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دراسة تحليلية لمحتوى كتب الدراسات االجتماعية والوطنية
للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية في ضوء
قيم السلم المجتمعي
د .رانيه ناصر حامد الردادي /كلية الرتبية  -جامعة طيبة

استالم البحث 9112/11/1 :قبول النشر 9112/11/11 :تاريخ النشر 9 :كانون الثاني 9191
الممخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية
لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ اُستخدـ المنيج الكصفي ممثبلن بأسمكب تحميؿ

المحتكل ،كتككف مجتمع الدراسة مف كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية المطكرة المقررة في المممكة العربية السعكدية

عمى طبلب المرحمة المتكسطة (الصفكؼ مف األكؿ إلى الثالث) طبعة عاـ ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ ،كذلؾ بجزأييا الفصؿ
الدراسي األكؿ كالثاني لكتاب الطالب ،كتمثمت أداة الدراسة في بطاقة تحميؿ المحتكل .كقد تكصمت الدراسة إلي النتائج
التالية -ٔ :أف محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة ككؿ تضمف ( )ٖٛقيمة لمسمـ المجتمعي
مف إجمالي (ٓٗ) قيمة بما يكافؽ نسبة تضميف قدرىا (٘ ،)%ٜكذلؾ بمجمؿ تك اررات ( )ٜٚٙمرة -ٕ .أف تضميف قيـ
السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية اتسـ
بعدـ التكازف ،حيث تـ التركيز عمى بعض قيـ السمـ المجتمعي عمى حساب القيـ األخرل ،كفي مقدمتيا قيمة " االعتزاز
بالكطف" ،كقيمة " االعتزاز بالقيادة كالرمكز الكطنية كردكىـ" ،كذلؾ بنسب مئكية بمغت ( ،)%ٖٖ.ٕٜك (ٕ٘ )%ٖٔ.عمى
التكالي ،في حيف حصمت قيـ أخرل عديدة؛ كقيـ عدـ نشر الشائعات ،كنبذ العنصرية ،كعدـ اإلساءة لآلخريف (التنمر)،

كنبذ اإلرىاب ،كنبذ التمييز ،كممارسة ثقافة العمؿ التطكعي ،كتعزيز التضامف االجتماعي ،كااللتزاـ باالعتداؿ كالكسطية

عمى نسب تضميف منخفضة تراكحت بيف (ٖٔ ،)%ٓ.ك(ٕ٘ ،)%ٓ.فضبلن عف عدـ تضميف قيمتي ترسيخ الديمقراطية،

كمحاربة الفساد نيائيان -ٖ .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ.في مدل تضميف قيـ السمـ

المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية بحسب

اختبلؼ الصؼ الدراسي ،كلصالح كتب الصؼ الثالث المتكسط مقارنة بكتب الصفيف األكؿ كالثاني المتكسط عمى التكالي

كقد أكصت الدراسة بعدد مف التكصيات كالمقترحات أبرزىا :اىتماـ القائميف عمى تطكير كتب الدراسات االجتماعية

كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية بالتخطيط المسبؽ لقيـ السمـ المجتمعي الكاجب تضمينيا في
محتكل ىذه الكتب ،السيما في كتب الصفيف األكؿ كالثاني المتكسط ،بحيث يراعى التكازف كالتتابع كالشمكؿ كالترتيب
المنطقي ليذه القيـ ،كضركرة تعاكف القائميف عمى تطكير كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في
المممكة العربية السعكدية مع المتخصصيف في مجاؿ السمـ المجتمعي في تطكير محتكل ىذه الكتب.

الكممات المفتاحية :تحميل محتوى ,كتب الدراسات االجتماعية والوطنية ,المرحمة المتوسطة ,المممكة العربية
السعودية ,قيم السمم المجتمعي.

ٜٛ

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

)71( اجمللد

)46(العدد

2020

Analytical Study of the Content of Social and National Studies
Textbooks of the Middle Stage in Kingdom of Saudi Arabia in the Light
of the Values of Social Peace
Dr. Raniah Bint Nasser Hamed Al-Raddadi
Faculty of Education- Taibah University
Abstract
This study aimed to reveal the extent to which the values of social peace are
included in the content of social and national studies textbooks of the middle stage
in kingdom of Saudi Arabia. To achieve this goal, the researcher used the
descriptive analytical approach. The study sample consisted of all developed social
and national studies textbooks of the middle stage in kingdom of Saudi Arabia in
first and second semester of student books in edition of 1439-1440. The study tool
was the analysis card. The study reached the following results :1-The content of
social and national studies textbooks of the middle stage in kingdom of Saudi Arabia
as a whole included (38) social peace values of total (40) values, corresponding to
the inclusion rate of (95%), and with the total frequency (769) times. 2- The
inclusion of the values of community peace in the content of social and national
studies textbooks of the middle stage in kingdom of Saudi Arabia was characterized
by imbalance, where emphasis was placed on some values of community peace at
the expense of others, foremost among them were the value of "pride of the
homeland" and the value of "pride in leadership and national symbols and their
roles", with percentage of (33.29%) and (13.52%) respectively, while many other
values such as values of" non- spreading rumors, renunciation of racism, do not
abusing others (bullying), rejecting terrorism, rejecting discrimination, practicing a
culture of volunteerism, promoting social solidarity, and committing to discipline and
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moderation with low inclusion rates ranging from (0.13%) to (0.52%), in addition,
the values of consolidating democracy and fighting corruption are not included at all.
3- There were statistically significant differences at the level of significance (0.05)
in inclusion of the values of social peace in the content of social and national
studies textbooks of the middle stage in kingdom of Saudi Arabia according to the
grade, in favor of the third grade textbooks compared to the textbooks of the first
and second grades, respectively. The researcher came out with a number of
recommendations and proposals, most notably: the interest of those who develop
social and national studies textbooks of the intermediate stage in the Kingdom of
Saudi Arabia in advance planning the values of community peace to be included in
the content of these books, especially in the first and second intermediate grades
textbooks, taking into account the balance, sequence, inclusion and logical order of
these values, and the necessity of cooperation of those who develop social and
national studies textbooks of the middle stage in Saudi Arabia with the specialists in
the field of community peace in the development of the content of these books.

Keywords: Content Analysis, Social and National Studies Textbooks,
Intermediate Stage, Saudi Arabia, Values of Social Peace
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المقدمة
تعد أزمة القيـ عمى اختبلؼ أنماطيا مف السمات الكاضحة التي تميز العصر الراىف ،كىك األمر الذم نتج عف
طغياف المادة عمى كؿ ما حكليا مف قيـ كمبادئ .كفي عالمنا العربي اإلسبلمي ،بدأت تظير تمؾ األزمة في

شيكع بعض حكادث اإلرىاب كالعنؼ المجتمعي ،كالتفكؾ في الركابط االجتماعية ،كعدـ قبكؿ اآلخر ،كاالبتعاد
عف ثقافة الحكار ،كانتشار مكجات التعصب كالصراع بيف أصحاب كجيات النظر المختمفة ،كىك ما مف شأنو

زعزعة السمـ المجتمعي بيف فئات المجتمع كشرائحو.

كمما ال شؾ فيو أف االىتماـ بنشر القيـ المجتمعية اإليجابية ،كفي مقدمتيا قيـ السمـ المجتمعي يعد الحؿ األمثؿ
الذم يكفؿ حؿ األزمات التي يتعرض ليا المجتمع العربي المعاصر ،إذ ينظر إلى ىذه القيـ بكصفيا مجمكعة

القيـ التي يؤدم اكتسابيا إلى " حالة مف استتباب األمف ،كسيادة االحتراـ ،كالتآلؼ ،كاالنسجاـ ،كالتعاضد بيف
أفراد المجتمع عمى الرغـ مف التنكع الثقافي ،كالعرقي ،كالديني ،كالمذىبي"
(الحسيف :ٕٓٔٛ ،ص٘ٔٔ).

كتتحدد جدكل اكتساب قيـ السمـ المجتمعي في ككنيا السمة الرئيسة لممجتمع المتحضر؛ إذ أف انتشار ىذه القيـ
معنكيا ،كيجعميـ
معا عمى حؿ الخبلفات القائمة ،كيحثيـ عمى تطكير أنفسيـ
ن
يدفع أفراد المجتمع إلى العمؿ ن
يتعاممكف مع بعضيـ البعض بعدالة كتسامح ) .)p.1 : 2012 , Rajshreeكما أف التركيز عمى ىذه القيـ
يساعد عمى تشكيؿ االتجا ىات نحك قيمة السمـ في حياة اإلنساف ،عبلكة عمى أنو قد يسيـ في منع ظيكر

الصراعات ،كذلؾ لككف ىذه القيـ تُعد المفتاح لبناء ثقافة سممية لدل الناشئة ،كالمنطمؽ الذم يميد لخمؽ
الظركؼ المبلئمة لتحقيؽ السمـ عمى الصعيد العالمي ).)p.43 : 2019 ,Išoraitė
كنظر لما لقيـ السمـ المجتمعي مف مكانة بارزة  ،فقد كانت محط اىتماـ المنظمات الدكلية كمنظمة األمـ
نا
المتحدة لمتربية كالعمـ كالثقافة ،التي ركزت عمى تشجيع تعميـ السبلـ ) .)p.2 : 2012 , Rajshreeكما

اىتماما بيذا الجانب ،حيث صرحت بإف تعميـ السبلـ أصبح معترفنا بو في
أظيرت الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة
ن
ميما في التعميـ
الصككؾ القانكنية الدكلية ،كفي األدب التربكم النقدم باعتباره ن
جانبا ن
).)p.43 : 2019 ,Išoraitė

كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يصػػبح التركيػػز عمػػى قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي ضػػركرة مػػف الضػػركرات البلزمػػة التػػي ينبغػػي عمػػى

التربيػػة بمؤسسػػاتيا كطرائقيػػا السػػعي نحػػك تػػدعيميا لػػدل األف ػراد كالجماعػػات ،حيػػث أف التعمػػيـ يعػػد العامػػؿ األكثػػر
حس نػما فػي بنػاء المنظكمػة القيميػة لػدل الناشػئة ،كالبلعػب األىػـ فػي تعزيػز اكتسػاب القػيـ كالمعرفػة لػدييـ ،كتطػػكير
مكاقفيـ كمياراتيـ كسمككياتيـ لمعيش في كئاـ مع الذات كمع اآلخريف
))p.346 : 2014, Chepkuto et al.؛ إذ يعػػد التعمػػيـ األسػػاس فػػي تعزيػػز الشخصػػية ،كتنميػػة اإلمكانػػات
البش ػرية الكامنػػة لػػدل المتعممػػيف ،السػػيما فػػي ذلػػؾ العصػػر الػػذم يزخػػر بالتحػػديات المختمفػػة فػػي الػػنظـ االجتماعيػػة
ػر حقيقي ػػيف
ػر ف ػػي مس ػػاعدة األفػ ػراد ليص ػػبحكا بش ػ نا
دكر كبي ػ نا
كالتعميمي ػػة ،األم ػػر ال ػػذم يكس ػػب التعم ػػيـ القيم ػػي الس ػػممي نا
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كمتطكريف في جميع الجكانػب ،بمػا فػي ذلػؾ الجكانػب الماديػة كالجسػدية كاإلبداعيػة كالعاطفيػة كالفكريػة كالركحيػة ,
).)p.322 : 2016 Pendon

كالجػػدير بالػػذكر أف المنػػاىج الد ارسػػية تعػػد لػػب العمميػػة التربكيػػة ،كأبػػرز مػػدخبلت النظػػاـ التربػػكم التػػي يعػػكؿ

عمييػػا فػػي تحقيػػؽ الغايػػات كنيػػؿ المقاصػػد ،كمػػا أنيػػا المحػػرؾ ال ػرئيس لمقػػيـ السػػائدة فػػي المجتمػػع؛ ذلػػؾ لمػػا تمعبػػو

حيكيػػا فػػي تشػػكيؿ كجيػػات نظػػر المتعممػػيف حيػػاؿ اختيػػار
المنػػاىج الد ارسػػية ،كأنمػػاط تقػػديـ المػػادة العمميػػة مػػف نا
دكر ن
قيميـ كتفضيبلتيـ ،كتككيف شخصياتيـ كسمككياتيـ (آدـ :ٕٖٓٔ ،صٖ).
ىػػذا ُكيعػػد الكتػػاب المدرسػػي أحػػد العناصػػر األساسػػية لممػػنيج الد ارسػػي ،كجػػكىر عمميػػة التعمػػيـ ،فيػػك الػػذم
يحتػػكم عمػػى أساسػػيات المقػػرر ،كيعػػرؼ الطالػػب بمػػا ينبغػػي تعممػػو ،كيثػػرم مداركػػو بالمعمكمػػات كالحقػػائؽ كالمفػػاىيـ
كالمب ػػادئ كالق ػػيـ (عطي ػػة .)ٕٖٓٔ ،كم ػػف ىن ػػا ف ػػإف تحمي ػػؿ محت ػػكل الكت ػػب الد ارس ػػية بغي ػػة التحق ػػؽ م ػػف ق ػػيـ الس ػػمـ
المجتمعي المضمنة بيا يعد أمر حيػكم؛ ألنػو يسػاعد عمػى الكقػكؼ عمػى مػدل نجػاح المنػاىج الد ارسػية فػي تكػكيف

االتجاىات اإليجابية ،كغرس تمؾ القيـ اليامة في عقكؿ كنفكس الناشئة (البشرم :ٕٓٔٓ ،صٕٕ).
كفي سياؽ أدؽ ،تعد كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية مف أكثر الكتب الدراسية ارتباطنا باستقرار كسمـ

المجتمعات كنمكىا كتطكرىا ،كبالتغيرات الحادثة فييا ،بؿ ىي األكثر التصاقنا بما تكاجيو ىذه المجتمعات مف
أحداث كتحديات كتيديدات (ك ازرة التعميـ :ٕٓٔٗ ،ص٘) ،كذلؾ بكصفيا ذلؾ الجزء مف العمكـ االجتماعية

المرتبط في عبلقتو مع بيئتو البشرية لتحقيؽ أىداؼ معينة تساعد الطبلب عمى أف يصبحكا أعضاء صالحيف في
المجتمع مف خبلؿ دعـ نمكىـ االجتماعي كالقيمي ،كاكسابيـ المعارؼ كالميارات كالقيـ البلزمة

(العميرم) ٕٓٔٚ ،؛ كىك ما جعؿ كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية مف أىـ العمكـ العامة التي يمكف

استخداميا لغرض غرس قيـ السمـ المجتمعي في نفكس المتعمميف ).)p.1 : 2013 , Mishra
ػاء عمػى سػبؽ ،كالػى جانػب أف تحميػؿ محتػكل كتػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة فػي ضػكء قػيـ السػػمـ
كبن ن
كخصكصا في عصر تعد أزمتو أزمة قػيـ ،فػإف الد ارسػة الراىنػة تيػدؼ
المجتمعي يعد مف أكلكيات البحث التربكم،
ن
إلى تحميؿ محتكل الدراسات االجتماعيػة كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية فػي ضػكء قػيـ

السمـ المجتمعي.
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الفصل األول :مدخل إلـى الدراسة

انطبلقنا مف التحكالت كالتغيرات االقتصادية كالسياسية الراىنة كما يصاحبيا مف صراع قيمي سكاء عمى
المستكل اإلقميمي أك الدكلي ،خاصة ما يتعرض لو العالـ العربي مف مكجة غير مسبكقة مف الصراعات الداخمية

كالحكادث اإلرىابية؛ فإنو بات مف الضركرم تفعيؿ دكر التربية مف خبلؿ المناىج الدراسية كمصدر ىاـ
كمحكرم إلكساب النشء القيـ التي تضمف العيش السممي ،كالتي مف أىميا قيـ السمـ المجتمعي؛ إذ يؤكد
إسكرايتي ) ) 2019 ,Išoraitėعمى إف ما تشيده النظـ التعميمية مف تحديات استثنائية خبلؿ األحداث البلسممية
القائمة كالمحتممة ،يفرض تضميف قيـ السمـ المجتمعي في المناىج الدراسية ،لمساعدة الطبلب عمى تحقيؽ
الحياة اآلمنة كالمستقرة التي تضـ جميع أفراد المجتمع ،كتبصيرىـ بمختمؼ أشكاؿ العنؼ ،كتعزيز مكتسباتيـ مف

القيـ كالميارات البلزمة لمعيش السممي في المجتمع ،كالتأثير اإليجابي عمى سمككيـ المجتمعي ،كتغيير مكاقفيـ
كعاداتيـ ،كذلؾ يما يضمف تحقيؽ الصالح العاـ ألفراد المجتمع.)p.43 : 2019 ,Išoraitė) .

كنظر لككف كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية تعد مف أىـ الكتب التي يدرسيا طبلب التعميـ العاـ في المممكة
نا
العربية السعكدية ،كالتي يسمح محتكاىا بغرس قيـ السمـ المجتمعي ،كذلؾ ككنيا أحد المككنات
الرئيسة في العممية التعميمية ،كأحد أجزائيا الحيكية التي تيتـ بالجانب المجتمعي بشكؿ كاسع
(محمػػد ،)ٕٓٔٚ ،إضػػافة إلػػى أنيػػا تمثػػؿ بيئػػة خصػػبة لئلسػػياـ بػػدكر كبيػػر فػػي إعػػداد جيػػؿ مػػف الناشػػئة ليككن ػكا
مػ ػكاطنيف ص ػػالحيف ف ػػي مج ػػتمعيـ (الي ػػدىكدم :ٕٓٔٔ ،ص ٗ٘) ،ع ػػبلكة عم ػػى ككني ػػا تؤك ػػد عم ػػى نظ ػػاـ الق ػػيـ

كفعبل (العميرم :ٕٖٓٔ ،ص ٔ.)ٖٜ
المجتمعي في المجتمع ،كتعمؿ عمى تمثمو قكنال ن

ػتنادا إلػػى أف المرحمػػة المتكسػطة تعػػد مػػف أكثػػر الم ارحػؿ الد ارسػػية مبلئمػػة لتقػػديـ المضػاميف التػػي تكطػػد قػػيـ
كاس ن
السػػمـ المجتمعػػي فػػي نفػػكس المتعممػػيف ،كىػػذا عائػػد بالمقػػاـ األكؿ كمػػا يشػػير دغريػػرم (ٕٗٔٓ) إلػػى مػػا ي ارفػػؽ ىػػذه

المرحمة العمرية مف تغيرات نفسية يتـ فييا بناء الشخصية ،كتشكيؿ القيـ( .دغريرم :ٕٓٔٗ ،صٖٔ).
تطكير لحؽ بكتب الدراسات االجتماعية كالكطنية فػي المممكػة العربيػة السػعكدية لمسػايرة مػا يطػ أر مػف
نا
كمع أف
كتأسيسا عمػى مػا سػبؽ ،فقػد بػات
تغيرات كمستجدات عمى الصعيد الدكلي (ك ازرة التربية كالتعميـ :ٕٓٔٔ ،ص٘).
ن
مف الضركرم مراجعة محتػكل كتػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة فػي ضػكء مػا تشػممو مػف قػيـ السػمـ المجتمعػي

ػمنيا -أثنػاء
السيما في المرحمة المتكسطة ،خاصة أف نتائج الدراسات المحمية التي تناكلت تحميػؿ ىػذه القػيـ – ض ن
تركيزى ػػا عم ػػى تحمي ػػؿ ق ػػيـ أخ ػػرل ذات ص ػػمة ،ق ػػد أش ػػارت إل ػػى أف تض ػػميف بع ػػض تم ػػؾ الق ػػيـ ف ػػي كت ػػب الد ارس ػػات
االجتماعي ػػة ج ػػاءت بدرج ػػة ض ػػعيفة ،كمني ػػا عم ػػى س ػػبيؿ المث ػػاؿ د ارس ػػة المفض ػػي (ٖٕٔٓ) الت ػػي خمص ػػت إل ػػى أف
تضػػميف قػػيـ احتػراـ األنظمػػة كالقػكانيف كالتعميمػػات ،كالحػػرص عمػػى أمػػف الػػكطف كاسػػتق ارره ،كنبػػذ اإلرىػػاب كمحاربتػػو

ضمف قيـ االنتماء الكطني في محتكل مقرر الدراسات االجتماعيػة كالكطنيػة لمصػؼ األكؿ المتكسػط جػاءت بمػدل

تػ ػػكفر مػ ػػنخفض ،كبنسػ ػػب مئكيػ ػػة قػ ػػدرىا (ٗٗ ،)%ٓ.ك(ٕٕ ،)%ٓ.ك(ٕ .)%ٕ.كد ارسػ ػػة دغريػ ػػرم (ٕٗٔٓ) التػ ػػي
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أكضحت نتائجيػا أف درجػة تضػميف قػيـ التسػامح ،كاألعمػاؿ التطكعيػة ،كتقػدير قيػادات الػكطف فػي كتػب الد ارسػات
االجتماعية كالكطنية المطكرة بالمرحمة المتكسطة في ضػكء متطمبػات الحيػاة المعاصػرة كطبيعػة المجتمػع السػعكدم

جاءت دكف المستكل ،كذلؾ بنسػب مئكيػة بمغػت (ٓ )%ٓ.ٙٛ( ،)%ٓ( ،)%عمػى التػكالي .ككػذلؾ د ارسػة اليبللػي
( )ٕٓٔٚالتػػي انتيػػت إلػػى أف تضػػميف مػػنيج الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة بالمرحمػػة المتكسػػطة لقػػيـ المسػػاكاة،
كعػػدـ التمييػػز ،كتحمػػؿ المسػػؤكلية ضػػمف قػػيـ المكاطنػػة جػػاءت بنسػػب مئكيػػة منخفضػػة جػػدان ،قػػدرىا (ٗٓٓ،)%ٓ.

ك(ٗٓٓ ،)%ٓ.ك(ٖٕٓٓ )ٓ.عمى التكالي.

كمف ىذا المنطمؽ تتحدد مشكمة الدراسة الراىنة في كجكد حاجة ممحة لتحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية

كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية في ضكء قيـ السمـ المجتمعي ،كذلؾ بغية إلقاء الضكء
عمى نقاط القكة كتأكيدىا ،كالخركج بتكصيات يمكف االستفادة منيا في تصحيح نقاط الضعؼ في ىذه الكتب.

