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ً
ً
ً
امللخص_ جخسظ وؾاةل حشُ٘ل الهٓل في نطغ الهىإلات أشٙاال مخىىنتُ ،وَهض اإلاىهج الضعاس ي واخضا مً أهم جل ٚالىؾاةل؛
ً
ً
ألن الُغص في اإلاجخمو لم ًً٘ له زُاعا في ازخُاعه أو جغٖتٖ ،ظل ٚال ًدمل اإلاىهج بحن ؾُاجه مىاصا تهضٍ ئلى حًُِب الهٓى،ٛ
ً
مثل بهؼ الىؾاةل ألازغي ،زم َّئن الؿالب ًإصي َُه امخداها ،مما ًػُي نلُه ضُت ؤلالؼام .و ِم ًْ هىا خاولذ الضعاؾت
الخهغٍ نلى ُْم اإلاىاؾىت التي ًدملها مىهج الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُت للطِ الثالث مً مغخلت الخهلُم اإلاخىؾـ،
وطل ٚمً زال ٛوخضاث جدلُل اإلادخىي :اإلاؿاخت ،اإلاىغىم ،الٙلمت أو الغمؼ ،وحاءث مؿاخت الضعوؽ والىخضاث الضانمت
ً
ضُدت ،بيؿبت  %21مً ئحمالي مؿاخت اإلاىهجٖ ،ما اخخىي اإلاىهج نلى ()4
لُٓم اإلاىاؾىت باإلاىهج ( )88ضُدت مً ()389
ٍ
ً
وخضاث صانمت لُ٘غة اإلاىاؾىت مً ( )12وخضة اشخمل نلحها اإلاىهج ،بيؿبت  %33مً ئحمالي الىخضاث ،وج٘غعث الٙلماث
ٍ
الضانمت للمىاؾىت ( )361مغ ٍة ،مجها ( )205بيؿبت  % 57صنمذ اإلاىاؾىت بطىع ٍة واضخت ،و( )156مغ ٍة ،بيؿبت  %43بطىع ٍة
غمىُتٖ .ظل ٚعبـ اإلاىهج َ٘غة واحباث اإلاىاؾً بالشغَهت ؤلاؾالمُتٖ ،ما جىاو ٛاإلاشاعٖت اإلاجخمهُت ،والضمج اإلاإؾؿاحي،
وجدمل اإلاؿإولُت الاحخمانُت ،وجٓبل آلازغ ،واإلاؿاواة بحن اإلاؿلمحن ويحرهم في الخٓىّ والىاحباث .وأوضذ الضعاؾت :بؼٍاصة
اإلاؿاخت ،واإلاىغىم ،والٙلماث ،والغمىػ الضانمت لُٓم اإلاىاؾىت والاهخماء ،وهبظ الخؿغٍ والهىِ ،ومٓاومت ؤلاعهاب.
الكلماث املفتاحيت :اإلاىاؾىت ،اإلاىهج الضعاس ي ،نلم احخمام اإلاىهج الضعاس ي ،اإلاؿإولُت الاحخمانُت ،اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت،
اإلاؿإولُت الصخطُت ،اإلاىهج الخُي.

*ألاستاذ املساعد _ بمعهد خادم الحرمين الشريفين ألبحاث الحج والعمرة _ جامعت أم القرى  -مكت املكرمت.
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قيم املواطنت في املنهج الدراس ي السعودي جحليل مضمون منهج
الدراساث الاجتماعيت والوطنيت
بطُت يحر ْاهىهُت ،والالحئحن وألاشخاص ألاحاهب اإلاهخمضًً نلى
للبالص
ٍ
مىاؾىحن بالضولت ،واإلاىاؾىحن اإلآُمحن ،والخابهحن لضو ٍ ٛمخدضة ،ويحر
ً
اإلاىاؾىحن الظًً لهم ئْامت مُخىخت ،جٙىن لهم خٓىّ مسخلُت ازخالَا
ً
ً
حىهغٍاَ .الىىاحي اإلاخباًىت ألوغانهم ْض جٙىن مالةمت مً الىاخُت
الٓاهىهُت للمىاَو اإلاسخلُتٖ ،ما أن الهىامل ألازغي ،مثل :الجيـ ،أو
الؿاللت ،أو الهغّ .ومثل :الؿبٓت الاحخمانُت مً اإلادخمل لها أن جخهضي
نلى الخٓىّ ،بطغٍ الىكغ نً الىغو الٓاهىوي .وئطا وغهىا في الانخباع
التزاًض في الهجغة ،والهالْاث اإلاخسؿُت الخضوص الٓىمُت ،والاهدؿاب
اإلاؼصوج ،والاجداصاث الاْلُمُت؛ َان الهالْت ما بحن الضولت الٓىمُت
ً
ً
وخٓىّ اإلاىاؾً جٙىن مؿألت جخهلٔ بمً ًٙىن مىضعحا ،ومً ًٙىن يحر
مىضعج في هؿاّ َ٘غة اإلاىاؾىت ،بٓضع ما جخهلٔ بالؿماث اإلامحزة التي
ٍ
جخمحز بها اإلاىاؾىت في ّ
خض طاتها [.[1
ِ
 -2اإلاىاؾىت والتربُت:
ً
حهخبر التربُت وؾُلت لخؿىَو ألاؾُا ٛوالشباب ألهماؽ اإلاجخمو
الؿاةضة ،والش ٚأن الخُِ٘ ٌ
أمغ غغوعي للخُاة ،وٗلما ٗان هظا
ً
الخُِ٘ نً َهم ،وٗلما ٗان مب٘غا؛ ٗان أَػلَ ،ىقُُت التربُت في
اإلاجخمو هي ئصماج الشباب في الجمانت التي ٌهملىن بها ٖأنػاء ناملحن
مٓبىلحن .وهظا الىاحب ًخػمً جدُٓٔ هضٍ طي أعٗان زالزت :ئط ًجب
أن ًخُهم الشباب الىمـ الهام للؿلىٕ الظي جغض ى نىه زٓاَت
اإلاجخمو ،وأن ٌهغٍ الٓىاهحن التي ًجب أن ًسػو لها ،وأن ًُهم
ً
َلؿُت اإلاجخمو ئطا أعصها أن ًٙىن جُُ٘هم ؾىٍا.
ً
ُ
وواحب التربُت أًػا أن حهلم اإلاهاعاث التي حؿانض ألاَغاص نلى
بىجاح مو أهماؽ الؿلىٕ اإلاخؿلبت مجهم .وخُث َّئن اإلاجخمو ْض
الخُِ٘
ٍ
أزظ بسطاةظ اإلاضًىت؛ َٓض أضبدذ اإلاهاعاث الالػمت للخُِ٘ مخهضصة
و مهٓضة ،وواحبها الثالث هى أن حًغؽ في الشباب اججاهاث الجمانت
اإلاغيىب َحهاَ .أهمُت الىالء للجمانت ٌ
أمغ مؿلم به نلى مغ الهطىع في
ُ
حمُو الشهىبَ .الجهىص التي جبظ ٛلخلٔ والءاث هدى الىؾً ،وهدى
ؾغّ اإلاهِشت في ألامم الخضًثت ،حشهض بمٙاهتها في البرهامج الخهلُمي في
اإلاجخمهاث اإلاهاضغة [.[1
َاطا ٗان اإلاىاؾىىن ًخمخهىن
بىغو وخماًت مدؿاوٍت صازل اإلاجخمو،
ٍ
ولضيهم الخٔ في الخطىٍذ والترشُذ للمىاضب الؿُاؾُت ،ونػىٍت
الهُئاث الٓػاةُت ،ئلى آزغ هظه ألامىعَ ،اهه ًطبذ مً الطهب أن
هُهم إلااطا ًىكغ الشباب ئلى اإلاىاؾىت نلى أنها ش ٌيء ؾىٍ ًدضر
ً
"الخٓا"َ .هظه الىكغة للمىاؾىت جضَهىا بالػغوعة هدى الخهلُم اإلاُغؽ،
ألصواع مؿخٓبلُت ،أٖثر مً جؼوٍضهم
الظي ًغٖؼ نلى جضعٍب الىاؽ
ٍ
ً
باإلاهاعاث والُهم الظي ًمً٘ أن ًٓضم لهم –وٍجب أن ًٓضم لهم– ؾغْا
ً
للخهبحر نً أهُؿهم َىعا ،وهظا الخهلُم ًستز ٛالشبابَ ،اما أن
ًجهلهم يحر مىاؾىحن ،أو في أَػل ألاخىا ٛمىاؾىحن مبخضةحنِ ،وٖال
هاجحن الخالخحن ال جمثل هٓؿت بضاًت حُضة للخهلم نلى ألاعجح.
َاطا ججاوػ مُهىمىا للمىاؾىت ألاوغام الٓاهىهُت ،وعٖؼها نلى مجمىنت

 .1املقدمت
عؤٍت جطىعٍت لؿىؾُىلىحُا اإلاىهج واإلاىاؾىت:
ًىضِ الٓغن الهشغون بأهه" :نطغ ألاًضًىلىحُا "Age of Ideology
ً
؛ ألهه أٖثر الهطىع الخاعٍسُت نىاًت باألًضًىلىحُا ،خُث ًجض ؤلاوؿان
ً
في هظا الٓغن هُؿه مؿىْا أًىما اؾخضاع بالخُِ٘ ألاًضًىلىجي الخُي
ؾُل مخؿىع مً
مٙان ،وفى ٗل ٍ
واإلاىكىع ،الظي ًؿاعصه في ٗل ٍ
وْذ ،نبر ٍ
ألاحهؼة ألاًضًىلىحُتٗ ،الخؿابت ،وال٘خاب اإلاضعس ي ،ونبر جضَٔ مً
ألاحهؼة الخضًثت والُهالت ٗاإلطانت ،والخلُُؼٍىن ،وؤلاهترهذ ،والتي
جػاَغث الثىعة الطىانُت والخ٘ىىلىحُت نلى ازترانها ،وجؿىٍغها
وْاصعة نلى جدضًض آَاّ ؤلاوؿانُ .وَهض اإلاىهج
ٖأصواث ممخاػة وَهالت،
ٍ
ٍ
ً
الضعاس ي  Curriculumواخضا مً أهم ألاصواث ألاؾاؾُت في حشُ٘ل
الىعي ،وبث ألاَٙاع التي ًخىؾم َحها زضمت اإلاطالح الٓىمُت الهلُا،
وجبطحر الشباب بما ًضوع خىلهم مً ْػاًا صازلُت وزاعحُت ،والهمل
مىاؾً ضالحُ ،وَهظي ئلى اإلاىاهج الضعاؾُت ،واإلآغعاث بهظا
نلى زلٔ
ٍ
ً
الضوع ؤلاًجابي بىضُها الىناء الُ٘غي الظي ًدشٙل وَٓا للخىحه
ً
ألاًضًىلىجي الهام ،وَشٙل بالخالي َ٘غ الشباب ،وٍإزغ َُه مداوال
ئْىانه بأَٙاع وأًضًىلىحُاث مهُىت.
ومً هىا خاولذ هظه الضعاؾت الخهغٍ نلى ُْم اإلاىاؾىت التي
ًدملها مىهج الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُت للطِ الثالث مً مغخلت
الخهلُم اإلاخىؾـ للهام 1435 / 1434هـ 2014/2013 -م.
 -1الهالْت اإلاخباصلت بحن الضولت واإلاىاؾً:
ً
لٓض أضبذ اٖدؿاب اإلاغء لطُت اإلاىاؾىت مهما ،مً خُث جأهُل
َترة ؾىٍلت
لىغو الخٓىّ مىغو الخىُُظ ،واإلابضأ ألاؾاس ي الغاسخ مىظ ٍ
ً
ً
ابخضاء مً "أعؾؿى" َطانضا -والظي ٌشحر ئلى َّأن اإلاىاؾىت جضنم نالْت
مخباصلت ما بحن الخٓىّ والىاحباث ،وما بحن الُغص واإلاجخمو الؿُاس ي -
ً
وْذ لم حهض َُه عوابـ الىالء
ْض اجسظ نلى ما ًبضو أهمُت مخجضصة في ٍ
الىؾني ،وؤلازالص ،والاهخماء ،والخأهُل ،والخسىٍل أخاصًت الاججاه ،أو
يحر مخىاػم بشأنها.
َالهالْت اإلاخًحرة بحن الضولت واإلاىاؾً مً حهت ،وامخُاػاث خٓىّ
اإلاىاؾىت هما قاهغجان مخىآَخانَ ،غيم أن الهالْت بحن الضولت
واإلاىاؾً الُغص ْض حًحرث ،وماػالذ جخًحر في نطغ الهىإلات؛ هجض أن هُىط
الضولت مً خُث ئنها جضنم خٓىّ الُغص ،وجػهها مىغو الخىُُظ ،ومً
خُث هي ْىاة جإصي ئلى الخأهُل الؿُاس ي ،و الاْخطاصي ،والاحخماعي،
ً
ً
ماػا ٛهُىطا عاتها ،ومىٓؿو الىكحر .ومو جؼاًض وجٙازغ ألاوغام جتزاًض
ً
أًػا الخهُٓضاث في الهالْت ما بحن التزام الضولت وخٓىّ الُغص .وفى
خاالث أزغي
بهؼ الخاالث ْض جٙىن ؤلاْامت هي الغابؿت الُهالت ،وفى
ٍ
ْض جٙىن الغابؿت الُهالت اإلاىاؾىت ،أو ألاؾالٍ وألاحضاص ،أو الخاحت ،أو
الىقُُت ،أو الهمغ ،أو الىغو مً خُث الؼواج.
ً
بطُت صاةمت ،وَشهغون
ونلى الغيم مً أن الىاؽ ٌهِشىن ؾىٍا
ٍ
أنهم ًيخمىن لىُـ ألاعع الخابهت للضولت ،ئال أن اإلاىاؾىحن والضازلحن
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وٍجب أن يهخم اإلاىهج ُبٓضعة الؿالب ،وباعاصتهم نلى الهمل ،والخطغٍ
ً
ً
شِئا له ُْمت ،وأن َ
ًلٓى جٓضًغا ،وأن
بىاء نلى ما حهلمىه ،وأن ًيخجىا
ً
ً
ًٓضع الُغص طاجه بانخباعه شخطا ٌؿخؿُو "أن ًطىو َغْا "Make a
 ،Differenceوهظا ٗله ًخجاوػ خضوص اإلاهلم ،وٍخجاوػ خضوص الُطل
اإلاضعس ي ،وٍغجبـ طل" ٚباإلاشاعٖت الاحخمانُت ،"Social Participation
وبمُاهُم "اإلاىاؾىت الٙاملت  ،"Full Citizenshipأو "اإلاىاؾىت اليشؿت "
[2] Active Citizenship
 -4اإلاىهج واإلاؿإولُت اإلاضهُت Civil Responsibility
حؿهم حمُو اإلاىاص الضعاؾُت في جغبُت اإلاىاؾً واإلاىاؾىت الصخُدت،
ً
ولى أنها جضزل في ازخطاص اإلاىاص الاحخمانُت أؾاؾا ،ولً٘ مجغص
مهغَت جاعٍسىا وخػاعجىا وحًغاَُت بلضها ال جسلٔ اإلاىاؾً الضًمٓغاؾي.
وٍيبغي أال جِٓ اإلاىاص الاحخمانُت نىض خض اإلاهغَت؛ بل تهخم بتزوٍض
بؿغٍٓت هاْضة في غىء
اإلاهاعاث الالػمت لُدظ ألاهكمت الاحخمانُت
ٍ
الُٓم الضًمٓغاؾُت ألاؾاؾُت .وبظل ٚجطبذ مهغَت الخاعٍش والهلىم
ً
الاحخمانُت ألازغي مهمت؛ إلاا جإصًه مً ػٍاصة الاؾدبطاع باإلاش٘الث
الاحخمانُت الخضًثت؛ َُي ٗل اإلاىاص مجا ٛلخضعَـ اإلاىاؾىت اإلاؿئىلت
نً ؾغٍٔ اإلاماعؾت في الُطل واإلاضعؾت .ولخهؼٍؼ جىمُت اإلاؿئىلُت اإلاضهُت
بؿغٍٓت:
ًجب جضعَـ اإلاىاص
ٍ
 .1جخؿلب اػصًاص اإلاؿئىلُت الىاضجت للؿلىٕ في الُطل.
حى ًدترم آعاء
 .2حؿمذ بمىاْشت اإلاش٘الث الاحخمانُت اإلاهاضغة في ٍ
آلازغًٍ.
ً
 .3جيهئ َهما لهمل اإلاإؾؿاث الاحخمانُت.
 .4جؼٍض مً َهم الثٓاَاث ألازغي [.[3
مىهجُت الضعاؾت واحغاءاتها:
 .2الدراساث السابقت
اؾخهغع ٖغوؽ [ ]4في صعاؾخه اإلاىاهج اإلادلُت ،وجسؿُؿها،
وجؿىٍغ الؿُاؾت الخهلُمُت اإلادلُت ،ومضي اؾخٓغاع الىؾاةل
الضًمٓغاؾُت أمام تهضًضاث ضىام الٓغاعاث في هظه ؤلاصاعاث.
واؾخسضمذ هظه الضعاؾت اإلاىهج الخاعٍخي ،خُث ْامذ باؾخهغاع
حمُو الىزاةٔ الخاضت بؿُاؾت الخهلُم في الىالًت ،ونالْتها باألخضار
الخهلُمُت الخاعٍسُت نلى مؿخىي الىالًت ،أو نلى اإلاؿخىي الٓىمي .وْض
جىضلذ الضعاؾت ئلى غغوعة جؿابٔ الضًمٓغاؾُت مو ؾُاؾت الخهلُم،
وؾالبذ باإلؾغام باالؾخٓاللُت اإلادلُتٖ .ما أوضخذ الضعاؾت غغوعة
الخمؿ ٚبؿُاؾت حهلُمُت ،جخُٔ وما ًٓضمه ْاصة الخهلُم بًغع جؿىٍغ
البرامج الخهلُمُت اإلابيُت نلى الاخخُاحاث الُهلُت للىالًت.
ٖما ْام َالجمان [ ]5بخدلُل مٓترخاث خى ٛالخهلُم في اإلاضهُاث
الضًمٓغاؾُت مىظ أن ضضعث اإلاباصب الغةِؿت للخهلُم الثاهىي ،بىاؾؿت
لجىت ئناصة جىكُم وغو مىاهج صعاؾُت صًمٓغاؾُت م٘ثُت ،زاضت
بىكام الخهلُم الهالي الهام ،وأنضث بهض طل ٚجٓاعٍغ ْىمُت ،جمذ
مٓاعهتها باألَٙاع التي وعصث باإلاىاهج الضعاؾُت الضًمٓغاؾُت ،والتي
وغهتها اللجىت اإلاشاع ئلحها .ولٓض الْذ مٓترخاث اإلاىاهج الضعاؾُت ٗل
ً
الترخُب ،وجمذ جدلُالتها ،واغهت في الانخباع الخأزحراث الاحخمانُت
والؿُاؾُت نلى هظه اإلاىاهج .وجىضلذ الضعاؾت ئلى أن اإلاىار الؿُاس ي
ً
ً
والاحخماعي بضءا مً أًام الخغب الباعصة ،وؾباّ الدؿلح ْىع ٖثحرا

