككية جديدة لدل  أنماط تر ظيف ، كتكنكلكجية كاقتصادية كاجتماعية ىائمة في شتى المجاالت

كالمجتمعات التي ينتمكف  األفراد بالدكؿ كمف بينيا تغييرات في عبلقة، المجتمعات معظـ أفراد
 .إلييا

عداد أفرادىا إعدادان إمبحث عف كيفية لالعالـ المتقدمة كالنامية منيا  األمر الذم حدا بالعديد مف دكؿ
كذلؾ بتزكيدىـ بالمعارؼ كالميارات كاالتجاىات كالعادات الضركرية التي تمكنيـ مف مكاكبة ، سميمان 

 .عمى التكيؼ معيا كتطكيرىا بما يخدـ مصالح مجتمعاتيـ كتساعدىـ، التغيرات العالمية كالمحمية

 :التطور التاريخي لمفيوم الدراسات االجتماعية

المنياج كممة اغريقية األصؿ كتعني الطريقة التي ينيجيا الفرد في الكصكؿ إلى ىدؼ 
ذم منشكد ، كلعؿ أكؿ المناىج الدراسية المنظمة تقـك عمى أساس كاضح ىك المنياج االغريقي ال

يحتكم عمى الفنكف السبعة التي تتمثؿ في مجمكعتيف : الثبلثيات كالرباعيات ، كتشمؿ الثبلثيات 
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لى جانب  )النحك كالمنطؽ كالببلغة( ، كتشمؿ الرباعيات )الحساب كاليندسة كالفمؾ كالمكسيقى( كا 
 .(11 :1984 )لبيب،لتربية البدنية كالتربية الخمقية ىذه الفنكف الحرة كانت تكجد ا

أما في العصكر الكسطى فقد احتمت المكاد الدينية كاألخبلقية االىتماـ البارز في مناىج 
 التعميـ عمى حساب الفنكف الحرة . 

كركز اإلسبلـ عمى جكانب تربكية ميمةمف المنياج مف حيث أسسو كعناصره ، فكاف مف 
" كابتغ فيما أتاؾ اهلل بيف ىذه األسس تحقيؽ النمك المتكامؿ لشخصية اإلنساف ، كقاؿ تعالى : 

( ، كما أكد اإلسبلـ عمى أساس آخر 77القصص :الدار اآلخرة كال تنسى نصيبؾ مف الدنيا " )
يتمثؿ في الجمع بيف المحافظة كالتجديد كاألصالة كالمعاصرة ، كالجمع بيف الطابع الفردم كالجمعي 

 ( .79 :1982نية العالمية .) نحبلكم ،، كالتعمـ المستمر مف الميد إلى المحد ، ككذا التربية اإلنسا

، كقد أدت الثكرة الصناعية كفي عصر النيضة صاحب حركة العكدة إلى التراث االغريقي 
إلى إحداث تغيرات عميقة في المناىج الدراسية ،تمخصت في إدخاؿ العمكـ الحديثة كالمغات الحديثة 

المينية في المنياج كعكدة االىتماـ بالتربية كالمغات القكمية كالتاريخ كظيكر أىمية العمؿ كالتربية 
 الرياضية كالفنكف الجميمة كلكف عمى أسس جديدة .

كمع ظيكر الحركات الديمقراطية أصبح التعميـ حقان لجميع المكاطنيف بغض النظر عف 
االنتماءات الطبقية كالجنس كالعقيدة كالمكف ، كما أصبح التعميـ ضركرة أساسية لمفرد كالمجتمع، 

دخاؿ تغيرات عميقة عمى كافة مككنات مناىج التعميـ في ص احب ذلؾ فكرة التعميـ اإللزامي كا 
 ( .9: 1984 المجتمعات المختمفة )المقاني،

اسية المختمفة فقد تعرض لو كباعتبار منياج الدراسات االجتماعية جزء مف المناىج الدر 
نو يعني "مجمكعة مكاد التاريخ بأ، فيناؾ مف أشار إلى منياج الدراسات االجتماعية كثيرك

كالجغرافيا كالتربية الكطنية كاالجتماع كاالقتصاد كدراسة المجتمع كالفمسفة كعمـ النفس كاألخبلؽ 
 ( .33: 1989 التي يقـك المعممكف بتدريسيا كيعمؿ المعممكف عمى تعميميا )السكراف،

حيث قصد بو  1920 منذ عاـ (Social Studies)استخدـ مفيكـ الدراسات االجتماعية ك 
كىي عبارة عف مكضكعات ، اإللماـ بدراسة المكضكعات التي ليا عبلقة بفيـ المجتمع كالعيش فيو
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غير أف أىمية ىذه الدراسات ، كضعت لمطبلب الذيف ىـ في مستكل أقؿ مف المستكل الجامعي
ة في كالكحدات القائمة عمى مكضكعات معين، أخذت تتضح ببركز فكرة المساقات الدراسية

عندما ، ـ1913كقد تبمكر مصطمح الدراسات االجتماعية بالتحديد عاـ  . الدراسات االجتماعية
كقد ، كبتكميؼ مف رابطة التربكييف األمريكييف (عالـ االجتماع)اجتمعت لجنة برئاسة تكماس جكنز 
فت كعر  ،لمدراسات االجتماعية ىك تحقيؽ المكاطنة الصالحة أعمنت المجنة " أٌف اليدؼ األساس

كالذم ينتمي ، ىك " الذم يقدر الطبيعة كقكانيف الحياة االجتماعيةأنو المجنة المكاطف الصالح 
و أك تكالذم لديو اإلحساس بااللتزاـ نحك قريتو أك بمد، باقتناع ذكي كسميـ ألفكار أمتو ككطنو

ؾ الذكاء كالقدرة عمى باإلضافة إلى ذلؾ فإنو يمتم، ثـ كطنو كأمتو كالمجتمع اإلنساني بأسره، مدينتو
 .(17: 1989، السكراف)المشاركة النشطة كالفاعمة في بناء مجتمعو " 

جميع المكاد الدراسية التي ترتبط مباشرة بتنظيـ ": كما عرفت الدراسات االجتماعية عمى أنيا
 (.30: 1984، )سعادة.في الجماعات البشرية ان عضك بصفتو كاإلنساف ، المجتمع البشرم كتطكيره

ـ دكر في ظيكر مكضكعات خاصة  1918د كاف لتقرير لجنة التربية الكطنية األمريكية عاـ كق
كعميو بدأ مخططك المناىج ، كمشكبلت الديمقراطية، كالتربية الكطنية :بالدراسات االجتماعية

أك عمى ، كالكتب الدراسية بتخطيط كبناء كحداتيـ مركزيف عمى النشاطات اإلنسانية األساسية 
، كدراسة العائمة في حضارات كمؤسسات أخرل، تطكر المكاصبلت :ات االجتماعية مثؿالعممي

كبذلؾ تبمكر مفيكـ جديد لمدراسات ، كأخذت ىذه الكحدات تحؿ محؿ المكاد الدراسية المجزأة
 .(18: 1989، السكراف).االجتماعية اشتقت بياناتو الفكرية مف العمـك االجتماعية

 :مفيوم العموم االجتماعية

يعرؼ بعض المتخصصيف العمكـ االجتماعية بأنيا " النتاجات المعرفية لجيد اإلنساف 
البشرم في المياديف المعرفية الخاصة بالتاريخ كالجغرافيا كاالقتصاد كالسياسة كاإلنساف كعمـ النفس 

 . (18: 1989، السكرافكعمـ االجتماع " )
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 :مفيوم الدراسات االجتماعية

نيا تعريفان لمدراسات االجتماعية بأنيا " تمؾ األجزاء مف العمـك أصدرت لجنة كاليفكر 
 .االجتماعية التي تختار مف أجؿ خمؽ المكاطف الصالح في مجتمع ديمقراطي

، كيتفؽ عبد المطيؼ فؤاد كزميمو في تعريفيما لمدراسات االجتماعية مع تعريؼ لجنة كاليفكرنيا
، عمكـ االجتماعية المبسطة كالمعدلة ألغراض تربكيةفيعرؼ الدراسات االجتماعية بأنيا " تمؾ ال

 .كىي المصدر الذم تمجأ إليو الدراسات االجتماعية في استقصاء المعمكمات المناسبة لمتبلميذ

الجتماعية " تؤكد عمى مجمكعة األفكار كالمبادئ كالمفاىيـ التي كالجميع يتفؽ عمى أف الدراسات ا
ية مف أجؿ تنمية معرفة كقدرات كميارات كقيـ التمميذ التي تستخمص مف مياديف العمـك االجتماع

 .(20: 1974، أحمد، )ابراىيـيكاجييا في حياتو لحؿ مشكبلتو الحياتية "

إال أف لكؿ عمـ منيا ،  أف الدراسات االجتماعية تشتؽ مف العمكـ االجتماعيةكترل الباحثة        
فعمـ الجغرافيا يبحث ، ياة اإلنساف عمى األرضكالذم يمثؿ جانبان مف ح، مجالو الذم يتخصص فيو

بحيث يشمؿ الجكانب االقتصادية ، ة كما ينشأ بينيما مف تفاعؿيفي عبلقة اإلنساف ببيئتو الطبيع
أما عمـ التاريخ فيك سجؿ حافؿ باألحداث عمى مر ، كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية كالتاريخية
اف ببيئتو الطبيعية كاالجتماعية في الماضي المتصؿ العصكر كاألزماف كيعبر عف عبلقة اإلنس

كما ينشأ عنيا ، يكضح عمـ السياسة عبلقة االنساف ببيئتو االجتماعيةباإلضافة الى ذلؾ ، بالحاضر
 كأنماط السمكؾ الفردم كالجمعي داخؿ نظاـ سياسي معيف. ، مف أنظمة كحقكؽ ككاجبات

ف المادية كتأثيرىا عمى أكضاعو المعيشية التي تتبع كيعني عمـ االقتصاد باحتياجات االنسا       
كالنمك االقتصادم كالسياسات النقدية كالمالية ك كاالنتاج الزراعي كالصناعي ، التضخـ كاالستيبلؾ

 كالتجارم.

كذلؾ مف حيث اىتماماتو بدراسة الخصائص ، كيكصؼ عمـ االجتماع بأنو عمـ المجتمع
كمجمكعة ، كأنماط العمؿ المختمفة، كالميف، عات مثؿ األسركالكظائؼ المختمفة لممجتمع كالجما

كفي رأم بعض ، القكاعد التي تحكـ العبلقات االجتماعية بيف ىؤالء الناس كأفراد كجماعات
في  أف كبل العمميف يبحثاف مف حيث، الباحثيف يصعب التمييز بيف عمـ االجتماع كعمـ االنساف
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إال أف عمماء اإلنساف اعتنكا بالحضارات المختمفة كالمتطكرة ،  نسافالمجتمعات التي يعيش فييا اإل
مف خبلؿ التأكيد عمى أنماط القربى كعبلقات الصداقة كالقيـ كالمعتقدات التي تميز المجتمعات 

  .(20، 1998:السكراف) .المعاصرة

فيو  يعيش الذم كالمجتمع نسافاإل بيف العبلقة دراسة حكؿ االجتماعية الدراسات مناىج تتمحكر
 كتفاعبلت نشاط مياديف بدراسة تيتـ كما، األخرل المجتمعات مف بغيره المجتمع ذلؾ كعبلقة

 .التفاعبلت تمؾ عف نتجت التي كالمشكبلت ببيئتو كعبلقتو نسافاإل

 فعاليات بالدراسة تتناكؿ االجتماعية الدراسات أك االجتماعيات مناىج " أف إلى أيضان  كيشار
 .(118: 1996، الفرا" ) كحاضره ماضيو في مجتمعان  أك منفردان  كنشاطو اإلنساف

 الدراسات مناىج في األساسيف العنصريف التاريخ كمنياج ىك الجغرافيا منياج ثؿيم حيث
 الكطنية كالتربية النفس كعمـ المنطؽ كعمـ الفمسفة مف كؿ ليما باإلضافة تشمؿ كالتي، االجتماعية

 لـ إف االجتماعية الدراسات مناىج أغمب فإف لذا، أيضان  صادكاالقت كاالنثربكلكجيا االجتماع كعمـ
، التدريس في المختمفة التربكية كالطرائؽ األساليب أغمب في بعضيا مع تشترؾ جميعيا تكف

 الشامؿ النمك تحقيؽ عمى العاـ التعميـ مراحؿ في دراسية كمكاد االجتماعية الدراسات كتعمؿ"
 في المجتمع أىداؼ تحقيؽ عمى تعمؿ فيي كبذلؾ الدراسية المكاد بقية مع متعاكنة لمتمميذ المتكامؿ

 الدراسات معمـ فعمى الجميمة الميمة ليذه االجتماعية الدراسات تحقيؽ سبيؿ كفي، أبنائو تربية
  .(120: 1999، سنينة كأبك المقاني) " المناسبة كاألساليب الطرؽ يتخذ أف االجتماعية

كتدريب الطبلب ، تضميف قيـ المكاطنة في المناىج الدراسية كمف ىنا ظيرت اتجاىات تدعك إلى
 قدـ المجتمع كعصرنة الدكلة لى تإفي النياية  مما يؤدم، عمى ممارستيا داخؿ المجتمع المدرسي

 .( 14 :2008، غريب)ابك 

كتعد الدراسات االجتماعية مف المكاد الدراسية التي مف الممكف أف تمعب دكران ميمان في تنمية قيـ 
كذلؾ إذا ما أحسف اختيار كصياغة أىدافيا ، المكاطنة لدل التبلميذ في المراحؿ الدراسية المختمفة

 .كتدريسيا كتقكيميا مف ناحية أخرل ،يا مف ناحية كمحتكيات
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حيث تسعى مناىج الدراسات االجتماعية بحكـ طبيعتيا إلى إكساب التبلميذ كمان مف المعارؼ 
رات التي تمكنيـ مف التعرؼ عمى التغيية كاالقتصادية كاالجتماعية كالميارات كاالتجاىات السياس

كعمى مجتمعاتيـ التي ينتمكف  ،بما يعكد بالنفع عمييـ ، المحمية كالعالمية كمكاكبتيا كتطكيرىا 
 .إلييا

كتيدؼ الدراسات االجتماعية إلى تحقيؽ المكاطنة لدل التبلميذ اآلف أكثر مف أم كقت مضى مف 
كما تتضمنو مف تعريؼ التبلميذ بحقكقيـ ككاجباتيـ ، لحقيقي لمعنى كقيـ المكاطنةخبلؿ الفيـ ا

عدادىـ ليككنكا مكاطنيف صالحيف في المجتمع كذلؾ مف خبلؿ تضميف قيـ المكاطنة في المناىج ، كا 
 ( .mary, 2007: 18الدراسية )

يـ المكاطنة بمناىج مف ىنا ظيرت العديد مف الجيكد الداعية الى التأكيد عمى ضركرة تضميف ق
كذلؾ منذ المراحؿ األكلى التي يمتحؽ ، الدراسات االجتماعية عامة كمناىج التاريخ كالجغرافيا خاصة

 .فييا الطفؿ بالمدرسة

كتعد مناىج التاريخ إحدل مناىج الدراسات االجتماعية التي تسيـ في تنمية قيـ المكاطنة باعتبارىا 
فيي تسعى لبناء مكاطف صالح بابعاده المختمفة األخبلقية  ،إحدل أىدافيا التي تسعى لتحقيقيا

 .(103: 2007، كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالعممية )الجمؿ

بؿ إٌف الجغرافيا عمـ ، كما أٌف مناىج الجغرافيا ال تقتصر عمى العبلقة بيف اإلنساف كبيئتو فحسب
كفي ىذا الصدد تناكؿ " ، عمى سطح الكرة االرضية كصؼ كتحميؿ كتعميؿ تكزيع ظاىرات جغرافية

كتزكيدىـ بالمعارؼ الميمة ، سكارؼ " كظائؼ الجغرافيا المدرسية كدكرىا في إعداد التبلميذ لمحياة
كسابيـ ميارات معينة كتنمية اتجاىات مرغكبة لدييـ ، كالعالميةالمحمية  كتبصيرىـ بالمشكبلت، كا 

كما تعمؿ الجغرافيا عمى تنمية المكاطنة ، حث عف حمكؿ لياكتشخيص اسباب ىذه المشكبلت كالب
كما تؤثر في تنمية ، عند اإلنساف كتزكيده بالقدرة عمى التعايش مع ما ىك كائف في مجتمعو

، فالجغرافيا كما يقاؿ تكفر النظرة العممية كمعرفة حياة الشعكب األخرل، اتجاىاتو المحمية كالعالمية
 .(51-47: 1997، شمبي) شعكبككيفية التعاطؼ مع ىذه ال

ك ترل الباحثة أٌنو عمى الرغـ مف المحاكالت المستمرة التي يبذليا القائمكف عمى تطكير 
المناىج الدراسية كمف بينيا مناىج الدراسات االجتماعية إال أنيا ما زالت ىناؾ حالةمف عدـ الرضا 
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ه ؤ ذلؾ عف نكعية المكاطف المرجك بنالدل معظـ أفراد المجتمع كأكلياء األمكر حتى الطبلب أيضان ك 
 .في ىذا المجتمع

حيث قصد بو اإللماـ بدراسة ، 1920استخدـ مفيكـ الدراسات االجتماعية منذ عاـ 
كىي عبارة عف مكضكعات كضعت أصبلن ، المكضكعات التي ليا عبلقة بفيـ المجتمع كالعيش فيو

ر أف أىمية ىذه الدراسات أخذت غي، لمطبلب الذيف ىـ في مستكل أقؿ مف المستكل الجامعي
اسات االجتماعية تتضح ببركز فكرة المساقات كالكحدات القائمة عمى مكضكعات معينة في الدر 

 .(11 :1989، )السكراف

كما عرفت الدراسات االجتماعية عمى أنيا " جميع المكاد الدراسية التي ترتبط مباشرة بتنظيـ 
 . (30 :1984، سعادة)في الجماعات البشرية "  كاإلنساف كعضك، المجتمع البشرم كتطكيره

الدراسات االجتماعية بأنيا " تمؾ العمكـ االجتماعية المبسطة  ـ(1980، )عبد المطيؼكيعرؼ 
كىي المصدر الذم تمجأ اليو الدراسات االجتماعية في استقصاء ، كالمعدلة ألغراض تربكية

 . (20المعمكمات المناسبة لمتبلميذ ")ص

لدراسات االجتماعية الذم ىك جزء مف المناىج الدراسية المختمفة فقد تعرض لو كثيركف أما منياج ا
فيناؾ مف أشار الى منياج الدراسات االجتماعية بأنو " مجمكعة مكاد التاريخ كالجغرافيا كالتربية 

ممكف الكطنية كاالجتماع كاالقتصاد كدراسة المجتمع كالفمسفة كعمـ النفس كاألخبلؽ التي يقـك المع
 . (17 :ـ1974، ابراىيـبتدريسيا كيعمؿ المعممكف عمى تعميميا ")

كترل الباحثة أٌف منياج الدراسات االجتماعية بكؿ فركعو عبارة عف كؿ متكامؿ في معمكماتو 
نساف صالح، كمحتكاه بسبب الترابط المكجكد بينيما ، كأيضان فجميعيا تعمؿ عمى ايجاد مكاطف كا 

 .كصالح البشرية جمعاء، يعمؿ مف أجؿ صالح كطنو

 : عناصر الدراسات االجتماعيةأواًل 

بالنظر الى ما سبؽ مف تعريفات لمدراسات االجتماعية يتبيف لنا أف منياج الدراسات االجتماعية 
كيبلحظ ،  التقكيـ ك المحتكل ك طرؽ التدريس ك األىداؼ :يتككف مف أربعة عناصر رئيسة كىي

ينيا عمى شكؿ عبلقات تبادلية متشابكة ضمف نظاـ كبير مفتكح أف ىذه العناصر تترابط فيما ب
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 :1989، السكراف).بينيما تغذية راجعة مستمرة، مخرجات، عمميات، مدخبلت :النياية يتككف مف
36) . 

 : تدريس الدراسات االجتماعيةلىداف العامة األ

عض اآلراء لبعض ب كيمكف إجماؿ المكاطف الصالح أسمى أىداؼ الدراسات االجتماعية إيجاد 
 :المتخصصيف التربكييف باألتي

 :أن أىداف الدراسات االجتماعية تتمثل فيما يمي (35-1981:24، عبد المطيف)يرى 

 .حصكؿ التبلميذ عمى حقائؽ كمعمكمات خاصة باالجتماعيات -1

 .دراسة المجتمع كأىدافو -2

 .السميـتنمية الحساسية االجتماعية كالقدرة عمى السمكؾ االجتماعي  -3

 .الركح القكمية عند التبلميذ مع نظرة عالمية تقكم ىذه الركح كتدعميا ةتنمي -4

  .تنمية صفات كاتجاىات كقيـ كعادات مرغكب فييا -5

 .(مشكمة قضاء كقت الفراغ). اإلسياـ في حؿ المشكبلت الناتجة عف كقت الفراغ -6

 :جتماعية تتمثل فيأن أىداف الدراسات اال (11 :1981، دبور والخطيب)ويرى 

تنمية الشخصية السكية لمطالب بتزكيده بقدر مف المعمكمات كالميارات كالخبرات التي تساىـ  -1
 .في اكسابو بعض القيـ كاالتجاىات االيجابية

متدرجان مف البيت إلى المدرسة إلى القرية أك المدينة ، فيـ الطالب بيئتو مف نكاحييا المختمفة -2
 .إلى الكطف العربي الكبيرإلى المكاء أك المحافظة 

 .تقكية ركابط األخكة بيف األمة العربية كاألمة االسبلمية -3

غرس ركح المشاركة االنسانية المبنية عمى االحتراـ كالتقدير بيف األمـ كالتعاكف االنساني في  -4
 .بناء عالـ أفضؿ
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ت تمثمت بالتوصل الى أفضل األىداف في تدريس االجتماعيا (21 :1983، الجبر وعمي)وقام 
 :في

 .فيـ العبلقات االجتماعية -1

 .استخداـ الميارات في الحصكؿ عمى المعمكمات المتعمقة بالدراسات االجتماعية  -2

 .استخداـ ميارات االستقصاء -3

 .تكصيؿ األفكار بكضكح -4

 .اإلسياـ المكضكعي في النقاش المتعمؽ باتخاذ القرار -5

 جتماعية العريضة تتمثل في: ات االأن أىداف الدراس (78-76: 1989، السكران)ويرى 

   .تنمية المسئكلية المدنية أك حقكؽ المكاطنة -1

 .تنمية القدرة عمى التفكير  -2

  .تنمية العبلقات البشرية -3

  .تنمية الفيـ الذاتي -4

 .تنمية الفعاليات االقتصادية -5

  :فيرى أن أىداف الدراسات االجتماعية تتمخص في (47-42 :2111، الغبيسي)أما 

            .كماتاكتساب المعم -1

 .تنمية التفكير -2

      .تنمية القدرة عمى االبداع -3

 طفة الكالء كاالنتماء كالمكاطنةتنمية عا -4

     .اكتساب القيـ كاالتجاىات -5

 .اكتساب الميارات -6
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كمما سبؽ عرضو ألىداؼ الدراسات االجتماعية ترل الباحثة أف األىداؼ العامة لمدراسات 
 االجتماعية تتمخص فيما يمي :

 تزكيد التبلميذ بمعمكمات كمعارؼ تتعمؽ بالمجتمع المحمي كالعربي كاالسبلمي كالعالمي. -1

 معاداة الظمـ كاالستبداد كاالستعمار كالتفرقة العنصرية كاالستيطاف الصييكني في فمسطيف. -2

 .تقكية ركح االنتماء لئلسبلـ كالكطف كلمحضارة العربية االسبلمية كتنمية ركح المكاطنة -3

 .كبيف الطمبة كالمجتمع المحمي، عاكف بيف الطمبةتنمية الت -4

 .غرس قيـ كاتجاىات مرغكب فييا -5

 .تنمية القدرة عمى التفكير كاالستنتاج كخاصة التفكير االبداعي -6

 .المساىمة في حؿ المشكبلت التي يعاني منيا المجتمع المحمي كالعربي كاإلسبلمي -7

 ستقبؿ بالكقكؼ عمى جيكد األجياؿمفيـ العبلقة بيف الماضي كالحاضر كأثر ذلؾ عمى ال -8
 .السابقة في مناىضة ظركؼ كمشكبلت الحاضر

 .اكتساب ميارات اجتماعية كتنمية الحساسية االجتماعية -9

  .تنمية المسئكلية المدنية كاالىتماـ بحقكؽ االنساف -10

األمر ، فاألىداؼ العامة لتدريس االجتماعيات متشعبة كمتعددة بمقدار تشعب العمكـ االجتماعية
كالتعمؽ  الذم يتطمب مف معمـ االجتماعيات أف يككف عمى درجة عالية مف الثقافة كسعة االطبلع

  .في بعض الجزئيات

 :والمحتوى المناىج -7

كيسمح لمخططي ككاضعي المناىج مف ، تكفر أىداؼ الدراسات االجتماعية قدران كافيان مف الفيـ
كلما كاف المجتمع ، مف بمكغ األىداؼ المنشكدةاختيار المناىج المناسبة كتصميميا عمى نحك يض

عرضة لمتطكر كالتغير المستمر كاف البد مف اجراء بعض التعديبلت عمى أىداؼ الدراسات 
األمر الذم يدعك إلى ، بحيث تبدك قادرة عمى تمبية حاجات المجتمع المتغيرة كالمتجددة، االجتماعية
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كالعمؿ عمى تحديد التغيرات المرغكب في ، لقائمةإعادة النظر في مناىج الدراسات االجتماعية ا
 .  .إحداثيا كالتي تجسدىا األىداؼ التربكية

 :وطرق التدريس  في مجال عممية التعميم  -8

كتزكيد المعمميف ، تتمثؿ أىمية أىداؼ الدراسات االجتماعية في تكجيو مسار عممية التعميـ كالتعمـ
لمناسب كتنفيذه دكف ضياع أم مجيكد ال ينصب في بقاعدة أساسية تمكنيـ مف اختيار المحتكل ا

 .أك ال يتعمؽ بالميارات كالمعارؼ كاالتجاىات المرغكب في تعمميا، ىذا المسار

كال تقتصر أىمية أىداؼ الدراسات االجتماعية عمى تكجيو نشاط المعمـ بؿ تكجو الى نشاط 
ريس كؿ كحدة دراسية في الدراسات لكي يعرفك األىداؼ التي يجب عمييـ انجازىا بعد تد، المتعمميف
بحيث تقكد نشاط ، فيي غالبان تعمؿ كمكجيات لمسمكؾ التعميمي في غرفة الصؼ، االجتماعية

 . المعمميف كالمتعمميف في مسار يحقؽ نتاجات تعميمية مثمرة

 :في مجال التقويم  -9

سية لمعممية يتمثؿ دكر أىداؼ الدراسات االجتماعية في مجاؿ التقكيـ في ككنيا محكات رئي
 . كقدرتو عمى تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، تتيح فرصة معرفة فاعمية التعميـ، التقكيمية

 : مصادر اشتقاق أىداف الدراسات االجتماعية

 :كمف أىميا، أىداؼ الدراسات االجتماعية لـ تأًت مف فراغ بؿ ىناؾ مصادر اشتقت منو

 : فمسفة المجتمع وأىدافو - أ

كفمسفتو السياسية كاالجتماعية ، ي الذم يحدد شكؿ المجتمع كفكرهكيقصد بو االطار الفمسف
كيمثؿ االطار المرجع الياـ لتنسيؽ كتكافؽ األىداؼ التربكية مف مصادرىا ، كاالقتصادية كالثقافية

 .ففمسفة التربية تعتبر انعكاسان لفمسفة المجتمع، المختمفة

أعماؿ الفكر لتحديد مكاصفات الفرد في  كىذا يتطمب اخضاع فمسفة المجتمع لمدراسة كالتحميؿ ك
كيرتبط بيذا ضركرة اجراء دراسة شاممة لمبيئات المختمفة مف حيث ، نياية كؿ مرحمة تعميمية

مكاناتيا الثقافية بما في ذلؾ مف اتجاىات كعادات كتقاليد كأساليب تفكير ، خصائصيا كمشكبلتيا كا 
 .(31 :1979، المقاني)تكجو عامة لممجتمع 
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 : جية الفرد المتعمم وحاجاتوسيكولو  - ب

فإف سيككلكجية النمك لدل الطبلب ، بالنظر الى تحقيؽ مطالب نمك أفراد المجتمع في مرحمة ما 
مف حيث قدراتيـ كاستعداداتيـ كدكافعيـ كحاجاتيـ البيكلكجية كاالجتماعية المناسبة لكؿ مرحمة 

الشامؿ جسميان كعقميان كاجتماعيان  كتحقيؽ النمك، بحيث يتمشى مع نضج الفرد كقدراتو، تعميمية
كيككف ذلؾ مف خبلؿ  .كاإلعداد الجيد لحياة األسرة الناجحة، كانفعاليان لكي يكاجو مشكبلت الحياة

التي تؤدم الى دعـ الفيـ مف خبلؿ صفات مختمفة ، تزكيد الطبلب بالخبرات التربكية المربية
 .(40 :1989، )السكراف.كاإلبداع كتحمؿ المسئكلية

 :طبيعة العصر -ج

ال يمكف لمتربية أف تككف بعيدة عف التطكرات السريعة الذم يعيشيا العالـ اليكـ فبل بد مف مكاكبة 
كاالتصاالت ، كاالستشعار عف بعد، كحرب النجكـ، كمركبات الفضاء، عصر التكنكلكجيا المتقدمة
كالمزاكجة في ، الفكرية المعاصرةالتي تتيح فرصة التأثر كالتأثير بالتيارات ، السريعة بيف المجتمعات

األمر الذم يدعك الى أف تتمشى األىداؼ التربكية لمنياج ، كالنظرية كالتطبيؽ، العمـ كالعمؿ
كالعمؿ عمى تييئة الفرد المكاطف بما يتبلءـ مع ، الدراسات االجتماعية مع ىذه التطكرات العالمية

 .(40 :1989، )السكراف .ىذه التطكرات السريعة المتبلحقة

 : التراث الثقافي -د

كالذم يشمؿ ، تشتؽ أىداؼ الدراسات االجتماعية مف التراث الثقافي لؤلمة الذم يتكارثو المجتمع
كتستمد األمة العربية أىدافيا مف التراث ، العادات كالتقاليد كالقيـ كاالتجاىات كالمعتقدات الدينية

مما أثر إلى حد كبير في فكرىا كمسيرة حياتيا  ،اإلسبلمي النابع مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية
 .كبالتالي أىداؼ منياج الدراسات االجتماعية، كأىدافيا في الحياة

 : االتجاىات العالمية -ـ ى

، كىناؾ مصدر آخر الشتقاؽ أىداؼ الدراسات االجتماعية حيث تطؿ كسائؿ اإلعبلـ في كؿ يـك
كحدكد ، تتخطى حدكد الحكاس االنسانية، لتكنكلكجياباتجاىات كأساليب جديدة في مجاالت العمكـ كا

األمر الذم يفرض ، كما تتخطى البعد المكاني بيف المجتمعات المتباينة، المكارد الطبيعية المممكسة
مكاف التعبير عنيا في ، دراسة ىذه االتجاىات كاألساليب كمسايرة ما يتفؽ منيا مع الظركؼ كا 



44 

 

عمى مستكل المادة الدراسية أك الطريقة أك الكسيمة كغيرىا مف سكاء ، مناىج الدراسات االجتماعية
 .عناصر منياج الدراسات االجتماعية

 : طبيعة الدراسات االجتماعية -و

كلتحديد البنية المعرفية ألىداؼ منياج الدراسات االجتماعية البد مف التعرؼ عمى طبيعة الدراسات 
يارات المبلئمة ليا كالتي تشتؽ مف العمـك االجتماعية كتحديد المفاىيـ كاالتجاىات كالم، االجتماعية

كالقدرة  :كما تبرز طبيعة الدراسات االجتماعية أىدافان عامة، مف أجؿ أغراض تربكية مخطط ليا
كتحقيؽ الفيـ ، كاتقاف الرمكز التي يمكف بكاسطتيا التعبير عف التفكير، عمى التفكير المنظـ

 .(103: 1986، رت بارركب) المناسب لمدراسات االجتماعية

 جتماعية في تحقيق اإلنسان الصالح:مساىمة الدراسات اال

لكف  "good citizenship" ماعية ىك تحقيؽ المكاطنة الصالحةاليدؼ األساسي لمدراسات االجت 
في ( Citizenship Education) ية المكاطنة أك التربية الكطنيةاالختبلؼ ىك حكؿ مفيكـ ترب

اإلنساف  كيرل البعض أف اليدؼ يجب أف يككف بالكصكؿ بالفرد إلى، صالحةالكصكؿ لممكاطنة ال
ليبقى قدكة ، ( بغض النظر عف بقعة األرض التي يعيش عمييا ىذا الفردGood manالصالح )

  .حسنة في السمكؾ كالتفكير كعنصر فعاالن أينما تكاجد عمى كجو األرض

يغش  كالمعتز بتراثو العربي اإلسبلمي ال، ارتيافاإلنساف الصالح المنتمي لممبادئ اإلسبلمية كحض
يحب اإلنسانية كيسيـ في تطكيرىا يؤمف بحرية الفرد الشخصية ما لـ تتعارض مع حرية ، كال يكذب
 يؤمف بالمساكاة.، اآلخريف

الدراسات االجتماعية مف المكاد الدراسية التي تمعب دكران ميمان في تنمية كمما سبؽ ترل الباحثة أف 
كذلؾ إذا ما أحسف اختيار كصياغة ، أكثر مف غيرىا مف المكاد الدراسيةلمكاطنة لدل التبلميذ قيـ ا

حيث أنيا تعمؿ عمى اكساب التبلميذ المعارؼ كالميارات ، أىدافيا كمحتكياتيا كتدريسيا كتقكيميا
محمية كاالتجاىات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية التي تمكنيـ مف التعرؼ عمى التغيرات ال

ليذا يجب االىتماـ ، كالعالمية كمكاكبتيا كتطكيرىا بما يعكد بالنفع عمييـ كعمى مجتمعاتيـ
كلتعزيز قيـ المكاطنة ، صالحإنساف  كبتدريسيا كبمحتكاىا لمعمؿ عمى خمؽ بالدراسات االجتماعية

 .كاالنتماء الكطني
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 المبحث الثالث
 المواطنة

نظرة تاريخية عف  ، (كطنية، مكاطنة، تعريفات )مكاطف ك مقدمة عف المكاطنة يتضمف ىذا المبحث
مجاالت  ك ماىية المكاطنة ك صكر المكاطنة ك المراحؿ التي أرست مبادئ المكاطنة ك المكاطنة
كسائؿ  ك أىمية تربية المكاطنة كأىدافيا ك خصائص المكاطنة ك مبادئ كقيـ المكاطنة ك المكاطنة

مسئكليات ككاجبات  ك مككنات المكاطنة ك مقكمات المكاطنة ك تنمية قيـ المكاطنة في المنياج
 . المكاطنة كالتحديات المعاصرةك  المكاطنة

كمف ذلؾ مصطمح ، دكف تحديد مفيكميا استخدـ العمماء كالفبلسفة بعض المصطمحات كالمفاىيـ
اطف كلذلؾ بقيت فكرة المك ، بمكضكعو االصمي الذم امتد إلى مفاىيـ ال عبلقة لي)المكاطف( ا

  .كالمكاطنة غائبة كغامضة في كثير مف المجتمعات

حداثة مصطمح المكاطنة في مفيكميا الحديث بالنسبة لمعالـ العربي ىك السبب في ىذا  كلعؿ
 .الغمكض

 .ىذا المصطمح كمفيكـ ذم داللة كاضحة في الفكر العربي يزيمكقد تـ ت

كطنت  :يقاؿ، ت مف بمد أك دارحيث أكطن، الكطف :جاء في مادة " ك ط ف " في المغة :كطف
كالكطف  –كأفعمت منيما أعمى كأكثر ، كأنا كاطف كمكاطف، بالمكاف أك أكطنت بو لغتاف فصيحتاف

لكال الكطف لخرب )كالمثؿ السائر  –كجمع مكطف مكاطف ك كجمع الكطف أكطاف ، كالمكاطف كاحد
 .(118 :3مج ، ىػ 1354، كالمكطف مكضع الكطف )ابف دريد (البمد السكء

، اإلنساف كمحمو كىك مكطف، ( الكطف " المنزؿ تقيـ بو13ج، لساف العرب البف منظكركجاء في )
ككطف بالببلد كأكطف أم ، مرابضيا كأماكنيا التي تأكم إلييا :كأكطاف الغنـ كالبقر، كالجمع أكطاف

، يقيـ فيياأم اتخذىا محبل كمسكنا  يقاؿ أكطف فبلف أرض كذا ككذا، كأكطنو اتخذه كطنا، أقاـ
 .(451أم اتخذىا مكطنا ")ص :ا كاستكطنياكأكطنت األرض ككطنتيا تكطين

كفي استعماالتيـ ليا ، كيتضح مف التعريفات المعجمية أف لفظة )كطف( كمرادفاتيا في لغة العرب
كىما بعداف عميقاف مف حيث ككف )الكطف( المستقر الذم يشد إليو النفس ، ذاتي كاجتماعي .بعداف



46 

 

فالعربي يعتبر الكطف بمثابة البيت الذم ، ببا في األنس كاأللفة كاالرتياح كالرضا كالحنيفكيككف س
فإذا حؿ بو مكركه كجد مف يمد يد المساعدة ، في سبلـ كاطمئناف بيف أىمو كذكيويأكم إليو ليعيش 

بحدكدىا حيث االنتماء إلى األرض ، كالعربي القديـ ما كاف ليعرؼ الكطف المتعارؼ عميو اليكـ، لو
لى األمة كالمجتمع بالمفيكـ السياسي كالقكمي، السياسية بؿ كانت األرض كميا مشاعا لو ، كا 

كليس ، ككؿ مكاف يعيش فيو فيك كطف لو، كمكطنا يقيـ فيو حينا ثـ يرحؿ عنو إلى مكطف آخر
كالمقاـ  بؿ ىك المستقر، دة كالنشأة كمحؿ األىؿ كاألقارببالضركرة أف يككف الكطف ىك مكاف الكال

 .(282 :1998، ابف األفيمي)فيو القمكب" الذم تأنس

 مواطن: 

يقيـ فيو إقامة دائمة ، سكاء كلد فيو اـ لـ يكلد، المكاطف ىك " اإلنساف الذم اتخذ لو بمدا كمكطنا
كيرتبط ، فيمتـز بنظامو كيحافظ عمى أمنو كاستقراره، كيمثؿ لبنة قكية في ذلؾ الكطف، لممارسة عمؿ
ـ كبناء ليسيمكا جميعا في تنمية كطني، ؾ البمد في تحقيؽ مصالحيـ العامة كالخاصةبمكاطني ذل
 .(24: 2005، مكسى)مجتمعيـ " 

عرؼ المكاطف " بأنو الشخص الذم لو حقكؽ كعميو كاجبات تجاه كطنو عمى أساس المساكاة  اكم
شكالياتو، كالعدؿ أماـ القانكف ك كالعقؿ الذم يفكر بو  كأنو صاحب المسئكلية تجاه قضايا مجتمعو كا 

الحضارية  رادة التي تصنع مف الكطف رمزا يضاىي بقية األكطافبؿ ىك اإل، كقمبو النابض، الكطف
 .(59: 2004، مكركـ)األخرل 

كالتي تعني المديني أك أحد سكاف المدف أك المكاطف الفرد  (citizenاستعمؿ اإلغريؽ لفظة )كما 
إلنساف يحتاج إلى غيره مف البشر لكي يبمغ التعاكف معيـ منذ أف قاؿ أرسطك " إف ا، المشارؾ

عمى اإلنساف أف يككف مدنيا بالطبع ظركؼ الحياة  كىكذا فرضت، غايتو العممية في الحياة
 .(36 :2005، الحساف)"

كمف ىنا فالمكاطف ىك الفرد الكامؿ في الدكلة الذم لو ما لممجتمع مف الحقكؽ كاالمتيازات التي 
 .ما عمى المجتمع مف الكاجبات التي يفرضيا ذلؾ النظاـ عمى المجتمعكعميو ، ـ يكفميا النظا
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 المواطنة: 

يرل البعض " أف معاجـ المغة العربية تخمك مف لفظ مكاطنة فيما كرد لفظ الكطف ليقصد بو محؿ 
 كمف فعؿ كاطف اشتقت كممة مكاطنة بمعنى المعايشة أك المشاركة كالمفاعمة بيف، إقامة اإلنساف

عميو " فالمكاطنة انتماء ككالء لعقيدة ككطف كقيـ . (8: 2006، عبيد)اثنيف أك أكثر في كطف كاحد 
سمكؾ  فيي، كمبادئ كالتزاـ مف المكاطف بتحمؿ مسئكلياتو تجاه كطنو مقابؿ الحقكؽ التي يتمتع بيا

 .(90-89 ،2000 :سفر)مف شخصيتو كتككينو "  فتصبح جزءاٌ ، لقيـ في حياة الفرد كفي ضميره 

كيقؼ الفرد ، لة المعاصرة( المكاطنة ىي الكضعية القانكنية السياسية في الدك 1994، يقكؿ )الصالح
، كال في العائمة، كعضكيتو في الدكلة ال في الطائفة، أماـ الدكلة كمكاطف قبؿ ككنو أم شيء آخر
دد العبلقة المتبادلة ىي األساس القانكني الذم يح، كال في غيرىا مف االنتماءات األخرل الممكنة

 .(4بينو كبيف الدكلة " )ص

متمثمة في الدكؿ البشرية مف  –كمصطمح المكاطنة يكشؼ عف أرقى ما استقرت عميو المجتمعات 
كتنفي في نفس الكقت الجكر ، صيغ تكفؿ مصالح أفرادىا عمكما كمشاركتيـ ك كعمى قدر سكاء

ليؤسسكا مجتمعا قات بينيـ كبيف البيئة أيضا كالعبل، كالعدكاف عنيـ ك بؿ كتنظـ العبلقات بينيـ
كيتطكر الحس اإلنساني بعيدا عف ، مدنيا تضبط فيو اإلدارة العامة حرية اإلرادة الفردية مؤسساتيا

فية كالسياسية في ىذه رغـ التعددية الفكرية كاأليدلكجية كالثقا، التنافر ك التخاصـ كالحركب
 .المجتمعات

أم إمكانية تدخؿ ، شديد ىي المشاركة المتساكية المكاطنة باختصار( " 2005 ،كيقكؿ )الحفظي 
المكاطف بما ىك كياف تاريخي كحقكقي كقيمي في اقتراح كصياغة القرار كفي تدبير كتيسير كؿ مف 

كذلؾ بمساكاة في ، كما في تقاسـ ممارسة السمطة كتداكليا كالرقابة عمييا، الشأنيف المحمي كالعاـ
 .(24)ص " ت مع المكاطنيف اآلخريف رجاال كنساء كأطفاالن الحقكؽ كالمسئكليا

عمى المعرفة الحقة بأنفسنا كمعرفة ما قكـ ياليكية ك  المكاطنة يشكؿ جزءا مف مشكمةإف مكضكع 
 .كتككف بخمؽ تكازف بيف الفردية كالصالح العاـ، يجرم حكلنا كتفاعمنا مع معطيات العصر
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كفيـ األدكار االجتماعية كالسياسية الرئيسية ، فة كالميارة" إف المكاطنة الحقة تعطي النشء المعر 
لية كما تؤىميـ لممسئك ، كالفرعية في المجتمع عمى المستكيات المحمية كالكطنية كالقكمية كاإلنسانية

كتجعؿ منيـ مكاطنيف أكثر اعتمادا عمى ، كاجباتيـ األخبلقية كالسمككيةكتعرفيـ بحقكقيـ ك ، الكطنية
م أف المكاطنة ال تعني أكثر أك أقؿ مف ك )قد رأل جكف ديك ، ناء المجتمعفي بكمشاركة ، النفس

بحيث ، فالمكاطنة ليست أقؿ مف جعؿ العقؿ اجتماعيا، في التجربة الحياتية أخذا كعطاء المشاركة
 .(48 :2002، )ناصر بلنتقاؿ إلى األفضؿ لو كلجماعتويجعؿ خبراتو ل

بأنيا " عبلقة بيف فرد كدكلة كما حددىا قانكف تمؾ  :اطنةلمك اكعرفت دائرة المعارؼ البريطانية 
تتضمنو تمؾ العبلقات مف كاجبات كحقكؽ في تمؾ الدكلة ك فيي مرتبطة بالحرية كما كبما ، الدكلة

كتكلي المناصب ، مثؿ حقكؽ االنتخاب، كما تسبغ عميو حقكقا سياسية، يصاحبيا مف مسئكليات
 . (30 :2004، العامة )الككارم

حيث الجنسية ، ميزت الدائرة بيف الجنسية كالمكاطنة التي غالبا ما تستخدـ مرادفة لممكاطنة كما
تتضمف إضافة إلى المكاطنة حقكقا أخرل مثؿ الحماية لممكاطف في الخارج ك أما مكسكعة الكتاب 

  .األمريكية فمـ تميز بيف الجنسية كالمكاطنةكمكسكعة ككليرا ، الدكلي

أك بعض كحدات الحكـ ، الممارسة بأنيا " العضكية الكاممة لممكاطف في دكلة كعرؼ الكتاب الدكلي
كحؽ تكلي ، مثؿ حؽ التصكيت، كتؤكد المكسكعة أف المكاطنيف لدييـ بعض الحقكؽ، فييا

 .كالدفاع عف بمدىـ، كاجب دفع الضرائب :ككذلؾ عمييـ بعض الكاجبات مثؿ، المناصب العامة
 .(31: 2004 ،الككارم)

" بأنيا المكانة التي تيسر لمفرد الحصكؿ عمى الحقكؽ المدنية التي تضـ حرية  :ا مارشاؿكيعرفي
كحؽ التصكيت كاالنضماـ إلى أية تنظيمات ، كالحقكؽ السياسية، أماـ القانكفالتعبير كالمساكاة 

 . ألماف االجتماعيسياسية مشركعة ك كالحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية التي تضـ الرفاىية كا
 .(76 :2007،لية)

" الصفة التي تحدد حقكؽ المكاطف ككاجباتو تجاه كطنو كفقا لميزاف  :كيعرؼ بدكم المكاطنة بأنيا
كالعمؿ عمى ، كما تقكـ عمى قاعدة الكالء كاالنتماء لمكطف، العدالة االجتماعية كالمساكاة أماـ القانكف

ريف عف طريؽ العمؿ المؤسساتي كالتعاكف مع المكاطنيف اآلخ، خدمتو في أكقات السمـ كالحرب
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، كتكحد مف أجميا الجيكد، ليا الجميعكالفردم الرسمي كالتطكعي في تحقيؽ األىداؼ التي يصبك 
 . (60: 1992، بدكم) .كترسـ الخطط كتكضع ليا المكازنات

 كتعرؼ الباحثة المكاطنة بأنيا " عممية تفاعمية بيف أفراد المجتمع الكاحد بؿ ممكف أف تتعدل إلى
قامة عبلقة بيف الفرد كمجتمعو كما  أفراد المجتمع اإلنساني ككؿ كانتماء الفرد إلى ىذا المجتمع كا 

 يترتب عمى ىذه العبلقة مف حقكؽ ككاجبات "

  :الوطنيةمفيوم 

ف الكطنية إلى الكطف " كىك مكاف إقامة اإلنساف كمحؿ كالدتو الذم نشأ عميو ك ينسب الباحث
 درج "كبسمائو استظؿ كعمى أرضو 

، في حقيقتيا عاطفة قديمة نشأت في صدر اإلنساف منذ أف صار لو منزؿ يقيـ فيوكالكطنية 
كأرض يزرعيا " كالكطنية ارتباط كانتساب الفرد أك الجماعة إلى قطعة ، كمرعى يسرح فيو مكاشيو

تعداد كاالس، معينة مف األرض كالتعمؽ بيا كحب أىميا كأصحابيا كالحنيف إلييا عند التغرب عنيا
 .(217 :2002، ناصر)التي تيددىا "  لمدفاع عف كيانيا ضد األخطار

اخذ كعطاء تتجمى فييا تمؾ )أما المكاطنة فيي عبارة عف السمكؾ كالممارسة كالمشاركة الحقيقية 
 .(الرابطة

  :عمى المواطنةنظرة تاريخية 

رار المشاركة بكافة أبعادىا بيدؼ إق، اقترف مفيكـ المكاطنة بحركة النضاؿ اإلنساني عبر التاريخ
اتخاذ االجتماعية كاالقتصادية ك كافة شئكف الحياة  في، سكاء عمى المستكل الجزئي أك الكمي

إضافة لتكلي المناصب العامة عمى أسس العدالة االجتماعية كالمساكاة القرارات الممزمة لمجماعة 
 .(16-15 :2004، الككارم)ادة القانكف كسي

انية المتعاقبة عمى مر التاريخ منذ قياـ المجتمعات الزراعية في كادم الرافديف إف الحضارات اإلنس
كحضارات الكنعانييف ، مركرا بحضارة سكمر كآشكر كبابؿ كحضارات الصيف كاليند كفارس

قد أسيمت كما انبثؽ عنيا مف أيديكلكجيات سياسية في كضع أسس لمحرية ، كالركماف كاالغريؽ
ثبات ذاتو، فاتحة بذلؾ آفاقا رحبة لسعي اإلنساف لتأكيد فطرتو، ة الحكاـكالمساكاة تجاكزت إراد ، كا 
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كما أكد كؿ مف الفكر السياسي االغريقي ، في جميع مجاالت الحياةكحقو في المشاركة الفعالة 
كالمنافسة مف أجؿ تقمد ، كالركماني في بعض مراحميما عمى ضركرة األخذ ببعض أسس المكاطنة

 .أىمية إرساء أسس مناقشة العامة ك باعتبار ذلؾ شيئا مطمكبا في حد ذاتوالمناصب العميا ك 
 .(17 :2004، الككارم)

حيث ، "ترجع بداية االىتماـ بتعميـ المكاطنة إلى كؿ مف افبلطكف كأرسطككيقكؿ بعض الباحثيف 
، ع عنوتعد ببلد اليكناف ميد التربية العداد مكاطنيف صالحيف لممشاركة في حكـ المجتمع كالدفا

اختمفت النظرة ، كعدـ الدقة في تحديد ما يقصد بيا، كنظرا لما يشكب مفيكـ المكاطنة مف الغمكض
لى اليدؼ منيا عمى اختبلؼ العصكر في انجمترا كاف ينظر إلى المكاطنة عمى أنيا عبلقة  .إلييا كا 

ليدؼ مف تعميميا كفي الكاليات المتحدة األمريكية كاف ا،  مف الكالء الشخصي بيف الممؾ كالشعب
، باالىتماـ بالتدريبات كاألناشيد المدرسية، في ذلؾ الكقت خمؽ الركح القكمية بيف أفراد الشعب

 . (2: 2006، كالتأكيد عمى االلتزاـ بالقيـ الديمقراطية كالعدالة القكمية )خميس

غيره مف بني  كممارساتيا بدأت مع بداية اإلنساف كحاجتو عمى كأسسياكالحقيقة أف قيـ المكاطنة 
، لكي يبمغ بالتعاكف معيـ غايتو العممية في الحياة، فاإلنساف يحتاج إلى غيره مف البشر)، جمده

 . (36: 2005، الحساف) ( أف يككف مدنيا بالطبععمى اإلنساف  ظركؼ الحياةكىكذا فرضت 

عرفت دكلة كقد ) :فيقكؿ، عمى قرب العرب األكائؿ مف مفيكـ المكاطنة (2004، الككارم)كيؤكد 
عرفت التمثيؿ البياني إلى أف حؿ األقياؿ محؿ شيكخ  أفسب، سبا كمعيف قدرا مف المشاركة السياسية

إذ ، كفي معيف لـ يكف الممؾ مطمؽ السمطة أك التصرؼ، القبائؿ كتدرج الحكـ إلى ما يشبو اإلقطاع
في دكائرىـ  كاف يشاركو في ذلؾ مجمس يضـ ممثمي المكظفيف الذيف كانكا مف ذكم النفكذ

 .(81ص )االختصاصية 

كامتد ذلؾ المبدأ في جميع ،  كاستمر العمؿ بمبدأ الشكرل خبلؿ العيد النبكم كعيد الخمفاء الراشديف
كمقت ، بأىداؼ عالمية عمى رأسيا إخراج الناس مف عبادة العباد إلى عبادة رب العباد،  االتجاىات
منذ إعبلف الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ لحقكؽ ، ناسكتحقيؽ العدالة اإلليية بيف ال، الظمـ كأىمو

اإلنساف في خطبتو المشيكرة في حجة الكداع كحتى كفاة آخر الخمفاء الراشديف رضي اهلل عنيـ 
كمع بداية النيضة األكركبية بدأ األكركبيكف ، حيث بدا الجكر كالظمـ كسفؾ الدماء،  أجمعيف
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ف مركزه بإصدار عدة نصكص تعترؼ بحقكقو كحرياتو كيعززك ،  استخداـ مفيكـ المكاطف مف جديد
ميثاؽ الشرؼ  راصدإ تـكمف ذلؾ ، كتقننيا ضد عسؼ الممكؾ كأجيزة الدكلة،  الفردية كالجماعية

كما ، الخاصة كاليامة منيـ ؿلك،  األعظـ )ماغنا كارتر( الذم ضمف كدائما لمرجاؿ األحرار فقط
كعمى ، التصرؼ في أمكاؿ الببلديد حؽ الممؾ في كنص عمى تقي،  قكؽمف الح لمكنيسة مجمكعة
تدعمت حقكؽ المكاطف في انجمترا ثـ ،  نية ضد الناس التي تصدر عنوالعدكاتجريـ القرارات 

الذم منع كؿ أشكاؿ االعتقاؿ  (ـ1679)قانكف  (ـ1628بنصكص جديدة ىي )عريضة الحقكؽ 
، الحفظي) .ألكؿ لمدستكر االنجميزمالذم يعتبر األساس ا (ـ1689إعبلف الحقكؽ )ثـ ، التعسفي
2005 : 33) . 

