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الملخص
هدف البحث إلى تحديد قيم المواطنة الواجب توافرها في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية
بالمملكة العربية السعودية ،وتحديد مدى توافرها في هذه المقررات ،واستخدم البحث المنهج الوصفي،

وتمثلت أدواته في قائمة بقيم المواطنة ،تكونت من ( )65قيمة فرعية موزعة على أربعة مجاالت؛ وهي:

المجال السياسي ،واالجتماعي ،واالقتصادي ،والثقافي .وبطاقة تحليل المحتوى ،وتم تطبيقها على عينة
من مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية وتمثلت في مقرري الحديث األول والحديث الثاني .وتوصل

البحث إلى توافر قيم المواطنة في عينة البحث (الحديث األول والحديث الثاني) بتكرار ( )576من مجمل
قيم المواطنة في المقرر ،وكانت بدرجة توافر منخفضة ،وجاء ترتيبها كاآلتي :المرتبة األولى :قيم المجال
االجتماعي بنسبة ( ،)٪75.67والمرتبة الثانية :قيم المجال االقتصادي بنسبة ( ،)٪51.52والمرتبة

الثالثة :قيم المجال السياسي بنسبة ( ،)٪55.75والمرتبة الرابعة :قيم المجال الثقافي بنسبة (.)٪55.67
وركزت المقررات على المحتوى العلمي دون االهتمام الجاد بقيم المواطنة ،وفي ضوء النتائج التي تم

التوصل إليها ،أوصى البحث بمجموعة من التوصيات ،أبرزها :أن يتم وضع خطط لتطوير مقررات
التربية اإلسالمية بما يتناسب مع مفهوم المواطنة من منظور عصري وحديث ،واحداث نوع من التوازن

في توزيع قيم المواطنة بين المقررات ،وأن ُيبنى ُمحتوى ُمقررات التربية اإلسالمية على الكيف وليس على
الكم ،وعلى التفكير والفهم والتفسير ،وليس على الحفظ والتلقين واستظهار المعلومات.
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. مقررات التربية اإلسالمية-  قيم المواطنة:الكلمات المفتاحية
Abstract
The present research aimed to identify citizenship values that should be available in the Islamic education
courses at the secondary education in Kingdom of Saudi Arabia, and to identify the extent of their availability
in these courses. The research used the descriptive approach, and its tools were represented in a list of
citizenship values, consisting of (56) sub-values distributed into four fields. These four fields are: political,
social, economic and cultural field. Among tools is content analysis card, and it was applied to a sample
represented in the first and second hadith courses from the research population represented in the Islamic
education courses. The research concluded the availability of citizenship values in the research sample (the
first hadith and the second hadith) by rate of frequency (175) of the total values of citizenship in the course and
it was with a low degree of availability, and its ranking was as follows: First Rank: Social Field Values by
(32.57%), Second Rank: Economic Field Values by (29.14%), Third Rank: Political Field Values by (21.71%),
and Fourth Rank: Cultural Field Values by (16.57%). The courses focused on the scientific content without
serious concern for the values of citizenship, and in light of the findings concluded, the research recommended
a set of recommendations, most notably: Plans to develop Islamic education courses in line with the concept of
citizenship from a modern and contemporary perspective, to create a kind of balance in distributing citizenship
values among courses, and the content of Islamic education courses has to be based on quality and not on
quantity, on thinking, understanding and interpretation, and not on memorization, indoctrination and
memorization of information.
KEYWORDS: Citizenship Values - Islamic Education Courses.

:مقدمة البحث
 والتقردم فري،يشهد العصر الحالي العديد من المتغيرات السرريعة والمتالحقرة؛ نتيجرة الثرورع العلميرة والمعرفيرة

 ومرا نرتج عنهرا، ومرا واكرب ذلرم مرن ظهرور العولمرة بمظاهرهرا المختلفرة،وسائل تقنية المعلومات واالتصرال

، واإلخررالل بررالحقوق والواجبررات، مثررل انتشررار العنررف والتطرررف، لهررا بعرري التررداعيات السررلبية،مررن تحررديات
، وييرهرا مرن المظراهر التري أضرعفت قريم المجتمعرات،وضعف التمسم بالقيم األصيلة وانتشار القيم الوافردع

.األمر الذي يتطلب إعداد أجيال محصنة بالعلم والقيم ومرتبطة بالمواطنة

وتُعتبررر قرريم المواطنررة ضررمن أهررم منظومررات القرريم الترري تهرردف الم سسررات التربويررة لتنميتهررا لرردى
رر فري
دور كبي اا
 وتر دي اا.)Dahlin ,2010, p. 170(  فالمواطنة هي الحماية الحقيقية لمكونرات المجتمرع،األفراد

 كما أنهرا تسرهم فري، وزيادع االنتماء للوطن واالعتزاز به وبمقدراته،زيادع الحس الوطني والشعور بالواجبات

ًّ  ويبرز ذلم، وتعزيز الترابط بين المواطنين ووطنهم،زيادع التفاهم والتعاون بين األفراد بعضهم البعي
جليرا
.)Hayward & Jerome, 2010, p. 213( من خالل ترجمة هذه الجوانب إلى السلوم العملي
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ولقد أكردت سياسرة التعلريم فري المملكرة العربيرة السرعودية علرى المواطنرة فنصرت فري أهردافها العامرة

التي تحقق ياية التعليم على "تربية المواطن الم من؛ ليكون لبنة صالحة في بنراء أمتره ،ويشرعر بمسر وليته
لخدمة بالده والدفاع عنها" (و ازرع المعارف5255 ،هر ،ص.)55 .

رور أساس رريًّا ف رري العملي ررة التعليمي ررة ،وذل ررم ألنه ررا انعك رراس لمض ررمون العملي ررة
وتمث ررل المن رراهج الد ارس ررية مح ر اا
التعليميرة ،فهري بشركلها وتطورهرا المتسرارع فري ظرل المجتمرع التقنري وعصرر الثرورع المعرفيرة الحاليرة ،تهردف

أيضررا
إلررى مواكبررة احتياجررات الطررالب واتجاهرراتهم وميررولهم وقرردراتهم المتجررددع ،واحتياجررات مجررتمعهم ،وهرري ا
أداع فعالررة إلصررالن النظررام التربرروي والتعليمرري وتطررويره وتجديررده؛ بهرردف تحقيررق األهررداف التربويررة المطلوبررة

(جوارنة ،5002 ،ص.)557 .
لررذا ُيع ررد االهتم ررام بق رريم المواطن ررة وتنميته ررا مررن خ ررالل المق ررررات الد ارس ررية عام ررة ،ومق ررررات التربي ررة
رر لطبيعررة التغي ررات الترري ط ررأت علررى
ماسررا تت ازيررد أهميترره بشرركل كبيررر جر ًّردا ،نظر اا
اإلسررالمية خاص رةا ،مط البررا ًّ
السرراحة العالميررة والمحليررة ،وأصرربحت قرريم المواطنررة فرري خطررر ،ولقررد أكرردت د ارسررات عديرردع علررى ضرررورع

تضررمين ُمقررررات التربيررة اإلسررالمية بقرريم المواطنررة اإليجابيررة ،كد ارسررة (الحربرري5002 ،؛ الخيرراط5002 ،؛

العتيبرري5270 ،ه رر؛ المررالكي ،)5001 ،ويرررى الباحررث أن ُمقررررات التربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة الثانويررة
يجب أن تُسهم في تنمية قيم المواطنة لدى الطالب ،وبما َّ
أن مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية
هي مقررات حديثة التأليف ،حيث طرحت في البيئة التعليمية في المملكة العربية السرعودية حرديثاا؛ فقرد رأى

رث أن هنررام حاجررة ماسررة لد ارسررتها وتحليلهررا وتقويمهررا فرري ضرروء قرريم المواطنررة ،وهررو مررا يهرردف إليرره
الباحر ُ
الباحث من خالل هذا البحث.

اإلحساس بالمشكلة:
عامرا ومرا
علما للتربية اإلسرالمية لمردع خمسرة عشرر ا
نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل عمل الباحث ُم ا
الحظه من وجود بعي السلوكيات التي تتعاري مرع قريم المواطنرة ،كتصراعد ظراهرع العنرف برين الطرالب،
وتخريرب الممتلكررات العامرة ،والالمبرراالع ،وضرعف احتررام النظررام ،وضرعف االحتررام للرمروز الوطنيررة كررالعلم،
والنشيد الوطني في الطابور الصباحي ،واالستهانة بالزي الوطني ،وضعف االعتزاز باللغة العربيرة ،وكرذلم

قص ررور مق ررررات التربي ررة اإلس ررالمية ف رري تن رراول مض ررامين ومحت رروى ق رريم المواطن ررة ،وع رردم مواكب ررة المتغير ررات

الطارئة على المجتمع ،واستجابة كذلم لما أوصت به بعي الدراسات كدراسة اليوسف ( )5056من إجراء

دراسة للتعرف على دور مقررات التربية اإلسالمية في تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية،
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ودراسة سرور والعزام ( )5055والتي أوصت بضرورع ترسيخ قيم المواطنرة الصرالحة والسرعي لتعزيزهرا فري

نفوس الطالب من خالل موضروعات منراهج التربيرة اإلسرالمية ،وكرذلم د ارسرة الكنردري والعرازمي ()5057
والتي أوصت بضررورع تضرمين قريم المواطنرة فري كترب التربيرة اإلسرالمية فري المرحلرة الثانويرة ،ومرا أسرفرت
عنرره نتررائج البحرروث والد ارسررات السررابقة مررن خررالل تأكيرردها علررى أهميررة تنميررة قرريم المواطنررة لرردى الطررالب،

وكشررفها كررذلم عررن ضررعفها فرري مقررررات التربيررة اإلسررالمية كد ارسررة الماجررد ( )5001والترري أشررارت إلررى أن

قليال من قيم المواطنة.
مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية قد ضمنت اا
قدر ا

مشكلة البحث وتساؤالته:

من خالل ما سبق تتحدد مشكلة هذه البحث في" :ضعف دور مقررات التربية اإلسالمية في تنمية قيم
المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية" .ويمكن حل هذه المشكلة من خالل اإلجابة عن الس ال الرئيس

للبحث :ما قيم المواطنة المضمنة في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية
السعودية؟

وينبثق من الس ال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

 -5ما قيم المواطنة الواجب توافرها في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية
السعودية؟

 -5ما مدى توافر قيم المواطنة في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية بالمملكة العربية
السعودية؟

أهدف البحث:

يسعى البحث إلى:

 -5تحديررد قرريم المواطنررة الواجررب توافرهررا فرري مقررررات التربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة الثانويررة بالمملكررة
العربية السعودية.

 -5تحديررد مسررتوى ت روافر قرريم المواطنررة فرري مقررررات التربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة الثانويررة بالمملكررة
العربية السعودية.