كبناء عمى ما سبؽ تحاكؿ الدراسة الراىنة اإلجابة عمى التساؤالت اآلتية:
ن
ٔ -م ػػا ق ػػيـ الس ػػمـ المجتمع ػػي الت ػػي ينبغ ػػي تض ػػمينيا ف ػػي محت ػػكل كتػ ػب الد ارس ػػات االجتماعي ػػة كالكطني ػػة لممرحم ػػة
المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ؟

ٕ -ما مدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة فػي
المممكة العربية السعكدية ؟

ٖ -ىؿ تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة (٘ٓ )ٓ.فػي مػدل تضػميف قػيـ السػمـ المجتمعػي فػي
محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية بحسػػب اخػػتبلؼ

الصؼ الدراسي (الصؼ األكؿ المتكسط ،الصؼ الثاني المتكسط ،الصؼ الثالث المتكسط) ؟

ثانيا :أهمية الدراسة

ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى ما يأتي:
ٔ  .أف ىذه الدراسة تتطػرؽ إلػى مكضػكع حيػكم كىػك قػيـ السػمـ المجتمعػي ،كالتػي يعػد إكسػابيا لمػنشء فػي العصػر
الراىف ضػركرة ممحػة ،خاصػة فػي ظػؿ انتشػار الصػراعات كالخبلفػات ،كمظػاىر العنػؼ كاإلرىػاب عمػى المسػتكييف
اإلقميمي كالدكلي.

ٕ .تس ػػيـ الد ارس ػػة ف ػػي التكص ػػؿ إل ػػى ق ػػيـ الس ػػمـ المجتمع ػػي الت ػػي ينبغ ػػي تض ػػمينيا ف ػػي محت ػػكل كت ػػب الد ارس ػػات
االجتماعي ػػة كالكطني ػػة لممرحم ػػة المتكس ػػطة ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية؛ مم ػػا ق ػػد يفس ػػح المج ػػاؿ أم ػػاـ مص ػػممي
المناىج الدراسية إلعادة النظر في طبيعة قيـ السمـ المجتمعي التي انطكت عمييا ىذه الكتب.

ٖ .قد تفيد ىذه الدراسة معممي كمعممات الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسػطة فػي التعػرؼ عمػى قػيـ
السػػمـ المجتمعػػي التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي
المممكة العربية السعكدية ،مما يدفعيـ لمبحث عف أنشطة تعميمية مف شأنيا إثػراء معػارؼ كخبػرات المتعممػيف بيػذه
القيـ ،مما يساعد عمى تخريج نشء يقدر كيمتزـ بيذه القيـ الحيكية .
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ٗ  .تس ػػاعد نت ػػائج الد ارسػ ػػة ف ػػي الكشػ ػػؼ ع ػػف مػ ػػدل تض ػػميف قػ ػػيـ الس ػػمـ المجتمعػ ػػي ف ػػي محتػ ػػكل كت ػػب الد ارسػػػات
االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية؛ كىك ما مػف شػأنو إفػادة القػائميف عمػى تعمػيـ
كتعمػػـ منػػاىج الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي معرفػػة قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي التػػي تػػـ التركيػػز

عمييػػا ،كغيرىػػا مػػف القػػيـ التػػي لػػـ تحصػػؿ عمػػى ذات االىتمػػاـ؛ حتػػى يمكػػف م ارعػػاة ذلػػؾ عنػػد تطػػكير تمػػؾ الكتػػب

مستقببل.
ن

ُ٘ .يؤمػػؿ أف تكػػكف ىػػذه الد ارسػػة منطمقنػػا لمبػػاحثيف التربػػكييف إلج ػراء د ارسػػات كبحػػكث مماثمػػة تطبػػؽ عمػػى منػػاىج
كمراحؿ دراسية أخرل.

ثالثا :أهداف الدراسة

تيدؼ الدراسة الحالية إلى ما يأتي:
ٔ .تحديػػد قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة
المتكسطة في المممكة العربية السعكدية.

ٕ .تحديد مدل تضميف قػيـ السػمـ المجتمعػي فػي محتػكل كتػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة
في المممكة العربية السعكدية.
ٖ .الكش ػػؼ ع ػػف كج ػػكد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة (٘ٓ )ٓ.ف ػػي م ػػدل تض ػػميف ق ػػيـ الس ػػمـ
المجتم عػػي ف ػػي محت ػػكل كت ػػب الد ارس ػػات االجتماعي ػػة كالكطني ػػة لممرحم ػػة المتكس ػػطة ف ػػي المممك ػػة العربي ػػة السػػعكدية
بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي (الصؼ األكؿ المتكسط ،الصؼ الثاني المتكسط ،الصؼ الثالث المتكسط)".

رابعا :حدود الدراسة

تتحدد الدراسة فيما يأتي:

 الحدكد الزمنية :الكتب المطبكعة في منيج " الدراسات االجتماعية كالكطنية" لممرحمة المتكسطة طبعةٔٗٗٓ -ٖٜٔٗق المكافؽ ٕٜٓٔ -ٕٓٔٛـ.
 الحدكد المكضكعية :تقتصر الدراسة الحالية عمى تحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية (كتابالطالب) لممرحمة المتكسطة (مف الصؼ األكؿ المتكسط كحتى الصؼ الثالث المتكسط) بالتعميـ العاـ في المممكة
العربية السعكدية في ضكء قيـ السمـ المجتمعي ،كالتي طبعت في مطمع العاـ الدراسي (ٔٗٗٓ / ٖٜٔٗق).

 -الحدكد المكانية :المممكة العربية السعكدية.

خامسا :تحديد المصطمحات

تنطكم الدراسة عمى التعريؼ بالمصطمحات اآلتية:
 كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية:يعرفيا العميرم (ٖٕٔٓ ) بأنيا " :الكتب المقررة لطمبة التعميـ العاـ ،كتعالج ىذه الكتب عدة مكضكعات
ابتداء مف العاـ الدراسي ٖٔٗٔقٖٕٔٗ /ق لتتبلءـ مع طبيعة
تاريخية كجغرافية ككطنية ،كتـ تطكيرىا
ن
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المشكبلت كالقضايا كالتحديات في ا لمجتمع السعكدم ،بما يمكف النشء الصاعد مف التعامؿ الفعاؿ معيا،
كاالستعداد لمتطمباتيا" (العميرم :ٕٖٓٔ ،ص.)ٛ

ائيػػا بأنيػػا :كتػػب الطالػػب المقػػررة عمػػى طػػبلب كطالبػػات المرحمػػة المتكسػػطة مػػف التعمػػيـ
كتعرفيػػا الباحثػػة إجر ن
الع ػػاـ بالمممك ػػة العربي ػػة الس ػػعكدية بجزأيي ػػا األكؿ كالث ػػاني ،كالت ػػي تتض ػػمف ف ػػي طياتي ػػا مق ػػررات الجغرافي ػػا كالت ػػاريخ

ػبكعيا ،كىػػي تنطػػكم عمػػى مكضػػكعات ذات طبيعػػة
كالتربيػػة الكطنيػػة ،كالتػػي يػػتـ تدريسػػيا بمعػػدؿ ثػػبلث حصػػص أسػ ن
جغرافية كتاريخية ككطنية.

 -المرحمة المتوسطة:

يعرفيػػا حكػػيـ (ٕٕٔٓ) بأنيػػا " :الحمقػػة الكسػػطى مػػف حمقػػات التعمػػيـ العػػاـ ،يمتحػػؽ بيػػا الطالػػب بعػػد اجتيػػاز

المرحمة االبتدائية ،كمدة الدراسة بيا ٖ سنكات دراسية ،يمتحؽ الطالب بعدىا بالمرحمة الثانكية".
(حكيـ :ٕٕٓٔ ،ص)ٚٙ

ائيػػا بأنيػػا :ىػػي ثػػاني م ارحػػؿ التعم ػيـ العػػاـ فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،كالتػػي تجػػيء بعػػد
كتعرفيػػا الباحثػػة إجر ن
المرحمػػة االبتدائيػػة ،كتسػػبؽ المرحمػػة الثانكيػػة ،كمػػدتيا ثػػبلث سػػنكات د ارسػػية ،كيمتحػػؽ بيػػا الطػػبلب كالطالبػػات ممػػف
تتراكح أعمارىـ ما بيف (ٕٔ) إلى (ٗٔ) سنة.

 قيم السمم المجتمعي ":" Values of Social Peaceيعرفيػػا مصػػطفى كآخػػركف (ٕٔٔٓ) بأنيػػا " :مجمكعػػة المبػػادئ كالقكاعػػد كالمثػػؿ العميػػا ألفػراد المجتمػػع التػػي
تػػنعكس عمػػى نظمػػو التربكيػػة ،كالتػػي تشػػكؿ مجمكعػػة المعػػايير كاألحكػػاـ العامػػة التػػي تتفػػؽ مػػع التكجيػػات العقائديػػة

كاألخبلقية التي ترتضييا"( .مصطفى كآخركف :ٕٓٔٔ ،ص)ٕٗٚ

كيعرفيا البديكم ( )ٔٙ ،ٕٓٔٚبأنيا " :القيـ التي تدعـ تكافر االستقرار كاألمف كالعدؿ ،الكافػؿ لحقػكؽ األفػراد فػي

مجتمع ما ،أك بيف مجتمعات أك دكؿ"( .البديكم :ٕٓٔٚ ،ص)ٔٙ

ائيا بأنيا :مجمكعة القيـ التربكية التػي يسػيـ إكسػابيا لطػبلب كطالبػات المرحمػة المتكسػطة مػف
كتعرفيا الباحثة إجر ن
خػػبلؿ كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية فػػي خمػػؽ حالػػة مػػف السػػمـ كالكئػػاـ بػػيف
شرائح المجتمع كفئاتو ،كتكفير االستقرار المجتمعي ،كتحقيؽ األمف العاـ ،كحفظ حقكؽ األفراد داخؿ المجتمع.
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الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتألؼ اإلطار النظرم مف محكريف ىما:
المحكر األكؿ :تقيـ السمـ المجتمعي ،كتضمينيا في المناىج الدراسية

أكالن :مفيكـ السمـ المجتمعي

يعد السمـ المجتمعي ""Social Peaceمصطمحان مركبان يتألؼ مف مفيكميف؛ أكليما السمـ ،كثانييما المجتمعي،

لذا سيتـ في البدء بياف ىذيف المفيكميف في المغة كاالصطبلح ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:

السمـ لغة :كرد في لساف العرب " السمـ بكسر السيف فيك مف السبلـ ،أم الصمح كىك ضد الحرب ،كمف ذلؾ
ِ
ِ
َّ
َّ ِ ِ
يـ( األنفاؿ")ٙٔ :
قكلو تعالىَ  :كِاف َجَن ُحكا لِ َّ
مسْمِـ فَ ْ
اجَن ْح لَيَا َكتَ َكك ْؿ َعمَى المو ۚ إَّنوُ ُى َك السَّميعُ اْل َعم ُ
(ابف منظكرٔٗٔٗ ،ق :ج ٕٔ ،ص.)ٕٜٚ
أمػػا السػػمـ اصػػطبلحان فقػػد عرفػػو سػػاتبيكت ( )Satpute, 2015بأنػػو " :ىػػك السػػمكؾ الػػذم يشػػجع عمػػى الكئػػاـ فػػي

الطريقػػة التػػي يتحػػدث بيػػا النػػاس ،كيسػػتمعكف كيتفػػاعمكف مػػع بعضػػيـ الػػبعض ،كال يشػػجعيـ عمػػى إيػػذاء بعضػػيـ
البعض " ).)p.3995 : 2015 , Satpute
لغة :كرد في معجـ المغة العربية المعاصرة "مجتمعػي مػف االجتمػاع مصػدر اجتمػع أم االلتقػاء ،نقػكؿ
كالمجتمعي ن
 :اجتمعت بأصدقائي أم التقيت بيـ" (مختار :ٕٓٓٛ ،جٔ ،صٗ.)ٖٜ
أمػػا اصػػطبلحان فقػػد عرفػػو ممكػػاكم (ٖٕٔٓ) بأنػػو " :كحػػدات جزئيػػة ىػػي بمثابػػة المػػادة ،كلكػػف بينيػػا تماسػػؾ

كترتيػػب كتنظػػيـ ،كأكلػػى كحػػدات البنػػاء الجزئيػػة لػػو ىػػك اإلنسػػاف ،بحكػػـ أنػػو كػػائف اجتمػػاعي لػػو كجػػكد طبيعػػي مػػع
قكمو ،كيقيـ عبلقات إنسانية مع الناس اآلخريف ،بما يقتنعكف بو مف قيـ كثقافة"( .ممكاكم :ٕٖٓٔ ،صٖ)ٚ

أما مفيكـ السمـ المجتمعي بكصفو مصطمح مركب ،فعرفو أكديا ) (Odia, 2014بأنو" :حالة العدالة

االجتماعية كالتنمية كالسبلـ عمى المستكل الكطني ،كاالستقرار كالتقدـ كالتحرر مف اضطرابات العنؼ ", .
).)p.108 : 2014, Odia

كيعرفو آدـ (ٖٕٔٓ ) بأنو " :جممة مف المبادئ كالقيـ كالسمكؾ كاألفكار التي تيدؼ إلى تحقيؽ مبدأ حسف

التعايش مع اآلخر ،كنبذ العنؼ ،كتفضيؿ المجكء إلى كسائؿ سممية كقانكنية لحؿ النزاع ،كاإلحساس القكم

باالنتماء إلى لُحمة المجتمع كعصبتو بشكؿ يصبح فيو مف العسير القياـ بسمككيات تؤدم بشكؿ مباشر إلى ىدـ
النسيج االجتماعي أك إحداث تشكىات عميقة كجكىرية كمتعمدة فيو"( .آدـ :ٕٖٓٔ ،صٕ)

كمػ ػػا يعرفػ ػػو كاينػ ػػاؾ ( )2014, KAYNAKبأنػ ػػو " :كسػ ػػيمة لمحفػ ػػاظ عمػ ػػى الحيػ ػػاة االجتماعيػ ػػة بعيػ ػ نػدا عػ ػػف
الن ازع ػات الداخميػػة ،كىػػك أحػػد أىػػداؼ السياسػػة االجتماعيػػة التػػي تقػػدـ حم ػكنال سػػممية لمن ازعػػات كالص ػراعات التػػي قػػد
تنشأ عف الخبلفات كالتكترات االجتماعية بيف مختمؼ قطاعات المجتمع الكطنية كالدكلية".
) )2014: P. 363KAYNAK,
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م ػػف ناحي ػػة أخ ػػرل يع ػػرؼ الكيبلن ػػي كتفاح ػػة (ٕٕٔٓ) الس ػػمـ المجتمع ػػي بأن ػػو " :حال ػػة الي ػػدكء كاالس ػػتقرار كالكئ ػػاـ
كاالتفاؽ كاالنسجاـ داخؿ المجتمع نفسو ،كفي العبلقة بيف شرائحو ،كأفراده ،كقكاه المتعددة المختمفة".
(الكيبلني كتفاحة :ٕٕٓٔ ،صٕٓ)

كأخي انر يعرفو القيسي ( )ٕٓٔٚبأنو " :ىك تمؾ النتيجة التي أفضت إلييا الممارسات الديمقراطية كحرية التعبيػر مػا

بػػيف ش ػرائح المجتمػػع عامػػة ضػػمف الدكلػػة ،كىػػي نتيجػػة منطقيػػة يسػػتند عمييػػا قػػكة البمػػد الداخميػػة مػػف ن ػكاحي عديػػدة
اقتصادية كتنمكية"( .القيسي :ٕٓٔٚ ،ص ٗ)
أيضػػا السػػبلـ المجتمعػػي ،إذ أنػػو كمػػا يػػذكر المػػكمني
كالجػػدير بالػػذكر أف مصػػطمح السػػمـ المجتمعػػي يطمػػؽ عميػػو ن
( )ٕٓٔٛفإف السمـ مف السبلـ ،ككؿ منيما يدعك إلى نفس المقصد.
كفي ضكء ما سبؽ ،يمكف لمباحثة تعريؼ السمـ المجتمعي بأنو :حالة عامة مف السمـ كالكئاـ بػيف شػرائح المجتمػع

كفئاتو ،كالتي تتميز بتكافر االستقرار المجتمعي ،كتحقيؽ األمف العاـ ،كحفظ حقكؽ األفراد داخؿ المجتمع.
ثانيا :ماىية السمـ المجتمعي كأحد مستكيات السمـ
ن
إف السمـ المجتمعي يندرج في المستكل الثاني مف أشكاؿ كمستكيات السمـ التي أكردىا ساتبيكت
( )2015 , Satputeكالتي تتحدد في المستكيات اآلتية:

ٔ .السمـ الداخمي " :"Inner Peaceكىك كئاـ كسبلـ مع النفس ،كغياب الصراعات الداخمية .كما إنو شعكر
بالبيجة كالحرية كالبصيرة ،كمشاعر المطؼ كالرحمة ،كتقدير الفف.

ٕ .السمـ المجتمعي" :"Social Peaceىك االنسجاـ الناشئ عف العبلقات اإلنسانية عمى جميع المستكيات ،بما
يتضمنو ذلؾ مف قيـ حؿ النزاع ،كالحب ،كالصداقة ،كاإلخاء ،كالتسامح ،كالديمقراطية ،كبناء المجتمع ،كحقكؽ

اإلنساف.
ٖ .السمـ مع الطبيعة " :"Peace with Natureىك االنسجاـ مع البيئة الطبيعية كاألرض األـ
(.)p.3995 :2015 , Satpute

ثالثًا :مفهوم قيم السمم المجتمعي ,وتطور االهتمام بها

القيـ في المغة" :مفرد قيمة ،مف قكـ ،كىي الثمف الذم يقكـ بو المتاع " (الرازم : ٜٜٕٔ ،ص ،)٘٘ٚككرد في

(المعجـ الكسيط) أف القيمة" :مشتقة مف قاـ ،فيقاؿ :قاـ األمر أم :اعتدؿ

(مجمع المغة العربية :ٜٕٔٚ ،ج ٕ ،ص ،) ٜٚٚإذف فإف القيمة في المغة جاءت بمعنى االعتداؿ كتحديد
القيمة.كفي االصطبلح تعرؼ القيـ كما يذكر محمد ( )ٕٓٔٛبأنيا " :مجمكعة مركبة مف المعايير نستخدميا
كمقياس نستيدفو في سمككنا ،كنعمـ أنو مرغكب فيو"( .محمد :ٕٓٔٛ ،ص ٔٓ)ٜ

كالقيـ قد تككف إيجابية أك سمبية ،كالتمسؾ بمبدأ مف المبادئ (قيمة إيجابية) ،أك العكس مف خبلؿ احتقاره
كالرغبة في البعد عنو (قيمة سمبية) (الدباغ كحاتـ :ٕٕٓٔ ،صٖٕ).
أما قيـ السمـ المجتمعي فيعرفيا البديكم ( )ٕٓٔٚبأنيا " :القيـ التي تدعـ تػكافر االسػتقرار كاألمػف كالعػدؿ ،الكافػؿ
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لحقكؽ األفراد في مجتمع ما ،أك بيف مجتمعات أك دكؿ" (البديكم :ٕٓٔٚ ،ص)ٔٙ
كيمكػػف لمباحثػػة تعريفيػػا بأنيػػا :مجمكعػػة القػػيـ التربكيػػة التػػي يسػػيـ إكسػػابيا لمطػػبلب كالطالبػػات فػػي خمػػؽ حالػػة مػػف

السمـ كالكئاـ بيف شرائح المجتمػع كفئاتػو ،كتػكفير االسػتقرار المجتمعػي ،كتحقيػؽ األمػف العػاـ ،كحفػظ حقػكؽ األفػراد
داخؿ المجتمع.

كالجدير بالذكر أف قيـ السمـ المجتمعي تقع تحت مظمة أكبر ،يطمؽ عمييا " ثقافة السمـ المجتمعي ،حيث يشير

دعيـ ( ) ٕٓٔٚإلى أف ىذه الثقافة تعد نمط مف التربية تعنى بنشر كتعزيز مضاميف كتكجيات باالرتكاز عمى
نشاطات كممارسات متعددة تساعد في إكساب المتعمميف ميارات تخكليـ لبناء عبلقات سممية صحية عمى
المستكم الذاتي ،كعمى المستكل المجتمعي كالبيئي ككؿ ،كىي ثقافة تشتمؿ عمى جممة مف القيـ التي تسمى بػ

قيـ السمـ المجتمعي( .دعيـ :ٕٓٔٚ ،ص)ٜٜ

كفيما يتعمؽ بالفرؽ األساسي بيف تعميـ قيـ السمـ المجتمعي كتعميـ القيـ التقميدية أك التربية األخبلقية ،فيتمثؿ في
اليدؼ المركز لتعميـ السمـ المجتمعي الذم يتـ مف خبللو تعمـ ىذه القيـ كممارستيا ،باإلضافة إلى مجمكعة

كاسعة مف األنشطة كالتقنيات التي ترتبط بخيارات القيـ السممية ).)p.4 : 2012 , Rajshree

كعند البحث عف تطكر االىتماـ بتعميـ قيـ السمـ المجتمعي ،يتضح أنو في الماضي كاف تعميـ السمـ يركز عمى

تناكؿ أسباب الحركب التي نمت مع تطكر قدرة الدكؿ عمى تدمير الجنس البشرم كمو عدة مرات .كلكف اليكـ،

يشتمؿ نطاؽ تعميـ السمـ عمى قيـ السمـ المجتمعي التي تتضمف نبذ العنؼ بجميع أشكالو .بما في ذلؾ الصراع،
كالكراىية العرقية ،كالتمييز  ،كالعنصرية  ،كالظمـ ).)p.2 : 2012 , Rajshree

ابعا :أهمية تضمين قيم السمم المجتمعي في المناهج الدراسية
رً

تكتسب عممية تضميف قيـ السمـ المجتمعي في المناىج الدراسية أىمية بالغة ،حيث يذكر إسكرايتي

()2019 Išoraitė؛ ككايناؾ ()2014 ،KAYNAK؛ كقدير كآخركف ) ; (2017 , Kadir et al.كالحسيف
( )ٕٓٔٛأف ىذه األىمية تتمثؿ في النقاط اآلتية:
ٔ  .تزكيد الطبلب بالقيـ التي يجب أف يمتمككىا لمحفاظ عمى السبلـ في محيطيـ األسرم ،كمجتمعيـ المحمي،
ككطنيـ ،كالعالـ بأكممو.