أف  إلى (جاف جاؾ ركسكصاحب نظرية العقد االجتماعي ) رالفيمسكؼ الفرنسي الشييكأشار 
األفراد تعاقدكا جميعا فيما بينيـ كبيف الدكلة عمى أف يتنازؿ كؿ منيـ عف جزء مف سيادتو كحريتو 

النشاط اإلنساني إال  تمع عمى أف ال تتدخؿ الدكلة فيلمدكلة التي تتكلى تنظيـ العبلقات في المج
 : 2005، الحفظي)كليس مف حقيا ممارسة أم نشاط آخر.، في كظائؼ الدفاع كاألمف كالقضاء

34) . 

الحفاظ عمى ، " كاف اليدؼ مف تعميـ المكاطنة في القرف التاسع عشر (ـ2006كيقكؿ )خميس 
كااللتزاـ بالقيـ ، كظيفتو، بالمعارؼ عف البناء الحككمي الركح االجتماعية كتزكيد الناشئة كالشباب

، كاحتراـ الممكية، كاحتراـ القانكف كطاعتو، كاألمانة، األخبلقية التي تـ اختيارىا مثؿ العمؿ الجاد
، الكاليات المتحدة األمريكيةفي  تزايد االىتماـ بتعميـ المكاطنة، كفي أعقاب الحرب العالمية الثانية

اس بالحاجة الماسة إلى تجديد الشعكر الكطني كمقاكمة الجمكد العاـ كالسمبية السياسية نتيجة لبلحس
كمف ثـ أصبح اليدؼ مف تعميميا تزكيد المتعمـ بالمعارؼ ، التي انتشرت بيف الشباب في تمؾ الفترة

 في الدكلةكتكسبو خصائص ضركرية لعضكيتو ، كالقيـ كمكاجية السمككيات التي تعد مقكما لحياتو
 .(3-2ص)

تحسيف قدرات النشء في تحمؿ مسؤكلياتيـ تجاه  :كترل الباحثة أٌف اليدؼ مف تعميـ المكاطنة ىك
طيبة التي كالتحمي باألخبلؽ كالقيـ ال، كحثيـ عمى المشاركة كالتفاعؿ في قضايا المجتمع، أكطانيـ

  .لبشرية جمعاءبؿ تجاه ا، بكاجباتو تجاه كطنو ان ممتزم ان صالح مكاطنان مف شأنيا أف تنشئ 
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نستطيع مف خبلليا الكقكؼ ، لقد مر مفيكـ المكاطنة بتحكالت كتغيرات رئيسية متداخمة كمتكاممةك 
كما أشار ليا العديد مف الباحثيف ، عمى المراحؿ التاريخية التي أرست مبادئ المكاطنة

  :صيف عمى النحك التاليصختكالم

 :المراحل التي أرست مبادئ المواطنة

  :األولىالمرحمة 

ي يرتبط بالمكاف الذم ئحيث كاف اإلنساف البدا، تمثمت ىذه المرحمة في صكرة سطحية كمحدكدة 
الحيز الضيؽ مف البيئة المحيطة  كىنا يقصد بالمكاف، مفضبل إياه عمى أم بيئة أخرل، عاش فيو

 .(73 :2007، لية)

  :المرحمة الثانية

كىك البعد أك اإلطار ، آخر لممرحمة األكلى بعده  يؼأضكفي ىذه المرحمة  :(بركز الدكلة القكمية)
كقد تمثؿ ذلؾ خبلؿ ظيكر المدينة ، االجتماعي لتشمؿ ىذه المرحمة اإلطار المكاني كاالجتماعي

حيث تمتعت شرائح معينة في المجتمع ببعض الحقكؽ كاالمتيازات ، اليكنانية كالركمانية القديمة
كيقابؿ ذلؾ حرماف الطرؼ اآلخر الذم ، كة لمرجاؿ دكف النساءكمقدار الثر ، المرتبطة بمعايير معينة

مقابؿ ،  ال تكجد لديو ىذه االمتيازات كمما نتج عنو نشكء ارتباط كانتماء لدل أصحاب االمتيازات
كما شممت ىذه المرحمة  .(74:ل الطرؼ اآلخر )المرجع السابؽالشعكر باالغتراب كاإلحباط لد

كانتياء عصر الحركب ، قبضة الكنيسة عمى شئكف الحياة ظاىرة اإلصبلح الديني كتخفيؼ
حيث تـ بمكجبيا قياـ الدكؿ األكركبية  1648األكركبية بتكقيع معاىدة " أكستفاليا "بألمانيا عاـ 

كاستمرت ىذه المرحمة عمى ىذا النحك ، عمى أسس كركابط قكمية بدال مف األساس كالرابط الديني
 . (4: 2008، لشيرانيا)عشر  سابعاية القرف الحتى ني

كترسيخ ، اقترنت ىذه المرحمة بظيكر الثكرة الفكرية كالعممية:(المشاركة السياسية)  : المرحمة الثالثة
حتى ، مفيكـ الدكلة القكمية التي قادت صراعا ضد الكنيسة تارة كمع أمراء اإلقطاع تارة أخرل

ذات االنتماءات الضيقة ك عندما تبمكر مفيكـ المجتمع العاـ عمى أنقاض المجتمعات المحمية 
قامت الدكلة القكمية بتحرير الناس مف كافة األطر كاالنتماءات الفئكية كاإلثنية التي كانكا ينتمكف 
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اف المشاركة  ظيرت حقكؽ ككاجبات متساكية لجميع افراد المجتمع عمى اعتبار كبالتالي، ليا
 (.29 :2004 ،الككارم)كالمساكاة ركف أساسي مف أركاف المكاطنة 

فالمشاركة السياسية ىنا أصبحت تبدأ مف حؽ اإلنساف المكاطف في أف يراقب القرارات السياسية 
كتنتيي بحقو في أف يؤدم دكرا معينا في ، التي تصدرىا الحككمة سكاء بالتقكيـ أك بالنقد كالضبط

تسيـ في صياغة  كما تصبح العبلقات بيف اطراؼ المكاطنة عبلقات تبادلية بصكرة، صنع القرارات
 .(231 :2009، دركيش)مصالح كمستقبؿ كطنيـ 

كىك تحكيؿ األفراد مف مجرد رعايا عمييـ حقكؽ فقط إلى ،  في ىذه المرحمة ان آخر  ان كىنا أضيؼ بعد
تؤكد اىمية االرتباط ، مما أدل إلى نشأة رابطة عضكية قكية، مكاطنيف ليـ حقكؽ كعمييـ كاجبات

عمى أساس  (المكاطف كالمجتمع كالدكلة)ة بيف اركاف المكاطنة الكاممة كالمشارك، كالتعاكف القكم
 .(73 :2007، ليو)الثبلثة  كأداء الكاجبات بيف ىذه األركاف، التمتع بالحقكؽ

كتشكيؿ  لقد تضمنت ىذه المرحمة ظيكر مبادئ ىامة ساىمت في إقرار مفيكـ المكاطنة المعاصرة
 :الدكلة الحديثة عمى النحك التالي

منيا أسمكب انتقاؿ ، مف خبلؿ أستخداـ أساليب عدة :(مبدأ المشاركة السياسية) :مبدأ األولال
كما ىك الحاؿ في التجربة البريطانية كالتي ، السمطة إلى الشعب ممثبل بالبرلماف بصكرة تدريجية

كصكال إلى اتساع قاعدة المشاركة ، تعبر عف التطكر السياسي لمدكلة بطرؽ حضارية كسممية
أك ، ( حتى أصبح مجمس العمكـ البريطاني يمثؿ منبت الديمقراطية الحديثة1265سياسية عاـ )ال

كما حصؿ إباف الثكرتيف الفرنسية ، استخداـ أسمكب آخر لتحقيؽ ذلؾ عبر الثكرة كالعنؼ
كمصدر السمطات  مما أدل إلى جعؿ السمطة بيد الشعب باعتباره صاحب السيادة، كاألمريكية

 .(299: 1966، ماكيفر)

بدأ حكـ القانكف ينتشر في الدائرة األكركبية كيتسع عندما ، (حكم وسيادة القانون) :المبدأ الثاني
بدأت الدكلة القكمية في إصدار القكانيف لتنظيـ كافة جكانب الحياة السياسية كاالقتصادية 

حيث ، حد السيؼبدال مف تنظيميا ب، عمى أساس سيادة القانكف عمى الجميع، كاالجتماعية كغيرىا
القكم في ظؿ ىذه القكانيف ك كاستمر ىذا التطكر أصبح بمقدكر الضعيؼ أف يعيش إلى جانب 

ال ، كتخضع إلى سمطات ثبلث، القانكني حتى تـ تحكيؿ الدكلة إلى مؤسسة منفصمة عمف يحكميا
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عبلف العالمي كاإل، كتأكد ذلؾ اكثر بعد إعبلف االستقبلؿ في أمريكا، يسمح الجمع بينيا بيد كاحدة
كبذلؾ ترسخ مبدأ المكاطنة المعاصرة كحؽ ثابت لئلنساف ، لحقكؽ اإلنساف كالمكاطف في فرنسا

ككسيمة التطكر كاالزدىار لمكطف في جميع ، باعتبارىا إحدل الركائز األساسية لمعممية الديمقراطية
 .(29: 2004، اىبيـ كنكعياتيـ )الككارمالمجاالت بفضؿ جيكد أبنائو عمى اختبلؼ مذ

  :المرحمة الرابعة

تضمنت ىذه المرحمة ظيكر متغيرات كظركؼ معاصرة لـ يسبؽ ليا مثيؿ في التاريخ اإلنساني 
، حتى جعمت مف العالـ قرية صغيرة، أدت إلى األثير عمى جميع مفاصؿ الحياة، عمى اإلطبلؽ

كما ، ت العابرة لمقاراتخاصة مع طفرة االتصاالت كتقنية المعمكمات كتزامف ذلؾ مع انتشار الشركا
، تبعيا مف مظاىر العكلمة كارتباط المصالح بيف الشعكب ال سيما االقتصادية كاألمنية منيا

بؿ بالعديد مف القيـ كاألفكار ، فأخمت كثيرا بمبدأ السيادة لمدكؿ، كبصكرة تجاكزت كؿ الحدكد
كرغـ أف ىذه المرحمة كما ، لعمياقيـ المكاطنة كاالنتماء كالكالء لمكطف كلمصالحو ا :كالمبادئ منيا

إال أف آثارىا السمبية ىي ، كانت محط رؤل متباينة، صاحبيا مف تغيرات متعددة ايجابية كسمبية
كخاصة عمى دكؿ العالـ ، كخاصة عمى مستكل العالـ أجمع، الغالبة عمى مستكل العالـ اجمع

      . ية كاالعبلمية كاألمنية كغيرىاكفي جميع المجاالت االقتصاد، كؿ العربية النامي بما فيو الد
 ( . 30: 2004ككارم ،) ال

كالتي بادر بعض شبابنا إلى ، لقد أكجدت ىذه التغيرات كاقعا اجتماعيا لو قيمو كمعاييره الجديدة
تبني الكثير منيا مقابؿ التخمي عف بعض قيمو األصمية باعتبارىا مف كجية نظر تمثؿ قيدا عمى 

كالمصمحة العامة ، كالمشاركة كالتعاكف، كالتضحية، اإليثار)ـ المكاطنة مف فقي، حركتو كطمكحاتو
مما ينجـ عنو صراع قيمي مف ، كحب الذات كالمصمحة الشخصية استبدلت بقيـ األنانية (لمكطف

كما أنو يعتنؽ كيؤمف بقيـ كيمارس سمككا يعكس قيما ، مظاىره أف الفرد مكزع االنتماء كالكالء
ترتب عمييا اضطراب كاختبلؿ ثقافي كسمككي متعدد الجكانب ، أزمة قيمية نجـ عف ىذا، أخرل

.        يا المقكـ األمني بمفيكمو الشامؿيأتي في مقدمت، كاآلثار السمبية عمى مقكمات الحياة
 .(24 :2001، عقؿ)
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فقد أشار ، كقد أشار بعض الكتاب إلى أف المكاطنة ال تأخذ صكرة كاحدة لدل كؿ المكاطنيف 
 :إلى أربع صكر أك أشكاؿ لممكاطنة عمى النحك التالي (18 :2001،لسكيدما)

 :صور وأشكال المواطنة

كيقـك بكاجبو المتمثؿ في ، كىي التي يشعر فييا الفرد بقكة انتمائو الكطني :المكاطنة اإليجابية -1
 .القياـ بدكره اإليجابي لمكاجية السمبيات

كال ، كلكف يتكقؼ عند حدكد النقد السمبي، بانتمائو لمكطفكىي شعكر الفرد  :المكاطنة السمبية -2
 .يقكـ بأم عمؿ إيجابي إلعبلء شأف كطنو

ينـ عف بينما كاقعو الحقيقي ، كفييا يظير الفرد حامبل لشعارات ظاىرية فقط :فةالمكاطنة الزائ -3
 .عدـ إحساس كاعتزاز بالكطف

اإليجابي كالسمبي تجاه المجتمع كفقا لمظركؼ كفييا يجمع المكاطف بيف دكره :المكاطنة المطمقة -4
 ( .18 :2001 ) السكيدم،. "لدكره فييا ككفقا، التي يعيش فييا

كممة حيث أف ، ان ليس مناسب كترل الباحثة أف لفظ المطمقة في الشكؿ الرابع مف أشكاؿ المكاطنة
لذا ترل  ؛ ليا كىي عكس ما يفيده مضمكف التعريؼ السابؽ،  المطمقة تكحي بالشمكؿ كالكماؿ

 الباحثة أف المسمى المناسب ليذا الشكؿ ىك " المكاطنة الكقتية أك الظرفية "

كالثاني ، األكؿ عاطفي كيشار لو بمصطمح الكطنية : نيويرى البعض أن المواطنة ليا جانب وىذا
لذا أبرز البعض ىذيف الجانبيف العاطفي كالسمككي في ، سمككي كيشار لو بمصطمح المكاطنة

كالتفاني ، كالتزامو بمبادئو كقيمو كقكانينو، كانتماؤه لو، ريفو لممكاطنة عمى أنيا حب الفرد لكطنوتع
أما الدكلة فيجب أف تتيح ، اإليجابي مع غيره في حميا كاإلسياـ، كالشعكر بمشكبلتو، في خدمتو

بداء رأيو بأسمكب يحتـر فيو ، لمفرد ممارسة حقكقو كحرياتو ف بعيدا ع، حاتيـآراء اآلخريف كمقتر كا 
 .(20 :ـ1997، محمكد)التعصب كالعصبية 

إضافة لمركابط ، فالكطنية ىي تمؾ العكاطؼ كالمشاعر القكية التي يحس بيا المكاطف تجاه كطنو
(. فيي تأتي بمعنى حب الكطف في إشارة 30:ـ1995 ،الحقيؿ)الركحية المتينة التي تشده إليو 

فيي الدافع ، كما ينبثؽ عنيا مف استجابات عاطفية، كطفكاضحة إلى مشاعر الحب كاالرتباط بال
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ىي اإلطار الفكرم  كطنيةعميو تككف ال، العاطفي كالكجداني الذم يكمف كراء سمكؾ المكاطنة
لمحبة كالكالء كاالتجاه اإليجابي بمعنى أنيا شعكر قمبي ككجداني يترجـ في ا، النظرم لممكاطنة

، ا المكاطنة فيي ممارسة كترجمة عممية ليذه العكاطؼ كالشعكرأم، كالدافعية الذاتية لمعمؿ الخبلؽ
أم ىي الجانب السمككي الظاىر المتمثؿ في الممارسات الحية التي تعكس حقكؽ الفرد ككاجباتو 

كالمشاركة الفعالة في األنشطة ، كالتزامو بمبادئ المجتمع كقيمو كقكانينو، تجاه مجتمعو لكطنو
 .(7ـ:2005، مكتسباتو )العامرلكطف كالمحافظة عمى كاألعماؿ التي تستيدؼ رقي ا

ىما الجانب الكجداني تجاه منظكمة القيـ التي  :الباحثة أف المكاطنة تشمؿ جانبيف رئيسييف رلكت
مف جانب كالجانب السمككي كىك الممارسة العممية لمنظكمة القيـ المتعمقة بالمكاطنة ، تتعمؽ بالكطف

في الفصؿ  شارت الباحثة إلى ذلؾ في مفاىيـ كمصطمحات الدراسةكقد أ، الفرد تجاه كطنو كرأيو
 .األكؿ

 :ماىية المواطنة

إال مف يتمتع بالحقكؽ ، ( " أنو ال يحمؿ صفة المكاطف أك المكاطنة28: 2005، الحفظي)أكرد 
فالمكاطف في الدكلة ىك الذم يشارؾ في مسيرة الحكـ ، كيخضع لمكاجبات التي عميو، المدنية العامة

لو ثبلثة أركاف يجب أف إذ أف المكاطف ، كيعمؿ لمرقي بمجتمعو في حدكد ما لو كما عميو، ببلده في
كالمساكاة مع غيره مف المكاطنيف ، كالمشاركة في بنائيا، االنتماء إلى األرض :تتكفر فيو كىي

 أما الشخص الذم يقيـ عمى أرض كطنو منصاعا، كالحكاـ في اتخاذ القرارات لممصمحة العامة
صدارىا  عدادىا كا  لجميع األكامر دكف أف يساىـ يشكؿ فعاؿ في صياغة ىذه األكامر كالنكاىي كا 

، أرضيـمكف عمى فالرعايا ىـ المقي، كال مفرد ليذه المفظة مف جنسيا (رعايا)فيطمؽ عميو 
كيتمتعكف بشيء مف حقكقيـ ، كينصاعكف لكؿ ما يصدر عف الدكلة أك الدستكر دكف تدخؿ منيـ

ال حقكؽ ليـ إال ما ، كىـ عند الغرب أتباع األمير أك الكنيسة كعبيد اإلقطاعييف، العامة المدنية
 .يمنحيـ أسيادىـ " 

ركية كىي أيضا مشاركة كجكىر المكاطنة التصكيت بأمانة ك ،  ةياسكالمكاطنة فكرة انتخابية في الس
فالمجتمع ،  (جتمع المدنيالم)فردية فاعمة في المجاؿ الفسيح لمشؤكف اإلنسانية المعركفة باسـ 

المدني يضـ جميع المؤسسات التي يعبر األفراد مف خبلليا عف مصالحيـ كقيميـ خارج مجاؿ 
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بما في ذلؾ شراء ، كىك بالتالي يشمؿ أنشطتنا في السكؽ، عمؿ الحككمة كبشكؿ مميز عنيا
، محبيف ألسرتنا كيشمؿ أيضا ما نفعمو كأفراد، الممكيات الخاصة كالتمسؾ بالكظيفة ككسب العيش

دكر العبادة مف مساجد لممسمميف في كممارستنا لمصمكات ،  ككطبلب أك أىؿ داخؿ مدرستنا
كمحافؿ ، كالنكادم التي ننتسب إلييا،  ككأفراد مخمصيف لجمعياتنا المحمية ككنائس لممسيحييف
، ادقة المحبةكتقديـ النصيحة الص،  التطكعية مف مختمؼ األنكاع كالجمعيات،  اإلخكة كاألخكات
كمف ) :ثـ يكاصؿ كيقكؿ (... الخ.كتتـ ممارسة المكاطنة بشكؿ منتظـ كمتكاصؿ، كالنقد لآلخريف

ضمكنا لقيمنا خبلؿ ىذه التفاعبلت اليكمية العديدة الدقيقة تعطي مؤسساتنا المدنية شكبل كم
 .(61-60 :ـ2003 ، إيبرلي) كصفاتنا اليكمية "

فإننا سنرل مجتمعا راقيا يميزه عف ، الراقية لممكاطنة ذه المفاىيـكحيف يتمتع أم مجتمع إنساني بي
 :غيره يتمتع بعدد مف السمات منيا

فالكحدة الكطنية أقكل سبلح ، كيرىبيا اآلخركفيقدرىا ، قكة كتماسؾ داخؿ المجتمع الكاحد (1
 .دفاعي كىجكمي في آف كاحد

 .أقصى قدر مف الحريات كالعدالة كالمساكاة كالمشاركة تحقيؽ (2

 .تدني التناقضات بيف أفراد المجتمع (3

 .ازدىار التنمية البشرية كالطبيعية (4

 .كليس لبعض األفراد فقط، حياة مميئة بالرفاىية كالسعادة لمجميع (5

اإلنساف ككنو أكـر  كىذا المفيكـ العصرم لممكاطنة دعت إليو الشريعة اإلسبلمية التي كرمت
ـٍ ًفي اٍلبىرِّ كىاٍلبىٍحًر  " :يقكؿ جؿ شأنو، اهلل تعالى ندالمخمكقات ع ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن  مىٰى كىًثيرو ًممٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيِّبىاًت كى ٍقنىاىي زى  (.70: االسراء)" كىرى

ىذا الككف كما قاؿ  فيكسخر اهلل لو كؿ ما ، ضسبلـ ىك خميفة اهلل في األر فاإلنساف في مفيكـ اإل
يىاتو لَّقىٍكـو " :اهلل تعالى ٍنوي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ًميعان مِّ ا ًفي اأٍلىٍرًض جى مى رى لىكيـ مَّا ًفي السَّمىاكىاًت كى سىخَّ  )كى

 (.13آية ، سكرة الجاثية " )كفى يىتىفىكَّري 
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التي تنشأ بيف دار  تمجمكعة العبلقات كالركابط كالصبلفالمكاطنة مف المنظكر اإلسبلمي " ىي  
أم مجمكعة مف الحقكؽ ،  أك مستأمنيف،  أك ذمييف،  كانكا مسمميف ءسكا يااإلسبلـ ككؿ مف يقطن

 . (20 :1998، )القحطاني ا كؿ طرؼ مف أطراؼ العبلقة "كالكاجبات التي يتمتع بي

 المواطنة: مجاالت

 مجاالتك مف ىذه ال، ـ تناكلو منياتختمؼ تبعا لمزاكية التي يت، متعددةمجاالت مفيكـ المكاطنة لو 
 ما يمي:

 االجتماعیالبعدك ،  السياسیالبعدك ،  بعد المدنيال :ىي ت كأبعاد رئيسية لممكاطنة ىناؾ أربع مجاال
كتتمتع تمؾ المجاالت كاألبعاد األربع الحالية بدرجة كبيرة مف ،  الثقافیالبعد ك ،  االقتصادی

قة قائمة عمى دعائـ التفاعبلت المعقدة في إطار السياؽ الدينامية كالترابط الكثيؽ في ظؿ عبل
 : كفيما يمي تفاصيؿ كؿ بيعد، الراىف لمعكلمة

كيشير إلى أسمكب الحياة الذم يمكف لممكاطنيف مف خبللو السعي  : المجال المدني لممواطنة. 1
، طية لممجتمعنحك تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ المشتركة الكثيقة الصمة بالمبادئ كاألسس الديمقرا

ة عمى قدرة الحككمة عمى صنع كاتخاذ ألساسية لممجتمع كالقيكد المفركضكتتضمف مجمكعة القيـ ا
القرارات المتعمقة بالمكاطنيف األفراد كحقكؽ الجماعات كالييئات ذات المصالح الخاصة في 

إلى حرية  باإلضافة، كالمساكاة أماـ القانكف، كما يتضمف حرية التعبير عف الرأم، المجتمع
 (.73ـ: 2011، االجتماع كتككيف الجمعيات كالكصكؿ إلى المعمكمات المطمكبة)ىيبرت كسيرز

كيتضمف تمتع الفرد بالحؽ في التصكيت في االنتخابات كالمشاركة  المجال السياسي لممواطنة: .2
بمثابة الركيزة كفي ىذا اإلطار يمكننا اإلشارة إلى أف االنتخابات الحرة كالنزيية تيعد ، السياسية

كما ىك الحاؿ في حقكؽ األفراد في التمتع بالحرية في السعي ، األساسية ليذا البيعد الحالي لممكاطنة
ف المكاطنة السياسية تشير في جكىرىا إف، نحك تكلي المناصب السياسية في المجتمع. كبمعنى آخر

لسياسي القائـ في المجتمع إلى مجمكعة الحقكؽ كالكاجبات السياسية الكثيقة الصمة بالنظاـ ا
 .(55: 2007، )الكندرم
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يشير إلى تمؾ العبلقة التي تربط بيف أفراد المجتمع   المجال االجتماعي االقتصادي لممواطنة:. 3
ة يالمشاركة في جكانبو كمجاالتو السياس باإلضافة إلى حقكقيـ في، في سياؽ مجتمعي معيف

ة كاالقتصادية لؤلفرادتمتعيـ بحقكؽ الرفاىية كالكفاية كيتضمف تعريؼ الحقكؽ االجتماعي، المختمفة
كعمى ، كالحصكؿ عمى العمؿ، مف قبيؿ: تمتعيـ بالحؽ في الشعكر باألمف االجتماعي، االقتصادية

كيشير مفيكـ المكاطنة ، كالعيش في بيئة آمنة، الحد األدنى مف كسائؿ المعيشة ككسب الرزؽ
كتتطمب ضركرة ، ت التي تربط ما بيف األفراد في المجتمعاالجتماعية بدكره إلى مجمكعة العبلقا

 . (78 :2006، " )المعمرم تمتعيـ بالكالء كاالنتماء كالتضامف االجتماعي

مف خبلليا في االعتبار  تأخذ المجتمعاتكيشير إلى الطريقة التي  : المجال الثقافي لممواطنة
كد باألساس إلى تمتعيا بدرجات أكبر مف االنفتاح كالتي تع، المتزايد بيا جكانب كأبعاد التنكع الثقافي

كزيادة قدرة األفراد عمى السفر كاالنتقاؿ إلى ، اليجرة الدكلية كبركز، عمى الثقافات األخرل
تضمف يك ، مدل الكعي بالتراث الثقافي المشترؾ لممجتمع إلى الثقافية الخارج.كيشير مفيكـ المكاطنة

اعتراؼ المجتمعات بالحقكؽ الجماعية ألفراد  الحصكؿ عمىسعي األفراد إلى سعي األفراد إلى 
كالدكلة باألساس عمى دعائـ حقكؽ اإلنساف  كترتكز العبلقة التي تربط ما بيف الثقافة، األقميات بيا

كالتي تتضمف تكافر تصكر مفاىيمي ، لمفرد التي تقر باألبعاد اإلنسانية )ذات الطابع األنتركبكلكجي(
المساكاة القانكنية كحماية الفرد مف كافة  كتأكيد مبدأ، كرىـ بالعزة كالكرامةكشع، محدد عف البشر

صكر كأشكاؿ التمييز التي تظير بسبب عضكيتو في مجمكعة أكفئة أك شريحة معينة في المجتمع 
 .(77 :2011، )ىيبرت كسيرز

، الجتماعيالمجاؿ الحضارم ا :مجاالت ةتصنيؼ مجاالت المكاطنة الى ثبلث كقد ارتأت الباحثة
 .كالمجاؿ االقتصادم، كالمجاؿ السياسي القانكني

ف ألحيث قامت الباحثة بدمج المجاؿ المدني كالثقافي في المجاؿ الحضارم االجتماعي كذلؾ 
كقد كاف ىذا بناءن عمى تكجييات المسئكليف كعمى الرجكع إلى ، كثقافي، مادم :الحضارة ليا جانباف

 .المكاطنة كمجاالتياالدراسات السابقة التي تناكلت 
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 :مبادئ وقيم المواطنة

، كالقيـ إحدل مككنات الثقافة، مف المجتمعاتلكؿ مجتمع ثقافتو الخاصة التي تميزه عف غيره  
المثاؿ كجدت فركؽ بيف قيـ المجتمع  فعمى سبيؿ، كبالتالي فإف القيـ تختمؼ مف مجتمع آلخر

فيناؾ ظاىرة التمسؾ بالقيـ " التقميدية " في ، بيافاألمريكي كقيـ المجتمع الكندم كىما مجتمعاف غر 
كالتمسؾ بإعطاء قيمة أك مكانة خاصة لمصفكة في ، كندا مقابؿ " التحررية " في الكاليات المتحدة

عبلء " القيـ الجمعية " في كندا ، كندا مقابؿ قيمة " المساكاة االجتماعية " في الكاليات المتحدة كا 
 .(13: 1999، غانـ)كىكذا ، اليات المتحدةلك مقابؿ " الفردية " في ا

مختمؼ المجتمعات كأغمب  فترؾ بيإنو رغـ ىذا االختبلؼ فإف ىناؾ قيما تمثؿ القاسـ المش
، االلتزاـ، النظاـ، العدؿ، المساكاة، حب الكطف) :الثقافات لدل الشعكب عمى مر العصكر كمنيا

فيذه القيـ تمثؿ الجانب اإلنساني كالعالمي  (ئكليةالمس، االنتماء كالكالء، المشاركة، الحرية، التكازف
كما قد تختمؼ ترجمة ىذه القيـ مف الناحية ، كقد يضاؼ إلييا أك يحذؼ منيا، لمفيكـ المكاطنة

 .التطبيقية مف مجتمع آلخر

، أك ما يطمؽ عمييا الثقافة التنظيمية، كتعد القيـ الشخصية مف العناصر األساسية لثقافة المنظمات
بكصفيا أحد المككنات األساسية ، في حياة األفراد الخاصة كالعمميةؤثر تأثيرا كبيرا فيي ت

كىي بذلؾ تكفر إطارا ميما لتكجيو  .كاتجاىاتيـ كعبلقاتيـ، كيشمؿ تأثيرىا سمكؾ األفراد، لمشخصية
م إذ تقكـ بدكر المراقب الداخمي الذ، سمكؾ األفراد كالجماعات كتنظيمو داخؿ المنظمات كخارجيا

كيسعى دائما ، كذا قيمة في حياتو، فالقيمة ىي ما يعتبره الفرد ميما .يراقب أفعاؿ الفرد كتصرفاتو
كلذلؾ ال يمكف إغفاؿ دراسة القيـ ، كمتكافقا مع ما يؤمف بو مف قيـ، متسقاإلى أف يككف سمككو 

 .كفيـ السمكؾ التنظيمي لدل جميع المنظمات، الشخصية عند تحميؿ السمكؾ اإلنساني

، كاالمانة، كالمكاظبة، االنضباط) :كيعد تشكيؿ القيـ الشخصية كتنميتيا كبخاصة قيـ العمؿ كمنيا
 .ىي الشؽ اآلخر المكمؿ لشخصية الفرد (..الخ.كالعمؿ الجماعي، كاإلنجاز

كالحرية كالمساكاة كالعدالة كالمشاركة كالشكرل ىي القيـ كالمبادئ التي تؤسس النطبلؽ األخبلؽ 
 :كسكؼ نتحدث عنيا بشيء مف التفصيؿ، تماسكة كمتحدة في ىذا الككفمجتمعات م
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 :األخالق -1

ذات آثار في السمكؾ محمكدة أك مذمكمة ك  –فطرية أك مكتسبة  –الخمؽ صفة مستمرة في النفس 
 .(10: 1992 ،نيالميدا)"كيقاس الخمؽ عف طريؽ قياس آثاره في السمكؾ 

دم أك اجتماعي تمتقي النفكس البشرية عمى استحسانو فكؿ سمكؾ فر  ،في العمـك كاألخبلؽ نسبية 
فكؿ سمكؾ فردم أك اجتماعي تمتقي النفكس البشرية عمى ، كالعكس صحيح، يسمى خمقا محمكدا
 .فيك خمؽ ذميـاستقباحو كاستنكاره 

لكثرتيا كتداخميا حتى أف الحرية ، كاألخبلؽ صفة جامعة لصفات ال يستطيع اإلنساف حصرىا
ناىيؾ عف الصدؽ ، تدخؿ تحت مسماىا –كاة التي تعتبر مف قيـ كمبادئ المكاطنة كالعدؿ كالمسا

 ...الخ ".كالثقة كالصبر كالتعاكفكاألمانة كالكفاء 

فكيؼ يتعايش الناس في أمف كاستقرار ، كاالخبلؽ بيذا المعنى مبدأ أساسي مف مبادئ المكاطنة
ثقة بالعمكـ كالمعارؼ كاألبحاث العممية لكال ككيؼ تككف ال ؟كيتشارككا كيتعاكنكا لكال صفة األمانة

كلكال ، ككيؼ تتككف جماعة عظيمة منتجة كمتماسكة لكال العدؿ كالرحمة كاإلحساف ؟فضيمة الصدؽ
  .(36-35 :2005، الحفظي)ة الشجاعة لـ يرد ظمـ الظالميف "صف

مى بالخمؽ السميـ ال ألٌف الشخص الذم يتح، كترل الباحثة أف األخبلؽ ىي األساس المتيف لممكاطنة
أما عديـ االخبلؽ فيككف سمككو كتصرفاتو ، يصدر عنو إال السمكؾ الصحيح الذم يعزز المكاطنة

 .كيعني ذلؾ أٌف األخبلؽ ىي مصدر كؿ قيمة كصفة جيدة ككؿ سمكؾ حسف، منافية لممكاطنة

 :المساواة -2

كاجبات كفؽ تعاليـ الديف اإلسبلمي كما تعني المساكاة المعاممة المتماثمة بيف التبلميذ في الحقكؽ كال
  .نص عميو النظاـ المدرسي

كلقد جاءت المساكاة في اإلسبلـ بصكرة مطمقة بغض النظر عف المكف أك الجنس أك المغة أك 
، المكلد كفي ذلؾ يقكؿ الر سكؿ صمى اهلل عميو كسمـ " يا أييا الناس إف ربكـ كاحد كأف أباكـ كاحد

  بالتقكل خيركـ عند اهلل أتقاكـ " أعجمي كال أسكد عمى أحمر إال أال ال فضؿ لعربي عمى
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كقد نادل اإلسبلـ منذ ظيكره بالمساكاة بيف الناس في المعامبلت دكف تفرقة أك تمييز بينيـ عمى 
ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأي  :قاؿ اهلل تعالى، أساس العرؽ أك الجنس أك المكف مىٍقنىاكي ـٍ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى عىٍمنىاكي ٍنثىٰى كىجى

فيكا  قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ  ۚ  شيعيكبنا كى ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي ًبيره  ۚ  ًإفَّ أىٍكرىمىكي ًميـه خى  .(14آية  :الحجرات) " ًإفَّ المَّوى عى

كدعت إلييا جميع الشرائع السماكية .نادل بيا اإلنساف منذ القدـ كالمساكاة مف المبادئ التي
، الحديثة لمتعبير عف مفيـك مؤداه " أف األفراد أماـ القانكف سكاءكاستخدمتيا الدساتير ، كالفمسفات

في اكتساب  االجتماعيدكف تمييز بينيـ بسبب األصؿ أك الجنس أك الديف أك المغة أك المركز 
 .(17 :2002، كالتحمؿ بااللتزامات ك أدائيا" )عبد المنعـ، الحقكؽ كممارستيا

كاألحكاـ كالدساتير الكضعية ، كافة المكاثيؽ الدكلية المقررة لحقكؽ اإلنساف ككما أكدت عمى ذلؾ 
كبدكنيا ينتفي كؿ معنى ، فيذه القيمة تمثؿ جكىر الديمقراطية الصحيحة، لداعية إلى الديمقراطيةا

كما أف مبدأ المساكاة كأصؿ عاـ يتفرع عنيا مجاالت عديدة ، كينيار كؿ مدلكؿ لمحرية، لمديمقراطية
 :ذكر منيا ما يمين

كيعيشكف أحرارا ك سكاسية عمى قدـ ، كيقصد بو أف لناس يكلدكف :المساكاة أماـ القانكف - أ
كما ليـ الحؽ في الحماية ، في الكرامة كالحقكؽ كالكظائؼ العامة، المساكاة التامة أماـ القانكف

كشريعة الدكلة فالجميع متساككف أماـ أنظمة ، المتكافئة ضد أم تفرقة أك تحريض أك عنصرية
 .(240 :ـ2000، شحادة)

يدؼ إشباع الحاجات بكؿ مرفؽ كجد  : كيقصد بالمرفؽ العاـ :المساكاة أماـ المرافؽ العامة - ب
كتقتضي ىذه ، فؽ األمف كالتعميـ كالصحة كالكيرباء كالمياه كغيرىاابما في ذلؾ مر ، العامة لمجميع

لكيفية التي تمكف المنتفعيف مف االنتفاع منيا ضركرة استمرارية كتجييز المرافؽ العامة باالقيمة 
مع تحمؿ األعباء كالتكاليؼ كالرسكـ التي تفرضيا ىذه المرافؽ دكف أم تحيز أك ، بصكرة متساكية

 . محاباة

فكما أف لممكاطف ، بمعنى التمتع بالحقكؽ كعدـ التفاكت فييا :المساكاة أماـ المنافع االجتماعية - ت
يدفعيا لمدكلة نظير خدمات يتمتع بيا كغيره مف المكاطنيف تحقيقا حقكقا محفكظة عميو كاجبات 

 .(23 :1988، النبياف).أ الغنـ بالغـرلمبد
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حسب مؤىبلتو ، فكؿ مكاطف يستطيع تكلي أم كظيفة :المساكاة في تكلي الكظائؼ العامة - ث
 .(240:ـ2000،  شحادة)كبناء عمى معايير محددة كمحايدة ، كقدراتو

عاصرة التي تعيشيا المجتمعات عمى اختبلؼ تكجياتيا كسياساتيا جعمت ترجمة إال أف الظركؼ الم
لذا تعد ، فقد تتحقؽ جميع فركع ىذه القيمة أك بعضيا، تطبيؽ المساكاة فييا يككف بنسب متفاكتة
ليس ، حيث تقع عمى عاتقيا مسؤكلية تحقيؽ ىذه المساكاة، المساكاة حقا لممكاطف ككاجبا عمى الدكلة

 .    إنما بتكفير كافة متطمباتيا كشركط تطبيقا عمميا، ، استيا أك مراقبة تنفيذىا فقطبمعنى حر 
 .(16: 2006، عبيد)

إال أف ذلؾ لـ ، المقكـ األساس لممكاطنة في الدكلة الحديثة يف قيمة المساكاة بيف المكاطنيف ىإ
فالمسيحي ، مييزإنما بقيت بعض صكر الت، يتحقؽ بيف يكـ كليمة فكر قياـ الدكلة القكمية

 .كالكاثكليكي في انجمترا لـ يكف يتمتع بنفس حقكؽ البركتستانتي حتى منتصؼ القرف التاسع عشر
كفي الكاليات المتحدة األمريكية كاف ، ـ1789كذلؾ األمر في فرنسا حتى قياـ الثكرة الفرنسية عاـ 

ألىمية األمريكية في عيد المكاطف األسكد رقيقا ال يتمتع بأم حؽ مف الحقكؽ حتى قياـ الحرب ا
كصدر قانكف الحقكؽ المدنية في ، الرئيس أبراىاـ لنككلف في أكائؿ الستينات مف القرف التاسع عشر

غير أف مبدأ المساكاة خطا خطكات كاسعة إلى األماـ بعد  .ـ1964عيد الرئيس جكنسكف عاـ 
في صكرة عيكد االنساف  حيث شيدت تمؾ الحقبة تدكيف حقكؽ، انتياء الحرب العالمية الثانية

 :كمكاثيؽ دكلية منيا

 . ـ1948ف األمـ المتحدة عف العالمي لحقكؽ االنساف الصادر االعبل -

زالة كؿ أنكاع التمييز ضد المرأة الصادر عاـ ، الحقكؽ المدنية كالسياسية)العيد الدكلي عف  - كا 
 . (16 :2006، يدعب) ـ1981

مساكاة بصكرة متدرجة كلك بصكرة نسبية في العديد لقد ساىمت ىذه الخطكات في تحسيف تطبيؽ ال
كتجارة الرؽ منذ ، دكلة جنكب افريقيا التي كاف يمارس فييا نظاـ التمييز العنصرم :مف الدكؿ مثؿ

كىكذا تبلشت ، إنشائيا أكاخر القرف التاسع عشر إلى أف ألغي ىذا النظاـ نياية القرف العشريف
ف أك العرؽ كاستقر مبدأ المساكاة بيف جميع المكاطنيف تدريجيا صكر التمييز عمى أساس الدي

بصرؼ النظر عف دياناتيـ أك جنسيـ أك عنصرىـ في دكؿ أكركبا الغربية كالكاليات المتحدة 
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الباحثة ترل أف ىذه الصكرة نسبية  إال أف، األمريكية كبعض الدكؿ اآلسيكية كدكؿ أمريكا البلتينية
  .يؽ مصالح القكل الكبرلكغالبا تككف المقاييس مزدكجة لحق

                                                                                :العدل -3
كلمفيكـ العدالة ارتباط كثيؽ بمفيـك ، كعمى الحاكـ أف يراعيو، "العدؿ أساس الدكلة في اإلسبلـ

عطائيا ، دالة عف تقديـ فكرة الحؽكتنبع المشكمة األساسية في بحث مفيـك الع، الحرية كالمساكاة كا 
 .(908 :2003، مف فكرة الحرية " )مبيض أىمية أكثر

، شغؿ المفكريف السياسييف منذ القدـ، أف العدالة مفيكـ متعدد الجكانب " (2004، كيقكؿ )بيمي
إلجرائية فالعدالة ا، كالعدالة االجتماعية، العدالة اإلجرائية :كثمة فئتاف رئيسيتاف في الكبلـ العادم
كاإلجراءات القانكنية ، التي تتضمف المحاكمات العادلة، تتعمؽ بقكاعد اإلجراءات القانكنية

صؼ أك بمجتمع عادؿ أك منتيتـ أما العدالة االجتماعية أك " العدالة المكضكعية" فيي ، الصحيحة
كحكؿ مف  عمى مجتمع مف ىذا القبيؿتطبيقيا لمحصكؿ )التي يتـ  كتثير التساؤؿ حكؿ، متكازف

 .(345ص)" ؟ الذم يقرر كيفية تطبيؽ ىذه المعايير

فالعدؿ يعني القسط كالمكازنة ، كتعتبر قيمة العدؿ قيمة سامية دعت الييا جميع األدياف السماكية
يصاؿ كؿ حؽ إلى مستحقو، كاإلنصاؼ ، كما اف قيمة العدؿ مرتبطة ارتباطا كثيقا بقيمة المساكاة، كا 

فكمما اتسع نطاؽ تطبيقو ، ليككف الجميع أماـ القانكف سكاء،  بتحقيؽ العدؿفبل تتحقؽ المساكاة إال
كمما زاد انتماء الناس ، االجتماعية ككمما انتشرت العدالة، كمما عـ الخير كاألمف كاالستقرار

كحبيـ لو كتفانييـ في سبيؿ رفعتو كحمايتو كالتضحية في سبيمو في جميع الظركؼ ، لكطنيـ
 .(48 :2005، الكافي)كاألكقات 

فالعدؿ ، إف ميمة كافة الرسؿ في جكىرىا ما ىي إال الدعكة إلى الحؽ كالعدؿ كالعمؿ عمى تطبيقو
إنما اإلسبلـ ىك العدؿ ، انو ليس دخيبل عمى اإلسبلـ، كما، ما ىك إال أداء حقكؽ اهلل كحقكؽ العباد

تعالى " كال يجرمنكـ شنئاف قـك  قاؿ اهلل، كما أمر اهلل تعالى بالعدؿ دكف استثناء حتى مع االعداء
كذلؾ اكد الرسكؿ الكريـ في أحاديثو  .(8آية :سكرة المائدة)عمى أال تعدلكا اعدلكا ىك أقرب لمتقكل "

النبكية الطاىرة عمى أىمية تطبيؽ العدؿ في جميع مجاالت الحياة فقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ " 
كحديث الرسكؿ ، (صحيح بخارم)...." .ـ عادؿإما :سبعة يظميـ اهلل في ظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو
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صمى اهلل عميو كسمـ حيف قاؿ " إف المقسطيف عند اهلل عمى منابر مف نكر عف يميف الرحمف 
 . (صحيح مسمـ)عزكجؿ ككمتا يديو يميف الذيف يعدلكف في حكميـ كأىمييـ كما كلكا "

  :االلتزام - 4

، كالتناغـ كاإلجماع ا تؤكد الجماعية عمى االنسجاـكىن، حيث التمسؾ بالنظـ كالمعايير االجتماعية
كلذا فإنيا تكلد ضغكطان فاعمة نحك االلتزاـ بمعايير الجماعة إلمكانية القبكؿ كاإلذعاف كآلية لتحقيؽ 

 اإلجماع كتجنب النزاع.

اك نظاميا التزاما  (الدكلة، المجتمع، طفالمكا)كيقصد بو التزاـ جميع أطراؼ المكاطنة المتمثمة في 
بيدؼ القياـ باألعماؿ كالمياـ كالمسئكليات الممقاة عمى عاتؽ كؿ طرؼ حسب مكقعو كدكره ، ذاتيا

فقيمة االلتزاـ تعني التمسؾ ، ك لمكصكؿ إلى تحقيؽ أىداؼ الجميع تحت مظمة مصمحة الكطف
 .    بالمعايير كالقيـ االجتماعية السائدة في المجتمع بصكرة فاعمة كتحقؽ المصمحة العامة

 .(289 :2009، دركيش)

إف التطبيؽ الفعمي ليذه القيمة يتطمب إشراؼ كمتابعة سمطات مستقمة تمـز اطراؼ ىذه القيمة لمقياـ 
ففي معظـ الدكؿ تكجد ثبلث ، كتختمؼ مسمى ىذه السمطات مف دكلة إلى أخرل، بأعماليا كمياميا

كالسمطة الثانية ، كانيف كالمكائحاألكلى السمطة التشريعية التي تختص بكضع األنظمة كالق :سمطات
كالسمطة الثالثة ىي السمطة القضائية ، ىي السمطة التنفيذية التي تنفذ األنظمة كالقكانيف كالمكائح

التي تختص في النظر في المنازعات كالجرائـ كاالرث كالزكاج كالطبلؽ كغيرىا ك إضافة إلى ذلؾ 
ككف ىذه السمطات تشكؿ دعامة ، ظاـ المحاماةكن، تكجد سمطات ىيئات المجتمع المدني المختمفة

 .كالدفاع عف الحقكؽ كالحريات، أساسية لتحقيؽ العدالة كالعمؿ عمى االلتزاـ باألنظمة كالقكانيف

 :ولتوضيح الجوانب الرئيسية لقيمة االلتزام نشير إلى ما يمي

  :االلتزاـ مف طرؼ المكاطف تجاه كطنو كمف ذلؾ :الجانب األكؿ

تتضمف التزامو تجاه خالقو ثـ تجاه ، ـ االنساف السكم عدة جكانب ىامة في حياتو اليكميةيشمؿ التزا
، كيككف اساس ىذا االلتزاـ ما يؤمف بو الفرد مف عقيدة كقيـ، ثـ تجاه كطنو كمجتمعونفسو كأسرتو 
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كالتي مف المفترض أنيا تيدؼ الى تحقيؽ مصالح كطمكحات الفرد ضمف منظكمة المصمحة 
 :كمف صكر ذلؾ، العامة

كالكفاء بما عميو مف كاجبات إزاء ، التزاـ المكاطف باألنظمة كالقكانيف كاحتراـ حريات اآلخريف - أ
كىذا يمثؿ عقدان اجتماعيا ن بيف المكاطف كالدكلة كالمجتمع ليدؼ تحقيؽ المصمحة ، المجتمع كالدكلة

ؽ األمف امؿ التطكر كتحقيمما يشكؿ عامبلن ىامان مف عك ، الخاصة في ظؿ المصمحة العامة لمكطف
 .(42 :2005، مكسى)كالتنمية 

 ؾ القكيـ كالدفاع عنو.كالحفاظ عمى البيئة ك كمراعاة قكاعد السمك ، االلتزاـ بالصالح العاـ - ب

 .التمثيؿ الجيد لمدكلة كالمجتمع كالمحافظة عمى سمعتو في كؿ الظركؼ - ت

تشجيع المنتج  :المجاالت منياكما أف لبللتزاـ بمفيكمو الشامؿ صكر أخرل متعددة في جميع  - ث
األزمات االقتصادية كحاالت  كحسف التصرؼ في، كاالدخار في القطاع المصرفي، المحمي
كعندما يؤدم كؿ مكاطف التزاماتو تجاه كطنو فإف ذلؾ يعني أف ىناؾ مجتمعان يؤدم ، الطكارئ

 .االلتزامات الكطنية بصكرة حضارية تعمؿ عمى نيضة المجتمع كتطكره

حيث تساىـ المسئكلية الشخصية في تحقيؽ األمف كالكقاية مف االنحراؼ ، كلية الشخصيةالمسئ - ج
مف خبلؿ ممارساتو مثؿ " اتخاذ ما يمـز مف االحتياطات الشخصية لحماية الضركرات الخمس 

ألخرل مادية أك معنكية كالعرض ك كسائر الحقكؽ ا، كالماؿ، كالعقؿ، كالنفس، الديف :كىي
 .(103 :1995، )الحارثي

               :االلتزاـ مف جانب الدكلة تجاه المكاطف :الجانب الثاني

يقع عمى كاىؿ الدكلة العديد مف االلتزامات تجاه مكاطنييا كمف صكر التزامات الدكلة تجاه 
 :مكاطنييا

كذلؾ حتى تستطيع ، العمؿ عمى تكفير األمف لممكاطنيف سكاء كاف األمف الداخمي أك الخارجي - أ
، كتأدية ما عمييا مف كاجبات تجاه كطنيا كمجتمعيا، كاألمـ تحقيؽ أىدافيا كطمكحاتيا الشعكب

 .كبدكف األمف تحؿ الفكضى كالتخمؼ كالفشؿ لجميع مشاريع الدكلة
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كأف يككف الحكـ ، االلتزاـ بتحقيؽ العدؿ كالمساكاة كسيادة القانكف عند تطبيؽ األنظمة كالقكانيف - ب
ك تطبيؽ شريعة اهلل كالحكـ بما أنزؿ في كتابو كسنة نبيو صمى ، عبكفؽ المنيج الذم يرتضيو الش

 .(18 :2000، الزنيدم)اهلل عميو كسمـ 

كتأميف سائر الخدمات العامة ، االلتزاـ بضركرة تكفير الحاجات األساسية لممكاطنيف - ت
 .كاالجتماعية األخرل التي تؤمف ليـ الحياة الكريمة

غبلؿ كالنصب كاالحتياؿ ككافة سبؿ االبتزاز اك االحتكار ك االلتزاـ بحماية المكاطف مف االست - ث
فقد جاء في الحديث الشريؼ عف ، كعدـ غشيـ بام صكرة مف صكر الغش الثقافي أك االجتماعي

معقؿ بف يسار المزني رضي اهلل عنو قاؿ " سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ " ما مف 
 .(صحيح مسمـ)لرعيتو إال حـر اهلل عميو الجنة "  عبد يسترعيو اهلل رعية يمكت كىك غاش

، الحياةو العقيدة كالقيـ في جميع مجاالت تأميف الحريات بأنكاعيا لممكاطف عمى ضكء ما تممي - ج
 .(153 :1996، الحقيؿ)لسكف كالتممؾ كحرية الرأم كغيرىاكحرية العمؿ كا

دكلة بصكرة تحقؽ الصالح االلتزاـ باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في جميع مجاالت أنشطة ال - ح
 .(17 :2006، عبيد)العاـ كتعمؿ عمى رقي الكطف كتطكره 

 :التوازن -5

التكازف المسئكؿ الذم يحقؽ المصمحة الخاصة في ظؿ تحقيؽ المصمحة  :يقصد بالتكازف ىنا
عندىا يككف ىناؾ ضبط كتكازف بيف ، أك عدـ معارضتيا بصكرة مباشرة أك غير مباشرة، العامة

أك بيف الحقكؽ ، أك بيف المصمحة الخاصة كالعامة، كالمسئكلية أك بيف الحرية كاألمفالحرية 
أك بيف الجانب ، أك بيف الدكلة كالمجتمع، أك بيف الفرد كالمجمكع، كالكاجبات لكؿ أطراؼ المكاطنة
ة إف المحافظة الدقيق .أك بيف الخصكصية كالعالمية، المجاالت األخرلاالقتصادم كالسياسي كبقية 

عمى ىذا التكازف ىي ركيزة أساسية مف ركائز المكاطنة المؤدية إلى التقدـ كاالزدىار في ظؿ مناخ 
لذلؾ فعمى المكاطف أيان كاف مكقعو أف يدرؾ أف قدرة الكطف عمى العطاء ، يسكده األمف كاالستقرار

       . عطاءتتكقؼ أكالن كأخيران عمى ما يقدمو لو أبناؤه كالقائمكف عمى إدارتو مف إخبلص ك 
 .(68 :2004، مكركـ)
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بؿ سيككف ضمف ، إف ترجمة ىذا المبدأ عمى أرض الكاقع سيجعؿ المكاطف يتصرؼ بحرية متكازنة
تحت ىك العمؿ عمى تحقيؽ مصالحو الشخصية ، أكلكيات أىداؼ سمككاتو كأنشطتو أينما كجد