أهمية البحث:
األهمية النظرية:
 الوقوف على واقع مقررات التربية اإلسالمية في تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية،مما قد يسهم في تطويرها.
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األهمية التطبيقية:
 تقديم بعي االقتراحات التي تسهم في تفعيل دور مقررات التربية اإلسالمية في تنمية قيمالمواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية.

 لفت نظر القائمين على مقررات التربية اإلسالمية إلى ضرورع العناية بقيم المواطنة ،حيث يمكنأن تُسهم مقررات التربية اإلسالمية كغيرها من المقررات في تنمية قيم المواطنة لدى طالب
المرحلة الثانوية.

مصطلحات البحث:

أواال :مقررات التربية اإلسالمية:

المقرر :هو "موضوعات رئيسة وفرعية يتم اختيارها من بين المعارف المتضمنة في المصادر العلمية

المتاحة في ضوء معايير محددع هي أهداف المنهج" (الخليفة ،5052 ،ص.)55 .

ويعرفها الباحث إجر ًّ
ائيا بأنها :المقررات الدراسية للمرحلة الثانوية التي أقرتها و ازرع التعليم بالمملكة العربية
السعودية ،وتشمل أربعة مقررات وهي :التفسير ،والتوحيد ،والفقه ،والحديث.

ثانيا :قيم المواطنة:
ا
قيم المواطنة :هي "السلوكيات التي يكتسبها الفرد لتنمية شخصيته من جميع الجوانب التربوية ،والتعليمية،
إيجابيا يدرم ما عليه من واجبات ،وما له من حقوق ،وتجعله ًّ
ًّ
محبا
واالجتماعية ،والسياسية؛ وتجعله

ًّ
مضحيا بنفسه في سبيله" (أحمد ،5055 ،ص.)525 .
متفانيا في خدمته،
لوطنه،
ا
ويعرفها الباحث إجر ًّ
ائيا بأنها :مجموعة الموجهات السلوكية التي ت ثر في شخصية طالب المرحلة الثانوية؛

عنصر إ ًّ
نافعا لمجتمعه ودينه.
اا
فتجعله
يجابيا في انتمائه لوطنه و ا
حدود البحث:
يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:

الحرردود الموضرروعية :وتتمثررل فرري قرريم المواطنررة المقترررن تضررمينها فرري محترروى مقررررات التربيررة اإلسررالمية

بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية.

الحرردود الزمانيررة :تررم تطبيررق البحررث الحررالي فرري الفصررل الد ارسرري األول مررن العررام الد ارسرري 5225ه ر ر –

5051م.

الحدود المكانية :تم تطبيق البحث في المملكة العربية السعودية.
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:
المحور األول :قيم المواطنة:

مفهوم قيم المواطنة:

شر على
تعد قيم المواطنة من القيم التي ينشدها المربون لطالبهم في هذا العصر بالذات؛ فتنميتها تُعد م اا
التكامل في المجتمعات ،ومسل اكا من مسالم بنائها ،والنظام التربوي في أي دولة يقدم ألبنائه قيم المواطنة
التي تشكل سلوكه ونشاطه؛ مما ي دي إلى تكامل الفرد ،واتزانه ،وقدرته على مقاومة القيم المنحرفة،

والموازنة بين مصالحه الشخصية ،ومصالح مجتمعه ووطنه (باحكيم ،5001 ،ص.)57 .
تعريف قيم المواطنة:
"هي السلوكيات التي يكتسبها الفرد لتنمية شخصيته من جميع الجوانب التربوية ،والتعليمية ،واالجتماعية،

متفانيا في
محبا لوطنه،
والسياسية ،وتجعله
ا
إيجابيا ،يدرم ما له من حقوق ،وما عليه من واجبات ،وتجعله ا
ا
مضحيا بنفسه في سبيله" (أحمد ،5055 ،ص.)525 .
خدمته،
ا
قيم المواطنة من المنظور اإلسالمي:

هي مجموعة أحكام ومعايير انبثقت من الشريعة اإلسالمية ،والتي تعمل كموجهات للسلوم اإلنساني،
وضابطة للتفكير الناجم عن التفاعل المستمر بين اإلنسان واألري التي يسكنها ،وما ينشأ عن ذلم

التفاعل من التزام بالحقوق والواجبات ،في جميع جوانب الحياع اإليمانية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية ،وترجمة ذلم في سلوم لكي يصل إلى تكوين اإلنسان الصالح ،وكذلم إقامة

المجتمع المسلم (باحكيم ،5001 ،ص.)66 .

ويرى الباحث :أن هذا التعريف هو تعريف شامل وجامع لقيم المواطنة؛ وذلم لألسباب التالية:

 -أن المعايير واألحكام انبثقت من الشريعة اإلسالمية.

 أنه يعمل على توجيه السلوم والتفكير من التفاعل بين اإلنسان واألري التي يسكنها. االلتزام بالحقوق والواجبات في شتى جوانب الحياع وترجمتها في سلوم. -التوصل إلى اإلنسان الصالح إلقامة المجتمع المسلم.

تأثير المتغيرات المعاصرة على قيم المواطنة:

العولمة عملية متعددع الجوانب ،تطرن العديد من التحديات التي تمس السيادع الوطنية والهوية الثقافية،
حيث أصبح العالم في ظل العولمة مجزاءا إلى عالمين يير
وت ثر بطبيعة الحال على قيم المواطنة،
ُ
متكافئين؛ عالم قوي ،يملم المعرفة والمال واإلعالم والتأثير السياسي،
6

وعالم آخر عاجز نام مستهلم للثقافة والمعرفة وكافة أنماط وأشكال الحياع ،وأصبح المواطن ال يتأثر

كثير بالقيم الوطنية والقومية واالجتماعية ،يحرص فقط على تأمين احتياجاته الفردية ،دون اكتراث في
اا
تمردا على مجتمعه وقيمه ،وتحت وطأع تيار العولمة والمتغيرات
شرعية ووسائل وطرق كسبه وأخالقياتهُ ،م ا

المصاحبة له تعرضت المواطنة شأنها شأن كثير من القيم المتحان ثقافي وسياسي واقتصادي من نوع
عسير ،نال من بنيتها ووظيفتها ،خاصة في عالمنا العربي ،ويمكن إجمال تأثيرات تلم المتغيرات على

العالم العربي في عدع مخاطر مثل :هجرع الكفاءات البشرية الم هلة إلى خارج الوطن ،وزيادع حجم الفساد،

وضعف النسق القيمي واألخالقي ،ونمو الثقافات الفرعية ،وعدم استقرار السياسات التربوية والتعليمية،

وضعف التخطيط التربوي ،وهروب ر وس األموال (األيبري ،5000 ،ص.)50 .
ولعل من أشد تأثيرات ومخاطر المتغيرات المعاصرع على قيم المواطنة هو اهتزاز الهوية
والشخصية الوطنية ،واعادع صهرها وتشكيلها وفق هوية وشخصية عالمية ،سماها بعضهم بالمواطنة
العالمية ،أو بالمواطنة عديدع األبعاد ،والتي من أهم سماتها :االعتراف بوجود ثقافات وديانات مختلفة،
واحترام حقوقها وحرياتها ،واالهتمام بالش ون الدولية وفهم اقتصاديات العالم ،والمشاركة في دعم مبادرات

السالم العالمية ،وتشجيع ثقافة الالعنف ،كما َّ
أن من تأثيرات العولمة على المواطنة أنها تخلق صراعات
سياسية وثقافية واقتصادية جديدع ،تتجاوز الحدود لتصل إلى المستويات اإلقليمية أو العالمية ،وبالتالي ال

تصبح الدولة المصدر الخاص للشرعية داخل مجتمعاتها ،ومن ثم تكونت لدينا صيغ جديدع للمواطنة،

حددها التقرير االستراتيجي العربي ( )5006في :المواطنة البيئية التي تعزز االهتمام بقضايا وش ون
البيئة ،ومواطنة األقليات حيث تكفل لهم حقوقهم في البقاء في مجتمعاتهم ،والمواطنة العالمية التي ال

يشعر فيها اإلنسان بالغربة ،والمواطنة المتحركة التي تضمن حقوق ومسئوليات زوار الثقافات األخرى

(نصار والمحسن ،5057 ،ص.)15 .

وفي ظل التداعيات لتلم المتغيرات المعاصرع وتأثيراتها ،فقد ظهرت العديد من التحديات التي
تواجه قيم المواطنة ،وقد حددها الزيود ( ،5055ص )10 .فيما يلي:

 ان حسار قيمة الحب والوالء للوطن لدى فئة الشباب خاصة ،وبالتالي أصبح الوطن لهم المكانالذي يحقق لهم الرفاهية والثروع فقط.

 انتزاع الرموز الوطنية من المخيلة الثقافية المحلية ،والعمل على إحالل الرموز العالميةمحلها.

 -النفوذ المتزايد للمنظمات يير الحكومية في الق ار ارت والتشريعات الحكومية.
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 التدخل الخارجي الدائم في ش ون الحكومات والدول ،وذلم تحت شعار اإلصالحاتالديمقراطية ،ومحاربة اإلرهاب والتطرف ،وحماية حقوق اإلنسان ،واألقليات العرقية أو

الدينية.

 تزايد الشعور بالمواطنة العالمية مع التراجع الواضح للشعور بالمواطنة المحلية.دور المناهج في تنمية قيم المواطنة:

يتوقف نجان التعليم في تحقيق أهدافه على المناهج التعليمية ،فهي أساس النظام التعليمي وجوهره ،والسر

الهام للتعرف على مدى جودع مخرجه ،وخاصة في ظل التطور الهائل الذي اكتسح العالم من استخدامات

التقنية في العملية التعليمية ،والتحول في سياسات التعلم من أساليب قديمة تعتمد على الحفظ والتلقين إلى
أساليب حديثة تقوم على تنمية المهارات ،والقدرات ،والتفكير اإلبداعي لدى الطالب (زاهر ،5055 ،ص.

.)557

"ويجب أن تعمد المناهج التعليمية إلى تعليم الطالب تراثهم الثقافي ،وحقوقهم وواجباتهم
ُ
ومس ولياتهم ،وتعريفهم بم سسات الدولة والسلطات والفصل بينها؛ وليعرفوا من أين وكيف تستمد
شرعيتها ،وكيف تعمل هذه الم سسات والسلطات من أجل خدمتهم وخدمة وطنهم ،وتعريفهم بواجباتهم

ومساعدع الطالب لتطوير طاقاتهم ألقصى حد ممكن؛ ليكونوا مواطنين صالحين في المجتمع،
تجاههاُ ،
منتجين ومساهمين ،ومهتمين بش ون مجتمعهم وقضاياه وحاجاته وهمومه وأولوياته ،ويحافظون على

نسيجه ويصونون هويته ويبرزونها ،ويشمل ذلم :النجان في المدرسة ،وامتالم مهارات اتخاذ الق اررات

بفاعلية وممارسة ذلم ،واالهتمام بش ون المجتمع والمساهمة اإليجابية الفاعلة في بنائه وتطويره ،وتطوير

مهارات األفراد الشخصية واالجتماعية مثل مهارات حل المشكالت ،ومهارات المناقشة وتقبل وجهات

النظر األُخرى وتقبل اآلخرين ،والنظر لألمور من مناحي أو مناظير متعددع ،ووضع األهداف والعمل
على تحقيقها بنجان ،وتطوير مجموعة من القيم العامة" (فريحة ،5005 ،ص.)55 .