ألاصواع التي ًمً٘ للُغص أن ًإصيها في حشُ٘ل حمانخه اإلادلُت ،والخُاف
نىضةظ ًطبدىن مىاؾىحن لهم ُْمتهم
نلحها ،وحًُحرها؛ َان الشباب
ٍ
بالُهل ،بٓضع ما ٌشاعٗىن في هظه ألاصواع .وهظا ٌهنى الانتراٍ بأن
أهلُت الُٓام بالخطىٍذ ،والضزى ٛفي هُئت الخدُ٘م .ئلخ ،ال جأحى مً
ً
اإلاىاؾىت بىضُها ٖظل ٚ؛ بل مً اإلاىاؾىت ،وبلىى مغخلت الغشض مها.
وٍخؿلب حهلُم اإلاىاؾىت في جُؿحرها اإلادضوص ئصزا ٛمهغَت أؾاؾُت
نً الٓىانض التي جد٘م اإلاإؾؿاث َُما ًخهلٔ بالخٓىّ والىاحباث،
أما جُؿحرها بمهىاها الىاؾو؛ َُخؿلب مً الخهلُم جىمُت الٓضعاث
الىٓضًت والخأملُت ،واإلآضعة نلى جدضًض الظاث والاؾخٓاللُت.
شٙل مً جل ٚألاشٙا ٛالاهدباه ئلى ما ًخهلمه
وٍخؿلب جبني أي
ٍ
الؿالب مً ؾغٍٓت جىكُم اإلاضعؾت ،ومً مٙاهتهم اإلاُترغت أو الىاْهت
مغخلت مهُىت ٗان ًؿلٔ نلى هظا
صازلها ،وؾغّ الخهامل مههم .وفى
ٍ
"اإلاىهج الخُي  ،"Hidden Curriculumنلى الغيم مً أهه أضبذ مً
الشاتو ألان أٖثر مً الخضًث نً جأزحر "عوح اإلاضعؾت " School Spirit
نلى الؿالب ،أي :ؾُاؾتها ،وبغامجها وجىكُمها ،وٍىؿبٔ طل ٚنلى
ً
مؿخىٍاث مسخلُت ،بضاًت مً شٙل اجساط الٓغاع في اإلاضعؾت ٖٙل ،ئلى
صعحت وؾبُهت اإلاىاْشاث التي جضوع خى ٛاإلاىاهج صازل الُطل
الضعاس ي ،ئلى ؾبُهت مهام وأيغاع الخهلم التي جضوع صازل اإلاضعؾت [.[2
 -3حهلُم اإلاىاؾىت في اإلاىاهج الضعاؾُت:
ٌهخبر اإلاىهج اإلاضعس ي مً أهم مىغىناث التربُت؛ بل هى أهمها ،وهى
ُ
لب التربُت وأؾاؾهاَ ،هى الىؾُلت لخدُٓٔ ألاهضاٍ التربىٍت والٓىمُت،
والؿغٍٔ إلنضاص ألاحُا ٛالٓاصمت التي حهخبر ُنضة الىؾً ،والؿبُل ئلى
مؿخٓبل أؾهض ،و نالم أَػلٌ ،ؿىصه الثٓت ،والؿمأهِىت ،والؿالم[.]3
ً
حمانت ما؛ بل ًخهلٔ
َال ٌهنى ٗىن الُغص مىاؾىا اهسغاؾه في خ٘م
ٍ
ألامغ ٖظل ٚبأن ًٙىن للُغص ٌ
صوع له ُْمخه ،ومهترٍ به صازل جلٚ
بجمانت ما هى في حىهغه مىاؾىدىا ،وئطا
الجمانتَّ .ئن ما هغاه في اعجباؾىا
ٍ
ٗاهذ مجمىنت ألاصواع التي ًمً٘ أن ًإصيها الُغص في حشُ٘ل حمانخه،
والخُاف نلحها ،وحًُحرها هي ما حشٙل اإلاىاؾىتَ ،ان صوع حهلُم
اإلاىاؾىت ئطن هى في غمان أن ًٙىن أمام الشباب َغص الاشترإ في
هظه ألاصواع .ومً زم َان الدجج اإلاإٍضة إلْغاع وجضنُم اإلاىاؾىت
اليشؿت لضي الؿالب ج٘مً في حمُو اإلاىاهج الضعاؾُت ،ولِـ َٓـ ما
ًىحض صازل اإلاىاص اإلآغعة ،مثل :صعاؾاث اإلاجخمو ،والبِئت نً مدخىي
الخٓىّ اإلاضهُت واإلاىاؾىت.
ومً هىا ًأحي الخدضي الٓىي الظي واحهىا نىض الخُ٘حر في ُِٖ
وماطا وهمل مو الؿالب في مجا ٛالخٓىّ اإلاضهُت واإلاىاؾىت؟ ،وٍخمثل
هظا الخدضي في ُِٖ وؿخؿُو وغو اإلاىاهج والؿُؿغة نلى مضازل
جمً٘ الؿالب مً بىاء مىاَؿت مضهُت؟ ،وهإٖض نلى أصواعهم ووهلمهم
ً
ئًاها ٖمىاؾىحن لهم ُْمتهم؟ وُِٖ هػمً أهىا هٓضم "حهلُما نً" و
ً
"حهلُما لـ" اإلاىاؾىت؟ هظه جدضًاث أمام ٗاَت اإلاىاص الضعاؾُت في مجاٛ
جضعَـ اإلاىاؾىت اليشؿت ،والاخترام والانخباع الظًً ًجضهما الؿالب مً
ً
وأًػا في ْضعة هظه اإلاىاصُ .
والؿبل الهلمُت التي
زال ٛؾغّ الخضعَـ،
ُ
ّ
وبساضت نىضما هػو في انخباعها ماطا هضعؽ
ًمً٘ أن ًخم بها طل،ٚ
ٍ
لؿالبىا؟ ،وماطا هؿلب مجهم الُٓام به؟ ،أيُْ :مت وئهخاحُت حهلمهم.
وهىإ خاحت متزاًضة إلشغإ الؿالب في ألاهضاٍ اإلاباشغة لخهلمهم،
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ً
لدؿلؿل ألاهمُت جىاػلُاَ ،ان هظه الخطاةظ هي:
مجخمو
ٖهػى في
 )1الٓضعة نلى الىكغ ئلى اإلاش٘الث ،والخهامل مهها
ٍ
ٍ
نالمي.
 )2الٓضعة نلى الهمل مو آلازغًٍ بؿغٍٓت حهاوهُت ،وجدمل مؿإولُت
صوع الُغص ،وواحباجه في اإلاجخمو.
 )3الٓضعة نلى َهم وْبى ٛالُغوّ الثٓاَُت ،والدؿامذ َحها.
بؿغٍٓت مىكمت وهاْضة.
 )4الٓضعة نلى الخُ٘حر
ٍ
بؿغٍٓت يحر نىُُت.
زالٍ
 )5الغيبت في خل أي
ٍ
ٍ
 )6الغيبت في حًُحر أؾلىب ؤلاوؿان في الخُاة ،واجبام ؾغّ خماًت البِئت
نً ؾغٍٔ الهاصاث الاؾتهالُٖت.
 )7الٓضعة نلى الشهىع بدٓىّ ؤلاوؿان ،والضَام نجها.
 )8الغيبت والٓضعة نلى اإلاشاعٖت في ضىو الؿُاؾت نلى اإلاؿخىٍاث
اإلادلُت ،والٓىمُت ،والضولُت.
وجغي الضعاؾت أن حهلُم اإلاىاؾىت في ٗل حىاهبهً ،جب أن ًٓىم نلى
أؾاؽ عؤٍت للمىاؾىت مخهضصة ألابهاص .وْض وحضث الضعاؾت أهه لخدُٓٔ
هظه الشغوؽ الثماهُت اإلاجمو نلحها ،ومً زم مىاحهت جدضًاث الٓغن
ً
عؤٍت للمىاؾىت أٖثر شمىال ،أي:
الخاصي والهشغًٍَ ،اهىا في خاحت ئلى ٍ
مىاؾىت مخهضصة ألابهاص ،والتي جدخاج ئلى مىاؾىحن ْاصعًٍ نلى الخهامل
ؾلؿلت مً ألابهاص اإلاترابؿت َُما بحن الُ٘غ والهُٓضة والهمل ،وهظه
مو
ٍ
ألابهاص هي:
شخطُتْ :ضعة شخطُت ،والتزام باألزالّ اإلاضهُت ،جدؿم بهاصاث
ً
ً
ً
ملتزمت طهىُا ،وْلبُا ،ونملُا.
اع وؾىُت.
احخمانُت :الٓضعة نلى الخُاة والهمل مو الًحر أليغ ٍ
مجخمهاث نضًضة
ٖهػى في
م٘ـ ـ ــاهُت :الٓضعة نلى عؤٍت اإلاغء لظاجه
ٍ
ٍ
مدشاب٘ت مدلُت ،وئْلُمُت ،وْىمُت ،ومخهضصة الٓىمُاث.
ػم ـ ـ ــاهُت :الٓضعة نلى وغو الخدضًاث الٓاةمت في ؾُاّ ّ
ٗل مً اإلااض ي
ٍ
واإلاؿخٓبل؛ ختى ًمً٘ الترٖحز نلى الخلى ٛؾىٍلت ألامض للخدضًاث
الطهبت التي جىاحهىا.
واْترخذ الضعاؾت الترٖحز نلى:
ٖىمىطج لهظا اإلاُهىم.
 .1اإلاضعؾت
ٍ
 .2صنم الغوابـ بحن اإلاضعؾت واإلاجخمو ألاٖبر الظي حهِش َُه.
 .3مىهج حهلُمي للضاعؾحنًٓ ،ىم نلى الغؤٍت والخُ٘حر.
ّ
اؾت للخهغٍ نلي واْو
وْامذ ٗل مً ئلُاؽ وبىشِذ [ ]9بضع ٍ
مُهىماث التربُت البُئُت في ٖخب الٓغاءة واإلادُىقاث للمغخلت
الابخضاةُت الهلُا في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًـت ،وج٘غاعها ،وجدضًض شٙل
اإلادخىي الظي وعصث َُه .ولإلحابت نً ؾإا ٛالبدث ألاؾاس ي ،وهى" :
ما واْو التربُت البُئُت في ٖخب الٓغاءة واإلادُىقاث في اإلاغخلت
الابخضاةُت؟ " اؾخسضمذ الضعاؾت أؾلىب جدلـُل اإلادخىي ،وٗاهذ ألاصاة
ْاةمت الخدلُل التي جم اشخٓاْها مً ألاصب التربىي اإلا٘خىب،
وبشٙل زاص
والضعاؾاث الؿابٓت ،واإلاغاحو الخاضت بالتربُت البُئُت،
ٍ
صلُل اؾخسضام اإلاغحو البُئي في مغاخل الخهلُم الهام الظي وغهخه
اإلاىكمت الهغبُت للتربُت والثٓاَت والهلىم .ووضلذ الضعاؾت ئلى هدُجت
مُاصهـا :أن حجم الُٓغاث اإلاخهلٓت باإلاُهىماث البُئُت في ال٘خب
حهت ،ومو
الثالزت -مىغو الضعاؾتً -دىاؾب مو ؾبُهت اإلااصة مً ٍ