نتائج ىذا العمؿ لف تككف إليمانو بأف ، أك عدـ معارضتيا عمى أقؿ تقدير، مظمة الصالح العاـ
ىك العمؿ  بؿ يككف اليدؼ األسمى لمجميع، أك منطقة عمى حساب أخرل، لصالح فئة دكف أخرل
لككنو أصبح مسئكال ، عند ىذا يككف المجتمع فعبل ممارسا لممكاطنة الكاممة، لمصمحة الكطف العميا

 .كشريكا إيجابيا مع جميع مؤسسات الكطف

 قيمة الحرية:  -6

كحرية التنقؿ ، في العديد مف الحقكؽ مثؿ حرية االعتقاد كممارسة الشعائر الدينية التي تنعكس
كحرية ، كحؽ الحديث كالمناقشة بحرية مع اآلخريف حكؿ مشكبلت المجتمع كمستقبمو، داخؿ الكطف

حتى لك كاف ىذا االحتجاج مكجيا ضد ، تأييد أك االحتجاج عمى قضية أك مكقؼ أك سياسة ما
 ة المشاركة في المؤتمرات أك المقاءات ذات الطابع االجتماعي أك السياسي. كحري، الحككمة

 قيمة المشاركة:  -7

كتعني المشاركة فسح المجاؿ أماـ التبلميذ إلبداء الرأم كالمشاركة في رسـ السياسة الداخمية 
بات المشاركة مف خبلؿ إقرار مبدأ الحقكؽ كالكاج كتأتي .كالمشاركة في جميع مناشطيا، لممدرسة

النشاط االنتخابي عمى مستكل مجالس البمدية  كمف أمثمتيا، عبر األنشطة السياسية كاالجتماعية
بداء الرأم ، كالمشاركة في القضايا االجتماعية كالسياسية عف طريؽ الحكارات الكطنية، كغيرىا كا 

  .بكؿ حرية كثقة

البيت عف رغبة  أعماؿالدىا في فاألسرة التي تشغؿ أك ، التربية عمى المشاركة في سف مبكرة كتبدأ
كالجامعة التي ، كالمدرسة التي تحفز طبلبيا عمى المشاركة في األنشطة المدرسية المتنكعة، كرضا

، كؿ دلؾ يصب في التربية الحقيقة عمى المشاركة، تنكع في مناشطيا كرحبلتيا العممية كالتجريبية
كالمشاركة المتعاكنة عادة ما تتطمب ، الفعالةكتنمية الميارات البلزمة لتشكيؿ الشخصية اإليجابية 

كقبكؿ البدائؿ التي يطرحيا ، كتبادؿ اآلراء، الطبلب بالتخطيط لياممارسة األنشطة كاليكايات كقياـ 
 :2005، الحفظي).كمف ثـ االندماج في شبكة العبلقات االجتماعية كالكطنية البناءة "، اآلخركف

مثؿ الحؽ في تنظيـ حمبلت الضغط السممي عمى الحككمة التي تتضمف العديد مف الحقكؽ  .(39
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شكاؿ االحتجاج كممارسة كؿ ا، يا أك بعض قراراتياأك بعض المسئكليف لتغير سياستيا أك برامج
كالتصكيت في االنتخابات العامة ، السممي المنظـ مثؿ التظاىر كاإلضراب كما ينظميا القانكف

األحزاب السياسية أك الجمعيات أك أم تنظيمات أخرل كتأسيس أك االشتراؾ في ، بكافة أشكاليا
كالترشيح في االنتخابات العامة بكافة أشكاليا. ، تعمؿ لخدمة المجتمع أك لخدمة بعض أفراده

 (.39: 2005)الحفظي، 

 :واالنتماء الوالء -8

عك إلى كيد، كيركز عمى المسايرة، كيقكم الجماعية، يدعـ اليكية الذاتية، الكالء جكىر االلتزاـ   
إال ، القكم الذم يدعـ اليكية كمع أنو األساس، إلى مدل االنتماء إلييا تأييد الفرد لجماعتو كيشير

 بكؿ حاجات أعضائيا مف االلتزامات عف االىتماـ مسئكلةالكقت ذاتو يعتبر الجماعة  أنو في
 .بيدؼ الحماية الكمية، المتبادلة لمكالء

كطنو كالتي  كالسمككيات اإليجابية التي يحمميا الطالب تجاه الكالء " ىك جممة المشاعر كاألحاسيس
        "  كرفعتو تتجسد في الحب كالمسئكلية كالبذؿ كالعطاء كالتضحية مف أجؿ نصرة الكطف

 .(108 :1993، )عبد التكاب

إلى حسب  كفبلف ينتمي –كما جاء في لساف العرب  –االنتماء: "االنتماء في المغة ىك االنتساب 
كالنسب كما كرد  (عزكتو كنسبتو)كنميتو إلى أبيو ، كأصؿ الكممة نمى بمعنى زاد ككثر، تمي إليوكين

، انتسابان كيقاؿ انتسب الرجؿ ، كيككف في الصناعة، كيككف إلى الببلد، في التيذيب يككف باآلباء
 (.215 :1987،ة")الدجانيكانتسب. كىكذا نجد أف االنتساب يككف لمقكـ كلممكاف كلممكطف كلممين

 .جكارح عمبلن"كاالنتماء في االصطبلح ىك " االنتساب الحقيقي لمديف كالكطف فكرنا تجسده ال

"كاالنتماء ىك عبارة عف الركابط العاطفية كالنفسية كالذىنية التي تجذب فردنا أك مجمكعة أفراد إلى 
متيا ككرامتيا عمى سبل معتقد أك فكرة أك مذىب أك مؤسسة بدرجة مف القكة تجعؿ المنتمي يحرص

 .(61-60 : 1993، )السعيداف كرفعة شأنيا"

حيث تعرؼ ، االنتماء الكطني ليس مجرد مفاىيـ مجردة بؿ ىك خبرة معاشة مف خبلؿ الكاقع إفٌ 
، ( االنتماء الكطني بقكليا " إف االنتماء الكطني ليس مجرد مفاىيـ مجردة17 :2006، )العمرم
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نما ىي في األصؿ خبرة معاشة بيف فعندما يستشعر المكاطف مف خبلؿ خبرتو ، الكطف كالمكاطف كا 
كيحقؽ لو الحد األدنى مف الرعاية مع ، أنو يعيش في ظؿ كطف يحميو كيدافع عنو كعف ىكيتو

 .الكطف" في ىذه الحالة تتككف كتترسخ لديو قيـ االنتماء ليذا، العدؿ كالكفاية

لمكالء مف  تمثؿ المستكل األعمؽ، اإلنساف"كاالنتماء لمكطف حاجة نفسية كاجتماعية عامة لدل 
مفيكمو الكاسع  كالكالء في، كاالنتماء مفيكـ أضيؽ في معناه مف الكالء، الناحية السيككلكجية

أجمو إال إذا كاف ىناؾ  يتضمف االنتماء فمف يحب الفرد الكطف كيعمؿ عمى نصرتو كالتضحية مف
الفرد إلى كطف معيف كلكف  فقد ينتمي، الكالءأما االنتماء فبل يتضمف بالضركرة ، ما يربطو بو

 . (109-108 : 1993، يحجـ عف العطاء كالتضحية مف أجمو" )عبد التكاب

فالمكاطف ، "كمف مقتضيات االنتماء أف يفتخر الفرد بالكطف كالدفاع عنو كالحرص عمى سبلمتو
يعني تعارضيا بؿ ىي كتعدد ىذه االنتماءات ال ، ألسرتو كلكطنو كلدينو يان يجب أف يككف منتم

 .(197 :2005، الحبيب) منسجمة مع بعضيا كيعزز بعضيا بعضان"

أف االنتماء قيمة مكتسبة يكتسبيا الفرد خبلؿ مراحؿ نمكه نتيجة تفاعمو مع المجتمع  ةرل الباحثكت
 .كالءكيعد االنتماء أساسان لم، كالقرية أك المدينة، المحيط بو حيث يتعمـ منذ الصغر االنتماء لؤلسرة

كتقكـ التربية الكطنية بالتركيز عمى مفيكـ الكالء كاالنتماء لمدكلة بما تغرسو مف قيـ كاتجاىات 
كأخيرنا فاف الكالء كاالنتماء يعداف كجياف لعممة كاحدة حتى أنو ، العمؿ الجماعي كالتخمي عف الذاتية

تسبو اإلنساف مف يصعب الفصؿ بينيما. كالكالء ىك صدؽ االنتماء. كالكالء شيء مكتسب يك
مجتمعو. أم أنو يخضع لعمميتي التعميـ كالتعمـ. فالطفؿ يكتسب الكالء الكطني مف أىؿ بيتو أكالن ثـ 

ثـ ، مف الحي الذم يعيش فيو ثـ مف مدرستو كمجتمعو الكبير حتى يشعر الفرد بأنو جزء مف كؿ
 ي يشعر الفرد بأف الكالء لمكطف:كبالتال، يتبمكر مفيكـ الكطف لدل األفراد عف طريؽ النظاـ التعميمي

المكاد  كمف ىنا يبرز دكر مادة، ثـ لمشعب، ثـ الكالء لمكطف )األرض(، ثـ المميؾ، ىك الكالء هلل
إعداد  ا كالذم بدكره يشكؿ جانبان ميمان فيبيفي تعميؽ كتدعيـ الكالء الكطني لدل طبل االجتماعية

كتكمف قيمة األفراد كالمجتمعات كمكانة األمـ  ةالمكاطف الصالح. الذم يعد مف أىـ أىداؼ التربي
كمف ىنا تظير أىمية الكالء الكطني ، كالحضارات في مقدار كالئيا كانتمائيا ألصكليا كثكابتيا
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ـ كبالتالي تأدية كاجباتو ضمف إطار قي، باعتباره األساس األكؿ الدم يخكؿ لمفرد المطالبة بحقكقو
         . مية كبرل نظران لعبلقتو بتطكر المجتمع كتماسكوا أىأصبح مفيـك الكالء ذ، المكاطنة

رابطة معنكية  يعد الكالء كاالنتماء بمثابة القاعدة التي تتشكؿ عمييا المكاطنة فاالنتماء تعبير عف ذال
اتو ضمف كياف أكبر قـك عمى أساس حاجة الفرد لتأكيد ذككنيا ت، بيف الفرد كدكائر مجتمعو المختمفة

 .(65-61 :2004، مكركـ)كالحماية األمف  يمنحو

نساف مف غير كطف تائو، االنتماء حاجة متأصمة في طبيعة النفس البشرية كما أفى  ككطف مف ، كا 
فيك ليس حالة ، فاالنتماء فيو االستقرار كالشعكر باألمف كالحماية، غير إنساف ميجكر ال معنى لو

 يسيـ في تعزيز قكة الكطف عندما فيك، إنما حاجة جكىرية كضركرية في حياة اإلنساف، ترؼ
ألف ، الشاممةمف خبلؿ تفعيؿ مارستو كقيمة مف منظكمة قيـ المكاطنة ، يتعمؽ في نفكس المكاطنيف

محفكظ ) مزايداتكال ر لبلستيبلؾمكضكع االنتماء الكطني إلى شعاغياب التطبيؽ العممي سيحكؿ 
الفرد تجاه جماعة أك فكر ما ك  أما الكالء فيك شعكر يتعمؽ بكجداف (.156 :2008، كآخركف

خبلصا كتضحية في سبيميا فيك قمب الكطنية كجكىر االلتزاـ الدم بدكره يؤكد ، تأييدان ليا كطاعة كا 
ذاؾ ، ستحالة قبكؿ حياة الفرد ببل انتماءاكذلؾ ( 35 :2000، خضرجكد االنتماء )عمى مدل ك 

كينمك ىذا االنتماء ، باع حاجتو الضركريةبيدؼ إش منذ لحظة الميبلد صغيران  الذم يبدأ مع اإلنساف
كال  .انتماءن لممجتمع الكبير الذم عميو أف يشبع حاجات أفراده كنضج الفرد إلى أف يصبح بنمك

، مف خبلؿ الجماعة بالمكانة كاألمف كالقكة كالحب كالصداقة إاللئلنساف الشعكر  يمكف أف يتحقؽ
لمفرد  إلى أف الجماعة تقدـ إضافة، ؼ اجتماعيفالسمكؾ اإلنساني ال يكتسب معناه إال في مكق

شعكر الفرد  عبلكة عمى أف، كقدراتو مكاقؼ عديدة يستطيع مف خبلليا أف يظير فييا مياراتو
يمعب دكره بكصفو  يتكقؼ عمى الفرص التي تتاح لو كي بالرضا الذم يستمده مف انتمائو لمجماعة

كمف احتياجات المكاطف ، ء مف القيـ اليامة لممكاطنةلذا تعد قيـ االنتماء كالكال .عضكان مف أعضائيا
اليامة ك فإذا لـ يتكفر دافع االنتماء كالكالء يصبح الفرد في حالة رككد عف أداء كاجباتو تجاه 

 .كتنحصر اىتماماتو في ذاتو ك مما يترتب عمى ذلؾ آثار سمبية تجاه كطنو، مجتمعو
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   : خصائص المواطنة

دراؾ، معينة بخصائص الحديث ميابمفيك  المكاطنة تتميز  ألنو األىمية غاية في أمر ليا المكاطف كا 
 األخطار مف المجتمع كقاية في يسيـ كما، إلييا غيره دعكة في كيساىـ، بيا التمسؾ إلى يدفعو

 :التالية النقاط نذكر المكاطنة خصائص كمف .كالخارجية الداخمية

 مف يؤانسو إلى يحتاج بؿ اآلخريف عف بمعزؿ شالعي يستطيع ال اجتماعي كائف بطبعة اإلنساف
 .كأحزانو أفراحو كيشاركو ىمكمو إليو كيبث

 يحتاج اإلنساف إف " :أرسطك عف نقبلن  :(فردية أو جماعية)المواطنة حاجة انسانية ممحة  -1
إلى  جاءت الشرائع السماكية كميا تدعككلذا ، غايتو معيـ بالتعاكف يبمغ لكي البشر مف غيره إلى
تباعيا باالىتماـ باألرامؿ كاليتامى أفحثت الييكدية ، الة كالرحمة كالمساكاة لحاجة اإلنساف إليياالعد

ككذا المسيحية  ومسكن ةكقررت حؽ اإلنساف في حرم، كالعطؼ كاإلحساف كاحترمت المرأة كالرقيؽ
فقراء كدعكة قكية صادقة ممحة إلى إنصاؼ ال، فيي في جكىرىا رسالة محبة كمساكاة بيف البشر

السبلـ عميكـ( في )كالمستضعفيف كاإلسبلـ ديف السبلـ الفردم كاالجتماعي لذا كاف شعار اإلسبلـ 
نيكٍا كيكنيكٍا قىكَّاًميفى ًلٌمًو شييىدىاء ًباٍلًقٍسًط كىالى  قاؿ تعالى " جماعيةأك  كؿ مقابمة فردية )يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

مى  ـٍ شىنىآفي قىٍكـو عى نَّكي ا تىٍعمىميكفى يىٍجًرمى ًبيره ًبمى " ى أىالَّ تىٍعًدليكٍا اٍعًدليكٍا ىيكى أىٍقرىبي ًلمتٍَّقكىل كىاتَّقيكٍا الٌموى ًإفَّ الٌموى خى
 .(  8: آية  المائدة)

 :المواطنة عالمية إنسانية لكل البشر  -2

 خمدكف فاب صكره ما عمى كفؽ يزاؿ ال اليكـ كاإلسبلمية العربية المجتمعات كاقع أف مف الرغـ عمى
 المكاطنة حقيقة أف إال، النعرة كالقبمية مف فييا لما، بالعصبيات المدنية المجتمعات نشكء ارتباط مف

 ابف يرل كما، كالبداكة حيث القبيمة المشرؽ في أصبلن  نشأت التي العصبية ىذه عف تتسامى
 سائر مف، اكةبد أكثر فيـ " :ببلد العرب في كالعصبية النعرة ىذه سبب عف يقكؿ حيث، خمدكف
 العيش كخشكنة الشظؼ العتيادىـ التمكؿ كحبكىا حاجات عف كأغنى الفقر في مجاالن  كأبعد األمـ

 :1984، خمدكف ابف")كلمتكحش ذلؾ لبعض إليبلفيـ بعضيـ انقياد فصعب غيرىـ عف فاستغنكا
184). 
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 في المركنة عدـ ىك أساسو في كالتعصب، اآلخر لمطرؼ رفض أك كراىية بمثابة ىك التعصب إف
 التفكير طرؽ في متناقضة أساليب ظؿ في بطبعو مرف اإلنساف أف رغـ اآلخر كتقبؿ الفكر

 .كاإلرىاب العنؼ كاستخداـ، االضطياد أبكاب مف باب كىك، القضايا كمعالجة

 :المواطنة شاممة لجميع مكونات المجتمع المدني -3

 بينيا مف التي المدني المجتمع ككناتم السياسي أك المجتمع الدكلة مع تتقاسـ الحقة فالمكاطنة
 يشعر حيث، كاالجتماعية الثقافية كالنكادم، كالتعميمية الدينية كالمؤسسات، اإلنتاجية المؤسسات

 .فييا الفعاؿ كدكرة المؤسسات تمؾ تجاه بمسئكليتو الفرد

 -:و الجماعيةالمواطنة متوازنة بين الفرد  -4

، حريتو الشخصية كفي، كاعتباره شرفو حماية في ردالف كحؽ، الحياة في الفرد بحؽ تعترؼ فيي
 تقر بحقكؽ المكاطنة أف " كما، الدينية الحرية في كالحؽ بؿ، عمكمان  الخاصة حياتو حرمة كفي

 القيمة اإلنسانية في المساكاة في ؽالح لو فتقر، بالجماعة عبلقتو منظكر مف كحرياتو اإلنساف
، )الرشيدم .الخ  ...االجتماعي الضماف في كالحؽ، مكيةكالم، كالتعبير الرأم حرية كفي، العامة
2002: 51-70). 

 فحسب كاحد لمتحد المككنيف األفراد بيف كالتكاطف كالتعاطؼ التضامف ممارسة المكاطنة كليست
نما  الخاصة ذكاتيـ يتجاكزكف الناس تجعؿ كتعاطؼ قرابة كعبلقة لمحمة المنشئ الفعؿ ىي كا 
 .(144 :2004، غميكف).كطني جماعة نسمييا كحدة في كيندمجكف عيةكالطبي الجزئية ـتيكقرابا

 أىمية تربية المواطنة وأىدافيا:

تأتي أىمية تربية المكاطنة مف حيث أنيا عممية متكاصمة لتعميؽ الحس كالشعكر بالكاجب تجاه 
، كطنيةكغرس حب النظاـ كاالتجاىات ال، كتنمية الشعكر باالنتماء لمكطف كاالعتزاز بو، المجتمع

كتعريؼ الناشئة بمؤسسات ، كاحتراـ النظـ كالتعميمات، كاألخكة كالتفاىـ كالتعاكف بيف المكاطنيف
كلذا مف ، كأنيا لـ تأًت مصادفة بؿ ثمرة عمؿ دؤكب ككفاح مرير، كمنظماتو الحضارية، بمدىـ

دراجيا في كما أف أىداؼ تربية المكاطنة التتحقؽ بمجرد تسطيرى كاجبيـ احتراميا كمراعاتيا. ا كا 
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بؿ إف تحقيؽ األىداؼ يتطمب ترجمتيا إلى إجراءات عممية كتضمينيا المناىج ، الكثائؽ الرسمية
 كالكتب الدراسية.

 وتتمثل أىمية تربية المواطنة في أنيا: 

 كالدستكر الكطني.، تدٌعـ كجكد الدكلة الحديثة -

 كالمعارؼ المدنية.، تنٌمي القيـ الديمقراطية -

 الحفاظ عمى استقرار المجتمع.تسيـ في  -

 تنٌمي ميارات اتخاذ القرار كالحكار كاحتراـ الحقكؽ كالكاجبات لدل الطبلب. -

( ىك تقديـ برنامج يساعد التبلميذ 2004كيمكف القكؿ بأف ىدؼ تعميـ المكاطنة كما يراه نارياف )
 عمى:

 دركيف لحقكقيـ ككاجباتيـ.كم، أف يككنكا مكاطنيف مطمعيف كعميقي التفكير يتحمكف بالمسؤكلية -

 تطكير ميارات االستقصاء كاالتصاؿ. -

 تطكير ميارات المشاركة كالقياـ بأنشطة ايجابية كمسؤكلية. -

 كاف يككنكا اكثر ثقة بأنفسيـ.، كالثقافي، كاألخبلقي، تعزيز نمكىـ الركحي -

 (.45) تشجعيـ عمى لعب دكر ايجابي في مدرستيـ كفي مجتمعيـ كفي العالـ. -

يعرؼ ما لو مف حقكؽ ، كمكاطف فاعؿ ية المكاطنة تتجمى في إيجادالباحثة أٌف أىمية تربكترل  
   كيعرؼ ما لو مف كاجبات كيعمؿ بكؿ ما في كسعو ألدائيا.، كيسعى جاىدان ليحصؿ عمييا

 المواطنة في المناىج الدراسية قيموسائل تنمية 

يمكف تكضيحيا مف خبلؿ ، ىج الدراسيةىناؾ عدة صكر يمكف بيا تنمية مفيكـ المكاطنة في المنا
 . (2004، امبكسعيدم) الشكؿ التالي
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 وتنمى عن طريق تكتسب                                

              

               

 

 

 

 

 

 

 كفيما يمي عرضان مكجزان لكؿ عنصر مف العناصر السابقة الذكر:

لب كالتي يفضؿ أف تككف مرتبطة بالبيئة المحمية لمطاالواردة في الكتاب المدرسي: األمثمة  -1
بيئة )ال :يضرب األمثمة التالية فمسطينيةمثبل عند تناكؿ البيئة ال حتى يمكف ربط الطالب بمجتمعو.

 ...(الجباؿ ، السيكؿ الساحمية كالداخمية ، غكر األردف ، نقب اليابسة: صحراء ال

، فمسطيني عمى مظاىر الحياة في المجتمع الكفييا يتـ التركيز :  م واألشكالالصور والرسو  -2
ف كانت ت االجتماب الدراسامدعمة في كتكما ىك كارد في الصكر ال عية لممرحمة األساسية الدنيا كا 
 .نادرة كتحتاج إلى إثراء 

ضايا كمشكبلت كفيو يتـ تناكؿ ق، كفيو يتـ ربط الطالب بقضايا مجتمعو أسموب دراسة الحالة: -3
قضية نقص المكارد الطبيعية ، كما ىك الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ ، يتـ مناقشتيا مف مختمؼ الجكانب

 .تمكث البيئة 

: كىنا يتـ التركيز عمى التطبيقات العممية التي تتطمب التركيز فييا عمى التطبيقات العممية -4
  كالمياه في بعض المناطؽ . لتربةمثؿ: ظاىرة تممح ا،  المفاىيـ كالظكاىر العممية مف البيئة

 اٌّٛاؽٕخ

 ِخٍخ اٌٛاسدح فٟ اٌىتبةا٤

 اٌشصالد ٚاٌض٠بساد ا١ٌّذا١ٔخ

 أعٍٛة دساعخ اٌضبٌخ اٌظٛس ٚاٌشعِٛبد ٚا٤شىبي

 ػشع اٌّٛػٛػبد ػٓ ؽش٠ك اٌمظض

 اٌتطج١مبد اٌؼ١ٍّخ
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، : كىك مف األساليب التي تجذب انتباه الطبلب كخاصة فيما يتعمؽ بالمكاطنةمدخل القصص -5
 .فمسطيني كدكرىا في المجتمع ال فمسطينيةحيث يتـ تناكؿ شخصية 

كيتـ ذلؾ مف ، : مف األساليب اليامة في غرس قيمة الكطنيةالرحالت والزيارات الميدانية -6
 القياـ برحبلت االستكشاؼ أك الرحبلت لممكاقع التراثية كاألثرية. خبلؿ

  :قومات المواطنةم

كأصحاب مصالح سيفقدكنيا ، فيناؾ أعداد كثر، تطبيؽ قيـ المكاطنة الكاممة ليس باألمر السيؿ
كلذلؾ سيسعكف بكؿ ما لدييـ مف كسائؿ لمحاربتيا لممحافظة عمى مصالحيـ الخاصة عمى حساب 

د كعدـ قبكؿ سيما في الدكؿ النامية التي ينتشر فييا الفساد كالتخمؼ كالديكتاتكرية كالتفر  ،اآلخريف
كما يشير الكثير مف الخبراء كالباحثيف إلى أف أسباب الخمؿ في  .(69: 2007، فكزم)اآلخر 

لتحكالت كظيكر العديد مف ا، التككيف االجتماعي إنما يعكد إلى انحدار القيـ كانعداـ التربية السميمة
  :كمف مقكمات المكاطنة ما يمي .(178: 2006، الخطيب)االجتماعية غير السكية 

أىمية تكفر األمف كاالستقرار كحماية الضركرات الخمس لممكاطف المستند الى ميزاف العدؿ  -1
 .(13: 2007، حافظ)كسيادة القانكف

يا لمثقافة القائمة عمى مف أىـ مقكمات المكاطنة اكتماؿ نمك الدكلةمف خبلؿ قدرتيا كامتبلك -2
 . (89 :2007، لية)المشاركة المجتمعية كالمساكاة أماـ القانكف 

أىمية كجكد قناعة فكرية كقبكؿ نفسي كالتزاـ سياسي كذلؾ ضمف تكافؽ مجتمعي عمى عقد  -3
اجتماعي يتـ بمقتضاه اعتبار المكاطنة مصدر الحقكؽ كمناط الكاجبات بالنسبة الطراؼ المكاطنة 

كتحديد ، ز ديني أك عرقي أك مذىبي أك خبلفو عمى أف تضبط المكازنة بيف إحقاؽ الحقكؽدكف تميي
 . (38: 2004، الككارم)المسئكليات مف خبلؿ قانكف عاـ يتـ الرجكع اليو في جميع األحكاؿ 

بما يحقؽ الفيـ الصحيح لؤلمكر كيصنع التماسؾ كالكئاـ تطكير نظاـ القيـ في المجتمع  -4
اعي مع نبذ كافة أساليب كممارسات التمايز االجتماعي المخالؼ لؤلعراؼ المحمية كالتبلحـ االجتم

 . (145 :2006، كالدكلية فضبلن عف مخالفتو لمنظـ الشرعية كالدينية )الخطيب
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ضركرة تكفر المعمكمات المتعمقة بالخطط كالمشاريع الكطنية كالميزانيات المعدة لذلؾ بكؿ  -5
مكاطنيف لتتـ المحاسبة كالمراقبة كتحمؿ المسئكلية االجتماعية كاإلقباؿ شفافية كحياد كعمنية لكافة ال

كصكالن إلى المكاطنة المفتكحة ، عمى المشاركة الجماعية لخدمة الكطف في جميع الظركؼ كاألكقات
.        كعند ذلؾ نصؿ إلى قمة التطكر الذم يمكف أف تبمغو المكاطنة ، التي ال تستثني أحدان 

 .(90 :2007، لية)

لخاصة ككافة فئات كاألجيزة كالمؤسسات الحككمية كا :أىمية تكاتؼ جميع مككنات المجتمع -6
مع بعضيا البعض شكؿ منظكمة كاحدة تتكامؿ كتتعاكف األفراد كالجماعات لكي ت، كشرائح المجتمع

 .(76: 2005، الشريدة) ربية معنى المكاطنة لدل الجميعلتعميؽ كت

ارسة قيـ المكاطنة في المناخ التعميمي كالتربكم أف تدعميا القيـ تتطمب مم :فعمى سبيؿ المثاؿ
كىكذا كؿ ذلؾ مف اجؿ دعـ كترسيخ المكاطنة كقيميا في جميع ، المطركحة في اإلعبلـ كغيره

 .مجاالت الحياة

االىتماـ بمحتكل ما يقدـ لمشباب عبر نظاـ التربية كالتعميـ الرسمي بأنكاعو المختمفة السياسية  -7
نظران لما يترتب ، ادية كاالجتماعية بصكرة تتكامؿ مع جيكد بقية مؤسسات المجتمع االخرلكاالقتص

عميو مف نتائج ىامة في مجاؿ تحقيؽ ثقافة مجتمعية تؤدم إلى ممارسة قيـ المكاطنة عمى ارض 
 :كمف ىذه النتائج كما ذكره الخطيب ما يمي، الكاقع

فيما يخص ادارة شئكف الكطف ك كتحقيؽ  ةرفع مستكل المشاركة كمساندة المكاطنيف لمدكل - أ
ناث ككافة مؤسسات المجتمع، طمكحات الجميع بناء عمى الكعي الناضج لؤلفراد ، مف ذككر كا 

كسابيـ المعارؼ كالميارات البلزمة لمكاجية مختمؼ مظاىر التخمؼ كالتبعية لمغير  .كا 

إضافة إلى العمؿ ، كالجيؿكىك المرض كالفقر  :القضاء عمى الثالكث المقكض لمتنمية كالتطكر - ب
عمى تحقيؽ العدالة االجتماعية فيما يتعمؽ بالحقكؽ كالكاجبات لممكاطف كالكطف التي تكفميا األنظمة 
كالقكانيف القائمة في المجتمع عمى قدـ المساكاة مع تكفير الدعـ المناسب لمشباب سكاء العاطؿ عف 

ف فرص كظيفية مبلئمة لحمايتيـ كصكنان مف خبلؿ تأمي، العمؿ أك لمف ىك غير قادر عمى العمؿ
 .(145-144 :2006، الخطيب)لكرامتيـ ككقاية ليـ مف االنحراؼ 
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مكاف عمى فبل ييمش ، مراعاة تبني مفيكـ التنمية الشاممة كالمستدامة لكؿ ارجاء الكطف -8
إضافة لدعـ الفئات األكثر احتياجان في المجتمع ألف ، حساب آخر أك فئة عمى حساب أخرل

 .(79 : 2005، الشريدة)اجة عادةن ما تؤثر في السمكؾ الح

كالعمؿ عمى ، القضاء عمى النعرات الطائفية أك القبمية أك الدينية التي قد تحدث في المجتمع -9
نشر كتطبيؽ منظكمة قيـ المكاطنة الصالحة مف تضامف كتكاتؼ كتعاكف اجتماعي بيف كافة 

 (.179 :2006، الخطيب)المكاطنيف 

كالتمتع ، دأ العدؿ كالمساكاة ىك األساس في تقييـ السمككات كأداء الكاجباتأف يككف مب -10
 .(13 :2007،بالحقكؽ كما يترتب عمى ذلؾ مف تحديد المكافئات كالجزاءات بيف المكاطنيف )حافظ

ية كالسياسية كاالجتماعية تمتع المكاطنيف بمكجب النظاـ بكافة الحقكؽ القانكنية كاالقتصاد -11
في جميع المجاالت بمعنى قياـ العقد االجتماعي بيف الدكلة كالمكاطنيف الفرص  كتكافؤ، كغيرىا

عمى اعتبار المكاطنة في الدكلة ىي مصدر الحقكؽ كالكاجبات بصكرة متساكية دكف استثناء أك 
 (.8 :2000، تحيز )الزنيدم

كىك ، امةكيقصد بو السمكؾ النشط كاإليجابي لممكاطف في الحياة اليكمية الع :الحس المدني -12
كاحتراـ الفرد لمقكانيف كالنظـ ، العمؿ مف أجؿ أف تسكد المصمحة العامة عمى المصالح الخاصة

إضافة إلى إدراؾ كاجباتو تجاه المجتمع في جميع ، كجعؿ اآلخريف يحترمكىا، المعمكؿ بيا
 .(23: 2007، حافظ)المجاالت 

لذا ، مؿ مع اآلخر ضمف نطاؽ الكطفكالتعاكيتعمؽ األمر بثقافة االحتراـ  :األخبلؽ المتحضرة -13
مف األىمية تطكير كتنقية نظاـ العبلقات االجتماعية كالثقافية بيف جميع مككنات كتعبيرات كحقائؽ 

بعيدان عف أم نزعة إقصائية أك عدائية أك تيميش سكاء تجاه األشخاص أك األنظمة أك ، المجتمع
اسؽ كتعاكف كأمف كاستقرار في المجتمع الممتمكات العامة كالثركات الكطنية لمكصكؿ إلى تن

 .(144 : 2008، )محفكظ كآخركف
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، التقيد باألنظمة كالتعميمات، كالدفاع عف الكطف، قياـ المكاطف بكاجبات كطنو كمجتمعو عميو -14
المحافظة عمى سمعة الكطف كالكالء لو كلكؿ ، المشاركة كالتعاكف، محافظة عمى الممتمكات العامةال

 .(8 :2004، إلى درجة التضحية في سبيمو )الزنيدم مقكماتو كمكسباتو

، الكعي حيث يشكؿ الكعي البنية األساسية لممكاطنة الذم بدكنو تظؿ المكاطنة غير مؤثرة -15
فالكعي الناضج يمكف المكاطف مف الكصكؿ إلى المعمكمة كتحميميا كتصنيفيا كممارسة نقدىا لمتأكد 

فمثبلن أىمية كجكد الكعي المناسب لدل ، م كالسمكؾ لديومف دقتيا قبؿ اتخاذىا أساسان لتككيف الرأ
الشباب حياؿ خطر أحاسيس أك مشاعر المغاالة كالغمك في الديف أك في السمكؾ االجتماعي 

الكسطية التي تمثؿ سمة تميز الجميع في شئكف حياتيـ  كعمى مسمؾ، برمتو كاالقتصادم كالثقافي
 .(145-144 : 2006، )الخطيب

أف يككف بصكرة كاممة تتطمب  (المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات)سة المكاطنة القانكنية لذا فإف ممار 
لماـ بالحقكؽ المكفكلة لممكاطف كممارسة المكاطنة السياسية  أم المشاركة في الشأف )ىناؾ كعي كا 

ماعية كالمكاطنة االجت، تتطمب معرفة الخريطة السياسية كالقضايا المتداكلة في الحياة العامة (العاـ
ثـ ، تمارس مف خبلؿ معرفة ىذه الخدمات أكالن  ()أم السعي لمحصكؿ عمى الخدمات العامة

 .المطالبة بيا

كمتابعة شئكف الكطف كالمجتمع ، كتعدد مصادر المعرفة، الكعي الناضج يتكلد مف سعة اإلطبلع إفٌ 
ئؿ العمـ كاالتصاؿ باستخداـ كافة كسا، عبر كافة كسائؿ اإلعبلـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية

كؿ ذلؾ خمؽ بيئة ، حيث أصبحت الصكرة مبلزمة لمخبر كالحدث فكر اإلعبلف عنو، المعاصر
إذف الكعي الناضج ىك السبلح الحقيقي  .(69: 2007، يمكف لممكاطف فييا أف يعيش كاعيان )فكزم

ىرة تداخؿ كظا، لجعؿ المكاطف يتمتع بالحصانة البلزمة أماـ المتغيرات المعاصرة المختمفة
حركتو في المجتمع شائعة أك  كال تكجو، فبل يغرر بو أحد، كذكباف الحدكد بيف الدكؿ، المصالح

فمع الكعي الثاقب تتجمى حقيقة ال لبس فييا كىي أف المكاطنة ليست شعاران ، معمكمات مغمكطة
دارية كسياسية كخدمية ، مجردان مف حقائؽ ككقائع الحياة كأمنية ككقائية إنما ىي منظكمة قيمية كا 

سئكلياتو )محفكظ تتجو بكؿ إمكاناتيا لمنح المكاطف كؿ حقكقو كتحفزه لبللتزاـ بكؿ كاجباتو كم
 (.144: 2008، كآخركف
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القدرة عمى التنظيـ المدني مف سمات المجتمع المدني الذم يمارس أفراده المكاطنة  :التنظيـ -16
حيث يقكـ المكاطنكف بإنشاء ركابط ، عيالكاممة فيو كىذا ما يسمى بمفيكـ رأس الماؿ االجتما

كيسعكف مف خبلليا لتحقيؽ مصالحيـ ، كمنظمات مدنية بإرادتيـ الحرة تعبر عف قناعاتيـ كرؤاىـ
المشتركة تحت مظمة مصمحة الكطف العميا عمى أساس مف الثقة كاالحتراـ المتبادؿ كالشفافية مف 

 .(69: 2007، زماالنتقاد )فك ، االنتخاب، المحاسبة، حيث: المساءلة

بؿ ، إف ىذا التنظيـ يككف ثقافة مدنية حديثة تقـك عمى النقاش كالحكار كقبكؿ اآلخر فبل يستبعد أحد
ىذه الثقافة الحضارية ، يثمف كؿ رأم كيقدر االختبلؼ بكصفو مصدران لمثراء أكثر منو عامبلن لمتفرقة

لمكصكؿ إلى ، كىياكميا كمؤسساتياىي بكابة تنظيـ العبلقات بيف جميع أطراؼ المكاطنة بقيميا 
كأداء الكاجبات كالمسئكليات عمى أكمؿ كجو ك مف خبلؿ إدارة ، حفظ الحقكؽ كصيانة المكاسب

كاالختبلؼ الفكرم بعقمية حضارية كنظرة حكيمة بعيدة عف اإلقصاء أك ، كتنظيـ التنكع االجتماعي
 .(143-142 : 2006، التيميش )محفكظ

مف مقكمات المكاطنة الكاممة ضركرة أف يككف المجاؿ العاـ أك المناخ  :المناخ العاـ المناسب
االجتماعي السائد في الدكلة يتسع لجميع المكاطنيف ميما اختمفت أديانيـ كمذاىبيـ أك تنكعت 

الكؿ يجد نفسو في ظؿ الظركؼ المدنية ، أك تباينت مكاقعيـ االجتماعية، مشاربيـ السياسية
ؿ األجيزة المدنية أك األمنية أك االعبلمية مع المكاطنيف عمى قدـ المساكاة فبل فمثبلن تتعام، كاألمنية

كما ال يكاجو البعض عنتان أك تميزان بسبب ، كال محاباة جماعة عمى أخرل، فرؽ بيف مكاطف كآخر
 . (69 :2007، فكزم)انتمائو الديني أك السياسي أك الفكرم 

  :تمخص في أمرين ىماويشير الكواري إلى أن مقومات المواطنة ت

كجكد شعب يتككف مف مكاطنيف يحتـر كؿ فرد منيـ اآلخر كيتحمكف بالتسامح تجاه التنكع الذم  - أ
 .يزخر بو المجتمع

بصرؼ ، المساكاة كجكد قانكف يعزز مف يعتبركف بحكـ الكاقع أعضاء في المجتمع عمى قدـ  - ب
أك ثقافتيـ أك أم كجو مف أكجو التنكع النظر عف انتمائيـ القكمي أك طبقتيـ أك جنسيتيـ أك عرقيـ 

 .(31 :2004 ،كالجماعات في المجتمع )الككارم بيف األفراد
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، كالدكلة، كفي الخبلصة ترل الباحثة أف مقكمات المكاطنة تكمف في مدل التزاـ كؿ مف )المكاطف
كالحفاظ ، طفكالعمؿ مف أجؿ أمف كسبلمة ىذا الك ، كليات كالكاجبات الممقاة عمييـبالمسؤ  (كالمجتمع

 .دكف أم تردد في ذلؾكالفاع عنو ، عميو مف جميع األخطار التي تيدده

 مكونات المواطنة:

أٌف لممكاطنة عناصر كمككنات أساسية ينبغي أف تكتمؿ حتى تتحقؽ  (19 : 2005، الحبيب)يبيف 
 :كىذه المككنات ىي المكاطنة

 يجعؿ داخمي شعكر ىك كاالنتماء .سبلـاإل دار لمكطف االنتماء المكاطنة لكاـز مف أف :االنتماء
اخبلص بحماس المكاطف يعمؿ  يفتخر أف االنتماء مقتضيات كمف، عنو كلمدفاع بكطنو لبلرتقاء ك 

 .سبلمتو عمى كالحرص عنو بالكطف كالدفاع الفرد

 الكقت نفس في كىي المكاطنيف جميع بيا يتمتع حقكقنا يتضمف المكاطنة مفيـك اف :الحقوق
 تقديـ، التعميـ تكفير، الخاصة حقكقو حفظ، الديف لو يحفظ أف :منيا كالمجتمع الدكلة كاجبات عمى

 .الشخصية الحرية، كالمساكاة العدؿ، األساسية الخدمات تقديـ، الرعاية الصحية

 الفمسفة باختبلؼ المكاطف عمى المترتبة الكاجبات في بعض عف بعضيا الدكؿ تختمؼ :الواجبات
 عدـ، النظاـ احتراـ :كىى عاـ بشكؿ المكاطف كاجبات بعض إيراد كيمكف، كلةالد عمييا التي تقـك

 .الممتمكات عمى الحفاظ، العامة المرافؽ عمى المحافظة، الكطف عف الدفاع، خيانة الكطف

  : مسئوليات وواجبات المواطنة

ا يقابؿ تمؾ كم ( المجتمع، المكاطف، الدكلة)تقع كاجبات كمسؤكليات المكاطنة عمى جميع أطرافيا 
، فكاجبات الدكلة ىي حقكؽ المكاطف، الكاجبات كالمسؤكليات حقكؽ لكؿ طرؼ مف األطراؼ السابقة

كسيتـ االشارة لبعض تمؾ المسؤكليات كالكاجبات مف خبلؿ ، لمدكلةككاجبات المكاطف ىي حقكؽ 
 :اآلتي

 :مسؤوليات المواطنة :والً أ

حيث يقسـ الباحثكف ، كالكطف عمى المكاطف مسؤكليات المكاطنة ىي التي تعد حقكؽ لمدكلة
األكؿ مسؤكليات المكاطنة كمسؤكليات تفرضيا  :كالمختصكف مسؤكليات المكاطنة إلى قسميف
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كىذا التقسيـ األكثر يسران كسيكلة لمتعرؼ عمى ، كمسؤكليات يقكـ بيا المكاطنكف طكعان ، الدكلة
ككيانان ، اعتبار المكاطف كيانان قانكنيان  عمىكالثاني مسؤكليات المكاطنة  .مسؤكليات المكاطنيف

، ىما المكاطف ككياف سياسي :إذ يعتبر ىذا التقسيـ أف لممكاطنة عنصريف أساسييف :سياسيان 
 :كيتضح ذلؾ مف خبلؿ اآلتي، كالمكاطف ككياف قانكني

كأخرل تطكعية كما ، مسؤكليات المكاطنة عمى أساس تقسيميا كمسؤكليات ككاجبات الزامية -1
 .(238:  2007، حافظ)لذلؾ أشار 

كتظير الدكلة فيو ، كتيدؼ إلى تنظيـ العبلقة بيف الفرد كالدكلة :مسؤكليات تفرضيا الدكلة - أ
كىي عبارة عف عقد ، يحؽ ليا فرض ىذه المسؤكليات بمكجب الدستكر كالقكانيف، بمظير السيادة

كغالبان ما ، جبات كالتزاماتيترتب عميو أف لكؿ منيما حقكقان كعميو كا، بيف الحككمة كالمكاطنيف
باب الحقكؽ كالكاجبات  :ينص عمى تمؾ الحقكؽ كالكاجبات في باب منفصؿ في الدستكر يسمى

 –الخدمة في القكات المسمحة لخدمة الكطف  –االلتزاـ بالقكانيف التي تفرضيا الدكلة ) :العامة مثؿ
كاجب الدفاع عف  –الدكلة كاجب العمؿ كصيانة أسرار  –كاجب الحفاظ عمى الكحدة الكطنية 

 .(دفع الرسـك كالضرائب –الكطف كأرضو 

 :طكاعية دكف فرض التزامات عميو بمكجب نظاـ أك قانكف مثؿمسؤكليات يقكـ بيا المكاطف   - ب
العمؿ  –بالرأم كالمشكرة لمصالح العاـ  المشاركة في تحسيف الحياة السياسية كالمدنية كالمبادرة)

ضافة لمتعامؿ الحضارم بدافع الضمير كالرقابة الذاتية مع الغير أثناء إ –التطكعي لمصالح العاـ 
 .(األنشطة كالسمككات المختمفة

كما أشار لذلؾ ، ان سياسي ان ككيان ان قانكني ان مسؤكليات المكاطنة عمى اعتبار أف المكاطف كيان -2
 :( كذلؾ عمى النحك اآلتي26 :2007، )حافظ، (19 :2006، عبيد)

كىذا يتعمؽ بممارسات كسمككات  :ان قانكني ان ة عمى اعتبار المكاطف كيانمسؤكليات المكاطن - أ
أك عبلقتو بالدكلة كفقان ، األفراد الذم ينظمو القانكف عمى مستكل عبلقة الفرد باألفراد اآلخريف

كىنا ، لمتشريعات كاألنظمة لتحقيؽ التكازف بيف المصمحة العامة لممجتمع ككؿ كالمصمحة الشخصية
كبناء عمى تمؾ االلتزامات نشأت لممكاطف  كرة المسؤكليات االلزامية التي تفرضيا الدكلةنقترب مف ف
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فالمكاطف ىنا لو حقكؽ كعميو ، حقكقان مكازية يستطيع أف يمجأ إلى القضاء ليناليا اذا حـر منيا
 .التزامات حددىا القانكف

س أف الدكلة تقكـ عمى عمى أسا :ان سياسي ان مسؤكليات المكاطنة عمى اعتبار المكاطف كيان  - ب
ـ أكد 1966كالسياسية الصادر عاـ  ففي العيد الدكلي لمحقكؽ المدنية، االرادة الشعبية لممكاطنيف

عمى أف لكؿ فرد يكلد الحؽ في أف يحمؿ اسمان معينان كجنسية بمده التي تعد أكؿ أشكاؿ الركابط 
، يد الذم يتمتع بالشخصية القانكنيةإف المكاطف ككياف سياسي ىك المكاطف الرش.القانكنية لممكاطنة

جتمع كما يرل البعض أف تمؾ المشاركة في مظيرىا حؽ ىذا الم كيصبح لو حؽ المشاركة في إدارة
 .لتزاـ طكعياكفي جكىرىا 

إف كافة مسؤكليات المكاطنة التي تقع عمى عاتؽ المكاطنيف ىي مسؤكليات تيدؼ في المقاـ األكؿ 
مف خبلؿ اتباع ، ا يسيـ في تعزيز األمف الكقائي بمفيكمو الشامؿمم، إلى تحقيؽ الصالح العاـ
فاليدؼ الرئيس مف نشأة ، كمف أىميا تفعيؿ ممارسة قيـ المكاطنة الكاممة، كافة السبؿ المحققة لذلؾ

كىك ما ال يتأتى إال مف خبلؿ ، ك كخير أفراده ككؿ، الدكلة الرشيدة ىك تحقيؽ صالح المجتمع
لذا يذىب أرسطك في ىذا إلى أف الخير كاحد ، لح العاـ كالخير المشترؾ لمجميعايماف االفراد بالصا
، كأسمى كأجدر بالسعي مف الخير الفردم، كأف خير المجتمع أكثر كماالن ، بالنسبة لمفرد كالدكلة

كيتفؽ أفبلطكف مع ما ذىب اليو أرسطك مف أف ما ىك خير لمدكلة الرشيدة يككف بالطبيعة خيران 
يؤكد عمى أف المجتمع ال يستمر ما لـ يتصرؼ أفراده بشكؿ عقبلني يحقؽ الخير  كما، لمفرد

 .(27: 2007، حافظ)ليذا المجتمع المشترؾ 

ما تمثمو مف حقكؽ لممكاطف ككاجبات )تعد أحد جكانب كاجبات المكاطنة : واجبات المواطنة :ثانياً 
 تخصصيفكقد حدد بعض الم، كطنو مقابؿ المسؤكليات التي عميو " كاجباتو " تجاه، (عمى الدكلة

 :الحقكؽ المرتبطة بالمكاطنة عمى النحك التالي

الحؽ في التصكيت كاالنتخاب كالحؽ في  :كتشمؿ عدة حقكؽ منيا :الحقكؽ السياسية -1
 .االنضماـ إلى أم تنظيمات سياسية مشركعة

ـ المساكاة كتشمؿ األماف االجتماعي كمعاممة جميع المكاطنيف عمى قد :الحقكؽ االجتماعية -2
 .بعيدان عف أم تحيز أك محاباة لعرؽ أك مذىب أك لك لكف أك طبقة
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بداء الرأم :كتشمؿ عدة حقكؽ منيا :الحقكؽ المدنية -3  .كالمساكاة أماـ القانكف، حؽ التعبير كا 

كتشمؿ الرفاىية االقتصادية كحؽ التعميـ كالصحة كالحصكؿ  :الحقكؽ االقتصادية كالخدمية -4
 .عمى المعمكمات

نصاؼ ينجـ عنيا تكفر احتياجات المكاطف مف إف  تكفر ىذه الحقكؽ عمى أرض الكاقع بعدالة كا 
كمف خبلؿ تمتعو بمكارد كطنو عمى قدـ المساكاة مع غيره دكف ، الخدمات األساسية لحياة كريمة

في ظؿ تكفر مناخ عاـ تنشط في كافة المؤسسات المجتمعية ، تمييز أك تحيز كفي جميع المجاالت
كفي مقدمتيا المؤسسات التعميمية كالتربكية لكي تنشئ كتكجو األجياؿ المتبلحقة عمى ، ميةكالخد

تكافؤ ، سيادة القانكف، العدالة االجتماعية، الحرية، ممارسة قيـ المكاطنة التي تتضمف المساكاة
 .        قبكؿ اآلخر لتككف ىذه القيـ منظكمة متكاممة لخدمة مصمحة الكطف العميا ، الفرص

 ( 8: 2007، فكزم)

 :( أف مف أىـ ىذه الحقكؽ ىك سيادة القانكف لؤلسباب التالية31: 2004، كيشير )الككارم

، القانكف يقدـ الضمانات البلزمة لحماية أم تعديبلت عف الحقكؽ السياسية كالحقكؽ األخرل -
 .كاحتراـ االنسافكما أنو يحمي كيعزز كرامة كاستقبلؿ 

تكفر الشركط المنصفة لمتمتع بكافة الحقكؽ االجتماعية كاالقتصادية يقدـ القانكف ضماف قيامك  -
 .كغيرىا

، يمٌكف القانكف األفراد مف المشاركة بفاعمية في صنع كاتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتيـ -
 .كظاىرة االستفتاء الشعبي عمى امر عاـ

الدكلة كالمكاطف )ع أطرافيا أف كاجبات كمسؤكليات المكاطنة تقع عمى جمي كترل الباحثة         
فحقكؽ المكاطف ىي كاجبات كمسؤكليات ، فالكاجب عمى طرؼ ىك حؽ لمطرؼ اآلخر، كالمجتمع(
فعندما تتحقؽ تمؾ  .كحقكؽ الدكلة ىي كاجبات كمسؤكليات عمى المكاطف كىكذا، عمى الدكلة

، بيف أطراؼ المكاطنة فإف ىذا ما سيحقؽ الثقة المتبادلة، الكاجبات كالمسؤكليات عمى ىذا النحك
تكافؽ أك ترتيب كطنو ك كىنا ستنتقؿ المكاطنة مف مجرد سخ قيميا لدل المكاطف السكم تجاه كير 

، كرقي حضارم، لتصبح ممارسة سمككية تعبر عف نضج ثقافي، قانكنيةسياسي تعكسو نصكص 
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دراؾ سياسي حقيقي ألىمية المكاطنة كض بالكطف في كممارستيا مف الجميع دكف استثناء لمني، كا 
 (.40 :2004، )الككارم جميع المجاالت

حقائؽ ، آفاؽ كتطمعات، منيج كممارسة، يتضح مما سبؽ أف المكاطنة حقكؽ ككاجبات          
فاألمف كاالستقرار كمشاركة كتعاكف الجميع لتحقيؽ ، دستكرية كسياسية ككقائع اجتماعية كثقافية

كؿ ذلؾ ، محتممة لؤلركاح أك الممتمكات العامة أك الخاصةالكقاية مف كافة األخطار كالتيديدات ال
مرىكف الى حد بعيد بالممارسة العممية لممكاطنة الكاممة كالمصانة بنظاـ كقانكف يحكالف دكف التعدم 

مع  (142 :2008، )محفكظتيا لتحقيؽ المصمحة العميا لمكطف عمى مقكماتو كشركطيا كممارس
مجرد مسألة حقكؽ ككاجبات دكف كجكد ضابط عمى أنيا فقط مبلحظة أف تركيز معنى المكاطنة 

ذلؾ أف حركة االنسانية إذا ربطت فقط بمعنى ، أخبلقي ليما سيؤثر في كماؿ ممارسة المكاطنة
كما ، فإف آدابان كسمككات عدة سكؼ تغيب عف معنى الحياة االجتماعية، (القانكنية )حؽ ككاجب

لذا فالسمك عمى الحسابات ، ي بشيادة خبرائيـ االجتماعييفىي غائبة اليكـ عف حياة المجتمع الغرب
فإذا ما تجردت حياتنا االجتماعية مف مضامينيا الدينية ، الشخصية ىكمبدأ ركحي لمعنى المكاطنة

عف كتحديد السمكؾ بعيدان ، التعامؿ كاألخبلقية فإف مادية الحياة العصرية ستصبح معيار كأساس
 .(6 : 2005، الشريدة) ؽ الكريمةألخبلمعيار المصمحة العامة كا