وللمقررات الدراسية أهمية كبرى في إكساب الخبرات والثقافات المختلفة ،ألن هذه المقررات بمنزلة

الوعاء الذي تصب فيه المجتمعات أهدافها التربوية ،فال يجب ترم التربية للمواطنة للمصادفة ،بل يجب

أن تكون هدفاا رئيسًّا في التعليم ،وال بد أن يتم تدريس قيم المواطنة بالشكل الشامل والمنظم والمتوازن بداية
من مرحلة رياي األطفال ،حتى نهاية التعليم العالي الجامعي ،ولكي تسهم المقررات الدراسية في يرس
وتنمية قيم المواطنة لدى الطالب فيجب عليها أن تراعي التالي( :البنا وآخرون ،5055 ،ص-522 .

)521

 مراعاع خصائص الطالب العمرية عند تضمين قيم المواطنة في المناهج للطالب.
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 تضمين قيم المواطنة بالشكل الواضح والصريح وليس بالشكل الضمني.

 ضرورع تقديم المحتوى الدراسي المتوازن الذي يشتمل على القيم السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية ،وتقديمها بشكل متوازن ضمن المراحل الدراسية.

 الربط بين احتياجات المجتمع وأهداف وموضوعات المقررات الدراسية.
ويمكن للمقررات الدراسية أن تُسهم في تعزيز وتنمية قيم المواطنة ،وذلم من خالل استخدام
بعي أساليب تنمية القيم مثل أسلوب القصص والحوار وييرها ،وهنام عدع صور يمكن بها تعزيز وتنمية

قيم المواطنة من خالل المقررات الدراسية ومنها( :المحروقي ،5002 ،ص)51 .

ويفضل أن يكون لها ارتباط بالطالب؛ ألن ذلم يساعد في
 األمثلة الواردع في الكتاب المدرسيُ :
ربط الطالب بمجتمعه.
 الصور والرسومات واألشكال :والتي يتم فيها التركيز المباشر على مظاهر الحياع المختلفة في
المجتمعات التي تدعم وتنمي قيم المواطنة.

 أسلوب دراسة الحالة :ويتم هنا ربط الطالب بقضايا مجتمعه المتعددع ،وتناول هذه القضايا
والمشكالت ،ومن ثم مناقشتها من مختلف الجوانب.

 التطبيقات العملية :وتعني التركيز على قيم المواطنة التي تتطلب التطبيقات العملية مثل التعاون
والحرية والتسامح وييرها.

 مدخل القصص :وهو من أفضل أساليب جذب انتباه الطالب؛ خاصة فيما يتعلق بقيم المواطنة
واالنتماء ،وذلم مثل قيام المعلم بسرد قصص األبطال والشخصيات التاريخية التي ضحت في

سبيل الدفاع عن وطنها ودورها في المجتمع.

 الرحالت والزيارات الميدانية :ويتم ذلم من خالل القيام بالزيارات والرحالت للمراكز العلمية
والمواقع األثرية والتراثية والجامعات ،وهذا من األساليب المهمة ًّ
جدا في تنمية قيم المواطنة.

المحور الثاني :مقررات التربية اإلسالمية
تعريف التربية اإلسالمية:
انطالقاا من اختالف المهتمين في المجال التربوي حول المفهوم الدقيق للتربية؛ فإن هنام اختالفاا مشابهاا
كذلم في تحديد تعريف للتربية اإلسالمية كمصطلح علمي ،ومعظم من كتب في هذا الميدان من السلف
الصالح لم يرد عنهم تعريف محدد لهذا المصطلح ،بل كان اهتمامهم وحرصهم على المعالجة

للموضوعات والقضايا التربوية المختلفة.
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لذلم فإن تعريفات الباحثين الذين اهتموا بالبحث والكتابة في ميدان التربية اإلسالمية جاءت مختلفة،

على الريم من اتفاقهم في اإلطار العام؛ إال أنهم لم يتوصلوا إلى صيغة واحدع يتفق عليه الجميع لتعريف
محدد وواضح لهذا المصطلح ،ويرجع ذلم عادع إلى اختالف مشاربهم ،وتنوع تخصصاتهم ،والتعدد في

وجهات نظرهم التفصيلية ،ويمكن تعريفها بأنها إعداد المسلم اإلعداد الكامل من جميع النواحي لجميع

مراحل نموه للحياع الدنيا ولآلخرع في ضوء القيم والمبادئ وطرق التربية التي جاء بها اإلسالم (يالجن،

 ،5201ص.)50 .

فعرفها النحالوي ( )5002بأنها" :التنظيم النفسي واالجتماعي الذي ي دي إلى اعتناق اإلسالم

والجماعة وتطبيقه كليًّا في حياع الفرد والجماعة" (ص.)55 .

وعرفها حلس ( )5050بأنها" :تنشئة الفرد على اإليمان باهلل ووحدانيته ،تنشئة تبلغ أقصى ما

قادر على فعل الخير لنفسه وألمته ،وعلى خالفة اهلل في
تسمح به إمكاناته وطاقاته؛ حتى ُيصبح في الدنيا اا
وجدير في اآلخرع برضى اهلل وثوابه" (ص.)57 .
اا
أرضه،
وعرفت بأنها :عملية مقصودع تستنير بنور الشريعة ،تهدف إلى تنشئة جميع جوانب شخصية

اإلنسان لتحقيق العبودية هلل -سبحانه وتعالى -ويقوم أفرادها ذوو الكفاءع العالية بتوجيه تعلم األفراد

اآلخرين وفق الطرق المالئمةُ ،مستخدمين المحتوى التعليمي المحدد وطرق التقويم المالئمة (الجالد،
 .5050ص.)57 .
ومما سبق يمكن القول َّ
أن التربية اإلسالمية عملية إنسانية تهدف إلى تنمية اإلنسان في جميع جوانب
أيضا على
شخصيته ومراحل حياته وش ونها ،وذلم بما يتماشى مع األحكام اإلسالمية وتعاليمها ،وتعمل ا
التوجيه السليم لسلوم الفرد والجماعة تجاه المجتمع والرفعة من شأنه ،وصيايته و تنشأته على تنشأع
سليمة على العقيدع الصحيحة ،والمبادئ السامية ،وكذلم القيم والمثل العليا ،وأن العمل بهذه الشريعة

صالحا لحمل األمانة ،وتحقيق الخالفة في
اإلسالمية يقتضي تطوير اإلنسان وتهذيبه؛ حتى ُيصبح
ا
األري والتطوير (عبد العال ،5055 ،ص" .)20 .والتربية اإلسالمية ليست بحال من األحوال جزئية
الغري ،إذ إنها تعتمد على منهج متكامل شامل متوازن ،ومن ثم فهي كلية في أيراضها ،وتعتني

باإلنسان ككل ،وباستم اررية تعلمه وتهتم بالدنيا واآلخرع وبالعمل والتطبيق وتهتم بالمادع ،كما تهتم بالرون

في سبيل بناء شخصية المسلم" (بربخ ،5007 ،ص.)72 .

فيقصد به تلم المواد أو العلوم الشرعية
َّ
أما مفهوم التربية اإلسالمية في إطار المنهج المدرسيُ ،
المضمنة في المناهج الدراسية ،والتي يعمل الطالب على دراستها في المرحل الدراسية المختلفة ،من
خالل فروعها المتعددع مثل :القرآن الكريم وتفسيره ،والحديث الشريف والتوحيد والفقه.
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خصائص التربية اإلسالمية:

أواال :تربية ربانية:

من أهم الخصائص لمنهج التربية اإلسالمية أنها َربَّانية ،فتبنى عليها وفي إطارها جميع الخصاص
األخرى ،فهي َربَّانية المصدر والغاية ،وأبرز ما يتفرد به منهج التربية اإلسالمية عن ييره من المناهج
األخرى أنه منهج يستقي مفاهيمه ومضامينه وحقائقه ومبادئه وطرقه من كتاب اهلل وسنة نبيه -صلى اهلل
أما ييره من المناهج فهو من صنع البشر أصحاب العقل المحدود ،والتفكير القاصر،
عليه وسلم -و َّ
أصحاب النزعات واألهواء المتباينة ،وكل ذلم ينعكس على ما صنعوه من مناهج ال تستطيع أن تنهي

بحاجات اإلنسان أو تغذي مشاعره ،وال تستطيع أن تقوده إلى طريق الحياع الصحيح (موسى،5007 ،

ص.)57 .

ثانيا :تربية شاملة:
ا
مما تتصف به التربية اإلسالمية أنها تنظر للكون والحياع نظرع شاملة ،فهي تنظر لإلنسان ولتربيته نظرع
شاملة ُمهتمة بتكوينه وتنميته ،وذلم في جميع الجوانب الجسمية والروحية والعقلية والنفسية والوجدانية
كائن حي يحتاج للنمو في جميع الجوانب ،ومنهج التربية اإلسالمية شامل ،بكل ما
واالجتماعية ،فاإلنسان ٌ
تتضمنه هذه الكلمة من معان وأبعاد فهو كما يلي( :الحربي ،5002 ،ص)506 .

 شامل لكل جانب من جوانب حياع اإلنسان الجسمية والشخصية والروحية والعقلية والوجدانيةأما ييره من المناهج البشرية األخرى فتركز
والخلقية واالجتماعية والمهارية واالقتصاديةَّ ،
على جانب واحد من جوانب المتعلم وتهمل بقية الجوانب األخرى.

 شامل لحياع اإلنسان كلها ،فهو ُيحدد لكل مرحلة من المراحل العمرية مطالبها منذ أن يكونوشيخا.
كهال
عاقال مكلفاا ،ثم ا
طفال ،ثم ا
جنينا ،ثم ا
ا
اإلنسان ا
 شامل لجميع فئات المجتمع؛ الصغير منهم والكبير ،الذكر منهم واألنثى ،الغني منهم والفقير،المسلم منهم ويير المسلم.

