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 المستخمص
قل في عصر العولمة أشكااًل متنوعة، ويعد المنيج الدراسي واحدًا من أىم تتخذ وسائل تشكيل الع

تمك الوسائل، ألن الفرد في المجتمع لم يكن لو خيارًا في اختياره أو تركة، كذلك ال يحمل المنيج بين طياتو 
ضفي عميو مواد تيدف إلى تغييب العقول مثل بعض الوسائل األخرى، ثم أن الطالب يؤدى فيو امتحانًا مما ي

صفة اإللزام. ومن ىنا حاولت الدراسة التعرف عمى قيم المواطنة التي يحمميا منيج الدراسات االجتماعية 
والوطنية لمصف الثالث من مرحمة التعميم المتوسط من خالل وحدات تحميل المحتوى: المساحة، الموضوع، 

يعة اإلسالمية، كما تناول المشاركة المجتمعية، الكممة أو الرمز. كذلك ربط المنيج فكرة واجبات المواطن بالشر 
والدمج المؤسساتي وتحمل المسئولية االجتماعية، وتقبل اآلخر والمساواة بين المسممين وغيرىم في الحقوق 
والواجبات. وأوصت الدراسة : بزيادة المساحة والموضوع والكممات والرموز الداعمة لقيم المواطنة واالنتماء 

 لعنف ومقاومة االرىاب.ونبذ التطرف وا

المواطنة ، المنيج الدراسي ، عمم اجتماع المنيج الدراسي ، المسئولية المصطمحات األساسية: 
 االجتماعية ، المشاركة المجتمعية ، المسئولية الشخصية ، المنيج الخفي

Abstract 

Means of mind formation in the globalization era take a variety of 

forms. The school curriculum is considered as one of the most important of these 

means. This is because an individual in the society does not have an option in 

choosing or leaving that curriculum. Moreover, the curriculum does not include 

subjects that aim at brain washing like some other means. Furthermore, the 

student goes through exams in that curriculum which makes it binding to 

him/her. Hence, this study tries to identify the citizenship values that are 

included in the social and national studies curricula in the third grade of the 

middle school education stage through elements of content analysis: space, topic, 

word or symbol.Drawing conclusions:.The curricula connects the idea of the 

duties of a citizen to Islamic Shari’a Law. It also deals with community 

participation, institutional integration, bearing social responsibility, accepting 

the other, equality between Muslims and other elements related to rights and 

duties.The study recommends: Increase, subject, words in support of the values 

of citizenship and symbols space and belonging and rejection of extremism, 

violence and countering terrorism. 

Keywords: citizenship - the curriculum - curriculum sociology - Social 

Responsibility - community participation - personal responsibility - hidden 

curriculum 
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 ؤية تصورية لسوسيولوجيا المنيج والمواطنةر  1
 Age of  Ideologyيوصؼ القرف العشريف بأنو "عصر األيديولوجيا" 

ألنو أكثر العصور التاريخية عناية باأليديولوجيا حيث يجد اإلنساف في ىذا القرف 
نفسو مطوقًا أينما استدار بالتكيؼ األيديولوجي الخفي والمنظور الذى يطارده في 

اف وفى كؿ وقت عبر سيؿ متطور مف األجيزة األيديولوجية كالخطابة كؿ مك
والكتاب المدرسي وعبر تدفؽ مف األجيزة الحديثة والفعالة كاإلذاعة والتميفزيوف 
واإلنترنت والتي تضافرت الثورة الصناعية والتكنولوجية عمى اختراعيا وتطويرىا 

نساف. ويعد المنيج الدراسي كأدوات ممتازة وفعالة وقادرة عمى تحديد آفاؽ اإل
Curriculum  واحدًا مف أىـ األدوات األساسية في تشكيؿ الوعي وبث األفكار

التي يتوسـ فييا خدمة المصالح القومية العميا وتبصير الشباب بما يدور حوليـ 
مف قضايا داخمية وخارجية والعمؿ عمى خمؽ مواطف صالح، وُيعذى إلى المناىج 

بيذا الدور اإليجابي بوصفيا الوعاء الفكري الذي يتشكؿ وفقًا  الدراسية والمقررات
لمتوجو األيديولوجي العاـ ويشكؿ بالتالي فكر الشباب ويؤثر فيو محاواًل إقناعو 

 بأفكار وأيديولوجيات معينة.

ومف ىنا حاولت ىذه الدراسة التعرؼ عمى قيـ المواطنة التي يحمميا 
لمصؼ الثالث مف مرحمة التعميـ المتوسط  منيج الدراسات االجتماعية والوطنية

 ـ.ٕٗٔٓ/ٖٕٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔ/  ٖٗٗٔلمعاـ 

 العالقة المتبادلة بين الدولة والمواطن: -1
لقد أصبح اكتساب المرء لصفة المواطنة ميمًا، مف حيث تأىيؿ لوضع 
الحقوؽ موضع التنفيذ والمبدأ األساسى الراسخ منذ فترة طويمة ابتداًء مف 

والذى يشير إلى أف المواطنة تدعـ عالقة متبادلة ما بيف  -دًا "أرسطو" فصاع
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قد اتخذ عمى ما يبدو  -الحقوؽ والواجبات، وما بيف الفرد والمجتمع السياسى 
أىمية متجددة في وقت لـ تعد فيو روابط الوالء الوطنى واإلخالص واالنتماء 

 والتأىيؿ والتخويؿ أحادية االتجاه، أو غير متنازع بشأنيا.

فالعالقة المتغيرة بيف الدولة والمواطف مف جية وامتيازات حقوؽ المواطنة 
ىما ظاىرتاف متوافقتاف، فرغـ أف العالقة بيف الدولة والمواطف الفرد قد تغيرت 
ومازالت تتغير في عصر العولمة، نجد أف نفوذ الدولة مف حيث إنيا تدعـ 

ة تؤدى إلى التأىيؿ حقوؽ الفرد، وتضعيا موضع التنفيذ، ومف حيث ىي قنا
السياسى و االقتصادى واالجتماعى، مازاؿ نفوذًا رائعًا ومنقطع النظير. ومع 
تزايد وتكاثر األوضاع تتزايد أيضًا التعقيدات في العالقة ما بيف التزاـ الدولة 
وحقوؽ الفرد. وفى بعض الحاالت قد تكوف اإلقامة ىي الرابطة الفعالة، وفى 

رابطة الفعالة المواطنة أو األسالؼ واألجداد، أو الحاجة حاالت أخرى قد تكوف ال
 أو الوظيفة أو العمر أو الوضع مف حيث الزواج.  

وعمى الرغـ مف أف الناس يعيشوف سويًا بصفة دائمة، ويشعروف أنيـ 
ينتموف لنفس األرض التابعة لمدولة، إال أف المواطنيف والداخميف لمبالد بصفة 

واألشخاص األجانب المعتمديف عمى مواطنيف بالدولة، غير قانونية والالجئيف 
والمواطنيف المقيميف والتابعيف لدوؿ متحدة، وغير المواطنيف الذيف ليـ إقامة 
مفتوحة، تكوف ليـ حقوؽ مختمفة اختالفًا جوىريًا. فالنواحى المتباينة ألوضاعيـ 

العوامؿ األخرى  قد تكوف مالئمة مف الناحية القانونية لممنافع المختمفة، كما أف
مثؿ الجنس أو الساللة أو العرؽ. ومثؿ الطبقة االجتماعية مف المحتمؿ ليا أف 
ذا وضعنا في  تتعدى عمى الحقوؽ بصرؼ النظر عف الوضع القانوني. وا 
االعتبار التزايد في اليجرة، والعالقات المتخطية الحدود القومية، واالنتساب 

العالقة ما بيف الدولة القومية وحقوؽ المواطف المزدوج واالتحادات اإلقميمية، فإف 
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تكوف مسألة تتعمؽ بمف يكوف مندرجًا، ومف يكوف غير مندرج في نطاؽ فكرة 
المواطنة بقدر ما تتعمؽ بالسمات المميزة التي تتميز بيا المواطنة في حد 

 (.ٜٜٜٔذاتيا)جاكميف بيابيا،

 المواطنة والتربية: -2
األطفاؿ والشباب ألنماط المجتمع السائدة تعتبر التربية وسيمة لتطويع 

والشؾ أف التكيؼ أمر ضرورى لمحياة، وكمما كاف ىذا التكيؼ عف فيـ، وكمما 
كاف مبكرًا كاف أفضؿ، فوظيفة التربية في المجتمع ىي إدماج الشباب في 
الجماعة التي يعمموف بيا كأعضاء عامميف مقبوليف. وىذا الواجب يتضمف 

ف ثالثة: إذ يجب أف يتفيـ الشباب النمط العاـ لمسموؾ تحقيؽ ىدؼ ذي أركا
الذى ترضى عنو ثقافة المجتمع، وأف يعرؼ القوانيف التي يجب أف يخضع ليا، 

 وأف يفيـ فمسفة المجتمع إذ أردنا أف يكوف تكيفيـ سويًا.

وواجب التربية أيضًا أف ُتعمـ الميارات التي تساعد األفراد عمى التكيؼ 
السموؾ المتطمبة منيـ. وحيث إف المجتمع قد أخذ بخصائص  بنجاح مع أنماط

المدينة فقد أصبحت الميارات الالزمة لمتكيؼ متعددة و معقدة؛ وواجبيا الثالث 
ىو أف تغرس في الشباب اتجاىات الجماعة المرغوب فييا. فأىمية الوالء 

ذؿ لمجماعة أمر مسمـ بو عمى مر العصور في جميع الشعوب. فالجيود التي تب
لخمؽ والءات نحو الوطف ونحو طرؽ المعيشة في األمـ الحديثة تشيد بمكانتيا 

 (.ٜٜٜٔفي البرنامج التعميمي في المجتمعات المعاصرة)جاكميف بيابيا، 

فإذا كاف المواطنوف يتمتعوف بوضع وحماية متساوية داخؿ المجتمع، 
الييئات ولدييـ الحؽ في التصويت والترشيح لممناصب السياسية، وعضوية 

القضائية إلى آخر ىذه األمور، فإنو يصبح مف الصعب أف نفيـ لماذا ينظر 
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الشباب إلى المواطنة عمى أنيا شيء سوؼ يحدث "الحقًا" فيذه النظرة لممواطنة 
تدفعنا بالضرورة نحو التعميـ المفرط الذى يركز عمى تدريب الناس ألدوار 

ويجب –ـ الذى يمكف أف يقدـ ليـ مستقبمية، أكثر مف تزويدىـ بالميارات والفي
طرقًا لمتعبير عف انفسيـ فورًا، وىذا التعميـ يختزؿ الشباب فإما أف  –أف يقدـ ليـ

يجعميـ غير مواطنيف؛ أو في أفضؿ األحواؿ مواطنيف مبتدئيف وكال مف ىاتيف 
 الحالتيف ال تمثؿ نقطة بداية جيدة لمتعمـ عمى األرجح.

األوضاع القانونية، وركزنا عمى مجموعة  فإذا تجاوز مفيومنا لممواطنة
األدوار التي يمكف لمفرد أف يؤدييا في تشكيؿ جماعتو المحمية، والحفاظ عمييا، 
وتغييرىا ؛ فإف الشباب عندئذ يصبحوف مواطنيف ليـ قيمتيـ بالفعؿ بقدر ما 
يشاركوف في ىذه األدوار. وىذا يعنى االعتراؼ باف أىمية القياـ بالتصويت 

ؿ في ىيئة التحكيـ. إلخ. ال تأتى مف المواطنة بوصفيا كذلؾ، بؿ مف والدخو 
 المواطنة وبموغ مرحمة الرشد معًا. 

ويتطمب تعميـ المواطنة في تفسيرىا المحدود إدخاؿ معرفة أساسية عف 
القواعد التي تحكـ المؤسسات فيما يتعمؽ بالحقوؽ والواجبات، أما تفسيرىا 

تعميـ تنمية القدرات النقدية والتأممية، والمقدرة عمى بمعناىا الواسع فيتطمب مف ال
 تحديد الذات واالستقاللية.

ويتطمب تبنى أي شكؿ مف تمؾ األشكاؿ االنتباه إلى ما يتعممو الطالب 
مف طريقة تنظيـ المدرسة، ومف مكانتيـ المفترضة أو الواقعة داخميا، وطرؽ 

 Hiddenا "المنيج الخفى" التعامؿ معيـ. وفى مرحمة معينة كاف يطمؽ عمى ىذ
Curriculum  عمى الرغـ مف أنو أصبح مف الشائع األف أكثر مف الحديث عف

عمى الطالب أي سياستيا، وبرامجيا  School Spiritتأثير "روح المدرسة" 
وتنظيميا، وينطبؽ ذلؾ عمى مستويات مختمفة، بداية مف شكؿ اتخاذ القرار في 
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مناقشات التي تدور حوؿ المناىج داخؿ المدرسة ككؿ إلى درجة وطبيعة ال
الفصؿ الدراسى، إلى طبيعة مياـ وأغراض التعمـ التي تدور داخؿ 

 (.ٕٔٗ-ٕٓٗ:  ٕٓٓٓالمدرسة)روجر ىولدسورث،

 تعميم المواطنة في المناىج الدراسية: -3
يعتبر المنيج المدرسى مف أىـ موضوعات التربية بؿ ىو أىميا، وىو ُلب 

و الوسيمة لتحقيؽ األىداؼ التربوية والقومية والطريؽ إلعداد التربية وأساسيا، في
األجياؿ القادمة التي تعتبر ُعدة الوطف؛ والسبيؿ إلى مستقبؿ أسعد و عالـ 

(؛ فال ٗٚأفضؿ يسوده الثقة والطمأنينة والسالـ)فرنسيس عبدالنور، بدوف : 
مر كذلؾ بأف يعنى كوف الفرد مواطنًا انخراطو في حكـ جماعة ما، بؿ يتعمؽ األ

يكوف لمفرد دور لو قيمتو، ومعترؼ بو داخؿ تمؾ الجماعة. إف ما نراه في 
ذا كانت مجموعة األدوار التي  ارتباطنا بجماعة ما ىو في جوىره مواطنتنا؛ وا 
يمكف أف يؤدييا الفرد في تشكيؿ جماعتو والحفاظ عمييا وتغييرىا ىي ما تشكؿ 

إذف ىو في ضماف أف يكوف أماـ الشباب المواطنة ، فإف دور تعميـ المواطنة 
فرص االشتراؾ في ىذه األدوار. ومف ثـ فإف الحجج المؤيدة إلقرار وتدعيـ 
المواطنة النشطة لدى الطالب تكمف في جميع المناىج الدراسية، وليس فقط ما 
يوجد داخؿ المواد المقررة مثؿ دراسات المجتمع والبيئة عف محتوى الحقوؽ 

 نة.المدنية والمواط

ومف ىنا يأتي التحدى القوى الذي واجينا عند التفكير في كيؼ وماذا 
نعمؿ مع الطالب في مجاؿ الحقوؽ المدنية والمواطنة، ويتمثؿ ىذا التحدى في 
كيؼ نستطيع وضع المناىج والسيطرة عمى مداخؿ تمكف الطالب مف بناء 

ـ قيمتيـ؟ وكيؼ منافسة مدنية، ونؤكد عمى أدوارىـ ونعمميـ إياىا كمواطنيف لي
نضمف أننا نقدـ "تعميمًا عف" و "تعميمًا لػ" المواطنة؟ ىذه تحديات أماـ كافة المواد 
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الدراسية في مجاؿ تدريس المواطنة النشطة واالحتراـ واالعتبار الذيف يجدىما 
الطالب مف خالؿ طرؽ التدريس، وأيضًا في قدرة ىذه المواد. والُسبؿ العممية 