خاصة في المجتمع ، كما أف االلتزاـ الديني حينما يضاؼ الى الممارسة العممية لمفيكـ المكاطنة
كحؽ ، فإف ذلؾ يشكؿ مرجعية في ضبط ىذا المعنى دكف مغاالة تجاه حؽ الفرد في الحرية، المسمـ

عندىا تصبح ، كبالتالي أجران يكـ القيامة ،بؿ يجعؿ ذلؾ أكثر كماالن كتمامان الحككمة في السيادة 
المكاطنة سمكؾ يمارس مف خبلؿ غيرة االنساف عمى بمده دكف الحاجة ابتداءن إلى أف يككف ذلؾ 

ذلؾ أف االلتزاـ الكطني األخبلقي ىك الفاعؿ كالمفٌعؿ لمنظكمة ، أك مشركعان سياسيان ، كتطمبان قانكنيان 
 . (16: 2005 الشريدة،الحقكؽ كالكاجبات )

أف الكصكؿ لمرحمة عدـ الحاجة الى استخداـ المتطمب القانكني لممارسة  ةالباحثترل ك           
عند كجكد ، ليس مستحيبلن نفسو الكقت  إال أنو في، المكاطنة كما أشار لو الشريدة يعد أمران مثاليان 

أف المكاطنة تعيش غير أف الكاقع يشير إلى ،  العزيمة الصادقة المخمصة لممصمحة العميا لمكطف
تفعيؿ ممارسة الحقكؽ كالكاجبات لممكاطنة الكاممة مف خبلؿ  إف مف الضركرمفي أزمة كلذا ف
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كبصكرة تتزامف ، الجميع دكف استثناء بحيث تمارس عمى أرض الكاقع مفتطبيؽ األنظمة الكطنية 
بؿ مف دعائـ النيضة ، قياـ الديف كاألمف كاألخبلؽبأف التقيد بذلؾ مف متطمبات ، مع تكعية شاممة

كالنيضة كالتطكر تتطمب التعاكف كالمشاركة ، فالديف ال يقكـ اال عمى أرض ككطف، كالتطكر
كبصكرة ، كالتشجيع لمكصكؿ في النياية الى ممارستيا بدافع االلتزاـ الديني كاألخبلقي كالكطني

، ه كتاب اهلل كسنة رسكلوتمقائية كرقابة ذاتية خاصة في الدكؿ االسبلمية التي تحتكـ لدستكر عماد
ف كاف ، فعندما يعي الجميع ىذه الحقيقة الجكىرية فإف نظاـ الحقكؽ كالكاجبات لتفعيؿ المكاطنة كا 

كذلؾ عندما ينحرؼ الفكر أك تنتكس ، إال أنو سيصبح مرجعان يتـ الرجكع إليو عند الحاجة، ضركريان 
 .أك مؤسسات المجتمع المختمفةالفطرة ألم مف أطراؼ المكاطنة سكاء المكاطف أك الدكلة 

 المواطنة والتحديات المعاصرة:

مف حيث بياف الحقكؽ ، ان في بمكرة شركط تحقيؽ المكاطنة الكاممةلعبت الدكلة القكمية دكران رئيس
ك بحيث يحصؿ كؿ منيـ المكاطف كالدكلة كالمجتمع  :كالكاجبات لكؿ مف أركاف المكاطنة الثبلثة

يتـ مف ، عند ذلؾ تصبح المكاطنة كسيمة كممارسة حياتية لممكاطف، اجباتوعمى حقكقو مقابؿ أدائو ك 
خبلليا تحمؿ الجميع مسؤكلية المحافظة عمى سبلمة كأمف الكطف ك كمكتسباتو كتطكره في جميع 

 زاز كرمزان لكفاء المكاطف لكطنو.بؿ يصبح أداء ىذه المسؤكلية مصدر فخر كاعت، الظركؼ

حيث ظيرت عكامؿ كتغيرات ، لمكاطنة في الدكلة القكمية تتراجعإف الظركؼ المعاصرة جعمت ا
األنساف  مختمفة عمى كافة األصعدة المحمية كالقكمية كالعالمية أدت إلى غياب أك تدني مكاطنة

كما اصبحت المكاطنة تعيش ، مما جعؿ مفيكـ المكاطنة بسبب ىذه التغيرات مفيكمان إشكاليان ، لكطنو
فإما أف تنيار مكاطنة الدكلة القكمية فتتقمص كتتراجع إلى ، اآلف حالة أزمةاكأنيا تعيش ، حالة ىشة

ما أف تكتسب العافية فتنفمت مف الحدكد ، أطر أك حدكد الجماعة اإلثنية أك المجتمع المحمي كا 
، كتؤكد ذلؾ االحداث اليكمية.(105ص، ـ2007:لية)القكمية إلى إطار إنساني عالمي رحب 

فيناؾ تحديات كاضحة ، كساط السياسية كالثقافية كاإلعبلمية كالجماىيريةكالكاقع المعاش في األ
كتتعدد ىذه ، كمتجددة لقيـ المكاطنة كمفاىيميا في العالـ العربي كاإلسبلمي عمى كجو الخصكص

العكامؿ التي تقؼ خمؼ ىذه التحديات لتشمؿ متغيرات متعددة في جميع المجاالت فكرية كثقافية 
 :(. كما يتضح مف اآلتي24: 2005، العامر)ة كغيرىا كسياسية كاجتماعي



87 

 

 التحديات الداخمية  :أوالً 

أكعقد اجتماعي بيف األفراد كالمجتمع السياسي ، تقكـ المكاطنة في حقيقتيا عمى عبلقة اجتماعية
الدكلة حيث تقدـ الدكلة الحماية االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كغيرىا لؤلفراد عف طريؽ )

كيقدـ األفراد الكالء لمدكلة ، ر كالقانكف الذم يساكم بيف االفراد ككيانات بشرية طبيعيةالدستك 
 .حقكقيـعمى كيمجأكف إلى قانكنيا لمحصكؿ 

 :عميو سيتـ اإلشارة لبعض التحديات كالمعكقات التي تكاجو المكاطنة كذلؾ عمى النحك التالي

 :االستبدادية وحكم الفرد المطمق -1

تيميش رأم االغمبية كاالنصياع لرأم القمة ، االستبداد عمى مختمؼ مستكياتو تعد مف صفات أنظمة
مما يؤدم إلى تيميش غالبية شرائح المجتمع مف المشاركة  ؛ كأحيانان كثيرة لرأم الفرد الكاحد

كبالتالي كقكع الدكلة فريسة حكـ ، االجتماعية كاإلسياـ في تحقيؽ التنمية كاألمف كاالستقرار لمكطف
، كىذا يؤدم بدكره إلى نتيجة طبيعية، التي تستأثر بمكارد كقدرات الشعكب لكحدىا دكف البقية القمة

، الجماعة أك القبيمة أك المذىبكىي تراجع الكالء كاالنتماء الكطني لصالح الكالء كاالنتماء إلى 
        .كيككف سمكؾ المكاطف لصالح ىذه المكاطنة الجديدة بدالن مف العمؿ لصالح الكطف األـ

 .(90 : 2007، لية)

 :اإللغاء واإلقصاء -2

فكؿ إلغاء لآلخر سكاء دينيان ، قصاء أك التيميش دائمان مخالفة لطبيعة الحياةتعد مفاىيـ اإللغاء كاإل
فمثبلن إقصاء البعد االسبلمي مف أجؿ  :أك سياسيان أك اجتماعيان ىك مسمؾ مجاؼ لطبيعة الحياة

حبلليا إجماالن كمني ال يتناسب كسيادة التشريع االسبلمي كمرجعيتو في ، ج تكحيد كطنيالكطنية كا 
كبالمثؿ فإف نفي البعد الكطني كأىميتو في احتراـ خصكصيات الشعكب كاألفراد كفي ، البمد المسمـ

و لنيضتو كتنميتو كالدفاع عنو خمؿ آخر ييدد قيـ المكاطنة يانتماء االنساف كحبو لكطنو كسع
 .(7: 2005، يدةالشر )كممارستيا عمميان 
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  :تعاظم أعداد العمالة الوافدة -3

العمالة الكافدة كخاصة في الدكؿ المستقبمة لميجرات مثؿ دكؿ الخميج مف تعد ظاىرة تزايد أعداد 
لشامؿ عمى المدل القريب بؿ كتيدد األمف الكطني بمفيكمو ا، التحديات التي تكاجو المكاطنة

عداد العمالة الكافدة يعد مف المتغيرات الحديثة التي تيدد كما أكدت دراسات بأف تعاظـ أ، كالبعيد
 . (248 :ـ2007، )آؿ سمير.الى حد كبير جدان األمف الكطني 

 :البطالة -4

كيعد الشباب العاطميف عف العمؿ مف ، إف ظاىرة البطالة مف أكبر التحديات التي تكاجو المكاطنة
عمرية كأكثر الفئات ال، العاـ كالمرافؽ العامة( ىـ أكثر المعتديف عمى الماؿ 30-21الفئة العمرية )

كما ، (29ـ: 2007، )حافظ العمرية فقدانان لمعنى المكاطنة كأكثر الفئات، ارتكابان لمجرائـ األخرل
أف أكثر المشكبلت التي تكاجو الشباب ىي الحصكؿ عمى عمؿ مناسب يؤمف بناء مستقبؿ كحياة 

 .كريمة ليـ

  :والمؤسسات الحكوميةقصور أداء بعض األجيزة  -5

في مجاالت  اكمية في الدكلة عف القياـ بميامييعتبر قصكر بعض األجيزة كالمؤسسات الحك
متعددة كالتعميـ كالصحة كاالعبلـ كالشؤكف االجتماعية كاالقتصادية كغيرىا سببان في جعؿ كثير مف 

مما أدل الى لجكئيـ الى أفراد  ؛ كالمتابعةالمكاطنيف ال سيما فئة الشباب يفقدكف التكجيو كاالىتماـ 
كىذا بدكره يؤدم الى غرس أفكار كقيـ ، كجماعات أك منظمات لعرض مشاكميـ كتمبية احتياجاتيـ

 .(48 : 2005، جديدة منحرفة لدل ىؤالء الشباب تجاه كطنيـ كمجتمعيـ )الباز

 :نب السمبي لوسائل االعالمالجا -6

مف الكطني بؿ تيدد األ، التي تكاجو قيـ المكاطنةمف أىـ التحديات  إف السبلح االعبلمي أصبح
حيث أصبح ىذا السبلح أداة تخدـ مصالح الدكؿ ، كقت السمـ أك الطكارئ فيبمفيكمو الشامؿ 

إف ىذه الدكؿ قد ، المتقدمة في جميع المجاالت الثقافية كاألخبلقية كاالقتصادية كاألمنية كغيرىا
كأصبح ىذا السبلح أحد نظميا ، عبلـسبلح اإليا ككسائميا االستعمارية أدخمت ضمف نظم

العسكرية التي يعتمد عمييا في الصراعات المختمفة كالحركب األىمية كالصراع عمى السمطة في 
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كلخطكرة ذلؾ فقد اعترؼ المجتمع الدكلي عبر منظمة ، معظـ دكؿ العالـ ال سيما العالـ النامي
ككنيا مشكمة تيدد المجتمع ، يجة حتمية لمعكلمةعبلمي كنتمـ المتحدة بكجكد مشكمة األمف اإلاال

 .(لمرجع السابؽا)ي في المرحمة المقبمة االنسان

 الجانب السمبي لمتعددية الثقافية -7

إذ ال زالت ، الثقافية مف التحديات التي تكاجو المكاطنة في المجتمعات تعتبر اآلثار السمبية لمتعددية
صغار لدل البعض التي ربما تمارس باألقكاؿ كاألفعاؿ تجاه القبمية كاإلقميمية كثقافة الفرقة كاالست

لكؿ ما  ان يعد ىدم، أك تجاه الكافديف بشكؿ عاـ، أك تجاه بعض أصحاب الحرؼ كالميف، المكاطنيف
كمثؿ ىذه الظكاىر االجتماعية السمبية تجعؿ مف  كيعزز معنى التفرقة كالعصبية، ىك كطني

خصكصان مع المتغيرات العصرية ، ل كاالتجاىات كالثقافاتالصعب حدكث اتساؽ أك تبلؽو بيف الرؤ 
 .(14-11: 2005، المتسارعة )الشريدة

 ازدواجية المساءلة وانعدام الموضوعية  -8

فيناؾ ،  تعد ظاىرة انعداـ المكضكعية كازدكاجية المساءلة مف أىـ معكقات ممارسة قيـ المكاطنة
الطرؼ عف تجاكزات دائرة األقرباء كغض ، تطبيؽ لمبدأ المساءلة عمى فئة دكف األخرل

كفي جميع مجاالت الحياة ، عمى مف ىـ خارج ىذه الدائرة اءلةسكتركيز المحاسبة كالم ،كاألصدقاء
بؿ كفي تقمد المناصب كتمجيد ، كالصحافة االجتماعية كاالقتصادية كالقانكنية كالخدمات العامة

: 2005 )الشريدة،.لعامة لمكطفكليس مف أجؿ المصمحة ا، األشخاص لتحقيؽ مصالح شخصية
13.) 

 ارتفاع نسبة الفقر -9

فمف ال يجد قكت يكمو في بمده لف يككف لديو الكقت ،  يعد الفقر مف التحديات التي تيدد المكاطنة
المتمثمة في المأكؿ كالممبس كالحياة ألف إحدل ضركراتو ،  الكافي لمتفكير في المصمحة العامة

 .(106: 2007، لية)الكريمة مفقكدة 
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 بين المصمحة العامة والمصمحة الخاصة  اختالل التوازن -11

، الرشيدة التكازف بيف المصمحة العامة كالمصمحة الخاصة مف األسس التي تقكـ عمييا الدكلة ديع
ألف استبداد أحد األطراؼ عمى حساب مصالح الطرؼ اآلخر سيؤدم إلى االخبلؿ بمقكمات 

فعندما ينتشر مثبلن الفساد كالمحسكبية كغياب العدالة ، تكازفالمكاطنة التي ىي مرتكز ىذا ال
االجتماعية كسيادة القانكف ستميؿ الكفة صكب الحككمة االستبدادية كستتدنى مكاطنة الطرؼ اآلخر 

 .(27 :2007، )حافظ

 التوتر بين أجيزة األمن والمواطن  -11

عدـ الثقة كغياب التعاكف  :امؿ منيايعكد التكتر بيف أجيزة االمف كالمكاطف إلى عدة اسباب كعك 
حيث استغؿ جيازالشرطة في ، نتيجة بقايا ك ركاسب مف الماضي مف استعمار كخبلفوبيف الطرفيف 

ة أك استخدامو كأداة لتنفيذ سياس، قمع الحركات المنادية باالستقبلؿ كالحرية في العديد مف الدكؿ
لى الفقر كالبطالة كالجيؿ ألبناء ىذه الدكؿ مما أدل إ ؛ االستعمار كسمب مكارد كخيرات الشعكب

كما يعكد ىذا التكتر الى تصرفات رجاؿ الشرطة كتحيزىـ كتضامنيـ الظاىر كالخفي عند استخداـ 
 .(18-15: 2003، أبك شامة)سمطاتيـ التقديرية في تنفيذ األنظمة كالتعميمات 

       تعثر الدولة في اشباع الحاجات األساسية لممواطنين -12

كمف ، يعد فشؿ الدكلة في اشباع الحاجات األساسية لمكاطنييا مف التحديات التي تكاجو المكاطنة
كعدـ تأميف سبلمة كحماية ، مظاىر ىذا الفشؿ عدـ حصكؿ المكاطف عمى حقكقو المختمفة

الضركرات الخمس لئلنساف فضبلن عف تكفير الخدمات العامة لمجميع بدكف استثناء كحصر الكالء 
كىذا يعني أف المكاطنة ، اطنة عمى أساس كالء عشائرم أك قبمي أك طائفي أك عرقي أك طبقيكالمك 

 .(106: 2007، في حالة أزمة )لية

 تزايد صور ومظاىر الفساد في جميع المجاالت  -13

مما يفقد المكاطف شعكره باالنتماء الكطني الذم ىك مف أىـ القيـ التي تقكـ عمييا المكاطنة تزايد 
بحيث يضطر المكاطف أف يتحمؿ أعباء مستمرة بنسبة ، مظاىر الفساد في جميع المجاالتصكر ك 
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، لخدمة حؽ لو كمكاطف )فكزمرغـ أف ىذه ا، تزيد عف قيمة الخدمة العامة حتى يحصؿ عمييا
2007 :17). 

 التحديات الخارجية  :ثانياً 

العالمي بما في ذلؾ مكاطنة رة العكلمة كالتغيرات العالمية الى إعادة تشكيؿ النظاـ أدت ظاى
 :اإلنساف تجاه كطنو كيتضح ذلؾ مف خبلؿ

كثكرة ، المصاحب لعصر العكلمة المعتمد عمى استغبلؿ التكنكلكجيا :سياسة االعالم المفتوح -1
في ظؿ ، لمعمؿ عمى تكجيو ميكؿ كىكايات الشباب في الدكؿ النامية، االتصاالت كتقنية المعمكمات

مما أدل الى تغريب الشباب ؛ كاعتمادىا عمى غيرىا في جميع شؤكنيا ، عجز كتخمؼ تمؾ الدكؿ
 .(269: 2007، )بك عناقة.كاىتزاز ثقتيـ بأكطانيـ كدكليـ

مما أدل الى التشكيؾ في مسألة  ؛ حيث اخترقت مبدأ االقميـ كنطاؽ جغرافي العولمة -2
ياسة فرضت اطبلؽ الحريات ففي الس، االستقبلؿ كالسيادة لمدكلة مف خبلؿ العديد مف المظاىر

كفي الثقافية أدت الى انتزاع معنى الخصكصية الى ، كالمشاركة السياسية كتعميؽ معنى الديمقراطية
كفي التقنية كاالعبلـ جعمت تبادؿ الصكرة كالمعمكمة ، رحاب الثقافة العالمية بأدبياتيا المختمفة

كة االقتصاد كتبادؿ المكارد كالمصالح كفي االقتصادية فرضت حر ، كالمشاىدة كالخبر عمى اليكاء
زالة أم حكاجز حتى  .(15 :2005، مف سمطة الدكلة )الشريدة كا 

أصبحت الدكلة الحديثة في ظؿ العكلمة تحت تأثيرات  :التدخالت واالختراقات المتعددة – 3
كرة كبص، التدخبلت كاالختراقات كالمتغيرات المتعددة كفي جميع المجاالت الخارجية كالداخمية

األمر الذم ، مما أدل الى فقداف بعض مظاىر السيادة جبران ، يصعب الفصؿ بيف ىذه المتغيرات
داخؿ حدكد في أحياف كثيرة الى انتشار حالة مف االستياء العاـ مف قبؿ المكاطنيف دفع 
 . (74: 2004، )مكركـ.الدكلة

 :كمف ىذه المظاىر ما يمي

الى تحجيـ نمك المكاطنة بؿ كتسعى ىذه القكل الى رغبة كسعي القكل العالمية المعاصرة  -أ
 .استبداؿ المكاطنة المحمية بالتغريب لممكاطف داخؿ كطنو
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فحتى عيد قريب كانت أية ، العمؿ عمى تحجيـ سيادة الدكؿ القكمية ضمف السيادة العالمية -ب
تصادر ، ادكلة تستطيع االحتماء خمؼ سيادتيا عما يدكر في العالـ مف متغيرات ال تركؽ لي

إف السيادة لـ تعد تمؾ القمعة ، كتشكش عمى االذاعات التي تزعجيا، الكتاب الذم ال يعجبيا
إذ تفرض المنظمات الدكلية قكاعد كمناىج لمسمكؾ ال تستطيع أم ، الحصينة كما كانت مف قبؿ

 (.52: 2002، كلة الخركج عنيا.)القصيبيد

مما أدل الى انفراد الغرب كسيطرتو عمى ، النامياتساع اليكة بيف العالـ المتقدـ كالعالـ  -ج
كاستغبلؿ تقدميا في تنفيذ ، مجاالت االختراعات كاالبتكارات في شتى مياديف العمكـ كالمعرفة
 .مخططاتيا التي تيدد بشكؿ حقيقي االستقرار كالسمـ االجتماعي العاـ

يتابعكف عف ، اطنيف عالمييفيؤدم تدفؽ المعمكمات كتداخؿ الثقافات الى تحكيؿ البشر الى مك  -د
كارتباطان بذلؾ باالقتصاد ، مف رياضة كقيـ كأذكاؽ كتفصيبلت كأنماط حياةكعي ما يحدث في العالـ 

مما يختزؿ دكر الحككمة في إزالة ، الككني الذم يفرض االنفتاح لبلقتصادات عمى بعضيا البعض
 عالـ ببل حدكد"العكائؽ مف طريؽ الشركات كالمؤسسات لمكصكؿ إلى ما يسمى " 

مما ينعكس سمبان عمى ، تدني دكر المكاطف في مكافحة الجريمة في ظؿ المتغيرات المعاصرة -ق
كالدافع ليذا التعاكف قد ، الف المكاطنة لدل المكاطف تقمصت، التعاكف مع الحككمة كأجيزة األمف

 :يابعض العكامؿ كالتحديات الخارجية األخرل الميمة كمنل كيشير الباز .انتيى

اعتقاد بعض الشباب أف حككماتيـ تفقد الدكر المؤثر في السياسة الدكلية خاصة فيما يتعمؽ  -
ىؤالء الشباب مف غير إدراؾ مف ، تيا في قراراتياكما تفتقد الستقبللي، بالقضايا العربية كاالسبلمية

 .ألبعاد السياسة الدكلية كالعكامؿ العديدة المرتبطة فييا

ر بو الشباب نتيجة السياسات الغربية الظالمة تجاه قضايا دكؿ العالـ العربي االحباط الذم يشع -
 التي تسعى الى نشر الضعؼ كالكىف كبذر التفرقة كالتشرذـ بينيا.، كاإلسبلمي

كافتعاؿ ، استخداـ بعض الدكؿ الغربية لمقكة غير المبررة ضد شعكب العالـ العربي كاالسبلمي -
 .(48-47 : 2005، أفغانستاف كغيرىما )البازث في العراؽ ك الحركب كنيب الثركات كما حد
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كالخارجية التي تكاجو المكاطنة يدؿ  ةالسابؽ لمتحديات الداخمي عرضكترل الباحثة أف ال         
لذلؾ يتكجب عمى الدكلة أف ، عمى أف المكاطنة تكاجو صعكبات عاتية بسبب جميع ما ذكر سابقان 

 :نة مف خبلؿتعمؿ باالرتقاء بحالة المكاط

كطنية تتجاكز كؿ األطر  تأسيس العبلقة بيف مككنات المجتمع كالدكلة عمى أسس دينية -
بحيث يككف الجامع العاـ لكؿ المككنات كالتعبيرات كاألطياؼ ىك المكاطنة ، كالعناكيف الضيقة

ال تعني المنبثقة مف النص الشرعي المراعي ألسس تككيف الدكلة الصالحة لكؿ زماف كمكاف كالتي 
نما تعني أيضان جممة مف الكاجبات كالمسؤكليات  فقط جممة الحقكؽ كالمكاسب الكطنية المتكخاه كا 

 .العامة الممقاة عمى عاتؽ كؿ مكاطف
تطكير قكاعد الكحدة كاالجتماع الكطني كتعميؽ االلتزاـ بالجكامع كالمشتركات الكطنية  -

العدؿ كالحرية القائمة عمى المفاىيـ الشرعية  كمقتضياتيا مف خبلؿ الممارسات المنضبطة بضكابط
 .اقع المراعية لمك  المنصكص عمييا

التركيز عمى إبراز مبدأ المكاطنة في فضائنا االجتماعي كذلؾ بتكسيع رقعة كمساحة المشاركة  -
في الشأف العاـ شريطة تكافر استعدادات حقيقية عند جميع الشرائح كالفئات لتحمؿ مسؤكلياتيا 

 .في الحياة العامةكدكرىا 
إعطاء دفعات متتالية مف االىتماـ بنظاـ العبلقات كالتكاصؿ بيف مككنات المجتمع كاالستمرار  -

كالتأكيد عمى مختمؼ ، في إزالة مككنات الشعكر باإلقصاء أك التيميش أك تدني المشاركة الفعالة
 .الشركط كالركافد التي تفضي إلى إرساء مبدأ المكاطنة بكؿ مستكياتو

تفعيؿ سمطة القانكف كتجاكز كؿ حاالت كمحاكالت التحايؿ كااللتفاؼ عمى النظاـ فبل مكاطنة  -
 .بدكف ضابط ينظـ المسؤكليات كيحدد الحقكؽ كالكاجبات كيردع كؿ محاكالت التجاكز كاالستيتار

كمتابعة كترل الباحثة أٌف المكاطنة ىي سيادة الشعب لمصيره تصميمان كتخطيطان كتنفيذان         
إذ أف المكاطنة بالكعي كالكياف الفاعؿ ، كىي كعي كممارسة في االنتماء لمكطف، كتقكيمان كمساءلة

كااللتزاـ بمبادئو كقيمو ، ذلؾ كمو يجعؿ مصمحة كحب الكطف كالدفاع عنو كاالنتماء اليو، كاإلرادة
في قمة ، في حمياكاإلسياـ اإليجابي ، كالشعكر في مشكبلتو، كالتفاني في خدمتو، كقكانينو

فبل يجكز أف يقدـ أم ، كالمكاطنة تدفع الفرد الى أف يككف انتمائو فكؽ كؿ انتماء آخر .األكلكيات
 .انتماء ألم سمطة أخرل أك حزب عمى االنتماء كالكالء لسمطة الدكلة نفسيا

 



 

 

 

 

 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

 

 

 .ىج الدراسيةالدراسات التي تتعمق بقيم المواطنة في المنا -

 .التعقيب عمى الدراسات التي تتعمق المواطنة في المناىج الدراسية -

 .ة في منياج الدراسات االجتماعيةالدراسات التي تتعمق بقيم المواطن -

التعقيب عمى الدراسات التي تتعمق بقيم المواطنة في منياج الدراسات  -
 .االجتماعية 
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 الفصل الثالث

 الدراسات السابقة

كقد تعددت الدراسات ، مف ىذا الفصؿ الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة الحاليةيتض
كال بد لنا مف الكقكؼ عمى بعض تمؾ ، ألىمية ىذا المكضكع، تي تناكلت مكضكع القيـ كالمكاطنةال

 :الدراسات كالتي ستنقسـ عمى النحك التالي

 .الدراسية ي المناىجدراسات تتعمؽ بقيـ المكاطنة ف -:حكر األكؿالم

 .في مناىج المكاد االجتماعيةالمكاطنة  دراسات تتعمؽ بقيـ -:ر الثانيالمحك 

 :الدراسات التي تتناول قيم المواطنة في المناىج الدراسية :أوالً 

. بعنوان "دراسة تحميمية لمحتوى منيج القراءة في كتب المغة  (م2112الحميدي )دراسة  -1
 عة بالمرحمة المتوسطة في الكويت في ضوء قيم المواطنة "العربية بالصفوف األرب

ىدفت الدراسة إلى تحديد قيـ المكاطنة الكاجب تضمينيا في محتكل منيج القراءة في كتب المغة 
كتحميؿ  (الصفكؼ السادس كالسابع كالثامف كالتاسع)العربية بالمرحمة المتكسطة في دكلة الككيت 

 .تمؾ الكتب

ى المنيج الكصفي التحميمي الذم يركز عمى كصؼ الظاىرة بأسمكب تحميؿ كاعتمدت الدراسة عم
كىدفت إلى تحديد قيـ المكاطنة  (استبانة قيـ المكاطنة):المحتكل الذم تطمب استخداـ أداتيف األكلى
 .الكاجب تضمينيا في محتكل منيج القراءة

، السادسعربية لمصفكؼ )ة في كتب المغة الككاف مجتمع الدراسة عبارة عف محتكل منيج القراء
 .أما عينة الدراسة ىي نفسيا مجتمع الدراسة، (التاسع، الثامف، السابع

كتـ بيا ، كتـ إعدادىا في ضكء استبانة القيـ (استمارة تحميؿ المحتكل)تمثمت في  :كاألداة الثانية
 .يتتحميؿ محتكل منيج القراءة في كتب المغة العربية في المرحمة المتكسطة بدكلة الكك 
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 :كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية

ايجاد قائمة بقيـ المكاطنة الكاجب تضمينيا في محتكل منيج القراءة بالمرحمة المتكسطة في  -1
 .دكلة الككيت كاحتكت عمى أربع عشرة قيمة

اتساـ محتكل منيج القراءة في كتب المغة العربية بالمرحمة المتكسطة بالككيت إجماالن بالقصكر  -2
كقد يرجع السبب في ذلؾ إلى تركيز المناىج عمى المحتكل العممي دكف ، تضميف قيـ المكاطنةفي 

 .االىتماـ الكافي بما يمكف أف يتضمنو المحتكل مف قيـ

إذ تكررت ، تضمف محتكل منيج القراءة في الصؼ السابع بأعمى تكرارات مف قيـ المكاطنة -3
( 165رة كفي كتاب الصؼ الثامف تكررت )( م190ىذه القيـ في محتكل كتاب الصؼ السابع )

(مرة كأخيران محتكل منيج الصؼ التاسع الذم جاءت 122كفي كتاب الصؼ السادس تكررت )، مرة
 .( تكراران 70بو التكرارات ضعيفة بمغت )

 :كأكصت الدراسة باآلتي

تنميتيا ك ، تطكير محتكل منيج القراءة بالمرحمة المتكسطة بشكؿ يعمؿ عمى تعزيز قيـ المكاطنة -
 .لدل الطبلب بشكؿ مخطط كمنظـ

، تأكيد مستكل التكامؿ بيف كتابي المغة العربية في الصؼ الكاحد بالمرحمة المتكسطة مف جية -
 .كمستكل التكامؿ بيف كتب المغة العربية لمصفكؼ المتتابعة

نة في عند تضميف المفاىيـ المتعمقة بقيـ المكاط (المتعدد الفركع)االعتماد عمى مدخؿ الدمج  -
 .المناىج التعميمية

. بعنوان " مقومات المواطنة في كتب التربية القومية االشتراكية (م2111)دراسة زيود  -2
 لممرحمة الثانوية في سوريا "

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تركيز التربية القكمية االشتراكية لممرحمة الثانكية في سكرية 
ؿ إجراء دراسة تحميمية تستيدؼ تحميؿ ىذه الكتب لمكقكؼ كذلؾ مف خبل، عمى مككنات المكاطنة

ظيار مكاطف االىتماـ، عمى ما تحكيو مف مككنات المكاطنة كمفيكماتيا الفرعية أك التقصير في  كا 
 .كذلؾ اعتمادان عؿ الخطكات المنيجية ألسمكب تحميؿ المضمكف، مسايرة الكتب ليذه المككنات
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( مفيـك 60أداة تألفت مف سبعة مفيكمات رئيسة لممكاطنة ك)كلتحقيؽ اليدؼ مف البحث تـ إعداد 
 .كفي ضكء ىذه األداة تـ تحميؿ محتكل كتب التربية القكمية االشتراكية لممرحمة الثانكية، فرعي

أما عينة ، ككاف مجتمع الدراسة عبارة عف محتكل منيج التربية القكمية االشتراكية لممرحمة الثانكية
 .مع الدراسةالدراسة ىي نفسيا مجت

أنو لـ يتـ رصد أم تكافؽ في تكزيع التكرارات عمى  :كتكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج منيا
%( 100فقد أظيرت النتائج أٌف نسبة )، المفيكمات الرئيسة لممكاطنة كال عمى المفيكمات الفرعية

في مقرر التربية القكمية  مف نتائج التكافؽ بيف درجات تكافر مفيكمات المكاطنة الرئيسة كالفرعية
أشارت الى غياب التكزيع المتكازف ليذه التكرارات عمى ، االشتراكية لممرحمة الثانكية في سكريا
 .مفيكمات المكاطنة الكاردة في المقرر

  :كبناءن عمى النتائج قدمت الدراسة العديد مف التكصيات أىميا

كضع المقررات الدراسية بشكؿ عاـ كمقرر اعتماد مفيكمات المكاطنة كأحد األسس المعتمدة في 
 .التربية القكمية االشتراكية لممرحمة الثانكية بشكؿ خاص

مما ، ربط مفيكمات المكاطنة بالمعارؼ كالميارات المتضمنة في مقرر التربية القكمية االشتراكية
 .يحافظ عمى السمة المميزة لممجتمع العربي كتراثو االنساني

بعنوان " مناىج التعميم في اليمن ودورىا في تنمية القيم  (م2119)دراسة المخالفي  -3
 والمواطنة والبيئة في ضوء تحديات العولمة " .

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دكر مناىج التعميـ في تنمية القيـ كقضايا المكاطنة كالبيئية في 
بغي لمحتكيات مناىج كالتعرؼ الى اىـ قضايا المكاطنة كالبيئة التي ين، ضكء تحديات العكلمة

كاستخدـ الباحث لذلؾ المنيج الكصفي مف خبلؿ العكدة الى عدد مف ، التعميـ تنميتيا لدل الطبلب
البحكث كالدراسات العممية كالندكات ككرش العمؿ كالمراجع المتعمقة بالبحث ؛ الستخبلص القيـ 

كتككنت عينة البحث مف ، يـكقضايا المكاطنة كالبيئة التي ينبغي تضمينيا محتكيات مناىج التعم
ككاحد كثبلثيف معممان مف معممي ، تسعة أساتذة جامعييف متخصصيف بعمـ االجتماع بجامعة صنعاء

كتكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج  .التربية الكطنية كاالجتماعية ببعض مدارس مدينة إب
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األجنبية كعدد مف القيـ التي كجكد عدد مف القيـ المتشابية في عدد مف الدكؿ العربية ك  :منيا
تجديد الثقافة الكطنية  :كأكصى الباحث بالعديد مف التكصيات أىميا، تختمؼ مف دكلة ألخرل

رفع مستكل الجامعات الكطنية كتزكيدىا بإمكانات البحث ، كالقكمية بأفؽ انساني كديمقراطي
 .العممي

الء الوطني ضمن منيج بعنوان " مطالب الو ( م2117خاقو ) محمد، دراسة سعاد السبع -4
 المغة العربية لمرحمة التعميم األساسي في الجميورية اليمنية "

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل شيكع مطالب تنمية الكالء الكطني في منيج المغة العربية في 
ب كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الكصفي باستخداـ أسمك  .مرحمة التعميـ األساسي

تحميؿ المحتكل الذم تـ التعرؼ مف خبللو بطريقة عممية منظمة عمى أىداؼ منيج المغة العربية 
( في اليمف لمحكـ عمى مدل تكافر مطالب 6-1المعتمد بمرحمة التعميـ األساسي لمصفكؼ مف )

ميـ كتمثؿ مجتمع الدراسة بمنيج المغة العربية لمرحمة التع .تنمية الكالء الكطني في ىذا المنيج
كتمثمت عينة الدراسة مف األىداؼ الكسيطة التي تضمنتيا كثيقة ، (6-1األساسي لمصفكؼ مف )
ككانت اداة الدراسة  .( ىدفان كسيطان 247مف التعميـ األساسي كعددىا ) 6-1المنياج لمصفكؼ مف 

  :كتكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج أىميا .عبارة عف استمارة تحميؿ المحتكل

فقد ظيرت معظـ األىداؼ ، جد أم رابط قكم يجمع األىداؼ الكسيطة داخؿ كؿ مجمكعةال يك 
أيضان لـ تتبع منيجية ، الكسيطة أىداؼ مستقمة عف بعضيا في مجمكعتيا التي تنطكم تحتيا

كبناء عمى النتائج تـ كضع العديد مف التكصيات كالمقترحات  مكحدة في صياغة األىداؼ الكسيطة
  :أىميا

 بط المناىج الدراسية المختمفة في مرحمة التعميـ األساسي بمطالب تنمية الكالء الكطنيضركرة ر  -
 .كتضميف مطالب تنمية الكالء الكطني التي أثبت التحميؿ غيابيا في أىداؼ منياج المغة العربية
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بعنوان "واقع قيم المواطنة في منياج المغة العربية و أداء   (م2116) دراسة ابراىيم -5
 ا بالمرحمة الثانوية " .معمميي

بالمرحمة تضمينيا في مناىج المغة العربية  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قيـ المكاطنة التي يجب
لى أل مدل تتكفر ىذه القيـ في مناىج المغة العربية لممرحمة الثانكية، الثانكية كلتحقيؽ أىداؼ ، كا 

كانت عينة الدراسة عبارة عف عدد مف ك ، الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي
كثبلث ، الخبراء كالمختصيف في مجاؿ تعميـ المغة العربية كأساتذة أصكؿ التربية لتحديد قيـ المكاطنة

كاستخدـ الباحث لذلؾ استمارة تحميؿ ، كتب لمغة العربية المقررة عمى تبلميذ المرحمة الثانكية
كبطاقة مبلحظة لقيـ المكاطنة في أداء معممي المغة ، كيةالمحتكل لكتب المغة العربية لممرحمة الثان

 :كتكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج أىميا العربية

أٌف محتكل القراءة كالنصكص بالصفكؼ الثبلثة بالمرحمة الثانكية ال يعطي االىتماـ الكافي لتنمية 
ي المغة العربية لسمككيات قيـ كأيضان كجكد قصكر في أداء معمم، قيـ المكاطنة في جميع مجاالتيا

ضركرة االىتماـ بتضميف قيـ المكاطنة بمجاالتيا المختمفة  - :كأكصت الدراسة بما يمي .المكاطنة
كضركرة االىتماـ بمجاالت المكاطنة في برامج ، في محتكل كتب المغة العربية بالمرحمة الثانكية

كعقد دكرات تدريبية لمعممي المغة العربية ، إعداد معممي المغة العربية خاصة كالمعمميف بصفة عامة
بمراحؿ التعميـ العاـ في أثناء الخدمة حكؿ قيـ المكاطنة ككيفية تنميتيا لدل تبلميذىـ كذلؾ مف 

 .خبلؿ مناىج المغة العربية

بعنوان " مفاىيم المواطنة في كتب الصف الرابع االبتدائي بالتعميم  (م2112دراسة كرم ) -6
 ت " . العام بدولة الكوي

، التربية االسبلمية، ىدفت الدراسة إلى تحديد مفاىيـ المكاطنة التي تضمنتيا كتب المغة العربية
 .لمصؼ الرابع االساسي حسب التكرارات كالترتيب، االجتماعيات، العمكـ

ككانت االداة المستخدمة استمارة تحميؿ ، ك استخدـ الباحث لذلؾ المنيج الكصفي التحميمي
 .المحتكل
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ف مجتمع الدراسة كالعينة عبارة عف محتكل مناىج المغة العربية كالتربية االسبلمية كالعمـك ككا
 .كاالجتماعيات لمصؼ الرابع األساسي

، كجكد مفاىيـ المكاطنة في كتب الصؼ الرابع المختارة :كأسفرت الدراسة السابقة عف نتائج أىميا
كما أثبتت ، فيكـ كطبيعة المادة الدراسيةكلكف بتفاكت كبير مف حيث كجكدىا طبقان لعبلقة الم

كبناء عمى ىذه ، الدراسة أف ىناؾ قصكر شديد لمفاىيـ المكاطنة في ىذه المناىج لمصؼ الرابع
  :النتائج أكصى الباحث بما يمي

كتحديد مفاىيـ ، مراجعة الكتب الدراسية لممرحمة االبتدائية لمعرفة مدل تكفر مفاىيـ المكاطنة -
 .عيا بصكرة أفقية بيف المكاد الدراسية في المرحمة االبتدائيةالمكاطنة كتكزي

بعنوان " تطوير مناىج التعميم لتنمية المواطنة في األلفية  (م2112أبو غريب ) دراسة -7
 الثالثة لدى الطالب بالمرحمة الثانوية " .

ة لدل الطبلب ىدفت الدراسة معرفة دكر المناىج الدراسية لممرحمة الثانكية في تنمية قيـ المكاطن
كالتعرؼ عمى مدل فعالية استخداـ الحقائب كاألنشطة ، لمكاجية تحديات القرف الحادم كالعشريف

كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لئلجابة عمى ، التعميمية المقترحة عؿ تنمية المكاطنة
دمت الباحثة استمارة لتحميؿ كقد استخ، كالمنيج التجريبي لئلجابة عمى السؤاؿ الثاني، السؤاؿ األكؿ

ككانت ، كاختباريف في التفكير الناقد كاتخاذ القرار الستخداميـ في المرحمة الثانية لمبحث، المحتكل
كالعينة الثانية ، عينة الدراسة عبارة عف المناىج الدراسية لممرحمة الثانكية لمصؼ األكؿ الثانكم

انكم كمجمكعة تجريبية لتطبيؽ االختباريف كانت عبارة عف مجمكعة طبلب مف الصؼ األكؿ الث
 .القبمي كالبعدم عمى ىذه المجمكعة

أف المناىج الدراسية بالتعميـ الثانكم ال تنمي لدل  :كتكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج أىميا
الطبلب تحمؿ المسئكلية ك كما أنيا ال تشجع الحس العاـ كال ركح التطكع أك المبادرة أك التسامح 

كما تبيف أنو يكجد تأثير لتعمـ الحقائب التعميمية المستخدمة في الدراسة كباختبلؼ ، دل طبلبنال
 :كأكصت الدراسة بما يمي، المكاد الدراسية عمى تنمية التفكير الناقد لدل طبلب المرحمة الثانكية

حيث تمثؿ ، صةبإعادة تأىيؿ المكاطنة بالمناىج الدراسية بصفة عامة كبالمرحمة الثانكية بصفة خا
، المرحمة العمرية التي يمر بيا الطبلب أىمية نسبية نظران لقرب ممارساتيـ لكاجبات المكاطنة
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باإلضافة ، كتحتاج تنمية المكاطنة مف خبلؿ المناىج الدراسية الى تجريب أساليب تعمـ أخرل
  .لمحقائب التعميمية التي أخذت بيا الدراسة

مدى اكتساب طمبة الصف السادس بمحافظة غزة لمقيم بعنوان " (م2112)دراسة الشافعي  -8
 المتضمنة في كتاب المغة العربية " .

، تيدؼ ىذه الدراسة إلى إعداد قائمة بالقيـ الكاجب تكافرىا في كتاب المغة العربية لمصؼ السادس
 كالتعرؼ إلى كيفية تكزيع، كالتعرؼ إلى القيـ المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ السادس

 .؟القيـ عمى المجاالت كأم القيـ أكثر شيكعان 

، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي كالذم يعنى بدراسة الظاىرة
 .نتائجيا تفسير ثـ، عناصرىا كتحميؿ، الكاقع في مكجكدة ىي كما ككصفيا

ي محافظة شماؿ غزة الذيف كيتككف مجتمع الدراسة مف جميع الطمبة لمصؼ السادس مف الجنسيف ف
كتـ  يدرسكف في المدارس التابعة لكزارة التربية كالتعميـ كالمدارس التابعة لككالة الغكث الدكلية.

 (440)%( بمقدار10اختيار عينة عشكائية طبقية مف طمبة الصؼ السادس األساسي مقدارىا )
 طالبو مف العينة الكمية. (4400)طالبان مف أصؿ 

 :ٌد الباحث األداتيف التاليتيفكلتحقيؽ ذلؾ أع

 كذلؾ لمكشؼ عف القيـ المتضمنة في كتاب المغة العربية لمصؼ السادس. :أداة تحميؿ المحتكل

كذلؾ لمكشؼ عف مدل اكتساب طمبة الصؼ السادس األساسي لمقيـ المتضمنة في  :مقياس القيـ
 كتاب المغة العربية.

 :تاليةكلقد استخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية ال

 اختبار )ت( لعينتيف مستقمتيف.، اختبار )ت( لعينة كاحدة، النسب المئكية

 :كمف أبرز ما أكصت بو الدراسة

 ضركرة كضع خريطة قيمية لمنظكمة القيـ المراد غرسيا لدل الطمبة عند التخطيط -

 لبناء مناىج المغة العربية.
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 .يـ بيف كحدات الكتب المصممةضركرة تكزيع القيـ بشكؿ متكازف بحيث يراعى شمكلية الق -

 ضركرة اشتقاؽ القيـ بما يتبلءـ مع التقدـ العممي كالتكنكلكجي كال يتعارض مع طبيعة -

 التراث كالقيـ اإلسبلمية األصيمة.

بعنوان " القيم الدينية واالجتماعية المتضمنة في كتب  (1995) أمين و صابر دراسة -9
 ي المممكة العربية السعودية " .المطالعة العربية في المرحمة المتوسطة ف

 في المرحمة المطالعة كتب في المتضمنة كاالجتماعية الدينية القيـ عف الكشؼ إلي الدراسة ىدفت
 .السعكدية العربية بالمممكة المتكسطة

 ضكء ىذه في المطالعة كتب حممتا ك كاالجتماعية الدينية لمقيـ قائمة بتحديد الباحثتاف قامت قد ك
 الفقرة التحميؿ عمى في كاعتمدتا، ككبر معادلة طريؽ عف كاالختبلؼ االتفاؽ نسبة حسبتاك ، القائمة
 .لمتحميؿ ككحدة كالجممة

 .ككانت عينة الدراسة عبارة عف محتكل كتب المطالعة في المرحمة المتكسطة

 القراءة المختمفة لمكضكعات اختيارىـ عند يراعكف ال الكتب مؤلفي أف إلي الدراسة تكصمت ك
 عمى يساعد التمميذ الدينية التعاليـ عمى التركيز بأف مان عم، كاالجتماعية الدينية القيـ بيف التكازف
 بيف التناسب الكتبمؤلفك  كاليراعي، العمرية المرحمة ىذه في سكم غير تيار أم ضد السميـ السمكؾ
 كجكد إلى راسةالد ككذلؾ تكصمت، المرحمة في التبلميذ نمك كمستكل الكتب في المكجكدة القيـ
، أىدافيا تحقؽ كال التعميمية تخدـ العممية كال التمميذات سمكؾ مف تعدؿ ال التي المكضكعات بعض
 .ضمنية أك بصكرة كاضحة االجتماعية ك الدينية القيـ عمى اشتماليا بعدـ كذلؾ

الدينية  القيـ عمى بالتركيز المطالعة كتب تأليؼ عمى القائميف اىتماـ بزيادة الباحثتاف كأكصت
 .التبلميذ كجداف في القيـ بغرس المطالعة تدريس عمى القائميف اىتماـ كضركرة كاالجتماعية

القيم التربوية والوطنية والياسية في مناىج بعنوان "  (م1994غرايبة )، دراسة الشريدة -11
 المغة العربية في األول والخامس األساسيين " .

، كافؽ ما يحتكيو المنياج المدرسي لممرحمة األساسيةىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى مدل ت
فمثبلن بكتابي لغتنا العربية لمصفيف األكؿ كالخامس األساسييف مع فمسفة التربية كالتعميـ في األردف 
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التطكير التربكم  ـ الذم صدر إباف انعقاد مؤتمر1988لعاـ  27المنصكص عمييا في القانكف رقـ 
يفترض أف تعكس القيـ التربكية كالفكرية كالكطنية كالقكمية كالسياسية كالتي ، 1987في األردف عاـ 

 .كاإلنسانية كاالجتماعية في القانكف

القراءة )حيث تـ تحميؿ كؿ مكضكع مف مكضكعات الكتابيف ، كاستخدـ الباحثاف منيج التحميؿ
مف أجؿ تحديد كفؽ نمكذج التحميؿ المطكر لمتعرؼ عمى االفكار  (النشيد كالتعبير، كالمحفكظات

ككانت عينة ، كقاـ الباحثاف بإعداد قائمة قيـ تربكية ككطنية تناسب البيئة األردنية، القيـ كتصنيفيا
 .الدراسة عبارة عف محتكل كتاب لغتنا العربية لمصؼ األكؿ كالخامس األساسييف

بمراجعة  تكأكص، كأسفرت نتائج الدراسة عف أف ىناؾ فجكة كاضحة بيف القيـ في محتكل الكتابيف
جادة لممناىج الدراسية بصفة عامة كلمنياج المغة العربية بصفة خاصة كذلؾ بتخطيط مسبؽ 

 .لكضع القيـ كفقان لفمسفة قانكف التربية كالتعميـ في األردف

  Schulz& Others( 2111دراسة سكولز وآخرين ) -11

 دكرىـ كمكاطنيف ألخذ ابالشب إلعداد الدكؿ تستخدميا التي الطرؽ إلى التعرؼ الدراسة ىدفت ىذه
 بيا مجمكعة قاـ دراسة كىي، بذلؾ المتعمقة كنشاطاتيـ لممكاطنة الطمبة كفيـ معرفة مف كالتحقؽ

 " ICCSالمكاطنة"  لتعميـ الدكلية الككالة الباحثيف في مف

 5300في، معمـ (62000)ك، الثامف الصؼ طمبة مف (140000) مف الدراسة مجتمع كتككف

 مدرسة (150)، نمكذجية عينة كسحبت، كآسيا البلتينية كأمريكا أكركبا مف كلةد (36) مف مدرسة
 كطبقت المسحي المنيج الدراسة كاستخدمت .المعمميف مف (2000) ك طبلب (3500) مع نحك

، المؤسسات كفيـ معرفة منيا المكاطنة تعميـ في مختمفة مكاضيع يغطى كاستبانو دكلي أداة اختبار
، كاالتصاالت، كالبيئة، كالتعددية، االجتماعي كالتماسؾ، اإلنساف حقكؽ مثؿ السياسية كاألفكار
 :التالية النتائج إلى الدراسة كتكصمت .الدكلي كالمجتمع

 % 26 ك، المكاطنة بمبادئ بالمعرفة الخاص المستكل تحت درجاتيـ كانت الطمبة مف - %16
 كالمتعمؽ الثاني بالمستكل كانكا نةالعي أفراد مف (%31) ك، األكؿ بالمستكل صنفكا مف الطمبة

 %28))ك .المكاطنة أنظمة بيف المتداخمة العبلقات كفيـ الرئيسية المكاطنة أنظمة بمعرفة كفيـ
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 كممارسات سياسات كتبرير كتقييـ كفيـ المعرفة بتطبيؽ يتميز الذم الثالث في المستكل كانكا
 .لممكاطنة فيميـ عمى تعتمد التي كتصرفات الطمبة

الدكلية  القضايا مف أكثر المحمية كاالجتماعية السياسية القضايا في بالمشاركة الطمبة اـاىتم -
 .االىتماـ في الجنس لمتغير تعزل فركؽ كيكجد

  بالقضايا اىتماماتيـ عف عبركا كاالجتماعية السياسية بالقضايا ميتميف آباء ليـ الذيف الطمبة -

 .كاالجتماعية السياسية

 عمى المكاطنة في كالمشاركة، المبكرة األعمار في سياسية أطران  نكاكك  الطبلب مف القميؿ -
 ICCS.فيو المستيدفيف الطبلب بيف شائعة غير نسبيا كانت صعيد المجتمع

 ليا كاف الطرؽ ىذه أف إال المكاطنة لتعميـ مختمفة طرقان  اتبعت المدارس أف مف الرغـ عمى -
 .لتعميـا مف النكع ليذا المدارس تعريؼ عمى تأثير قميؿ

 تطكير مثؿ كالميارات، كاالجتماعية السياسية المعرفة تطكير أف اعتبركا المعمميف معظـ -
 المكاطنة. لتعميـ رئيسي ىدؼ، النزاع حؿ في الطبلب قدرات

 أف الدراسة بينت المكاطنة بمخرجات كعبلقتيا كاالجتماعية الشخصية الطبلب خمفية كعف -
كفي ، المكاطنة معرفة في أعمى درجات عمى حصمكا عالية ئؼكظا يحتمكف أباء لدييـ الطمبة الذيف

 .الذككر مف المكاطنة معرفة في أعمى معدؿ عمى اإلناث حصمت الدكؿ معظـ

  (Osler ،A. ،Starkey ،H. ،2004دراسة أوسمر ) -12

 عميـ المدني كتدريباتو الجيدة في الدكؿ الصناعية "ت" دراسة عمى تقدـ نظاـ ال :بعنكاف

ة الى تقديـ عرض شامؿ لمتطكر الحادث مف قبؿ الدكؿ الصناعية في مجاؿ التربية ىدفت الدراس
كاشارت الدراسة الى أف نجاح التربية لممكاطنة يتطمب ، كاستخبلص الدركس المستفادة، لممكاطنة

عمى أف يتـ تطكيرىا كدعميا عمى جميع المستكيات القكمية كاإلقميمية ، كجكد سياسة كاضحة
كدعـ المعمميف مف خبلؿ مكاد تعميمية أفضؿ كتدريب أكثر ككقت اطكؿ ، رسيةكالمحمية كالمد

كقدمت الدراسة بعض التكصيات لكؿ مف الحككمات كالسمطات التعميمية القكمية  .لمتدريس
شراؾ المستفيديف كتكفير ، كاإلقميمية مثؿ ضركرة تأسيس سياسة كاضحة كتكفير التمكيؿ لممدارس كا 
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كما كانت ىناؾ مجمكعة مف التكصيات لمقادة ، مية المينية لممعمميفالتمكيؿ لمتدريب كالتن
ضركرة تأسيس إطار إلدارة السمكؾ داخؿ المدرسة يحتـر حقكؽ ككرامة  :كاإلدارييف بالمدارس مثؿ

، كالعمؿ مع المجالس المحمية المنتجة كالمنظمات التطكعية كشركاء كدعـ مشاركة اإلباء، التبلميذ
كتشجيع الممارسات الصفية الديمقراطية ، ف الحصكؿ عمى التنمية المينيةكتمكيف المعمميف م

، المؤسسة عمى المبادئ اإلنسانية كاشتراؾ المعمميف كالطبلب كالعامميف بالمدارس في اتخاذ القرارات
 .كتقييـ برامج التربية لممكاطنة في مدارسيـ

  (Simpson)( 2112دراسة سمبسون )  -13

 في مرحمة ما بعد التعميم الجامعي  التعميم من أجل المواطنة

Citezenship education ، post-16 students pedagogy  تناكلت الدراسة حالة التدريس
مف خبلؿ ، كالتعميـ مف أجؿ المكاطنة في مرحمة ما بعد التعميـ الجامعي في ايرلندا الشمالية

ىدفت إلى دراسة كجيات نظر االستعانة بالمقاببلت الشخصية الفردية كالجماعية التي عقدت ك 
المعمميف كالطبلب فيما يتعمؽ بمحتكل كتصميـ كتطبيؽ البرامج المقررة عمييـ في مجاؿ التعميـ مف 

الذم يحصؿ )كما تـ تكظيؼ تمؾ المقاببلت الشخصية بيدؼ تقكيـ مستكل الدعـ ، أجؿ المكاطنة
دئ التعميـ مف أجؿ المكاطنة في لدمج مفاىيـ كمبا (عميو كؿ مف المعمميف كالطبلب عمى حدو سكاء

كأبرزت الدراسة أٌف الغالبية العظمى مف المعمميف كالطبلب ، المقررات الدراسية المقدمة لمطبلب
الذيف أجريت معيـ تمؾ المقاببلت الشخصية قد عبركا عف دعميـ إلدخاؿ مقرر التعميـ مف أجؿ 

قة مف الطبلب الذيف تطكعكا لممشاركة كما دعمت الغالبية الساح، المكاطنة في مناىجيـ الدراسية
، إدخاؿ مقرر التعميـ مف أجؿ المكاطنة يتميز باالرتكاز عمى دعائـ الطبلب (ppce)في برنامج 

كاستخداـ طرؽ التدريس المرتكزة عمى دعائـ الطبلب كالمناقشات يزكدنا ببيئة مناسبة لزيادة حماس 
 .أجؿ المكاطنة كقدرة الطبلب عمى التعامؿ مع مقررات التعميـ مف

، كأعضاء اإلدارة العميا، كما أكضحت الدراسة أنو يمكف تكفير الدعـ البلـز ألعضاء ىيئة التدريس
كمقررات التعميـ مف أجؿ المكاطنة في إطار مناىج التعميـ الجامعي الذم ، كبشكؿ خاص لمطبلب

أكثر عمقان لمقضايا تسعى جاىدة نحك تشجيع الطبلب عمى تدعيـ سبؿ تكصميـ إلى فيـ كاستيعاب 
  .االجتماعية كالسياسية كالثقافية المختمفة في المجتمع
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 :التعميق عمى الدراسات المتعمقة بقيم المواطنة في المناىج الدراسية عامة

يتضح  بالنظر إلى ما تـ عرضو مف دراسات سابقة حكؿ مفاىيـ قيـ المكاطنة في المناىج الدراسية
 :اآلتي

 :بالنسبة لألىداف

كدراسة  :فت بعض الدراسات الى تحديد قيـ المكاطنة المتضمنة في منياج المغة العربيةىد-
 -  (.2002، دراسة )كـر، (2002، الشافعي)دراسة ، (2006، دراسة )عمي، (2012، الحميدم)

مثؿ  :كما ىدفت دراسات اخرل الى التعرؼ عمى درجة تركيز المناىج الدراسية عمى المكاطنة
( كدراسة )أبك 2007، خاقك، دراسة )السبع، (2009، دراسة )المخبلفي، (2010، دراسة )زيكد

 .(1995، ( ك دراسة )صابر كأميف2002، غريب

كما ىدفت بعض الدراسات الى التعرؼ عمى مدل تكافؽ ما يحتكيو المنياج الدراسي لممرحمة  -
، غرايبة، الشريدة)اسة األساسية مف قيـ سياسية كاجتماعية كتربكية كفكرية ككطنية كقكمية كدر 

1994). 