ثالثاا :تربية متوازنة:

يتميز اإلسالم بالوسطية فهو دين ُيراعي طبيعة اإلنسان وطبيعة األشياء ،ويعم ُل على ربط التربية بهذه
المفاهيم ،فالتربية اإلسالمية توازن بين األشياء ،وتميل إلى أن تكون هنام نقطة توازن بين جوانب الحياع

مثال بين النظرية والتطبيق في التربية ،وبين الحياع الدنيا والحياع اآلخرع ،كما توازن
المختلفة ،فهي توازن ا
الروحية والحياع المادية (الخليفة وهاشم ،5006 ،ص.)7 .
بين الحياع ُّ
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ابعا :تربية محافظة ومتجددة:
را
من الصفات التي تتصف بها التربية اإلسالمية الثبات والمحافظة ،والمرونة والتجدد في وقت واحد،
ويتميز منهج التربية اإلسالمية بالثبات في أصوله ومبادئه العامة ،وفي نفس الوقت مرن في فروعه
وجزئياته ،ألنه مبني على مجموعة من الثوابت العقدية والقيمية والمعرفية والسلوكية ،واضحة المعالم
والطبيعة والمتميزع بالدوام والثبات ،ومن مظاهر الثبات والمرونة في التربية اإلسالمية ما يلي( :الجالد،

 ،5050ص)21 .

 .5المرونة في الفروع والجزئيات ،والثبات في األصول والكليات.
 .5المرونة في الوسائل واألساليب واإلجراءات ،والثبات في الغايات واألهداف التربوية.

 .7الحفاظ على ثبات عقيدع المجتمع ،الذي يتميز بعقيدته وأصوله وقيمه ،وبمرونته وتجدده في
معارفه وتنظيماته وأساليبه.

 .2حفظ اإلنسانية وحمايتها من الزيغ عن المنهج التربوي القويم ،من خالل تزويد الفكر التربوي
اإلنساني بالمنظومة المتكاملة من األهداف والمبادئ والقيم السامية.

خامسا :تربية ُمتكاملة:
ا
ومما سبق يتضح َّ
أن التربية اإلسالمية تربية تتصف بالشمول والتوازن والتكامل والواقعية وهي تربية ربانية
إيمانية ،تسمو وتعلو ألنها تستمد قوتها من كالم اهلل -سبحانه وتعالى -القرآن الكريم الخالد ،فهي شريعة

اهلل التي ال يعتريها نقص ،وتتميز عن ييرها بمخاطبة اإلنسان بأحاسيسه ومشاعره ،وتعمل على التنشئة

ومستمرع ونامية،
الصحيحة للفرد الم من التقي الصالح للناس ،صاحب الخلق الرفيع ،فهي تربية سامية ُ
وركن متين لبناء الفرد المسلم واألسرع والمجتمع ليحيا الجميع الحياع السعيدع في الدنيا واآلخرع (أبو نحل،

 ،5050ص.)57 .

الدراسات السابقة:
دراسة (المالكي )9002 ،بعنوان :صور االنتماء الوطني في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة

الثانوية في المملكة العربية السعودية.

والتي هدفت إلى التعرف على صور االنتماء الوطني في كتب التربية اإلسالمية في المرحلة الثانوية،
وتمثلت عينتها في مجتمعها؛ حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع دروس كتب التربية اإلسالمية في

درسا ،واستخدمت أداع بطاقة تحليل المحتوى لجمع البيانات وفق
المرحلة الثانوية والبالغ عددها ( )551ا
المنهج الوصفي التحليلي،
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عاليا ،وأن
وكان من أبرز نتائجها :أن تغطية صور االنتماء الوطني في كتب التربية اإلسالمية لم يكن ا
تغطية صور االنتماء الوطني في كتب الفقه والحديث والثقافة اإلسالمية أفضل من تغطيتها في كتب
التوحيد والتفسير ،وأن موضوعات المعامالت وفقه العقوبات وفقه األسرع هي أفضل الموضوعات تغطية

لصور االنتماء الوطني ،وأوصت بضرورع تضمين مقررات التربية اإلسالمية بقيم المواطنة.

دراسة (سرور والعزام )9009 ،بعنوان :دور مناهج التربية اإلسالمية المطورة في تنمية قيم المواطنة
الصالحة لدى طالب المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين في تربية أربد الثالثة.

والتي هدفت إلى الكشف عن دور مناهج التربية اإلسالمية المطورع في تنمية قيم المواطنة ،وتمثلت عينتها

معلما ومعلمة ،واستخدمت أداع االستبانة لجمع البيانات وفق المنهج الوصفي ،وكان من أبرز
في ( )66ا
نتائجها أن تنمية مناهج التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية لقيم المواطنة لدى طالب كانت متوسطة،
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية
حيث بلغ المتوسط الحسابي ( ،)7.75كما أظهرت نتائج الدراسة ا
تعزى للم هل العلمي وسنوات الخبرع ،وأوصى الباحثان بضرورع ترسيخ قيم المواطنة الصالحة ،والسعي
لتعزيزها في نفوس الطالب من خالل موضوعات مناهج التربية اإلسالمية ،وكذلم االستفادع من الخبرات

الجامعية في هذا المجال.

دراسة (الكندري والعازمي )9002 ،بعنوان :قيم المواطنة المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة

الثانوية في دولة الكويت.

والتي هدفت إلى التعرف على قيم المواطنة المتضمنة في كتب التربية اإلسالمية لمرحلة التعليم الثانوي،
وتمثلت عينتها في كتب التربية اإلسالمية للصفوف الثالثة (العاشر ،والحادي عشر ،والثاني عشر)،

واستخدمت أداع بطاقة تحليل المحتوى وكانت ُموزعة على ثالثة مجاالت لقيم المواطنة وهي القيم
السياسية ،والقيم االجتماعية ،والقيم االقتصادية وفق المنهج الوصفي التحليلي ،وكان من أبرز نتائجها َّ
أن

تضمينا
هنام تفاوتاا في نسبة تضمين هذه القيم في محتوى كتب التربية اإلسالمية ،وأن أكثر القيم الوطنية
ا
في محتوى كتب التربية اإلسالمية هي القيم الوطنية االجتماعية ،ثم تلتها القيم االقتصادية ثم القيم

الوطنية السياسية ،وأوصت الدراسة بضرورع التأكيد على القيم الوطنية في كتب التربية اإلسالمية في
المرحلة الثانوية ،وضرورع تعزيز القيم الوطنية في جميع نواحيها المختلفة ،والتأكيد على دور التربية

اإلسالمية في تعزيز مثل هذه القيم.

دراسة (اليوسف )9002 ،بعنوان :تصور مقترح لتضمين األمن الفكري بمقررات التربية اإلسالمية،

وبيان أثره على تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية.
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والتي هدفت إلى بناء تصور ُمقترن لتضمين األمن الفكري بمقررات التربية اإلسالمية ،وبيان أثره على
تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية ،وتمثلت عينتها في طالب الصف األول الثانوي بمدرستين
بمدينة تبوم ،األولى :تمثل المجموعة التجريبية وعدد طالبها ( ،)57والثانية :تمثل المجموعة الضابطة

وعدد طالبها ( ،)75واستخدمت أداع مقياس المواطنة وفق المنهج شبه التجريبي ،وكان من أبرز نتائجها
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق

البعدي لمقياس المواطنة لصالح المجموعة التجريبية ،وأوصت الدراسة بضرورع ُمراجعة مقررات التربية
اإلسالمية في ضوء مكونات األمن الفكري ومراعاع قيم المواطنة ،وممارستها داخل المدرسة الثانوية ،وفي
المجتمع المحلي ،مع توكيد التحصين الفكري للطالب ،وضرورع تدريب المعلمين على كيفية معالجتها

داخل الصف.

التعليق على الدراسات السابقة:
استفاد البحث الحالي من البحوث والدراسة السابقة في الوصول إلى صياية دقيقة لعنوان هذا البحث،
وفي التشخيص الدقيق للمشكلة وتوظيف توصياتها ومقترحاتها في دعم المشكلة ومعالجتها بشكل شمولي،
واثراء األدب النظري ،والوصول للمنهج المالئم لهذا البحث ،واعداد أدوات البحث وبنائها ،واستخدام

األساليب اإلحصائية المناسبة.

ومن أهم ما يميز البحث الحالي عن البحوث والدراسات السابقة:
 ي رأتي هررذا البحررث ليسررهم مررع البحرروث والد ارسررات األخرررى فرري تطرروير مقررررات التربيررة اإلسررالمية؛لتسررهم فرري تنميررة قرريم المواطنررة ،وتتميررز عررن ييرهررا مررن حيررث أنهررا تقرردم قائمررة بقرريم المواطنررة الترري

ينبغرري توافرهررا فرري مقررررات التربيررة اإلسررالمية .والترري تررم بنا هررا بمررا يتناسررب مررع المتغيررات الحاليررة
والخصائص العمرية لطالب المرحلة الثانوية؛ مما يسهم في الوقوف على مدى توافر قيم المواطنة
في المقررات ،وبالتالي اإلسهام في تطويرها وربطها بواقع وحيراع الطرالب ،وهرذا ممرا يردعم الحاجرة

واألهمية لهذا البحث.

 تم تطبيق هذا البحث على ُمقررات التربية اإلسالمية في نظام التعلريم الثرانوي الحرديث ،وهرو نظرامرديال للنظررام الفصررلي ،وبرردأ العمررل برره بعررد إق ر ارره بشرركل رسررمي فرري
المقررررات والررذي ت رم اعتمرراده بر ا
المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية من العام الدراسي 5271ر 5220هر.
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منهج البحث واجراءاته:

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي (تحليل المحتوى) ،والذي يقوم بشكل أساس على أسلوب تحليل
المحتوى لمالءمته هدف البحث" ،حيث يعبر عن طريقة بحث يتم تطبيقها من أجل الوصول إلى وصف
كمي هادف ومنظم لمحتوى أسلوب االتصال" (العساف ،5055 ،ص.)557 .