ٕ .إكساب المتعمميف القدرة عمى التعامؿ بشكؿ بناء مع اآلثار المترتبة عمى الحركب كالنزاعات كالعنؼ
المكجكدة في حياة األفراد اليكمية ،كالناجمة عف زيادة أعماؿ العنؼ كالعدكاف.
ٖ .تطكير المسؤكلية االجتماعية لدل النشء ،كالتي تعد الزمة لمتعممي القرف الحادم كالعشريف.

سنا؛ ألف االىتماـ بإكسابيـ ىذه القيـ يؤكد عمى أف
ٗ .تكفير األمؿ لمستقبؿ أفضؿ ألفراد المجتمع األصغر ن
جاىدا لعبلجيا مف أجؿ بناء مجتمع أفضؿ.
المجتمع يدرؾ أمراضو كعممو ،كيسعى
ن

٘ .حاجة المتعممي ف لتعمـ قيـ الحكار ،كفيـ استراتيجيات حؿ النزاعات كالمشاكؿ التي قد تحدث نتيجة لمصراع،
اعا مع النفس أك مع أشخاص آخريف أك بيف مجتمع كآخر ،كحاجاتيـ الكتساب قيـ التفاكض،
سكاء كاف صر ن
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كالتعاكف ،كاحتراـ اآلخر بحيث يتـ تطبيقيـ في الحياة اليكمية.
 . ٙضماف تحقيؽ الكحدة الكطنية نتيجة دعـ شخصية المتعمميف كىكيتيـ كصانعي سبلـ ،كأصحاب فضائؿ
مسؤكليف عف تطكر النيج السممي لمحياة في المجتمع.

 . ٚتعزيز المعرفة كالميارات كالمكاقؼ كالقيـ البلزمة إلحداث تغييرات في السمكؾ ،بما يمكف النشء مف منع
سمميا.
الصراع كالعنؼ العمني كالييكمي عمى السكاء ،كحؿ النزاعات ن

 .ٛتييئة الظركؼ المكاتية لمسمـ سكاء عمى المستكل الشخصي أك بيف األشخاص أك بيف المجمكعات أك عمى
المستكل الكطني أك الدكلي.

 . ٜأف اكتساب الفرد ليذه القيـ يعد قاعدة صمبة يؤسس عمييا المجتمع تطكره ،كنيضتو الحضارية في شتى
المجاالت الحياتية.

ٓٔ .أف اكتساب ىذه القيـ يعد آلة تحفيز مستمرة ألفراد المجتمع؛ لما تكفره مف عكامؿ االستقرار كالتنافسية

اإليجابيةp.45 : 2019 ,Išoraitė( .؛ KAYNAK 2014 : p.23؛ Kadir and et al 2017 : p.20؛
كالحسيف :ٕٓٔٛ ،ص٘ٔٔ).

خامسا :مبررات االهتمام بتضمين قيم السمم المجتمعي في المناهج الدراسية
ً

تعقيدا ،خاصة مع تزايد كتيرة التحديات
اسعا عمى مر القركف ،كأصبحت الحياة أكثر
لقد تغير العالـ نا
ن
تغير ك ن
كالنزاعات ،ككجكد شعكر متزايد بالقمؽ بيف األفراد .كىك ما جعؿ مجتمع اليكـ يعاني مف أزمة في تحقيؽ السمـ

المجتمعي؛ نتيجة كجكد مختمؼ أعماؿ العنؼ التي يرتكبيا اإلنساف ضد أفراد المجتمع ك الطبيعة عمى السكاء،
بما في ذلؾ العنؼ المتمثؿ في صكر اإلرىاب كالحرب كالجرائـ كالظمـ كالقمع كاالستغبلؿ ،عبلكة عمى حالة
الفكضى كاالرتباؾ التي تؤثر عمى عقكؿ الناشئة ،كالتي تجعؿ مف الطبيعي أف يكتسب النشء ىذا العنؼ ،كقد

مستقببل؛ كبالتالي أصبحت الحاجة إلى ترسيخ قيـ السمـ المجتمعي في عقكؿ النشء
يصبحكا مف مرتكبيو
ن
القضية الرئيسية التي يتعيف معالجتيا كالتركيز عمييا ).)p.3394 : 2015 , Satpute

كما تسببت األحداث العالمية في المجاالت السياسية كالثقافية كالدينية في حدكث االنقساـ كالتمييز كانعداـ الثقة
بيف األفراد في مختمؼ المجتمعات ،كىك ما أدل إلى خمخمو قيـ السمـ كالكئاـ ،كذلؾ قد فرض ضركرة تعميـ

النشء بيداغكجيا السمـ ،مع التركيز عمى قيـ السمـ المجتمعي التي تشمؿ االعتراؼ باآلخر ،كرفض العنؼ،
كتفيـ االختبلفات مف خبلؿ الحكار كالعدالة االجتماعية (  ،)P.2 :2009 ،Nair and Nathكالتي تشكؿ في
أساسيا لتكفير األمف كاالستقرار في المجتمع (ح اررة :ٕٓٔٛ ،ص.)ٜٚ
عامبل
جممتيا
ن
ن
سمبا عمى لحمة البنية المجتمعية ،كتعمؿ عمى تيديد السمـ المجتمعي ،بما في ذلؾ
كذلؾ تؤثر عكامؿ عدة ن

الفقر ،كارتفاع معدالت البطالة ،كانتشار الحركب األىمية ،ككجكد تبايف حاد بيف المستكيات االقتصادية لطبقات
المجتمع الكاحد ،عبلكة عمى غياب العدالة االجتماعية ،كتنكع المذاىب الدينية ،كانتشار النزعة القبمية ،كغيرىا
مف العكامؿ األخرل التي تحتـ االىتماـ بترسيخ قيـ السمـ المجتمعي لدل فئات المجتمع كافة
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(آدـ :ٕٖٓٔ ،صٖ ).كمف المنظكر اإلسبلمي ،فإف تضميف قيـ السمـ المجتمعي في المناىج الدراسية يعد
يعد ىدفنا
كسببا الستتباب آمنو ،كاستق ارره ،كىك األمر الذم ّ
منطمقنا لمحفاظ عمى المجتمع اإلنساني مف االختبلؿ ،ن
أصيبل (آدـ :ٕٓٓٛ ،صٗ) ،حيث ترتبط قضية السمـ المجتمعي بالضركرات الخمس التي جاءت
عيا
ن
شر ن
الشريعة اإلسبلمية لتحقيقيا ،كالتي تتمثؿ في :حفظ الديف ،كالنفس ،كالنسؿ ،كالماؿ ،كالعقؿ
(البديكم :ٕٓٔٚ ،ص.)ٔٛ

كمف ناحية أخرل ،فإف غياب تضميف قيـ السمـ المجتمعي في المناىج الدراسية يمكف أف يخمؼ مخاطر
حقيقية متعددة الجكانب ،حيث يشير كايناؾ ( )2014 , KAYNAKإلى أف عدـ التركيز عمى نشر ىذه القيـ
بيف مختمؼ الفئات االجتماعية يمكف أف يؤدم إلى حدكث أزمات كككارث اجتماعية متعددة في المجتمع ،مثؿ

الفكضكية ،كاإلرىاب ،كاألزمات االقتصادية ،كتكقؼ عجمة التنمية ).)p.364 : 2014 ,KAYNAK

سادسا :أهداف تضمين قيم السمم المجتمعي في المناهج الدراسية
ً

إف اليدؼ العاـ لتضميف قيـ السمـ المجتمعي في المناىج الدراسية ىك رفع الكعي كاتخاذ اإلجراءات لتحقيؽ

التثقيؼ اليادؼ لممتعمميف عف القيـ السممية كالتضامف الثقافي ،كتشجيع الطبلب ليككنكا مكاطنكف مسؤكلكف،
كمنفتحكف عمى ثقافات أخرل ،كيحترمكف التنكع كيمتزمكف بالبلعنؼ ).)p.2 : 2008 , Kester
كمػػا يتمثػػؿ اليػػدؼ األسػػمى لتضػػميف قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي س ػكاء فػػي منػػاىج التعمػػيـ الرسػػمي أك غيػػر الرسػػمي فػػي
تطػػكير القػػدرة عمػػى التصػػرؼ لػػدل المتعممػػيف كممارسػػيف لمسػػمـ ،كذلػػؾ بمػػا يمكػػنيـ مػػف العػػيش فػػي كئػػاـ مػػع الػػذات

كاآلخريف كالبيئة المحيطة ،ككذلؾ تعزيز ممارسة كحقكؽ اإلنساف كالديمقراطية في المجتمع
).)p. 3 : 2010 ,Akudolu

كذلؾ فإف أىداؼ تضػميف قػيـ السػمـ المجتمعػي فػي منػاىج التعمػيـ تػرتبط بالمفػاتيح الثمانيػة لتعمػيـ السػبلـ

المنبثقة عف ق اررات األمـ المتحدة كبياف الحاصميف عمى جائزة نكبؿ لمسػبلـ لعػاـ ٕٓٓٓـ ،كالتػي تتمثػؿ كمػا يػذكر
أكلك ( (2016, Olowoفي اآلتي:
ٔ .احترـ الحياة :احتراـ حقكؽ ككرامة كؿ إنساف.
ٕ .البلعنؼ :رفض العنؼ ،كالحصكؿ عمى العدالة االجتماعية عف طريؽ الحكار كالتفاىـ.

معا في كئاـ  ،ككضع حد لبلستبعاد كالظمـ.
ٖ .المشاركة :تطكير المكاقؼ كالميارات البلزمة لمعيش ن
ٗ .االستماع مف أجؿ فيـ اآلخر :إعطاء الجميع فرصة لمتعمـ كالمشاركة مف خبلؿ التدفؽ الحر لممعمكمات.
٘ .الحفاظ عمى كككب األرض :التأكد مف أف التقدـ كالتنمية ىك أمر جيد لمجميع كلمبيئة.

 .ٙالتسامح كالتضامف :تقدير أف الناس مختمفكف ،كأف كؿ شخص لديو شيء لممساىمة في المجتمع.
 .ٚالمساكاة بيف الرجؿ كالمرأة  :ضماف مكاف متساك لمرجاؿ كالنساء في بناء المجتمع.
الديمقراطية :تييئة بيئة مناسبة لحماية حقكؽ اإلنساف كاعماليا عمى نحك فعاؿ.)p.10 : 2016 , Olowo) .
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المحور الثاني :كتب الدراسات االجتماعية والوطنية في المرحمة المتوسطة وقيم السمم المجتمعي

أوالً :تعريف مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية

عرؼ المجمس الكطني لمدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية ( )1994 ,NCSSالدراسات االجتماعية
ّ
بأنيا" :الدراسة المتكاممة لمعمكـ االجتماعية كاإلنسانية لتعزيز الكفاءة المدنية"
).)p.7 : 1994 , NCSS

كعرفيػ ػ ػ ػػا طبلفحػ ػ ػ ػػة (ٕٓٔٓ ) بأنيػ ػ ػ ػػا " :مجمػ ػ ػ ػػكع الخب ػ ػ ػ ػرات التربكيػ ػ ػ ػػة المكتسػ ػ ػ ػػبة التػ ػ ػ ػػي تسػ ػ ػ ػػاعد عمػ ػ ػ ػػى الػ ػ ػ ػػتعمـ
االجتم ػ ػػاعي ،بحي ػ ػػث تعم ػ ػػؿ عم ػ ػػى زي ػ ػػادة ال ػ ػػركابط كاأللف ػ ػػة ف ػ ػػي العبلق ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية ب ػ ػػيف األفػ ػ ػراد أنفس ػ ػػيـ ،أك
لقيم ػ ػػا مكج ػ ػػكدة ،أك تك ػ ػػكيف
ػدعيما ن
قيم ػ ػػا إيجابي ػ ػػة أك ت ػ ػ ن
بي ػ ػػنيـ كب ػ ػػيف المجتم ػ ػػع ال ػ ػػذم يعيش ػ ػػكف في ػ ػػو ،إم ػ ػػا إليج ػ ػػاد ن
اتجاىات مرغكب فييا ،كذلؾ عف طريؽ تمثيؿ السمكؾ المرغكب فيو بصكرة إجرائية"
(طبلفحة :ٕٓٔٓ ،ص .)ٔٛ

كما يعرفيا أكديا ) (2014 , Odiaبأنيا " :ىي ذلؾ الجزء مف برنامج التعميـ العاـ بالمدرسة الذم ييتـ بإعداد

المكاطنيف لممشاركة في مجتمع ديمقراطي").)p.106 : 2014 , Odia

كيمكف لمباحثة تعريؼ مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية بأنيا :الكتب المقررة عمى طمبة كطالبات التعميـ
العاـ ،كالتي تتضمف في طياتيا مقررات الجغرافيا كالتاريخ كالتربية الكطنية ،كىي تنطكم عمى مكضكعات ذات
طبيعة جغرافية كتاريخية ككطنية.

ثانيا :أهداف مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية في المرحمة المتوسطة
ً

تتمثؿ األىداؼ األساسية لتعميـ الدراسات االجتماعية كالكطنية بكجو عاـ كما يذكر كابير

) (2014 ,Kabirفي اآلتي:

ٔ .مساعدة األفراد عمى اكتساب المعرفة كالقيـ المتعمقة بثقافتيـ كىكيتيـ ،لممساىمة بفعالية في تنمية المجتمع.
ٕ .تعزيز الكعي المدني لدل المتعمميف ).)p18 : 2014 ,Kabir

أما أىداؼ مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية في المرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ،فقد
حددتيا ك ازرة التربية كالتعميـ (ٖٕٓٓ) في كثيقة الدراسات االجتماعية في عدة األىداؼ ،أىميا ما يأتي:

ٔ .كترسيخ الكالء كاالعتزاز بالديف اإلسبلمي لدل المتعمميف.
ٕ .الكعي بأحقية اإلنساف كسائر المخمكقات في الحياة .

ٖ .إدراؾ جكانب مف تاريخ أمتنا اإلسبلمية كمقكماتيا كحضارتيا ،كاالعتزاز بيا.
ٗ .االعتزاز بتاريخ الكطف كتطكره.
٘ .االعتزاز بالكطف ،ك الحرص عمى أمنو كاستق ارره( .ك ازرة التربية كالتعميـ :ٕٖٓٓ ،صٗ).
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ثالثًا :دور مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية في تنمية قيم السمم المجتمعي

مف منطمؽ ما تستيدفو العممية التعميمية مف غرس القيـ اإليجابية السامية لدل المتعمميف ،كفي مقدمتيا قيـ

السمـ المجتمعي ،كذلؾ مف خبلؿ تكجيو فكر المتعمـ نحك المعارؼ العممية ،كالتاريخية ،كالجغرافية ،كاالجتماعية،
دكر حيكيان كىامان عمى المناىج الدراسية لتمبية ىذا اليدؼ؛ إذ تعد المناىج
كالكطنية كاإلنسانية ،فإف ذلؾ يفرض ان

الدراسية مف أىـ الكسائؿ الرئيسة التي يمكف مف خبلليا غرس قيـ السمـ المجتمعي في عقكؿ كنفكس الناشئة،
بما في ذلؾ قيـ المساكة ،كحب الكطف ،كتقبؿ األخر ،كنبذ العنؼ بكافة أشكالو (بالممكشي :ٕٓٔٗ ،ص.)ٗٓٙ

كفي ىذا السياؽ يؤكد التربكيكف عمى أنو ينبغي عمى األنظمة التعميمية التي قاـ المجتمع بتأسيسيا لتقكـ
بمسؤكلية ت ربية األجياؿ أف تعمؿ بجد عمى إيضاح مفاىيـ السمـ المجتمعي لطبلبيا ،كتكجيييـ نحك االتجاىات
اإليجابية لمحفاظ عمى السمـ المجتمعي ،كتعميؽ فيميـ ككعييـ نحك مختمؼ جكانبو ،كاكسابيـ القكة لمكاجية

أثر
األخطار كالتحديات التي تيدد سبلمة مجتمعاتيـ (زيادة :ٕٓٔ٘ ،صٖٓٗ) ،خاصة أف لممناىج الدراسية نا

فعاالن في غرس القيـ المجتمعية ،كتعزيز مبدأ المكاطنة ،كاالىتماـ بالتعميـ الفكرم اإلبداعي الذم يشجع الطبلب
عمى المشاركة كالتعبير ،كىك ما يسيـ بدكره في بناء شخصية سكية ،كبالتالي مجتمع سكم
(الخراشي :ٕٓٔٚ ،صٗٗ).
كلعؿ منيج الدراسات االجتماعية كالكطنية يعد أبرز مكاد المنياج التعميمي التي تيدؼ إلى تمكيف الطبلب مف
فيـ كاقع السمـ المجتمعي ،ككيفية التعايش معو ،كالعمؿ عمى دعـ إجراءاتو في حدكد مسؤكلياتيـ الفردية بما

يتكافؽ مع األنظمة كالتعميمات الرسمية (العمرم :ٕٖٓٔ ،صٖٔ) ،إضافة إلى ككنو يتضمف في محتكاه مفاىيـ
التربية السممية مف خبلؿ مكضكعاتو ذات العبلقة المباشرة باإلنساف كالبيئة المحيطة بو ،ككؿ ما يحدث بيا مف
تفاعبلت ،كعبلقات اجتماعية ،كسمككيات ،كأنظمة ،كتقاليد ،كأعراؼ ،ككؿ ما ينتج عف ذلؾ مف ظكاىر

اجتماعية ،كما يتعمؽ بيا مف إشكاليات تؤثر عمى سمكؾ كنمط كمعيشة اإلنساف (بالممكشي :ٕٓٔٗ ،ص.)ٗٓٙ
كمما يؤكد ما سبؽ ،أف الدكؿ التي تستخدـ مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية كتدبير تصحيحي لنشر السمـ
المجتمعي كاعادة إعمار كتأىيؿ مجتمعاتيا ،تعطي قيمة عالية لتطكير مناىج الدراسات االجتماعية الخاصة بيا،
بحيث تتعرض مكضكعاتيا إلى القيـ كالميارات الجديدة كالضركرية الستدامة السمـ المجتمعي ), Ezeoba

.)p.219 : 2012

كيمكف القكؿ بأف منيج الدراسات االجتماعية كالكطنية يعد الكسيمة الفاعمة في تعميـ قيـ السمـ المجتمعي ،حيث
يركز بشكؿ أساسي عمى اإلنساف كالمجتمع كالبيئة ،كيستيدؼ تزكيد الطبلب بالمعرفة كالتفيـ لمعبلقات السممية

كالعيش السممي مف خبلؿ ما يتضمنو مف مكضكعات يتكقع أف تُكسب الطبلب الميارات كالقيـ كالمكاقؼ
كاإلدراؾ البلزمة لمكاجية التحديات الميددة آلمف المجتمع ).)p.106 : 2014 , Odia
مجاال لتصحيح
كال يمكف المبالغة في تأكيد مكانة الدراسات االجتماعية كأداة لمسمـ المجتمعي ،إذ تشتمؿ لككنيا
ن

أمراض المجتمع عمى منيج دراسي كاسع الستيعاب القضايا المعاصرة مثؿ قيـ السمـ المجتمعي ،كذلؾ في ضكء
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ما لدييا مف إمكانات تسيـ في تعزيز الكطنية في نفكس المتعمميف ).)p.114 : 2014 ,Odia
كبحسب ما يذكره إيزكبا ) )2012 , Ezeobaفإف اليدؼ النيائي لمدراسات االجتماعية كالكطنية ىك تزكيد

األفراد بالمعرفة كالتفيـ لمعبلقات كالمعيشة السممية ) .)p.220 : 2012 ,Ezeobaكما أف مف أىـ أىداؼ
مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية في مختمؼ البيئات التربكية كالتعميمية السعي إلى تحقيؽ السمـ في ذلؾ

المجتمع كتمؾ البيئة ،كبناء مكاطف صالح يتسـ بالكالء لمجتمعو ،كيقدر دكره الفردم في تحقيؽ حياة آمنة
(صالح :ٕٖٓٔ ،صٓ ،) ٙإلى جانب أنيا تيتـ بتعزيز شعكر الطالب باالنتماء لدينو ،كالكالء لكطنو كمجتمعو،
فعاال كمشارنكا في االرتقاء بمجتمعو نحك التقدـ كالحضارة؛ كبالتالي فأنو يتكجب عمى القائميف
اطنا ن
ما يجعمو مك ن
عمى إعداد مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية تضمينو المكضكعات التي ترتبط بالسمـ المجتمعي ،كتنشر
ثقافة التسامح كتقبؿ األخر ،إلى جانب العمؿ عمى تغذية ىذه القيـ كتعزيزىا كغرسيا في أذىاف الطبلب مف

خبلؿ عرضيا بشكؿ يبلئـ مستكل استيعابيـ (بالممكشي :ٕٓٔٗ ،ص.)ٗٓٙ

ليذه األسباب يقع عمى عاتؽ مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية دكر حيكم في تطكير فيـ النشء لقيـ السمـ
المجتمعي ،التي تمكنيـ مف التعامؿ مع قكل العالـ الذم يعيشكف فيو ،كتعمـ كيفية العيش بتناغـ داخؿ

مجتمعيـ ،كىك ما يستمزـ البحث في محتكل كأىداؼ تعميـ الدراسات االجتماعية كالكطنية ،مع التركيز بشكؿ
خاص عمى اىتماـ ىذه المناىج بغرس قيـ السمـ المجتمعي عالية الجكدة لدل الطبلب ،كتزكيدىـ بالميارات

كالقدرات كالكفاءات البلزمة التي يحتاجيا الطبلب لممشاركة في تنمية األمة (.)Kabir, 2014: p.15

ثانياً :الدراسات السابقة

استنادا إلى ما سبؽ ،فقد اىتمت العديد مف الدراسات كاألبحاث السابقة سكاء العربية أك األجنبية بتحميؿ
ن
محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية في ضكء قيـ السمـ بكجو عاـ ،كالقيـ األخرل التي تنطكم في

مضمكنيا عمى بعض مف قيـ السمـ المجتمعي ،كفيما يمي عرض ألبرز ما كقفت عميو الباحثة في ىذا الشأف:

 -الدراسات العربية:

الكطنية ككتبيا في األردف في
سعت دراسة أبك الشيخ ( )ٕٜٓٓإلى تحميؿ مناىج التربية
االجتماعية ك ّ
ّ
العالمية المشتركة .كليذا الغرض تـ استخداـ الدراسة
اإلنسانية
ضكء ما تتضمنو مف مفاىيـ ثقافة السبلـ كالقيـ
ّ
ّ
المنيج الكصفي في جانبو المسحي التحميمي ،كجرل االعتماد عمى بطاقة تحميؿ المحتكل كأداة لجمع البيانات،

األكؿ كالثاني كالثالث كالرابع األساسي .كقد
كشممت عينة الدراسة كتب التربية
االجتماعية ك ّ
ّ
الكطنية لمصفكؼ ّ
كؿ منيا مفردة،
أكضحت النتائج كجكد تبايف كاسع في تكزيع تمؾ المفاىيـ كالقيـ فيما بيف الكتب األربعة ،كبيف ّ

نسبيا مف االىتماـ في كتب
حيث حظيت مفاىيـ كقيـ" :التكافؿ كالتعاكف كمساعدة اآلخريف" ،بدرجة مرتفعة ن
التربية الكطنية كالمدنية لمصفكؼ األربعة األساسية األكلى ،تبلىـ مفاىيـ كقيـ "االعتراؼ بحقكؽ اآلخريف
كاحتراميا" ،ك"االلتزاـ بالكاجبات كالقياـ بيا" ،ك"الحكار كاحتراـ الرأم اآلخر" بدرجة متكسطة مف االىتماـ ،ثـ
جاءت مفاىيـ كقيـ" :النظرة لآلخريف باحتراـ" ،ك "احتراـ إنسانية اإلنساف"" ،احتراـ حرية العقيدة كالديانة" بدرجة
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متدنية مف االىتماـ ،أما مفاىيـ كقيـ" :الرغبة كالحرص عمى العيش المشترؾ بسبلـ" ،ك"االنفتاح عمى الثقافات
اإلنسانية (العالمية)" ،ك"مناىضة التمييز كالتعصب بكافة أشكالو" ،ك"احتراـ حرية الرأم كالتعبير" فقد حظيت
ًّ
كمخططا لو ،بؿ جاءت
منظما
أف تضميف تمؾ المفاىيـ كالقيـ لـ يكف
بدرجة متدنية جدنا مف االىتماـ .كما ّ
تبيف ّ
ن
مبعثرة كعشكائية .كأكصت الدراسة بزيادة االىتماـ بتضميف مفاىيـ ثقافة السبلـ كالقيـ اإلنسانية (العالمية)
المشتركة في كتب التربية االجتماعية كالكطنية في المرحمة األساسية الدنيا في األردف.