بيا ذلؾ، وبخاصة عندما نضع في اعتبارنا ماذا ُنّدرس التي يمكف أف يتـ 
نتاجية تعمميـ؛ وىناؾ حاجة  لطالبنا؟، وماذا نطمب منيـ القياـ بو؟، أي قيمة وا 
متزايدة إلشراؾ الطالب في األىداؼ المباشرة لتعمميـ ويجب أف ييتـ المنيج 

وأف ينتجوا  بُقدرة الطالب، وبإرادتيـ عمى العمؿ والتصرؼ بناء عمى ما تعمموه،
شيئا لو قيمة، وأف يمَقى تقديرًا وأف يقدر الفرد ذاتو باعتباره شخصًا يستطيع "أف 

وىذا كمو يتجاوز حدود المعمـ، ويتجاوز  Make a Differenceيصنع فرقًا" 
 Socialحدود الفصؿ المدرسى، ويرتبط ذلؾ "بالمشاركة االجتماعية" 

Participationممة" ، وبمفاىيـ "المواطنة الكاFull Citizenship  أو "المواطنة
 (.ٕ٘ٗ:  ٕٓٓٓ)روجر ىولدسورث، Active Citizenshipالنشطة" 

 :Civil Responsibilityالمنيج والمسئولية المدنية  -

تسيـ جميع المواد الدراسية في تربية المواطف والمواطنة الصحيحة، ولو 
مجرد معرفة تاريخنا  أنيا تدخؿ في اختصاص المواد االجتماعية أساسًا، ولكف

وحضارتنا وجغرافية بمدنا ال تخمؽ المواطف الديمقراطى. وينبغى أال تقؼ المواد 
االجتماعية عند حد المعرفة بؿ تيتـ بتزويد الميارات الالزمة لفحص األنظمة 
االجتماعية بطريقة ناقدة في ضوء القيـ الديمقراطية األساسية. وبذلؾ تصبح 

االجتماعية األخرى ميمة لما تؤديو مف زيادة االستبصار  معرفة التاريخ والعموـ
بالمشكالت االجتماعية الحديثة؛ ففى كؿ المواد مجاؿ لتدريس المواطنة المسئولة 
عف طريؽ الممارسة في الفصؿ والمدرسة. ولتعزيز تنمية المسئولية المدنية يجب 

 تدريس المواد بطريقة:

 ؾ في الفصؿ.تتطمب ازدياد المسئولية الناضجة لمسمو  .ٔ
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تسمح بمناقشة المشكالت االجتماعية المعاصرة في جو يحتـر  .ٕ
 آراء اآلخريف.

 تييئ فيمًا لعمؿ المؤسسات االجتماعية. .ٖ
 (.ٕٔٔتزيد مف فيـ الثقافات األخرى)فرنسيس عبدالنور، بدوف:  .ٗ

 منيجية الدراسة واجراءاتيا :
 الدراسات السابقة: .أ 

و المناىج المحمية ـ( في دراستٜٙٛٔ) Crouseواستعرض كروس 
وتخطيطيا وتطوير السياسة التعميمية المحمية ومدى استقرار الوسائؿ الديمقراطية 
أماـ تيديدات صناع القرارات في ىذه اإلدارات؛ واستخدمت ىذه الدراسة المنيج 
التاريخى حيث قامت باستعراض جميع الوثائؽ الخاصة بسياسة التعميـ في 

التعميمية التاريخية عمى مستوى الوالية أو عمى الوالية وعالقتيا باألحداث 
المستوى القومى. توصمت الدراسة إلى ضرورة تطابؽ الديمقراطية مع سياسة 
التعميـ وطالبت باإلسراع باالستقاللية المحمية. كما أوضحت الدراسة ضرورة 
التمسؾ بسياسة تعميمية تتفؽ وما يقدمو قادة التعميـ بغرض تطوير البرامج 

 يمية المبنية عمى االحتياجات الفعمية لموالية.التعم

ـ( بتحميؿ مقترحات حوؿ التعميـ في ٜٚٛٔ) Flathmanكما قاـ فالتماف 
المدنيات الديمقراطية منذ أف صدرت المبادئ الرئيسة لمتعميـ الثانوي بواسطة 
لجنة إعادة تنظيـ وضع مناىج دراسية ديمقراطية مكثفة خاصة بنظاـ التعميـ 

العاـ، وأعدت بعد ذلؾ تقارير قومية تمت مقارنتيا باألفكار التي وردت العالي 
بالمناىج الدراسية الديمقراطية والتي وضعتيا المجنة المشار إلييا. ولقد القت 
مقترحات المناىج الدراسية كؿ الترحيب وتمت تحميالتيا واضعة في االعتبار 
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وتوصمت الدراسة أف المناخ  التأثيرات االجتماعية والسياسية عمى ىذه المناىج.
السياسى واالجتماعى بدءًا مف أياـ الحرب الباردة وسباؽ التسمح قوض كثيرًا مف 
السنوات بذلت فييا مجيودات كثيرة لتطوير المناىج الدراسية بالنسبة لمتعميـ العاـ 
أحاطت بمشاكؿ متعددة مف مشاكؿ الديمقراطية األمريكية، وفى العصر الحديث 

ؼ الموائح القومية التي غطت جميع التقارير حوؿ المناىج الدراسية وضعت مختم
التي تحبذ االبتعاد بقدر اإلمكاف عف االىتمامات الخاصة. ىذه التأثيرات غير 
الالزمة في المناىج الدراسية أظيرت الحاجة إلى سياسات تعميمية قومية ذات 

وتجربتيا والعمؿ بيا  تفويض كبير لتحديد المشاكؿ المتعددة لمسياسة التعميمية
 عمى ضوء مف الوعى الديمقراطي.

ـ( في دراستو عف تعميـ المواطنة لمقرف الواحد ٜٜ٘ٔ)  Meyerواستند ماير 
والعشريف : استند تعميـ المواطنة عمى التمييز بيف : الفرد كموضوع لألخالؽ 

ثالثة  والقانوف، والمواطف المتمتع بالحقوؽ المدنية والسياسية، وحددت الدراسة
اىداؼ لمنياج المواطنة ىي: تثقيؼ الناس في المواطنة وحقوؽ االنساف، تعميـ 
ممارسة الحكـ، والشعور بالمسئوليات الفردية والمجتمعية، ولتحقيؽ تمؾ األىداؼ 
يجب اف يحتوى تعميـ المواطنة عمى أربعة محاور ىى: العالقات بيف األفراد 

الحكومة، العالقات بيف المواطف والحياة والمجتمع ، العالقات بيف المواطنيف و 
 الديمقراطية، ومسئولية الفرد والمواطف في المجتمع الدولي.

ـ( دراسة لتحميؿ مضموف كتب الدراسات ٜٜٚٔأجرت إلياـ بالؿ )
االجتماعية والمغة العربية المقررة عمى تالميذ الصفوؼ مف الرابع إلى الثامف 

موضوعات عف حقوؽ اإلنساف أو  بيدؼ تحميؿ ما تضمنتو تمؾ الكتب مف
مفاىيـ ومبادئ وقيـ مرتبطة بتمؾ الحقوؽ. وتوصمت الدراسة إلى أف جميع 
الكتب في الدراسات االجتماعية لـ تتطرؽ إلى موضوعات خاصة بحقوؽ 
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اإلنساف بشكؿ مباشر، كما أنيا لـ تستخدـ مفيوـ حقوؽ اإلنساف أو أي حؽ 
د جاءت بمفاىيـ غير مباشرة عف حقوؽ يرتبط بو، أما كتب المغة العربية فق

اإلنساف، وركز الخطاب الموجو لمتالميذ عمى واجبات المواطنة أكثر مف تعميمة 
كسابو الحقوؽ أواًل.  وا 

 Cogan & Derricottواستمرت دراسة كؿ مف كوجاف وديركوت 
ـ( لمدة أربع سنوات، وىدفت إلى التعرؼ عمى الخصائص المطموبة ٕٓٓٓ)

قبؿ لمتعامؿ مع العالـ المتغير واألكثر تنوعًا وعولمة. وقد حاولت لمواطنى المست
( دوؿ عف االتجاىات المستقبمية، ٜ( خبير مف )ٕٛٔالدراسة التعرؼ عمى آراء )

وخصائص المواطف المطموبة لكى يتوافؽ الناس مع ىذه االتجاىات ويتعامموا 
 تعددة أف:معيا، وقد طمب مف عدة خبراء ينتموف إلى مجاالت مختمفة وم

التعرؼ عمى االتجاىات األساسية التي يحتمؿ أف تؤثر عمى حياة  .أ 
 .ٕٕٓٓالسكاف حتى عاـ 

اقتراح الخصائص المطموبة في المواطف التي يحتاج إلييا الناس لمتوافؽ  .ب 
 مع ىذه االتجاىات والتعامؿ معيا.

اقتراح استراتيجيات تعميمية لممواطف لتقوـ بأفضؿ تحقيؽ ليذه  .ج 
 الخصائص.

د توصمت الدراسة إلى ثماف خصائص تشكؿ المالمح والميارات وق
والقدرات المعينة لممواطنيف الذيف يعيشوف في القرف الحادى والعشريف، والتي 
يحتاجوف إلييا إذا ما أرادوا أف يتوافقوا مع االتجاىات غير المرغوبة، ػ وأف 

ية تنازليًا، فإف يتعامموا معيا، ودعـ الخصائص المطموبة. وطبقًا لتسمسؿ األىم
 ىذه الخصائص ىي:
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القدرة عمى النظر إلى المشكالت والتعامؿ معيا كعضو في مجتمع  (ٔ
 عالمى.

القدرة عمى العمؿ مع اآلخريف بطريقة تعاونية، وتحمؿ مسئولية دور  (ٕ
 الفرد وواجباتو في المجتمع.

 القدرة عمى فيـ وقبوؿ الفروؽ الثقافية والتسامح فييا. (ٖ
 ر بطريقة منظمة وناقدة.القدرة عمى التفكي (ٗ
 الرغبة في حؿ أي خالؼ بطريقة غير عنيفة. (٘
الرغبة في تغيير أسموب اإلنساف في الحياة، واتباع طرؽ حماية البيئة  (ٙ

 عف طريؽ العادات االستيالكية.
 القدرة عمى الشعور بحقوؽ اإلنساف والدفاع عنيا. (ٚ
ات الرغبة والقدرة عمى المشاركة في صنع السياسة عمى المستوي (ٛ

 المحمية، والقومية والدولية.

وترى الدراسة أف تعميـ المواطنة في كؿ جوانبو، يجب أف يقـو عمى أساس 
رؤية لممواطنة متعددة األبعاد. وقد وجدت الدراسة أنو لتحقيؽ ىذه الشروط 
الثمانية المجمع عمييا، ومف ثـ مواجية تحديات القرف الحادى والعشريف، فإننا 

لممواطنة أكثر شمواًل، أي مواطنة متعددة األبعاد، والتي في حاجة إلى رؤية 
تحتاج إلى مواطنيف قادريف عمى التعامؿ مع سمسمة مف األبعاد المترابطة فيما 

 بيف الفكر والعقيدة والعمؿ، وىذه األبعاد ىي:
قدرة شخصية والتزاـ باألخالؽ المدنية تتسـ بعادات ممتزمة ذىنيًا  شخصية:

 وقمبيًا وعمميًا.

 القدرة عمى الحياة والعمؿ مع الغير ألغراض وطنية. اجتماعية:
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القدرة عمى رؤية المرء لذاتو كعضو في مجتمعات عديدة متشابكة  مكــــــــانية:
قميمية، وقومية، ومتعددة القوميات.  محمية، وا 

القدرة عمى وضع التحديات القائمة في سياؽ كؿ مف الماضى  زمـــــــــانية:
حتى يمكف التركيز عمى الحموؿ طويمة األمد لمتحديات الصعبة التي والمستقبؿ، 

 تواجينا.

 واقترحت الدراسة التركيز عمى: 

ٔ. .  المدرسة كنموذج ليذا المفيـو
 دعـ الروابط بيف المدرسة والمجتمع األكبر الذى تعيش فيو. .ٕ
 منيج تعميمي لمدارسيف يقوـ عمى الرؤية والتفكير. .ٖ

ـ( بدراسة لمتعّرؼ ٕٕٓٓالجوىرة بوشيت )وقامت كؿ مف أسماء الياس و 
عمي واقع مفيومات التربية البيئية في كتب القراءة والمحفوظات لممرحمة 
االبتدائية العميا في المممكة العربية السعوديػة، وتكرارىا، وتحديد شكؿ المحتوى 
الذي وردت فيو. ولإلجابة عف سؤاؿ البحث األساسي وىو : " ما واقع التربية 

ية في كتب القراءة والمحفوظات في المرحمة االبتدائية؟ " استخدمت الدراسة البيئ
أسموب تحمػيؿ المحتوى، وكانت األداة قائمة التحميؿ التي تـ اشتقاقيا مف األدب 
التربوي المكتوب، والدراسات السابقة، والمراجع الخاصة بالتربية البيئية، وبشكؿ 

راحؿ التعميـ العاـ الذي وضعتو خاص دليؿ استخداـ المرجع البيئي في م
. ووصمت الدراسة إلى نتيجة مفادىػا : أف  المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
حجـ الفقرات المتعمقة بالمفيومات البيئية في الكتب الثالثة، موضع الدراسة، 
يتناسب مع طبيعة المادة مف جية، ومع طبيعة األىداؼ الخاصة بيا مف جية 

ف كاف ىناؾ تمايز كبير بيف المجاالت، أي أف التوازف كاف معدومًا أخرى، وا  
بيف الحجـ المخصص لكؿ مجاؿ مف المجاالت، وخاصة مجاؿ " المشكالت 
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ٝ مف عدد الفقرات اإلجمالي فقط، وعمى ٕ.ٖالبيئية " الذي حصؿ عمى نسبة 
ائج أف ٝ مف عدد الفقرات المتعمقة بالمفيومات البيئية، وأظيرت النتٖ.ٜٕنسبة 

معظـ المفيومات البيئية وردت بشكؿ ضمني غير صريح، ولـ تحظ العناويف 
ٝ مف مجموع عناويف النصوص المتعمقة بالمفيومات ٖٓالرئيسة إاّل بنسبة 

 البيئية.
ـ( الوقوؼ نوع المواطنة في مناىج ٕٕٓٓ) Tupperوحاولت دراسة تابر 

وعية لممواطنة في ألبرتا مف الدراسات االجتماعية: ىدفت إلى دراسة الطبيعة الن
خالؿ استكشاؼ المواطنة في محتوى وأىداؼ الدراسات االجتماعية في المدرسة 
الثانوية، وتوصمت الدراسة إلى انو حاف الوقت لالبتعاد عف المواطنة المسئولة 
التي تـ حصرىا في االنخراط في األنشطة التي تسيـ في استقرار الدولة القومية 

تزاـ بالقوانيف واالنخراط في العمؿ، فيناؾ الحاجة إلى تزويد بالتصويت واالل
 الطالب بتجارب ومواقؼ تسيـ في دعـ المواطنة وفيـ أعمؽ ليا.