مجتمع البحث:
يتمثررل مجتم ررع البح ررث ف رري محت رروى مق ررررات التربي ررة اإلسررالمية المق ررررع عل ررى ط ررالب المرحل ررة الثانوي ررة ف رري

المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 5225هر – 5051م وهي التفسير والفقه والتوحيد والحديث.
عينة البحث:

تررم اختيررار عينررة مررن مقررررات التربيررة اإلسررالمية للمرحلررة الثانويررة ،وشررملت عينررة البحررث محترروى مقررررات
الحررديث األول (البرنررامج المشررترم) والحررديث الثرراني (البرنررامج التخصصرري) ،للمرحلررة الثانويررة طبعررة عررام

5225هر – 5051م.
أدوات البحث:

تمثلررت فرري قائمررة بقرريم المواطنررة الترري يمكررن تضررمينها فرري مقررررات التربيرة اإلسررالمية فرري المرحلررة الثانويررة،
واستمارع تحليل المحتوى المبنية على قائمة القيم لمعرفة مدى توافر قيم المواطنة ضمن عينة البحث.
خطوات تصميم أدوات البحث:
تم تصميم قائمة قيم المواطنة بعد االطالع على وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية ،الطبعة
الرابعة لعام 5255هر –5116م ،ووثيقة منهج مقررات التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية ،وأهداف تدريسها
الصادرع عام 5255هر ،والدراسات السابقة في قيم المواطنة لالستفادع من منهجيتها ،وآلية بناء قائمة قيم
المواطنة ،وطريقة التحليل ،وما توصلت لها من نتائج ،وتضمنت القائمة ( )56عبارع موزعة على أربعة
مجاالت رئيسة وهي( :المجال السياسي والمجال االجتماعي والمجال االقتصادي والمجال الثقافي) .وتم
تصميم بطاقة تحليل المحتوى بناء على قائمة قيم المواطنة السابقة.
صدق األدوات:
للتأكد من صدق قائمة قيم المواطنة تمت مطابقتها باألدب النظري والدراسات السابقة ،ثم قام الباحث
بعرضها في صورتها األولية على مجموعة من السادع المحكمين والمتخصصين من ذوي الخبرع في
15

المناهج وطرق وذلم إلبداء رأيهم حولها من حيث أهميتها ووضون عباراتها ،وسالمة صيايتها ودقة
مفرداتها ومحتواها ،ومدى انتماء القيمة للمجال الرئيس ،ومدى مناسبة القيم لطبيعة مقررات التربية
وبناء على آراء السادع المحكمين تضمنت القائمة في صورتها النهائية
اإلسالمية في لمرحلة الثانوية،
ا

( )65عبارع موزعة على أربعة مجاالت رئيسة وهي( :المجال السياسي والمجال االجتماعي والمجال
االقتصادي والمجال الثقافي) وفي ضوء هذه القائمة تم بناء بطاقة تحليل المحتوى.
ثبات األدوات:
للتأكد من ثبات عملية التحليل فقد استخدم الباحث طريقة الثابت مع الزمن؛ حيث قام الباحث بتحليل

مقررات التربية اإلسالمية عينة البحث (كتاب الحديث األول وكتاب الحديث الثاني) ثم قام بإعادع التحليل
مرع أخرى بعد مرور (شهرين) على التحليل األول ،ثم استخرج الباحث معامل االتفاق بين التحليلين عن
طريق استخدام معامل هولستي التالية:

) 2( AB
A B

معامل االتفاق =

حيث أن = )AB( :عدد القيم التي وردت في التحليلين األول والثاني.

 =Aعدد القيم التي وردت في التحليل األول.

 =Bعدد القيم التي وردت في التحليل الثاني.
والجدول ( )5يبين ذلم:

جدول رقم ( )5التك اررات ومعامل االتفاق بين التحليل األول والتحليل الثاني لقيم المواطنة في مقررات

التربية اإلسالمية (كتاب الحديث األول وكتاب الحديث الثاني) باستخدام معادلة هولستى.
تك اررات التحليل

تك اررات التحليل

معامل االتفاق بين

التحليل

المجال السياسي

76

72

15.55

المجال االجتماعي

62

67

12.72

المجال االقتصادي

22

65

12.55

المجال الثقافي

55

51

21.55

األول

16

الثاني

التحليلين

المجموع

557

576

17.52

يتضح من جدول رقم ( )5بعد تطبيق المعادلة السابقة (معامل هولستي) أن معامل الثبات بين التحليلين

بلغ ( )٪17.52وهي درجة ثبات عالية تُشير إلى أن بطاقة تحليل المحتوى ت دي النتيجة نفسها أو قريبة
منها ،ريم اختالف التحليلين وأنه يمكن الوثوق بها وتطبيقها على مجتمع البحث كله.
إجراءات البحث:
لتحقيق أهداف البحث قام الباحث باإلجراءات اآلتية:
 -تحديد مجاالت قيم المواطنة ،ثم إعداد قائمة بقيم المواطنة التي يجب تضمينها في كتب التربية

اإلسالمية في المرحلة الثانوية وتحديد العبارات الفرعية لكل مجال ،ثم عري القائمة في صورتها
األولية على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقها.

 إعداد أداع تحليل محتوى مقررات التربية اإلسالمية في ضوء قيم المواطنة ،ثم عري أداع تحليلمحتوى مقررات التربية اإلسالمية على مجموعة من المحكمين وتعديلها في ضوء آرائهم.

 تصميم أداع تحليل محتوى مقررات التربية اإلسالمية في صورتها النهائية والتأكد من ثباتها،وتحديد الفئات وطريقة التحليل وتحديد الموضوع أو الفكرع كوحدع تحليل لمقررات التربية

اإلسالمية.

 -استخراج ثبات التحليل من خالل أسلوب الباحث نفسه.

 القيام بعملية تحليل مقررات التربية اإلسالمية (كتاب الحديث األول وكتاب الحديث الثاني)وتبويب التحليل في جداول تتضمن التك اررات والنسب المئوية.

ومعالجتها باستخدام األساليب اإلحصائية
 تسجيل واستخالص نتائج تحليل محتوى المقرر ُالمناسبة وتفسيرها ،وتقديم التوصيات والمقترحات.
األساليب اإلحصائية المستخدمة:
 النسب المئوية والتك اررات للتعرف على مدى توافر قيم المواطنة في محتوى مقررات التربيةاإلسالمية بالمرحلة الثانوية.

 -الرسوم البيانية.

 -معادلة هولستي لحساب معامل الثبات.

17

معيار التوافر:
لتسهيل تفسير النتائج استخدم الباحث األسلوب التالي لتحديد درجة تضمين قيم المواطنة الالزم توافرها في
مقررات التربية اإلسالمية ،حيث تم تصنيف المعيار إلى ثالثة مستويات متساوية المدى كما في جدول

رقم (:)5

جدول ( )5معيار درجة توافر قيم المواطنة
النسبة المئوية

درجة التوافر

من

إلى

٪0

٪77

متوفر بدرجة منخفضة

من ٪ .72

٪55

متوفر بدرجة متوسطة

من ٪57

٪500

متوفر بدرجة عالية

نتائج البحث ومناقشتها:
أواال :عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها:
نص الس ال األول للبحث على :ما قيم المواطنة الواجب توافرها في ُمقررات التربية اإلسالمية في المرحلة
الثانوية بالمملكة العربية السعودية؟ ولإلجابة عن هذا الس ال تم االطالع على األدب التربوي ،والدراسات
السابقة ذات العالقة بقيم المواطنة ،والمراجع والكتب الخاصة بهذه المجاالت ،كما تم االطالع على

ومتطلباتها وخصائص نمو طالب تلم المرحلة ،وكذلم البحوث
الدراسات المتعلقة بالمرحلة الثانوية ُ
حيث تم بناء قائمة بقيم المواطنة التي ينبغي توافرها في
والدراسات التربوية في مقررات التربية اإلسالميةُ ،
محتوى مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية ،وقد تكونت هذه القائمة من

( )2مجاالت رئيسة لقيم المواطنة تحوي ( )65عبارع كما في الجدول (:)7

جدول ( )7مجاالت وعبارات قائمة قيم المواطنة
المجال
الرقم

االجتماعي

السياسي

الرقم
5

طاعة والع األمر.

5

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

5

حب الوطن.

5

التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.

7

االعتزاز بنظام الحكم.

7

تقدير العمل التطوعي والمشاركة فيه.

2

احترام األنظمة والقوانين والتعليمات.

2

التص ر رردي للش ر ررائعات الموجه ر ررة ض ر ررد ال ر رروطن

18

وم سساته.
6

االلتزام بالحقوق والواجبات الخاصة

6

إصالن ذات البين.

5

التضحية والدفاع عن الوطن.

5

تق ر ر ررديم المص ر ر ررلحة العام ر ر ررة عل ر ر ررى المص ر ر ررلحة

7

االعتزاز بالجنسية السعودية واالنتماء لهذا

7

تعزيز أساليب الحوار.

2

المساهمة في أمن الوطن واستق ارره.

2

تنمية ثقافة التسامح.

1

تقدير مكانة المملكة على الصعيد العربي

1

المحافظة على وحدع المجتمع السعودي.

والعامة.

الوطن.

الخاصة.

والعالمي واالسالمي.
50

تقدير جهود قادع المملكة في الحفاظ على

 50احترام العادات االجتماعية في المجتمع.

55

احترام م سسات الدولة.

 55احترام حرية اآلخرين وخصوصياتهم.

55

نبذ اإلرهاب والتطرف ومحاربته.

 55نبذ العنصرية والتفاخر بها.

57

تعزيز المعرفة برموز الوطن وقادته

 57المس ر رراواع بر ر رين أفر ر رراد المجتم ر ررع ف ر رري الحق ر رروق

وحدع البالد وتماسكها.

والواجبات والمعامالت.

وتاريخه.
14

تعزيز دور المرأع في المجتمع.

15

التأكيد على مبدأ الشورى وتطبيقه.

المجال
االقتصادي

الرقم

الثقافي

الرقم

5

تعزيز رون العمل واإلنتاج لدى الطالب.

5

االعتزاز بتاريخ الوطن.

5

التوعي ررة بالع ررادات االس ررتهالكية الس ررلبية ف رري

5

التصر ر رردي للعر ر ررادات والتقالير ر ررد الدخيلر ر ررة علر ر ررى

7

احترام العمل بجميع صوره.

7

االعتزاز باللغة العربية.

2

تفضيل المنتجات والصناعات الوطنية.

2

الحث على طلب العلم.

6

بي ر ر ر ر رران أهمي ر ر ر ر ررة التشر ر ر ر ر رريعات االقتص ر ر ر ر ررادية

6

المحافظة على التراث الوطني.

المجتمع.

للمحافظة على ثروات الوطن.
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المجتمع.

5

المحافظة على الموارد العامة للدولة.

5

تعزيز ثقافة المجتمع السعودي لدى الطالب.

7

تقردير جهرود قرادع المملكررة فري مجرال التنميررة

7

المشاركة في األنشطة والمناسبات الوطنية.

2

تشجيع السياحة الداخلية.

2

التحذير من البدع والخرافات.

1

المشاركة الجادع في استثمار ثروات الوطن.

1

تقدير العلم والعلماء.

االقتصادية.

بأنواعر ر رره  50تقدير مجاالت النهضة التي حققتها المملكة.

50

إتقر ر رران العمر ر ررل بعير ر ر اردا عر ر ررن الغ ر ر ر
المختلفة.

55

ي ر رررس مب ر رردأ االلتر ر رزام ب ر ررإخراج زك ر رراع الم ر ررال  55االفتخررار بتطبيررق المملكررة للشرريعة اإلسررالمية
في جميع مجاالت الحياع.

بأنواعه.

55

الحث على الكسب بالطرق المشروعة.

 55تبني اتجاه إيجابي تجاه الحوار الوطني.

57

تقدير أصحاب المهن.

 57وقاية الشباب من األفكار المتطرفة.

52

تعريف المجتمع بأضرار الفساد وخطورته.