كىدفت دراسة المفضي (ٖٕٔٓ) إلى تحميؿ محتكل مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط
في ضكء تناكلو لقيـ االنتماء الكطني .اتبعت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،كاعتمدت عمى بطاقة تحميؿ

المحتكل كأداة ليا ،كشممت عينة الدراسة كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط .كقد
خمصت نتائج الدراسة إلى أ ف تضميف غالبية قيـ االنتماء الكطني في محتكل مقرر الدراسات االجتماعية
كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط جاء بدرجة منخفضة ،كذلؾ بما يمثؿ (٘ )%ٜٕ.ٜمف جممة القيـ ،كتمثؿ
أبرزىا في قيـ احتراـ األنظمة كالقكانيف كالتعميمات ،كالحرص عمى أمف الكطف كاستق ارره ،كنبذ اإلرىاب كمحاربتو،
التي جاءت في محتكل مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط بمدل تكفر منخفض،

كبنسب مئكية قدرىا (ٗٗ ،)%ٓ.ك(ٕٕ ،)%ٓ.ك(ٕ .)%ٕ.كأكصت الدراسة بتطكير محتكل مقرر الدراسات
قادر عمى تعزيز قيـ االنتماء الكطني مف خبلؿ إثراء محتكاه
االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط ليصبح نا
بتمؾ القيـ.
أما دراسة صالح (ٖٕٔٓ ) فقد استيدفت التعرؼ عمى أىمية مراعاة محتكل مناىج الدراسات االجتماعية

بالمرحمة الثانكية بالعراؽ لقضايا السبلـ مف كجية نظر معممي المادة بمدينة بغداد .كقد اتبعت لتحقيؽ ذلؾ
المنيج الكصفي ،كطبقت عمى عينة مككنة مف (٘ٔٔ ) معمـ لممكاد االجتماعية (مادة التاريخ) في المدارس
الثانكية التابعة لمديرية تربية بغداد الكرخ ،كجرل استخداـ االستبانة أداة لجمع البيانات .كقد أظيرت نتائجيا أف

أىمية مكضكعات السبلـ ضمف محتكل مناىج الدراسات االجتماعية تتمثؿ تنازليان تبعان لدرجة أىميتيا في اآلتي:

أف إضافة قضايا السبلـ تجعؿ المتعمـ يمـ بالمشكبلت التي يحتمؿ أف يتعرض ليا ،كأف االىتماـ بإضافة قضايا
السبلـ يدعـ تعريؼ األمـ األخرل بالحضارة اإلسبلمية ،كما تقكـ عمييا مف قيـ السبلـ كالتسامح ،إضافة إلى أف

تدريس الطبلب لقيـ السبلـ يجعميـ يدرككف دكر الكطف العربي عمى المستكيات االقتصادية كالسياسية كالدينية
أخير فإف تناكؿ
في تحقيؽ ىذا السبلـ ،كيسيـ في شعكرىـ باألمف بكصفو مطمب رئيس لمتقدـ كالعيش السممي ،ك نا
قيـ السبلـ في مناىج الدراسات االجتماعية يعد ضركرة ممحة في ظؿ االنفتاح العالمي كثكرة االتصاالت،
بكصفيا مف المكضكعات المستجدة التي البد مف التعامؿ معيا بكاقعية.

كعنيت دراسة يكسؼ ( ) ٕٓٔٙبتحميؿ كتقكيـ مفاىيـ ثقافة السبلـ في منيج كتب التربية الكطنية في المرحمة

االبتدائية في ككت ديفكار مف الصؼ الثالث حتى السادس االبتدائي .اتبع الباحث المنيج الكصفي ،كجمعت
البيانات البلزمة عف طريؽ االستبانة التي كزعت عمى عينة مف المعمميف كالمديريف في المدارس االبتدائية في
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ككت ديفكار .كقد تكصمت الدراسة إلى إف المعايير األساسية لمفيكـ ثقافة السبلـ قد تحققت بدرجة متكسطة
كمنخفضة في محتكل منيج التربية الكطنية في المرحمة االبتدائية .كأكصت الدراسة بضركرة تحسيف منيج التربية
الكطنية عمى نحك يخدـ االىتماـ بتجسيد مفاىيـ ثقافة السبلـ بدرجة عالية في المحتكل.

كما سعت دراسة الكمثـ ( ) ٕٓٔٙإلى تحميؿ كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية بالمرحمة المتكسطة بالمممكة

العربية السعكدية في ضكء مفاىيـ التربية العالمية .اتبعت الدراسة المنيج الكصفي بنكعيو :الكصفي المسحي
كالتحميمي ،كتـ االستناد إلى االستبانة ،كبطاقة تحميؿ المحتكل كأداتيف لمدراسة ،كتألفت العينة مف (ٖ )ٙمعممة
لمدراسات االجتماعية الكطنية بمحافظة المجمعة ،ك( ) ٙكتب لمدراسات االجتماعية الكطنية لممرحمة المتكسطة.
كقد أكضحت نتائج الدراسة أف المتكسط العاـ لتحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة

المتكسطة في ضكء مجمؿ مفاىيـ التربية العالمية االثني عشر جاء بنسبة ٘ٗ ،%كذلؾ بما يكفؽ درجة
افر في ىذه الكتب تمثمت تناز نليا في( :النزاعات المحمية كالعالمية،
متكسطة ،كأف أكثر مفاىيـ التربية العالمية تك نا
العبلقات المتبادلة مع كؿ الشعكب كالبمداف ،اإلنساف كالبيئة) ،كذلؾ بدرجة مرتفعة ،كبنسب مئكية

افر في ىذه
(ٖ )%٘ٓ.ٙ ،%٘ٛ.ٔٓ ،%ٙٛ.عمى التكالي ،في حيف تحددت أقؿ مفاىيـ التربية العالمية تك نا
الكتب في( :األمـ المتحدة كدكرىا في حؿ المشكبلت العالمية ،السبلـ العالمي) ،كذلؾ بدرجة منخفضة ،كبنسب
مئكية ( .)%ٔ٘.ٗ ،%ٜكأكصت الدراسة بتطكير مناى ج الدراسات االجتماعية كالكطنية بالمرحمة المتكسطة في

ضكء معايير التربية العالمية.

إضافة إلى دراسة الخزاعمة كآخركف ( ) ٕٓٔٚالتي ىدفت إلى بناء أنمكذج لمفاىيـ تربية السبلـ لكتب التربية

الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردف ،كتحميؿ ىذه الكتب في ضكء قائمة مفاىيـ السبلـ المقترحة.
كمف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ تـ إتباع المنيج الكصفي التحميمي ،كتمثمت أداة الدراسة في قائمة مفاىيـ تربية
السبلـ (أداة تحميؿ محتكل الكتب) ،كشممت العينة كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا

لمصفكؼ الثامف كالتاسع كال عاشر .كقد أظيرت النتائج أف مفاىيـ تربية السبلـ البلزـ تكافرىا في كتب التربية
مفيكما ،جرل تصنيفيـ إلى ثبلثة مجاالت
الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردف تتحدد في ()ٕٜ
ن
ىي( :مفاىيـ المجاؿ الديني ،مفاىيـ المجاؿ السياسي ،مفاىيـ المجاؿ االجتماعي) .كما تبيف أف أكثر مفاىيـ
شيكعا في كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردف تمثمت في:
تربية السبلـ
ن
(حقكؽ اإلنساف ،التعددية ،المشاركة السياسية ،احتراـ اآلخريف ،نبذ التطرؼ كاإلرىاب ،التسامح) ،كذلؾ بنسب
مئكية ( )%ٙ.ٓٙ ،%ٙ.ٖ ،%ٙ.ٖ ،%ٙ.٘ ،%ٜ.ٗ ،%ٖٔ.ٜعمى التكالي ،في حيف تحددت أقؿ المفاىيـ

افر في اآلتي( :ميارة التفاكض ،حسف الجكار ،اإلحساف ،الصداقة) ،كذلؾ بنسب مئكية
تك ن ا
(ٓٔ .)% ٓ.٘ٔ ،%ٓ.ٖٓ ،%ٓ.ٔٓ ،%ٓ.كذلؾ اتضح أف أعمى تكافر لمفاىيـ تربية السبلـ كاف في كتاب
افر في كتاب التربية الكطنية كالمدنية لمصؼ الثامف
التربية الكطنية كالمدنية لمصؼ العاشر األساسية ،كأدناه تك نا
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األساسية .كأكصت الدراسة باىتماـ مصممي كتب التربية الكطنية كالمدنية بتضميف مفاىيـ تربية السبلـ المقترحة
في محتكل كتب المرحمة األساسية العميا.

 -الدراسات األجنبية:

دراسة شكبينيدزم ( (2004, Chubinidzeالتي استيدفت إجراء مقارنة بيف محتكل مناىج الدراسات
االجتماعية بالمرحمتيف المتكسطة كالثانكية في كؿ مف الكاليات المتحدة كجميكرية جكرجيا في ضكء تعميـ ميارات
السمـ ،كالتحقؽ مف كجكد عبلقة ذات مغزل بيف ثبلثة متغيرات ىي :محتكل المناىج ،كالممارسات التعميمية،

كبيئ ة التعمـ .كلتحقيؽ ذلؾ تـ إتباع المنيج النكعي ،كاستخدمت الدراسة األساليب النكعية التي تتضمف بطاقة
تحميؿ المحتكل لمناىج الدراسات االجتماعية ،كالمقاببلت الشخصية ،كالمبلحظات ،كاشتممت عينة التحميؿ عمى

كثائؽ الكاليات المتحدة حكؿ مناىج الدراسات االجتماعية عمى المستكل الكطني كمستكل الكاليات كالمستكل
المحمي ،إلى جانب الكثائؽ الجكرجية المتمثمة في الكتب المدرسية لمادة التاريخ ،إضافة إلى أربعة مقاببلت

أجريت مع معمميف مف مدرسة أمييرست اإلقميمية المتكسطة ،كمقابمتيف مع اثنيف مف الطبلب الجكرجييف ،كذلؾ
تـ إجراء مبلحظات حكؿ بيئة التعمـ في فصكؿ المدارس المتكسطة بالمدارس األمريكية .كقد أكضحت النتائج أف
كبير لتطكير
اىتماما نا
مناىج الدراسات االجتماعية لممرحمتيف المتكسطة كالثانكية في الكاليات المتحدة تكلي
ن
ميارات الحكار كالتكاصؿ ،كمقارنةن بيذا ال يسمح منيج الدراسات االجتماعية الجكرجية لمطبلب بتطكير ىذه
الميارات ،كأف المنيج األمريكي يدعـ عممية التعمـ لميارات السمـ مف خبلؿ جعؿ المتعمـ محكر العممية

التعميمية ،كما يطكر منيج الدراسات االجتماعية بالكاليات المتحدة ميارات التكاصؿ بيف طبلب المدارس،
كيعدىـ كأعضاء نشطيف كمشاركيف في المجتمع ،كىك ما ال يتكافر في منيج الدراسات االجتماعية الجكرجية

كبناء عمى نتائج الدراسة تـ كضع العديد مف
التي تعتمد عمى تعمـ ىذه الميارات مف خبلؿ االرتكاز عمى المعمـ.
ن
التكصيات لنظاـ التعميـ الجكرجي ،كخاصة لممدارس المتكسطة.

أما دراسة إيزكبا ) )2012 , Ezeobaفقد استيدفت تحديد مفاىيـ تعميـ السمـ البلزـ دمجيا في مناىج
الدراسات االجتماعية لممرحمة اإلعدادية في نيجيريا .كقد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي ،كاستخدمت
االستبانة لجمع البيانات مف عينة الدراسة ،التي تألفت مف ( )ٕٕٙمف معممي الدراسات االجتماعية في المدارس

اإلعداد ية كخريجي ثبلث مؤسسات جامعية في كالية أنامب ار النيجيرية .كقد كشفت النتائج عف أبرز مفاىيـ تعميـ
السمـ البلزـ دمجيا في مناىج الدراسات االجتماعية لممرحمة اإلعدادية في نيجيريا ىي التشابو الثقافي ،كحقكؽ
اإلنساف ،كالتحديات العالمية ،كضركريات الديمقراطيات الناشئة ،كالزكاج بيف القبائؿ ،كالمغات المحمية النيجيرية،
كالمكارد في نيجيريا ،كاحتراـ التنكع الديني .كقد أكصت الدراسة بإضافة مفاىيـ تعميـ السمـ المحددة إلى منيج

الدراسات االجتماعية ،كاعادة ىيكمتو في ضكء ىذه المفاىيـ.
في حيف تكجيت دراسة ميش ار ) )2013 ,Mishraإلى ت حديد المفاىيـ الرئيسية لتعميـ السمـ التي يمكف إضافتيا
إلى مناىج المرحمة الثانكية باليند ،كتحديد االستراتيجيات المناسبة لتعزيز تعميـ السمـ مف خبلؿ ىذه المناىج.
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اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ،كاعتمدت عمى االستبانة أداة لجمع البيانات ،كتألفت العينة مف (ٓٓٔ) معمـ
متدرب بمؤسسات تدريب المعمميف الكاقعة بكالية براديش اليندية .كأكضحت نتائج الدراسة أف أبرز المفاىيـ
كاالستراتيجيات المناسبة لتعزيز تعميـ السمـ مف خبلؿ مناىج المدارس الثانكية باليند تمثمت في :تكامؿ محتكيات

تعميـ السمـ بحيث تتطرؽ إلى مفاىيـ التشابو الثقافي ،كحقكؽ اإلنساف ،كالتحديات العالمية ،كالبلعنؼ كالمساكاة
بيف المرأة كالرجؿ ،كالتسامح ،كاالحتراـ ،كالعدالة ،كالحب ،كأنظمة القيـ ،كمشاكؿ المكارد الطبيعية ،كالمفاىيـ

الدينية .كأكصت الدراسة بمراجعة محتكل المناىج الدراسية في المرحمة الثانكية الحالية لتعكس المفاىيـ المحددة
ذات الصمة بتعميـ السبلـ ،كاستخداـ المنيج المكاضيعي في إعادة ىيكمة محتكل مناىج الدراسات االجتماعية مع

دمج المحتكيات ذات الصمة بتعميـ السبلـ.

أما دراسة أكلك ) ) 2016, Olowoفسعت إلى التحقؽ في اآلثار الناتجة عف دمج تعميـ قيـ السمـ في النظاـ

التعميمي في نيجيريا .كفي سبيؿ ذلؾ اتبعت الدراسة المنيج الكصفي ،كجرل تصميـ استبيانو كأداة لجمع
البيانات ،كاشتممت عينة الدراسة عمى (ٕٓٓ ) مفردة مف معممي المدارس الثانكية كالمحاضريف في مؤسسات
التعميـ العالي في كالية أكندك النيجيرية .كقد بينت النتائج أف إدراج تعميـ قيـ السمـ في مناىج المدارس النيجيرية
أسيـ في الحد مف الجريمة كالعنؼ كالرذائؿ االجتماعية األخرل .كتمت التكصية بدمج مفاىيـ التربية عمى

السبلـ ،كاالعتماد عمى النيج المكاضيعي في تطكير منيج الدراسات االجتماعية في ضكء ىذه القيـ.

ككذلؾ دراسة خاناؿ ) )2018 , Khanalالتي ىدفت إلى تحميؿ مككنات المناىج الدراسية لتعميـ السمـ في
مدارس ما بعد الصراع في نيباؿ ،كتقصي كجيات نظر الجيات الفاعمة الرئيسة المشاركة في تصميـ كتنفيذ
ىذه المناىج ،كالمتمثمة في( :مصممي المناىج ،كمفتشي المدارس ،كمدربيف المعمميف ،كالمعمميف) حكؿ أىمية

كتحديات إدراج تعميـ السمـ .اتبعت الدراسة المنيج النكعي ،كاعتمدت عمى بطاقة تحميؿ المحتكل كالمقاببلت
النكعية كطرؽ لجمع البيانات ،كشممت العينة الكتب المدرسية لمناىج الدراسات االجتماعية كالتعميـ األخبلقي

لمصفكؼ ٔ ٔٓ-ك  ٛ-ٙعمى التكالي ،إضافة إلى أدلة المعمميف المتاحة .كتكصمت الدراسة إلى أف سياسات
التعميـ كالمناىج كالكتب المدرسية الكطنية في نيباؿ قد اعترفت بأىمية تعميـ السمـ ،كأتاحت مساحة كاسعة

لتضميف قيـ السمـ ،كأف مكاد التعمـ لـ تقتصر عمى التطرؽ إلى العنؼ المرتبط بالمعتقدات كالممارسات
االجتماعية الثقافية فحسب ،كلكنيا كفرت "رؤية عالمية لمكحدة" مف أجؿ السبلـ كالعدالة االجتماعية في مجتمع
متعدد الثقافات كالمغات كاألعراؽ .كما تبيف أف المكضكع األكؿ الذم ناؿ االىتماـ األكبر في مناىج الدراسات

االجتماعية الثانكية ىك التثقيؼ في مجاؿ حقكؽ اإلنساف الذم شمؿ الحقكؽ األساسية ،كحقكؽ الطفؿ كالمرأة،
كالجماعات العرقية كالشعكب األصمية ،كاألقميات الدينية ،تبله القيـ المدنية لتنمية السمكؾ االجتماعي اإليجابي
لدل المتعمميف ،مثؿ الحب كاالحتراـ كالتقدير لمحياة االجتماعية ،كالتفاىـ كالتعاكف المتبادليف كالسمكؾ المتساكم

في مناىج الدراسات االجتماعية لمصفكؼ مف األكؿ إلى الخامس ،بينما جاءت التنشئة االجتماعية ،كالتعاطؼ
االجتماعي ،كاحتراـ التنكع بصكرة كاضحة في محتكل مناىج الدراسات االجتماعية لمصؼ السادس كما بعده.
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جيدا عمى تعميـ قيـ السمـ مف أجؿ إحداث تغييرات
كأكصت الدراسة بضركرة تكفير المعمميف المدربيف تدر نيبا ن
إيجابية في المدارس كالمجتمع المحمي.
كمف جية أخرل اتجيت دراسة خير الديف كآخركف ) )2019 , Khairuddin et al.إلى الكشؼ عف كيفية

إدراؾ قادة التعميـ في المدارس االبتدائية العامة في ماليزيا ألىمية ككيفية إدراج تعميـ قيـ السمـ في المناىج

الدراسية .كقد اتبعت الدراسة في تحقيؽ ذلؾ المنيج النكعي ،كاستخدمت المقابمة شبو منظمة كأداة لجمع
البيانات ،كطبقت عمى عينة مككنة مف (ٖ ) مف قادة التعميـ الذيف تـ اختيارىـ مف ثبلث مدارس مختمفة في
مدينة سيبلنجكر بماليزيا .كقد أظيرت النتائج أف جميع أفراد الدراسة أفادكا بأىمية إدراج تعميـ قيـ السمـ كجزء
مف المناىج الدراسية؛ ألف ذلؾ يسيـ في الحفاظ عمى االنسجاـ المجتمعي ،كغرس التسامح بيف الطبلب ،كتقميؿ

النزاعات.