ـ( ٖٕٓٓ) Siteine وعف وسائؿ نقؿ المواطنة جاءت دراسة سايتف
الدراسات االجتماعية وتكنولوجيا التعميـ وسيمة لنقؿ المواطنة : والغرض مف ىذه 

تكشاؼ المواطنة في تكنولوجيا التعميـ والدراسات االجتماعية، الدراسة اس
فالدراسات االجتماعية تيدؼ لتمكيف الطالب مف المشاركة في مجتمع متغير 
وخمؽ مواطنيف مسؤوليف في حيف تيدؼ تكنولوجيا التعميـ "لتمكيف الطالب مف 

دراؾ العالقة بيف التكنولوجيا وال مجتمع"، وتوصمت محو األمية التكنولوجية لفيـ وا 
الدراسة إلى أف منياج الدراسات االجتماعية وتكنولوجيا التعميـ يواجيا صعوبة 
في تحقيؽ أىدافيـ، ينبغي تعزيز الشراكة بيف المنياجيف لتدعيـ المواطنة، 

 والتدقيؽ في برامج التنشئة االجتماعية والسياسية بالفصوؿ الدراسية.
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ستو التوجو األيديولوجى ـ( في درآٖٕٓكما حاوؿ أحمد ىاللي )
لمسياسات التعممية في مصر، تحميؿ مضموف كتاب القراءة والنصوص لممرحمة 
اإلعدادية خالؿ حقب تاريخية مختمفة في فترات الحكـ الناصرى، وفترة حكـ 
الرئيس السادات، والرئيس مبارؾ. وتوصمت الدراسة إلى: أف المنيج الدراسى 

اسة التعميمية والتي ترسـ مالمحيا السياسة نسؽ فرعى مف نسؽ أكبر وىو السي
العامة لمدولة، وأف المنيج الدراسي أحد وسائؿ التأثير األيديولوجى لمدولة، ويعد 
المنيج الدراسي كياف أيديولوجى يحتوي عمى مجموعة مف األفكار والمعتقدات، 
ولكؿ منيج دراسى رسمي ظاىر، منيج خفي لو أىداؼ غير معمنة وغير مكتوبة 

ساعد عمى إكساب شخصية التمميذ بعض األنماط المرغوبة، كما أف أيديولوجية ت
 المنيج الدراسي تختمؼ باختالؼ الحقب التاريخية المختمفة التي مر بيا.

ـ( التربية الوطنية ليس ليا ٕ٘ٓٓ) Mutchوتطرقت دراسة كاروؿ موتش 
قبؿ في تعميـ مكاف في المناىج الدراسية: وتطرقت إلى الماضي والحاضر والمست

المواطنة في المناىج بنيوزيالندا وتناولت المواطنة مف منظورات مختمفة مثؿ 
التماسؾ والترابط االجتماعي والمواطنة المحمية والوطنية العالمية وتعدد الثقافات 
ومحو األمية الحرجة ووصمت إلى عدد مف التوصيات منيا : تؤثر معتقدات 

مواطنة فالبد مف االعداد الجيد ليـ، عمى صناع وسموكيات المعمميف في تعميـ ال
السياسة االتفاؽ عمى وضع حيز لتعميـ المواطنة الفعالة في المنياج الرسمي 

 وغير الرسمي.

ـ( في قياس درجة ٕٛٓٓوتمثؿ اليدؼ الرئيس لدراسة محمد السيد زكريا )
ىا مواطنة الشباب المصرى، وأيضًا قياس وتقدير إحساسيـ بكؿ بعد مف أبعاد

التربط  –المشاركة المجتمعية  –الواجبات  –الحقوؽ  –عمى حدة )كاالنتماء 
الحرية والمساواة(، وقامت الدراسة باستخداـ  –والقيـ المجتمعية  –االجتماعى 
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( مجموعات بؤرية وكانت كؿ مجموعة تشتمؿ عمى ٘أدوات كمية لمقياس وىي)
رؼ عمى مجتمع الدراسة ( شابًا، كما تـ إجراء مقابالت أولية لمتع٘ٔ-ٓٔ)

( مقابمة متعمقة مع مجموعة مف الشباب عالوة عمى ٓ٘وكذلؾ تـ إجراء )
أسموب المالحظة التي تتـ في جميع مراحؿ الدراسة. أما عف البيانات الكيفية فقد 

مفردة( منيـ ٖٓٓٓاستخدمت الدراسة صحيفة االستبياف التي طبقت عمى )
في محافظة  ٓٓٙحافظة الشرقية، وفي م ٜٓٓفي محافظة القاىرة، و ٓٓ٘ٔ

أسيوط. وتمثمت اىـ نتائج الدراسة فيما يمي: أف غالبية الشباب بمعرفة تامة أو 
شبة تامة بمعنى المواطنة، وتفاوتت نسبة االلتزاـ بأداء الواجبات الوطنية وفقًا 
 لممستوى التعميمي، كما أف الشباب الذيف يسكنوف في المناطؽ الراقية أكثر التزاماً 
بواجبات المواطنة، ويتأثر مستوى المشاركة المجتمعية بمتغير النوع االجتماعي، 
كذلؾ أرجعت الدراسة دوافع الشعور بالروابط االجتماعية مع بقية أفراد المجتمع 

 إلى وجود روابط مشتركة بينيـ كالدـ والمكاف والمغة.

سة ـ( بدرآٜٕٓ) Kerr & Cleaverوقاـ كؿ مف دراسة كير و كميفر 
مطولة لممناىج المدرسية والبحوث النظرية والتجريبية لممرحمة الثانوية بدء مف 

في إنجمترا، وبعض دوؿ أوروبا و ركزت الدراسة عمى  ٜٕٓٓوحتى  ٕٕٓٓعاـ 
تعريؼ المواطنة وعرض نماذج ليا ومنياجيا وتحدياتيا في السياسات 

ارس أكثر تقدمًا في والممارسات التربوية وتوصمت الدراسة إلى وجود بعض المد
والمعنى بالتعزيز الميني  C.P.Dتعميـ المواطنة وذلؾ لتطبيقيا البرنامج الميني 

 لممواطنة مف خالؿ تعييف منسؽ لممواطنة بكؿ مدرسة.

ـ( لتوضيح مفيـو المواطنة ٖٕٔٓوىدفت دراسة محمد زيف العابديف )
ؼ في تحديد مفيـو ومستوياتيا ومجاالتيا وعناصرىا لمتوصؿ إلى أسباب االختال

، مع عرض لنماذج أفضؿ الممارسات  المواطنة والمشكالت التي تواجو المفيـو
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العممية لتعميـ وتفعيؿ المواطنة لدى األفراد، ولقد ارجعت الدراسة أسباب 
االختالؼ حوؿ مفيـو المواطنة الختالؼ الزماف والمكاف والثقافات والتنوع 

مجتمعات المختمفة، كذلؾ اختالؼ المواطنوف والفمسفات والسياسات السائدة في ال
في درجو شعورىـ بالوالء واالنتماء لممجتمع المحمى ولألمة ككؿ، وأكدت الدراسة 
براز اىميتو في تعزيز االنتماء والمواطنة وخاصة مف خالؿ  عمى دور التعميـ وا 
المواد الدراسية، التي يجب اف تتضمف مواد دراسية تعمؿ عمى خمؽ مواطنيف 

 دريف عمى االضطالع بواجبات المواطنة.قا

ـ( إلى التعرؼ عمى ٕٗٔٓوىدفت دراسة عبدا محمد عبدالرحمف )
وسائؿ وأساليب تعزيز االنتماء بيف العامميف في مؤسسات الطوافة، وتحفيز 
العامميف والمطوفيف عمى مختمؼ أعمارىـ باالستفادة مف المبادئ العامة التي 

، تطوير مستوى األداء والفاعمية لمؤسسات الطوافة عف تقوـ عمييا مينة الطوافة
طريؽ زيادة الثقة وروح االنتماء بيف العامميف فييا بصورة مستمرة وخدمة 
الحجاج. وقد تـ تطبيؽ استمارة االستبياف كأداة مف أدوات جمع البيانات عمى 

( مفردة مف العامميف بمؤسسات الطوافة، باإلضافة إلى ٓٓٔٔعينة قواميا )
استعانة الدراسة بالبيانات الجاىزة وشبة الجاىزة، وكذا المالحظة المباشرة 
والمقبالت الحرة، وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج منيا: أف عممية رفع الروح 
المعنوية لدى العامميف بمؤسسات الطوافة مف اىـ ميكانيزمات تعزيز روح 

داريا وعمميا لتحديث مستويات االنتماء، ويؤدى تحديث الكوادر الشبابية مينيا  وا 
القيادة اإلدارية والتنفيذية مما يدعـ انتماء العامميف، كما يعتبر توفير الظروؼ 

 االجتماعية واالقتصادية أو المادية المناسبة مف أىـ مقومات تعزيز االنتماء.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

بالؿ" مف حريث  اتفقت دراستنا الراىنة مع ما جاء في دراسة "الياـ 
قياميا بتحميؿ مضموف كتاب الدراسات االجتماعية إال انيا اختمفت مف حيث 
اليدؼ مف التحميؿ حيث قامت دراستيا بالبحث في موضوع حقوؽ االنساف وما 
يرتبط بو مف قيـ وحقوؽ، كذلؾ استخدمت دراسة "أسماء إلياس" و"الجوىرة 

وطبقتا دراستيما في المرحمة  بوشيت" نفس طريقة البحث وىى تحميؿ المضموف
االبتدائية العميا بالمممكة العربية السعودية، إال انيا ركزت عمى التربية البيئية في 
كتب المحفوظات والقراءة ، بينما حاولت دراستنا تحميؿ مضموف قيـ المواطنة في 

 منيج الدراسات االجتماعية والوطنية.

د ىاللي" في تحميؿ مضموف وتشابيت دراستنا الحالية مع دراسة "أحم 
كتاب السنة األخيرة مف مرحمة التعميـ االعدادي في مصر ، إال انيا تناولت 
منيج القراءة والنصوص بينما دراستنا الحالية تناولت منيج الدراسات االجتماعية 
والوطنية، كذلؾ ركزت دراسة ىاللي عمى التوجو األيديولوجي بصفو عامة ، 

نة اىتمت فقط بقيـ المواطنة في المنيج الدراسي، أما عف غير أف دراستنا الراى
دراسة "محمد السيد زكريا" فقد اتفقت معيا دراستنا مف حيث تناوليما لموضوع 
المواطنة غير اف دراسة زكريا قامت بقياس درجة المواطنة لدي الشباب بكامؿ 

 ة استبياف.أبعادىا مف خالؿ إجراء مقابالت مع مجموعات بؤرية باستخداـ استمار 

وتتكامؿ دراستنا الراىنة مع دراسة "محمد زيف العابديف" ودراسة "فالتماف"  
فأبرزوا دور التعميـ واىميتو في تعزيز االنتماء والمواطنة وخمؽ مواطنيف قادريف 
عمى االضطالع بواجبات المواطنة، كما اتجيت دراسة "فالتماف" مف حيث الفكرة 

ة العامة لممناىج وربطيا بالمناخ السياسي العاـ ، أما العامة نحو الوظيفة التعميمي
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دراستنا الراىنة فركزت عمى قيـ المواطنة في ىذه المناىج وىناؾ وجو ربط بينيما 
 مف اف المنيج الدراسي يحمؿ بيف طياتو أيديولوجية المواطنة ويدعميا.

وتعد دراسة "ماير" مف اقرب الدراسات لدراستنا مف حيث تحديدىا  
اؼ ثالثة لمنيج المواطنة بينما دراستنا الراىنة تركز عمى وجود قيـ لممواطنة ألىد

بالمنيج الدراسي، أما دراسة "كوجاف" و ديركوت" فإنيا اىتمت بالخصائص 
المطموبة لمواطني المستقبؿ بينما دراستنا بحثت في األداة التي تنتج ىذه 

 الخصائص وىى المنيج الدراسي.

إلى التعرؼ عمى نوع ‘مع دراسة "تابر" التى ىدفت كذلؾ تقترب دراستنا  
المواطنة في مناىج الدراسات االجتماعية مف خالؿ تزويد الطالب بتجارب 
 ومواقؼ تسيـ في دعـ المواطنة وىو نفس ىدؼ دراستنا إال اف الوسيمة تختمؼ.

كما تشابيت دراستنا مع دراسة "سايتف" مف اعتبارىا الدراسات  
لنقؿ المواطنة ودراستنا كذلؾ اعتبرت منيج الدراسات  االجتماعية وسيمة

االجتماعية وىو الوعاء الذى يحتوي عمي منيج المواطنة، كما تشابيت دراستنا 
مع دراسة "كميفر" مف حيث تناوليا لممنيج الدراسي لتعريؼ المواطنة وعرض 

ساحة نماذج ليا بينما دراستنا الراىنة تناولت المنيج بالتحميؿ لموقوؼ عمى م
 المواطنة فيو.

وبعد االطالع عمى الدراسات السابقة يالحظ ندرة الدراسات التى تناولت دور 
المنياج التعميمي في دعـ قيـ المواطنة. كذلؾ لـ تتطرؽ أى منيا إلي التعرؼ 
عمى المواطنة في محتوى ومضموف المنياج التعميمي بالمممكة العربية السعودية 

 توسطة محؿ الدراسة بصفة خاصة. عامة، ومنياج المرحمة الم
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 مشكمة الدراسة:  .ب 
يعد المنيج الدراسي وسيمة لتحقيؽ األىداؼ التي تبغي الدولة تحقيقيا 
في المجتمع، ومف ثـ يخضع لمتخطيط لكى يحقؽ اليدؼ أو األىداؼ 
المرجوة منو في تكويف جيؿ يتصؼ بصفات شخصية معينة؛ فالمنيج عندما 

نة يعد ممثاًل لتاريخ المجتمع بكؿ ما يشتمؿ عميو يدرس في فترة تاريخية معي
ذا كانت وسائؿ تشكيؿ العقؿ في عصر  مف أوضاع وظروؼ سائدة، وا 
العولمة تتخذ أشكااًل جديدة وفقًا لمتطور التكنولوجى والتدفؽ المعموماتى مثؿ 
وسائؿ االتصاؿ الحديثة ووسائؿ اإلعالـ المقروءة والمسموعة والمرئية 

شبكة المعمومات الدولية، إال أف المنيج الدراسى يعد واحدًا مف باإلضافة إلى 
أىـ تمؾ األدوات والوسائؿ، فالفرد في المجتمع يمتمؾ الحرية في التنقؿ بيف 
تمؾ الوسائؿ أو االختيار مف بينيا ولكف المنيج الدراسى في مراحؿ التعميـ 

 المختمفة لـ يكف لمطالب خيارًا في اختياره أو تركة.

يخضع المنيج الدراسي إلى تخطيط ومتابعة وتطوير مف قبؿ الدولة كذلؾ 
فال يحمؿ بيف طياتو مواد تحتمؿ الصدؽ والكذب أو تيدؼ إلى تغييب العقوؿ 

كوسيمة  –في بعض األحياف مثؿ بعض الوسائؿ األخرى، ثـ أف المنيج الدراسى 
ع نياية كؿ يؤدى الطالب فيو امتحاف م-لتحقيؽ أىداؼ أيديولوجية في المجتمع 

 فصؿ دراسى وىذا ما يضفي عميو صفة اإللزاـ عف غيره مف الوسائؿ األخرى.

 أىداف البحث: .ج 
 يحاوؿ البحث تحقيؽ عدد مف األىداؼ ىي:

  التعرؼ عمى دور المنيج في تعزيز قيـ المواطنة مف خالؿ
 األفكار التي احتواىا.
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 ج الوقوؼ عمى المساحة التي احتوتيا فكرة المواطنة في المني
 الدراسى .

  تبياف أىـ الكممات الموجية أليديولوجية المواطنة بصورة
 واضحة ومباشرة بالمنيج.