مً الؿىىاث ،بظلذ َحها مجهىصاث ٖثحرة لخؿىٍغ اإلاىاهج الضعاؾُت
باليؿبت للخهلُم الهام ،أخاؾذ بمشاٗل مخهضصة مً مشاٗل
الضًمٓغاؾُت ألامغٍُ٘ت .وفى الهطغ الخضًث وغهذ مسخلِ اللىاةذ
الٓىمُت التي يؿذ حمُو الخٓاعٍغ خى ٛاإلاىاهج الضعاؾُت التي جدبظ
الابخهاص بٓضع ؤلامٙان نً الاهخماماث الخاضت .هظه الخأزحراث يحر
الالػمت في اإلاىاهج الضعاؾُت أقهغث الخاحت ئلى ؾُاؾاث حهلُمُت ْىمُت
جُىٍؼ ٖبحر؛ لخدضًض اإلاشاٗل اإلاخهضصة للؿُاؾت الخهلُمُت،
طاث
ٍ
غىء مً الىعى الضًمٓغاؾي.
وججغبتها ،والهمل بها نلى ٍ
واؾدىض ماًغ [ ]6في صعاؾخه نً حهلُم اإلاىاؾىت للٓغن الىاخض
ٖمىغىم
والهشغًٍ :اؾدىض حهلُم اإلاىاؾىت نلى الخمُحز بحن الُغص
ٍ
لألزالّ والٓاهىن ،واإلاىاؾً اإلاخمخو بالخٓىّ اإلاضهُت والؿُاؾُت،
أهضاٍ إلاجهاج اإلاىاؾىت ،هي :جثُِٓ الىاؽ في
وخضصث الضعاؾت زالزت
ٍ
اإلاىاؾىت وخٓىّ الاوؿان ،حهلُم مماعؾت الخ٘م ،والشهىع
باإلاؿإولُاث الُغصًت واإلاجخمهُت .ولخدُٓٔ جل ٚألاهضاٍ ًجب أن
ًدخىي حهلُم اإلاىاؾىت نلى أعبهت مداوع ،هي :الهالْاث بحن ألاَغاص
واإلاجخمو ،الهالْاث بحن اإلاىاؾىحن والخٙىمت ،الهالْاث بحن اإلاىاؾً
والخُاة الضًمٓغاؾُت ،ومؿإولُت الُغص واإلاىاؾً في اإلاجخمو الضولي.
ً
وْض أحغث بال ]7[ ٛصعاؾت لخدلُل مػمىن ٖخب الضعاؾاث
الاحخمانُت واللًت الهغبُت اإلآغعة نلى جالمُظ الطُىٍ مً الغابو ئلى
مىغىناث نً خٓىّ
الثامً ،بهضٍ جدلُل ما جػمىخه جل ٚال٘خب مً
ٍ
ؤلاوؿان ،أو مُاهُم ومباصب وُْم مغجبؿت بخل ٚالخٓىّ .وجىضلذ
الضعاؾت ئلى َّأن حمُو ال٘خب في الضعاؾاث الاحخمانُت لم جخؿغّ ئلى
بشٙل مباشغٖ ،ما أنها لم حؿخسضم
مىغىناث زاضت بدٓىّ ؤلاوؿان
ٍ
ٍ
خٔ ًغجبـ به ،أما ٖخب اللًت الهغبُت
مُهىم خٓىّ ؤلاوؿان ،أو أي ٍ
َٓض حاءث بمُاهُم يحر مباشغة نً خٓىّ ؤلاوؿان ،وعٖؼ الخؿاب
اإلاىحه للخالمُظ نلى واحباث اإلاىاؾىت ،أٖثر مً حهلُمت وئٖؿابه
ً
الخٓىّ أوال.
واؾخمغث صعاؾت ّ
ؾىىاث،
ٗل مً ٗىحان وصًغٗىث [ ]8إلاضة أعبو
ٍ
ٍ
وهضَذ ئلى الخهغٍ نلى الخطاةظ اإلاؿلىبت إلاىاؾني اإلاؿخٓبل؛
ً
للخهامل مو الهالم اإلاخًحر ،وألاٖثر جىىنا ونىإلات .وْض خاولذ الضعاؾت
زبحر مً ( )9صو ٍ ٛنً الاججاهاث اإلاؿخٓبلُت،
الخهغٍ نلى آعاء (ٍ )182
وزطاةظ اإلاىاؾً اإلاؿلىبت؛ لٙي ًخىأَ الىاؽ مو هظه الاججاهاث،
وٍخهاملىا مهها ،وْض ؾلب مً نضة زبراء ًيخمىن ئلى مجاالث مسخلُت
ومخهضصة ما ًلي:
ُ
أ .الخهغٍ نلى الاججاهاث ألاؾاؾُت التي ًدخمل أن جإزغ نلى خُاة
الؿٙان ختى نام 2020م.
ب .اْتراح الخطاةظ اإلاؿلىبت في اإلاىاؾً التي ًدخاج ئلحها الىاؽ؛
للخىأَ مو هظه الاججاهاث ،والخهامل مهها.
ج .اْتراح اؾتراجُجُاث حهلُمُت للمىاؾً؛ لخٓىم بأَػل جدُٓٔ لهظه
الخطاةظ.
َ
وْض جىضلذ الضعاؾت ئلى زمان زطاةظ ،حشٙل اإلاالمذ واإلاهاعاث
والٓضعاث اإلاهُىت للمىاؾىحن الظًً ٌهِشىن في الٓغن الخاصي
والهشغًٍ ،والتي ًدخاحىن ئلحها ئطا ما أعاصوا أن ًخىآَىا مو الاججاهاث
ً
يحر اإلاغيىب ـت ،وأن ًخهامل ـىا مـهه ـا ،وصن ـم الخطـاةـظ اإلاؿلىبت .وؾبٓا
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ٌ
جماًؼ ٖبحر
حهت أزغي ،وئن ٗان هىإ
ؾبُهت ألاهضاٍ الخاضت بها مً ٍ
ً
بحن اإلاجاالث ،أي :ئن الخىاػن ٗان مهضوما بحن الدجم اإلاسطظ لٙل
ً
مجا ٛمً اإلاجاالث ،وزاضت مجا " ٛاإلاش٘الث البُئُت " ،الظي خطل
نلى وؿبت  ٪3.2مً نضص الُٓغاث ؤلاحمالي َٓـ ،ونلى وؿبت ٪29.3
مً نضص الُٓغاث اإلاخهلٓت باإلاُهىماث البُئُت .وأقهغث الىخاةج أن
بشٙل غمني يحر ضغٍذ ،ولم جدل
مهكم اإلاُهىماث البُئُت وعصث
ٍ
ّ
الهىاوًٍ الغةِؿت ئال بيؿبت  ٪30مً مجمىم نىاوًٍ الىطىص اإلاخهلٓت
باإلاُهىماث البُئُت.
وخاولذ صعاؾت جابغ [ ]10الىْىٍ نلى هىم اإلاىاؾىت في مىاهج
الضعاؾاث الاحخمانُت ،وهضَذ ئلى صعاؾت الؿبُهت الىىنُت للمىاؾىت في
ألبرجا مً زال ٛاؾخ٘شاٍ اإلاىاؾىت في مدخىي وأهضاٍ الضعاؾاث
الاحخمانُت في اإلاضعؾت الثاهىٍت .وجىضلذ الضعاؾت ئلى أهه خان الىْذ
لالبخهاص نً اإلاىاؾىت اإلاؿإولت التي جم خطغها في الاهسغاؽ في ألاوشؿت
التي حؿهم في اؾخٓغاع الضولت الٓىمُت بالخطىٍذ ،والالتزام بالٓىاهحن،
والاهسغاؽ في الهملَ ،هىإ الخاحت ئلى جؼوٍض الؿالب بخجاعب
وَهم أنمٔ لها.
ومىاِْ ،حؿهم في صنم اإلاىاؾىتٍ ،
ونً وؾاةل هٓل اإلاىاؾىت حاءث صعاؾت ؾاًتن [ ]11الضعاؾاث
الاحخمانُت وج٘ىىلىحُا الخهلُم وؾُلت لىٓل اإلاىاؾىت :والًغع مً هظه
الضعاؾت هى :اؾخ٘شاٍ اإلاىاؾىت في ج٘ىىلىحُا الخهلُم والضعاؾاث
الاحخمانُتَ ،الضعاؾاث الاحخمانُت تهضٍ لخم٘حن الؿالب مً اإلاشاعٖت
مجخمو مخًحر ،وزلٔ مىاؾىحن مؿإولحن ،في خحن تهضٍ ج٘ىىلىحُا
في
ٍ
الخهلُم "لخم٘حن الؿالب مً مدى ألامُت الخ٘ىىلىحُت؛ لُهم وئصعإ
الهالْت بحن الخ٘ىىلىحُا واإلاجخمو" .وجىضلذ الضعاؾت ئلى أن مجهاج
الضعاؾاث الاحخمانُت وج٘ىىلىحُا الخهلُم ًىاحها ضهىبت في جدُٓٔ
أهضاَهمً ،يبغي حهؼٍؼ الشغاٖت بحن اإلاجهاححن لخضنُم اإلاىاؾىت،
والخضُْٔ في بغامج الخيشئت الاحخمانُت والؿُاؾُت بالُطى ٛالضعاؾُت.
ٖما خاو ٛهاللي [ ]12في صعاؾخه " :الخىحه ألاًضًىلىجي للؿُاؾاث
الخهلمُت في مطغ ،جدلُل مػمىن ٖخاب الٓغاءة والىطىص للمغخلت
خٓب جاعٍسُت مسخلُت في َتراث الخ٘م الىاضغي،
ؤلانضاصًت زالٛ
ٍ
وَترة خ٘م الغةِـ الؿاصاث ،والغةِـ مباعٕ .وجىضلذ الضعاؾت ئلى:
ٌ
وؿٔ أٖبر ،وهى الؿُاؾت الخهلُمُت،
أن اإلاىهج الضعاس ي وؿٔ َغعى مً ٍ
والتي جغؾم مالمدها الؿُاؾت الهامت للضولت ،وأن اإلاىهج الضعاس ي أخض
وؾاةل الخأزحر ألاًضًىلىجي للضولت ،وَهض اإلاىهج الضعاس ي ُٖان أًضًىلىجي
ًدخىي نلى مجمىنت مً ألاَٙاع واإلاهخٓضاث ،ولٙل مىهج صعاس ي عؾمي
قاهغ ،مىهج زُي له أهضاٍ يحر مهلىت ،ويحر م٘خىبت ،حؿانض نلى
ئٖؿاب شخطُت الخلمُظ بهؼ ألاهماؽ اإلاغيىبتٖ ،ما أن أًضًىلىحُت
اإلاىهج الضعاس ي جسخلِ بازخالٍ الخٓب الخاعٍسُت اإلاسخلُت التي مغ بها.
وجؿغْذ صعاؾت ٗاعو ٛمىحش [ ]13ئلى َّأن التربُت الىؾىُت لِـ لها
مٙان في اإلاىاهج الضعاؾُت ،وجؿغْذ ئلى اإلااض ي والخاغغ واإلاؿخٓبل في
مىكىعاث
حهلُم اإلاىاؾىت في اإلاىاهج بيُىػٍالهضا ،وجىاولذ اإلاىاؾىت مً
ٍ
مسخلُت ،مثل :الخماؾ ٚوالترابـ الاحخماعي ،واإلاىاؾىت اإلادلُت،
والىؾىُت الهاإلاُت ،وحهضص الثٓاَاث ،ومدى ألامُت الخغحت .وجىضلذ
نضص مً الخىضُاث ،مجها ما ًلي:
الضعاؾت ئلى ٍ
 -جإز ـغ مهخٓ ـضاث وؾل ـىُٖ ـاث اإلاهلـمُ ـً َ ـي حهلُ ـم اإلاىاؾىتَ ،ال بض مً
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ؤلانضاص الجُض لهم.
خحز لخهلُم اإلاىاؾىت الُهالت في
 نلى ضىام الؿُاؾت الاجُاّ نلى وغو ٍاإلاجهاج الغؾمي ،ويحر الغؾمي.
وجمثل الهضٍ الغةِـ لضعاؾت مدمض الؿُض ػٖغٍا [ ]14في ُْاؽ
ً
صعحت مىاؾىت الشباب اإلاطغي ،وأًػا ُْاؽ وجٓضًغ ئخؿاؾهم بٙل
ُبهض مً أبهاصها نلى خضة (ٗاالهخماء – الخٓىّ – الىاحباث –
اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت – التربـ الاحخماعي – والُٓم اإلاجخمهُت – الخغٍت
واإلاؿاواة) .وْامذ الضعاؾت باؾخسضام أصواث ٖمُت للُٓاؽ ،وهي زمـ
ً
مجمىناث بإعٍت ،وٗاهذ ٗل مجمىنت حشخمل نلى ( )15-10شاباٖ ،ما
ٍ
جم ئحغاء مٓابالث أولُت؛ للخهغٍ نلى مجخمو الضعاؾت ،وٖظل ٚجم
ً
ً
مجمىنت مً الشباب ،نالوة نلى
ئحغاء ( )50مٓابلت مخهمٓت مو
ٍ
أؾلىب اإلاالخكت التي جخم في حمُو مغاخل الضعاؾت .أما نً البُاهاث
الُُُ٘تَٓ ،ض اؾخسضمذ الضعاؾت صخُُت الاؾخبُان التي ؾبٓذ نلى
مُغصة) ،مجهم  1500في مداَكت الٓاهغة ،و 900في مداَكت
(3000
ٍ
الشغُْت ،و 600في مداَكت أؾُىؽ .وجمثلذ اهم هخاةج الضعاؾت َُما
ًلي :أن يالبُت الشباب بمهغَت جامت أو شبه جامت بمهنى اإلاىاؾىت،
ً
وجُاوجذ وؿبت الالتزام بأصاء الىاحباث الىؾىُت وَٓا للمؿخىي
ً
الخهلُميٖ ،ما أن الشباب الظًً ٌؿ٘ىىن في اإلاىاؾٔ الغاُْت أٖثر التزاما
بىاحباث اإلاىاؾىت ،وٍخأزغ مؿخىي اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت بمخًحر الىىم
الاحخماعيٖ ،ظل ٚأعحهذ الضعاؾت صواَو الشهىع بالغوابـ الاحخمانُت
مو بُٓت أَغاص اإلاجخمو ئلى وحىص عوابـ مشترٖت بُجهم ٗالضم ،واإلاٙان،
واللًت.
وْام ٌّ
ٗل مً ٖحر و ٗلُُغ [ ]15بضعاؾت مؿىلت للمىاهج اإلاضعؾُت،
ً
والبدىر الىكغٍت والخجغٍبُت للمغخلت الثاهىٍت بضءا مً نام 2002
وختى 2009م في ئهجلترا ،وبهؼ صو ٛأوعوبا ،و ْض عٖؼث الضعاؾت نلى
حهغٍِ اإلاىاؾىت ،ونغع هماطج لها ،ومجهاحها ،وجدضًاتها في الؿُاؾاث
واإلاماعؾاث التربىٍت .وجىضلذ الضعاؾت ئلى وحىص بهؼ اإلاضاعؽ أٖثر
ً
جٓضما في حهلُم اإلاىاؾىت ،وطل ٚلخؿبُٓها البرهامج اإلانهي، C.P.Dواإلاهني
ميؿٔ للمىاؾىت بٙل مضعؾت.
بالخهؼٍؼ اإلانهي للمىاؾىت مً زال ٛحهُحن
ٍ
وهضَذ صعاؾت مدمض ػًٍ الهابضًً [ ]16لخىغُذ مُهىم
اإلاىاؾىت ،ومؿخىٍاتها ،ومجاالتها ،ونىاضغها؛ للخىضل ئلى أؾباب
الازخالٍ في جدضًض مُهىم اإلاىاؾىت ،واإلاش٘الث التي جىاحه اإلاُهىم ،مو
نغع لىماطج أَػل اإلاماعؾاث الهملُت لخهلُم وجُهُل اإلاىاؾىت لضي
ألاَغاص ،ولٓض أعحهذ الضعاؾت أؾباب الازخالٍ خى ٛمُهىم اإلاىاؾىت
الزخالٍ الؼمان ،واإلاٙان ،والثٓاَاث ،والخىىم ،والُلؿُاث ،والؿُاؾاث
الؿاةضة في اإلاجخمهاث اإلاسخلُتٖ ،ظل ٚازخالٍ اإلاىاؾىحن في صعحه
شهىعهم بالىالء والاهخماء للمجخمو اإلادلى ،ولألمت ٖٙل ،وأٖضث
الضعاؾت نلى صوع الخهلُم ،وئبغاػ أهمُخه في حهؼٍؼ الاهخماء واإلاىاؾىت،
ً
وزاضت مً زال ٛاإلاىاص الضعاؾُت التي ًجب أن جخػمً مىاصا صعاؾُت،
حهمل نلى زلٔ مىاؾىحن ْاصعًٍ نلى الاغؿالم بىاحباث اإلاىاؾىت.
وهضَذ صعاؾت نبضالغخمً [ ]17ئلى الخهغٍ نلى وؾاةل وأؾالُب
حهؼٍؼ الاهخماء بحن الهاملحن في مإؾؿاث الؿىاَت ،وجدُحز الهاملحن
واإلاؿىَحن نلى مسخلِ أنماعهم باالؾخُاصة مً اإلاباصب الهامت التي
جٓىم نلحها مهىت الؿىاَت ،جؿىٍغ مؿخىي ألاصاء والُانلُت إلاإؾؿاث
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هىم اإلاىاؾىت في مىاهج الضعاؾاث الاحخمانُت ،مً زال ٛجؼوٍض الؿالب
بخجاعب ومىاِْ حؿهم في صنم اإلاىاؾىت ،وهى هُـ هضٍ صعاؾدىا ،ئال
أن الىؾُلت جسخلِ.
ٖما حشابهذ صعاؾدىا مو صعاؾت "ؾاًتن" مً انخباعها الضعاؾاث
الاحخمانُت وؾُلت لىٓل اإلاىاؾىت ،وصعاؾدىا ٖظل ٚانخبرث مىهج
الضعاؾاث الاحخمانُت ،وهى الىناء الظي ًدخىي نلي مىهج اإلاىاؾىت،
ٖما حشابهذ صعاؾدىا مو صعاؾت "ٗلُُغ" مً خُث جىاولها للمىهج
الضعاس ي لخهغٍِ اإلاىاؾىت ،ونغع هماطج لها ،بِىما صعاؾدىا الغاهىت
جىاولذ اإلاىهج بالخدلُل؛ للىْىٍ نلى مؿاخت اإلاىاؾىت َُه.
وبهض الاؾالم نلى الضعاؾاث الؿابٓتً ،الخل هضعة الضعاؾاث التي
جىاولذ صوع اإلاجهاج الخهلُمي في صنم ُْم اإلاىاؾىتٖ ،ظل ٚلم جخؿغّ ٌّ
أي
مجها ئلي الخهغٍ نلى اإلاىاؾىت في مدخىي ومػمىن اإلاجهاج الخهلُمي
ً
باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت نامت ،ومجهاج اإلاغخلت اإلاخىؾؿت -مدل
بطُت زاضت.
الضعاؾت-
ٍ
 .3مشكلت الدراست
ً
ٌهض اإلاىهج الضعاس ي وؾُلت لخدُٓٔ ألاهضاٍ التي جبغي الضولت
جدُٓٓها في اإلاجخمو ،ومً زم ًسػو للخسؿُـ؛ لٙى ًدٓٔ الهضٍ أو
حُل ًخطِ بطُاث شخطُت مهُىت.
ألاهضاٍ اإلاغحىة مىه في جٙىًٍ ٍ
ً
ُ
َاإلاىهج نىضما ًضعؽ في َترة جاعٍسُت مهُىت ٌهض ممثال لخاعٍش اإلاجخمو
بٙل ما ٌشخمل نلُه مً أوغام ،وقغوٍ ؾاةضة ،وئطا ٗاهذ وؾاةل
ً
ً
حشُ٘ل الهٓل في نطغ الهىإلات جخسظ أشٙاال حضًضة وَٓا للخؿىع
الخ٘ىىلىجي ،والخضَٔ اإلاهلىماحي ،مثل :وؾاةل الاجطا ٛالخضًثت،
ووؾاةل ؤلانالم اإلآغوءة ،واإلاؿمىنت ،واإلاغةُت ،باإلغاَت ئلى شب٘ت
ً
اإلاهلىماث الضولُت ،ئال أن اإلاىهج الضعاس ي ٌُهض واخضا مً أهم جلٚ
ألاصواث والىؾاةلَ ،الُغص في اإلاجخمو ًمخل ٚالخغٍت في الخىٓل بحن جلٚ
َّ
ولً٘ اإلاىهج الضعاس ي في مغاخل الخهلُم
الىؾاةل ،أو الازخُاع مً بُجها،
اإلاسخلُت لم ًً٘ للؿالب زُاع في ازخُاعه ،أو جغٖه.
ٖظلً ٚسػو اإلاىهج الضعاس ي ئلى جسؿُـ ومخابهت وجؿىٍغ مً ْبل
ً
الضولتَ ،ال ًدمل بحن ؾُاجه مىاصا جدخمل الطضّ وال٘ظب ،أو تهضٍ
ئلى حًُِب الهٓى ٛفي بهؼ ألاخُان ،مثل بهؼ الىؾاةل ألازغي ،زم ئن
ٗىؾُلت لخدُٓٔ أهضاٍ أًضًىلىحُت في اإلاجخمو -
اإلاىهج الضعاس ي –
ٍ
ً
ًإصي الؿالب َُه امخداها مو نهاًت ٗل َطل صعاس ي ،وهظا ما ًػُي
نلُه ضُت ؤلالؼام نً يحره مً الىؾاةل ألازغي.
أ .أهداف الدراست
ً
ًداو ٛالبدث جدُٓٔ نضصا مً ألاهضاٍ ،و هي:
• الخهغٍ نلى صوع اإلاىهج في حهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت مً زال ٛألاَٙاع التي
اخخىاها.
• الىْىٍ نلى اإلاؿاخت التي اخخىتها َ٘غة اإلاىاؾىت في اإلاىهج الضعاس ي.
بطىعة واضخت،
• جبُان أهم الٙلماث اإلاىحهت ألًضًىلىحُت اإلاىاؾىت
ٍ
ومباشغة باإلاىهج.
بطىعة مؿخترة وزُُت.
• جىغُذ الٙلماث التي حهؼػ ُْم اإلاىاؾىت
ٍ
ب .أسئلت الدراست
ًداو ٛالبدث ؤلاحابت نلى الدؿاؤالث الخالُت:
 -ما أهم ألاَٙاع التي اشخمل نلحها اإلاىهج جضنم اإلاىاؾىت؟