ابعا :شروط فاعمية تضمين قيم السمم المجتمعي في مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية
رً

إف تعميـ قيـ السمـ المجتمعي مف خبلؿ مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية يككف أكثر فاعمية عندما يتـ

تكييؼ ىذه القيـ في المناىج الدراسية كفقنا لمسياؽ االجتماعي كالثقافي كاحتياجات المجتمع ،مع مراعاة تضميف
القيـ الثقافية كالركحية لممجتمع إلى جانب القيـ اإلنسانية العالمية ،كاألخذ في الحسباف أف تعكس ىذه المناىج
المشكبلت االجتماعية كالثقافة ،كالمعتقدات الدينية السائدة داخؿ المجتمع ،السيما مع المناىج الدراسية
لممستكيات العمرية األعمى ).)p.2 : 2012 , Rajshree

كلكي يتـ تضميف قيـ السمـ المجتمعي في كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية يمزـ تكافر متطمبات مسبقة،

كعناصر رئيسة لتحقيؽ التعمـ الفعاؿ ليذه القيـ ،كالتي يكضحيا دانيش ) )2006 , Daneshفي اآلتي:

ٔ .ال يمكف أف يتـ تعميـ قيـ السمـ المجتمعي بفعالية إال في سياؽ رؤية عالمية قائمة عمى الكحدة.
ٕ .يمكف أف يتـ تعميـ قيـ السمـ المجتمعي عمى أفضؿ كجو في سياؽ ثقافة السبلـ.

إطار لجميع األنشطة التعميمية.
نا
ٖ .يمكف أف يككف تعميـ قيـ السمـ المجتمعي أكثر فعالية عندما يشكؿ
).)p.63 : 2006 ,Danesh
خامسا :آليات تفعيؿ دكر كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية في تنمية قيـ السمـ المجتمعي
ن
أف تفعيؿ دكر كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية في تنميػة قػيـ السػمـ المجتمعػي يسػتمزـ القيػاـ بعػدد مػف اآلليػات
أبرزىا ما يشير إليو أكديا ) (2014, Odiaفيما يمي:
ٔ .مراجعػػة منػػاىج الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة السػػتيعاب المكضػػكعات ذات الصػػمة بػػالتعميـ متعػػدد الثقافػػات

كالتعمػػيـ الػػدكلي ،حيػػث إف اإللمػػاـ بيػػذه المكضػػكعات ُيمكػػف الطػػبلب مػػف التعػػرؼ عمػػى مختمػػؼ الثقافػػات كالقبائػػؿ
كاألعػراؽ إلػػى جانػػب ثقافػػاتيـ .مػػع التركيػػز عمػػى أىميػػة العبلقػػة السػػممية بػػيف الشػػعكب كاألمػػـ ،كىػػذا سيسػػاعد عمػػى

المدل الطكيؿ عمى تعزيز العبلقات الجيدة ،كتنمية تقدير الطبلب لمسمـ المجتمعي.
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ٕ .أف تركز مناىج الدراسات االجتماعيػة كالكطنيػة عمػى العكاقػب السػمبية لمن ازعػات كالحػركب عمػى كافػة األطػراؼ
المعنيػػة ،كمحاكلػػة تثبػػيط عقػػكؿ المتعممػػيف حػػكؿ المشػػاركة ف ػػي الحػػركب أك أعمػػاؿ العنػػؼ التػػي قػػد تعيػػؽ السػػمـ

المجتمعي .كما ينبغي إدراج مكضكعات عف حؿ النزاعات ،كالتفػاكض فػي منػاىج الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة
لتمكػيف المتعممػيف مػف اكتسػاب القػيـ كالمعػارؼ كالميػػارات البلزمػة إلدارة الصػراع ،كالتػي سػتجعؿ السػمـ المجتمعػػي

سمة مميزة لجميع مستكيات الحياة البشرية.

ٖ .تػدريب معممػػي منػػاىج الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة عمػػى تعمػيـ قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي ،خاصػػة أف العديػػد مػػف
معممػػي المػػادة يجيمػػكف مػػا يتعمػػؽ بتعمػػيـ السػػبلـ بكجػػو عػػاـ ،كبالتػػالي فيػػـ بحاجػػة إلػػى تػػدريب مناسػػب؛ ألف ذلػػؾ

أيضػػا حاجػػة إلػػى زيػػادة عػػدد
سػػيمكنيـ مػػف التعامػػؿ مػػع قضػػايا السػػبلـ كتعميميػػا بشػػكؿ صػػحيح لممتعممػػيف .ىنػػاؾ ن
معممي الدراسات االجتماعية مف أجؿ تنفيذ المناىج بفعالية.

ميما في تعزيز دكر مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية في تنمية قيـ السمـ
ٗ .ينبغي أف يمعب اإلعبلـ نا
دكر ن
المجتمعي لدل المتعمميف ،حيث يمكف لمعممي الدراسات االجتماعية كالكطنية كخبراء تعميـ السبلـ أف ينشركا قيـ
السمـ المجتمعي عمى جميع مستكيات الحكـ (المحمي كالكطني) ،كذلؾ مف خبلؿ تكعية أفراد المجتمع عبر

كسائؿ اإلعبلـ المختمفة ،بما في ذلؾ التمفاز كاإلذاعة كالصحؼ ،كحتى مف خبلؿ استخداـ اإلنترنت.
).)p.114 : 2014 , ,Odia
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الفصل الثالث :منهجية الدراسة
ينطػكم ىػذ الجػػزء عمػى الجانػػب التحميمػي الػػذم يعػد أسػػاس الد ارسػة كَفمكيػػا الػذم تػػدكر فيػو ،حيػػث يػتـ تقػػديـ

كطرئ ػؽ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ األداة،
ا
اضػػا مفصػ نػبل لكػػؿ مػػف مجتمػػع الد ارسػػة كعينتيػػا ،كأداة الد ارسػػة كبناءىػػا،
استعر ن
كثباتيػا ،كاجػراءات تحميػػؿ المحتػػكل ،إلػى جانػػب بيػػاف األسػػاليب اإلحصػػائية المسػتخدمة فػػي تحميػػؿ البيانػػات ،كذلػػؾ
عمى النحك اآلتي:

أوالً :مجتمع الدراسة وعينتها

يشػػتمؿ مجتمػػع الد ارسػػة عمػػى كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة المطػػكرة المقػػررة فػػي المممكػػة العربيػػة

السعكدية عمى طبلب المرحمة المتكسػطة (الصػفكؼ مػف األكؿ إلػى الثالػث) طبعػة عػاـ ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗق المكافػؽ
ٕٜٓٔ - ٕٓٔٛـ؛ كذلػػؾ بجزأييػػا الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ كالثػػاني لكتػػاب الطالػػب ،كالبػػال عػػددىا ( )ٙسػػتة كتػػب؛

بكاقع (ٕ) كتابيف لكؿ صؼ مف الصفكؼ الدراسية الثبلثة ،بما في ذلؾ كتابي الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني.

ػامبل ،كيكضػػح الجػػدكؿ (ٔ) تكصػػيؼ مجتمػػع الد ارسػػة كعينتيػػا
أمػػا عينػػة الد ارسػػة فتشػػمؿ مجتمػػع الد ارسػػة كػ ن

عمى نحك مفصؿ:

جدكؿ (ٔ ) تكصيؼ مجتمع الدراسة كعينتيا لمحتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة
طبعة عاـ ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ
الفصؿ الدراسي

عدد

أسماء الكحدات

الكحدات

عدد
الصفحات

الصؼ األكؿ المتكسط
الكحدة األكلى :البيئة الطبيعية
الكحدة الفصؿ

الدراسي األكؿ

ٗ

الكحدة الثانية :السكاف كالعمراف
الكحدة الثالثة :الخرائط كالتقنيات الحديثة

ٔٗٛ

الكحدة الرابعة :الحكار
الكحدة الخامسة :حياة النبي  في مكة
المكرمة

الفصؿ الدراسي
الثاني

ٖ

الكحدة السادسة :حياة النبي في المدينة
المنكرة

ٔٛٛ

الكحدة السابعة :الخمفاء الراشدكف رضي اهلل
عنيـ
إجمالي الفصميف

-

ٚ

ٕٔٔ
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عدد

أسماء الكحدات

الكحدات

عدد
الصفحات

الصؼ الثاني المتكسط
الكحدة األكلى :الدكلة األمكية
الكحدة الثانية :الدكلة العباسية
الفصؿ الدراسي
األكؿ

٘

الكحدة الثالثة :جياد المسمميف ضد
الصميبيف كالمغكؿ

ٕٗٔ

الكحدة الرابعة :الدكلة العثمانية
الكحدة الخامسة :الحضارة اإلسبلمية
الكحدة السادسة :مجمس التعاكف لدكؿ
الفصؿ الدراسي
الثاني

ٖ

الخميج العربية
الكحدة السابعة :العالـ العربي كاإلسبلمي

ٖٜٔ

الكحدة الثامنة :العبلقات الدكلية
إجمالي الفصميف

-

ٛ

ٕٔٛ

الصؼ الثالث المتكسط
الكحدة األكلى :الخصائص الطبيعية لكطني
الكحدة الثانية :تاريخ كطني
الكحدة الثالثة :تاريخ كطني المممكة العربية

الفصؿ الدراسي
األكؿ

السعكدية

ٙ

الكحدة الرابعة :األنظمة في المممكة العربية

ٖٕٓ

السعكدية

الكحدة الخامسة :قضايا كطنية الحقكؽ
كالكاجبات
الكحدة السادسة :قضايا كطنية الشكرل كالحكار
الكحدة السابعة :سكاف المممكة العربية السعكدية
الفصؿ الدراسي
الثاني

ٙ

الكحدة الثامنة :مكارد المممكة العربية السعكدية
الكحدة التاسعة :قضايا كطنية (العمؿ كالعماؿ)
الكحدة العاشرة :خدمات في المممكة العربية

ٕٕٔ
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أسماء الكحدات

الكحدات

عدد
الصفحات

السعكدية
الكحدة الحادية عشر :قضايا كطنية (األمف
كالسبلمة)

الكحدة الثانية عشرة :التقنية كاالتصاالت
الحديثة
إجمالي الفصميف
اإلجمالي لمجتمع
كعينة الدراسة

ٕٔ

-

ٖٜٔ

ٕٚ

-

ٔٓٓٛ

يتبيف مف الجدكؿ (ٔ) أف مجتمع الدراسة يتػألؼ مػف ( )ٔٓٓٛصػفحة مكزعػة عمػى ( )ٕٚكحػدة د ارسػية ،كىػك مػا

يمثػػؿ محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة المطػػكرة المقػػررة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية عمػػى طػػبلب
المرحمػػة المتكسػػطة بجزأييػػا الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ كالثػػاني طبعػػة ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗى ػػ ،حيػػث تػػألؼ كتػػاب الد ارسػػات
االجتماعية كالكطنية المطكر لمصػؼ األكؿ المتكسػط مػف ( )ٖٖٙصػفحة مكزعػة عمػى ( )ٚكحػدات د ارسػية ،بينمػا

اشػػتمؿ كتػػاب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة المطػػكر لمصػػؼ الثػػاني المتكسػػط عمػػى (ٔ )ٕٛصػػفحة مكزعػػة عمػػى
( )ٛكحػػدات د ارسػػية ،فيمػػا انطػػكل كتػػاب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة المطػػكر لمصػػؼ الثالػػث المتكسػػط عمػػى
(ٔ )ٖٜصػػفحة مكزعػػة عمػػى (ٕٔ) كحػػدة د ارسػػية ،كبػػذلؾ فػػإف مجتمػػع الد ارسػػة بػػات مؤلفنػػا مػػف ( )ٔٓٓٛصػػفحة
مكزعة عمى ( )ٕٚكحدة دراسية.

ثانياً :أداة الدراسة

تسعى الدراسة الراىنة إلى تحديد مدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية

كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ،كىذا يعني كجكد حاجة إلى أداة تتكلى ميمة إنجاز
ىذا اليدؼ ،لذا جرل تصميـ استمارة لتحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة
(عينة الدراسة) في ضكء قيـ السمـ المجتمعي التي ينبغي تضمينيا في محتكل ىذه الكتب ،كبياف تك اررات القيـ
بيا ،كالنسب المئكية الممثمة ليا ،كفيما يمي شرح لمخطكات التي اتبعت في بناء ىذه األداة:

(أ) تحديػػد اليػػدؼ مػػف األداة :ييػػدؼ بنػػاء ىػػذه األداة إلػػى حصػػر قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي

محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة المطػػكرة المقػػررة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية عمػػى طػػبلب المرحمػػة
المتكسػطة (الصػفكؼ مػػف األكؿ إلػى الثالػػث) ،كذلػؾ بجزأييػػا الفصػؿ الد ارسػػي األكؿ كالثػاني لكتػػاب الطالػب ،كذلػػؾ
بما يسيـ في الكشؼ عف درجة تضمينيا في محتكل ىذه الكتب البال عددىا ( )ٙستة كتب.
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(ب) مصادر بناء األداة :في سبيؿ تحديد قيـ السػمـ المجتمعػي التػي ينبغػي تضػمينيا فػي محتػكل كتػب الد ارسػات
االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة ف ػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،فقػػد تػػـ مراجعػػة أىػػداؼ تعمػػيـ الد ارسػػات
االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية؛ بغية استخبلص جممػة قػيـ السػمـ المجتمعػي
المبلءمة لمخصائص العمرية كالمعرفية لطػبلب ىػذه المرحمػة .كمػا تػـ االعتمػاد عمػى عػدد مػف المصػادر كالم ارجػع
كاألدبيػ ػػات التربكيػ ػػة التػ ػػي تناكلػ ػػت مكضػ ػػكع قػ ػػيـ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي ،كفػ ػػي مقػ ػػدمتيا كتػ ػػاب (الح ػ ػكار كبنػ ػػاء السػ ػػمـ

االجتم ػػاعي) ل ػ ػ الب ػػديكم ( ،)ٕٓٔٚككت ػػاب (الس ػػمـ المجتمع ػػي :المقكم ػػات كآلي ػػات الحماي ػػة) ل ػ ػ القيس ػػي (،)ٕٓٔٚ
إضافة إلى كتاب (التعايش مف أجؿ السبلـ) لػ الحسيف ( .)ٕٓٔٛكذلؾ جػرل مراجعػة عػدد مػف الد ارسػات السػابقة
ذات الصػػمة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ كػػؿ مػػف :د ارس ػػة أبػػك الشػػيخ ()ٕٜٓٓ؛ كد ارسػػة يكسػػؼ()ٕٓٔٙ؛ كد ارسػػة الخزاعمػػة،

كعبيدات ،كالقاعكد ()ٕٓٔٚ؛ كدراسة المكمني (.)ٕٓٔٛ

(ج) الصكرة المبدئية لؤلداة :باالستناد إلى المصادر الثبلثة السابقة تـ التكصؿ إلػى عػدد مػف قػيـ السػمـ المجتمعػي
الكاجب تضمينيا في كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية ،حيػث
تـ إدراج (ٕٗ ) قيمػة لمسػمـ المجتمعػي مكزعػة عمػى مجػاليف؛ أكليمػا قػيـ السػمـ المجتمعػي اإليجابيػة ،كالتػي انطػكت
عمى ( )ٕٚقيمة ،كثانييما قيـ السمـ المجتمعي السمبية ،كالتي اشتممت عمى (٘ٔ) قيمة.

 -صدق األداة:

لمتأكػػد مػػف صػػدؽ األداة جػػرل عػػرض اسػػتمارة تحميػػؿ المحتػػكل فػػي صػػكرتيا األكليػػة عمػػى ( )ٔٚسػػبعة عشػػر

محكمػػا مػػف المختصػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بعػػدد مػػف الجامعػػات السػػعكدية كالعربيػػة بمػػا فػػي ذلػػؾ كػػؿ مػػف:
ن
جامعة طيبة ،كجامعػة جػدة ،كجامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد اإلسػبلمية ،كجامعػة اإلمػاـ عبػد الػرحمف بػف فيصػؿ،
كجامعػػة الككيػػت ،كجامعػػة األزىػػر ،كجامعػػة سػػكىاج ،كجامعػػة البمقػػاء ،إلبػػداء آرائيػػـ حػػكؿ كػػؿ قيمػػة مػػف قػػيـ السػػمـ

المجتمعػػي المضػػمنة بػػاألداة ،كمػػدل مناسػػبتيا لممجػػاؿ الػػذم تنتسػػب إليػػو ،كلخصػػائص طػػبلب المرحمػػة المتكسػػطة،
كلطبيعػػة مػػادة الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة ،ككػػذلؾ مػػدل كضػػكح صػػياغتيا ،كسػػبلمتيا المغكيػػة ،فض ػبلن عمػػى
مناشػػدتيـ بعػػرض مػػا يقترحكنػػو مػػف تعػػديبلت أك إضػػافة أك حػػذؼ مػػف كاقػػع خب ػرتيـ العمميػػة ،حيػػث تػػـ اعتبػػار أف

نسػػبة (ٓ )% ٛفػػأكثر مػػف المحكمػػيف ،ىػػي نسػػبة اتفػػاؽ مقبكلػػة يمكػػف االعتمػػاد عمييػػا فػػي إج ػراء التعػػديبلت ،س ػكاء

بالح ػػذؼ أك اإلض ػػافة أك إع ػػادة الص ػػياغة ،كذل ػػؾ اس ػػتنادان لنس ػػبة االتف ػػاؽ الت ػػي أخ ػػذت بي ػػا العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات
السابقة ،منيا دراسة أبك الشيخ ()ٕٜٓٓ؛ كدراسة المفضي (ٖٕٔٓ)؛ كدراسة يكسؼ (.)ٕٓٔٙ

كفػػي ضػػكء تكجييػػات السػػادة المحكمػػيف لػػؤلداة ،قامػػت الباحثػػة بػػإجراء مػػا يمػػزـ مػػف تعػػديبلت س ػكاء بتعػػديؿ

الصػػياغة أك الحػػذؼ أك اإلضػػافة ،حتػػى أصػػبحت بطاقػػة تحميػػؿ المحتػػكل فػػي صػػكرتيا النيائيػػة مككنػػة مػػف (ٓٗ)
قيمة لمسمـ المجتمعي ،كقد تمثمت أبرز التكجييات التي أبداىا المحكمكف فيما يمي:
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ٔ -جرل إلغاء تصنيؼ قيـ السمـ المجتمعي إلى مجاليف ،حيث رأم غالبية المحكمػيف عػدـ جػدكل ىػذا التصػنيؼ
لكجكد تشابو بيف بعض القيـ السمبية كاإليجابية ،بحيث أف بعضيا تعد نقيض اآلخر.

ٕ -تعػػديؿ صػػياغة بعػػض القػػيـ؛ عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ جػػرل تعػػديؿ صػػياغة القيمػػة رقػػـ (٘) لتصػػبح " الحفػػاظ عمػػى
الترابط المجتمعي" بدالن مػف " الحفػاظ عمػى النسػيج الػكطني لممجتمػع" ،كتعػديؿ صػياغة القيمػة رقػـ (ٕٗ) لتصػبح "
تقديـ الدعـ المادم لمفئات الفقيرة في المجتمع " بدالن مف " تقديـ الدعـ المادم لؤلسر الفقيرة".

ٖ -إضافة (ٕ) قيمتيف لمسـ المجتمعي ىما :االعتزاز بالكطف ،كاالعتزاز بالقيادة كالرمكز الكطنية كدكرىـ.
ٗ -حػػذؼ (ٗ) أربعػػة قػػيـ لمسػػمـ المجتمعػػي؛ ىػػـ :قيمػػة " البعػػد عػػف التطػػرؼ الػػديني" ،كقيمػػة " البعػػد عػػف التطػػرؼ

الفكػػرم"؛ لككنيمػػا يتػػداخبلف مػػف كجيػػة نظػػر غالبيػػة السػػادة المحكمػػيف مػػع قيمػػة " نبػػذ اإلرىػػاب" ،ككػػذلؾ قيمػػة "نبػػذ
إقصاء اآلخر"؛ كذلؾ لتشابييا مف كجيػة نظػرىـ مػع قيمػة " قبػكؿ اآلخػر" ،عػبلكة عمػى حػذؼ قيمػة "نبػذ التعصػب

القبمي"؛ كذلؾ لتداخميا مع قيمة " البعد عف التعصب بشكؿ عاـ".