 بصورة مستترة وخفية. توضيح الكممات التي تعزز قيـ المواطنة 
 تساؤالت البحث: .د 

 يحاوؿ البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 ما أىـ األفكار التي أشتمؿ عمييا المنيج تدعـ المواطنة؟ 
  كـ تمثؿ وحدات المنيج الداعمة لممواطنة مف إجمالي وحدات

 المنيج؟
 ما المساحة التي تمثميا قيـ المواطنة بالمنيج؟ 
  ما الكممات الداعمة لقيمة المواطنة بصورة واضحة وظاىرة

 بالمنيج الدراسى؟
  ما الكممات الداعمة لقيـ المواطنة بصورة مستترة أو خفية

 واحتواىا المنيج الدراسى؟
 مفاىيم الدراسة وتعريفاتيا اإلجرائية: .ه 

ىو ذلؾ المكاف الذي ولد فيو اإلنساف ويحمؿ جنسيتو ويشعر فيو باألمف الوطن: 
 واالستقرار، ويوفر لو قدرًا مف الحقوؽ واالمتيازات.

ىو أي شخص يولد في وطف ويحمؿ جنسيتو ويخاؼ عميو ويحرص المواطن: 
 (.ٚٔ: ٕٛٓٓريا،عمى أداء واجباتو نحوه)محمد السيد زك

 يتصؼ المواطف الصالح بثالث سمات ىي: المواطن الصالح: 
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 المسئولية الشخصية: فيو يتصرؼ متحماًل مسئوليتو في المجتمع المحمى.

المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركة: يشارؾ بفاعمية في الشئوف المدنية والحياة 
 مى.االجتماعية لممجتمع المح

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ: يقدر عمى فعاؿ البنى االجتماعية واالقتصادية 
والسياسية، ويستكشؼ استراتيجيات تتعامؿ مع األسباب الجذرية 

 (.ٙ٘: ٕٛٓٓلممشكالت)ديفيد جروسماف،
 ٜٜٛٔدة()آلف سكوت،بمعناىا الضيؽ )االنتماء الرسمي لبمد ذات سياالمواطنة: 

 :ٖٖٔ.) 

فكرة المواطنة عمي تساوي كافة أعضاء مجتمع معيف مف  وتقوـ 
المواطنيف في الحقوؽ والواجبات ، واف تقنف ىذه الحقوؽ في الدساتير 
والقوانيف ، وتذىب بعض التعريفات إلي مدي أكبر مف ذلؾ ؛ بالتأكيد 

عضوية أو المشاركة عمي قيمة الوالء ؛ حيث تعني المواطنة عمومًا " ال
في أنشطة مجتمع أو مجموعة مف المجتمعات، وىي تنطوي عمي إحساس 
بالوالء والترابط مع مفيوـ الدولة او النظاـ األىمي واالنتماء، والتأكيد عمي 
العموميات المشتركة. وفي مقابؿ الواجبات التي يمتـز بيا المواطنوف نحو 

تماثميـ مع النظاـ")أيمف الجماعة يحصموف عمي مزايا وحقوؽ خاصة ل
(. وتدؿ المواطنة ضمنًا عمى قدر مف الحرية  ٔٚٚ:  ٕ٘ٓٓعبدالوىاب،

يتمتع بو المواطف ؛ يسمح لو بممارسة حقوقو السياسية ، ويممى عميو 
أيضًا واجبات نحو الوطف الذى يعيش فيو. " فالمواطنة والمواطف فى المغة 

: ٖٕٔٓ")أحمد ىاللى، العربية مف الوطف وىو موطف اإلنساف ومحمو
(. وىى حركة تاريخية مستمرة تيدؼ لتوسيع مساحة مشاركة ٕ٘ٔ

المواطف في الحياة العامة لممجتمع، وىى مجموعة مف الحقوؽ التي يتمتع 
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بيا المواطنوف ويترتب عمييا عدة واجبات، ويعد تفعيؿ حقوؽ المواطنة 
كالقبمية والعصبية وتغميب رابطة المواطنة عمى غيرىا مف الروابط األولية 

واالنتماءات العرقية ضرورة لمحد مف كثير مف اإلشكاليات)حناف أبوسكيف، 
ٕٕٓٔ :٘ٛ.) 

مؤسسة تصيغ المعمومات بطريقة تمكف مف نقميا لألجياؿ القادمة عمى المدرسة: 
أساس القيـ المتعارؼ عمى شرعيتيا، وستصبح شرعية أي موضوع 

بشكؿ خاص وتـ نقميا عف طريؽ  تعميمى أساسية إذا تأصمت في المجتمع
المدرسة. ولكف مثؿ ىذه الرؤى ال تتأكد أواًل وأخيرًا وتتطور إال حسب 

 (.ٕٔٓ:  ٜٜٛٔاأليديولوجيات السائدة)أنطواف بيمى، 

" أف مدارس اليوـ تؤدى أربعة واجبات أساسية ىي: Illichويعتقد أليش " 
ينية محددة، وتعميـ القيـ تقديـ الرعاية التأديبية، توزيع الناس وفؽ أدوار م

المييمنة، واكتساب الميارات والمعارؼ المقبولة اجتماعيًا)أنتونى جيدنز، 
ٕٓٓ٘  :٘ٙٓ .) 

ـْ  َبّيًف واضح ، وقاؿ تعالى: " –نيج : طريؽ المنيج الدراسى:  ِلُكؿٍّ َجَعْمَنا ِمْنُك
استباف وصار (. وانيج الطريؽ: وضح و ٛٗ")سورة المائدة أية ِشْرَعًة َوِمْنَياًجا

نيجًا واضحًا بينًا، والمنياج: الطريؽ الواضح. واستنيج الطريؽ : صار نيجًا، 
حتى ترككـ عمى الطريؽ ناىجة،  : لـ يمت رسوؿ ا  وفى حديث العباس 

 أي وضحٍة بينٍو.

وىى كممة مشتقة  Curriculumأما الكممة اإلنجميزية الدالة عمى المنيج 
مار لسباؽ، وىناؾ كممة تستعمؿ مرادفة لكممة مف أصؿ التينى وتعنى مض

وتعنى  Syllabusالمنياج وأحيانًا بداًل عنيا، وىى كممة المقرر وتقابؿ كممة 
كمية المعرفة التي يطمب مف المتعمميف دراستيا وتعمميا خالؿ العاـ الدراسى. 
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أما مفيوـ المنيج فيو أوسع مف ذلؾ إذ يشمؿ المعرفة والتي تسمى المحتوى 
تعميمى واألنشطة التعميمية التي توصؿ إلييا واألىداؼ المرجوة مف تعمـ ال

المحتوى، والتقويـ لمتأكد مف تحقيؽ األىداؼ فضاًل عف المعمـ والمتعمـ والبيئة 
 (.ٖ٘، ٕٙٓٓالمحيطة بيما)سييمة الفتالوى وأحمد ىاللى، 

رسيا المفيوـ القديـ : ىو مجموعة المواد الدراسية أو المقررات التي يد
 التالميذ.

المفيوـ الحديث لممنيج الدراسى: ىو مجموعة الخبرات التي تييئيا  
المدرسة لتالميذىا داخميا وخارجيا لتحقؽ ليـ النمو الشامؿ في جميع النواحى. 
أي أف المنيج يعمؿ عمى إعداد التالميذ لممارسة أنشطة المجتمع بأنجح طريقة 

ات التي يكتسبيا التالميذ في المدرسة ممكنة، وبذلؾ يشمؿ المنيج جميع الخبر 
وبتوجيو منيا فال يقؼ عند حد االىتماـ بالمادة، ولكنو يعنى بالتمميذ وسموكو 
أينما كاف، داخؿ جدراف المدرسة وخارجيا، فالمنيج بيذا المعنى يشمؿ اليداؼ 
التربوية التي يسعى لتحقيقيا كما يشمؿ المادة مف معارؼ وميارات إلى جانب 

 (.ٚٚلنشاط المختمفة التي يقـو بيا التمميذ)فرنسيس عبدالنور، بدوف : أوجو ا

 الموجيات النظرية لمبحث: .و 

 االتجاه البنائى الوظيفى:

ينظر ىذا االتجاه لممجتمع باعتباره نسؽ مف الوظائؼ واألدوار التى  
تربطيا مجموعة معقدة مف التفاعالت التي تسعى إلى استمرار النسؽ الكمى 

يو، ومف ىذه النظرة فإف األنساؽ الفرعية كالنسؽ التعميمي يتـ تحميمو والحفاظ عم
مف زاوية وظيفتو في تحقيؽ التضامف الداخمى بيف مكونات المجتمع والفرضية 
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األساسية ليذا االتجاه مؤداىا أف المجتمع بمثابة مجموعة مف النظـ، ومنيا 
 تمع وتكاممو.النظاـ التربوي، ولكؿ منيا لو وظيفتو في استمرار المج

 : Durkheimاميل دور كايم 

يعد كتاب "اميؿ دور كايـ" تطور المنيج في فرنسا أوؿ إسياماتو في  
دراسة المنيج حيث حرص عمى إبراز نظريتو عف التضامف االجتماعى بالتركيز 
عمى نوعية المنياج التعميمى الدراسة لتوجيو السموؾ األخالقى لممتعمميف نحو 

، والتقاليد واألخالؽ، وغيرىا مف موجيات التنشئة االجتماعية القيـ، والعادات
والتربوية، كذلؾ تؤكد تحميالتو أىمية تحديد المناىج التعميمية بواسطة الدولة، 
فعممية التنشئة االجتماعية ونوعية المناىج والمقررات التي توجد في المدارس، 

ندمج مع متطمبات المجتمع والنظاـ كفيمة بإعادة توجيو المتطمبات الفردية حتى ت
بصورة إيجابية؛ كما تناوؿ بالتحميؿ األسباب والدوافع الحقيقية وراء تدريس بعض 
العموـ وما تأثير مناىجيا عمى التعميـ األخالقي، واألبداع والثقافة، والميارات 
الفردية، وتكويف الشخصية، واكتساب القيـ االجتماعية، والدينية وغير ذلؾ مف 

خرى ال تتـ إال عف طريؽ المناىج التعميمية والفصوؿ الدراسية، ولذا متغيرات أ
 نجده يصؼ المدرسة باعتبارىا بيئة التعميـ األخالقي واالجتماعى لممتعمميف. 

 : Dreebenروبرت دربين 

ركز دربيف عمى أىمية المنيج التعميمى وطبيعة المناخ األكاديمى في 
حقيؽ المبادئ والمعايير االجتماعية الفصوؿ الدراسية التي يجب أف نسعى لت

متناواًل بعض السموكيات والمظاىر التي توجد داخؿ المدرسة ونوعية األنشطة 
التعميمية والتي يمكف أف تدرج تحت ما يسمى "بالمنيج الخفى" باإلضافة إلى 
المنياج التقميدي، أو الرسمي، عالوة عمى ذلؾ عنى "دربيف" بنوعية التقسيـ 

خؿ المدرسة والفصوؿ الدراسية ومدى عالقة ذلؾ بنوعية المناىج األكاديمى دا
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التعميمية التي تؤثر عمى عمميات االستقاللية، واإلنجاز، والعالمية، والتخصص 
كمعايير اجتماعية يجب إكسابيا لممتعمـ حتى يتكيؼ مع طبيعة الحياة 

 (.ٙٚٔ: ٜٜٙٔالمستقبمية)عبدا عبدالرحمف،
 الماركسية المحدثة :

 : Bourdieuورديو ب

استطاع "بورديو" أف يناقش قضية المنياج التعميمى والمدرسة والوظائؼ 
المختمفة لمنظاـ التعميمى في المجتمعات الغربية الحديثة وغيرىا مف القضايا التي 
استقطبت وفتحت الشيية العممية واأليديولوجية لكثير مف عمماء التربية 

أفكارىـ حوؿ قضية األيديولوجية التعميمية وسوسيولوجية المنيج الذيف ربطوا 
Education Ideology  فمقد أىتـ بسوسيولوجيا المنيج عندما ناقش دور.

المدرسة في المجتمع وطبيعة اختيار وتحديد أنماط المقررات والمناىج التعميمية 
 Cultural Capitalوالطرائؽ التي بواسطتيا يتـ تكويف رأس الماؿ الثقافي 

 ألجياؿ.وانتقالو ل
 االتجاه النقدى:

 : Appleمايكل آبل 

تكمف نقطة البداية في النظرية النقدية لممنيج والمعرفة المنظمة كما 
يصوغيا آبؿ في عد المنيج كيانًا أيديولوجيًا يخدـ في األساس مصالح وتوجيات 
سياسية واقتصادية واجتماعية معينة، ويرى أف االىتماـ بالدور األيديولوجى 

التعميمى يساعدنا في الوقوؼ عمى طبيعة العناصر المعرفية المتضمنة لممنيج 
في المنياج، والتي يجب تدعيميا، وتمؾ التي يجب الحد منيا في عممية اختيار 

 وتنظيـ المعرفة المنظمة.
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 : Bernsteinبرنستين 

حاوؿ "برنستيف" أف يحدد طبيعة المعرفة التعميمية وكيفية تحقيقيا في المدارس 
 يؽ عناصر ثالث ىي:عف طر 

المنيج باعتباره العنصر األساسى الذى يقدر أو يحدد نوعية  .ٔ
 المعرفة المنظمة التي تقدـ إلى المتعمميف.

 طرائؽ التدريس وكيفية توصيؿ المحتوى التعميمى. .ٕ
 عممية التقويـ لمتأكد مف تحقؽ األىداؼ التربوية والتعميمية. .ٖ

 االتجاه الفينومينولوجى:

 : Youngميشيل يونج 

طرح ميشيؿ يونج مجموعة مف التصورات السوسيولوجية في كتابة المعرفة 
، مركزًا بصورة خاصة عمى المناىج  Knowledge and Controlوالضبط 

التعميمية وكيفية تنظيـ وتحديد المقررات التعميمية، فقد عد التربية إنتاجًا لممعرفة 
وغير واعية، كما رفض وتنظيمًا ليا في زمف معيف يتضمف اختيارات واعية 

معالجة المناىج التي يتـ تعميميا داخؿ المدرسة عمى أنيا ال تشكؿ أية مشكمة 
تربوية، فيذا االتجاه يعكس في رأيو االعتقاد الشائع في موضوعية المعرفة 

 (. ٜٛٔ:  ٕٙٓٓالمتضمنة في المناىج)سييمة الفتالوى وأحمد ىاللى، 
 ة:إسيامات مارشال فى التنظير لممواطن

تطور مفيـو ونطاؽ المواطنة واتسع، تحت تأثير الديناميكية المجتمعية 
التي شيدت حركات عمالية تسعي لنيؿ حقوقيا، وحركات نسويو تبحث عف 
المساواة مع الرجؿ، ويعد إسياـ "مارشاؿ" مف اإلسيامات الرائدة فى مجاؿ 

خاللو تجربة  المواطنة، حيث استطاع أف يضع إطارًا نظريًا شاماًل استوعب مف
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الدولة القومية الحديثة: "دولة الرفاىية" والمجتمع الرأسمالي، خاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية: وتحتؿ مساىمتو اىتمامًا كبيرًا اآلف حيث إنيا تمثؿ األساس 

 (.ٖٗٓٔ:  ٕ٘ٓٓالمرجعي لفكرة المواطنة)سمير مرقص، 

تي تيسر الحصوؿ عمي ويحدد " مارشاؿ " المواطنة باعتبارىا المكانة ال
الحقوؽ والقوي المرتبطة بيا ، وفي محاولة تفصيؿ ىذه الحقوؽ يري أنيا تتشكؿ 
مف الحقوؽ المدنية التي تضـ حرية التعبير والمساواة أماـ القانوف ، والحقوؽ 
السياسية التي تشمؿ الحؽ في التصويت والحؽ في االنضماـ إلي أية تنظيمات 

االجتماعية واالقتصادية التي تحتوي عمي الرفاىية  سياسية مشروعة ، والحقوؽ
( ؛ وتتكوف مف ثالثة ٖٖٚ، ٕ٘ٓٓاالقتصادية واألماف االجتماعي)عمى ليمو ، 

 عناصر ىى:
 ( :  Civil  Elementالعنصر المدنى ) -أ

ويتضمف الحرية الفردية ، وحرية التعبير ، واالعتقاد واإليماف ، وحؽ االمتالؾ ، 
والحؽ فى العدالة فى مواجية اآلخريف الذيف يظمموه فى إطار  وتحرير القيود ،

المساواة الكاممة . والمؤسسات المنوط بيا تحقيؽ العنصر المدنى فى المواطنة 
 ىى المؤسسات القضائية.