56

المساهمة في تحقيق ر ية الوطن .5070

نيا :عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:
ثا ا

نررص الس ر ال الثرراني للد ارسررة علررى :مررا مرردى ت روافر قرريم المواطنررة فرري مقررررات التربيررة اإلسررالمية فرري المرحلررة

الثانويررة بالمملكررة العربيررة السررعودية؟ ولإلجابررة علررى هررذا الس ر ال تررم تحليررل محترروى مقررررات التربيررة اإلسررالمية
(الحديث األول ،والحديث الثاني) بوصفها عينة البحث ،وذلم باستخدام بطاقة تحليل المحتوى التري ترم بنا هرا
في ضوء قائمة قيم المواطنة الرئيسة ،وجاءت النتائج كما يوضحها جدول رقم ()2

جدول ( )2نتائج تحليل محتوى مقررات التربية اإلسالمية (الحديث األول والحديث الثاني) من حيث قيم
المواطنة

النسبة المئوية

م

قيم المواطنة

التكرار

لتوافر كل قيمة في

درجة توافر

قيم المواطنة في مقررات

مقررات التربية اإلسالمية

التربية اإلسالمية

الثاني)

الثاني)

(الحديث األول والحديث
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(الحديث األول والحديث

 5المجال السياسي

72

55.75

متوافر بدرجة منخفضة

 5المجال االجتماعي

67

75.67

متوافر بدرجة منخفضة

 7المجال االقتصادي

65

51.52

متوافر بدرجة منخفضة

 2المجال الثقافي

51

55.67

متوافر بدرجة منخفضة

مجموع تكرار قيم المواطنة
ونسبة توافرها في مقررات

التربية اإلسالمية (الحديث

٪000

576

األول والحديث الثاني)

يتضح من الجدول رقم ( )2أن قيم المواطنة قد توافرت في مقررات التربية اإلسالمية عينة البحث (الحديث

األول والحديث الثاني) بتكرار ( )576من مجمل قيم المواطنة في المقرر ،وكانت بدرجة توافر منخفضة،
حيث تكررت قيم المجال االجتماعي بنسبة ( )٪75.67وجاءت بالمرتبة األولى ،أما قيم المجال االقتصادي

فقد جاءت بالمرتبة الثانية بنسبة ( ،)٪51.52بينما احتلت قيم المجال السياسي المرتبة الثالثة بنسبة
( ،)٪55.75وفي المرتبة األخيرع جاءت قيم المجال الثقافي بنسبة ( .)٪55.67ويعزو الباحث حصول
المجال االجتماعي على المرتبة األولى والمجال االقتصادي على المرتبة الثانية في مقررات التربية اإلسالمية

ونالحظ
عينة البحث كون هذه المقررات تقوم على الشريعة اإلسالمية ،أي على ما أمرنا اهلل ورسوله بهُ ،
حرص الشريعة اإلسالمية على القيم االجتماعية في الحياع بشكل عام ،وكيف تنظم حياع الناس وحقوقهم

وحقوق اآلخرين ،وكذلم الحرص الشديد على القيم االقتصادية ،وكيف أنه يتم إفراد فصول في المقررات
تتحدث عن فقه المعامالت والبيوع والتي تتناول الجانب االقتصادي وتحكم عالقته بين الناس ،وتتفق هذه

النتيجة مع نتائج دراسة الكندري والعازمي ( )5057التي كشفت عن أن القيم الوطنية االجتماعية من أكثر

تضمنا في مقررات التربية االسالمية للمرحلة الثانوية ،ثم القيم الوطنية االقتصادية ،ثم يليها
القيم الوطنية
ا
القيم الوطنية السياسية.
وللوقوف على مدى توافر قيم المواطنة في مقررات التربية اإلسالمية ،تم تحليل محتوى المقررات عينة البحث
باستخدام بطاقة تحليل المحتوى في ضوء قيم المواطنة الرئيسة ،وجاءت النتائج كما يلي:
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أواال :المجال السياسي:
جدول ( )6نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث األول في ضوء قيم المجال السياسي
المجموع

العبارات

م

التكرار النسبة ٪

الترتيب

5

طاعة والع األمر.

2

57.6

5

5

حب الوطن.

5

6.22

7

7

االعتزاز بنظام الحكم.

0

0

2

احترام األنظمة والقوانين والتعليمات.

5

55.2

5

6

االلتزام بالحقوق والواجبات الخاصة والعامة.

5

55.2

5

5

التضحية والدفاع عن الوطن.

5

6.22

7

7

االعتزاز بالجنسية السعودية واالنتماء لهذا الوطن.

5

6.22

7

2

المساهمة في أمن الوطن واستق ارره.

5

55.2

5

1

تقدير مكانة المملكة على الصعيد العربي والعالمي واإلسالمي.

5

6.22

7

50

تقدير جهود قادع المملكة في الحفاظ على وحدع البالد وتماسكها.

0

0

55

احترام م سسات الدولة.

0

0

55

نبذ اإلرهاب والتطرف ومحاربته.

5

55.2

5

57

تعزيز المعرفة برموز الوطن وقادته وتاريخه.

5

6.22

7

قيم المجال السياسي في مقرر الحديث األول

01

000

أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )6أن قيم المجال السياسي الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول

مضمنة بدرجة ُمنخفضة حيث تراوحت نسب توافرها بين ( )٪57.6 - ٪0وهي نسب أقل من (،)٪77
حيث حصلت قيمة "طاعة والع األمر" على المرتبة األولى من بين قيم المجال السياسي الفرعية المتوفرع

في مقرر الحديث األول بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪57.6وهذا يبين تركيز هذا المقرر على هذه القيمة

أكثر من ييرها .ويفسر الباحث ذلم بأن من أهداف مقررات التربية اإلسالمية التي تسعى إلى تنميتها

لدى الطالب هي طاعة والع األمر ،لما لهذه القيم من أثر في حياع الطالب ،والتي تنعكس بشكل مباشر

امنا مع جهود المملكة العربية السعودية في
في سلوكه داخل صفه ومدرسته ومجتمعه ،وربما يأتي ذلم تز ا
تعزيز قيم المواطنة في نفوس الطالب والشباب السعودي،
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فعاال يتسلحون به لمواجهة تحديات العولمة وتأثيراتها السلبية على القيم الوطنية،
حتى يكون الكل سال احا ا
وهذا يدل على أن مخططي المناهج مهتمون بغرس حب الوطن واالنتماء إليه ،وطاعة والع أمره في نفوس
الطالب ،ذلم أن الوطن أيلى ما يملم اإلنسان ،وهو يمثل كيانه وهويته وكرامته ،وهو ما ينسجم مع

األهداف التي ترمي إليها مناهج العلوم الشرعية .وحصلت قيم "االعتزاز بنظام الحكم ،تقدير جهود قادع
المملكة في الحفاظ على وحدع البالد وتماسكها ،احترام م سسات الدولة" فلم تظهر ضمن قيم المجال

السياسي الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول ،وكانت نسبة تكرارها صفر .ويفسر ذلم بأنه ربما يكون
السبب في ذلم أن مخططي المناهج قد ارتأوا أن تنمية مثل هذه القيم لدى طالب المرحلة الثانوية يكون

في مناهج الدراسات االجتماعية والوطنية؛ ألنه من أهدافها الرئيسة.

جدول ( )5نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث الثاني في ضوء قيم المجال السياسي
المجموع

العبارات

م

التكرار النسبة ٪

الترتيب

5

طاعة والع األمر.

2

72.5

5

حب الوطن.

0

0

7

االعتزاز بنظام الحكم.

0

0

2

احترام األنظمة والقوانين والتعليمات.

5

1.65

7

6

االلتزام بالحقوق والواجبات الخاصة والعامة.

5

2.75

2

5

التضحية والدفاع عن الوطن.

5

2.75

2

7

االعتزاز بالجنسية السعودية واالنتماء لهذا الوطن.

0

0

2

المساهمة في أمن الوطن واستق ارره.

7

52.7

1

تقدير مكانة المملكة على الصعيد العربي والعالمي واإلسالمي.

0

0

50

تقدير جهود قادع المملكة في الحفاظ على وحدع البالد وتماسكها.

5

2.75

55

احترام م سسات الدولة.

0

0

55

نبذ اإلرهاب والتطرف ومحاربته.

5

1.65

7

57

تعزيز المعرفة برموز الوطن وقادته وتاريخه.

7

52.7

5

90

000

قيم المجال السياسي في مقرر الحديث الثاني

5

5
2

أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )5أن قيم المجال السياسي الفرعية في محتوى مقرر الحديث الثاني

مضمنة بدرجة منخفضة ومتوسطة حيث تراوحت نسب توافرها بين (،)٪72.5 - ٪0
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حيث حصلت قيمة "طاعة والع األمر" على المرتبة األولى من بين قيم المجال السياسي الفرعية المتوفرع

في مقرر الحديث الثاني بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪72.5وهذا يبين تركيز هذا المقرر على هذه القيمة
أكثر من ييرها .أما قيم "حب الوطن ،االعتزاز بنظام الحكم ،تقدير مكانة المملكة على الصعيد العربي
والعالمي واإلسالمي ،احترام م سسات الدولة" فلم تظهر ضمن قيم المجال السياسي الفرعية في محتوى

مقرر الحديث الثاني ،وكانت نسبة تكرارها صفر.
ثانيا :المجال االجتماعي:
ا
جدول ( )7نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث األول في ضوء قيم المجال االجتماعي
المجموع

العبارات

م

الترتيب

التكرار

النسبة ٪

5

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

6

56.5

5

5

التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.

50

75.7

5

7

تقدير العمل التطوعي والمشاركة فيه.

5

7.57

6

2

التصدي للشائعات الموجهة ضد الوطن وم سساته.

5

7.57

6

6

إصالن ذات البين.

5

7.57

6

5

تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

5

7.57

6

7

تعزيز أساليب الحوار.

7

1.72

2

2

تنمية ثقافة التسامح.

5

7.57

6

1

المحافظة على وحدع المجتمع السعودي.

5

7.57

6

50

احترام العادات االجتماعية في المجتمع.

0

0

55

احترام حرية اآلخرين وخصوصياتهم.

7

1.72

55

نبذ العنصرية والتفاخر بها.

0

0

57

المساواع بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والمعامالت.

2

55.6

52

تعزيز دور المرأع في المجتمع.

0

0

56

التأكيد على مبدأ الشورى وتطبيقه.

5

7.57

29

000

قيم المجال االجتماعي في مقرر الحديث األول

24

2
7
6

أظهرت النتائج أعاله في الجدول (َّ )7
أن قيم المجال االجتماعي الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول
مضمنة بدرجة منخفضة حيث تراوحت نسب توافرها بين ( )٪75.7 - ٪0وهي نسب أقل من (،)٪77

حيث حصلت قيمة "التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع" على المرتبة األولى من بين قيم المجال

االجتماعي الفرعية المتوفرع في مقرر الحديث األول بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪75.7وهذا يبين تركيز هذا

أما قيم "احترام العادات االجتماعية في المجتمع ،نبذ العنصرية
المقرر على هذه القيمة أكثر من ييرهاَّ .