ىعة
الؿىاَت نً ؾغٍٔ ػٍاصة الثٓت ،وعوح الاهخماء بحن الهاملحن َحها بط ٍ
ٖأصاة مً
مؿخمغة ،وزضمت الدجاج .وْض جم جؿبُٔ اؾخماعة الاؾخبُان
ٍ
مُغصة مً الهاملحن
أصواث حمو البُاهاث نلى نُىت ْىامها ()1100
ٍ
بمإؾؿاث الؿىاَت ،باإلغاَت ئلى اؾخهاهت الضعاؾت بالبُاهاث الجاهؼة،
وشبه الجاهؼة ،وٖظا اإلاالخكت اإلاباشغة ،واإلآبالث الخغة .وْض جىضلذ
الضعاؾت ئلى نضة هخاةج ،مجها :أن نملُت عَو الغوح اإلاهىىٍت لضي
الهاملحن بمإؾؿاث الؿىاَت حهخبر مً أهم مُٙاهحزماث حهؼٍؼ عوح
ً
ً
ً
الاهخماء ،وٍإصي جدضًث الٙىاصع الشبابُت مهىُا وئصاعٍا ونلمُا؛ لخدضًث
مؿخىٍاث الُٓاصة ؤلاصاعٍت والخىُُظًت ،مما ًضنم اهخماء الهاملحنٖ ،ما
ٌهخبر جىَحر الكغوٍ الاحخمانُت ،والاْخطاصًت -أو اإلااصًت اإلاىاؾبت -مً
أهم مٓىماث حهؼٍؼ الاهخماء.
التعقيب على الدراساث السابقت:
اجُٓذ الضعاؾت الغاهىت مو ما حاء في صعاؾت "ئلهام بال "ٛمً
خُث ُْامها بخدلُل مػمىن ٖخاب الضعاؾاث الاحخمانُت ،ئال أنها
ازخلُذ مً خُث الهضٍ مً الخدلُل ،خُث ْامذ صعاؾتها بالبدث في
ُْم وخٓىّٖ .ظلٚ
مىغىم خٓىّ ؤلاوؿان ،وما ًغجبـ به مً ٍ
اؾخسضمذ صعاؾت "أؾماء ئلُاؽ" ،و"الجىهغة بىشِذ" هُـ ؾغٍٓت
البدث ،وهى جدلُل اإلاػمىن ،وؾبٓخا صعاؾتهما في اإلاغخلت الابخضاةُت
الهلُا باإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،ئال أنها عٖؼث نلى التربُت البُئُت في
ٖخب اإلادُىقاث والٓغاءة ،بِىما خاولذ صعاؾدىا جدلُل مػمىن ُْم
اإلاىاؾىت في مىهج الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُت.
وحشابهذ صعاؾدىا الخالُت مو صعاؾت "أخمض هاللي" في جدلُل
مػمىن ٖخاب الؿىت ألازحرة مً مغخلت الخهلُم ؤلانضاصي في مطغ ،ئال
أنها جىاولذ مىهج الٓغاءة والىطىص ،بِىما صعاؾدىا الخالُت جىاولذ
مىهج الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُتٖ ،ظل ٚعٖؼث صعاؾت هاللي نلى
بطُت نامت ،يحر أن صعاؾدىا الغاهىت اهخمذ َٓـ
الخىحه ألاًضًىلىجي
ٍ
بُٓم اإلاىاؾىت في اإلاىهج الضعاس ي .أما نً صعاؾت "مدمض الؿُض ػٖغٍا"،
َٓض اجُٓذ مهها صعاؾدىا مً خُث جىاولهما إلاىغىم اإلاىاؾىت ،يحر أن
صعاؾت ػٖغٍا ْامذ بُٓاؽ صعحت اإلاىاؾىت لضي الشباب بٙامل أبهاصها،
مجمىناث بإعٍت باؾخسضام اؾخماعة
مٓابالث مو
وطل ٚمً زال ٛئحغاء
ٍ
ٍ
اؾخبُان.
وجخٙامل صعاؾدىا الغاهىت مو صعاؾت "مدمض ػًٍ الهابضًً" ،وصعاؾت
"َالجمان"َ ،أبغػوا صوع الخهلُم وأهمُخه في حهؼٍؼ الاهخماء واإلاىاؾىت،
وزلٔ مىاؾىحن ْاصعًٍ نلى الاغؿالم بىاحباث اإلاىاؾىتٖ .ما اججهذ
صعاؾت "َالجمان" مً خُث الُ٘غة الهامت هدى الىقُُت الخهلُمُت
الهامت للمىاهج ،وعبؿها باإلاىار الؿُاس ي الهام ،أما صعاؾدىا الغاهىت
َغٖؼث نلى ُْم اإلاىاؾىت في هظه اإلاىاهج ،وهىإ وحه عبـ بُجهما مً
أن اإلاىهج الضعاس ي ًدمل بحن ؾُاجه أًضًىلىحُت اإلاىاؾىت ،وٍضنمها.
وحهض صعاؾت "ماًغ" مً أْغب الضعاؾاث لضعاؾدىا مً خُث
جدضًضها ألهضاٍ زالزت إلاىهج اإلاىاؾىت ،بِىما صعاؾدىا الغاهىت جغٖؼ نلى
وحىص ُْم للمىاؾىت باإلاىهج الضعاس ي ،أما صعاؾت "ٗىحان" وصًغٗىث"
َانها اهخمذ بالخطاةظ اإلاؿلىبت إلاىاؾني اإلاؿخٓبل ،بِىما صعاؾدىا
بدثذ في ألاصاة التي جيخج هظه الخطاةظ ،وهى اإلاىهج الضعاس ي.
ٖظل ٚجٓترب صعاؾدىا مو صعاؾت "جابغ" ،التي هضَذ ‘ئلى الخهغٍ نلى
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ْ
ُ
اإلاىهج الضعاس ي :ههج :ؾغٍٔ – َب ّح ًن واضح ،وْا ٛحهالىِ " :لّ ٍ ٙل َح َهل َىا
م ْى ُ٘ ْم ش ْغ َن ًت َوم ْج َه ً
احا"(ؾىعة اإلااةضة ،آًت .)48 :واههج الؿغٍٔ :وضح
ِ
ِ
ِ
ً ً
ً
واؾدبان ،وضاع ههجا واضخا بِىا ،واإلاجهاج :الؿغٍٔ الىاضح .واؾدىهج
ً
الؿغٍٔ :ضاع ههجا ،وفى خضًث الهباؽ :لم ًمذ عؾى ٛهللا ختى جغٖ٘م
بِىه.
نلى الؿغٍٔ هاهجت ،أي:
واضخت ٍ
ٍ
أما الٙلمت ؤلاهجلحزًت الضالت نلى اإلاىهج  ،Curriculumوهى ٗلمت مشخٓت
مً أضل الجُني ،وحهنى مػماع لؿباّ ،وهىإ ٗلمت حؿخهمل مغاصَت
ً
ً
لٙلمت اإلاجهاج ،وأخُاها بضال نجها ،وهى ٗلمت اإلآغع ،وجٓابل ٗلمت
 ،Syllabusوحهنى ٖمُت اإلاهغَت التي ًؿلب مً اإلاخهلمحن صعاؾتها،
وحهلمها زال ٛالهام الضعاس ي .أما مُهىم اإلاىهج َهى أوؾو مً طل ،ٚئط
ٌشمل اإلاهغَت ،والتي حؿمى اإلادخىي الخهلُمي وألاوشؿت الخهلُمُت التي
جىضل ئلحها ،وألاهضاٍ اإلاغحىة مً حهلم اإلادخىي والخٓىٍم؛ للخأٖض مً
ً
جدُٓٔ ألاهضاٍَ ،ػال نً اإلاهلم واإلاخهلم ،والبِئت اإلادُؿت بهما [.[25
اإلاُهىم الٓضًم :هى مجمىنت اإلاىاص الضعاؾُت ،أو اإلآغعاث التي ًضعؾها
الخالمُظ.
اإلاُهىم الخضًث للمىهج الضعاس ي :هى مجمىنت الخبراث التي تهُئها
اإلاضعؾت لخالمُظها صازلها وزاعحها؛ لخدٓٔ لهم الىمى الشامل في حمُو
الىىاحي .أي ئن اإلاىهج ٌهمل نلى ئنضاص الخالمُظ إلاماعؾت أوشؿت
ؾغٍٓت مم٘ىت ،وبظلٌ ٚشمل اإلاىهج حمُو الخبراث التي
اإلاجخمو بأهجح
ٍ
ً٘دؿبها الخالمُظ في اإلاضعؾت ،وبخىحُه مجهاَ ،ال ًِٓ نىض خض الاهخمام
باإلااصة ،ول٘ىه ٌهنى بالخلمُظ وؾلىٖه أًىما ٗان ،صازل حضعان اإلاضعؾت
وزاعحهاَ ،اإلاىهج بهظا اإلاهنى ٌشمل الهضاٍ التربىٍت التي ٌؿعى
لخدُٓٓهاٖ ،ما ٌشمل اإلااصة مً مهاعٍ ومهاعاث ،ئلى حاهب أوحه
اليشاؽ اإلاسخلُت التي ًٓىم بها الخلمُظ [.[3
و .اإلاىحهاث الىكغٍت للبدث:
الاججاه البىاتي الىقُُي:
ً
ًىكغ هظا الاججاه للمجخمو بانخباعه وؿٓا مً الىقاةِ وألاصواع،
التي جغبؿها مجمىنت مهٓضة مً الخُانالث التي حؿعى ئلى اؾخمغاع
اليؿٔ ال٘لى ،والخُاف نلُه ،ومً هظه الىكغة َان ألاوؿاّ الُغنُت-
اوٍت وقُُخه في جدُٓٔ الخػامً
ٗاليؿٔ الخهلُميً -خم جدلُلها مً ػ ٍ
الضازلي بحن مٙىهاث اإلاجخمو ،والُغغُت ألاؾاؾُت لهظا الاججاه،
مإصاها أن اإلاجخمو بمثابت مجمىنت مً الىكم ،ومجها :الىكام التربىي،
ّ
ولٙل مجها له وقُُخه في اؾخمغاع اإلاجخمو وجٙامله.
ٍ
امُل صوع ٗاًم Durkheim
ٌهض ٖخاب "امُل صوع ٗاًم" جؿىع اإلاىهج في َغوؿا أو ٛئؾهاماجه في
صعاؾت اإلاىهج ،خُث خغص نلى ئبغاػ هكغٍخه نً الخػامً الاحخماعي
بالترٖحز نلى هىنُت اإلاجهاج الخهلُمي للضعاؾت؛ لخىحُه الؿلىٕ ألازالقي
للمخهلمحن هدى الُٓم ،والهاصاث ،والخٓالُض وألازالّ ،ويحرها مً
مىحهاث الخيشئت الاحخمانُت والتربىٍتٖ ،ظل ٚجإٖض جدلُالجه أهمُت
جدضًض اإلاىاهج الخهلُمُت بىاؾؿت الضولتَ ،هملُت الخيشئت الاحخمانُت،
وهىنُت اإلاىاهج واإلآغعاث التي جىحض في اإلاضاعؽ ،والىكام ُُٖلت باناصة
بطىعة
جىحُه اإلاخؿلباث الُغصًت؛ ختى جىضمج مو مخؿلباث اإلاجخمو
ٍ
ئًجابُتٖ ،ما جىاو ٛبالخدلُل ألاؾباب والضواَو الخُُٓٓت وعاء جضعَـ
بهؼ الهلىم ،وما جأزحر مىاهجها نلى الخهلُم ألازالقي ،وؤلابضام

 ٖم جمثل وخضاث اإلاىهج الضانمت للمىاؾىت مً ئحمالي وخضاث اإلاىهج؟ ما اإلاؿاخت التي جمثلها ُْم اإلاىاؾىت باإلاىهج؟بطىعة واضخت ،وقاهغة باإلاىهج
 ما الٙلماث الضانمت لُٓمت اإلاىاؾىتٍ
الضعاس ي؟
بطىعة مؿخترة أو زُُت ،واخخىاها
 ما الٙلماث الضانمت لُٓم اإلاىاؾىتٍ
اإلاىهج الضعاس ي؟
ج .الخهغٍُاث ؤلاحغاةُت:
ُ
الىؾً :هى طل ٚاإلاٙان الظي ولض َُه ؤلاوؿان ،وٍدمل حيؿِخه ،وَشهغ
ً
َُه باألمً والاؾخٓغاع ،وٍىَغ له ْضعا مً الخٓىّ والامخُاػاث.
شخظ ًىلض في وؾً ،وٍدمل حيؿِخه ،وٍساٍ نلُه،
اإلاىاؾً :هى أي
ٍ
وٍدغص نلى أصاء واحباجه هدىه [.[14
اإلاىاؾً الطالحً :خطِ اإلاىاؾً الطالح بثالر ؾماث ،و هي:
ً
اإلاؿإولُت الصخطُتَ :هى ًخطغٍ مخدمال مؿإولُخه في اإلاجخمو
اإلادلي.
اإلاشــاعٖتٌ :شاعٕ بُانلُت في الشإون اإلاضهُت ،والخُاة الاحخمانُت
للمجخمو اإلادلي.
الهــضًٓ :ٛضع نلى َها ٛالبنى الاحخمانُت ،والاْخطاصًت ،والؿُاؾُت،
وَؿخ٘شِ اؾتراجُجُاث جخهامل مو ألاؾباب الجظعٍت للمش٘الث [.[18
اإلاىاؾىت :بمهىاها الػُٔ (الاهخماء الغؾمي لبلض طاث ؾُاصة) [.[19
وجٓىم َ٘غة اإلاىاؾىت نلي حؿاوي ٗاَت أنػاء مجخمو مهحن مً
اإلاىاؾىحن في الخٓىّ والىاحباث ،وأن جٓجن هظه الخٓىّ في الضؾاجحر
والٓىاهحن ،وجظهب بهؼ الخهغٍُاث ئلي مضي أٖبر مً طل ،ٚبالخأُٖض
ً
نلي ُْمت الىالء ،خُث حهني اإلاىاؾىت نمىما " الهػىٍت أو اإلاشاعٖت في
مجخمو أو مجمىنت مً اإلاجخمهاث ،وهي جىؿىي نلي ئخؿاؽ
أوشؿت
ٍ
بالىالء ،والترابـ مو مُهىم الضولت ،أو الىكام ألاهلي ،والاهخماء والخأُٖض
نلي الهمىمُاث اإلاشترٖت .وفي مٓابل الىاحباث التي ًلتزم بها اإلاىاؾىىن
هدى الجمانتً ،دطلىن نلي مؼاًا وخٓىّ زاضت لخمازلهم مو الىكام"
ً
[ .]20وجض ٛاإلاىاؾىت غمىا نلى ْضع مً الخغٍت ًخمخو به اإلاىاؾً،
ً
ٌؿمذ له بمماعؾت خٓىْه الؿُاؾُت ،وٍملى نلُه أًػا واحباث هدى
الىؾً الظي ٌهِش َُهَ " .اإلاىاؾىت واإلاىاؾً فى اللًت الهغبُت مً
الىؾً ،وهى مىؾً ؤلاوؿان ومدله" [ ]21وهى خغٖت جاعٍسُت مؿخمغة
تهضٍ لخىؾُو مؿاخت مشاعٖت اإلاىاؾً في الخُاة الهامت للمجخمو ،وهى
مجمىنت مً الخٓىّ التي ًخمخو بها اإلاىاؾىىن ،وٍترجب نلحها نضة
واحباث ،وَهض جُهُل خٓىّ اإلاىاؾىت ،وحًلُب عابؿت اإلاىاؾىت نلى
يحرها مً الغوابـ ألاولُتٗ ،الٓبلُت ،والهطبُت ،والاهخماءاث الهغُْت
غغوعة للخض مً ٖثحر مً ؤلاشٙالُاث [.[22
بؿغٍٓت جمً٘ مً هٓلها لألحُاٛ
اإلاضعؾت :مإؾؿت جطٌُ اإلاهلىماث
ٍ
الٓاصمت نلى أؾاؽ الُٓم اإلاخهاعٍ نلى شغنُتها ،وؾخطبذ شغنُت أي
بشٙل زاص ،وجم هٓلها
مىغىم حهلُمي أؾاؾُت ئطا جأضلذ في اإلاجخمو
ٍ
ً
ً
نً ؾغٍٔ اإلاضعؾت .ولً٘ مثل هظه الغؤي ال جخأٖض أوال وأزحرا ،وجخؿىع
ئال خؿب ألاًضًىلىحُاث الؿاةضة [.[23
وَهخٓض ألِش أن مضاعؽ الُىم جإصي أعبهت واحباث أؾاؾُت ،هي:
جٓضًم الغناًت الخأصًبُت ،جىػَو الىاؽ ؤَ أصواع مهىُت مدضصة ،وحهلُم
ً
الُٓم اإلاهُمىت ،واٖدؿاب اإلاهاعاث واإلاهاعٍ اإلآبىلت احخمانُا [.[24
22