 :بالنسبة لمعينة المختارة

كىي عينة " مقصكدة  اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسات محتكل المناىج الدراسية -
، )كـر دراسة، (2007، دراسة )السبع كخاقك، (2011دراسة )زيكد ك، (2012، الحميدم)"كدراسة 
 .(1994، غرايبة، الشريدة)ة دراس، (1995، ( ك دراسة )صابركأميف2002

كما اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة مف معممي كأساتذة جامعييف كخبراء  -
 .(2006، عمي)دراسة ، (2009، المخبلفي)كمختصيف كدراسة 

مع عينة ، كقد اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة عبارة عف محتكل المناىج الدراسية -
 . (2002، أبك غريب)كذلؾ مثؿ دراسة ، ثانكيةمف طبلب المرحمة ال

كدراسة ، (2002، الشافعي)كدراسة  كقامت دراسات باختيار عينة الدراسة مف الطبلب -
 .(2010، سككلز)
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  :بالنسبة لألدوات التي استخدمتيا دراسات ىذا المحور

رة تحميؿ المحتكل فمنيا ما اعتمد عمى استما، تباينت الدراسات في استخداـ األدكات المناسبة ليا
دراسة ، (2007، دراسة )السبع ك خاقك، (2010، زيكد)دراسة ، (2012، دراسة )الحميدم :مثؿ
الشريدة )دراسة ، (1995، ميفدراسة )صابر كأ، (2002، الشافعي)دراسة ، (2002، )كـر

 .(1994، كغرايبة

كأدكات لمدراسة  كمف الدراسات استخدمت كرش العمؿ كالندكات كالمراجع المتعمقة بالبحث
الستخبلص القيـ كقضايا المكاطنة كالبيئة التي ينبغي تضمينيا في محتكيات مناىج التعميـ لمكاجية 

 .(2009، المخبلفي)مثؿ دراسة ، العكلمة

، كمف الدراسات استخدمت استمارة تحميؿ لممنياج مع بطاقة مبلحظة لممختصيف مثؿ دراسة )عمي
 .(2010، سككلز)نة مثؿ دراسة كمنيا ما استخدـ استبا .(2006

كاختباريف أحدىما قبمي كاآلخر ، كىناؾ دراسات استخدمت استمارة تحميؿ لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ
 .(أبك غريب)بعدم لئلجابة عف السؤاؿ الثاني في الدراسة مثؿ دراسة 

 :بالنسبة لمنيج الدراسة

، دراسة )زيكد، (2012، حميدمال)اتبعت أغمب الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كدراسة 
، (2002، دراسة )كـر، (2007، دراسة )السبع كخاقك، (2009، ( ك دراسة )المخبلفي2010
 (1944، الشريدة ك غرايبة)دراسة ، (1995، صابر ك أميف)دراسة ، (2002، الشافعي)دراسة 

، )أبكغريبدراسة  :ي ك المنيج التجريبي معان مثؿكمف الدراسات اتبعت المنيج الكصفي التحميم
2002). 

 :بالنسبة لألساليب اإلحصائية المستخدمة

 :مثؿاستخدمت معظـ الدراسات مف األساليب اإلحصائية التكرارات كالنسب المئكية كالكزف النسبي 
، )كـركدراسة، (2006، كدراسة )عمي، (2007، كدراسة )السبع كخاقك، (2012، الحميدم)دراسة 
، الشريدة كغرايبة)كدراسة ، (1995، كدراسة صابر كأميف، (2002 ،أبك غريب)كدراسة ، (2002
994). 
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مف األساليب اإلحصائية المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم بينما ىناؾ دراسات استخدمت 
 .(2002، الشافعي)مثؿ دراسة  T-testكاختبار 

 :بالنسبة لمنتائج

ككف المناىج ، ـ بالمناىج مف قبؿ الباحثيفتبيف مف الدراسات السابقة لممحكر األكؿ مدل االىتما
كأثبتت ، ليا عبلقة قكية كمؤثرة في غرس القيـ االجتماعية كالسياسية كالثقافية كالدينية لدل أبنائنا

أغمب الدراسات أٌف المناىج تتسـ بالقصكر في تضميف قيـ المكاطنة ؛ ألف ذلؾ يعكد إلى تركيز 
، (2010، دراسة )الحميدم :تماـ الفعمي كالجاد بالقيـ مثؿالمناىج عمى المحتكل العممي دكف االى

الشريدة ك )دراسة ، (2002، أبك غريب)دراسة ، (2002، كـر)دراسة ، (2006، دراسة )عمي
 .(1994، غرايبة

كأٌف األىداؼ لـ تتبع ، كدراسات أخرل تكصمت إلى عدـ كجكد رابط قكم يجمع بيف األىداؼ
 .(2007، ع ك خاقكالسب)منيجية مكحدة مثؿ دراسة 

     كدراسات أشارت إلى عدـ التكافؽ في تكزيع القيـ الرئيسة لممكاطنة في المنياج مثؿ دراسة
 .( 2010، زيكد)

خاصة قيـ المكاطنة كتنميتيا ، كأكصت أغمب الدراسات باالىتماـ بالمناىج ك إثراء المحتكل بالقيـ
، )كـر  دراسة، (2006، عمي)سة درا، (2012، الحميدم)دراسة :بشكؿ مخطط كمنظـ منيا

 ( 1994، الشريدة كغرايبة)دراسة ، (2002، أبك غريب)دراسة ، (2002

، كاتفقت بعض الدراسات إلى ضركرة ربط المناىج الدراسية المختمفة بمطالب تنمية االنتماء الكطني
لية القيـ كيجب تكزيع القيـ بشكؿ متكازف بحيث يراعي شمك ، (2007، السبع ك خاقك)مثؿ دراسة 

 .(1995، صابر ك أميف)دراسة ، (2002، الشافعي)بيف كحدات الكتب مثؿ دراسة 
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  :الدراسات التي تتناول قيم المواطنة في مناىج الدراسات االجتماعية :ثانياً 

بعنوان "تقييم محتوى التربية المدنيةلمصفوف السابع  (م2111دراسة الرنتيسي ومرتجى ) -1
 سي في ضوء قيم المواطنة " .والثامن والتاسع األسا

عداد قائمة بالقيـ ، ىدفت الدراسة إلى تقييـ محتكل التربية المدنية لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع كا 
كتحديد مدل تكفر قيـ المكاطنة بمحتكل ، المناسبة ليذه المناىج في ضكء الخصكصية الفمسطينية

كاستخدـ الباحثاف ، افة إلى تحميؿ المحتكلإض، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي، تمؾ المناىج
 .كما تـ تحميؿ المنياج بناءن عمى ىذه القيـ، أداة لقيـ المكاطنة

 .ككانت عينة الدراسة عبارة عف محتكل مناىج كتب التربية المدنية لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع
السابع كالثامف كالتاسع لقيـ  كتكصمت الدراسة الى تدني مراعاة محتكل مناىج التربية المدنية لمصؼ

حيث كانت حقكؽ اإلنساف كالقيـ السياسية كالمسئكلية ، المكاطنة كعدـ التكازف في تكزيعيا
بينما كاف الكعي البيئي كالكحدة الكطنية كاالنفتاح عمى الثقافات ، االجتماعية اعمى القيـ أعمى القيـ

سة بضركرة تضميف محتكل مناىج التربية كأكصت الدرا، األخرل أقؿ القيـ تضمنان رغـ أىميتيا
كتدريب معممي ، كالتكازف في تضمينيا، المدنية لمصفكؼ السابع كالثامف كالتاسع بقيـ المكاطنة

التربية المدنية عمى إثراء مناىج التربية المدنية بقيـ المكاطنة كترجمتيا إلى سمككيات كقيـ في نفكس 
 .التبلميذ

وان " فاعمية مدخل التحميل األخالقي في الدراسات بعن (م2111دراسة أبو شاىين ) -2
 االجتماعية في تنمية قيم المواطنة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي " .

ىدفت الدراسة إلى تنمية قيـ المكاطنة لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم مف خبلؿ تدريس كحدة " 
 .جتماعية )التاريخ( بمدخؿ التحميؿ األخبلقيقيمنا اإلسبلمية كالمكاطنة الصالحة " في الدراسات اال

ككذلؾ قياس مدل فاعمية مدخؿ التحميؿ األخبلقي في تنمية قيـ المكاطنة لدل تبلميذ الصؼ الثاني 
 اإلعدادم في الدراسات االجتماعية )التاريخ(.
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 كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لكصؼ كتحميؿ األدبيات المرتبطة بمتغيرات البحث
عداد كبلن مف قائمة قيـ المكاطنة كالكحدة كمقياس قيـ المكاطنة، الحالي كما استخدـ المنيج ، كا 

 .كتـ استخدامو في تطبيؽ التجربة الميدانية عمى تبلميذ عينة البحث، التجريبي التربكم

عة ( تمميذ كتمميذة مجمك 35ك)، ( تمميذ كتمميذة مجمكعة تجريبية35ككانت عينة البحث عبارة عف )
 .ضابطة لتطبؽ عمييـ التجربة

ككحدة " قيمنا اإلسبلمية كالمكاطنة الصالحة " المصاغة ، كاستخدـ الباحث أداة لقياس قيـ المكاطنة
 .بمدخؿ التحميؿ االخبلقي

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسط درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية 
ككجكد فركؽ دالة احصائيان بيف متكسط تبلميذ المجمكعة ، س قيـ المكاطنةفي التطبيؽ البعدم لمقيا

كفاعمية مدخؿ التحميؿ االخبلقي في ، التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لمقياس قيـ المكاطنة
  .تنمية قيـ المكاطنة لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية في التاريخ

 :راسة بما يميأكصت الد كبناءن عمى النتائج السابقة

 .كخاصةن التاريخ، استخداـ مدخؿ التحميؿ األخبلقي في تدريس الدراسات االجتماعية -

تحديد القضايا الجدلية في مناىج الدراسات االجتماعية كصياغتيا كفؽ مدخؿ التحميؿ  -
 .األخبلقي

كؿ تضميف قيـ المكاطنة في مناىج الدراسات االجتماعية في المراحؿ الدراسية المختمفة بش -
 .كظيفي

تصور مقترح لمناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة  بعنوان " (م2111دراسة رشدان ) -3
 االبتدائية في ضوء مطالب الوالء الوطني " .

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المطالب الكاجب تضمينيا في مناىج الدراسات االجتماعية لتنمية 
 .يةالكالء الكطني لدل تبلميذ المرحمة االبتدائ

، كضع قائمة بمطالب الكالء الكطني كقد تـ، كقد استخدمت الباحثة لذلؾ المنيج الكصفي التحميمي
كتكصمت الباحثة الى العديد مف النتائج ، لتحميؿ أىداؼ كمحتكل مناىج الدراسات االجتماعية
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بطة أف أىداؼ كمحتكل الدراسات االجتماعية تحتكم عمى نسبة ضئيمة مف الجكانب المرت :أىميا
 .بالكالء الكطني

 :كبناء عمى النتائج التي تكصمت ليا الباحثة فقد اكصت بما يمي

ضركرة تضميف األىداؼ العامة لمدراسات االجتماعية كاألىداؼ الخاصة بكؿ صؼ دراسي  -
باألىداؼ الخاصة باكتساب كتنمية الكالء الكطني بنسبة تتناسب مع أىميتو بالنسبة لمتمميذ كبالنسبة 

أيضا تكصي الباحثة بضركرة تضميف المطالب المختمفة لمكالء الكطني في محتكل مناىج ك ، لمكطف
الدراسات االجتماعية بصكرة متكاممة كمتكازية بحيث تشتمؿ عمى ىذه المطالب جميعيا بما يحقؽ 

  .نمك الكالء الكطني

ماعية بعنوان " تقويم أىداف ومحتوى مناىج الدراسات االجت (م2119دراسة عبد الباسط ) -4
 بالمرحمة االعدادية في ضوء قيم المواطنة " . 

كتحديد مدل تكافر قيـ ، ىدفت الدراسة إلى تقكيـ مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج ، المكاطنة بأىداؼ كمحتكل الدراسات االجتماعية

كاستخدـ الباحث لذلؾ ، ؼ كمحتكل مناىج الدراسات االجتماعيةالكصفي التحميمي في تحميؿ اىدا
أداة تحميؿ كذلؾ لتحميؿ أىداؼ الدراسات االجتماعية في مصر كتحميؿ محتكل الدراسات 

ككانت عينة الدراسة عبارة عف محتكل الدراسات االجتماعية ، االجتماعية في ضكء قيـ المكاطنة
لتحميؿ استعاف الباحث بباحث آخر لتحميؿ أىداؼ كمحتكل كلمتأكد مف ثبات ا، لممرحمة االعدادية

ثـ تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ، مناىج الدراسات االجتماعية لممرحمة االعدادية
 .سبيرماف لحساب الثبات

 :كتكصمت الدراسة لمعديد مف النتائج أىميا

عدد كبير مف قيـ المكاطنة رغـ تدني مراعاة أىداؼ الدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية ل
كما أكدت النتائج إلى كجكد قصكر في مراعاة إجمالي فقرات محتكل منيج الدراسات ، أىميتيا

 .االجتماعية لممرحمة االعدادية لقيـ المكاطنة المناسبة ليذه المرحمة
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  :كبناء عمى النتائج فقد أكصت الدراسة بما يمي

تكل مناىج الدراسات االجتماعية لمصفكؼ الثبلث تضميف قيـ المكاطنة ضمف أىداؼ كمح -
 .لممرحمة اإلعدادية

تدريب القائميف بكضع أىداؼ كمحتكل الدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية بضركرة  -
االسترشاد بنتائج الدراسات كالبحكث التي تجرم في مجاؿ تقييـ كتطكير إعداد كصياغة األىداؼ 

 .كالمحتكيات الدراسية

عممي الدراسات االجتماعية عمى ترجمة قيـ المكاطنة المتضمنة باألىداؼ العامة تدريب م -
 سيةكالخاصة لمناىج الدراسات االجتماعية إلى كاقع مممكس داخؿ الفصكؿ الدرا

بعنوان " قيم المواطنة الصالحة في كتب الدراسات االجتماعية  (م2119)دراسة المرشد  -5
 العربية السعودية " .بالصف السادس اإلبتدائي في المممكة 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل تكفر قيـ المكاطنة في كتب الدراسات االجتماعية بالصؼ 
كالخركج بمجمكعة مف التكصيات العممية التي مف ، السادس االبتدائي مف المممكة العربية السعكدية

 .نة كتعزيزىا لدل التبلميذشأنيا أف تساعد في بناء مناىج دراسية قادرة عمى تأكيد ركح المكاط
كأسمكب تحميؿ المضمكف ككانت ، كلتحقيؽ تمؾ األىداؼ استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي

أما ، عينة الدراسة عبارة عف الكتب الدراسية لمصؼ السادس التي تناكلتيا عممية تحميؿ المحتكل
 .كاالستمارة، جبلت الرسميةكالكثائؽ كالس، كالمبلحظة، أدكات الدراسة جمعت بيف المقابمة

  :كقد تكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج تمثمت في

كىك ما ، أٌف الكتب المدرسية لممكاد االجتماعية تساىـ في تككيف المكاطنة بشكؿ متكسط نسبيان  -
 .تـ الكقكؼ عميو فعميان مف خبلؿ عممية التحميؿ

إال أٌف ىذا ، ر ىاـ في إرساء دعائـ المكاطنةأيضان أظيرت الدراسة الميدانية أف المعمـ يمعب دك  -
 .الدكر يبقى ناقص الفعالية ما لـ يتـ تدعيمو بالجانب العممي المممكس
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كقد أكصت الدراسة بضركرة إحداث نكع مف التكازف في تناكؿ قيـ المكاطنة الصالحة مف خبلؿ 
جراء التعديؿ المناسب عمييا كف ثقافة المكاطنة حقان قانكنيان كأف تك، تقكيـ كتب المكاد االجتماعية كا 

  .في المناىج الدراسية كأف يطمب مف جميع المدارس إظيار كفائيا بااللتزاـ تجاه ىذه األشياء

بعنوان " دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنة  (م2119دراسة المالكي ) -6
 لدى تالميذ المرحمة االبتدائية " .

تعرؼ عمى دكر التربية الكطنية في تنمية قيـ المكاطنة لدل تبلميذ المرحمة ىدفت الدراسة إلى ال
كالتعرؼ عمى مدل تكفر القيـ ، كتحقيؽ أىداؼ التربية الكطنية مف خبلؿ التدريس، االبتدائية

، كالتعرؼ عمى دكر المعمـ في غرس كتنمية القيـ الكطنية لدل التبلميذ، الكطنية بتمؾ المقررات
كقد استخدـ الباحث المنيج ، سيامات تمؾ المقررات في تعديؿ سمكؾ التبلميذكالتعرؼ عمى إ

كصمـ استبانة ليذا الغرض كتـ تكزيعيا عمى مجتمع الدراسة المككف مف جميع المعمميف ، الكصفي
، ( معممان 85الذيف يقكمكف بتدريس مادة التربية الكطنية بالمرحمة االبتدائية بمحافظة الميث كعددىـ )

 :صت الدراسة لمنتائج التاليةكقد خم

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة  -
كلمدل تكفر القيـ الكطنية في مقررات مادة ، لمدل تحقؽ أىداؼ التربية الكطنية مف خبلؿ تدريسيا

طنية لدل التبلميذ تعزل لمخبرة في كلدكر معمـ التربية الكطنية في غرس كتنمية القيـ الك ، التربية
كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ، التدريس

ككذلؾ لمدل تحقؽ ، بالنسبة لدكر معمـ التربية الكطنية في غرس كتنمية القيـ الكطنية لدل التبلميذ
ذ تعزل لممؤىؿ الكطنية في تعديؿ سمكؾ التبلميأىداؼ التربية الكطنية كلمدل اسياـ مقررات التربية 

 كالكريكسالبالعممي كالتخصص في 

كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطات استجابات أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمدل  -
ككانت ، تكفر القيـ الكطنية في مقررات مادة التربية الكطنية تعزل لمتخصص في البكالكريكس

العمكـ االجتماعية كانتيت الدراسة ببعض التكصيات كالمقترحات مف الفركؽ لصالح تخصص 
كضركرة تكجيو معممي الدراسات االجتماعية ، تعزيز منيج التربية الكطنية بقيـ المكاطنة :أىميا

 .عمى تعزيز قيـ المكاطنة بالممارسة كالسمكؾ كذلؾ مف خبلؿ المنياج الدراسي
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مى قيم االنتماء والوالء المتضمنة في منياج بعنوان " التعرف ع (م2119دراسة حمتو ) -7
 التربية الوطنية لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطين "

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى قيـ االنتماء كالكالء المتضمنة في منياج التربية الكطنية 
افر القيـ في كتحديد مستكل تك ، ـ2008/2009لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف لمعاـ الدراسي 
 :كتـ تحديد مشكمة الدراسة بالسؤاليف التالييف، مادة التربية الكطنية لتبلميذ المرحمة األساسية الدنيا

 ؟ ما قيـ االنتماء كالكالء الكاجب تكافرىا في مقررات التربية الكطنية

مرحمة األساسية ما مدل تكافر قيـ االنتماء كالكالء في كتب مادة التربية الكطنية المقدمة لطمبة ال
كما استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمتحقؽ مف أىداؼ ، (محافظة غزة)الدنيا في فمسطيف 

حيث تـ اعداد قائمة بأبعاد قيـ االنتماء كالكالء المتضمنة في منياج التربية الكطنية ، الدراسة
، أبعاد 9تمؿ أبعاد القيـ كعددىا كما تـ تحميؿ المحتكل بناء عمى قائمة تش، لممرحمة األساسية الدنيا

كالمقترح تضمينيا في كتب التربية الكطنية لممرحمة ، 7كمفاىيـ القيـ المندرجة تحتيا كعددىا 
  :كقد بينت النتائج ما يمي، األساسية الدنيا

أف ىناؾ تسعة أبعاد لقيـ االنتماء كالكالء يجب أف تتضمف في كتب التربية الكطنية لممرحمة  -
، البعد األسرم، البعد الكطني، البعد التاريخي، البعد االجتماعي، البعد الديني :الدنيا كىياألساسية 

 .البعد الثقافي، البعد البيئي، البعد السياسي، البعد الحرفي

 (1048) أف اجمالي القيـ المتضمنة في منياج التربية الكطنية لممرحمة االساسية الدنيا بمغ -

ب التربية الكطنية لممرحمة األساسية الدنيا ىي القيـ الثقافية حيث أف أكثر القيـ تضمنان في كت -
%( مف اجمالي القيـ المتضمنة في كتب المرحمة 19.1( قيمة تمثؿ )200تضمنت الكتب )
كأف أقؿ القيـ تضمنان في كتب المرحمة األساسية الدنيا القيـ األسرية حيث كاف ، األساسية الدنيا

  .%(2.1سبتو )( قيمة تمثؿ ما ن22عددىا )
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بعنوان " مدى تضمن كتاب التربية المدنية لمصف  (م2119بن شريك )، دراسة عبد القادر -8
 كفاءات تعميمية تعكس أىداف تربوية تجسد مفيوم المواطنة " . الخامس 

كالمساىمة ، ىدفت الدراسة الى البحث في أغكار العبلقة بيف التربية عمى المكاطنة كاألمف الفكرم
 .ـ الكتاب المدرسي لمتربية المدنية في الجزائرفي تقيي

كلمكصكؿ عمى أغراض الدراسة يستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي مف اجؿ دراسة اتجاىات عينة 
كتككنت ، مف الفاعميف في المجتمع نحك مدل مساىمة قيـ المكاطنة المضمنة في الكتاب المدرسي

، فاعبلن مف كالية الجمفة 95كعينة تقدر ب ، خامسعينة الدراسة مف كتاب التربية المدنية لمصؼ ال
مكظفيف في ، أساتذة جامعات، أساتذة متكسط، مقسميف حسب متغير التخصص الى معمميف

 :كلمكصكؿ إلى البيانات البلزمة لمدراسة قاـ الباحثاف بعدة اجراءات منيا، محاميف، اإلدارة

صؼ الخامس ك كاستخبلص القيـ التي قاـ الباحثاف بتحميؿ محتكل كتاب التربية المدنية لم -
 :كقد تكصمت الدراسة الى العديد مف النتائج منيا .يسعى المنياج لتنميتيا

 .نجد تكافر قيـ المكاطنة كلكف بنسب متفاكتة كالتي تعزز مفيـك األمف الفكرم -

 :كقد أكصت الدراسة بما يمي

 .راحميـ العمريةالعمؿ عمى ابراز صكر كرسكمات تتناسب مع بيئة كسف األطفاؿ كم -

التركيز عمى التراث كالتاريخ الكطني كضركرة االعتزاز بو دكف اىماؿ جكانب العصرنة  -
 .كمكاكبة التحديث

االىتماـ بالجانب الركحي ألف لو تأثيران كبيران عمى أطفالنا كألننا في بمد دينو اإلسبلـ حسب  -
 .المادة الثانية مف دستكره

" واقع قيم المواطنة في منياج التربية الوطنية وأداء  بعنوان (م2118دراسة ىناء محمد ) -9
 معممييا بالمرحمة الثانوية " .

ىدفت الدراسة عمى تحديد قيـ المكاطنة التي يجب أف تتضمنيا مناىج التربية الكطنية بالمرحمة 
ي كالكقكؼ عمى مدل ممارسة معممي التربية الكطنية ليذه القيـ في أدائيـ الصف، الثانكية في مصر

ك ككضع تصكر مقترح لتضميف قيـ المكاطنة في محتكل مناىج التربية الكطنية بالمرحمة الثانكية 
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ككانت عينة الدراسة ، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي .بمصر
ثانكم كىي كتب التربية الكطنية لمصؼ األكؿ ال، عبارة عف عينة الكتب التي تـ تحميؿ محتكاىا

( مف معممي التربية الكطنية تـ اختيارىـ 15كعينة معمميف كشممت )، (ـ2008 -2007)طبعة 
 .عشكائيان 

أٌف محتكل كتب التربية الكطنية بالمرحمة الثانكية  :كقد تكصمت الباحثة الى العديد مف النتائج أىميا
كأف ، د قيـ المكاطنة الرئيسيةال يعطي االىتماـ الكافي لتنمية قيمة االنتماء الكطني باعتبارىا أح
كأيضان ضعؼ مستكل اداء ، مناىج التربية الكطنية ال تيتـ بتنمية الكعي السياسي لدل الطبلب

 .معممي التربية الكطنية لؤلدكار السمككية المرتبطة بقيـ المكاطنة

  :كبناءن عمى النتائج قدمت الباحثة العديد مف التكصيات

ادة أساسية تضاؼ درجاتيا إلى المجمكع الكمي لدرجات الطبلب جعؿ مادة التربية الكطنية م -
 .حتى يككف ليا قيمة في نظر كؿ مف الطبلب كالمعمميف كأكلياء األمكر

ضركرة اثراء محتكيات منياج التربية الكطنية بالمرحمة الثانكية بالمزيد مف قيـ المكاطنة في  -
 .ضكء ما كشفت عنو عممية التحميؿ

" قيم المواطنة المتضمنة في كتب التربية الوطنية بالمرحمة  (م2117دراسة النعيم ) -11
 األساسية الدنيا بالمممكة العربية السعودية " .

ىدفت ىذه الدراسة الى تحميؿ محتكل كتب التربية الكطنية لمصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس 
كيو ىذه الكتب مف قيـ كذلؾ لمتعرؼ عمى ما تح، بالمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية

ليتـ ، ( بندان تمثؿ قيـ المكاطنة الصالحة23كاستخدـ الباحث ليذا الغرض قائمة مف )، المكاطنة
كمف النتائج التي تكصمت ليا الدراسة كجكد غياب ، تحميؿ محتكل الكتب في ضكء تمؾ القائمة

إضافة لتبايف كاضح  ،لبعض قيـ المكاطنة المعاصرة كمفيكماتيا بشكؿ ممحكظ مف محتكل الكتب
 .في تكزيع القيـ في الكتب

كبناء عمى النتائج التي تكصمت ليا الدراسة أكصت الباحثة بإثراء كتب التربية الكطنية بمفاىيـ 
 .المكاطنة كالتبايف في تكزيع ىذه القيـ في الكتب
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مكة بعنوان " التربية الوطنية في مدارس المم (م2116دراسة " العبد الكريم والنصار" ) -11
 العربية السعودية " . 

التحميؿ النكعي لمنيج التربية الكطنية في المرحمة المتكسطة في المممكة العربية   ىدفت الدراسة إلى
المتكسطة في بريطانيا ؛ لمتعرؼ عمى األسمكب الذم  كمنيج التربية الكطنية في المرحمة، السعكدية

كرصد نقاط االتفاؽ ، أك المكاطنة، كطنيةتناكؿ بو ىذيف المنيجيف أىداؼ كمحتكل التربية ال
كمنيج ، كاالختبلؼ بيف منيج التربية الكطنية في المرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية

نمكذج مقترح لتدريس التربية  كما ىدفت إلى بناء.التربية الكطنية في المرحمة المتكسطة في بريطانيا
، مكة العربية السعكدية في ضكء التكجيات التربكية الحديثةالكطنية في المرحمة المتكسطة في المم

كاستخدـ الباحثاف منيج تحميؿ المحتكل الكصفي الظاىرم الذم ييتـ بالكصؼ الظاىر النكعي 
 .كاألفكار العامة التي تضمنتيا كتب التربية الكطنية، لممكضكعات

 :كقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج مف أبرزىا

قة التأليؼ في المقرر البريطاني المعتمد عمى جكانب التشكيؽ كاإلثارة بتقدـ أسمكب كطري -
كتفاعمية لزيادة دافعية الطبلب لمقراءة ، كجعؿ الدركس حية، العممية كاستخداـ الكسائؿ المعينة

 كالمعرفة.

فضبل عف بركز ، كطريقة عرضيا كتقكيميا، كذلؾ تقدـ المقرر البريطاني في المعمكمات المقدمة 
كربطو بما يدكر في مجتمعو الصغير كفي ، كتشجيعو عمى التأمؿ كالتفكير، النشط لمطالب الدكر

كفي ضكء ، كطنو كفي العالـ مف قضايا كمشكبلت تؤثر عميو شخصيان بشكؿ مباشر أك غير مباشر
 -أكصى الباحثاف بما يمي:، ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج

 مكذج المقترح في ىذه الدراسة لتطكير منيج التربية الكطنيةاالستفادة مف األفكار الكاردة في الن -
 في المرحمة المتكسطة في المممكة العربية المتكسطة.

إعادة النظر في طريقة كأسمكب تأليؼ مقررات التربية الكطنية في المرحمة المتكسطة ؛ لتصبح  -
كجعؿ الدركس حية ، المعينة العممية كاستخداـ الكسائؿ أكثر اعتمادا عمى جكانب التشكيؽ كاإلثارة

 .كتفاعمية قدر المستطاع
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ضركرة ربط الطبلب أثناء دراستيـ لمكضكعات التربية الكطنية بما يدكر في العالـ مف قضايا  -
 .بشكؿ مباشر أك غير مباشر كمشكبلت تؤثر عمييـ شخصيا أك عمى أكطانيـ

تماعية لمصف الثالث بعنوان " تقويم أثر منيج الدراسات االج (م2114دراسة حماد ) -12
 االعدادي في ضوء مفيومي المواطنة والعولمة " .

 الثالث الصؼ تبلميذ لدل المكاطنة تنمي التي األسس بأىـ لقائمة التكصؿ إلى ىدفت الدراسة
 لقائمة التكصؿ إلى ىدفت ككذلؾ، االجتماعية الدراسات منيج يتضمنيا أف ينبغي اإلعدادم كالتي

 لتكيؼ اإلعدادم الثالث بالصؼ االجتماعية الدراسات منيج يحتكييا أف التي ينبغي األسس بأىـ
 الدراسات منيج إسياـ مدل عمى التعرؼ إلى تيدؼ ككما.العكلمة كتحدياتيا مع التبلميذ

 كتعريفيـ التبلميذ لدل المكاطنة أسس ترسيخ في الثالث اإلعدادم بالصؼ، الحالي االجتماعية
 .بالعكلمة

 الدراسات بمنيج كالخاصة العامة لؤلىداؼ المضمكف تحميؿ في الكصفي منيجال الدراسة كاتبعت
الدراسات  لمادة المقرر المدرسي الكتاب تحميؿ ككذلؾ، اإلعدادم الثالث لمصؼ االجتماعية
 :إلى النتائج التالية الدراسة كتكصمت .االجتماعية

 بصكرة كغرسيا االنتماءب الشعكر كتنمية األمني الحس رفع الصالحة المكاطنة متطمبات أف -
 .القادمة لؤلجياؿ صحيحة بصكرة أيضا لتصؿ الناشئة في كقكية جيدة

 مف أيضا المجتمع مع التكاصؿ عمى كالتشجيع، المكاطف لدل المبادرة ركح بث أف كما -
دراؾ اىتماـ مف بمزيد الجانب ىذا يحظى أف كالمأمكؿ الصالحة المكاطنة متطمبات  .المكاطنيف كا 

بعنوان " القيم المتضمنة في مقررات التربية الوطنية في  (م2111يس )دراسة الر  -13
 الصفوف األخيرة من المرحمة االبتدائية في المممكة العربية السعودية " .

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحميؿ القيـ المتضمنة في مقررات التربية الكطنية لمصفكؼ الثبلثة األخيرة 
كقد استخدـ الباحث المنيج التحميمي لتحميؿ ، العربية السعكدية مف المرحمة االبتدائية في المممكة
، أك الفكرة أساسان لرصد القيـ التي تتضمنيا ىذه الكتب الثبلثة، المحتكل مستخدمان كحدة المحتكل

 :كتكصؿ الباحث إلى عدد مف النتائج مف بينيا
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، التنمية الركحية أٌف تدريس مقررات المكاطنة في المممكة المتحدة يسعى إلى رفع مستكل -
 .كالثقافية لدل التبلميذ، كاألخبلقية

 .أٌف تدريس المكاطنة يسيـ في رفع ميارات االتصاؿ األساسية لدل التبلميذ -

 كتنمية قيمة العدؿ.، كاحتراـ اآلخر، أٌف تدريس المكاطنة يكسب التبلميذ النظاـ الديمقراطي -

 .اجباتو في المجتمعأٌف تدريس المكاطنة يبصر التبلميذ بحقكؽ الفرد كك  -

أٌف تدريس المكاطنة ينمي لدل التبلميذ ميارات المشاركة كالتعاكف االجتماعي كتحمؿ  -
 .المسئكلية

بعنوان " مدى مراعاة منياج التربية الوطنية المقرر لصفات  (م1998زيدان ) دراسة -14
 المواطن " .

 استخدمت .الصالح مكاطفال لصفات الكطنية التربية منياج مراعاة مدل عمى التعرؼ إلى ىدفت
 المجاؿ، السياسي المجاؿ :ىي مجاالت ثبلثة عمى مكزعة، فقرة (97) مف مككنة استبانو الباحثة

 .( معمـ كمعممة303مف ) مككنة عينة عمى االستبانة تطبيؽ كتـ، االجتماعي كالمجاؿ، االقتصادم

لصفات المكاطف الصالح كانت أشارت نتائج الدارسة إلى أف درجة مراعاة مناىج التربية الكطنية 
كأف تقديرات اإلناث لدرجة المراعاة كانت أعمى منيا عند الذككر في المجاليف االقتصادم ، متكسطة

كاالجتماعي كأف تقديرات المعمميف تخصص الجغرافيا أعمى مف تقديرات ذكم التخصصات األخرل 
مدارس أساسية كثانكية معنا أعمى  كتقديرات المعمميف الذيف يعٌممكف في، في المجاؿ السياسي فقط

مف نظائرىـ الذيف يعٌممكف في المدارس األساسية كالمدارس الثانكية في المجاليف السياسي 
، بينما لـ يظير فركؽ في تقدير درجة المراعاة تعزل لمتغيرات المؤىؿ العممي، كاالقتصادم فقط
دة النظر في كتب التربية الكطنية بما كأكصت الباحثة بضركرة إعا، كمتغير الخبرة، كمكقع المدرسة

 .يكفؿ تضميف صفات المكاطف الصالح لعناصر المنياج مف حيث المحتكل كاألنشطة التعميمية
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م( بعنوان " القيم الواجب توافرىا في كتب التربية الوطنية 1996و األغا ) الفرا دراسة -15
 لممرحمة االبتدائية " .

لممرحمة  الكطنية التربية كتب في تكافرىا الكاجب القيـ أىـ عف الكشؼ الدراسة ىذه استيدفت
 بالثكابت الفمسطينية االرتباط قيـ إلى تتفرع كالتي - كالكطنية السياسية القيـ تكافر كمدل، االبتدائية
 التربية الكطنية كتب في عنو كالدفاع لمكطف كاالنتماء - كالمستكطنات كالبلجئيف كالمقدسات
ظيرت في العاـ   التي، العيد حديثة الكتب عمى الدراسة أجريت كقد .بتدائيةاال لممرحمة الفمسطينية
المنيج  كقد استخدـ الباحثاف، كىي السنة التي أجريت فييا الدراسة 1995/1996الدراسي 

 :النتائج أظيرت كقد .الكتب لتمؾ المحتكل تحميؿ الكصفي التحميمي كاستخدـ لذلؾ أداة

 .األخرل القيـ مجمكع نسبة مف % 8.77 بنسبة الكطنيةك  السياسية القيـ تكافر عمى -

 .الثاني الصؼ كتاب في كأقميا، السادس الصؼ كتاب في تكافران  أكثرىا أف -

 مف 57.42 بنسبة الكتب في تكافرت عنو كالدفاع لمكطف باالنتماء الخاصة الفرعية القيمة أف -
 كخاصة في تكافران  كالكطنية ياسيةالس القيـ أكثر كىي كالكطنية السياسية الفرعية القيـ مجمكع
 القيمة الفرعية كانت فقد كاإلسبلمية القكمية السياسية القيـ أما، كالثاني الخامس الصؼ كتاب

 كالقكمية كاإلسبلمية السياسية القيـ مجمكع مف % 26.53 بنسبة متكافرة اإلسبلمي االنتماء
 مجمكع مف 24.29%بنسبة  كالقكمي يالعرب كاالنتماء، الرابع الصؼ كتاب في تكافران  كأكثرىا
 االنتماء أما، كالخامس الصؼ الثاني كتب في تكافران  كأكثرىا كاإلسبلمية كالقكمية السياسية القيـ

 كتاب في تكافران  كأكثرىا السياسية كالقكمية القيـ مجمكع مف  6.12 بنسبة كاف فقد اإلنساني
 .الرابع الصؼ

ضكء  في الفمسطينية الكطنية التربية كتب في المتضمنة القيـ دراسة بإعادة الدراسة كأكصت -
 .االجتماعيات معممي آراء

إعادة  عند معيف معيار ضمف بينيا كالتكازف قيمة لكؿ بالشمكؿ باالىتماـ الدراسة كأكصت -
 .الكتب ليذه بإثراء القياـ، تغييرىا عدـ حالة كفي، الكتب ىذه تأليؼ
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ي محتوى مناىج المواد االجتماعية بالمدرسة بعنوان " القيم ف (م1995عطوة ) دراسة -16
 العربية الدولية بين الواقع والمطموب "

 االبتدائية المرحمة في االجتماعية المكاد مناىج تتضمنو ما مدل عمى الكقكؼ إلي الدراسة ىدفت
 .كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، المطمكبة لمقيـ الدكلية العربية في المدرسة

، نة الدراسة عبارة عف محتكل مناىج المكاد االجتماعية لمصفكؼ مف األكؿ إلى السادسكانت عي
كقد قاـ الباحث بتحميؿ المحتكل باستخداـ أسمكب تحميؿ المحتكل في ضكء قائمة القيـ التي أعدىا 

 كتأكد مف صدقيا كالتي تشتمؿ عمى القيـ الكاجب تكافرىا في المناىج.

ع القيـ بيف صؼ كآخر يكجد فيو خمؿ كىذا يتكقؼ عمى طبيعة تكصمت الدراسة إلى أف تكزي
كأف بعض محاكر القيـ تركزت في صفكؼ كضعؼ تكاجدىا ، مكضكع الدراسة بكؿ صؼ دراسي

كما كتكصمت إلي كجكد ضعؼ كاضح ، كأف القيـ الكطنية احتمت الترتيب األكؿ، في صفكؼ أخرل
في حيف كانت القيـ الركحية األخبلقية في ترتيب  ،في تكاجد القيـ االجتماعية اإلنسانية في الكتب

كأكصت الدراسة بضركرة كجكد حد أدنى ، متقدـ حيث كانت في المركز الثالث في قائمة التحميؿ
مشترؾ بيف المعمميف الذيف يقكمكف عمى تدريس المادة ألف تضميف القيـ في الكتب ال يضمف 

لمتابعة الدكرية لمدل اكتساب التبلميذ لمقيـ في نياية كبضركرة االىتماـ بالتقكيـ كا، إيصاليا لمطمبة
كؿ حمقة دراسية عف طريؽ تطبيؽ مقياس لمقيـ عمى تبلميذ المدرسة مف أجؿ معالجة السمبيات 

 .كدعـ اإليجابيات

بعنوان " القيم االجتماعية الالزمة لتالميذ الحمقة الثانية من  (م1994) مبارك دراسة -17
 ىج المواد االجتماعية في تنميتيا لمطالب " . التعميم األساسي ودور منا

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد القيـ االجتماعية البلزمة لتبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي. 
كالتعرؼ عمى مدل تضمف أىداؼ مناىج الدراسات االجتماعية كمحتكاىا بالحمقة الثانية مف التعميـ 

أثر تدريس ىذه المناىج في تنمية القيـ االجتماعية لدل تبلميذ ىذه كعمى ، األساسي عمى ىذه القيـ
لى أم مدل تختمؼ القيـ االجتماعية البلزمة لتبلميذ الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي ، الحمقة كا 

 باختبلؼ الجنس.
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فبمغ أما بالنسبة لعينة الدراسة لمبنيف ، حيث استخدـ الباحث في دراستو ىذه منيج تحميؿ المحتكل
، تمميذان  185تمميذان كعدد أفراد العينة مف الصؼ التاسع  185عدد أفراد العينة مف الصؼ السابع 

كعدد أفراد العينة مف ، تمميذة 185أما بالنسبة لمبنات فبمغ عدد أفراد العينة مف الصؼ السابع 
الة إحصائيان بيف كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ د . تمميذة 185الصؼ التاسع 

كأكصت الدراسة بأف  .متكسط درجات أفراد العينة مف البنيف كالبنات في مقياس القيـ االجتماعية
يككف ىناؾ اتفاؽ بيف المسئكليف في كزارة التربية كالتعميـ كالمسئكليف في كزارة اإلعبلـ عمى القيـ 

الشباب حتى يعمبل في اتجاه  بصفة عامة كالقيـ االجتماعية بصفة خاصة المطمكب إكسابيا لدل
 كاحد كىذا أدعى لتحقيؽ ىدفيما.

ر دور المواطن وواجبو الوطني عمى أث بعنوان :  : (Krager، 2114كراجر )دراسة  -18
 سموك المواطنة 

ىدفت الدراسة الى اجراء اختبار نظاـ تحميمي يخاطب باحتراـ كبطرؽ مباشرة كغير مباشرة تنبؤات 
كبصفة خاصة تنمية دكر المكاطف ككاجبو لدل المكظفيف حتى ، كاطنةحكؿ تنمية دكر كسمكؾ الم

كتألفت عينة ، كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي .يدخؿ في سمككياتيـ أثناء العمؿ
( طالبان مف الدراسة مساىمة دكر الكاجب الكطني بأىمية طبلب 30( طالبة ك)185الدراسة مف )

( ساعة أسبكعيان كمشاركيف في ىذه الدراسة كقد أظيرت 20بمعدؿ ) جامعة فمكريدا كالذيف يعممكف
لذا ، كعميو فإٌف الكاجب الكطني متقمب، نتائج كبيرة في التنبؤ بسمكؾ كتصرفات المكاطنة المنظمة

يجب أف يعطى أىمية بالغة في الدراسات المستقبمية التي تبحث حكؿ سمكؾ كتصرفات المكاطنة 
 المنظمة.

 كفاءة منيج التربية الوطنية في إيطاليا ، بعنوان:  (Losito ،2003 )دراسة لوسيتو  -19

ككفاءة مشاركة ، ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كفاءة منيج التربية الكطنية في ايطاليا
كبينت الدراسة أف تنمية التربية ، الطبلب في النشاطات كالفعاليات الكطنية في تنمية قيـ المكاطنة

كتنمي ، كىي تؤكد مفاىيـ كمنطمقات سياسية ككطنية، س لنظاـ التعميـ االيطاليالكطنية ىدؼ أسا
عند الطبلب قيـ المكاطنة المتمثمة في المحافظة عمى الدستكر كاحتراـ حقكؽ الكطف كحقكؽ 

كأشارت الدراسة إلى أف طبلب المرحمة الثانكية يمارسكف ضمف منيج التربية الكطنية ، المكاطنيف
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يـ العمؿ التطكعي كالمشاركة الديمقراطية ك كخمصت الدراسة الى كجكد فجكة بيف نشاطات تنمي في
كاف الكقت الذم يمضيو المعممكف في تدريس المقرر اقؿ مف الكقت ، الكاقع كالمناىج المخطط ليا
كما أف ىناؾ نقصان اساسيان في استيعاب الطبلب لمفاىيـ التربية ، المخصص لو في الخطة

  .الكطنية

تحديد محتوى مقرر التربية الوطنية ، بعنوان: ( Mintrop ،2003)منتروب  دراسة  -21
 واثر المقرر في سموك الطالب، من وجية نظر المختصين والمعممين والطالب

%( في معظـ االقطار الثمانية كالعشريف 90-80)كجد الباحث أف الغالبية العظمى مف المعمميف 
كلـ تكف نظرة المعمميف متطابقة ، ر مجد لمطبلب كالدكلةالمشاركة في الدراسة يركف أف ىذا المقر 

طاعة القانكف :حكؿ اىمية المكضكعات التقميدية في التربية الكطنية مثؿ ، التاريخ الكطني ك كا 
كاالنخراط في األحزاب السياسية كاالتحادات العمالية كالخدمة العسكرية ك ككذلؾ المكضكعات 

كما أظيرت الدراسة ، كالمكضكعات ذات الصفة العالمية، بيئةاألكثر حداثة كحقكؽ اإلنساف ك كال
% مف تمؾ الفئة 80في حيف أف ، ( سنة ال يميمكف الى األمكر السياسية14أف الطبلب في سف )

كأما ، كيركف أف التصكيت يمثؿ مشاركتيـ السياسية، ترغب في التصكيت عندما يحيف الكقت لذلؾ
إف أكثر مف نصؼ ىؤالء الطبلب يحبذكف جمع الماؿ ألسباب في ما يتعمؽ باألنشطة االجتماعية ف
 .اجتماعية تعكد بالنفع عمى المجتمع

  cayir & Gurkaynak (2111)دراسة كايير وجوركاينك  -21

، منيج التربية لممكاطنة كحقكؽ االنساف في تركيا فقد استيدفت الدراسة الفحص الناقد لمحتكل
، لممكاطنة في تركيا منذ تأسيسيا حتى الكقت الحاليكاستعراض اإلطار التاريخي في التربية 

، كأشارت نتائج الدراسة إلى أٌف التربية لممكاطنة في تركيا تعد جزءن مف مشركع التحديث المركزم
كأنو عمى الرغـ مف كجكد منيج ، كالذم يشمؿ تحكؿ الحياة العامة كالخاصة لممكاطنيف األتراؾ

فإٌف التربية ، الذم ييدؼ إلى خمؽ مكاطف يضحي بنفسو ككطنومنفصؿ دائمان في التربية الكطنية ك 
باإلضافة إلى محتكاىا فإٌف التربية ، لممكاطنة تبرز كمكضكع عبر المناىج الدراسية المختمفة

لممكاطنة التركية أشارت إلى المفيكـ العالمي لممكاطنة تمشيان مع طمكح تركيا لتصبح عضكان في 
  .االتحاد األكركبي



124 

 

 :عمى الدراسات التي تناولت قيم المواطنة في منياج الدراسات االجتماعيةالتعميق 

، بالنظر إلى ما تـ عرضو مف دراسات سابقة حكؿ قيـ المكاطنة في منياج الدراسات االجتماعية
 .كمدل تضمف المنياج ليذه القيـ

 :بالنسبة لألىداف

، دل احتكائيا عمى قيـ المكاطنةكم ىدفت بعض الدراسات إلى تقييـ محتكل الدراسات االجتماعية
، (2009، دراسة )المرشد، (2009، عبد الباسط)دراسة ، (2011، دراسة )الرنتيسي كمرتجى :مثؿ

، دراسة )النعيـ، (2008، محمد)دراسة ، (2009، حمتك)دراسة ، (2009، المالكي)دراسة 
، زيداف)دراسة ، (2000، الريس)دراسة ، (2006، العبد الكريـ كالنصار)دراسة ، (2007
 .(1995، عطكة)دراسة ، (1998

 :كما ىدفت دراسات أخرل إلى تنمية قيـ المكاطنة مف خبلؿ تدريسيا في الدراسات االجتماعية مثؿ
، دراسة )حماد، (2004، حماد)دراسة ، (2010، رشداف)دراسة ، (2011، أبك شاىيف)دراسة 
 .(1994، مبارؾ)دراسة ، (2004

إلى البحث في العبلقة بيف التربية عمى المكاطنة كاألمف الفكرم مثؿ  كما ىدفت دراسات أخرل
  .(2009، عبد القادر ك بف شريؾ)دراسة 

 :بالنسبة لمعينة المختارة

، الرنتيسي كمرتجى)اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة محتكل المناىج الدراسية كدراسة 
دراسة ، (2009، المرشد)دراسة ، (2009، اسطعبد الب)دراسة ، (2010، رشداف)دراسة ، (2011

، دراسة )العبد الكريـ ك النصار، (2007، النعيـ)دراسة ، (2008، محمد)دراسة ، (2009، حمتك)
 .(2003، منتركب)دراسة ، (1995، عطكة)دراسة ، (2000، الريس)دراسة ، (2006

دراسة )أبك  :ب مثؿكما اختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة مف مجمكعة مف الطبل
  .(1994، مبارؾ)دراسة ، (2011، شاىيف

، المالكي)دراسة  :كاختارت مجمكعة مف الدراسات عينة الدراسة مف مجمكعة مف المعمميف مثؿ
  .(1998، زيداف)دراسة ، (2008، محمد)دراسة ، (2009
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كجامعييف كمكظفيف ( فاعبلن مف معمميف كأساتذة 95كما اختارت دراسات أخرل عينة الدراسة مف )
دارييف كمحامييف  .(2009، عبد القادر بف شريؾ)كذلؾ مثؿ دراسة ، كا 

 بالنسبة لألدوات التي استخدمتيا دراسات ىذا المحور:

فقد استخدمت بعض الدراسات استمارة تحميؿ ، تباينت أدكات الدراسة بيف كؿ دراسة كأخرل
( ك دراسة 2009، عبد الباسط)دراسة ، (2011، الرنتيسي كمرتجى)كذلؾ مثؿ دراسة ، المحتكل

دراسة ، (2004، محمد)دراسة ، (2009، دراسة )عبد القادر كبف شريؾ، (2009، المرشد)
، دراسة )الريس، (2004، حماد)( ك دراسة 2006، دراسة )العبد الكريـ كالنصار، (2007، )النعيـ
 .( 1994، سة )مبارؾدرا، (1995، دراسة )عطكة، (1996، دراسة الفرا كاألغا، (2000

لقياس الفركؽ بيف المجمكعة  (اختبار)بعض الدراسات استخدمت أداة مقياس لقيـ المكاطنة 
  .(2009، حمتك)دراسة ، (2011، ابك شاىيف)التجريبية كالضابطة مثؿ دراسة 

بعض الدراسات استخدمت استبانة لمتعرؼ عمى دكر المعمـ في تنمية قيـ المكاطنة كغرسيا لدل 
  .(1998، زيداف)دراسة ، (2009، المالكي)بلب مثؿ دراسة الط

 :بالنسبة لمنيج الدراسة

دراسة ، (2011، الرنتيسي كمرتجى)اتبعت أغمب الدراسات المنيج الكصفي التحميمي كدراسة 
( 2009، دراسة )حمتك، (2009، دراسة )المرشد، (2009، عبد الباسط)دراسة، (2010، )رشداف

، دراسة العبد الكريـ كالنصار، (2008، دراسة)محمد، (2009، بف شريؾدراسة)عبد القادر ك 
دراسة )الفرا ، (1998، دراسة )زيداف، (2000، الريس)دراسة ، (2004، ( دراسة )حماد2006
 (.2004، كراجر)دراسة ، (1995، عطكة)دراسة ، (1996، كاألغا

 .(2011، يفأبك شاى)كما أف ىناؾ دراسات اتبعت المنيج التجريبي كدراسة 

 :بالنسبة لألساليب اإلحصائية المستخدمة

، (2011، دراسة )الرنتيسي كمرتج :استخدمت معظـ الدراسات التكرارات كالنسب المئكية مثؿ
كدراسة ، (2009، كدراسة )المرشد، (2009، كدراسة )عبد الباسط، (2010، رشداف)كدراسة 

، النعيـ)ك دراسة )، (2008، محمدكدراسة )، (2009، بف شريؾ)كدراسة ، (2009، حمتك)
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كدراسة ، (1998، كدراسة )زيداف، (2000، الريس)كدراسة ، (2004، حماد)كدراسة ، (2007
 .(1995، كدراسة )عطكة، (1996، الفرا كاألغا)

بينما ىناؾ دراسات استخدمت مف األساليب اإلحصائية المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم 
، كدراسة )مبارؾ، (2009، كدراسة )المالكي، (2011، أبك شاىيف)دراسة  :مثؿ T- test كاختبار
1994). 