 -ثبات األداة:

لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة ،جػرل اتبػاع طريقػة الثبػات عبػر الػزمف ،حيػث تػـ إجػراء تحميػؿ لكتػاب الطالػب
فػػي مػػادة الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لمصػػؼ األكؿ المتكسػػط بج أزيػػو الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ كالثػػاني طبعػػة
ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗى ػ مػرتيف يفصػػؿ بينيمػػا مػػدة زمنيػػة مقػػدارىا (ٕٔ) يكمػان ،كلتحديػػد معامػػؿ الثبػػات اُسػػتخدمت معادلػػة
ىكلستي ( )Holstiالتي تنص عمى:

R = 2M/N1 + N2

حيث أف:

  :Rمعامؿ الثبات.  :Mعدد حاالت االتفاؽ بيف التحميميف األكؿ كالثاني.  :N1إجمالي المؤشرات في التحميؿ األكؿ.  :N2إجمالي المؤشرات في التحميؿ الثاني.كقػػد تػػـ حسػػاب معامػػؿ الثبػػات لكافػػة قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي المضػػمنة فػػي اسػػتمارة تحميػػؿ المحتػػكل فػػي صػػكرتيا

النيائية ،حيث تـ حصر عدد حاالت االتفاؽ بيف التحميميف األكؿ كالثاني ،كضػرب ىػذا العػدد فػي اثنػيف ،ثػـ قسػمة
الناتج عمى مجمكع تكرار المؤشرات في التحميؿ األكؿ كالثاني (الياشمي كعطية ،ٕٓٔٔ ،ص.)ٕٗٚ
كبناء عمى ما سبؽ ،تـ حساب معامؿ الثبات عبر الزمف لمتحميميف كفقان لمخطكات اآلتية:
ن
معامؿ الثبات = ٕ عدد حاالت االتفاؽ بيف التحميميف األكؿ كالثاني  /إجمالي مؤشرات التحميميف األكؿ كالثاني
معامؿ الثبات = ٕ

ٖٖٔ +ٕٔٔ / ٔٓٛ

معامؿ الثبات = ٕ٘ٗ / ٕٔٙ
معامؿ الثبات = ٓ٘ٓ.ٛ
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كىكذا تـ حسػاب معامػؿ الثبػات عبػر الػزمف السػتمارة تحميػؿ المحتػكل ،كتبػيف أنػو يبمػ (ٓ٘ ،)ٓ,ٛكىػي تعػد
قيمػػة كافيػػة لضػػماف ثبػػات األداة المسػػتخدمة فػػي تحميػػؿ الكتػػب عينػػة الد ارسػػة ،كذلػػؾ بمػػا يضػػمف درجػػة مػػف الثقػػة

لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

ثالثاً :إجراءات تحميل المحتوى

تـ اتباع مجمكعة مف اإلجراءات لتحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية المطكرة المقررة في المممكة

العربية السعكدية عمى طبلب المرحمة المتكسطة (الصفكؼ مف األكؿ إلى الثالث) طبعة عاـ

ٔٗٗٓ-ٖٜٔٗىػ ،كذلؾ بجزأييا الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني لكتاب الطالب ،كالتي تتألؼ في مجمميا مف
( )ٔٓٓٛصفحة مكزعة عمى ( )ٕٚكحدة دراسية  ،كذلؾ بما يسيـ في الكشؼ عف مدل تضميف قيـ السمـ
كميا ،كذلؾ مف خبلؿ تحديد فئة التحميؿ ككحداتو ،كحساب التك اررات كالنسب
المجتمعي بيا ،ككصفيا
ن
كصفا ن
المئكية ليذه القيـ ضمف محتكل تمؾ الكتب .كفيما يمي تفصيؿ لما اُتبع مف إجراءات:

ٔ -تحديد اليدؼ مف تحميؿ المحتكل :يستيدؼ تحميؿ المحتكل في ىذه الدراسة تحديد مدل تضميف قيـ السمـ

المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية،
إضافة إلى الكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ.في مدل تضميف قيـ السمـ
المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية
بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي (الصؼ األكؿ المتكسط ،الصؼ الثاني المتكسط ،الصؼ الثالث المتكسط).

ٕ -تحديد فئات التحميؿ :حيػث تمثمػت فئػات التحميػؿ فػي قػيـ السػمـ المجتمعػي التػي ينبغػي تضػمينيا فػي محتػكل

كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية ،كالتػي ارتػآل غالبيػة السػادة

المحكمكف أىمية تضمينيا في محتكل تمؾ الكتب ،كالبال عددىا (ٓٗ) قيمة لمسمـ المجتمعي.

ٖ -تحديد كحدة التحميؿ :تـ اعتبار الفكرة سكاء كانت صريحة أـ ضػمنية فػي محتػكل كتػب الد ارسػات االجتماعيػة
كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية بجزأييػػا الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ كالثػػاني لكتػػاب الطالػػب
طبعة ٔٗٗٓ/ٖٜٔٗىػ كحدة لمتحميؿ.
ٗ -تحديد كحدة العد :تـ االعتماد عمى التكرار لقػيـ السػمـ المجتمعػي كحػدة لمعػد فػي تحميػؿ الكتػب مجتمػع كعينػة
الدراسة ،كمف ثـ حساب النسب المئكية لمدل تضميف تمؾ القيـ.

٘ -تحديد ضكابط التحميؿ :تـ إجراء عممية التحميؿ لمحتكل الكتب مجتمع كعينة الدراسة كفقنا لمضكابط اآلتية:
 قػ ػراءة قائم ػػة ق ػػيـ الس ػػمـ المجتمع ػػي الت ػػي ينبغ ػػي تض ػػمينيا ف ػػي كت ػػب الد ارس ػػات االجتماعي ػػة كالكطني ػػة لممرحم ػػةالمتكسػطة فػػي المممكػػة العربيػة السػػعكدية الػكاردة فػػي بطاقػة تحميػػؿ المحتػػكل قػراءة فاحصػة كمتأنيػػة ،لتكػػكيف صػػكرة

كاضحة عنيا في ذىف الباحثة.
 ق ػراءة كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية بجزأييػػا الفصػػؿالدراسي األكؿ كالثاني لكتب الطالب قراءة دقيقة ،لتككيف صكرة كاضحة عف طبيعتيا ،كنسؽ بناءىا.

ٕٔٙ

2020

العدد()46

اجمللد ()71

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

 رصػػد قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػةالمت كسطة في المممكة العربية السعكدية في كؿ كحدة مػف كحػدات الكتػب مجتمػع كعينػة الد ارسػة ،بمػا فػي ذلػؾ قػيـ
السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي المضػ ػػمنة فػ ػػي صػ ػػياغة أىػ ػػداؼ الكحػ ػػدات ،كمحتػ ػػكل دركس كأنشػ ػػطة كػ ػػؿ كحػ ػػدة ،كالمعمكمػ ػػات

المخصصة لبلطبلع ،ككذلؾ اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية ،كذلػؾ بإعطػاء تكػرار كاحػد لكػؿ قيمػة تظيػر أثنػاء
عممي ػػة التحمي ػػؿ ،كتفريػ ػ التكػ ػ اررات ف ػػي اس ػػتمارة مع ػػدة لي ػػذا الغ ػػرض ،م ػػع األخ ػػذ ف ػػي االعتب ػػار اس ػػتبعاد الغ ػػبلؼ،

كالمقدمة ،كالفيارس ،كالصكر ،كالرسكـ.
ػتمبل عمػػى مطمػػكبيف أحػػدىما معطكفنػػا عمػػى اآلخػػر،
 -فػػي حػػاؿ كػػاف النشػػاط المضػػمف بنيايػػة كػػؿ درس ككحػػدة مشػ ن

مستقبل.
طا أك تمر نينا
عد كؿ مطمكب بكصفو نشا ن
ن
فيتـ ّ
 تفري ػ نتػػائج التحميػػؿ لقػػيـ السػػمـ المجتمعػػي ال ػكاردة فػػي بطاقػػة تحميػػؿ المحتػػكل ،كالخاصػػة بكػػؿ كتػػاب مػػف كتػػبالد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لمصػػفكؼ مػػف األكؿ إلػػى الثالػػث لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية

فػػي كػػبل الفصػػميف األكؿ كالثػػاني فػػي جػػدكؿ خػػاص معػػد ليػػذا الغػػرض ،كمػػف ثػػـ حسػػاب مجمكعيػػا الكمػػي ،كالنسػػبة
المئكية لمدل تضمينيا ،كمف ثـ ترتيبيا تناز نليا بحسب التكرار أك النسبة المئكية األعمى.

رابعاً :الوسائل اإلحصائية

لئلجابة عف تساؤالت الدراسة تـ استخداـ األساليب اإلحصائية االتية:

ٔ -التك اررات كالنسب المئكية؛ لئلجابة عمى السؤاؿ الثاني لمدراسة الذم يسػتيدؼ تحديػد مػدل تضػميف قػيـ السػمـ
المجتمعػي التػي ينبغػي تضػمينيا فػي محتػكل كتػػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػػة

العربية السعكدية.

ٕ -اختبػػار كركسػػكاؿ -كالػػيس ( )Kruskal-Wallis Test؛ لئلجابػػة عمػػى السػؤاؿ الثالػػث لمد ارسػػة الػػذم يتعمػػؽ
بالكشؼ عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مسػتكل داللػة (٘ٓ )ٓ.فػي مػدل تضػميف قػيـ السػمـ المجتمعػي
في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية بحسػب اخػتبلؼ
الصؼ الدراسي.
ٖ -معادلة ىكلستي ()Holsti؛ لمتحقؽ مف ثبات أداة الدراسة.
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الفصل الرابع :عرض النتائج ومناقشتها
يتعمؽ ىذا القسـ بعرض نتائج تحميؿ محتكل كتب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة
العربيػة السػػعكدية فػي ضػػكء قػػيـ السػمـ المجتمعػػي ،كذلػػؾ مػف خػػبلؿ تقػديـ اسػػتعراض تفصػػيمي لنتػائج اإلجابػػة عمػػى
أسئمة الدراسة ،كتفسير ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج في ضكء اإلطار النظػرم ،كمػف ثػـ مقارنػة تمػؾ النتػائج بنتػائج

الدراسات السابقة ذات الصمة ،كذلؾ عمى النحك اآلتي:
أكالن :عرض نتائج السؤاؿ األكؿ ،كمناقشتيا
نص السؤاؿ األكؿ عمى " :مػا قػيـ السػمـ المجتمعػي التػي ينبغػي تضػمينيا فػي محتػكل كتػب الد ارسػات االجتماعيػة
كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ؟ "
لئلجاب ػػة ع ػػف ىػ ػػذا السػ ػؤاؿ قامػ ػػت الباحث ػػة بمجمكعػ ػػة م ػػف اإلج ػ ػراءات الت ػػي سػ ػػبؽ تكض ػػيحيا عنػ ػػد الح ػػديث عػ ػػف
أداة الد ارسػ ػػة كبناءىػ ػػا ،حيػ ػػث تػ ػػـ مػ ػػف خبلليػ ػػا تحديػ ػػد قائمػ ػػة بقػ ػػيـ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي التػ ػػي ينبغػ ػػي تضػ ػػمينيا فػ ػػي
محت ػ ػػكل كت ػ ػػب الد ارس ػ ػػات االجتماعي ػ ػػة كالكطني ػ ػػة لممرحم ػ ػػة المتكس ػ ػػطة ف ػ ػػي المممك ػ ػػة العربي ػ ػػة الس ػ ػػعكدية ؟ ،حي ػ ػػث

احتػ ػػكت القائمػ ػػة فػ ػػي صػ ػػكرتيا النيائيػ ػػة عمػ ػػى (ٓٗ) قيمػ ػػة لمسػ ػػـ المجتمعػ ػػي ىػ ػػي :االعت ػ ػزاز بػ ػػالكطف ،االعت ػ ػزاز
بالقي ػ ػػادة كالرم ػ ػػكز الكطني ػ ػػة كدكرى ػ ػػـ ،الحف ػ ػػاظ عم ػ ػػى االس ػ ػػتقرار المجتمع ػ ػػي ،الحف ػ ػػاظ عم ػ ػػى الك ارم ػ ػػة اإلنس ػ ػػانية،
الحفػ ػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػ ػػى الت ػ ػ ػ ػرابط المجتمعػ ػ ػ ػػي ،الحفػ ػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػ ػػى الم ػ ػ ػ ػكارد كالممتمكػ ػ ػ ػػات العامػ ػ ػ ػػة ،الحفػ ػ ػ ػػاظ عمػ ػ ػ ػػى األمػ ػ ػ ػػف

المجتمع ػ ػػي ،االلتػ ػ ػزاـ باالعت ػ ػػداؿ كالكس ػ ػػطية ،التع ػ ػػايش الس ػ ػػممي ،االنفت ػ ػػاح عم ػ ػػى الثقاف ػ ػػات اإلنس ػ ػػانية (العالمي ػ ػػة)،
احت ػ ػراـ سػ ػػمطات الدكلػ ػػة ،احت ػ ػراـ األنظمػ ػػة ،احت ػ ػراـ التنػ ػػكع بكافػ ػػة أشػ ػػكالو (الثقػ ػػافي ،العرقػ ػػي ،الػ ػػديني ،المػ ػػذىبي،
 ،)...ممارسػ ػ ػػة ثقافػ ػ ػػة الح ػ ػ ػكار  ،التسػ ػ ػػامح ،اإليمػ ػ ػػاف بالعدالػ ػ ػػة االجتماعيػ ػ ػػة ،قبػ ػ ػػكؿ اآلخػ ػ ػػر ،م ارعػ ػ ػػاة المصػ ػ ػػمحة

العام ػ ػػة لممجتم ػ ػػع ،تعزي ػ ػػز التض ػ ػػامف االجتمػ ػ ػ اعي ،احتػ ػ ػراـ حق ػ ػػكؽ اإلنس ػ ػػاف ،ترس ػ ػػيخ الديمقراطي ػ ػػة ،دع ػ ػػـ تنمي ػ ػػة
المجتمػ ػػع ،تعزيػ ػػز الكحػ ػػدة الكطنيػ ػػة ،تقػ ػػديـ الػ ػػدعـ المػ ػػادم لمفئػ ػػات الفقي ػ ػرة فػ ػػي المجتمػ ػػع ،ممارسػ ػػة ثقافػ ػػة العمػ ػػؿ
التطػ ػ ػػكعي ،المسػ ػ ػػؤكلية االجتماعيػ ػ ػػة ،حريػ ػ ػػة التعبيػ ػ ػػر عػ ػ ػػف ال ػ ػ ػرأم بمسػ ػ ػػؤكلية ،التفػ ػ ػػاكض عنػ ػ ػػد االخػ ػ ػػتبلؼ فػ ػ ػػي

كجيػ ػػات النظػ ػػر ،تقػ ػػدير العمػ ػػؿ الجمػ ػػاعي ،نبػ ػػذ العنػ ػػؼ ،عػ ػػدـ اإلسػ ػػاءة لآلخ ػ ػريف (التنمػ ػػر) ،نبػ ػػذ التعصػ ػػب ،نبػ ػػذ
العنص ػ ػ ػرية ،عػ ػ ػػدـ نشػ ػ ػػر الشػ ػ ػػائعات ،نبػ ػ ػػذ الخبلفػ ػ ػػات ،نبػ ػ ػػذ التمييػ ػ ػػز ،نبػ ػ ػػذ الحػ ػ ػػركب ،نبػ ػ ػػذ اإلرىػ ػ ػػاب ،محاربػ ػ ػػة

أخير محاربة انتشار الجريمة.
الفساد ،ك نا

كتتفؽ ىذه النتائج – إلى حد بعيد -مع نتائج دراسة إيزكبا ) (Ezeoba , 2012التي أكضحت أف مف

أبرز مفاىيـ تعميـ السمـ البلزـ دمجيا في مناىج الدراسات االجتماعية لممرحمة اإلعدادية في نيجيريا تحددت في:
أيضا مع نتائج دراسة ميش ار
حقكؽ اإلنساف ،الحفاظ عمى المكارد في نيجيريا ،كاحتراـ التنكع الديني .كىي تتفؽ ن
( )Mishra, 2013ا لتي خمصت إلى أف مف أبرز المفاىيـ المناسبة لتعزيز تعميـ السمـ مف خبلؿ مناىج
المدارس الثانكية باليند ما يمي :حقكؽ اإلنساف ،كالتسامح ،كاالحتراـ ،كالعدالة .كذلؾ تتفؽ تمؾ النتائج مع نتائج
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دراسة الخزاعمة ،كعبيدات ،كالقاعكد ( )ٕٓٔٚالتي أظيرت أف مف أبرز مفاىيـ تربية السبلـ البلزـ تكافرىا في
كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا في األردف ما يمي :حقكؽ اإلنساف ،كاحتراـ اآلخريف ،كنبذ

التطرؼ كاإلرىاب ،كالتسامح ،كميارة التفاكض.

ثانياً :عرض نتائج السؤال الثاني ,ومناقشتها
نص السؤاؿ الثاني عمى " :ما مدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية
لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية ؟"
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ تحميؿ محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية المطكرة المقررة في المممكة
العربية السعكدية عمى طبلب المرحمة المتكسطة (الصفكؼ مف األكؿ إلى الثالث) بجزأييا الفصؿ الدراسي األكؿ

كالثاني لكتاب الطالب؛ لتحديد مدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في ضكء القائمة التي تـ إعدادىا مسبقنا ،كبياف
معا،
التك اررات كالنسبة المئكية لكؿ قيمة كلمجمؿ القيـ ،كذلؾ لكؿ فصؿ دراسي عمى حدة ،كلمفصميف الدراسييف ن

تبعا لمتك اررات كالنسب المئكية إلجمالي قيـ السمـ المجتمعي المضمنة في
إضافة إلى ترتيب ىذه القيـ تناز نليا ن
محتكل تمؾ الكتب ،كيكضح الجدكؿ (ٕ) ذلؾ:

جدول ( )2التكرارات والنسب املئوية ملدى ثضمين قيم السلم املجتمعي في محتوى كتب الدراسات
ً
ثنازليا)
الاجتماعية والوطنية للمرحلة املتوسطة في اململكة العربية السعودية (مرثبة
م قيم السلم
املجتمعي

الصف ألاول املتوسط

ف1
التكرار
()%

ف2

إلاجمالي

التكرار
()%

التكرار
()%

6
88
 1الاعتزاس بالىطن ()%878( )%4994
الاعتزاس بالليادة
1
6
 5والزمىس الىطىيت
()%8918( )%8978
ودورهم
8
 6الحفاظ على اإلاىارد 8
واإلامخلكاث العامت ()%8( )%8
7
 2الحفاظ على الترابط 8
اإلاجخمعي
()%88991( )%8
5
8
 7الحفاظ على ألامن
اإلاجخمعي
()%8956( )%8
5
5
 55دعم جىميت اإلاجخمع ()%8956( )%8956
8
8
 56اإلاسؤوليت الاجخماعيت ()%8989( )%8
8
8
88
هبذ العىف
()%1984( )%8
8
8
82
هبذ الخالفاث
()%8( )%8
2
8
85
هبذ الخعصب
()%8962( )%8

44
()%2975
7
()%8991
8
()%8
7
()%8991
5
()%8956
4
()%8925
8
()%8989
8
()%1984
8
()%8
2
()%8962

الصف الثاني املتوسط

ف1
التكرار
()%

الصف الثالث املتوسط

ف2

إلاجمالي

التكرار
()%

التكرار
()%

ف1
التكرار
()%

52
()%8952
7
()%8991
5
()%8956
58
()%5999
4
()%8925
8
()%1984
8
()%8
2
()%8962
7
()%8991
18
()%1988

57
()%8921
45
()%2946
19
()%5947
5
()%8956
8
()%1984
8
()%8989
8
()%1984
1
()%8918
18
()%1988
1
()%8918

58
2
()%5968( )%8962
2
5
()%8962( )%8956
5
8
()%8956( )%8
18
18
()%1988( )%1969
1
8
()%8918( )%8989
7
1
()%8991( )%8918
8
8
()%8( )%8
8
2
()%8( )%8962
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يتضح مف الجدكؿ رقـ (ٕ) أنو تـ تضميف ( )ٖٛقيمة مف إجمالي (ٓٗ) قيمة لمسػمـ المجتمعػي فػي محتػكل كتػب
الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لمصػػفكؼ مػػف األكؿ إلػػى الثالػػث مػػف المرحمػػة المتكسػػطة ككػػؿ فػػي المممكػػة العربيػػة

السػػعكدية بمػػا يكافػػؽ نسػػبة تضػػميف قػػدرىا (٘ ،)%ٜكذلػػؾ بمجمػػؿ تك ػرار ( )ٜٚٙمػرة ،كبدرجػػة تضػػميف أعمػػى فػػي
كتػػب الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني بكاقػػع تك ػرار (ٖٗٗ) م ػرة ،كبنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا (ٗٗ ،)%٘ٙ.مقارنػػة بكتػػب الفصػػؿ
الد ارسػػي األكؿ التػػي جػػاءت قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي بيػػا بتك ػرار (ٖٖ٘) م ػرة ،كبنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا (. ،)%ٖٗ.٘ٙ
كم ػػف ناحي ػػة أخ ػػرل يتب ػػيف أف تض ػػميف ق ػػيـ الس ػػمـ المجتمع ػػي ف ػػي محت ػػكل كت ػػب الد ارس ػػات االجتماعي ػػة كالكطني ػػة

لمص ػػفكؼ م ػػف األكؿ إل ػػى الثال ػػث م ػػف المرحم ػػة المتكس ػػطة ق ػػد ج ػػاء عم ػػى التػ ػكالي بتكػ ػ اررات (ٖٖٔ) ،ك(،)ٖٔٙ

ك( ،)ٜٗٛكبنس ػػب مئكي ػػة ق ػػدرىا ( ،)%ٔٚ.ٕٜك( ،)%ٔٚ.ٙٛك( ،)%ٙٗ.ٚٙكذل ػػؾ عم ػػى النح ػػك المكض ػػح ف ػػي
الشكؿ رقـ (ٔ).
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شكؿ (ٔ) النسب المئكية لمدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية
لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية بجزأييا الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني

كيمكف لمباحثة تفسير النتائج السابقة التي تفيد بكجكد قدر مف االىتماـ النسبي مف كاضػعي كمطػكرم كتػب

الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية بتضميف قيـ السػمـ المجتمعػي ،فػي
محتػػكل ىػػذه الكتػػب ،كالتػػي جػػاءت فػػي المجمػػؿ بتك ػرار ( )ٜٚٙمػرة ،بكجػػكد درجػػة مػػف الػػكعي العػػاـ لػػدل القػػائميف
عمػػى عمميػػة تطػػكير ىػػذه الكتػػب بأىميػػة تفعيػػؿ دكر منػػاىج الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة فػػي تنميػػة ىػػذه القػػيـ

الحيكيػػة فػػي نفػػكس الناشػػئة فػػي تمػػؾ المرحمػػة العمريػػة اليامػػة ،السػػيما فػػي ظػػؿ انتشػػار مكجػػات التطػػرؼ كاإلرىػػاب،
كحػػاالت عػػدـ االسػػتقرار المجتمعػػي التػػي تسػػكد العديػػد مػػف دكؿ العػػالـ العربػػي فػػي السػػنكات الماضػػية ،السػػيما فػػي
ضػػكء مػػا تضػػطمع بػػو الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة مػػف دكر حيػػكم كمػػؤثر فػػي إثقػػاؿ ىػػذه القػػيـ لػػدل الطػػبلب
مقارنة بالمكاد الدراسية األخرل.