ً
بطىعة زاضت نلى
اإلاهغَت والػبـ  ،Knowledge and Controlمغٖؼا
ٍ
اإلاىاهج الخهلُمُت ،وُُُٖت جىكُم وجدضًض اإلآغعاث الخهلُمُتَٓ ،ض نض
ً
ً
ػمً مهحنً ،خػمً ازخُاعاث
التربُت ئهخاحا للمهغَت ،وجىكُما لها في ٍ
وانُت ويحر وانُتٖ ،ما عَؼ مهالجت اإلاىاهج التي ًخم حهلُمها صازل
مشٙلت جغبىٍتَ ،هظا الاججاه ٌه٘ـ -في
اإلاضعؾت نلى أنها ال حشٙل أًت
ٍ
عأًه -الانخٓاص الشاتو في مىغىنُت اإلاهغَت اإلاخػمىت في اإلاىاهج [.[25
ئؾهاماث ماعشا ٛفي الخىكحر للمىاؾىت:
وْض جؿىع مُهىم وهؿاّ اإلاىاؾىت ،واحؿو جدذ جأزحر الضًىامُُ٘ت
اإلاجخمهُت التي شهضث خغٗاث نمالُت حؿعي لىُل خٓىْها ،وخغٗاث
وؿىٍه جبدث نً اإلاؿاواة مو الغحل ،وَهض ئؾهام "ماعشا "ٛمً
ً
ؤلاؾهاماث الغاةضة فى مجا ٛاإلاىاؾىت ،خُث اؾخؿام أن ًػو ئؾاعا
ً
ً
هكغٍا شامال اؾخىنب مً زالله ججغبت الضولت الٓىمُت الخضًثت" :صولت
ً
الغَاهُت" ،واإلاجخمو الغأؾمالي ،زاضت بهض الخغب الهاإلاُت الثاهُت،
ً
ً
وجدخل مؿاهمخه اهخماما ٖبحرا آلان ،خُث ئنها جمثل ألاؾاؽ اإلاغحعي
لُ٘غة اإلاىاؾىت [ .[27وٍدضص " ماعشا " ٛاإلاىاؾىت بانخباعها اإلاٙاهت التي
جِؿغ الخطى ٛنلي الخٓىّ ،والٓىي اإلاغجبؿت بها.
وفي مداولت جُطُل هظه الخٓىّ ًغي أنها جدشٙل مً الخٓىّ
اإلاضهُت التي جػم خغٍت الخهبحر ،واإلاؿاواة أمام الٓاهىن ،والخٓىّ
الؿُاؾُت التي حشمل الخٔ في الخطىٍذ ،والخٔ في الاهػمام ئلي أًت
جىكُماث ؾُاؾُت مشغونت ،والخٓىّ الاحخمانُت والاْخطاصًت التي
جدخىي نلي الغَاهُت الاْخطاصًت ،وألامان الاحخماعي [ ،]28وجخٙىن مً
زالزت نىاضغ ،وهى:
أ -الهىطغ اإلاضوي ) (Civil Element
وٍخػمً الخغٍت الُغصًت ،وخغٍت الخهبحر ،والانخٓاص وؤلاًمان ،وخٔ
الامخالٕ ،وجدغٍغ الُٓىص ،والخٔ فى الهضالت فى مىاحهت آلازغًٍ الظًً
ًكلمىه فى ئؾاع اإلاؿاواة الٙاملت .واإلاإؾؿاث اإلاىىؽ بها جدُٓٔ الهىطغ
اإلاضوي فى اإلاىاؾىت هى اإلاإؾؿاث الٓػاةُت.
(ب) الهىطغ الؿُاس ي )(Political Element
وَهنى الخٔ في اإلاشاعٖت مً زال ٛالٓىي الؿُاؾُت اإلاىحىصة فى
ً
ً
اإلاجخمو ،بانخباع (اإلاىاؾً) نػىا َانال فى الؿلؿت الؿُاؾُت ،أو
ٖىازب لهظه الٓىي الؿُاؾُت .وٍماعؽ الهىطغ الؿُاس ي مً زالٛ
ٍ
البرإلاان ،أو اإلاجالـ اإلادلُت.
(ج) الهىطغ الاحخماعي ) (Social Element
وَهنى جمخو اإلاىاؾً بالغَاهُت الاْخطاصًت ،وألامان الاحخماعي،
ً
بدُاة حضًغة باوؿان مخدػغ وَٓا للمهاًحر فى اإلاجخمو الٓاةم،
والخمخو
ٍ
وٍخم الهىطغ الاحخماعي مً زال ٛهكام الخهلُم ،وهكام الغناًت
ً
ً
الصخُت ،والخضماث الاحخمانُت ،خُث ًلهب الخهلُم صوعا مدىعٍا فى
بىاء اإلاىاؾًَ ،هى ُٖٓمت ٌهمل نلى جؿىٍغ الصخطُت ؤلاوؿاهُت،
ً
وٍ٘ؿب اإلاىاؾً ُْما خضازُت ،مثل :اإلاىغىنُت ،والخُ٘حر الىاْض،
والٓضعة نلى الخسؿُـ ،وٖظل ٚالدؿامذ ،واإلاغوهت الهٓلُت ،والاؾخهضاص
للمشاعٖت " .وهى ٖأصاة وؾُلت ْىٍت لخدُٓٔ الخغإ الاحخماعي مً
أؾُل ئلى أنلى ،وما ًترجب نلى طل ٚمً الخض مً الُٓغ ،وجدُٓٔ
جٙاَإ الُغص .بمهنى آزغ ؛ الخهلُم هى أخض ألاصواث الغةِؿت إلآغؾت
الهُٙل الاحخماعيٖ .ما أن الخهلُم ٌ
خٔ مً خٓىّ اإلاىاؾىت ،بُض أهه

والثٓاَت ،واإلاهاعاث الُغصًت ،وجٙىًٍ الصخطُت ،واٖدؿاب الُٓم
الاحخمانُت ،والضًيُت ،ويحر طل ٚمً مخًحراث أزغي ال جخم ئال نً ؾغٍٔ
اإلاىاهج الخهلُمُت ،والُطى ٛالضعاؾُت ،ولظا هجضه ًطِ اإلاضعؾت
بانخباعها بِئت الخهلُم ألازالقي ،والاحخماعي للمخهلمحن.
عوبغث صعبحن Dreeben
عٖؼ صعبحن نلى أهمُت اإلاىهج الخهلُمي ،وؾبُهت اإلاىار ألاٗاصًمي في
الُطى ٛالضعاؾُت التي ًجب أن وؿعى لخدُٓٔ اإلاباصب واإلاهاًحر
ً
الاحخمانُت ،مخىاوال بهؼ الؿلىُٖاث ،واإلاكاهغ التي جىحض صازل
اإلاضعؾت ،وهىنُت ألاوشؿت الخهلُمُت ،والتي ًمً٘ أن جضعج جدذ ما
ٌؿمى "باإلاىهج الخُي" ،باإلغاَت ئلى اإلاجهاج الخٓلُضي ،أو الغؾمي،
ً
نالوة نلى طل ٚننى "صعبحن" بىىنُت الخٓؿُم ألاٗاصًمي صازل اإلاضعؾت
والُطى ٛالضعاؾُت ،ومضي نالْت طل ٚبىىنُت اإلاىاهج الخهلُمُت التي
جإزغ نلى نملُاث الاؾخٓاللُت ،وؤلاهجاػ ،والهاإلاُت ،والخسطظ ٖمهاًحر
احخمانُت ًجب ئٖؿابها للمخهلم؛ ختى ًخُِ٘ مو ؾبُهت الخُاة
اإلاؿخٓبلُت [.[26
اإلااعٖؿُت اإلادضزت:
بىعصًى Bourdieu
اؾخؿام "بىعصًى" أن ًىاْش ْػُت اإلاجهاج الخهلُمي ،واإلاضعؾت،
والىقاةِ اإلاسخلُت للىكام الخهلُمي في اإلاجخمهاث الًغبُت الخضًثت،
ويحرها مً الٓػاًا التي اؾخٓؿبذ وَخدذ الشهُت الهلمُت،
ل٘ثحر مً نلماء التربُت ،وؾىؾُىلىحُت اإلاىهج الظًً
وألاًضًىلىحُت
ٍ
عبؿىا أَٙاعهم خىْ ٛػُت ألاًضًىلىحُت الخهلُمُت Education
َIdeologyلٓض اهخم بؿىؾُىلىحُا اإلاىهج نىضما هاْش صوع اإلاضعؾت في
اإلاجخمو ،وؾبُهت ازخُاع وجدضًض أهماؽ اإلآغعاث واإلاىاهج الخهلُمُت،
والؿغاةٔ التي بىاؾؿتها ًخم جٙىًٍ عأؽ اإلاا ٛالثٓافي ،Cultural Capital
واهخٓاله لألحُا.ٛ
الاججاه الىٓضي:
ماًٙل آبل Apple
ج٘مً هٓؿت البضاًت في الىكغٍت الىٓضًت للمىهج واإلاهغَت اإلاىكمت،
ً
ً
ٖما ًطىيها آبل في نض اإلاىهج ُٖاها أًضًىلىحُاً ،سضم في ألاؾاؽ
مطالح وجىحهاث ؾُاؾُت ،واْخطاصًت ،واحخمانُت مهُىت ،وٍغي أن
الاهخمام بالضوع ألاًضًىلىجي للمىهج الخهلُمي ٌؿانضها في الىْىٍ نلى
ؾبُهت الهىاضغ اإلاهغَُت اإلاخػمىت في اإلاجهاج ،والتي ًجب جضنُمها،
وجل ٚالتي ًجب الخض مجها في نملُت ازخُاع وجىكُم اإلاهغَت اإلاىكمت.
بغوؿخحن Bernstein
خاو" ٛبغوؿخحن" أن ًدضص ؾبُهت اإلاهغَت الخهلُمُت ،وُُُٖت جدُٓٓها
في اإلاضاعؽ نً ؾغٍٔ نىاضغ زالزت ،هي:
 .1اإلاىهج ،بانخباعه الهىطغ ألاؾاس ي الظي ًٓضع أو ًدضص هىنُت اإلاهغَت
اإلاىكمت التي جٓضم ئلى اإلاخهلمحن.
 .2ؾغاةٔ الخضعَـ ،وُُُٖت جىضُل اإلادخىي الخهلُمي.
 .3نملُت الخٓىٍم؛ للخأٖض مً جدٓٔ ألاهضاٍ التربىٍت ،والخهلُمُت.
الاججاه الُُىىمُىىلىجى:
مِشُل ًىهج Young
ؾغح مِشُل ًىهج مجمىنت مً الخطىعاث الؿىؾُىلىحُت في ٖخابه
23
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مجغص جىاَغ هكام للخهلُم ال ًُ٘ي بمُغصه لخدُٓٔ الضوع الؿابٔ
ْضع ٖبحر مً ؤلاصعإ الُغصي،
ؤلاشاعة ئلُه؛ بل البض مً وحىص ٍ
واإلاجخمعي ألهمُت الخهلُم ،والاْخىام بجضواه فى جدُٓٔ ما هُـ به مً
أهضاٍ وأصواع [.[29
ٍ
ومو بغوػ قاهغة الهىإلات ،والتي حهنى بدؿب واجغػ  ،Watersأنها:
جغجِباث
"نملُت احخمانُت ،خُث جتراحو أمامها نىاةٔ الجًغاَُا ،أو أي
ٍ
ؾُاؾُت ،أو احخمانُت ،وبدُث ًضعٕ الىاؽ أهُؿهم أنهم ًتراحهىن
أمام هظه الهملُت ،وطل ٚبُهل زىعة اإلاهلىماث وج٘ىىلىحُا الاجطاالث،
واإلاهامالث اإلاالُت التي جضًغها الشغٗاث نابغة الٓىمُاث ،واإلاخهضصة
ً
الجيؿُاث ،والتي باجذ أٖثر ْىة مً الضو ،ٛواإلاإؾؿاث الؿُاؾُت
الضولُت ،جؿىعث زٓاَت نىإلاُت ًخُانل مهها الىاؽ مً ٗل ضىب
واججاه ،بًؼ الىكغ نً اهخماءاتهم الٓىمُت ،ألامغ الظي حهلهم
ًػهىن ازخُاعاتهم الُغصًت ْبل هىٍاتهم الٓىمُت ،إلاا ال وْض أضبدىا
أيىُاء فى الؿىّ الهاإلاُت ،خُث زٓاَت الؿىّ حشٙل مىكىمت ُْمهم،
ً
بهُضا نً مهام نػىٍتهم فى الجمانت الىؾىُت التي ًيخمىن ئلحها" [.[27
اإلاغخلت ؤلاحغاةُت للبدث:
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أ .هىنُت البُاهاث:
 بُاهاث زاهىٍت :وٍمً٘ الخطى ٛنلحها مً زال ٛالضعاؾاث ،والبدىرالؿابٓت اإلاغجبؿت بمىغىم البدث.
 بُاهاث ُُُٖت :مً زال ٛجدلُل مدخىي (مػمىن) مىهج الضعاؾاثالاحخمانُت ،والىؾىُت للؿىت الجهاةُت مً اإلاغخلت اإلاخىؾؿت.
 بُاهاث ٖمُت :جدىٍل البُاهاث يحر الغْمُت (اللُكُت) التي جم جدلحها ئلىعمىػ ٖمُت ،لها زىاص عْمُت.
ب .نُىت البدث ،ومبرعاث ازخُاعها:
لٓض وْو الازخُاع نلى مىهج الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُت للطِ
الثالث اإلاخىؾـ (ٖخاب الؿالب :مخاح نلى مىْو وػاعة التربُت والخهلُم:
للمىاهجhttp:// :
الهامت
وؤلاصاعة
www.moe.gov.sa
 ،)Curriculum.gov.saجل ٚاإلاغخلت التي ًبضأ َحها جٙىًٍ شخطُت
ً
ً
الؿالب ،وٍٙىن أٖثر الخطاْا باإلاضعؾت ،بهض أن ٗان أٖثر الخطاْا
باألؾغةٖ ،ظل ٚهظا اإلآغع هى ألاْغب لضنم ُْم اإلاىاؾىت والاهخماء،
واإلاىىؽ به الُٓام بهظا الضوع نً ؾاةغ اإلاىاهج ألازغي.

شكل 1
أغلفت كتاب الدراساث الاجتماعيت والوطنيت للصف الثالث املتوسط

ج .وخضاث جدلُل اإلادخىي:
 وخضة مٓاًِـ اإلاؿاختً :جغي جٓؿُم اإلاىهج ؤَ جل ٚالىخضة مًالىاخُت اإلااصًت ئلى َطى ،ٛوأبىاب ،ووخضاث.
ً
 وخضة اإلاىغىمًٓ :ؿم اإلاىهج وَٓا لهظه الىخضة ئلى حمل بؿُؿت ،أوأَٙاع خى ٛاإلاىاؾىت.
ً
 وخضة الٙلمت أو الغمؼ :وحؿمى أخُاها :وخضة اإلاطؿلح ،وٍخم جٓؿُمٗلماث صالت نلى اإلاىاؾىت ،وحسجل ج٘غاعاتها.
اإلاىهج ئلى
ٍ
 -6اإلاغخلت الخُؿحرًت:
أ .وخضة مٓاًِـ اإلاؿاخت:
جم جٓؿُم مىهج الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُت ؤَ جل ٚالىخضة
وخضاث،
ئلى َطلحن صعاؾُحن ،اشخمل الُطل الضعاس ي ألاو ٛنلى ؾذ
ٍ
اث أزغيَ ،أضبذ مجمىم الىخضاث ازىتي نشغة
والثاوي نلى ؾذ وخض ٍ
ً
وخضة صعاؾُت ،اخخىث وخضاث الُطل الضعاس ي ألاو ٛنلى ئخضي
ً
ونشغًٍ صعؾا ،بيؿبت  ،%44بِىما اخخىي الُطل الضعاس ي الثاوي نلى
ً
ؾبهت ونشغًٍ صعؾا ،بيؿبت .%56

اخخلذ الىخضجان الثامىت (مىاعص اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت)،
والهاشغة (زضماث في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت) اإلاغجبت ألاولى مً خُث
صعوؽ ،بيؿبت  %12.5مً
أنضاص الضعوؽ ،خُث مثلذ ٗل وخضه ؾخت
ٍ
ً
ئحمالي نضص الضعوؽ ،البالٌ زماهُت وأعبهىن صعؾا ،زم جلتهما الىخضة
صعوؽ ،بيؿبت ،%10.4
ألاولى (الخطاةظ الؿبُهُت) بهضص زمؿت
ٍ
وحؿاوث الىخضاث الثاهُت (جاعٍش الضولت الؿهىصًت ألاولى والثاهُت)،
والىخضة الغابهت (ألاهكمت في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت :الخ٘م –
الشىعي  -اإلاىاؾٔ) ،والىخضة الخاؾهت (ْػاًا وؾىُت :الهمل والهما،)ٛ
والىخضة الخاصًت نشغ (ْػاًا وؾىُت :ألامً والؿالمت) ،والىخضة
الثاهُت نشغ (الخٓىُت والاجطاالث الخضًثت) في أنضاص الضعوؽ ،خُث
صعوؽ ،بيؿبت .%8.4
مثل ٗل وخضة مجها أعبهت
ٍ
وحاءث الىخضاث الثالثت (جاعٍش اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت)،
والخامؿت(ْػاًا وؾىُت :الخٓىّ والىاحباث) ،والؿابهت (ؾٙان
ضة،
اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت) بثالزت صعوؽ ،بيؿبت  %6.2لٙل وخ ٍ
ً
وأزحرا ح ـاءث ال ـىخ ـضة الؿ ـاصؾ ـت (ْػ ـاً ـا وؾىُ ـت :الش ـىعي والخىاع)
24

صعؾحن ،بيؿبت .%4
جدول 1
التوزيع التكراري والنسبي لتوزيع الدروس على وحداث املنهج
عدد الدروس:
5
4
3
4
3
2
3
6
4
6
4
4
48

الوحدة:
ألاولى :الخطاةظ الؿبُهُت لىؾني.
الثاهُت :جاعٍش وؾني :الضولت الؿهىصًت ألاولى والثاهُت.
الثالثت :جاعٍش وؾني :اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الغابهت :ألاهكمت في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت :الخ٘م – الشىعي -اإلاىاؾٔ.
الخامؿتْ :ػاًا وؾىُت :الخٓىّ والىاحباث.
الؿاصؾتْ :ػاًا وؾىُت :الشىعي والخىاع.
الؿابهت :ؾٙان اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الثامىت :مىاعص اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الخاؾهتْ :ػاًا وؾىُت :الهمل والهما.ٛ
الهاشغة :زضماث في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الخاصًت نشغْ :ػاًا وؾىُت :ألامً والؿالمت.
الثاهُت نشغ :الخٓىُت والاجطاالث الخضًثت.
اإلاجمىم:

%
% 10.4
% 8.4
% 6.2
% 8.4
% 6.2
%4
% 6.2
%12.5
% 8.4
%12.5
% 8.4
% 8.4
% 100

ً
الؿهىصًت) ازىتي وأعبهحن ضُدت ،بيؿبت  ،%10.7زم الثالثت (جاعٍش
ً
اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت) أعبهحن ضُدت ،بيؿبت  ،%10.2وجلتها
الىخضة الثاهُت (جاعٍش الضولت الؿهىصًت ألاولى والثاهُت) زماوي وزالزحن
ً
ضُدت ،بيؿبت %9.7؛ زم الىخضة الثاهُت نشغة (الخٓىُت والاجطاالث
ً
ؾبو وزالزحن ضُدت ،بيؿبت  ،%9.5زم الىخضة ألاولى
الخضًثت)
ٍ
ً
(الخطاةظ الؿبُهُت) ازىتي وزالزحن ضُدت ،بيؿبت .%8.2
وحؿاوث ٗل مً الىخضجحن الؿابهت (ؾٙان اإلامل٘ت) ،والهاشغة
ً
حؿو ونشغًٍ ضُدت،
(زضماث في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت) في ٍ
بيؿبت  ،%7.4وبهضهما الىخضة الخاصًت نشغ (ْػاًا وؾىُت :ألامً
ً
ؾبو ونشغًٍ ضُدت ،بيؿبت َ ،%6.9الىخضة الؿاصؾت
والؿالمت) ٍ
ً
(ْػاًا وؾىُت :الشىعي والخىاع) ئخضي ونشغًٍ ضُدت ،بيؿبت
%5.3؛ وجٓاؾمخا اإلاغٖؼ ألازحر الىخضجان الخامؿت (ْػاًا وؾىُت:
الخٓىّ والىاحباث) والخاؾهت (ْػاًا وؾىُت :الهمل والهما )ٛبىاْو
ً
نشغًٍ ضُدت بيؿبت .%.5.1