 :بالنسبة لمنتائج

تبيف مف الدراسات السابقة لممحكر الثاني اتفاؽ معظـ الدراسات عمى تدني مراعاة محتكل مناىج 
، افدراسة )رشد، (2011، الرنتيسي كمرتجى)مثؿ دراسة ، الدراسات االجتماعية لقيـ المكاطنة

دراسة ، (2008، دراسة )محمد، (2009، دراسة )المرشد، (2009، دراسة )عبد الباسط، (2010
 .(1996، الفرا كاألغا)دراسة ، (1995، دراسة )عطكة، (1998، زيداف)دراسة ، (2007، )النعيـ

، كأكصت أغمب الدراسات عمى ضركرة تضميف محتكل مناىج الدراسات االجتماعية بقيـ المكاطنة
دراسة ، (2010، دراسة )رشداف، (2011، الرنتيسي كمرتجى)تكازف في تضمينيا كدراسة كال
 .(1998، دراسة)زيداف، (2007، النعيـ)دراسة ، (2008، محمد)

كصت دراسات أخرل عمى ضركرة استخداـ مدخؿ التحميؿ األخبلقي في تدريس الدراسات كما أ
لدراسات االجتماعية كصياغتيا كفؽ مدخؿ التحميؿ كتحديد القضايا الجدلية في مناىج ا، االجتماعية

 (2011، ابك شاىيف)األخبلقي مثؿ دراسة 

كأكصت بعض الدراسات عمى ضركرة تدريب معممي الدراسات االجتماعية عمى ترجمة قيـ 
كذلؾ مثؿ دراسة ، المكاطنة المتضمنة باألىداؼ العامة كالخاصة لمدراسات االجتماعية سمككان كفعبلن 

 ( 2009، المالكي)( ك دراسة 2009، المرشد)دراسة ، (2009، باسطعبد ال)

في أنيا تيدؼ إلى الكشؼ عف قيـ المكاطنة  :وقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة
 .المتضمنة في منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع

ركؽ ذات الداللة كفي أنيا تضمنت سؤاالن حكؿ الف، كالكشؼ عف مدل اكتساب الطمبة ليا
كما أف ىذه ، لمتكسطات معرفة الطمبة لمقيـ المتعمقة بمفيكـ المكاطنة تعزل لمجنس االحصائية
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الدراسة استخدمت أداة كىي االختبار لمكقكؼ عمى المتكسطات ك في حيف بعض الدراسات السابقة 
  .استخدمت استبانة لمقياس

 :ميوقد استفادت الدراسة من الدراسات السابقة ما ي

مف حيث تعريفيا كأىميتيا كخصائصيا ، كتابة الجزئية المتعمقة بالقيـ في اإلطار النظرم -
 .كطبيعتيا كتصنيفاتيا

 .االستفادة مف آلية صياغة أداة القيـ التي سيتـ بناء عمييا تحميؿ المنياج -

 .استخداـ االساليب االحصائية المناسبة لمدراسة -

تناكلتيا الدراسات كالرجكع الييا كاالستفادة منيا بما االطبلع عمى المصادر كالمراجع التي  -
 .يتناسب مع الدراسة الحالية

 .االستفادة مف طريقة ترتيب كتنسيؽ الرسالة بما يتناسب مع أصكؿ البحكث العممية -

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

 

 

  .منيج الدراسةأواًل : 

 .عينة الدراسةثانيًا : 

 .دراسةأدوات الثالثًا : 

 .إجراءات الدراسةرابعًا : 

 .األساليب اإلحصائيةخامسًا : 
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 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة

نجاز ىذه الدراسة ، يتضمف ىذا الفصؿ الخطكات كاإلجراءات التي قامت بيا الباحثة لتسييؿ كا 
لقاء الضكء عمى خطكاتيا كالتي تتضمف منيج الدراسة كمجتمع الدراسة كعينتيا كاس تعراض كا 

كذلؾ لمتأكد مف مدل صدقيا في قياس ، األدكات المستخدمة كما أجرم ليا مف معالجات إحصائية
كفي التكصؿ إلى النتائج النيائية لمدراسة كذلؾ عمى النحك ، الفقرات التي كضعت مف أجؿ قياسيا

 :التالي

 :منيج الدراسة :أوالً 

ألنو يعتبر طريؽ ، متو ليدؼ الدراسةاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ لمبلء
كتيدؼ إلى تجييز بيانات إلثبات فركض معينة تمييدان لئلجابة بدقة عمى ، لمبحث في الحاضر

تساؤالت محددة سمفان تتعمؽ بالظكاىر الحالية كاألحداث الراىنة التي يمكف جمع المعمكمات عنيا في 
 .(73: 1997، غااأل) كذلؾ باستخداـ ادكات معينة، زماف إجراء البحث

كىذا يعني أف المنيج الكصفي التحميمي ىك المنيج الذم يعتمد عمى دراسة الظكاىر ككصفيا 
 كتحميؿ مككناتيا كعناصرىا ثـ تفسير نتائجيا.

كليذا تـ استخداـ المنيج الكصفي في ىذه الدراسة لتحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية 
كذلؾ الستخراج قائمة ، طنية كالتربية المدنية( لمصؼ التاسع األساسي)التاريخ كالجغرافيا كالتربية الك 

كلتحميؿ البيانات المستمدة مف ، بقيـ المكاطنة المتضمنة في محتكل كتب الدراسات االجتماعية
 .االختبار الذم طبؽ عمى أفراد العينة مف الطمبة

   جتمع الدراسة:م :ثانياً 

 :يتككف مجتمع الدراسة مف

يخ كالجغرافيا كالتربية الكطنية كالتربية المدنية المقرر عمى طمبة الصؼ التاسع في منياج التار  -1
 .فمسطيف
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طمبة الصؼ التاسع االساسي في مدارس محافظة غزة مف الذككر كاإلناث في مدارس ككالة  -2
منيـ ، ( طالبان كطالبة4467ـ( البالغ عددىـ )2012/2013الغكث الدكلية خبلؿ العاـ الدراسي )

 .( طالبة2181( طالب ك )2286)
كقد طبؽ االختبار عمى طمبة الصؼ التاسع في مدارس محافظة غرب غزة كالبالغ عددىـ 

 .طالبان  (971)( طالبان ك1223منيـ )، ( طالبان كطالبة2194)

 :عينة الدراسة :ثالثاً 

 : العينة الميدانية

ة مف طمبة الصؼ التاسع ( طالبان كطالب500تـ اختيار عينة عنقكدية عشكائية اشتممت عمى )
( يكضح تكزيع أفراد عينة 1كالجدكؿ رقـ )، (2012/2013بمحافظة غرب غزة لمعاـ الدراسي )

 الدراسة:

 (1رذٚي )

 ٠ٛػش تٛص٠غ أفشاد ػ١ٕخ اٌذساعخ صغت اٌزٕظ

 النسبة المئكية العدد الجنس

 %48.8 244 ذككر

 51.2 256 إناث

 %100 500 المجموع

 

عمى محتكل كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع في فمسطيف لمعاـ  كما اشتممت العينة
 . (ـ2012/2013الدراسي )

 :أدوات الدراسة :رابعاً 

 :استخدمت الباحثة األدكات البحثية التالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 .أداة تحميؿ المحتكل :أكالن 
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 .اختبار لقياس مدل اكتساب الطمبة لقيـ المكاطنة :ثانيان 

 (1)ممحق رقم  :أداة تحميل المحتوى :أوالً 

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى مدل تضمف محتكل منياج الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع 
كلذلؾ قامت الباحثة بتحميؿ محتكل منياج الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع ، لقيـ المكاطنة

 .األساسي

 :لتاليةكقد تـ التحميؿ في ىذه الدراسة كفقان لمخطكات ا

 :اليدف من التحميل -1

اليدؼ مف التحميؿ في ىذه الدراسة تحديد مدل تضمف محتكل منياج الدراسات االجتماعية لقيـ 
 .المكاطنة

 :عينة التحميل -2

التربية ، الجغرافيا، تمثمت عينة التحميؿ بمنياج الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع )التاريخ
 .(ـ2012/2013راسي )التربية المدنية( لمعاـ الد، الكطنية

  :وحدة التحميل -3

كذلؾ لككف ، كتحديد القيـ المتكافرة في كؿ فقرة، اعتمدت الباحثة الفقرة ككحدة في تحميؿ الكتب
 .التحميؿ بالفقرة أكثر يسر كسيكلة لمباحثة

 :فئة التحميل -4

التربية ، يةالتربية الكطن، الجغرافيا، تـ تحميؿ كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع )التاريخ
كتمثمت فئات التحميؿ في القيـ الفرعية الكاردة ، المدنية( كفؽ قائمة التحميؿ التي تـ تحديدىا مسبقان 

 .في بنكد كؿ بعد مف األبعاد

  :ضوابط عممية التحميل -5

ككاف ال بد مف ، تـ تحميؿ كتب الدراسات االجتماعية األربعة لمصؼ التاسع كفؽ قائمة قيـ المكاطنة
 كمف أىـ ىذه الضكابط:، ط لعممية التحميؿ لنحصؿ عمى نسبة ثبات عالية لمتحميؿكضع ضكاب
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 .اسـ كرقـ الكحدة الدراسية -
 .يشمؿ التحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع -
 .استبعاد أنشطة كتدريبات الكتاب الكاردة في نياية كؿ كحدة -
 .استخداـ استمارة لرصد النتائج كتكرار كؿ قيمة -
 :صدق أداة التحميل -6

، فتقيس ما كضعت لقياسو فقط، يقصد بالصدؽ مدل تحقيؽ األداة لمغرض الذم اعدت مف أجمو
كقد تـ االستدالؿ عمى صدؽ التحميؿ مف خبلؿ بطاقة التحميؿ التي تـ الحكـ عمى صدقيا مف 
، خبلؿ عرضيا عمى محكميف مف متخصصيف كمعمميف كمكجيي كمعممي الدراسات االجتماعية

كقد أشار المحكمكف إلى صبلحية األداة لمتحميؿ ، كذلؾ إلبداء آرائيـ في إلمكانية تحميؿ المحتكل
ضافة بعض التعديبلت عمى القائمة كقد تـ األخذ بتكصيات المحكميف لتستكفي أداة ، مع حذؼ كا 

  .التحميؿ شرط الصدؽ

 :ثبات أداة التحميل -7

سيا عند تكرار القياس باستخداـ األداة نفسيا في المقصكد بالثبات ىنا " الحصكؿ عمى النتائج نف
كأف تعطي األداة نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقيا مرة أخرل عمى نفس العينة ، الظركؼ نفسيا "

كلمتأكد مف ثبات التحميؿ قامت الباحثة بتحميؿ كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع كفؽ قائمة 
ممية التحميؿ بعد شير مف التحميؿ األكؿ كتـ حساب نسبة االتفاؽ كقد قامت الباحثة بإعادة ع، القيـ

 :بيف التحميميف لحساب ثبات االداة باستخداـ معادلة ىكلستي

 %  X 100    نسبة االتفاؽ
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 ( يوضح نقاط االتفاق واالختالف ومعامل االتفاق في تحميل المحتوى2الجدول رقم )

 البيان
 التحميل
 األول

   لتحميلا
 الثاني

نقاط 
 االتفاق

نقاط 
 االختالف

نقاط 
االتفاق + 

نقاط 
 االختالف

معامل 
 االتفاق

 83.9% 174 28 146 174 146 القيـ في التاريخ

 94.4% 108 6 102 108 102 القيـ في الجغرافيا

 100% 245 0 245 245 245 القيـ في التربية الكطنية

 100% 376 0 376 376 376 القيـ في التربية المدنية

 96.2% 903 34 869 903 869 التحميؿ ككؿ

%( كما فكؽ كىذا معامؿ جيد كيطمؽ 83.9يبيف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت االتفاؽ كانت مف )
عمى ىذا النكع مف الثبات باالتساؽ عبر األفراد كيقصد بو كصكؿ المحمؿ نفسو مع شخص أخر 

 مما يؤكد ثبات األداة.، بيؽ إجراءات عممية التحميؿ نفسياإلى درجة عالية مف نقاط االتفاؽ عند تط

 كبذلؾ تككف أداة التحميؿ المستخدمة في ىذه الدراسة في صكرتيا النيائية كصالحة لمتطبيؽ.

 :اختبار أداة الدراسة :ثانياً 

أعدت الباحثة اختباران لمتعرؼ إلى مدل اكتساب طمبة الصؼ  :محتوى االختبار المعرفي -1
ككانت أسئمة االختبار مكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد كالتي تعتبر مف ، ـ المكاطنةالتاسع لقي

 افضؿ انكاع االسئمة المكضكعية ألنيا:
 .يقؿ فييا التخميف بالجكاب الصحيح إلى أدنى حد ممكف -
 .ال تتأثر بذاتية المصحح عند التصحيح مثؿ األسئمة المقالية -
 .كبير مف المادة تغطي نكعية ىذه االسئمة جزء -
 .تتصؼ باف ليا معدالت صدؽ كثبات عالية -
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 :صياغة فقرات االختبار -2

 :تم صياغة فقرات االختبار بحيث كانت

 .مناسبة لمستكل التبلميذ -
 .شاممة لممحتكل كاألىداؼ كالقيـ المرجك قياسيا -
 .محددة كخالية مف الغمكض كتتضمف إجابة كاحدة صحيحة -
 .صحيحةيتـ صياغتيا لغكيان بصكرة  -

 :القواعد التي تم مراعاتيا أثناء كتابة فقرات االختبار

 .ييا أربعة بدائؿ إحداىا صحيحميتككف كؿ سؤاؿ مف مشكمة كع -
 .تـ تغيير مكقع اإلجابة الصحيحة بطريؽ عشكائية -
  .يقع السؤاؿ كأبدالو في نفس الصفحة -
 .تـ ترتيب األسئمة مف السيؿ إلى الصعب -
 )ث(.، )ت(، )ب(، الحركؼ )أ(أشارت الباحثة لئلجابات ب -
 .راعت الباحثة في صياغة الفقرات أف تككف ذات صياغة لغكية جيدة -
 :تعميمات االختبار -3

تـ كضع تعميمات االختبار التي تشرح ، بعد تنسيؽ االختبار كترتيبو بناءن عمى القكاعد السالفة الذكر
 :االختبار منيا الفكرة كاليدؼ مف االختبار ككضعت الباحثة بعض التعميمات عمى

 .تعميمات خاصة بعدد الفقرات كعدد البدائؿ كالصفحات -
 .كتعميمات خاصة باإلجابة كالزمف المطمكب لحؿ االمتحاف -
  :الصورة األولية لالختبار -4

( فقرة لكؿ فقرة أربعة بدائؿ كاحد فقط 41تـ كضع االختبار بصكرتو األكلية حيث اشتمؿ عمى )
ضافة التحسينات عميو كبعد عرض اال، منيا ىك الصحيح ختبار عمى المحكميف لتحكيـ االختبار كا 

 :كمدل صبلحيتو لتحقيؽ اليدؼ المرجك منو كذلؾ مف خبلؿ

 .مناسبة فقرات االختبار لمستكل طبلب الصؼ التاسع -
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 .الصياغة المغكية لفقرات كبدائؿ االختبار -
 .إضافة تعديبلت كتحسينات عمى االختبار كحذؼ ما ىك غير مناسب -

ضافة ما ىك جديد عمييا كبحيث  كقد ارتأل المحكمكف إلى تعديؿ بعض الفقرات كحذؼ البعض كا 
 .فقرة (37)صكرتو النيائية مككنان مف  ختبار فيأصبح اال

 :األسئمة التي تم حذفيا من االختبار

 :من صور التعرف عمى أسس الثقافات المختمفة -1

 .جرح ىكيتنانأخذ مف الثقافات المعاصرة ما يضيؼ لثقافتنا كال ي -

 .لجميع البشر مط سمككي خاص عالمينعترؼ أنو ليس ىناؾ ن -

 .رة تقميدان أعمى لنصؿ إلى تطكرىـنقمد الثقافات المعاصرة المتحض -

 .)أ ك ب( معان  -

 :من العوامل التي أثرت عمى تراث األمة االسالمية -2

 .تقميد كؿ ما يصدر عف األجنبي -

 تراثنا.االنبيار بالطفرة الحضارية مما ىكف عمينا  -

 .الذم يدعكنا الى اليقظة كالتقدـ البعد عف الديف -

 .صحيحجميع ما سبؽ  -

 :من واجبات المواطن تجاه بمده جميع ما يمي عدا -3

 .الحفاظ عمى مقدراتو -

 التفكير بصكرة أحادية  -

 الدفاع عنو كحمايتو كالتضحية مف أجمو  -

 العمؿ عمى رفعة شأنو كدفع مسيرة التقدـ كالتطكر  -
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 :ز النظرة االنسانية جميع ما يمي عدامن صور تعزي -4

 .أتجنب ابداء مبلحظات كتعميقات تيكمية في تعاممي مع اآلخريف -

 .ف أككف مستفيدان كمفيدان لآلخريفأقيـ عبلقاتي عمى أساس أ -

 .مجاممة اآلخريف مف أجؿ اف يقكمكا بما أريد -

 أتيح لآلخريف فرصة استعادة عبلقتيـ الطيبة. -
 :ليةوتم تعديل األسئمة التا

 :ممارسة المواطنين لحقيم في االنتخاب والترشيح يعني .1

 ممارسة حقيـ في المشاركة في الحياة السياسية  -

 متابعة الشأف العاـ كأداء الكاجب الكطني  -

 محاسبة المسئكليف كاختيار األفضؿ لمصالح العاـ  -

 جميع ما سبؽ  -
 :من الفوائد التي تعود من دفع الضرائب وفواتير الخدمات العامة .2

 تسبب التذمر مف قبؿ أفراد المجتمع  -

 تعكد بالنفع عمى جميع المكاطنيف -

 .تؤدم إلى إرىاؽ المكاطف -

 .تستنزؼ أمكاؿ المكاطنيف بدكف كجو حؽ -

كقد تـ تعديؿ االختبار حسب تكجييات المحكميف كاصبح االختبار في صكرتو النيائية كما يتبيف 
 . (2)مف ممحؽ 

  :تجريب االختبار -5

تعديبلت عمى االختبار كالتكصؿ إلى الصكرة النيائية لبلختبار تـ تطبيؽ االختبار عمى بعد إجراء ال
 الصؼ التاسع األساسي كذلؾ بيدؼ:  ( طالبان كطالبة مف طمبة40عينة استطبلعية قكاميا )

 .التأكد مف صدؽ االختبار كثباتو -
 .ثتحديد الزمف الذم تستغرقو إجابة االختبار عند تطبيقو عمى عينة البح -
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 .حساب معامؿ الصعكبة كالتمييز لبلختبار -
 :تصحيح االختبار -6

بعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية قامت الباحثة بتصحيح االختبار كحددت درجة كاحدة 
كتـ حساب تكرارات اإلجابات ، ( درجة37-0حيث كانت درجات الطمبة محصكرة بيف )، لكؿ سؤاؿ

  .بارالخطأ لكؿ فقرة مف فقرات االخت

  :تحديد زمن االختبار -7

فكاف ، تـ حساب زمف االختبار عف طريؽ المتكسط الحسابي لزمف تقديـ طمبة العينة االستطبلعية
 كىك زمف ، ( دقيقة45متكسط المدة الزمنية التي استغرقتيا العينة االستطبلعية في اإلجابة )

  :كذلؾ بتطبيؽ المعادلة التالية، تطبيؽ االختبار

 االختبار = زمن إجابة 

بعد تطبيؽ االختبار المعرفي لقيـ المكاطنة عمى العينة  :معامل الصعوبة ومعامل التمييز -8
، االستطبلعية تـ تحميؿ نتائج االختبار كذلؾ لتحديد معامؿ الصعكبة لكؿ سؤاؿ مف اسئمة االختبار

 .كالتعرؼ عمى معامؿ التمييز لكؿ سؤاؿ مف اسئمة االختبار
 :الصعوبة معامل

يقصد بو " نسبة الطمبة الذيف اجابكا إجابة صحيحة عف الفقرة" كيقصد بو "النسبة المئكية لمراسبيف 
 .(170: 1998، كتحسب بالمعادلة التالية )الزيكد كعمياف، في االختبار"

ؾ كلذل، " النسبة المئكية لمذيف أجابكا عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار إجابة خاطئة بأنوكيعرؼ 
كالذيف ، كفرز الذيف أجابكا عمى السؤاؿ إجابة خاطئة، فقد تـ تقسيـ درجات الطمبة إلى مجمكعتيف

 :يجاد معامؿ الصعكبة كفؽ المعادلةثـ إ، أجابكا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة

    
 : عدد الطمبة الذيف أجابكا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجمكعة العميا.مجـ ع

 الطمبة الذيف أجابكا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجمكعة الدنيا. عددمجـ د: 

 عدد الطمبة الذيف حاكلكا اإلجابة عمى فقرات االختبار في المجمكعتيف. :ن2
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كالجدكؿ رقـ ، كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
 فقرة مف فقرات االختبار.( يكضح معامؿ الصعكبة لكؿ 3)

 ( ِؼبِالد اٌظؼٛثخ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد االختجبس3رذٚي سلُ )

 معامل الصعوبة م معامل الصعوبة م
1 0.67 20 0.63 
2 0.58 21 0.38 
3 0.54 22 0.54 
4 0.50 23 0.63 
5 0.75 24 0.42 
6 0.71 25 0.21 
7 0.67 26 0.38 
8 0.33 27 0.29 
9 0.25 28 0.42 
10 0.46 29 0.38 
11 0.58 30 0.58 
12 0.54 31 0.33 
13 0.50 32 0.63 
14 0.46 33 0.54 
15 0.38 34 0.50 
16 0.33 35 0.46 
17 0.29 36 0.54 
18 0.25 37 0.42 
19 0.46  

%( بمتكسط حسابي 75-%21يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت الصعكبة قد تراكحت بيف )
كعميو فأف جميع الفقرات مقبكلة حيث كانت في الحد المعقكؿ مف الصعكبة %( 53كمي بمغ )

 حسبما يقرره المختصيف في القياس كالتقكيـ.
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بحيث تبدأ بالفقرات السيمة ، مع العمـ بأف فقرات االختبار يجب أف تككف متدرجة في صعكبتيا
%( 80-20أك )، (%90-10كبالتالي تتراكح قيمة صعكبتيا بيف )، كتنتيي بالفقرات الصعبة

 .(339: 1982، % )أبك لبدة50بحيث يككف معامؿ صعكبة االختبار ككؿ في حدكد 

 زيمعامل التمي

يقصد بو "قدرة االختبار عمى التمييز بيف الطمبة الممتازيف كالطمبة الضعفاء في أدائيـ عمى  
االختبار كفؽ  كقد تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات، كؿ فقرة مف فقرات االختبار

 المعادلة التالية:

 
 عدد الطمبة الذيف أجابكا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجمكعة العميا.مجـ ع: 

 عدد الطمبة الذيف أجابكا عمى فقرات االختبار إجابة صحيحة في المجمكعة العميا.مجـ د: 

 حدل المجمكعتيف.عدد الطمبة الذيف حاكلكا اإلجابة عمى فقرات االختبار في إن: 

( 4كالجدكؿ رقـ )، كبتطبيؽ المعادلة السابقة تـ حساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار
 يكضح معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.

 (4رذٚي سلُ )

 ِؼبِالد اٌت١١ّض ٌىً فمشح ِٓ فمشاد االختجبس

 معامل التمييز م معامل التمييز م

1 0.32 20 0.41 

2 0.63 21 0.51 

3 0.78 22 0.63 

4 0.46 23 0.37 

5 0.65 24 0.55 
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6 0.66 25 0.48 

7 0.35 26 0.29 

8 0.35 27 0.31 

9 0.55 28 0.45 

10 0.45 29 0.36 

11 0.85 30 0.68 

12 0.34 31 0.25 

13 0.55 32 0.44 

14 0.48 33 0.39 

15 0.37 34 0.3 

16 0.31 35 0.25 

17 0.63 36 0.51 

18 0.42 37 0.15 

19 0.22  

%( 85 -%15مف الجدكؿ السابؽ أف معامبلت التمييز لفقرات االختبار قد تراكحت بيف ) يتضح
فعادة يقبؿ معامؿ التمييز إذا بمغ ، %( كعميو تـ قبكؿ جميع فقرات االختبار45بمتكسط بمغ )

 ميع فقرات االختبار.( كبذلؾ تبقي الباحثة عمى ج352: 1982، %( )أبك لبدة40)

 صدق االختبار: -1

"قدرة االختبار عمى قياس ما كضع لقياسو" كقد استخدمت الباحثة :يعرؼ صدؽ االختبار بأنو
 طريقتيف لمتأكد مف صدؽ االختبار:
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 أوال: صدق المحكمين:

يقصد بو "أف يقيس االختبار ما كضع لقياسو إلى أف االختبار الصادؽ ىك االختبار الذم يقيس ما 
كضع لقياسو". كقد تحققت الباحثة مف صدؽ االختبار عف طريؽ عرض االختبار في صكرتو 
األكلية عمى أساتذة جامعييف مف المتخصصيف في المناىج كطرؽ تدريس التاريخ كالجغرافيا كالتربية 
الكطنية كالمدنية كمتخصصيف ممف يعممكف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة ك كعمى 

كعمى مجمكعة مف مدرسي كمدرسات الدراسات ، مف مشرفي الدراسات االجتماعيةمجمكعة 
كاستنادا إلى المبلحظات كالتكجييات التي أبداىا المحكمكف قامت الباحثة بإجراء ، االجتماعية

حيث تـ تعديؿ صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة ، التعديبلت التي اتفؽ عمييا معظـ المحكميف
 .(3)ممحق رقم  البعض اآلخر منيا.

 ثانيا: صدق االتساق الداخمي:

لقد جرل التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لبلختبار بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية 
كتـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف ، مف خارج أفراد عينة الدراسة، ( طالبان 40مككنة مف )

ختبار الذم تنتمي إليو كذلؾ باستخداـ درجات كؿ فقرة مف فقرات االختبار كالدرجة الكمية لبل
 (:5( مكضح في الجدكؿ رقـ )SPSSالبرنامج اإلحصائي )

 (5رذٚي سلُ )

 ِؼبِالد االستجبؽ ث١ٓ دسرخ وً فمشح ِٓ فمشاد االختجبس ٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٗ

 مستوى الداللة معامل االرتباط م مستوى الداللة معامل االرتباط م
 0.05دالة عند  0.337 20 0.05دالة عند  0.365 1
 0.01دالة عند  0.451 21 0.01دالة عند  0.427 2
 0.01دالة عند  0.755 22 0.05دالة عند  0.325 3
 0.01دالة عند  0.804 23 0.01دالة عند  0.581 4
 0.01دالة عند  0.493 24 0.01دالة عند  0.480 5
 0.05دالة عند  0.350 25 0.01دالة عند  0.456 6
 0.01دالة عند  0.511 26 0.01دالة عند  0.473 7



142 

 

 0.01دالة عند  0.538 27 0.01دالة عند  0.643 8
 0.01دالة عند  0.764 28 0.05دالة عند  0.350 9
 0.01دالة عند  0.397 29 0.01دالة عند  0.477 10
 0.01دالة عند  0.505 30 0.01دالة عند  0.609 11
 0.01دالة عند  0.534 31 0.01دالة عند  0.783 12
 0.01دالة عند  0.435 32 0.01دالة عند  0.543 13
 0.01دالة عند  0.487 33 0.01دالة عند  0.448 14
 0.01دالة عند  0.489 34 0.05دالة عند  0.359 15
 0.01دالة عند  0.552 35 0.01دالة عند  0.552 16
 0.01دالة عند  0.536 36 0.01دالة عند  0.469 17
 0.01دالة عند  0.792 37 0.05دالة عند  0.333 18
  0.05دالة عند  0.369 19

 0.312( = 0.05( كعند مستكل داللة )39ر الجدكلية عند درجة حرية )

 0.401( = 0.01( كعند مستكل داللة )39ر الجدكلية عند درجة حرية )

 

 (6رذٚي سلُ )

 بس ٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٗ االختج ثؼذ ِٓ أثؼبدِؼبِالد االستجبؽ ث١ٓ دسرخ وً 

 مستوى الداللة معامل االرتباط العدد محاور القيم م
 0.01دالة عند  1.788 19 الحضارم االجتماعي 1
 0.01دالة عند  1.764 18 السياسي القانكني 2
 0.01دالة عند  1.692 13 االقتصادم 3

ختبار ارتباطا ذك داللة يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع األبعاد ترتبط بالدرجة الكمية لبل
( كىذا يؤكد أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف 0.05، 0.01إحصائية عند مستكل داللة )

 االتساؽ الداخمي.
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 ثبات االختبار: -2

يقصد بثبات االختبار " الحصكؿ عمى نفس النتائج عند تكرار القياس باستخداـ نفس األداة كفي 
ثبات االختبار عمى أفراد العينة االستطبلعية كذلؾ  تـ تقدير، (2002، نفس الظركؼ )األغا

 باستخداـ طريقتيف كما يمي:

 أوال: طريقة التجزئة النصفية:

تـ استخداـ درجات العينة االستطبلعية لحساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية حيث 
د بمغ معامؿ احتسبت درجة النصؼ األكؿ لكؿ فقرات االختبار ككذلؾ درجة النصؼ الثاني كق

( ثـ جرل تعديؿ طكؿ االختبار باستخداـ معادلة جتماف كبمغ 0.871االرتباط بيف النصفيف )
( كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية جدا مف 0.931معامؿ الثبات بعد التعديؿ )

 (305: 1997، الثبات تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة )فرج

 : ألفا كرونباخ ثانيا: معامل

حيث ، كذلؾ إليجاد معامؿ ثبات االختبار، استخدمت الباحثة طريقة أخرل مف طرؽ حساب الثبات
( كىذا يدؿ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة عالية مف الثبات 0.925حصمت عمى قيمة معامؿ الفا )

 .تطمئف الباحثة إلى تطبيقيا عمى عينة الدراسة

 راسة:إجراءات الدخطوات :  خامساً 

 لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة بالخطكات كاإلجراءات التالية: 
في ضكء األطر النظرية كالدراسات السابقة كبعد االستعانة بآراء الخبراء كالمحكميف بإعداد أداة تـ 

تمثؿ المفاىيـ الكاجب أف تتضمنيا كتب العمـك  (بندان  50تحميؿ المحتكل كالتي تتككف مف )
 لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي. االجتماعية

كالذم يتككف ، كتـ إعداد االختبار المعرفي لطمبة الصؼ التاسع في القيـ المتعمقة بالمكاطنة -
 فقرة(. 37مف صكرتو النيائية مف )

 عرض األدكات التي تـ إعدادىا عمى مجمكعة مف األساتذة المتخصصيف لتحكيميا.تـ  ك -



144 

 

د االدكات التي سيتـ استخداميا تقدمت الباحثة بطمب إذف بعد االنتياء مف التحكيـ كتحدي -
مكجو مف عمادة الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية بغزة إلى دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث 

كتـ المكافقة عمى ذلؾ ممحؽ  ة االستطبلعية كالعينة الميدانيةالدكلية ؛ لتطبيؽ األدكات عمى العين
 لباحثة بالتطبيؽ عمى عينتي الدراسة االستطبلعية كالميدانية.كقامت ا، (5-4)رقـ

كقد بمغ عدد ، إجراء الدراسة االستطبلعية األكلية عمى عينة مف أفراد المجتمع األصمي لمدراسة -
 كذلؾ بيدؼ التحقؽ مف صدؽ كثبات األدكات.، طالبا مف الجنسيف( 40أفراد ىذه العينة )

ار قامت باختيار عينة الدراسة بطريقة العينة العشكائية كبعد إجراء الصدؽ كالثبات لبلختب -
( طالبا مف الجنسيف مف طمبة الصؼ التاسع مف مدارس محافظة غزة 500العنقكدية كالتي بمغت )

 كمدارس ككالة الغكث الدكلية.
بعد تحديد العينة قامت الباحثة بتطبيؽ المقاييس عمى أفراد العينة في المدارس التي تـ  -

 تحديدىا.
كتـ جمع البيانات كقد لجأت الباحثة الستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  -

SPSS .لتفريغ البيانات كتصفيتيا كتحميميا لمتكصؿ لنتائج الدراسة 

 : المعالجة اإلحصائية:سادساً 

ـ باستخدا SPSSتمت معالجة البيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية 
 بيدؼ اإلجابة عف أسئمة الدراسة كذلؾ بالطرؽ اإلحصائية التالية:، الحاسكب

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في التحقق من صالحية األدوات: .1
 معامؿ الصعكبة: لحساب صعكبة فقرات االختبار. -
 معامؿ التمييز: لمكشؼ عف قدرة الفقرات عمى التمييز بيف منخفضي كمرتفعي األداء. -
 الرتباط بيرسكف: لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي.معامؿ ا -
 معامؿ جتماف: لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية. -
 .فا كركنباخ: لحساب ثبات االختبارمعامؿ أل -
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئمة الدراسة: .2
 التكرارات كالنسب المئكية. -
 الكزف النسبي. -
 .يفتقمتاختبار )ت( لعينتيف مس -



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامع

 هخائج الدزاطت ومناكشتها
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 الفصل الخامس

 نتائج الدراسة ومناقشتيا

كذلؾ بعد اإلجابة عف التساؤالت كالتحقؽ مف ، تقكـ الباحثة في ىذا الفصؿ بعرض نتائج الدراسة
ج التي يتـ كما ستقكـ بتفسير كمناقشة النتائ، الفرضيات باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة

 التكصؿ إلييا في ضكء اإلطار النظرم كالدراسات السابقة:

 اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة:

في منياج المواد االجتماعية لمصف  واجب توافرىا "ما قيم المواطنة النص السؤاؿ األكؿ عمى 
 التاسع"

كالدراسات ، ؿ الدراسات االجتماعيةلئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ االطبلع عمى األدب التربكم في مجا
 كقد تكصمت الباحثة لما يمي:، كاألخذ بآراء الخبراء في ىذا المجاؿ، السابقة

قيمة(  50تبيف مف نتائج ىذا السؤاؿ أف قائمة قيـ المكاطنة احتكت في صيغتيا النيائية عمى )
 ( يبيف ذلؾ:7كالجدكؿ رقـ )، مكزعة عمى ثبلث أبعاد رئيسية

 (7)رذٚي سلُ 

 االرتّبػ١خ فٟ اٌظف اٌتبعغفٟ ِضتٜٛ وتت اٌذساعبد  ٛافش٘بٛارت تل١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌ

 النسبة المئوية العدد  المواطنة قيمأبعاد  م

 %38 19 البعد الحضارم االجتماعي 1

 %36 18 البعد السياسي القانكني 2

 %26 13 البعد االقتصادم 3

 %111 51 المجموع
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اف قائمة القيـ الكاجب تكافرىا في محتكل كتب التاريخ كالجغرافيا كالتربية  (7يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
مكزعة عمى ( قيمة 50المنياج الفمسطيني تضـ )الكطنية كالتربية المدنية في الصؼ التاسع مف 

  بعاد التالية:األ

 لتاسعقائمة لقيم المواطنة التي سيتم بناء عمييا تحميل كتب منياج المواد االجتماعية لمصف ا
 (جغرافيا –تربية مدنية  –تربية وطنية  –تاريخ )

 القيم المتعمقة بمفيوم المواطنة م البعد

عي
تما

الج
ي ا

ضار
الح

عد 
الب

 

 الكالء هلل كلمديف -1
 الكعي بعادات كتقاليد المجتمع -2
 المشاركة في ادارة الصراعات بطريقة سممية -3
 اؼ بحقكؽ أصحاب الديانات االعتر  -4
 تشجيع األمف كالسبلـ -5
 التعرؼ عمى أسس الثقافات المختمفة -6
 حب الكطف كاالنتماء اليو -7
 التسامح كالعفك عف اآلخريف -8
 االعتزاز بتراث األمة كالعمؿ عمى تنميتو -9

 التعاكف كالتكافؿ اإلنساني -11
 تعزيز النظرة اإلنسانية -11
 ح اآلخريفإبداء الرأم بعيدان عف تجري -12
 حرية الحركة كالفعؿ بما يتناسب مع مقكمات األمة -13
 المبادرة الى العمؿ الصالح كعمؿ الخير -14
 تحقيؽ الكعي األسرم لبناء األسرة المسممة -15
 تقمص ميارات الحكار -16
 تقبؿ نقد اآلخريف بركح طيبة -17
 الكـر في التعامؿ مع اآلخريف -18
 البداع كاالبتكارتنمية ا -19
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 القيم المتعمقة بمفيوم المواطنة م البعد

وني
لقان

ي ا
اس

سي
د ال

لبع
ا

 

 المشاركة في إدارة شئكف الدكلة -1

 المشاركة في العممية االنتخابية -2

 احتراـ سيادة القانكف -3

 الدفاع عف تراب الكطف كمقدساتو -4

 دفع الضرائب كالرسـك التي تفرضيا الدكلة -5

 عدـ خيانة الكطف كالتصدم لمشائعات المغرضة -6

 فيـ األيدلكجيات السياسية المختمفة -7

 احتراـ القادة كالعمؿ بتكجيياتيـ -8

 (النشيد الكطني –العمـ )الرمكز الكطنية  -9

 المحافظة عمى الكحدة الكطنية -10

 العدالة احتراـ مبدأ -11

 مقراطيةاحتراـ مبدأ الشكرل كالدي -12

 احتراـ التعددية كقبكؿ اآلخر -13

 احتراـ مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات -14

 العمؿ عمى تحقيؽ الذات -15

 تقدير ذكم المكانة المرمكقة -16

 االعتزاز بالجنسية كاليكية الفمسطينية -17

 المشاركة في الجمعيات كاألحزاب السياسية 18
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 تعمقة بمفيوم المواطنةالقيم الم م البعد

لبع
ا

ــــــــ
ــــــــ

ــ
تص

االق
د 

ـــــ
دي

ا
 

 حب العمؿ كتقديره -1

 استثمار ثركات كخيرات الكطف -2

 تقدير أصحاب الميف -3

 االستيبلؾ الرشيد لمكارد البيئة -4

 الكطني معايشة الكضع االقتصادم -5

 الحفاظ عمى الممكية العامة كالخاصة -6

 ص عمى الزيادة االنتاجيةالحر  -7

 االستفادة مف الخبرات االقتصادية الدكلية -8

 استثمار رؤكس األمكاؿ بالطرؽ المشركعة -9

 التكازف بيف االستيبلؾ كاالنتاج -10

 العمؿ عمى التكزيع العادؿ لمثركة -11

 اتقاف العمؿ كاإلخبلص فيو -12

 المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة -13

  

 

مع معظـ الدراسات السابقة مثؿ الحميدم إلى حدو ما كقد كجدت الباحثة أف نتيجة ىذه الدراسة تتفؽ 
 ك (2011دراسة الرنتيسي كمرتجى ) ك (2002دراسة كـر ) ك (2006دراسة عمي ) ك (2012)

 . (2010رشداف )
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 اإلجابة عن السؤال الثاني:

محتوى منياج المواد االجتماعية المواطنة في  قيم" ما مدى توفر نص السؤاؿ الثاني عمى: 
 "؟ع لمصف التاس

االجتماعية في الصؼ التاسع  ثة بتحميؿ محتكل منياج المكادكلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباح
 مف المنياج الفمسطيني: كتبيف التالي:

الكاجب تكافرىا  ( يبيف نسب قيـ المكاطنة المتضمنة في كتاب الجغرافيا إلى القيـ8كالجدكؿ رقـ )
 :في منياج العمـك االجتماعية ككؿ لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي

 (8رذٚي سلُ )

 ٠ج١ٓ ٔغجخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌّتؼّٕخ فٟ وتبة اٌزغشاف١ب ئٌٝ اٌم١ُ اٌٛارت تٛافش٘ب

 داالبعا ـ
 الجغرافيا

 % القيم المتضمنة القيم الواجب تضمنيا

 36.8 7 19 البعد الحضاري االجتماعي 1

 16.6 3 18 البعد السياسي القانوني 2

 61.5 8 13 البعد االقتصادي 3

 36 18 50 المجموع  
 

%( مف 36( أف القيـ المتعمقة بالمكاطنة في كتاب الجغرافيا تمثمت بنسبة )8يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
 سع األساسي.االجتماعية لمصؼ التا مكادإجمالي القيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج ال

ككانت  المتعمقة بالبعد االقتصادمالقيـ أعمى نسبة قيـ مكاطنة متكافرة ىي عمى ذلؾ أٌف  كقتد ترتب
يمييا تكافر ، االجتماعية جب تكافرىا في محتكل منياج المكادصؿ القيـ الكا%( مف أ61.5نسبة )ب

كأقؿ القيـ المنكافرة في ، %(36.6) كنسبتياقيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد الحضارم االجتماعي 
%( مف أصؿ القيـ 16.6كتاب الجغرافيا ىي القيـ المتعمقة بالبعد السياسي القانكني ككانت نسبتيا )

  الكاجب تكافرىا.
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( يبيف نسب قيـ المكاطنة المتضمنة في كتاب التاريخ إلى القيـ الكاجب تكافرىا في 9كالجدكؿ رقـ ) 
 التاسع مف التعميـ األساسي: االجتماعية ككؿ لمصؼمكاد منياج ال

 (9رذٚي سلُ )

 ٠ج١ٓ ٔغجخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌّتؼّٕخ فٟ وتبة اٌتبس٠خ ئٌٝ اٌم١ُ اٌٛارت تٛافش٘ب

 االبعاد ـ
 التاريخ

 % القيم المتضمنة القيم الواجب تضمنيا

 57.8 11 19 الحضاري االجتماعي 1

 72.2 13 18 السياسي القانوني 2

 46.1 6 13 االقتصادي 3

 60 30 50 المجموع  
 

%( مف 60تمثمت بنسبة ) لتاريخ( أف القيـ المتعمقة بالمكاطنة في كتاب ا9يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
 االجتماعية لمصؼ التاسع األساسي. جب تكافرىا في محتكل منياج المكادإجمالي القيـ الكا

  لمتعمقة بالبعد السياسي القانكنيكقتد ترتب عمى ذلؾ أٌف أعمى نسبة قيـ مكاطنة متكافرة ىي القيـ ا
يمييا ، %( مف أصؿ القيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج المكاد االجتماعية72.2ككانت بنسبة )

كأقؿ القيـ المنكافرة ، %(57.8تكافر قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد الحضارم االجتماعي كنسبتيا )
%( مف أصؿ 46.1لبعد االقتصادم ككانت نسبتيا )ىي القيـ المتعمقة با في كتاب التربية الكطنية

 القيـ الكاجب تكافرىا.

ـ الكاجب ( يبيف نسب قيـ المكاطنة المتضمنة في كتاب التربية الكطنية إلى القي10كالجدكؿ رقـ )
 لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي: تكافرىا في منياج المكاد االجتماعية
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   (11ذٚي سلُ )ر

 اٌٛؽ١ٕخ ئٌٝ اٌم١ُ اٌٛارت تٛافش٘ب ٌّٛاؽٕخ اٌّتؼّٕخ فٟ وتبة ا٠ج١ٓ ٔغجخ ل١ُ 

 االبعاد م
 التربية الوطنية

 % القيم المتضمنة القيم الواجب تضمنيا
 57.8 11 19 الحضاري االجتماعي 1
 77.7 14 18 السياسي القانوني 2
 76.9 10 13 االقتصادي 3
 70 35 50 المجموع  

( أف القيـ المتعمقة بالمكاطنة في كتاب التربية الكطنية تمثمت بنسبة 10يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
%( مف إجمالي القيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع 70)

د ترتب عمى ذلؾ أٌف أعمى نسبة قيـ مكاطنة متكافرة ىي القيـ المتعمقة بالبعد السياسي كق األساسي.
%( مف أصؿ القيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج المكاد 77.7بنسبة ) ككانت، القانكني

كأقؿ القيـ ، %(76.9كنسبتيا )قتصادم لمكاطنة المتعمقة بالبعد االيمييا تكافر قيـ ا، االجتماعية
ككانت نسبتيا  حضارم االجتماعي القيـ المتعمقة بالبعد ال المنكافرة في كتاب التربية الكطنية ىي

 ف أصؿ القيـ الكاجب تكافرىا.%( م57.8)

ـ الكاجب ( يبيف نسب قيـ المكاطنة المتضمنة في كتاب التربية المدنية إلى القي11كالجدكؿ رقـ )
 لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي: تكافرىا في منياج المكاد االجتماعية

 (11رذٚي سلُ )

 ٝ اٌم١ُ اٌٛارت تٛافش٘ب٠ج١ٓ ٔغجخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌّتؼّٕخ فٟ وتبة اٌتشث١خ اٌّذ١ٔخ ئٌ

 التربية المدنية االبعاد ـ
 % القيم المتضمنة القيم الواجب تضمنيا

 68.4 13 19 الحضارم االجتماعي 1
 66.6 12 18 السياسي القانكني 2
 53.8 7 13 االقتصادم 3
 64 32 50 المجمكع  
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التربية لمدنية تمثمت بنسبة  ( أف القيـ المتعمقة بالمكاطنة في كتاب11يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
%( مف إجمالي القيـ الكاجب تكافرىا في محتكل منياج المكاد االجتماعية لمصؼ التاسع 64)

كقتد ترتب عمى ذلؾ أٌف أعمى نسبة قيـ مكاطنة متكافرة ىي القيـ المتعمقة بالبعد  األساسي.
فرىا في محتكل منياج %( مف أصؿ القيـ الكاجب تكا68.4الحضارم االجتماعي ككانت بنسبة )

، %(66.6يمييا تكافر قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد السياسي القانكني كنسبتيا )، المكاد االجتماعية
كأقؿ القيـ المنكافرة في كتاب التربية المدنية ىي القيـ المتعمقة بالبعد االقتصادم ككانت نسبتيا 

 %( مف أصؿ القيـ الكاجب تكافرىا.53.8)

 
أٌف قيـ المكاطنة في منياج الدراسات االجتماعية جاءت عمى النحك  سابؽلشكؿ المف ا نبلحظ
 :التالي

كانت نسبة قيـ المكاطنة المتضمنة في كتاب الجغرافيا لمصؼ التاسع إلى القيـ الكاجب تكافرىا  -
 .(7)% كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ 36

مصؼ التاسع إلى القيـ الكاجب تكافرىا كانت نسبة قيـ المكاطنة المتضمنة في كتاب التاريخ ل  -
 .(8)% كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ 60

إلى القيـ الكاجب  كاطنة المتضمنة في كتاب التربية الكطنية لمصؼ التاسعكانت نسبة قيـ الم -
 .(9)% كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ 70تكافرىا 
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% 64إلى القيـ الكاجب تكافرىا  تربية المدنيةكاطنة المتضمنة في كتاب الكانت نسبة قيـ الم -
 .  (12)كذلؾ كما ىك مكضح في جدكؿ 

أوال: التكرارات والنسب المئوية لقيم المواطنة المتعمقة بالبعد الحضاري االجتماعي في كتب 
 لتربية الوطنية والتربية المدنيةالجغرافيا والتاريخ وا

 (12) رذٚي سلُ

 اٌجؼذ اٌضؼبسٞ االرتّبػٟل١ُ  َ
 اٌّزّٛع اٌىٍٟ اٌتشث١خ اٌّذ١ٔخ اٌتشث١خ اٌٛؽ١ٕخ اٌتبس٠خ اٌزغشاف١ب

 % َ ن % ن % ن % ن % ن

 7.456 17 0 0 3.509 8 3.509 8 0.439 1 اٌٛالء هلل ٌٍٚذ٠ٓ 1

 1.316 3 0 0 0 0 0.877 2 0.439 1 اٌٛػٟ ثؼبداد ٚتمب١ٌذ اٌّدتّغ 2

 2.193 5 0 0 0.877 2 0.439 1 0.877 2 اٌّشبسوخ فٟ اداسح اٌظشاػبد ثطش٠مخ ع١ٍّخ 3

 3.07 7 0.439 1 1.316 3 0.877 2 0.439 1 االػتشاف ثسمٛق أطسبة اٌذ٠بٔبد اٌّختٍفخ 4

 21.05 48 3.07 7 11.4 26 4.825 11 1.754 4 تشد١غ األِٓ ٚاٌغالَ 5

 5.263 12 0.439 1 3.07 7 1.754 4 0 0 اٌتؼشف ػٍٝ أعظ اٌثمبفبد اٌّختٍفخ 6

 11.84 27 8.333 19 3.509 8 0 0 0 0 ٔتّبء ا١ٌٗزت اٌٛطٓ ٚاال 7

 2.193 5 0.877 2 0.439 1 0.877 2 0 0 اٌتغبِر ٚاٌؼفٛ ػٓ ا٢خش٠ٓ 8

 3.947 9 0 0 3.947 9 0 0 0 0 االػتضاص ثتشاث األِخ ٚاٌؼًّ ػٍٝ ت١ّٕتٗ 9

 16.67 38 15.79 36 0.439 1 0.439 1 0 0 اٌتؼبْٚ ٚاٌتىبفً اإلٔغبٟٔ 10

 1.316 3 0.877 2 0 0 0 0 0.439 1 ٠ض إٌظشح اإلٔغب١ٔختؼض 11

 4.386 10 3.509 8 0 0 0.877 2 0 0 ئثذاء اٌشأٞ ثؼ١ذاً ػٓ تدش٠ر ا٢خش٠ٓ 12

 2.193 5 0.439 1 0 0 1.316 3 0.439 1 زش٠خ اٌسشوخ ٚاٌفؼً ثّب ٠تٕبعت ِغ ِمِٛبد األِخ 13

 13.16 30 12.28 28 0.877 2 0 0 0 0 اٌّجبدسح اٌٝ اٌؼًّ اٌظبٌر ٚػًّ اٌخ١ش 14

 1.754 4 1.316 3 0.439 1 0 0 0 0 تسم١ك اٌٛػٟ األعشٞ ٌجٕبء األعشح اٌّغٍّخ 15

 1.754 4 1.316 3 0 0 0.439 1 0 0 تمّض ِٙبساد اٌسٛاس 16

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تمجً ٔمذ ا٢خش٠ٓ ثشٚذ ط١جخ 17

 0.439 1 0.439 1 0 0 0 0 0 0 اٌىشَ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ 18

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ت١ّٕخ االثذاع ٚاالثتىبس 19

 100 228 49.12 112 29.82 68 16.23 37 4.825 11 اٌّدّٛع اٌىٍٟ  

 17 13 11 11 7 ػذد اٌم١ُ  
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 :التكرارات والنسب المئوية لقيم المواطنة المتعمقة بالبعد الحضاري االجتماعي

مف خبلؿ زيع قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد الحضارم االجتماعي ( يبيف درجة تك 12الجدكؿ رقـ )
 تكراران(: 228جمالي تكرارات القيـ في الكتب ككؿ )كقد بمغ إ، تحميؿ محتكاىا

تكفرت في ( أف قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد الحضارم االجتماعي 12يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
 :كتب الدراسات االجتماعية عمى النحك التالي

 .قيمة( 13أعمى نسبة قيـ لمبعد الحضارم االجتماعي في التربية المدنية بمغت ) -

 .(قيمة 11تشابيت القيـ في كؿ مف كتاب التاريخ كالتربية الكطنية كبمغت ) -

  .(قيـ 7كأقؿ نسبة قيـ لمبعد الحضارم االجتماعي كانت في كتاب الجغرافيا كبمغت ) -

كذلؾ ، (40ب الجغرافيا كالتاريخ كالتربية الكطنية كالتربية المدنية )بمغ العدد اإلجمالي لمقيـ في كت
، ألف بعض القيـ تكافرت في األربع كتب معا كىي )االعتراؼ بحقكؽ أصحاب الديانات المختمفة

 تشجيع األمف كالسبلـ(.