كيتفؽ ىذا التفسير مع ما كرد في عدد مف الدراسات كالكتابات النظرية ،كمنيا ما أشار إليو أكديا

)(Odia, 2014؛ كايزكبػا )(Ezeoba , 2012؛ كصػالح (ٖٕٔٓ)؛ كبالممكشػي (ٕٗٔٓ :ص )ٗٓٙمػف كػكف
مػػنيج الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة يعػػد الكسػػيمة الفاعمػػة فػػي تعمػػيـ قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي؛ لتركي ػزه بشػػكؿ أساسػػي
عمػػى تزكيػػد الطػػبلب بالمعرفػػة كالػػتفيـ لمعبلقػػات السػػممية كالعػػيش السػػممي ،مػػف خػػبلؿ مػػا يتضػػمنو مػػف مكضػػكعات

قكـ ببناء مكاطف صالح يتسـ بالكالء لمجتمعو ،كيقدر دكره الفردم في تحقيؽ حياة آمنػة ،كتعػزز الشػعكر باالنتمػاء
ػاال كمش ػػارنكا ف ػػي االرتق ػػاء بمجتمع ػػو نح ػػك التق ػػدـ
اطن ػػا فع ػ ن
كالػ ػكالء لم ػػكطف كالمجتم ػػع لدي ػػو ،م ػػا يجع ػػؿ الطال ػػب مك ن
كالحضارة.
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كمف جية أخرل تظير النتائج المكضحة فػي الجػدكؿ السػابؽ أف تضػميف قػيـ السػمـ المجتمعػي فػي محتػكل
كتػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية جػاء بنسػب متفاكتػة ،حيػػث
تـ التركيز عمػى تضػميف بعػض قػيـ السػمـ المجتمعػي فػي محتػكل ىػذه الكتػب مقارنػة بػالقيـ األخػرل ،كفػي مقػدمتيا

قيمػػة " االعتػزاز بػػالكطف" التػػي احتمػػت المرتبػػة األكلػػى بتكػرار ( )ٕ٘ٙم ػرة ،كبنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا ( )%ٖٖ.ٕٜمػػف

إجمػػالي القػػيـ المضػػمنة فػػي كافػػة كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة ،كبتضػػميف أعمػػى فػػي
كتػػب الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني بم ػ ( )ٔٛٙم ػرة ،كبنسػػبة مئكيػػة ( )%ٕٗ.ٜٔمقارنػػة بكتػػب الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ
التي جاءت قيـ السمـ المجتمعي بيا بتكرار (ٓ )ٚمرة ،كبنسػبة مئكيػة قػدرىا (ٓٔ ،)%ٜ.تبلىػا فػي المرتبػة الثانيػة

قيم ػػة " االعتػ ػزاز بالقي ػػادة كالرم ػػكز الكطني ػػة كدكرى ػػـ" بتكػ ػرار (ٗٓٔ) مػ ػرة ،كبنس ػػبة مئكي ػػة ق ػػدرىا (ٕ٘ )%ٖٔ.م ػػف
إجمالي القيـ ،كبتضميف أعمػى فػي كتػب الفصػؿ الد ارسػي الثػاني بمػ (ٗ٘) مػرة ،كبنسػبة مئكيػة (ٕٓ )%ٚ.مقارنػة
بكت ػػب الفص ػػؿ الد ارس ػػي األكؿ الت ػػي ج ػػاءت ق ػػيـ الس ػػمـ المجتمع ػػي بي ػػا بتكػ ػرار (ٓ٘) مػ ػرة ،كبنسػ ػبة مئكي ػػة ق ػػدرىا

(ٓ٘ ،)%ٙ.تبلىػػا فػػي المرتبػػة الثالثػػة قيمػػة " الحفػػاظ عمػػى المػكارد كالممتمكػػات العامػػة" بتك ػرار (ٖٗ) مػرة ،كبنسػػبة
مئكيػػة قػػدرىا ( )%٘.ٜ٘مػػف إجمػػالي القػػيـ ،كبتضػػميف أعمػػى فػػي كتػػب الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني بم ػ (ٕٗ) م ػرة،

كبنسبة مئكية (ٕٔ )%ٖ.مقارنة بكتب الفصػؿ الد ارسػي األكؿ التػي جػاءت قػيـ السػمـ المجتمعػي بيػا بتكػرار ()ٜٔ
م ػرة ،كبنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا ( ،)%ٕ.ٗٚتبلىػػا فػػي المرتبػػة الرابعػػة قيمػػة " الحفػػاظ عمػػى الت ػرابط المجتمعػػي" بتك ػرار

(ٖٖ) مرة ،كبنسبة مئكية قػدرىا ( )% ٗ.ٕٜمػف إجمػالي القػيـ ،كبتضػميف أعمػى فػي كتػب الفصػؿ الد ارسػي الثػاني
بمػ ( )ٔٛم ػرة ،كبنسػػبة مئكيػػة (ٖٗ )%ٕ.مقارنػػة بكتػػب الفصػػؿ الد ارسػػي األكؿ التػػي جػػاءت قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي
بيا بتكرار (٘ٔ) مرة ،كبنسبة مئكية قدرىا (٘ ،)%ٔ.ٜكذلؾ عمى النحك المبيف في الشكؿ رقـ (ٕ).

كيمكف أف تعزل ىذه النتائج التي تفيد بكجكد تركيز عمى تضميف بعض قيـ السمـ المجتمعي في محتكل
كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية مقارنة بالقيـ األخرل ،كالتي

تتمثؿ في قيـ االعتزاز بالكطف ،كاالعتزاز بالقيادة كالرمكز الكطنية كدكرىـ ،إلى األىمية القصكل لغرس ىذه القيـ
في نفكس كأذىاف الطبلب مف جية ،كاتساقيا مع أىداؼ مناىج الدراسات االجتماعية كالكطنية في المرحمة
المتكسطة في المممكة العربية السعكدية مف جية أخرل ،كالتي تتضمف بحسب ما حددتو كثيقة الدراسات

االجتماعية الصادرة عف ك ازرة التربية كالتعميـ في عاـ ٖٕٓٓـ االعتزاز بالكطف ،كالحرص عمى أمنو كاستق ارره.
كتختمؼ ىذه النتائج – في جزء منيا -مع غالبية ما انتيت إليو الدراسات السابقة ،كمنيا ما خمصت إليو

نتائج دراسة أبك الشيخ ( )ٕٜٓٓبشأف أف قيـ التكافؿ كالتعاكف كمساعدة اآلخريف قد حظيت عمى المرتبة
الكطنية لمصفكؼ األربعة األساسية األكلى في األردف مف مفاىيـ
األكلى فيما تتضمنو مناىج التربية
االجتماعية ك ّ
ّ
العالمية المشتركة .كىي تختمؼ مع نتائج دراسة الخزاعمة ،كعبيدات ،كالقاعكد
اإلنسانية
ثقافة السبلـ كالقيـ
ّ
ّ

شيكعا في كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية
( )ٕٓٔٚالتي أظيرت أف أكثر مفاىيـ تربية السبلـ
ن
العميا في األردف تمثمت في:
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(حقكؽ اإلنساف ،التعددية ،المشاركة السياسية ،احتراـ اآلخريف ،نبذ التطرؼ كاإلرىاب ،التسامح) ،كذلؾ بنسب
مئكية ( )%ٙ.ٓٙ ،%ٙ.ٖ ،%ٙ.ٖ ،%ٙ.٘ ،%ٜ.ٗ ،%ٖٔ.ٜعمى التكالي.

أيضا مف الجدكؿ رقـ (ٕ) أف باقي قيـ السمـ المجتمعي جاء تضػمينيا فػي محتػكل كتػب الد ارسػات
كيتضح ن
االجتماعية كالكطنيػة لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية بنسػب منخفضػة ال تتفػؽ مػع أىميػة إثقاليػا

في نفكس كأذىاف طبلب ىذه المرحمة العمرية ،حيث تمثمت أقؿ ىذه القيـ مف حيث مدل التضميف فػي قػيـ " عػدـ
نشػػر الشػػائعات" ،ك" نبػػذ العنصػرية" ،ك"عػػدـ اإلسػػاءة لآلخ ػريف (التنمػػر)" ،إذ جػػاءت ىػػذه القػػيـ فػػي المرتبػػة الحاديػػة
كالعشػػريف بتك ػرار م ػرة كاحػػدة فػػي كتػػب الفصػػؿ الد ارسػػي الثػػاني ،كبنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا (ٖٔ )%ٓ.لكػػؿ قيمػػة مػػنيـ،

تبلىػػـ فػػي المرتبػػة العشػػريف قػػيـ " ممارسػػة ثقافػػة العمػػؿ التطػػكعي" ،ك" نبػػذ التمييػػز" ،ك"نبػػذ اإلرىػػاب" ،بتك ػرار (ٖ)
م ػرات ،كبنسػػبة مئكيػػة قػػدرىا ( )%ٓ.ٖٜلكػػؿ قيمػػة مػػنيـ ،تبلىػػـ قيمت ػا "االلت ػزاـ باالعتػػداؿ كالكسػػطية" ،ك" تعزيػػز

التضامف االجتماعي" ،كالمتيف جاءتا في المرتبة التاسعة عشرة بتكرار (ٗ مرات) ،كبنسبة مئكيػة قػدرىا (ٕ٘)%ٓ.
لك ػػؿ قيم ػػة منيم ػػا ،تبلىم ػػا ف ػػي المرتب ػػة الثامن ػػة عش ػػرة ق ػػيـ " احتػ ػراـ س ػػمطة الدكل ػػة" ،ك" حري ػػة التعبي ػػر ع ػػف الػ ػرأم
بمسؤكلية" ،ك"تقدير العمػؿ الجمػاعي" ،بتكػرار (٘) مػرات ،كبنسػبة مئكيػة قػدرىا (٘ )%ٓ.ٙلكػؿ قيمػة مػنيـ ،كذلػؾ

عمى النحك المبيف في الشكؿ رقـ (ٕ).

نيائيػا فػي محتػكل
كذلؾ يتبيف مف الجدكؿ أعبله أنو لـ يػتـ تضػميف (ٕ) قيمتػيف مػف قػيـ السػمـ المجتمعػي
ن
كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية بجزأييػػا الفصػػؿ الد ارسػػي
األكؿ كالثاني ،كذلؾ بما يمثؿ (٘  )%مػف إجمػالي عػدد قػيـ السػمـ المجتمعػي التػي ينبغػي تضػمينيا ،حيػث تمثمػت
ىاتاف القيميتاف في قيمتي " ترسيخ الديمقراطية" ،ك"محاربة الفساد" ،كذلؾ عمى النحك المبيف في الشكؿ رقـ (ٕ).

كبكجػػو عػػاـ يمكػػف تفسػػير ىػػذه النتػػائج التػػي تفيػػد بغيػػاب الت ػكازف فػػي تضػػميف قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي فػػي
محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،كالتركيػػز عمػػى

بعض قيـ السػمـ المجتمعػي عمػى حسػاب القػيـ األخػرل ،إضػافة إلػى اإلغفػاؿ التػاـ عػف تضػميف الػبعض منيػا ،فقػد
يرجػع ذلػؾ مػػف كجيػة نظػر الباحثػػة إلػى أف تضػػميف قػيـ السػمـ المجتمعػػي فػي محتػػكل ىػذه الكتػب تػػـ بشػكؿ عفػػكم

غيػر مػدركس أك مخطػػط لػو ،كىػػك مػا يفسػر حصػػكؿ قيمتػي االعتػزاز بػالكطف ،كاالعتػزاز بالقيػػادة كالرمػكز الكطنيػػة
كردكىـ عمى نسػب مئكيػة مرتفعػة بمغػت ( ،)%ٖٖ.ٕٜك (ٕ٘ )%ٖٔ.عمػى التػكالي ،فػي حػيف حصػمت قػيـ أخػرل
عديدة؛ كقيـ عدـ نشر الشائعات ،كنبػذ العنصػرية ،كعػدـ اإلسػاءة لآلخػريف (التنمػر) ،كنبػذ اإلرىػاب ،كنبػذ التمييػز،

كممارسة ثقافة العمػؿ التطػكعي ،كتعزيػز التضػامف االجتمػاعي ،كااللتػزاـ باالعتػداؿ كالكسػطية عمػى نسػب تضػميف
منخفضػػة تراكحػػت بػػيف (ٖٔ ،)%ٓ.ك(ٕ٘ ،)%ٓ.إضػػافة إلػػى عػػدـ تضػػميف قيمتػػي ترسػػيخ الديمقراطيػػة ،كمحاربػػة

الفساد نيائيان ،عمى الرغـ مف أىميتيما.
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شكؿ (ٕ) النسب المئكية لمدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية
لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية مرتبة تناز نليا

كتتفؽ ىذه النتائج – جز نئيا -مع ما تكصمت إليو نتائج دراسة أبك الشيخ ( )ٕٜٓٓمف كجكد تبايف كاسع في
الكطنية ككتبيا في
العالمية المشتركة في مناىج التربية
اإلنسانية
تكزيع مفاىيـ ثقافة السبلـ كالقيـ
االجتماعية ك ّ
ّ
ّ
ّ
األردف ،حيث حظيت قيـ "الرغبة كالحرص عمى العيش المشترؾ بسبلـ" ،ك"االنفتاح عمى الثقافات اإلنسانية

(العالمية)" ،ك"مناىضة التمييز كالتعصب بكافة أشكالو" عمى درجة متدنية جدان مف االىتماـ ،كأف تضميف كافة
ًّ
كمخططا لو ،بؿ جاءت مبعثرة كعشكائية .كما تتفؽ مع نتائج دراسة المفضي
منظما
المفاىيـ كالقيـ لـ يكف
ن
(ٖٕٔٓ) ا لتي خمصت إلى أف تضميف قيـ احتراـ األنظمة كالقكانيف كالتعميمات ،كالحرص عمى أمف الكطف
كاستق ارره ،كنبذ اإلرىاب كمحاربتو في محتكل مقرر الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط جاء

بدرجة منخفضة ،كبنسب مئكية قدرىا (ٗٗ ،)%ٓ.ك(ٕٕ ،)%ٓ.ك(ٕ.)%ٕ.
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في حيف تختم ؼ ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو عدد مف الدراسات السابقة؛ كمنيا دراسة شكبينيدزم
( ) Chubinidze, 2004التي أكضحت أف مناىج الدراسات االجتماعية لممرحمتيف المتكسطة كالثانكية في

كبير لتطكير ميارات الحكار كالتكاصؿ .كىي تختمؼ مع نتائج دراسة الخزاعمة،
اىتماما نا
الكاليات المتحدة تكلي
ن
شيكعا في كتب التربية الكطنية كالمدنية
كعبيدات ،كالقاعكد ( )ٕٓٔٚالتي أظيرت أف أقؿ مفاىيـ تربية السبلـ
ن
لممرحمة األساسية العميا في األردف تمثمت في( :ميارة التفاكض ،حسف الجكار ،اإلحساف ،الصداقة) ،كذلؾ بنسب

مئكية (ٓٔ .)%ٓ.٘ٔ ،%ٓ.ٖٓ ،%ٓ.ٔٓ ،%ٓ.كما تختمؼ النتائج السابقة مع ما خمصت إليو نتائج دراسة
خاناؿ ( ) Khanal, 2018بشأف أف سياسات التعميـ كالمناىج كالكتب المدرسية الكطنية في نيباؿ قد اعترفت
بأىمية تعميـ السمـ ،كأتاحت مساحة كاسعة لتضميف قيـ السمـ في مككنات المناىج الدراسية

عرض نتائج السؤال الثالث ,ومناقشتها:

نػػص الس ػؤاؿ الثالػػث عمػػى " :ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة (٘ٓ )ٓ.فػػي مػػدل

تضػػميف قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي فػػي محتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة
العربية السعكدية بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي
(الصؼ األكؿ المتكسط ،الصؼ الثاني المتكسط ،الصؼ الثالث المتكسط) ؟"
لئلجابة عمى ىذا السؤاؿ ،تـ استخداـ اختبار كركسكاؿ -كاليس ()Kruskal-Wallis Test؛ لمكشػؼ عػف كجػكد
فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة (٘ٓ )ٓ.فػػي مػػدل تضػػميف قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي فػػي محتػػكل كتػػب

الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية بحسػب اخػتبلؼ الصػؼ الد ارسػي
(الصؼ األكؿ المتكسط ،الصؼ الثاني المتكسط ،الصؼ الثالث المتكسط) ،كيكضح الجدكؿ (ٖ) ذلؾ:

جدكؿ (ٖ) نتائج اختبار كركسكاؿ -كاليس ) )Kruskal-Wallis Testلمفركؽ في مدل تضميف قيـ

السمـ ا لمجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية
بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي
الصؼ الدراسي
الصؼ األكؿ متكسط
الصؼ الثاني متكسط
الصؼ الثالث متكسط

التكرار ( )%متكسط الرتب قيمة كإ درجات الحرية
ٖٖٔ
()%ٔٚ.ٕٜ
ٖٔٙ
()%ٔٚ.ٜٙ
ٜٗٛ
()%ٙٗ.ٚٙ

الداللة

ٖ٘.ٓٙ
٘ٗ٘ٗ.

ٖٜ٘.

ٕ

**ٓ.ٜٓٓ

ٖٚ.ٜٜ

بالنظر إلى البيانات المكضحة في الجدكؿ رقـ (ٖ) يتضح عدـ التطابؽ بيف مجمؿ تك اررات قيـ السمـ
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المجتمعي التي تـ تضمينيا في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة
العربية السعكدية بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي ،حيث بمغت قيمة (كإ) المحسكبة (ٖ٘ ،)ٜ.كىذه القيمة دالة

إحصائيا عند مستكل داللة (ٔٓ ،) ٓ.مما يؤكد كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة (٘ٓ )ٓ.في
ن
مدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة المتكسطة في المممكة
العربية السعكدية بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي

(الصؼ األكؿ المتكسط ،الصؼ الثاني المتكسط ،الصؼ الثالث المتكسط).
كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ يتبيف أف كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ الثالث المتكسط ىك األكثر

تضمينا لقيـ السمـ المجتمعي ،تبلىا كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ الثاني المتكسط .في حيف كانت
ن
تضمينا عمى الجممة ليذه القيـ ،كبفارؽ
كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لمصؼ األكؿ المتكسط ىي األقؿ
ن
بسيط عف كتب الصؼ الثاني المتكسط ،كذلؾ عمى النحك المكضح في الشكؿ رقـ (ٖ).

شكؿ (ٖ) النسب المئكية لمدل تضميف قيـ السمـ المجتمعي في محتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية
لممرحمة المتكسطة في المممكة العربية السعكدية بحسب اختبلؼ الصؼ الدراسي
ككفػ ػػؽ المعطيػ ػػات السػ ػػابقة يتضػ ػػح كجػ ػػكد خمػ ػػؿ فيمػ ػػا يخػ ػػص تضػ ػػميف قػ ػػيـ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي فػ ػػي محتػ ػػكل كتػ ػػب

الد ارس ػ ػػات االجتماعي ػ ػػة كالكطني ػ ػػة لممرحم ػ ػػة المتكس ػ ػػطة بحس ػ ػػب اخ ػ ػػتبلؼ الص ػ ػػؼ الد ارس ػ ػػي ،كعم ػ ػػى الخص ػ ػػكص
كت ػ ػػب الصػ ػ ػػفيف األكؿ كالثػ ػ ػػاني المتكسػ ػ ػػط مقارن ػ ػػة بكتػ ػ ػػب الصػ ػ ػػؼ الثالػ ػ ػػث المتكس ػ ػػط؛ كلعػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف أسػ ػ ػػباب ذلػػ ػػؾ

طبيع ػ ػػة الكح ػ ػػدات الد ارس ػ ػػية لكتػ ػ ػػب الص ػ ػػفيف األكؿ كالث ػ ػػاني المتكس ػ ػػط الت ػ ػ ػي انعكس ػ ػػت عم ػ ػػى تص ػ ػػميـ الػػ ػػدركس
كاألنش ػ ػػطة ،كالمعمكم ػ ػػات المخصص ػ ػػة لبلط ػ ػػبلع ،كك ػ ػػذلؾ اآلي ػ ػػات القرآني ػ ػػة كاألحادي ػ ػػث النبكي ػ ػػة المض ػ ػػمنة بي ػ ػػا،
كالت ػ ػػي ج ػ ػػاء تكزيعي ػ ػػا بش ػ ػػكؿ عشػ ػ ػكائي ال ي ارع ػ ػػى في ػ ػػو اتس ػ ػػاؽ طبيع ػ ػػة ى ػ ػػذه الكح ػ ػػدات م ػ ػػع تض ػ ػػميف ق ػ ػػيـ الس ػ ػػمـ

المجتمعػ ػ ػػي بػ ػ ػػاختبلؼ الصػ ػ ػػؼ الد ارسػ ػ ػػي ،إذ اشػ ػ ػػتممت كتػ ػ ػػب الد ارسػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػػة كالكطنيػ ػ ػػة لمصػ ػ ػػؼ األكؿ
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المتكسػ ػػط عم ػ ػػى كحػ ػػدة كاح ػ ػػدة تتناسػ ػػب طبيعتي ػ ػػا مػ ػػع تض ػ ػػميف ىػ ػػذه الق ػ ػػيـ ،أال كىػ ػػي الكح ػ ػػدة الرابعػ ػػة "الحػػ ػكار"،
نكع ػ ػػا
فيم ػ ػػا تض ػ ػػمنت كت ػ ػػب الد ارس ػ ػػات االجتماعي ػ ػػة كالكطني ػ ػػة لمص ػ ػػؼ الث ػ ػػاني المتكس ػ ػػط عم ػ ػػى كح ػ ػػدتيف تتفق ػ ػػاف ن
مػ ػػا مػ ػػع تضػ ػػميف قػ ػػيـ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي ،كىمػ ػػا :الكحػ ػػدة السػ ػػابعة" العػ ػػالـ العربػ ػػي كاإلسػ ػػبلمي" ،كالكحػ ػػدة الثامنػ ػػة
"العبلقػ ػػات الدكلي ػ ػػة" ،فيم ػ ػػا امت ػ ػػازت ب ػ ػػاقي الكح ػ ػػدات الد ارس ػ ػػية ف ػ ػػي تم ػ ػػؾ الكت ػ ػػب بالتجري ػ ػػد كقم ػ ػػة رب ػ ػػط المكاضػ ػػيع
المطركح ػ ػػة ف ػ ػػي الم ػ ػػنيج بقض ػ ػػايا الس ػ ػػمـ المجتمع ػ ػػي بص ػ ػػكرة كظيفي ػ ػػة تخ ػ ػػدـ أى ػ ػػداؼ ت ػ ػػدريس ى ػ ػػذا المق ػ ػػرر .أم ػ ػػا
كتػ ػػب الد ارسػ ػػات االجتماعي ػ ػػة كالكطنيػ ػػة لمص ػ ػػؼ الثالػ ػػث المتكس ػ ػػط فقػ ػػد تض ػ ػػمنت عػ ػػددان م ػ ػػف الكحػ ػػدات الد ارسػ ػػية
التػ ػػي تػ ػػتبلءـ مػ ػػع ترسػ ػػيخ قػ ػػيـ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي فػ ػػي نفػ ػػكس الطػ ػػبلب كأذىػ ػػانيـ ،بمػ ػػا فػ ػػي ذلػ ػػؾ الكحػ ػػدة الثانيػ ػػة"

تػ ػػاريخ كطنػ ػػي" ،كالكحػ ػػدة الثالثػ ػػة" تػ ػػاريخ كطنػ ػػي المممكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعكدية" ،كالكحػ ػػدة الخامسػ ػػة" قضػ ػػايا كطنيػ ػػة
الحق ػ ػػكؽ كالكاجبػ ػ ػػات" ،كالكحػ ػ ػػدة السادسػ ػ ػػة" قضػ ػ ػػايا كطني ػ ػ ػ ة الشػ ػ ػػكرل كالح ػ ػ ػكار" ،ككػ ػ ػػذلؾ الكحػ ػ ػػدة الثامنػ ػ ػػة" مػ ػ ػكارد

المممك ػ ػػة العربي ػ ػػة الس ػ ػػعكدية" ،كالكح ػ ػػدة الحادي ػ ػػة عش ػ ػػرة "قض ػ ػػايا كطني ػ ػػة (األم ػ ػػف كالس ػ ػػبلمة) ،كى ػ ػػك م ػ ػػا يف ػ ػػرض
ضػ ػػركرة المكازنػ ػػة فػ ػػي تكزيػ ػػع الكحػ ػػدات الد ارسػ ػػية ذات الطػ ػػابع الػ ػػذم ينسػ ػػجـ مػ ػػع ترسػ ػػيخ قػ ػػيـ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي
بػ ػ ػػيف كتػ ػ ػػب الد ارسػ ػ ػػات االجتماعيػ ػ ػػة كالكطنيػ ػ ػػة لمصػ ػ ػػفكؼ الثبلثػ ػ ػػة مػ ػ ػػف المرحمػ ػ ػػة المتكسػ ػ ػػطة بالمممكػ ػ ػػة العربيػ ػ ػػة

السعكدية.