وٍخطح مً زال ٛحضو )1( ٛأن وخضاث اإلاىهج اإلاىىؽ بها جضنُم
ً
ً
ُْم اإلاىاؾىت ،وجدمل نىىاها عةِؿا "ْػاًا وؾىُت" (أعبو) وخضاث ،هي:
الخامؿت ،والؿاصؾت ،والخاؾهت ،والخاصًت نشغ ،وجمثل جل ٚالىخضاث
أٖثر مً زلث وخضاث اإلاىهج ،بيؿبت  % 33.3مً ئحمالي نضص وخضاث
ً
اإلاىهج ٖٙل ،البالٌ نضصها (ازيخا نشغة) وخضة.
وئن ٗاهذ جل ٚاليؿبت ْض اهسُػذ مً خُث نضص الضعوؽ اإلامثلت
للمىاؾىت مً بحن صعوؽ اإلاىهجَٓ ،ض اخخىث جل ٚالىخضاث ألاعبهت نلى
ً
ً
(زالزت نشغ) صعؾا مً ئحمالي (زماهُت وأعبهحن) صعؾا ،بيؿبت  %27مً
ئحمالي نضص صعوؽ اإلاىهج.
ومً خُث الخىػَو اإلاؿاحي لىخضاث اإلاىهج الضعاس يَٓ ،ض اخخلذ
الىخضة الثامىت (مىاعص اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت) اإلاغجبت ألاولى مً
ً
خُث اإلاؿاخت؛ َٓض بلًذ مؿاختها أعبو وزمؿحن ضُدت ،بيؿبت
 %13.8مً ئحمالي نضص الطُداث ،البالٌ نضصها زالزماةت وحؿو
ضُدت ،جلتها الىخضة الغابهت (ألاهكمت في اإلامل٘ت الهغبُت
وزماهحن
ٍ

جدول  .2التوزيع التكراري والنسبي ملساحت وحداث املنهج الدراس ي
عدد الصفحاث:
32
38
40
42
20
21
29
54
20
29
27
37
389

الوحدة:
ألاولى :الخطاةظ الؿبُهُت لىؾني.
الثاهُت :جاعٍش وؾني :الضولت الؿهىصًت ألاولى والثاهُت.
الثالثت :جاعٍش وؾني :اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الغابهت :ألاهكمت في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت :الخ٘م – الشىعي -اإلاىاؾٔ.
الخامؿتْ :ػاًا وؾىُت :الخٓىّ والىاحباث.
الؿاصؾتْ :ػاًا وؾىُت :الشىعي والخىاع.
الؿابهت :ؾٙان اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الثامىت :مىاعص اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الخاؾهتْ :ػاًا وؾىُت :الهمل والهما.ٛ
الهاشغة :زضماث في اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت.
الخاصًت نشغْ :ػاًا وؾىُت :ألامً والؿالمت.
الثاهُت نشغ :الخٓىُت والاجطاالث الخضًثت.
اإلاجمىم
25

%
% 8.2
% 9.7
% 10.2
%10.7
% 5.1
% 5.3
% 7.4
% 13.8
% 5.1
% 7.4
% 6.9
% 9.5
 % 100ث

واإلاؿاواة بحن الجيؿحن في ال٘غامت ؤلاوؿاهُت ،والخٓىّ ،والىاحباث
جدذ مكلت أخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت.
واحباث اإلاىاؾً:
ضُداث نً
نبر الضعؽ الثامً نشغ بالىخضة الخامؿت في حؿو
ٍ
حمل ،وآًخحن ْغآهِخحن،
َ٘غة واحباث اإلاىاؾً ،واخخىي نلى ٍ
ماةت وؾبو ٍ
أشٙا ،ٛوزالر
وأعبو أخاصًث هبىٍت شغٍُتٖ ،ما اؾخهان الضعؽ بثالزت
ٍ
ضىع جىغُدُت؛ لخضنُم َ٘غة واحباث اإلاىاؾً ،وؾبر أيىاعها.
ٍ
واؾتهل الضعؽ بُ٘غة الغبـ بحن الىاحباث وشغَهت هللا حهالى ،والخُاوي
في زضمت الىؾً ،مً أحل بىاء مجخمو مخٙامل ،زم اؾخهغع الضعؽ
أهم جل ٚالىاحباث:
ؾانت ولى ألامغ:
في ؾُاّ الخىحه ألاًضًىلىجي الضانم لُ٘غة ؾانت ولى ألامغ ،بضء
الضعؽ بخىغُذ أن ؾانت ولى ألامغ واحبت للىالضًً مً أحل جٙىًٍ
أؾغة ْىٍت ومخماؾ٘ت ،زم اهخٓل ئلى َ٘غة ؾانت ٖباع ألاؾغة ،واإلاغبحن
واإلاهلمحن ،وعبـ بحن طل ،ٚومغاناة الجاع والىاَض ،زم اهخٓل ئلى
ً
الىحىب الشغعي لؿانت ولى ألامغ ،مىضخا أهمُتها في احخمام ٗلمت
ألامت ،ووخضة الطِ ،وجدُٓٔ الاؾخٓغاع ،وصلل نلى ؾانت ولى ألامغ
َّ
بما حاء في ْى ٛهللا حهالىً " :ا َأ ُّي َها َّالظ َ
الل َه َو َأؾ ُ
ًً َآم ُىىا َأؾ ُ
ُهىا
ُهىا
ِ
ِ
ِ
َْ
ُ
َ َّ
َ
ُ
َ
َ َ
َّ
الغ ُؾى ََ ٛوأ ِولي ألا ْم ِغ ِم ْى٘ ْم ۖ َ ِا ْن ج َى َاػ ْن ُخ ْم ِفي ش ْي ٍء َ ُغ ُّص ُوه ِئلى الل ِه
َ
ْ
ََٰ
َ َّ ْ
َ ً
ْ
َ
ُ ُ
َو َّ
الغ ُؾى ِِ ٛئ ْن ٖ ْى ُخ ْم ج ْإ ِم ُىىن ِبالل ِه َوال َُ ْى ِم آلا ِز ِغ ۖ ط ِل َ ٚز ْح ٌر َوأ ْخ َؿ ًُ جأ ِوٍال
ً
﴿(" ﴾٩٥ؾىعة اليؿاء :آًت  .)59واؾدىض في جضنُم جل ٚالُ٘غة أًػا
نلى بهؼ ألاخاصًث الىبىٍت الشغٍُتٖ ،ما اجسظ مً نغع الطىعة
ً
الؿلبُت لهضم ؾانت ولى ألامغ ؾبُال لخىغُذ الُ٘غة ،والخضلُل نلحها
مً زال ٛجىغُذ ما ؾىٍ ًطل ئلُه اإلاجخمو خا ٛنضم ؾانت ولى
اهدشاع للُتن ،وؾُاصة للكلم ،والُؿاص في ألاعع.
ألامغ مً
ٍ
الضَام نً الىؾً:
بطىعة واضخت وضغٍدت ومباشغة
أشاع اإلاىهج الضعاس ي في هظا اإلاىْو
ٍ
ُ
ئلى َ٘غة الضَام نً الىؾً ،خُث بضء بخهغٍُه بأهه اإلاٙان الظي ولض
َُه ،ووشأ نلى أعغه ،وجغبى بحن أهله ،واؾخؿغص الضعؽ في نغع
وؾُلخحن للضَام نً الىؾً:
عبـ واضح بحن
شخطُت :وجخمثل في الانخماص نلى هللا -جباعٕ وحهالى -في ٍ
الهُٓضة ؤلاؾالمُت ،والتربُت وألازالّ ؤلاؾالمُت ،والخهلُم ،والىعى
ً
باألزؿاع اإلاترجبت نلى ؤلازال ٛباألمً ،مإٖضا نلى أن اإلاداَكت نلى
ٌ
ألامً ،واخترام الىكام واخضة مً أهم الىؾاةل الصخطُت للضَام نً
الىؾً.
عؾمُ ــت :وجخمثل في مإؾؿاث ألامً الىؾني ،خُث أوضح اإلاىهج صوعها
في حهؼٍؼ الخماًت ،واإلاطالح الىؾىُتَ ،خٙىًٍ الٓىة الغاصنت مً شاهه
خماًت الىؾً مً الانخضاء الخاعجي ،وخُل ألامً ،ومٙاَدت الجغٍمت،
وخماًت اإلامخلٙاثٖ ،ما اؾخهغع اإلاىهج َ٘غة الضمج اإلاإؾؿاحي،
وجدمل اإلاؿإولُت الاحخمانُت هدى الضَام نً الىؾً في جىػَو ألاصواع
بحن مإؾؿاث ألامً الىؾني ،والخهلُم ،والصخت ،والخىنُت ،والثٓاَت،
ً
ً
والخضماث الاحخمانُت ،مإٖضا نلى جٙاجِ جل ٚالجهاث حمُها في
الضَام نً الىؾً ،وفى هُـ الؿُاّ ألاًضًىلىجي ؤلاًجابي لجأ ئلى

ومً الىاخُت اإلاؿاخُتَٓ ،ض جبحن مً حضو )2( ٛأن نضص ضُداث
ً
زمان وزماهىن ضُدت ،مً
وخضاث اإلاىهج التي جضنم ُْم اإلاىاؾىت ٍ
ضُدت ،بيؿبت  ،%22.6ومً زم َان
وحؿو وزماهحن
ئحمالي زالزماةت
ٍ
ٍ
ً
َّ
جل ٚالىدُجت جىضح جغاحها باإلآاعهت بهضص الىخضاث والضعوؽ ،الظًً
ً
مثال وؿبُا.
 .2وخضة اإلاىغىم:
جبحن مً الخدلُل ألاًضًىلىجي وحىص وخضة مً وخضاث اإلاىهج
بطُت مباشغة ،وأؾاؾُت وواضخت ئلى صنم ُْم
الضعاس ي تهضٍ
ٍ
اإلاىاؾىت ،وهى الىخضة الخامؿت ،وجدمل نىىانْ :ػاًا وؾىُت (الخٓىّ
والىاحباث) ،زم جىاولذ بهؼ الىخضاث ألازغي أَٙاع وحمل ،جضوع في
بطىعة يحر مباشغة مؿخترة ،ول٘جها جطب في ضالح
َل ٚاإلاىاؾىت
ٍ
جضنُم اإلاىاؾىتٖ ،ما ؾىٍ وهغع في الخدلُل ،خُث جم جٓؿُم جلٚ
حمل بؿُؿت ،أو أَٙاع جخهلٔ باإلاىاؾىت وجضنمها:
الىخضة ئلى ٍ
اإلاىاؾىت الطغٍدت:
مثلذ الىخضة الخامؿت مً وخضاث اإلاىهج الازىتي نشغة الضنم
الطغٍذ والىاضح لُٓم اإلاىاؾىت ،وجم جىاولها في الُطل الضعاس ي ألاو،ٛ
وبضأث ضُداتها مً عْم ( ،)161واهتهذ نىض الطُدت عْم (،)180
بىاْو ( )20ضُدت ،باإلغاَت ئلى ضُدت الًالٍ ،وجمثلذ أهضاٍ
صعاؾت هظه الىخضة في:
 -1حهغٍ الؿالب نلى واحباتهم هدى الىؾً.
 -2حهغٍِ الؿالب بأهم خٓىْهم في الىؾً.
 -3جىغُذ أهمُت ُْام الؿالب بىاحباتهم ،وجمخههم بدٓىْهم.
ولخدُٓٔ هظه ألاهضاٍ؛ َٓض جم جٓؿُم الىخضة ئلى زالزت صعوؽ ،هي:
خٓىّ ؤلاوؿان:
ؾُؿغث َ٘غة خٓىّ ؤلاوؿان نلى الضعؽ الؿابو نشغ ،والظي
خمل هُـ الهىىان ،وحاء هظا الضعؽ في زالر وعْاث مً ال٘خاب،
ً
آًاث ْغآهُه ،وْى ٍٛ
واشخمل نلى ؾخت وزالزحن حملت ،باإلغاَت ئلى أعبو ٍ
واخض للخلُُت نمغ بً الخؿاب -عض ي هللا نىه ،-وأعبو ئشاعاث إلاىازُٔ
ومهاهضاث صولُت ،وٗان ٗل طلً ٚطب في اججاه جضنُم ُْمت خٓىّ
ؤلاوؿان ،والخضلُل نلى صختها ،وخث الؿالب نلى صَههم ئلى ؤلاًمان
بهضص مً آلاًاث الٓغآهُت؛ للخضلُل نلى اهخمام الضًً
بها ،والاؾدشهاص ٍ
بظل ،ٚولخىغُذ ؾبٔ الضًً ؤلاؾالمي الخىُِ لجمُو اإلاهاهضاث
واإلاىازُٔ الضولُت في الخُاف نلى خٓىّ ؤلاوؿان ،ومىاهػت الخُغْت
الهىطغٍتَ ،األضل واخض مهما ازخلُذ ألاوؿاب ،وألاوؾان ،واللًاث.
وأشاع الضعؽ ئلى جأُٖض الضًً ؤلاؾالمي نلى مبضأ الخهاون ،وئؾضاء
الخحر للىاؽ ،وعَؼ ٗل ما ًإصي ئلى البًػاء والدشاخً ،زم اهخٓل
الضعؽ ئلى َ٘غة ال٘غامت ؤلاوؿاهُت ،وعَؼ الكلم والاغؿهاص ،وؾعي
ؤلاؾالم ئلى خُل ال٘غامت ؤلاوؿاهُت مً زال ٛاإلاداَكت نلى الػغوعاث
الخمـ :الضًً ،والهٓل ،والىُـ ،واإلاا ،ٛوال ِهغع.
واهخهى الضعؽ بانؿاء أمثلت لخٓىّ ؤلاوؿان ألاؾاؾُت ،مثل:
الخُاة ال٘غٍمت ،واإلاؿاواة ونضم الخمُحز ،وخٓىّ ؾُاؾُت مثل:
اإلاشاعٖت في ؤلاصاعة اإلاضهُت وخغٍت الخهبحر .وخٓىّ احخمانُت مثل :الخٔ
في ألامً ،وال٘غامت ،وخغٍت الهمل ،والخهلُم ،والخىٓل ،والخمل،ٚ
26

اؾخسضام الىاػم الضًني في جأُٖض الُ٘غة في ئشاعجه ئلى أن الضَام نً
الىؾً حهاص في ؾبُل هللا حهالى.
اخترام ألاهكمت:
ٌ
الىكام هى مجمىنت مً الٓىانض والػىابـ التي حؿحر خُاة الىاؽ،
مثل :هكام اإلاغوع ،وألاخىا ٛاإلاضهُت ،والخضمت اإلاضهُت ،وْض صَو اإلاىهج
بٓىة في اججاه جضنُم َ٘غة الامخثا ٛلألهكمت واخترامها ،بخهضًض الُىاةض
اإلاترجبت نلى طل ٚمً شُىم الهضالت ،وحؿهُل ؤلاحغاءاث الخٙىمُت،
وجىكُم الىْذ والاؾخُاصة اإلاثلى مىه ،وؾُاصة ألالُت بحن أَغاص
اإلاجخمو ،وٍخؿلو اإلاىهج ئلى َ٘غة مؿخٓبلُت ًدث الؿالب نلحها مً
ً
ً
ً
زال ٛالخىحه هدى حهل اخترام ألاهكمت ؾلىٗا مثالُا ،ومإٖضا أن
ً
الالتزام به ؾىٍ ًجهله حؼءا مً زٓاَت اإلاجخمو.
اإلاداَكت نلى اإلامخلٙاث:
لم ًُغّ اإلاىهج بحن اإلامخلٙاث الهامت والخاضت مً خُث أهمُت
اإلاداَكت نلحها ،وانخبر اإلامخلٙاث م٘دؿباث خػاعٍت ًجب الخُاف
ً
نلحها ،مؿترشضا بالخضًث الىبىي الشغٍِ الظي ًٓض ى بخدغٍم
ً
الانخضاء نلى ألامىا ٛواإلامخلٙاث وئجالَها ،مشحرا ئلى أن الخهاون في
ً
اإلاداَكت نلحها ٌهض نمال مً أنما ٛالبر والخٓىي ،خثذ نلحها آلاًت
َ َ ُ َ ْ ْ ْ
ال٘غٍمتَ " :و َح َه َاو ُهىا َن َلى ْالب ّر َو َّ
الخ ْٓ َىي َوال ح َه َاوهىا َنلى ِؤلاز ِم َوال ُه ْض َو ِان"
ِِ
(ؾىعة اإلااةضة :آًت  .)2واهخهى الضعؽ بخىغُذ ألاؾالُب والىؾاةل

الوسيلت:

ُ
الجمل:
آلاًاث الٓغآهُت:
ألاخاصًث الشغٍُت:
أْىا ٛمأزىعة للخلُاء الغاشضًً:
اإلاىازُٔ واإلاهاهضاث الضولُت:
أشٙا ٛبُاهُت:
ضىع جىغُدُت:
اإلاجمىم:

للمداَكت نلى اإلامخلٙاث ،وخطغها في :جغشُض الاؾخسضام ،والىصح
وؤلاعشاص للهابثحن بها.
خٓىّ اإلاىاؾً:
بحن الضعؽ الخاؾو نشغ بالىخضة الخامؿت َ٘غة خٓىّ ؤلاوؿان،
ً
وآًت
وحاء الضعؽ في ضُدخحن ،اخخىث نلى حؿو ونشغًٍ حملتٍ ،
ْغآهُت واخضة ،وخضًث شغٍِ واخض ،وْىلحن للخلُُت نمغ بً الخؿاب
لخضنُم هظه الُ٘غةَٓ .ض بضء الضعؽ بخىغُذ أضل الخٓىّ ،وهى
ً
الىهج الغباوي الهاص ،ٛمشحرا ئلى أن الخىاػن بحن الخٓىّ والىاحباث
ًإصي ئلى الاعجٓاء باإلاجخمو ،وصَو اإلاىهج باًجابُت الُ٘غة مً زالٛ
ؤلاشاعة ئلى أهم خٓىّ اإلاىاؾً مً الخُاة الخغة ال٘غٍمت ،وخُل
الىُـ ،والهض ،ٛواإلاؿاواة ،واخترام الخطىضُت ،والخمل ،ٚومماعؾت
نمل شغٍِ ،وخغٍت الخهبحر َُما ال ًخهاعع ومباصب ؤلاؾالم ،والخهلُم
اإلاجاوي ،واإلاشاعٖت في ؤلاصاعة اإلاضهُت ،والغناًت الصخُت.
ٖظل ٚصنم اإلاىهج َ٘غة اإلاشاعٖت ،وجٓبل آلازغ ،واإلاؿاواة بحن
اإلاؿلمحن ويحرهم في الخٓىَّ ،لم ًٓطغ الخٓىّ نلى اإلاؿلمحن؛ بل
أشاع ئلى خٓىّ يحر اإلاؿلمحن ،وُُُٖت الخُاف نلحها مً زال ٛما
أجاخخه لهم الشغَهت ؤلاؾالمُت مً الخٔ في ألامً ،وخُل الضًً،
وال٘غامت ،والهضُ ،ٛ
وخؿً اإلاهاملت ،وشضص اإلاىهج في نهاًت الضعؽ نلى
ُْمت ئؾالمُت ،هي ش٘غ الىهمت باإلاداَكت نلى الخٓىّ.