تشجيع األمف :تماـ كبير في كتاب الجغرافيا ىيكيتبيف مف الجدكؿ أف القيـ التي حظيت باى -
تمييا المشاركة في ادارة الصراعات بطريقة سممية ، %(1.8كبنسبة ) (مرات 4تكررت ) كالسبلـ
 .%(0.9كبنسبة ) مرتاف()تكررت 

الكعي بعادات ، الكالء هلل كلمديف%( 0.4)كبنسبة  (مرة كاحدة)كالقيـ التي تكررت بشكؿ متساكم  
حرية ، تعزيز النظرة اإلنسانية، ةاالعتراؼ بحقكؽ أصحاب الديانات المختمف، كتقاليد المجتمع

 .الحركة كالفعؿ بما يتناسب مع مقكمات األمة

التعرؼ عمى أسس  :كأما القيـ التي لـ تحظى باىتماـ كلـ تتكاجد في كتاب الجغرافيا بتاتان ىي
االعتزاز بتراث األمة ، التسامح كالعفك عف اآلخريف، حب الكطف كاالنتماء إليو، الثقافات المختمفة

المبادرة الى ، إبداء الرأم بعيدان عف تجريح اآلخريف، التعاكف كالتكافؿ اإلنساني، عمؿ عمى تنميتوكال
الكـر ، تقبؿ نقد اآلخريف بركح طيبة، تقمص ميارات الحكار، تحقيؽ الكعي األسرم، العمؿ الصالح

 .تنمية اإلبداع كاالبتكار، في التعامؿ مع اآلخريف
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حيث تكررت  بير في كتاب التاريخ كىي )تشجيع األمف كالسبلـكحظي عدد مف القيـ باىتماـ ك
كتقاربت ، (%3.5كبنسبة ) (مرات 8)تمييا الكالء هلل كلمديف كتكررت ، %(4.8كبنسبة ) (مرة11)

كحرية الحركة بما ، %(1.8مرات بنسبة 4كؿ مف التعرؼ عمى أسس الثقافات المختمفة تكررت )
 .(%1.3ات بنسبة مر 3)يتناسب مع مقكمات األمة تكررت 

التسامح كالعفك عف ، الكعي بعادات كتقاليد األمة :كقيـ البعد الحضارم التي تكررت بتساكو ىي
، %(0.9إبداء الرأم بعيدان عف تجريح اآلخريف حيث تكررت كؿ منيا )مرتاف كبنسبة ، اآلخريف

تقمص ميارات الحكار ، التعاكف كالتكافؿ اإلنساني، كالمشاركة في إدارة الصراعات بطريقة سممية
 .%(0.4حيث تكررت كؿ منيا )مرة كاحدة كبنسبة 

، حب الكطف كاالنتماء اليو :ىي كأما قيـ البعد الحضارم التي لـ تتكاجد بتاتان في كتاب التاريخ
، المبادرة الى العمؿ الصالح، تعزيز النظرة االنسانية، االعتزاز بتراث األمة كالعمؿ عمى تنميتو

تنمية االبداع ، الكـر في التعامؿ مع اآلخريف، تقبؿ نقد اآلخريف بركح طيبة، ألسرمتحقيؽ الكعي ا
  .كاالبتكار

تشجيع ير في كتاب التربية الكطنية كىي باىتماـ كبالبعد الحضارم االجتماعي قيـ كحظي عدد مف 
 ى تنميتواالعتزاز بتراث األمة كالعمؿ عمتمييا ، %11.4مرة( كبنسبة  26تكررت ) األمف كالسبلـ
 .%3.9كبنسبة  (مرات 9حيث تكررت )

 :أما قيـ البعد الحضارم التي تكررت بشكؿ متساكم ىي

كتقاربت معيا ، (%3.5مرات كبنسبة 8تكررت ، حب الكطف كاالنتماء إليو، )الكالء هلل كلمديف -
 .%3.1مرات كبنسبة 7قيمة التعرؼ عمى أسس الثقافات المختمفة حيث تكررت 

، المبادرة الى العمؿ الصالح، قيمة )المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة سممية كتساكت كؿ مف 
 .%0.9حيث تكررت مرتاف كبنسبة 

تحقيؽ الكعي ، التعاكف كالتكافؿ االنساني، التسامح كالعفك عف اآلخريف)كتساكت كؿ مف قيمة  
 .%0.45األسرم حيث تكررت كؿ منيما مرة كاحدة كبنسبة 
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تعزيز ، الكعي بعادات كتقاليد المجتمع :لـ تمؽ اىتمامان في كتاب التربية الكطنية ىيأما القيـ التي  
حرية الحركة كالفعؿ بما يتناسب مع ، ابداء الرأم بعيدان عف تجريح اآلخريف، النظرة االنسانية
الكـر في التعامؿ مع ، تقبؿ نقد اآلخريف بركح طيبة، تقمص ميارات الحكار، مقكمات األمة

 .تنمية االبداع كاالبتكار، فاآلخري

، كحظي عدد مف القيـ باىتماـ كبير في كتاب التربية المدنية كىي )التعاكف كالتكافؿ اإلنساني-
 28التي تكررت  المبادرة الى العمؿ الصالح كعمؿ الخير، %15.8مرة كبنسبة  36التي تكررت 
 %8.3مرة كبنسبة19 اليو حيث تكررتتمييا حب الكطف كاالنتماء ، %12.3مرة كبنسبة 

، %3.5مرات كبنسبة  8كتقاربت كؿ مف قيمة ابداء الرأم بعيدان عف تجريح اآلخريف التي تكررت 
 .%3.1مرات كبنسبة  7كقيمة تشجيع األمف كالسبلـ التي تكررت 

مرات 3تقمص ميارات الحكار حيث تكررت ، تحقيؽ الكعي األسرم)كتشابيت كؿ مف قيمة  
تعزيز النظرة االنسانية حيث تكررت كؿ ، ة التسامح كالعفك عف اآلخريفكقيم)، (%1.3كبنسبة 

كالفعؿ بما  حرية الحركة، كقيمة التعرؼ عمى أسس الثقافات المختمفة).%(0.9منيا مرتاف كبنسبة 
الكـر في التعامؿ مع اآلخريف حيث تكررت كؿ منيا مرة كاحدة كبنسبة ، يتناسب مع مقكمات األمة

0.4%). 

الكعي بعادات كتقاليد ، الكالء هلل كلمديف :يـ الي لـ تتكافر في كتاب التربية المدنية ىيكأما الق 
 .المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة سممية، المجتمع

تنمية االبداع ، كلـ تحظى باقي القيـ باىتماـ في الكتب ككؿ كىي )تقبؿ نقد اآلخريف بركح طيبة
 كاالبتكار(.

البعد الحضارم االجتماعي تتكاجد بنسبة عالية مقارنة مع األبعاد األخرل في كترل الباحثة أٌف قيـ 
كلكف كاف تكاجد القيـ بشكؿ غير متكافؽ في الكتب األربعة يرجع ذلؾ إلى طبيعة ، الكتب األربعة

  .كمدل مبلءمة القيـ كمناسبة ىذه القيـ لطبيعة المادة في كؿ كتاب، محتكل كؿ كتاب
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النسب المئوية لقيم المواطنة المتعمقة بالبعد السياسي القانوني في كتب ثانيا: التكرارات و 
 الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية والتربية المدنية:

( يبيف درجة تكزيع قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد السياسي القانكني مف خبلؿ تحميؿ 13الجدكؿ رقـ )
 تكراران(: 474لكتب ككؿ )كقد بمغ أجمالي تكرارات القيـ في ا، محتكاىا

 (13رذٚي سلُ )

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌّتؼٍمخ ثبٌجؼذ اٌغ١بعٟ اٌمبٟٔٛٔ

 اٌجؼذ اٌغ١بعٟ اٌمبٟٔٛٔل١ُ  َ
 اٌتبس٠خ  اٌزغشاف١ب

اٌتشث١خ 

 اٌٛؽ١ٕخ
 

اٌتشث١خ 

 اٌّذ١ٔخ
 

اٌّزّٛع 

 اٌىٍٟ

 % َ ن % ن % ن % ن % ن

 4.64 22 3.16 15 0.84 4 0.63 3 0 0 ْ اٌذٌٚخاٌّشبسوخ فٟ ئداسح شئٛ 20

 8.86 42 8.86 42 0 0 0 0 0 0 اٌّشبسوخ فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔتخبث١خ 21

 4.22 20 2.95 14 0 0 1.27 6 0 0 ازتشاَ ع١بدح اٌمبْٔٛ 22

 25.1 119 0 0 12.4 59 12.2 58 0.42 2 اٌذفبع ػٓ تشاة اٌٛطٓ ِٚمذعبتٗ 23

 12.2 58 7.59 36 1.48 7 2.95 14 0.21 1 اٌتٟ تفشضٙب اٌذٌٚخدفغ اٌضشائت ٚاٌشعَٛ  24

25 
ػذَ خ١بٔخ اٌٛطٓ ٚاٌتظذٞ ٌٍشبئؼبد 

 اٌّغشضخ
0 0 1 0.21 1 0.21 0 0 2 0.42 

 1.27 6 0.21 1 0.21 1 0.84 4 0 0 فُٙ األ٠ذٌٛخ١بد اٌغ١بع١خ اٌّختٍفخ 26

 0.84 4 0 0 0 0 0.84 4 0 0 ازتشاَ اٌمبدح ٚاٌؼًّ ثتٛخ١ٙبتُٙ 27

 0.42 2 0 0 0.42 2 0 0 0 0 (إٌش١ذ اٌٛطٕٟ –اٌؼٍُ )اٌشِٛص اٌٛط١ٕخ  28

 4.01 19 0 0 1.05 5 2.53 12 0.42 2 اٌّسبفظخ ػٍٝ اٌٛزذح اٌٛط١ٕخ 29

 3.38 16 1.27 6 1.69 8 0.42 2 0 0 اٌؼذاٌخ ازتشاَ ِجذأ 30

 2.32 11 1.9 9 0.21 1 0.21 1 0 0 ازتشاَ ِجذأ اٌشٛسٜ ٚاٌذ٠ّمشاط١خ 31

 0.42 2 0.42 2 0 0 0 0 0 0 ازتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش 32

 16.9 80 14.1 67 2.11 10 0.63 3 0 0 ازتشاَ ِجذأ اٌّغبٚاح فٟ اٌسمٛق ٚاٌٛاخجبد 33

 0.84 4 0.42 2 0.42 2 0 0 0 0 اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك اٌزاد 34

 1.9 9 0 0 1.48 7 0.42 2 0 0 تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ اٌّشِٛلخ 35

 3.59 17 1.48 7 2.11 10 0 0 0 0 االػتضاص ثبٌدٕغ١خ ٚا٠ٌٛٙخ اٌفٍغط١ٕ١خ 36

 8.65 41 5.27 25 0.42 2 2.95 14 0 0 اٌّشبسوخ فٟ اٌدّؼ١بد ٚاألزضاة اٌغ١بع١خ 37

 100 474 47.7 226 25.1 119 26.2 124 1.05 5 اٌّدّٛع اٌىٍٟ   

 18 12 14 13 3 ػذد اٌم١ُ   
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( أف قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد االسياسي القانكني تكفرت في كتب 13لجدكؿ رقـ )يبلحظ مف ا
 :الدراسات االجتماعية عمى النحك التالي

 .قيمة( 14أعمى نسبة قيـ لمبعد السياسي القانكني في التربية الكطنية بمغت ) -

 .(قيمة 12كالتربية المدنية ) (قيمة 13تقاربت القيـ في كؿ مف كتاب التاريخ ) -

  .(قيـ 3كأقؿ نسبة قيـ لمبعد السياسي القانكني كانت في كتاب الجغرافيا كبمغت ) -

، (41كقد بمغ العدد اإلجمالي لمقيـ في كتب الجغرافيا كالتاريخ كالتربية الكطنية كالتربية المدنية )
تفرضيا كذلؾ ألف بعض القيـ تكافرت في األربع كتب معا كىي )دفع الضرائب كالرسـك التي 

 الدكلة(.

التي حظيت باىتماـ كبير في كتاب الجغرافيا ىي  تبيف مف الجدكؿ أف قيـ البعد السياسيكي -
حيث تكررت كؿ منيا بشكؿ  المحافظة عمى الكحدة الكطنية، )الدفاع عف تراب الكطف كمقدساتو

ررت مرة كاحدة %( تمييا دفع الضرائب كالرسكـ التي تفرضيا الدكلة تك0.4متساكم مرتاف كبنسبة 
كتاب الجغرافيا أما باقي قيـ البعد السياسي لـ تتكافر في كتاب الجغرافيا كذلؾ ألف  .%0.2كبنسبة 

 .يغمب عمى محتكاه الجانب االقتصادم

حيث  كحظي عدد مف القيـ باىتماـ كبير في كتاب التاريخ كىي )الدفاع عف تراب الكطف كمقدساتو
 .%12.2مرة كبنسبة  58تكررت 

 :أما القيـ التي تكررت بشكؿ متقارب ىيك  -

تكررت كؿ  المشاركة في الجمعيات كاألحزاب السياسية، )دفع الضرائب كالرسـك التي تفرضيا الدكلة
 .(%2.5مرة كبنسبة 12تمييا المحافظة عمى الكحدة الكطنية تكررت ، %3.0مرة كبنسبة  14منيا 

احتراـ القادة كالعمؿ بتكجيياتيـ حيث ، لمختمفةفيـ األيدلكجيات السياسية ا)كتساكت كؿ مف قيمة 
احتراـ مبدأ ، كتكررت قيمة المشاركة في ادارة شئكف الدكلة)، %(0.8مرات كبنسبة  4تكررت 

تقدير ، كتساكت قيمة احتراـ مبدأ العدالة)، %(0.6مرات كبنسبة  3المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات 
 .(%0.4مرتاف كبنسبة  ذكم المكانة المرمكقة حيث تكررت كؿ منيا
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، المشاركة في العممية االنتخابية :قيـ البعد السياسي التي لـ تتكافر في كتاب التاريخ ىيكأما 
االعتزاز بالجنسية ، العمؿ عمى تحقيؽ الذات، احتراـ التعددية كقبكؿ اآلخر، احتراـ الرمكز الكطنية

 .كاليكية الفمسطينية

ي كتاب التربية الكطنية كىي )الدفاع عف تراب الكطف كحظي عدد مف القيـ باىتماـ كبير ف
، احتراـ مبدأ المساكاة في الحقكؽ كالكاجباتتمييا )، %12.4مرة كبنسبة  59التي تكررت  كمقدساتو

 .(%2.1مرات كبنسبة  10حيث تكررت كؿ منيا  االعتزاز بالجنسية كاليكية الفمسطينية

كقيمة دفع الضرائب التي ، %1.7مرات كبنسبة 8 احتراـ مبدأ العدالة تكررت)كتقاربت كؿ مف 
 .%1.5مرات كبنسبة  7تقدير ذكم المكانة حيث تكررت كؿ منيا كقيمة ، تفرضيا الدكلة

، العمؿ عمى تحقيؽ الذات، قيمة احتراـ الرمكز الكطنية) :كتساكت كؿ مف القيـ اآلتية في تكراراتيا
 %(0.4كررت كؿ منيا مرتاف كبنسبة المشاركة في الجمعيات كاألحزاب السياسية حيث ت

احتراـ مبدأ الشكرل ، فيـ األيدلكجيات السياسية، عدـ خيانة الكطف)كتساكت كؿ مف قيمة 
  (%0.2حيث تكررت كؿ منيا مرة كاحدة كبنسبة ، كالديمقراطية

حتراـ ا، المشاركة في العممية االنتخابية :أما القيـ التي لـ تتكفر في كتاب التربية الكطنية ىي -
 .احتراـ التعددية كقبكؿ اآلخر، احتراـ القادة كالعمؿ بتكجيياتيـ، سيادة القانكف

كحظي عدد مف القيـ باىتماـ كبير في كتاب التربية المدنية كىي )احتراـ مبدأ المساكاة في الحقكؽ 
كة في العممية االنتخابية حيث المشار تمييا ، %14.1مرة كبنسبة  67حيث تكررت  كالكاجبات
تمييا دفع الضرائب كالرسكـ التي تفرضيا الدكلة كالتي تكررت ، %8.9مرة كبنسبة 42تكررت 

مرة 25تمييا المشاركة في الجمعيات كاألحزاب السياسية التي تكررت ، %7.6مرة كبنسبة 36
 .(%5.3كبنسبة 

بنسبة مرة ك  15المشاركة في ادارة شئكف الدكلة التي تكررت )كتقارب في التكرار كؿ مف قيمة 
 .(% 3.0مرة كبنسبة  14% كقيمة احتراـ سيادة القانكف كتكررت 3.2
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، %1.9مرات كبنسبة  9كتقاربت كؿ مف قيمة )احتراـ مبدأ الشكرل كالديمقراطية حيث تكررت 
كقيمة احتراـ ، % 1.5مرات كبنسبة  7االعتزاز بالجنسية كاليكية الفمسطينية التي تكررت كقيمة 

 .(% 1.3مرات بنسبة  6تكررت مبدأ العدالة كالتي 

كفيـ ، % 0.4التي تكررت مرتاف كبنسبة ، كأقؿ القيـ تكراران ىي )العمؿ عمى تحقيؽ الذات
 .%0.2األيدلكجيات السياسية المختمفة التي تكررت مرة كاحدة كبنسبة 

عدـ خيانة ، أما القيـ التي لـ تتكافر في كتاب التربية المدنية ىي الدفاع عف تراب الكطف كمقدساتو
، المحافظة عمى الكحدة الكطنية، احتراـ الرمكز الكطنية، احتراـ القادة كالعمؿ بتكجيياتيـ، الكطف

 .تقدير ذكم المكانة المرمكقة

ب التربية اكترل الباحثة أف قيـ البعد السياسي القانكني تتكاجد بصكرة كاضحة كمممكسة في كت
كمف قيـ البعد ، قيـ البعد الحضارم االجتماعي بصكرة أكبر مف، الكطنية كالمدنية كالتاريخ

  .حيث تكافرت جميع قيـ البعد السياسي القانكني الثمانية عشر، االقتصادم

: التكرارات والنسب المئوية لقيم المواطنة المتعمقة بالبعد االقتصادي في كتب الجغرافيا ثالثاً 
 والتاريخ والتربية الوطنية والتربية المدنية:

( يبيف درجة تكزيع قيـ المكاطنة المتعمقة بالبعد االقتصادم مف خبلؿ تحميؿ 14ـ )الجدكؿ رق
 .تكراران(  201لقيـ في الكتب ككؿ )كقد بمغ أجمالي تكرارات ا، محتكاىا
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 (14)رذٚي سلُ 

 اٌتىشاساد ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ اٌّتؼٍمخ ثبٌجؼذ االلتظبدٞ

 ـ

 البعد االقتصاديقيم 
  التاريخ  فياالجغرا

التربية 
 الوطنية

 
التربية 
 المدنية

 
المجموع 

 الكمي

 % م ك % ك % ك % ك % ك

 21.4 43 6.97 14 5.47 11 0 0 8.96 18 حب العمؿ كتقديره 38

 12.4 25 0.5 1 0.5 1 1 2 10.4 21 استثمار ثركات كخيرات الكطف 39

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تقدير أصحاب الميف 40

 1 2 0 0 0 0 0.5 1 0.5 1 ستيبلؾ الرشيد لمكارد البيئةاال 41

 7.46 15 0 0 1.49 3 1 2 4.98 10 معايشة الكضع االقتصادم الكطني 42

 8.46 17 1.99 4 6.47 13 0 0 0 0 الحفاظ عمى الممكية العامة كالخاصة 43

 23.9 48 0 0 6.97 14 2.49 5 14.4 29 الحرص عمى الزيادة االنتاجية 44

 5.47 11 0 0 3.98 8 1 2 0.5 1 االستفادة مف الخبرات االقتصادية الدكلية 45

 5.47 11 0 0 1.99 4 0.5 1 2.99 6 استثمار رؤكس األمكاؿ بالطرؽ المشركعة 46

 4.98 10 1 2 1 2 0 0 2.99 6 التكازف بيف االستيبلؾ كاالنتاج 47

 1 2 0.5 1 0.5 1 0 0 0 0 العمؿ عمى التكزيع العادؿ لمثركة 48

 2.99 6 2.99 6 0 0 0 0 0 0 اتقاف العمؿ كاإلخبلص فيو 49

 5.47 11 4.98 10 0.5 1 0 0 0 0 المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة 50

 100 201 18.9 38 28.9 58 6.47 13 45.8 92 المجمكع الكمي   

 12 7 10 6 8 عدد القيـ   

 

ة المتعمقة بالبعد االقتصادم تكفرت في كتب الدراسات ( أف قيـ المكاطن14يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
 :االجتماعية عمى النحك التالي
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 .قيـ( 10أعمى نسبة قيـ لمبعد االقتصادم في التربية الكطنية بمغت ) -

 .قيـ(7) كالتربية المدنية، (قيـ 6)كالتاريخ ، (قيـ 8تقاربت القيـ في كؿ مف كتاب الجغرافيا ) -

، (30لي لمقيـ في كتب الجغرافيا كالتاريخ كالتربية الكطنية كالتربية المدنية )كقد بمغ العدد اإلجما
 كذلؾ ألف بعض القيـ تكافرت في األربع كتب معا كىي )استثمار ثركات كخيرات الكطف(.

الحرص كىي ) جغرافياباىتماـ كبير في كتاب الالتي حظيت القيـ  أٌف عددالسابؽ يتبيف مف الجدكؿ 
 استثمار ثركات كخيرات الكطفتمييا ، %14.4مرة كبنسبة  29نتاجية كالتي تكررت عمى الزيادة اال
مرة بنسبة  18التي تكررت ـ تمييا حب العمؿ كتقديرى، %10.4مرة كبنسبة  21التي تكررت 

9.0%. 

التكازف بيف ، استثمار رؤكس األمكاؿ بالطرؽ المشركعة)كمف القيـ التي تشابو تكرارىا ىي 
 .%3.0مرات كبنسبة  6حيث تكررت كؿ منيا ، نتاجاالستيبلؾ كاال

الحفاظ ، كقيـ البعد االقتصادم التي لـ تتكافر مطمقان في كتاب الجغرافيا ىي تقدير أصحاب الميف
، اتقاف العمؿ كاالخبلص فيو، العمؿ عمى التكزيع العادؿ لمثركة، عمى الممكية العامة كالخاصة

 .المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة

أعمى قيـ البعد االقتصادم تكراران ىي)الحرص عمى الزيادة االنتاجية ، أما بالنسبة لكتاب التاريخ
 .%2.5مرات كبنسبة  5كررت حيث ت

معايشة الكضع االقتصادم ، كتشابيت بعض القيـ في تكرارىا مثؿ )استثمار ثركات كخيرات الكطف
  .%1.0يث تكررت مرتاف كبنسبة ح، االستفادة مف الخبرات االقتصادية الدكلية، الكطني

حيث ، كاستثمار رؤكس األمكاؿ بالطرؽ المشركعة، االستيبلؾ الرشيد لمكارد البيئة)كأقؿ القيـ تكافران 
 (%0.5تكررت كؿ منيا مرة كاحدة كبنسبة 

الحفاظ عمى ، تقدير أصحاب الميف، حب العمؿ كتقديره :كىناؾ قيـ لـ تتكافر في كتاب التاريخ مثؿ
اتقاف ، العمؿ عمى التكزيع العادؿ لمثركة، التكازف بيف االستيبلؾ كاالنتاج، ة العامة كالخاصةالممكي

 .المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة، العمؿ كاالخبلص فيو
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كحظي عدد مف القيـ باىتماـ كبير في كتاب التربية الكطنية كىي )الحرص عمى الزيادة  -
تمييا الحفاظ عمى الممكية العامة كالخاصة تكررت ، %7.0 مرة كبنسبة 14حيث تكررت  االنتاجية

 .(%5.5مرة كبنسبة  11تمييا حب العمؿ كتقديره تكررت ، %6.5مرة كبنسبة  13

مرات  4استثمار رؤكس األمكاؿ بالطرؽ المشركعة تكررت )كمف القيـ التي تكررت بشكؿ متقارب 
 %(1.5مرات بنسبة  3تكررت كقيمة معايشة الكضع االقتصادم الكطني ، %2.0كبنسبة 

العمؿ عمى ، استثمار ثركات كخيرات الكطف، كأقؿ القيـ تكراران ىي التكازف بيف االستيبلؾ كاالنتاج
المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة حيث تكررت كؿ منيا مرة كاحدة ، التكزيع العادؿ لمثركة

 .%0.5كبنسبة 

حيث  لتربية المدنية كىي )حب العمؿ كتقديرهكحظي عدد مف القيـ باىتماـ كبير في كتاب ا -
 10حيث تكررت ، المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة تمييا، %7.0مرة كبنسبة  14تكررت 

 (.%5.0مرات كبنسبة 

كقيمة العمؿ ، %1.0التكازف بيف االستيبلؾ كاالنتاج تكررت مرتاف كبنسبة )كأقؿ القيـ تكراران ىي 
حيث تكررت كؿ منيـ مرة كاحدة ، كاستثمار ثركات كخيرات الكطف ،عمى التكزيع العادؿ لمثركة

 .%0.5كبنسبة 

كتكررت بعض القيـ في ، تب األربعةكترل الباحثة أٌف قيـ البعد االقتصادم كانت أقؿ القيـ في الك
 .كىناؾ بعض القيـ لـ تتكافر مطمقان في الكتب األربعة، كتباينت قيـ أخرل فييا، الكتب األربعة

التالي يبيف التكزيع الكمي لمقيـ عمى األبعاد الثبلثة في كتب الجغرافيا كالتاريخ كالتربية  كالشكؿ
 الكطنية كالتربية المدنية لمصؼ التاسع مف التعميـ األساسي:
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 التوزيع الكمي لمقيم عمى األبعاد :(1شكل )

  
 .مدنيةالثالثة في كتب الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية والتربية ال

( قيمة في كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ 17منو ) البعد الحضارم االجتماعي تكفرتقيـ  -
 .(11)كما ىك مكضح في جدكؿ ، ( قيمة19التاسع مف )

( قيمة في كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع 18)البعد السياسي القانكني تكفرت منو قيـ  -
 .(12) ( قيمة كما ىك مكضح في جدكؿ18مف )

( قيمة في كتب الدراسات االجتماعية لمصؼ التاسع مف 12البعد االقتصادم تكفرت منو )قيـ  -
 .(13)( قيمة كما ىك مكضح في جدكؿ 13)

سابقة تبيف تدني مستكل قيـ المكاطنة في المناىج منيا دراسة كتتفؽ الدراسة الحالية مع دراسات 
تكررت في محتكل منياج القراءة لمصؼ السادس  ( التي بينت أف قيـ المكاطنة2012)الحميدم 

، ( مرة165كفي الصؼ الثامف تكررت )، ( مرة190كتكررت في الصؼ السابع )، ( مرة122)
 .( مرة70كتكررت في الصؼ التاسع )

( أظيرت الدراسة تدني مراعاة محتكل مناىج التربية 2011الرنتيسي كمرتجى )ككذلؾ دراسة 
حيث كانت حقكؽ ، امف كالتاسع لقيـ المكاطنة كعدـ التكازف في تكزيعياالمدنية لمصؼ السابع كالث

 .اإلنساف كالقيـ السياسية كالمسئكلية االجتماعية مف أعمى القيـ
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( بينت تدني أىداؼ الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية لعدد 2009أما دراسة عبد الباسط )
كر في مراعاة إجمالي فقرات محتكل منيج ككجكد قص، كبير مف قيـ المكاطنة رغـ أىميتيا

 .الدراسات االجتماعية لممرحمة اإلعدادية لقيـ المكاطنة

كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات عمى تدني قيـ المكاطنة في المناىج 
دراسة  :مثؿ كتركيز المناىج عمى المحتكل العممي دكف االىتماـ الجاد بقيـ المكاطنة كذلؾ، عامة

كتدنييا في مناىج الدراسات  .(2002)دراسة كـر ، (2006دراسة عمي )، (2012الحميدم )
دراسة عبد ، (2010دراسة رشداف )، (2011)االجتماعية خاصة مثؿ دراسة الرنتيسي كمرتجى 

  .(1996)دراسة الفرا كاألغا ، (2009)الباسط 

ت أبعاد قيـ االنتماء كالكالء في كتب التربية قسم ( التي2009دراسة حمتك) كتختمؼ الدراسة مع
، االجتماعي، البعد الديني)الكطنية لممرحمة األساسية الدنيا في فمسطيف إلى تسعة أبعاد كىي 

كأف اجمالي ىذه القيـ في منياج ، (الثقافي، البيئي، السياسي، الحرفي، األسرم، الكطني، التاريخي
( قيمة 200)أف أكثر القيـ تضمنان ىي القيـ الثقافية إذ بمغت ك ، ( قيمة1048التربية الكطنية بمغ )

 .%( مف إجمالي القيـ المتضمنة19.1كتمثؿ نسبتيا )

مة كمناىج اكبناءن عمى ذلؾ فإف الباحثة ترل إعادة النظر في أىداؼ كمحتكل المناىج الفمسطينية ع
ثراء المناىج ، عمي كجادكتضميف قيـ المكاطنة فييا بشكؿ ف، الدراسات االجتماعية بشكؿ خاص كا 

خاصة كأٌف المنياج الفمسطيني يعد منياج تجريبي ، مما يعزز االنتماء كالكالء لمديف كلمكطف، بيا
 .قيد التعديؿ 

كذلؾ عف طريؽ ، كترل الباحثة أيضا أنو يجب تدريب الطمبة عمى ممارسة قيـ المكاطنة سمككان 
 .كالتعمـ بالقدكة، األنشطة البلصفية
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 ابة عمى السؤال الثالث:اإلج

"ما مدى اكتساب طمبة الصف التاسع لمقيم المتعمقة بمفيوم المواطنة نص السؤاؿ الثالث عمى:
 بمحافظة غزة"

كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة باستخداـ التكرارات كالمتكسطات كالنسب المئكية كاالكزاف 
مستكل جيد لمفاىيـ المكاطنة لدل طمبة  حيث أكضحت نتائج السؤاؿ البحثي أف ىناؾ، النسبية

 ( يكضح ذلؾ:15كالجدكؿ رقـ )، الصؼ التاسع األساسي

 (15رذٚي سلُ )

اٌتىشاساد ٚاٌّتٛعطبد اٌضغبث١خ ٚاالٔضشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٚاٌٛصْ إٌغجٟ ٌىً فمشح ِٓ فمشاد 

 (511االختجبس )ْ=

 
رقم 
 القيم السؤال

 التكرارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

الوزن 
إجابة  الترتيب النسبي

 خاطئة
إجابة 
 صحيحة

عي
تما
الج

م ا
ضار

الح
عد 

الب
 

 7 85.6 0.351 0.856 428 72 الكالء هلل كلمديف االسبلمي  .1

 6 85.8 0.349 0.858 429 71 تشجيع األمف كالسبلـ  .2

 26 54.6 0.498 0.546 273 227 إبداء الرام بعيدان عف تجريح اآلخريف  .3

 18 65 0.477 00.65 325 175 المشاركة في ادارة الصراعات بطريقة سممية  .4

 13 71.2 0.453 0.712 356 144 التعرؼ عمى أسس الثقافات المختمفة  .5

 8 77.2 0.420 0.772 386 114 المسئكلية االجتماعية  .6

 4 88.6 0.318 0.886 443 57  التكافؿ االنساني  .7

 33 37 0.327 00.37 185 315 اليدهالكعي بعادات المجتمع كتق  .8

 36 24.8 0.202 0.248 124 376 احتراـ ميارات الحكار اليادؼ  .9

 1 92.8 0.259 0.928 464 36 التكافؿ كالتضامف االجتماعي  .10

 11 72.8 0.445 0.728 364 136 التسامح كالعفك عف اآلخريف  .11

 9 77 0.421 00.77 385 115 المبادرة الى العمؿ الصالح  .12

  69.3 1.175 1.693    الدرجة الكمية لمبعد الحضاري االجتماعي 
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رقم 
 القيم السؤال

 التكرارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

الوزن 
إجابة  الترتيب النسبي

 خاطئة
إجابة 
 صحيحة

كني
لقان
ي ا

ياس
الس
عد 
الب

 

 14 69.8 0.460 0.698 349 151 سيادة القانكف  .13

عدـ خيانة الكطف كالتصدم لمشائعات   .14
 المغرضة

50 450 
000.9 0.300 90 3 

 17 67.4 0.469 0.674 337 163 احتراـ الرمكز الكطنية  .15

 24 58.8 0.493 0.588 294 206 تراـ مبدأ الشكرل كالديمقراطيةاح  .16

 21 63.2 0.483 0.632 316 184 تكافؤ الفرص  .17

 19 65 0.477 00.65 325 175 احتراـ الكحدة الكطنية  .18

 25 56.2 0.497 0.562 281 219 االعتزاز باليكية الكطنية  .19

 2 91.6 0.278 0.916 458 42 حب الكطف كالدفاع عنو  .20

 5 86 0.347 00.86 430 70 المساكاة في الحقكؽ كالكاجبات  .21

 28 52.4 0.500 0.524 262 238 المشاركة في الجمعيات كاالحزاب السياسية  .22

 27 54.4 0.499 0.544 272 228 دفع الضرائب كالرسـك التي تفرضيا الدكلة  .23

 23 61.4 0.487 0.614 307 193 المشاركة في العممية االنتخابية الحرة  .24

 37 9.8 0.88 0.098 49 451 احتراـ التعددية كقبكؿ اآلخر  .25

 34 34 0.262 00.34 170 330 تحقيؽ الذات  .26

 35 27.2 0.218 0.272 136 364 تقدير ذكم المكانة المرمكقة  .27

  59.1 0.155 0.591   الدرجة الكمية لمبعد السياسي القانكني   

دم
صا

القت
د ا
لبع
ا

 

 10 74.8 0.435 0.748 374 126 لممكية العامةالحفاظ عمى ا  .28

 31 44 0.400 00.44 220 280 االستيبلؾ الرشيد لمكارد البيئة المتاحة  .29

 16 67.6 0.468 0.676 338 162 المساىمة في كضع خطط تنمكية شاممة  .30

 32 41.8 0.382 0.418 209 291 العمؿ كتقديره حب  .31

 29 49.2 0.448 0.492 246 254 الزيادة االنتاجية  .32
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رقم 
 القيم السؤال

 التكرارات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياريالم

الوزن 
إجابة  الترتيب النسبي

 خاطئة
إجابة 
 صحيحة

 15 69.6 0.460 0.696 348 152 استثمار رؤكس االمكاؿ  .33

 30 45.2 0.422 0.452 226 274 التكزيع العادؿ لمثركة  .34

 20 64.8 0.478 0.648 324 176 التكازف بيف االستيبلؾ كاالنتاج  .35

 22 63 0.483 00.63 315 185 تقدير اصحاب الميف  .36

 12 71.8 0.450 0.718 359 141  قتصادية الدكليةاالستفادة مف الخبرات اال  .37

  59.1 0.234 0.591   الدرجة الكمية لمبعد االقتصادي 

  62.4 0.140 0.624 لؤلبعاد الثبلثة  الدرجة الكمية 

 

 :مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو تـ تقسيـ فقرات االختبار حسب األبعاد الثبلث كاآلتي

 .(12( الى الفقرة )1د الحضارم االجتماعي كانت مف الفقرة )الفقرات المتعمقة بالبع -

 .(27( الى الفقرة )13الفقرات المتعمقة بالبعد السياسي كانت مف الفقرة ) -

 .(37( الى الفقرة )28الفقرات المتعمقة بالبعد االقتصادم كانت مف الفقرة ) -

 15كانت تحتؿ أكبر عدد حيث بمغت )كيتضح أف تكاجد الفقرات المتعمقة بالبعد السياسي القانكني 
ثـ البعد االقتصادم الذم بمغت عدد ، (فقرة 12يمييا البعد احضارم االجتماعي الذم احتؿ ) (فقرة

 .كذلؾ حسب الكزيع الكمي لمقيـ عمى األبعاد الثبلثة، (فقرات 10)فقراتو 

المكاطنة تقع عند ( أف الدرجة الكمية لمعرفة الطبلب بمفاىيـ 15يتضح مف الجدكؿ رقـ )كما 
-9.8كأف األكزاف النسبية لمفاىيـ المكاطنة تتراكح بيف )، (62.4مستكل متكسط بكزف نسبي )

 ( كىي كما يمي: 92.8
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 أن أعمى أربع فقرات في االختبار كانت:

( "التكافؿ كالتضامف االجتماعي" احتمت المرتبة األكلى بكزف نسبي قدره 10الفقرة رقـ ) -
 . ايجابي يدؿ عمى مدل الترابط في المجتمع  كىذا مؤشر (92.8)

 (91.6( "حب الكطف كالدفاع عنو" احتمت المرتبة الثانية بكزف نسبي قدره )20الفقرة رقـ ) -
 . كذلؾ مؤشر عمى انتماء طبلبنا ألكطانيـ كبذؿ الغالي كالرخيص دفاعان عنو 

حتمت المرتبة الثالثة بكزف ( "عدـ خيانة الكطف كالتصدم لمشائعات المغرضة" ا14الفقرة رقـ ) -
كترل الباحثة أف السبب في ىذه النسبة يرجع إلى تأثر طبلبنا باألحداث الجارية  (90نسبي قدره )

 . الحركب الصييكنية عمى قطاع غزة كمدل تأثير الشائعات الكاذبة عمييـ خاصة في 

 (.88.6قدره )( "التكافؿ االنساني" احتمت المرتبة الرابعة بكزف نسبي 7الفقرة رقـ ) -

 أن أدني أربع فقرات في االختبار كانت:

كىذا  (34( "تحقيؽ الذات" احتمت المرتبة الرابعة كالثبلثيف بكزف نسبي قدره )26الفقرة رقـ ) -
مؤشر سمبي حيث يجب العمؿ عمى تنمية ىذه القيمة عند طبلبنا كغرس الدافعية فييـ كتعكيدىـ 

  .عمى التصدم لمظركؼ الصعبة ميما كبرت

( "تقدير ذكم المكانة المرمكقة" احتمت المرتبة الخامسة كالثبلثيف بكزف نسبي 27الفقرة رقـ ) -
 . كتعزم الباحثة ذلؾ إلى اإلنقساـ الداخمي كالكضع السياسي العاـ  (27.2قدره )

( "احتراـ ميارات الحكار اليادؼ" احتمت المرتبة السادسة كالثبلثيف بكزف نسبي 9الفقرة رقـ ) -
 . كىذا يدؿ عمى جيؿ الطبلب بكاجباتيـ كعدـ معرفتيـ بحقكقيـ ككاجباتيـ  (24.8)قدره 

( "احتراـ التعددية كقبكؿ اآلخر" احتمت المرتبة السابعة كالثبلثيف بكزف نسبي 25الفقرة رقـ ) -
  كتعزم الباحثة ذلؾ إلى المعاناة بسبب االنقساـ كتعدد األحزاب كاالختبلؼ القائـ بينيا. (9.8قدره )

 :والفقرات التي حصمت عمى أوزان نسبية متقاربة ىي

" تشجيع األمف  (2)كالفقرة رقـ ، (85.6)كزنيا النسبي " الكالء هلل كلمديف " (1)الفقرة رقـ  -
 .(85.8)ككزنيا النسبي كالسبلـ " 
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 " المبادرة (12)كالفقرة رقـ ، (77.2" المسئكلية االجتماعية " كزنيا النسبي ) (6)الفقرة رقـ  -
 .(77)الى العمؿ الصالح " ككزنيا النسبي 

كالفقرة رقـ ، (71.2" التعرؼ عمى أسس الثقافات األخرل " كزنيا النسبي ) (5)الفقرة رقـ  -
 .(71.8)( " االستفادة مف الخبرات االقتصادية الدكلية " ككزنيا النسبي 37)

( " استثمار رؤكس 33)رقـ  كالفقرة، (69.8" سيادة القانكف " كزنيا النسبي ) (13)الفقرة رقـ  -
 .( 69.6)األمكاؿ " ككزنيا النسبي 

( "المساىمة 30كالفقرة رقـ )، (67.4)" احتراـ الرمكز الكطنية " كزنيا النسبي  (15)الفقرة رقـ  -
 .(67.6)في كضع خطط تنمكية شاممة " ككزنيا النسبي 

كالفقرة رقـ ، (65)زنيا النسبي " المشاركة في ادارة الصراعات بطريقة سممية " ك  (4)الفقرة رقـ  -
 .(65)"احتراـ الكحدة الكطنية " ككزنيا النسبي  (18)

 (.54.6)" ابداء الرأم بعيدان عف تجريح اآلخريف " كزنيا النسبي  (3)الفقرة رقـ  -

 (.54.4" دفع الضرائب كالرسـك التي تفرضيا الدكلة" ككزنيا النسبي) (23)كالفقرة رقـ  -

( الذم بينت ضركرة االتفاؽ بيف 1994اسة مع ما تكصمت إليو دراسة مبارؾ )كتتفؽ نتائج ىذه الدر 
، كاإلعبلـ في تعزيز القيـ بشكؿ عاـ كالقيـ االجتماعية بشكؿ خاص، كؿ مف كزارة التربية كالتعميـ

 .كأف يعمبل في اتجاه كاحد لتحقيؽ اليدؼ المطمكب كىك إكساب القيـ لدل الشباب

( باالىتماـ بالشمكؿ لكؿ قيمة كالتكازف بينيا ضمف معيار 1996غا )دراسة الفرا كاأل كتتفؽ مع
 .أك عند إثرائيا، معيف عند تغيير ىذه الكتب
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 اإلجابة عمى السؤال الرابع:

( بين a<05.0ىل ىناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )نص السؤاؿ الربع عمى: "
 إناث("، المواطنة تعزى لمجنس )ذكورمتوسطات معرفة الطمبة لمقيم المتعمقة بمفيوم 

ال يوجد  قامت الباحثة بالتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ الذم ينص عمى: كلئلجابة عف ىذا السؤاؿ
( بين متوسطات معرفة الطمبة لمقيم المتعمقة a<05.0فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

 إناث(.، بمفيوم المواطنة تعزى لمجنس )ذكور

ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار )ت( لمعرفة الفركؽ بيف الجنسيف في لمتحقؽ مف صحة 
 المعرفة بالقيـ المرتبة بمفيـك المكاطنة مكضكع الدراسة.

 (16رذٚي سلُ )

اٌزوٛس ٚاإلٔبث ػٍٝ االختجبس اٌّؼشفٟ ٌم١ُ  ٠ج١ٓ ٔتبئذ اختجبس )د( ٌٍفشق ث١ٓ ِتٛعطبد دسربد 

 اٌّٛاؽٕخ

المتوسط  العدد الجنس البيان
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  قيمة "ت" المعياري

 الداللة

 الحضاري االجتماعي
 19694. 6462. 244 ذكر

6.137 
دالة عند 
 13703. 7389. 256 أنثى 0.01

 السياسي القانوني
 16874. 5650. 244 ذكر

3.751 
دالة عند 
 13821. 6167. 256 أنثى 0.01

 االقتصادي
 25474. 5525. 244 ذكر

3.704 
دالة عند 
 20779. 6293. 256 أنثى 0.01

 الدرجة الكمية
 16932. 5879. 244 ذكر

5.911 
دالة عند 
 09307. 6597. 256 أنثى 0.01

 1.97( = a<05.0( كعند مستكل داللة )498قيمة "ت" الجدكلية عند درجات حرية )

 2.54( = a<01.0اللة )( كعند مستكل د498قيمة "ت" الجدكلية عند درجات حرية )
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( أف قيمة "ت" المحسكبة أكبر مف قيمة "ت" الجدكلية عند مستكل 16يتضح مف الجدكؿ رقـ )
( في الدرجة الكمية. أم أنو تكجد فركؽ ذات داللة احصائية فييا بيف الذككر كاإلناث 0.01داللة )

 ككانت الفركؽ لصالح اإلناث.، في اكتساب القيـ المرتبطة بالمكاطنة

ىناؾ  :في كؿ بعد عمى حده تبيف أفٌ  بالنظر الى الفرؽ بيف متكسطات درجات الذككر كاإلناثك 
ككانت ىذه الفركؽ ، فركؽ بيف المتكسطات الحسابية لدرجات كؿ مف الذككر كاإلناث لكؿ بعد

 .لصالح اإلناث

جكد ( التي بينت ك 2002)كتتفؽ نتائج ىذا السؤاؿ مع ما تكصمت لو كؿ مف دراسات الشافعي 
 .لصالح الطالبات في اكتساب قيـ المكاطنة فركؽ دالة إحصائيان 

كتعزم الباحثة تفكؽ الطالبات عمى الذككر في اكتساب قيـ المكاطنة يعكد إلى تفكؽ الطالبات 
تحصيميان عمى الطبلب بشكؿ عاـ؛ كذلؾ ألف البنات يمكثف فترة طكيمة في البيت يقضيف أغمبيا في 

كبالرغـ مف تفكؽ الطالبات عمى  .كاالطبلع عمى كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، يةدراسة المقررات الدراس
الطبلب في التحصيؿ المعرفي لقيـ المكاطنة إال أف مستكل اكتساب القيـ جاء متقاربان لدل 

كبمغ متكسط ، (21.745)حيث بمغ متكسط درجات اكتساب الطبلب لقيـ المكاطنة ، الجنسيف
كمف  .(درجة لبلختبار ككؿ 37)( مف أصؿ 24.410)ـ المكاطنة درجات اكتساب الطالبات لقي

 .ىذا المتكسط نستخمص أٌف ىناؾ قصكر في امتبلؾ كبل الجنسيف لقيـ المكاطنة
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 :توصيات الدراسة

  :بناءن عمى النتائج التي تكصمت ليا الدراسة فإٌف الباحثة تتقدـ بالتكصيات التالية

مف خبلؿ االطبلع مكاطنة كاالنتماء الكطني في نفكس الطبلب كذلؾ التركيز عمى ترسيخ قيـ ال -
كتضمينيا في المناىج ، كاستخبلص القيـ منيا، عمى االبحاث كالدراسات المتعمقة بالمكاطنة

 .الدراسية

ي مراعاة التكامؿ كالشمكؿ بيف المكضكعات فتضميف قيـ المكاطنة في المناىج الدراسية مع  -
 .المنياج عند تضمينيا

كقادر ، إسناد تدريس مادة الدراسات االجتماعية إلى معمـ المكاد االجتماعية ألنيا مف تخصصو -
 .كلديو القدرة عمى اكساب ىذه القيـ لطبلبو، عمى اإلبداع بيا أكثر مف غيره

بشكؿ يحقؽ المزيد مف  إعادة النظر في تقديـ قيـ المكاطنة في منيج الدراسات االجتماعية  -
، رط تناسب القيـ مع مستكل نضج الطبلب في المرحمة العمرية المستيدفةكبش، االستمرارية

  .(ذكر أك أنثى)كتناسبيا مع الجنس 

 :مقترحات الدراسة

كضع قائمة شاممة لقيـ المكاطنة مف خبلؿ الرجكع الى الرسائؿ كاالبحاث كالدراسات السابقة  -
 .لتضمينيا في المناىج الدراسية

كمحاكلة تطكيرىا أك إثرائيا بناءن عمى ما تكصمت لو ، راسيةإعادة النظر في المناىج الد -
  .كبما يعزز قيـ المكاطنة لدل الطمبة، الدراسات كاألبحاث

اجراء دراسة عف فاعمية األنشطة الصفية كالبلصفية في تنمية قيـ المكاطنة لدل الطبلب في  -
  .جميع المراحؿ

حؿ األخرل ؛ لمتعرؼ عمى اتماعية بالمر إجراء دراسة تحميمية مماثمة لمناىج الدراسات االج -
  .كتطبيقيا عمى الطمبة مف الجنسيفمدل تضميف قيـ المكاطنة بيذه المناىج 
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 :قائمة المراجع

 المصادر :أوالً  

 القرآف الكريـ   -

 السنة النبكية -

 المراجع العربية :ثانياً 

 :الكتب  - أ

، 2ط، وتدريسيا الناجحاالجتماعية  المواد.ـ(1974عبد المطيؼ كسعد )، أحمد، ابراىيـ -1
 .القاىرة، مكتبة التيضة

، مكتبة األنجمكمصرية، تنظيمات حديثة لممناىج التربويةـ(. 2003مجدم عزيز )، ابراىيـ -2
  .القاىرة

دراسة ، 2ج ، شرح شعر المتنبي، ـ(1998ابراىيـ بف محمد بف زكريا )، ابف األفيمي -3
 .تبيرك ، مطبعة مؤسسة الرسالة، د.مصطفى عمياف:كتحقيؽ

مطبعة دار المدينة المنكرة ، تاريخ ابن خمدون –المقدمة (، ـ1984)عبد الرحمف ، ابف خمدكف -4
  .تكنس، الدار التكنسية، لمنشر كالتكزيع

مطبعة مجمس دائرة ، 3ج، جميرة المغة، ىػ(1345محمد بف حسف األزدم )، ابف دريد -5
 .اليند، حيدر أباد، المعارؼ العثمانة

دار ، بيركت، 1ط، تفسير القرآن الكريم، ىػ(1407، ـ1986الديف ) الحافظ عماد، ابف كثير -6
  .المعرفة

 .المكتبة االلكتركنية الشاممة، 13ج ، لسان العرب، ابف منظكر -7

 .المدينة المنكرة، القيم االسالمية والتربويةـ( 1988عمي خميؿ )، أبك العينيف -8
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، العربية لمعمكـ األمنيةجامعة نايؼ ، تحديات رجل األمن العربي، ـ(2003أبك شامة ) -9
 .الرياض

 األردف.، عماف، 2ط ، مبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي.ـ(1982سبع )، أبك لبدة -10

 .الكتب عالـ، القاىرة، ٢ ط ." والتقدم التربية "(.1977مرسي ) سعد، أحمد -11

كاديمية مكتبة الدار األ، لتنشئة السياسية وتنمية المواطنةا، ـ(2010عبد العزيز )، األحمد -12
 .الككيت، لمنشر كالتكزيع

  .الرياض، دار المريخ لمنشر، القيم والتربية، ـ(1983لطفي بركات )، أحمد -13

 .دار المريخ لمنشر، الرياض، في فمسفة التربيةـ( 1986لطفي بركات )، أحمد -14

 .الفرقاف دار، وارتقاء إنماء اإلسالم في التربية فمسفة ـ(1997)، رجب أحمد، األسمر -15

مطبعة ، غزة، 1ط، أدواتو، مناىجو، البحث التربوي وعناصره.ـ(1997إحساف ) ،األغا -16
 .مقداد

الجامعة ، 4ط ، وأدواتو، ومناىجو، البحث التربوي وعناصرهـ( 2002إحساف )، األغا -17
 .غزة، اإلسبلمية

المجتمع المدني في القرف الحادم  – بناء مجتمع من المواطنينـ( 2003دكف إم )، ايبيرلي -18
 .األردف، عماف، 1ط، المطبعة األىمية لمنشر كالتكزيع، ترجمة ىشاـ عبد اهلل، كالعشركف

  .مكتبة لبناف، بيركت، معجم مصطمحات العموم االجتماعيةـ( 1992أحمد زكي )، بدكم -19

 .األردف، عماف، المرجع في مبادئ التربية، ـ(1993التؿ كآخركف ) -20

 دار، اإلسكندرية، مصر، "لتطبعوا الطبع بين األخالق " .(2007) زكي ماجد، الجبلد -21
 .اإليماف

، الوطنية ومتطمباتيا في ضوء تعاليم االسالم، ـ(1996سميماف عبد الرحمف )، الحقيؿ -22
 .مطابع التقنية لؤلكفست، الرياض

 .غزة، مكتبة القدس، أصول التربية وتطبيقاتياـ(. 2001عامر يكسؼ )، الخطيب -23
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 .غزة، مكتبة القدس، وتطبيقاتيا فمسفة التربيةـ(. 2003عامر يكسؼ )، الخطيب -24

، والدولي االنحراف الفكري وعالقتو باألمن الوطنيـ( 2006)محمد بف شحات ، الخطيب -25
 .مكتبة الممؾ فيد الكطنية، الرياض