 ( : Political  Element)ب( العنصر السياسى )

تمع ويعنى الحؽ فى المشاركة مف خالؿ القوى السياسية الموجودة فى المج
باعتبار )المواطف( عضو فاعؿ فى السمطة السياسية ، أو كناخب ليذه القوى 

 السياسية. ويمارس العنصر السياسى مف خالؿ البرلماف أو المجالس المحمية.
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 ( :   Social Element)ج( العنصر االجتماعى )

 ويعنى تمتع المواطف بالرفاىية االقتصادية واألماف االجتماعى، والتمتع بحياة
جديرة بإنساف متحضر وفقًا لممعايير فى المجتمع القائـ؛ ويتـ العنصر 
االجتماعى مف خالؿ نظاـ التعميـ، ونظاـ الرعاية الصحية، والخدمات 
االجتماعية، حيث يمعب التعميـ دورًا محوريًا فى بناء المواطف ، فيو كقيمة يعمؿ 

اثية مثؿ الموضوعية عمى تطوير الشخصية اإلنسانية، ويكسب المواطف قيمًا حد
والتفكير الناقد ، والقدرة عمى التخطيط ، وكذلؾ التسامح والمرونة العقمية ، 
واالستعداد لممشاركة " . وىو كأداة وسيمة قوية لتحقيؽ الحراؾ االجتماعى مف 
اسفؿ إلى اعمى، وما يترتب عمى ذلؾ مف الحد مف الفقر ، وتحقيؽ تكافؤ 

ىو احد األدوات الرئيسية لمقرطة الييكؿ  الفرص . بمعنى آخر ؛ التعميـ
االجتماعى . كما أف التعميـ حؽ مف حقوؽ المواطنة. بيد أنو مجرد توافر نظاـ 
لمتعميـ ال يكفى بمفرده لتحقيؽ الدور السابؽ اإلشارة إليو، بؿ البد مف وجود قدر 

ى تحقيؽ كبير مف اإلدراؾ الفردى والمجتمعى ألىمية التعميـ ، واالقتناع بجدواه ف
 (.ٖٔٔٔ:  ٕ٘ٓٓما نيط بو مف أىداؼ وأدوار)ىويدا عدلى، 

، أنيا " عممية   Watersومع بروز ظاىرة العولمة والتى تعنى بحسب واترز 
اجتماعية حيث تتراجع أماميا عوائؽ الجغرافيا أو أى ترتيبات سياسية أو 

ممية ، وذلؾ اجتماعية ، وبحيث يدرؾ الناس أنفسيـ أنيـ يتراجعوف أماـ ىذه الع
بفعؿ ثورة المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت والمعامالت المالية التى تديرىا 
الشركات عابرة القوميات والمتعددة الجنسيات والتى باتت أكثر قوة مف الدوؿ 
والمؤسسات السياسية الدولية، تطورت ثقافة عولمية يتفاعؿ معيا الناس مف كؿ 

اءاتيـ القومية ، األمر الذى جعميـ صوب واتجاه ، بغض النظر عف انتم
يضعوف اختياراتيـ الفردية قبؿ ىوياتيـ القومية ، لما ال وقد أصبحوا أغنياء فى 
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السوؽ العالمية ، حيث ثقافة السوؽ تشكؿ منظومة قيميـ ، بعيدًا عف مياـ 
 (.ٕ٘ٓٓعضويتيـ فى الجماعة الوطنية التى ينتموف إلييا")سمير مرقص، 

 إلجرائية لمبحث :المرحمة ا -5

 نوعية البيانات: .أ 
  :ويمكف الحصوؿ عمييا مف خالؿ الدراسات والبحوث بيانات ثانوية

 السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
  :مف خالؿ تحميؿ محتوى )مضموف( منيج الدراسات بيانات كيفية

 االجتماعية والوطنية لمسنة النيائية مف المرحمة المتوسطة. 
  :لبيانات غير الرقمية )المفظية( التي تـ تحمييا إلى تحويؿ ابيانات كمية

 رمزو كمية ليا خواص رقمية.
 عينة البحث ومبررات اختيارىا: .ب 

لقد وقع االختيار عمى منيج الدراسات االجتماعية والوطنية لمصؼ الثالث 
المتوسط )كتاب الطالب: متاح عمى موقع وزارة التربية والتعميـ: 

www.moe.gov.sa :واإلدارة العامة لممناىجhttp:// 
Curriculum.gov.sa تمؾ المرحمة التي تبدأ فييا تكويف شخصية الطالب ،)

ويكوف أكثر التصاقًا بالمدرسة بعد أف كاف أكثر التصاقًا باألسرة، كذلؾ ىذا 
قياـ بيذا الدور عف المقرر ىو األقرب لدعـ قيـ المواطنة واالنتماء والمنوط بو ال

 سائر المناىج األخرى.

http://www.moe.gov.sa/
http://www.moe.gov.sa/
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 ( أغمفة كتاب الدراسات االجتماعية والوطنية لمصف الثالث المتوسط1شكل )

 وحدات تحميل المحتوى: .ج 
  :يجرى تقسيـ المنيج وفؽ تمؾ الوحدة مف الناحية وحدة مقاييس المساحة

 .ووحدات فصول وأبوابالمادية إلى 
  :أو أفكار جمل بسيطةيقسـ المنيج وفقًا ليذه الوحدة إلى وحدة الموضوع 

 حوؿ المواطنة.
 :وتسمى أحيانا وحدة المصطمح ويتـ تقسيـ المنيج  وحدة الكممة أو الرمز

 .عمى المواطنة وتسجؿ تكراراتيا كممات دالةإلى 

 المرحمة التفسيرية: -6

 وحدة مقاييس المساحة:  1/ 6

يـ منيج الدراسات االجتماعية والوطنية وفؽ تمؾ الوحدة إلى فصميف تـ تقس
دراسييف: اشتمؿ الفصؿ الدراسى األوؿ عمى ست وحدات، والثانى عمى ست 
وحدات أخرى، فأصبح مجموع الوحدات اثنتا عشر وحدة دراسية؛ احتوت وحدات 
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ى %، بينما احتو ٗٗالفصؿ الدراسى األوؿ عمى إحدى وعشروف درسًا بنسبة 
 %.ٙ٘الفصؿ الدراسى الثانى عمى سبعة وعشروف درسًا بنسبة 

احتمت الوحدتيف الثامنة )موارد المممكة العربية السعودية( والعاشرة 
)خدمات في المممكة العربية السعودية( المرتبة األولى مف حيث أعداد الدروس 

% مف إجمالي عدد الدروس البالغ ٘.ٕٔدروس بنسبة  ٙحيث مثمت كؿ وحده 
دروس بنسبة  ٘درس. ثـ تمتيما الوحدة األولى )الخصائص الطبيعية( بعدد  ٛٗ

%، وتساوت الوحدات الثانية )تاريخ الدولة السعودية األولى والثانية(، ٗ.ٓٔ
 -الشورى-والوحدة الرابعة )األنظمة في المممكة العربية السعودية: الحكـ 

العماؿ(، والوحدة الحادية المناطؽ(، والوحدة التاسعة )قضايا وطنية: العمؿ و 
عشر )قضايا وطنية: األمف والسالمة(، والوحدة الثانية عشر )التقنية 

دروس  ٗواالتصاالت الحديثة( في أعداد الدروس حيث مثؿ كؿ وحدة منيا 
 %.ٗ.ٛبنسبة 

وجاءت الوحدات الثالثة )تاريخ المممكة العربية السعودية( ، والخامسة  
واجبات(، والسابعة )سكاف المممكة العربية السعودية( )قضايا وطنية: الحقوؽ وال

% لكؿ وحدة وأخيرًا جاءت الوحدة السادسة )قضايا ٕ.ٙبثالث دروس بنسبة 
 %.ٗوطنية: الشورى والحوار( درساف بنسبة 

 ( التوزيع التكراري والنسبي لتوزيع الدروس عمى وحدات المنيج1جدول ) 

 % عدد الدروس الوحدة

 % 4..1 5 ئص الطبيعية لوطنىاألولى : الخصا
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 % 8.4 4 الثانية : تاريخ وطنى: الدولة السعودية األولى والثانية

 % 6.2 3 الثالثة : تاريخ وطنى: المممكة العربية السعودية

الرابعة : األنظمة في المممكة العربية السعودية : الحكم 
 % 8.4 4 المناطق. -الشورى –

 % 6.2 3 وق والواجبات.الخامسة: قضايا وطنية : الحق

 % 4 2 السادسة : قضايا وطنية: الشورى والحوار.

 % 6.2 3 السابعة : سكان المممكة العربية السعودية

 %12.5 6 الثامنة : موارد المممكة العربية السعودية

 % 8.4 4 التاسعة : قضايا وطنية : العمل والعمال 

 %12.5 6 ديةالعاشرة : خدمات في المممكة العربية السعو 

 % 8.4 4 الحادية عشر : قضايا وطنية : األمن والسالمة

 % 8.4 4 الثانية عشر : التقنية واالتصاالت الحديثة

 % ..1 48 المجموع

( أن وحدات المنيج المنوط بيا تدعيم قيم 1ويتضح من خالل جدول )
( وحدات ىي الخامسة 4المواطنة وتحمل عنوان رئيس "قضايا وطنية" )

لسادسة والتاسعة والحادية عشر، وتمثل تمك الوحدات أكثر من ثمث وحدات وا
% من إجمالي عدد وحدات المنيج ككل البالغ عددىا  33.3المنيج بنسبة 

( وحدة.12)  
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ن كانت تمك النسبة قد انخفضت من حيث عدد الدروس الممثمة  وا 
( 13مى )لممواطنة من بين دروس المنيج فقد احتوت تمك الوحدات األربعة ع

 % من إجمالي عدد دروس المنيج. 27( درس بنسبة 48درس من إجمالي )

ومف حيث التوزيع المساحى لوحدات المنيج الدراسى فقد احتمت الوحدة 
الثامنة )موارد المممكة العربية السعودية( المرتبة األولى مف حيث المساحة؛ فقد 

لصفحات البالغ % مف إجمالي عدد اٛ.ٖٔصفحة بنسبة  ٗ٘بمغت مساحتيا 
صفحة، تالىا الوحدة الرابعة )األنظمة في المممكة العربية  ٜٖٛعددىا 

% ؛ ثـ الثالثة )تاريخ المممكة العربية ٚ.ٓٔصفحة بنسبة  ٕٗالسعودية( 
%، وتمتيا الوحدة الثانية )تاريخ الدولة ٕ.ٓٔصفحة بنسبة  ٓٗالسعودية( 

؛ ثـ الوحدة الثانية عشر %ٚ.ٜصفحة بنسبة  ٖٛالسعودية األولى والثانية( 
%، ثـ الوحدة األولى ٘.ٜصفحة بنسبة  ٖٚ)التقنية واالتصاالت الحديثة( 

 %.ٕ.ٛصفحة بنسبة  ٕٖ)الخصائص الطبيعية( 

وتساوت كؿ مف الوحدتاف السابعة )سكاف المممكة( و العاشرة )خدمات في 
ة %، وبعدىما الوحدٗ.ٚصفحة بنسبة  ٜٕالمممكة العربية السعودية( في 

%، ٜ.ٙصفحة بنسبة  ٕٚالحادية عشر )قضايا وطنية: األمف والسالمة( 
%؛ ٖ.٘صفحة بنسبة  ٕٔفالوحدة السادسة )قضايا وطنية: الشورى والحوار( 

وتقاسمتا المركز األخير الوحدتاف الخامسة )قضايا وطنية: الحقوؽ والواجبات( 
 %.  ٔ.٘نسبة صفحة ب ٕٓوالتاسعة ) قضايا وطنية: العمؿ والعماؿ( بواقع 
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 ( التوزيع التكراري والنسبي لمساحة وحدات المنيج الدراسي2جدول )

 الوحدة
عدد 

 الصفحات
% 

 %  8.2 32 األولى : الخصائص الطبيعية لوطنى

 % 9.7 38 الثانية : تاريخ وطنى: الدولة السعودية األولى والثانية

 % 2..1 .4 الثالثة : تاريخ وطنى: المممكة العربية السعودية

 –الرابعة : األنظمة في المممكة العربية السعودية : الحكم 
 %7..1 42 المناطق. -الشورى

 % 5.1 .2 الخامسة: قضايا وطنية : الحقوق والواجبات.

 % 5.3 21 السادسة : قضايا وطنية: الشورى والحوار.

 % 7.4 29 السابعة : سكان المممكة العربية السعودية

 % 13.8 54 لمممكة العربية السعوديةالثامنة : موارد ا

 % 5.1 .2 التاسعة : قضايا وطنية : العمل والعمال

 % 7.4 29 العاشرة : خدمات في المممكة العربية السعودية

 % 6.9 27 الحادية عشر : قضايا وطنية : األمن والسالمة

 % 9.5 37 الثانية عشر : التقنية واالتصاالت الحديثة

 % ت ..1 389 المجموع
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(أن عدد صفحات وحدات 2ومن الناحية المساحية فقد تبين من جدول )
( صفحة 389( صفحة من إجمالي )88المنيج التي تدعم قيم المواطنة )

%، ومن ثم فإن تمك النتيجة توضح تراجعًا بالمقارنة بعدد 22.6بنسبة 
 الوحدات والدروس الذين مثال نسبًا.