والتفاخر بها ،تعزيز دور المرأع في المجتمع" فلم تظهر ضمن قيم المجال االجتماعي الفرعية في محتوى

مقرر الحديث األول ،وكانت نسبة تكرارها صفر.

جدول ( )2نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث الثاني في ضوء قيم المجال االجتماعي
المجموع

العبارات

م

الترتيب

التكرار

النسبة ٪

5

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

5

2

6

5

التكافل والتعاون بين أفراد المجتمع.

7

52

5

7

تقدير العمل التطوعي والمشاركة فيه.

5

2

6

2

التصدي للشائعات الموجهة ضد الوطن وم سساته.

0

0

6

إصالن ذات البين.

5

2

6

5

تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

5

2

6

7

تعزيز أساليب الحوار.

5

52

5

2

تنمية ثقافة التسامح.

5

2

6

1

المحافظة على وحدع المجتمع السعودي.

5

2

6

50

احترام العادات االجتماعية في المجتمع.

5

2

2

55

احترام حرية اآلخرين وخصوصياتهم.

0

0

55

نبذ العنصرية والتفاخر بها.

0

0

57

المساواع بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والمعامالت.

0

0

52

تعزيز دور المرأع في المجتمع.

7

55

7

56

التأكيد على مبدأ الشورى وتطبيقه.

5

2

6

92

000
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أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )2أن قيم المجال االجتماعي الفرعية في محتوى مقرر الحديث الثاني
مضمنة بدرجة منخفضة حيث تراوحت نسب توافرها بين ( )٪52 - ٪0حيث حصلت قيمة "التكافل

والتعاون بين أفراد المجتمع" على المرتبة األولى من بين قيم المجال االجتماعي الفرعية المتوفرع في مقرر

الحديث الثاني بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪52وهذا يبين تركيز هذا المقرر على هذه القيمة أكثر من

ييرها .أ َّما قيم "التصدي للشائعات الموجهة ضد الوطن وم سساته ،احترام حرية اآلخرين وخصوصياتهم،
نبذ العنصرية والتفاخر بها ،المساواع بين أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات والمعامالت" فلم تظهر

ضمن قيم المجال االجتماعي الفرعية في محتوى مقرر الحديث الثاني ،وكانت نسبة تكرارها صفر.

ثالثاا :المجال االقتصادي:

جدول ( )1نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث األول في ضوء قيم المجال االقتصادي
المجموع

العبارات

م

الترتيب

التكرار

النسبة ٪

5

تعزيز رون العمل واإلنتاج لدى الطالب.

5

7.25

6

5

التوعية بالعادات االستهالكية السلبية في المجتمع.

7

55.5

2

7

احترام العمل بجميع صوره.

5

7.7

5

2

تفضيل المنتجات والصناعات الوطنية.

0

0

6

بيان أهمية التشريعات االقتصادية للمحافظة على ثروات

الوطن.

5

5

7.7

5

المحافظة على الموارد العامة للدولة.

0

0

7

تقدير جهود قادع المملكة في مجال التنمية االقتصادية.

0

0

2

تشجيع السياحة الداخلية.

5

7.7

5

1

المشاركة الجادع في استثمار ثروات الوطن.

5

7.7

5

5

7.25

6

52.2

7
5

50

بعيدا عن الغ
إتقان العمل ا
يرس مبدأ االلتزام بإخراج زكاع المال بأنواعه.

2

55

الحث على الكسب بالطرق المشروعة.

7

56.1

57

تقدير أصحاب المهن.

0

0

52

تعريف المجتمع بأضرار الفساد وخطورته.

6

52.6

56

المساهمة في تحقيق ر ية الوطن 5070.

0

0

55

بأنواعه المختلفة.
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أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )1أن قيم المجال االقتصادي الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول
مضمنة بدرجة منخفضة حيث تراوحت نسب توافرها بين ( )٪56.1 - ٪0حيث حصلت قيمة "الحث

على الكسب بالطرق المشروعة" على المرتبة األولى من بين قيم المجال االقتصادي الفرعية المتوفرع في

مقرر الحديث األول بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪56.1وهذا يبين تركيز هذا المقرر على هذه القيمة أكثر
أما قيم "تفضيل المنتجات والصناعات الوطنية ،المحافظة على الموارد العامة للدولة ،تقدير
من ييرهاَّ .
جهود قادع المملكة في مجال التنمية االقتصادية ،تقدير أصحاب المهن" فلم تظهر ضمن قيم المجال

االقتصادي الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول ،وكانت نسبة تكرارها صفر.

جدول ( )50نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث الثاني في ضوء قيم المجال االقتصادي
المجموع

العبارات

م

التكرار النسبة ٪

الترتيب

5

تعزيز رون العمل واإلنتاج لدى الطالب.

7

55.6

5

5

التوعية بالعادات االستهالكية السلبية في المجتمع.

5

2.77

7

7

احترام العمل بجميع صوره.

5

2.77

7

2

تفضيل المنتجات والصناعات الوطنية.

0

0

6

بيان أهمية التشريعات االقتصادية للمحافظة على ثروات الوطن.

5

2.77

5

المحافظة على الموارد العامة للدولة.

0

0

7

تقدير جهود قادع المملكة في مجال التنمية االقتصادية.

0

0

2

تشجيع السياحة الداخلية.

0

0

1

المشاركة الجادع في استثمار ثروات الوطن.

0

0

7

55.6

5

2.77

7
5

50

بعيدا عن الغ
إتقان العمل ا
يرس مبدأ االلت ازم بإخراج زكاع المال بأنواعه.

5

55

الحث على الكسب بالطرق المشروعة.

2

55.7

57

تقدير أصحاب المهن.

5

2.77

7

52

تعريف المجتمع بأضرار الفساد وخطورته.

2

55.7

5

56

المساهمة في تحقيق ر ية الوطن 5070.

0

0

55

بأنواعه المختلفة.

7
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أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )50أن قيم المجال االقتصادي الفرعية في محتوى مقرر الحديث
الثاني ُمضمنة بدرجة ُمنخفضة حيث تراوحت نسب توافرها بين ( )٪55.7 - ٪0حيث حصلت قيم
"الحث على الكسب بالطرق المشروعة ،تعريف المجتمع بأضرار الفساد وخطورته" على المرتبة األولى من
بين قيم المجال االقتصادي الفرعية المتوفرع في كتاب الحديث الثاني بنسبة مئوية مقدارها (،)٪55.7

وهذا يبين تركيز هذا المقرر على هذه القيمة أكثر من ييرها .أما قيم "تفضيل المنتجات والصناعات
الوطنية ،المحافظة على الموارد العامة للدولة ،تقدير جهود قادع المملكة في مجال التنمية االقتصادية،

تشجيع السياحة الداخلية ،المشاركة الجادع في استثمار ثروات الوطن ،المساهمة في تحقيق ر ية الوطن

 "5070فلم تظهر ضمن قيم المجال االقتصادي الفرعية في محتوى مقرر الحديث الثاني ،وكانت نسبة

تكرارها صفر.

ابعا :المجال الثقافي
را
جدول ( )55نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث األول في ضوء قيم المجال الثقافي
المجموع

العبارات

م

التكرار النسبة ٪

الترتيب

5

االعتزاز بتاريخ الوطن.

5

5.57

7

5

التصدي للعادات والتقاليد الدخيلة على المجتمع.

5

5.57

7

7

االعتزاز باللغة العربية.

0

0

2

الحث على طلب العلم.

50

55.7

6

المحافظة على التراث الوطني.

0

0

5

تعزيز ثقافة المجتمع السعودي لدى الطالب.

0

0

7

المشاركة في األنشطة والمناسبات الوطنية.

0

0

2

التحذير من البدع والخرافات.

7

50

1

تقدير العلم والعلماء.

0

0

0

0

 50تقدير مجاالت النهضة التي حققتها المملكة.
55

االفتخار بتطبيق المملكة للشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت
الحياع.

 55تبني اتجاه إيجابي تجاه الحوار الوطني.
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0

0

0

0

5

5

 57وقاية الشباب من األفكار المتطرفة.
قيم المجال الثقافي في مقرر الحديث األول

0

0

02

000

أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )55أن قيم المجال الثقافي الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول
مضمنة بدرجة منخفضة ودرجة عالية حيث تراوحت نسب توافرها بين ( )٪55.7 - ٪0حيث حصلت

قيمة "الحث على طلب العلم" على المرتبة األولى من بين قيم المجال الثقافي الفرعية المتوفرع في مقرر
الحديث األول بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪55.7وهذا يبين تركيز هذا المقرر على هذه القيمة أكثر من
أما قيم "االعتزاز باللغة العربية ،المحافظة على التراث الوطني ،تعزيز ثقافة المجتمع السعودي
ييرهاَّ .
لدى الطالب ،المشاركة في األنشطة والمناسبات الوطنية ،تقدير العلم والعلماء ،تقدير مجاالت النهضة

التي حققتها المملكة ،االفتخار بتطبيق المملكة للشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت الحياع ،تبني اتجاه
إيجابي تجاه الحوار الوطني ،وقاية الشباب من األفكار المتطرفة" فلم تظهر ضمن قيم المجال الثقافي

الفرعية في محتوى مقرر الحديث األول ،وكانت نسبة تكرارها صفر.

جدول ( )55نتائج تحليل محتوى مقرر الحديث الثاني في ضوء قيم المجال الثقافي
المجموع

العبارات

م

التكرار النسبة ٪

الترتيب

5

االعتزاز بتاريخ الوطن.

0

0

5

التصدي للعادات والتقاليد الدخيلة على المجتمع.

5

52.7

5

7

االعتزاز باللغة العربية.

2

52.5

5

2

الحث على طلب العلم.

2

52.5

5

6

المحافظة على التراث الوطني.

0

0

5

تعزيز ثقافة المجتمع السعودي لدى الطالب.

0

0

7

المشاركة في األنشطة والمناسبات الوطنية.

0

0

2

التحذير من البدع والخرافات.

5

7.52

7

1

تقدير العلم والعلماء.

5

7.52

7

0

0

 50تقدير مجاالت النهضة التي حققتها المملكة.
55

االفتخار بتطبيق المملكة للشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت

الحياع.