، مركز البحكث العممية، المبادئ والقيم في التربية االسالميةىػ( 1416محمد جميؿ )، خياط -26
 .مكة المكرمة، جامعة أـ القرل

مكتبة عالـ ، العولمة والمواطنة واالنتماء الوطني بالقاىرة، ـ(2009محمد أحمد )، شدركي -27
 .الكتب

 .العربي الكتاب دار :القاىرة، " االجتماعية والعادات القيم" .(1966) فكزيو، دياب -28

  .لبناف، بيركت، مطبعة دار المعرفة، الديمقراطية والتنميةـ( 2002)، محمد، الرشيدم -29

مكتبة ، ترجمة فاطمة حميدة، طبيعة المواد االجتماعية .ـ(1986كف )ركبرت بار كآخر  -30
 .القاىرة، النيضة

 .مؤسسة الخميج، القيم في العممية التربوية، ـ(1986ضياء )، زاىر -31

 .اشبيميا، الرياض، العولمة الغربية والصحوة اإلسالميةـ( 2000عبد الرحمف )، الزنيدم -32

 .الكتب عالـ :القاىرة، 5 ط، "االجتماعي النفس عمم" .(1984) حامد عبد السبلـ، زىراف -33

دار الفكر ، مبادئ القياس والتقويم في التربية .ـ(1998نادر كعمياف ك ىشاـ )، الزيكد -34
 .األردف، عماف، لمطباعة

 .بيركت، دار العمـ لممبلييف، مناىج المواد االجتماعيةـ(. 1984جكدت )، سعادة -35

ركنا ، الرياض، كزارة المعارؼ، كائن ىالميالوطنية (، ىػ1421محمكد كآخركف )، سفر -36
 .لئلعبلـ

 .عماف، دار الشركؽ، 1ط، أساليب تدريس االجتماعيات .ـ(1989محمد )، السكراف -37

 .صادر دار :بيركت ." والمجتمع القيم (ـ1997(، منير غساف، سنك -38
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نشر الدار األكاديمية لم، أنساق القيم في تطور الفكر التربوي، ـ(2009غانـ )، الشاىيف -39
 .كالتكزيع ك الككيت

مكتبة الدار العربية ، تدريس الجغرافيا في مراحل التعميم العامـ( 1997أحمد ابراىيـ )، شمبي -40
 .مصر، القاىرة، لمكتاب

 .2ط، من أسس التربية اإلسالمية، ـ(1993عمر محمد التكمي )، الشيباني -41

دار الفكر ، مصر، القيم التربوية في القصص القرآني، ـ(1996سيد أحمد )، طيطاكم -42
 .1ط، العربي

، اربد، جامعة اليرمكؾ، القيم وطرق تعمميا وتعميمياـ( 1999)العمرم ، عطية، فؤاد، العاجز -43
 .األردف

، القاىرة، دور كميات التربية في تأصيل الوالء الوطني، ـ(1993عبد اهلل )، عبد التكاب -44
 .106-103ص ، مصر

، مطبعة المكتب العربي الحديث، ي اإلسالممبدأ المساواة ف (ـ2002فؤاد )، عبد المنعـ -45
 .االسكندرية

 .المصرية األنجمك :القاىرة ."لمتربية الفمسفية األصول"ـ( 1987، )اليادم محمد، عفيفي -46

دار ، 1ط، تقويم وتطوير الكتب المدرسية لممرحمة األساسيةـ( 2006عبير )، عميمات -47
 .األردف، عماف، صامد لمطباعة كالنشر

، 3ط ، مطبعة المركز الثقافي العربي، الدين، الدولة، نقد السياسة (ـ2004)، برىاف، غميكف -48
  .المغرب، الدار البيضاء

 االسكندرية، دار المعرفة الجامعية، قاموس عمم االجتماع، ـ(1990محمد عاطؼ )، غيث -49

 القاىرة ، األنجمك المصرية، 3ط ، القياس النفسيـ( 1997صفكت )، فرج -50

دار الميسرة لمنشر ، طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين، ـ(2005عبد المطيؼ )، فرج -51
 .األردف، عماف، كالتكزيع
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، القاىرة، مركز القاىرة لدراسات حقكؽ اإلنساف، 1ط، المواطنة، ـ(2007سامح )، فكزم -52
 .مصر

، كاقع التربية المدنية في المدرسة المصرية :التعميم والمواطنة، ـ(2005مصطفى )، قاسـ -53
 .القاىرة، اىرة لحقكؽ اإلنسافمركز الق

، مطبعة الفرزدؽ، ومقوماتيا، أسسيا، المواطنةىػ( 1419يحيى عبد الرحمف )، القحطاني -54
 .الرياض

 .لبناف، بيركت، مؤسسة الرسالة، اإليمان والحياةىػ( 1401يكسؼ )، القرضاكم -55

  .مكتبة العبيكاف ك الرياض، العولمة واليوية الوطنيةـ( 2002غازم )، القصيبي -56

 .القاىرة، دار المعارؼ، األصول التربوية في بناء المناىج، ـ(1982حسيف سميماف )، قكرة -57

، االسكندرية، موسوعة القيم واألخالق اإلسالميةـ( 2005اسماعيؿ عبد الفتاح )، الكافي -58
 .مركز االسكندرية لمكتاب

 في الوطن الديمقراطية والتنمية الديمقراطية، ـ(2004كآخركف )، عمي خميفة، الككارم -59
 .بيركت، مركز دراسات الكحدة العربية، العربي

 .القاىرة، عالـ التفكير، المواد االجتماعية وتنمية التفكير .ـ(1979أحمد )، المقاني -60

مكتبة ، القاىرة، 1ط، قضايا المواطنة وحقوق اإلنسان، المجتمع المدنيـ( 2007عمي )، لية -61
 .األنجمك مصرية

 .دار العمـ لممبلييف، بيركت، ترجمة حسف صعب، ين الدولةتكو  (ـ1996)، ركبرت، ماكيفر -62

اإلمارات العربية ، 1ط، الوالء الوطني والمؤسسيـ( 2008عبد الرحمف شرؼ )، محمد -63
 .أكاديمية شرطة دبي، المتحدة

 .عماف، كالتكزيع لمنشر المسيرة دار، " العامة التدريس طرائق' " .(2005) كالحيمة، مرعي -64

عالمية في  تربية المواطنة الصالحة: توجيات وتجارب .ـ(2006ي )سيؼ بف عم، المعمرم -65
 .سمطنة عماف ، مكتبة الجيل الواعد، إعداد المواطن الصالح
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 الرياض.، مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر كالتكزيع، ـ(1996) الموسوعة العربية العالمية -66

، مطبعة دار القمـ، ااألخالق االسالمية وأسسيـ( 1992عبد الرحمف حسف حبنكة )، الميداني -67
 .دمشؽ، 2ط

، عماف، 1ط، مطبعة مكتبة الرائد العممية، المواطنة، ـ(2002ابراىيـ عبد اهلل )، ناصر -68
 .األردف

  .لبناف، بيركت، مؤسسة الرسالة، نظام الحكم في اإلسالم(، ـ1988محمد فاركؽ )، النبياف -69

مكتبة المطبكعات ،آداب القضاة  –سنن النسائي ، ـ(1994أحمد بف شعيب )النسائي  -70
 . 221ص ، 5379،  اإلسبلمية

 .عماف، دار الفرقاف، 1ط، عمم النفس التربويـ(. 1984عبد المجيد كآخركف )، نشكاني -71

دار الفكر لمنشر ، عماف، 3ط، أسس التربية .ـ(1995صالح ذياب كآخركف )، ىندم -72
 .كالتكزيع

 .5ط، القاىرة، مطبعة دار الشركؽ، القرآن والسمطانـ( 2002فيمي )، ىكيدم -73

، مطبعة حساف، أسس بناء المناىج وتنظيماتياـ(. 1982محمد )، حممي، الككيؿ كالمفتي -74
 .القاىرة

 :الرسائل العممية  - ب

رسالة ، ( القيم الخمقية في ضوء نمط التعميم في اإلسالمـ1987حميدة عبد العزيز )، إبراىيـ -1
 .مصر، جامعة اإلسكندرية، دكتكراه ك كمية التربية

فاعمية مدخل التحميل األخالقي في الدراسات االجتماعية في ـ( 2011أحمد)، يفأبك شاى -2
كمية ، رسالة ماجستير منشكرة، تنمية قيم المواطنة لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي

 .مصر، جامعة المنصكرة، التربية
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ة في تقويم أداء معممي المغة العربية في تدريس القيم المتضمن( 2012أيمف )، أبك شاكيش -3
، كمية التربية، رسالة ماجستير، كتاب لغتنا الجميمة لمصف السابع األساسي بفمسطين

 .غزة، الجامعة اإلسبلمية

استراتيجيات اإلصالح والتطوير اإلداري ودورىا في (، ـ2007فيصؿ معيض )، آؿ سمير -4
 .الرياض، جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية، رسالة دكتكراه منشكرة، تعزيز األمن الوطني

ـ(. القيـ المتضمنة في كتابي القراءة لمصؼ العاشر كالحادم عشر 2000أشرؼ )، بربخ -5
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 ( 1ٍِضك سلُ )

 أداح تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ

 ٌتبعغ " اٌجؼذ اٌضؼبسٞ االرتّبػٟ "فٟ ِمشساد اٌّٛاد االرتّبػ١خ ٌٍظف ا

 

 

 

 

 

 

َ 
 ل١ُ اٌّٛاؽٕخ

 اٌتبس٠خ اٌزغشاف١ب

االٌٚ

ٜ 

اٌخبٔ

 ٠خ

اٌخبٌ

 حخ

اٌشاثؼ

 ح

اٌخبِ

 عخ

اٌغبد

 عخ

اٌّزّٛ

 ع
 اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ

اٌشاثؼ

 ح

اٌّزّٛ

 ع

 7 - 1 4 2 1 - - 1 - -   - اٌٛالء هلل ٌٍٚذ٠ٓ 1

2 
اٌٛػٟ ثؼبداد ٚتمب١ٌذ 

 اٌّزتّغ
- - - 1 - - 1 1 - - - 1 

3 
اٌّشبسوخ فٟ اداسح 

 اٌظشاػبد ثطش٠مخ ع١ٍّخ
1 - - - 1 - 2 - - - 1 1 

4 
االػتشاف ثضمٛق أطضبة 

 اٌذ٠بٔبد اٌّختٍفخ
- - - - - - -   2 1 - - 3 

 12 2 1 4 5 5 2 - - - - 3 تشز١غ ا٤ِٓ ٚاٌغالَ 5

6 
اٌتؼشف ػٍٝ أعظ اٌخمبفبد 

 اٌّختٍفخ
- - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - صت اٌٛؽٓ ٚاالٔتّبء ا١ٌٗ 7

 2 - - - 2 - - - - - - - اٌتغبِش ٚاٌؼفٛ ػٓ ا٢خش٠ٓ 8

9 
االػتضاص ثتشاث ا٤ِخ ٚاٌؼًّ 

 ػٍٝ ت١ّٕتٗ
- - - - - - - - - - - - 

 2 2 - - - - - - - - - - اٌتؼبْٚ ٚاٌتىبفً اإلٔغبٟٔ 10

 - - - - - 1 - - - - - 1 تؼض٠ض إٌظشح اإلٔغب١ٔخ 11

12 
ئثذاء اٌشأٞ ثؼ١ذاً ػٓ تزش٠ش 

 ا٢خش٠ٓ
- - - - - - - - 1 - 1 2 

13 
صش٠خ اٌضشوخ ٚاٌفؼً ثّب 

 ٠تٕبعت ِغ ِمِٛبد ا٤ِخ
- - - - - 1 1 - - - 2 2 

14 
اٌّجبدسح اٌٝ اٌؼًّ اٌظبٌش 

 ٚػًّ اٌخ١ش
- - - - - - - - - - - - 

15 
تضم١ك اٌٛػٟ ا٤عشٞ ٌجٕبء 

 اٌّغٍّخ ا٤عشح
- - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - تمّض ِٙبساد اٌضٛاس 16

 - - - - - - - - - - - - تمجً ٔمذ ا٢خش٠ٓ ثشٚس ؽ١جخ 17

 - - - - - - - - - - - - اٌىشَ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ 18

 - - - - - - - - - - - - ت١ّٕخ االثذاع ٚاالثتىبس 19

 32 8 2 10 12 11 3 1 2 - - 5 اٌّزّٛع 
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 داح تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخأ

 " " اٌجؼذ اٌغ١بعٟ اٌمبٟٔٛٔ فٟ ِمشساد اٌّٛاد االرتّبػ١خ ٌٍظف اٌتبعغ

 

َ 
 ل١ُ اٌّٛاؽٕخ

 اٌتبس٠خ اٌزغشاف١ب

 اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ
اٌخبِ

 عخ
 اٌغبدعخ

اٌّزّ

 ٚع

االٚ

ٌٝ 
 ّزّٛعاٌ اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ

 4 - 2 2 - - - - - - - - اٌّشبسوخ فٟ ئداسح شئْٛ اٌذٌٚخ 1

 - - - -  - - - - - - - - اٌّشبسوخ فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔتخبث١خ 2

 3 - - 3 - 1 - - - - - 1 اصتشاَ ع١بدح اٌمبْٔٛ 3

4 
اٌذفبع ػٓ تشاة اٌٛؽٓ 

 ِٚمذعبتٗ
1 - - - - - 1 6 8 27 9 50 

5 
 دفغ اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ اٌتٟ

 تفشػٙب اٌذٌٚخ
1 - - - - - 1 9 1 - - 10 

6 
ػذَ خ١بٔخ اٌٛؽٓ ٚاٌتظذٞ 

 ٌٍشبئؼبد اٌّغشػخ
- - - - - - - -  - - - - 

7 
فُٙ ا٠٤ذٌٛر١بد اٌغ١بع١خ 

 اٌّختٍفخ
- - - - - - - -  3  1 - 4 

 5 - 3 1   1 - - - - - - - اصتشاَ اٌمبدح ٚاٌؼًّ ثتٛر١ٙبتُٙ 8

9 
إٌش١ذ  –ُ اٌشِٛص اٌٛؽ١ٕخ )اٌؼٍ

 اٌٛؽٕٟ(
- - - - - - - - - - - - 

 7 - 4 3 - 2 - - - - - 2 اٌّضبفظخ ػٍٝ اٌٛصذح اٌٛؽ١ٕخ 10

 1 - - 1 - - - - - - - - اٌؼذاٌخ اصتشاَ ِجذأ 11

12 
اصتشاَ ِجذأ اٌشٛسٜ 

 ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ
- - - - - - - 1 - - - 1 

 - - - - - - - - - - - - اصتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش 13

14 
اصتشاَ ِجذأ اٌّغبٚاح فٟ اٌضمٛق 

 ٚاٌٛارجبد
- - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - اٌؼًّ ػٍٝ تضم١ك اٌزاد 15

 2 - - - 2 - - - - - - - تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ اٌّشِٛلخ 16

17 
االػتضاص ثبٌزٕغ١خٚا٠ٌٛٙخ 

 اٌفٍغط١ٕ١خ
- - - - - - - - - - - - 

18 
خ فٟ اٌزّؼ١بد اٌّشبسو

 ٚا٤صضاة اٌغ١بع١خ
- - - - - - - 1 10 3 1 15 

 102 10 40 32 20 5 - - - - - 5 اٌّزّٛع 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 أداح تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ

 " اٌجؼذ االلتظبدٞ " فٟ ِمشساد اٌّٛاد االرتّبػ١خ ٌٍظف اٌتبعغ

 

 

َ 
 ل١ُ اٌّٛاؽٕخ

 اٌتبس٠خ اٌزغشاف١ب

 اٌّزّٛع اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ اٌّزّٛع اٌغبدعخ اٌخبِغخ اٌشاثؼخ ٌخخاٌخب اٌخب١ٔخ االٌٚٝ

 - - - - - 11 7 2 2 - - - صت اٌؼًّ ٚتمذ٠شٖ 1

 2 - - 1 1 24 18 2 2 - 2 - اعتخّبس حشٚاد ٚخ١شاد اٌٛؽٓ 2

 2 - - - 2 - - - - - - - تمذ٠ش أطضبة اٌّٙٓ 3

 1 - - 1 - 1 - - - - 1 - االعتٙالن اٌشش١ذ ٌّٛاسد اٌج١ئخ 4

5 
اٌٛؽٕٟ ِؼب٠شخ اٌٛػغ 

 االلتظبدٞ
- 1 - 1 1 9 12 1 - - - 1 

6 
اٌضفبظ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌؼبِخ 

 ٚاٌخبطخ
- - - - - -   - - - - - - 

 4 - 1 2 1 29 19 8 1 1 - - اٌضشص ػٍٝ اٌض٠بدح االٔتبر١خ 7

8 
االعتفبدح ِٓ اٌخجشاد 

 االلتظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ
- - - - 1 1 2 - 2 - - 2 

9 
اعتخّبس سؤٚط ا٤ِٛاي 

 ثبٌطشق اٌّششٚػخ
- - - - - 2 2 - - - - - 

10 
اٌتٛاصْ ث١ٓ االعتٙالن 

 ٚاالٔتبد
- - - - - 5 5 - - - - - 

11 
اٌؼًّ ػٍٝ اٌتٛص٠غ اٌؼبدي 

 ٌٍخشٚح
- - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - - - - اتمبْ اٌؼًّ ٚاإلخالص ف١ٗ 12

13 
بّ٘خ فٟ ٚػغ خطؾ اٌّغ

 ت٠ّٕٛخ شبٍِخ
            

 12 - 1 6 5 86 61 14 6 1 4 - اٌّزّٛع 
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 أداح تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ

 " اٌجؼذ اٌضؼبسٞ االرتّبػٟ " فٟ ِمشساد اٌّٛاد االرتّبػ١خ ٌٍظف اٌتبعغ

 

َ 
 ل١ُ اٌّٛاؽٕخ

 اٌتشث١خ اٌّذ١ٔخ اٌتشث١خ اٌٛؽ١ٕخ

 اٌّزّٛع اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ اٌّزّٛع اٌغبدعخ اٌخبِغخ اٌشاثؼخ بٌخخاٌخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ

 - - - - - 8 - - - - - 8 اٌٛالء هلل ٌٍٚذ٠ٓ 1

2 
اٌٛػٟ ثؼبداد ٚتمب١ٌذ 

 اٌّزتّغ
- - - - - - - - - - - - 

3 
اٌّشبسوخ فٟ اداسح اٌظشاػبد 

 ثطش٠مخ ع١ٍّخ
1 1 - - - - 2 - - - - - 

4 
ثضمٛق أطضبة االػتشاف 

 اٌذ٠بٔبد اٌّختٍفخ
1 1 - 1 - - 3 1 - - - 1 

 7 1 4 - 2 26 11 2 9 3 -   1 تشز١غ ا٤ِٓ ٚاٌغالَ 5

6 
اٌتؼشف ػٍٝ أعظ اٌخمبفبد 

 اٌّختٍفخ
1 6 - - - - 7 1 - - - 1 

 19  - 1 1 17 8 - - 6 2 - - صت اٌٛؽٓ ٚاالٔتّبء ا١ٌٗ 7

 2 - - - 2 1 - - - - - 1 اٌتغبِش ٚاٌؼفٛ ػٓ ا٢خش٠ٓ 8

9 
االػتضاص ثتشاث ا٤ِخ ٚاٌؼًّ 

 ػٍٝ ت١ّٕتٗ
9 - - - - - 9 - - - - - 

 36 35 - 1 - 1 - - - - 1 - اٌتؼبْٚ ٚاٌتىبفً اإلٔغبٟٔ 10

 2 - - 1 1 - - - - - - - تؼض٠ض إٌظشح اإلٔغب١ٔخ 11

12 
ئثذاء اٌشأٞ ثؼ١ذاً ػٓ تزش٠ش 

 ا٢خش٠ٓ
- - - - - - - 4 2 2 - 8 

13 
صش٠خ اٌضشوخ ٚاٌفؼً ثّب 

 ٠تٕبعت ِغ ِمِٛبد ا٤ِخ
- - - - - - - - - - 1 1 

14 
اٌّجبدسح اٌٝ اٌؼًّ اٌظبٌش 

 ٚػًّ اٌخ١ش
2 - - - - - 2 1 27 - - 28 

15 
تضم١ك اٌٛػٟ ا٤عشٞ ٌجٕبء 

 ا٤عشح اٌّغٍّخ
1 - - - - - 1 - - 1 2 3 

 3 - - - 3 - - - - - - - تمّض ِٙبساد اٌضٛاس 16

 - - - - - - - - - - - - تمجً ٔمذ ا٢خش٠ٓ ثشٚس ؽ١جخ 17

 1 - - - 1 - - - - - - - اٌىشَ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ 18

 - - - - - - - - - - - - ت١ّٕخ االثذاع ٚاالثتىبس 19

 112 39 8 32 33 68 11 2 16 5 9 25 اٌّزّٛع 
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 أداح تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ

 " اٌجؼذ اٌغ١بعٟ اٌمبٟٔٛٔ " د االرتّبػ١خ ٌٍظف اٌتبعغفٟ ِمشساد اٌّٛا

 

َ 
 اٌتشث١خ اٌّذ١ٔخ اٌتشث١خ اٌٛؽ١ٕخ ل١ُ اٌّٛاؽٕخ

 اٌّزّٛع اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ اٌّزّٛع اٌغبدعخ اٌخبِغخ اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ

1 
اٌّشبسوخ فٟ ئداسح شئْٛ 

 اٌذٌٚخ
- 3 - 1 - - 4 4 4 4 3 15 

 42 1 2 35 4 - - - - - - - اٌّشبسوخ فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔتخبث١خ 2

 14 3 4 4 3 - - - - - - - اصتشاَ ع١بدح اٌمبْٔٛ 3

4 
اٌذفبع ػٓ تشاة اٌٛؽٓ 

 ِٚمذعبتٗ
30 5 3 16 5 - 59 - - - - - 

5 
دفغ اٌؼشائت ٚاٌشعَٛ اٌتٟ 

 تفشػٙب اٌذٌٚخ
1 2 4 - - - 7 3 33 - - 36 

6 
اٌتظذٞ ػذَ خ١بٔخ اٌٛؽٓ ٚ

 ٌٍشبئؼبد اٌّغشػخ
- - 1 - - - 1 - - - - - 

7 
فُٙ ا٠٤ذٌٛر١بد اٌغ١بع١خ 

 اٌّختٍفخ
1 - - - - - 1 - - 1 - 1 

8 
اصتشاَ اٌمبدح ٚاٌؼًّ 

 ثتٛر١ٙبتُٙ
- - - - - - - - - - - - 

9 
إٌش١ذ  –اٌشِٛص اٌٛؽ١ٕخ )اٌؼٍُ 

 اٌٛؽٕٟ(
- - - 2 - - 2 - - - - - 

 - - - - - 5 1 - 2 - 2 - ح اٌٛؽ١ٕخاٌّضبفظخ ػٍٝ اٌٛصذ 10

 6 1 1 1 3 8 6 - 2 - - - اٌؼذاٌخ اصتشاَ ِجذأ 11

12 
اصتشاَ ِجذأ اٌشٛسٜ 

 ٚاٌذ٠ّمشاؽ١خ
1 - - - - - 1 1 6 2 - 9 

 2 - - - 2 - - - - - - - اصتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش 13

14 
اصتشاَ ِجذأ اٌّغبٚاح فٟ 

 اٌضمٛق ٚاٌٛارجبد
 - - - 7 - 3 10 6 4 50 7 67 

 2 - - - 2 2 - - - - 2 - اٌؼًّ ػٍٝ تضم١ك اٌزاد 15

 - - - - - 7 - - 2 1 4 - تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ اٌّشِٛلخ 16

17 
االػتضاص ثبٌزٕغ١خ ٚا٠ٌٛٙخ 

 اٌفٍغط١ٕ١خ
- 4 - 6 - - 10 - - 7 - 7 

18 
اٌّشبسوخ فٟ اٌزّؼ١بد 

 ٚا٤صضاة اٌغ١بع١خ
- - - 2 - - 2 4 18 2 1 25 

 226 16 73 105 32 119 10 5 40 9 22 33 اٌّزّٛع 
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 أداح تض١ًٍ اٌّضتٜٛ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخ

 " اٌجؼذ االلتظبدٞ " فٟ ِمشساد اٌّٛاد االرتّبػ١خ ٌٍظف اٌتبعغ

 

َ 

اٌم١ُ اٌّتؼٍمخ ثّفَٙٛ 

 اٌّٛاؽٕخ

 اٌتشث١خ اٌّذ١ٔخ اٌتشث١خ اٌٛؽ١ٕخ

 اٌّزّٛع اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ اٌّزّٛع ٌغبدعخا اٌخبِغخ اٌشاثؼخ اٌخبٌخخ اٌخب١ٔخ االٌٚٝ

 14 8 - - 6 11 1 - 3 3 4 - صت اٌؼًّ ٚتمذ٠شٖ 1

2 
اعتخّبس حشٚاد ٚخ١شاد 

 اٌٛؽٓ
- - 1 - - - 1 - 1 - - 1 

 - - - - - - - - - - - - تمذ٠ش أطضبة اٌّٙٓ 3

4 
االعتٙالن اٌشش١ذ ٌّٛاسد 

 اٌج١ئخ
- - - - - - - - - - - - 

5 
ِؼب٠شخ اٌٛػغ االلتظبدٞ 

 اٌٛؽٕٟ
- - 2 1 - - 3 - - - - - 

6 
اٌضفبظ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌؼبِخ 

 ٚاٌخبطخ
- - - 10 1 2 13 3 - 1 - 4 

7 
اٌضشص ػٍٝ اٌض٠بدح 

 االٔتبر١خ
- 2 11 1 - - 14 - - - - - 

8 
االعتفبدح ِٓ اٌخجشاد 

 االلتظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ
- 2 6 - - - 8 - - - - - 

9 
سؤٚط ا٤ِٛاي اعتخّبس 

 ثبٌطشق اٌّششٚػخ
- 1 2 1 - - 4 - - - - - 

10 
اٌتٛاصْ ث١ٓ االعتٙالن 

 ٚاالٔتبد
- - 2 - - - 2 - - - 2 2 

11 
اٌؼًّ ػٍٝ اٌتٛص٠غ اٌؼبدي 

 ٌٍخشٚح
- - 1 - - - 1 1 - - - 1 

 6 - - 5 1 - - - - - - - اتمبْ اٌؼًّ ٚاإلخالص ف١ٗ 12

13 
اٌّغبّ٘خ فٟ ٚػغ خطؾ 

 شبٍِخت٠ّٕٛخ 
- - - - - 1 1 - - 2 8 10 

 38 18 3 6 11 58 4 1 16 28 9 - اٌّزّٛع 
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 غــــضح – اٌدبِؼخ اإلعال١ِخ

                      ػّبدح اٌذساعـــبد اٌؼ١ٍــــــــب

 و١ٍــخ اٌتشث١ــــــــــــــــــــــــخ

 ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ اختّبػ١بد

 (2ٍِضك سلُ )

 ٟ ٌم١ُ اٌّٛاؽٕخاالختجبس اٌّؼشف

 ػض٠ضٞ اٌطبٌت / ح:.................................................................................

 اٌغالَ ػ١ٍىُ ٚسصّخ هللا ٚثشوبتٗ                                                       

 الشأ اٌتؼ١ٍّبد اٌتب١ٌخ لجً اإلربثخ ػٍٝ ا٤عئٍخ:

زا االختجبس ٌم١بط ل١ُ اٌّٛاطٕخ اٌّتضّٕخ فٟ ِٕٙبج اٌذساعبد االختّبػ١خ ٌٍظف ٠ٙذف ٘ -

 اٌتبعغ " 

الشأ اٌغإاي ثؼٕب٠خ لجً اإلخبثخ ػ١ٍٗ، ٚدلك فٟ اٌخ١بساد اٌّٛخٛدح ٚاختبس اإلخبثخ  -

 األفضً.

فمشح، ٚػ١ٍه اخت١بس اإلخبثخ اٌظس١سخ ٌىً فمشح ِٓ اٌخ١بساد  ٠37تىْٛ ٘زا االختجبس ِٓ  -

 ث(. –د  –ة  –ؼخ اٌّٛخٛدح )أ األسث

 اٌشخبء تؼجئخ سِض اإلخبثخ فٟ ِفتبذ اإلخبثخ آخش االختجبس. -

  ٘زا االختجبس ٚضغ ألخً اٌذساعخ فمظ ١ٌٚظ ٌٗ أٞ ػاللخ ثذسخبد اٌطبٌت فٟ اٌّذسعخ -

 

 ٚشىشاً ٌىُ ػٍٝ صغٓ تؼبٚٔىُ                          

 

ا٠ّبْ                                  تس١ــــــــبد اٌجبزثـــــــــــخ: ِــغ                                   

 ػضاٌذ٠ــٓ اثشا١٘ــُ ػجذ اٌٍط١ف

                            2012  /2013 
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 ثغُ هللا اٌشصّٓ اٌشص١ُ

 

 اختش اإلربثخ اٌظض١ضخ ِٓ ث١ٓ اإلربثبد اٌتب١ٌخ:

ً فٟ ِؼّٛٔٙب اٌضت فٟ هللا ٚاٌجغغ فٟ هللا ٚاتجبع ا٤ٚاِش اإل١ٌٙخ ٚارتٕبة ل١ّخ تضّ -1

 إٌٛاٟ٘:

 االػتضاص ثب٠ٌٛٙخ اإلعال١ِخ - أ

 اٌظشازخ ِغ اٌزاد. - ة

 اٌٛالء هلل ٌٍٚذ٠ٓ اإلعالِٟ. - د

 اٌّجبدسح ئٌٝ ػًّ اٌخ١ش. - ث

 ٠طٍك ػٍٝ اؽّئٕبْ إٌفظ ٚاٌتؼب٠ش دْٚ خٛف ٚلٍك:  -2

 فخ.فُٙ األ٠ذٌٛخ١بد اٌغ١بع١خ اٌّختٍ - أ

 تشد١غ األِٓ ٚاٌغالَ. - ة

 اٌتؼبْٚ ٚاٌتىبفً االختّبػٟ. - د

 اٌىشَ ِغ ا٢خش٠ٓ.  - ث

 فٓ اٌضٛاس ِغ ِشاػبح ِشبػش ا٢خش٠ٓ ٚتمجً االختالف فٟ ا٢ساء: ٠طٍك ػٍٝ  -3

 ت١ّٕخ اإلثذاع ٚاالثتىبس - أ

 اٌتؼبْٚ ٚاٌتىبفً اإلٔغبٟٔ .  - ة

 اٌتؼشف ػٍٝ أعظ اٌثمبفبد اٌّختٍفخ  - د

 ا٢خش٠ٓ. ئثذاء اٌشأٞ ثؼ١ذاً ػٓ تدش٠ر - ث

 ٠ؼشف اٌتفبُ٘ اٌغٍّٟ أحٕبء اٌظشاػبد ٚاٌضشٚة ثّظطٍش: -4

 اٌّشبسوخ فٟ ئداسح اٌظشاػبد ثطش٠مخ ع١ٍّخ. - أ

 زش٠خ اٌسشوخ ٚاٌفؼً ثّب ٠تٕبعت ِغ ِمِٛبد األِخ. - ة

 اٌتغبِر ٚاٌؼفٛ ػٓ ا٢خش٠ٓ. - د

 اٌّشبسوخ فٟ ئداسح شإْٚ اٌذٌٚخ. - ث

 ب ِب ال ٠تؼبسع ِغ حمبفتٕب:٠ؼشف االعتفبدح ِٓ اٌخمبفبد اٌّؼبطشح ٚااللتجبط ِٕٙ -5

 االػتشاف ثبٌذ٠بٔبد اٌّختٍفخ - أ

 اٌثمبفبد اٌّختٍفخ.  اإلطالع ػٍٝ - ة

 فُٙ األ٠ذٌٛخ١بد اٌغ١بع١خ اٌّختٍفخ.  - د

 ١ٌظ ِّب عجك. - ث

 

 االرتّبػٟاٌضؼبسٞ / اٌّزبي  أٚالً 
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 ٠طٍك ػٍٝ اإلصغبط ثبٌّزتّغ ٚاٌّشبسوخ ٌتمذ٠ُ اٌخذِبد ٣ٌخش٠ٓ. -6

 اٌّغبٚاح  - أ

 اٌّغئ١ٌٛخ االختّبػ١خ  - ة

 اٌسش٠خ - د

 اٌذ٠ّمشاط١خ - ث

 تّبػ١خ تمَٛ ػٍٝ تٛع١غ ِزبالد اإلٔفبق ٚاٌتؼبْٚ ث١ٓ أفشاد اٌّزتّغ:ػ١ٍّخ ار -7

 اٌتىبفً االختّبػٟ - أ

 ازتشاَ إٌظشح اإلٔغب١ٔخ - ة

 اٌذ٠ّمشاط١خ  - د

 تىبفإ اٌفشص - ث

 ٠طٍك ػٍٝ اصتشاَ أّٔبؽ عٍٛو١خ ٚأعب١ٌت ِتٛاسحخ تخض رّبػخ ِب ٔتؼٍّٙب شف٠ٛبً ِٓ ر١ً اٌٝ ر١ً:   -8

 اٌٛػٟ ثؼبداد اٌّدتّغ ٚتمب١ٌذٖ. - أ

 م١ك اٌٛػٟ األعشٞ ٌجٕبء أعشح ِغٍّخ.تس - ب

 االػتضاص ثتشاث األِخ ٚت١ّٕتٗ. - ت

 االٔتّبء ٚاٌٛالء ٌٍٛطٓ. - ث

 تذي ػٍٝ االٌتضاَ ثّجذأ اٌّزبدٌخ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚصش٠خ اػتٕبق ا٢ساء ٚا٤فىبس دْٚ ِؼب٠مخ  -9

 اٌّغبٚاح ِغ ا٢خش٠ٓ فٟ اٌسمٛق ٚاٌٛاخجبد. - أ

 زً اٌّشىالد ثطشق ع١ٍّخ. - ب

 ١جخ.تمجً إٌمذ ثشٚذ ط - ت

 ازتشاَ ِٙبساد اٌسٛاس اٌٙبدف. - ث

ِجبدسح اٌفشد ٚاٌزّبػبد ٌّغبػذح فئبد ِتؼشسح فٟ اٌّزتّغ ٚتمذ٠ُ اٌذػُ اٌّبدٞ  -10

 ٚاٌّؼٕٛٞ:

 ازتشاَ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ. - أ

 ازتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش. - ب

 اٌتىبفً ٚاٌتضبِٓ االختّبػٟ. - ت

 ازتشاَ إٌظشح اإلٔغب١ٔخ. - ث

 بْ ٚاٌتّبط ا٤ػزاس ٣ٌخش٠ٓ.تؼجش ػٓ ِمبثٍخ اإلعبءح ثبإلصغ  -11

 اٌىشَ فٟ اٌتؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ  - أ

 اٌّجبدسح ئٌٝ اٌؼًّ اٌظبٌر  - ة

 تؼض٠ض إٌظشح اإلٔغب١ٔخ  - د

 اٌتغبِر ٚاٌؼفٛ ػٓ ا٢خش٠ٓ - ث
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ع١ّش ؽبٌت ٠غبػذ غ١شٖ دْٚ أتظبس أرش ِّب ٠ؼضص اٌّجبدئ ٚاٌم١ُ اإلٔغب١ٔخ تظشفٗ ٠ذي  -12

 ػٍٝ:

 اٌّشبسوخ فٟ شئْٛ اٌذٌٚخ. - أ

 ٝ اٌؼًّ اٌظبٌر ٚػًّ اٌخ١ش.اٌّجبدسح ئٌ - ب

 اٌتغبِر ٚاٌؼفٛ ػٓ ا٢خش٠ٓ.  - ت

 تؼض٠ض إٌظشح اإلٔغب١ٔخ.  - ث

 
 ٠طٍك ػٍٝ ل١بَ اٌششؽخ ثّالصمخ اٌّزش١ِٓ دْٚ ت١١ّض:-13

 زّب٠خ اٌّّتٍىبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ - أ

 أتٙبن اٌسك فٟ اٌسش٠خ - ة

 ع١بدح اٌمبْٔٛ  - د

 خ أتٙبن زك اٌّؼبٍِخ اإلٔغب١ٔ - ث

 ٠طٍك ػٍٝ اإلخالص ٌٍٛؽٓ ٚػذَ اٌتؼبًِ ِغ اٌؼذٚ ِٚضبسثخ اٌذعبئظ ٚا٤وبر٠ت: -14

 اٌذ٠ّمشاط١خ. - أ

 اٌّشبسوخ فٟ اٌشإْٚ اٌؼبِخ ٌٍذٌٚخ - ة

  ػذَ خ١بٔخ اٌٛطٓ ٚاٌتظذٞ ٌٍشبئؼبد اٌّغشضخ. - د

 فُٙ األ٠ذٌٛخ١بد اٌغ١بع١خ اٌّختٍفخ. - ث

 ٠غّٝ:  اٌٛؽٕٟتض١خ اٌطالة ٌٍؼٍُ فٟ ؽبثٛس اٌظجبس ٚاٌظذس ثبٌٕش١ذ  -15

 ازتشاَ اٌمٛا١ٔٓ ٚاألٔظّخ اٌغبئذح. - أ

 ازتشاَ اٌشِٛص اٌٛط١ٕخ. - ة

 اٌٛػٟ ثؼبداد ٚتمب١ٌذ اٌّدتّغ. - د

 اٌؼًّ ػٍٝ تسم١ك اٌزاد. - ث

 تغّٝ اٌتؼج١ش ػٓ سأٞ اٌغبٌج١خ ٚتشرّتٗ فٟ اٌضىُ: -16

 تشد١غ اٌغالَ ٚاألِٓ . - أ

 ئثذاء اٌشأٞ ثؼ١ذاً ػٓ تدش٠ر ا٢خش٠ٓ . - ة

 ٌذ٠ّمشاط١خ.ازتشاَ ِجذأ اٌشٛسٜ ٚا - د

 ئداسح اٌظشاػبد ثطشق ع١ٍّخ.  - ث

 تؼجشػٓ ِٕش وً فشد فشص ِتغب٠ٚخ ٚفمبً ٌطّٛصٗ ٚلذساتٗ: -17

 اٌذ٠ّمشاط١خ   - أ

 اٌسش٠خ  - ة

 اٌؼذاٌخ االختّبػ١خ  - د

 تىبفإ اٌفشص  - ث

 حب١ٔبً / اٌّزبي اٌغ١بعٟ اٌمبٟٔٛٔ 
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 ٠غّٝ أظٙبس ر١ّغ أثٕبء اٌّزتّغ فٟ ثٛتمخ ٚو١بْ ٚاصذ: -18

 ازتشاَ اٌشِٛص اٌٛط١ٕخ - أ

 ازتشاَ اٌٛزذح اٌٛط١ٕخ - ة

 ضاص ثب٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخاالػت - د

 ازتشاَ اٌذ٠ّمشاط١خ - ث

 ِٓ ِظب٘ش استجبؽٟ ثبٌٛؽٓ ٚػاللتٟ ثتبس٠خٗ. -19

 االػتضاص ثب٠ٌٛٙخ اٌٛط١ٕخ - أ

 ازتشاَ اٌذ٠ّمشاط١خ  - ة

 زت اٌٛطٓ ٚتّد١ذٖ  - د

 اٌؼذاٌخ االختّبػ١خ - ث

اٌم١ّخ اٌّمظٛدح: ٚؽٕٟ اٌضج١ت أصججته ثىً ػف٠ٛتٟ ٚثىً اػتضاصٞ...فًٙ تمجً سٚصٟ  -20

 اٌتضاَ ػٍٙذ ٚٚفبء: ٚلطشاد دِٟ

 اٌٛػٟ ثؼبداد اٌّدتّغ ٚتمب١ٌذٖ. - أ

 ازتشاَ اٌشِٛص اٌٛط١ٕخ. - ة

 االػتضاص ثتشاث األِخ ٚت١ّٕتٗ. - د

 ٚاٌذفبع ػٕٗ. زت اٌٛطٓ - ث

 تؼجش ػٓ ِٕش ا٤فشاد فشص ِتغب٠ٚخ ٚفمبً ٌطّٛصبتُٙ ٚلذساتُٙ: -21

 ازتشاَ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ. - أ

 اٌّغبٚاح فٟ اٌسمٛق ٚاٌٛاخجبد. - ة

 اٌٛزذح اٌٛط١ٕخ. اٌّسبفظخ ػٍٝ - د

 اٌّشبسوخ فٟ شئْٛ اٌذٌٚخ. - ث

 ٠غّٝ تجٕٟ تٛرٗ ع١بعٟ ِؼ١ٓ أٚ تأع١ظ رّؼ١بد ِٚإعغبد أ١ٍ٘خ ػّٓ ٔطبق اٌمبْٔٛ: -22

 اٌّشبسوخ فٟ اٌدّؼ١بد ٚاألزضاة اٌغ١بع١خ. - أ

 اٌّشبسوخ فٟ شئْٛ اٌذٌٚخ. - ة

 ازتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش. - د

 اٌّغبٚاح فٟ اٌسمٛق ٚاٌٛاخجبد. - ث

 ٌٛارجبد اٌتٟ تغبػذ ػٍٝ تغ١١ش أِٛس اٌذٌٚخ ٚت١ّٕخ اٌّٛاسد االلتظبد٠خ ٌٍذٌٚخ تؼذ ِٓ ا -23

 اٌسفبظ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌؼبِخ. - أ

 دفغ اٌضشائت ٚاٌشعَٛ اٌتٟ تفشضٙب اٌذٌٚخ. - ة

 اٌتٛص٠غ اٌؼبدي ٌٍثشٚح.   -ث                              ازتشاَ األٔظّخ ٚاٌمٛا١ٔٓ. - د
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ِإعغخ صى١ِٛخ اٚ أ١ٍ٘خ ثشىً دٚسٞ ٚػٍٕٟ ػجش االلتشاع  سئ١ظ أٚ ػؼٛ ٠ذي اخت١بس -24

 اٌغشٞ ػٍٝ:

 ازتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش. - أ

 تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ اٌّشِٛلخ. - ة

 اٌّشبسوخ فٟ ئداسح أِٛس اٌذٌٚخ  - د

 اٌّشبسوخ فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔتخبث١خ اٌسشح. - ث

غبْ اْ ٠جذع ٚ ٠فىش تؼٕٟ اٌض١بح اٌفىش٠خ ٚاٌخمبف١خ ٚاٌغ١بع١خ ٚئتبصخ اٌّزبي ٌؼمً االٔ -25

 ٠ٚتجبدي ا٤فىبس دْٚ ل١ٛد:

 اٌتؼشف ػٍٝ اٌثمبفبد اٌّختٍفخ. - أ

 فُٙ األ٠ذٌٛخ١بد اٌغ١بع١خ اٌّختٍفخ. - ة

 ازتشاَ اٌتؼذد٠خ ٚلجٛي ا٢خش. - د

 زش٠خ اٌسشوخ ٚاٌفؼً ثّب ٠تٕبعت ِغ ِمِٛبد األِخ. - ث

 ت١ّٕخ اٌمذساد ٚتضذ٠ذ ٘ذف ٌٕب ٚلذٚح ٠ٕتٙذ دسثٙب: تغُٙ فٟ -26

 د تسم١ك اٌزا - أ

 تؼض٠ض اإلثذاع ٚاالثتىبس  - ة

 تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ ا١ٌّّضح - د

 ازتشاَ اٌمبدح ٚاٌؼًّ ثتٛخ١ٙبتُٙ  - ث

 ٠طٍك ػٍٝ اصتشاَ ِٓ ٠ت١ّض ثبٌزذ ٚاٌّخبثشح ٠ٚٙتُ ثبٌّشبوً اٌؼبِخ. -27

 ازتشاَ ِجذأ اٌؼذاٌخ  - أ

 تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ اٌّشِٛلخ - ة

 تؼض٠ض اإلثذاع ٚاالثتىبس  - د

 تُٙ.ازتشاَ اٌمبدح ٚاٌؼًّ ثتٛخ١ٙب - ث

 تضج ػٍٝ اٌضفبظ ػٍٝ ِىتغجبد ا٤ِخ اٌتٟ ثٕتٙب ١ٌغتف١ذ ِٕٙب اٌز١ّغ: -28

 اٌسفبظ ػٍٝ اٌٍّى١خ اٌؼبِخ. - أ

 اٌٛػٟ ثبٌثمبفبد األخشٜ. - ة

 تشد١غ األِٓ ٚاٌغالَ. - د

 اٌذفبع ػٓ اٌٛطٓ ِٚمذعبتٗ. - ث

 ِٓ طٛس٘ب اعتخذاَ ؽشق رذ٠ذح ٌالعتفبدح ِٓ ِٛاسد اٌج١ئخ ٚتشش١ذ اعتخذاِٙب: -29 

 ؼًّ ٚاإلخالص ف١ٗ.ئتمبْ اٌ - أ

 اٌتٛص٠غ اٌؼبدي ٌٍثشٚح. - ة

 اٌّٛاصٔخ ث١ٓ االعتٙالن ٚاإلٔتبج. - د

 االعتٙالن اٌشش١ذ ٌّٛاسد اٌج١ئخ اٌّتبزخ. - ث

 / اٌّزبي االلتظبدٌٞخبً حب
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 تؼذ ػ١ٍّخ ئػبفخ تضغ١ٕبد ػٍٝ ر١ّغ اٌّٛاسد االلتظبد٠خ د١ًٌ ػٍٝ: -30

 اٌّغبّ٘خ فٟ ٚضغ خطظ ت٠ّٕٛخ شبٍِخ - أ

 ئتمبْ اٌؼًّ - ة

 تمذ٠ش أطسبة اٌّٙٓ - د

 اٌخجشاد االلتظبد٠خ األخشٜاالعتفبدح ِٓ  - ث

 ػ١ٍّخ اشجبع اٌفشد ٌضبربتٗ ا٤عبع١خ ِٓ وذ ٠ذٖ ٚشؼٛسٖ ثزاتٗ ة ِ:تغّٝ  -31

 زت اٌؼًّ ٚتمذ٠شٖ. - أ

 اٌّغئ١ٌٛخ االختّبػ١خ . - ة

 تمذ٠ش رٚٞ اٌّىبٔخ. - د

 ١ٌظ ِّب عجك  - ث

 ٠مظذ ثبٌضشص ػٍٝ اٌض٠بدح اإلٔتبر١خ ر١ّغ ِب ٠ٍٟ ػذا: -32

 اعتخذاَ أدٚاد زذ٠ثخ  - أ

 اإلٔتبج تسغ١ٓ طشق - ة

 اعتٕضاف ِٛاسد اٌج١ئخ - د

 اعتثّبس سؤٚط األِٛاي - ث

 ِٓ أِخٍخ اعتخّبس سؤٚط ا٤ِٛاي فٟ اٌذٌٚخ: -33

 ػًّ ِشبس٠غ التظبد٠خ  - أ

 سفغ اٌمذسح اإلٔتبخ١خ  - ة

 االعتفبدح ِٓ اٌطبلبد اٌجشش٠خ  - د

 خ١ّغ ِب عجك  - ث

 ِؼ١شخ أفشاد٘ب:تأ١ِٓ ٠طٍك ػٍٝ تٛص٠غ ػبئذاد اٌمطبػبد االٔتبر١خ ٌٍذٌٚخ ثشىً ػبدي ٠ؼّٓ   -34

 اعتثّبس ثشٚاد ٚخ١شاد اٌٛطٓ - أ

 االعتٙالن اٌشش١ذ ٌّٛاسد اٌج١ئخ - ة

 اٌتٛص٠غ اٌؼبدي ٌٍثشٚح - د

 اٌتٛاصْ ث١ٓ االعتٙالن ٚاإلٔتبج - ث

 ِٓ ٚعبئً تضم١ك اٌتٛاصْ ث١ٓ االعتٙالن ٚاإلٔتبد ر١ّغ ِب ٠ٍٟ ػذا: -35

 ئغشاق اٌغٛق ثد١ّغ أٔٛاع اٌجضبئغ  - أ

 ٠ٌٛبتٙب ٚئِىب١ٔخ ئشجبػٙبتشت١ت اٌسبخبد اإلٔغب١ٔخ زغت أٚ - ب

 تٛص٠غ اإلٔتبج ثأعٍٛة ِؼ١ٓ ػٍٝ إٌّتد١ٓ - ت

 تٕظ١ُ االعتٙالن ثّب ٠ٕبعت اٌمذسح اإلٔتبخ١خ - ث
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 "أػؾ ا٤ر١ش أرشٖ لجً أْ ٠زف ػشلٗ " اٌضذ٠ج اٌشش٠ف ٠ؼضص ل١ّخ: -36

 اٌّغبٚاح فٟ اٌّؼبٍِخ - أ

 تمذ٠ش أطسبة اٌّٙٓ - ة

 زت اٌؼًّ ٚتمذ٠شٖ - د

 تىبفإ اٌفشص - ث

 تمذاَ خجشاء التظبد١٠ٓ ِٓ اٌخبسد ٌتضغ١ٓ االٔتبد:٠طٍك ػٍٝ اع -37

 زت اٌؼًّ ٚتمذ٠شٖ - أ

 اٌّغبّ٘خ فٟ ٚضغ خطظ ت٠ّٕٛخ شبٍِخ - ة

 ِؼب٠شخ اٌٛضغ االلتظبدٞ اٌٛطٕٟ - د

 االعتفبدح ِٓ اٌخجشاد االلتظبد٠خ اٌذ١ٌٚخ - ث

 ِفتبس اإلربثخ
 ث د ة أ اٌشلُ ث د ة أ اٌشلُ

1   x  20    X 

2  x   21  X   

3    x 22 X    

4 x    23  X   

5  x   24    X 

6  x   25   X  

7 x    26 X    

8 x    27  X   

9    X 28 X    

10   X  29    X 

11    X 30 X    

12  X   31 x    

13   X  32   X  

14   X  33    X 

15  X   34   X  

16   X  35 X    

17    X 36  X   

18  X   37    x 

19 X         
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 (3ٍِضك سلُ )

 لبئّخ ثأعّبء اٌّضى١ّٓ ٤دٚاد اٌذساعخ

 ِىبْ اٌؼًّ اٌتخظض اعُ اٌّضىُ َ
تضى١ُ أداح 

 اٌتض١ًٍ

تضى١ُ 

 االختجبس

 × × غضح - اإلعال١ِخاٌدبِؼخ  ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ د. ػجذ اٌّؼطٟ األغب 1

  × غضح - اإلعال١ِخاٌدبِؼخ  تبس٠خ د. صوش٠ب اٌغٕٛاس 2

  × غضح خبِؼخ األص٘ش  أطٛي اٌتشث١خ ػجذ اٌغالَ ٔظبسد .  3

  × غضحخبِؼخ األص٘ش  أطٛي اٌتشث١خ فب٠ض األعٛدد .  4

  × ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ ِب٘ش أثٛ اٌٙطًأ .  5

 × × غضح – اإلعال١ِخاٌدبِؼخ  ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ ِسّذ صلٛد . د 6

 × × غضح – اإلعال١ِخاٌدبِؼخ  اٌتشث١خأطٛي  . ِشٚاْ زّذ د 7

 × × غضح – اإلعال١ِخاٌدبِؼخ  أطٛي اٌتشث١خ زّذاْ اٌظٛفٟد .  8

  × ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ تىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد . عبِر اٌدجٛس د 9

 × × غضح – اإلعال١ِخاٌدبِؼخ  ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ . ػضٚ ػفبٔخ د 10

 × × ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ س٠ظِٕب٘ح ٚطشق تذ خ١ّظ اٌؼف١فٟ . د 11

 × × غضح –اٌدبِؼخ االعال١ِخ  ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ اثشا١ُ٘ األعطً . د 12

 × × غضح –اٌدبِؼخ االعال١ِخ  ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ طالذ إٌبلخ . د 13

 × × ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ دساعبد اختّبػ١خ خذ٠دخ اٌّشٙشاٚٞأ .  14

  × ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ تذس٠ظِٕب٘ح ٚطشق  خجش اٌؼف١فٟ . د 15

 ×  ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ دساعبد اختّبػ١خ طجبذ شٕبسأ .  16

 × × غضح –اٌدبِؼخ االعال١ِخ  أطٛي اٌتشث١خ فإاد اٌؼبخضد .  17

 ×  ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ ٌغخ ػشث١خ ِش٠ُ أً٘أ .  18

 × × ٚوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ زمٛق اإلٔغبْ ػٍٟ ػبِشأ .  19

 × × غضح –اٌدبِؼخ االعال١ِخ  ِٕب٘ح ٚطشق تذس٠ظ أدُ٘ اٌجؼٍٛخٟ.  د 20

 × × غضح -اٌدبِؼخ االعال١ِخ  تبس٠خ ٔٙبد اٌش١خ خ١ًٍد .  21
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 (4ٍِضك سلُ )

 ثشٔبِذ اٌتشث١خ ٚاٌتؼ١ٍُ ثٛوبٌخ اٌغٛث اٌذ١ٌٚخ ٌّذ٠شّخ اٌجبصخخ ِٛرٗ ِٓ اٌزبِؼخ ؽٍت تغ١ًٙ ِٙ

 تؼ١ٍُ ثٛوبٌخ اٌغٛث ػ١ٍٙب ِٚٛافمخ ِذ٠ش ثشٔبِذ اٌتشث١خ ٚاٌ

 