 وحدة الموضوع:  ٕ/  ٙ

تحميؿ األيديولوجى وجود وحدة مف وحدات المنيج الدراسى تبيف مف ال
تيدؼ بصفة مباشرة وأساسية وواضحة إلى دعـ قيـ المواطنة، وىى الوحدة 
الخامسة وتحمؿ عنواف: قضايا وطنية )الحقوؽ والواجبات(، ثـ تناولت بعض 
الوحدات األخرى أفكار وجمؿ تدور في فمؾ المواطنة بصورة غير مباشرة مستترة 

لكنيا تصب في صالح تدعيـ المواطنة كما سوؼ نعرض في التحميؿ حيث تـ و 
 تقسيـ تمؾ الوحدة إلى جمؿ بسيطة أو أفكار تتعمؽ بالمواطنة وتدعميا :

 المواطنة الصريحة:  ٔ/ٕ/ٙ
مثمت الوحدة الخامسة من وحدات المنيج االثني عشر الدعم الصريح 

ل الدراسى األول وبدأت صفحاتيا والواضح لقيم المواطنة وتم تناوليا في الفص
( صفحة .2(، بواقع ).18( وانتيت عند الصفحة رقم )161من رقم )

 باإلضافة إلى صفحة الغالف، وتمثمت أىداف دراسة ىذه الوحدة في :

 تعرؼ الطالب عمى واجباتيـ نحو الوطف. -ٔ
 تعريؼ الطالب بأىـ حقوقيـ في الوطف. -ٕ
 متعيـ بحقوقيـ.توضيح أىمية قياـ الطالب بواجباتيـ وت -ٖ

 ولتحقيؽ ىذه األىداؼ تـ تقسيـ الوحدة إلى ثالثة دروس ىى:
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 حقوق اإلنسان 6/2/1/1 

سيطرت فكرة حقوؽ اإلنساف عمى الدرس السابع عشر والذى حمؿ نفس 
( جممة ٖٙالعنواف وجاء ىذا الدرس في ثالث ورقات مف الكتاب واشتمؿ عمى )

احد لمخميفة عمر بف الخطاب ، وأربع باإلضافة إلى أربع آيات قرآنيو، وقوؿ و 
إشارات لمواثيؽ ومعاىدات دولية، وكاف كؿ ذلؾ يصب في اتجاه تدعيـ قيمة 
حقوؽ اإلنساف والتدليؿ عمى صحتيا وحث الطالب عمى دفعيـ إلى اإليماف بيا، 
واالستشياد بعدد مف اآليات القرآنية لمتدليؿ عمى اىتماـ الديف بذلؾ، ولتوضيح 

إلسالمي الحنيؼ لجميع المعاىدات والمواثيؽ الدولية في الحفاظ سبؽ الديف ا
عمى حقوؽ اإلنساف ومناىضة التفرقة العنصرية، فاألصؿ واحد ميما اختمفت 

 األنساب واألوطاف والمغات.

سداء الخير  وأشار الدرس إلى تأكيد الديف اإلسالمي عمى مبدأ التعاوف وا 
تشاحف، ثـ انتقؿ الدرس إلى فكرة لمناس ورفض كؿ ما يؤدى إلى البغضاء وال

الكرامة اإلنسانية ورفض الظمـ واالضطياد وسعى اإلسالـ إلى حفظ الكرامة 
اإلنسانية مف خالؿ المحافظة عمى الضرورات الخمس: الديف والعقؿ  والنفس 

 والماؿ والِعرض.

وانتيى الدرس بإعطاء أمثمة لحقوؽ اإلنساف األساسية مثؿ: الحياة الكريمة 
ساواة وعدـ التمييز، وحقوؽ سياسية مثؿ: المشاركة في اإلدارة المدنية وحرية والم

التعبير. وحقوؽ اجتماعية مثؿ: الحؽ في األمف والكرامة وحرية العمؿ والتعميـ 
والتنقؿ والتممؾ والمساواة بيف الجنسيف في الكرامة اإلنسانية والحقوؽ والواجبات 

 تحت مظمة أحكاـ الشريعة اإلسالمية.
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 واجبات المواطن  6/2/1/2

( صفحات عف فكرة ٜعبر الدرس الثامف عشر بالوحدة الخامسة في )
( جممة وآيتيف قرآنيتيف، وأربع أحاديث نبوية ٚٓٔواجبات المواطف واحتوى عمى )

شريفة، كما استعاف الدرس بثالث أشكاؿ وثالث صور توضيحية لتدعيـ فكرة 
 واجبات المواطف وسبر أغوارىا.

الدرس بفكرة الربط بيف الواجبات وشريعة ا تعالى والتفانى في  واستيؿ
خدمة الوطف مف أجؿ بناء مجتمع متكامؿ ثـ استعرض الدرس أىـ تمؾ 

 الواجبات:

 طاعة ولى األمر: 6/2/1/2/1

في سياؽ التوجو األيديولوجى الداعـ لفكرة طاعة ولى األمر بدء الدرس 
والديف مف أجؿ تكويف أسرة قوية بتوضيح أف طاعة ولى األمر واجبة لم

ومتماسكة ، ثـ انتقؿ إلى فكرة طاعة كبار األسرة والمربيف والمعمميف وربط بيف 
ذلؾ ومراعاة الجار والوافد ؛ ثـ انتقؿ إلى الوجوب الشرعى لطاعة ولى األمر 
موضحًا أىميتيا في اجتماع كممة األمة ووحدة الصؼ ، وتحقيؽ االستقرار ودلؿ 

يا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو  لى األمر بما جاء في قولة تعالى : "عمى طاعة و 
ـْ  ـْ ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو  ۖ  َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُك َفِإْف َتَناَزْعُت

ـْ ُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو َواْلَيْوـِ اآْل  ِلَؾ َخْيٌر َوَأْحَسُف تَْأِوياًل ﴿ ۖ  ِخِر َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُت  ﴾ٜ٘ذََٰ
(. واستند في تدعيـ تمؾ الفكرة أيضًا عمى بعض ٜ٘")سورة النساء : آية 

األحاديث النبوية الشريفة. كما اتخذ مف عرض الصورة السمبية لعدـ طاعة ولى 
لية األمر سبياًل لتوضيح الفكرة والتدليؿ عمييا مف خالؿ توضيح ما سوؼ يصؿ إ

المجتمع حاؿ عدـ طاعة ولى األمر مف انتشار لمفتف وسيادة لمظمـ والفساد في 
 األرض.
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 الدفاع عن الوطن: 6/2/1/2/2

أشار المنيج الدراسى في ىذا الموقع بصورة واضحة وصريحة ومباشرة 
إلى فكرة الدفاع عف الوطف؛ حيث بدء بتعريفو بانو المكاف الذى ولد فيو ونشأ 

بيف أىمو، واستطرد الدرس في عرض وسيمتاف لمدفاع عف  عمى أرضو وتربى
 الوطف:

شخصية: وتتمثؿ في االعتماد عمى ا فى ربط واضح بيف العقيدة اإلسالمية 
والتربية واألخالؽ اإلسالمية والتعميـ والوعى باألخطار المترتبة عمى 
اإلخالؿ باألمف مؤكدًا عمى أف المحافظة عمى األمف واحتراـ النظاـ 

 احدة مف أىـ الوسائؿ الشخصية لمدفاع عف الوطف. و 

رسميػػػة: وتتمثؿ في مؤسسات األمف الوطنى حيث أوضح المنيج دورىا في 
تعزيز الحماية والمصالح الوطنية؛ فتكويف القوة الرادعة مف شانو حماية 
الوطف مف االعتداء الخارجي وحفظ األمف ومكافحة الجريمة وحماية 

عرض المنيج فكرة الدمج المؤسساتى وتحمؿ الممتمكات؛ كما است
المسئولية االجتماعية نحو الدفاع عف الوطف في توزيع األدوار بيف 
مؤسسات األمف الوطنى والتعميـ والصحة والتوعية والثقافة والخدمات 
االجتماعية، مؤكدًا عمى تكاتؼ تمؾ الجيات جميعًا في الدفاع عف 

اإليجابي لجأ إلى استخداـ  الوطف؛ وفى نفس السياؽ األيديولوجى
الوازع الدينى في تأكيد الفكرة في إشارتو إلى أف الدفاع عف الوطف 

 جياد في سبيؿ ا . 
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 احترام األنظمة: 6/2/1/2/3

النظاـ ىو مجموعة مف القواعد والضوابط التي تسير حياة الناس مثؿ 
لمنيج بقوة في اتجاه نظاـ المرور ، واألحواؿ المدنية، والخدمة المدنية، وقد دفع ا

تدعيـ فكرة االمتثاؿ لألنظمة واحتراميا، بتعديد الفوائد المترتبة عمى ذلؾ مف 
شيوع العدالة، وتسييؿ اإلجراءات الحكومية، وتنظيـ الوقت واالستفادة المثمى 
منو، وسيادة األلفة بيف أفراد المجتمع، ويتطمع المنيج إلى فكرة مستقبمية يحث 

خالؿ التوجو نحو جعؿ احتراـ األنظمة سموكًا مثاليًا ومؤكدًا الطالب عمييا مف 
 اف االلتزاـ بو سوؼ يجعمو جزء مف ثقافة المجتمع.

 المحافظة عمى الممتمكات: 6/2/1/2/4

لـ يفرؽ المنيج بيف الممتمكات العامة والخاصة مف حيث أىمية المحافظة 
مييا مسترشدًا عمييا، واعتبر الممتمكات مكتسبات حضارية يجب الحفاظ ع

بالحديث النبوى الشريؼ الذى يقضى بتحريـ االعتداء عمى األمواؿ والممتمكات 
تالفيا، مشيرًا إلى أف التعاوف في المحافظة عمييا يعد عماًل مف أعماؿ البر  وا 

ى َواَل َتَعاَوُنوا َعمَ  َوَتَعاَوُنوا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى والتقوى حثت عمييا اآلية الكريمة:"
ْثـِ َواْلُعْدَوافِ  (؛ وانتيى الدرس بتوضيح األساليب والوسائؿ ٕ")سورة المائدة : آيةاإْلِ

لممحافظة عمى الممتمكات وحصرىا في : ترشيد االستخداـ، والنصح واإلرشاد 
 لمعابثيف بيا.   

 حقوق المواطن : 6/2/1/3

 بيف الدرس التاسع عشر بالوحدة الخامسة فكرة حقوؽ اإلنساف وجاء
( جممة وآية قرآنية واحدة ؛ وحديث شريؼ ٜٕالدرس في صفحتيف احتوت عمى )

لتدعيـ ىذه الفكرة. فقد بدء الدرس  واحد، وقوليف لمخميفة عمر بف الخطاب 
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بتوضيح أصؿ الحقوؽ وىو النيج الربانى العادؿ مشيرًا إلى أف التوازف بيف 
المنيج بإيجابية الفكرة مف  الحقوؽ والواجبات يؤدى إلى االرتقاء بالمجتمع، ودفع

خالؿ اإلشارة إلى أىـ حقوؽ المواطف مف الحياة الحرة الكريمة، وحفظ النفس، 
والعدؿ، والمساواة، واحتراـ الخصوصية، والتممؾ، وممارسة عمؿ شريؼ، وحرية 
التعبير فيما ال يتعارض ومبادئ اإلسالـ، والتعميـ المجانى، والمشاركة في اإلدارة 

 الرعاية الصحية.المدنية، و 

كذلؾ دعـ المنيج فكرة المشاركة وتقبؿ األخر والمساواة بيف المسمميف 
وغيرىـ في الحقوؽ، فمـ يقصر الحقوؽ عمى المسمميف بؿ أشار إلى حقوؽ غير 
المسمميف وكيفية الحفاظ عمييا مف خالؿ ما أتاحتو ليـ الشريعة اإلسالمية مف 

العدؿ وُحسف المعاممة، وشدد المنيج في الحؽ في األمف وحفظ الديف والكرامة و 
 نياية الدرس عمى قيمة إسالمية ىي شكر النعمة بالمحافظة عمى الحقوؽ.

( يوضح التوزيع التكراري لموسائل المستخدمة في تدعيم أيديولوجية 3جدول )
 المواطنة

 حقوق المواطن واجبات المواطن حقوق اإلنسان الوسيمة

 29 1.7 36 الُجمل

 1 2 4 لقرآنيةاآليات ا

 1 4 . األحاديث الشريفة

 . . 1 أقوال مأثورة لمخمفاء الراشدين

 . . 4 المواثيق والمعاىدات الدولية
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 . 3 . أشكال بيانية

 . 3 . صور توضيحية

 31 119 45 المجموع

 المواطنة الضمنية:  2/  2/  6

ر لفكرة لـ يقتصر المنيج الدراسى عمى التدعيـ الصريح والواضح والمباش
المواطنة، ولكنو تطرؽ إلى تعزيزىا بصورة ضمنية أو مستترة في مواقع متعددة 
مف المنيج الدراسى مف خالؿ موضوعات وأفكار عامة احتوت عمييا وحدات 

 ودروس المنيج كما يمى:
 الشورى والحوار:  6/3/3/1

دعمت الوحدة السادسة قضايا وطنية: الشورى والحوار فكرة المواطنة 
ة مستترة وبطريقة غير مباشرة مف خالؿ فكرة الشورى في اإلسالـ ، بصور 

فأفردت الوحدة مساحة لفكرة اشتراؾ األمة في التفكير في قضاياىا، ومف ثـ فاف 
المشاركة المجتمعية لمفرد في قضايا وطنة تؤدى إلى تحممو المسئولية 

عامة مما يزيد االجتماعية، ومف ثـ فيو بذلؾ يشارؾ أبناء وطنة في القضايا ال
 مف إحساسو بالوطنية واالنتماء.

 دور المؤسسات االجتماعية في تدعيم المواطنة:   6/3/3/2

ثـ انتقمت الوحدة في درسيا الحادى والعشروف إلى فكرة تقبؿ الرأي 
، والذى يعد مركز الممك عبدالعزيز لمحوار الوطنىاألخر والذي تتوج بإنشاء 

لمؤسسات االجتماعية في تدعيـ أيديولوجية النافذة التي تؤكد عمى دور ا
المواطنة، فمف خالؿ استعراض المنيج ألىداؼ ىذا المركز يتضح توسيع 
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مشاركة األفراد المجتمعية في الحوار الوطنى، وكذلؾ تدعيـ وتحقيؽ العدؿ 
 والمساواة وحرية التعبير في إطار الشريعة اإلسالمية.

كز تحمؿ بيف طياتيا تدعيـ وتمؾ األىداؼ المنبثقة مف أىداؼ المر 
مستتر وخفى لقيـ المواطنة وذلؾ بدفع الطالب وحثيـ في اتجاه توسيع قاعدة 
المشاركة في المجتمع بما يزيد مف تقبؿ الرأي اآلخر ويحقؽ العدؿ والمساواة 

 وىذا مف شانو أف يعضض وجود مواطف صالح.
 السياحة والمواطنة: 6/3/3/3

رد المممكة العربية السعودية، أىمية الموارد تناولت الوحدة الثامنة: موا
وعددتيا، إال أنيا في عرضيا لمسياحة كمورد مف موارد المممكة أشارت إلى 
أىمية السياحة في الدرس السابع الذي أكد عمى أف ربط السياحة لممواطف 
بمجتمعو وبيئتو وثقافتو يعزز انتمائو لوطنو، مما يعد تدعيـ لفكرة المواطنة 

 اء لموطف مف خالؿ السياحة وبخاصة السياحة الداخمية.واالنتم
 المواطنة ومقومات األمن والسالمة: 6/3/3/4

وتتجمى فكرة الوطنية لموىمة األولى مف خالؿ أىداؼ الوحدة الحادية عشر 
مف المنيج الدراسى قضايا وطنية: األمف والسالمة؛ حيث تمثؿ اليدؼ السادس 

في )استشعار الطالب لدوره في حماية الوطف التي تيدؼ الوحدة الوصوؿ إلية 
وسالمتو(؛ وىكذا نالحظ أنو مف اىـ األىداؼ الداعمة لفكرة المواطنة فيو يمقى 

 بمسئولية اجتماعية عمى الطالب خاصة إذا تحوؿ إلى سموؾ تطبيقى وعممى.