جدول 3
ًوضح التوزيع التكراري للوسائل املستخدمت في جدعيم أًدًولوجيت املواطنت
واحباث اإلاىاؾً:
خٓىّ ؤلاوؿان:
107
36
2
4
4
0
0
1
0
4
3
0
3
0
119
45

اإلاىاؾىت الػمىُت:
لم ًٓخطغ اإلاىهج الضعاس ي نلى الخضنُم الطغٍذ ،والىاضح
بطىعة غمىُت ،أو
واإلاباشغ لُ٘غة اإلاىاؾىت ،ول٘ىه جؿغّ ئلى حهؼٍؼها
ٍ
مؿخترة في مىاْو مخهضصة مً اإلاىهج الضعاس ي مً زال ٛمىغىناث،
وأَٙاع نامت ،اخخىث نلحها وخضاث وصعوؽ اإلاىهج ،وطلٖ ٚما ًلى:
الشىعي والخىاع:
صنمذ الىخضة الؿاصؾت ْػاًا وؾىُت :الشىعي والخىاع َ٘غة
اإلاىاؾىت بطىعة مؿخترة ،وبؿغٍٓت يحر مباشغة مً زالَ٘ ٛغة الشىعي
في ؤلاؾالمَ ،أَغصث الىخضة مؿاخت لُ٘غة اشترإ ألامت في الخُ٘حر في
ْػاًاها ،ومً زم َان اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت للُغص في ْػاًا وؾىت جإصي
ئلى جدمله اإلاؿإولُت الاحخمانُت ،ومً زم َهى بظلٌ ٚشاعٕ أبىاء وؾىه
في الٓػاًا الهامت ،مما ًؼٍض مً ئخؿاؾه بالىؾىُت والاهخماء.
صوع اإلاإؾؿاث الاحخمانُت في جضنُم اإلاىاؾىت :
زم اهخٓلذ الىخضة في صعؾها الخاصي والهشغًٍ ئلى َ٘غة جٓبل الغأي

خٓىّ اإلاىاؾً:
29
1
1
0
0
0
0
31

آلازغ ،والظي جخىج باوشاء مغٖؼ اإلال ٚنبضالهؼٍؼ للخىاع الىؾني،
والظي ٌهض الىاَظة التي جإٖض نلى صوع اإلاإؾؿاث الاحخمانُت في جضنُم
أًضًىلىحُت اإلاىاؾىتَ ،مً زال ٛاؾخهغاع اإلاىهج ألهضاٍ هظا اإلاغٖؼ
ًخطح جىؾُو مشاعٖت ألاَغاص اإلاجخمهُت في الخىاع الىؾني ،وٖظلٚ
جضنُم وجدُٓٔ الهض ٛواإلاؿاواة ،وخغٍت الخهبحر في ئؾاع الشغَهت
ؤلاؾالمُت.
ً
وجل ٚألاهضاٍ اإلاىبثٓت مً أهضاٍ اإلاغٖؼ جدمل بحن ؾُاتها جضنُما
ً
ً
مؿخترا ،وزُُا لُٓم اإلاىاؾىت ،وطل ٚبضَو الؿالب ،وخثهم في اججاه
جىؾُو ْانضة اإلاشاعٖت في اإلاجخمو بما ًؼٍض مً جٓبل الغأي آلازغ،
وٍدٓٔ الهض ٛواإلاؿاواة ،وهظا مً شأهه أن ٌهػؼ وحىص مىاؾً
ضالح.
الؿُاخت واإلاىاؾىت:
جىاولذ الىخضة الثامىت :مىاعص اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،أهمُت
اإلاىاعص ونضصتها ،ئال أنها في نغغها للؿُاخت ٖ -مىعص مً مىاعص اإلامل٘ت-
27

6

أشاعث ئلى أهمُت الؿُاخت في الضعؽ الؿابو ،الظي أٖض نلى أن عبـ
الؿُاخت للمىاؾً بمجخمهه ،وبُئخه ،وزٓاَخهٌ ،هؼػ اهخماةه لىؾىه،
ً
مما ٌهض جضنُما لُ٘غة اإلاىاؾىت والاهخماء للىؾً مً زال ٛالؿُاخت،
وبساضت الؿُاخت الضازلُت.
ٍ
اإلاىاؾىت ومٓىماث ألامً والؿالمت:
وجخجلى َ٘غة الىؾىُت للىهلت ألاولى مً زال ٛأهضاٍ الىخضة
الخاصًت نشغ مً اإلاىهج الضعاس ي ْػاًا وؾىُت :ألامً والؿالمت ،خُث
جمثل الهضٍ الؿاصؽ التي تهضٍ الىخضة الىضى ٛئلُه في (اؾدشهاع
الؿالب لضوعه في خماًت الىؾً وؾالمخه) ،وه٘ظا هالخل أهه مً أهم
ألاهضاٍ الضانمت لُ٘غة اإلاىاؾىتَ ،هى ًلٓى بمؿإولُت احخمانُت نلى
ً
ؾلىٕ جؿبُٓي ونملي.
الؿالب ،زاضت ئطا جدى ٛئلى
ٍ
وفى الىخضة هُؿها ،أشاع الضعؽ الهشغون :مُهىم ألامً ومجاالجه
ئلى َ٘غة ألامً ومٓىماجه التي اخخىث بحن ؾُاتها ج٘غَـ لُ٘غة اإلاىاؾىت
بطىعة ضغٍدت ومباشغة في (حهمُٔ الاهخماء الىؾني) ،ومؿخترة وزُُت
ٍ
في (وحىص جغابـ احخماعي ْىي بحن أَغاص اإلاجخمو) ،خُث حهلذ مً
ألاؾـ واإلآىماث التي ًٓىم نلحها اإلاً ،هى حهمُٔ الشهىع وؤلاخؿاؽ
باالهخماء للىؾً لضي الؿالب ،وهظا ٌهؿي للؿالب َ٘غة الالتزام
بالٓاهىن ،ونضم الخغوج نلى الىكام الهام ،وهى بظلً ٚضنم اهخماءه
لىؾىه بهظا الؿلىٕ .أما نً الترابـ الاحخماعي َان شهىع وئخؿاؽ
الُغص باألمً في اإلاجخمو ًضنم الترابـ بحن ألاَغاص ،مما ًؼٍض باخؿاؽ
حؼء مً ّ
الُغص أهه ٌ
ٗل ،وطلً ٚطب في الجهاًت في ضالح اإلاىاؾىت،
ٍ
بطىعة مؿخترة في اإلاىهج.
وٍضنم ُْمتها ،وئن ٗان طلٚ
ٍ
وخضة الٙلمت أو الغمؼ:
ً
وحؿمى أخُاها :وخضة اإلاطؿلح ،وَحها جم جٓؿُم ٗلماث مىهج
ٗلماث صالت نلى
الضعاؾاث الاحخمانُت والىؾىُت بُطلُت الضعاؾُحن ئلى
ٍ
اإلاىاؾىت ،وجم حسجُل ج٘غاعاتها ،وبلً ـذ (ٗ )361لم ـت ،بيؿب ـت  %1مً
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مجمىم ئحمالي ٗلماث اإلاىهج ،بُطلُه ،البالًت (ٗ )42202لمت.
ٗلمت؛ جبحن ج٘غاع
وبُدظ الٙلماث التي جضنم اإلاىاؾىت ()361
ٍ
ٗلماث ،ومطؿلخاث ،وعمىػ جضنم بطىعة مباشغة وضغٍدت ،وواضخت
ُْم اإلاىاؾىت لضي الضاعؾحن ،وجىمى شهىعهم الىؾني ،نضصها ()205
ٗلمت ،بيؿبت  ،%57وأزغي جضنم ُْم اإلاىاؾىت بطىعة مؿخترة ويحر
ٍ
ً
مباشغة ،خُث لم جظٖغ ٗلمت اإلاىاؾىت ضغاخت ،ولً٘ الُدىي مً جلٚ
الٙلماث ،والغمىػ جطب في اججاه صنم جل ٚالُٓم ،ونضصها ()156
ٗلمت ،بيؿبت  %43مً ئحمالي نضص الٙلماث الضانمت للمىاؾىت.
ٍ
وعمىػ واضخت وضغٍدت:
وٗلماث،
بمطؿلخاث،
جضنُم اإلاىاؾىت
ٍ
ٍ
ٍ
وفى ئؾاع جدلُل الٙلماث الضانمت للمىاؾىت بطىعة واضخت
وضغٍدت في مدخىي اإلآغع الضعاس ي ،ونضصها ()205؛ َٓض جبحن أن ٗلمت
مغة ،بيؿبت مئىٍت  %0.24مً مجمىم ئحمالي
"وؾني" ج٘غعث ٍ 103
ٗلماث اإلاىهج بُطلُه ،البالًت (ٗ )42202لمت ،جلتها ٗلمت "اإلاىاؾً" 17
ً
مغة ،بيؿبت  ،%0.04وحؿاوث ٗلمتى "الىؾني" و"الىؾً" في الخ٘غاع "
اث،
 "15مغة بيؿبت  %0.03لٙل مجهما ،جلتها ٗلمت "اإلاىاؾىحن"  10مغ ٍ
بيؿبت  ،%0.23زم "خٓىّ اإلاىاؾً"  6مغاث ،بيؿبت ،%0.014
وحؿاوث ٗلمتي "وؾىىا" ،و"خٙىمت وؾني" بخ٘غاع ْضعه  5مغاث ،بيؿبت
اث،
 %0.011لٙل مجهما ،واهُغصث ٗلمت "أبىاء الىؾً" بهضص  4ج٘غاع ٍ
بيؿبت  ،%0.009زم ج٘غعث ٗلماث "الىؾىُت" ،و "واحباث اإلاىاؾً" ،و
اث ،بيؿبت  %0.007لٙل مجهم،
اث  3مغ ٍ
"اإلاىخجاث الىؾىُت" ،بهضص ج٘غاع ٍ
وج٘غعث مغجحن ٗلمتي "الٙىاصع الىؾىُت" ،و"الاْخطاص الىؾني" ،بيؿبت
ً
ً
 %0.004لٙل مجهما ،وأزحرا " ٗ "12لمت ج٘غعث إلاغة واخضة َٓـ،
ً
بيؿبت  ،%0.0023وهى "وؾىُا" ،و"اإلاىاؾً الطالح" ،و"الاهخماء
للىؾً" ،و"مؿلب وؾني" ،و"الضَام نً الىؾً" ،و"خٓىّ اإلاىاؾىحن"،
و"زغواث وؾني" ،و "خب ألاوؾان" ،و"خب الىؾً" ،و"خىِىه ئلى
وؾىت" ،و"الهمالت الىؾىُت" ،و "اهخماءه لىؾىه".

جدول 4
التوزيع التكراري والنسبي للكلماث التي جدعم قيم املواطنت بصورة صريحت ومباشرة
الكلمت:

وؾني:
اإلاىاؾً:
الىؾني:
الىؾً:
اإلاىاؾىحن:
خٓىّ اإلاىاؾً:
وؾىىا:
خٙىمت وؾني:
أبىاء الىؾً:
الىؾىُت:
واحباث اإلاىاؾً:
اإلاىخجاث الىؾىُت:
الٙىاصع الىؾىُت:
الخ٘غاعاث:

جكرارها:
103
17
15
15
10
6
5
5
4
3
3
3
2

الكلمت:
الاْخطاص الىؾني:
ً
وؾىُا:
اإلاىاؾً الطالح:
الاهخماء للىؾً:
مؿلب وؾني:
الضَام نً الىؾً:
خٓىّ اإلاىاؾىحن:
زغواث وؾني:
خب ألاوؾان:
خب الىؾً:
خىِىه ئلى وؾىه:
الهمالت الىؾىُت:
اهخماءه لىؾىه:
ئحمالي ٗلماث اإلاىهج:

%
% 0.24
% 0.04
%0.03
%0.03
% 0.023
% 0.014
% 0.011
% 0.011
%0.009
% 0.007
% 0.007
% 0.007
% 0.004
205

%
% 0.004
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023

جكرارها:
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42202

في مدخىي اإلآغع الضعاس ي ،ونضصها (َٓ ،)156ض اجطح أن ٗلمت "بالصها"
ً
ج٘غعث  44مغة ،بيؿبت مئىٍت  %0.104مً مجمىم ئحمالي ٗلماث

 6/3/2جضنُم اإلاىاؾىت بمطؿلخاث مؿخترة وعمىػ زُُت:
بطىعة مؿخترة ،وعمىػ زُُه
أما نً الٙلماث الضانمت للمىاؾىت
ٍ
28

الٙلماث" :خٓىقي"" ،اإلاؿاواة" ،و"نضم الخمحز" ،و "اإلاشاعٖت في ؤلاصاعة
اإلاضهُت" ،و "لىا" بخ٘غاع مغجحن ،بيؿبت ّ %0.004
لٙل مجهاٖ ،ظل ٚحؿاوث
ٍ
في ج٘غاعها مغة واخضة ،بيؿبت ٗ %0.0023ل مً الٙلماث "ألامت"،
"جدمل اإلاؿإولُت"" ،واحباحي"" ،مهاٌشت الىاؽ"" ،وحىب ؾانت ولى
ألامغ"" ،مجخمهىا"" ،مضعؾتي"" ،مشاعٖت ألاهالي"" ،اإلاشاعٖت ألَغاص
اإلاجخمو"" ،وخضة الهضٍ"" ،ال ؾبُٓت"" ،ال جمُحز"" ،صولتي"" ،خٙامىا"،
"خٓ."ٚ

ٗلمت ،جلتها ٗلمت "مجمىنتي" بخ٘غاع
اإلاىهج بُطلُه ،البالًت (ٍ )42202
ً
مغة ،ووؿبت
 17مغة ،بيؿبت  ،%0.040و "ؾانت ولى ألامغ" بخ٘غاع ٍ 12
اث ،بيؿبت  ،%0.023وحؿاوث ٗلمتي
 ،%0.028وٗلمت "واحبي"  10مغ ٍ
اث ،بيؿبت ،%0.016
"خٓىّ ؤلاوؿان" ،و "بالصي" في ج٘غاعها  7مغ ٍ
وحاءث زالر ٗلماث مدؿاوٍت الخ٘غاعاث ،هي" :مىؿٓتي ""،خٙىمخىا"،
اث ،بيؿبت ،%0.009
"خٙىمت بالصي" ،وج٘غعث ٗلمت "واحبىا"  4مغ ٍ
واشترٖذ ٗلماث" :الخٓىّ" ،و"الىاحباث" ،و"جىخُض اإلامل٘ت"،
اث ،بيؿبت ّ %0.007
لٙل مجها ،جلتها
و"خٙىمت بالصها" بخ٘غاع  3مغ ٍ
ٍ

جدول 5
ًوضح التوزيع التكراري والنسبي للكلماث التي جدعم قيم املواطنت بصورة مستترة ،وغير مباشرة

الكلمت:

بالصها:
مجمىنتي:
ؾانت ولى ألامغ:
واحبي:
خٓىّ ؤلاوؿان:
بالصي:
مىؿٓتي:
خٙىمخىا:
خٙىمت بالصي:
واحبىا:
الخٓىّ:
الىاحباث:
جىخُض اإلامل٘ت:
خٙىمت بالصها:
خٓىقي:
اإلاؿاواة:
نضم الخمحز:
الخ٘غاعاث:

جكرارها:
44
17
12
10
7
7
6
6
6
4
3
3
3
3
2
2
2

الكلمت:
اإلاشاعٖت في ؤلاصاعة اإلاضهُت:
لىا:
ألامت:
جدمل اإلاؿإولُت:
واحباحي:
مهاٌشت الىاؽ:
وحىب ؾانت ولى ألامغ:
مجخمهىا:
مضعؾتي:
مشاعٖت ألاهالي:
اإلاشاعٖت ألَغاص اإلاجخمو:
وخضة الهضٍ:
ال ؾبُٓت:
ال جمُحز:
صولتي:
خٙامىا:
خٓ:ٚ
ئحمالي ٗلماث اإلاىهج:

%
% 0.104
% 0.040
% 0.028
% 0.023
% 0.016
% 0.016
% 0.014
% 0.014
% 0.014
%0.009
% 0.007
% 0.007
% 0.007
% 0.007
% 0.004
% 0.004
% 0.004
156