كتتفؽ ىذه النتػائج بكجػو عػاـ مػع مػا آلػت إليػو نتػائج د ارسػة الخزاعمػة ،كعبيػدات ،كالقػاعكد ( )ٕٓٔٚالتػي أظيػرت

إحصائيا في تكافر مفاىيـ تربية السبلـ في كتب التربية الكطنية كالمدنية لممرحمػة األساسػية العميػا
كجكد فركؽ دالة
ن
في األردف بحسب الصؼ الدراسي ،إذ تبيف أف أعمى تػكافر ليػذه المفػاىيـ كػاف فػي كتػاب التربيػة الكطنيػة كالمدنيػة

افر في كتاب التربية الكطنية كالمدنية لمصؼ الثامف األساسية.
لمصؼ العاشر األساسية ،كأدناه تك نا

التوصيات:

في ضكء النتائج السابقة يمكف التكصية باآلتي:
ٔ -اىتمػػاـ القػػائميف عمػػى تطػػكير كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة العربيػػة
السػػعكدية بػػالتخطيط المسػػبؽ لقػػيـ السػػمـ المجتمعػػي الكاجػػب تضػػمينيا فػػي محتػػكل ىػػذه الكتػػب ،السػػيما فػػي كتػػب
الصفيف األكؿ كالثاني المتكسط ،بحيث يراعى التكازف كالتتابع كالشمكؿ كالترتيب المنطقي ليذه القيـ.

ٕ -إعػػادة النظػػر فػػي كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة بالمممكػػة العربيػػة السػػعكدية ،بحيػػث

يتـ مراعاة تضميف العديد المكضػكعات المعاصػرة التػي مػف شػأنيا إثقػاؿ قػيـ السػمـ المجتمعػي فػي نفػكس الطػبلب،
كتحديػ نػدا تمػػؾ القػػيـ التػػي أكضػػحت نتػػائج الد ارسػػة عػػدـ تضػػمينيا مطمقنػػا ،بمػػا فػػي ذلػػؾ قيمتػػي ترسػػيخ الديمقراطيػػة،
كمحاربػػة الفسػػاد ،أك التػػي تبػػيف تضػػمينيا بنسػػب منخفضػػة ،مثػػؿ قػػيـ (عػػدـ نشػػر الشػػائعات ،كنبػػذ العنصػرية ،كعػػدـ
اإلسػػاءة لآلخ ػريف ،كنبػػذ اإلرىػػاب ،كنبػػذ التمييػػز ،كممارسػػة ثقافػػة العمػػؿ التطػػكعي ،كتعزيػػز التضػػامف االجتمػػاعي،
كااللتزاـ باالعتداؿ كالكسطية).
ٖ -ضػػركرة تعػػاكف القػػائميف عمػػى تطػػكير كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة
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العربيػ ػػة السػ ػػعكدية مػ ػػع المتخصصػ ػػيف فػ ػػي مجػ ػػاؿ السػ ػػمـ المجتمعػ ػػي فػ ػػي تطػ ػػكير محتػ ػػكل ىػ ػػذه الكتػ ػػب ،كدعميػ ػػا
بمكضكعات تتبلءـ مع تضميف قيـ السمـ المجتمعي.

ٗ -د ارسػػة إمكانيػػة االسػػتفادة مػػف قائمػػة قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي التػػي ينبغػػي تضػػمينيا فػػي محتػػكل كتػػب الد ارسػػات

االجتماعية كالكطنية لممرحمػة المتكسػطة فػي المممكػة العربيػة السػعكدية ،كالتػي تػـ إعػدادىا فػي الد ارسػة الحاليػة فػي

تطكير تماريف كأنشطة كتابي الطالب كالتماريف ،بما يسيـ في تضميف كافة ىذه القيـ بشكؿ متكازف كمدركس.

المقترحات:

يمكف اقتراح إجراء الدراسات كاألبحاث اآلتية:
ٔ -إج ػراء د ارسػػة تحميميػػة لمحتػػكل كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة االبتدائيػػة فػػي المممكػػة العربيػػة

السعكدية في ضكء قيـ السمـ المجتمعي ،كصياغة تصكر مقترح لتطكيرىا.

ٕ -إجػ ػراء د ارس ػػة لقي ػػاس م ػػدل اكتس ػػاب ط ػػبلب المرحم ػػة المتكس ػػطة لق ػػيـ الس ػػمـ المجتمع ػػي المض ػػمنة ف ػػي كت ػػب

الدراسات االجتماعية كالكطنية.

ٖ -إجراء دراسة تحميمية مقارنة لمحتكل كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمة الثانكيػة فػي ضػكء قػيـ السػمـ
المجتمعي في كؿ مف المممكة العربية السعكدية كدكلة اإلمارات العربية المتحدة.
ٗ -إجػراء د ارسػػة لمكشػػؼ عػػف األسػػاليب المسػػتخدمة فػػي إكسػػاب طػػبلب المرحمػػة المتكسػػطة قػػيـ السػػمـ المجتمعػػي
المضمنة في كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية مف كجية نظر المشرفيف التربكييف.
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أوًال :المراجع العربية

ٔ .ابف منظكر ،أبك الفضؿ محمدٔٗٔٗ( .ق) .لساف العرب( .طٖ) .لبناف :دار صادر.
ٕ .أبك الشيخ ،مصطفى .)ٕٜٓٓ( .مػدل تضػميف مفػاىيـ ثقافػة السػبلـ كالقػيـ اإلنسػانية (العالميػة) المشػتركة فػي
كت ػػب التربي ػػة االجتماعي ػػة كالكطني ػػة ف ػػي المرحم ػػة األساس ػػية ف ػػي األردف .مجم ػػة كمي ػػة التربي ػػة بالزق ػػازيؽ ،كمي ػػة

التربية ،مصر.ٕٚٗ-ٕ٘ٚ ،)ٙ٘( ،

ٖ .آدـ ،أسماء حسيف محمد.)ٕٖٓٔ( .

دكر التعمػػيـ فػػي تنميػػة السػػبلـ االجتمػػاعي كترقيتػػو .المػػؤتمر السػػنكم

لمدراسات العميا كالبحػث العممػي ،الد ارسػات اإلنسػانية كالتربكيػة ،جامعػة الخرطػكـ ،السػكداف ،فب اريػر ،مػج (ٕ)،
ٔ.ٔ٘-

ٗ .آدـ ،إسػػماعيؿ .)ٕٓٓٛ( .مرتكػزات السػػبلـ االجتمػػاعي فػػي القػرآف الكػريـ .رسػػالة دكتػػكراه غيػػر منشػػكرة ،كميػػة
اآلداب ،جامعة الخرطكـ ،السكداف.

٘ .بالممكشػػي ،عبػػد الػػرزاؽ .)ٕٓٔٗ( .دكر المنػػاىج التعميميػػة فػػي تحقيػػؽ ثقافػػة السػػمـ االجتمػػاعي .مجمػػة حقػػكؽ
اإلنساف ،مركز جيؿ البحث العممي ،لبناف.ٗٔٙ – ٗٓ٘ ،)ٖ( ،
 .ٙالبديكم ،خالد بف محمد .)ٕٓٔٚ( .الحكار كبناء السمـ االجتماعي .الرياض :مركػز الممػؾ عبػدالعزيز لمحػكار
الكطني.
 .ٚالبشرم ،محمد بف شديد .)ٕٓٔٓ( .القيـ التربكية المتضػمنة فػي كتػب المطالعػة المقػررة فػي صػفكؼ المرحمػة
الثانكية .مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،مصر.ٙٙ-ٔٗ ،)ٔ٘ٙ( ،

 .ٛح اررة ،محي الديف فايد .)ٕٓٔٛ( .اتجاىػات العػامميف فػي الييئػة العميػا لشػؤكف العشػائر لممحافظػات الجنكبيػة
كدكرىـ في تعزيز السمـ االجتماعي بقطاع غزة .مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالد ارسػات ،فمسػطيف،

ٕ (ٕٗ).ٜٖ -ٕٚ ،
 .ٜالحسيف ،بدر .)ٕٓٔٛ( .التعايش مف أجؿ السبلـ .الرياض :مركز الممؾ عيد العزيز لمحكار الكطني.
ٓٔ.حكيـ ،عبد الحميد .)ٕٕٓٔ( .نظاـ التعميـ كسياستو .القاىرة :مكتبة ايتراؾ لمنشر كالتكزيع.
ٔٔ.الخ ارشػػي ،ناىػػد .)ٕٓٔٚ( .المنػػاىج الد ارسػػية كأثرىػػا فػػي نشػػر ثقافػػة السػػبلـ كمكاجيػػة اإلرىػػاب .كرقػػة عمػػؿ
مقدمة إلى المؤتمر الدكلي السابع كالعشركف لممجمس األعمػى لمشػئكف اإلسػبلمية " دكر القػادة كصػانعي القػرار
في نشر ثقافة السبلـ كمكاجية اإلرىاب كالتحديات" ٖٔ-ٕٔ ،مارس ،ك ازرة األكقاؼ ،مصر.
ٕٔ.الخزاعمػػة ،أحمػػد؛ كعبيػػدات ،ىػػاني؛ كالقػػاعكد ،إب ػراىيـ .)ٕٓٔٚ( .نمػػكذج مقتػػرح لمفػػاىيـ تربيػػة السػػبلـ لكتػػب

التربية الكطنية كالمدنية لممرحمة األساسية العميا فػي األردف .مجمػة جامعػة الخميػؿ لمبحػكث-ٜٔٔ ،)ٔ( ٕٔ ،

ٓٗٔ.
ٖٔ .ال ػػدباغ ،مق ػػداد إس ػػماعيؿ؛ كح ػػاتـ ،كس ػػاـ عم ػػي (ٕٕٔٓ) .الق ػػيـ األخبلقي ػػة كالتربي ػػة اإلس ػػبلمية .مجم ػػة العم ػػكـ
التربكية كالنفسية ،العراؽ.ٖٗ-ٔ ،)ٜٛ( ،
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ٗٔ.دعيـ ،عزيز سمعاف .)ٕٓٔٙ( .مفيكـ كنشر ثقافة السمـ المجتمعي مف كجية نظر مجتمعيػة .مجمػة جامعػة،
أكاديمية القاسمي ،قمسطيف.ٖٔٛ -ٜ٘ ،)ٕ( ٕٓ ،

٘ٔ.دغريرم ،أحمد بف عمي .)ٕٓٔٗ( .التربية المدنية في كتب الدراسات االجتماعية كالكطنيػة المطػكرة بالمرحمػة
المتكسػػطة فػػي ضػػكء متطمبػػات الحيػػاة المعاص ػرة كطبيعػػة المجتمػػع السػػعكدم .رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرة،
كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

 .ٔٙالرازم ،محمد بف أبي بكر (ٕ .)ٜٜٔمختار الصحاح ،القاىرة :المطبعة األميرية.
 .ٔٚزيادة ك ػػكثر .)ٕٓٔ٘( .دكر حصػة التربيػة البدنيػة كالرياضػية فػي التنشػئة االجتماعيػة لتبلميػذ المرحمػة الثانكيػة–د ارسػة
ميدانية .مجمة اإلبداع الرياضي ،جامعة محمد بكضياؼ المسيمة ،الجزائر.ٖٗٙ – ٖٖٙ ،)ٙ( ٖ ،

 .ٔٛصالح ،سحر سعيد .)ٕٖٓٔ( .أىمية تدريس قضايا السبلـ العالمي في محتكل مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة
الثانكيػػة مػػف كجيػػة نظػػر مدرسػػييا .مجمػػة القادسػػية فػػي اآلداب كالعمػػكـ التربكيػػة ،جامعػػة القادسػػية ،الع ػراؽ،)ٔ( ٕٔ ،
.ٚٛ-ٜ٘
 .ٜٔطبلفحة ،حامد .)ٕٓٔٓ( .مناىج الدراسات االجتماعية كطرائؽ تدريسيا .األردف :مطبعة الجامعة األردنية.

ٕٓ .العسػػاؼ ،صػػالح أحمػػد .)ٕٕٓٔ( .المػػدخؿ إلػػى البحػػث فػػي العمػػكـ الس ػػمككية( .طٕ) ،الريػػاض :دار الزىػ ػراء لمنشػػر
كالتكزيع.
ٕٔ .عطية ،محسف عمى .)ٕٖٓٔ( .المناىج الحديثة كطرائؽ التدريس .األردف :دار المناىج لمنشر كالتكزيع.
ٕٕ .العمرم ،محمد .)ٕٖٓٔ( .مفاىيـ التربية األمنيػة المطمػكب تضػمينيا فػي كتػاب عمػـ االجتمػاع لطػبلب الصػؼ الثالػث
الثػػانكم فػػي ضػػكء منظكمػػة األمػػف الػػكطني الشػػامؿ .رسػػالة ماجسػػتير منشػػكرة ،كميػػة التربيػػة .جامعػػة إـ القػػرل ،مكػػة

المكرمة.

ٖٕ .العميرم ،فيػد بػف عمػي بػف ختػيـ .)ٕٓٔٚ( .درجػة تضػميف المفػاىيـ الفمكيػة فػي كتػب الد ارسػات االجتماعيػة كالكطنيػة
المطكرة بالتعميـ العاـ السعكدم في ضكء مفاىيـ االتحاد الفمكي الدكلي .رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة ،كميػة التربيػة،
جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

ٕٗ .العميػػرم ،فيػػد .)ٕٖٓٔ( .التربيػػة السػػياحية فػػي كتػػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة لممرحمػػة المتكسػػطة فػػي المممكػػة
العربية السعكدية .المجمة األردنية في العمكـ التربكية ،األردف.ٕٗٓ -ٖٜٛ ،)ٗ( ٜ ،
أنمكذجػا .العػراؽ :مركػز
ٕ٘ .القيسي ،محمد كائؿ .)ٕٓٔٚ( .السمـ المجتمعي :المقكمات كآليات الحمايػة " محافظػة نينػكم
ن
نكف لمدراسات االستراتيجية.

 .ٕٙالكمثـ ،ميا إبراىيـ .) ٕٓٔٙ( .مفاىيـ التربية العالمية في كتب الدراسات االجتماعية كالكطنية بالمرحمة المتكسطة فػي
المممكة العربية السعكدية .رسالة التربية كعمـ النفس ،جامعة الممؾ سعكد ،السعكدية.ٔ٘ٓ-ٖٔٔ ،)٘ٗ( ،
 .ٕٚالكيبلنػي ،سػػرم زيػػد؛ كتفاحػػة ،ليمػػي .)ٕٕٓٔ( .دكر الصػػمح العشػػائرم فػي تحقيػػؽ السػػمـ االجتمػػاعي .بحػػث مقػػدـ إلػػى
مػػؤتمر كميػػة الشػريعة الػػدكلي الثػػاني " السػػمـ االجتمػػاعي مػػف منظػػكر إسػػبلمي" ٘-ٗ ،أبريػػؿ ،جامعػػة النجػػاح الكطنيػػة،
فمسطيف.

 .ٕٛمجمع المغة العربية (ٕ .)ٜٔٚالمعجـ الكسيط( .طٖ) .األردف :دار عمراف.
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 .ٕٜمحمػد ،فيػػد عبػػد اإللػػو .)ٕٓٔٚ( .درجػة تضػػميف المفػػاىيـ القانكنيػػة فػػي كتػب الد ارسػػات االجتماعيػػة كالكطنيػػة المطػػكرة
بالتعميـ العاـ في ضكء متطمبات الثقافة القانكنية المعاصرة كطبيعة المجتمع السعكدم .رسػالة ماجسػتير غيػر منشػكرة،
كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

ٖٓ .محمػػد ،يعقػػكب إب ػراىيـ .)ٕٓٔٛ( .دكر مؤسسػػات الخدمػػة االجتماعيػػة فػػي تعزيػػز قػػيـ السػػمـ االجتمػػاعي فػػي ظػػركؼ
نمكذجػا)Route Educational and Social Science .
الن ازعػات (جامعػة القػرآف الكػريـ كالعمػكـ اإلسػبلمية
ن
.908 -897 ،)2(5 ،Journal
ٖٔ .مختار ،أحمد .)ٕٓٓٛ( .معجـ المغة العربية المعاصرة .القاىرة :عالـ الكتب.
ٕٖ .مصطفى ،نادية؛ كعبد الفتاح ،سيؼ الديف؛ كماىر ،مدحت؛ كعبد المحسف ،سػمية؛ كابػراىيـ ،ماجػدة .)ٕٓٔٔ( .القػيـ
في الظاىرة االجتماعية .القاىرة :دار البشير لمنشر كالتكزيع.

ٖٖ .المفضي ،أريج بنت صػالح .)ٕٖٓٔ( .تحميػؿ محتػكل مقػرر الد ارسػات االجتماعيػة ك الكطنيػة لمصػؼ األكؿ المتكسػط
في ضكء تناكلو لقيـ االنتماء الكطني .رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة القصيـ ،كمية التربية ،السعكدية.
ٖٗ .ممكاكم ،فتحي حسف .)ٕٖٓٔ( .فقو االنتماء إلى المجتمع كاألمة .األردف :المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي.

ٖ٘ .المكمني ،محمػد سػميماف .)ٕٓٔٛ( .السػمـ االجتمػاعي :د ارسػة تأصػيمية .مجمػة الجامعػة اإلسػبلمية لمد ارسػات الشػرعية
كالقانكنية ،الجامعة اإلسبلمية بغزة ،فمسطيف.ٕٔ٘-ٔٔٙ ،)ٔ( ٕٙ ،
 .ٖٙالياشمي ،عبد الرحمف؛ كعطية ،محسف .)ٕٓٔٔ( .تحميؿ مضمكف المناىج المدرسية .األردف :دار صفاء لمنشر
كالتكزيع.

 .ٖٚاليدىكدم ،إدريس .)ٕٓٔٔ( .طبيعة الدراسات االجتماعية كأىميتيا .مصر :كمية التربية بجامعة المنيا.
 .ٖٛىبلل ػػي ،أحم ػػد محم ػػد .)ٕٓٔٚ( .ق ػػيـ المكاطن ػػة ف ػػي الم ػػنيج الد ارس ػػي الس ػػعكدم  :تحمي ػػؿ مض ػػمكف م ػػنيج الد ارس ػػات
االجتماعيػػة كالكطنيػػة .المجمػػة الدكليػػة التربكيػػة المتخصصػػة ،دار سػػمات لمد ارسػػات كاألبحػػاث ،األردف-ٔٙ ،)ٖ( ٙ ،
ٖٖ.
 .ٖٜك ازرة التربية كالتعميـ .)ٕٖٓٓ( .كثيقة منيج الدراسات االجتماعية كالكطنية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة لمتعميـ
العاـ .الرياض :إصدارات ك ازرة التربية كالتعميـ.

ٓٗ .ك ازرة التربية كالتعميـ .)ٕٓٔٔ( .دليؿ مشركع الممؾ عبداهلل بػف عبػد العزيػز لتطػكير التعمػيـ العػاـ .الريػاض :إصػدارات
ك ازرة التربية كالتعميـ.
ٔٗ .ك ازرة التعم ػػيـ .)ٕٓٔٗ( .النظ ػػاـ الفص ػػمي لمتعم ػػيـ الث ػػانكم (الد ارس ػػات االجتماعي ػػة كالكطني ػػة .الري ػػاض :اإلدارة العام ػػة
لمتدريب كاالبتعاث بك ازرة التعميـ.

ٕٗ .يكسؼ ،بامبا .) ٕٓٔٙ( .تحميؿ كتقكيـ مفاىيـ ثقافة السبلـ في منيج التربية الكطنية في المرحمة االبتدائية في ككت
ديفكار .رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية الدراسات العميا كالبحث العممي ،جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسبلمية،
السكداف.
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