وفى الوحدة نفسيا أشار الدرس العشروف: مفيوـ األمف ومجاالتو إلى فكرة 
ماتو التي احتوت بيف طياتيا تكريس لفكرة المواطنة بصورة صريحة األمف ومقو 

ومباشرة في )تعميؽ االنتماء الوطنى( ، ومستترة وخفية في )وجود ترابط 
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اجتماعى قوى بيف أفراد المجتمع( ؛ حيث جعمت مف األسس والمقومات التي 
الب يقوـ عمييا المف ىو تعميؽ الشعور واإلحساس باالنتماء لموطف لدى الط

وىذا يعطى لمطالب فكرة االلتزاـ بالقانوف وعدـ الخروج عمى النظاـ العاـ وىو 
بذلؾ يدعـ انتماءه لوطنو بيذا السموؾ، أما عف الترابط االجتماعى فأف شعور 
حساس الفرد باألمف في المجتمع يدعـ الترابط بيف األفراد، مما يزيد بإحساس  وا 

ياية في صالح المواطنة ويدعـ قيمتيا الفرد أنو جزء مف كؿ وذلؾ يصب في الن
ف كاف ذلؾ بصورة مستترة في المنيج.    وا 

 وحدة الكممة أو الرمز:  6/3

وتسمى أحيانا وحدة المصطمح وفييا تـ تقسيـ كممات منيج الدراسات 
االجتماعية والوطنية بفصمية الدراسييف إلى كممات دالة عمى المواطنة وتـ 

% مف مجموع إجمالي كممات ٔ( كممة بنسبة 361تسجيؿ تكراراتيا وبمغت )
 ( كممة. 422.2المنيج بفصمية البالغة )

( كممة تبيف تكرار كممات 361وبفحص الكممات التي تدعـ المواطنة )
ومصطمحات ورموز تدعـ بصورة مباشرة وصريحة وواضحة قيـ المواطنة لدى 

، وأخرى  %ٚ٘( كممة بنسبة ٕ٘ٓالدارسيف وتنمى شعورىـ الوطنى  عددىا )
تدعـ قيـ المواطنة بصورة مستترة وغير مباشرة حيث لـ تذكر كممة المواطنة 
صراحة ولكف الفحوى مف تمؾ الكممات والرموز تصب في اتجاه دعـ تمؾ القيـ 

 % مف إجمالي عدد الكممات الداعمة لممواطنة.ٖٗ( كممة بنسبة ٙ٘ٔوعددىا )

 وز واضحة وصريحة:تدعيـ المواطنة بمصطمحات وكممات ورم  ٔ/ ٖ/ٙ

وفى إطار تحميؿ الكممات الداعمة لممواطنة بصورة واضحة وصريحة في 
 ٖٓٔ( فقد تبيف أف كممة "وطنى" تكررت 2.5محتوى المقرر الدراسى وعددىا )



 (  0202يونيو -) أبريل  95ع              بني سويف جامعة –اآلداب مجلة كلية اآلداب      

                                                                                          قيم المواطنة في المنيج الدراسي السعودي ...                                              أ م د. أحمد محمد ىاللي  
 

 
 

71 

 

% مف مجموع إجمالي كممات المنيج بفصمية البالغة ٕٗ.ٓمرة بنسبة مئوية 
%، وتساوت ٗٓ.ٓبنسبة مرة  ٚٔ( كممة ، تمتيا كممة "المواطف" 422.2)

% لكؿ منيما، تمتيا ٖٓ.ٓمرة بنسبة  ٘ٔكممتى "الوطنى" و"الوطف" في التكرار 
مرات بنسبة  ٙ%، ثـ "حقوؽ المواطف" ٖٕ.ٓمرات بنسبة  ٓٔكممة "المواطنيف" 

مرات بنسبة  ٘%، وتساوت كممتى "وطننا" و"حكومة وطنى" بتكرار قدره ٗٔٓ.ٓ
تكرارات بنسبة  ٗمة "أبناء الوطف" بعدد % لكؿ منيما، وانفردت كمٔٔٓ.ٓ
%، ثـ تكررت كممات "الوطنية" ، و "واجبات المواطف"، و "المنتجات ٜٓٓ.ٓ

% لكؿ منيـ ، وتكررت مرتيف ٚٓٓ.ٓمرات بنسبة  ٖالوطنية"، بعدد تكرارات 
% لكؿ منيما، ٗٓٓ.ٓكممتى "الكوادر الوطنية" و"االقتصاد الوطنى" بنسبة 

% وىى "وطنيًا"، ٖٕٓٓ.ٓكررت لمرة واحدة فقط بنسبة كممة ت ٕٔوأخيرًا 
و"المواطف الصالح"، و"االنتماء لموطف"، و"مطمب وطنى"، و"الدفاع عف الوطف"، 
و"حقوؽ المواطنيف"، و"ثروات وطنى"، و "حب األوطاف"، و"حب الوطف"، 

 و"حنينة إلى وطنة"، و"العمالة الوطنية" ، و "انتماءه لوطنو".

يع التكراري والنسبي لمكممات التي تدعم قيم المواطنة بصورة ( التوز 4جدول )
 صريحة ومباشرة

 % تكرارىا الكممة % تكرارىا الكممة

 % 4.... 2 االقتصاد الوطني % 24.. 1.3 وطني

 23.... 1 وطنياً  % 4... 17 المواطن
% 

 23.... 1 المواطن الصالح %3... 15 الوطني
% 
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 23.... 1 طناالنتماء لمو  %3... 15 الوطن
% 

 23... .1 المواطنين
% 

 23.... 1 مطمب وطني
% 

 14... 6 حقوق المواطن
% 

 23.... 1 الدفاع عن الوطن
% 

 11... 5 وطننا
% 

 23.... 1 حقوق المواطنين
% 

 11... 5 حكومة وطني
% 

 23.... 1 ثروات وطني
% 

 23.... 1 حب األوطان %9.... 4 أبناء الوطن
% 

 7.... 3 الوطنية
% 

 23.... 1 حب الوطن
% 

 7.... 3 واجبات المواطن
% 

 23.... 1 حنينة إلى وطنو
% 

المنتجات 
 الوطنية

3 ....7 
% 

 23.... 1 العمالة الوطنية
% 

 4.... 2 الكوادر الوطنية
% 

 23.... 1 انتماءه لوطنو
% 
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إجمالي كممات  2.5 التكرارات 
 422.2 المنيج

 تترة ورموز خفية:تدعيم المواطنة بمصطمحات مس 6/3/2

أما عف الكممات الداعمة لممواطنة بصورة مستتره ورموز خفيو في محتوى 
مرة  ٗٗ( فقد أتضح أف كممة "بالدنا" تكررت 156المقرر الدراسى وعددىا )

% مف مجموع إجمالي كممات المنيج بفصمية البالغة ٗٓٔ.ٓبنسبة مئوية 
%، و ٓٗٓ.ٓمرة بنسبة  ٚٔ( كممة ، تمتيا كممة "مجموعتى" بتكرار 422.2)

مرات  ٓٔ%، وكممة "واجبى" ٕٛٓ.ٓونسبة  ٕٔ"طاعة ولى األمر" بتكرار 
 ٚ%، وتساوت كممتى "حقوؽ اإلنساف" و "بالدى" في تكرارىا ٖٕٓ.ٓبنسبة 

%، وجاءت ثالث كممات متساوية التكرارات ىي : ٙٔٓ.ٓمرات بنسبة 
مرات بنسبة  ٗ"واجبنا" "منطقتى"،"حكومتنا"، "حكومة بالدى"، وتكررت كممة 

%، واشتركت كممات "الحقوؽ" ، و"الواجبات" ، و"توحيد المممكة" ، ٜٓٓ.ٓ
% لكؿ منيا ، تمتيا الكممات ٚٓٓ.ٓمرات بنسبة  ٖو"حكومة بالدنا" بتكرار 

"حقوقى" ، "المساواة"، و"عدـ التميز"، و "المشاركة في اإلدارة المدنية"، و "لنا" 
% لكؿ منيا، كذلؾ تساوت في تكرارىا مرة واحدة ٗٓٓ.ٓبتكرار مرتيف بنسبة 

% كؿ مف الكممات "األمة"، "تحمؿ المسئولية"، "واجباتى"، ٖٕٓٓ.ٓبنسبة 
"معايشة الناس"، "وجوب طاعة ولى األمر" ، "مجتمعنا" ، "مدرستى" ، "مشاركة 
، األىالى"، "المشاركة ألفراد المجتمع"، "وحدة اليدؼ"، "ال طبقية"، "ال تمييز"

 "دولتى"، "حكامنا"،"حقؾ".     
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( يوضح التوزيع التكراري والنسبي لمكممات التي تدعم قيم المواطنة 5جدول )
 بصورة مستترة وغير مباشرة

 % تكرارىا الكممة % تكرارىا الكممة

 44 بالدنا
..1.4 

% 
المشاركة في اإلدارة 

 % 4.... 2 المدنية

 .4... 17 مجموعتي
 % 4.... 2 لنا %

ة ولى طاع
 28... 12 األمر

 % 23.... 1 األمة %

 .1 واجبى
...23 

 % 23.... 1 تحمل المسئولية %

حقوق 
 16... 7 اإلنسان

 % 23.... 1 واجباتي %

 16... 7 بالدي
 % 23.... 1 معايشة الناس %

 14... 6 منطقتي
% 

وجوب طاعة ولى 
 % 23.... 1 األمر

 14... 6 حكومتنا
 % 23.... 1 مجتمعنا %
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 14... 6 حكومة بالدي
 % 23.... 1 مدرستي %

 % 23.... 1 مشاركة األىالي %9.... 4 واجبنا

 7.... 3 الحقوق
% 

المشاركة ألفراد 
 المجتمع

1 ....23 % 

 7.... 3 الواجبات
 % 23.... 1 وحدة اليدف %

 7.... 3 توحيد المممكة
 % 23.... 1 ال طبقية %

 7.... 3 حكومة بالدنا
% 

 % 23.... 1 ال تمييز

 4.... 2 حقوقي
 % 23.... 1 دولتي %

 4.... 2 المساواة
 % 23.... 1 حكامنا %

 2 عدم التميز
....4 

 % 23.... 1 حقك %

 422.2 إجمالي كممات المنيج 156 التكرارات 
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 استخالص النتائج: -7
مثمت أىـ األفكار التي أشتمؿ عمييا المنيج وتدعـ قيـ المواطنة في : ت (ٔ

نساف ، واجبات المواطف، طاعة ولى األمر، الدفاع عف حقوؽ اإل
الوطف، احتراـ األنظمة، المحافظة عمى الممتمكات، حقوؽ المواطف، 
الشورى والحوار، دور المؤسسات االجتماعية في تدعيـ المواطنة، 
السياحة الداخمية ودعـ قيمة المواطنة، المواطنة ومقومات األمف 

جة دراسة "إلياـ بالؿ" والتى اكتشفت والسالمة، وذلؾ عمى عكس نتي
عدـ تضميف كتاب الدراسات االجتماعية أى موضوعات خاصة بحقوؽ 

 اإلنساف بشكؿ مباشر أو غير مباشرة.
ويتفؽ ذلؾ مع ما جاءت بو دراسة "ماير" والتى حددت ثالثة أىداؼ 
لمنياج المواطنة منيا تثقيؼ الناس في المواطنة وحقوؽ اإلنساف، 

لمسئولية الفردية والمجتمعية، كما يسير في نفس السياؽ مع والشعور با
دراسة "كوجاف" و "ديركوت" مف اف تعميـ المواطنة يجب اف يقوـ عمى 
أساس المواطنة متعددة األبعاد ودعـ الروابط بيف المدرسة والمجتمع 

 األكبر الذى تعيش فيو.  

طنة مف ( وحدات داعمة لفكرة المواٗاحتوى المنيج الدراسى عمى ) (ٕ
% ، أي  ٖٖ( وحدة اشتمؿ عمييا المنيج الدراسى بنسبة ٕٔإجمالي )

( ٖٔأكثر مف ثمث المنيج، بينما احتوت الوحدات األربع عمى عدد )
( درس احتوى عمييا المنيج الدراسى بنسبة ٛٗدرس مف إجمالي )

% ، وجاءت مساحة الدروس والوحدات الداعمة لقيـ المواطنة ٕٚ
% ، ٕٔ( صفحة بنسبة ٜٖٛمف إجمالي ) ( صفحةٛٛبالمنيج )

وتتشابو ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة "أسماء إلياس" و 
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"الجوىرة بوبشيت" مف عدـ التوازف بيف الحجـ المخصص لكؿ مجاؿ مف 
 مجاالت المواطنة.

( مرة ٕ٘ٓ( مرة ، منيا )ٖٔٙتكررت الكممات الداعمة لقيـ المواطنة ) (ٖ
نة بصورة واضحة وصريحة ومباشرة وىى : % دعمت المواط ٚ٘بنسبة 

"وطنى" "المواطف" "الوطنى" "الوطف" "المواطنيف" "حقوؽ المواطف" 
"وطننا" "حكومة وطنى" "أبناء الوطف" "الوطنية" "واجبات المواطف" 
"المنتجات الوطنية" "الكوادر الوطنية" "االقتصاد الوطنى" "وطنيًا" 

"مطمب وطنى" "الدفاع عف الوطف"  "المواطف الصالح" "االنتماء لموطف"
"حقوؽ المواطنيف" "ثروات وطنى" "حب األوطاف" "حب الوطف" "حنينة 

 إلى وطنة" "العمالة الوطنية" "انتماءه لوطنو".
أما الكممات الداعمة لقيـ المواطنة بصورة ضمنية فقد جاء تكرارىا  (ٗ

مر" % وىى : "بالدنا" "مجموعتى" "طاعة ولى األٖٗ( مرة بنسبة ٙ٘ٔ)
"واجبى" "حقوؽ اإلنساف" "بالدى" "منطقتى"،"حكومتنا" "حكومة بالدى" 
"واجبنا" "الحقوؽ" "الواجبات" "توحيد المممكة" "حكومة بالدنا" "حقوقى" 
"المساواة" "عدـ التميز" "المشاركة في اإلدارة المدنية" "لنا" "األمة" "تحمؿ 

ة ولى األمر" المسئولية" "واجباتى" "معايشة الناس" "وجوب طاع
"مجتمعنا" "مدرستى" "مشاركة األىالى" "المشاركة ألفراد المجتمع" "وحدة 

 اليدؼ" "ال طبقية" "ال تمييز" "دولتى" "حكامنا""حقؾ".     
توجد بالمنيج الدراسى وحدة تيدؼ بصورة مباشرة وصريحة إلى دعـ  (٘

حقوؽ قيمة المواطنة وىى الوحدة الخامسة وعنوانيا "قضايا وطنية : ال
والواجبات"، وتمثمت أىدافيا في تعريؼ الطالب بواجباتيـ وحقوقيـ 
وركزت عمى أىمية قياـ الطالب بواجباتيـ وتمتعيـ بتمؾ الحقوؽ، 
ويرتبط ذلؾ بالنتيجة التي توصمت إلييا دراسة "إلياـ فرج بالؿ" عف 
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حقوؽ اإلنساف في مناىج التعميـ، حيث أشارت الدراسة إلى غياب فكرة 
اإلنساف عف المقرر التي قامت بتحميمو وأف ذلؾ الغياب يؤثر حقوؽ 

سمبًا عمى تدعيـ قيـ المواطنة، بينما تحميؿ مضموف مقرر دراساتنا 
 الراىنة يشير إلى وجود تمؾ الفكرة.