 55تبني اتجاه إيجابي تجاه الحوار الوطني.
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5

7.52

0

0

7

 57وقاية الشباب من األفكار المتطرفة.
قيم المجال الثقافي في كتاب الحديث الثاني

5

7.52

02

000

7

أظهرت النتائج أعاله في الجدول ( )55أن أظهرت النتائج أعاله َّ
أن قيم المجال الثقافي الفرعية في

محتوى مقرر الحديث الثاني ُمضمنة بدرجة ُمنخفضة ومتوسطة حيث تراوحت نسب توافرها بين (- ٪0
 ،)٪52.5حيث حصلت قيم "االعتزاز باللغة العربية ،الحث على طلب العلم" على المرتبة األولى من بين
قيم المجال الثقافي الفرعية المتوفرع في كتاب الحديث الثاني بنسبة مئوية مقدارها ( ،)٪52.5وهذا ُيبين

تركيز هذا المقرر على هذه القيمة أكثر من ييرها .أما قيم "االعتزاز بتاريخ الوطن ،المحافظة على التراث

الوطني ،تعزيز ثقافة المجتمع السعودي لدى الطالب ،المشاركة في األنشطة والمناسبات الوطنية ،تقدير
مجاالت النهضة التي حققتها المملكة ،تبني اتجاه إيجابي تجاه الحوار الوطني" فلم تظهر ضمن قيم

المجال الثقافي الفرعية في محتوى مقرر الحديث الثاني ،وكانت نسبة تكرارها صفر.

النتائج والتوصيات:
 توافرت قيم المواطنة في مقررات التربية اإلسالمية عينة البحث (الحديث األول والحديث الثاني)بتكرار ( )576من مجمل قيم المواطنة في المقرر ،وكانت بدرجة توافر منخفضة ،وكان ترتيبها

كاآلتي :المرتبة األولى قيم المجال االجتماعي بنسبة ( ،)٪75.67المرتبة الثانية قيم المجال
االقتصادي بنسبة ( ،)٪51.52المرتبة الثالثة قيم المجال السياسي بنسبة ( ،)٪55.75المرتبة
الرابعة قيم المجال الثقافي بنسبة (.)٪55.67

 توافرت قيم المواطنة في مقرر الحديث األول بتكرار ( )15من مجمل قيم المواطنة في مقررالحديث األول.

 توافرت قيم المواطنة في مقرر الحديث الثاني بتكرار ( )22من مجمل قيم المواطنة في مقررالحديث الثاني.

وفي ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يأتي:

 العمل على تضمين القيم التي تساعد في تنمية المواطنة ،والتي لم تم ترد ضمن تحليل المحتوى(االعتزاز بنظام الحكم ،احترام م سسات الدولة ،تقدير جهود قادع المملكة في الحفاظ على وحدع
البالد وتماسكها ،احترام العادات االجتماعية في المجتمع ،احترام حرية اآلخرين وخصوصياتهم)

بكتاب الحديث بالمرحلة الثانوية.

 -ضرورع دمج قيم المواطنة في مقررات التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية.

31

 وضع الخطط التطويرية لمحتوى مقررات التربية اإلسالمية ،بما يتناسب مع مفهوم المواطنة منمنظور عصري وحديث.

 أن يبنى محتوى مقررات التربية اإلسالمية على الكيف ،وليس على الكم ،وعلى التفكير والفهموالتفسير ،وليس على الحفظ والتلقين واستظهار المعلومات.

مصادر البحث ومراجعه:

-

أبو نحل ،جمال عبدالناصر ( .)5050مهارات التفكير التأملي في محتوى منهاج التربية
اإلسالمية للصف العاشر األساسي ومدى اكتساب الطلبة لها .رسالة ماجستير يير منشورع،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،يزع ،فلسطين.

 أمحد ،ناهد فتحي ( .)2102إسهام بعض المتغيرات في تنمية قيم المواطنة لدىاألطفال الموهوبين وغير الموهوبين .جملة دراسات نفسية ،اجلمعية املصرية للدراسات
-

النفسية ،اجمللد ( )2العدد ( ،)22ص ص.222 -080 :
األيبري ،بدر ( .)5000العولمة والتحديات التربوية في العالم العربي .مجلة في التربية ،و ازرع
التربية والتعليم ،البحرين ،العدد ( ،)5السنة األولى ،أكتوبر ،ص ص.57-51 :
باحكيم ،تهاني أحمد بركات ( .)5001دور برامج التوعية اإلسالمية بوزارة التربية والتعليم في
تنمية قيم المواطنة لدى طالبات المرحلة الثانوية .رسالة ماجستير يير منشورع ،كلية التربية،

جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
بربخ ،أشرف عمر ( .)5007تأثير برنامج لتطوير منهج التربية اإلسالمية لصفوف المرحلة
الثانوية ،في محافظات غزة على تنمية التحصيل وفهم القضايا المعاصرة .رسالة دكتوراه يير

منشورع ،كلية التربية ،جامعة عين شمس ،القاهرع ،مصر.
البنا ،أحمد عبداهلل؛ االسدي ،مروع مصطفى ،عبد القادر ،إيمان فاروق ( .)5055تصور مقترح
لتفعيل دور المدرسة االبتدائية في تنمية بعض قيم المواطنة لدى تالميذها .مجلة دراسات في

التعليم العالي ،جامعة أسيوط ،العدد ( )55يوليو ،ص ص.515-526 :
الجالد ،ماجد زكي ( .)5050تدريس التربية اإلسالمية األسس النظرية واألساليب العلمية( .ط

 .)7عمان :دار المسيرع.
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-

جوارنة ،محمد سليمان ( .)5002مستوى مقروئية كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف

الرابع األساسي في األردن .المجلة األردنية في العلوم التربوية ،العدد ( ،)5المجلد ( ،)2يونيو،
ص ص.575 -556 :
الحربي ،جبير سليمان ( .)5002دور منهج العلوم الشرعية في تعزيز األمن الفكري لدى طالب

الصف الثالث ثانوي .رسالة دكتوراه يير منشورع ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة،
المملكة العربية السعودية.

-

حلس ،داود دروي

( .)5050محاضرات في طرائق وأساليب تدريس التربية اإلسالمية( .ط

 .)7يزع :آفاق للطباعة والنشر.

-

الخليفة ،حسن جعفر؛ هاشم ،كمال الدين محمد ( .)5006فصول في تدريس التربية اإلسالمية:

-

الخياط ،عالية محمد ( .)5002دور األسرة في تحقيق التربية األمنية للفتاة المسلمة من

-

الخليفة ،حسن جعفر ( .)5052المنهج المدرسي المعاصر( .ط  .)52الرياي :مكتبة الرشد.
ابتدائي ـ متوسط ـ ثانوي( .ط  .)5الرياي :مكتبة الرشد.

منظور التربية اإلسالمية .رسالة ماجستير يير منشورع ،كلية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة

المكرمة ،المملكة العربية السعودية.
زاهر ،ضياء الدين ( .)5055توظيف المعلومات في ثقافة األجيال العربية( .ط .)5القاهرع :الدار
العربية.
عمان :دار الشروق
الزيود ،ماجد محمد (  .)5055الشباب والقيم في عالم متغير( .ط ّ .)5
للنشر.
سرور ،فاطمة محمد؛ العزام ،محمد نايل ( .)5055دور مناهج التربية اإلسالمية المطورة في
تنمية قيم المواطنة الصالحة لدى طالب المرحلة األساسية العليا من وجهة نظر المعلمين في

تربية اربد الثالثة .مجلة دراسات العلوم التربوية ،المجلد ( ،)71العدد ( ،)5ص ص-227 :

-

.507
عبدالعال ،أسمهان عطوع ( .)5055مدى تضمين كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية
لموضوعات التربية الجنسية في ضوء التصور اإلسالمي لها .رسالة ماجستير يير منشورع،

كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،يزع ،فلسطين.
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-

العتيبي ،سعد صالح رايل (5270ه) .األمن الفكري في مقررات التربية اإلسالمية في المرحلة

الثانوية .رسالة ماجستير يير منشورع ،كلية التربية ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة ،المملكة
العربية السعودية.

-

العساف ،صالح محمد ( .)5055المدخل إلى البحث في العلوم السلوكيع( .ط  .)5الرياي:

-

فريحة ،نمر ( .)5005التربية الوطنية :مناهجها وطرق تدريسها( ،ط  .)5مسقط :و ازرع التربية

-

الكندري ،كلثوم محمد إبراهيم؛ العازمي ،مزنة سعد خالد ( .)5057قيم المواطنة المتضمنة في

-

دار الزهراء.
والتعليم.

كتب التربية اإلسالمية للمرحلة الثانوية في دولة الكويت .مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية
والنفسية ،المجلد ( ،)6العدد ( ،)5يناير ،ص ص.205-720 :
الماجد ،علي بن سعد ( .)5001دور المعلم في توظيف المقررات الدراسية لتنمية االنتماء

الوطني .دراسة مقدمة لندوع االنتماء الوطني في التعليم العام ..ر ى وتطلعات بكلية التربية
بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياي ،المملكة العربية السعودية 57-52 ،مارس.
المالكي ،عبدالرحمن عبداهلل ( .)5001صور االنتماء الوطني في كتب التربية اإلسالمية في
المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية .دراسة مقدمة لندوع االنتماء الوطني في التعليم
العام ..ر ى وتطلعات بكلية التربية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،الرياي ،المملكة

العربية السعودية 57-52 ،مارس.

-

المحروقي ،ماجد ناصر ( .)5002دور المناهج في تحقيق أهداف تربية المواطنة .لقاء

-

موسى ،مصطفى إسماعيل ( )5007االتجاهات الحديثة في طرائق تدريس التربية الدينية

-

النحالوي ،عبد الرحمن بن محمد ( .)5002أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت

-

نصار ،علي عبدالر وف؛ والمحسن ،محسن عبدالرحمن ( .)5057تصور مقترح لتفعيل قيم

اإلشراف التربوي للمناهج .مسقط :و ازرع التربية والتعليم.
اإلسالمية( .ط  .)5العين .دار الكتاب الجامعي.

والمدرسة والمجتمع( .ط  .)7دمشق :دار الفكر.

المواطنة لدى الطالب المعلمين بكلية التربية بجامعة القصيم على ضوء التحديات المعاصرة.
مجلة جامعة القصيم فرع العلوم التربوية والنفسية ،المجلد ( ،)7العدد ( ،)5ص ص.507-57 :
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.)2  (ط. وثيقة سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية.)ه5255( و ازرع المعارف

-

 دار الهدى: الرياي.)5  (ط. أهداف التربية اإلسالمية وغاياتها.)ه5201(  مقداد،يالجن

-

 تصور مقترح لتضمين األمن الفكري بمقررات التربية.)5056(  يحيى عبد الخالق،اليوسف

-

. مطابع البيان:الرياي
.للنشر والتوزيع

 المجلة التربوية.اإلسالمية وبيان أثره على تنمية قيم المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية
-

-

.767 -757 ،)556(  المجلد،)51(  العدد،بالكويت
Dahlin, B. (2010). A State-Independent Education for Citizenship? Comparing Beliefs
and Values Related to Civic and Moral Issues among Students in Swedish Mainstream
and Steiner Waldorf Schools. Journal of Beliefs & Values، 31(2)165-180.
Hayward, J. & Jerome، L. (2010). Staffing، Status and Subject Knowledge :What
Does the Construction of Citizenship as a New Curriculum Subject in England Tell Us
about the Nature of School Subjects? Journal of Education for Teaching، 36 (2) ، 211225.

34