 .4النتائج
 )1جمثلذ أهم ألاَٙاع التي اشخمل نلحها اإلاىهج ،وجضنم ُْم اإلاىاؾىت في:
خٓىّ ؤلاوؿان ،واحباث اإلاىاؾً ،ؾانت ولى ألامغ ،الضَام نً الىؾً،
اخترام ألاهكمت ،اإلاداَكت نلى اإلامخلٙاث ،خٓىّ اإلاىاؾً ،الشىعي
والخىاع ،صوع اإلاإؾؿاث الاحخمانُت في جضنُم اإلاىاؾىت ،الؿُاخت
الضازلُت ،وصنم ُْمت اإلاىاؾىت ،اإلاىاؾىت ومٓىماث ألامً والؿالمت،
وطل ٚنلى ن٘ـ هدُجت صعاؾت "ئلهام بال ،"ٛوالتي اٖدشُذ نضم
مىغىناث زاضت بدٓىّ
جػمحن ٖخاب الضعاؾاث الاحخمانُت أي
ٍ
بشٙل مباشغ أو يحر مباشغ.
ؤلاوؿان
ٍ
وٍخُٔ طل ٚمو ما حاءث به صعاؾت "ماًغ" ،والتي خضصث زالزت
أهضاٍ إلاجهاج اإلاىاؾىت ،مجها :جثُِٓ الىاؽ في اإلاىاؾىت ،وخٓىّ
ٍ
ؤلاوؿان ،والشهىع باإلاؿإولُت الُغصًت واإلاجخمهُتٖ ،ما ٌؿحر في هُـ
الؿُاّ مو صعاؾت "ٗىحان" و "صًغٗىث" مً أن حهلُم اإلاىاؾىت ًجب أن
ًٓىم نلى أؾاؽ اإلاىاؾىت مخهضصة ألابهاص ،وصنم الغوابـ بحن اإلاضعؾت
واإلاجخمو ألاٖبر الظي حهِش َُه.
وخضاث صانمت لُ٘غة اإلاىاؾىت مً
 )2اخخ ـىي اإلاجه ـج ال ـضعاؾ ـي نل ـى أعبو
ٍ

%
% 0.004
% 0.004
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023
% 0.0023

جكرارها:
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
42202

وخضة ،اشخمل نلحها اإلاىهج الضعاس ي بيؿبت ،% 33
ئحمالي ازىتي نشغة
ٍ
أي :أٖثر مً زلث اإلاىهج ،بِىما اخخىث الىخضاث ألاعبو نلى نضص زالزت
ً
ً
نشغ صعؾا مً ئحمالي زماهُت وأعبهحن صعؾا ،اخخىي نلحها اإلاىهج
الضعاس ي ،بيؿبت  ،%27وحاءث مؿاخت الضعوؽ والىخضاث الضانمت
ً
وحؿو
لُٓم اإلاىاؾىت باإلاىهج زماوي وزماهحن ضُدت ،مً ئحمالي زالزماةت
ٍ
ضُدت ،بيؿبت  ،%21وجدشابه هظه الىدُجت مو ما جىضلذ
وزماهحن
ٍ
ئلُه صعاؾت "أؾماء ئلُاؽ" و "الجىهغة بىبشِذ" مً نضم الخىاػن بحن
مجا ٛمً مجاالث اإلاىاؾىت.
الدجم اإلاسطظ لٙل
ٍ
مغة،
 )3ج٘غعث الٙلماث الضانمت لُٓم اإلاىاؾىت زالزماةت وئخضي وؾخحن ٍ
مغة ،بيؿبت  ،% 57صنمذ اإلاىاؾىت بطىعة واضخت
مجها ماةخحن وزمـ ٍ
وضغٍدت ومباشغة ،وهى" :وؾني"" ،اإلاىاؾً"" ،الىؾني"" ،الىؾً"،
"اإلاىاؾىحن"" ،خٓىّ اإلاىاؾً"" ،وؾىىا"" ،خٙىمت وؾني"" ،أبىاء
الىؾً"" ،الىؾىُت"" ،واحباث اإلاىاؾً"" ،اإلاىخجاث الىؾىُت"" ،الٙىاصع
ً
الىؾىُت"" ،الاْخطاص الىؾني"" ،وؾىُا"" ،اإلاىاؾً الطالح"" ،الاهخماء
للىؾً""،مؿلب وؾني"" ،الضَام نً الىؾً"" ،خٓىّ اإلاىاؾىحن"،
"ز ـغواث وؾى ـي"" ،خ ـب ألاوؾ ـان"" ،خ ـب ال ـىؾ ـً"" ،خىِى ـه ئل ـى وؾىه"،
29

6

"الهمالت الىؾىُت"" ،اهخماءه لىؾىه".
بطىعة غمىُتَٓ ،ض حاء
 )4أما الٙلماث الضانمت لُٓم اإلاىاؾىت
ٍ
مغة ،بيؿبت  ،%43وهى" :بالصها"،
ج٘غاعها ماةت
ٍ
وؾذ وزمؿحن ٍ
"مجمىنتي"" ،ؾانت ولى ألامغ"" ،واحبي"" ،خٓىّ ؤلاوؿان"" ،بالصي"،
"مىؿٓتي"" ،خٙىمخىا"" ،خٙىمت بالصي"" ،واحبىا"" ،الخٓىّ"،
"الىاحباث"" ،جىخُض اإلامل٘ت"" ،خٙىمت بالصها"" ،خٓىقي"" ،اإلاؿاواة"،
"نضم الخمحز"" ،اإلاشاعٖت في ؤلاصاعة اإلاضهُت"" ،لىا"" ،ألامت"" ،جدمل
اإلاؿإولُت"" ،واحباحي"" ،مهاٌشت الىاؽ"" ،وحىب ؾانت ولى ألامغ"،
"مجخمهىا"" ،مضعؾتي"" ،مشاعٖت ألاهالي"" ،اإلاشاعٖت ألَغاص اإلاجخمو"،
"وخضة الهضٍ"" ،ال ؾبُٓت"" ،ال جمُحز"" ،صولتي"" ،خٙامىا"" ،خٓ."ٚ
بطىعة مباشغة وضغٍدت ئلى صنم
 )5جىحض باإلاىهج الضعاس ي وخضة تهضٍ
ٍ
ُْمت اإلاىاؾىت ،وهى الىخضة الخامؿت ،ونىىانهاْ" :ػاًا وؾىُت:
الخٓىّ والىاحباث" ،وجمثلذ أهضاَها في حهغٍِ الؿالب بىاحباتهم
وخٓىْهم ،وعٖؼث نلى أهمُت ُْام الؿالب بىاحباتهم ،وجمخههم بخلٚ
الخٓىّ ،وٍغجبـ طل ٚبالىدُجت التي جىضلذ ئلحها صعاؾت "ئلهام َغج
بال "ٛنً خٓىّ ؤلاوؿان في مىاهج الخهلُم ،خُث أشاعث الضعاؾت ئلى
يُاب َ٘غة خٓىّ ؤلاوؿان نً اإلآغع التي ْامذ بخدلُله ،وأن طلٚ
ً
الًُاب ًإزغ ؾلبا نلى جضنُم ُْم اإلاىاؾىت ،بِىما جدلُل مػمىن مٓغع
صعاؾاجىا الغاهىت ٌشحر ئلى وحىص جل ٚالُ٘غة.
 )6اؾخهغع اإلاىهج َ٘غة واحباث اإلاىاؾً ،وعبؿها بالشغَهت ؤلاؾالمُت،
والخُاوي في زضمت الىؾً مً أحل بىاء مجخمو مخٙامل ،خُث جضعحذ
ً
َ٘غة ؾانت ولى ألامغ بضاًت مً الىالضًًَ٘ ،باع الؿً ،واإلاغبحن،
واإلاهلمحنَ ،الجاع والىاَض ،زم اهخٓلذ جل ٚالُ٘غة لخحز أنم وأشمل،
ٌ
ؾبب في احخمام ألامت،
وهى الىحىب الشغعي لؿانت ولى ألامغ ،وأنها
ً٘خِ اإلاىهج بظلٚ؛ بل ْام
ووخضة الطِ ،وجدُٓٔ الاؾخٓغاع ،ولم
ِ
بدىُحر الؿالب مً نضم ؾانت ولى ألامغ ،وطل ٚبهغع الطىعة الؿلبُت
لها ،والتي جإصي في الجهاًت ئلى اهدشاع الُتن ،وؾُاصة الكلم ،والُؿاص في
ألاعع.
 )7اؾخسضم اإلاىهج ؤلاشاعاث الىاضخت والطغٍدت لخضنُم َ٘غة الضَام
ً
نً الىؾً ،والىعي باإلاداَكت نلى ألامً ،مإٖضا نلى أن اخترام الىكام
ً
ً
مً أهم وؾاةل الضَام نً الىؾً ،وانخبر اخترام ألاهكمت ؾلىٗا مثالُا،
وهى حؼء مً زٓاَت اإلاجخموَ ،جؿض َ٘غة الترابـ الاحخماعي Social
cohesionبحن أَغاص اإلاجخمو مً زال ٛحهمُٔ الشهىع باالهخماء للىؾً
لضي الؿالب ،مً زال ٛنضم الخغوج نلى الىكام الهام ،والالتزام
بالٓاهىن ،وٍخُٔ طل ٚمو ما حاء في صعاؾت" :مدمض الؿُض ػٖغٍا" ،مً
أن صواَو الشهىع بالغوابـ الاحخمانُت ًغحو ئلى وحىص عوابـ مشترٖت
بُجهمٗ ،الضم ،واإلاٙان ،واللًت ،باإلغاَت ئلى ما جىضلذ ئلُه صعاؾت
"ٗىحان" و "صًغٗىث" ،مً غغوعة صنم الغوابـ اإلاضعؾُت واإلاجخمو
ألاٖبر الظي حهِش َُه.
 )8جىاو ٛاإلاىهج َ٘غة اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت ،community participation
َمشاعٖت الُغص في ْػاًا وؾىه جإصي ئلى جدمله اإلاؿإولُت الاحخمانُت،
مما ًؼٍض مً ئخؿاؾه باإلاىاؾىت والاهخماء.
 )9اخخلذ َ٘غة الضمج اإلاإؾؿاحي  ،Integration institutionsوجدمل
ً
اإلاؿئىلُت الاحخمانُت  Social Responsibilityخحزا ٖبحر مً اإلاىهج
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الضعاس يَ ،خىػَو ألاصواع بحن مإؾؿاث ألامً الىؾني ،والخهلُم،
والصخت ،والخىنُت الثٓاَُت مً شأهه حهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت ،وعٖؼ اإلاىهج
نلى َ٘غة الغبـ بحن اإلاىاؾىت ،والخُاف نلى ألامً والؿالم الاحخماعي،
ؾلىٕ نملي.
مً زال ٛجدىٍل اإلاؿإولُت الاحخمانُت للؿالب ئلى
ٍ
ً
 )10انخبر اإلاىهج اإلاداَكت نلى اإلامخلٙاث الهامت والخاضت واخضا مً
أهم اإلاىحهاث الُ٘غٍت لضنم ُْم اإلاىاؾىت ،ولم ًخىِْ اإلاىهج نىض
طل ،ٚوئهما خطغ الىؾاةل التي ًداَل بها اإلاىاؾً نلى اإلامخلٙاث في
جغشُض اؾخسضامها ،وجٓضًم الىصح وؤلاعشاص إلاً يهضع في اؾخسضامها ،أو
ٌؿتهحن بها ،وٍُؿغ خغص اإلاىهج نلى جل ٚالُ٘غة ما حاءث به صعاؾت:
"مدمض الؿُض ػٖغٍا" مً أن جُاوث وؿبت الالتزام بأصاء الىاحباث
الىؾىُت ٌهىص ئلى اإلاؿخىي الخهلُمي للُغص ،وهظا ًإٖض أن الاعجٓاء في
الؿلم الخهلُمي مً شأهه صنم اإلاىاؾىت.
 )11اهخم اإلاىهج بُ٘غة جٓبل آلازغ ،واإلاؿاواة بحن اإلاؿلمحن ويحرهم في
الخٓىّ والىاحباث ،وللخأُٖض نلى هظا اإلاهنى أشاع ئلى خٓىّ يحر
اإلاؿلمحن ،مثل :الخٔ في ألامً ،وخُل الضًً ،وخُل ال٘غامت،
والهضُ ،ٛ
وخؿً اإلاهاملت ،وحؿحر هظه الىدُجت في هُـ ؾُاّ صعاؾت
"أخمض هاللي" مً أن اإلاىهج الضعاس ي أخض أهم وؾاةل الخأزحر
ألاًضًىلىجي في اإلاجخمو.
 )12في غىء الشىاهض الىاْهُت لُذ اإلاىهج الاهدباه ئلى ئوشاء مغٖؼ
اإلال ٚنبضالهؼٍؼ للخىاع الىؾني ،الظي صنم أًضًىلىحُت اإلاىاؾىت مً
زال ٛجىؾُو ْانضة اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت لألَغاص في الخىاع الىؾني،
وٍخؿابٔ طل ٚمو الُ٘غة التي خملتها صعاؾت" :نبضهللا نبضالغخمً" مً
ً
ً
ً
غغوعة جدضًث الٙىاصع الشبابُت مهىُا ،وئصاعٍا ،ونلمُا؛ لخدضًث
مؿخىٍاث الُٓاصة الاصاعٍت والخىُُظًت ،مما ًضنم عوح الاهخماء.
 )13مً الطىع الخُُت لخضنُم ُْم اإلاىاؾىتْ ،ام اإلاىهج بالخىحُه ئلى
أن الؿُاخت الضازلُت حهمل نلى عبـ اإلاىاؾً بمجخمهه ،وبُئخه
الثٓاَُت ،مما ٌهؼػ اهخماةه لىؾىه ،وٍخىأَ طل ٚمو ما حاءث به
صعاؾتٗ" :ىحان" و "صًغٗىث" ،مً أن حهلُم اإلاىاؾىت ًجب أن ًٓىم
ً
نلى أؾاؽ عؤٍت مخهضصة ألابهاص أٖثر شمىال ،بمهنى" :اإلاىاؾىت مخهضصة
ألابهاص" ،ومو صعاؾت" :جابغ" ،التي أٖضث أهمُت الخاحت ئلى جؼوٍض
ً
الؿالب بخجاعب ومىاِْ ،حؿهم في صنم اإلاىاؾىت وَهمها َهما أنمٔ.
 .5التوصياث
في نهاًت الضعاؾت ًىص ى الباخث بما ًلى:
 -1ػٍاصة اإلاؿاخت اإلاسططت للمىاؾىت في اإلاىهج الضعاس ي مو ػٍاصة
أبىاب ،ووخضاث جيبظ الخؿغٍ والهىِ ،وجٓاوم ؤلاعهاب بؿغٍٓت جغبىٍت،
وٍتزامً طل ٚمو اؾخسضام أؾالُب جضعَـ جضنم ُْم اإلاىاؾىت ،وجضعٍب
اإلاضعؾحن نلحها.
 -2صنم ألاَٙاع واإلاىغىناث والٓػاًا الىؾىُت ،مثل" :الخٓىّ
والىاحباث" ،و"الهمل والهما ،"ٛو"الخىاع والشىعي" ،خُث اخخلذ
هظه الٓػاًا الثالر أْل وؿبت مً خُث اإلاؿاخت في اإلاىهج الضعاس ي.
بطىعة ضغٍدت
 -3باإلغاَت ئلى وحىص ٗلماث صانمت لُٓم اإلاىاؾىت
ٍ
وغمىُتً ،جب أن ًتزامً مو طل ٚاؾخسضام اإلاىهج الخُي ،وتهُئت
صوعاث جضعٍبُت نلي اؾخسضامه في جضنُم اإلاىاؾىت
اإلاضعؾحن مً زالٛ
ٍ
لضي َئاث الؿالب اإلاسخلُت.
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 -4جسطُظ خطظ صعاؾُت أؾبىنُت لشغح وجىاو ٛمىغىم مً
مىغىناث اإلاىاؾىت ،نلى يغاع ألاوشؿت الغٍاغُت ،والثٓاَُت ،والُىُت.
 -5جؿبُٔ البرهامج اإلانهي ) (C.P.Dواإلاهني بالخهؼٍؼ اإلانهي للمىاؾىت ،مً
زال ٛحهُحن ميؿٔ للمىاؾىت بٙل مضعؾت ،والظي مً شأهه جدىٍل
مماعؾت نملُت.
الخهلُم الىكغي للمىاؾىت ئلى
ٍ
 -6اإلاشاعٖت اإلاجخمهُت مً زال ٛمشاعٖت اإلاخهلمحن باإلاضعؾت ،واإلاجخمو
ألاوؾو بدؿلُـ الػىء نلى حىاهب مثل :الهضالت الاحخمانُت ،والخىمُت
اإلاؿخضامت.
 -7صنم اإلاؼٍض مً بدىر اإلاىاؾىت ،وعبؿها بالتربُت مً زال ٛنلم
الاحخمام التربىي ،ونلم الىُـ التربىي ويحرها مً الهلىم اإلاخسططت.
 -8الخهاون بحن الجهاث اإلاهىُت التي جضنم اإلاىاؾىت ،مثل :ئصاعاث
الشباب ،وؤلانالم ،والتربُت والخهلُم ،والشإون ؤلاؾالمُت نلى ؾبُل
اإلاثا.ٛ
 -9ئبغاػ الضوع ؤلاؾالمي في حهؼٍؼ ُْم اإلاىاؾىت ،والٓضوة الخؿىت،
بطىعة أٖبر في اإلآغعاث الضعاؾُت ،وجؼوٍض الؿالب باآلًاث
وئبغاػها
ٍ
الٓغآهُت ،وألاخاصًث الىبىٍت الشغٍُت التى جكهغ ؾماخت الاؾالم ،مو
ً
الاؾخُاصة مً الخجاعب الهاإلاُت ،وزاضت ؤلاؾالمُت التي حهؼػ مٓغعاتها
الضعاؾُت ُْم اإلاىاؾىت والاهخماء.
ً -10جب أن ًدخىي اإلاىهج الضعاس ي نلى أَٙاع ومىغىناث جغشض
ٖىمـ
وجىحه الؿالب ئلى اإلاداَكت نلى الثرواث ،والخض مً الاؾتهالٕ
ٍ
مً اهماؽ اإلاىاؾىت.
 -11ئبغاػ صوع اإلاجخمو اإلاضوي ،والجمهُاث الخحرًت في صنم ُْم اإلاىاؾىت.
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CITIZENSHIP VALUES IN THE SAUDI
CURRICULUM CONTENT ANALYSIS OF
THE SOCIAL AND NATIONAL STUDIES
CURRICULA
AHMAD MOHAMAD HILALY
Umm Al_Qura University
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: Space of lessons and units supportive of citizenship values in the curricula is (88)
pages out of (389) pages with a percentage of 21% Of the total area of the curriculum, The
curricula contains (4) units supportive of the idea of citizenship out of (12) units included in
the curricula with a percentage of 33% Of the total units, Words supporting citizenship are
repeated (361) times, including (205) times with the percentage of 57% that clearly support
citizenship and (156) times with the percentage of 43% that support citizenship in an obscure
manner. 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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