استعرض المنيج فكرة واجبات المواطف وربطيا بالشريعة اإلسالمية  (ٙ
امؿ، حيث تدرجت والتفانى في خدمة الوطف مف أجؿ بناء مجتمع متك

فكرة طاعة ولى األمر بداية مف الوالديف  فكبار السف والمربيف والمعمميف 
، فالجار والوافد، ثـ انتقمت تمؾ الفكرة لحيز أعـ وأشمؿ وىو الوجوب 
الشرعى لطاعة ولى األمر وأنيا سببًا في اجتماع األمة ووحدة الصؼ 

اـ بتنفير الطالب مف وتحقيؽ االستقرار ، ولـ يكتفى المنيج بذلؾ بؿ ق
عدـ طاعة ولى األمر وذلؾ بعرض الصورة السمبية ليا والتي تؤدى في 

 النياية إلى انتشار الفتف وسيادة الظمـ والفساد في األرض. 
استخدـ المنيج اإلشارات الواضحة والصريحة لتدعيـ فكرة الدفاع عف  (ٚ

لنظاـ مف الوطف والوعى بالمحافظة عمى األمف مؤكدًا عمى أف احتراـ ا
أىـ وسائؿ الدفاع عف الوطف واعتبر احتراـ األنظمة سموكًا مثاليًا وىو 

 Socialجزء مف ثقافة المجتمع، فجسد فكرة الترابط االجتماعي 
cohesion  بيف أفراد المجتمع مف خالؿ تعميؽ الشعور باالنتماء

لموطف لدى الطالب مف خالؿ عدـ الخروج عمى النظاـ العاـ وااللتزاـ 
لقانوف، ويتفؽ ذلؾ مع ما جاء في دراسة "محمد السيد زكريا" مف اف با

دوافع الشعور بالروابط االجتماعية يرجع إلى وجود روابط مشتركة بينيـ 
كالدـ والمكاف والمغة، باإلضافة إلى ما توصمت إليو دراسة "كوجاف" و 
"ديركوت" مف ضرورة دعـ الروابط المدرسية والمجتمع األكبر الذى 

 ش فيو.تعي
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 community participationتناوؿ المنيج فكرة المشاركة المجتمعية  (ٛ
، فمشاركة الفرد في قضايا وطنو تؤدى إلى تحممو المسئولية االجتماعية 

 مما يزيد مف إحساسو بالمواطنة واالنتماء.
وتحمؿ  Integration institutionsاحتمت فكرة الدمج المؤسساتي  (ٜ

حيز كبير مف المنيج  Social Responsibilityالمسئولية االجتماعية 
الدراسى، فتوزيع األدوار بيف مؤسسات األمف الوطنى والتعميـ والصحة 
والتوعية الثقافية مف شأنو تعزيز قيـ المواطنة، وركز المنيج عمى فكرة 
الربط بيف المواطنة والحفاظ عمى األمف والسالـ االجتماعى مف خالؿ 

 ية لمطالب إلى سموؾ عممى.تحويؿ المسئولية االجتماع
اعتبر المنيج المحافظة عمى الممتمكات العامة والخاصة واحدًا  (ٓٔ

مف أىـ الموجيات الفكرية لدعـ قيـ المواطنة ولـ يتوقؼ المنيج عند 
نما حصر الوسائؿ التي يحافظ بيا المواطف عمى الممتمكات في  ذلؾ وا 

في استخداميا أو  ترشيد استخداميا ، وتقديـ النصح واإلرشاد لمف ييدر
يستييف بيا، ويفسر حرص المنيج عمى تمؾ الفكرة ما جاءت بو دراسة 
"محمد السيد زكريا" مف اف تفاوت نسبة االلتزاـ بأداء الواجبات الوطنية 
يعود إلى المستوي التعميمي لمفرد وىذا يؤكد أف االرتقاء في السمـ 

 التعميمي مف شأنو دعـ المواطنة.
ة تقبؿ اآلخر والمساواة بيف المسمميف وغيرىـ اىتـ المنيج بفكر  (ٔٔ

في الحقوؽ والواجبات، ولمتأكيد عمى ىذا المعنى أشار إلى حقوؽ غير 
المسمميف مثؿ الحؽ في األمف وحفظ الديف وحفظ الكرامة والعدؿ وُحسف 
المعاممة، وتسير ىذه النتيجة في نفس سياؽ دراسة "أحمد ىاللي" مف اف 

 ـ وسائؿ التأثير األيديولوجي في المجتمع.المنيج الدراسي أحد اى
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في ضوء الشواىد الواقعية لفت المنيج االنتباه إلى إنشاء مركز  (ٕٔ
الممؾ عبدالعزيز لمحوار الوطنى الذى دعـ أيديولوجية المواطنة مف 
خالؿ توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية لألفراد في الحوار الوطني، 

دراسة "عبدا عبدالرحمف" مف  ويتطابؽ ذلؾ مع الفكرة التى حممتيا
داريًا وعمميًا لتحديث مستويات  ضرورة تحديث الكوادر الشبابية مينيًا وا 

 القيادة االدارية والتنفيذية مما يدعـ روح االنتماء.  
مف الصور الخفية لتدعيـ قيـ المواطنة قاـ المنيج بالتوجيو إلى  (ٖٔ

معو وبيئتو الثقافية أف السياحة الداخمية تعمؿ عمى ربط المواطف بمجت
مما يعزز انتمائو لوطنو، ويتوافؽ ذلؾ مع ما جاءت بو دراسة "كوجاف" 
و "ديركوت" مف اف تعميـ المواطنة يجب اف يقوـ عمى أساس رؤية 
متعددة األبعاد أكثر شمواًل بمعني "المواطنة متعددة األبعاد"، ومع دراسة 

ب بتجارب ومواقؼ "تابر" التي أكدت أىمية الحاجة إلى تزويد الطال
 تسيـ في دعـ المواطنة وفيميا فيمًا أعمؽ.

 توصيات الدراسة: -8
 وفى نياية الدراسة يوصى الباحث بما يمى:

زيادة المساحة المخصصة لممواطنة في المنيج الدراسي مع زيادة أبواب  -ٔ
ووحدات تنبذ التطرؼ والعنؼ وتقاوـ اإلرىاب بطريقة تربوية، ويتزامف 

ـ أساليب تدريس تدعـ قيـ المواطنة وتدريب المدرسيف ذلؾ مع استخدا
 عمييا.

دعـ األفكار والموضوعات والقضايا الوطنية مثؿ : "الحقوؽ والواجبات"،  -ٕ
و"العمؿ والعماؿ"، و"الحوار والشوري" حيث احتمت ىذه القضايا الثالث 

 أقؿ نسبة مف حيث المساحة في المنيج الدراسي.
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عمة لقيـ المواطنة بصورة صريحة باإلضافة إلى وجود كممات دا -ٖ
وضمنية ، يجب اف يتزامف مع ذلؾ استخداـ المنيج الخفي وتييئة 
المدرسيف مف خالؿ دورات تدريبية عمي استخدامو في تدعيـ المواطنة 

 لدي فئات الطالب المختمفة.
تخصيص حصص دراسية اسبوعية لشرح وتناوؿ موضوع مف  -ٗ

 الرياضية والثقافية والفنية.موضوعات المواطنة عمى غرار األنشطة 
( والمعني بالتعزيز الميني لممواطنة C.P.Dتطبيؽ البرنامج الميني ) -٘

مف خالؿ تعييف منسؽ لممواطنة بكؿ مدرسة، والذى مف شأنو تحويؿ 
 التعميـ النظري لممواطنة إلى ممارسة عممية. 

المشاركة المجتمعية مف خالؿ مشاركة المتعمميف بالمدرسة والمجتمع  -ٙ
ألوسع بتسميط الضوء عمى جوانب مثؿ العدالة االجتماعية والتنمية ا

 المستدامة.
دعـ المزيد مف بحوث المواطنة وربطيا بالتربية مف خالؿ عمـ االجتماع  -ٚ

 التربوي وعمـ النفس التربوي وغيرىا مف العمـو المتخصصة.
التعاوف بيف الجيات المعنية التي تدعـ المواطنة مثؿ إدارات الشباب  -ٛ

 االعالـ والتربية والتعميـ والشئوف االسالمية عمى سبيؿ المثاؿ.و 
إبراز الدور اإلسالمي في تعزيز قيـ المواطنة والقدوة الحسنة وابرازىا  -ٜ

بصورة أكبر في المقررات الدراسية، وتزويد الطالب باآليات القرآنية 
مف واألحاديث النبوية الشريفة التى تظير سماحة االسالـ، مع االستفادة 

التجارب العالمية وخاصة االسالمية التي تعزز مقرراتيا الدراسية قيـ 
 المواطنة واالنتماء.
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يجب اف يحتوي المنيج الدراسي عمى أفكار وموضوعات ترشد  -ٓٔ
وتوجو الطالب إلى المحافظة عمى الثروات والحد مف االستيالؾ كنمط 

 مف انماط المواطنة.
الخيرية في دعـ قيـ إبراز دور المجتمع المدني والجمعيات  -ٔٔ

 المواطنة.

 قائمة المصادر:
 المراجع العربية:

المرحمة االنتقالية في ثورات العالم العربي: رؤية ( . ٕٕٔٓأبوسكيف، حناف ) .ٔ
 .ٜ٘ – ٛ٘(، ص ص ٖ) ٜٗ. المجمة االجتماعية القومية، تحميمية

قراءة دراسة تحميمية لمحتوى كتب ال(. ٕٕٓٓإلياس ،أسماء و بوبشيت الجوىرة ) .ٕ
والمحفوظات لممرحمة االبتدائية العميا في مجال التربية البيئية في المممكة العربية 

 (.ٔ) ٗٔ. مجمة جامعة اـ القرى لمعمـو التربوية واالجتماعية واالنسانية ، السعودية

حقوق اإلنسان في مناىج التعميم: دراسة (. ٜٜٚٔبالؿ ، إلياـ عبدالحميد فرج ) .ٖ
. القاىرة: مركز الدراسات والمعمومات القانونية م األساسينقدية لمناىج التعمي

 لحقوؽ اإلنساف.

. االنتماء في أوربا: المواطنة وحقوق ما بعد القومية(. ٜٜٜٔبيابيا، جاكميف ) .ٗ
(، ص ٜ٘ٔ)ترجمة عبدالحميد فيمى الجماؿ(. المجمة الدولية لمعمـو االجتماعية، )

 .ٕٓ-ٜٔص 

من أجل أشكال جديدة من المواطنة من خالل التعميم (. ٜٜٛٔبيمي ، أنطواف ) .٘
. )ترجمة محمد كماؿ لطفي(. مستقبميات، تدريس التاريخ والجغرافيا: مدخل نظرى

 .ٕٔٓ(، ص ٕ) ٕٛاليونسكو، 
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الديمقراطية وتعميم المواطنة واالستيعاب: توجو (. ٕٛٓٓجروسماف ، ديفيد.ؿ ) .ٙ
( ، ص ٔ)ٖٛ، اليونسكو، . )ترجمة: محمد كماؿ لطفى(. مستقبمياتمتعدد األبعاد

٘ٙ. 

. )ترجمة فايز الُصيّاغ(. بيروت :  عمم االجتماع(. ٕ٘ٓٓجيدنز ، أنتوني ) .ٚ
 (ٕٗٓٓالمنظمة العربية لمترجمة.)العمؿ األصمي نشر في عاـ 

. الشباب والمواطنة: رؤية الشباب المصري لممواطنة(. ٕٛٓٓزكريا ، محمد السيد ) .ٛ
 .ٕٙ – ٙٔص ص  (،ٓٗأحواؿ مصرية، السنة العاشرة،)

التربية من أجل المواطنة ودور المؤسسات (. ٖٕٔٓزيف العابديف ، محمد ) .ٜ
 .ٕٙٔ – ٜٛ( ، ص ص ٖ) ٓ٘. المجمة االجتماعية القومية ، التربوية في نشرىا

نحو أشكال جديدة من المواطنة: المجتمع والديمقراطية (. ٜٜٛٔسكوت، آلف ج ) .ٓٔ
(، ٕ)ٕٛعمى(. مستقبميات، اليونسكو، ، )ترجمة مجدي ميدى المحمية والمواطنة

ٖٖٔ. 

. اإلسكندرية: دار عمم اجتماع المدرسة(. ٜٜٙٔعبدالرحمف ، عبدا محمد ) .ٔٔ
 المعرفة الجامعية.

مينة الطوافة والمطوفون: تعزيز (. ٕٗٔٓعبدالرحمف ، عبدا محمد وأخروف ) .ٕٔ
جامعة أـ . مطابع ىـ1435روح االنتماء في مؤسسات الطوافة: دراسة ميدانية 

 ـ.ٕٗٔٓىػ / ٖ٘ٗٔالقرى، مكة المكرمة، 

. القاىرة: دار نيضة مصر التربية والمناىجعبدالنور ، فرنسيس )بدوف تاريخ(.  .ٖٔ
 لمطبع والنشر.

الجمعيات األىمية وتعزيز المواطنة : القيود (. ٕ٘ٓٓعبدالوىاب ، أيمف  ) .ٗٔ
المواطنة ومستقبؿ ، أعماؿ المؤتمر السنوي السابع عشر لمبحوث السياسية، والفرص

الديمقراطية: رؤى جديدة لعالـ متغير، مركز البحوث والدراسات السياسية، كمية 
 . ٕٚٚ – ٔٚٚاالقتصاد والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، المجمد األوؿ ، ص ص 
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، اعماؿ المؤتمر ديمقراطية التعميم وتعميم الديمقراطية(. ٕ٘ٓٓعدلي ، ىويدا ) .٘ٔ
بحوث السياسية، المواطنة ومستقبؿ الديمقراطية: رؤى جديدة السنوي السابع عشر لم

لعالـ متغير، مركز البحوث والدراسات السياسية، كمية االقتصاد والعمـو السياسية، 
 .ٚٗٔٔ – ٖٔٔٔجامعة القاىرة، المجمد الثانى، ص ص 

المنياج التعميمي والتوجو األيديولوجي: (. ٕٙٓٓالفتالوي ، سييمة وىاللي، أحمد ) .ٙٔ
 . َعماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.لنظرية والتطبيقا

المواطنة عمى خمفية اإلطار االجتماعي والحضاري: بعض (. ٕ٘ٓٓليمة ، عمى ) .ٚٔ
. أعماؿ المؤتمر السنوي السابع عشر لمبحوث السياسية، المواطنة القضايا النظرية

اسات السياسية، ومستقبؿ الديمقراطية: رؤى جديدة لعالـ متغير، مركز البحوث والدر 
-ٖٖٚكمية االقتصاد والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، المجمد األوؿ، ص ص 

ٖٚ٘. 

المواطنة المصرية بين خبرة الداخل الوطنية وصيغ ( . ٕ٘ٓٓمرقص، سمير ) .ٛٔ
، أعماؿ المؤتمر السنوي السابع عشر لمبحوث السياسية، الخارج الكوزموبوليتانية

ة: رؤى جديدة لعالـ متغير، مركز البحوث والدراسات المواطنة ومستقبؿ الديمقراطي
السياسية، كمية االقتصاد والعمـو السياسية، جامعة القاىرة، المجمد الثاني، ص ص 

ٖٔٓٗ – ٔٓ٘ٔ. 

التوجو األيديولوجي لمسياسات التعميمية في مصر: (. ٖٕٓٓىاللي ، أحمد محمد ) .ٜٔ
م وحتى 1952رة من دراسة تحميمية لمسياسات التعميمية فى مصر في الفت

 جامعة اإلسكندرية، مصر. –، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اآلداب م3..2

. االسكندرية : دار الوفاء لدنيا جرثومة العولمة(. ٖٕٔٓىاللي ، أحمد محمد ) .ٕٓ
 الطباعة والنشر. 

. التعميم في آسيا: المدارس التي تخمق أدوارًا حقيقية(. ٕٓٓٓىولدسورث، روجر ) .ٕٔ
-ٕٓٗ( ، ص ص ٖ) ٖٓأحمد عطية احمد(. مستقبميات، اليونسكو،  )ترجمة
ٕٗٔ. 
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